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Yarı siyasi. Ankara sanayi sergisi; 

Burhan Asaf _ lzmirde teşekkül 

eden üzlim kartelleri müM~elıetile
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Ticaret haberleri: üzüm ihracatımız .. 

Giindelil.·. 

Nf..~RIYAT. 
FALİH RIFKI 

Geçenlerde komtularım.dan b~
ri bana bir beyaz rus takdım ettı. 
Bu zat İstanbul' daki üç rus kütüp -
hanesinden birinin sahibi imiş. 

_ Şehirde ne kadar beyaz rus 
kaldı? 

- Binden biraz fazla .. 
isterseniz üç bin deyiniz: bu bir 

mahallelik halk, üç kiitüphane bes-
lemektedir. 

Kütüphanelerin iki türlü ticare-
ti var: kitap satmak veya kirala -
mak ! Hangi beyaz rus velev en ha · 
sit bir işe girişse (şoförlük, bahçi -
vanlık, boyacılık v.s.) ilk işi .mes. · 
leğini alakadar eden son teknık kı
tahını satın almaktır. Edebiyat ve 
diğer eserlere gelince, her gün bir 
kaç forma okumıy~~ n~s kı;-~ını ve 
erkeği parmakla gosterılebılır. 

Bunlar köklerinden koparak, 
gurbette sürünen zavallı kimseler -
dir. Bunlar, okuyacakları şeylerin, 
batta bir gün fazla yaşamalarının 
kendilerine ne lüzumu olduğunu 
sorabilirler. Bir de Sovyet memle • 
ketlerine gidiniz ve kütüphaneleri 
dolasınız. Kıtlık zamanlarda fırın 
kapıİarı ancak okadar kalabalık 
olabilir. 

Şark zekasının kusuru besli ol
mamaktır. Son kitabı son lise veya 
üniversite imtihanında kapamış 
olanlar, ve ondan sonra hayatın ve 
medeniyetin bütün ınua~maları_?ı 
keskin zekaları ile halledıvermege 
çalışanlar şark IJlemleketler!nde. ek
seriyeti teşkil ederler. H~tta w~ıta -
hın nihayet zekayı bozabılecegı, ha
reket ve iş adamlarının, masaları 
basında ve rafları r.rasında didinen 
gö;lüklü alimlere bağlı kalmaları 
dofru olmadığı d . iddia .?lu:n~r: 
Biz okumak hususunda henuz ıkısı 
arası bocalamaktayız. En çok oku· 
Y\lcuların yeni nesil gençleri oldu • 
iunu öğrenmek hoşa gidiyor. Fa· 
kat kütüphanelerimizi dolaşırsanız, 
gazete ve mecmualarımıza göz gez
dirirseniz bu gençlerin o~uma~~a 
oldukları şeylerin kendilerıne bu · 
YUk bir fey kazandırmadığını ko · 
layca anlarsınız. Kitap piyasaya 
'\'erilirken muharrire yüzde yüz ti · 
caret fikri hakim oluyor; kitap dev
let tarafından himaye olunurken de 
en kısa zamanda ele para geçirmek 
at'-zusu, üstünkörü ve çırpıştırma 
eserler vücude getirilmesine sebep 
oluyor. 

Bu acele mektep kitaplarına ka· 
dar tesir etmiştir. Köy mekteplerin· 
de okunan bir kitapta her hangi bir 
ta.alın söyle basladı~ını anlatıyor · 
ar: "Evinizdeki Frijiderin kapı · 
sını a t "' h" .. b Ç ıgınız zaman ... ,, ıç şup · 

e Yok ki bu kitap bir amerikan 

(Sona 2. inci sayıfada) -
Sıcaklardan dolayı şehir 
suyu mıntaka mıntaka 

ve muayyen saatlarda 
verilecek. 
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T annenberg kahramanı dün, c.eza!i~'de kanlı 
k d "' b .. .. h b d bır hadıse. 

azan lgl UgUk ar ın mey anı Sarhoşluk yüzündençıkti~ 
ortasındaki abı· ~eye tevdi edı•tdı· bildirilen hadise bir şehiı 

U · • halkını ayaklandırmışbr 
~-~-----------· .... --------------~ Paris, 7 (A.A.) - Cezayirden gele~ 

ve Paris-Soir gazetesi tarafından neş~ol.~ 
nan bir telgrafa nazaran Konstantm~ 

vukua gelen arbedeler esnasında 70 kitf 

yaralanmıştır. 20 kişi kadar da telef oıaJ. 
vardır. 

