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Büyük 
Giindelik. 

~O A(;USTOS 

Yedisinden yetmişine kadar bü
t\in türkler, 30 ağustos gününü, ye
ni elbiselerini akıamdan baıucuna 
•ıralayıp tatlı yürek çarpıntıları ve
ren rüyalar arasında bayram sa~
hrna gözünü açan bir çocuk sevın
ci ile kutlulıyacaktır. 

30 ağustos bizim için yalnız 26 
•iuatoıta batlayıp beş gün içinde 
tahakkuk eden çok büyük bir aske-
ri zafer değildir. Dumlupınar ga
libiyetini bütün bir menfi ile -
bıİn yıkılıtı saydıjhmız içindir 
ki onu biz, milletleri terı la -
liden muvaffakıyete, acıdan huzu· 
ra ve bir kelime ile esirlikten efen· 
diliğe cıkaran dönüm günlerinden 
biri biliyoruz. 30 ağustostan önce~i 
bizim için ne Mondros mütarekesı , 
ne lstanbul' dan lzmir' e, İzmir' den 
Sakarya'ya, Antalya' dan Gaziayın-
la.p' a uzanan, velhasıl yurdun yarı
•ından fazlasını kavrayan yabancı 
t&sallutu ve ne de onun anlatılmaz 
•ılcıntılarla dolu bin bir tezahürü· 
dür. Bunların hiç biri vuku bulma
hııt olabilirdi; fakat bizim 30 
•iustosta yok ettiğimiz talisizlik 
de bütün korkunçluğu ile öyleee 
kalırdı. 

Bir milletin .,.tında mağlGbiyet 
ler, iıgaller, kötü prtlı müsalehalar 
-eter o millet dinamizmini keybetmf! 
bıitse- nihayet gelip geçici hadiseler 
dir. Gelen ve geçmiyen ancak 
llıağlubiyetlere, i11allere, kötü f&l'l
lı ınüsalehalara boyun eğmek, ken
dinde bunlara kartı aksülamel duy
~ suretinde tecelli eden mis
ldniiktir. Yapma kabiliyetinin a-
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SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

bayramın on ikinci yıldönümü 

" ••. Bir an sonra cihanda bir inhidam olacaktı 
ve beklediğimiz halas güneşinin tulô edebil -
mesİ İÇİD bu İnhidam lazımdı ... ,, -Gazi Mustafa Kemal 

Muazzam bir kurtulut harbını va 
ııtasızlığına rağmen kahramanlık 
sayıfalariyle doldurarak zaferle bi -
tirmit olan türk ordusu 922 otuz 
ağustosunda dahi Bqkumandanmın 
iytimadına layık olduğunu ispat 
etti ..• 

atmak için yaptığı kahramanlık do
lu seri hareketler, ikinci ordunun 
Kütahya ve tiınal yolunu az mevcu
du ile kapamağa muvaffak olan sav 
letleri, bir yıldırım gibi her ,eyi par
çalıyan ve her yere yetiten ıüvari 
kolordumuzun keıif düıman kuv • 

Dütmanın bet fırkası ile bir ve 
yedinci fırkalarından kalan parçala 
rını otuz ağustos sabahı günet do -
garken Kırkpınar, Çalköy, Aslıhan
lar, Hasandere, Arpagediği hattın -
da 61, 16, 11, 5, 23, 3 üncü fırkalar -
la süvari kolordumuz tarafmdan sa
rılmıt gördük. Dütmanın Dumlupı • 
nar yolunu açmak için 23 ve 3 üncü 
f ırkalarımıza yaptığı bütün taarruz
lar muvaff akiyetin anahtarını tatı -
yan bu fırkalar tarafından dai -
~a püskürtüldü. Ve düşman sonu -
nun geldiğini, çaresizliğini anlamak 
ta gecikmedi, gece karanlığında ca
nım kurtarabilmek için ne pahasına 
olursa olsun mukavemete karar ver
di. Fakat bütün gün mezbuhane da-

(Sonn 2. inci sayı/ada) 

Başvekilimiz 
lzmir'de karşıya· 
ka suyunu açh 

lzmir, 28 (A.A.) - Gölcük yaylaamq 
ıeceyi geçiren Bafvekil lımet Pap Haz• 
retleri ~n öğleden 10nra refakatlerin -
deki zevat ile birlikte aaat 16,45 te hmuıi 
trenle Ödemit'ten lzrnir'e avdet huyunnut 
lardır. Pqa Hazretleri iıtasyondan doğru
ca C. H. Fırkuına gitmit1er ve onda 
üzüm, incir ihracatı tüccar ve müıtahail -
leriyle vaziyet hakkında görütmütlerdir. 
Fırluadaki ziyaretini müteakip Bat•ekil 
Pata Hazretleri Halkevine de teırif buJU
rarak bir müddet Halkevi itleriyle metıul 
olmutlardır. Avcılar tubeainin müzesini 
takdir buyuran Pata Hazretleri avcılar ıu· 
beıine kayıt olmak arzusunu ihau ettikle
rinden 40 numaralı aza olarak kayıtlan ic
ra edilmittir. Baıvekil Pata Hazretleri 
Halkevinden sonra Kartıyaka'ya simitler 

(SoH S inci saya/ada) 

--------------~..-.·-·-------------------
Bugün tayyare b~yramımızdır 
Tayyare Cemiyeti Reisi Fuat Beyin beyanatı 

Tayyare Cemiyeti Reisi, Rize Mebusu 
Fuat Bey 30 ağustos tayyare bayramı mü
nasebetiyle görüşen bir muharririmize ıu 
b~yaııatta bulunmuıtur: 

.. _On yıl içinde tnilli hancdıls ... 

elli mllyon lira teberru etmiı olan Ml:rük 
türk milleti, bu sene de orduya (26) tay

yare hediye etmeğe muvaffak olmuıtur. 

30 Atuıtoıta (Bafra, Bartın, Zoquldak, 

Ereili (Karadeniz) Akdaimadenl, Ayan -

ak, Bolvadin, Çarpmba, Orbanpzi, Ka
ddıö1 {lıtanbul), Kartal, Beykoz, Alpulla 

tanareierine at konacak ve rurdua .... 
yanında tenlikl• yapılacakbr. Milletl.-ia .. laldığmı gösteren bu miskinlik için-

de oamanlı imparatorluğu "bula en olpnu, en uyanıfa v• ea civ........-cli 
lldaın,, halinde yıllarca can çekitti 30 .Pıtoı ıiıai ilri •derip •"• ••• llGİJdİıtİ ,.,,.,_ ltrNi, olan " se11rim1z1 h•. al nbiru daha ar-•e bpkı "haleti nez'i,, uzadıkça et- y:1..1. d tırmak ı · vaffaki_.' _ .. _... t6rls 

ura or usunun cetaret ye Yatan vetlerl arumda ıhtercliii aayua . . . çın mu ,,.ue ~--
l'llfmdaki miru beldeyicilerin sal> müdafaası 1olunclaki kudret " fera kahramanlıklar birer zafer de.tam- milleti~ tqıdıfı ,&inek .. tanpena'lik 
l'llaı bim daha tüketen zeqin bir gatini ıörmek için bir tek otuz afut- mızdır. cnh.-1 ~e.ıunarla "•TP U. efil- r.,,,,,. taijdl niıl l&ı .. _ ,_, A 
~ ııı.t bir yandan ibtiraslan toa, otuz ağustosu önliyen bir kaç Çok hızlı kaçmap meebUr bulu· nlM ~clir. ..-.at._.. --
lraınçıladı ve bir yandan da, ömrü- günün muharebesini habrlamak nan bir dütınan orduıuna yetiten Ye • Y......W ~ 
llG bir parça daha uzatabilmek için, yeter. onu önliyen ye nen ordulanmız, in- lıir P• w ... 
"-"mı yolunu teker teker dafıttı. Birinci ordunun, düflll&Dı tima - san takabnm dıflD& çıkan harikalar ......... patbp • 

30 aluatoata biz, basta adamın le Adatepe'ye ve Kızıltq deresine yaratmıtlat.rdrr. c:aimı ~ anla • 
tek metru varisi türk milleti oldu"!· !!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!P.!'!!!'!!!!'!!!11!!!'9!!!'!!1!!!!~'!!!!!!!!!!!!! '!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~!!'!!!"~!!!!!!!!!!11!!!!!11!11!!11!1!• IDIPll Wt Wr ... 
.aau Ye onun bitmez tükenmez btr 
lsudrete malik bulunduğunu ispat 
ettik. 
• 30 ağuatosta geçmiti tasfiye ~t

lilt, "Türkiye türklerindir,, dedırt-
~ geleceğin temelini attık. Dum
lupmar bizim için bir Laypçig mey
cla.n muharebesi, hayata bütün. var
lıtı ile atılan gencin büyük imtıhanı 
t)ldu. 

Biz bugün bu bayramı, yaşama
ia liyakat bayrammı - ve yalnız ta-
rıı ne,emizle değil - müspet eaer
erle kutlulamaktayız: Gazi Batku-
"-ııdanın büyük adım anarak ht!r 
tlio bir temel veya açılıt meraainıi
Qe reiılik eden dünkü cephe kuman-
~' aevaili Batvekilimizin on fx:t 
"1ndür yurdun hemen her taraftr. -
~ devam eden seyahatindeki cot· 
"'1111 tezabürJerden bahsetmek istiyo 
~: Türkiye'nin hür yaşamak, mil· 
etler ailesi içinde sulh ve sükun 
'lllili olarak kendi varlığı için dur
~~an çalıtmak iradesini temsil et
rı. l•nde hiç kimsenin füphesi kalma
,f!tır. Biz itte bu inan içinde, 30 
h• •~oıu ve 30 ağustostan sonrasını 
t •:ze ıdrak ettiren büyüklerimize kar 
~ tönüllerimiz saygılarla dolu, bu 
ı...~~nu aonauz bir sevinç içinde 
~lamakta kendimizi haklı bulu
.....-uz. 

NASUHi ESAT 

• 
Gazi H z. ile Başve I stanbul spor 
ki/imiz arasında takımı şehrimizde 

lıtanbul, 29 (A.A.) - 9 eylUI pa 
nayırının açılııı münasebetiyle Rei • 
ıicümhur Gazi Mustafa Kemal Haz
retleriyle Bqvekil ismet Pqa aruın 
da aşağıdaki telgraflar teati olun -
muıtur: 

Reisicümhur Hazretleri yüksek 
liuzurlanna; 

Bugün lzmir beynelmilel panayı
rını açtık. E•er alıi harabeler Ü•tün
de ciimhuriyetin lnırJufu bir abüle 
halindedir. Biiyiilı memmınlyetini -
zi celbetmefe l&yrlıtır. Ba laısıuta 
çal11anlan talıJiriniu arzetmefe ce 
•aret eJerim. lzmirli ue difer uiUiyel 
terden gelen binlerce yurltlClflar Bü
yük Reisicümhurun yiik•ek adını 
coıkun ıevgİ ve derin ıaygılMla an-

(Sonu 3. üncü sayıfada) 

.. . 
tÇ SAYIFALARIMIZDA 

- Kocateppe'yi ziyaret • 

Geçen nüabanmda ıeleceiiai haber 
verdiğimiz fatanbubpor kulübüne menaup 
ilk kafile dünkü ekspresle tehrimize pi -
mit. iıtuiyonda Mıntaka Ye kulüpler er •

1 
kim ve bir çok sporcular tarafmclan kartı 
lanarak iıtaıiyon büfesinde kendilerine 

(Sonu S. Uncl1 sayıfada) . 

kartwacla ileri mil 
letlerin Wnr "u~, 
ınillet,, haline sel -

ınelı için ne kacla• 

çalııtddannı bili .. 

yoruz. Milyoalare« 

ıenci havacıldı.....,. 

zuu içine alarak 

B•ıiıı Ol hnacd ttq,.,ım.iila Wri. yarma, arlcuı ke. 
ı ıilma bir elemaa lra,...P haurl.ipa 
nıilletl.-in l&JISI sinden süne totaı-k· 
tadır. Ordumua ilatiyaçl.n karpamda ... • 

ka Wr teJ' diıünlDMDek zarureti yüıriiadeıı 

baslne kadar t...., edemedijimis bu cnrı 
alaaık meeele etnlmda tirk cençlii" J 
Wr arqa t6plenwlr hepimizin ideali~ir. 

K....Uat Türlıi,.e"nin ta,.,....ec:ilitine kar· 

fi prchan ı.. tanıfmda sörünen milli kay 
napna INPnkü at .. iyle devam edecek o-

lur.., bu büyük ite cöıterdiğimiz alika-
dan çok eyi bir verim alabileceğimize hı.-t 
zamankinden daha fazla inanıyoruz.., 

Ordu terfi listesi 
5 iiıci 

1

- Ergani destanı - garpta fikir ha -
reketleri - memleket postası - spor 

Di11 A•iara•ye ıefı• fıta•.ııpor fmı İıfaı,.,.da Anlara ıporcmlari,lı bir arada 
sa yıfamızdadır 
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Büyük bayramın 12inci yıldönümü 1 DIŞARDAN GELEN TELGRAFLAR 
(Ba~ı 1 irta uıylatJ.) laa mahoolnwı pniftm bir balay • 

yanmalarla yapbğı çekilmelerin ne. 7ftüaüyal lıiitlai balunuyortlu. 
ticesi tam manasiyle ve daha küçük K.aulilninin Jecliii gibi pi.irhavl oe VUSFUBYA'DA. 
bir sahada çevrilmekten batka bir lerzan, biıekü bir kütle, acip bir 
neticeye varmadı ve varamazdı. Ge- halita halinde firar için lürce arı -
cenin kara örtüsü, tüyler ürper • yordu. Artık gecenin koyulaşan zul
ten harp yerini kaplarken buralarda meli neticeyi gözle görmek için 
artık her İı> ebediyen bitmiş ve te . güne§in tekrar §arktan tuliiuna inti-

Viyana' da bir M. Hitlerin üç 
Hayimver kışlasın- muavini olacak 

SOVYET RUSYA~DA. 

Sovyet Rusya'daki 
heyetimiz şerefine 

askeri 
verilell 

mi7\onmi~ti. zarı zaruri kılıyordu. da isyan 
Büyük kurlancmın otuz ağus _ Elendiler, ertesi günü tekrar bu 

tos giinünü m1tlete anlatmak icin muharebe meydaninı dolQ§tığım za. Dumluoınar abid,.sinin b~ında söy- man ordumuzun ihraz ettiği zale- . Londra: 
29 

(A.A.) -.. Royter a · 
lem'" old klarmı ~~-ll anmftk ve rİn azameti 11e bana makabil hasım ~sının Vıyana muhabırinden: Dün 
hep ben'' r, t .. k~=-r tekrar, seve se _ ordusunun duçar edildiği felaketin kuv;vetıi .bir polis müfrezesi Florid
ve okumak ne kadar cok verinde bir rlehıeti beni çok mütehaniı etti. O dorf da hır haymver kışlasında ta -
vA.,.:t,,.d]r r.~,.i şövle anfatıyor: karıuki ıırtlann ırerilerindeki bütün harriyat yapmış ve isyan hareketine 

Berlin, 29 (A.A.) - Deyli tele -
graf muhabirinden: Siyasi mehafil, 
M. Hitler'in deruhte etmiş olduğu 
ü~ vaziyfeyi idare için üç şahsiyet 
tayin edeceğini zannetmektedir. Ale 
llımum Fon Blomberg, M. Hes, ve 
M. Göring'in isimleri zikredilmek . 
tedir. 

" •• . Çalböv nnrbında V"? sima. vadiler, bütün dereler, bütün mah - iştirak etmiş olan haymverlerd~n 
linde patlrya" toolann tarrakl!lannt luz ve meatuT verler bırakılmış top- bir kısmını tevkif etmiştir. İsyanm işitiyordum. Orad!:ln vaziveti dürbün farla, otomobillerle ve namütenahi sebebı' bu kışlada b 1 E ki Çt·likmiğf er rf'i~i llt' eliyor? 

t h
. t al il b" .. b " • u unan gene 

le tetki:vbe ııira.<tmak bana ,,. eç ıza ve m zeme e &Je ulun u h 1 . . . . . · kın*ılı ı?"'Jd;. ntl.ha ;ıp.-{v1>. f'lf~ metrukatın aralarında yığınlar teş. aymver enn yenı tayın edılen bır 
Bertin, 29 (A.A.) - Enrtnsigan 

gazetesinin muhabiri sabık çelik 
miğfer reisi miralay Duesterberg ile 
~örüşmeğe muvaffak olmuştur. Her 
kes, alman reisicümhurluğuna nam
zetliğini koymuş olan miralayı 30 
haziranda öldürülmüş olduğunu zan 
nediyordu. Mumaileyh Bavyerada 
Vis yakınındaki sayfiyesinde iken 
10 haziranda bir hücum ktıası tara . 

yerine gitmek icin kati bir lü kil eden öliilerle, toplanıp karargah kumandam istememeleridir. Haym
zum ve ihtiyaç hissediyordum ve larımıza aevkolunmalda bulanan sii- verler yeni kumandanı, haymverle -
bu noktayı ~rmdi üurinde bu - rii, sürü esir kalilelerivle hakiykaten rin gayesi olan işleri bilmemezlikle 
l••ndııiumuz bu tPoeyİ S?Ö•lerdrm. bir mahıeri andı'!yorda. Bu ~aT ~t';' ith~ ederek azletmişler ve tevkif 
Oraya 1!itmek ltız.ırrulır ve 1m · "e aavlet çenbennden bugun ıçın etmışlerdir. Bunun üzerine kıslada 
yurun eiJnı:~ dedim. o•"mo1ıille kart.ulab~~en_~er bir k~ç bi~ kiplik hulunan efrat ikiye ayrılmış, ~acık 
re nıl"'lıb. Rn t"meve gelen vo . baı,;vyefo11sayu/tan ıharetti.,, '<alan efrat ile isyan edenler ara -
la tfo.hil olduk Arasıra güı.erPlrh• lşt~ 19 ~~v!s .1919 d~beri h:_di: s?1da çarpışma olmuş, silah atılmt~. 
mızı~ soluna d:i .. man met"rf't:1e. selere ıstedtl{ı ıstıkameti veren de.hı süngü kullanılmış ve bir~ok yarala-
ri dü<:iiw1rrlu. n;;rJüncii knlor- basktımandanımızrn vaoh~ı ve ya - nanlar olmustur. 
dım,.n lırluıları •ar~tan pnr1.a giizer- Tattığı otuz ağustos hövlece muaz - Polisler, alelacele "süngü tak'' 
f!ah•mızı h,.,,,,,,1 ... rek seri h,.,ı,,e/erlr -ıa~ v;- korkunç bir inhidamı temin ~aziyctte gelmişler, kıslaya g;irıne • 
i1Prl:vnr1,..r'1ı . Rirn.:r. eo ... 1 tf,,,!:~:rrı qi- e.tm•~tır. ge muvaffak olarak asileri tevkif et
bi S""' ;b.:,IP. surava çıh"''-: b .. lunu - Yarının büvükleri olan çocuklar, mişler bir saat süren mücadeleden 
yordı•b n•i•man kuvv"'''P..rini 1?Ün. '\~abeylerin1z;n, hab~hırıruzm hür - rnnra sükunu iade etmişlerdir. 
Jü., rröziyle tamamen ihata "'m""b riyet ve i•tikl"I Pi!run~~ ... v.~p~ıijı bu . Şehrin sev~ulceyş noktaları po -
oe diişmanın muannirlmrn mütlnfan ~anlı m••harP-h .... J .... rle f!o9 sunuz ka - lıs tarafından ışgal edilmiştir. 
effi'7i ,..,1 ].,.,vPbP.. mn..ın.ilerine süngü barsın. bunlarla övüniinii7. ve di\ha 
hü~11ml,.riy1P. dahU olarak nelicei eyisini yapmak lr-nclretinde bulundu- Avn~tnrya,da kapatılan 
k , · l k l d" n • • Ciun117.a ivman ediniz. tt rve n ma e zem ı. nrırmn ırm fırka şubeleri. 
büNin kıla.o.tın azami ledakJ;r/,kla 30 a~ustos henini.,e, hepimize 
:1 1 ........... c::.,; ııe 1,;;1:;

