
• 7 

ILLIYE 
i\GUSTOS 

SALI 
1934 

iÇ SAYIFAI.ARIMIZDA 

Dcmiryollarımız halk içindir - Ya
şar Nabi. Dil bahisleri - Abdülka
dir, Memlekı.:t ve yaoancı postaları 
- Hindenburg ve Tanenberg ~evir
me hareketi nasıl bitti - Avusturya 
turizmi: 3. grup - Burhan Asaf 

Giin<lı1/ik. 

G :\RIP ~EY.· 

Galatasaray lisesindeki 6 ıncı 
)'erli mallar sergisi hakkında duydu
i-nuz şikayetlerden biri de, tertip 
heyetinin elinde hiç istatistik ve gra
fik olmaması idi. Heyet reisi bu mü
nasebetle bir gazeteciye diyor ki: 

- Ne yapalım? Sanayicil;r!m~z 
sermaye ve istihsal hareketlerını bıl
dirmek istemiyorlar! 

Bunun sebebi de vergi korkusu 

iıaiş.. b' d"" .. Do(irusu böyle hasis ır uşunce-
nin İstanbul sanayicilerinin pek 
mahdut kısmına mfüıhasır kaldığını 
zannetmek istiyoruz. Biz .s~nayiimi -
zi kurmak ve yürütmek ıçın halka 
ağır fedakarlıklar teklif ediyoruz. 
lktısadi istiklalin başlıca şartı, türk 
sanayilesme programını birkaç ham
lede hafifleştirmek olduğunu kabul 
eden halk her yeni baca va, bir san · 
cak direği gibi. gururla bakıyo;.. ~ü
kUnıet ve mecHs bu bacaları tuttur -
ınek için elinden ge!e~i yap~v~r. 
Hiç kimsenin himavesızlıkten sıka · 
Yet etmeğe hakkı olmadığını biliyo · 
ruz. Fakat, hiç şüphesiz. türk hazne
aine her kazanç, ver~i hissesini öde
Yecektir. Biz memlekette bir tiyatro 
dekoru değil, iktısadi faaliyet ocak
ları kuruyoruz. Eğer bu ocaklar, 
kendilerini mütemadiyen kayıpta ve 
lllütemadiyeır tuilk fedakarlığına 
Jnuhtaç göstermek için, defterlerini 
kitaplarını sakla-ınağa kalkışırlarsa. 
acayio bir :zihniyet Ş?Östermiş olur -
lar. Hükumet ve halk, milli bir da· 
Ya olan sanayileşme hareketinin 
llıüapet veya menfi sevirlerini doğru, 
aç.ık ve günü gününe bilecektir. Hü
lcumet ve halkı şüpheye dfü;ürecek 
olan her muvazaa. tesebbüs adamla
l'ınm ve müesseselerinin ancak aley
hinde olur. Dahası var: Ş?izlenen 
tey, menfa"t lehine olan ~eydir. Hü
kumet ve halk böyle kacamaklar 
karAısınd;\ kaldığı vakit, helki hü · 
kümlerinde mi1l.~1a9ava da varabi -
lir. 

Rusya biivük sanayile~ıne planı
nın a~ır fedakarlıklarına halkı ısın -
drrnıak icin istatistik ve eraflklerini, 
tünü gününe. sehir ve köy dıvarla -
l'tna asıyor. Milli bir programın tat
hiki etrafında hıwecan ve suur, an • 
~. müspet ve ileriye doifru olan 
•nki ... af rakamları ile tutulabilir. 

Vergi korkusu! ödeme korkusu! 
tnakalemizin batında yazdığımız gi
hi, Pek mahdut olduğuna emin oldu-
luırıuz bu aykırı 7.ihniyette adamla -
l'lıı, büyük ve milli harekete karsı 
~arlarını tahdit etmek, gene, aklı 
.-.ında. dürüst ve şuurlu sanayicile

litnize düşmektedir. 
FALiH RIFKI 

lürkiye bisiklet 
turu bitti. 

Hergün Ankara-da çıkat. 

İktısat programımızın Tahakkukuna doğru Belediye intihabı 
nasıl yapılacak. Başvekilimiz önümüzdeki hafta 

dört fabrikanın açılma ve temel 
atma merasimine reislik edecek • 

Belediye kanunu mucibince önü
müzdeki eyliil ayında mevcut Bele -
cliye Meclisleri yenilenecektir. C. H. 
F. Umumi idare Heyetince tespit ve 
Fırka Umumi Reislik Divanı tara. 
fından da tasdik edilen intihap Yok 
lama talimatnamesini aynen aıağı -
ya dercediyoruz: 

Milli sanayiinıiziıı kazandığı bu '1ifrt faf>rika Bakırköy p<mıuhlu 
nwıısucaı, l:mıit ldiğıt ve karton. lılttmlml şişe ve canı. Zonguldak 
yarı kok /alırilwlarıdır. 

Sumerbankın Bakırköy'c:le kurduğu ye

ni pamuklu mensucat fabrikası 13 ağustos 

tarihinde Başvekil ismet Paşa Hazretleri 

tarafından açılacaktır. 

Başvekil ismet Paşa Haz~etleri ağusto 

sun 14 ünde bankanın İzmit'te kurulacak 

' ·ağıt ve karton fabrikasının ve aynı gün· 

de lstanbul'da şişe ve cam fabrikasının 

temel alma merasimine riyaset buyuracak 

lardır. 

15 ağustosta Başvekil ismet Paşa H:l:t• 

retleri refakatlerinde lktısat Vekili Me1h

mut Celal Bey ve alakadar zevat bulun. 

duğu halde Zonguldağa gidecek ve Tür• 

kiye iş bankası tarafından tesis edilecek 

olan yarı kc 't fabrikasının temelini ata .. 

caktır. Bafvtkil ismet Paftı Ha:rttlerinın çok 
tabii bir resimleri. 

BAŞLANGIÇ 

1 
Nizamnamemizin 125 inci mad -

j desi bütün İntihapların serbest ya • 
pılması esasını koymuş, namzet gös
terme hakkım Umumi Reislik Diva
nının kararına bırakmış ve her inti
hapta Fırka mensuplarını kazandır -
mak vazifesile mükellef olan idare 
heyetlerine 75 inci maddenin "F., 
f ıkrasmda yazılı hallerde yoklama 
salahiyetini vermiştir. 

Namzet gösterilmiyen intihaplar
cla iyi nctiy. eJer elde edecek suret -
te fırka mensuplarını kazandırmak 
için (yoklama) nm ne suretle yapı -
lacağının bir talimatname ile tesbiti 
faideli görülmüştür. 

Madde 1 - Aşağida sayılı se -
çimlerde yoklama yapılmaz: 

A) Umumi Reislik Divanı kara· 
rile namzet gösterilecek seçimlerde 

B) Fırka kongrelerinin yapacak
(Sonr- 3. iincii sayıfada) 

Habsburg tahtı lktısat ve Tasarruf Cemiyetinin 
ve Otto - Musolini - ilk sergievi inşaatı bu ay bitiyor. 

Ş11şnig mülakatı A k ... 
n ara sergisi 29 birinci 1 Sergiye iştirak için mü -

racaat müddeti 1 eylulde 

Ha&shrg HaneJanınrn son oariıi Prens Otro. 

Londra, 6 ( A.A.) - Deyli tele -
gral'ın Roma muhabirinden: Avu•-
turya tahtına namzet arıidük Otto' -
nun bu ay içinde M. Musolini ile gö
rüşeceği ve bu görüşmede Avu•tur -
ya başvekili M. Şuşnig'in de hazır 
bulunacağı malumdur. 

Habsburg'lara müsait mehalil, 

teşrinde bu binada açıla
caktır. 

Milli lktısat vt 
Tasarruf Cemiyeti 
müdürü muhabiri • 
mize §U aşağıdaki 
beyaantta bulun· 
muıtur: 

" - Milli lktı • 
sat ve Tasarruf Ce 
miyetinin Ankara'· 
da yaptırdığı ilk 
sergi evi türk mi -
marlarından Şevki 
Beyin çok güzel 
bir eseridir. Bu bi
na yalnız Ankara'· 
da değil, bütür • 

bitiyor. 

.. 
lnfaafı bitmd ü:ert olan ytni sergi eoi dünyada bile güzel 

denmeğe layik bir 
sanat mücevheridir. İnşaatı ağustos' lııacaiız. Bu maksatla standlann bölüm
sonunda bitecek olan sergi evi 29 bi - lerini, raf, dolap, vitrin v.s. teıhir vasıta· 
rinci teırinde bir milli sanayi sercisi ile lannı her sergide kullanılabilecek ve iste -
açılacaktır. Ankara' da §İmdiye kadar ya - nilen şekiller verebilecek bir tarzda hazır 
pılan sergiler ıerek sanayi erbabımız ta . 

tatıyoruz. 
rafından, gerekse halk tarafından büyük "Lozan'dan önce ve Lozan'dan ıonra 

Türkiye,,yi gösteren bir salon da tertip 
bir rağbete mazhar olmu§lardır. Fakat 
maksada elverişli bir binamız olmadığı 
için sergilerimizde istediğimiz mükemme- ediyoruz. 
liyeti ve intizamı temin edemiyorduk. Ankara sergisi bir taraf tan cümhuriye 

Yeni yapılan bina ile artık bu mazeret 
kalkmıştır. 

tin yıldönümüne, diğer taraftan kış mev
sminin başlangıcına tesadüf ettiği için 
çok rağbet görecektir. 

Şimdiden İştirak müracaatları başladı. 

29 birinci teşrinde açılacak serginin 
yeni binada yapılan ilk sergi olmasına 
rağmen azami mükemmeliyette olmasını 
istemek herkesin hakkıdır. Bunu temin Devlet merkezimizde sanayi erbabnnız 

6A YISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

w:s 

Almanya lıiidiseleri 

M. Hitlerin muavini 
kim olacak? 

İleri sürülen iki isim; 
Göring ve Fon Bomberg. 

Berlin, 6 (A. 
A.) De yl i 
T clegraf muhabiri
nin haber aldığına 
göre, baıvekil Hit-

ler, bugün Rayı§• 

tag'da söyliyeceği 

nutukta, Almanya
nın harici siyase -

tini izah edecek ve 
muavininin ismini 
ı>ildirecektir. 

Muavinlik için 
Göring ile Fon M. Cöring 
Blomberg'in isimleri mevzuu 1>abae • 
dilmcktedir. 

Fransız-Alman dost 
luğuna doğrumu? 

Berlin, 6 (A. 
A.) - Milli sos ya· 
list fırkası ikinci 
reisi nazır M. Hcs 
>ir fransız gazete • 
cisine beyanatında 
demiştir ki: 

" - Alman dik
tatörlüğü dediğiniz 

idare sulh lehinde • 
ki nutuklarında at
man milletinin az • 
mini, fransız parla
mento rejimi mü • 
messillerinin fran • 
sız milletinin az -

Fon Blombnı 

mini ifade ettiklerinden daha kuvvet • 
le ifade eylemektedir. 

M. Hes 30 haziran temizliğinden son• 
ra M. Hitler'in halk arasındaki muhabbe .' 
tinin daha ziyade arttığını söylemiş vet 
fransız - alman mukarcnetinin ve iki 
memleket arasında müstakbil yardımın liİI 
zumunu ehemmiyetle kaydcylemiftir. 

T .D. T .C. nin 
teblığleri 

fstanbul, 6 (A.A) - Türk Dlili Tetki8 
Cemiyeti Umumi Katipliğinden: 

Birinci Türk Dili kanıltaymm zabrtlan 

kitap halinde çıkmıJ ve kunıltaf azalarm• 

gönderilmiıtir. Hariçten tedarik etmek iıti • 
yenler için de mahdut bir miktar sabp çı· 
karılmııbr. Değeri Ankara ve lstanbul'da 

yüz elli kuruftur. Diğer vilayetler için yir• 

mı bet kuru' posta parası ilave edilmiıtir .. 
Satıf merkezi fstanbul'da Türk Kitapçıhl( 
Limitet ıirketidir. 

lstanhul, 6 (A.A) - Türk Dili Tetkil 

Cemiyeti Umc"'li Katipliğinden: 

M. Musolininin Habsburgların tahta 
geçmelerine daha ziyade müsaade -
kar, papalı~ın ise tamamen taraftar 
olduğuna dair çıkan fayialarla lazla 
heyecana düımüftÜr. ____ .... ___ _ edebilmek için azami gayretle ve hüsnü varlıklarını göstermek için Ankara sergi· 

sine en ceniş mikyasta iştirak etmek iste 

mekle hem menfaatlerini ve hem de şeref-
niyetle çalıtıyoruz. Türkiye'de açılan ser
gilerin satışlı olmaları sanayiimizin bün • 

Muhafız bisikletçileri 
Yarın akşam geliyor. Türk -Yunan Ofisi 

meclisi bugün ilk 
içtimaıpı yaptı . 

yeainden gelen bir zarurettir. Nümune Ji vazifelerini müdrik olduklarını isbat edi
serailerine ittirak için san&t erbabımız • yorlar. 

Cemiyetin düşüncelerini yaymak iıere 

neşredilmekte olan "Türk Dili,, atlı biilte • 

nin heıinci sayısı çıkmıthr, bültenin her sa• 

yısınm saht fialı 30 kuraf, on sa11lık bir
cildinin abonesi üç liradır. Şirket yardan ber. 
taraf ma bültenimiıia dağıtma İJini üzerine 
almıştır. Bültene abone olmak istiyenler yai 
doğrudan doğruya Ankara'da T. D. T. C. 
merkezine yahut lstanbul'da Türk Kitapçı .. 
bk Limitet tirketine müracaat edebilirler. 
Evelc:e Ankara'da Hakimiyeti Milliye matba 

asında yazılmış olan abonelerin bütün bakla 

rı mahfuzdur. Bülten abonelere Devlet Ma~ 
baası tarafından gönderilmektedir. Ellerine 

dtğmemiş sayılar bulonnn aboneler berhan· 

gi sayıları almadıklarını cemiyet merkezine 

b:ldirdikleri takdirde koleksiyon noksanlara 

hemen tamamlanır. 

Samsun, 6 - Türkiye bisiklet toruna 

talll kadrosu ile hiç bir arızaya uğramadan ... .. 1iik bir bapnıla sona erdiren Muhafız 
~ bisikletçileri çok dinç, zinde ve neıeli 
~ rak dün saat 16 da Sııımsun' a geldi;er. 

4 
ılık mevkiinde vilayet, belediye, piya-

t fırkası ve alayı, C. H. F. miimessilteııyle 
'-takanın tek formalı onbir bisikletçileri 
~~dan çok samimi bir ıekilde kar~ıla:ıl 

t , St>orcular 7 Ağustos Sah gün\i Anb-
' ft döıaec:eklerdir. (A.A.) 

lstanbal, 6 (Telefon) - Yeni tciek
kül eden türk - yanan ofisi meclisi bu
gün ticaret odasmda ilk içtimamı yapb. 
T oplanbya Nemlizade Mithat Bey riyaset 
etmi§lİr. içtimada bütün ofis teJekkülünün 
bütün ticaret odalarına, Balkan devletleri· 

ne, beynelmilel ticaret odasına bildirilme -
sine karar verilmiştir. 

masraf ihtiyarınclan çekiniyorlar. Çünkü Müracaat müddeti 1 eylulde bitiyor.,, 
bizde henüz büyük sanayi yoktur. Küçük 
atölye, küçük tezgah ve küçük fabrika 18• 

nayii hakim olan memleketlerde sergilerin 
ıatıılı olmaları çaresizdir. Fakat sergileri 
bir çergiye ve Mahmutpaşa Çar§ısına ben
zerlikten kurtarmak için gerek standların 
zevklı ve saantlı bir surette tezyinini te • 
min etmek, gerekse milli iktısadın inkita· 
Eını gösteren grafikli, haritalı, fotograflı, 
şiarlı bir kısım da hazırlamak lazımdır. 

29 birinci te§rinde açılacak Ankara 
serıisinde bu noktalara cevap venneie ça 

Sovyet - türkiyat 
alimlerinin 
ziyaretleri, 

İstanbul, 6 (Telefon)" - Sovyet Tür -

kiyit ilimleri bugün valiyi, fırka reisini ve 
üniversite rektörünü ziyaret etmişlerdir. (Sona 2. inci sayrfada) 
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SAYIFA 2. 

ı L l I< ~y 'DA. 

zakşar 'tak zıl 
rd • • nu ~şınc 

~ı dün··mü 
,o . 6 (AA) - Uzak Şarkta Kı ıl 

r • lu ne i rr.cn se-
omiınist fırkası merkez 

' h r- ve ou ordunun asker· 
r ı · nde tir. 

onu 

BUTON SOVYET MEMLEKETiNDE 
BICILEN BUCDAY. 

Moskova, 6 (A.A.) - Bütün Sovyet 
Rusya'da 31 Temmuzda otuzbeş milyon 
hektar vüsatinde buğday biçilmiştir. Bu 
saha geçen senenin aynı devresine nisbet
te 13 milyon hektar fazladır. 

lyran' a 
feyezan 

müthis 

Tahran, 6 (A.A) - Tahran -
Meşhet yolu üzerinde Firuz Kuh'de 
olan müthiş tuğyanlar neticesinde 
300 den fazla insan ölmüştür. 

Bir çok çocuklar boğulmuştur. 
Büyük miktarda hayvan zayiatı var 
dır. 

TÜRLÜ HABERLER 

BiR INGILlZ AMiRALiNiN 
SÖYLEDtGt NUTUK. 

Londra, 6 (A.A) - Meşh,ır Nel
se,,n'un amiral gemisi (Viktori) de 

nu~uk söyliyen amiral Betti, demiş
tir ki: 

" - İngiltere imparatorluğunun 
arazisi, o kadar geniş ve o kadar u
zaklara yayılmıştır ki, imparatorlu
ğun refahı, ancak denizlerin emniye 
ti ile kabil olabilir. Bahri kuvvetle 
rimizin bu emniyeti temin edecek 
kadar olmamasından endişe ediyo -
ruz. Dünya sulhu daha kuvvetli bir 
ingiliz bahriyesi ile temin edilmiş o 
lacaktır.,, 

GRAF ZEPLiN CENUP AME • 
RlKASI YOLUNDA. 

Valence, 6 (A.A.) - Cenubi Amerika 

ya mutat seferine çıkmış olan graf zeplin 
Valence üzerinden uçmuştur. 

