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66 ılllLYON ..• 

Son günlerde Berlin' den dünya
nın dört bir tarafına çekilen telgraf
lar arasında şöyle de bir haber var
dı: Alman istatistik idaresi tarafın
dan neşrolunan nüfus tahriri neti
celerine göre Almanya'nın nüfusu 
66 milyon ve küsura baliğ olmuştur. 
1925 sayımına nazaran nüfusu 
2,869.,362 kişi artmıştır. 

Hindenburg'un ölümüne, Hitler'
in bütün devlet kuvvetlerini kendin
de toplamasına ve saireye ait mü
him haberler arasında bu İstatistik 
n.alUmatı birçoklarınca belki de ü-
2erinde durulacak bir nokta sayıl
maınıştır. istatistik rakamları son 
zamanlarda herkesi yormağa başla
m~ştır. Onun için Almanya'nın yeni 
nüfusuna ve nüfusun artma nisbeti
ne dair olan malumat Hindenburg
ua tercümei halini, ve Hitler'in ye
ni tasavvurlarını hikaye eden ha
berler İçinde pek çok göze çarpma
nuşbr. Halbuki Hindenburg ve Hit
ler gibi fan il er karşısında bu 66 mil 
YOiiun manası daha büyüktür. Al
man muammasında en esaslı unsuru 
bu rakam teşkil etmektedir. 

Fransa'dan daha dar bir toprak 
Üzerinde 66 milyon... bu nüfusun 
ana vatan dışında gidecek yayda
~ müstemlekesi de yok.. Cihan 
harbınrn derin sebeplerinden birini 
de hiç ıüphesiz Almanya'mn inki
taf ihtiyacı doğurmuştur. Fakat 
harbm neticesi bu muammayı Al
bNmya'nın aleyhine halletmiş ve o
nun bir taraftan Avrupa' daki bede
ninden parçalar koparırken diğer 
bla-aftan elindeki birkaç parça müs
temlekeyi de alıp galipler arasında 
Pa,. ebniştir. Bu bal çaresi galip ile 
tnağfôp arasında muayyen bir za
tnan için cari olabilir. Fakat zaman 
talip ve mağlup damgalarını yavaf 
Yavaş sildikçe muammanın ana un
•urlan tekrar eski rollerini oynama· 
fa haşlarlar .. Dar toprak ve 66 mil
Yon yeni bir mücadelenin müessir
leri olmakta gecikmezler. 

66 milyon, beynelmilel hayatın 
bugünkü şartlarına göre Almanya' -
)'I daha derin bir ıstırap içinde bu-
1'-ldurmaktadır. Almanya toprağı
na nisbetle taskın olan nüfusunu 
besliyebilmek • için kesif bir sınaat 
Politikası takibini zaruri görmütlür. 
Milletler arasında serbest ticaret ve 
kavıuız alış veriş usulü devam et
tikçe Almanya bu yoldan halkına 
refah temin edebilmiştir. Fakat bu
nun da devamlı ve emin bir tedbir 
011nadığmı zaman göstermiş ve nü
Eusuııa göre toprak muammasını ye 
niden canlandırmıştır. Almanya'da 
)eni ihtiyaçlar hep bu nüfus ve top
ı-atc davasından ileri gelmektedir. 

Alman birliği ve alman ırkçılığı 
~avası her şevden evel bir toprak 
8.'Vasıdır. Toprak davası zama -

lltrnızın prensiplerine göre açık
la. açığa ifade edilecek bir 
t"va dma ~ ~~·nn göre onu do-
8.f'lsiyle mevzubahs etmek zarureti 
~ardır. Nüfusun seyrini ve inkisafı-
nr top w •• .d t k .. kG raga gore ı are e me mum-

11 olsaydı, milli hayat ile beynel
~eJ hayatta bu iki unsurun nishet
''dİğinden doğan büyük buhran ve 
k:;oıtıların öni.ine geçmek daha 

ay olurdu. Fakat nüfustaki di
~İzme mukabil toprakta bir durf lallttk yardır. Bununla beraber, ni· 
ta llJ'~t hır gün gelir ki, nüfustaki di
.::-~ toprak unsurunu da hare
~d e ~eçirecek vaziyete çıkar, ve a
t~ Earuri nisbeti her türlü en-

ere r~en tesis etmeğe çalışır. 

Rayşfürer 
İntihap 
mücadelesi sal1 
günü başlıyor. 

Berlin, 12 (A.A.) - Yarından iytiba • 
ren, alman radyo istasyonları, günde 4 de
fa muayyen saatlerde, en maruf §ahıiyet • 
lcrin üçer dakikalık beyanatlarını neşrede
r.cklerdir. 

Bu bevanat, ayın 19 unda sorulacak su· 
ale, bütün alman milletini müsbet cevap 
verm<'ğe davet içindir. 

'3u maruf §ahsiyetler içerisinde, ezcüm 
le Dokt,,r Şaht, M. Göring, Dr. Ekner, 
Miralay Fon Hindenburg, Prens Ogüst 
Vilhelm, M. Krup ve M. Vilfrid Vagner 
vardır. 

~liicaclcle I\1. Hitlr'in hir nutku 
ile kaı)anacak. 

Berlin, 12 (A.A.) - 14 ağustos reyia
mmı hazırlamak için on büyük tezahür 
tertip edilmektedir. Bu münasebetle radyo 
ile nutuklar söylenecektir. 13 ağustosta, 

propaganda nazın M. Göbcls Berlin'de, 
hava nazırı M. Göring Münih'te, dahiliye 
nazırı M. Frick Kolonya'da ve M. Hitlcr
in mümessili nazır M. Hess Brcslav'da bi
rer nutuk söyliyeccklerdir. Hücum kıtala
rı erkanı harbiye reisi Königsberg'de na· 
zır M. Rust Hannover'de, mesai nazırı M. 
Ley Chemnitz'de, Adliye nazırı M. Kerr 
Frankfurt'ta ve ziraat nazırı M. Darre de 
Stütgart'da 15 ağustosta nutuklarını söy • 
liyeceklerdir. intihabat mücadelesi Führer 
• ba~vekil - in 17 ağustosta Bcr1in'de söyli
yeceği bir nutuk ile kapanacaktır. 

Fransada bir tren 
kazası oldu 

Vvinyon, • Fransa .. 12 (A.A.) - Ce
nevre'den gelen sürat katarı bu sabah sa· 
at 3,50 de Avinyon istasyonunda, bir yü'c 
treniyle çarpışmışır. t 

Tafsila yoktur. Birçok ölü ve yaralı 
vardır. 

•c: 
Avinyon, 12 (A.A.) - Şimendifer ka

zasında ölenler altıya ve yaralananlar da 
:,5 c baliğ olmuştur. Yapılan tahkikattan 
anlaşıldığına göre kaza Cenevre ekspre
siyle bir marşandiz treni arasında müsa 
demeden ileri gelmiş değildir. Cenevre 
ekspresi Avinyon istasyonu makasların -
dan kırk kilometre süratle geçtiği sırada 
tren yoldan çıkmış ve istasyonda bulu
nan marşandiz treninin üzerine düşmüş . 
ür. Bidayette müsademe zannının hasıl 

olması da bundan ileri gelmiştir. Devri -
len vagonlar istasyonun ağzını tama.mile 
kapamıştır. 

Leningrad güreş 
müsabakalarını 
6-0 kazandık 

Leningrad, l l (A.A.) - Güreıçileri -
miz Sovyet güre§çilerine karşı 6-0 kazan • 
mıştır. 

Kenan, Çoban tuşla 
Abbas, Hüseyin, Saim, Ahmet sayı he· 

sabiyle. 
Adnan, Mustafa rahatsız olduklarından 

güreslere iştirak etmemişlerdir. 

Almanya'nın davası biraz da Avru
pa'nm kendi davasıdır. Almanya 
dört tarafından zaten kalabalık mil 
Jetler ile sarılmış bulunmaktadır. 
A vrupa'nın kendisi nüfus bakımın
dan nefes almağa muhtaç iken Al
manya hangi taraftan bir kurtuluş 
yolu bulabilir? Garp Lokarno'su o 
taraftan kapıları kapamıştır. Şimdi 
bir de Şark Lokarnosu ile ümitleri 
kırılmak istenildiği için Almanya 
endişe içindedir. Almanya'nin bu 
umitsiz vaziyetidir ki, onu ımstik 
ve mütevekkil bir tavır ile Hitler'-
tedir. ZEKl MESUT 

Hergün Ankara'da çıkar. 

Ergani istikrazı 

Son tertibin 
kayıt muamelesi 
ay sonunda 
başlıyacak 

Bakırı işletecek, memlekete para geti • 

recek demiryolunun son parçası da yapd • 

mağa başlanıyor, Bu yolun yapılması için 

lazım olan parayı milletten ödünç almağa 

karar veren devlet, bu aldığı paralar için 

büyük kar ve fayda göstermektedir. 

Tahvillere veı·eceğimiz para bize hem 
yüzde beş faiz getirecek, hem yüzde iki 
ikramiye almak hakkını verecektir. Sonra 
birçok devlet işlerinde, tahviller, tıpkı na· 
ki~ gibi muamele görecek ve 0 itibarda 
olacaktır. Tahvilleri müzayede ve müna. 
kasalarda teminat diye yatırmak, devletin 
sattığı ve satacağı malların bedelini öder· 
ken para diye tnhvil vermek ve bütün bun 
mız için, devletle, belediye ve idarei husu· 
lar; tahvillerin başbaşa değeri ile yapmak 
mümkündür. 

Bundan başka, devletin bu tahvillerle 
borçlandığı para, sahibine ödeninciye ka • 
dar gerek tahviller, gerek tahvillere çı • 
kocak ikramiyeler her türlü resim ve ver
giden muaf tutulmaktadır. 

Görülüyor ki, Ergani tahvilleri halkı. 
mız için. devletle, belediye ve idarei husu
ıive1erle İ§ yapan her derecede tüccar 
için ve herkes için mükemrnel bir kazanç 
kaynağıdır. Az çok masrafı olan teminat 
mektupları yerine, Ergani tahvilleri kul • 
lanmanm temin edeceği k9n takdir etmek 
güç değildir, 

Ergani istikraz tahvilleri satın almak • 
la, hem kesemize, hem memleketimize 
hizmet edcccğiınizi unutmıyahm. 

• • 
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~A flSI HER YERDE 6 KURUŞ. 

Prens Stareınberg 
• 

habersizce Italyaya gitti. 
Prens Otto'nun Kırallığı bertaraf 

•• •• •• edilmiş gorunuyor 
Avusturya Hududundaki İtalyan orduları 

manevra yapıyorlar. 
Roma, 12 ( A.A.) - Avu•turya 

ba§vekil muavini Prens Starem -
berg'~n Roma'yı ziyareti hiç bek -
lenmıyorclu. Ancak geceleyin Avua
turya sefareti bundan haberdar edil 
miıtir. Prenı Staremberg tayyareden 
iner inmez, ita/ya hükumetinin mi -
ıaliri olan Avusturya gençlerinin 
bulunduğu Ostie kampına gitmiştir. 
M. Musolini orada kendisini bekli -
yordu. iki devlet adamı uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. M. Dollus -
un katlinden beri ilk defadır ki iki 
hükumet arasında temas vukubul -
maktadır. 

Şturemher;: faşi:st t<•şkilatıııa ben
zer milis vücuda g<•tirmek 

i~tiyormu~ ... 
Roma, 12 {A.A.) - Avusturya 

başvekil muavini M. Staremberg 
250 Avusturya gencinin tatillerini 
geçirdikleri Ostie kampında bulun -
maktadır. M. Musolini avdet etmiş 
olduğundan iki devlet arasındaki 
mülakat dün cereyan eden mükale
meye inhisar etmiştir. Dolaşan riva
yetlere yöre Avusturya başvekili 

• Şuşnig eylul bidayetlerinde Ro
ma'ya gelecek ve ancak bu ziyaret 
esnasında beynelmilel meseleler cid 
di bir tarzda görüşülecektir. M. Sta 
remberg hal ya hükumet reis ile A vus 
turya' da da faşist milislerine müşa -
bih bir teşkilat vücude getirilmesi 
imkanlarını tetkik eylemi§tİr. 

ltalya, Avusturya 
istiklalinin müdafii 

Roma, 12 (A.A.) - Havas ajansı mu 
habirinin Staremberg - Musolini mülakatı 
hakkında aldığı haberlere göre İtalya 
Avusturya'nın istiklalini her vasıta ile mü 
cJı.faaya bu~ün her zamankinden ziyade 

Avu!'lturya ıoo -
yaliı;tleri ka -
zanmağa ~a -

b~ıyor. 
Paris, 12 (A.A.)' 

- Parisuvar gaze
tesinin Viyana mu 
habirine g ör e , 
Prens Staremberg 
Avusturya hükC'i -
metine mensup hiç 
bir mesut şahsın 

bugün Habsburg • 
lann tekrar tah -

A rfiJilt Otto 

A.) -- Havas.mu 
habiri bildiri • 
yor: Habsburg 
hanedanı aza -
sının İtalya'da 
ikametlerini, al
man matbuatı 
dikkatle takip 
ediyor. Gazete -
ler Prens $ta -
remberg' in M. 
Musolini'yi zi -
yaretini de taf -
silen yazıyor 

Prens Starem6erg 

ta çıkarılması me
selesiyle meşgul 

olmadığım söyle • 
miş ve hükumet ile 
sosyalist liderleri • 
nin affı meselesini 
tetkik etmekte oJ. 
duğunu haber ver
miştir. 

Alman ~azcte • 
lcri ve Hah .. 

lmrglar. 
Merlin, 12 (A. 

M. Mıısolini 

larsa da, şimdi • 
lik mütalea be -
yan etmiyorlar. 

Hnlı!Oöburg1ar 

ııe İ'-liyor, a -
vu turyalılarla 
macarlar ne 

istiyor? 

Viyana, 12 
(A.A.) - Sun • 
day Taymis mu 
habirinden: A .. 
vusturya Baş • 
vek'l M · · Avastarya hadudanda maneora yapan ltalyan kıtalarr. p 1 Ş uavını 

rens tarem .. 
a":ade b~lun~a~ta~ır. Müsta~il ~vustur· ıberg'in V~y~~a'da.~ . Rom~'ya uçup, 
yanın mues11r bı,. - ·zda takvıyesı son za M. Musolıru ıle goriışmesı, Viya'4-. 
manlarda tetkiyk 
edilmİ§ti. Fakat bu 
hususta kati bir 
proje hazırlanması 
m\imkün olama -
mıştr. Bu seferki 
mülakat bu proje
nin hazırlanmasına 
yardım edecektir. 

ftalyau ordula-
rı mane\Ta 
yapıyor. 

Roma, 12 (A. 
A.) halya'nın şi • 
malinde bulunan 
ve son hadiseler 
Üzerine Avus • 

.. .. 
-

Osti kampınJaki gençlır Dolfrıs'an resminihergün böyle 
selamlamaktadırlar, 

turya hududuna gönderilen kıtalar iki da bir hayli dedikoduyu mucip ol • 
aydanberi hazırlanmakta olan manev- muştur. 
ralara ba§lamı§larclır. Bu manevraların Prens, bu senenin sonunda muh
.ZS temmuzda alınan askeri tedbirlerle temel gördiiğü, ve daha iyi teni» 
hiç bir alakası yoktur. (Sona 2. inci sayı/ada) 
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D ŞARDAN GELEN SON HABERLE • 
ALMAN\' A'UA. 

e··y··k b. yangın 
Berlin, 12 (A.A) - Bir yangın 

Svihtendorf kasaba51mn büyük bir 
kısmını tahrip etmiş ve Meklenburg 
ta on beş çiftliği mahvetmiştir. Dres 
ten yakınında kain Ladmengen'de 
bir çiftlik yanmış iki kişi ölmüş ve 
iki kişi de ağır surette yaralanmış -
tır. Bu felaket sıcakların şiddetine 
bamledilmektedir. 

Alman)a'daıı çıkarılan lt>h 
anwlc~i. 

:Serlin, 12 (A.A) - Haklarında 
hudut harici cıkarılmak karan veril 
mis olcı'l bin l~h maden amelesi .. fün 
sabah bil ... h:ıdise Lehistan'a sev~e -
dilmişlerdir. 

ar mc t>lc i. 

Berlin, 12 (A.A.) - Havas ajansı bil -
<liriyor: M. Fon Papen'in yerine Sar mu -
rahhaslığına M. Buchel'in tayini siyasi me 
hafilde Almanya'nm Sar siyaseti istikame
tinde bir değişiklik alameti olarak telakki 
edilmektedir. Filhakiyka Sar'da milli sos
yalist tahrikatım azaltmıya çalışmış olan 
Fon Papen'den sonra mücadeleciliği ile 
tanmmış M. Buchel getirilmektedir. Mu -
nıaileyh Rt>n'in işgali esnasında iytilaf dev
letleri makamatma karşı muhalefeti ile te
mayüz etmiştir. 

M. Loth'e uika t yapıldı. 

Sulzbach, 12 (A.A.) - Almn istih
barat bürosu bildiriyor: Meçhul bir şahıs 
diln gece evine dönmekte olan alman cep
hesi propağanda bürosu reisi M. Loth•un 
llzerine beş el tabanca atmış ve gecenin 
karanlığından istifade ederek ormana dal
mış ve kaçmıştır. Kurşunların hiç birisi 
isabet etmemiştir. 

Günıii~iin nıillilt\tİrilnıc i hak -
kmtlaki Ruz-vclt kararmııı 

AJmanyn'da akisleri. 

Berlin, 12 (A.A.) - M. Ruzvelt'in gü
müşü millileştirmek hususundaki karan 
alman ilmsat mchafilinde şiddetli tefsirle· 
re meydan vermektedir. Aynı mehafil bu 
tedbirin dünya iktısadiyatında yeniden ka
rışıklıklar çıkarmasından endişe edilmekte
dir. Ehemmiyetle kaydedildiğine göre do
ların sukutu altın esasına bağlı kalan mem 
leketlerin beynelmilel piyasada rekabeti 
daha çok mUşkülleştirccektir. 

Bir ta,zih. 

Berlin, 12 (A.A.) - Avusturya ordu 
6unu:& Hindenburg'un cenaze merasimin· 
de temsil etmiş ohm ceneral pres Şön· 

burg Avusturya'nın BcrJin sefirine bir 
mektup göndererek Nasyonal Zaytung'a 
yapmış olduğu mülakatın tahrif edilmiş 
elmasına teessüf etmiş, bu mülakat esna 
ında katiycn siyasete temas etmediğini 

ve ancak Avusturya - alman ordularının 
müşterek hatıralarından bahsettiğini bil
dirmiştir. 

Alınan deniz manc"Talnrında bir 
torpido muhribi haur. 

Stokholm, 12 (A.A.) - Svenska Dag· 
l:ıladet eazetesi bundan birkaç hafta evel 

• 
yapılan alman deniz manevralarında ' ;, 
torpido muhribinin Rügen adası civarın· 

da battrğınr ve on l>eş gündenberi bir d.ı 
ba ile işaret konulan kaza mahallinde tah 

lisiye gemilerinin büyük bir faaliyetle 
çalıştıklarını yazmaktadır. 

1\1. G«imhöş.iin ve l\J. Kaıı)a'nm 
Varşova ziyaretleri. 

Peşte, 12 (A.A.) - Salahiyettar meh" 
filden bildirildiğine göre başvekil M. 
gömböş ve hariciye nazırı M. Kanya s • ı 
bahar bidayctlerinde Varş.ova'yı ziyaret 
edeceklerdir. 

BU GECE AÇIK ECZANE 

Anafartalar caddesinde 

SEBAT 

Eczanesidir. 

ITALYA'DA. 