1 
batarvalarımı- lc:utlu olsun yurtd clar!. Viyana, 29 (A.A.) - H.ükfunet, 

zın, ht;ttfi me~turiyete bakmaksı - SA. ~tR. HA 7.tM Hitlercilerin söz birliği yapmasın -
zın, et*P..s mevzilerine girio düıman "'!"'--:m--'!'!!"'!"'!'!!!'"!""" .... 1111!'9!'!!!'!'!'!!!!'"'-""'!"- dan dolayı eski çiftçi federasyonu 
mev:r.i_/,,rini ı;arsmasını üıiyordum. JAPOı YA ·nA. fırkasiyle şubelerini kapamıştır. 
Yanımdaki kv.mandanlar bu nokta; Fırka, azası cok olmakla beraber, A-
na:r.ar1tırımı "',ıar anlamaz derhal Japonya Vaş·ıngton vusturya parlamento hayatında mu-
vr ero --,.M b:r ~ .. l"efte ı,,alivete "l!Ç· him bir rol oynamamıştır 
tiler. Maatteusül şimdi ismini ha - deniz muahedeSl.Ol• 
tırlayamadığım yanımda bulanan 
kahraman bir SÜl)ari zabitine birkaç f h d k • 
kelime not ettirerek dü man mevzi. es e ece mış 
lerini fimalJen ıaran ikinci orduya 
gönderdim ve tilahen, burada ben . Tokyo, 29 (A.A.) - Asahi gaze-
den iıittiklerini onlara da söyleme- tesi, japon hükumetinin gayri resmi 
sini emretti'?. Bu zabit vazifesini o1arak Vaşington deniz muahedesi
yapmq ve bır kaç ~ sonra tekr'!" ni feshedeceğini yazmakta mese -
yanıma gelerek malümat da vermı§· l · ,. ' . . .: o b. • • ı kan kah enın 7 veya 11 eylulde kabınenın 
u. n ınncı ır ın raman .. • 
kumandanı Dervif Bey bizzat ileri rcsmı bır kararına bağlanacağını 
atdarak bütün ku"vetiyle dü~ - ilave etmektedir. 
man mevaz:ıına ilerliyordu. Kol- Muahedenin resmen de feshe -
ordu kumandanı Kemalettin Pa • dileceği şüphesizdir. Yalnız bunun 
fa cenuptan ... "~ ... garptan Jüş - ~elecek teşrinievelde Londra'da ya-
mana saldırdıgı dıger fırkalarına ye la k .. k l d ı · 
nide. yeniye tqclit ve tarii laaTektıt pı ca muza ere er en eve mı, 
için emirlerini iy1'al ediyordu. ikin sonra mı yapılacağı meçhuldür. Ja
ci ordunun on altıncı ve alttnı§ pon deniz mehafili, muahedenin da
birinci lırkaları düımanla ciddi mu- ha evel feshedilmesine taraftardır. 
lamebeye giri~yorlar, diğer lırkala
n da ihata dairesini darltJ§tınyor - LEHISTAN'DA 

ı:RA~Sı\ 'OA. 

Sta viski mesele'iİn i tah -
kike memur Parlamento 
gurupu reisi memleketi -

mizi ziyaret edecek 
Faris, 29 (A.A.) - Anadolu ajansının 

Far:s hususi muhabiri bildirı" :ır ; 

Staviski tahkikatına memur parlarr.cn 

to komisyonu reisi M. Guemut komisyo 

nı.:·1 yakında toplanıp toplanmıyacağını 

soran gazetecilere cevabenı Türkiyeye 

oir seyahat yapmak azim ve kararında ol 
1uğunu söylemiş ve demiştir ki: 

,._ Ağlebi ihtimal çoktanberi düşün
düğüm bu seyahate çıka<:ağmı. Otorite 
sahibi bir et:: ıhuriyeti yalmıt!;ın f;c~e:k 
1rzusunda; nn.,, 

Eko clö Parrııin ankt·l maka -
ı 

. . 
esının sonuncmm. 

r,ndan Dahao kampına ve sonli'a da 
Berlin hapishanesin:e sevkedilmiş 

ve orada 32 gün ka1m$r. Miralaya, 
tahliye edildiği gün, hiç tammadığı 
R'o1ımü'ü görüp görmediğini sor -
,.., ~ uslardır. 

Muhabir. kendisine zarar verecek 
·nahiyette hiç bir şey neşretmiyece
~ini söylemesi üzerine, miralay şu 

~özleri söylemiştir. 

"- Rica ederim, ihtiyatlı dav · 
ranmağa lüzum yoktur. Artık kork
mıyacak kadar taliin darbelc.rini çek 
tim. Artık hiç bir şey beni harekete 
;ctiremez. Hayatt:ıyını. Fakat, ha -
vatla bütün münasebeti kestim.,, 

Y f'llİ icat edilen ı;;1cak hava halonu 

Berlin, 29 (A.A.) - Mahtavsga
be gazetesi, Brumer ismindeki muh
teri tarafından Berlin civarında tec
rübeleri yapılan sıcak hava ile dol -
durulmuş yeni bir balon hakkında 

mallımat veınnektedir. Sıcak hava, 
bizzat balonun içinde bulunan ve a
ğır yağlarla işliye.n bir makineden 
istihsal edilmektedir. 

Gazete diyor ki: 
"Sıcak hava ile doldurulan balon 

herhangi bir mahalden hareket ede· 
bilir. Bir saatlik seyahat için doldur 
ma beş marka mal olmaktadır. Hal
buki gazlı balonlarda bu bedel on 
mislidir. Bundan başka sıcak havalı 
halon muhtelif hava cereyanların • 
dan istifade için herhangi bir yük -
seklikte ıiurabilmektedir. 

Berlin, 29 (A.A.) - Mevkufların 

clu. Bunlan 1!ÖrÜyordum. SütJaTi kol 
orJumazan daha garptan düıma · 
nın arkcuını kesmek üzere bulanclu
'ğunu bana haber getiren ıuvari zabi
ti ıövlemifti. 

Beynelmilel turizm 
müsabakasında J aris, 29 (A.A.) - Anadolu ajansının toplu bir halde bulundukları kamp-

">aris hususi muhabiri bildiriyor: ların hayatım tetkik ve M. Telma -

bir kaza Arkadaşlar, saatler ilerledikçe 
gözlerimin önünde inkisal eden 
manzara şu idi: dü man bat ku -
mandanının ~ karşıki tepede son Varşova, 29 (A.A.) - Beynel -
~a.pctivle çırpındığını görüvor gibi milel turiz~ müsabakaları dün bü -
ı~~~: B~tün dü§man mevzilerinde yük merasimle açılmıştır. Küşat res 
buyuk bır hevecan ve halecan "ar - minde reisicümhur ile hükumet a . 
dı. Artık toplarının, tüf eklerinin ve zası, sefirler asker.i ve mülki erkan 
?,1it~a~~~~lerinin ateşlerinde ıanki beynelmilel' spor komitesi azası v~ 
oldurucu .hassa kalmamıştı. Bu ova· büyük bir halk kütlesi hazır bulun
dan, simalden ve r.enuptan biribiri- muştur. Müsabakalara Lehistan, AI
ni velyeden av~ı ha.tlarımı:r.ın, gu~ - manya, Fransa, İtalya ve Cekoslo -
ba yaklas~!" ~'"':qn son ~uaat~vle va_kya iştirak etmektedir. Küşat res
parlı~a~ .~ungulerı ~er an daha iler- mın?en sonra, müsabakaya iştirak 
de goruluvordu. Duıman me~azıınr etmıvecek olan tayyareciler cam -
aaran bir daire üzerinde mevzı alml$ b.azlık talimleri yapmışlardır. Bu ta
olan bataryalarımızın fasılasız ve lımler cok müessif bir kaza ile bit
~'!1ansız atc~lpri düsman mevazıını, miştir. Bir lehli çavuşun idare ettiği 
ıcınde barınJmaz bir cehennem ha - tayyare yere düşmüş ve parçalan • 
line Petiriyordu. Güneş magrıba yak mıştır. Tayyareci çavuş ağır suret
la§tıkça at~li, kanlı ve ölümlü bir te yaralanmıştır. 

• 'l d~ !"- ' r c.ıir anket 

ırL•alelerinin onuncusunda, Mustafa 
Kemal Türkiyesinin milli faaliyetlerini 

·• ederek dili türkçel -· ="T.'le işinin 

rı.ı ziyaret için gelmiş olan beynel · 
'11ilcl fasist aleyhtarı gençlik heyeti 
?.7 ağustosta Trelf elsee'nin dış ma 
""allczinde M. Hitler aleyhine pro -
ryaganda yapmak suçu ile tevkif e -
rt ilmiştir. 

Heyet; 4 ingiliz, 4 İspanyol ve 2 
fransızdan mürekkeptir. İspanyol 
g-azetecisi de onlarla beraber tevkif 

' .1 mu~affak. neticeler verdiğini kayde- edilmiş, biraz sonra bırakılmıştır. 
der ek dıyor kı: Heyet azaları almanca bilme -

sJi bulunmaz bir muazzam eser olduğu 
nu söylüyor. İktısaden memleketin ken • 
~ine yetınesi ve ithalatın azaltılması mak 
sa<liylc sanayileşme faaliyetinin ışimdi· 

Garp Avrupası artık hayale kapılma - mektedirler. İspanyollar arasmda 
sır. Kendisine uzun zamanlar yarı müs • bir komünist vardır. Ötekiler hiiku
turleke vazifesini görmüş olan Türkiye'· met fırkasına mensupturlar. 
yi tamamen kaybetmiştir. 

Liberte gazetesi Alman -
ya ile Lehistan arasında 
gizli bir itilaf mevcttur, 

nm Baltık denizinde bir malı.rece olan 
hayati ihtiyacını tanımakta ve Litvanya 
ile siyası bir birlik tahakkuk ettirmesini 
teklif etmektedir. Bu takdirde Almanya 
Memel hakkındaki bütün mütalebatından 
kati olarak sarfınazar edecektir. Lehistan 

ziyafetler. 
Moskova, 29 (A.A.) - Moskova aske• 

ri mıntaka kumandanı M. Kork evelkİ 
gün türk askeri heyeti şerefine bir akş.1nı 
ziyafeti vermiıştir. Ziyafette Fahrettin 
PaŞ"", M:uzaffer Paşa bt:şta Ec.v.zi Bey ol• 
duğu halde türk sefareti erkanı, Emin 
Paşa, yüzbaşı Enver Bey, hariciye komi• 
serliği şark şubesi müdürü M. Zlkerman, 
Moskova sovyeti reis vekilleri M. Kvesi
nile M. Ussof, ataşemiliter M. Klo~ka, 
kızılordu kumandanlan ve harbiye ve ha • 
riciye komiserlikleri erkfinı hazır bulun 
muşlardır. M. Krok ilc Fahrettin Pa~ 

bu münasebetle birer nutuk ı.ıöylemişlcr• 
dir. 

Heyet öğleden sonra Maksim Gorki 

tayyaresini tetkik etmişlerdir. 

Dün, kızıl ordu erkanı Jıarbiye reisi 

M. Egorof heyet şerefine bir öğle ziyafet 

ti vermiştir. Ziyafette türk m:safirle:deıı 

başka türk sefareti erkanı, y:i:ıbaşı En· 

ver Bey, M. Budenyı kızılordu merkezi 

idaresi müdürlerinden Zukerman asker• 
' 

lik tkadenıisi miı '""..! · ü M fı ldn,1.1 ha\118 

k·.ıv,•etleri erkanı ~1ıır bıye rdsi 1\1'". Çap· 

çirh ! ve Müdafaa ve frariciy~ Vekfileti 

erkanı hazır bulunmuşlardır. 

M. Egorf ile Fabrettin P.aşa ziyafcf 

sonunda nutuklar teati etmişlerdir. 

T~rk heyeti dün sabah Lenin'in meza 

rını ziyaret ederek türk ordusu ve heyeti 

namına bir çelenk koymuştur. 

Heyet dün öğleden sonra İdro-Dina· 

~ik tayyare enstitüsünü ziyaret etmiş 

ve orada enstitünün müdürü M. Harla~ 
mof ile muavini profesör Nikrassof tara 
fmdan karşılanmıştır. MiFafirler, enstitü 

nün ilmi ve ameli mesaisinin ehemmiye,. 
tini müttefikan kaydederek tecrübeleri 

tafsilatiyle tetkik lüzumuna kani oldukta 
rını beyan eylemişlerdir. 

Çin Şa.rk demir yo Harın da 
hapsedilen Sovyet 
memurlar 

Moskova, 29 (A.A.) - Kabarovsk'tatl 
bildirildiğine göre 13 ağustostanberi Çirİ 
şark demiryollannın Sovyet memurların 4 

dan 53 ki§i tevkif olunmuştur. BunJatBı 

cürümleri itiraf ettirme-k için i§kence edil~ 
mektedir. Tevkifat muhik gösterilmek içiıı 
bunlar kunkuz'larla gizli münasebetlerdll 
bulunmak ve Çin şark deıniryolları trenJe• 
rine kar§t suikastlar hazırlamakla itbaıd 
ediliyorlar. Bidayette Mançuko polisi tara 
fmdan yapılan tevkifatı şimdi asıkça japoı1 
jandarması idare etmektedir. 

Diğer taraftan, Mansuko münakalat n• 
zaretinin hizmetinde bulunan üç japod 
memuru Harbin'e gelmiştir. Bunlar geçesi 
sene yapılan tevkifat esnasında Sovyet 
aleyhtarı hareketleriyle ve Çin şark dcrııit• 
yollarının müsaderesine teşebbüs etmeJcl6 
tanınmışlardır. Bu münasebetle "HarbinS ~ 
koevrenita,, gazetesi bu memurların Çiı1 
şark demiryolları Mançuri idaresinin et• 
kaniyle görüşerek cezri tedbirler alacakla• 
nnı ve mezkUr demiryolları müdürünii11 

salahiyetlerini tadil edeceklerdir. Ve \''1' 

gonların hesabını soracaklardır. Gene bıl 
münasebetle Harbin'de çıkan japon ~~ 
~ançuri gazeteleri Ma?çuri'de oturan bilH 
tun Sovyct tebaasının ıhracı ve Çin şar f 
demiryollannın müsaderesi için şiddeti 
neşriyat yapmaktadırlar. 

So\'yctlerin tc1'ziı> elliği bir liabf,. 

Moskova, 29 (A.A.) - Tas ajansı bİ~ 
diriyor: Dempo Tsusin ismindeki jaf~ J 
ajansı, Sovyet hükumetinin Çin şark şı 
mendif erindeki yüksek memurları geri ~il' 
ğırdığı hakkında bir haber neşrctmi~tit· 

lnyamr.tin kopmak iizeTe olduğu bü-
tün ruhlarda h:uol •nuynrdu. Biran L hi 1 'd "dd tl" · "" 
sonra cihanda büvük bir inhidam e " an a şı c ı ) agmur 

diyor 
'le Litvanya arasında askeri bir ihtilaf 

Faris, 22 (A.A.) - Havas ajansı bildı halinde Almanya hususi mütalebatta bu -
riyor: lunmıyacak ve, muslihane bir surette bir 

~as ajansı tarafından salahiyettar tile l 
hafilden alınan malQmata göre, bu ııabl 
tamamen aydurmad11'. 

t>lacaklı ve beklediğimiz hala. gü _ \ 'C seller. 
nqinin tulii ecleb.lmesi için bu inhi- Varşova, 29 (A.A.) - Lehista -
J?m lazımdı. Zulmetler icin~e bu in mn merkez ve cenubunda şiddetli 
hıdam "uhubulmalıydı. Hakıykaten yağmurlar devam etmektedir. Ne -
•emanın kararJıib bir dakiykada hirler taşmış ve tarlaları istila et -
türll. süngüleri Jii§man dolu o sırtla- miştir. Sular bazı yerlerde bentleri 
Ta hücum ettüer. Artık karıımda bir yıkmış ve birkaç köprüyü götür -
ordu, bir kuvvet kalmamıftı; kami müştür. 

Liberte gazetesinin Varşova muhabiri netice elde etmek için, Lehistan siyase -
.:>ildiriyor : tine bütün kuvvetiyle muzaharet etmeği 

Doğru zannedilen bazı maliımata na· şimdiden taahhüt eyleme~tedir. Lehis
~aran, Lehistan ile Almanya arasında tan, Almanya lehine olarak, Jroridordan 
&mi tecavüz misakından başka gizli bir ve Goinya şehrinden vaz geçerek Danzig 

siyari itilaf' da mevcuttur. serbest şehrinin Almanyaya avdetine mu 

Gazeteye nazaran, Almanya, Lehista - halef et ctmiyeulltir. 

lU GECE AÇIK ECZAN~ 
Koyun pazarında 

EGE 
Ye Hamamönünde 

HALK 
Ecza neleri dir. 
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HAKIMIYEn MiLLiYE 30 ACUSTOS 1934 PERŞEMBE -
t' arı ııiymıi 

1 
11111 

$ 30 a;;usfos 
Eskiycbilecek şeyler arasında bayram -

lar da vardır. Yalnız, hepsi değil. Öyle 
bayramlar vardır ki, eskimiş sayılabilmele
ri İçin, bir cemiyete a it bütün telakkile
rin kökünden devrilmesi lazımdır. Bizim 
30 ağustos, bu türlü bayramlardandır. 