Hindenburgu abidenin başkumandanlık kulesi metha -
/inde, eski silah arkadaşı ihtiyar mareşal Fon M akenzen 
son defa selamladı • 
[ ... hazırol kumandası ile ihtiram. kıtaları selam resmini ifa etmişlerdir. Bu esnada 
mızıka'ar, vab~11i ve askeri marşları çalmeıkta, bataryalar salvo ateşi yapmakta idi ..• ] 

Hildi~e ... arhoıo;fnk yüziindt·u 
çıkuıı: •.• 

Konstantin, 7 (A.A.) - 3 - 4 ağu~ 

tos gecesinde sarhoşlukların çıkamuş ~ 
dukları ehemmiyetsiz bir hadise. yerıt 
ahalide galeyan husule getirmiş ve bıı g~ 
lcyan ar;bedelere sebebiyet vermiştir. 

Noydek, 7 (A. lemiı ve Mareıal'rn 

A.) - Dün akşam 

Noydek şatosunda 

hususi merasim ic

ra edilmiş ve Hin • 

denburg'un ailesi 

efradı ve Noydek 

malikanesi müstah 

demleri, tabutun 

Tannenberg'e nak· 

linden evci, büyük 

ölüye veda etmiş • 
ferdir. 

Noydek civarı, 

büyük aııkeri ma • 

nevralarda görülen 

bir manzara arzct • 
mekte ve bu suret• 

le bu en büyük al

man kumandanı • 

nın cenaze merasi· 

mi, hayatında ken· 
disinin de en bü • 
yük ıeref olarak 
telakki ettiği bir 
askeri geçit resmi 
makta idi. 

ile başlamış bulun· 

Geçit resmini müteakip, cenaze alayı 

yıldı-zlı bir sema altında Tannanberg'e doğ 
ru hnrPket etmiştir. NoydP.k'ten iki kilomet 
re ilerde Marcşahn 
tabutunu hamil bu. 

lunan top araba • 
sını çeken at • 

lar bir traktörle 
değiştirilmiştir. Bu 
top arabasının ö • 

nünde dört zırhlı 

otomobil gidiyor 

ve arkasında mo • 
törlü bataryalar 
geliyordu. Yüz ki
lometrelik uzun 

yol imtidadınca iki 
taraflı dizi imiş 
olan ve cflerinde 
kızıl ziyalar saçan 
meşalelerle birer 
heykel gibi hare • 
ketsiz duran milis 
efradı bulunmakta 
idi. 

Bu suretle alay 
sabah saat altıda 
Tannenbcrg'e gel 4 

Mart§al Hindtnbarg ölüm yatağında. 

ve tabutun etrafında, Tannenberg muha • 
rebesine iştirak eden elli üç alman alayı· 

nın sancaklarını tutan alman ordusu za • 
bitleri mevki almışlardır. Biraz geride ara· 
larmda hükumet erkanı. ve Rayııtağ me · 

r 

tabutu önünde rü
kua vanmıtır. 

Merasime iıti • 
rak eden J&hıiyet

ler arasında askeri 

üniformasını giy • 

mİf olduğu halde 

Yerliler birçok mağazaları yağma et.-
1 

mişler ve birçok kimseler yaralanmışliU"o 
dır. 

Hali hazırda sükfuıun iade edilmiş ol-
sabık Veliaht ile 

duğu söyleniyor. Paris'te bulunmakta; 
bütün sefirler, al • 

olan CezJyir valisi hemen Cezayir'e ha• 
man ordu ve do • 
nanması erkanı bu 
Junuyordu. 

Alman ordusu -
nun protestan pes· 

kapoıu tarafından 

İcra edilen diyni 
ayini ve ba§vekil 
tarafından aöyle • 
nen ve müteveffa 
Mareıal Hinden • 

reke\ etmiştir. 

Hiidi:se) e ~arhoş bir ya imdi ~cbt'P. 
olmuş'\ c 20 kişi ölmiiı~tiir. 