4800 METREDEN GOTOGRAF 
ALAN TAYYARELER. 

Tairbank, -Ala ka. 6 (A.A.) - İki gün 
zarfında 48475 metre irtifadan 31.000 kilo· 
metre murabbaı arazinin fotografisini al
mış olan dokuz deniz bombardıman tay. 
Taresi Anchorage'dan buraya gelmiıtir. 

MÜSADERE EDİLEN UYUŞTURU. 
CU MADDELER. 

Brooklyn, 6 (A.A.) - Zabıta bir mıl
yon 500 bin frank kıymetinde uyuşturucu 
madde müsadere ctmis ve Paris, Nevyork
ta çalı an beynelmilel çetenin iki azasını 
evkif eyl miştir. 

BU GECE AÇIK ECZANELER 
Adliye Sarayı karşısında 

ANKARA 
ve Y enişehirde Gazi bulvarında 

YENİŞEHiR 
Eczaneleridir. 

........... :rım .......... 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

EL s 
I ~L 1ANY A 'DA. 

ı areşa n 
merasimi. 

cenaze 

Nodek, 6 (A.A.) - Cenaze merasimi 
bu akşam saat 9 da Hindenburg §atosun
dn yapılacaktır. Tabut sonradan bir top 
arabasına konuhıcak ve ceneral Fon Ni· 
eb~schütz'un kumandası altında bir ihti • 
ram taburu ta"r fından refa1mt edilerek 
Nodelc'ten "ki kı1omctre mc afeye hada .. 

ötürulec k ve ornd&'ln motörh.i bir to,ı 

cıb sm konula .. aktır. G ne motör. · bir 

Buml n t m 20 sene evci Hindenburg 
hur Tan nb rg meydan muhnrebes"ni 
teped n ırl re etmi ti Cenaze alayı bu 

e:ıe:y c salı abahı varnc.ak ve ihtiram tabu 
ru c:la tepede iltihak edeccktiY. Cenaze 
4llayı en tiddetli muhar belerin merk zi 
olan Tanenb rg ve Mühlcn'dcn geçe"" k 
ıve Hohenstein t rikiyle Tancnbcrg abide 
s"nin bulunduğu yere gidecektir. 

Hindenburg'un cesedi bu abidedekı baş 
kumandan kulesine konacaktır. Nodck'ten 
abide mahalline kadar bütün yol çiç~k ve 
ç."lm, rneıc dallariyle örtülü olacak ve si • 
yah lnreple b glanmış alman bayrağiylc 

donatılacaktır. 

Milli sosyalist hücum ve müdafaa kıta. 
lariyle Hitlerci gençler teşkilatı ve diğer 

teşkilat mensupları bütün yolun iki tara· 
fında mevki alacaklar ve geceleyin de el· 
!erinde meşaleler tutacaklardır. Milli me· 
rnıimdcn biraz evel cenaze abidenin ihti -
ram avlusunda, Tnnenberg muharebe mey 
danında ölen 20 meçhul askerin ypftığı 

kabrin üstündeki salibin önüne konulacak 
tır. 

Rayştağda M. Hitlerin 
Hindenburg hakkındaki 
beyanatı. 

Bertin, 6 (A.A.) - Rayştag meclisi· 
nin Hindenburg şerefine aktettiği içti
mada M. Hitl~r demiştir ki: 

"- Reisicümhurun hastahğı haLeri 
muhterem ihtiyarın sıhhati hakkında mil 
yonlarca alman kalbini endişeye sevket· 
ti. Bu ihtiyarın bizim nazarımızda bir 
devlet reisinden çok yüksek bir manası 
vardı. O, bizim hepimiz için alman mille. 
tinin inkar olunamıyacak kudıt:tinın bir 
ifadesi idi. Aziz ölüye son ihtiramı yap· 
maya hazırlandığımız bu anda nümune 
olac k hayatının vü"at ve büyüklüğünü 

hissediyoruz.,, 
M. Hitler, maıeşalın hayatım anlattır. 

ken, dünyaya doğduğu zamanki siyasi 
vaziyeti çizmişı genç Hindenburg'un 
içinde büyüdüğü siyasi şartlan gözden ge. 
çirmiş ve demiştir ki: 

"- Hindenburg daima Almanya'mı· 

zın, milletimizin hizmetinde bulunmuş

tur. Ceneral ve kolordu kumandanı ola • 
rak 64 yaşında hizmetten çekilm;ş, fakat 
diınya harbı patladığı vakit imJ>araotor bu 
harptan asla mesııl olmıya-:ı bu nd::ı.mı i~ 

başına çağırmıştır. Eğer o zı"lıanlar s>ya 
setimi.ıin idaresi de askeri idarewız gibi 
dahiyane olaydı, Almanya'nıızın tarih hu 
zurunda uğradığı zillrt':ri en ağırının 
onunc geçılmiş olacaktr. H:rıdenbur6 

ikinci defa olarak işten çekildi, fakat 
1925 senesi nisanının 26 mcı günü ikinci 
defa olarak iş başına ve bu sefer alman 
milletinin idaresine çağrıldı. En eyi al
man mazisiyle hepimizin emeli ol<ın en 
eyi alman istikoalini isminde birleştir· 

miş olan Hindenburg'un tarihi meziyet
lerini heyecan a ve minnetle kaydediyo. 
rum. Hindenburg ölmemiştir. O, milleti· 
mizin ölmiyecekleri arasında alman dev
letinin ve alman milletinin ebedi hamisi 
olarak yasıyacaktır.,, 

M. Hes'in beyatına çok 
ehemmiyet veriiiyor. 

Londra, 6 ( A.A.) - Deyli Tele • 
gral'u, Paris m..ıhabirinclen: Ray'§ -
tag'ın fevkcrlô.de içtimaı arifeainde 
M. Hitler'in en samimi mahremi es
rarı M. hes vasıl iyle Fransa üe 
dostluk lehine kuvvetli bir tezahür
de bulunmuş olmasına burada bü -
yük bir ehemmiyet verilmektedir. M. 
Hes, ezcümle Jemi§tir ki: 

.~ - illi milletin eski muliariple-

Al\lERlK DA VUSTURYA'DA. 

M. Ruzve t'in Avusturya tabii 
mühim bir nutku. vaz·yetini o ıyor. 
Montana, 6 (A.A.) - Reisicümhur M. 

Ruzvelt söyledigi bir r.t.~tu ·tc. üemiştir 

ki: 
Hükumet miicadeleye henüz başlamış 

bulunmaktadır. Zir at ve sanayi memba· 
!arımızı ferdin hoduinliginden kurtarmak 
içın vereceğimiz miılıım meydan muhare
o sinin arife inde bulunu} oruz.• 

\)an nıcli-.i hani alar cnciinwni -
nin şhl• Nli hfr raporu 

Va ington, 6 (A.A.) - Ayan meclisi 
nin bankalar encümeni, ban cıl rın rolü 
ve yedi milyarlık ecn bi eshamınm Ameri
ka piyasasına sı;rıilmıiş olması haklcmda 
gayet şiddetli bir rapor ne retmiştir. Bu 
raporda bankacılar tarafınd n amerikan 
hamıllerinin menafıine karşı en ufak 
bir alaka bile gösterılmemiş olduğu kayıt 

edilmekte ve Morgan Bank, Kuhn Com
pany National City Bank, ·Dillon Read 
Company ve diger birçok bankaların mu 
amelclerini saymaktadır. Bu rapor kongre 
nin gelecek kanunusanide tasarrufu koru 
mak için tanzim edeccei yeni kanuna 
esas olacaktır. 

İ~tratosfer lwyclinin 
aldığı neli} eder. 

Vaşington, 6 (A.A.) - !stratosfer hey 
ctinin elde etnıs ol<lu~u ilmi nctir.rlrr 
mühimdir. Bilhassa kozmos şuaatınm 

18.000 metre irtifada alınmış olan fotogra
filcri çok mükemmeldir. 

Alman konsoloslıanc-
sine } apılnn tccaviiz. 

Nev-Orleans, G (A.A.) - Üç kişi dün 
Alman konsoloshanesine tecavüz etmiştir. 
Bunlar konsolosa müracaat ederek konso
los~anenin üzerinde nazi bayrağının sal
landığını görmeğe tahammül etmedikleri. 
ni söylemişler ve sonra binanın kapı ve 
pençerelerini taşa tutmuşlardır. Zabıta 

konsoloshaneyi muha-faza altına almıştır. 

·~ f c•derasyoııu reisinin beyanatı 
Atlantic-City, 6 (A.A.) - Amerikan 

iş federasyonu reisi M. Vilyam Gren be
yanatta bulunarak demiştir ki: 

Hususi sanayiin halletmek mecburiye. 
tinde olduğu başlıca mesele ~ekiz milyon 
işsize iş bulmaktır. !ş buL"Ilak hu.;us: sa
nayiin kendi menafii iktız.ı.sındandır Ban 
kalar para ile doludur. Kredı vardır ve 
malzeme de iyi bir hald:<lir. I:ğer sana
yiciler iktısadiyatı idareden aciz olduk 
larmı itıraf ederlerse işçiler halk.:t zaruri 
mevaddı temin için başka usuller derpiş 
edeceklerdir. 

ri namına bir anlQfmanın yapılması 
lazımdır. Fransa ile Alm:ınya'nın 
tamamen mutabık olmalan lazım ol 
iui!u · kanaatindeyim. Avrupa'nın 
sulhu, kültürü ve medeniyeti, Fran .. 
sa ile Almanya'nın yaklCZ§masına 
bağlıdır.,, 

Diğer taraftan, M. Hes, hücum 
hıtaafını da kontrol edecektir. Lider 
leri M. Hitler'i hükumetin en yiiksek 
vazifesine geç mis görmekle hücum 
kıtaları nevmit olmuşlardır. 

M. Hitler'in bunlann idaresini 
terketmC&i mevzuu bahsolmamak • 
la beraber, hücum kıtaları, liderleri
nin "kendileri icin çok lazla büyü -
düğü,, kanaatindedirler. 

Viyann, 6 (A.A.) - Nimresmi Reichs· 
post gazetesi yazıyor: 

Almanya kabinesi tarafınuan 2 Ağus
tos tarihinde neşredilen ve devlet reisli 
ği vazaifi ile hükumet reisliği vezaifini 
tevhit eden kanun, yeni bir rejimin fa
desidir. Bunda nasyonal sosyalizmin "mo
nokrasi,, denilebilecek olan fikri münde. 
miçtir. 

Dünya yüzünde iiçüncü Aimanya'nın 
fuhrer'i M. Hitler derecesinde ağır mes
uliyetler yüklenmiş hiç kimse yoktur. 
Fakat şurası da muhakkaktır ki, bütün 
d:.ınya kendisine tarapiyen kayasının ka
pitol'dan uzak olmadığını Göylemekten 
zevk duymaktadır. 

Viyana, 6 (A.A) - Memleket ta 
bii manazrasmı iktisap etmek üzere 

dir. Örfi idare ile diğer memnuiyet 
ler kaldırılmı tır. Bununla beraber 

sokaklarda bir çok asker ve polis 
müfrezeleri görülmektedir. 

KA TOLIK GENÇLER BIRLICI 
KONGRESİ. 

Viyana, 6 (A.A.) - Avusturya katolık 

gençler birligi ~ariagell'de aktettigi se

nelik kongrede bir karar sureti kabul et

miş ve nazi faaliyetinin hüküm sıirdiıgü 

deutsche turnenbung teşkilatına merbut 

bütün spor teşkilatının feshini hukumet

ten istemiştir. 

RODOLF SAYGART HAKKINDA 
GAZETELERiN YAZDIKLARI. 

Viyana, 6 (A.A.) - Bütün gazeteler, 

Losern'de vefat etmiş olan Rodolf Scy

gart'a ait ve müeteveffanm siyasi ve ma

li meseleğinden bahis makalelerle dolu

dur. 

Gazeteler, bilhassa mumaileyhin baş· 

vekalet matbuat dairesi şefi iken haiz ol

duğu siyasi nüfuzu ve umumi intihap u

sulünün memlekete ithali sırasında oyna· 

mış olduğu birinci derecede rolü hatırlat 

maktadırlar. 

Baden Creditanstatt'ı şöherti cihana 

şayi 'bir mali müessese haline getiren mu

maileyhtir. 

Bu müessese ile Ostcreichiche Credi

tanstatt'ın 1929 tarihinde birleşmesinden 

sonra müteveffa, hususi halata 5ekilmiş 

ve boş zamanlarını edebi tetkikata hasret 

miş idi. 

Mumaileyh. son senelerini Paris'te ge 

çirmiştir. 

Katiller nasıl itiraf
ta bulundular? 
'•Vurnnyacaktını; fakat öyle emir 
aldım. Aldıj;'lnı emri yerine getir

memek imkansız Ye tehlikeli idi.., 

Deyli Meyi gazetesinin Viyana muha· 

biri.nden gazetesine gelen malumata göre 

Dolfus'u öldüren Otto Plauetta ilk önce· 

leri işlediği cinayeti inkar etmiş ise de 

nihayet şu suretle itirafntta bulunmuştur: 

- Arkadaşlarımla beraber başvekilin 

dairesine doğru ilerledik. Bize yol gös

teren arkadaşlardan bir kısmı burasını bi· 

liyorlardı. Bu odanın kapısı ~ğ tarafta 

idi. Bu kapıyı açıp içeriye girince baş· 

vekili karşunızda bulduk. Ben tabancamı 
çıkardım ve hiçbir şey söylemeden ken
disinin üzerine iki el ateş ettim; yere yu
varlandı. Biraz sonra iki arkadaşım yer
de yatan yaralıyı bir divan üzerine ya· 
tırdılar ve beni dışarıya çıkardılar. 

Sonra katile bu cineyeti işlemesinin 

sebebi ne olduğu sorulmu~, Plauetta buna 
cevaben demiştir ki: 

- Ben, orduda idim. Beni siyasi faa
liyette bulunuyor diye çıkardılar. O za
mandanberi nazi aleyhtarlığının başı bu
lunan başvekile karşı nefret hisleri bes
lemekteydim. 

Maamafih Dolfus'u vurup öldürmek is 
temi yordum. 

- O halde niçin öldürdün? 
- Çünkü o yolda emir almıştım. 
- Bu emri kim verdi? 
Plauetta sustu. 
- Şu halde cevap vermekten imtina 

ediyorsunuz, demek. Pek ala. 
Peki, sırtınıza giydiğiniz askeri üni

formayı nerede buldunuz? 
- Bu suale cevap veremem. 
- 25 Tem."lluz gününden evelki gece-

yi nerede geçirdiniz? 
Plnuetta biraz tereddüt etti ve sonra 

cevabı verdi: 
-O e;eceyi Viyana civarında bir otel· 
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de geçirdim. Ertesi sabah eve gittıgıın 
zaman bir mektup buldum. Bunda o gün 
saat 12 de tahrikfitçıJarla birlikte muay
yen randevu mahallinde buluşmak üzero 
hareketim emrediliyordu. 

- Bu mektupta kimin imzası vardı? 
- İmzasızdı. 
- Fakat, tabıi kimin tarafınd.1n gel· 

diğini biliyordunuz. 
Plaetta gene sukutu muhafaza etti. 
Dıger mevkuf yirmi nazi de hep .. ı •e 

askeri ilahlar ve kırkar tzne kurşun ve
rildigini itiraf ctmi~ lerdir. Bunlar, k n
dilerine verilen emirlere itaat mecburiye
tinde bulunduklarını, çünkü A .. -.... t ya 
nazilerinin ölüm tc kilatını ım · 'fta 
evel, davaya ihanet eden ve emir dinlemi 
yer>leri ne suretle c z l n ır c • ı b 

terdigini ifade ctmi lcrdir. 
Bunlara da nskeri iıniformdl n nere

den buldukları sorulmu , vcr<l ki rı cc
v pta nnzilere muh bb ti olan bir terzi 
tarafından tedarik cdildigini soylemı lcr .. 
dir. Bu terzi mevkuf tur; fak n ası Lre 
asker elbi<>esi tedarik ettigmi ısı;,ula ın· 
kar etmektedir. 

) eni l>aşYckilin e~imle J1onıba 
Vıyana'dan İngiliz gazetelerine bıldi· 

rildiğine göre Viyana polisi Temmuzun 
31 inci gecesi yeni Başvekil M .. Şuşi 1g'in 
ikametgahı methalinde patlama zamanı 
ayar edilmemiş bir bomba bulunmuştur. 

Lihanya aleyhinde J>ropagancla 
yapaıılnr. 

Kaunas, 5 (A.A.) - Elta ajansının ha· 
ber verdiğine göre, Litvnnya hükumeti aley 
hine propaganda yaptıklarından dolayı 2S 
muhtelifalman gazetesinin sene sonun: ka· 
dar Litvanya'ya girmesi yasak edilmiffa. 

T. D. D. cemiyeti 
nin tebliğleri. 

(Başı "l. inci sayclada) 

Bültenin sabJ ve sevk iılerine ait ıiki • 
yeller Cemiyet Umumi Kntipliğine yapılır. 

lstanbul, 6 - T. D. T. C. Umumi ha .. 
tipliğinden: , 

1- "Osmanlıcadan türkçeye söz kar• 
şılıklan tarama dergisi,, adiyle neşredil. 
mekte olan eserin 8 inci fasikülü de çık. 
mıştır. 

2 - Bu fasikül 7 formadır. T. harfin • 
den Z. harfinin sonuna kadar olan kelime
ler bu fasikülde yer bulmuştur. 

3 - Ankara' da mebus beylere dağıtı • 

lacnk nüshalar B. M. M. Umumi K.atipli • 
ğine gönderilmiştir. 

4 - Cemiyetin kol ve bölükleri azasın" 
dan olanlara verilecek nüshalar cemiyet 

merkezinden imza mul:ııbilinde alınacnk • 
tır. 

S - İ•tanbul'da kendilerine mektup 

gönderilmiş olan zatlar devlet matbaası 
satış yerinden kendilerine ait nüshaları 
aldırabilirler. 

6 -Ankara ve lıtanbul'dan başka yer. 
terdeki zatlar bulundukları yerin Maarif 
Müdürlüğünden veya Maarif memurluğun 
dan kendi adlanna gönderilen nüshalar' 
alacaklardır. 