Her 30 ağustos günü Dumlupınar'ın 
engin manası üzerinde dururuz. Onu ihti -
lal ordularının §anh bir zaferi olmak do -
'-nsiyle askeri manasında, Lozan'ı hazırlı· 
Yan kati hadise olmak itibarile aiyaai ma -

Başvekil İsmet IMüşür Pş. Hz. nin lzm~r-Aydın 
Pş.Hz. lstanbulda tebrik~~r~ yolu açıldı 

lstanbul, 29 (Telefon) - Baıvekil Is- teşekkuru lzmir, 28 - Tire - Aydm yola dün 
met Pı. Hz. ile Hariciye Vekili Tevfik Rü!- akşam açılmııtır. Bu yolun bir an evel ik-

"-•ında; temin ettiği hakların her zaman cü Bey bu ak~m Gülcemal vapura ile iz - Büyük Erkanı Harbiye Reisi mali halk tarafından arzu ve talep edildi-
için elde tutulmasını emrettiği için de iktı · mirden döndüler. Rıhtımda Büyük Millet Müşür Fevzi Pş. Hz. yüksek zaferin ~inden ıon zamanlarda yolda geceleri de 
&adi Dumlupınar'ı ,art koşan iktııadi ma - Meclisi Reisi Kiımı Pap, lktısat Vekili onikinci yıldönümü münasebetiyle kuvvetli bir ekiple çalııtırılmakta idi. Yo
"•aında anlamak bahsinde, genç türk inkı- Mahmut Celil, Maarif Vekili Abidin, Mos· ordu namına almış olduğu resmi ve lun iktı~aden ehemmiyetini takdir buyuran 
1~ıları her hangi bir yabancı inkılabın kova Büyük Elçisi Va11f, Tahran Büyük El- hususi tebriklere ayrı ayrı cevap ~aıvekil Hazretleri yeni yoldan ilk defa 
ideologları kadar ileri gitmitler ve temiz çisi Enis, Roma Büvük Elçisi Hüseyin Ra· vermek mümkün olmadığından mu- oiarak Aydma otomobilleriyle giden Tire 
~ıımıılardır. ~ıp, lstanbal valisi Muhittin Beylerle Kolor- kabil tebrik ve teşekkürlerinin ib - heyetinin Aydm'dan rektiği telgnflın ken 

Türk milli kurtulu• inkılabının, çıkış d k d S l"h 1 b 1 k d lağına Anadolu AJ"ansmı tavsit bu- :ı " a aman anı a ı ve stan a aman anı dilerine arzeden vali Kizmı Pauyı bu mu-ile •anı noktalan arasında teaelaülaüz ya- H ı· p 1 R" · h b • yurmuşlardır. r-
a ıs ap ar ve ıyasetıcüm ar a,yaven vaff ak Herden dolayı hararetle tebrik et -

hat müphem bırakıldığı artık iddia edile· Cel'"I M h f 1 k d 1 1 H k 
a' a a iZ a ay aman anı smai a - Vaıı·ıer arasında tiler. Yeni yol nakliyata ırılmıı olmakla ~ Dava, tef ve yaratıcılık yollan, bi - ı.. ·· • it ktö" " C ·ı Be 1 :ı ıu, unınrs e re ra emı J er ve me- beraber bazı noksan kısımlan süratle ik-

aina inkılap hareketimizde, mükemmel ve b 1 1 ··ık" k " rk" f d as ar• ma 1 Ye H erı e aa tara m an Bola valisi Ali Rıza Bey B"ılec.ık valili . ma: edilecektir. Bu yol ile Aydm, lzmir, 
.ı.enldi bir bütün halindedir. Bu 30 aiu• k 1 l dır 

artı anmıı ar • aine, Gireson valisi Salih Cemal Bey Bola Balıkesir, Bursa üzerinden Yalova'ya ve ta. günü de, bir çok meraıim yapılacak, " 
'"-' çok güzel .özler söylenecek yahut ya . Hliliğine, Kırıehir valisi Nazmı Bey Ordu dolayısiyle lstanbula 620 kilometrelik Ye 

tdacaktır. Ve günün manasını geniı halk lktısat Vekili Celal vt11iliiine tayin edihniılerdir. 'stinhat zamanları da dahil olmak üzere 