Paris, 7 (A.A.) - Matin gazetesini-, 
1 

Komıtantin'den aldığı bir habere göuı 

orada sarhoş bir yahudinin seoep olduğu 
bir hadise araplarla yahudileri biribirin~ 

geçimıiş ve kanlı kavgalar olmuştur. B11 
kavgalarda 20 kisi ölmüş, 30 kişi ağır sa 

burg'un ıanlı ha· rette yaralanmıştır. Şehrin başlıca cad<lo 
yatını anlatan nut • sindı.ı dört 'büyük bina yanmıştır. Mahalli 
kunu müteakip, ha 
zırol kumandası ve
rilmi§, ihtiram kıta 

ları selam resmini iyfa etmiılerdir. Bu es
nada mızıkalar, vatani, ve askeri marılan 
çalmakta ve bataryalar salvo ateşi yap. 
makta idi. Bilahare zabitler tarafından taşı. 
nan tabut, ~idenin baş kumandan. 

hükumet örfi idare ilan etmiş ve belediy4 
reisi saat 20 den sonra sokağa çıkılmasf\ol 

m m.!netmcğe karar vermiştir. Müselln«L 

askeri devriyeler kavga mahallerinde do

laşmakta ve süklinu muhafaza etmekte 't 
dir. 

~------·--.. ----~-Irk kulesine götü • 

rülmüş ve kulenin 

methalinde Mareşa 

lin tabutu, vaktiyle 
kumanda ettiği 

Hüsaard'ların bü • 

yük üniformasını 

giymiş bulunan 
Mareşal Fon Ma • 
kenzen tarafından 

selamlanmıştır. 

İhtiyar Mareıa· 
lın müteveffa harp 

arkadaşını son de • 

fa olarak selamla • 

yı§ı çok hazin ol • 
muştur. 

Meraıime muaz 
zam bir geçit resmi 
ile nihayet veril· 
mittir. 

Noydek, 7 (A. 

Amerika hazari 
ordu kadrosunu 
arttırmaya karar 
verdi. 

Vaşington, 7 (A.A.) - Harbiye neza 

reti hazeri ordu kadrosunu arttırmaya ha 

zırlanmaktadır. Asker mevcudu 118 'bin; 

den 165 bine ve zabit mevcudu da 12 bin 
den 14 bine çıkarılacktır. Diğer tarafta~ 
kongreden 35 milyon dolarlık munzam 
tahsisat istenecektir. Harbiye nezaretinde 
söylenildiğine göre harbiye nazırının Pa 
nama kanahnna ve gsrp mmtakaıarınua 

teftiş seyahatine çıkması erkanı harbiycı 
nin bugünkü ordunun Amerikanın ve de-o 
nizaşırı müstemlekelerinin eminyctini t« 
mine kafi olmadığı hususundaki noktal. 
nazarını teyit eylemektedir. 

---···----
miş ve tabut, bü • M l H' J b 1 J f J'ld•w• T b .. . . . are§a ın tn arg an at nt ı ıgı an rıtn trg mahartbt mtydanındaki abidt. 

A.) - Hükftmet er 
kfinr ve Mare • 
şal Hinden!Jurg' • 
un ailesi efradı TakımımızMoskova 

maçını 2-1 kaybetti 
yuk merasıme ınlı· 

zaren abidenin başkumandanlık kulesine ko 
nulmuştur. Saat 1 t den biraz evel Mareşa 
tın tabutu, abidenin tam ortasındaki büykü 
salibin önünde kurulan kürsiye getirilmiş 

Amerika ihracat j 
bank~ları siste
mini değiştiriyor. 

Vaşington,I 7 (A.A.) - Parlamento 
oankalar encümeni reisicümhur M. Ruz
vclte takdim edilmek üzere bir proje ha 
zırlamıştır. Kongrenin gelecek içtimaın· 
da teklif edilecek olan bu projede bugün 
Amerikada mevcut 12 büyük ihraç banka 
sı yerine hükumetin doğrudan doşruya 

murakaesi altında bir merkez ihraç ban -
kası tesisi teklif olunmantadır. 