7 - "Tnrama dergisi,, nin hirkçedctl 
osmnnlıcaya indeksi 9 ve sonraki fasikül • 
terde neşredilccehtir. 9 uncu fasikül yak,&a'" 
da çıkacnktır. (A.A.) 

Iı.tnnbul, 6 - T. D. T. C. Umumi IC • 
tipliğindcn: 

18 ağustos 1934 te açılacak ikinci türfı 
dili kurultayına .aza olarak iştirak cdecelc • 

lerin 15 temmuz 1934 akşamına ve dinle' 
yici olarak gelmek istiyenlerin temmuz sO 

nuna kadar müracaatla isim ve ndresleriııİ 
bildirmeleri ve azadan bir tez iyrat etın 11 

i .. tiyenlerin tezlerini de 15 temmuz 1s3A 
nlışamına kadar cemiyete vermeleri Jüzıl • 

mu mayısın ikinci haftasındnnbcri birço1' 
defa ilun edilmişti. Bu müddetlerin bcP,i 
de bitmit ve kunıltaym açılm:ı.sına pek ~ 
zam n kalm&ş olduğu halde gene mürac:Şt' 
lar vukubulmaktadır. Önümüzdeki k f6 
müddette cemiyet kurultayın plı mn prOf 
ramını hnzırlı:ımak ve davetiyeleri dağıt i 
mak işleri ile uğra~nınğa mecbur olduğ"ıl; 
dan artık bundan sonra ne iştirak, ne • 
tez için müracaat edilmemesi rica pl" 
nur. (A.A.) 



.. 

• 

• 

et 

p 

· rıı 
k-

le' 

~ s~ 
r iJ11 
p cll 

ssA 
ıı::ıJ' 
, oll 

,J 

~ 
~ 
tı"' 

l AGUSTOS 1934 SALI 
c:::: 

Belediye intihabı 
'lası/ yapılacak? 

(Başı 1 inci sayfada) 

ları seçimlerde 
C) Fırka idare heyetlerinin ken

di içlerinde yapacakları seçimlerde 
Ç) Hayır cemi~et~eri, A~icari §İr : 

ket ve müesseselerın ıdarı heyetlerı 
seçimlerinde 

D) Belediye sınırı dışındaki muh 
tar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde. 

Madde 2 - Aşağıda sayılı seçim 
lerde yoklama yapmak mecburidir: 

A) Mebus intihabına esas olan 
ikinci müntehip seçimlerinde 

B) Belediye azc;.lığı seçiminde 
C) Mebus intihabı teftiş heyet -

leri azalığı seçiminde.. . . . 
Madde 3-Birincı ve ıkıncı mad 

delerde sayılanlardan başka seçim • 
lerin hangilerinde yokla~a yapıl~a
ıt icap edeceğine mahal!ın en yuk -
sek Fırka idare heyetlerı karar ve -
rir. 

idare heyetlerince böyle bir ka -
rar verilmemi§ olursa yapılacak se -
çimlerde rey verecek Fırka arkadaJ
ları idare hevetlerine yoklama tek · 
lifi vapabilirler. . . 

Bu tekliflerin esası, seçımlerın 
ba,langıcından itibaren yoklama 
yaprnıya yet..,.cek kadar zaman evv~I 
'reisliğe verilmek lazımdır. Teklıf 
Üzer1ne kati karar vermek hakkı ge
ne id"-re hevetlerine aittir. 

Madde 4 _ yoklama kararına 
baqlanmıyan seçimlerde arkadaslar 
dilediklerine rey verirler: ~u hal~e 
seçiml .... rde nizA.mnarnemızın 12? ~n
ci maddosinin ikinci fıkrası mucıbm
ce lcendilerince kazanmasını faideli 
görecPkleri arkl\daslar İçin tek tek 
'Veva birleşik calışmak arkadaslarm 
h:\klarıdır. Ar{cak rev verileceklerin 
FırkA.va v 7,}ı olm<ıl::\rı şarttır. 

Madde 5 - Yoklamayı, bu ka -
rarı veren Fırka idare heyetinin re
isi apar. idare heyeti azası hazır 
hul 1nur. Ancak bunlardan asıl se -
çimde rey sahibi olmıyanlar, rey 
'Vermezler. 

Madde 6 - Fırka idare heyeti 
reisi asıl seçimd e :rev sahibi olup top 
lanmıya çağrılacak arkadaşlara 
toplanmanın yerini, gün ve saatini 
birer mektunla - dar vakitlerde mü -
nasio vasıtalarla - bildirir. 

Y ok1amah1"1n, nP.ticelerinin rey 
•ahiolerine ilan edilebilmesi için 
Reniş zaman kalacak surette vaktin
de amlm h1tiril""e'i lazımdrr. 

Madde 7 - Yoklamalarda seçi -
lecek arkachşlar icin; kanun, nizam
naTne ve talimatn~m~lere göre iste 
tıilen umumi vasıflArla f't'7.amname • 
trıizin 127 inci maddesi daima gö? 
Önfüı""e tl1tulur. 

Madde 8 - Yoklama toplanma -
larına gelenler Reisin idaresi l\ltı.n • 
da J•izumn kadar konuşurlar. Netıce 
rey ile b elli olur. R~vler nizamname
trıizin 59 uncu maddesindeki esasla
l'a göre verilir. 
l Yoklama toplanmalarında seçici
ere yazılı rey pusulaları dağıtmak 
)ctıaktır. Bunlar reylerini kendileri 
razar, yahut dilediklerine yazdırır -
ar. 

I Madde 9 - Elde edilen netice, 
.tare heyetleri tarafından mazbata 
~ e tespit olunur. Mazbata ve rey pu-
ulC\IC\rı bir zarfa konarak saklanır. 

ku Madde 10 - idare heyetlerince 
\'\retli sebepler bulunur ve yoklara neticelerinin tekrarı kararlaştırı-

ır3a Yoklama yenilenir. · 
d Aynı sebepler yoklama seçimin -n: ~u~~~an arkadaşlar taraf ın~an 

rı !urulürse yoklamayı yapan ıda-
re h . b d. l ki e>:etı toplanış dağılmadan u ı-
1 e erı tetkik eder ve bir karara bağ 
ı:r· A~cak yoklamalar birden faz • 
d !enılenmez. Neticeler, toplanma 
_ agdrnadan evvel orada bulunanla -
.... a .. d 
·ı h~ız an ve gelmeyenlere de yazı 1 

"' 11dirilir. 
ç.' ~ \dde 11 - Belediye azalığı se
idtrıınde, mahallin en yukarı Fırka 
a are heyeti reisi kendi heyetinin 
ti Zası ile beraber (Vilayet merkezle
) n~e kaza idare heyeti varsa bu he
h e~1!1 reis ve azası da bulunduğu 
1ı=" oe) Belediye sınırı içindeki na· 

•ye Ve ocak heyetleri reis ve azala
rını bir araya toplar. Asıl ve ·yedek 
~~alığa seçilecek Fırka namzetleri 
~Çln çağrılan arkadaşlardan yukar · 

a. Yazılı yoklama usullerine göre 
rev alır. 

ş 
ııın 

• 
lzm·r'i n mühim 
meselesi. 
r ziim fiatlarmm yiiksclme~i ic·in 

. tetkikler yapılacak ~ 
lzmir, 6 (A.A) - Borsanın yeni açıl -

mıf olmasına rağmen üzüm fiatlarmın renç 
berin masrafını çıkarnuyacak derecede dü -
ıüklüğü dolayısiyle gerek lzmir' de ve ge . 
rek üzüm mıntakalarında vaki müracaatla; 
üzerine C. H. F. vilayet idaresi rdsi Avni 
Doğan Bey tetkikata başlamıştır. Bu müna
sebetle bir kaç güne kadar müesseselerin 
yapacağı büyük bir toplanbda fiatların yük 
selmesini temin edici kararlar alınacaktrr. 

Seyahata çıkanProfösörler 
Ordu, 6 - Karadeniz şehirlerini yakm

dan görmek maksadiyle seyahata çıkan 
profesörlerimizden Tevfik Salim Pafa ile 
Burhan ve Sedat Beyler dün ıehrimize gel
mi!lerdir. Memleketin güzel yerlerini, has
tanesini gezdikten sonra aynı vapurla lstan
bul' a gitmi,lerdir. (A.A.) 

Ordu, 6 - Fındık mahsulü bugün top
lanmağa başlanmıştır. (A.A.) 

Bir isim lwnczrli~i dola:psiyle 

Dünkü gazete haberlerinde dev -
let hazinesini 200 bin lira zarara 
sokmaktan suçlu olarak muhakeme 
leri yapılan kimseler arasında ismi 
geçen Nüfus Müdürü Sabri Beyin, 
Kırklareli nüfus müdürlüğünde kısa 
bir müddet bulunmuş olan Sabri 
Bey olup nüfus idaresinde aynı isim ı 
de bulunan müdürlerle karıştırılma 
masr için keyfiyet alakadarların tale 
bi üzerfoe tavzih olunur. 

Bu toplanmalarda ekseriyet ka -
zanan arkadaıların adları Reisin 
imzası altında seçicilere - mevcut 
olan her vasıta ile - ilan olunur. 

Madde 12 - Mebus intihabına 
esas olan ikinci müntehiplik seçi • 
mindeki yoklamalar şu şekilde ya -
p1lır: 

Nahiye ve kaza idare heyetleri 
kaza merkezinde kaza ve vilayet 
merkezinde vilayet idare heyeti re • 
isinin reisliği altında (vilayet idare 
heyetinin de iştiraki ile) bir araya 
toplanır. Ve her İntihap şubesinde 
ikinci müntehipliğe seçilecek arka -
daşlar için toplanmada bulunanlar • 
da:ı yukarda yazılı yoklama usulle . 
rine göre reyler alınır. Ekseriyet ka
zananların listesi vilayet idare he . 
yeti reisine sunulur. Bu suretle kaza 
larda hazırlanan listeler de vilayet 
idare heyeti reisine yollanır. l 

Vilayet idare heyeti reisi bu liste 1 
leri takibedip topladıktan sonra vi -
layet idare heyetine arzeder. Vila -
yet idare heyeti kuvveti\ sebepler 
görüı·se bu listedeki adlardan bazı -
farını değiştirir ve tertip ettiği liste
yi F1rkanın ikinci müntehip namzet
leri olarak vilayet Reisinin imzası 
altında secicilere umumi sekilde ilan - . 
eder. 

Madde 13 - Yoklama netiycesi 
hakkında idare heyetleri kararlarına 
karşı yapılacak itirazlar için en çok 
yirmi gün içinde bir derece yukarı 
id<\rc heyetine müracaat olunur. 

Madde 14 -. Asıl şeçimde reyle 
rini yoklama neticelerine uygun ola 
rak vermiyen Fırka mensupları, ni -
zamnamemizin 120 inci maddesin -
de yazılı secim kayıtlarını tanıma -
mıs savılır buna göre ceza görürler. - ' . 

intihap yoklama talimatnamesı -
nin Beşinci maddesine aşağıdaki 
fıkra ilave edilmiştir: 

(Bir derece yukarı idare lleyetle
ri kendilerine bağlı yerlerdeki yok • 
lamaları reisliği altında idare etmek 
üzere mahalline lüzum görü1P.cek 
fırkalıları gönderebilirler.) 

Umumi Reis 
Gazi M. Kemal 

Umumi Reis Vekili 
ismet 

Katibiumumi 
Recep 

HA"KIMIYE 
&& 

Demiryollarımız 
Halk içindir. 

Memleketimizin iç seyyahc,:ılığın 
daki durgunluğa ve fena idareli asır 
ların menfi şartlar icinde azami had
dine çıkarmış olduğu bu durgunlu
ğu hareketlendirmek için alınmasc 

Bugün M oskova Bursa kasaplarının lazım ge1e~1 _ted~irı_er: d~ir fırsat 
düştükçe fıkırlerımı soyledım. İ ş ba 

da yapılacak maçı Tayyare yardımı ~ına g;lelidenberi . cezri ve c.ne~jik 
ıdaresıyle ve tam hır halkçı zıhnıye 

d •ı Bursa, 6 - Bursa kasapları 934 Ağ us - tiyle halkın en fazla şikayetini mu-r a go l e tos iptidasından ~oaşlamak üzere mezbaha- cip sahalarda en lüzumlu ıslahatı vü 

d • l" .., • da kesilecek her büyük hayvandan beş, cuda getirmiş olan muhterem Na~~~ 
ln zyecegzz, koyun ve keçiden iki, kuzu ve oğlaktan Vekili Ali Beyin gazetelere verdıgı 

Moskova, 6 (A.A) - 7 ağustos 
saat 18 den iytibaren - Türkiye sa 
;ıti 17 - türk ve sovyet futbolcuları 
arasında yapılacak maçın tafsilatı 
ı adyo ile bildirilecektir. Bu tafsilat 
tvrkçe ve rusça olarak verilecektir. 
s~at 21.30 da da - Türkiye saati 
20.30 - türk heyetinin bir mümes -
3İli müsabakaların neticelerini bildi 
recektir. Bütün bunlar Koınintern 
telsiz istasyonu tarafından uzun tu
lii mevç 1724 ve kısa tulü mevc 45.38 
'lıetre ile yapılacaktır. 

Mo ... ko' a li<·ard nıiimc·~:-;iliınizin 
Kars'ta tt•tkiklcri • 

Kars, 6 - Şehrimizde iki giin hlank 
mıntakanın iktısadi vaziı.'etini tetkik eden 
Moskova Ticaret Müme;sili Mümtaz Bey 
dün Moskova'ya hareket etmiştir. 

Mümtaz bey, Şl!hrimizdeki süt tozu fnb 
rikasını gezmiş, fabrikanın istihsal ve satı§ 
miktarı hakkında rualumat almıştır. Esasen 
komşumuz Sovyet Rusya'ya ihracat yapmak 
içni fabrika sabipletinin temasta bulunduk
ları ve vaki olan talep üzerine onbeş gün 
evel nümunelerinin Moskova'ya günduildi
ğini öğrenerek bu ..ııeselcyi pek yakmılan 
takip edeceğini söylemi~ir. (A.A.) 

Siirt Halk•·"i handoım 

Siirt, 6 - Halkevinin bandosu gelmiş
tir. Memleket gençleri bu bandoya kayde
dilmek için büyük bir arzu göstermektedir
ler. (A.A.) 

Maraş Halkevinin 
yeni tetkikler. 

Maraş, 6 - Halkevinin köycülük §Ube
si dün Vali ve Fırka Reisi Beylerle birlikte 
köyleri gezmiş, köylülerin umumi vaziyet
lerini yakından tetkik etıniştir. 

Bu köylerin bir kısmına iyi su getirme
ğe ve koopentif teşkiline teşebbüs edilmiş
tir. (A.A.) 

l\laraı-:~ta ••lt>klrik nw ... d••"i 
Maraş, 6 - Çeltik fabrikasmın elektrik 

santrah ikmal edilmiştir. Şehrin umumi 
elektrik tesisatının projesi ve fenni keşifle
ri de yapılmıJhr. Yer yer başlanan şehrin 
imarı iılerinin başında elektrik işi vardır. 

(A.A.) 

bir kuruşu Türk Tayyare Cemiyetine te· beyanat memleket içinde s7yyahçı -
berrü etmeğe karar vermişlerdir. lığı teşvik için Devlet Demıryolları-

Hamiyetli Bursa kasaplarının bu te- mn azami fedakarlığa katlanarak ye 
şe"obüslerinin senelik yekl'ınu 1200-1500 ni bir tarife yapmış olduğunu bize 
liraya baliğ olacaktır. anlattı. 

Türk Tayyare Cemiyeti bu değerli va- Buhran yükünün maddi ve mane 
tıındaşlara teşekkür etmiştir. (A.A.) vi sıkıntıları altında bulunan halk 

Konscı·vatu"·ar ""t' 16 mart ı;ıclıit-• 
J4•ri abideleri planları için bir 

nıiisahaka açılıyor. 
lstanbul, 6 (Telefon) - İstanbul kon 

servatuvar bin:ısJ ile ] 6 mart ,ehitleri abi
desinin yapılacak planları :~;n bir müraba
ka açılacağım vali Muhittin Bey söyledi. 
Konservatuvar binası planında birinciye 
2500, ikinciye 1000, üçüncüye 750 lira 
abide planında da birinciye 1000, ikinciye 
500, üçüncüye 200 lira ikramiye verile
cektir. 

Komiini~t tahrikalt 
İstanbul, 6 (Telefon) - Komünist 

tahrikih yapmaktan suçlu iki kadın ve iki 
erkek emniyet müdürlüğü tarafından müd
deiumumiliğe verilmişlerdir. 

Yozgat Vilayeti ihtısas 
tahsili iç~n Avrupaya 
doktor gönderi yor. 

Yozga t, 6 - Vilayet hesabına ihtısas 

tahsili içi nikinci bir doktor Avrupa'ya 
gönderilecektir. (A.A.) 

Yoz~at'ta haı·manlaı 
Yozgat, 6 - Vilayetin her tarafında 

harmanlara başlanmıştır. Satı§ için ge
tirilen yeni buğday piyasada 4,75 kuruşa 
satılmıştır. Bu yılm nubsuhi çok iyi ve 
bereketlidir. (A.A.) 

Niğclc· Halke"·i tt·ııısil şulw.,.inin 
lc'm~m 

Niğde, 6 - Dün gece Halkevi temsil 
komitesi tarafından sinema binasında Kozan 
oğlu piyesi temsil edilmiştir. Temsilde bü
tün halk ve köylüler bluunmuş, salon hmca 
hınç dolmuştur. Birçok kişi ayakta seyret
meğe mecbur olmuşlardır. Temsil çok mu
vaffakiyetli olmuş sanatkarlarımız alkışlan
mıtlardır. (A.A.) 