Staremberg Duçe 
ile görüşecek 

Roma, 12 (A.A) - Avusturya 
başvekil muavini M. Starenberg dün 
öğleye doğru tayyare ile gelmiş ve 
~enç avusturyahlar kampında öğle 
yemeğini yemiştir. 

Mumaileyhin Roma'da Duçe ta
rafından kabul edileceği haberi te • 
eyyüt etmektedir. 

~abık Avu turya imparatoriçe -
inin ıwzdindc hir aile 
nwcHsi kurula~ak. 

Roma, 12 (A.A) - Sabık Avus
turya imparatoriçesi Zita, Belçika -
dan Viareggio'ya gelmiştir. Müşarü 
n:1eyha orada ile biraderine ve arşi 
ı:lük Otto hariç olmak üzere çocukla 
rrna kavuşacaktır. Sabık imparatori 
ı;enin riyasetinde bir aile meclisi ak 
tedileceği rivayet edilmektedir. 

ha1ya'mn Viyana'claki ortnclc;ili6ri 
hiiyiik elçilik oluJ or 

Roma, 12 (A.A.) -- İtalyanın Viya 
na'daki orta elçiliğinin büyük elçili 
ğ'e çıkarılacağının mevzuu bahsoldu 
ö-n söyleniliyor. 

Buna sebeo olarak da 1 tal ya - A 
vusturva münasebatının son .zaman 
1arda iktisan etmiş olduğu ehemmi
yet ileri sürülüyor. 

Viyana cfaretine f •• •n·iş mi 
tayin edilecek? 

Roma, 12 (A.A.) - Halihazırda 
hariciye müsteşarı olan M. Suviş'in 
İtalya'mn Viyana sefirliğine tayin 
... dileceği hakkında bir şayia dolaşı
yor. Fakat bu şayia henüz resmen 
teeyyüt etmiş değildir. 

Bü} iik nume\'ra 19 ai!:n~tosta 
ha~lryor. 

Roma, 12 (A.A) - Büyük manev 
ralar Floran>a'da 19 ağustosta başlı 
vacaktır. İt<.> lyan ordusu rüesasının 
vüzde otuzu bu manevralara iştirak 
edecektir. 

Bfrçok aı;keri tlcvh·tler manf'\"
ralara davet edildiler. 

Roma, 12 (A.A) - Askeri dev
' etlerden ekserisi ve bilhassa Fran -
sa, Almanya, Sovyet Rusya ve İsviç 
re hususi askeri heyetler gönderme 
ö-e davet edilmişlerdir. 

Bundan başka Roma'daki sefaret 
lerin ataşemiliterleri ile hava ataşe
leri manevralarda hazır bulunacak -
lardır. 

Karncra ltalya boks şampiyon 
luğu iinvamm bırakıyor 

Roma, 12 (A.A) - Boksör Primo 
Kamera ağıı siklet genç İtalyan 
boksörlerine bu sınıfın yolunu kapa 
rnamak icin İtalya ağır siklet boks 
~ampiyonu ünvanını terketmeğe ka 
rar vermiştir. 

l:'R A ''\ 'Jl4. 
• 
30 lıaizrancla kayholanlar. 

Paris, 12 (A.A.) - Pötit Pariziyen 
yazıyor: "Çelik miğfer teşkilatının ikin· 

• Teisi Düsterberg'in. 30 haziranda 'llÜf 
ritlerin isyan teşebbüsü bastırıldığı esna 
da katledildiği anlasılıyor. Bu haber o 
vakit de şayi olmuş. fakat tekzip edilmiş 
ti. 

Düsterberg'in ortadan kaybolmasını 
l<endisinin bir temerküz kampına sevk 
olunduğu suretiyle izah etmişlerdi. J .. a· 
kin 6 haftadanberidir, mumaileyhtcn hiç 
l>ir haber yoktur. 

Y <'ili bir rekor ıccriilJe i 

Paris, 12 (A.A) - Helen Buşer
in kadınlara mahsus sürat rekorunu 
kırmak için katetmiş olduğu mesafe 
nin vasatisi 444 kilometre 261 metre 
dir. 

A IERlKA'D,\ Prens Starenberg 
• 
lşsizler·n miktarı habersisce 

İtalya 1a gitt• Vaşington, 12 (A.A.) - Son zamanlar 

da neşredilen mübalağalı rakamlara iytiraz 

eden ticaret odası, bu rakamların ancak 

tahmini olduğunu ve bütün Amerika'da 
işsizlerin yedi milyondan ibaret bulunduğu 

mı ilan etmektedir. Bu yedi milyon amele

den, yalnız beş milyonu tamamiyle işsiz. 

rlir. 

Yc·ni bir rekor, 

Vaşington, 12 (A.A.) - Milli coğraf -
ya müe~sesesinin bildirdiğine göre, deniz

altı kaşifi Vilyam Bel, Bermudes adalan 

civarında 765 metre derinliğine inerek 

29.4.932 tarihinde teessüs etmiş olan 680 

metrelik rekorunu kırmıştır. İçine girdiği 

dalğıç kulübesinin ağırlığı 2495 kilogram -

dır. 

Yahudi atletler. 

Nevyork, 12 (A.A.) - Amerika'nın 

tanınmış avukatlarından M. Samuel Un -

termayer bütün yahudi atletlerine hitaben 

neşrettiği mektupta yahudi atletleri Ber -

lin olempiyatlarına iştirak edecek olan 

amerikan takımına girmemeve davet et· 

mektedir. 

Poı;;ta telgraf mcmurJarmm grevi. 

Havana, 12 (A.A.) - Bütün adada 

posta ve telgraf muamelatı durmuştur. 

Memurlar 1930 ücretlerini istiycrek grev 

ilan etmişlerdir. Birçok tahrip hareketle 

ri haber verilmektedir. Askeri kuvvetler 

telgrafhaneyi işgal etmiştir.Grevciler ara 

sında tcvkifat yapılmaktadır. Havanada 
iki bomba patlamıştır. 

Fon Papcn Viyana'ya gidecek Ye 

gt!ne mczuncn dönecektir. 
Viyana, 12 (A.A.) - Weldt Blatt'a 

göre Almanya'nın yeni Viyana sefiri M. 

Fon Papen Viyana'ya salı veya çarşamba 
günü gelecek ve derhal itimatnamesini 
Rcisicümhura takdim ettikten sonra 15 
gün mezuniyet alarak Almanya'ya döne· 
ccktir. 

Avusturya uazilcr fırka"ı abık 
reisinin BerJin'dc tevkif 

cllildij:;ri söyJeniyor. 

Viyana, 12 (A.A.) - Dün akşam Vi
yana'da ısrarla dönen rivayetlere nazaran, 
Avusturya nasyonal sosyalist fırkası sabık 
reisi M. Ha biç ile viyanalı sabık nazi rü. 
cs:ısından M. Frauenfelt, Berlin'de tevkif 
edilmislerdir. Bu rivayetler, henüz teeyyüt 
etmiş değildir. 

Rite1en'in sıhhati İ) ice .• 

Viyana, 12 (A.A) - Stunde ga
zetesine nazaran, M. Rintelen'in sıh 
l-ıi vaziyeti tehlikede değildir. 

Hakkındaki adli takibat tabii 
ınecrasmı takip etmektedir. 

Brc•nwn be1c••1iyc rd inin ıic·aret 
odasnula lwyanatı 

Bremen, 12 (A.A) - Bremen be 
lediye reisi doktor Market Bremen 
ticaret odtı"mda beyanatta buluna -
rak cenubi Amerika, Afrika ve şark 
icin bir takım deniz seferleri projele 
rinin münakalat nazırının tasvibine 
-:ır?.,.rlilmiı::: olrluğ'unu söylemiştir. 

Mumaileyh, bu projelerinin ağus 
tos ayı zarfında tahakkuk sahasına 
ivsal eclilece~inin tahmin edilmekte 
'>lduğunu ilave etmiştir. 

R m•} a' fla !Oh il tayyarecilik. 

Moskova, 12 (A.A.) - Sivil hava filo 
su taharriyat enstitüsü memurlarından 

Madam Luşeva kadınlar için paraşüt ile 
yüksekten atlama rekorunu tesis etmiş -
tir. Madam Luşeva 9 ağustosta iki bin 
metreden atlamrş ve paraşütü toprağa 

400 metre kalatak açmıştır. Dün tekrar 
2500 metreden otlamış ve paraşütü topra 
fa 500 metre kalarak açmışrr. 

(Bofl 1. inci sayıloda) 

edilecek bir nazi kıyamını bastır -
mağa, muvaffak olmak için, Haym
vehren'lerini takviye etmek üzere 
İ talya'nın mali yardımını istiyecek
tir. 

Diğer taraftan, Prensin, Habs -
burg hanedanının tahta gecmesinin, 
şimdilik mevzuubahs olamıyacağı 
hakkındaki beyanatı, bu hususta 
yabancı memleketlerde dolaşan şa
yialara nihayet vermiştir. 

Sunday Taymis muhabiri, esa • 
sen bu keyfiyetin, aşağıdaki sebep
lerden dolayı, halen imkansız oldu
ğunu bildirmektedir: 

1 - İmparatori~e Zita, oğlu Ar
şidük Otto için, eski Avusturya -
Macaristan imoaratorluğunun ihya
sını istemektedir. 

2 - Gerek avusturyahlar ve ge
rek macarlat, iki memleket arasın
da bir siyasi birliğin aleyhindedir -
ler. 

3 - Habsburg hanedanının tah
ta getirilmesi, Avusturya'da yeni -
den bir nazi kıyamına bais olacak 
ve amele sınıfının ihtilal cıkannası 
tehlikesini do~urac:ıktır. Diğer ta -
raftan, genç Arşidük Otto'nun av -
deti. gerek Almanya ve gerek Ce -
1rnslovakva'yı her ne bahasına olur
~a olsun Habsburg'lann yeniden A
vusturya tahtına geçmelerine mü -
~an,..~t etmeite sevkedecektir. 

Halihazırda, Avusturya kıralh • 
ö-ının ihvasına pekçok maniler var
-iır. Bugün, huna tesehbiis edildiği 
takdir~e harp çıkmak ihtimal dahi-
1indedir . 

iman - Avnstnrya lımludu •1ör
cliincii clt•fa olarak kaJl&tıldı. 

Viyana, 12 (A.A.) - İnsbrükten 
bildirildiğine göre, Bavyera - A -
vusturya hududu alman makamatı
nm emriyle tekrar kapatılmıstır. 
Yalnız muntazam pasaoortu olan 
"cn,.biler hududu geçebileceklerdir. 
'M. Dolf us'un katlindenberi dördün
rü defadır ki hudut kapatılıyor. 

l\1. ~fanoJt'~ku Var o~·a' da. 

Varşova, 12 (A.A) - Romanya 
ziraat nezareti müsteşarı M. Mano
lesku tayyare ile Bükreş'ten buraya 
gelmiştir. Kendisi tayyare mevda -
nında ziraat müsteşarı Kont Rak
~inski ile Romanya sefiri M. Kadori 
tarafmdan istikbal edilmiştir. 

Mumaileyh bugün Gdynia'ya gi 
decektir. 

1o koYa gazPte]erinin Sov ·et tay
vart>ciJpı·inin ~evahaıi lıakkmrla .. 

yazıhkları 

Riga, 12 (A.A) - Moskova gaze 
teleri, Sovyet tayyarecilerinin Fran 
sa'da mazhar oldukları iyi kabulü 
ehemmiyetle kaydetmekte ve bunun 
fransız - sovyet dostluğunun yeni 
bir tezahürü olduğunu yazmakta -
dırlar . 

l.ord Villintzloıı Hiıuli~tan 'a 
gidiyor. 

Lö Burje, 12 (A.A) - Hindistan 
valii umumisi Lord Villington dün 
tayyare ile Londra'dan buraya gel
mistir. Valii umumi saat 17 de tren 
le Brendizi'ye hareket etmiştir. 

Orada tayyareye binerek Hindis 
tan'a ~idecektir. 

KİT AP SATIN ALINIYOR. 

Ankara Halkevi Reisliğinden: 
Evimiz kütüphanesi için mevcut 

liste mucibi yeni harflerle basılmış 
bin kadar kitap alınacaktır. Pazar -
hk 15 ağustos çarşamba günü saat 
J 7 de yapılacaktır. Kitap satmak is
tiyenler liste ve şartnameyi görmek 
üzere hergün halkevine müracaat e-
debilirler. 7-3203 

ll\lGlLTERE'DE. 

• 
lngiltere 
ordusun da ısla'1 at 

Londra, 12 ( A.A.) - People ga 
:zetesi ingili:z ordusunun mühim 
rette tensik edilmekte olduğunu ya
zarak Jiyor ki: 

" Waterloo muharebcsindenberi 
ingiliz ordusunda bu derece mühim 
tensikat yapılmamıştı. Bundan böy
le her piyade livası dört taburdan 
mürekkep olacaktır. Bunların biri 
ağır tabur ve diğer üçü hafif tabur 
ismini taııyacaklardır. Ağır taburun 
büyük çapta mitralyözleri ve siper 
ler için haoan topları bulunacaktır. 
Halil taburlar ise son model otoma
tik tüf eklerle oe en küçük çapta ve 
bir ki§i tarafından kullanılabilecek 
mitralyözlerle mücehhez olacaktır. 

Diğer taraltan topçu tamamiyle 
makinele1tirilecek ve 3/ 'l pusluk 
Howitzers'lerle teçhiz edilecektir. 
Aynı zamanda iatihkiim kıtaatının 
hazma ve kürekleri de kaldırdaı:ak 
ve yerlerine tünellerde kullandma -
ğa ba§lanılan otomatik kazmalar ve 
benzin oeya petrolle işliyen mihani
ki kürekler ikame edilecektir. Ba su 
retle 1$İmdiki vesaitle bir haltada ya 
pılabilecek toı>Çu mevzileri bir saat 
içinde açılcıbilecektir.,, 

AJnıanya'ya ithal edeceğimiz 
yumurtalar. 

Tiirkofisten aldığımız ma16mala 
nn, ağustos ayı zarf md Almanya'ya gu, 
gıı, gıb, ımıflanndan 125.000 kilog 
ve türk - alman ticaret oclasiyle Reich • 
vehwertungsdeelle arasmda yapılan mu
kaveleye göre de g2ı-d. smıflarmd n 40 
bin kilogram yumurtanın ithal olu.nabile .. • 
ği Berlin büyü elçiliğimizd · bil · · · -
tir. 

Konya' da por hareketleri. 

IConya, 12 (A.A.) - ldman yurdu bi
rinci takımı i)e SeJçokspor birinci takmıı 
arasında dün bir maç yapıldı. Halk çok ali
kadar oldu. Netiycede Selçnkspor 1-0 galip 
geldi. 

lzmir'dc üziim \•e incir satışları. 

İzmir, 12 - Şehrimiz ticaret odasmııı 
tanzim ettiği bir rapora göre, mevsim ba • 
langıcmdan 31. 7.934 tarihine kadar İzmir 
borsasında 51.885.SOO kilo üziim satılmq 
hr. Bu miktar geçen sene aynı tarihte 55 
milyon 982,14 7 kilo idi. 

Keza mevsim iptidat:ından 31. 7 .934 ta 
rihine kadar İzmir liınıınmdan muhtelif ec 
nebi memleketlere vnki ihracat 62.509.664 
kilodur. Bn miktar geçen ıene 61.119.260 
kilo idi. 

Aym rapora nazaran menim ba langı
cmdan 31.7.934 tarihine kadar lzmir bor
saımda 22.670.669 kilo incir uhlnnflır. 
Geçen ıene aynı tarihte bu miktar 15 mil· 
yon 418,818 Skilo idi. Gene bu rapora gö 
re, menim iptidasından 31. 7 .934 tnn!ıire 
kadar lzmir limanından muhtelif ecıOi 
memleketlere 22.333.289 kilo arpa, 12 
~ilyon 792.518 kilo bakla, 29.810.359 
kilo palamut, 70.496.687 lôlo palam t hu
lasası, 1.063.052 kilo pamuk, 151.164 
1-ilo afyon ve 2.563.657 kilo zeytinyağı 
evk~I nmuftur. 

Bıı miktarlar geçen sene 8.614.090 ki
lo arpa, 7 .607 .607 kilo bakla, 29 milyon 
877.000 kilo palamut ile ,.808.445 k'lo 
alamut hula ası, 207 .273 kilo afyon ve 

Z.299.081 kilo zeytin yağ ndi. 

Nurullah Esat Hf'y. 

Bakırköy \'e lzmit'te yapılacak f ıbri • 
kaların temel atma ve açılma merasiminde 
bulunmak üzere Sümer Bank Umum rı~-dü· 
rü Nurullah Esat Bey dün ak~mki tr e 
lstanbul'a gitmiştir. Nurullah Beyin idare 
meclisi reisi Sefa B ~ e beraber birkaç gü 
sonra Almanya ve Rusya'ya gitmeleri ve 
oralara banka besabma yapılmıı olan ~ • 
riıJerle ve Raıyn'da sanayi tabıil eden ta· 
lebelerimiıle mes~ul olm&lan muhte el • 
dir. 
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l' arı - Siyaxi. 

Viyana'da. 
(Avusturya turizmi - son.) 

Viyana için de müzeleri ve bazı tarihi 

Yapıları gezmek gibi zengin bir program 

vardı. Fakat bu program hemen hiç tat

bik edilemedi gibi bir şey. Tertip heyeti 

de bu hususta fazla ısrar etmedi. 

Viyana'da toplu G!arak, Mozart'ın 

"Sihirli flüt., ünü seyrettik, Prens Star· 

hernberg'in "Grana Ho~el,, de verdiği zi

Yafette bulunduk; en son olarak da Viya
na §chremini'nin verdiği bir ak,am yeme
ğine giderek Ba,vckil M. Dollfuss ile ta
nıştık. 

Hükumetin bu yüksek reisleri bize 
karıı son derece samimi idiler. Prens 
Starhemberg bizimle birlikte Grinzing'e 
ıe1di. Grinzing Viyana ıarap bahçelerinin 
bulun+·ğ•1 varoştur. r:.itün Viyana şarkı
lan orada yapılır. insanların % 70 i ora
da ni§anlanrr. Bozulan nitanlarla kararla
§an bo§anmaların da yeri oraaıdrr. 

Belediyenin ziyafetinde, zavallı M. 
Dollfuss gayet neşeli idi ve hepimizle t•· 
lralaşıyordu. Hele Polonya murahhası o
nunla adeta ahpap oldu. 

(Seyahatin bittiği tarihte, heyetten 
herkes tren biletlerini aldı ve memleketi
ne avdet etti. 

Bütün bu seyahatin hepimiz için en 
ıayanı diklml tarafı, tertibindeki fevkala
de İntizamı görmek ve Avusturya turizm 
bürolannın yüksek kabiliyetini yakından 

ve tahıen tanımak oldu. Bütün Avustur- · 
ya'nın bütün görülmeğe değer şehirleri, 
knsabalnrı, köyleri ve semtleri hakkında, 
ıöz ve resim malzemesi; nakil vasıtaları
nın bolluğu, çeşitliliği ve eyiliği; gelen bir 
seyyahı kabul yahut Avusturya'ya hare
ket edecek birini herhangi bir yabancı 
nıemlckette yola koymak için teşkilatta 

görülen ihtısas, salahiyet ve nezaket, bi
rer birer hepimizi şaşırttı ve hayran bırak
tı. Aramızda, İsviçre murahhaslan gibi 
turizmin ne olduğunu yakından bilenler 
-.ardL Onl,r bile Avusturya devlet teşki
latiyle huıuıi müesseselerinin beş altı se
lle zarfında elde ettikleri muvaffakıyetleri 
birinci derecede buldular. 