hd. b" Bey Şı.le'de Çanları valisi Muhtar, Kocaeli valisi otomobille 23 saatlik bir kara yola .... ı .. 1 1'iınlannm idrakine maletınek ce ı, ır T r 
konak daha ilerlemit olacaktır. Bundan, Eıref, Bilecik valisi Ali Kemali, Orda nliıi oluyor. ire heyeti bu münaaebetle Aydm'-
a.:_ Şile, 29 - lkta11t Vekaleti deniz ve Adil Bevler vekalet emrine ahnmı~lardır. dan bir telgraf çekmiflir. Ba sabah Aydm 
~~~ IF Be 

Y alnaz, bayramlann bir kunetli taraf - hava miistetan Sadullah Bey yanmdı tah • va isi evzi yin reisliii altmda 
Gazı Hz. ile Başvek·limiz Rasvekil Pata Hazretlerine arzı tazimatta a... da, insani ve ıüzel olmalandır. Küçük lisiye amam midirii Necmettin Bey olda- bulanmak üzere yeni yoldan Bozdoiana 4 

~k, lcutaklar biribiri ardı ııra geldikçe ia halde barayı geldiler. Anadola saİıilin- arasmda saatte gelmişler ve Bozdoğandan lzmire 
be.. hanci bir büyük bayramın mana•• ile, deki bütün tahlisiye iıtasyonlan ve çalıı - (Bap 1. İnci sayılada) kadt.'" Batyckil Paşa Hazretlerinin refakat· 
ea aonra kar!ılatır. Onun bayrama ait ol - ma tanlan üzerinde azan uıadıya meıgal mıflardır. Memleketin iktısadi yük- lennde gelm.iılerdir. 
"-fc üzere illı kar,ılattığı 9ey, o bayramm oldular. Sadullah Bey aynca kazam.o: ba. selifindeki daimi ve lcuılasız irfat 
'-aani ve ıüzel taraflarıdır. Bayram ıeldi lıkçılığmm terakki ve inkipfı için mitebas ve iradeniz her gün yeni feyiz ver -

mekte olduğunu tazimlerimle arzey
diye, kaç gün tatil verilmektedir? Yeni el- SlllDID tetkikat yapmak üzere Şileye gön· lerim Büyük Reiaic.ümhur Hazretle-
laiseler, aıd hangi bayramda alınmaktadır. d~rileceğini söylemiftir. ri. 

Harb;ye A ayına sancak 
verildi 

8-lrncaklar, büyük panayırlar, halk eğlen- Sadullah Bey, Agvı nahiyesini de gez 
~leri hangi bayramlarda yapılmaktadır? dikten sonra lstanbala dönmüfliir. 

Ve bayramların bu tarafı, çocuktaki yaı N f M ı· V k•ll • 
i~ledikçe, tabiatiyle, tarife tenzilAtı gibi a ıa ve a ıye e ı erı 
deYletçe yapılacak kolaylıklara yahut aylık lstanbu'la gittiler 
•e ücretler üzerinden verilecek ikramiye_- Naf11 Vekili Ali re Maliye Vekili Faal 
lere kadar dayanmaktadır. Bunlar gerçı, Beyler dün akpmki trenle lstanbul'a hare -
il1ıt bakıtta, gayet maddi şeylerdir. Ne ya- ket etmi,lerdir. Vekilleri istasyonda veki
a.ı.ın ki, meıela frenklerin cidden güzel letler erkim ve birçok zevat ağarlaau,lar • 

..... Yortuları olan Noel'in um bile, kart• - dır. 
ldcJı yapılan hediyelerde ve gelin gibi do • 

"-nnut çam fidanının altında duran sihirli 

-._anm üzerindedir. Kar manzaralan, No
.a baba hikayeleri v. a. itin sadece dekor 
~dır. 

Tayyarelere at takma ve 
lstanbul'un tayyareye 

yardımı 

30 ağustos, bizim yegane milli bayramı- lıtanbul, 29 (Telefon) - Yırm Ye -
~ deiildir. Cümhuriyet bayramı, meseli, ıiiköy tayyare meydumda istanballalınn 
"-..rejim deiiıildiğini ifade etmesi hem a1c,•iı iç tanareye at konacaktır. At kon -
"- daha reamiolmaaı iytibarile, biç olmazaa ma merasiminde nlltaklar söylenecektir. 
.._ __ L-dar .. h. d" 30 &fUdoı 11fer Ye tayyare bayramı 
--. - mu ım ır. .. sebetil .-L:-d-'-~ 

Böyte olmakla beraber 30 ajuatoı'un mana e yana ,-u eaı rami Ye ha • 
~ ubafa sasi bitiia vesait ile mağualar kirlann-

cline ıöre ve tek bapna olarak m do Wr k11•1N tınare cemiyetine tel.ema 
._ ettiii biı huaaai,.eti vardır: ()dm)upı • edeceklerdir. 

"'-"da yapılması! 
E.ier biz büyük cümhuriyet bayramla- lstanbul'da zafer 

....... geçen aeferki ıibi her on yılda bir bayramının tesidi 
~ daha büyük bir ölçü üzerinden kutlu -
L._ · .d ed' . k a keza her on lstanhal, 29 (Telefon) - lıtanbalda 
~,.. a et ımrae , aray 30 .. f 
~..__ b' D 1 . ti' 1• de ııkııtı. agastoa 11 er Ye tanare bayramou kut-'"" ır um upınar zıyare n I I ak • • h 
t.L,.. • V h be yılda bir bir ıı am ıçm program azırlınmrftır. lstan-
_-urız. e o zaman er t ' L-1 '- .J __ 9 40 kada . • 1.ii--:._ L- 1 -·· Çünkü uu awaanuaaı , ı r tebnlden ka-,_ uayram yapmıt o u. - bal d k bu-La.- Ba 
iL = . . Ga ., • rada aöy _ e ece ve oa "-ua yazıt meydı • 
::'"''lllllupınar zıyareti, zı nın o d k .. "lk" kt 
'-di~ b.. ük. b" k L.-.: eııiz bir nm a aı era ve ma ı me eplerle aıker, 

•• uy ır nutu tan _.. ~ r kıtal itf • t kil" . . 
~elliie maliktir. Her taraftan tahrik pok~ı I b' ar~ Ye .aıye 

1
et btmG ı~ı-

'clilell trenlerin, o gün oraya binlerce inaan ~a. 1\e dır 'ı(~~-s yapı ~ca T k e_çı , 
t.ıtrnası. tehirli ile köylünün o gün orada l§tid e ece 'd kaz tY•1!-~an. ab_smı e 
"hit askerin mezan batında buluımaaı ve mi eyk akama gıklered a Ger a fı esme ır çe-
"-tı . h lk • 1 psikolojisi en oyaca ar ır. ece ener alaylan 
ı. ~meıı, a yıgın arının 1 k b l d" f d d 
""L d . b' t . k vvetine ma . rapı acı ve e e ıye tara m an or a ıe . 
1. 'llllın an eııız ır eıır u fi b• • f • 'l kt' 
le~:_ n b' "dd. d ··ıd· Bu bir kaç ke re me ır çay zıya etı ven ece ır. ..... u ır ı ıa egı ır. . 

.. , t-..::be d·ı . . 
-~·.. e ı mı,tır. U 
.... b' yuııturucu maddeler inhisan , uumlupınar ziyaretlerinin kısa ır te - "S" 

~iil seyrinden ıonra, milli iktısatla be - miidiirii Paris'te satış müzakere -
~milli refahın da inkitaf edec:e~ tabii lerine haşlıyor • 

.. 
1"nduğundan, oraya geleceklen bar kaç İstanbul, 29 (Telefon) - Uyaf(araca 

t~l'I hatta bir hafta itgal etmeıi pek muh · 
~-· 'llllddeler inhisan idaresine relen habere ·~dir. Hükumet ve belediyelerce bazt 
~h.t alınacak olursa, herkesin daha 25 ~öre umumi midir Sami Bey Pıris'te bey
n._~toıtan iytibaren oraya akın ederek ~tlmilel afyoa karteli fabrikalıriyle sabt 
. ~ · • d :çin yeniden miiukereye batlamfbr. '-i., civar viliyetl-rimizden) çadır açın e 

lstanhulda yapılacak koşular. 

İstanbul, 29 (Telefon) - Cama günü 
yapılacak olan altma at kofUSau 25 hay
van iıtirak edecektir. 
l 'eni neıriyat. İ 

~ kaç 1rünlük bir kır hayatının tadına 
~~ıa, pek v.üzel kabildir. Naııl ki, bu 
~"'1e bir toplantının panayırımıı bir tica· 
l.i., 1aa•iyeti UVl'\ndrrmaaı da tabiidir. Buna, 
,~e. 9 evliil lzmir ıergiıini ila•e edecek 
~ 26 Rğuıto• ile 9 eylul araamdaki 
~ ~man Fasılasının, nasıl hem manalı 

a._\ •nı .. ani hem de güzel bir ,ekilde geniş Bir sigara kaçakçılığı hadisesi. 
'ilet ~Rınlannın insiyakı arzulanna ıindi-
~~eii kolay anlatılır. lstanbal, 29 {Telefon) - lstanbal'ı 

...._. •iuatoı, en büyük günlerimizden bi· 1tetirilen ampullere 11nlr yirmi binda f11-
~at onu aynı zamanda en gÜzel la sipn kiiıdı piya11ya çıkanldrğmdaa I• 

. 'z4en biri yapma.le. elimizdedir. likıdırlu ilduu •eilkemelİU nrilaıiJ • 
BURHAN ASAF !erdir. 

Baıvekil ismet 
Başvekil ismet Paıa Hazretleri -

~; hm~ 
lzmir'de açılan budunlararasr 

panayırın açılı§ı ve bunu açanın yük 
ıek duygularını kavrıyan tel yazınız 
seninle beraber üzerinde bulundu -
ğum Kocatepe hatıra61nı anan yüz; -
lerce türk gençliği içinde okudum. 
26 ağuıtos türk budunu için her yıl 
yepyeni kazançlar terimi olacaktır. 
Bu kısa sözün kendia sen olacaluın 
bu inançla bu yazılar vazıldı. Namo 
ismet. Gazi Muıtala Kemal 
• 
lstanbul spor 
takımı şehirmizde 

(Bap 1. inci ıayıfada) 
bir çay ziyafeti verilmiıtir. ilk kafileye 
milli takan oyunculanndan Sami Bey re -
fakat etmektedir. ikinci kafile de ba sabah 
ki trenle gelecektir. lıtanbulıpor takunı. 
nın anamda müteaddit defalar milli takım 
da yer almıı kıymetli oyuncular vardır. 

Biz gerek kıymetli miaafirlerimiz lstan
pulıporlulara ve gerekte altmordululara 
muvaffakiyet temenni ederiz. 

Ankara Gücü aaha komiserliğinden ı 
30 ve 31 ağuıtoı tarihlerinde sahamız

da yapılacak lıtanbulapor kulübü maçlan· 
na serbest girmek hakkını haiz olan zeva
tın mmtaka veya futbol heyetinden veril -
mit kartı olması laznn geldiği ilan olunur. 

lıtanbul, 29 (Telefon} - Harbiye 
mektebi alavına bnO'Ün merasimle bayrak 
verilmiştir. Merasimde lstanbal kumanda -
nı Halis Paıa bir natuk söylemiı n na
···ktan sonra bayrağı harbiye alayı ku
mar.danı miralay Rifat Beye vermiştir. Ban 
dan sonra Rifat Bey de bir natuk söylemit 
ve genç zabitlerle mektepliler sancağm şe
ref ve haysiyetini korumak için ındiçmif -
lcrdir. 

Bundan IODra da alay bir geçit reani 
yapmıfhr. Yarın harbiye mektebinin yiziin 
cü yrldönümüdür. 

l\lara~ f ahrikası hittl. 

Manı, Z9 (A.A.) - Şehrimizde ya· 
pılmakta olan un fabrikasmm inpatı ikmal 
edilmi,, fabrika faaliyete geçmiıtir. Fab
rika günde 11 ton an çıkarabilecektir. 

Fındık harmanlan ve yağmurlar. 

Ordu, 29 - Havaların yağmurla rit • 
mesiae nğmen f mdık hırmanlal'llllll ırka· 
11 almmak üzeredir. Mabtnl YUiyeti iyidir. 

Muğla'da hal mahsulü bereketli. 

Mailı 29 - Vilayetin bal mmtaba 
l 'an mahallerinde bal ba sene bereketlidir. 
Kovanlarda biç bir hastalık yoktar. 

Kapatılan bir lise. 

lstanbal, 29 (Telefon) - Şelızadeba
tmdaki Türk lisesi yolsaz itlerinden dola
yı Maarif Vekaletince kapatdmıfbr. 

i ... ilrye lf badaıll• •anar laaliJd ydınaa &ifnaif ol•ası 4ola,..iylı ba•lra,11 iat:".ı 
Büyii GaİalİZI hrp •HJMHJIİa fÜra H .U.uf d.,,.ımıu arı oesilısi,lı 
,, ..... qı.a-. lıir,..,,... ....... ıiztl ... llllİllİll IUllİlıİ arc.&,... 

Erganı destanı 
~ r .. a...111 ıl ıı.r neydi bu yurdun hali? 
Bn§ında yaşardı bir Babıali, 
Bir de kızıl sultan... sülük misali 
içer dururlardı Türk'ün kannu. 

Memleket yılı.ılır, bakan olmazdı; 
Bilgi<1cn, sağlıktan çakan olmazdıı 
Köyliınün mumunu yakan <1unazcb5 
Ama ynkarlardı aziz canını. 

Jz yurdunda Türk'ün çıkmazdı ~ 
Evi, barkı, mali, ne varsa hepsi 
Zorla alınırdı.. . saray vergiıi 
Söndürürdü onun hanümanuu. 

Türk'ün yurdu zengin, kendi ~ 
Temiz ocağına incir dikileli. 
l{azanan o değil, yabancı ildi, 
Verirdi ununu, hem aamanıDL 

Avrupanın ıüılü, çürük maJı.n. 
Binek atlarının firenk nallan, 
Pancar tekerleri, un çuvallan 
Tutmu§tu yurdunun dört bir ,...aAtr 

Fabrika açmadı, tezgah aöncliı 
Dükkanları fare inine döncliı 
Kundura yerine giydiii göndi. 
Her teyin alırdı hep yaba•nv,. 

Para11 akardı firenk eline; 
Kutak bulamazdı saram belM. 
Kapılmııtr böyle yolduk aeliaeı 
Derdinin bulmadı bir dm•w 

Asker ocafına çaiırdmca, 
Yaya ,.ürüyordu belki A)'larca. 
Mehmetçik deiil, bu sanki ...... 
Sonunda bulurdu harp mey--. 

Demiryollarıru yapardı lirealıı 
Paramız akardı firense denk ..._ 
Türkün nur yüzünde kalma""lb ..... 
Y ıkmıılardı onun haneclaDmL 

Madeni iılerdi eller elinde; 

Kendisi olurdu onlara hende. 

Dayan halmzlıia sen kızma pi"-
Koynunda büyüttün ıen düpnen._ 

Buıün, ey arkadaı ! bizimdir bu ,__._ 
Kalmadı ortada ne böcek, ne kart. 
Sağlam gövden artık aeaini clu111rt. 
Şimdi yükaeltirıin öz vatanım. 

Bizi kurtarandır Gazi babema:ı 
Onu candan aeven erkek act..m.. 
Durmadan dev &ibi çallfllaıimı 
Biz ,.ükselteceiiz Türkün _.-. 

Cümhuriyet oldu, bankalar açtıkı 
Kendi tarlamıza tohumlar saçbk. 
Bütün zararlardan aynldık, bçblq 
Değiıtik plluğa yer aabenm1. 

Ba cümburiyete candan inandık& 
Doiru itlerine inandık, kanchkı 
Arkamaı ona v.-dilr. da,....lıiq 
Sevdik bu itlerin ,............. 

Kryılarmuzcla k•di ı-njmizı 
Demil')'ollanm ele aldık W.. 
Geri kalımyarak önde sidtrist 
Cazi'nin tutanz bu~ 

Dnlete her röncl• ranlaa .. 1 aı 
Kendimizi ite ortak ebnektr.. 
Elbil'liiiyle it ,.ürü)WWWlktir. 
Batka yol ......, Pi •-1•illlll-& 

lı~~rcn vatanda kalım.,.......... 
Savım elimizle kendi yarama:. 

Şenlensin dainnız, gölüm3 Oftlllllll 
Beğensin yeryüzü Türk inaamm. 

lıte Ergani'de madenimiz •arı 
Bu maden dünyada her ite pr-. 

B•kırlı Ergani etıiz bir di,..r. 

BQ madenden yaptır kap kuamnt. 

Devlet diledi ki millet parau 
Yarasın bu itte •.. olsun orası 
Zenginlik kaynağı, pan yuyuq 
Duysun yeryüzünde herkes sanım. 

Bakır deyip geçme, o bir cevherclirt 

lılenmeıi hele büyük hünerdir. 

Ergani madeni ıüzel bir yerdir. 

Bulduk iılemenin tam zamaDllll. 

Madeni denize indirmek ...... 
Oradan gemiye bindirmek ...... 
F akirliii artık dinclirmek ..... 
Y aptrk ze.:ginliiin bir plinml. 

Erganiye giden bir demiryoldlll\ 
Bu yoldan çıkacak para pek bolchart 
Sen de para ver de keseni doldur; 
Duy Türk zaferinin heyecanım. 

Hele bahtın varsa olurıun karun. 
Otuz bin lirayı hemen vurur 

Çoluk çocuğunla mesut olu' ~ 
Kaçmna fınatrn küheylanım. 

Git yazıl Ergani iatikruına, 
Bakma verdiğinin çok veya uma 
Altan tel tak artık telsiz aumaı Dinle........._ .. ...,_.. 



.iAYlfA 4 

Garpta fikir hareketleri 
İngiltere niçin avrupalıla~mağı arz mm hilaf ma kabul etti? 

ıTurizm, buhrana rağmen ya~ıyac:ık mıdır? - Demiryollan 
otomobil arasındaki rekabet. 

ile 

Revue Po1itique et Parl:mentai:e mec-ı sı! olunmadığı ve barba mani olmanın ye
muası, artık adasında emnıyet hıssetmi- gane çaresi en cüretkfir düşmanı bile dü
yen ve Avrupa'mn herhangi bir memleke- ~ündürecek kadar büyük maddi ve manevi 
d gibi havadan ve sahilden tehlike altında kuvvete sahip bulunmak olduğu resm~n 
bulundurulabileceğine kanaat getiren in- söyleniyor. 
gilterenin çarnaçar Avrupa hayatına karış Görülüyor ki İngiltere gittikçe "Avru
mak zaruretinde bulunduğunu yazıyor ve palılaşryor,, dur. İdealizminin, dini ve be. 
~zcümle diyor ki: şeri mistisizminin şimdiye kadar muhafa. 

İngiltere şimdiye kadar, Avrupa'ya is- za ettiği serap artık kaybolmuş, veAvrupa 
tediği zaman gidebildiği halde Avrupa'nın hakikatleri gözüne görünmeğe başlamış· 

**:,. 
kendisine gelmesini arzusuna göre mene- tır. 
decek vaziyette bulunurken artık adasını 
bllcumlara karşı layıkiyle müdafaa edemi
Jeceğine de kanaat getirmiştir. Filhakikıı 
bugün Belçika sahillerinden Londra'yı a

Buhran, birçok şeylerde olduğu gibi 
turizm hareketlerine de sekte verdi, tu
rizmin istikbalini Fransa bakımından tet· 
kik eden L'Illustration mecmuası dikkate 
değer şu malUmatı veriyor: 

ttı altrna alabilecek toplar mevcuttur. He
.le tayyareler İngiltere'nin herhangi bir 
noktasını istediği anda ateş altına alabi
lirler. Hele Londra, müdafaaya bile vakit 
bulamıyacak kadar ani hücumlara maruz
dur. 

İşte İngiltere'yi binlerce senelik infirat 
tan sonra "Avrupa'ya avdete,, sevkeden 
ıebebin başlıcası budur. 

İngiliz siyasi hayatında husule gelen 
bu değişiklik bütün milletin hayatını de
ğiştirecek mahiyettedir, zira ingilizlerin 
hem mefkuresini, hem menfaatlerini sars
maktadır. 

19 uncu asır 1ngilteresi Avrupa'ya tabii 
surette bağlı olmadıktan başka siyasi ve 
iktıaadi bakımlardan Avrupa haricinde biı 
imparatorluğa bağlı idi. Umumt harp bit· 
tikten sonra ingiliz balkı pek samimi ola
rak 1914 teki vaziyete avdet etmek iktiza 
eylediğine hükmetti. Gene bu kanaat sev
kiyledir ki Avrupa memleketleri arasında 
hiç bir fark gözetmek istemedi ve Alman· 
y2'.nm milletler ailesine avdetini arzu etti. 
Hatta, Hitlerciliğin intişarına kadar, Al
manya'ya bazı müstemlekelerin iadesi is
tenmesi, f ngiJtere'nin Avrupa işleri hak
Jnndaki ruhi haletine mühim bir misal 
teşkil eder. 

Bugün İngiltere'nin Avrupa kıtasına av
deti bütün dünyanın derin bir endi§e ve 
hüzün içinde bulunduğu bir devre isabet 
ediyor. Hatta İngiltere bile kendi emniye
ti bakımından tarihte misli olmıyan bir en 
dişe safhası geçirmektedir. 

İngiliz siyaseti, Avrupa işlerine karşı 
bu yeni alakayı göstermeğe başladığı za
man evvela iktısadi müzakerelere girişmiş 
tir. BorÇlan tediyeye devam edemiyeceği
?i .bildirmesi, Almanya'run Daves ve Yung 
ıs.tı~razla1:1 mürettebatını katetmesi bu ye
nı sıyasetı.n karşılaştığı ilk hadiselerdir. 

Fakat iktısadi vaziyet bizzat İngiltere
de daha vahim neticeler verdi. Serbest mü 
badele ve liberalizm esaslarının terki f 0. 

giltere'ye, artık diğer Avrupa memleket· 
leri gibi bir memleket olduğunu ve onlar 

gibi aynı tehlikelere maruz bulunduğunu 
gösterdi. Hatta ufak tefek faşistlik alaimi· 
nin baş göstermesi - İngilizler gibi müte. 
ldimil bir milletin böyle bir harekete rağ
bet göstermiyeceği muhakkak bulunması· 
na rağmen - 1ngiltere'nin de diğer Avrupa 
milletlerinin de maruz bulundukları siyasi 
hastalıklara maruz olduğunu ispat ettL 

Diğer taraftan Dominyonların göster
diği iktısadi milliyetçilik yalnız İngiltere'
nin cihandaki vaziyetini tehditle kalmıyor, 
onun imparatorluk içindeki vaziyetini kü
çültüyor. Ottowa itilaflarının İngiltere'· 
~en ziyade dominyonlar için faydalı oldu
gu tahakkuk etti, iktısadi milliyetcilik im· 
paratorluğa karşı hakiki bir hücu~da bu· 
lunuy~r. Yeni Zelanda ile Londra arasın
da ahıren cereyan eden tı·ca ~ .. k l . rı muza ere er 
bu vazı yeti bütün arıkbg~ iyle g·· t k 
d

. "' os erme te-
ır. 

İngilte"re'nin ecnebi memleketleriyle tı· 
caret mukavelenameleri imza etmiş olması 
ingiliz sanayiinin Avrupa piyasalarına ne 
derece muhtaç olduğunu gösterir. Hima
yeciliğin merkezi olan Binningham şehri 
ticaret odası, milletlerin iktısadcn biribiri
ne bağlı olduklarını ve infirattan daimi bir 