Ticaret U. Müdürlüğü. 
lkbsat Vekaleti ticaret umum müdürlü-

ğüne ziraat bankası umum muamelat mü -
dürü fsmail Hakkı Bey tayin edilmiıtir. 

i~in seyahati bir lüks eğlence olmak 
tan çıkarmak ve en mütevazı bütçe 
terin bile tatminine imkan bulacağı 
bir ihtiyaç haline getirmek gayesini 
takip eden bu yeni tarifelerin, ve bu 
tenezzüh trenlerinin memleket dava 
sı bakımından ne büyük bir ehemmi 
yeti haiz olduğunu bize birkaç se
ne sonra elimize verilecek istatistik
ler gösterecektir. Doğduğu ve bü -
vüdüğü yere saplanarak bir nebat 
hayatı yaşamak insanların uğraya -
bilecekleri en büyük tal ih~izlikler • 
dendir. Seyahat, halk terbiyesinde 
birinci derecede rol oynıyan bir va
sıta olmuştur. Seyahati iytiyat ha -
line getirmek icin bu ihtiyacı, duy -
mıyan kütlelerde .veniden yaratmalC 
ve bunun için de teşvik ve propa -
C?;andava az;:ımi ehemmiyet vermelC 
lazımdır. Tenzilatlı tarifeler halK 
icin en büyük teşvik vasıtasıdır. Ve 
bu tesvik o kadar lüzumludur ki onu 
azami hadde cıkarmak için tenezzün 
treni biletlerinde buhran ticaretinin 
oek çok sahalarda tatbik ettiği pi -
yango ve ikramiye usulünün ihdası 
m bile mesru ve faydalı gıörüvoruz. 

Nafıa Vekilinin Pevlet Demir
yolları tarifelerinde yaptığı ıslahat 
valmz tenezzüh yolculuklarına miin 
hasır kalmamıs, memlekette iktısa -
di hareketleriı{ de canlanması icin 
oek cok emtia nakliyat tarifelerinde 
vüzde altmısa kadar tenzilat yapıl -
dığı gibi, iki aya kadar devam ede -
cek bir müddet icin tam bir inis ve 
binis serbestisiyle fasılasız seyahat 
biletleri ihdas edilmiştir. Tontanr..ı 
ve mutavassıtlarla müstahsillerin 
doğ-rudan doğruya temaslarını te -
min etmeğ-e ve artırma va yarıvacali 
olan bu ticari seyahat biletlerinden 
aynı zamanda memleket icinde uzun 
c:evahatler yapmak istivenler de peli 
ata istifade edebileceklerdir. Bu ta
rif t>1erin memleket iktısadivatının 
inkisafında göstereceğ i faydalı te~ 
sirler üzerinde durmayı bile fazla 
g-örüvorum. 

Uzun zaman ecnebi şirketler elin 
de bir kar ve istismar vasıtası ola -
rak kullanılmış olan Türkiye demir
voUarı halkçı ve cümhurivetçi dev
letin elinde şimdi yeniden yenive 
ve hakiki semeresini vermeiYe başlı· 
yor. 

Devlet demirvo11arımızın bue-ün. 
kü vaziveti devletci sivasetimi?in 
büyük bir zaferidir. Fakat .zaferler 
buna münhasır ka1ınıyacak daima 
ve her sahada bu siv;:ı~P.ti t~chnih -
racaktır. YASAR NABf 

D"kkanların erken kupaıınıas\ 
hakkmdaki karar normal 

~eklini aldı 

İstanbul, 6 (Telefon) - Dükkinlann 
erken kapatılması hakkındaki karar nor
mal şeklini bulmuJhır. Yalnız dün akpm 
biraz karı§rklık olmu§, 11 de kapatılmasa 
iycap eden berber dükkanlarının bir kıs1111 
yan1ı,1ıkla 9 da kapatılaufbr. 

Mesut bir evlenme 

~f aılin Hallcto't rtiıi ot RaTkıvinin giyJirmiı olJuia ölcılı yaorararla RallttoinJı çalıf•" 
11asiki ve köydiliilt §abtltrint men ,,., ıınçltıJın birltaç ıraı. 

(Y eım nttmMıd poıtıuı aiitanıımaıdc) 

Piyade binbaıısı merhum Rüştü Beyin 
kızı Semahat Hanım ile Kethüda oğlu ibra .. 
him Salahattin Beyin oğlu Türkiye Cümbu. 
riyet Merkez Bankası memurlarından Rız -
van Salahattin Beyin nikah merasimi 26 
temmuz 1934 per,embe günü lstanbul Ka • 
dıköy belediyesi evlenme memurluğunda ic· 
ra edildiği memnnniyetle istihbar edilmiae 
tir. Yeni evlilere saadetler dileriz. 



SAYIFA 4 

Dil bahisleri. 

Pek sk-~ in 
Yaku uga. 

Pekarski ligati türk L%e IUgatleri ara 
. .. -ı . bir . B A t a qı 11 eser • 

ha ldwıda, sovyetl • aka ısı aza · 
smdan Oldenberg b:ıl..Jfı olarak ''Yalrut r · 
cali gibi bir kamusa malik :şark milletleri 
pek nadir bulunur,, demijlir. Bu esere yal
oız ODU§ dilmdeki sözler değil, aem · 
br, eski ilailer e eski tanrılara 41air riva
yet edilen efsa ler teu ··f edil arşa· 
yik ke "cc.Lr, Yakut panteyo a giren bü 
tün ilahtann ve ya .. utların işgal ettiği n1ıa 
daki bütün dağ, ırmak, ?Y, orman, köy, 
yay1a ve saire is1m1erı de alınmıştır. 

BiıiDci makalemizde yazdığımız gibi, 
yakutlar orta Asya ve Altay türklerindcn 
,ek erken ayrılıp Siherya'nın iiua bir köşe
sine sığmmıı o!dakla dan idim kiiltiirü -
nün istila ettiği s hanın dıpns da lkah:ı:ıq • 
lardır. 

Bunların yakın komıulan sayılan altaJlı 
ve yiniseyl: türkleıiı1 1 !ı~tlerinde ara~ 
n acemce kelimeler bulunur. Eski tiitk di-
ninin anauelerine ıadık kalan dağlı altay • 
lıJum bile, diai rivayetJeriude arapça ve a
cmıce olmua muhtemel görilen sözler \'U· 

m. Yakutlarda ise attm-arap lriiltiiri te
siri görülmüyor. Ba lehçede yabana oldu 
ğunda fiiphe olmıyan kelimeler son uırda 
gİrm.İJ ve bala da girmekte olan rusçn ke
fımelerdir. Yabancı olması muhtemel bula
nan eski kelimelerden bir kaçma dair mütı· 
lularımızm yazmak istiyoruz. 

1) T o yon: Bu kelime büyük ilahlara 

(iyi ve kötü taunlara) sıfat olarak kulla • 
nılıyor (An Toyon, Arkak Toyon, Tan Ta
n1ay Toyoo, Ulu T oyon, Bour T oyon ve 
saire gibi). Uygur Buda meli lerincle ve 
Divanı l.Ugatüttürk'te tesadüf edilen bu ke 
liıceyi Avrupalı türkiyatçılar çince "rahip,, 
1nanasmdaki "Tay-yen,, kelimesinin borun 
lnsu sayarlar (Bang, lndex, -47). Eğer b·: 
iddia doğra ise y:!kutçadaki "T oyoıı,, keli
mtsi budimıin p~k eski hatırası saydabilir. 
Fakat, türkoloğlarm iddiasına rafmen, Ba· 
da metinlerindeki Toyın (rahip) kelimesi ek 
eblı.i türkçe bir kelime ols,a gerektir. "To · 
ym,, kelimesi, hudizmin İnlİJarmdan öncıe 

"Divanı Uigatüttürk,, ün "Tn:lnn,, kel" e
sine verdiği (''köyün kahyası, su taksim 
edici,, cilt m s. 335) mil.naya yakın bir 
m:mada kullaı:ı,mış olur. Eski bulgar, avar 
Te Huar'Jarda ''Tuzun., i:.ır unvan olarak 
bllanıldığı görülüyor. Orhon kitabelerinde 
de bir rütbe adı olarak "T udun,, kelimesi 
nrdır. Yakutçadaki T o yon kelimesine ge
lince bunun pek çok müpkkatı olduğu gö
riilüyor. Alelade sözlerde "efendi,, ve 
''Bey,, )erine kullanılıyor. Dilimizde "hi
'lrim, biikfunet sürmek, memuriyet idare, 
muhakeme, mahkemeye müracaat ... ., gibi 
sözlerle ifade edilen bir çok mefhumlar ya· 
lmtçada ''T oyon,, kelimesinin muhtelif müş 
taklariyle ifade olun yor. Şayam dikkattir 
i Toyon kelimes~ Pekanki'nin verdiği a 

lumata göre, "efe di,, e '1>ey,, manasında 
biitiin şimali şarki Asya ve ~ima1i garbi A
merika kavimleri arasında kullanılıyormuş. 

Bize göre "T o yon" kelimeıi eski türkçe bir 
kerıme ol p, yakutlarda kullanıldığı gibi, 
"tann" ve ''kabile reisi,, (bey) numı 
iifude etmiştir. Türkçe Buda metinlerinde 
:rahip mana.sına kollanılması yeni devirlere 
aittir. Kiıgarlı ?riahmut .zamanında ''T u -
Clun,, ile "toyın,, kelimelerinin bu kökten 
ıeldiği unutul f, ayrı ve miista'ki1 ketime 
sayılmı~1ardır. lhtimalki, Anadolu alevileri 
nin ve bazı tiirkmen oymaklarmm kullan • 
dıklan ~a ile "Torun = halife,, kelime· 
• de "Tozun - Toyun,, lcelimesiııin "r,, li 

Jtkli olabilir (Tos n - Torun kelimeleriy 
le de mnknyese ediniz). 

2) lakta: Yakut tüıkçesinc arapçadan 
geçtiği zanned"J;-bilecek kelimelerden mü
himleri malrtacıak (metetmek), mal (ser
vet ve m-lk), Ta'ır (tazir,, iedip) kelime· 
1eri ir. Halb •• Pekarski r atinden bunl 
mı da arapça ile katiy iinasebetleri ol-
ma ifı gö -ı ektedir. 

et 
1 Ya'1ancı postası. 

ar n Si 
Roma, 28 temmuz 

Mardin Halkevinin bütün şubelerinin 
faaliyetleri eyi neticeler 

.• insanlığın gördüğü en Dilyük harbın Ü· 

venyor. zerinden yirmi sene ge~tiı...-ten sonra, bu • 

Yazan : Bcrıito ~1 usolini 

ge~tıkçe unutuluyor. Hugen"ocrg'in muh 
tırası tekzip olundu. Rusya mütemadiyen 
kuvvetlenmektedir. Bu memleket lakayt 
kalmamıyaca.k bir derecede askeri bir dev 
lct olarak inkişaf ediyor. Haklı sebepler. 
le mm.hedelerin tetkikine en ziyade ihti· 
yacı olan devlet Macaristandır. İtaıya•nın 
bu hususta takındığı tavur yalmz milli 
sebepleri göı:önünde bulundurmaktan neş 
et etmiyor. İtalya üzerinde müessir olan 
sulha giden hakkaniyet esasıdır. Triyo
non muahede11i Macaristan'ı kelimenin 
tam manasiyle nefes alama:r; bir hale sok· 
muştur. Boğazmdan sıkılmış olan "bir 
Macaristan yaşıyama:r; ve Triyonon mua .. 
hedesini de tanıyamaz. Fransızlar da pek 
ala anlıyorlar ki, bu vaziyet artık muhik 
göste:rilemiyecek bir haldedir; ya bir har· 
bı ve yahut da Milletler Cemiyeti misakı· 
run 19 uncu maddesinin tatbikini icap et• 
tireceKtir. Bu maddenin tatbiki ise bana 
pek şüpheli gözüküyor. Kanaatimce Tri .. 
yanon muahedesi yeniden tetkik edilme· 
dikse Tuna havzasında ancak kısa veya 
uzun sürecek "oir mütareke devresi olabi· 
lir. Fakat hiçbir zaman sulh temin ede
miyeccktir. Diğer mağliip milletlerden 
olan Türkiye muahedeyi yeniden tetkik 
meselesini si1ahiy1e :zorlıyarak hallettt 
Bulgaristan~ın takındığı tavur ise daima 
teenni ile hareket etmek oldu. 

Mardin Halkevi kuruluşu gününden
beri müsbet çalıfill'l sahasında öyle .zanne
diyormn ki, en ilerdcki arkad~lardan hiç 
de geri kalmamı~tır. Çalışmaların şöyle 

bir hulasasını yapmak mümkündür: 
Dil, Edebiyat, T.arib: Halkevi Türk 

dilini yayma savaşını ilk wnde olarak ka· 
bul etmiş Ye bu iş bütün komite: erce prog 
raınlannrn ilk maddesi olarak .kabul edil· 
miştir. Yalnız nefsi Mardin'de değil~ bü
tün kazalarda teşekkül eden Türk Dili 
Yayma Cemiyeti namındaki organlarla 
cidden parlak muvaffakiyetlcr kazanmış
tır. Ve bu iş için kullandığı propoganda 
kolları hiç yorulmadan uğraşmakta, sis
tem dahilinde çalışmaktadır. udin'de 
çıkan Halk Sesi gazetesinin bir sayıfası 
altı ~klu Mardin Halkevi namiyle intişar 
eder ve Halkevinin fikir ve çcılrşmalarınm 
makesidir. 

Güzel sanatlar: Şimdilik iki .kol üze
rinde çalışmaktadır: Müzik. Hey'keltraş
lık-. Müzik kolu salon musikisi ve banclıJ 
olarak ikiye ayrılmıştır. On altı parçalı1c 

bando aletleri getirilmiş ve on gün zar
fmda cümhuriyetin onuncu yıl dönümü 
marşı nota üzerinden öğretilip çaldml
mıştır. Bu işte Halkevi reisinin (On yıl. 
da on asırlık iş gören Gazi çocuklaı ına 
on günde cümhuriyet marşını ça~mak ge· 
rektir) eklindeki i~aret ve teşviki baı.co· 
da çalışan gençleri geceli gündü,ı:Jiı uğ

raşmağa ve muvaffak olmağa sevk.:tıniş· 
tir. Heykeltraşhk şubesi ise boş durma
mıştır. Gazi'mizin şahsını göremonek 
talisizliğine rağmen müteaddit büst, hey
kel, portre ve resimlerden ilham alan 
heykeltraş muallim İbrahim Bey Gazi'· 
mizi görenlerin pek çok benzettikleri el
biseli bir büstünü yapmıştır. Bu büst bü
tün benzerlerinden tamamen ayrı bir hu
susiyette çoğaltılacaktır. Karton piyerle 
yapı1acak olan bu büstler Gazi'mizin ten, 
çehre, göz, saç ve elbiselerinin tabii renk 
leriyle çıkacaktır. Bir tanesi de münasip 
bir yere dikilmek üzere madenden dökü· 
lecektir. 

Temsil Şubesi: Şimdiye kadar dört 
temsil vermiştir. Bu temsillere halk çok 
rağbet etmekte ve yeni gördükleri temsil 
şeklinden his ve ahlak noktai nazarından 
tatmin edilmektedirler. 

Spor Şubesi: Mardin"in bir dağ silsi
lesi üzerinde kuruluşu yüzünden ufki bir 
düzlük bulamamaktan sporcu gençler ço'k 

aııetedilmi!; mahtai (J) =- meth • wıa et J 
eıt:k, hürmet gönermek ; mahtayı = y -

ret etmek; Mahtal - · et, meth, ta

gıU = kaside, methiye; mabta.n (ı) = 
ke1Jdisini metetmek ve ilah (11153 -1540). 
Bu kelime türklerle komşu olan ve eski za • 
manlardanberi lürk kültürü tesiri altında 

lnnan mogol ve mançularda da aynı ma
.ıada kullanıldığı gösterihni~r. ( n~ cı·. 
linde maktambı - mettetmek; rnogolcada 
magtagal - kaside, methiye; Büvertçe'1e 

aktaha (ı) - etetmek). 

3) Mal: ' lal,, kellmm de 
ya Turani kavimlerinde - Fere · r ke-

l" dir. Rcs il" lerindeo E. D. Poliv v 

ii r olarak l6 · edi -
yor) ["ili ekteplerde tenkkiyat öğrenen 
tal eler i: lisaruyete m .. thal,, Laüngrat 
1928 s. 52]. 

uzak yerlere kadar gitmek medmriyetin
de idiler. Şimdi şehrin kenarında .nis

bC'ten düz bir yer 1>eçilmiş e tesviyesine 

gün hala, Avrupa·nın mukadderatı bu bar
ba ve bu harbı bitiren sulh muahedelerine 
b<ığh bulunuyor. Bugün Avrupa'ya 1919 • 
1920 muahedeleri hakkında üç çeşit siyasi 

ba~lanmıştır. Mardin stadı olacak olan kuvvet, üç türlü fikir cereyanı ve üç tür
bu yerin te$Viyc işi ilerlemektedir. Ve lii de kanaat hakimdir: Bunlardan evcl • 

Mardin'in stada kavuşacağı zaman sok ya emirde sulh muahedelerinden istifadeler 
kınlaşmıştır. 

Küıüphan-e ve Ne§riyat Şubesi: Mem
leket kütüphanesiyle t>icleşerek güzel ve 

zengin bir kütüphane yapmıştır. J\•arclin
de çıkan Ha1k Sesi gazct:5ı Halkevi OY· 

ganıdır. Ve gazetenin sab•bi Siret Bey 
de neşriyat komitesi mümcssilidir. BU-i 
antMli, diğeri kadranlı iki tane r.ıdy4':>iJ -
te icap eden n~dyat yaptlm.uttadır. 

Köycüler Şubesi: İnisyaWi kuvvetlı 

bir zat olan Iabrikati:ir Rı int B~yin riya
setinde z~in bir progı·anıiıı işe başlamış 
tır. Bando ile köylere seyahat progrıuru 
tanzim edilmiştir. Köylülere her türlü 
tedıilat yapılmakta, hastaları Ha1kevi mu 
ayenehanesinde mucyene ve tedavi etti· 
rilmekte. icap edenler hastaneye gönderil 
mektedir. Köylülere bedava istida yazıl· 
:naktadır. 