Avusturya, bizleri davet etmekle, 17 
Yabancı mcmlc ketin 60 kadar murahhasını 
redirmiş, içirmiş, gezdirmiş ve eğlendir
tnişti, Bir defasında olsun, bir umum mü
~iirün yahut bir umumi valinin yahut kü
~iikler arasında bir memurun bize karşı 
bir kabalığını görmedik. Bilakis, sanki her 
tey ve herkes bizi memnun etmekle tav
~İf olunmuştu. 

BURHAN ASAF 

Tokatta Gazi 
heykeli. 

Tokat, 12 - Tokatta cümhuriyet mey 
danında dikilecek olan Gazi heykelinin ka
ide1i inpatı müteahhide ihale edilmiı ve 
letnel hnfriyatma baJlanmıJbr. Birkaç gü
lle kaaar temel atma merasimi yapılacak
tır. Heykel, heykeltraı Nusret Hakkı Beye 

ihale edilmiJtir. Önümüzdeki cümhnriyet 
bayramında aynı günde memleket hastaha 
~ vali evi, tayyare ve ziraat bankası bi
llalan ve mezbaha ile birlikte Gazi heyke 
!i~ia de küşat resmi yapılacaktır. Bayram 
1P• çok büyük bir program hazırlanmakta 
C!tr.. Memleket halkı §ehrin yeni eserlerle 
&Üsleneceği bayramı sabırsrzlıkla beklemek 
~r. 

Giimriik memurlannm 
ikramiyeleri. 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti gümrük 
~idürlüklerinden gelen ve ikramiyeye is -
?'kak kesbeden ( 400) memurun ıiı:i~'e· 
j' tetkik ettirmektedir. Sicillerinde en zar ~İr ihtar cezası yazılı bulunan. inzabat 
it 0 

.. ısyonona verilmiı veya lüzumu muha
d t1Q~ kararı almıJ olan memurla• ikraıniye-
~~ .•.ıtifade edemiyeceklerdir. Gümrük baı 
~~ur ve müdürlerinden ikramiyeye iıtih -

" kesbedenler Vekil Bey taraf mdan tes
eı:dileceklerdir. Verilecek ikramiye mik· 

ı n Rina Beyin avdetinden ıonra belli 
0 ltaktrr. 

tlAKIMlYETl MlLLlYE 

11111 

' 
lstanbul liman Tayyare postaları 
• k t• Ayın on beşinden itibaren, An -

Şlr e 1 kara ile İstanbul arasında Eskişehi-
lf eyt>ti umu~iye ictinıamcla ~ir - re uğrıyarak, cumartesi, pazartesi, 

k • r· . k> -ı~ ı· çarşamba ve perşembe günleri kar-
t·tın tas ıycsıne ·arar verı < ı. ı kl posta ta · · ı · b . şı ı ı yyaresı ış emıye aş-
İstanbul, 12 (Telefon) - İstanbul lı- lıyacaktır. Sabahleyin sekizi yirmi 

man şirketi umumi ~eye!i dün. fe~kal'ade beşe kadar Ankara merkez posta • 
olarak toplandı ve Jırke!ın tasfıyesı kara - hanesine verilecek mektuplar saat 
rı:nı verdi: Meclisi i~are ra~orun~a. tas~iye- 12 de İstanbul'da bulunacaktır. Ay
nın sebebı olarak şırket hisselerının yu_zde rıca alınacak ücret beher 20 gram 
98 inin doğrudan doğruya veya dolayısıyle için yedi buçuk kuruştur. 
hazinenin eline geçmit olduğunu ve bu va
ziyetin tesekkülün a'lonim şirket mahiye
tini muhafaza etmesine mani olduğundan 
2521 numaralı kanunla §İrketin tasfiyesi 
zaruri olduğu yazılmıpır. 

Liman ve rıhtım ~irketlerinin ı;ı.a -
tın almma!"ı müzakereleri 

ilerlecli. 
İstanbul, 12 (T elefoli.) - İstanbul li

man ve rdıtnn şirketinin ntm alınması 
hakkındaki müzakereler hayli ilerlemiştir. 
Müzakerelere Adliye Vekili Saracoğlu 
Şükrü Beyle şirhet müdürü arasmda bura -
da devam edilecektir. 

Galata!-l:tray kuliibiiniiıı f cvkalU -
de kon~resi toplandı. 

İstanbul, 12 (A.A.) - Galatasaray 
kulübünde fevkal'ade bir kongre toplandı. 
istifa eden idare heye!i yerine yeni idare 
heyeti texekkül etti. Birinci reislijie Refik 
Cevdet, ikinci reisliee doktor Orhan Tahsin 
umumi katipli~e Sabit mtıhasebecilif!e 
Muhtar, veznedarlığa İhsan Beyler seçil-

mişlerdir. • 

640 metrelik 
Niksar 
k~prüsü açıldı 

Tokat, 12 (A.A.) _ 640 metre tu • 
löndeki büyük Niksar köprüsünün inpatı 
tamamiyle ikmal edilmis ve bugün balkm 
coşkun tezahüratı arasmda gidi! gelit açrl
ms m•rasimi yapılmı!hr. 

Tokat - Turhal yolunun tamiratı bü
yük bir faaliyetle ilerlemektedir. Şimdiye 
kddar on bir kilometre şose yeniden İn§a 
~dilmiş ve r.idi§ gelişe açılmıJhr. 

Bu yol üzerinde sekiz tane daimi ame
le .La~al~ası bir tane de baş tamirci evi inşa 
ed1lmı~tır. Bu evlere ameli yol bakmıı kur
sundan mezun 24 muallim amele tayin edi
lerelc işe ha r.lamıı'ır. 

Beynelmilel yol işaretleri kanunu muci
bince yolun muhtelif kilometrelei.nde ka -
nanda tayin edilen ihtiyaclara nau.ıran bey 
nelmilel işaret levhe.Inn yaptırı1mı-ı ve be
ton mesoetlerile beraber mevkilerine konul
mu§tur. 

Tiitiin ihracatı. F , "h R fk . 
t b 1 12 (T 1 f ) 1 h• "d a ı ı ı ve Y akup Kadrı 
stan u , e e on - n ısar 1 a 

resi yaprak tü~ünlerimizin Amerika, Suriye Beyler Odec;a'ya vardılar. 
ve Filistin' e ihracı kin bazı tesebbüslerde Moskova, 1 ı ( A.A.) - Falih Rıfkı ve 
bulunmustur. Bu teş;bbüsler hayli ilerle- Yakup Kadri Beyler Odesa•ya gelmişler -

· ı· ff- b b · • d b• • • d · dir. Moskova'da 15 ağustosta açrlacak olan 
mı' ır. aryer a ar ısının e ırm enız . . . . 

k k 1 
... 

1
_ •• 

1 
k .. muharrırler kongresme ıştırak edecekler-

aça çı ıgı ve spe11u asyon yapar en cur- dir. 

mü meşhut halinde yakalanmı~. Bu 
adam aynı zamanda tefecilik yaptığı ve 

günde bir türk lirası için yarını lira kadar 

faiz aldığı anlafılmışhr. 

Kadınlar birliğinin konwesi. 

Adliye intihap enciimeni. 

Eski hakimler kanunu hükümlerine gö
re terfi edecek hakim, müddei umumi ve ic
rr reislerini seçecek terfi komisyoon :le ad
liye intihap encümeni yaz tatilinin hitamını 

İstanbul, 12 (Telefon) - Kadınlar müteakip to,lanacaktrr. Adliye vekaleti yP
birliği senelik kongresi bugün yapıldı. Kon ni hakimler kanununa göre yapılacak tasfi
grede birliğin ismi değiştirilerek "Türk ye için de hazırlıklara başlamıştır. 
kadm varlığı., adı verilmesi tensip edilmiş ı 
ise de ~ünn~a~alardan sonra bu teklif ka- Maarif vekili. 
bul edılmemıJtir. 

Bundan sonra kongrede yeni idare he
yeti seçilmiıtir. 

Günşçilcr İstanhura ~eldi. 
İstanbul, 12 (Telefon) - Cuma günii 

Taksim stadyomunda yapılacak olan bey -
nelmilel profesyonel güreşlere iştirak ede 
cek olan 17 güreşçi geldi. Bunlar arasında 
beynelmilel maruf olanları da vardır. 

Maarif Vekili Abidin Bey lstanbul'a ha
reket etmİ§tİr. 

Ufakhk paralar. 

Ufaklık paraların hasrlması için hazır
lıklar ikmal edilmi~tir. Güzel sanatlar al<a· 
clem!sinin hazırlamakta olduğu resimler 
brkl:-nmektedir. Pa~alarm eyJUI bR,ır.da b?.· 
~ılmasma baılanabileceği tahmin edilmek
tedir. 

1934 belediye 
intihabı için 
çalışma talimatı. 

Türkiye Cümhuriyeinin başardığı bü
yük eserler arasında blediyeciliği de yeni 
baştan tanzim edici bir kanun yapılmıştı. 
Bu yeni kanundan sonra ikinci bir inti
hap devrine giriyoruz. Yeni kanunun 
gösterdiği yoldan ilk intihabı malum olan 
şartlar içinde yaptık. O vakıt yeni ka
nun pek taze idi. Ve bu sebeple intihabı 
idare edenlerle intihaba iştirak eden halk 
ta'bakalarx, tatbik yollarında tecrübesiz bu 
lunuyorlardı. Yaklaşan belediye intihabı 
m yeni kanundan sonra cümhuriyetin ve 
inkılabın aldığı dört yıllık mesafe içinde 
olgunlaşan tecrübelerimizle halkın siyasi 
yetişmesine de yarryacak bir itina ile tat 
bik yoluna koymak bize vazifedir. Bunun 
için vatan nüfusunun üçte birini teşkil e
den şehir ve kasabalarımız belediye inti
habı günlerini sesli, hareketli ve canlı 
tezahürler içerisinde tanzim ve idare et
memiz lazımdı.r. 

Her yecde yüksek siyasi eheıruniyeti 
olan belediye intihabının Türkiye'ye nis-. 
betle daha ayrı ve üstün kıymetleri var
dır. 

Fırka programımızda izah edilen se
beplerle me"bus intihabı iki derece ile ya 
pıldığı ve Büyük Millet Meclisi intiha
bına kadınlar iştirak etmediği halde be· 
lcdiye ı;eçimlerinde rüşt yaşına gelmiş bü 
tün vatandaşlar reylerini doğrudan kul
lanıyorlar. Ve vazife başına seçiliyorlar. 
Gene fırka programımıza göre belediye 
intihaplarını umumi intihap için bir yetiş 
tirme ve tecrü"oelenme vasıtası olarak ka
bul ediyoruz. 

Bu sayılan ana sebeplerden dolayı Ey
liil içinde hazırlıkları bitirilecek olan be
lediye seçimi için Fırkamız aşağıda yazı· 
ı yollarla çalışacaktır. 

1 - Usule aiı işler 
A) Her yerde Fırka yoklamaları 22. 4. 

934 tarih ve 1-262 numara ile tamim edi 
len şekilde ve Fırka Umumi Reislik Di
;anının tasdikinden geçip bütün alakalı
lara yollanan talimata uygun olarak yapı
lacaktır. 

B) Bu intihapta mümkün olduğu ka
dar çok vatandaşın reye iştiraklerini te
mine çalışmak milletin siyasi terbiyesini 
yükseltici vazifelerimiz bakımından Fır
kanın borcudur. Bunun için ayrı fasıl,la 
izah edilecek telkin vasıtaları kullanmak
la beraber rüşt yaşına gelmiş her vatan
daşın vaktinde kolaylıkla reyini kullana
bilmesini kolaylaştıracak yolda hizmet 
etmeliyiz. Bunun için teşkilatımız eski 
muhtarlar ve ihtiyar heyetlerinin vazife 
sini görmekte olanların defter tanzimi V\! 

kayıt işini kolaylaştıracak yardımlarda 

bulunacaklardır. Bu yardım, her şehir 
ve kasabadaki en yüksek idare heyetimi
zin eli ve idareı;iyle ve ocaklarımızdan da 
istifade olunarak yapılacaktır. Bahsedi
len el ve iş birliğini kusursuz başarmak 
mahalli hükUıneti ve intihap encümenle
riyle bir ve beraber çalışmağa bağlıdır. Kibrit inbisarmm yeni çakmakları 

İstanbul, 12 (Telefon) - Kibrit ıirke 
ti tarafından bu hafta yeni çakmaklar piya 
saya çıkarılacaktır. 

il - Propaganda 
Kamhiyo kararnamesini tetkik c- A _ Mev%ular şunlardır: 

den heyet nıe~aisini bitirdi. § Her medeni devlette belediye inti-

Maliye vekaleti tarafından hazırlanan haplarmm ehemmiyeti. 
ve mevcut kararnameler hükümlerini de ih- § Türkiye'de yeni belediye kanununun 
tiva eden 11 numaralı kambiyo kararname- temin ettiği haklar ve kadrnlarrn belediye 

• İstanbul, 12 (A_-~~ - T~yyare sini tetkik etmek üzere icra Vekilleri heye- meclislerine seçmek ve seçilmek hakları. 
pıyangos~nuı_ı ~ekılıgıne bugun de H Itarariyle te!kil edilen ve Maliye vekaleti § Her yerin belediyesinin dört yıl zar 

Tayyare piyankosu 

devam edılmı,tır. nakıt iıleri müdürü Halit Nazmi, Merkez fmda ba§ardığı işler. 
19.102 ?~m~raya on bin, 7326 bankasından Cevdet, Türkofisten Necdet § Her yer belediyesinin ileri seneler 

n?m~ra~a ıkı hın, .1~450 numaraya Beylerden mürekkep komisyon tetkikatını için başacmağı düşündüğü işlerin plan 
hın lıra ısahet etmı,tır. ikmal ehni! ve kararname projesiyle rapo- ve programlat1. 

So~u 55, 56 olan numaralar runu Baıvekilete tevdi etmistir. Komisyon § Yurttaşın belediye seçimine iştir3k 
amortı kazanmaktadır. kambiyo ihtivaç listesindeki döviz miktarla- hu,<;.usundaki milli, medeni, siyasi hakkı 

Ankara giimriik müdiirliiğii. 
Vekalet emrine alınan Ankara Gümrük 

Müdürü Nurettin Beyin yerine Zonguldak 
Gümrük müdürü Cevat Bey tayin olunmaı
tur. 

rmı biraz daha tahdit etmif bu baptaki hü- ve vazifesi. 
kümleri tadil, ve eski kararnamelerin tat • B - Vasıtalar: 
bikatında görülen bazı nevak111 itmam et •

1 

§ Mahalli bütün gazete ve mecmualar. 
miştir. Komisyon ihtiyaç listesinden maada § Fırka ve Halkevlerinin bütün neşır 
eski kararnameler hükümlerinde esash bir vasıtaları. 
deVisiklik vapmamıshr. § Fırka ve Halkevlcri salonlarında şeb 
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cin ve kasabanın bu maksat için elveri9 Ii 
mektep, sinema, tiyatro, spor kulüpleri, 
hayır cemiyetleri v.s. salonlarında konfe
ranslar. 

§ Bütün intihabın devamı müddetince 
sandıkların bulunduğu binalara yakın yer 
ferde nutuklar. 

C - Yazı ve söz için is tifade edilecek 
unsurlar: 

§ Yazı için Fırkalı gazeteciler. 
§ Söz için Fırka halk hatiplcrı'. 
§ Yazı ve söz için Fırka ve Halkevlerl 

nin ayırıp vazife vereceği arkadaşlar. 
§ H~rhangi sıfat ve vazifede olursa ol 

Belediye intihabı 2 
sun. bu mevzuda söz ve yazılariyle Halkı 
tenvir etmesinden istifade edilecek vR. 

tandaılar. 

Hl-Donatma 
§ Bütün intihap günlerince şehır vtt 

kasa'oalarda bayraklar asılacak. 
§ Fırka ve Halkevleri talimatındeld 

şekilde bayraklan.ıcak. 

§ Şehir ve kasabalarda intihabın ilk alc 
şamı halka mühim siyasi bir gün yaşan .. 
dığrnı hatırlatacak mümkün olduğu kadaı 
çok gece tenviratı yapılacak. 

§ Bilhassa sandıkların bulunduğu bina 
ların önü ve civarı bol bayraklarla onun• 
cu yıl ·oayramrndan kalma kısa söz levh• 
faıiyle ve vatandaşı seçime iştirake teşvilf .. 
<"decek ve belediye ir.tihabmrn ehemmiyetl 
ni gösterecek mahiyette şimdiden hazır• 

Ianması lazım gelen kısa cümleli levhalar• 
la alakayı ve takdiri çekecek tarzda dona• 
tılacaktır. 

§ İntihap gününün sesli geçmesi için 
her yerdeki bando ve muhtelif vasıtalar .. 
dan istifade olunacak ve toplulukla milll 
marşlar söylenecektir. 

VI - Halk kür iilcri 
Belediye intihap gününün halkı toP? 

Jayıcı ve ayakta tutucu vaziyetinden is• 
tifade ederek cümhuriyetin ve inkılabıl\ 
feyizlerini ve eserlerini tekrarlamak vo 
anmak vazifemiz olacaktır. Bunun için 
yalnız her vilayet ve kazada, kullanılacaw; 
intihap sandığı adedince ve intihcl>ın de• 
vamı müddetince birer halk kürsüsü açı-c 
lacaktır. Bu kürsülerin şekli ve işleme U• 

sulü onuncu yıl bayramında olduğu gibi• 
dir. (Hatırlatmak için halk kürsüleri t.a• 
Jimatrn1 da aşağıya yazıyoruz). 

Kürsülerin yeri sandığın bul•ınacağt 

binaya az çok yakm ve rC'y venneğe gel 
!enler ve dönenlerin uğıağı olabilecek geJ 
nişçe bir meydan olm&lıdu. Halk kürsd 
!erinde kendi arzuhriyle söylemek istiy~ 
cek vatandaşlardan başka Fır'ca ve Halk. 
evlerince vazife vı:rilmiş ve hazırlanmı' 
hatipler de k?nuşm::lrdır. Halk kürsüler~ 
nutukları için onuncu yıl rehber kitabın• 
dan Başvekilin Meclisin son kaparunasınc 
da söylediği siyası nutuktan (kafi mikta~ 
evelce yollanmıştır) ve diğer neşriyattat\ 
istifade olunur. 

Haşiye - Bilhassa büyük şehirlerde 

intihap encümeniIJin kanun yoliyle tıan• 

zim edeceği rey kullanma sıra ve zaman•' 
Iarrnm iyi tatbiki ve rey yerlerine mÜn•, 
tehiplerin vaktinde getirilmeleri seçimifl 
çabuk ve yolunda yapılmasını ve reye iş~ 
tirak edenlerin çoğaltılmasrnı temin eder.' 
Fırka teşkilatının bu mühim işe sıkı bi~ 
çalışma ile sarrlacağrnı umar, muvafi ki~ 
yetlcr dilerim. 

T ALl!\lATNAl\lf~ 
Cümhuriyet Halk Fırkası, bir r.ınaAtl 

cümhuriyet ve inkılabın mefhum tarafla-. 
rmı ve Öbür yandan on yıllık cümhuriye .. 
tin yeni devlete getirdi ği sayısız iyilik .. ' 
teri cümhuriyet bayramı münasebetiylo 
memleket içinde ve dışında yayacak ted• 
bir ve vasıtaları hazırlıyor. Fırkamız. 

cümhuriyetin ve inkılabın heyecanı için .. 
de büyük milli bayramı yaşıyacak oıatl 
halk kütleri arasında bu deTin duygulan .. 