refah beklenemiyeceğini hükumete bildir
mio;;tir. 

lngiltC're'nin Fransa ile yaklaşması dai· 
ma, Avrupa'da bir anla ma devri başladı
ğına alamettir. M. Baldwin'in, İngiltere'· 
nin emniyeti hakkında ızhar ettiği haklı 
endişeler gösteriyor ki İngiliz siyaseti bun 
dan böyle lngiltere'nin Avrupa'ya karşı 
yeni co v rafi vaziyetini na zan itibare ala· 
caktır. Silahsı;ı:lanma konferansı hakkında 

derin bir iytimat beslemiş olan İngiltere 
hava kuvvetlerini ihmal etmişti. Fakat bu
gün, sekiz buçuk sene devam eden müza
kerelerden !!Onra hiç bir ameli neticeye va· 

Fransa'da ve sair memleketlerde turizm 
hareketlerinin tedennisi gayet tabii olup 
geçici mahiyettedir. 

Tabiidir çi.inkü eşya ve sermaye teda· 
vülü artık durmuştur ve yolcu hareketinin 
bu umumi vaziyette bir istisna teşkil et
mesi için sebep yoktur. 

Fransa'ya gelen turistler 1926 senesin
de 12 milyar frank bırakmışken 1933 te 
2,6 milyar brakmışlardır. İngiliz turistleri· 
rJn adedi azalmış ise de gene ekseriye~i 
te>şkil etmektedirler. Maamafih hafta so

nunu deniz kıyılarında veya Paris'te geçir 
r.ıeğe gelen orta halli turistler ile büyülf 
eğlence merkezlerini ziyaret eden yahut 
kışı Nis havalisinde geciren güzide sınıfı 

~rasında fark vardır. Turizm bakımından 
.n çok verimli unsur bu güzide smıfıdır. 

Halbuki bu sınıf buhrandan siddetle mü
teessir olduktan başka bazı v;tani kaygu· 
lara da riayet etmiş ve binnetice harice 
gitmekten imtina eylemiştir. Bundan bas
ka Fransa'ya gelen ispanyalı ve cenubi 
amerikah turistlerin adedi de hayli düş
müştür. Fransa'ya l 933 te 1928 den ço1< 
•urist gönderen yegane memleket Belçik:ı· 
dır. 

Amerika Birleşik devletleri istatistik
lt>ri dahi aynı tedenni seyri arzetmektedir. 
Amerikan turistleri ecnebi memleketlerin
rle 1929 da 821 milyon dolar sarfetmi~ken 
1932 de yalnız 446 milyon dolar sarf etmiş
lerdir. 1932 de, Avrupa'ya gelen birleşik 
devletler tebaasının adedi bir sene evelki
ne nisbetle % 1 O düşmüştü. Birleşik dev
letl~re gelen ecnebilerin bıraktığı paray:t 
gelınce bu yekun 1929 ile 1932 arasında 
1~~ ~ilyon dolardan 71 milyon dolara düş 
T.uştur. 

Beynelmilel turizm hareketlerindeki te· 
denni buhranı dolayısiyle tabii bulunmak· 
la beraber geçici olduğu da muhakkaktır. 
Elde bulunan istatbtiklere göre 1932· 
1933 seneleri zarfında bu tedenni en had 
devresini geçirmiş olup ı 934 senesi ikin
c: altı aylık devresinde hem beynelmilel 
ticaret, hem de beynelmilel turizm saha
larında dikkate şayan bir faa1iyet müşahe· 
de cdilmi tir. 

Beynelmilel mübadelelerin maruz kaldı 
ğı tehditler ve muhataralara rağmen de· 
nilebilir ki turizmin istikbali, bir iytiyat 
hükmüne girmis olmka itibariyle müem· 
mendir. Ortaçağdaki panayırlar, dini zi
yaret yerleri ve üniversite merkezleri bin
lerce tüccar, zair ve talebe celbederdi. İh . 
calara da binlerce hasta gelirdi: Yani se
yahat, muayyen bir maksatla ihtiyar edi
lirdi. "Maksatsız .. seyahat devri siyasi he· 
vetlere refakat eden veya Italya'yı keşfe
tfen muharrirler ve ressamlarla başladı. 

Seyahatlerin s.ncak muayyen maksat
larla ihtiyar edilmesinin sebebi emniyet ol 
mamasından ve pek masraflı olmamasın
dan ileri gelirdi. Diğer taraftan muvasala 

ve münakale vasıtalan on dokuzuncu as· 
nn ba lanna kadar tam bir iptidailik mu
hafaza ettiler. Turizmin doğması icin oto
mobilin iycat edilmesi, insanlarda gezmek 
VP görmek arzusunu uyandıran sinemanın 
yayılması lazımgeldi. Bunun içindir ki tu
ri ?m, gec;ici buhranlara galip gelmesi mu
kadder bulunan ve adedi her gün daha bü
vük kimselerin ihtiyacına cevap veren bir 
keyfiyettir. Makinecilik, insanlar~ yeni 
lir zevk temin etti. Zevke müstenit bir fa. 
liyet sahası ancak iytimat telkin edebilir. 

*·ıc·.~ 

Demiryolu ve otomobil, fennin bu en 
hareketli timsalleri, daimi bir mücadele 
halindedir. Avrupa'nın birçok yerlerinde 
otomobil demiryoluna galebe çalmak üze
re idi. Demiryollar idareleri bu tehlikeye 
otomobil nakliyatmr kendi ellerine almak 
suretiyle karşı koydular. Aynı mecmua bu 
ehemmiyetli meselenin Fransa babının-

HAKlMlYETl MILLlYE 

'

dan f(>yle bir tarihçesini yapıyor: 
Umumi nakliyattaki anarşinin iki mil· 

1 
him !!ebebi var: Biri fransız demiryoJu §C· 

bekesinin haddinden fazla inkişafı, diğeri 
otomobilciliğin inki§afı. Buna, nehir gemi
ci1iğinin makineleşmesi ile ticaret tayyare
ciliğinin süratli inkişafı da inzimam etti. 

Milli demiryollar şebekesi inşaatı 1842 
c!e başlıyarak on beş sene sonra birinci 
pl.tn tamamlanmış ve 7 .500 kilometrelik 
ar..a hat inşa edilmiş bulundu. Bu demir· 
yollan zamanın diğer nakil vasıtaları ile 
i~tirak halinde işledi. Su ve kara nakil va
sıtaları, demiryollan bulunmıyan mıntakıı
Iar<la yolcu ve eşya nakliyatını temin etti. 

Bunu, 1857 ile 1883 arasında bir ikin
ci devre takip eder. Bu devrede denıiryol
lar şebekesi 26.300 kilometreyi bulur ve 
merkezlerin hepsine uğramak. binneticc 
araba nakliyatını azaltmak suretiyle nak
liyat sahasında fili bir inhisar temin eder. 

1883 ile 1913 arasında şebekeye 14.000 
kilometre daha ilave edildi. Merkezlerde'l 
başka nahiyelere kadar nüfuz eden demir· 
yollarının elindeki inhisar, kati bir mahi
yet aldı. Fakat şebekenin tevessüü, bizzat, 
bünyesine zarar verdi; binlerce kilometre
lik mevzii ehemmiyeti haiz hatların pek 
pahalıya mal olan işletme masrafı, şebeke
nin umumi rantabilitesini düşürdü. Bu su
retle adeta bir dev halini alan demiryol
larr. ilk çıkacak rakibe mağIUp olacak bir 
\•aziyete girdiler. 

lık çıkanrakip. otomobil oldu. Bidayet
tt', mütevazi bir tarzda kuvvetini denedi. 
Bilahare' harp sahasrndaki ordulara mah
sus nakliyat meselesi otomobilin birdenbi
• e fevkalade mühim bir nakil vasıtası ol· 
~ .ığunu keşfettirdi. Bu vaziyetten istifade 
eden otomobilcilik harp bittikten sonra 
tabii rakibi olan demiryollariyle mücade
ıeye girişti. 

İlk zamanlarda demiryollarr bu mücade
lt: yi hayli istihfafkar bir surette telakki et
tiler. Harbı takip eden senelerdeki fevkala 
de faaliyetin devam edeceği zannolunu· 
yordu. İşte bu esassız emniyetin verdiği 
lakaydiden istifade eden otomobil fütuha
tına devam etti, her tarafa girdi. 

Demiryollar idarelerini bu tehlikeye 
karşı teyakkuz ve dikkate sevkeden buh
ranın sebebiyet verdiği umumi uyanıştır. 

Fakat otomobil mevzilerinde sağlam su
rt:tte vaziyet almıştı. Artık pervasız ola
r&k açıktan açığa her tarafa nüfuz ediyor
du. en uzun seferler için bile demiryollara 
muvazi olarak otomobil nakliyatı tesis 
edilmişti. Posta ve paket nakliyatı da ya
pılıyordu. Tam bir anarşi hüküm sürüyor
du. Hareketinde ve istikamet tayininde 
S"rbest olan, demiryollarmm tabi olduğu 
kanuni tekliflerin birçoğundan azade bu· 
lunan otomobil, en karlı yolları intihap ve 
-tiğerlerini ihmal etmişti. Bu yüzdendir ki 
•lemiryolları. neticesi halkın kesesine do
kunan mühim açıklar vermeğe başladı. 

Yalnız 1933 senesine ait 4 milyar frank
tır. 

ÇORUM - Çorum Halkevi bir müd
dettenberi Etiler devrine ait yapılan tetki
kat ve hafriyatı yerinde görmek ve tetki
katta bulunmak üzere bir seyahat hazırla
makta idi. Bu kere Çorum - Sungurlu şo
sesinin bitirilmiş olması ve Sungurlu be
lediyesinin vilayeti yolun açılmasına dave
ti, bu tetkik seyahatinin de aynı zamanda 
yapılmasına vesile teşkil etti. Seyahate bir 
çok genç ve münevverlerin ve muallimlt.'
rin gelmesi de temin edilmişti. 

Seyahat geçen hafta perşembe günü 

. apılmış ve bu he:•t te ~r:ıı \i ekili Baba 
Bt'y başkanlık etmiştir. Yetmiş kişiden 

ibaret bulunan heyet otom.)billerl .! hare
ket etmiştir. Kafile yol üzerindeki Arif 
bey köprüsüne gelince durmuştur. Arif· 
oev koprüsü bitmek üzeredir. Burada Na 
f:a I nşmühendisi Nusret ve Fen Memurn 
.H~ıhıri Mazhar Beyler, köprünün inş.ıatr, 
köprücülük tarihi ve köprü temellC'I'i hale 

l"Jr.C:a faydalı malumatı havi nutuklar 
~öylemişler ve bunlara cevap verilmişt'ı. 
Bl· merasimden sonra tekrar yola çtl:ıl 

mış ve yol üzerinde bulunan Çavuşkö ·ıü 

hi7alarında Sungurlu'dan katşılamağ4 ge
len heyete rastlanmıştır. Bu iki heyet.: o
tC'lmobillerin korna sesleri ve yolda silin 
<liraj işleriyle uğraşan silindir ma'ıi,1eJc. 
:--inin düdükleri arasında birleşerek foto
yraflar çekilmiştir. Buradan da yola çıkı 
larak batıya doğru düz bir şerit halinde 
ı;;tJ.nan güzel şosenin üzer::ııl:n S:.ıngı•du 
y< hare ket edilmiştir. Cümhuriyetin he
diyesi olan bu güzel yol üzerinde ve cüm 

huriyet marşını söyliyerck Sungur Oglu• 
nur bağ ve bahçelerle ı;üslenmiş olan bll 

gPzel beldeye Sungurlu'ya vardık. Kasa· 
banın kena.rmda yol üzerine bir tak yapıl 
mıştı. Davul ;r:umalar milli havalar, Ço • 
ıuır. Halkevi bandosu da milli marşlar 
çalıyordu. Heyet burada kalabalık bir' 

halk kütlesi tarafından karşılanmış ve 
kua kaymakamı tarafından da karşıya ç~ 
kanlar Vali Vekili Beye takdim olunm ış• 
tur. Takdimdw sonra Sungurlu Belediye 
si, C. H .Fırkası, Gençler Birliği, Çoruııı 
Belediyesi, Çorum Halkevi, nafıa namına 
muhtelif zevat ve vilayet namına Vali Ve 
kili Bey tarafından hitabeler irat edilnıit 
ve cümhuriyet devrinin imar yol ve sair 
muhtelif faaliyetleri §Ükranla anılmıştır• 
Bundan ıonra •ehre gidilerek bir müddet 
istirahat edilmiştir. Kaı:a belediyesi gc
lc.nler §erefine bir ziyafet vermiş ve ziya 
fette de nutuklar ıöylenmi_ştir. Ziyafette11 
sonra ziya.retler yapılmış ve Boğazköyde 
ki hafriyatı görmek ve tetkiklerde bulıJI1 
malr üzere Boğazköy'e hareket edilmiştir. 

BOÖAZKÖY'de: 

O gün ve ertesi Cuma günü hafriyatı 
idare eden heyetin reisi ile filoloğu taraf 

la.rmdan çok istifadeli izahat verilerek 
hafriyatta çıkan harabeler gezilmiştir. BU 
radan sonra da Höyük ve Camiliköy civa· 

rındaki Gardekkaya harabelerinde de tet• 
kikatta bulunulmuş ve faydalı ve çok zevk 

ve neşeli geçen günlerin hatırasını taşı• 

yarak Çorum'a dönülmüştür. 

Yeni neşriyat -
Havacılık ve spor 

Futbol takımımız Her yılm 30 ağustosunda kötüplıanele· 
rimiıe ıengiıı hir eser veren "Havacılrk tt 

Odesa 'da galip Spor'' mecmaasmm ıevblide say••ı da ı.er 
smıl okayacayu kendine bağlryacak kadat 

Odeıa, 28 (A.A.) - Heyetimiz Har - nrfistir. Dört renkli bir kapakla ıüslii olaJ 
kof'tan Odesaya geldi ve çok parlak bir bu sayıda elli resim ve yirmi yazı vardır. 
§ekilde istikbal edildi. Bugün Plaj gazino- Bu sayıya Aka Gihıdüz; Behçet Kemal, 
sonda heyetimiz şerefine verilen öğle ziya· Nüzhet Haıim, Server Ziya, Eıref Şefı'c, 
fetlııde rus spor teşlcilab reisiyle Cevdet Sadnn Galip, Adil Giray Beyler yazı vennif• 
Kerim Bey, dostluklarımız ve yapılan te- lerdir. 
masların değeri hakkında samimi basbihal- 400 kilometreden ölüm saçan ııık, Lo•· 
de bulundular. dra'ya hava hücuma, Hendon tayyare f~ 

Stadyom baştan bata iki memleket 1ikleri, ku,lar gibi uçabilecek miyiz? Çr 
bayrakları ve duvarlar da dostlııklan can· cuk tayyareci; bizde at yan ları en ku\' • 
laadırao yazılarla ıüslenmiJt.i. vetli propaganda vasıtası; futbol, kendi ya· 

Heyetimiz stada girerken bütiia balk ğı ile kavrulan spor: güreı, atletizm tnri1 İ· 
tarafmdan çok samimi bir ıekilde alkıılan mizin en parlak günleri; filimde tayyare, 
dı. Mutat merasimden sonra oyuna odeıalı eğlenceli bahisler, hikaye gibi ceıitli l!!~n : 

bakemin idaresinde başlandı. derecatla bu sayı çok caziptir. MecmaanIP '' 
Takımımız sahada JU ıekilde yer aldı: nema müsabakası pek eğlencelidir. Herlu:se 
Mehmet Ali, Samih, Nuri, Bilal, Ha- t_ .. ..,v_si_ve_ed_c_r_iı_. _________ .-

san, tevzi, Necdet, Sait, Rasih, Ali, Rept. Devre bu suretle lehimize nihayetlendi. 
Bu vaziyet karşısında hükfımet telaşa 

düştü. Motörleştirilmiş nehir gemiciliğiy
k tayyareciliğin aynı surette rekabet et
mderi de bu telaşını pek haklı olarak teş
dit ediyordu. Yalnız Paris Londra hattm
cla, tayyareler şimal demiryollan idaresi
nin elinden senede 40.000 yolcu almıştır. 

Birinci devre tamamen hakimiyetimiz ikinci devre, daha üyade odesalılarlll 
altında cereyan etti. Ve bu devrenin 25 ve bikimi)eti altmda ve bunların zaı:ı:ın t~ 
3?, uncu daki~alarmda sağdan gele? ~ki man yaptıkları tehlikeli akmlarla ge•l.İ. s! 

gı.zel paaı R~s;J. yPrmae ıutlarla lehımıze de bir netice vermedi ve bu suretle de ofil 
ilU gol kaydetti. Budan sonra denenin 5 uu O - 3 kasaııdık. 

Binaenaleyh halli lazımgelen mesele 
t;,ıayyün etmiş bulunuyordu: Nakliyat ser
bfc;tisi bütün nakliyatta anarşi doğurdu

ğuna göre bu anarşiye nihayet vermek 
için serbestiyi tahdit etmek zaruri idi. f ş. 
te hükUmet bununla meşguldür. 

dakika11 odesalılam tazyiki altnada geçti. ! Her tarafta olduğu gibi halkın ıı;ort • 
Fakat u zaman sonra tak.anmuı yeniden menliği ve takmımııza kar§ı göderd!kl rf 
1 ikimiyeti ele alarak odesaldan sıkıfbr- alaka bilhassa takdire şayandır. 
maya ha,ladılar. Ba arada Rasih geriden Bundan sonra deııiı ve güreı maç1•t1 
gelen bir paıa kaleciden eni yetiterek yrıpdacak ve 30 perıembe günü nıs fBPJ' 
öçüacii golümüzü yapmaya mu'faffak oldu. "' ile hareket edeceğiz. 

'Eoğazköyde ysprlan Hitit hafriyatı m tetkik eC!en heyetin ·"eyahat 1nt1ha1arın~ın 1Jir•·-ı~t. 
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Ordu terfi listesi. 
Kara. deniz ve hava zahitlerimizin tt:rfi Jistesi 

yüksek taS(}ika iktiran etti. 

30 ağustos zafer bayramı münasebetiy- rem (Sivrihisar), Zeki (istubul), Bör•a· 
le terfi eden erkan, imera ..e zabitanın liı- nettin (Dıra .. ), Refik (Ernrum), Ekrem 
leli he"eçhi itidir: (Cirit), Seyfettin (Eyüpsaltan), Omer 

Erkanıharp miralaylığından mirllvalığa (Ceylan), Ahmet (Emınma), Hikmet (fs· 
terfi edenler: tanMI), Abtliilka•ir (Sını), Babaettin (Di 

Rü~tü Kerim Mustafa Sabri Yusaf Zi· yarheki.r, Nedim (Maraı). M. Hikmet (Ka
ra, Veyseİ Resit

1 

Şemsettin Talair Beyler. rabayır). Abdurrahman (Mardin), Mustafa 
Erkan~arp~k~ymakambimdan miralay· (Boyabat}, Şefik (F.eliz.iz), Abdorrefi (fs· 

bia terfi edsltr: ~.nbul), A. Refik (Erzunm), Sami (E · 

H. F h · (H ek ) M h t (A· t ) Be yup), Hil<met (tstanbu)), Kahraman (Sı • 
ler e mı er e e me gus oı y TaS), SaliJı (Harput), Zeki (Zile), 

• Ihsan (lstanbul), Salüattin (Kes · 
Erkanı harp binbaıılığından kayaa • melaya), A. Kazım (Üsüdar), Abdülka· 

bmlığa terfi etle•ler: dir (Bana), ~lahat6n (Beşiktaı), Man· 
Tursun (Trabzon), Hüseyin (Köprilü) suı (Derne). M. Refet (Eyüp), 1. Nuri 

Be,ltr. (Ort:.D)'), S. 7.eki (Erıi11e1.a), Omer Lif. 
Erkimharp yüha11lıimcla• blnMflla • fi (Kırtehir), M. Hulusi (lira), Hasan (A· 

p terfi edealer: muya), M. Rilat (lstaahaJ), Hüseyin Şe • 
Ekrem Hayri (lstanbul) E,ref (Oskü- Filr (ilana), M. Liitfi (Aydın), M. Mifit 

•r). Ahmet Remzi (Aya,), Alaatti11 (Bur· <Üsküdar). Nabi <lstanbul), Müpk (Is · 
N -. •-.,,t..I), IWnni (Edime}, irfan (Fatih). 

sa), Ziva ( Arıd. Mithat (fstanbtll), e M. Sırrı (Bingazi), Sıtkı {lstanbal), Ham-
<lstanhul) , M. S.dık (Kırklareli), Necati -ti (Beylerbeyi), Rüstem (Eyiip), Refik 
(Barsa) &hattim (Bec,ema) (tTdet (Er- <Erip). M. Sait (Cerrahpaşa). fsmail Hak 
llırum , 7iva (Kır,ehir) Beyler. '·ı (Denizli) Hayrettin (İstanbul) Ihsan <Is 

Pivr:d" 1ı:aymakamlığmdan miralaylrğa •:mLul), Ömer Faruk <Yaııya), Fuat Or-
t•rfi rd .... 1 .. r: •nköy). Mehmet Arif (Kadıköy), Z°rya (iz. 

Ahmet Habip (KastU1oa11), Mehmet Mu- 'Tlit). Arif <İstanbul,) M. N1lhit (Manashr). 
ıat (Kız.'lohk) M. Fazıl (Selaaik) lsmaıl M. Zeki (Kasrrnpasa), (Celal (Çabllca), 
Haltlcı <Os'·iidar), S. Fethi (Harput) A. Nami (Besiktaş), Resit (Üsküdar), Cemal 
&.lıip (Giimilcine) H. Cevdet (Süleymanİ· <Srvas ), Fahrettin (TaJlıcR), Ekrem (latan 
1e) Nıui (Üsküdar) lbrahim (Karagöm hun. A. Refik (Burdur), lsmail (İstanbul) 
rik), Ali (Lofra) Hasan Tahsin (Kasta H. Halim (Üsküdar), İsmail Hakkı (lsta1t-
monu). Hasan Basri (Toygarteoe). M. Ba· bul), Celil <Konn), Tahsin (Ollriidar, Fı
~r (K•hns), HaHn (Çerkeş). Osman (Er- ~amettin <Kas1D1pa11). Nazmi (Perlepe), 
ilene.le). Diluer {Tophane), Y. Nazmı (Hı- Cevdet <Osküdar), Necati (ltaraltisar), 
saab!c ). Nf'cmettİn {Oskiip), Masa (Seli· Kemal (Yum), Ahdiilkadir (Şam), Ömer 
ilik), Ali (Yelıkule), Tahsin (l:iiçikpa • litfi (lmnlml). S. Zeki (fstanbul), Şem· 
zar), Li.:ıfi (fatila), A. Midaal (Erzincan) ~ (Diyanelrir), M. Galip (Divrik). 
Beyler. 4htet lf'tllll (loan), Cevat (Kasnnpa · 

P
. d b" 1 - d ka akamı.-1 11). M. E111İ11 (llalat .. ). Ldri (Edimeka-

. ıya e ınba,ı ıım an ym g .,,) Mubar (İstanbul). Yusuf Ziya (Avva· 
lerfı ede.ler: . .. .. 1,\), Lhıwt (Gimiiııhane), Kemal Bile-

S"lih Fedai (Çeıme) Tahsın (Koçuk- rik). M. Zivaf'ttin (Üsküdar), M. N .. dim 
pazar), Na,it (Yenişehir), M. Kemal (S.- <Rados), M. Nazmi (Bevkoz), A. Galip 
na). Kert?ılettin (Nazilli), H. Ihsan (Etye- fAk~eki), Salahattin (Nazilli) Beyler. 