Halkevinin bütün bu çalışmaları şaya
nı hayrettir ki, Ha1kevine mutat ve muay 
yen varidat verilmeden ve kendisine tab
si~ edilen eski tiC41ret odası binasına geç· 
meden dar bir iki oda içinde )'apılmıştır. 
Gerek halka, gerek ark.adaşlarına ve ge· 
rek hüklimct adamlarına kendisini çok 
SC\tdirmiş olan ve oütün menfaat ve ka

an~larmz istihkar ederek gece yanlarına 
kadar çalış.an Halkevi Reisi Dr. Aziz Ni
hat Bey ince bir görüşle satışma sahalın. 
nı teksif etmekte ve müsbet verimler Vt'· 

ren ~hşmalan intihap edişte hakkiyle 
muvaffak olmaktadrr. İçtimai yar<lım Şu 

besi yerine kaim olmak üzere eveler, tetes 
süh etmi şolan Himayeietfal merke:dııı 

canlandırarak gene Halkevi idare heyetin 
den seçilen azalariyle ve Halkcvi himaye 
sinde teşekkül eden yeni heyet dolgtm 
bir ıveriınle ?lışmaktadır. Şimdiye kcıc 1r 
ikiyüz altmışÜ!i çocuğa elbise g'.iydir••.ni~, 
elli fakir çocuğa mütemadiyen sıcak ye
mek tevzi edilmiş, yüzlerce fakir çocUJt 

Halkevi muayenehanelerinde muayene ve 
tedavi edilmiş ve ounlara ilaç verilmiş, 
birçok süt çocuklarına temiz süt verilmiş. 
tir. Bu salışmalara ait-bulabildiğim bir· 
kaç Iotografı takdim ediyorum. 

Çoban oğ lu ts WL H.U(Kt 

Fransa hava büyük 
erkanı harbiyesi 

Fransa bıva ezar · deld ıat i~leri 

dairesi kaldmlmış ve ~airenin vuiyfele

ri hava büyük erkanı harbiyesine verilmiş • 

lır. Hava erkanı harbiyesinin umumi teşki

lib . • vuiyeti ahnqtır: Birinci 4 "rt, 

teıkilit ve nmvauaf ordn e sı; ikinci J •. 
rat, -çincii daire, lıarekit; dör

e ve mebani; f,qinci 

dair~, 

Kumandanlara }az tatili ya~ak. 

Frt.nS& a nuın IO temmuzda ver • 

eliği Lir emirle tabur, alay, liva, fırka ve 

mmtaka dan1armm l liyet devresi 

oJaıı yu • · de vaziyfe baı)anndan 

aymmıyarak ile taliın ve ter 

~gul o alan liizmııunu 

etmistir. am feVkalide sebeplerle 

ek salahiyetini kendisine hasret -

... çıu.u~·"" arapt.a "d- y ,, eli

o1ab~ği hctıra geliyor. 
fıkirleıiı:e g-re, ke 

ve hatta fevkalade menafi temin etmiş o • 
\c.nlar gelir; ikinci grup ise mağlübiyet 
r.'tiycesinde arazi kaybetmiş ve siyaseten 
eğıır darbeler yemiş olanlardır ki sulh mu
ahedeleri aleyhinde müeadelededirler; ü • 
çüncü grup ise. galiplere mensup olmala
rına rağmen 1919 .istatükosunun Avrupa • 
yı yeniden kurma politikasının çevrilmesi 
zaruri olduğu kanaatini güdenlerdir; ve 
n]hayct üçüncü grupun tuttuğu istikamet· 
Jerde nüfu:r;lanru kullanan bitaraf memle
ketler gelmektedir. Versay zihniyetini mu. 
b?1aza eden galipler: "Vcrsay beşcriyt ta
rihinin son sayıfasmı teşkil ediyor. Ver • 
say muahedesi hiç kimsenin elini süremi -
yeceği bir şaheserdir . ., diyorlar. Bu gru • 
pun remizleri: mevcut ~eklin muhafazası
dır. Mağlôplar .ise bugün dünyanm astırap 
çektiği .iktısadi ve ahlaki kötülüklere sebe
biyet veren sulh muahedeleridir iddiasın· 
d<tdırlar. Bu grupun ela remizleri: sullı 
'luahedelcrinin yeniden tetkiki'dir. Üçün· 
,..Ü grupun iddiası şudur: Tetkiykat o su
retle yapılmalıdır ki, sulh muabcdelcrindc 
hakkaniyet iycabına uygun ne varsa hep 
i aynen muhafaza edilmeli, ancak herşey

den evci Avrupa medeniyetinin izmihlali
ni mucip olacak yeni bir harptan kaçın • 
malı ve dünya sulhu miiemmen olmalıdır. 

Muahedelerden i tifadeler temin etmi~ 
olan grupun başında Fransa bulunmakta
öu iki sulh muahedelerinin "bekçisi,, sıfa -
tiyle nasıl bir rol oynamağı dcrriş ettiği • 
ni .Bartu'nun Tuna seyahatiyle de hllhas
Sl teyit etmiş oldu. Mağluplar gurupu· 
nun ana desteğini Almanya teşkil ediyor. 
Uçüncü gurupu, tarihi ve coğrafi inkişaf 
saikasiyle ve gerek kara ve gerekse deni2 
muvazenesi sebeplerinden dolayı bu mes
elelerde ber<:ber yürümek mecburiyetinde 
olan İngiltere ile İtalya te il ediyor. 
Tarihin dinamiği icabı olarak, sayılan 

gurupların izah edilen sabit inki§af şe

kiUeri içinde uğraşmaları ve biç"bir veç
hile değişemez olduğu tarzda kabul edil
mesine sebep yoktur. Fransa kendini, 
sulh muahedelerinin muhafızı diye telak
ki ediyor. Hakikatte ise yalnız bu mua
hedelerin tetkikini talik etmeğe ve bu iş
lerin mus1ihane bir safhaya girmesini u· 
zatmağa muvaffak oluyor. Sulh muahede
lerindeki maddelerin iuıkikatte .ne Jcadan. 

Muahedelcrin muhafazasını talep et• 
mekle bunların yeniden tetkiki keyfiyeti· 
ni uygunlaştırmak Avrupa'nın büyük bir 
meselesidir. 1918 denbed Avrupa politi• 
kasının derdi ''e çaba:Uimalan hep bunun 
üzerinde toplanmıştır. Bu iki prensip 
meselesi halledilmedikçe Avrupa rahat yü 
rli görmiyecck ve galiplerin tatlı sözleri 
mağluplann protesto seslerini sustu.tamı· 
yataktır. 

Dediğim gı"bi, Lon<lra ile Roma f\vru· 

pa muvazenesinde aynı politikayı takiP. 

ediyorlar. Yalnız miza~lann muhtelif ol• 

masmdan dolayı inhiraflar husule gelmek 

tedir. Pek büyük menfaatların ihtilaf 

halinde bulunması, biribirine zıt ve anut 

haleti ruı:.:> elcrin karşılaşması yüzünden 

muvazene politikası ~ok güç Lir va7iy<'t• 
tedir. Bütün bunlma ra~>men, bugüne ka• 
dar sulhu temin etmiş ve ileride gene te

min edecek olan yegane politika muvaze• 
ne politikasıdır. Unutmıyalım ki, Avru • 
pa devletleri bugün l 914 ten daha ziyade 
silahlıdırlar ve tekrar boğazlaşmanın ve 
yeni bir felaketin önüne ancak Londra
Roma mihveri geçebilir. 

------··-----
nın tatbik edildiğini ve ne kad .. rmın da Yeni neşriyat. 
s1kıt olduğunu veya tadile uğradığını 

tespit etmek pek enteresan olurdu. Frnn- Sinanoğlu'n n iiç piyesi. 
sa Hükumeti bile sulh muahcdelerinin 
gayrı kabili tadil olmadıklarına, kıymetle- 1 iish t Ha · Sina oğlu' on yeni bit 
rini kaybedeceklerine ve bunları kurtar- kitabı daha çıktı. Maarif Vekiletinİn b:ıs· 
mak için ise en iyi tabiyenin dogmuş olan 1 bğı bu kitabın adı "Bir ıabitin 15 günü,, 
hakiki vaziyete uydurmak olacağına ka- d"" - d 1"k b. · ti" y- k tu· . . . • ur; uç per e ı ır pıye. r. ur ur 
naat getırmek mecburıyetınde kalacaktır. l . . I b 

3 
del"k d 

.. . • ~ Uj epopesıne aıt o an u per ı · rall1ı 
Bana oyle geliyor ki, Egcr Fransa tetl· b lda bizd I J • • d b"ricikf!• 

eken müzakerelerle halin icabına uygun ~ yo . ~ ~ ~ ~ ıçm e _ 1 
• 

1 e 
bir yol tutmuş olsaydı, bir kısmı mevcu· Bır gc ç zabitin m Ilı mucadele lencd 
diyetlerini barba medyun ofan, kimisi a- lrumb I' geçe yab iiçinde büyük le' 
razilerini iki ve hatta üç misline çıkar- jandm derin heyecanı en canlı surette Y' 
rruş bulunan ve her ne pahasına olursa ol- ıatılcuştrr. 
nun statukoyu muhafaza}a azmetmiş olan 5· -1 , "S-L il 4 erek 
K .. ··k t ·ı f D . ka ınano n nun ilJUlrya,, a ı p 

uçu ta a evleUerıne rşı olan ta- illi b" b ka dramı d M rif y kil • ,e 
ahhutleri böyle bir hareketi felce uğrat- ır 1 1 11 aa e etiJJ 
mazdL Küçük İtilafın kendi &alarmda- bastınlmaktndu-. Ayrıca "Sııkaryamn tıı1' 
ki vaziyet dahi )Cknes k ve sabit değil lir yarecisi,, atlı iki perdelik bir dramı da fşf 
M a cla Harici)e Nazın Beneş Titülesko- yare Cemiyeti tanıfmdan baıtınlmıştrr. 6° 
dan daha az anut görünüyor. Çekoslovak- ~piyes 30 nğusto5ta bjtün H~lkevlerind~ 
ya'nm Hariciye Nazırı, lupılarr sımsıkı oynnnncnktır. 
kapalı duran muahedeleri tetkik imkanla-
rına arasıra taze hava cerey nı vermekten 
hoşlanıyor. Varlık 

Bu kıymetli fikir ve san t st 

nın 26 I:icı sayısı çılanı§hr. Bu sayıda f 8o; 

şar Nı:.bi Beyin (Şöhret tufeylileri) ii~· 
bir - bes~ Hasan Cemil Bey" (ŞııJ' 
ler ve kahramanlar), Abd""lhak ş· · Be' 
yio (?ir "rir hanı a· bir Jıatırnc l 
Cemil Senıı Beyin (Fikir kmntılan) i ·ııı 
yazılan, Ağrıoğln Samet lle}in (Hey il 

x. • .. 
isimli güzel bir nesri, vmcr B~drettt 

"~kt k,, (met ek) kelimesi A- s daki ımelruı· tID
0 

lbomnıusu 

Biiret e mo
kullanılıyor • 

Mağluplar arasında da yeknesaklık yok 
Almanya'da milli sosy:ılistler iktıdar mev
kiine geçinceye kadar koridor meselesi 
Alman siyaseti metalibatınm esası imiş 
gibi görünüyordu. Leh-Alman itilafı bu 
meselenin hallini on sene gc.riye attı. Bu 
'Suretle de bu tehlikeli ihtilaf bertc:raf e
dilmiş oldu. Alsas Lorcne gelince, Hit • 
ler tarafından mütea ddit defalar bu yer
den sarfm~ar edild iği saraha tc.a soylen
di. Sar meselesi 1935 t e muracaat edile
cek umumi liranın netices ine bırakıldı. 
Avusturya yalnız bir avusturya işi d-ğil, 
bir Avrupa meselesidir. Orası müstnkil -
dir ve ilerde de müstakil bir de\•let olarak 
kalmalıdır. 

yin (T .. rk ~estanma gi " ıı) is" lı le 
1 

Halit Ziya &yiıı (Un f u; bir mcktıı . 
dolu türkçesinden s a b-tün f"rk ıeh

Çf'lerinde miifterektir. Y k timi hu keli • 
menin ek ç k ü~an olduğa görül ek 
rdir: 

Vlnhtabıl - t~ kür; a1ıtal>rllah = 

_,da" , , go.ca tan-,, , 
e "Ta -" ynı eladır. 

5) Do1ıla: Başka türklerde iıitilmiyen 
ve dünya manasına gelen kelimelerden biri 
de "doyda,, Te "doydu., elimesidir. ilk '(Arkası var) 

ABDÜLKADiR 

e A.. Gz.ffnr lhyi!ı nı·-d n tere€ e lr 
ff (E\ kır.eğl) isim11 hlkayele", Hıı1it f ... 

l 
ri, Fazı1 H""snü, rııI zaffor P.ei•, fh 

1 . rıı' 
Almanya'da bazı muhitlerin ileri sür- ·f, Rıza V r 1 &ylerin giİZ"I ~fü l 

dükleri şarka doğru genişleme planı gün dıı. Okurlarımıza tavsiye ederiz. 
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Hindenburg ve Tannenberg 
Çev · rme hareketi nasıl bitti? 

26 nğustoş 1914 sabahına kadar ma· 
nevrasmı ve hazırlığını ikmal etmiş olan 
Hindenburg'un ordusu bu sabahtan iytiba
ren taarruza ba§ladı. Gerek Samsonof ve 
gerek Hindenburg ordularından her ikisi de 
taarruzi bir hareket tasarlamı§ ve ona göre 
ilerlemiş bulunduğundan bu çarpışma hare 
ket ve manevra harbınm karakteristik bir 
misalini meydana getirdi. Bu harpta §Üpbe
ıiz ko1ordularını en yakındım idareye muk 
tedir olan ve birlikleri arasında ahengi ve 
CJisiplini temin edebilen muvaffak olacaktı. 
Hindenburg'on düşmanına en büyük tefev
Tlik noktası da burada :di. 

~/ 

fl4Jll ı m la S I 

W111Jfl ortlvsv c::::::> 
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Alman merkezinde müdafaada bulunan 
yirminci kolordu ve redif fırkası iki rus ko
lordusunun taarruzuna mukavemet ettiler. 
Sa; cenahtaki birinci alman ordusu ilk gün 
!kü taarruzda düımanm ileri mevziini zap -
tetti ve esas mevziine çekilmtğe mecbur et· 

ti. Fakat asıl darbeyi Jimalden cenuba doğ
nı ilerliyen Makenzen ve Bülov'un iki kolor 
dosu 27 ağustosta vurdular. Samsonof'un 
sağ r.enahında ve ıimale doğru ilerliyen al· 
tır.cı kolordusu perİ§an bir halde geriye 
lcaçmağa ve bu dakikadan iytibaren de al· 
mao merkezine doğru ilerlemif olan rus ko
lordulamım gerisi tehlikeye girmeğe baş -

bdı. 
27 ve 28 günlerindeki çetin mllharebe-

ler esnasında Samsonof'on merkezdeki kol

ordn1arının büyük gayretlerle harp etmele

rine ve hatla bazı mevzii mııvaffakiyetler 
kazanmalarına mukabil cenahlarındaki kol· 
ordular sarsılmı~ ve çekilmi~lerdi. Sam • 

ıonof elinde ihtiyat kalmadığ1 için bu vazi
yeti düzeltmeğe muktedir olamıyordu. 

Asıl şayanı hayret olan şurası idi ki, bir 1 

günlök seri yürüyüşle Saınsonof'u kuşatan 
alman kolordclarmm tam gerisine düıebile 
cek olan Jİmaldeki birinci rus ordusu (Ren· 
nenkampf ordusu) tekmil bu savaş esnasın 
da harekat sahasına yanaşmağa bile teşeb • 
büs etrn miş, önüıı~e 9Özril ol--rıık b111unan 

tek bir süvari f ırkasiyle iki redif livasmm 
perde hattını dahi geçmemiıtir. Rus başku 
mandanlığı da vaziyete müdahale ederek 
oir kaç kolorduyu o1sun cenuba çevirmemiş 
tir. Bu şimal ordusunun kendi gerilerine 
tesiri ihtimalinden bidayette büyük "tered • 
düt ve buhranlar,, geçiren Hindenburg vazi 
yetin son şeklini görünce sağ cenabmdaki 
birinci kolordusunun çarpı~tığı rus kuvvetle 
rin: de ihmal ederek bunu da mevziinden 
çekmiş, öz yurtlarını büyük f edakarhklarla 
"•Üdafaa eden Pomeranya rediflerini bura • 
da bırakarak tekmil kolordunun simalden 
" '-.. Makenzen ve Bülov kolordulariyle 
ı.· k •ı ısınının ve bu suretle Samsonof ordusu 
nun lam ihatasmı iknıal etmek için §İmali 
c:arkiye doğru taarruzunu emretmişti. 

28 günü akşama kadar çetin bir muha· 
"'Pbe ile dü§Dlanı geri püskürten şimal ve ce 
nup ibate kolorduları 28-29 gecesi de sa· 
haha kadar yürüyüşe devam etmiı ve iki ta· 
af öncüleri arasında 15 kilometre kadar 

bir mesafe kalmıtb. Nihayet ertesi gün ba 
da kapatıldı ve 31 ağustosa kadar de • 
vam eden sıkııtırma netiycesinde ve ıura· 

dan buradan gönderilen bazı rus kıtalarınm 

etmber haricinden, diğer kolorduların çem· 

ltr dahilinden yaptıkları mukabeleye rağ -

ıen bugünde Samsonof'un merkez kolordu 

tarı teslimden başka çare bulamadılar. Yal

·uz sağ oll\rak teslim olanlarrn miktarı 65 
bin ki!i idi (Hindenburg ordusunun yarısın 

1an fazla). Ölenler ve yaralılar da nazarı 

iycibara alınırsa bu rus ordusuna tam mana 

siyle "imha edilmiftir., denilebilir. 

Cenaptaki ruı ordusunun imhası ilk se

mere olarak ıarki Prusya'nm istiylasını 

dtrhal durdurdu ve Hindenburg'un bütün 

kuvvetiyle bu defa Jimaldeki ruı ordusu 

üzerine yürümesini temin etti ki bunun da 

alman toprağından atılması için 1 l gün ki
fi gelecekti. 

işte büyük harpta ve Avrupa ı:ephele. 
r:nde kumandanlık sanat ve dehasmın en bü 
yük ve b~Jki de yegane nümunesini vermi! 

olan Hindenburg'un Tannenberg'teki zaferi 

'ıöy)e ba§lar ve ııiyasetin maaliip ettiği ordu 

armı getirip vatanda terhis ettiği dakikaya 

adar da bu şan ve şerefi hiç bir mağliibi • 
.... ı .. '"kPlf'nrrıcz. M. Ş. 

Çıktı 

Ta ~~mis Kıyıları 
FALiH RIFKJ 

Londra ve İngiliz hayatı 

tasvırleri. milletler arasın

daki mücadelelerin müna
ka§ası. 

Ki~apçılarda arayınız 

60 lrnruş. 

A vıısııırya turizmi. 