.ı 
nı diğer vatanda~lara söz ile anlatmak la 
tiyeceklerin çokluğuna inanıyor. Biıtü~ 
inkılap çocuklarının kendi bilgilcriyl• 

<I 

memleket evlatlarına telkin etmek istedili 
leri inkılabı, istiklali ve cümhuriyeti ta• 
nıyıp sevdirecek güzel duyguları olduğu .. 
na da şüphe etmiyoruz. Cümhuriyet bay .. 
ramı için komisyonumuz tarafından bazı~ 
lanmakta olan rehberde on yıllık cilmhu .. 
riyetin eserlerine dair toplu ve olgun ma 
lumat vardır. Yakında çıkarılacak olan bu1 
eserin halka söz söylemek istiycnlCTe yq 
dımı olur. Fırka hı.ittin bunlan mütalea 
ederek cilmhuriyet bayrammı fikir ve söa1 

Milli • 
sanayı 

Sanayiciler imtihana hazırlanınız: 
sergisi 29 birinci teşrinde Ankara Sergievinde 
Sergiye iştirak müddeti 1 eylôlde bitecektir. 

aç lacaktır • 
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Garpta fikir hareketleri 
her hakikat filen bir dogma, bir akide 
teşkil eder. Dogmatizm hürriyetle tezat 
halinde de değildir: hürriyet dahi her 
hangi bir dogmayı kabul ve tasdik eder. 
Hayır, dogmatizmin zafını yapan, dog
matik ruhun hemen her zaman toprak 
kuvvetlerinin hakim oldukları kimseler le 

ler arasındaki farklar daima aynı olan un 
surlardan değil, hakim kanaatlerden ileri 
gelir. Meseıa eski bir çinliye göre beşeri 
tarih, n .cvsimlerin taakubu kadar tabiate 
ait bir keyfiyetti. Avrupalı için tabiat ve 
beşer arasında bir tezat vardır. Hintli 
için kıymeti haiz olan şey maneviyettir, 
Şimali amerikalı için maddi muvaf faki
yettir. Eski insanlar için en büyük fazi
let gururdu; hıristiyan için m<:hviyettir. 
Görülüyor ki esaslı vazifemiz hakim ka
naatlerle mücadele etmektir. Bu suretle 
k~miyet itibariyle pek mahdut fakat gü
zıdelerden mürekkep ve vazifesini müd
rik bir ekalliyetin deruni bayatını ıslaha 
muvaffak olursak ruhun zaferi muhcl<
kaktır. 

Keyserliııg, son eserinde rulmnmcsnliyctleri lıuklmula ne diyor 
- Bü,·ük lwrbın mcsuli yetine dair tarih~i Seigno· 

bos'un bir miituleası. 

Marul almaıı feylesofu Kcyçe. ::ng, 
son zamanlarda ' 'cilıan inkılabı ve ruhun 
mesuliyeti,, ismi tıltmda muhim bir kı'tap 
neşretti. Gayet güzel sayda/ara tesadüf 
ı!dilen bu eserden, "ruhun ınesuliyetleri., 
hakkmdaki sayı/ayı tercüme c!1iyoruz: 

Ruhun mesuliyctleri filhakika pek bü . 
yüktür. Toprak kuvvetlerinin ( ı) harici 
irade ve tesire tabi olduklarına göre ruh, 
onları daima sevk ve idare etmek iktıdan
nı esas iytibariyle haizdir. Binaenaleyh ya. 
rınki dıinyanın muhtelif karargahlara ay -
nlmış ve bir kaç kişinin idaresine verilmiş 

muazzam orduların toplanmasından ibaret 
bir dünya olmasını istiyorsak, bu bir kaıs 

kişiden daha zeki, daha azimli ve daha ira 
deli olmaklığımız lazımdır. Hadisata tckad 
düm etmeliyiz. 

İşte bu noktada bilhassa Avrupa ruhu -
na tcrettıip eden mesuliyet meselesine te -
mas etmek iktıza eyler. Her zamankinden 
daha büyük olan bu mesuliyet, Avrupa· 
nın maddi kuvvet ve kudreti diğer kıtala· 
nnkine nisbetle ne derece zafa duçar ol -
muı bulunursa bulunsun, gene fevkalade 
ehemmiyetlidir. Avrupa ruhunu, diğer kı -
talar ruhundan ayıran hususiyet nedir? 
Bu hususiyet onun. hem temiz hassasını. 
hem de dünya işlerine ve vazifelerine mil -
teveccih ameli bir kuvveti haiz olmasından 

(J) Müellifin, toprak ve iklimin rulı, 
seciye ve ahlak üzerindeki tesir kud:<'t 
ve kuvveti manasına gelmek üzere kullan 
dığı forces telluriques tabirini kısaca 

••toprak kuvveti,, şeklinde tercümeyi mu 
._,afrk g6rdük. 

yolundan kuvvetlendirmek için Fırka t~ş 
kilatı olan bütün vilayet ve kaza merkezı~ 
rinde halk kürsüleri açmağa karar verdi. 

Uç bayram gününde milli duyguları
mızın inan verici sesler halinde bütün 
memlekette akisler yapmasına hizmet içın 
halk kürsülerini, inkılaba içinden bağlı 

lliltün vatanda§lara aşağıda yazılı talima -
tın çizgileri içinde açık bulunduruyoruz: 

1.- Fırka tefkilatı bulunan vilayet ve 

kaza merkezleri"nd<! halkın en çok toplıı
nabileceği yerlerde bir halk kürsüsü ku 
rulacaktır. Çok nüfuslu şehirlerde semt 
ve meydanlara göre bu kürsüler ona kadar 
çıkarılabilir. Yağmur ihtimaline karşı 

her kürsünün yakininde bir yere geçirik 
bilmesi önceden düşünülmelidir. 

2.- Halk kürsüleri esas elarak bayr.ı 
mm başından sonuna kadar üç gün gün: 
şin doğmasından güneş batıncaya kadar 
açık buludurulur. Kürsülerde söz saatleri 
her yerin icabına göre Fırka idare heyet
leri tarafından tesbit ve vaktinde ilan o
Junur. Bu saatlar çok olmalıdır. 

3.- Kürsüler halkın gelip geçmesine 
mani olacak cadde. yol üstünde yapılmt
yacaktır. 

4.- Kadın ve erkek 18 yaşından yuka 
n her yurttaş halk kürsüsünden söz söy· 
)emek hakkına sahiptir. 

5.- Her kürsü yerden en az yarım met 
re yüksek yapılır, bayraklanır· ve üstüne 
(Cümhuriyet Halk Fırkası Halk Kürsü
sü) levhası asılır. 

6.- Halk kürsülerinde söylenecek nu
tukların mevzuu inkılabın, climhuriyetin 
ve istiklalin kıymetini, üstünlüğünti ve 
ehemmiyetini mefhumlarla ve misallerle 
anlatmaktan ibarettir. 

7.- Bu kürsüleri mahallin Fırka idare 
heyeti taratından seçilen üç kişilik bir 
heyet idare edecektir. 

8.- Bu talimatın bir sureti iJe nerede 
ve hangi meydanda yapılacağına dair olan 
malumatın bayramdan 4 gün evel mahal
lin en büyük hükfımet makamına bildiril
mesi lazımdır. 

9.- Halk kürsıilerinde söz söylemek 
bayramdan evel ve yahut bayram esnasın
da kürsü başında söz istemek ve almakl:: 
miimkündür. Önceden söz alm'lk için 
mahaJJin Fırka binasında Fırka reisin<: 
•eya bu maksat için memur edeceği hey
ete müracaat olunur. 

10.- Halk kürsüsiinde söz bir defada 
bir zat için en çok bir saat sürer. 

11.- Halk kürsüleri, bu talinatname
nin befinci maddesinde yazılı maksada 
yarar SÖzler için açılmış olduğundan kür
·~ ba:tında Fırkanın bulunduracağı heyet 
so.z sırasını tan%imden hafka mevzuun mak 
aada uygunluğuna ve söz zamanının bir 
saati geçmemesi noktasına dikkat eder. 
Ve Türk Ceza Kanununda ve Umum! iç
tima Kanununda yazılı suçlar mahiyetin
de söz söylemelerine b:in vermez. 

ileri geliyor. Gençliğimde yazdığım bir bulunmasındadır. Bu hakikat, dünyayı 
eserde avrupalılar için "Allahın elleridir,, kaplamağa hazırlanan yeni dogmatik ruh 
d iştim, çalışan kol biç bir yerde eksik ta bilhassa barizdir, çünkü milyonlarca 
değil; fakat gerek yapılış, gerek anane iti- insanlara bilavasıta hitap etmek için mev
bariyle ruha hizmet eden eller bizim elle_ cut olan türlü vasıtalar sayesinde telkin, 
rimizdir. Eski tipteki şarklılar ekseriya biz her zamankinden mühim bir rol oynamak 
den ziyade "manevileştirilmişler,, dir, fa • tadır. En modern milletlerin göste:rdik
kat diinya işleriyle alakadar olmazlar, bi -ı leri dogmatizmin yanında orta çağın ve 
naenaleyh toprak kuvvetlerinin umumi lukizisiyonun dogmatizmi hiç kalır. 
isyanında yer yüzünde ruhun hakimiyetini ... Ruhi kıymetlerin yerlerine iadesi 
müdafaa veya iade edecek onlar değildir. zamanımızın en esaslı meselesidir. Şim -
Diğer taraftan genç milletlerde tenkit has- dilik ruh, mütefekkirlerin barbar dedi'<. 
sası olmadığı gibi ruhlannı teksif etmemiş- leri insanlar kadar bizzat mütefekkirler 
terdir. Bunlar, bütün genç mahluklar gib:, tarafından dahi tanınmamaktadır. Ruh, 
ruhen tesir ve nüfuza tabidirler; son dere· beşerin nüvesini teşkil etmeli, halbuki bu 
ce de telkine tabi olup bedeni ve manevi gün, ekseriyet itibariyle, tabii nizam tat 
zaflanndan dolayı tenkide tahammül ede- tıik edilmiyor. BeşeFe hakim olan ruh 
mezler. Dimağ tekasüfü uzun bir kültüre değil, toprak kuvvetleridir. Zamanımızın 
muhtaç olup bu iytibarla kultürün hem marazi arazı hep bundan ileri geliyor. 
tekasüf demek, hem de tecrubeden tasar· Fakat, bugünkü hali marazı ve arzu edi . 
ruf demek olduğunu söylenebilir. Bilhassa 
bunun içindir ki genç mi11etler esas iyti • 
bariyle dogmatik olurlar. Onlardaki dog -
matizm, bir nevi emniyet ihtiyacından i1e -
ri gelir. 

Halbuki dogmatik ruh hiç bir zaman 
serbest olamaz. Serbest odur ki ameli ha · 
yatta tehlike hissine tekabül eden karar -
sızhğa tahammül eder. yani kati hakfl{:ıtı 
bulduğuna kanaat getirmeksizin yaşar .. Ve 
~ene mutlak bir deruni hürriyet sayesinde 
lir ki şeniyetin tesirinden kurtulmak, ha-

diselere nüfuz etmek.vakıaları tahmin ve 
bu suretle onlara, evvelinden muayym bir 
şekil vermek mümkündür. Hula~a. icinde 
'1ulunduğumuz umumi tebeddül ameliyesi· 
ne kendini kaybetmeksizin intibak eyle -
mek kudretini ancak mutlak surette ser · 
best bir ruh için kabil olur. Zira zamanı 

üzerinde müessir olmak için zamanına ka
rışmak. zamaniyle yaşamak, onun dilini ko 
nuşmak sarttır. Bütün bu mülahazalar is · 
pat eder ki Avrupa ruhu, tarihin bu mü· 
him dönüm noktasında imtiyazlı bir mev
ki isgal eylemektedir. 

Fakat, mesele böylece halledilmiş sa
yılmaz. Muasır Kvrupa ruhu esaslı suret
te bir anlayışlı ruhtur. Halbuki "telkin 
ruhunu,, galebe çalmağa namzet olan an
cak ve ancak "anlayış ruhu.,dur. İşte bu 
noktada, başlangıçta mülahazalarımızın 

neticesini çıkarabiliriz. Onlar da iddia 
ediyorduk ki bugün nabzımızın vuruşları 
nı idare eden manevi milrşitlcr deği1, in· 
'jaat planının tekevün esnasında tahakkku 
eden işe nazaran bir rekor kıracağına ka
ni bulunanlardır. Bunların planlan hak 
kındaki kanaatleri değiştirilemez. Ancak 
"anlayış". böyle bir kanaate varmayı im
kanı;ız kılabilir. Bu suretle akıde ve ten
kit meselesi yeni bir şekil alıyor ve t-;ı

rihte ilk defa olarak doğru ve tam o1 1< 
ortaya çıkıyor. Dogm:!tizmin zafr, dog
matik bir hakikatin esas itibariyle doğru 
olamıyacağından ileri gelmez: bilakis, 

len hal de normal muvazen olduğuna gö
re beşer ruhunu yeniden yoğurmağa oir 
mani yoktur. Esas itibariyle, eski zaman· 
lardanberi görmediğimiz bir "beşerı kili· 
tür., yaratmak her halde mümkündür. 
Hatta, eşya ve eşya arasındaki münase
betleri bugün daha iyi bildiğimiz ve gör
düğümüz için bu yeni kültür, eski kül . 
türden kat kat yüksek olabiJir. 

İstik'bale bir gürültülü mukaddeme 
teşkil eden bugünkü dünyayı olduğu gi
bi kabul etmeliyiz. İnkar ve mukavemet 
hiç bir işe yaramadıktan başka sui tefeiı 
hümlere sebebiyet verirler, zira oir dev· 
rin hususiyet ve mahiyeti. hemen hepsi 
akıt ve mantıka sığmıyan hatsiz hesapsız 
sebeplerin mahsulüdür. Esasen eski ~mı. 
nevi kültüre mensup biz avrupahlar -
aksülamellerimiz ne olursa oleun - hali, 
tarihçilerin maziyi muhakeme ettikleri 
~ibi muhakeme edebilmeliyiz Şahit oldu
ğumuz değişikliklerin asrl sebebi toprak 
kuvvetlerinin isyanı ise de hususi deği . 
5iklikler, tahaddüs ettikleri memleketle. 
rin fevkaşşuurunu yoğurmuş olan husu -
si tarihi hadiselerin neticeleridir. Asırlık 
çar istibdadı olmasaydı bolşeviklik ol . 
mazdı; hemen bütün alman gençlerini 
sefalete düşüren ve binnctice onları, sı 

nrf farkları gözetilmiyerek hem içtimai. 
hem milli hisleri canlandırmağa sevkeden 
umumi harp olmasaydı milli sosyalistlik 
r:;ıkmazdı. Bilhassa eski Roma imparator 
luğunu mahvetmiş olanlar tarafından ku 
rulan asırlık yabancı tahakkümü olmasay 
dı faşistlik olmazdı. Bütün bu tarihi ne 
ticeleri kabul etmeliyiz, zira muhakeme 
ve mantıkla hiç birini değiştiremeyiz. 

Ancak bu değişikliklerin manasını anla 
mak iktidarını haiz bulunuyoruz. Bu, bi· 
zi, henüz misline tesadüf edilmiyen bir 
kudrete bilkuvve sahip kılar. Zira eşya 

üzeTinde tesir derecesi anlayışla mepsu . 
ten mütenasiptir. Devirler ve medeniyet 

*** 
Üçüncü yazı ise meşhur tarih mu har. 

riri Charlcs Saignobos'un bu sene çıkan 
Avrupa tarihi ismind<!ki kitabının ''harp 
mesuliyetleri., faslından alrnmıştır: 

l 9 l 9 danbrri neşredilen vesikalar, Al. 
manya'nın, harp sayesinde tahakkümünü 
bütün dünY.aya yaymak fırsatını bulmak 
için Fransa'yı ve Rusya'yı senelerdenberi 
hazırlanmış bir tuzaga düşürdüğüne dair 
harp senelerdenberi herkesçe hasıl olmuş 
kanaatı teyit eder mahiyette değildir. Mu
hak~aktır ki ?iç bir hükumet Avrupa'ya 
şamıl harp ıstemedi. Avusturya yalnız 
Sırbistanla bir muharebe istiyordu. Alman 
ya ona, Rusya 'yı l 909 da olduğu gibi ber • 
taraf etmek için müzaharet etti. Rus hükU 
meti Sırbistan'ı müdafaa etmek azminde 
bulunduğunu gösterdiği zaman alman ve 
Avusturya hükumetleri, kimsenin isteme
cliği bir umumi harp tehlihsini bile göze 
alarak riicat etmrk ist,.mı-diler. Bu tehlike 
devletleri ask,,ri hazırlıklarda bulunmak 
'Tlecburiyetinde bulundurdu.Umumi sefer 
berlif e müracaat edrn ilk devlet Rusya 
olup Almanya efkan umumiyesi de böyle
ce Rusya'mn harbetmek hususundaki ka
rarının sabit olduğuna hükm~derek harp 
mesuliyetini Rusya ya tahmil etmiştir. İla. 
ru harp eden ilk devletler Almanya ve 
Avusturya oldu. Fakat gerek ilanı harp, 
gerek seferberlik. muhasımın efal ve hare. 
katı karşısında ittihaz edilmek mecburiye
tinde bulunan birer tedbir teşkil edebilir; 
onlar, harbı kimin arzu ettiğini öğrenmek 
imkanını bahşetmez. 

Her üç İmparatorluk hük\ımetleri umu 
mi bir harptan kaçmmağı arzu ediyorlar, 
fakat barba mani olmak ~arelerini samimi· 
yctle tetkiyk edemiyecek kadar biribirleri
ne karşı iytimatsızhk gösteriyorlardı. 

Her hangi bir hileye veya blöf'e kurban 
~itmek korkusiyle hiç biri niyet ve emel 
!erini izhar edemediler. Doğrudan C!o~rı• 
ya ihtilafla alakadar bulunmıyan Fransa 
ve İngiltere herhangi bir tesir icra ede -
meksizin bu ihtilafa şahit vaziyetinde kal
dılar. Zira Fransa ve Rusya'ya ittifak mu
ahedesi ile bağlı idi: İngiltere hükumeti 
ise ingiliz efkanumuıniyesinin tasvip ede
miyeceği her hangi bir teşebbüse girişmek-
en çekiniyordu. 

Harp, şahsi iradelerin değil. Avusturya 
Almanya ve Rusya gibi üç askeri impara
torluk rejimlerinin eseri oldu. 

- ---=--= --.::::: -
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13 .ACUSTOS 1934 PAZART'!J 

Yabancı postası. 

Bir harp nasıl 
patlar? 

Harba ait sayısız yalanlar içinde en mi 
dalacası şüphesiz ki, henüz büyük harbın 
menşelerinin tesbit edilemiyeceği ve bil 
tün arşivlerin neşredilmesini "t>eklemck iy, 
cap edeceği hakkında ileri sürülen fiki• 
ili~ , 

Bir harbın menşe ve mesuliyetleri na 
diren bu kadar sürat ve sarahatle bilinmif 
tir. Büyük harptan evelki on seneyi bil 
avl'Upalı göziyle takip etmiş olan heırne, 
diplomasinin he-r renkteki kitaplarının iti 
tişarı akabinde hakikati keşfedebilmiştir. 

Harp Viyana'da iycat edildi, Berlin'de 
ve Petersburg'ta istenildi, Londra tarafnı 
dan ona mani olunmadı. Bugün bu harbın 
ruhi sebepleri üzerinde düşünmekle iktifa 
edelim, çünkü istikbal için bize faydaJı 
şeyler öğretecek olan siyasi telgraflar de 
ğil bu ruhi sebeplerdir. Şüphesiz, demolC 
rasiler de harp ederler. Fakat bu şekildo 
ve bu devirde çıkmış olan bir harp son ilg 
imparatorun diktatürvari iktidarlarmdart 
başka bir sebeple iyzah edilemez. Bunlar 
dan her birinin, memleketinin teşkilatı 

esasiyesi mucibince, kimseye sormadan ot 
duyu seferber ctmeğe ve harp açmaya mulİ 
tcdir bulundukları düşünülürse ve alınan, 
Avusturya, Rusya meclislerinin badiselt 
n: dilsiz birer müşahit sıfatiyle scyircl 
kalıruığa mecbur oldukları düpjnülürse 
me~uliyet üç imparatorun üzerinde kal 
maktadır. Onların fena müşavirlerin re"/ 
}eriyle hareket etmiş olduklarını iddia et 
mek beyhude ve bir bakıma göre tczlil edl 
ci bir mazerettir. Aynı şekılde, bir aıı 

dam için, sefaletine sebep kansı olduğd 
söylenebilir. Fakat neden onunla evled 
miştir? 