•ez), Cemalettin (K .. rkik), Abdülkadir 
(Tatllkuyu), Ziya (Stlimiye), M. Tabir 
(Harput). M. Cemal (Emmrm), izzet 
(Üıkiidar), Hasan Hüsni ( Oskiidar), Hü
seyin (Çekmece), lsmail Hakkı (Harput), 
M. Galip (Manastır), M. Rasim (Trabzon). 
Nuri (Si"leymaniye), A. Talat (Köprilii), 
Himii (Kayseri), Hasan ( Ferikiy), A. Muh 
tar (Bıçakçı), Halil (Ünye), Şerafettin 
(Eğrikapı), Zabit (Girit), Süleymaa Faik 
(~ .fonik), Yusuf Sezai (Edirne), A. Züh· 
tii (Bursa). M. Ziya (Erıarum), Fettah (Sü 
leymaniye), Muhittin (Edirne). M. Fn:ıi 
Trabzon, Sabri (Süleymaniye) Beyler. 

Piyade yüzba,ılığıodan binba~ılığa ter· 
fi edenler: 

Jandarma terfi listesi 
Kaymakamlığa terfi eden binba!ılar: 
701 Sakir. 714 Muhittin, 646 Sükrü. 

2598 Salih. 720 Şevket TurJUl, 732 Refik, 
iSZ lbrahilll Sım Beyler. 

BmMfllıia terfi e4len yizba11lar: 

1637 Ömer, 1594 Hüsıü, 2635 Hu • 
lusi, 2641 Celalettin, 2783 Hüseyin, 1253 
~bdü1bamit, 1536 Adnan, 1704 Mithat, 
2819 Hamdi, 1534 Nail, 1697 Cüneyt, 
2003 Talui., 2024 Aziz, 2027 Osman, 
Z031 Recai, 2134 Hibn~ 32&5 Sal.m, 
2060 Hüsnii, 2092 Cafer Tayyar, 2053 
Hilmi, 2064 Haıim, 2153 Niyazi, 994 Şefik 
1555 Süreyya, 2855 Sezai, 1624 Talasia, 
1680 Hamdi Korkut, 1987 Rifat, Zt98 Şe
rafettin, 1988 Rıza, 2038 Hamdi, 2023 
Rıza, 2144 Necati Beyler. 

Yiizbaphğa terfi eden birinci mülizim
lcr: 

Fazıl (Manastır), O. Şeref (Beykoz), 
lanail (lstanbul), M. A1m1 (Divrik). Ali 
(Pazarcık), M. Reşit (Diyarbekir), 1. Züb
ti (Or~n), Yusuf Ziya (Marmaris), A. 
Hiıeyin (Harpot), Hisamettia (Çınar), 
Litfi (Oskidar), M. Mecdi (Srvas), Nami 
Ozmir), 1. Kemal (Be""lchıı). Resat Ch · 
kodra), Rıza (Denizli), H. W.ri (Di1"tO 3223 Hulki, 3258 Zalait, 3405 Asnn, 
ka), M. Kinıil (Prizyen), A. Şükrü fKa- 2478 Cevdet, 2543 Avn~ 2740 Muat 
l'lhinr) ffiseyin (Çembertita.ş), I' •İll 3027 İuettia, 3506 S.it, 3110 Miittak: 
llisni (Oskip). ilimi (Dimtitoka ), Ki- 3107 Tahir, 3186 Sahri, 3271 Hüsnü, 3383 
- (lrmir). H. S.lwi fetl.iye, lbrdm Abdürrezzak, 3150 Kizm, 3304 Fethi, 
<TrahıOR), M. Sait (0diidar), YllDlll (Ge- 338' Şefik, 3207 Al~ 3376 Hakkı, 3498 
rede), Re.a (&11m11D), O-• (Harput)~ Ahdiillatif, 3329 Alnnet, 3346 Bezmi, 
lifif (Sel!miye), RüJtii Oskü~ar), N~~ı 3478 Hikmet 3577 Asmı, 3262 Cevdet, 
(Arapkir), Niyazi (Isparta), ~ .<~u- 1325 Kamil, 3326 ZiyaeUin, 3499 Salim, 
laiişhane), Ihsan (Sakız), O Nun (Bitlıs) 3455 Ali Rıza. 3456 Şükrü, 3460 Sait, 
Beyler. 1576 Hmeyin Beyler. 

Piyade birinci mülizimliğinden yüz · Birinci miilazimliğe terfi eden: 

~lfrlıöa. terfi ~denler: 
1 

~iş tabibi 3833 Nurettin Bey. 
lb F~rıt (Beşıkta~) • Ma.zhar (İstanhu >. ikinci sı'IJf mu~mele memurluğuna ter· 
rahım (Gence), M. Nu~ (Daday).' Fahrı 'i eden 397 Tevfik Bey. 

(ffarpnt). Şaban (Akşehır), M. A~ı (De • Altıncı sınıfa terf" ed ) 
de - ) E · (T k } C l"l 1ı: (S ı en muame e me . agaç , mır o at • e a e un am • ııuru 3653 Ekrem B~y. 
IUn), Zekniya (Maraş)' M. N~azi (Bur· Oc .. cii sınıfa terfi eden hesap memur-
la), H. Kemal (tstanbu1), Salih (fstnn • ları: 1914 Kimi!, 1869 Hulusi Beyler. 
lanı), M. Sükrü (Edime), İsmail Halıkı · · mıfa f• d h 
(lstanb~lf, ula) (Harput)' s. Faik (Ana- l ~ŞIDCI s ter 1 e en csap memur-
lllur) , Ra;it (Üski!dar), Salahattin (Oskü- an. . 
4-r). Asaf (Sam), l\1ünür (Bursa), Seyfet· 2381 Y s f, 2607 Salih, 2609 Mah . 
tİll (lstP bul) Edip (Zon~uldak). Seli . mut, 2611 Abdurralıman, 2616 Veysel, 
laatti., <lstanb~I). Refik (Girit), M. Tay . l945 Rüştü, 1950 M .stafa Beyler. 
Yat (İ~h bul), M. Ali (Maraş). Ahmet Altına s nıfa terfi eden heı.ap memur· 
(J\ii~jk M stafanaşa) Cevdet (Defterdar) ları: 
A. Rıza (lstanbal) sÜkrii (lstanba.1) Esat 3514 rr\ithat, 3515 Eınin, 3516 Hilmi, 
(PerJepe). Muhtar' • (Kalkandelen),'Şeref 3517 Abdurrahman, 3518 Raci, 3562 Sab
OllDİr), Nafiz (Çarıakkale), Bimuettin ri, 3563 Mehmet, 3564 Ferhat, 3565 Mus· 
(&bikdere). A. Refik (Yeme•), Salih lafa, 3566 Serif, 3567 Mehmet, 3569 Yu
<Ankara)~ Niftıi (Sanyer) llelamet Ali sof, 3570 Talip, 3571 Haldcı Beyler. 
~!ıtanbul), M. l'emal (Erz~rum), Yusuf A1tma ımıf tüfekçı1ije terfi eden: 2878 

ta (ffarput), Cemal (Kastamonu}, Ek • Mazhar. 

1 Gazi'nin "hedefiniz Akdenizdir,, 
sözünü söylediği Kocatepe'yi ziyaret. 

Afyonkarahisar - Afyonkarahisar"m 
bu lari~i beldemizia dört taraf r büyiik ve 
anutulmaı hatıralarla doludur. Deailebilir 
ki adm haşuada türkü fte&atinİ, vıt.ame · 
.erliğini gösterea yerlere rastlaaft'. Un
talauyaıt ve 11Dutal11tı1Jacak olan Te ıuefli 
taribilllİJde ıonsa.z yer tutu ba mevkiler
dr .. biri de ''Kocatepe,,dir. Sa.dan ca bir 
seM eni, biyiik lautarKJ •e eısl.z b
•tnnd:ın. türkün G•zi' si 26 aiustos sabalu 
bariiz rin ıprken kaltraman tirk ukerire 
'·- Hftlniz .UJniz'tlir ... ,. k.._ .. .., 
ta rnz em.rini be tepedftl nnaifli. 

Halkevi birkaç giin evel ha tan"fti yere 
bir ziyaret tertip etmifti. Ziyarete halkevi 
azalan, birçok zabitlerimiı ve diier zevat 
iJtirak elmiftir. Ziyarde atlı ve ya7a ol
mak üzere iki kafile ba1iMe gidilmiflir. 
Ye' üerintleki köylere •in..ak. istir-. 
' at etmek hariç .ı..k üzere ri.&iJ •e dHii! 
sekiz saat •ümittir lafile lııalkni reisi 
Galip Beyin riya~~e balanayenlu. la • 
file, yapılacak bo pzel ziyaretin :zevkiyle 

' üzerinde bulunan Ayvalı, Büyük Kale
cik köylerine uğnyarak ba köyler balkiy1e 
"Gnu!malar yapılmı§tır. Ziyaret cuma gii • 
nüne rastladığı için bu köylerde yapılan 
bsyrak çekme meruimiae iftirak edilmiJ 
ve köylüler esasen halkeviyle daima temas 
larda bulandoldan için ziyaretçilerin bir-
iOklaraaı taaıvorlardL JCöy~ yor· 
~ r.IDlanm dialen4iirem ziyuetçileri ayraa 
ve meyn ikrua etmek ıuetiyle iıaa et
mjsiu Ye keaclileri 4le ıiya~lere iltiltak 
e• Jemitlerdir. 

Bu. suretle büyüyen ve ç•iala kafile 
Kocatepe'ye, büyük brtan:- taamn 
emrini verdiği noktaya geldi. B.nda, .,. 
tarihi ve mukaddes yenle 1111e1.k dilmte 
r.ıuasimi yapılıp tanlı bayrağnlı sel...Jan 
d•ktan sonra halkevi ve kafile reİIİ beye • 
canlı bir konupna yıpb. 1.iyaıetçiler an. 
sınd< bulunan binba,ı Müfahham M,tlen 
vak" rica üzerine mumaileyh, t.a noktadan 
görülen yerlerde geçen harekat bakk-h 
VE. en ince noktalarına kadar i,.a.t •a-. 
mek suretiyle taarruz safhalarmr anlattı. 
Mufnhham Bev anlattıkça biitü siyıretçi· 
lu gurur ve heyecan içinde kalıyorlanL. 
Bu tarilti giırii ve bwıa takip Ne• f8Dlı 
gi!...,leri yarata• ve Jatatan uh Gazi'ye, ita 
radan halkın n gençliği11 sonsuz ltağlantı 
ve ıavgı hisleri iıhar ve telrrafla ibliğ 
f'dildi. 

1903 rakımında bulunan ve bütün ta
arru2 sahalDU ayak alhnda t11taa tepede 
ve civarında bala o zamanın siperleri bozul 
mamıı bir halde dunıyor ve biyük snaıın 
eseı leri göri11ay.,n:ht. Kafile dömi,te genC' 
ay111 köylere qnyarak semimi koıHıı:-..' 
lar yapılarak geç nkit ~e getinmiftir. 

H. S. 

Başvekilimiz İzmir .. 
de karşıyaka suyu· 
nu açtılar 

ri ve uyanık ltir kütlesi olan Karııyalrah • 
lar lkhçet SıJih Beyi sevgi ile anacaklar · 
dır. Dilerim ki bu yeni ve temiz su karııya 
k.u&ana ~ ve afiyetlerine yeni bir kay-

Mektupçular 
arasında 

naılı olsun... T ekinla ... ..etdu hı"' « .-ı.:.. ..&.. 

Bu 
_._ p H 1 · . _n_ • ı pça ıana llfQU• mlC'a 
-tam aşa azret erıma tercucra· lapçasu Şel'lıi. lqellire Tokat mekteppıa 

(lesı 1. iıtd tawlede) -ıe Karpyaka'da çoc::uk yananda hir ço. Hiteyi11, Mara,a Tekmlei ..ı.a~ llit • 
ftPW" iskelesi yakinİladdci mey.lanlağa I c:uK OBIOSa •erilmiş olduğundan yamanlar hat, Edirne'ye ls&aııMI hubk iı)eai mü • 
cimburi,etia fe1i:di eserleriaclen olarak auyuaun açılmasından sonra çocuk yuwa11 dürliğü tahiiyet memuru Tevfik Çanlunyı, 
akıtılan Yamanlar •UY\lnun açdmaaıru biz. nı teşrif buyuran ismet Pqa Hazretleri Maraf mektapÇ81D Yanr Litfi Sinoba lspar 
zat yapmıflardır. yavrulann birer birer habrlaruu Ml'llMlf. ta Diifus ..iiıliirii Rifat, Gimiqhane'ye •r· 

Suyun açılma11~dan Önce lzmir beledi- tardır. Ve bir müddet yunda istirahat ba- g&ı aahiye müdürü Cemal lzmire 1sldlip 
ye reisi Behçet Salih Bey hir nutuk söyle- 1 d y _.__ 1 . , kay•ak.., Baha Beyler tayin edilmiıler • . .. • yurmut ar ır. uva1a11 sonr.a znur e av· d" 
mlJ ve bu nutku mateakip Başvekil ismet d t b B I.!. K d 'd c··ı 1 tr. 
P H 1 . ele ~ ..1_,1__., • e uyuran aşveau or on a u ceına -~-·--~--------aıa azret en aşagıW'l.KI nutku ıyrat 
etmek suretiyle mukabelede bulunmuş ve vapurunun bulunduğu yere gelmiılerdir. ve yürekten gelen saygı ve sevgi alkıglan 
nutkun hitamınaa su borusu üzerinde bağ- Bir bando mızıka ve bir polia müfreze.i ıile arasında Güleemal vapuruna binmişlerdir. 
h bulunan kord"'lavı kesmek suretiyie aSkeri biı· kıta ihtiram merasimini ifa et· Vapur saat 21 de fstanbll"a müteveccİ• 
açılma resmini yapmışlardır. mi~lerdir. Kesif bir hatk kütlesinin candan hen limanımızdan haı·eket etmİ§tİr. 

Başvekil Paşa Hazretlerinin nutukları: --.-.-~ 
" - Karşıyakn"nın yeni ve temiz su • 

yu açılmıştır. Aranr~da bu1unmak benim 
için eyi bir talidir. Bir şehre eyi ve temir. 
su getirmek daima bu yolda bir eser, 
mühim bir ittir Su getirenler, su gibi, su 
kadar aziz olsunlar ve alocoldardır. Beledi
ye Reisi Beyin bu mühim iş için de ben • 
den ve Dahiliye Vekili arkadaşımdan bahs 
etmesi bir nezakettir. Ben burada sizin hu· 
:ıurunuzda bu mühim eser için Vali Paşıı 
Hazretlerine teşekkürlerimi ifade eyle • 
rim. Vali Pa$11 bana bu sefer d:ıhi vilayetin 
her yerinde kıymetli eserler göstermişler • 
dir. Karştyab suyunun gelmesinde bühu 
sa "Zikretmeliyim ki .asıl himmet ve asıl yÜk 
belecliyeye te-vecciih etmİştir. lunir beledi 
,esi •e kıymetli reisi Doktor Behçet S.lila 
Bey, eenel• •re. himmet ve sebat ile '-· 
ıırhG size hediye etmi,tir. Memleketin a. 

Yarın Ankara avcılarının bayramı var 
Yann Ankara av· 

aları Kayaşın Ne • 
nek köyünde ikinci 
lnyramlarmı yapa • 
caklardır. Avcılar 
ikinci b yramın bi • 
rincisinden daha gii· 
zel .olması için bü
tün hazırlıkları yap
mışlar ve program· 
larıoı zenginleştir • 
miılerdir. Davetli • 
leri otobisler Ne • 
Jlek köyiiae götire• 
cektir. Y ukartlaki 
resİll ~bayram 
da11 bir Wlndır. 
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Ankara askerlik şubesi 
reisliğinden: 

933 senesine ait Tütün ikramiyelerini almıyan 54 Ma· 
IUJe verilmek üzere ikramiye havaleleri Ziraat Bankasına 
gelmiş olduğundan 1 mayıs 934 tarihinden itibaren 1 •yllll 
934 tarihine kadar 4 ay içinde tevzi edilecektir. 93ı1 ikrami· 
yeteri ise haziran 934 ten sonra tevzi edileceğinden yanlı~ 
müracaatlara mahal kalmamak üzere 933 ikramiyesini -&1-
mamış bulunan malullerin şubemize müracaatlan ilan olu· 
nur. (770) 7-1669 

Safranbolu belediye reisliğinden 
2290 No. kanunun 1 inci maddesi mucibince Safranbolu 

kasabasının haritasının tanzimi bir ay müddetle kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulup 12-9-934 tarihinde ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin Safranbolu Belediyesine müracaat 
lan ilan olunur. (2132) 7-3504 

Nafıa Vekalet:nden: 
Çankaya - Riyaseti Cümhur ikametgahı yolları ile Or

man Çiftliği Marmara havuzu civan yolları Hakimiyeti Mil
liye meydanı ve Y enişehir'de Nafıa Vekaleti binası önünden 
gec;ecek yolda yapılacak (49.716.00) lira keşif bedelli tesvi • 
ye bordür şose tamir ve asfalt kaplama inşaatı kapalı zarf 
usulivle 25-8-934 ten 15-9-934 tarihine kadar yirmi bir gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. Münakasa Ankara'da 
Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında 15-9-934 cumartesi 
günü saat 15 te yapılacaktır. Münakasaya iştirak i<(in veril • 
mesi lazım gelen teminat (3728-20) liradır. Münakasaya iş
tirak etmek istivenlerin teklif mektubunu sartnamede vazıh 
olduğu veçhite hazırlıvarak münakasa tarihinden evet mii
nakasa komisyonu reisliğine tevdi etmeleri veva bu saatten 
evel vasıl olmak şartiyle göndermeleri lazımdır. 

Bu ise ait şartname ve mütemmimi olan evrakı istiyen
ler 250 kurus mukabilinde Ankara Nafıa Vekaleti malzeme 
müdürlüğünden ~atın alabilirler. (2124) 7-3541 

Ankara askerlik şubesinden: 
Malfil zabitan ve efrat ile şehit yetimlerinin 934 senesine 

ait tütün ikramiyeleri 8 temmuz 934 tarihinden Teşrinisani 
934 tarihine kadar dört ay zarfında tcv7.iat yapılacaktır. 
Eshabı istihkakın yetlerindeki maaş senedi resmileri ve bi
rer kıta fotoğ'rafi ile Askerlik şubesine müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1459) 7-2732 

Askeri fabrikalar 
ticaret kaleminden: 

Küçük Yozgat 1stasiyonunda teslim istenildiği mitkar 
içi yıkanmış 300 litrelik demir Olcum Fıçı satılacaktır. Ta· 
!iplerin müracaatı. 7-3499 

Ankara Valiliğinden: 
Necati Bey caddesinde idarei hususiyeye ait 16, 17, ve 31 

numarah dükkanların icarına talip c;ıkmadığmdan pazarlık· 
la talibine verilmek üzere müzayede 20 eylUl 934 tarihine 
ka~ar uzatılmı~trr. Taliplerin her pazartesi ve perşembe gün 
lerı o/o 7,5 temınat mektubu veya makbuzlariyle encümeni 
daimiye şeraiti anlamak istiyenlerin mnhasebei hususiye 
müdürlüğüne müracaattan ilan olunur. (2173) 7-3555 

• 
lstanbul itha at 
Gümrüğü Müdürlüğünden: 

Adet Kap M. N o. K. Gr. 
18 500 

Cinsi eşya 
Pamuk mensucattan dikil • 
miş yelek ve gömlek. 
Pamuk mensucattan dikil • 
miş iç camasın sade. 
Pamuktan mamUl müsta -
mel elbist>. 

l 

1 

L 

1 

1 

Çuval 

,, 

• 

•• 

,. 

Bila 16 

" 
17 

,. ı8 I 
" L9 

11 100 

6 400 

11 200 Müstamel yün elbise. 
5 000 Müceddet yün kumaştan di-

kilmis elbise 
7 500 Pamuk mensucattan dikil • 

miş elbise. 
26 800 Pamuktan müceddet entari 

7 500 ve gömlek 
İç çamaşın pamuktan 

13 900 Kesilmiş manda köselesı. 
7 600 Müceddet yünden dikilmiş 

coban hırkası . 
4 500 Keçeden çoban kepeneği iş

lemesi. 
3 200 Safi ipekten örme ve doku • 

ma jarse ve entari. 
,. 20 28 000 İpekli pamuklu dikilmiş en

tari eteklik ve hırka. 
O 520 Zemini ipek mensucattan 

işlemesi ipekten iç gömleği 
Yukarda yazılı on dört kalem mal artırma ile 15 9.1934 

cumartesi günü saat 14 de satılacağmdan isteklilerin o gün 
İstanbul ithalat gümrüğünde 6 No. lu satış anbarıntla hnır 
bu1unmalan ilan olunur. "5042" 7-3662 

flAKIMIYETI MiLLiYE 

Gazi Orta Muallim Mektebi ter -

biy~ enstitüsü müdürlüğünden: 
1. Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü ta

lebe kayıt ve kabul muamelesine 15 ağustos 1934 tarihinde 
başlanacaktır. Müessesenin: Pedagoji, Edebiyat, Tarih -
Coğrafya, Tabii ilimler, Riyaziye, Resim - iş, Beden Terbi
~'esi şubeleri vardır. Mektebi bitirenler; ortamekteplere, or
ta dereceli meslek mekteplerine muallim ve ilkmektep ted
risat müfettişi tavin edilir. 

2. Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü yük 
c;ek derecelidir. 

3. Yukardaki ziimrelere; lise ve altı senelik muallim 
mektepleri mezunları müsabaka ite alınacaktır. 
Beş Sf"nelik muallim mektebi mezunlarından en az bir sene 
muvaffakıvetle ilkmektep hocalığı yapanlar yalnız beden 
terhivesi, resim - is subelerine müsabaka ile girebilirler. 

4. Lise ve altı senelik muallim mektebi talebesinden ey
lul me?:Uniyet imtihanına kalanların da müsabakaya girme· 
1eri cai:ı:cHr. Ancak: hu gihi talebenin mfü::abakayı kazandığı 
takdirde mektebe almabilmesi, 1934 eylUl devresinde şe • 
'1arletname almıva muvaffak olmalanna bağlıdır. 

5. Kayrt ve kabul sartlan Maarif Müdürlüklerine gönde
rilmi~tir. Mektebe girmek istivenlerin 6 eylfil 1934 perşem· 
'1e !!'Üniine kadar girmek istedikleri ~ubevi tasrih ederek bir 
istida He hnlunduklan yerin Maarif Müdürlüğüne müracaat· 
'an 1a7.tmdır. 

6. Müsabakalar 8 ve Q pvlUl 1934 tarihinde vapılacaktır. 
(1993) ·7-3352 

Ankara Valiliğinden: 
. . 1 - Ankara merkezinde yeni inşa edilen iki ilk mektep 
ıçın yaptırılması mukarrer aşağıda cins ve miktarları yazı· 
1ı 16 kalem esva (9005) dokuz bin beş lira muhammen bedel 
üzerinrlen ve kapalı 7.arf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

350 Dört sandalyah dersane masası 
28 JVIualtim masası 
30 $ımf dolabı 
2 Büyiik orta masası 

50 ~;:ındalya 
3 K;itüphane dolaht 
3 Müze dolabı 
6 Kum masası 
4 Muallim odasına dolap 

400 Tabure 
l 00 Vemek masası 

4 Dosya dolabı 
2 Oda takımı 
2 Ya?,:hane 
2 Orta masası 
6 Sehpa 

2 - Taliplerin şartnamevi görmek üzere hero·i.in Maarif 
müdürlğ'üne müracaatları ve ihale tarihi olan 13~9.1934 per· 
c;embe günü saat 15 de kanun\ tarifat dairesinde tanzim ede
cekleri teklif mektuplarım vilayet daimi enciimenine tevdi 
etmeleri. (2153) 7-3534 

Türki' e Cümhuriyet 
Merkez Bankas ndan: 

Geliri tamamen Ergani Demiryolunun inşasına tahsis 
olunan ikramiyeli o/0 5 faizli 1933 istikrazınm 4.000.000-
tiralık 3 ncü kısmım teşkil eden C tertibi tahvillerin ka~ıt 
muamelesine 30 ağustos 934 tarihinde başlanacak ve 30 ey· 
1Ut 934 tarihinde nihayet verilecektir. 