• Grup. 
Üçüncü grup, bizim gruptu. ğün yemeğin sırtını her defa -

Fransızlar, yugoslavlar, romanyalı - smda muntazaman yere getirdik -
lar, belçikalılar, polonyalılar, yunan ten sonra, Madam Ransan'a "Viens 
murahhası profesör Luvoris ve ben. mon petit chou,, der ve derhal de -
Merasimden en çok kaçanlar, her rm bir uykuya dalardı. Biz tabii Lu
yerde en fazla gürültüyü yapanlar, lu'yu yani madamın kocasını kıskan 
diğer gruplardan aramıza adam çe - dırmağa çalışınca, o, hiç istifini boz 
kenler, bizler idik. Otokarımızda da mıyarak "Koko uykudan ilar. aşka 

ima dört beş ki
şilik yedek yer 
olduğu için he -
men her zaman 
misafirlerimiz 0 

luyordu. Mesela 
İngiliz murahha 
sı Mr. Wynn _ 
Edwards, seya
hatin son hafta
sını hep ~zim a 
rabamızda ge
çirmişti . Çok 
g-enc ve çok gü
ze) olduğu için, 
adım Dorian 
Gray koymus -
tuk. Mm. Ra'it~ Seya1ıate İflİrak eden gazetetiluJen bir grııp. 

san, onu hemen yanına aldı. Y almz 
nl: kendisi bir tek ingilizce kelime 
ne de İngiliz del:kanlısı bir tek frau 
sızca kelime biliyordu. İngilizlerin 
kendi dillerinden başka bir dil bil · 
mediklerine bu seyahatimizde bir 
kere daha şahit olduk. Çok zeki, ay
nı zamanda bizim İstanbul da dahil 
olmak üzere çok yer görmüş olan 
Sir John Foster Fraser (altmış beş
lik şirin bir iskoçyah) bir çok mü
nasebetlerle birkaç nutuk söyledi. 
Anlıyanlar, bir monolog dinlemiş 
kadar hoşlandılar. Fakat anlanuyan 
lar, sade gülenlerle beraber gülme -
ğe mecbur kaldılar. Bizim Dorian 
Gray de, yanındaki güzel fransız 
~adamı ile konuşacağına İngilizce 
bılen erkeklerle ahpaphk ediyordu 

Grupun iki mihveri vardı. Biri, 

size anlatmış olduğum Allah-Baba 
biri de Yugoslavya murahhası Ko -
ko. Doktor Brakus'a bu ismi Madam 
Ransan takmıştı. Koko, 120 kilo a

ö-ırlığında bir gemi aslanıydı. O ve 
macar murahhası Piş ta (o da onun 

ikletinde) yemek masasında karşı 
karşıya geçtiler mi, bir geçit tutmuş 
gibi, ne sağa ne sola ne yemek ne 
de içki tasımağa imkan olurdu. Ko
l.re ile Pişta, biri et yemeklerinde 

ve birada öteki de unlu yemeklerde 
'ılC şarapta birbirleriyle yanşa çıkar
lar ve civarlarında oturanları muhak 
kak surette aç bırakırlardı. Bazan a
ramızda, bazı yemekleri beğenmi -
~nler, hisselerimizi rnacar yahut 

1ugoslav pehlivanına teberrü eder_ 
11k. 

İste bu Koko, günde her beş ö-

bile vakit bulamıyor ki telaşa düşe
yim" cevabını verirdi. 

Bütün bunlar, üçüncü grup men
supları arasında ne kadar temiz bir 
samimiyet olduğunu gösterir. Her 
şaka yapılabiliyor, her arkadaşın hu 
susi tarafları karikatürize ediliyor 
ve bütün yolculuk, şen gönüllerle a
krp gidiyordu. Gnıpumuzun en mü
him misafirlerinden biri Corriera 
della Sera'nm ressam-muharriri An· 
selmo Bucci idi. Kendisi aynı zaman 
da, bütün seyahat arkadaşları ara
sında, en fazla tanılan ve en çok se
.,ilendi. Ben adım Milano'nun ikin
-;i domo'su koymuştum. Her coşkun 
luğunun ortasında onun italyan mi -
zacı bir kaç ac1amboyu f ışkınrdı. 
-....,dan başka daha 5 tane İtalyan 

' 

Cazetecilerdtn bir kısmı lJir aracla. 

Seyahate iıtirak e:len gazeteciler bir gezintide. 

vardı. Fakat ltalya'yı, o, ötekilerin 

yekunundan fazla temsil ediyordu. 

B';Jcci, yalnız kabının taşan şara

bından herkese ikram etmesini se

ven bir insan değil, aym zamanda 

üç çekilmiş bir sanatkardı. Yolcu -

luktan, köyden yahut şehirden, ye -

mekten yahut kadından bahseder -
ken, güzel fransızcasını bir fırça gi

bi kullanır ve cümlelerden resimler 

yapardı. Bir gün onu ne fransızca 

ne de italyanca bilen bir viyanalı 

hanımın yanında, söylemek istedik

lerini anlatmak için bütün bir albü

mü resimle doldurduğunu gördüm. 

Zannetmeyiniz ki bazı arzu1arı var. 

dı da anlan resimle anlatmağa ça -

!ışıyordu. Hayır, Bucci, elindeki boş 

albümü bütün bir nezih ve derin mü 

kalemenin hiç sübjektif olmıyan un 
surlariyl doldurmuştu. Fakat Ha. 

mm kahkahalarla gülüyordu, çünkü 

Bucci kendisine, bazı milletlerin se

vişmedeki mizaçlarını sembolik yol

d<'.n bir takım hayvan reı;imleriyle 

anlatmağa çalışmıştı. 

Seyahat bittikten sonra Viyana -

dan bütün murahhaslar ayrıldılar. 

Hep, hareket eden katarların saatle-

rine göre, kısa fasılalarla. Zannedi -
yorum ki, bu hususta da en çok mu
kavemet gösteren bizim grup oldu . 
Sondan bir evel ben hareket ettim. 
Fn sona kalan Bucci olmuştu. Tren 
hareket ederken haykırıyordu: He
ninizi yola ben koydum. Şimdi. Vi • 
yana kaldırımları üzerinde, tek ba
şıma benim halim ne olacak? ,, 

-Ha bakayım, bir de halinden 
sikavet et!,, dedim. 

Hakikaten bütün ücüncü grupun 
bıraktığı miyra .. , simdi artık Buc -
ri'} e devredilmiş bulunuyordu. Vi -
vana, artık yalnız onundu. 

BURHAN ASAF 
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A 11d re ltltıl r" 

Çen bir şey görmüyor, bayılacakmış gibi bütün azası 

titriyordu: otomobil de geçiyordu. 
Antikacının önüne geçmiş olmasına vaktinde mani ola

rn~mıştı. Dükkancı: ''Delikanlı fena halde hasta,, diye dü -
Ündü. Yuvarlanmaması için koluna girdi. Çen bir vuru§ta, 

kendine uzanan kolları indirip ileridoğru fırladı. Acı dük -
kancıyı bir an yerinde durdurdu. Çen adeta koşuyordu. 

lar etrafını almağa başlamıştı. Tokayı alıp dükkancının su- ı 
ratı~a atarken çantasını kapamamış olduğunu farketti. Oto-
mobıJ t·-· a · g~ç ıgın enberı. çanta, bu budalanın ve yoldan gelip 
geçenlerın gözleri önünde açık kalmış ve bomba da - üze-
rindeki kag-ıt ka ld o- d · ymış o u<> un an - meydana çıkmıştı. Dık-
~atle çantayı kapadı, halbuki sinirleri iyice gerilmiş oldu . 
gundan az kaldı hepsini birden atıyordu. 

D?kkancı koşa koşa dükkanına dönerken Çen de hızh 
hızlı ılerlemeğe başladı. 

Çen olanı ona anlattı. Pey, Çen'in dükkandan yalnız çık

madığını görünce ne yapacağını şaşırmıştı. Köşeden bir 

kaç metre ilerideki kendi atış mevkiiııe doğru ilerlemişti. 

Şanghay'da otomobiller soldan giderlerdi. Halbuki sokak 

kalabalık olmadığından ceneralm şoförü k~şeyi dönerken 

gayet açık almış ve bu suretle yolun sağına geçmişti. Bu 
sırada otomobille kendi arasına bir de çekçek arabası g-ir • 

mişti. 

Dükkancı bağırıyordu: 
- Tokam, tokam! 
Toka çantada idi. Cen bundan bir şey anlamıyor, bütün 

adaleleri, sinirlerinin en incesi sokağı doldur.;.iak, havanın 
hoşluğunda ağır bir gürleyişle patlıyacak bomba sesini bek

liyordu. Hayır; hiç bir ses yoktu. Otomobil dönmüştü. 
liatta simdi Suen'in önünden geçmiş olmak lazımdı. Bu 
hı lala ise hata olduğu yerde duruyordu. Madamki hiç bir 
Şey yapılamamıştı, o halde artık hiç bir tehlike yoktu. Öte
kiler ne yapmıslardı? Çen koşmağa başladı. Antikacı: "Hır
sız var!,, diye bagırdı. Dükkancılar dükkanlarından çıktılar. 
Çen anhdı. Hiddetinden tokayı ahp kaçmak, sonra nereye 
olur ·a olsun onu fırlatmak istedi. Fakat bir takım meraklı-

Pey'e rastlar rastlamaz sordu. 

- Ne yaptın? 

- Ya sen ne yaptın? 

Biri ilk önce ötekini dinlemek istiycrek nefes nefese ba
kıştılar. Yaklaşmakta olan Suen, bunların tereddüt ve şüp-
he ile dolu hallerine şaşkın şaskın bakıyordu. üçünün ko
lunda da hala çantalan duruyordu. Orada d.ıha fazla durma

mak akıl kan idi. Lokantalar pek emin deöildi. Ve bu 50 _ 

kakta, ücü de. pek cok defalar birleşmiş ve 
0

biribirinden ay
rılmışlardı. Niçin? Halbuki hiç bir vaka yoktu ..• 

Çen: 
- Hammerlih'e gidelim, dedi, 

Dar sokaklara daldılar. 
Suen sordu: 
- Ne oldu? 

Çen: 

- İnsan çekcek arabasını da düc;üni"r mü' cI li n:nıerce 

cekçekçi var ki ancak Şankayşek'in ölümü sayesinde hayat 

kaaznacaklardı. 

- İyi ama, işimi tam yapmış olmıyacaktım. 
Suen'e gelince: o arkadaşlarının bombalarını atmadıkla

ruu görerek cenerahn otomobilde olmadı.:ı düşüncesine ka-

pılmıştı. 

Çen alçak sesle: 
- Bombalar sapasaEl.am duruyorlar, dedi. B raz sonra 

tesebbi" ümüıü tekrarlarız. 
İlerledikce, geçen saşkmhkl~nnın yerini ümit · lik ah· 

yordu. 
Suen: 
- Hata benim, dedi. 
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1 M. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
5,;00 metre kaputluk kumaş 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Sartname ve nü· 
munesini görmek ic;tiyenle · 
rin her gün öğleden sonra ve 
münakasaya istirak erlecek · 
terin 14 R t 0~4 cumartesi gü· 
nü saat 1 o. r; da teminatlariv· 
le birlikte M. M. V satma). 
ma komisyonuna müracaat · 
tarı (1570) 7-2772 

1LAN. 
Hava ihtiyacı için 22.500 

metre c;amasırlık bez aleni 
münakasa ile alınacaktır. 
Şartname ve nümunt>1erini 
görrııek isti\ enln her gi~n 
öğleden c;onra ve münakasa
ya istirak edeceklerin 11 8. 
1 Q~4 çarşamba e:ünü saat 
10 «j rl_:l f'Pn1:11:'ltlariv1e hirlik 
tt "ır M V ~"' m ;::\lma komis 
' Jnuna mür::Jccı:ıtlart. f 1569) 

7-2773 

İLAN 
Hava ihtivacı icin Eskişe· 

hiı hava mektebine nazari 
bir dershane insası kapalı 
zarfla münakasava konmus
tur. Sartnamelerini görmek 
istivenlerin her gün öğ'leden 
sonra ve münakasava istirak 
edeceklerin 12-8-934 pazar 
günü saat 10.S da teıninatla
rivle birlikte M. M. V. SA. 
AL. KO. na müracaatları. 

(1597) 7-2803 

İLAN 
Hava kıtaatı ihtiyacı ıçm 

Eskisehir tayyare alayında 
üç adet su deposu inşası ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. Sartnamelerini gpr
mek istivenlerin her gün öğ
leden sonra ve münakasaya 
İştirak edeceklerin 11-8-934 
cumartesi günü saat 10.5 ta 
teminatlariyle birlikte M. M. 
V. SA. AL. KO. na müraca-
atlarr. (1599) 7-2804 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için (3000) 

kilo idrofil pamuk kapalı 
zarf usuliyle satm alınacak
tır. İhalesi 18-8-934 cumarte
si günü saat 14 tedir. Talip -
ler şartnamesini görmek üze
re her giin öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak edecek
lerin o gün ve saatinden evel 
teklif ve teminat mektupla
rivle birlikte M. M. V. satın 
alma komisvonuna müraca-
atları. (1668) 7-2906 

İLAN 
Elli ton Linit kömürü, beş 

ton lave kömürü ile üç ton 
kuru odun Ankara dekovil 
bölüğü için mübayaa edil
mek üzere pazarlığa konmuş 
ise de ihale gününde talip 
çıkmadığından yeniden pa
zarhP.a konmustur. İhalesi 
8-8-934 çarsamba günü saat 
11 dedir. Taliplerin evsaf ve 
şartnamevi görmek üzere 
her giin ö~leden sonra ve 
pazarlığa istirak edeceklerin 
de teminatlarivle M. M. V. 
satın alma komisvonuna vak 
tinde müracaatları. (1783) 

7-3075 

İLAN 
Y ozga ttaki · kıtaat ıcın 

25000 kilo arpa ve 7500 kilo 
sade yağı kapalı azrfla mü
nakasaya konmuştur. İhale -
si 2 evllll 934 nat"ar günü sa
at 10 da yapılacaktır. Talip
ler sartnamesini görmek üze 
re her gün ve münakasaya 
istirak için de vakti muayye
ninde teklif ve teminatlariy 
le Y ozgatta askeri satın al
ma komisyonuna müracaat
ları. Yozgat haricindeki ta
liplere şartnamesinin bir su
reti gönderilebilir. (1840) 

7-3165 
fLAN 

Tekirdağında bulunan kı
taat için ( 12,000) kilo koyun 

eti kapalı zarfla münakasaya 
konmu~tur. ihalesi 22 ağus-
tos 934 çarsamba günü saat 
15 tedir. Ta1ipler şartname
sini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için 
vakti muayveninde teklif ve 
teminatlarivle Tekirtiağ"'da 
a~kP.n satın alma komisyo
nuna müracaatları. ( 176 ı) 

7-3029 

İLAN 
Bumuvacla bulunan kıtaat 

icin (332 000) kilo kuru ot ka 
pah 7.arfl~ milnakasava kon 
mustur. thalesi 18-8-934 cu
m:lrtesi günü saat 12.S dadır. 
Tcılioler sartnamesini gör
mek fü~P.re her e-ün ve müna
kasaya istirak i<"in de vakti 
mı1~v,1eninrle teklif ve temi
natlarivle Rurnova'da askeri 
sat•n alma knmisvonuna mii-
r::ıratJarı (1777'1 7-3056 

İLAN 

Çatalca müstahkem mevki 
kıtaatt ihtiyacı için (50,000) 
kilo sığır eti 20 ağustos 934 
pa7.artesi günü saat 11,5 da 
kapalı zarf usuliyle münaka -
saya konmuştur. Şartnameyi 
görmek münakasaya iştirak 
etmek istiven taliplerin tek
lif ve teminat mektuplariyte 
gün ve vaktinde Catalca müs 
tahkem mevki satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(1760) 7~3048 

İLAN 
Hava ihtiyacı icin (15) ton 

vakum yağı pazarlıkla alına -
caktır. Sartnamesini görmek 
istiyenlerin hergün pazarlığa 
iştirak edeceklerin 12.8.1934 
pazar günü saat 14 de temi -
natlarile birlikte M.M.V. sa -
tın alma komisyonuna müra-
caatlarr. (1775) 7-3041 

iLAN. 
Münakasa gününde gali 

görülüp reddine karar veri
len beher takım üç sandık
tan ibaret olan beş takım 
seyyar malzemei baktroloji 
sandığı ile bes adet cantah 
mikroskop pa~arhkla ·alına
caktır. Pazarlığı 11-8-934 cu
martesi günü saat 14 te icra 
edilecektir. Nümunesini gör
mek üzere Etlikte nmum 
baytariye deposuna miiraca
at ve evsaf ve şartnamesin1 
g-örmek istiyen1er her gür: 
öğleden sonra ve pazarlığa 
iştirak edeceklerin o giiıı ve 
!':~;ıtinden evel teminatiyle 
birlikte M. M. V. Satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(1766) 7--3034 

İLAN 
Hava ihtiyacı için 950 met 

re amortisör lastiği pazarlık
la alınacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gi.in 
öğleden sonra ve pazarlığına 
gireceklerin 27-8-934 cumar
tesi günü saat 10,5 da temi
natlariyle birlikte M. M. V. 
Satmalma komisyonuna ınü
racaatlarr. (1866) 7-3166 

İLAN 

1200 kilo benzin ile 300 ki
lo gaz Ankara dekovil bölü
ğü icin pazarlığa konmuş ise 
de ihale gününde talip çık-

madığından yeniden pazarlı
ia konmuştur. İhalesi 12-8-
934 pazar giinü saat 11 de 
dir. Taliplerin evsaf ve şart
nameyi görmek üzere her 
gün ö,ğleden sonra ve pazar
lığa iştirak edeceklerin de 
vaktinde M. M. V. Satınal
ma komisyonuna mUracaat-
ları. (1867) 7-3167 

İLAN 
10,000 kilo Eyer sabunu 

ordu ihtiyacı için kapalı zarf 
usuli vle mübayaa edilecek
tir. İhalesi 27-8-934 pazarte
si günü saat 11 dedir. Talip
lerin evsaf ve şartnameler 
ile nümunevi görmek üzere 
her giin öğleden sonra M. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Ankara müstakil Jandarma 
tabur kumandanlığından: 

Taburun bir senelik er.zak ihtiyacı için aşağıda cins ve 
mikatn yazılı 23 kalem erzak kapalı zarf usuliyle satın alı
nacak ve kapalı azrf münakasası 27-8-934 pazartesi günü sa
at 15 te yapılacaktır. Talipler şeraiti anlamk tizere. her gün 
münakasaya istirak için mezkur gün muayyen saatinde An
kara'da müstakil Tabur kumandanlık kararr:ahma müraca
atları. (1851) 

Erzakm miktarı 

Azami 
110000 

1000 
11000 
6000 
4000 
2700 
2500 
3200 
1700 

135000 
2300 

10000 
8000 

600 
2500 
1700 

300 
13000 

9000 
9000 

150 
28 

1100 

K'ilo 
Asgari 
100000 

700 
10000 
4500 
3600 
2500 
2300 
3000 
1500 

125000 
2000 
8000 
5500 

400 
2400 
1500 

150 
12000 

7000 
7000 

100 
25 

1000 

Cinsi 

~kmek 
Zeytin yağı 
Sığır eti 
Bulgur 
Pirinç 
Sade yağı 
Tuz 
Soğan 
Sabun 
Odun 
Nohut 
Kuru fasutya 
Patates 
Mercimek 
Toz şeker 
Siyah kuru ib·üm 
Tarhana 
Arpa 
Un 
Saman 
Hayvan tuzu 
Cay 
Gaz 7-3163 

Hilaliahmer hastabakıcı hemşi -
reler mektebi müdürlüğünden: 

Genç kızlarımıza ~erefli, emniyetli bir istikbal hazırlıyan mektebimize 
talebe kayıt ve kabul muamelesine başlanmıştır. 