Harbın birinci psikolojik sebebi kütlel~ 
rin iktidarsızlığı ise ikincisi iytira.z kabul 
etmez bir şekilde onların cehaletidir. O 
zaman cenkçi milletler yoktu, çünkü mil 
letlerin hiç biri bugünküne mü,abih bl1 
militarist terbiye görmemişlerdi. Umum! 
yetle dünya, işlerinin iyi gittiğini unııd 
diyor ve bir harbın imkan ve netiycelerff. 
le meşgul olmuyordu. Eğer bugün endi1. 
şe ve ıstırap dünyayı uyanık tutuyord 
1914 te o derin bir uykuya dalmıt balun\I 
yordu. Onun içindir ki, tarih bakımından, 
ne alman milleti ve ne de diğer milletlet 
harptan asla mesut tutulamazlar. Felaket 
bir defa başlayınca herkes korkuya kapıl 
dı. Şüphesiz bu milletlerin neden beccri1' 
siz prensler ve şuursuz asalet tarafındad 
:aare edilmelerine mücaade ettikleri sorıt 
labilirdi. Tarih bize cevabını veriyorı 

Almanlar ve ruslar asırlardanberi itaat et 
"'Yleğe alışmışlardır, her nevi siyasi terbiye 
ien mıhrumdular. ve eğer Avusturya'dl 
'lıiraz daha fazla devlet isinden anlama bit 
<öi varsa bu, imparatorluğu tesis eden do 
kuz milJetin aralarındaki devamlı rck;ıbet 
"Üzündendi ve rekabet bu devlet işindetı 
ı.nlama hissini yok ediyordu. Zaten, Avut 
urya - Macaristan'da mukavemetler dl 

ha çabuk ve Rusyatda oldur-tından daha d• 
rin bir şekilde tezahür etti. 

Son üç imparatorun mesuliyetteri bul\ 
lardan hiç birinin şahsen harbı arzu etın• 
miş olması yiizünden azalmaz; bu iki el 
nirli adam ve bu ihtiyar ne galiplerin def
ne tacı ile ve ne de imnaratorluklarm ara• 
zice genişlemesi ihtimaliyle cezbcdiJe-me' 
l•rdi. Bununla beraber uzun seneler )ıat 
hı hazırlamış olan şuursuz ve mağrur "' 
ya kahpe siyasilerin ve nazırJann rırtitiıtt 
mevkiine gelm~ine onların zaafları imkid 
vermişti. 

Bu muhtelif nevi sivasilerden Uç sara1"' 

ela da mümessiller vardı. Bunların en diW 

kate şayan olanı 10 temmuz 1914 e kadat 

harba muhalif olmut ve imparatorluk if 
lcrindeki büyük nüfuziyle hakikaten bat 

ba mani olabilecek olan Kont Tiua•d.,. 
Nihayet onun da mukave.meti kırıldı, bd 
belki de muhariplerin hiç bir zaman etr~ 
fındakilerden daha cesaretsiz görünıne~ 
istemiycn eski aristokratik insiyaklari1l' 
iyzah edilebilir. 

1ngilterenin ha.rici siyasetini idare eded 

Lord Grey'in psikolojisine gelince buncl' 

hiç 'bir sır yoktur. Bu devlet adamı lı" 
ba mani olabileceğini biliyordu; teıııot" 
zun ilk günlerinde Londra'daki alllllll " 
firine fngiltere'nin Fransa lehinde rnad' 
hale edeceğini söylemesi kafiydi. Biitilıl 
alakadarlar içinde harptan en fazla ıcot 
kan ikinci Vilhclm bu müthiş tehdittefl it 
tifade ederek cenerallerini sük\ita dıt\'eC 
d b·1· d' L · · ··"I' e e ı ır ı. ord Grey'ın bu sözlerı so 
mcmiş olmasmda İngiliz kabinesinde o ~ 
man mevcut olan fikir ihtilafları bcffl" 
i~in pek s~thi bir mazeret teşkil t'ı1ef· ~= 
kıkatte, bır Avrupa devletine k"t' r'"f'V' 



bir fey vadetmek ingilk siyasetinin ana 1,134,İ47~Y.1t 8,190 kilo Jan bn Tokat'la üç büyük mektebin 
nelerinden delildir. [T•• k t• •• ı-k • • \ Ye 41,84' Jdlö_bra U..du ilmettir. .. temelleri aiıldı. 

Bugün dünya üzerinde gene dolapn ( r o IS gun u servısı 1934 senenncle bonada -·~ ıo- Tokat, ız - Tobtta 451 ........... 
barp tehlikesi Fransa'dan sonra en sulhçu . ren Jlf koza miktan 1,063,256 kilodur. ak cwamllle ~ ltii.,ik ilk n ~:~:; 
memleket olmasına rağmen Avrupa'nm Köylerde de IJl'IC& 440,000 kilo kadar im· melleri İlllUb ikmal edilmiflir. -
militarist devletlerini tahrik eden lngilte rette Tirkiye'ye itlaal edecektir. (B) Jiste- rutalmaf veya yan kurutalmat kozannı 1lleT inpatm ikmali minıkasaya ~ 
re'nin infiradından ileri gelmektedir. Çün sinde zikredilen J11roılav etyaam.m ithali cat oldaia kuvvetle tahmin ediliyor. Erbaa, zile Nikaar Repdiye'de Hl 
kU hiç kimse tngiltere'nin nihayet rakip &er etyanm Lizaımda yuılan miktulı mab 1934 aeaeai Türkiye koza rekoltesinin talebelik yeni teçhizat~ birer ilk e 
)erinin saflarında yer alacağına inanmak dattar. iki milyoa kiloya geçtiği söylenmektedir. İnflıbnı baı)anmıı Ye Erhu ile Zile' 
istemiyr Madde 2 _ Türkiye tirk Dlellfe ve •H Geçen seneden kalan stok 25,000 kilo kara lerin temel kııDlan tam•miyle ilmal 

Bir Fortinbras olacak yerde bir Ham - ritli etya ve mahsulleri hi~ bir takyit ve taJa koza ile 70,000 kilo kara kozanm mukabili mittir 
let olan Lord Grey'in yaratıh~ını nazarı dide maraz kalmalwzm aerheat bir ıarette olan 200 balya kadu ipekten ibarettir. • 
iytibara almak lazımdır. Onun ananelere Yaıoılavyı'yı itlaal edecektir. Kaçakçılık vakalan. 
rağmen blitün mesuliyeti üzerine alarak Madde 3 - YaıoılaYJI ile Türkiye ua Yunanistan'da takaz Afutoaa ikiaci laaftuı içinde icl .a. 
kati sözleri sarfetmesi iycap ederdi. sı11da nki olacak, yapılacak pan deYir ye bo aademeli elıuk ilen 47 b~ ..... 

Fakat 400 milyon muharibin cehaletin unleleri Yaıoalavyı Milli bankaıi.,le Tir nolan • oı..ıtar. 
den bahsedilirse bu kütlelerin derin ıulh kiye Ciimlaariyet Meneı BaUuı ın ... da Ymwıiıtan'm hilJaasaa •üi.etimiı Ye Ba Yakalarda 78 bçakp, IS .i .... 
çuluğunu da unutmamak lazımdır. Pek miinakit ve ifhu ticaret ıalapnaanaa mer. Yapalavya ile aktettiii 1derinı anlapnalın tap, 16 fnnm altmı, 3 kilo 231 paa • 
yakında neşredilen hatıralarında Loyit hat klerin~ mukavelelWHIİ ahkhuna tem mllCİlliace Tirkiye Ye Yaıoıluyı'du JIPI- rar, 1 ait makinesi, 6 kayık, 3 pul eralf. 
Corç benim tezime hücum ediyor ve eğer ·~an icn edilecektir. lacalı itLalat Ledelleriadea muyyen kıum- l 1 liİlllif mecidiye, 27989 Mfter ..... 
ben Londrahların barpcu tezahürlerine şa Madde 4 - Ciimrik ftr~ ve 11UWDela- lamun 71111aa emtialı Ye uvlan hedelleri ile kiiı.., 5 tüfek, 168 fitek, 1 tallaca, 74 
bit olmamışsam 4 ağustos 1914 te Dovning Türk - yugosJa V tiyle resimler antrepo, fimendifer ft tarife- tab•ı temin için Yanan Milli BanW. ta· koJllll, 1267 kilo ıimrtik, 172 IDlo ...., 
Sttit'teki pencereleri altmda kalabalıkla 1eri transit, aeyriaefain, aeyyalaia ft 1eyyar nfmdaa ihnç edile• taba bonolarmm teda bçaiı ile 34 kaçakçı UJftDI :plrıl• C 
nn sevinçle haykırdıklarını işitmi• oldu an)acması. tacirler münakalatı hakkında yibek ikit rildeki miktarlan ile amami hareketi llak- br. 
iunu söylüyor. Loyit Corç gibi kütleleri -... taraflar miitebhiJen ea linde naili misa· kmda al1111D malimat ben• ıtWir: Antalya' da narenciye ft 
çok iyi tanıyan birinin iylanı harp günü Belpat'tan din alman malimata göre ade millet muamelesiai habfebneyi taahhit Hazinn nihayetinde tedaYiilde halDID muz ziraati. 
bir nazırın pencereleri altında toplanmıt tirk _ JlllOl)ay ulapnuı, JllloalaY tica· ederler. Selanilı: tarilrivle Yaıoılavya',. eaya henolan miktan 12.718.857 tlrümi Aatalya, JZ (A.A.) - ....... w 
birkaç yüz gencin horralariyle yanllf yola ret Ilı • .. 11iJik bir maa•ııiJet llJU• MU olu tiirk müsalleriyle h limaadaki ib.a temmuz zarfmda 1.887.612 drumi mu liruderi laaklrudı wa, ..... ılı W. 
eevkedileceğini görmek hayret verici bir .... we -htta Tiıti,e ....... do .. ~rheat va•osln mmtakaımda derambar edi artank 31 temmuda 641 bono Ledeli ola· kikatta ı.ı...aJı &zere ziraat wlrllett • 
teydir. tue aepiyata yeaiy)e o1m.-. tenler lüçhir sarette içindi hir memleket m 14.605.871 tlrebüye •lif eln.ftar. ıönderila doktor Tabnl td-W. ,.a. 

BUtün bu sebeplere hepsinin en eski~ Alakadar tacirler UUDMla Belpat Tıca ..W...latma tatbı"k edilen muameleden da. r ..... ~de ihnç 011111111 ety1 benolan mif, Aalalp, Fıailre Ye Aıu,.a ..... 
olan bir başka sebep daha llne edilmeb ret Odamda Wr toplub ,.,.._, .. tep. 1aa u mic"ad,.kar bir maamele1e tibi ta· 7.891.798, tediye Ye malanu olanı.Jar ile ta •fl...p. 
dir. Harbın lylanı zamanı ve geçeceği yer lutıya JQOllH Harici ticaret efisi midiri tulmtvacaklardır. 6.104.085 dralami kmneti.dea-. •taret· 
&ıcı!den kanrla,tmhnı• değilse bile ham M. Toıaiçiç reislik emiı, y ...... YJl'nm Madde S _ Tirk etyalarmm YaıoılaY ı,. tenunu nilaayetimde -.ıana -a.. Antalya beledlyesinla 
ittifaklarla bfrbfrfn~en ayntmı, ve silah Ankara elçisi de ham hlannwıtar. n'n "!' J11"odıy epalannm Tirki.,e'ye il· reketi 71.117.248 dnhmilik ilne. 51 mif. levkaJide içtimaı. 
lan ~t~de artan bir 1ntada patlamakta T ı t da hiitiin ticaret Olalanun Ye "-llen ecael.i men1eli mallann rimriikten von 511.378 drahmilik tediye 1ekhlama Amal,., iZ (il) - Dia •elılp 
gecik~mezdi. 1907 Lahey sulh konferan llDa~pm:l~kler merkezi .......... larmm i~raç ... melelerirıin icra edildi;i hitin balii olmafbr. meclW fnblade ~Herek .... .,. W 
nnm ıflasmdan sonra harp, bugUn olduğu "ftirak d ki • d... ltir to lub J'lplla ~rk ft ,.,oıl"Y li111an ve btaıyoalan vuı NaYl1111 bonolarını t:eliace: Banlum 1apı ~ -rlıi .. tetldl eıllımi '-r 
gibi, &~Une gec;i!e~ez bir hal almıştı: Al ~ ...:d:C:•t~:;, tua,.:... Yaıoı. 'aaİYlf! Tanılahiletektir. temmuz nihayetindeki ihraç yek&aa 6 mil- rita birlip. ait lmuluu lliwıim·-••111111-<~cl 
manva nm en büvük Avruoa devletı ve lavya'ya Yerilen kolltenjandan Kleriaı mi· Madde 6- Yiikı,.Jc ikit tanfludan iti- von 197.835. tediye yekin• iae 6.076.936 tetkik ve bMI ebaİf, hirlifia .. • '9-
llri en bUvUk deniz kuvvetinden biri ol 111dabadu eti iJi tekilde iallfade yollan ri di,er tarafa müteallik ihncat maddeleri- .fraLmiye balii~ olm•flm· Temmu toaD· elek ualanm le9'iftiı. B. 1.-.... .... 
~~ arz?• sadece tn~iltere'nin e'\dine ıra lacakbr '1İD düal rii.__. teıyit ettiJi takdirde da tedavüldeki miktar 120.899 dralmü kıy lllllf 'fi MCİll •illlak b11larm .. ı-. 
~nı mucıp olmakla kalmıyordu: fnıtiltere ';" lubda ........ ltafka iM ilara '- tanfm isha uta.....,. tadilini talebe ınetiade !'it bonodıtn iharetti. mp. 
nın harba iştir~k edip etmiyeceli bilinme op larmm W ': . . \akla olacaktır. a. ı.. .. ta Wr iytilaf U• 
den evet, inPiJizler harbın patbyacafını '!..mal. ~ te•.ı'aıp _: vl olamazsa matanrnr olu Jiikse1ı öit ta 
bilivorlardı. 1912 de beyhude yere vazife 1 ..:.-::..-:--•ı I nf ı... 1111asaa11 feailde1erhest blaeakbr. 
ile Berlin'e eitmiş olan ingiliz harbiye na ~ • r • ...._ • on d: Madde 7 - Alb IJ nitWetle aktedilen 
zın Lord Hı-ldane'de bana bunu ıC>ylemlf ~iirldye ile Yqoıl~vy~ ~~ ~ ft lele ;th ulapna 20 t..-z HS4 tariWHea Dikkat!. 
ti ve onun fikri ikinci Vilhelm'in m iyi •.piwıblatmm inkitaf ettirilmeli• "ytiharen •r'i olaakbr. 

siyasilerinden biri olan n medvetlerl do ~:i:Z* !:1::di .::: tt . Tuafeyni lble,.ıe. Wri cuilatle. 
laynivle eCSsden d6sen Volf Metemlh ta _ 6 • _L • • •!L 1..!.. __...... 1.U anlatma :-.L ___ .ı __ Wr •J eve) hher 

f ~ ..J dU ı i ~ ettirmea IÇlll lidemıtia ._. - p· ' . ......,..._ rı ın.-.an da tevıt e m ıt. 1 k Ü • edil lliiıwlar tlıi tirk. veril•k ~rtiyle feslaedilmedi;i takdirde ıl 
O zaman Paris'te kimlerin harp taraf •.-ala e'! 

1e:J.tmı ~ löpl ellia k • • •ısar ıybk INr llliddet i9a ••diliiiade11 tec 
tarı oldu~nu buı:;ln mükemmelen biliyo- 'dt h-· •-;--kili tau:.r bı8ftir • IÇlll dit ve temdit olmmaaı addedilecektir. 

Şirketimiz, radyo amatörlerine bir hizmette bulunmü 
emeliyle berveçhiiti hususatr muhterem radyo merakJilan. 
na arzeder: 

ruz: bunlar azlıktı ve enmühim adamlar e Triirkuro et la -•-~ • et • T11dikan libual ....... lar j..L.. u. 
d • I h b ka b • - JDIOI Y l111af1UlllDlll m Dl • t-efıJ erdi. Fransa son ar mı Y etmış he ec:lü tidi • 1ıfllllYI unza Ye milairleriJle temlair et • 
olmasına raimen franau milleti fÜphesiz " 7..M,_ "R 1 Jı • d • le !llitlenlir. 
ld bfitün milletlerden ziyade 11arptan mtı Ha tJa 1.,..:' W ..m:ı:.,za11 AUua' .. 3 1 •• 1114 tarliııule ld 

1 - Ne marka ve cins olursa olswı, modası geçmiş akü
mülatörlü ve yahut cereyanla işliyen eski ve değer
siz radyolan, 934 modeli olan 938 tip ihize ile teptii
le karar vermiştir. Eski radyolar, mutabık kalmaa 
bedel ile kabul edilecektir. 

teneffirdi. bununla benber Fransa tarru I~ • mda'tdYJa.. ..... .._.; ,ü1Ja olap\ ,_. ••ittir. 
n ulradı~ uman fransız milleti birliği- • n ua. ~L-.J:..ı- lıir ticari il NUIWf M YANIOVITCH 

tena Ye tanin etme.: ---~- • 

2- lllracaat edeceklerin, ellerinde ldanaa eakl radYo
larm cins ve modelini ve buluacfuiu vaziyeti ve te. 
ferriiatmı bildirmeleri rica olunur. 

n• t,.~ahilr ettirdi. .. .. 
Gecen sene bir franuz şehrinin tiyatro Hla ... ıldiıle bnr YerBIİfler ft • 

Üzüm p;yasası oldukça 
hararetli 

'as iein: aund'\ konferans veriyordum ve a8z1erimi 
bitirdikten sonra dev cüsseli bir adam Tirldye Reiaicimhara Hazretleri, 
olan oradaki ftfah•e neferinin fikrini 31 Hariciye VekAleti Celileli KitiW u-· 
renm,.k f"te~im. Beri\i '-dört sene ha-rp "9İıi Biiwik Elci Haman Rifıt Beyefemdiyi; 
ettim. d,.di Bu~n 46 yaıındavım. v,. ba • Ye Hapnetli Yagoılavya lnL Hazret· 
un h•rbıın,,i bir van~da ür katlı bir bl leri, 

...... -: Tirkin CiimUriyeti nudmde Manldaa 

Tirkof• lmri pheaiadea selen llali 
mata llllUU 9 aiatoa perfelllhe tiri iz • 
1lİr hor11mda 7-20 kunt uanda &17 
~•nl yeai ft 18· 12 karat arandı 1 Z çu
val eski .u.ı ilim 11tılmıf11r. 7 aa1a
nlı yeni ft eski muaal 7 ,5-8, 8 namuah 
yui Ye eski malRI 8-8,5, 9 namanlı ,e
ıü ft em ..... 9,5-JO, 18 BlllllUah Jt
~ maı..ı 13, eski mahal 12, il namanlı 
nai •l 17, ız -arah yeni mal 20 b
raffu. Piyasa oltlôta Lararetlidir. 

nava merdivenle tırmanmam ve yanan ev 
~rin nencerelerlnden atlamam ivcaı> edi -
yor. Fakat bfc biT zaman asker olmaya rı
a g8~crmivece~im .• . Gecenlerde bu va
kayı Fransa'nın m bUvük askert şeflerin 
elen birine anl:ııctım ve kendisine bu cevap 
bakk•nda ne dii~iindil~nü sordum. Bana 
c1edi ki: .'Bütiln fransızlar size avnı •eyi 
81vliyeee1derdir. Bununla beraber hepsi 
tıpkı ı ahstM 1914 te olduğu gibi lyca 
bında cenheye kosacaklardır. 