Bu istikrazı.n B tertibi hamillerinin, C tertibinden aynı nu
maraları alabılmeleri icin 30 Ağustos 934 tarihinden 4 eylUl 
934 a~~amma kadar evelce B tertibi muvakkat makbuzlarım 
hangı bankalardan almışlar ise gene aynı bankalara müra-
caat etmeleri lazımdır. 

5 EyJUl 934 tarihinden 30 eylUl 934 tarihine kadar olan 
müddet zarfında satışlar umuma tahsis olunmuştur. Beheri 
20 - lira itihari kıvmctindeki C. tertibi tahvillerin 19 lira fii 
ihracına müterakim kupon faizi olarak 40 kuruş zam olun
mustur. Bu suretle yeni tertip tahviller 19 lira 40 kuruş üze
rinden satılacaktır. 

Kavrt muameleleri nankamr?. da dahil olduğu halde Em
lak ve Evtam. Siimer. İs, Osmanlı, Ziraat Bankalarının Tiir
kivedeki bilumum ~ubcleri ile İstanbul ve İzmir'deki diğer 
b:'l.nk;ıl!'lr tar~fTl'\rl::ın vrtml acaktır. 7-3636 

Emlak v~ Eytam 
Bankasından: 

Bankamıza ait !sıklar caddesinde kain apartımanm 4 oda 
mutfak su ve elektrik tesisatım havi 11 numaralı dairesi bir 
sene müddetle ve açık artırma suretivle kiraya verilecektir. 
1 eylUl 1934 cumartesi günü saat on altıda ihalesi yaprlacak· 
tır. Teminat otuz lirndır. Taliplerin Bankamıza müracaat-
ları ilan olunur. (2256) 7-3664 

Emlak ve Eytam 
Bankasından: 

Bankamıza ait Orta Ayrancıda Hacı Mansur mahalle
sinde kain dört Haneyi havi bağhane bir sene müddetle ve 
açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. 1 EylUl 1934 cu
martesi günü saat on altıda ihalesi yapılacaktır. Teminatı 
altmıi liradır. Taliplerin bankamıza müracaattan ilan olu-
nur. (2261) 7-3661 

• 

30 AC.USTOS 1 !>34 PE:: ı:,;:: :n E 

Mektep defte • 
erı 

Türk Maarif C. Umumi 
Merkezinden: 
Türk Maarif Cemiyeti firmasını taşıyan her nevi mek
tep defterlerine bu sene tamamen yeni ve evelce yapıl

akta olan defterlerden daha cazip bir şekil verilmiş
tir. Emsaline her hususta faik olan bu defterlerin 

Umumi satış deposu yalnız 
istanbul'da Marpuççularda 
44 numaralı Mağazadadır 

Keyfiyet alakadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. 

lstanbul ithalat 
Gümrüğü Müdürlüğünden: 

Adet Kap M. No. Kilo Gr. Cinsi Eşya 
8 Sandık MCG Muh. 837 000 Haşerat itlafına 

Rındıa mahsus müstahzar 
15 Balya 68 7 11/ 25 7650 000 Jüt çuval 
13 Sandık ST 1/13 1581 000 Aspestos levha yap 

1209 rak 
10 ı• Adres Bila 435 000 Ekle mahsus sade 

yağı 
6 MAN 102/ 8 2138 000 Demir makine ak-

samı 

52 
Yukarda yazıh beş kalem mal artırma ile 12-9-934 çar

c;amba günü saat 14 te satılacağmdan isteklilerin o gün 
1stanbul İthalat Gümrüğünde 6 numaralr satış ambarmda 
ha.zır bulunmaları ilan olunur. (5049) 7-3661 

As. Fb. U· M. Sa. Al. komisyonundan: 

ilan 

60000 kilo saf kurşun 
1350 kilo kurşun üstübeç ) 

700 kilo kaba ,, )' 
3400 kilo bir kaynamış bezir)' 

400 kilo iki 11 ., ) 

2500 kilo neft yağı ) 
1400 kilo toz sülüyen ~ 

10 milyon muhtelif kutur-)" 
da çelik bilye ) 

1500 kilo muhtelif kuturda ) 
çelik tel ) 

Muhtelif böhler mukayese) 
marka çelik ) 
Kırk altı kal~m tüfek mal-) 
zem esi ) 

On kalem makine yağı ) 
Muhtelif pafta ve erkekler) 

650 kilo Aliminyom ) 
480 kilo kalay ) 

Evelce ilan 
edilen müna
kasa tarihi 

8-9-934 

15-9-934 

20-9-934 

29-9-934 

29-9-934 
2-10-93~ 

6-10-93~ 

6-10-934 

münakasala
rın tehir 

edildiği ta
rihler 
18-9-934 

6-10-934 

27·10-934 

4-10-934 

8-10-934 

S.10-934 
8-10-934 

lS.10-934 

Marangoz kurutmahanesi ) 5-9-934 15-10-934 
Hizalarında gösterilen tarihlerde münakasatan icra edi 

leceği ilan edilmiş olan balada ki malzemelerin münakasa ta 
rihleri gene hizalarında gösterilen tarihlere tehir edildiği. 

Taliplerin bu tarihlerde mü nakasalara iştirakleri. (2271) 
7-3668 

------------------------------------------------
Gümrük ve inhisalar 

Vekaletinden: 
1 - Almanya ve Belçika'dan kok kömürü ithal etmek is 

tiyenlere mevcut kontenjanlar tevzi edilecektir. 
2 - Bu itibarla getirilmiş ve getirilecek malı olanlarla 

sipariş vermek istiyenlerin Ankara, Trabzon, Samsun, İs
tanbul, İzmir, Antalya ve Mersin Gümrüklerine müracaat ... 
lan lazımdır. 

3 - Müracaat müddeti Belçika koku için 31 ağustos ve 
Alman koku için 10 eylUldür. 

Bu müddetler zarfında müracaat etmiyenler kontenjaıt 
tevziatından hariç kalmış olacaklardır. (2083) 7-3652_ 

Maarif Vekaletinden: 
Vekalet hademelerine nümunelerinc göre yaptırılaca~ 

elbise kasket, palto, ve ayakkabının şartnamesini görıne 
üzere 

1

her gün levazım müdürlüğüne ve yevmi ihale otarı 
5 eyUil 934 çarşamba günü saat 14 te yüzde yedi buçuk pe'/. 
akçesiyle Komisyona mtıracaatlan ilan olunur. (2245) 

7--3'55 
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' '4. M. V Satın A ima Komisyonu ilanlan 1 l'--Doktor Hilmi. ismall -----LEYU we NiHAıu --.. 
Cebeci B,..h=ai alt. Bas. zanwt • ı•1dr1er lllt•h• z Resmi Lilelere mmdelet ._...,ı haiı:dir. 

İLAN Cinsi Kilosu İhale saati 
Divarbekir'de hangar ve Un 242055 ıs 

bttakalann sökuttip nakil ve ,, 193888 ıs 
Yeniden ;nşası kapalı nrDa Sığır eti 56841 16 
llltinakasava konmuştur. Sart· ,, 46619 16 
name ve projelerini görmek Odun 25013 17 
İltivenlerin her ttiin öğleden " 55809 17 
IOnra ve münakasaya Rirecek Vize ve Pmarhisar kıtaatı 
lerin 8-9-934 cumartesi pnil ihtivaa otan yukarda cins ve 
la.at 10.S ta temüıatlariyle bir miktarları yazıtı yiyecek ve 
tikte il. M. V. satm alma k~ vakacak maddeleri 1-9·934 te 
ınisyomma milracaatlan. ve hb:aJannda gösterilen sa-

(1922) 7-3224 at1erde ve kapalı zarf usuliy· 

1 1e satm almacaktır. Talip1er-
Tekirdaf!' ;:1~ icin (60\ in şartnamelerini görmek U-

M ~ere her ~ ve münakasa la. 
alkara kıtalan için ( 45> ton ra iştirak edeceklerin tekt;f 

olarak kapalı zarfla münaka
laya konulan bulmıra taliple- ve teminatlarlvle belli saatler 
rin verdikleri fiatlal' gali gö- 1en· eve1 Vize'de askeri satm 
l'Üldüğ'ünden bil' av icinde pa. ~ima komisyonuna müracaat-
aarlıkJa aJınmasma karar ve- lan. (203l) 7-3359 

llutaJarllla laer ıDa llledea _,. Çocak SIJ'lya add_.,,dı 
Abidin Bey apartmmmıü w.ı eder. Telefeaı S50S Feyziati Useleri Kız 

P. T. T. Başmiidiirliiğiinden: Amavutköy. tramvay addainde • Çifl•aa;rlac1a 
Kız ve Erkekler için ayn tefld'lta mab"k, Ana ...rı • 

İlk, Orta ve Lise kısmılamu havidir. 
1 - Haftada karşılıklı üç ader yapması yazın otomobil Tabiye maileri w teclrisatlndaki tnaftffakıyetile ta-

kışm iycaba göre hayvan, kızak gibi vasıtalarla nak•oJunma- a1111mıtar. 
sı meşrut aylığı 787 lira eski bedeJJi Trabzon - Baybart ara- İstiyenlere mektef) tarifume91 &iPderilir. 
sı postası biri eskisi gibi diğeri denk poatasiyle birleştiril- ----------------------r1 mek suretiyle iki şekilde münabu.ya konmUftur. 

2 - Miinakasa 13-8-934 ten itibaren yirmi gündür. 
3 - Birinci şekle göre gitme gelme 650 şerden her aefu

:ie 1300 kilo ikinci şekle göre gene gitme gelme binerden iki 
bin kilo vük taşınacaktır. 

4 - Bu naklivat için beheri 1500 kilo ağırlığı taşıyabile
cek dört otomobil bulundunılacaktır. 

5 - Kararlaşacak bedellere göre idare lehine görülecek 
$ekil tercih olunmak üzere ihale eylUlün birinci cumartesi 
~ü saat on altıda Trabzon pasta ve tel~ Başmüdürlü-
ö-ünde yapılacaktır. (2042) 7-3408 -

Polatlı Topçu alaJı satın alma 
komisyonu RJyasetindem 

Polatlı topçu alayı ihtiyacı içMa. W>.000 kilo aıı üe 31 
kilo kuru ot kapalı zarf usuliyle münakasaya koennıttur. 
ve kuru ot aynı günde ll eyW 954 peqembe an saat l 1 
kunı ot saal 14 tedir. Talipleria tı=miaatı muv • 
birlikte topçu alayı satmalma komisyonau miiıacaadan · 
zumu ilan olunur. (2172) i-3568 

İLAN. 
rilmistir. Taliplerin s.g.u vt Bcytüşşebapta bulunan kı • Ankara Valı·ıı· ~ı·nden•. 
22-g_g34 pazarlık 2ünlerinde t.aJamı ihtivacı olan (ıO.OOO) ~ 
tıeminatlariyle Tekirdağı As. 

Istanbul liseler alım 
1teri satmalma komisyonuna kilo sığır eti (1000) kilo sirke 
lllüracaatlaTT (2206) 7-3611 (lOOO) pc. ·-,.,ez münakasa ile 

İLAN c;atm alınacaktır. lhalesj 6. 9. 
934 r.arar: ha ıntnü saat 14 te-

68 adet içlidışlı lastik Busing dir. ~~rtname!'ini ~örmek isti 
kamvonlan için kapalı ı:arf u

28-9-934 tan'lıinde Ankara'da açılacak Ehli hayvanat ser
gisi için miibayaa olmıacak 5000 kilo kuru otmı açık pazarlık 
ta mübayauma karar verilmiş olduiundan 17-M34 tarihint 
kadar taliplerin her ı>azartesi ve perşembe günleri saat on 
beşte vilayet daimi encümenine müncaatlan ilan olunur. 

sabm 
dan: 

komisyonun-
IUlivle mübayaa edilmek üze venlerln he1' ~ün Bevtüşsebap 
re münak~c;ava konmuştur. t- ta As.~"- Al Ko. na müraca- Komisyonumuza merbut Jlualllip mektebi LUe ve Orta 
halesi 17-9-934 pazartesi gü - 1tlan. Münak~~aya iştirak et- T c . t• u A mekteplerle mülhak pansiyonlana Yciurt. ııoluzt. a (2223) 7-3620 

llü saat OD birdedi1'. Talh>lerin mek isriyenlerin aynı gün ve ayyare emıye l mum 1 şehriye, kuru tasulya, mercimek, bezelya, kuru meyva. 
evsaf ve şartnameyi ~örmek -;aatta komit!yona istirak ede - Merkezı·nden.· yer peyniri, şeker, zeytin ıaaesi, hayV'all yenilen. yemek v 
117.ere her ıtWı öileden sonra mivec:~leıin münakasa saatm ekmek artıkları ve Çamlıca kız orta mektebinin sebze ~ 
il. M. V. satm alma komisvo ~. ma~n· b;1~mda hazır bulun tes ve ekmeği ve Erenköy 1isesinin .mze, ekmek ve odaı•lı 
huna müracaatlan ve münaka malan. (2os;~AN7- 3457 25.8.1934 tarihinde ilin edilen kok kömilrtl munaıcasası ve Kandilli lisesinin ekmek ve patates ve Haydaı'pap lis~ 
-ya • tt" k d kten·n dah; 2 eylQl 1934 tan1ıine tehir e:ıı=1-:ıı.tir. Taliplerın· ogun·· saat sı·n· od al k.. - - k T- --.:..~- ,_.. - :ıı • ı u.;. -._ 1s n e ece lllllir mimhbm mevki taraf• uuuu~ ın un, mang omuru, oa. ve WilUCu -.omur.eny e ....., 
teminat ve teklif mektuplan- 15 te Cemiyet merkezine müracaatları ilan olmıur. 7-3575 bataş Lisesine ait ekmeği. Bwılardan s~bze, patates. ~ 
Ilı vaktinden evet mezkur ko- dan 'ö~t~riletek mmtakıda US ---------------------- yoğurt, zeytin tanesi, gravyer peyııİri. kuru meyva. lekef; 
ınisuon reı01l1°~e ·--eteri. W.) linMr ltedeli kesifli (ll. 4ı) od 1 k"" - - k k d k--::...11--: "'" ft"2• ~ 

.1 "'ua y ... a&&• , ·ı t 1" d -• I L-tt • N fı v k A ı . d un, manga omuru, o ve ma en Omuncın 1~!1'.-rT 
(2143) 7-3513 et ome re ta U't ~ tae GD na 1 m • a a e a etın en•. h • "k h • fasuJ • 1 b ·ası ka1>ab ıarflı münıııkuavı ko • no ut, ırmı 'şe rıye, kuru ye, mercımek. beze yeie~ 
İLAN .,uhnustur. ~1_.11 3 ~vH;1 l934 P• van yemleri, ekmek ve yemek utddan 19-9-934 tarih · 

Amasya ~amizon kıtalan· .. ~rtesi "ünü ıut lO.S da lzmir Vekilet ihtiyacı için muhtelif eb'atta muhammen bedeli- müsadif çarşamba günleri saat 16 da ihale edilmek üzere kadı 
anı ihtiyacı olan (255,000) k'- ~üstalıkem ~m saba ahna bmi• 1400 lira olan 9 adet halı pazarlıkla alınacaktır. palı nrf usuliyle mevkii münakasa ve müzayedeye konul ı 
lo ekmeklik un kapalı zarfla ıronanda Jal'ıhr.aktu. Ta191erim Pazarlık 6 eylw 1934 tarihine müsadif perşembe günü muştur. 
ttıünakasava konmu~n1r. !ha- ~ .. nııi '8ıimlft(Osi"; "i;rmek minaka. saat 15 te Vekalet malzeme müdürlüğü makamında yapıla- Şartnamesini görmek .istiyenlecin İstanbul erkek lisesin. 
lesi S.!).934 saat 16 dadır. Ev- çava istirak etmek üzere teklif ve caktır. deki komisyon kalemine ve miinakasaya qticak edıecekle 
lafı, diErer komisyonlarda o) teminatfamle melkür komitftn ri- Taliplerin cari seneye mahsus TM:aret odur vesikan ve rinde temiaatı mavaldarte m•JdwderiyJe bir~~ 
duiu _,öidir. rasetine lliracaat etmel~n. (19!;8) 105 liralık muvakkat teminatlanom merkez muhuebeciliği- nwnua müracaatı... (4811) 1-3-Wi9 

Şeraitini anlamak istiyen • 7-3286 ne yatmldığma dair olan makbuzla birlikte aynı gün ve sa- ---------------------
~in her gün ve müna~ak ya tt.AN. atte müracaatları 1izımdır. Denı·z ıı·sesı· mu··dü·ttu··ğünden: 
~irak rd~ceklerin muı.1a. asa ..,_ •e llitda•ya ıamizon kı • Bu husustaki şartnameler malzeme müdürlüğünden mec-
~ saatinden evel teklı!ı;e taıu- ildincı elan ('7e,ff4)) ki. canen tedarik olunur. (2189) 7-'3607 llektebimize (108) lira ücretli bir İtalyanca mn•ffiml 
tıem1natlanm Amuya Y .. ...,. a,.11 arfla miaa • almacaktır. 

:ıra.hna(21~o5mıs) . y~u;:94 ver- btaya ··-•pr. .... 23. •. ı· stanbul: Posta T.T. bm· alar il.adde 1 - Mutlan Universitedıe bilirntimn ehli~"' e en. ttM ,. .. , tiBi saat•~. meyi haiz ~ya lılwifte mil•c:ul İtalyaca nmaltimj alill-
fLAN teılr. Talipleıia ...-..• • M • caktır. 

Hava kıtaatı için Eskişehir Ri ...... heN -... w ..._ • Ve leVBZlm ÜdiirliiiiündeD • Madde 2 - !atek!i ~ lliç kir }'eadc -.uüed• 
de iki efrat paviyonu inşası kw,. iştirak kia tle .-1ra. p. b - • olımyanlar tercih edalecektır. 
.. pak zarfla münakasaYa ko- nii •atMdea evel teklif ve teminat· Müstahdemin için yaptnılacak 2000. 2600 takım Elbise Madde 3-; Arm edenwm aiba~ ~ eyl~ 934 taribial 
lllnattar. Sartname ve 1Jl'Oie- 1ariJ1e a..'4a Ftrb ... .-. kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. kadar Heybehada'da buJnnan mektepm:re miiracaatlan. 
lerini R'Örmek iatiyenlerin her u.ur- .-.cutJan. (2275) lıfeRGr Elbiaelerin 5 ey161 934 tan1ılnde ihalesi yapıla- (f87~ 7- 3473 

liin öfleden IOl1l'a ve miiaa- l~Q c:ağmdan taliplerin şartname almak içhı her gün, şartname-
iraaaya «irecekJeria ~ İLAN nin mahds maddesindeki tarif at dahilinde hamianacak Jandarma sahn al...;_ 1:: 
"9aeembe gilnü saat 10.5 da ima • ..._,. ,.,._ kı • teklifnamelerle teminatlanm ihtiva edecek kapab zarftan ~ 
~dariyle birlikN il. il. ...._. 3ııtiyaeı ela (25808) ki- tevdi için de mezk8r tarihe m6sadif ~ba gUnt\ nat 14 kmnMvQD_.-:.. ...J...-..; .... :..;. 

• Satm atma kamiayaaanı lo sade ;f&'iı bpalı zar!l- miina • te Jleyoilu Posta T. Biaalmm ilçüncü katm.da mtlba ..,..,._ J UDUillll 
lbiiracatlan. (1921) 7-3223 kua,. - 1 • ll.l.i Z&.9.934 komisyonuna müra--dan. (4G37) 7 3354 yaat 

İLAN .ut 15 llA-. T.U,lllİll tartnamui- ~· - Eyt6liin an se1dziıacİ sah pni! aut anda mevaıti 
ne ft ewafma uygun olmak ~ bpatı zarf Balıkesir'de bulanan lata- ili .--11 ime laeqia w mina • 

lt için ( 400.000) kt1o un ve ....,. .._. lçiul .. •• ıh• ai
.!400.000) tnıo .,,a kapah zarf ili ••m'm ewl ielllif w ' ._. .. 
• münakasava kanın....,. 1.n,le .._,. Fab ... alma 
ihalesi 5 eyltll 934 çarşamba ko•z••• müracaatlın. (2274) 
~6 saat 10 da yapılacaktır. 7~78 
••tipler şartnamesini görmek ll.AN 
'-re her gün ve mUnakasa • Demirköy ve civarmdaki kıtala· 
l'a İ$tirak fçin de vaktinde rm ihtiyacı olan (ffOIO) kı1o sığır 
teklif ve teminatlan1e Balı· eti ve (27Sle9) ki1o an bpah zarf 
_.,de askeri atm alma ko- wwwlitle .-... ,. k.-.-. 
~i~ onuna miiracaatlan. lMlesi 11.9.1134 tüü net 14 

(1943) 7-3271 de yapdacaktar. Taliplerin prtna • 
İLAN _. ıömek iiaN beraia ve mi· 

.a..._ lzmir •• , .. -. ..m tarafnto uakaaya iıtink edeceklerin de mi
~ fÖlteriJecek DUDtakada ( 19 aba ..... saa.-.. eM leklif ft t:) liralık ltedeli \. (ti, 21) tminatlarile Demirköy ubri satın 

•liıelre tali...le lıl f• Wtz izta- alma baist•• riyaletiae mira • t bpab zarf anliyle münakasaya caat1ın. (m3} '1-3671 
"' b •• .... J eyliil 1934 
~llfesi ainii saat 11 de lmir -----------
~ Mv. ıa. alma komisı• ... • Ankara Levazım Amirli 
~.w aia•r ve belli rün ve P· ~Saim Alma Knmls 

.._buya itlirak etmeleri e• 
~-Taliplerin fenni art· """-' nhnlan 
~ (1957) 7-3287 İLAN • 

iLAN Bir milyon seksen beş .bin 
~kişehir bava mektebinde kilo arpa kapalı zarf asulıyl~ 

!tı>ılacak kalorifer tesisatı ihaletri 3 EylOl 934 ~rtesı 
~lı zarfla münakasaya kon günü saat ondörttedır. Şart· 
~tar. Şartname ve projele- nam'-sini ~örmek üere he~ 
llııİ Rönnek illtiyenleria her gün ve ibaJe giiDii de vakti 
tlhı 6ğ1eden sonra •e müna· muayyenindell eve1 teminat 
~lnta gireceklerin 5-9-934 ve teklif mektllplanm mak· 

linil saat ıo.s ta has nmkabililll!e Ankara Le-
blılikte 11. 11. w AıılJiltili Satmalma Ko 

a._ .wa ... .,_. .. miılJ:ısr Ri,wtine vermeJe ,_....,d. Ut20> 7-1221 rL (ltl3) 7-3247 

ilan 
Merkezi mülga Aksaray vilayetinde miltqekkil ve Ak • 

saray merkez kazasiyle Koçhisar, Arapswı köy pbaiyeti 
~aneyireterinin ve AksaraY mubasebei hususiyesiyle, ~
dıyesınm ve Arapsun kazası merkezinden bazı zevatın ser-
mayei münferidelerinin ortak huhmduğu çifÇ kardeşler 
kooperatif şirketinin bundan evel içtima eden heyeti umu
miyelerinde fesın ve tasfiyesine karar verilmiştir. 

Kararı mezktlr İktuat Vekaleti Celilesiyle yüksek vekil
ler heyetinin tasvibine iktiran etmiş ve tasfiye heyeti de şir-
ketin merked idaresi otan Aksaray kazasmda ve •irket ida
rehanesinde bilic;tima tasfiyeye iptidar etmiş otdulttarmdan 
şirket dainlerinin tarihi ilaDdan itıöaren uamt tic; ay zarfaı. 
da tasfiye heyetine müracaatla istifayı hukuk etmeleri 18-
zumu ticaret kanununun 481 inci maddesi delaletiyle 444 Un 