Kabul şartları: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - Yaşı (18) den aşağı (30) dan yukarı olmamak. 
3 -- Orta tahsili ikmal etmiş olmak. 
4 - Evli olmamak (evelce evlenmiş ve ayrılmış ise çocuğa bulun

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

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

6 - Sıhhati tam olmak ve boyu {I,52) den a_şağı olmamak. (Tıbbi 
muayene mektepte yapılacaktır.) 

Mektep Hililiabmer cemiyetinin malı olup tahsil müddeti iki ıene altı 
aydır. Talebelerin iskan, iaşe, iloas ve tedrisatı tamamen Hililiahmer 
cemiyeti tarafından temin edildiği gibi aylık cepharçlığı da verilir. 

Mektebe girmek istiyenlerin 15 eylul 1934 tarihine kadar cumadan 
maada her gün, lstanbulda Aksaray' da Haseki caddesinde mektep ida· 
resine miiracaatlan ilan olunur. 7-3125 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Merkez ilk mektepleriyle yatı mekteplerine açılan 

münakasa ile 124 bin kilo odun 8160 kilo mangal kömürü 
2740 kilo çıra alınacaktır. 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelinin o/o 
7,5 u nisbetinde muvakkat teminat akçesini önceden muha-
sebei hususiye veznesine yatırmaları lazımdır. · 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün maarif 
müdüriyetine ve ihale olan 23-8-934 perşembe günü saat 15 
te vilayet daimi encümenine müracaatları. (1864) 7-3170 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti 

Hudut ve sahiller sıh-
hat Umum Müdürlü
ğünden: 

Dört kalem itlafıfar malezmesi şartnamesi mucibince 
acık münakasaya konulmuştur. Münalfasa 25 ağustos 934 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te Galata'da Kara
mustafapaşa sokağmda İstanbul limanı sahil sıhhiye mer
k_ezindc müteşekkil komisyonda yapılacağından istiyenle
rm şartnamelerini görmek üezre Ankara'da Hudut ve Sahil
ler sıhhat umum müdürlüğü ayniyat muhasibi mesullüğüne 
veya mekuzr merkez baştababetine müracaattan. (1769) 

7-3046 

M. V. Satmalma komisyonu
na müracaatları ve münaka
saya iştirak edeceklerin de 
teminat ve teklif mektupla
rım vaktinden evel mezkur 
komisyon riyasetine verme-
leri. (1863) 7-3169 

İLAN 

Hava ihtiyacı için 17 kalem 
Bordo aleti pazarlıkla alına
caktır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün, pazarlı-

ğma iştirak edeceklerin 28-8-
934 günü saat 10,5 da temi
natlariyle birlikte M. M. V. 
satınalma komisyonuna mü-
racaatları. (1865) 7-3168 

İLAN 

9. 8. 934 tarihinde pazarlık 
la satın alınacağı ilan edilen 
180 ton mazot mübayaasm -
dan sarfınazar edildiği ilan 
olunur. (1890) 
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1 Devlet Demiryolları F. D. Hattı 
Elaziz inşaat Başmüdürlüğünden 

Bedeli keşfi yimi bin lira olan Elaziz şehriyle istasiyon 
arasındaki iltisak yolunun 424 metrelik kısmının inşası 
29-7-934 tarihinden itibaren on beş gün müddetle ve kava
lı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 12-8-934 pazar gü
nü saat 16 da komisyonu mahsusw1da ihalesi icra kılınaca
ğından taliplerin teklif mektuplarını bugiine kadar vermele
ri fazla tafsilat almak istiyenlerin Elaziz'de F. D. İnşaat 
Ba~müdürlüğüne müracaatları. (1831) 7-3115 

Trabzon Belediye 
Encümeninden; 

8313 lira 4 kuruş bedeli keşifli Gazi Paşa caddesi ve Te
rctuvarlarımn parke kaldırım inşaatı kapalı zarf usuliyle 
ve y:rmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Fenni 
ehliyeti haiz taliplerin 12 ağustos 934 tarihine müsadif pa
zar günü saat 14 te Belediye encümenine müracaatları ilan 
olunur. (1756) 7-3023 

Istanbul.Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Muhtelif eb'atta 4000 adet kestane telgraf direği 23-7-934 
tarihinden itibaren kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarıl· 
mıştır. Talip olanların kanunen itasına mecbur olduktan 
vesaiki hamilen 12-8-934 te saat onda Başmüdiriyette mti 
teşekkit komisyona ve şartnamesini g-örmek icin de her gün 
tahrirat kalemine müracaat evlemeleri. (4118) 7-29~4 

Tahlisiye Umum 
Müdürlüğünden : 

Zonguldak'ta keşif bedeli 22778 lira 61 kuruştan ibaret 
yapılacak Tahlisiye binası inşaatı, kapalı zarf usuliyle mü .. 
nakasaya konulmuştur. 18 ağustos 934 tarihine müsadif cu· 
martesi günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliple· 
rin bu baptaki proje ve keşif cetvelleriyle şartnameleri gör· 
mek üzere Galata'da Çinili rımtım hanındaki İdarei Mer~ 
kezive've müracaatları. (4084) 7-2976 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Macaristan, Le&iıtaut 

Avusturya. Çekoslovakya, İsviçre, ltalya, Vatikan, Hiikômeli, Fransa, Al· 
manya. Lüksemburg. Danziğ serbest şehri, Belçika, Felemenk, Danimarka. 
lsveç, Norveç, ln~iltere, İrlanda, Mısır, Filistin Sorye, ve Lübnan Cümbu .. 
riyetinin Memleketimizle şehirler arası telefon kon~asma 1931 ıenJ 
sinde başlanmış ve az zaman içinde sür'atle inkitaf ederek tüccari ikti • 
sadi hayati işler üzerinde sürat. suhulet ve ıelimet temin etmiştir? 

Bo memlek~tlerle kono~mak ve fazla malUınat almak istiyenlerin gİ· 
ıelerimize ve 2341, 2342 Telefon No. larma müracaat etmeleri. (1647)1 

7-2889 

P. T. T.U .. Müdürlüğünden ; 
Başmüdürlüğümüze bağlı bütün posta nakliye mütean• 

hitlikleri mahallerince 21-7-934 tarihinden itibaren yirm~ 
gün miiddetle aleni münakasaya çıkarılmıştır. Talip olanla• 
nn mahalli posta müdürlüklerine veya Ankara Başmüdür• 
liiö-ünP. mürac;:rnt etmeleri. (1632) 7-2868 l 

Iktısat VekalJetinden: 
Vekalet devairi ihtiyacı için pazarlık suretiyle evraı<t 

matbua tabettirileceğinden taliplerin nümunelerini görme~. 
üzere Levazım müdürlüğüne ve 30-8-934 tarihine müsadif 
perşembe günü saat ikide yüzde yedi buçuk teminatiyle bir· 
likte vekalet satın alma komisyonuna müracaatları ilan olu-
nur. (1860) 7-3161 

Ankara Berberler 
Cemiyetindenı 

7 ağustos 934 sair gününden 7 teşrinievel 934 tarihine 
kadar Anafartalar caddesinde Birlik perügar salonunda 
akşamları saat "9,, da imtihan heyeti tarafından Meslekda~-
lara ehliyetname verileceği ilan olunur. 7-3154 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Deniz şubesi için iki adet 

seksant "Serkil hydroğrafik,, aletinin ihalesi 28-8-934 salt 
günü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa· 
zarlığa iştirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde Ce
beci' de Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna 
gelmeleri. ( 1808) 7-3156 

Askeri Fabrikalar Ticaret 
kaleminden: 

120 Ton potas küherçelesi 
100 ,, kireç (Yozgat teslim) 

Yukarda yazılı malezme, 18 ağustos 1934 cumartesi gü· 
nü saat 15 de pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin 
aynı gün ve saatte Ticaret Kalemine gelmeleri ilan olunur. 
Şartnameyi görmek istiyenler hergün Ticaret kalemine ge-
lebilirler. 7-3118 



7 AGUSTOS 1934 SALl 

Ça ak ale andarma mektepleri 
sat n a ma komisyonundan: 

Günü Saati Muvakkat teminat 
Erzak 
Ekmek 

Kilo 
210000 

Sığır eti 25000 

İhale tarihi 
22-8-934 

23-8-934 

çarşamba 17 1122 Kanalı zarf 
Perşembe 16 458 

Koyun " ı 000 ,. ,, ,, " 
Kuzu " 500 ,, " " ,, 

1 _Gelibolu Jandarma mektebi iç~n 1-9-93~ ten 31-8-935 
'h' e kadar ihtiyaç olan yukarda cıns ve mıktan yazılı 

tarı ın . . b k 1 fi .. k 
mevaddı iaşe 25-7-934 ten ıtı aren apa ı zar a muna asa-

ya çıkanlmıstır .. 
2 _ İhale yukarda yazılı ~ün ve .saatle~de Ç. Kale vila-

et dairesindeki komi~vonda ıcra edılecektır. . 
y 

3 
_ Şartnameler J anda~a Yoklama Komısy,onundan, 

K·ı·tb h"rde Satınalma Komısvonundan İstcınbul da Jan-
ı ı a ı . d d 1 .. ·ı dar a Satınalma Komısvonun n anu e en er\; gosterı e-

cekt "r. . k . . kl"f k . 
4 

_Münakasaya <Yffme ıstıye~ te ı .me t~p ve temı-

tl "hale s~atinden evel K mısyon Rıyasetme makbuz 
na nnı ı 1 . "h 1 .. . k . .. 
muk b"linde teslim etme erı ve ı a e gunu omıc;yona mu-
raca"\tl n ilan olunur. (4468) 7-3173 

ANKARA iCRA DAİRESi GA YRIMEKUL SATIŞ MEML RLUCUN-

DA~: I . .. 
0 

i in Anknra birinci Sulh Hulwk mnbkemesince satalma-

k 
eı şuyu·ıen. Ankara'nm Osm:tn mahalles"nde ~escit sokağında 

sma rar ver l d k 1 
k

,.. 
77 

63 pafta, 283 ada, 27 parse numara a ayıt ı 180 metre 
am esas. d"l . b" b h 1 A k 

bb ha üzeri!lde inşn e ı mış ır ap a şap ev e gene n ·aranın 
mnra aı sa l ~ d k"" 36 61 ft 
K ahallesi Koyunpazarı so mgın a aın esas, pa a, 
OYQDoazarı m d k l 28 bb h d . 267 ada 15 arsel numara a ayrt ı metre mura aı sa. a. a ınşa 

d·ı · b'. b p ahşap dükkan ve gene Koyunpazarı mahallesının saraç-
e ı mı ır ap d f ı d k 
]ar sokağında kain 109 esas, ~70 .a n: 61 pda.

1
ta! 9b.pabrse nhumarad .. akk·,.a-

yıtl 44 t urabbaı arsa uzenne ınşa e ı mış ır ao a şap u an 

Çı kme re mkiiode Tapunun 97 29 cilt, 24 vergi, 87 17 ve 4.8.32 
ve an aya mev hb h b "' A k ' G"l . 
1 "hl" 13950 metre mora aı maa ane ııg ve n ar om u vıran 
an k~. vde l "'n 4 dönüm miktarındaki bostan aşağıda yazılı şartlar dai-

mev un e caı 1_ 1 
. d t 1 ak üzere acık artırmrva cıKarı mı!:hr. 

resın e sn 1 m EVSAF VE MOŞTEMILA Ti 
ç k 'daki bağ ve ha~hanenin hududu: Çankaya caddesi üzerin-

d • ankaanyayol aarben Çankaya caddesi, ıimnlen Mustafa Efendi, ce -
e. şar ' ,., K d' A- • • ·ı hd İ . d "l 
b tenekeci Hacı a ır gaya aıt arazı ı e ma ottur. çın e mu e-

nu en w "k" d d "b t h b" 
dd·ı 

1 
mü miresi ve muntazam agı \'e ı ı o n an ı are ımış ır 

a 1 escar 00 ı· k kd" d'l · · evi vardır. Tamamına 1 ~.O ıra .. ıyme! ~~ '.~ e ' mıştır. 
G .. lviran mevkiindekı bostan dort d!'numdur. Şarkan Hacı Hasan, 

garbe: Hacı Mehmet, şimalen su arkı, cenuben ~yla mahduttur .. lçin~e 
müteaddit meyva ağacı vardır. Tamamma 800 lıra kıymet takdır edıl-

miştir. d k . b h . d b'' "k b" b" d t Osman mahallesin e i evın a çesın e uyu ır asma ve ır u 
- cı ufak bir avlu, dört oda, bir mutfak olup 180 metre murabbaı sn

L:8iş~al etmektedir. Heyeti umumiyesine 1000 lira kıymet takdir edil-

mittir. h 11 . • l k - d k" d .. kk" 44 t Koyunpazarı ma a esının saraç ar so agın a ı u an me re 
murabbaı olup ahşaptır ve 570 lira kıymet takdir edilmistir. 

Koyunoft!an caddesindeki dültkan da ahŞ8;p olup 28 metre murab
baıdır. 760 lira kıymet takdir edilmistir. 

SATIS ŞARTLARI 
ı _ Satıs peşin para ile olmak üzere 13-9-934 tarihine müsadif 

perşembe gü;ü saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul satıı me-
murluğunda yanılacaktır. . . . . 

2 _ T alioler takdir edılmış olan yuhrdakı kıymetın o/o 7 ,5 pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu getireceklerdir. 

3 _ Satıı ~ünü artırma bedeli tal·~ir e~il~n kmnetin o/o. 75 ini bul
duktan ve üç defa nidadan sonra mezkur gunnn 16 ıncı saa.tınde en çok 
artırana ihale edilecektir. 

4 _ işbu tarihteki artırmada teklif edil~n. bede~. mu~adder kıy~ıet~~ 
o/c 75 şini bulmadığı takdirde 29-9-934 tarıhıne musadıf tumi\rtesı gu· 
n~ saat 14 ten ı 6 ya kadar yapılacak iki~ci. ar~ırmada keza ü~ ı.lefa ni
dadan sonra saat 16 da en cok artıran talıbıne ıhale olunacaktır. 

5 _ B"rinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip ıeril
mediği tak~irde üzerine ihale edilenin talep ~.!lemes~vle ~hale tari~inden 
itibaren 7 P'Ün içinl'e vezneve teslim f'dılmedıgı takd·.r~e ıhale .bozulac.ak 
ve isbu talipten evel en yüksek teklifte bu11ndnil1~ talıbm tekkllı"fifı. veçchh~l1e alm: ~ r lıtrı olm .. ..1.;;1 krııdisittrlen soru • Klan sonra te ı ı ve ı e 

.. J?n azı " • f b d"I b" · • t ı· h almai7a razı olduh• takdirde fark. ihalesı es e ı en ırmcı a ~olen t~ -
S·ı d'l k ·· "'<inci tlllin uhdesine ihale olunacaktır. T eklıf verbıle 

ı e ı me uıere ı "d b ·· "'dd l al'"' ~ ı dıuı takdirde ise mal yenı en on eş ıtmı mu et e ... aıra razı o ma r .. . k t" "b 1 . 
artırmaya çıkarılacak ve en çok artıran ta ıp uzenne a ı ı a esı yapı-
lacaktır. . . 

6 _ HPr ili artırmPdıt da ml\1 tıılibine iha.le edıldıktt tapu ha.cı 
ve o/r 2,5 deHRI harcı talibe ait olacaktır. • 

7 - Borr1ıı ve al!lr.,.k1ılnrln diğer alilkad11rlımn gavnmenkul 
iizerinde!:i h:ı klıırmı VP '1ususivle faiz ve masrafa d11hil olan iddialarını 
evr~kı ın:isnitnl .. rivJ,. 20 mi., ;..inde irra daİP<İne hildi'""'"l"ri lazımdır. 
Aksi halde 1ı~1(Jan tanu sicilli ile sııh;t olmadıkça satış bedelini paylaş
tırın muamelesinden haric tutulacaklardır. 

8 _ Artırmrvn iı:tirıtk edeni r dıııha f'vel şartn'lmevi görmüş, oku· 
ınus ve ~avrimeııltnfün ivmar vııziyetini bilmiş ve bunları tamamen ka -
bul Plmis ,.,. ve ivtibar olunacaktır. 

9 - l•bu açık artırma sarll'lllmesi 1-9-934 tarihinden itibaren 
934 - 124 '1'lsva ntımarasivle herkese açıktır. 

1 O - T aJ:ııJerin mez~llr tl\nM"rde icra dairesi gayrimenlml s"hş 
rnemnrlni7un 1'1İtrarııRt evlPmeleri ilan olunur. 7-3146 

Ankara Vat· •v•nden: 
.... 

1 - Ankara merkez İnönü, İlteldnhey, Bankaya, Gazi 
kız, Gazi erkek, Mimar Kemalettin, Dumlupınar, İsmetpa
şa, Albavrak, İstiklal, Keçiören mektepleriyle Etimesut ya
tı mektebinin 600 lira Havmana kazası merkez mektebinin 
1471 lira muhammen bedel üzerinden münakasaya çıkarıl
nııstır. 