~• lnkal,..fesi Ye orta Elçisi Möıyö Doktor 
1'1irnılav Yaakovitcl. Ceaaplamu; 

Manhlaaı olank IAVÜI eylemiılerd"ır. 
Miisariinilevlı mmahhaıl"r ..a ft tekli 

'waniai daı.ilmde tanzhn edilmif elan sala 
'siyetamlerini teati ettikten -.ra alideki 
""" .fd•leri kanrlalfırauflanlırı-

JW A 11tv A N'tı~" 

••de 1 - Y•,oılavya .. nlapaya 
...... t (A) rıdelİllde zikredile. t....ıay. 
ya meate Ye meYrİtli ena11 ~ lir taWit w 
· .. w_:.ı. "'•mr. blmabma serltest Wr •. 

1934 koza rekoJtesi 
Bana Taret Odu.ıa - nperua u 

•aru Buat' ... 1933 keza reblte miktan 

lldimiyeli llilliye'llİll romam: 3 Tefrika: 70 

• 
insanlığın b a 1 i. 

,f ntfr• "alro 

-- Belki senin buna ihtiyacın var. Bana gelince: ben bi
lemiyorum. 

Kararsızdı. Devam etti~ 
- Eğer buna muvafakat edersek öyle sanacafmı ki bu

Du bizimkiler için değil, fakat ..• 
- Fakat? 
Öğle sonunun kötü ıpğı eyice kararmış olduğu halde 

büsbütün kayıp da olmıyordu. 
- Fakat senin hatmn için muvafakat etmiş gibi olaca-

lun. 
Ağır bir petrol kokusu, ihtilalin birinci gilnü, polis mer· 

kezi yangmmdaki gaz tenekelerini Çen'e hatırlattı. Fakat 
berşcy artık geçmi§e kanpmştr; Suen bile.. Çünkü onun 
Pqinden yürümek istemiyordu. Bununla beraber, o andaki 
dfltünceıinia hiçe kalbetmediği tek isteği mahkQm hakiın
ler - bu miintakimler cinsi - yaratmaktı. Bu doğum da, 
diier bütün doğumlar gibi, onun varlığında yırtmak, heye
eaJı'a kaptınnak suretiyle vuku buluyor ve o bu hale hiik • 
hıitnü geçiremiyordu. Artık başkalannm huzuruna taham
hrii1·1 yoktu K=-"rtı. 

Pey'e dönerek: 

- Sen yazı yazdığın için bunu anlatırsın, dedi. 
Çantatannı gene kollarının altma aldılar. Pey gözlük

lerini siliyordu. Çen pantolonunu indirip yarasım bir men
dille sardı. Yıkamağa lüzUm var mı idi? İltihaptan kork .. 
mak için vakti var mı idi? Koluna saplamış olduğu bıçağı 
düşünerek "Hep aynı şeyleri tekrarlıyoruz.,, dedi. Sonra 
ilive etti: 

- Ben yalnız gideceğim, ben yeterim. 
Suen: 
- Ben de bazı tertibat alayım, cevabını verdi. 
- Çok geç kalmış olacaksın. 

Dükkanın önünde Çen sola doğru bir adım attı. Pey ar· 
dı aıra gidivor, Suen hareketsiz duruyordu. Çen bir adını 
daha attı. Pey gene peşinden gidiyordu. Çen, gencin göz
lüklerini cıkarmıs - camsız gözlerivle bu delikanlı siması 
ne ka(lar fnnnf idf - se•41İzce ağladığını gördü. 

- Nereye gidiyorsun? 
- Geliyorum. 
Çen durdu. Onun Suen gibi düşünmekte olduğunu san • 

makta olduğundan parmağiyle onu gösterdi. 
Pey tekrarladı: 
- Seninle geliyorum. 
Sesi bomk, lmüğü gürültüsüz ağlayışı ile harekette, ka-

bil olduğu kadar az konU§lllağa çalışıyordu. 
- İlk önce yemin et. 
Paınaklannı Pey' in kolu üzerinde sıkarak tekrarladı: 
-Yemin et. 

3-938 apareyleri· 
miz 15 - 2000 met
reye kadar bütün 
Avrupa istasyonla
rını nıükeınmel su
rette almaktac:br. Dl 
namik hoparlörle 
mücehhezdir. Muh
telif elektrik volta
jiyle işler, gramofon 
tertibatı vardır. 

4 - Bu apareyleri 
teaübe için muhte
rem müıterilerimi
.ziA emrine amade 
kılmaktayu. 

Türk Philipa Limitet Şirketi 
Ankara, telefon: 3722 

Çekildi. Pey yaya kaldırımın üzerinde, ağzı açık, ı 
gözlüklerini silmekte, gülünç, yalnız bapna k•ldL lmllllll 
bu kadar kimsesiz kalabilecefini hic akla atetirmemi§ti. 

Klapik, Kiyo'yu evinde bulacağını ummuıtu. &MılMlllll• 

krokilerle örtümnilf halıh biiyük odada Jisor kaynı hir.lldıl 
ri ressam Kana ile konuşuyordu. 

- Bonjur dostum, kollamnm arasına gel bakUJIDI 
Rahatça oturdu. 

- Yazık ki oğlunuz burada değil 
- Bekler misiniz. 
- Bir tecrübe edelim. Onu görmqe fevbllcfe ilitln 

cun var. 
Etrafına bakındıktan sonra: 
- Bu afyon masaamm alt!IMk IUgillr tfolttüs'te ne? 

zin kolleksiyon gittikçe ebemmiyetleıiyor. Nefis, aziz 
tum, nefis! Bir tane de ben alayım. Bunu nerede ..... 
nu.z? 

- Hediye. Bacln gönderdiler. 
Klapı1t çi.çefin düz desteği üzerine yazılmıı çlnce 

meleri okuyordu; kocaman bir kelime: aadakat. 09 
kelime: Çen-Ta-ÖL 

- Çen-Ta-Öl. •• Çen. .• Tarumaydrum. Yazık. Ha_. 
l kaktüa'ten anhyan b~r adam._ 



SAYJFA 6 HAKIMfYETf MiLLiYE 13 AGUSTOS 1934 PAZARTESi 
z • 
As. Fb. U· Md. Sa. Al. komisyonundan: ı ı 

1 MARANGOZ FABRİKASINDA YENİDEN B1R KU- M. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları 
RUTMAHANE TESİSİ 5. 9. 934 

O. O. Y o ilan ve Liman • 
lan U. Md. Sa. Al. Ko· 

Ankara Levazım Amirli
ği Satm Alma Komis 

yoou iylanları 

~LAN 

YAYLIK ÇELİK BİLE TEL 100 KİLO 
" " ., " 150 " 
" " " " 150 " 
" " ,, ,, 200 " 
" " .. 400 " 20. 9. 934 

" ,, " " 500 ,, 
Yukarda yazılı malzeme ve inşaat hizalarında gösterilen 

tarihlerde ve saat 14 te ayn ayrı kapalı zarfla miinakasalan 
icra kılınacaktır. $artname almak istiyenler her gün saat 
13,30 dan 15,30 a kadar komisyona miiracaatlan ve münaka
saya iştirak edeceklerin teminatlarını havi memhur teklif 
namelerini mezkur günlerde saat on dörtten evet komisyo-
na tevdi etmiş olmaları. (1888) 7-3217 

650 kilı aleminyum 
480 ,, kalay 
700 ,, kibrit antimon 
500 ,, klorat de potas 

6-10-934 
6-10-934 

13-10-934 

800 ,, ispirto 13-10-934 
4500 ,, mükelles soda 13-10-934 

Yukardaki malzemeler hizalarındayazdı tarihlerde ayn 
ayrı aleni münakasa suretivle saat 14 de ihalesi icra edile -
cektir. Taliplerin sartnam~ icin her gün 13,30 dan 15,30 aka 
dar ve mümıkasava girmek i~tivPn'*"rin de yevmi mezkurda 
temin::1tl~n ile miirac;latları. (1936) 7-3266 

Ankara Cümhurivet 
Müddei ummiliğinden 

Ankara hapishanei umumisinde münhal gardiyanlığa 
25 ve 35 lira ücretle haiz olduktan seraite göre gardiyan ah
nacağ-mdan memurin kanununun 5 inci maddesinde yazılı 
evsaf ve seraiti hai?. olanların: 1 - Mektep şehadetnamesi. 2 -
Hüsnühal tezkeresi. 3 - BnP:üne kadar ne işle iştigal ettikle
ri hakkındaki vesika, 4 - Sıhhat raporu. 5 - Aşı tezkeresi, 6 -
Yeni harfleri bildiğine dair sehadctname, 7 - Askerlik vesi
kası ile birlikte hapishanelerin umuru dahililerine dair olan 
nizamnamenin 1 n uncu m~d~P.si mucibince 25 yasından asa
~ı ve kırk yaşından yukarı o1mıyanların Ankara C. Müddei 
U. li<Yine müraca~t etmelPri. (1960) 7-3265 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
satın alma komisyonundan: 
krzak 
Ekmek 
Un 

Kilo 
98000 

150 

İhale tarihi 
22-8-934 

Gün il 
Çarşamba 

Saati 
16 

" " " » 

Muvakkat teminat 
525 Kapalı zad 

1 - Bayramiç Jandarma Ağır makineli tüfek taburu i~in 
1-9-934 ten 31-8-935 tarihine kadar ihtiyaç olan yukarda cins 
ve miktarı yazılı mevaddı iaşe 25-7-934 ten itibaren kapalı 
zarfta münakasava cıkarılmıştır. 

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

3 - Şartnameler .T andarma Yoklama Komisyonundan, 
Kilitbahirde Satınalma Komisyonundan İstanbul'da Jan
darma Satmalma Komisyonundan arzu edenlere gösterile
cektir. 

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

Nafıa Vekaletinden : 
Nafıa vekaleti, ıoıe, köprüler ve binalar idaresi reisliğinde 75 lira 

icretli bir daktiloluk münbaldir. 
Müsabaka 15.8.1934 çar§amba günü saat 14 de yapılacak ve lisan 

ltileıtler tercih edilec:ektir. 
Talip olanların mezkur güne kadar Nafıa vekaletine müracaatları 

llaa olunur. (1987) 7-3309 

Polatlı Top Alayı Sa. Al. Ko. 
Riyasetinden: 

Polatlı'da Topçu alayı ihtiyacı için 2200 kilo sabun aleni 
münakasaya konmuştur. Taliplerin 25-8-934 cumartesi günü 
saat 16 da muvakkat teminatlariyle birlikte Polatlı'da top
çu alayı satrn alma komisyonunda bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. (17Q4) 7-3079 

Adliye vekaletinden: 
Adliye sarayı kaloriferine tazım olan (175) ton ğıriple 

maden kömürüntin 15.7.1934 pazar gününde kapalı zarf usu
liyle yapılan münakasasında teklif edilen fiat haddi tayik ve 
itidalde görülmediğinden şartnamesi mücibince pazarlıkla 
mübayaası tekarrür etmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek 
için vekalet levazım müdürlüğüne ve pazarlrğa iştirak için 
de şartnamede muharrer teminatlarite birlikte 15.8.1934 çar
şamba günü saat 14 de Adliye vekaletinde mütesekkil ~ü -
ltayaa komisyonunda bulunmaları ita nolunur. (İ938) 

7-3236 

Yüksek Ziraa. t Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsü nün kaloriferli binalariyle so
balı binalarının beş aylık (150) gün teshini pazarlık suretiy
Je i'haJe olunacağından taliplerin o/o 7,5 teminatlariyle ihale 
~tinü olan 18 ağustos 934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te enstitü idare ve ihale komisyonuna müracaatla -
n. (1906) 7-3216 

İLAN İLAN. misyonu iJanlan. 
Hava ihtiyacı için 2113 adet Alemin 

yiim matara aleni münakasa ile alına • 
cakbr. Şartname ve nümunesini görmek 
istiyenleria her gün öğleden sonra ye 
münakasaya iıtirak edeceklerin 16 -
8 - 934 perıembe günü saat 10,5 da 
temiaatlariyle birlikte M. M. V. Sabn 
alma komisyonuna müracaatları 

Y ozgatta bulunan kıtaat 

için 65,000 kilo sığır eti Takriben 43~~! muhtelif de · 
550,000 kilo odun kapalı zarf mir kapalı zarfla münakasası 22.9. 
la münakasaya konmuştur. 1934 cumartesi guHnü saat IS de An 
İhalesi 25-8-934 cumartesi 
ünü saat 15 te ve 600 kilo karada idare binasında yapılacaktır. 

Dört yüz ton yerli kok kö· 
mürü kapah zarf usuliyle iha 
lesi 22 ağustos 934 çarşamba 
günü saat on dörttedir. Şart• 
namesini görmek üzere het 
giin ve pazarlığa iştirak için 
de vakti muayyeninden evel 
teminat ve teklif mektuplan 
m makbuz mukabilinde An• 
kara Levazım Amirliği satın 
alma komisyonuna vermele-1 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaıa 
zeytin yağı 7900 kilo toz se- , veznelerinde beşer liraya satılan 
ker 5000 kilo gaz 8000 kilo şartnamelerde vardır. 1856) 

(1644) 7-2884 

İLAN 

tuz 5000 kilo sabun açık mü-
nakasa ite satın alınacaktır. İLAN 7-3 ısz 
Münakasası 25-8-934 cumar
tesi günü saat 9 dadır. Talip 
terin ~artnamelerini görmek 
üzere her gün ve miinakasa
ya iştirak edeceklerin tayin 
olunan vakitlerinde teklif ve 
teminatlariyle Yozgat aske
ri satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1750) 

7-3013 

Yerli eczayı tıbbiye kapa
lı zarfla münakasasr 29-8-934 
çarşamba günü saat 15 te An
kara'da İdare binasında yapı
lacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Hay -
darpaşa veznelerinde beşer 
liraya satılan şartnamelerde 
vardır. (1857) 7-3206 

İLAN 

ri. (1737) 7-3019 

Cebeci Merkez hastahane • 
si dahiliye mütehassısı 

Dr. Nusret lsmail 

Samsunda bulunan kıtat 
için 75.000 kilo sığır eti kapa
lı zarfla münakasaya kon -
mustur. İhalesi 14.8.1934 salı 
günü saat 14 tedir. Ttalipler 
şartnamesini görmek üzere 
hergün ve münakasaya işti -
rak edeceklerin vakti muay -
yeninde teklif ve teminatla -
riyle Samsunda askeri satın 
alma komisyonuna müraca • İLAN Afyon - İzmir ve İzmir - Hastalarını her gün ikl • 

den sonra Adliye sarayı kar• 
şısmda Faik B. apartımamn· 

atlan (1776) 7-3042 Bursadaki kıtal için kapalı zarf Bandırma hatları üzerinde ve 

iLAN 
Hava krtatı ihtiyacı için 2300 

fift kundura kapalı zarfla miina • 
kasaya konmuştur. Şartname ve 
nümonelcrini görmek istiyenlerin 
hergün öğleden sonra ve münaka -
saya iştira kedeceklerin 1.9.1934 
cumartesi glinü saat 1 O 5 da temi
natlariv1e birlikte M.M.V. satm al
ma komisvonuna müracaatları. 

la almacak olan (1.400.000) kilo yedi muhtelif mevkide kısmen 
odunun münakasası 1 eylul 1934 ocaktan ihraç ve kısmen top
cumartesi günü saat on be~te Fır- lama suretiyle teslim edilecek 
ka satm alma komisyonunda icra ceman 10300 M3 balastm kapa 
edilecektir. h zarfla münakasası 3 eylUl 

da kabul eder. Tel: 3613 
7-3204 

ZAYi. 

Talipler şartuaoı~yi görmek ü- pazartesi günü saat 15 te An
zere hergün ve miinakasaya işti - karada idare merkezinde ya • 
rak için de vaktinden evel temi • pılacaktır. 
nat ve teklif mektuplariyle Bursa- İşbu 10300 metre mikabı ha 
da Fırka satın ıı1ma komisyonuna lastın kamilen taahhüdü mec-

Bitliı askerlik ıubesinden almıı 
olduğum askerlik vesikamı zayi et• 
tim. Yenisini alacağımdan eskisini9 
hükmü yoktur. 

(1836) 7~3133 müracatları. (1823) 7-3122 huri olmayıp kısmen teklifat 

Ankara kortuluı mahallesinin Çılt.. 
maz §ıhlar sokağında numara: 8 fu. 
runcu Seyit balanın hanesinde ( 317)' 
tevellütlü Nadir. 7 - 3308 İLAN 

iLAN da kabul olunur. 
Tafsilat Ankara ve Haydar 

Denizlide bulunan kıtaat 
için 338,000 kilo Un kapalı 
zarfla münakasava konmus
tur. İhalesi 19-8-934 paz~r 
P"Ünü saat 15 te yapılacaktn 
Talipler sartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna· 
kasava istirak lı-in de v;ı'.ı:ti 
mn~vveninrle tek1if ve temi · 
natlarivle Deni?.tide ı\-,;ker; 
satın alma knmic;vonun~ mü· 
racaatlarr. (1802) 7-3071 

fLAN 

Konyada bulunan krtat için 
660.000 kilo kuru ot ile 875,000 
kilo un ltapRh zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 27.8.1934 pa
zar günü saat 14 de kuru ot l 5 de 
unun ihalesi yapılacaktır. Talipler 
şartnamelerini f!'İirmek üzere her -
RÜn Ankarada M.M.V. satın alma 
komisvonuna ve münakasaya iıti -
rak için de vakti muavyeninde tek
lif ve teminatlariyle Konyada as -
keri satın alrna komisyonuna mü
racaatları. (1842) 7-3138 

İLAN Antalya' da bulunan kıtal için 
237 ton ama 172 ton saman 92 ton Van hastanesiyle Baıkale, Ki -
kuru ot 60 ton yulaf münakasaya znnpaıa, Çaldıran, Gevarda bulunan 
1rnnmuftur. ihalesi 26.8.1934 pazar kıtat için ekmek, bulgur, sadeyağı, 
'!Ünü ısat 16 dadır. Arpanın temi - kuru fasulya, nohut, mercimek, sirke, 
nah s:n. samanm 129 otun 414 vu- süt, yoğurt, saman, ot, aleni müna • 
1afm 135 liradır. Arna kuru ot ka- kasa ite satın alınacaktır. ihaleleri 29 
'lalı zıırf saman yulaf ac1k münaka- ağustos ve 1, 2, 3, 4, S, 6 eyliil 934 
sadır. Talinler ıartnamelerini görmek tarihlerinde yanılacaktrr. Talipler 
üzere herv.ün ve münakasaya iştirak miktar ve ıeraitlerini anlamak üze
;,.in de vakfüıde teklif ve teminatla- re hergiin Ankarada M.M.V. sahn 
rile Antalyada askeri satm alma ko- ::ılma komisyonuna ve münakasaya 
misvonona müracaatları. (1894) idirak icin de tayin olunan günler-

7-3192 de Vanda askeri satm alma komis-
İLAN yonuna müracaatları. (1978) 

Denizlide bulunan kıtaat !-3313 
için 11550 kilo sade yağı ka- İLAN. 
pah zarfl::ı rnünakasava kon- Çaldıran'da bulunan kıtal için 
muştur. İhalesi 19-8-934 pa- 74300, Kazımpapdaki kıtat için 
zar J6.1nü saat 18 de vaptla- 97175. Baıkaledeki kıtat için 66000 
caktır. Talipler şartnamesini kilo Van hastanesi için 270000, 
görmek üzere her gün ve Ge"adaki kıtat için 171000 kilo 
münakasava istirak icin de fabrika unu, Van hastanesi için 
vakti muayyeninde teklif ve 12000 kilo sade yağı ve 25000 kilo 
teminatlarivle Denizli'de as- pirinç ile 160000 kilo arpa, Kazım· 
keri satın alma komisyonu- naşad aki kıtat hayvanatı için 97000 
na müracaatları, (1803) kilo arpa kapalı zarfla münakasa · 