cü maddesine tevfikan ilan olunur. 7-3383 

Çifci kardeşler kooperatif 
şirketi tasfiye heyeti 

Ankara Jandarma sabn alma 

(2!343) metre yataklık kılıf bezi mm abnacaktlr. ı 
terin nünmneyi görmek ve enafmı anlamak tizere ber 
ve münakasaya karışmak üzere münakasa gün ve saatind 
Anbn jandarma müstakı, tabur kararglhmda komisyonQıı 
muza müracaattan. (2037) 7- 3444 

Bursa Ziraat Melde. 
bi Müdürlüğünden: 
Bursa Ziraat Mektebi Talebe 

kayıt ve kabul şartlan 
1 - MEKTEBE BU SENE LEYLt :ve 1IBCCARS 
ONBEŞ TALEBE ALJNACAICTIR. otlDIEX 

tçtN KABUL ~m: 
A - Türkiye tebea-ndan w izi ... ......., Mim oa._ 
B - Orta mektebi bitirmiı, çifçi veya erai sahibi evl&dı ot 

mak. 
C - Yaşı on dokuu geçme8' otmali. 
D - Tahsil esnamda tnekt'ebi bi1I mazeret terke•mea • 

ve terbttifi takdhc1e 'kendisine yapılm11 ol= 
mum masaıifl Meyeceğine daiT noterden 
(mektepten almacak nümune veçhile) kefane 

Nümune ve evsafına uygun olmak şartiyle 2039 çift ye- Yennek. . .... • 
meni s. 9. 934 tarihine müsadif c-pmba ı;üaii uat 14 te ka F - TaDp miktan muayyen adedi geçtigı takdirde yapd9i 

komisyonundan: 

pah zarf uıuliyle ıatm almacaktır. İateklileriA mınmne •e cak lftbabaka 1mtihanmı ka.Zarimaktır. 
evıafmı g1Srmek için her gUn Ye ,..._,ı.p uupaak jçia de 2 - Jlektep Teşrüıievel bapn4a açı~an 
ilk ffminet =·k!Wp= ile mı •Ar &fiil w matta Ankara ..U.- rln .Diba~ Ey161Da cmmcu &JhMiM Jrac1ar mkll• 
takil .._. .._ •mda mllte11MrH komisyonumuza mil· ~ baız olduklarım 1i1dlren ••edla\llda.11111 ... lJ 
racaatlan. f2011" ~ 7. - .344~ da ile mekteo aılldlrlOllliMl .dl9ıe4•,~• 
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Maraş Çeltik f abri -
kası Türk Anonim 
· k den: 

26-12-934 tarihinde vuku bulan fevkalade Heyeti umu -
miye içtimaı İktısat Vekaleti Celilesince keenlemyekun ad
dedidiğinden bu kere şirketimiz Heyeti umumiyesi 29 eylUl 
934 tarihine miisadif cumartesi günü saat onda şirket mer
kezi olan Maraş'ta dahili nizamnamesinin bazı maddelerinin 
tadili için fevkalade olarak içtima edeceğinden umum hisse
darların mezkur gün ve saatte bu içtimaa gelmeleri ve ni
zamnamenin 26 ıncı maddesi mucibince hisse seneletrini on 
gün zarfında Ankara ve 1stanbul'da Sümer Bank'a ve Ma
raşta Şirket merkezine makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
ilan olunur. 

İhtar: Şirket mukavelesinin tadili için vukubulan bu iç
tima müzakeratına bir hissesi olanın da iştirak ve rey ita 
etmeğe hakkı vardır. 

Ruznamei müzakerat: 
Şirket esas mukavelenamesinin aşağıda yazılı maddele

rinin tadili. 
Madde ı. - Maraşta pirinç fabrikası ve sair müessesatı 

sınaiyeyi tesis ile işletmek ve buna müteferri muamelatı 
tüccariyeyi ya bizzat ve yahut diğerleriyle müştereken iyfa 
etmek hususatım icra etmek üzere zirde muharririni imza 
Ticaret Vekaleti ile tertip ve ihracı berveçhi ati kararlaştı
rılan hisseler eshabı beyninde bir Türk Anonim Şirketi teş
kil olunmuştur. 

Madde 3. - Şirketin merkezi Maraş olacak ve Türkiye
nin sair bir mahallinde veya memaliki ecnebiyede dahi şu
beleri bulunabilecektir. Şube küşadmda Ticaret Vekaletine 
ihbar olunacaktır. 

Madde 5. - Şirketin sermayesi (158 bin) yüz elli sekiz 
bin liradan ibaret olup beheri (beş) Türk lirası kıymetinde 
(otuz bir bin altı yüz) hisseye münkasemdir. 

Heyeti umumiyenin isbu sermayeyi bir misli tezyide sa
lahiyeti olacaktır. Tezyidi sermayeye karar verildiği zaman 
hükumete malUmat verilecektir. Sermayenin bir mislinden 
fazla tezyidi evelemirde hükumetin muvafakatinin istihsa
line mütevakkıftır. 

Şirketin ihraç eyliyeceği hisse senedatının nümuneleri 
ihraçtan evet tasdik edilmek üzere İktısat Vekaletine tevdi 
olunacaktır. Sermayenin tamamı Türkiye Sanayi ve Maadin 
Bankası ile müesseseler tarafından teahhüt ve imza olun
muştur. 

Madde 6. - Şirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde 
onu istihsal olunduktan sonra sureti katiyede teşekkül et
mis addolunacak ve hissedar yazılanlara tediye ettikleri te
kasiti mübeyyin muvakkat senedat verilecek ve sermayenin 
nısfmm tediyesinde eshabı yedinde bulunan senedatı mu
vakkate senedatr asliyeye tahvil edilecektir. Şirketin hisse 
senedatı Türkçe tanzim olunacaktır. Sermayenin ilk taksi
tinin tediyesinden sanra kalacak miktarı şirketin ihtiyacatı 
na göre muksiten veya defaten Meclisi idarenin karariyle 
Dersiadet ve sair laznngelen mahallerde elsinei muhtelife. 
de cıkan resmi ve gayri resmi gazetelerle laakal otuz gün 
evet ilan olunarak matalibe olunacaktır. 

Madde 10. - Şirketin taksitleri vaktiyle tediye edilmi
yen senedat eshabı aleyhine ikamei dava etmiye ve hisseleri 
dahi satmağa salahiyeti olacaktır ve bu makule satılması 
larnngelen hisse senedatmın numaraları gazeteler marifetiy 
le neşir ve ilan olunarak tarihi ilandan 15 gün sonra şirket 
hiç bir guna ihtar ve muamelatı adliyeye mecbur olmamak 
ve zaran ziyanı sahibine ait bulunmak üzere Dersiadet ve 

. mahalli saire borsalarmda ve borsalarda henüz alınıp satıl
ması kabul olunmamış ise müzayede tarikiyle hisseleri sat
tmlacaktır. Bu veçhile füruhtolunan senedat iptal olunacak 
ve müsteritere eski senetlerin numaralarını havi olmak üze
re yeni senedat ita kılınacaktır. Satılan senedin esmam ha
sılası hissedann şirkete olan deynine hasrütahsis olunur ve 
noksanı andan talep 'Olunacağı gibi fadası varsa ana ita 
olunur. · 

Madde 11. - Şirketin umur ve masalihi heyeti umumiye 
tarafından mansup ve beşten dokuza kadar azadan mürek
kep bir meclisi idareye ihale olunur. Azanın üç adedi Ticaret 
Vekaleti tarafından tayin ve mütebakisi müesseseler tarafın 
dan intihap olunur. 

Madde 12. - Ticaret Vekaletince tayin olunanlardan 
~a~da iki s~ne miiddet için intihap olunan diğer azanın müd 
detı memurıyetleri hitam bulduktan sonra meclisi idareye 
intihap olunacak azanın ilk tecdidinde kur'a ile ve ondan 
sonra kıdem itibariyle her sene nısfı çıkarılarak yerlerine 
ahari intihap ve tayin kılınacaktır. Şu kadar ki cıkan azanın 
tekrar intih~bı caiz olacaktır. Ticaret V ekaleti~ce tayin o
lunan aza Vekalet tarafından her zaman tebdil edilebilir. 

Madde 13. - Meclisi idarenin içtimaı iycabı maslahata 
tabi olacak ise de laakal on beş günde bir şirketin merkezin
ae toplanması labittir. Müzakeratın muteber olması laakl 
nısfından bir ziyade azanın bizzat huzuruna mütevakkiftir. 
Meclisi idarenin kararları hazır bulunan azanın ekseriyeti 
arasiyle muteber olur. Tesavii ara vukuunda reisin bulundu
ğu taraf tercih olunur. 

Madde 15. - İdare meclisi azasından her birinin şirketin 
'(20) yirmi hisse senedine malik olması lazım gelir. Senedatı 
~e~bure şirketin sandığına tevdi olunacak ve azarım müd
detı .~emuriyetleri zarfında satılmıyacaktır. Bunların üzeri
ne furuhtu caiz olmadığım mübeyyin bir damğa vurulacak
tır. 

Madde 17. - Meclisi idare reisi her sene Ticaret Veka
leti tarafından Meclisi idare azası meyanından tayin olunur. 

Madde 18. - Azadan muvakkaten kaybubet edenlere es
nayı müzakeratta kendilerine vekalet etmek üzere refikle
rinden azadan birini tayin edebilirler. Şu kadar ki vekalet 
edecek azanın kendi reyi dahil olduğu halde ikiden fazla re
yi olmıyacaktır. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 30 AGUSTOS 1934 PERŞEMBE 

Madde 21. - Meclisi idare azası hasılatı safiyeden ken-
dilerine tahsis kılınacak hisseden başka mecliste hazır bu- A Fb U 1\1 S "~~ Kiralık b=na ~ s. • . " d. a. Al. " 1 
lunacaklan günler için Ticaret Vekaletince takdir ve tayin komisyonu ilanlan. ~ Anafartalar caddesinde elyevmf( 
edilecek şehri veya yevmi bir ücret dahi ahzedeceklerdir. 

Madde 23. - Heyeti umumiye her sene Mayıs zarfında TON ._...,, afıa Vekaletinin işgal etmekte 
şirketin merkezinde sureti adiyede akti içtima eder. Bundan 30 SAF KALAY ~~ olduğu bina, vekaletin nakli ha f:~ 
başka meclisi idare iycap eyledikçe sureti fevkaladeden ola- 400 SAF KURŞUN ~:'lebiyle 1 kanonoevel 1934 tari· 
rak Heyeti umumiyeyi davet edebilir. Sermayenin yüzde 900 ELEKTROLİT BA· F.~ '·inden itibaren kiraya verilecek· ., 
yirmisini temsil eden hissedaranm talebiyle dahi meclisi ida KIR ~•ir. Gerek içindeki tesisat ve ge·{ 
re ve iknaı halinde Ticaret Vekaleti Heyeti umumiyeyi iç- 450 TUTYA .,~,.elese bulondu~u mevki itibariylr f 
timaa davete salahiyettardır. Her sene heyeti umuıniyenin 36 NİKEL ~~ ıte1 olmağa pek müsait olan mez· ı 
içtimaı nihayet yirmi gün akdem tahriren Ticaret Vekale- 10 BLOK BAKIR ~ kur binanın tamamını isticar et· 
tine ihbar olunacak ve heyeti mezkureden canibi Vekaletten 400 HUSUSİ ÇELİK SAÇ , ~ııek istiven1erin Hııkimiyeti Mil · 
bir komiser hazır bulundurulacaktır. 25 BOHÇALIK SAÇ ~ 1iye caddesinde KOÇ ZADE Ti· 

Meclisi idare ve Müfettiş raporlariyle senelik bilanço- 10 MENGANEZLİ BA- ~':ARETHANESl ne müracaatları. 
dan ve heyeti umumiye zabıtnamelerinden ve heyeti mezku KIR 7-3526 
reden haT.Ir bulunan hissedaranm esami ve miktarı hisseleri- 10 FOSFORLU BAKIR 
ni mübeyyin cetvelden dörder nüshası Ticaret Vekaletine S MAGNEZYUM M~ 
gönderilecektir. · TAL 

Madde 24. - Heyeti umumiye vekaleten veya asaleten Yukardaki malzeme pazar· 
laakal on hisseye malik olan hissedarandan mi.irekkep ola- I hk suretiyl~ 1-9-~3~ tarihi~de 
caktır. Heyeti umumiyetle gerek asaleten ve gerek vekale- saat 14 te ıhalest ıcra edıle
ten hazır bulunan hissedaranın her on hisse icin bir reyi ola- cektir. Taliplerin teminat ile 
caktır. $u kadar ki iki bin hisseden fazlaya ~alik olanların müracaatları. (2233) 7-3614 
ancak iki yüz reyi muteberdir. . . . ~ . 1200 TORBA ÇİMENTO 

Madde 25. - Davetnameler yevmı ıçtımadan laakal hır Yukardaki malzeme pazur-
m~h evet altıncı maddede heyan edildiği veçhile gazeteler- tık suretiyle 1-9-934 tarihin1r 
le ılan kılınacaktır. saat 14 te İhalesi icra edile 

Madde 27. - Heyeti umumiyeye meclisi idare reisi riya- cektir. Taliplerin teminat ile 
set eder ve reis mevcut olmadığı halde meclisi idare Ticaret müracaatları. (2232) 7-3615 
Vekaletince müntehap azası iclerinden birini riyaset vekale- ILA 
tine intihap eylerler. Heyeti umumiyetle hazır olup en zi- N. 
yade hisseve malik olanlardan ikisi rey toplamak hizmetini 1. ci grup 
ifa eder. Heyeti umumiye katibi reis ile rey toplamağa me- ·ıon Malzemenin cinıi 

31, 5 Tekerlek taban civa -
mur olanlar tarafından tayin olunur. 

Madde 29. - Heyeti umumiye bilcümle hesabatm tetki
ki icin gerek hissedarandan ve gerek haric;ten bir veya mü
teaddit müfettiş tayin eder. İlk sene müfettişleri müessis-
lerce intihap oJunacaktır. 

Madde 30. - Her sene akti ictima e<lecek olan Heyeti 
umumiye Şirketin umur ve masalihine dair her sene meclisi 
idare tarafından takdim olunan layiha ile hesabata dair mü
fettiş tarafından verilen raporun kıraatini istima ve hesabı 
ledelmüzakere ya kabul veya reddeder ve hissei temettuu 
tayin eyler. Tebeddülü iktiza eden meclisi idare azasının 
yerlerine diğerlerini nasbeder ve şirketin bilcümle umur ve 
hususatı hakkında bilmüzakere kararı kati ita ve meclisi ida
renin iycap eylerse iktidarım tevsi eyler. Fakat heyeti umu
miyetle asaleten veya vekaleten şirket sermayesinin Iaakal 
sülüsanma müsavi hisseler eshabı mevcut olup bunların ara
sı hasıl olmadık<;a sermayenin tezyidine karar verilemez. 

Madde 35. - Şirketin bilumum masarif ve düyun ve faiz
leri ve emvali gayri menkule fabrika atat ve edevatının itfa 
bedelleri (kıymeti iştiraiyelerinin yüzde beşi derecesine) 
çıktıktan sonra kalan şirketin temettüatı safiyei seneviye
sinden evvela bilaistisna hisselerin cümlesine faiz olarak 
bedeli tesviye edilmiş sermayeye yüzde beş itasına kifayet 
edecek meblağ ve saniyen ihtiyat akçesini teşkil etmek üze
re temettüatı mezburenin yüzde ifraz olunduktan sonra 
baki kalan kısmı sureti atiyede taksim olunur. 

% 10 Meclisi idare azasına 
% 10 Müdür ve memurin ve müstahdemine 
% 10 Memleketin umuru iktısadiye ve (hayriyesine) sar-

f edilmek üzere Ticaret Vekaleti emrine (Memle
ketten maksat şirketin merkezi olan Maraş şehridir) 

o/o 7 Hissedarana 
Madde 36. - Heyeti umumiye hisse senedatınm her se

ne bir rniktan muayyeni kur'a keşidesiyle tedavülden alın
mak üzere hasılatı safiyeden her sene yüzde bir miktar ifra
zına karar verilebilir ve şu halde kur'ası isabet eden hisse 
senedatı istirdat edilerek anların yerine Jöisans hissesi ve
r~lecek ve bu gibi hisseler için kemakan hissei temettü ve
rılecek ve fakat faiz ita olunmıyacaktır. 
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vatası malzemesi 
Kitlek ve mentefe mal
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Şarjör ve yaylik çelik 
Mukayese markı çe -

tikler 
Tüfek malzemesi 
Krem nikel çeliif 

Top tekerlek tabın 
demiri 

il. ci gruf 

626~5 muhtelif eğe 
46340 ,, makkapra. 

7700 ,, firezeler 
11080 ,, deatereler 
3608 ,, raybalar 
5820 ,, erkek 
832 ,, pafta 

1000 deıtere çakisı 
2000 metre bıçki deatereler 
Yukardaki gruplar ayn ayrı 1.9. 

1934 tarihinde pazarlıkla almacak
trr. Şartnamesini görmek Utiyeale • 
rin bergün 13,30 dan 15,30 ı kadar 
ve pazarlığa gireceklerin de ye'1Dİ 
maayyeniade teminatlariyle hirlikte 
komisyona miiracutlan. (2269) 

7-3680 
2500 KİLO V ASSERGASS 

Yukardakl malzeme pazar· 
hk suretiyle l-~934 tarihinde 
saat 14 te ihalesi icra edile
cektir. Taliplerin teminat ile 
müracaatları. (2231) 7-3616 

1500 M. 3 KUNDAKUI 
CEViZ TOMRUCU • 

Y akardaki malzeme paıarlık 
ıuretiyle 3.9.1934 tarihinde saat 14 
de ihalesi icra edilecektir. Taliple • 
rin teminat ile müracaattan. (2270) 

T-3667 

. . Mad~e ~4. - İşbu nizamnamei dahili sureti .şirketin teş
kılıne hukumetçe müsaade olunduk\an sonra bir ay zarfın
da bir gazete ile ve şirketin muamelatı veya şuabatı idaresi 
bulunan yerlerde ccraidi resmiye ile ve saireyle aynen ilan 
veya icmalen neşrolunacağı gibi nizamnamei dahilide hüku
metin müsaadesiyle vukubulacak her guna tadilat ve her 
senenin heyeti umumiye mukarreratı ve senelik bilanço su
retleri dahi gerek Dersiadet ve gerek taşrada berveçhi mu- r ercüme ve In.2ilizce 
harrer ilan kılınacaktır. 7-3666 Haıali Den. 

Posta Katuıa 200. 

Hastalıklar Mütehauıaı 

Dr. Zeki Hakkı 
Almanya'da ibbıaauu ikmal 

etmittir. 

Hastalarını her gün öil• 
den ıonra Adliye Sarayı ya· 
nında Gençata apartımarun

da kabul eder. Telefon:23S7 
7 - 3307 ________ .. 

P.T.T. Başmüdürlü .. 
ğünden: 
Posta vesaiti nakliyesi için 

Amerikan veya Rus marka 
4000 litre Benzin pazarlıkla 
mübayaa edilecektir. Taliple· 
rin Başmüdürlüğe müracaat• 
lan. (2240) 7-3653 

İnşaat sahiplerine 

Satılık: 
Az kullanılmış kereste, çel• 

oteks ve saire inşaat malze
mesi Kavaklıdere ayrancı yo
lu İsveç sefareti inşaatına mil 
racaat. 7-3633 

Kiralık Aparhman 
Karaoğlan çarfısmda Merkez kı

raathanesi üzerindeki bet kat daire-
lere ıynlmıı apartıman kirahktır· 
Taliplerin Merk11 kıraathıMIİlll 
müracaatlın. 7-3342 

D. D. Yollan 'fe Uman · 
lan U. Md. Sa. Al. Ko

misyonu Uanlan. 

İLAN 
Eıkiıe)Ur haıtueıiade lata ... 

lec:ek olan kalorifer t11i11tmm b • 
palı zarf ile miinah1111 Aabn .. 
idare binaımda 15.10.1934 puaı" 
lesi Riini saat 15 de yapdacakbr. 

T af silit Haydarp&fl Ye Aabd 
nrnelerinde onar liraya sablu '*' 
namelerde yaııltdır. (2263) 

7--367Z ,,,,. 

ANKARA ASLiYE iKiNCi cflA 
HAKIMLICINDEN: 

Sahtekirlıktan ıaçla hmaat v .. 
kileli Malatya mmtakaıı sabık öl " 
çiiler n ayar miif etti ti Celi CeTdel 
Beyin 13.9.1934 perıembe giinii .... 
at on bir buçukta asliye ikinci cell 
mahkemesine gelmesi veya ikamet " 
gibou bildirmeıl ilanen ihtar ol• ' 
nur. (2262) 7-3673 

Cebeci Merkez hastahane • 
si dahilive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalanın her gün iki · 

den sonra Adliye sarayı kar· 
şısmda Faik B. apartımanm

da kabul eder. 

Türkiyenin En Eski En Kuvvetli ve En ileri O ER l Fabrikası: 

Telefon: 3613 

imtiyaz aahibi ve Baımubar
rlri F ALIH RIFKI. 

Umumi netriyatı idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

Çankırz caddcsl civarında 
Hakimiyetl Milliye Matbaasın
da basılmıştır. 

ZAYi 
Ankara kız lisesinden aldığun 

tudiknamemi zayi eltim. Yenisini 
alacağımdan hükmi yoktur. (2267) 

Biriaci ,,.ıf 672 Edibe Mehmet 
7-3674 

1 

Sümer Bank Beykoz Deri Fabrikası 
ilk defa olarak f'1YASA YA DERi SATMAK ÜZERE IST ANBULDA 

Hn ntfli yiiz dtriltri, lr.östlt, yarma, tldiH•lllı 
için ba biroya miracaat olanmalulır. 

ADRES: ISTANBUL - SlRKECl - SANASARY AN 
TELGRAF; BEYKOZLU tSTANBUL - TELEFON 

bir biro açmıflu'. 

H ıidıri •ibayaaa 

HAN YANINDA NO. 36 
22832 

7-3623 

Kulüp Sinemasında 
BUGÜN lK( FiLiM 

1-MADAM ÇOCUK iSTEMiYOR 2- FEDAiLER ALA Yl 

BU GECE 
FEDAiLER A[~Yl 

Gecelen ız, giadiideri 6 yıpndu a11iı ~ Ulana IİM•ra bltuli bikimet~ me111dilmi4tir. 