2 - Münakasa merkez mektepleriyle Etimesut yatı mek 
tebinin tamiratı avrı Bala kazasının ayn, ve Haymana kaza
sındaki rıvn olmak üzere üç kısım üterinden yapıhcaktır. 

3 - Mün~kasay'1 2'.ireceklerin muhammen bedellerin o/o 
7;5 u tutarında muvakkat tamirat akçelerini önceden husu
sı muhasebe veznesine yatırmaları lazımdır. 

.. 4.:- Taliplerin sartnameyi göm1ck tizere her gün Maarif 
~udurlüğ-üne ve ihale günü olan 27-8-934 paazrtesi saat on 
eşte daimi encümene müracaatları. (1847) 7-3162 

Çanakka e 
satın alma 

eındarma ektepleri 
omisyonundan: 

krzak 
Ekmek 
Un 

Kilo 
98000 

İhale tarihi Günü Saati Muvakkat teminat 
22-8-934 Çarşamba 16 525 Kapalı za.-f 

150 ,, .. " 
,, 

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

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

3 - Şartnameler Jantlarına Yoklama Komisyonundan, 
Kilitbahirde Satınalma Komisyonundan İstanbul' da 1 an
danna Satmalma Komisyonundan arzu edenlere gösterile
cektir. 

4 - Münakasaya gimıek istiyen teklif mektup ve temi
natlarını ihale saatinden evel Komisyon Riyasetine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri ve ihale günii komisyona mü-
racatları ilan olunur. ( 4467) 7-3172 

Deniz • • •• 
ıse n,u en: 

Mektebimize yüz sekizer lira ücretli bir coğrafya, bir 
riyaziye, bir ingilizce muallim alınacaktır. 

Madde 1 - İngilizce muallim: Mutlaka Üniversitede 
bilimtihan ehliyetnameyi haiz veya Maarifte müseccel İn
gilizce muallimi olacaktır. 

~adde 2 - Riyaziye muallimi: Üniversite Riyaziye şu
bcsınden veya Yükı::ek Mühendis Mektebinden veya Yüksek 
Muallim mektebi Riyaziye şubesinden mezun veya Maarif
te müseccel lise Riyaziye muallimi olacaktır. 

Madde 3 -. Coğrafva muallimi: Üniversite co({rafya şu
besinden mezun veya Maarifte müseccel lise Coğrafya mu
allimi olacaktır. 

Madde 4 - Riyaziye ve Coğrafya muallimliği icin müte
kait zabitlerde üniversitede imtihan vermek şartiyle alına
bilir. 

Madde 5 - İstekli bulunanlardan hiç bir yerde vazife
dar olmıvanlar tercih edilecektir. 

. Madde 6 - Arz.u e~enlerin nihayet 20 a~uııtos 934 tari
hıne kadar Heybelıada da bulunan mektPbimize müracaat-
ları. ( 4450) 7-3171 

Ankara ali · ğinde : 
1 - Merkez ilk mektepleriyle yatı mekteplerine ve ilk 1 

tedrisat müfettişlerine 471 ton kok kömiirü alınacaktır. 
2 - Münakasa kapalı zarf usuliy)e yapılacağından talip

lerin teklifleri kanunun sarahati dairesinde tanzim etmeleri 
lazımdır. 

3 - İstiyenlerin şartn~n:eyi görmek için her gün maarif 
müdiirlüğüne ve ihale tarıhı olan 23-8-934 perşembe günii 
saat 15 te daimi encümene müracaatları. (1848) 7-3164 

Harita Umum ı ~· dürlüğ ·· nden· 
1 - Harita Umum Mü~ü~lü~ü Deniz şubesi için iki adet 

SİG. SU. İSKANDİL aletının ıhalesi 26 ağustos 934 pazar 
günü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartn~meyi görmek üczre her gün ve pa
zarlığa iştirak edeceklerın de teminatlariyle vaktinde Cebe
cide Harita Umum Müdürlüğü satınalma komisyonuna gel-
meleri. (1806) 7-3155 

Kirahk hane ve 
lVlagazalar 

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

Aukara H .. lt•clh· .. ltcis · 

~j~i ilanları 

İLAN 

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

(1869) 7-3159 

İLAN. 
SOu metre mikap kum bir 

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

(1868) 7-3160 

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

GELMİŞTİR 
Ba<; hca satı ldığ"ı verler: 
"HİLAL., KIRTASİYE 
TİCARETHANESİ 

TARIK EDİP KÜTÜP
H ANESt 

ZAYi 

Anknrn b lediycsinden 654 a -
raba numaraıımr zayettim, yenisini 
alacağımdan eskisinin h~krnö yok
tur. Arabacı Muhittin 

7-3180 

Daktilo isteniyor 
Saat 11 - 12 arasında 2241 

numaraya telefonla müracaat 

Ankara Lt•,.ızını !\mirli
ği Satm \hı ı l{omi~ 

)Onu h larıları 

!LAN 
Askeri fırın depoyunda beş 

~ift ve umum baytariye de
posunda doksan dört çift 
köhne fotiııle muhafız alayı 
deposunda bt1 lu11 n be ka
lem köhne alat ve m 1.zemei 
baytariye 8 a - u tos 934 car
samba aünü !\at on rl'"rtte 
Ank ra Levaı m Am· 1 i a 
tmalma ko · il
müzayede tıl 
l rin me kt c 

\azını .\mirli,!i Sntm 
Aluıu Kom·..,,orıu 

tlfüıl rı 

İLAN. 
Istanbul Le'\: azım 

ğine bagh l·ıt at 'çin 2 3 
ton Lavamarin kömürü bi 
müteahhide verilebileceği gİ· 
bi işbu miktar ayn ayrı talip 
lere verilcbilmek icin üc ~
pa aynldığmdan 19-8-934 p 
zar .r;ünü saat 14 te kapa 
zarfla alınacaktır. Şartname 
sini göreceklerin her gün ve 
taliplerin be:lli sa::ıtten evel 
tekliflerini Tophaneae Ko
misvona vermeleri (128) 
(4068) 7--2Ql7 

As. Fh. ll. l\1rl. Sa. Al. 
komiı--· onn ilanlan. 

90 TON GAZOİL 

Yukardaki malzeme paz 
lık suretiyle 8-8-934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra edi 
lecektir. Taliplerin temina 
ile müracaatları. (1759) 

7-3032 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satı§ 

evi Eskişehir oteline müra· 
.-:aat. Telefon: 3272 

Kiralık daire 
Hakimiyeti Milliye Mey 

danında kalorifer, Havagazı 
Su, Banyo ve her türlü csba 
hı istirahatı havi bir dair 
kiralıktır. Taliplerin Haki 
miyeti Milliye meydanrnda 
Koç Zade Vehbi Bey ticaret 
hanesine müracaatları. 

Daktilo ar n yo 
Altıamlan beşten yedıye kad 

çalıfabilmelidir. Telefon: 2155 

Ev aranıyor 

Y enişehirde 4-5 odalı m•is• 
takil bir ev "eya apartıma 
aranıyor. Muracaatl nn A 
rumzu altmda Ha~ imiycti 
Mill' yr gazetesine \ c. pıltna 
sı rica olunur. 7-312 

arsa 
Çankrn caddesine pek v 

kın ve iki yolun köşesinde 
420 metre murabbaı. 

Ankara eczahanesine mU· 
r~~~~t 7-29Q2 

~a r 
Proje kopyaları yapma 

için iyi bir ressama ihtiya 
vardır. İstiyenler Yeni ehır 
de Meşrutiyet caddesinde 2 
numarada Koryo Beye mü 
racaat etmeleri rica olunur. 

7-3150 



---- -- -- - -- - -

SAYIFAS 

inhisarlar Umum 1 
Müdürlüğünden: 1 

1 - Müessesatımız için (242) adet yangın söndürme ala
tt kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

Z - Münakasa 25-8-934 tarihine müsadif perşembe günü 
aaat on beşte Cibalideki alım, satım komisyonumuzda icra 
kırlınacaktır. Şartnameyi almak için talipler her gün komis
yona müracaat edebilir. 

3 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukar 
da tayin olunan gün ve saatten evel komisyonda verilecek
tir. 

4 - Münakasava şartname mucibince Milli Müdafaanın 
kabul ettiği firmalar istirak edebilir. 

5 - Her istekli bedelin o/0 yedi buçuğu olan "600,, liralık 
muvakkat teminat akçesini tayin olunan saatten evel teslim 
etmelidir. (4363) 7-3117 

Tr-bzon e ediye 
Reisliğinden: 

1677 lısa 89 kuruş bedeli keşifli Gazi Paşa caddesi lağım 
inşaatı kar alı zarf usuliyle ve yirmi gün müddetle münaka
saya konlc.muştur. Fenni ehliyeti haiz taliplerin 12 ağustos 
934 tarihine müsaclif pazar günü saat 14 te Belediye encü-
menine müracaatları iJan olunur. (1757) 7-3022 

Caz· Lisesi Müdürlüğünden: 
1. - Gazi Lisesinin birinci ve ikinci devre eylfil mezhni

yet imtihanları evlUlün biri ile yirmisi arasında, sınıf ikmal 
imtihanları eylfilün yirmi ikisi ile yirmi dokuzu arasında 

yapılacaktır. İmtihan programını talebenin mektepten sor
ması lazımdır. 

2. - Leyli ve nihari yeni talebe kaydı muamelesine 20 
ağustos 1934 - 1935 ders yılı tedrisatına 1-10-1934 tarihinde 
baslanacaktır. (1816) 7-3157 

Ankara mektepler satınalma 
komisyonu reisliğinden: 

ln~at usta mektebi için 3 parti halinde mutbak ve yemekhane takı· 
.. 28 gün müddetle münakasaya konmuştur. Bu iJe girmek istiyt:nJer 
Jiıde 7,5 temintlariyle birlikte ihale günü olan 9 ağustos 934 perşembe 
siaii saat l 5 te mektepler komisyonuna, ıartname ile listeleir görmek 
lstiyenler inşaat usta mektebi müdürlüğüne müracaatlan. 

1 İnci parti yemek sobası ( 1) kalem. 
2 inci parti mutbak için bakrr takım1 (14) kalem. 
3 üncü parti yemekhane taknnı (17) kalem. 

(1576) /---2763 

ANKARA BiRiNCi SULH HUKUK MAHKEMESiNDEN: 

Müddeialeyh; Hacıdoğan mahallesinde ibadullah caddesinde 31 No 
tla banede Hacı Hasan zade LUtfi Beye: 

Gimrük ve inhisarlar Vekaleti vekili Hilmi Raıit B. tarafından aley
Wnize açılan davanın gıyabi muhakemesi neticesinde: usulün 408 inci 
.. ddesi mucibince gelip bir defide bulunulmaması vakıaları kabul addo
laaacağmdan dava olunan 3723 kuruşun masarifi muhakeme ve yüzde 
• ücreti vekalet ile tahsiline 8-4-934 le kabili temyiz olarak karar ve
rihniı olduğu hakkındaki hüküm ihbarı ilanen tebliğ olunur. 7-3147 

Kütahya Jandarma Mektebi 
Kumandanlığından: 

Kütahya Jandarma Mektebinin 1 EylUl 934 tarihinden 
itibaren bir senelik ihtiyacı olan aşağıda yazılı ( 42) kalem 
erzak ve yemden yalnız ekmek kapalı zarfla diğerleri açık 

eksiltme suretiyle 1 ağustos 934 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle münakasaya konulmustur. Münakasa 22 aö-ustos • b 

134 tarihine müsadif çarşamba günü saat 9 da mektep ku
tnandanhğı dairesinde müteşekkil komisyon huzurunda icra 
edileceğinden taliplerin şartnameyi almak ve öğrenmek 
flzere mektep kumandanlığına ve muavyen olan zamanda 
% 75 tminatı muvakkate makbuzlariyle Komisyona müra
caatları. ( 4217) 
Asgari Azami Erzakın cinsi 500 600 Un (l.ci 
190000 200000 Ekmek nevi) 
35000 40000 Sığır eti 60 100 Kırmızı biber 

800 1000 Koyun eti 3000 4000 Kabak 
3009 3500 ·Sade yaii• 4000 5000 Patlıcan 
7000 8000 Bulgur 13000 15000 Arpa 
5000 7000 Pirinç 8000 10000 Kuru ot 
3000 3500 Tuz 5000 6000 Saman 
5000 7000 Soğan 500 1000 Taze bamya 
2700 3000 Sabun 2000 3000 lahna 

180000 200000 Odun çam 300 500 Samıısak 
7800 8000 Kuru fasulve ~00 600 Sirge 
4000 5000 Nohut 400 500 Salça 
8800 10000 Patates rnoooo 125000 Soba odunu 
1801 2000 Toz ıeke1 me,e 
Z800 3000 Kırmızı tomateı 3000 4000 Prasa 

JOO 400 Zeytin tanesi ıooo 3000 lspanali 
38-08 4000 Mercimek l 000 2000 Bakla 
1500 2000 Kuru üzüm 800 I 000 Semiz olu 

ll8f 
ltff 

5M 

çekirdeksiı 400 600 Zeytin yağı 
2500 Şehriye 2000 3000 Y. Fasulya 
3500 Mııkarna 500 1000 iç bfzelye 

dAKIMIYETI MiLLiYE 7 ACUSTOS 1934 SALI 

, , 
•• 

ÇOCUK BUGUN • 

-
Bebeğim benım saaaetimdir. o günden dolmaktaaır. Doktorum bu i'a(fııse~ 

bana mikroskopla gostermiştır. Fakat' 
11 FRIGİOA\RE ''de mevcut kuru ve soğu' 
hava mikropların neşvunumasına ·m~~ 
nı olmaktadır, ve işte onun sayesinde 
dir ki çocu~u.m t~miz su't içebilm .. ekted1~ 
Hakiki " FRIGIDAIRE"i satın aldıgımdan 
dolayı kendi Kendımı tebrik ediyorum= 
O bana cıdden kuru ve daimi bir SOiiıi 
ğuk hava temın etmektedıt'.r 

YALNIZ "FRiGIDAİRE" İN SİZE 
TEMİN EDEBİLECEG( FEVAlT 

Statafleks tesmıye olunan ince ızoıa• 
syon sayesinde mek013tın muhafaıast 
için azamf hacim. Kuvveti levkinde 
otomatik mekanızması, gOrOltOsOı, 

tamamile muhalazalı. 9 derece soğut· 
ma sOr'ati idare eden "Cold Controı ·: 

güne buyuyor ve kuvvetleniyor. KLiçuk 
midesi kuvvetlidir. Sütü satın alır 
almaz derhal .,FRIGİDAİRE" de 
saklamaktayım. 

Otomatik bir tarzda kar tabakasını 
eriten tertibat Buz cokmeceıcri ilet 

bunların kolaylıkla cıkarıtmall ıçııt 

hususi tertib;ıt, yOkseklıkteri kabili 
tanzim raflar, hel" ı.eseye g01"e biırl 

model 

Süt. "FRİGİOAİRE'' de aaıma taze ve 
sıhhi bir surette muhafaza olunmak
tadır. Sütün ne kadar çabuk bozuldu• 
ğunu bilseniz. Rütubetli bir yerde bir 
Jkj saat kaldığı zama.P .ll)jkroplarl~ . 

~rigldaire markasını tasıma~an ner Soğuk ltava aoraDt 

halcll<I ... .Frlgidalre... dejildir. 

BOURLA BiRADERLER VE Ş• 

ELE KTR il~ol~ !! J.v!:~ 
Genrral Motor mamulat• 

YOZGAT ASLiYE HUKUK HAKIMUCINDEN: 
Bişek nahiyesi karakol kumandanı çavuf Mehmet Ali Efendi tarafın

dan zevcesi ~~et kazasının Hacı Bekir köyünden harmancı oğullarından 
Mehmet kızı Ummühan hanım aleyhine Yozgat Asliye hukuk mahkemesi
ne ikame edilmif olan haysiyetsiz bayat sebebiyle bofanma davasında 
müddeaaleybanın ikametgibınm meçhuliyetine binaen davetiye ilanen 
tebliğ edilmif ise de müddeaaleyha gene mahkemeye gelmemif olmasına 
binaen hakkında gıyap karan verilmiJ ve müddei Hacı Bekir köylü Os
man ve Şakir oğlu Rıza Efendi ve Hacı Mehmet oğlu Süleyman ve Hacı 
A~etlerin Ahmet Efendiler ıahit olarak gösterilmiı ve iibu ıahit lis -
tesınd~ gıyap karariyle tebliği karar iktızasmdan bulunmuı ve tahkikat 
celsesı 15-7-934 pazar günü saat 1 O muallak bolunmuı olmalda müddea 
a!ey~~nm yevmi .mezkôrda mahkemede ispatı vücut etmediği veya bir ve
kıl gondermediği ve itiraz etmediği takdirde hukuk usulü muhakemeleri 
~anunu~un ~? 1 ve 408 inci maddeleri mucibince tahkikatın gıyabında 
ıntaç edılecegı gıyap kararı makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

imtiyaz sahibi ve başmu
harriri F ALIH RIFKI. 

Umum neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdürü NA 
SUHI ESAT. 

7-3128 

Kulüp 

Maarif Vekaletinden : 
Mm taka erkek sanat mektepleriyle Ankara İnşaat Usta 

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

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Jeodezi şubesi için (1)" 

adet büyük Wild teodolitinin aleni münakasası 12. 8. 934 
pazar günü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya h;tirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce
beci'de Harita Umum müdürlüğü Satınalma komisyonuna 
g-elmeleri. (1571) 7-2767 

Sine mas·ında 
BU GON 

İki Film: 
Çankırı caddesi civarında 

Hakimiyeti Milliye matbaa . 
sında basılmıştır. 

1- Matmazel Hofman 2 - Kazanova 
Abone ve iylan bedelleri: Bu gece 

KAZA NOVA 
700 Süt (yağı alın· 2000 3000 Börülce 

mamıı) 7-3024 

Müessese veznesine verilir. 
Yahut pe>sta veya Banka va • 
sıtasiyle gönderilir. Hariçte 
kimsenin tahsil salahiyeti 

1 yoktur. Yeni Sinema : Tamirat münasebetile kapalıdır, 