7-3072 va konulmu1tur. Evsafı kimilen ko-
ILAN lordu evsafı nloo mahalli istihsali • 

. · tma tabidir. ihaleler: 8, 9. 10, 11 
Ed~e~t3t0e0b0u0lu0nka~I kkrtat hay • eylô1 J 934 tarihlerinde yapılar.ak -

vanab mn . • 1 0 uru ot ve trr. Talipler §ırtnamelerini görmek 
432,000 kılo arpa kapalı zarfla ·· e hergün v .. k ·sr k 
münakasaya konmo,tur. lhalesı ~~erd . le muna ~saya 1~ ıra 
28 .. t 

1934 1 H •• t ıcm P. tayın o onan tarıhlerde Van-
agus oı sa ı gunu saa d k .. t ı k • 

10 11 d 1 kt T 1· a as en sa m a mı om1'vonune. 
Ye e yapı aca rr. a ıp - .. "aatlan 7 3.,\2 1 rtn 

• • H k .. h mora.. . - . . , er ,. amesını gorme uıeı e er-
gün ve mönakasava istirak icin de İLAN 
vakti muavveninde teklif ve temi- Zir poligonunda menni ıhzar ma 
nat1ariyle Edremitte askeri satın al halli inŞ<'§I aleni münakasaya 'kon -
ma komisvonuna müracaatlarJ. muştur. ihalesi 4 eylôl 1934 salı 

(1845) 7-3141 günü saat 1 f dedir. Taliolerin ke~if, 
İLAN ··hn ile sartnameyi görmek üzere 

herrrün ö~leden sonra münali:U&V\ is 
tirak edereklerio de te'Dioatlaril: 
vaktinde M.M.V. satm alma komis
yonuna müracaatları. (198fl) 

10,000 kilo Eyer sabunu 
ordu ihtiyacı için kapalı zarf 
usuliyle mübayaa edilecek
tir. İhalesi 27-8-934 pazarte
si günü saat 11 dedir. Talip
lerin evsaf ve şartnameler 
ile nümuneyi görmek üzere 
her ~ün ~ğleden sonra M. 
M. V. Satmalma komisyonu
na müracaattan ve münaka
saya iştirak edeceklerin de 
teminat ve teklif mektupla
rım vaktinden evel mezkur 
komisyon riyasetine verme-
leri. (1863} 7-316g 

7-3311 

ıLAN. 
Hava kıtaatı için 3000 tnkmı yaz

hk elbiselik pazarlıkla imal ettirile
cektir. Şartnamesini görmek isliyen
lerin hergün öğleden sonra ve pazar
lığına iştirak edeceklerin 20.8.1934 
pazartesi günü saat l O,S da h~mi • 
natlariyle birlikte M.M.V. satın al
ma komisyonuna müracaatl~rı. 

(1981) 7-3310 

paşa ve İ:zınir veznelerinde 1 
onar liraya satılan şartname-
lerde yazılıdır. (1939) 

7-3303 

Ankara Belediye Reiı • 
li~i ilônlan. 

İLAN 
Müteahhit ve inşaat Emniyet müdürlüğü dör• 

sahiplerinin düncü şube polis memurlan 
için yaptırılacak 53 takım et .. 

nazarı dikkatlerine bise, 53 kaput ve 50 çift poti .. 
Çift Kurt marka Marsilya nin yirmi gün müddetle ve ka 

kiremidi ehven fiatla satış palı zarfla münakasaya konul~ 
evi Eskişehir ote1ine müra· muştur. Şartnamesini gönneli 

istiyenlerin her gün yazı işleri _v_ .. a_a_t_. _T_e_J_ef_o_n_:_3_2_7_2_____ kalemine müracaatları ve ta• 

Kiralık Ev 
Yeni şehirde Koca tepede 

Yugoslavya sefareti yanında 
bahçe içinde 7 odalı bir ev 
mobilyalı veya mobilyasız ki
ralıktır. Görmek ve görüşmek 
icin 1269 numaraya telefon 
olunması 7-3302 

Sahlık ev 
Boryacı mahallesinde 89 No. 

ev satılıktır. Talip olanlar Mimarsi· 
nan caddesinde 40 No. dükkanda 
marangoz Salim ustaya müracaatla· 
rı. 7-3300 

tiplerin de teklif mektuplari'.ı 
le teminat akçelerini 1 eylfı) 
1934 cumartesi günü saat on 
buçuğa kadar belediye encü ~ 
menine vermeleri. (1983) 

7-
lLAN 

(5796,73) lira bedel ke§İfli lı-. 
zılcabey caddesi trotuvarlannm par• 
ke olarak İnJası yirmi gün müddeti« 
ve kapah zarfla münakasaya komılt 
mu§tur. Taliplerin 1 eylül 1934 aa
martesi günü saat on buçuğa kadar 
teminatlarile birlikte teklif mektup
larım belediye encümenine vermelee 
ri. (1995) 7-3316 

Askeri Liseler 
Müfettişliğinden : ; 

' 

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

ı - Riyaziye, Fiizk, Kimya, Tarih, Coğrafya, Almanca. 
2 - Birinci maddede yazılı derslerin muallimliğine ta

lip olanların üniversitenin o derse ait şubesinden mezun bu .. 
lunmuş olacaklar veya Maarifin aynı derecedeki mektep!~ 
rinde müseccel muallim bulunmuş olacaklar ve yahut mÜ4 
tekait zabitandan üniversitede imtihan vermiş ve ehliyetna .. 
me kazanmış bulunacaklardır. Riyaziye icin yiiksek mühen· 
dis mektebi mezunu olması da caizdir. 

Almanca için siviller de üniversitede imtihana sevkedl
lir. 

3 - İstanbul'daki askeri liselere talip olanlar için veri
lecek aylık ücret 84 1:e Bursa lisesi icin 98 ve Erzincan v4 
Konya Orta mektepleri için 98 ve 108 lira aylık ücret verili" 

4 - Bu muallimlikler için mütekait zabitandan veya s~ 
vil mualtimlerden arzu edenler hangi mektebe ve hangi der 
se talip olduklarına dair yazacakları birer istidaya hal ter· 
cümelerini (Fişlerini) iliştirmek suretiyle 934 ağustos niha
yetine kadar Ankara askeri liseler müfettişliğine gönderm~ 
bulunmalıdırlar. 

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

1 - Atelye müdürlüğü, Atelye ressamı ve resim mı.ab 
limliği, 

Tekneloji (sanat bilgisi) muallimliği, musiki muallimı 
liği, 

2 - Bu vazifelere talip olanların vesikalarının bire• 
suretlerini ve fişlerinl bir istidaya iliştirerek 934 ağust~ 
nihayetine kadar Ankara Askeri liseler müfettişliğine gön• 
dermiş olmaları iycap eder. 

3 - Atelye müdüriyetine 126, ressam ve resim muallim• 
liğine 108 Tekneloji muallimliğine 108 musiki muallimli~iıı 
ne 98 lira avlık ücret verilecektir. (1932) 7-3211 



13 ACUSTOS 1934 PAZARTESi HAKiMiYETi MiLLiYE 

Çanakkale Jandarma mektepleri 1Gümüşh8ne Vilayet 
satın alma komisyonundan: encümeni daimisinden; 
Erzak Miktarı İhale tarihi Günü Saati 

Kilo 
Bulgur 21500 15-8-934 
Tuz 15300 16-8-934 

Çarşamba 15 
Perşembe 15 

Zeytin yağı 7450 " Gaz yağı 2400 " " Zeytin tanesi 9000 ,, " Kuru bakla 1250 18-8-934 Cumartesi 15 
Nohut 29550 " ,, 
Mercimek 2300 " " Soi!:an 27 ı 50 ,, .. 
Sabun 12180 19-8-93'1- Pazar 14 
Salça 3200 " " Sirke 1820 ,, " Bevaz Peynir 4670 19-8-934 ., 16 
Süt 5600 " " Yoğurt 8400 ,, ,, 
Pekmez 655 ,, ,, 
Sarmısak 665 ,, ,, 
Kuru iiriim 7000 20-8-9:'.l't Pazartesi 15 

,, Erik 5065 ,, ,, 
,, Kayısı 1790 ,, ,, 
,, Bamva 720 ,, ,, 

Pirinç unu 500 ,, ,, 
Toz seker 9900 20-8-934 Pazartesi 1. 7 
Recel 1950 ,, ., 
Patates 53500 21-8-934 Salı 4 
Saman 127000 21-8-934 ,, 16 
Kuru ot 162800 21-8-934 ,, 17 

1 - Canakkale "'anadanna Birliklerinin 1-9-934 ten 
31-8-935 tarihine kadar ihtiyacı olan yukarda yazılı yirmi 
yedi kalem erzak hizalarında vazıh tarih, saati ihale edil
mek üzere acık münakasava cıkarılmıstır. 

2 - İhale Canakkale Vilayet Dai~esindeki Jandarma 
Mekteplt-ri Satm alma komisyonunda yapıfacaktır. 

3 - Arzu edenlerin münakasa günü teminatlariyle Ko-
nıisvon::ı mHr:lr~~thn il::ın ol11n11r. (4464) 7-3177 

Ziraat Vekaleti Etlik ~er kez 
Laboratuvarları Müdürlüğün 
den 

Müessese elektrik motörü için 6200 kilo mazot 300 kilo 
vakum yağı 500 kilo gazyağı 300 kilo adi benzin pazarlık su
retiyle mübayaa edilecektir. Şeraitini anlamak istiyenler 
nıüessese müdürlüğüne ve pazarlığı için 18 ağustos 93~ cu -
martesi günü saat 15 te Vekalet muhasebe müdürlüğünde 
nıüteşekkil komisyona teminatlariyle birlikte müracaattan. 

(1962) 7-3277 

Hilaliahmer hastabakıcı hemşi -
reler mektebi müdürlüğünden: 

Genç kızlarımıza ıerefli, emniyetli bir istikbal hazırhyan mektebimize 
talebe kayıt ve kabnl muamelesine haşlanmışhr. J 

Kabul 4&rtlan: 
1 - Türkiye Cümhoriyeti tebaasından olmak. 
2 - Yaşı (18) den aşağı (30) dan yukarı olmamak. 
3 -·Orta tahsili ikmal etmiı olmak. 
4 - Evli olmamak (evelce evlenmiş ve ayrılmıı ise çocuğu bulun

mamak). 
5 - Mektebi terkettiği ve yahut beı senelik mecburi hizmeti ikmal 

etmeden evel mesleği terkettiği veya çıkarıldığı takdirde mektep masra
fım ödiyeceğine dair noterden musaddak bir kefaletname vermek. 

6 - Sıhhati tam olmak ve boyu (1,52) den aşağı olmamak. (Tıbbi 
llluavene mekteote yapılacaktır.) 

Mektep Hililiahmer cemiyetinin malı olup tahsil müddeti iki sene altı 
aydır. Talebelerin iskan, iaşe, ilbas ve tedrisatı tamamen Hililiahmer 
tenıiveti tanf mdan temin edildiği gibi aylık cep harçlığı da verilir. 

Mektebe girmek istiyenlerin 15 evlul 1934 tarihine kadar cumadan 
lbaada her gün, f stanbulda Aksaray' da Haseki caddesinde mektep ida-
resine müracaatları ilan olunur. 7-3125 

Maarif Vekaletinden: 
Mmtaka erkek sanat mektepleriyle Ankara İnşaat Usta 

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

İkisu-Şiren yolunun muhtelif mevkilerinde 12 parça ke
şifnamesi mucibince 8383 lira 55 kuruş bedeli keşifli köprü
lerin inşaat ve tamiri 5. 8. 934 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 
İhalesi 26. 8. 934 Pazar günü saat 16 da icra kılınacağından 
kanunun tarifi veçhile ehliyeti fenniye, teminat ve sair ve
sikalann bir zarfla ve yüzde itibariyle yapılacak teklifi acık 
ve okunaklı adres ve imzasiyle bir zarfa koyarak her ikisini 
dahi ayrıca bir zarfa koyup üzerini mühürliyerek saat 15 te 
Gümüşhane Daimi Encümen Riyasetine makbuz mukabi
linde venniş bulunmalıdır. Fa.2la malUmat almak istiyen
lerin vaktinden cvel encümeni daimi kalemine müracaat ey 
lemeleri ilan olunur. (1882) 7-3251 

Çanakka!e Jandarma mektepleri 
satın alma ~omisyonundan: 

Kilo ihale tarihi Günü Saati Muvakkat teminat Erzak 
Has ekmek 
Un 
Sığır eti 
-Koyun ,, 
Kozu ,, 
Pirinç 
Sade yr. ı 
Odun 
Makama 
Şehriye 
irmik 

890,000 22-8-934 Çarşamba 15 46 90 kapalı 
1,200 f " ,, zar 

120 000 23-8-934 Perşembe .. 227~ 
8,000 " 
2,900 ,, " 

" " 41,700 25-8-334 Cumartesi 15 
26-800 " ,, 17 

1470000 26-8-934 Pazar 15 
18000 26-8-834 1J 

9850 " 
2080 ,, " 

915 
1910 
1379 
642 

" 
" ,, 

,, ,, 
Kuru fa ulye ti-1200 27-8-934Paıartesi IS 459 ,, 
4rpa 295500 ,, ,, 17 5 70 ,, 

1 - Çana.k~alc jand~~a Birlikleri için 1-9-934 ten 
31-8-935 tarıhıne kadar ıhtıyacı olan yukarda cins ve mik
tarı yaz1h mevaddı iaşe 25-7-934 ten itibaren kapalı zarfla 
nıiindkM~va çıkarılmıştır. 

2 - İhale vukarda yazılı aün ve saatlerde C. Kale vila
c;et <laİTf"~indeki komisvonda icra edilecektir. · 

~ - ~artnameler Jandarma yoklama komisyonundan 
Kelıtb~hırde Satınalm~ Komisyonundan İstanbul'da jan
·fanna Satınalma Komısyonundan arzu edenlere gösterile
cektir. 

~ - Müna~asaya girm~k istiyenlere teklif mektup ve 
remmatlarını ıhale saatlennden evel komisyon riyasetine 
-nakbuz mukabilinde teslim etmeleri ve ihale günü komis-
vona miiracaatlan ilan olunur. (4469) 7-3174 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara merkez İnönü, İltekinbey, Cankaya, Gazi 

kız, Gazi erkek, Mimar Kemalettin, Dumlup;nar, İsmetpa
şa, A1bavrak, İstiklal. Keciören mekteplerivle Etimesut va
tı mektebinin tamiratı 2561 lira 50 kuruş, Bala kaazsı Mer
kez mektebinin 600 lira, Haymana kazası merkez mektebi
nin 1471 lira muhammen bedel üzerinden münakasaya çıka
rılmıştır. 

2 - Münakasa merkez mektepleriyle Etimesut yatı mek 
tebinin. tamiratı avrı Bata kazasının ayn, ve Haymana kaza
sındakı f!Vrı olmak üzere ile kısım üzerinden yapılacaktır. 

3 - Mün::lkasava P'ireceklerin muhammen bedellerin o/0 
7,5 u tutarında muvakkat tamirat "kçelerini önceden husu
si muha~P.he veznesine yatırmaları 13zımdır. 

4 - Taliplerin ı:;artnamevi görmek üzere her gün Maarif 
müdürlüğüne ve ihale günü olan 27-8-934 paazrt.esi saat on 
beı-:te d:lirtıi PnriimPnP. miir:ıcaatları. (1847) 7-3162 

Gümüşhane Vilayet 
da ·mi encümeninden: 

Bayburt kazası merkezinde inşa edilmekte olan ilk mek 
~ep binasının 17392 lira 65 kuruş bedeli keşifli ikinci kısım 
ınşaatı 5. 8. 934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. İhalesi 26. 8. 
934 Pazar günü saat 16 cia icra kılınacağından taliplerin ka 
nunun tarifi veçhile ehliyeti fenniye, teminat ve sair vesi
kalarını bir zarfa ve yüzde itibariyle yapılacak teklifi açık 
ve okunaklı imzasiyle bir zarfa koyarak her iki zarfı dahi 
aynca bir zarf içerisine koyun üzerini mühürlemek sure
tıyle saat 15 te Gümüşhane Daimi Encümen Riyasetine 
makbu~ mukabilinde vermiş bulunmalıdır. Fazla tafsilat 
?l~ak ıstiyenlerin vakti muayyeninden evel encümeni da
ımı kalemıne müracaat etmeleri ilan olunur. (1881) 

7-3250 

Çanakkale Jandarma mektepleri lktısat Veka'etinden: 
satın alma komisyonundan: 
:rzak Kilo İhale tarihi Günü Saati Muvakkat teminat 
knıck 210000 2?-8-934 Çarşamba 17 1122 Kapah zarf 

sı~ 
gır eti 25000 23-8-934 Perşembe 16 458 

koyun ,, 1000 ., ,, ,, ., 
kuzu 500 " ,, " ,, ,. 

.. • 

ta .ı :-- Gelibolu jandarma mektebi için 1-9-934 ten 31-8-935 
ltl rıhıne ~adar ihtiyaç olan yukarda cins ve miktarı yazılı 
l1 evaddı ıaşe 25-7-934 ten itibaren kapalı zarfla münakasa-

a çıkarılmıştır .. 
l1 2 - İhale yukarda yazılı gün ve saatlerde C. Kale vila-

et dairesindeki komisyonda icra edilecektir. ~ 
l{·ı~ - Şartnameler Jandarma Yoklama Komisyonundan, 
d 1 ıtbahirde Satınalma Komisyonundan İstanbul'da Jan
c:~a Satınalma Komisyonundan arzu edenlere gösterile-

tır. 

llati - ~ünakasaya girmek istiyen teklif mektup ve temi
llıuka~?~ ıhale saatinden evel Komisyon Riyasetine makbuz 
rac a ılınde teslim etmeleri ve ihale günü komisyona mü-

aatJan ilan olunur. (4463) 7-3173 

Veka.Iet d.eyairi _i?tiyacı iç~n ~azarhk suretiyle evrakı 
~atbua tabettırılc:_ce.~ı~.~~~ talıplerın nümuneleıini görmek 
uzere Levazım mudurlugune ve 30-8·934 tarihine müsadif 
~erşemb:_ günii saat ikide yü~de yedi buçuk teminatiyle bir
hkte vekalet satın alma komısyonuna müracaatları ilan olu-
nur. (1860) 7 3161 

Ankara mektepler satın 
alma komisyonundan: 

An~a~a Er ... kek Lisesinde yeniden yaptırılacak 4408 lira
lık. keşıflı helaların inşaatı 23-8-934 perşembe günü saat 15 
te ıcra edilmek üzere 20 gün müddetle açık m"ünakasaya ko
~u1muştur. Taliplerin keşif, proje, ve şartnamesini görmek 
uzcre pazar ve çarşamba günleri mektep idaresine müracaat 
etmeleri ve münakasa.ya iştirak için de o/0 7 5 nisbetinde mu
vakkat teminatlarını mektepler muhaseb~ciliği veznesine 
yatırmaları lazımdır. Taliplerin bu işlerdeki ehliyet vesi
kaları~ı ihale günü mektepler satın alma komisyonuna tev-
di etmeleri ilan olunur. (1791) 7-307'1 

SAYIFA 7 

ı Ankara Vilayet Nafıa 
Başmühendisliğindenı 

Birinci madde - Bedeli keşfi ( 46312) lira ve (98) kuruş
tan ibaret olan Ankara istasyon eşyayı ticariye anhan yol -
larmın parke kaldırım inşaatı mukavelename tarihinden iti
baren 150 gün zarfında ikmal edilmek üzere ve kapalı zarf ile 
2.8.1934 tarihinden (25.8.1934) tarihine kadar (23) gün müd
detle münakasaya konulmuştur. 

İkinci madde - Münakasaya iktidarı fenni ve itiban ma
lilerini isbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya 
dahil olmak istiyenlerin. 

A - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan (3474) lirayı 
vilayet muhasebesi veznesine tevdi ettiklerine dair makbuz 
senedinini veya milli bankalardan birinin teminat mektubu
nu yahut esham mukabili muhasebeden alınacak ilmühabe
ri ibra.z etmeleri lfızımdır. 

B - Ticaret od::ısına mukayvet olduklarına ve itibarı mali
lerine ait bir vesika ~stermeleri iycap eder. 

C - Yetlerinrleki ehliyeti fenniye vesikalarını vevmi iha -
leden en ~~ sekiz gün evel vilavet baş mühendisliğine gÖ!~ • 
tererek munakasaya dahil olabileceklerine dair va bir ehli -
yeti fennive vesikası almaları vevahut ellerindeki vesikanın 
zirine serh verdirmeJeri iktiza eder. 

Bu. üç şartı tamamen haiz olmıvanlann münakasava isti
raklerı şayanı kabul olmıyacağından teklifleri kabul edil • 
mez. 
. Ücüncü madde - Talipler 661 numaralı münakasa ve 
ıha_le kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edecek -
!erı ka~a!ı zarfı .. (25.8.1934) tarih ve cumartesi günü saat on 

1 

..ıeşte ':'.ılayet munakasa komisvonuna tevdi _edeceklerdir. 
4 el! madde - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya 

d__aha .zıyade malu~~t aln:ıa~-~stiyenlerin hergün Ankara vi
layetı Nafıa Başmuhendıslıgıne müracaatları ilan olunur. 

(1814) 7-3085 

Akşehir Belediye Riyasetinden: 
. .Akşehir Bele~iyesi ele~trik fabrikası için altı aylık yağ 
ıhtıyacı olan 27 kılo motorın ve 2700 kilo vakum yağının ol
baptaki münakasa şartnamesi mucibince 21. 8. 934 tarihin
de ihale edil~ek üzere ~apa~ı zarf ~suliyle münakasaya ko
nulm~ş oldugundan talıplenn vaktı muayyeninde Akşehir 
Beledıye Riyasetine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(1918) ?-3253 

Kütahya Jandarma Mektebi 
Kumandanlığından: 
.. Kütahya Jandarma Mektebinin 1 Eylftl 934 tarihinden 
ıtıbaren bir senelik ihtiyacı olan aşağıda yazılı (42) kalem 
erz~k ve yemden yalnız ekmek kapalı zarfla diğerleri açık 
eksıltmc suretiyle 1 ağustos 934 tarihinden itibaren 21 g'Ün 
müdde:ı~ mün~kas?va konulmuştur. Münakasa 22 ağustos 
934 tarıhı:ıe m.usadıf çarsamba günü saat 9 da mektep ku
m~nda~l.ıgı daıresinde müteşekkil komisyon huzurunda icra 
~dıleceaınden taliplerin şartnameyi almak ve öğrenmek 
uze;e me.ktep kumandanlığına ve muayyen olan zamanda 
o/o ı 5 tmınatı muvakkate makbuzlariyle Komisyona müra
caattan. (4?17) 
Asırari Azami Erzskın cinsi 
190000 200000 Ekmek 
350'10 40000 Sığır eti 

800 1000 Kovun eti 
3000 3500 Sade yağı 
7000 8000 Balırur 
5000 7000 Pirinç 
3000 3500 Tuz 
5000 7000 Soi!an 
2700 3000 Sabun 

180000 200000 Odun çam 
7000 8000 Koru fasaly. 
4000 5000 Nohut 
8000 ] 0000 Patates 
1800 2000 Toz şeker 
2000 3000 Krnmıı tomates 
300 400 Zeytin tanesi 

3000 4000 Mercimek 
l 500 2000 Kuru üzüm 

2000 
3000 

500 

cekirdeksiz 
2500 Sebriye 
3500 Makarna 

700 Süt ( vağı aln. 
mamrş) 

500 

60 
3000 
4000 

13000 
8000 
5000 

500 
2000 
300 
400 
400 

100000 

3QOO 
2000 
1000 
800 
400 

2000 
500 

2000 

600 Un (1-ci 
nevi) 

100 Kumız.ı biber 
4000 Kabak 
5000 Patlıcan 

15000 Arpa 
10000 Kuru ot 
6000 Saman 
1000 Taze bamya 
3000 Labna 
500 Sarmas&k 
600 Sirge 
500 Salça 

125000 Soba o~uno 
meşe 

4000 Prasa 
3000 lsnanak 
2000 Bakla 
l 000 Semiz otu 
600 7.evtin vağı 

3000 Y. Fas •lva 
1000 le b~zelye 
3000 Börülce 

7-3024 

Hozatta J. Sa. Al. Ko. nundan: 
. Ala;:_ ihti>:ac~. içi~ be~ yüz altmış bin kilo ekmek altmış bin 

kılo sıgır e~ı yuz bın kılo saman beş y;üz bin kilo arpa kapa
lı_ zarf usulıyle satın alınacak ve ka2alı zarf münakasası 23 
agustos. :l.34 perşembe günü saat 14 te yapılacaktır. Tali~ 
ler.seraıtı anlamak ve münakasaya iştirak etmek üzere gös. 
"~rılen giin ve saatte Hozatta J. Sa. Al. Ko. nuna ilk temi-
nat makbuziyle birlikte müracaatları. (1727) 7-3080 

Ankara Vilayet Nafıa 
Başmühendisli v • 

Bedeli muhammensi (2750) liradaıi ibaret bulunan (5000) 
kü~e~, (50~~) k.azma ve (~OO~? ~ekiç sapları 27 ağustos 934 
ta~ıhıne ?:1usadıf paz~.rtesı g unu saat on beşt e ihalesi icra 
edılme~ uzere açık mu_nakasa.ya konulmuştur. Talip olanlar 
(206) lırahk muhasebeı hususıye makbuz ilmühaberlcrini ve
ya bankanın kefalet mektubunu ihale günü encümeni daimi 
reisliğine ibraz edecektir. 

.. TaliJ?Ie; ... ~eraiti anlamak icin her gün vilayet n--fra l°' "" -
muhendıslıgıne müracaat edebilirler. (1904) ?- 32 ı 5 



SAYIFA 8 HAKIMf YETl MiLLiYE 
G! 

Ankara Valiliğinden: . . . 1 Orta OrmanMektebi 
Ankara Mıntaka. s~at tnektebi için bu sene vılayetımız Q Q M kt b• 

namına müsabaka ile leyli meccani (13) talebe alınacaktır: rta rman e e ıne 
T.a1iplerin bugünden itibaren 18 ağustos 1934 cumartesı ( l ti 

günü saat 17 ve kadar aşağıda yazılı vesai~le birlikte bir is- a ınma yazı ma ve şar arı. 
tida if e vilayetimi7.e müracaat edeceklerdır. 

Miisabaka imtihanı 20 ağustos 1934 pazartesi günü sabah 
saat 9 da icra edilece~inden vakti muayyende ispatı vücut 
edilmesi lazımdrr. Aksi takdirde müsabakaya girme hakkı 
kaybo1mus olur. 

J - Nüfus tezkeresi (talebenin yaşı 13 ten küçük 17 den 
iüyük ohmvacaktır.) 

2 - İlk mektep sehadetnamesinin aslı 
3 - A~ı selıacletnamesi 
4 - 3 kıta kartonsuz fotoğraf ... (1889) 7-3209 -----

Himayeietfal Cemiyeti Umu mi 
Merkezi Reisliğinden: 

Cemiyetimiz umumi merkezi ile müessesatının ihtiyacı 
olan (300) ton alman teshin koku ile (150) bin kilo kesilmiş 
kuru mese odunu kapalı .zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. İhalesi 27 ağustos pazartesi günü saat 14 de yapıla
caktır. Şartnameler umumi merkez muhasebesinden tedarik 
edilebilir. 7-3285 

Ankara Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden 

Mektebimizin eylUl mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 
1-9-934 tarihinden iytibaren başlanacak ve 20-9-934 tarihin
de nihayet verilecek 1 - 10 - 934 tarihinde tedrisata başlana
caktır. 

Teclrisata başlama tarihi olan 1 - 10 - 934 tarihinden bif 
hafta evel mektebimiz talebesinin mektepte bulunmaları 
ilan ohmur. (1947) 7-3281 

İzmir Memleket hastahanesi 
Baştabipli~inden: 

lzmir Memleket ve Eşrefpafa bastahaneleriyle Sanatlar mektebinin 
bir amelik ihtiyacı olan 46360 kilo koyun eti ve 118,000 kilo ekmeğin 
-....sasmda talip zuhur etmediğinden 6.8.1934 tarihinden itibaren 
n ıi• müddetle kapalı zarf usuliyle yeniden münakasaya konmuilur. 
Talipleri. teraiti öğrenmek istiyenler Ankara Sıhhiye müdüriyetine mü
racaadan ve münakasa kanunanon 10 ve 11 inci maddelerine göre zarf
larm Aıan ve hini ihale olan 26.8.1934 tarihine müsadif pazar günii 
• I 1 ... 12 ye kadar İzmir encümeni daimi vilayete müracaatları. 

(3250) 7-3291 

Karaköse Belediye 
Riya setinden: 

Karaköse Belediyesinin beş bin ve üç bin beş yüz lira kıy
me~i senede 500 ve 420 lira icar getiren iki parça mülkü sa
tılmak için 6. 8. 934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 
artmnıya çıkarılmıştır. Taliplerin belediyeye müracaatları 
ilan elunur. (1966) 7-3296 

Doktor Hilmi 
Celteci Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar Mütehassısı ~~ 

Hastalarını her gün öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde ~~ 

Abidin Bey apartnnanında kabul eder. Telefon: 3506 ~~ 
, ,... ~ 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünaen: 

Mevkii Cinsi kapı Metruke Muhammen Kaç tak-
N o. No. kıymeti sit olduğu 

Lira K. 
Aşağı ayrancı Bağ 13 394 20 00 Müşahere 

maa hane suretiyle 
Yukarda yazılı maa hane bağ icarmm ihalesi 16-8-934 per

ıembe günü saat 15 te yapılmak üzere müzayedesi bir hafta 
temdit edilmiştir. Taliplerin müracaatları. (1971) 7-3292 

Attkara Elmadağ kulübünden : 
6 metre boyunda ve 30 santim kutrunda 150 adet ağaç 

Ctuek alınacaktır. Şeraiti anlamak istiyenlerin İstasiyon cad 
Cleıinde, park içerisinde İdman Cemiyetleri İttifakı Umumi 
Merkez binasında Elmadağ kulübü Reisliğine bir hafta .zar
fı;nda her gün saat 17,30 dan 18,30 a kadar müracaatları rica 
olunur. 7-3298 

Aakara Valiliğinden: 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - Ortamektep mezunu olmak. 
3 - Yaşı yirmiden yu:can olmamak. 
4 - Sıhhi vaziyetini "dil, göz, kulaklarında arıza olma

mak, vücudunda noksanlık olmamak, arızalı yerlerde, dağ
;ık havalide yürüyüp gezmeğe ve hayvana binmeğe bünye 
teşekkülatı müsait ve mütehammil olmak,, tam teşekküllü 
hastahanelerden mufassal raporla tesbit etmek, aşı şeha
detnamesi vermek. 

5 - Belediye veya polis merkezlerinden iyi ahlaklı, ce
za görmemiş olduğuna dair mazbata getirmek. 

6 - Mektebe girmek istiyenler, İstanbul'da Büyükdere'
de Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazacakları isti
daya hüviyet cüzdanı. orta mektep şehadetnamesini, sıhhat 
ve aşı raporlarım, polis veya belediye mazbatasını ve üç 
adet vesika fotoğrafını iliştirerek göndermelidirler. 

7 - Müracaatlar 15 ağustostan 15 eylfil tarihine kadar 
yapılmış olmalıdır. Noksan evrakla müracaat kabul olun
maz. 

8 - Vaktinde ·tam evrakla müracaat etmis olanlardan 
şeha<letnamcl eri pek evi ve evi olanlar müra~aat tarihi sı
rasiyle tefrik olunur. Kabule layık talipler kadro miktarını 
geçerse bunlardan evvela tahsiline fasıla vermemiş olanlar 
saniven riyaziye dereceleri yüksek olanlar tercih olunur. 

9 - Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi 
terkettikleri veya mektebi bitirdikten sonra tayin olunduk
ları vazifeve ~itmedikleri takdirde mektebin yapmış oldu
ğu masrafları ödiveceklerine dair mektebin vereceği nümu
neye ~öre Noterlikten t~sdikli teahhüt senedi verecekler
dir. Teahhüt !-lenedi vermeden mektebe dev~ma müsaade 
olunmaz. (4162) 7-2977 

• 
Çanakkale Jandarma mektepleri 
satın alma komisyonundan : 
Erzak Miktarı İhale tarihi 

Kilo 
Bulgur 5000 25-8-934 
Tuz 2000 16-8-934 
Gaz yağı 2000 " Zeytin yağı 2000 .. 

Günü Saati 

Carşamba lt\ 
Perşembe 16 

" 
" Zeytin tanesi 1500 ,, ,, ,, 

Nohut 7000 18-8-934 Cumartesi ıe 
Mercimek 5000 ,, 
Soğan 5000 ,, .. " Sabun 2000 19-8-934 Pazar l~ 

Salça 1000 
" " Sirke 150 ,, " 

,. 
Beyaz peynir 1500 19-~-934 Pazaı l7 
Süt 200 '' ,, 
Yoğurt 500 .. ,. " Sarmısak 500 ,, ., ,, 
Kuru üzüm 1200 20-8-934 Pazartesi 16 

,, Erik 1000 ,. ., " ,, Kayısı 1000 ., ı' ,, 
,, Bamya 500 ,, • ı " Pirinç Unu 200 ,, ,, ,, 

Toz şeker 2800 20-8-934 Paazrtest 17 
Reçel 500 ,, ,, ,, 
Patates 5000 21-8-934 Salı 15 
Saman 3500 21-8-934 ,, 17 
Kuru ot 4000 21-8-934 ,, 17,30 
Pirinç 5000 25-8-934 Cumartesi 16 
Sade yağı 4500 25-8-934 .. 17 ,30 
Odun ·1)0000 26·8-934 Pazar 16 
Makama 3000 26-8-934 ,, 17,30 
Şehriye 1000 26-8-934 .. 
İrmik 500 26-8-934 ,, 
Kuru fasulye 7000 27-8-934 Pazartesi H 
Arpa 7000 27-8-934 ,. 17 

1 - Gelibolu Tandarma Birliğinin 1-9-934 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 cıkarılmıştır. 

2 - İhale Canakkale Vilayet Dairesindeki Jandarma 
Mektepler i Satın alma komisvonunda yapılacaktır. 

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

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlügünden: 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlük deposunda mevcut 101)0 
tane müskirat sandığı satılacaktır. Satış ağustosun 20 inci 
pazar günü saat 14 dedir. Pazarlığa iştirak ederı !derin % 
7,5 hesabiyle 2250 kuruş teminat parası yatırmal~n meşrut· 
tur. İsteklilerin Basmüdürlükte müteşekkil komisyona mü-
racaatları. (1774) 7-3040 

imtiyaz sahibi ve başmu· 
liarriri F ALIH RIFKI. Ku lüp 

13 AGUSTOS l 934 PAZARTESi 

A!)rıları ve so~uk algınlı~ını geçireceJo 
bir ilaç isf erken; daima bu sözleri ha
f1rlayınız: Alacağınız mal, hakiki olmalıj _, 

lsrarıa tASPİR • 
2 ve ıo konıprı roetık ambalajlarda bulunur. 

---~ ... B Ambalajlarda ve komp~J 
A melerin üzerinde ffi 

BAYER markasının mutlaka 
E bulunmasına dik· 

kat ediniz! 

Ankar Kız Lisesi 
Müdürlüğündenı 

4500 lira keşifli mektebimizin ihtiyacı olan 312 adet tale
be sırası 11 adet yazı tahtası, 11 adet sandalyası, ile birlik.
te muallim kürsüsü altlığı 5 adet yemek masasının yapılma• 
sı yirmi gün müddetle aleni münakasaya konmuştur. Ke• 
şif, şartname, nümuneleri görmek için mektebe ve münaka• 
saya girmek için de bedeli muhammenin o/0 7,5 teminatiylo 
ağustosun 23 üncü perşembe günü saat 15 te mektepler mtl( 
hasebeciliğinde mübayaa komisyonuna müracaatlar. (1818j 

7-3106 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
! satın alma komisyonundan: 
Erzak Miktarı İhale tarihi 

Kilo 
Bulgur 3000 15-8-934 
Tuz 2000 16-8-934 
Gaz yağı 2000 ,, 
Zeytin yağı 1500 ,, 
Zeytin tanesi 700 ,, 
Kuru bakla 650 18-8-934 
Nohut 4000 ,, 
Mercimek 700 , ı 

Günü Saati 

Çarşamba 16 
Perşembe 16 

" 
,, 

Cumartesi 16 

" 
" 

Soğan 3000 ,, ,, 
'Sabun t 500 19-8-934 Pazar 15 
Salça 400 ,, " Sirke 50 ,, " Beyaz peynir 350 19-8-934 Pazar 17 
Süt 350 ,, 
Yoğurt 1500 ,, 
SarmısalC 25 ,, " Kuru üzüm 650 20-8-934 Pazartesi 16 

,, Kaysr 250 ., ,, 
., Bamya 40 ,, " Toz şeker 1500 20-8-934 Pazartesi 17 

Reçel 200 ,, " Patates 3200 2121-8-934 Salı 
Sama11 43000 21-8-934 " Kuru ot 64000 21-8-934 " Sığır eti 9500 23-8-934 .Perşemb1... 
Pirinç 1500 25-8-934 Cumartesi 
Sade yağ 300 25-8-934 " 
Odun 1 45000 26-8-934 Pazar 
Makama 2600 26-8-934 
Sehriye 600 ,, ,, 
trmik 2so ,, ,, 

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

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

1 - Bayramiç Jandarma Birliğinin 1-9·934 ten 31-8-935 
tarihine kadar ihtiyacı olan yukarda yazılı otuz üç kalem 
erzak hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde ihale edi14 

mek üzere açık münakasaya çıkarılmıştır. 
2 - İhale Canakkale Vitayet Dairesindeki Jandarma 

Mektepleri Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Arzu edenlerin ihale günü teminatlariyle müracaat• 

ları ilan olunur. (4466) 7-3175 / 

S i n e masında 
BUGON iKi FiLiM Necati Bey caddesinde idarei hususiyeye ait 16/ 17 nu

maralı dükkanların Mayıs 935 sonuna kadar icarı için icra 
kılmaa müzayedesinde talip çıkmadığından her pazartesi 
ve perşembe günleri pazarlıkla talibine verilmek üzere mü
~yede müddeti 20 ağustos 934 tarihine kadar uaztılmıştır. 
T~ecin encümeni vilayette şeraiti anlamak istiyenlerin 
her ~ muhasebei hususiye müdürivetine müracaattan ilan 

Umum netriyatı idare 
eden Yazı i t leri Müdürü NA 
SUHl ESAT. 
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Bu gece 

oltwaur. (1917\ 7-3234 

Çanliırı caClclesı cıva......ma N A G A N A 
~------------------------------~~~--~------~----------------

~:;: m~~=l~im~!~.ye matbaa· Yeni Sinema : Tamirat münasebetile kapalıdır. 
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