buslarının bulunduğu üç bin kişi ihtiram 
vaziyetinde duruyorlardı. Kordonun dışa. 
rısında ise iki yüz bin kişi vardı. Derin ve 
huşulu bir sessizlik arasında M. Hitler iter 

tayyare ile buraya gelmişlerdir. Başvekil 
M. Hitlcr dün öğleden sonra Berlin'den 
gelmiş ve ihtiram kıtaatını teftiş ettik-

(Sona 2. inci sayıfada.' 
Moskova, 7 (A.A.) - Anadolu ajan • 

sının sporcu kafilemize refakat eden hususi 

f 
muhabiri bildiriyor: Muha ızgÜcu•• b• •ki t ·ı • "Moskova'da bulunan halkevi takım• 

iSi e ÇI eri ikinci maçını bugün yapacaktr. Birinci maç• 
bugün h • • d .. . . 1 t<& 0-3 gibi oldukça mühim bir farkla yenil--

şe rımıze onuyor ar. mesine rağmen çok güzel bir oyun oynıyao 
türk takımının bu maçta alacağı netiyceyi 

6313 Kilometroyu bulan Türkiye bisiklet. turu iki merak eden muazzam bir kalabalık, maçın 

Yılda ve 122 .. d t 1 t oynanacağı Dinamo stadına müteveccihen 
gun e amam anmış ır. günün erken saatinden itibaren akmaya 

Türkiye bisiklet turunu tam bir Samanpaz.arında ayrıca merasim ya haılamıştr. Stada müntehi caddeler, otobüı .. 
muvallakiyetle ba§aran Muhalızgü- pılacaktır. . • ler v~ tramvaylar hınca hınç dolu idi. 
cü bisikletçileri bugün şehrimize ge Turu tam kadrosu ıle bır arıza· Dınamo stadı:ıa girdiğimiz zaman msia· 
leceklerdir. Bisikletçileri kar§ılamak ya uğrar:ıadan büyük ~ir başarı§la nn bagünlıü maça daha ziyade ehemmiyet 
için Muhalızgücü büyük hazırlıklar sona erdiren bisikletçılere C. H. F. verdiklerini anl"dık. Koca stad mabşr,'\' gil>i 
yapmı§tır. Bisikletçiler Kırıkkale'. bir şilt, idman Cemiyetleri lttilakı kalabalıkh. Halk arasnıda sovyet erkanı 
den ve Ka.Y._a§'tan karıılanacak ve (Sonu 3. iincü sayıfada) (Sonu 3. iincii sayıfada) 



,_..~--- -- - - --

SAYIFA 2 

D 
t~(;fl..TERE"DE. 

De iz meselesi 
hakkı a Tay
mis'·n yazısı 

Londra, 7 (A.A.) - Deniz meselele
rinden b hseden Times gazetesi, bilhas -

japon mesel ini tetkike mevzu yap
makt v şoyle demektedir: 

"Japon hiı ümeti yeni bir t .. kım müş 
kul" t ç karabilir. Amiral Akada, memle
ket"nin ni betler pr nsipini kabul etmiye 
<egıni beyan ederken hiç biı: mukabil tek 
lif serdetmiş d ğildir. Hiç şüphesiz man 
tıkan di.ı .ınulecek olur a japonyanın her 

angi bir devletin filosu kadar ku" vetli 
bir filoya malik olmaması için hiç bir se 
bep yoktur. Fakat kuvvetler arasmda bir 
ııisbet vücude getirilmesi hususunda bir 
itilaf elde edilmesi prensipini bir kere 
k bul ettigi takdirde konferansın her 
memleketin kuvvetleri için ölçü olması 
15zım gelen tedafüi 1htiyaçlarını tesbit 
dmekten L>aşka yapacağı faydalı bir iş 
olamaz. J aponyanm hattı hareketi res
mi surette değişemez ve japon teklifleri
nin tonajların heyeti mecmuasına ve gemi 
)erin hacimlerinin azaltılmasına müsait 
Glacak mahiyette olduğu söylenileroilir. 
F .ıkat her ne olursa olsun iki memleket 
arasında ne zımni ve ne de sarih hiç bir 
itilaf vücude gelmiş değildir. 

Şurası muhakkaktır ki, evelce ne ı;ibi 
delıller ileri sürülmüş olursa olsun, to
naj heyeti mecmuasının ve gemi hacimle 
rinin azaltılmasındaki faydalar, yarıs de
recesine inşaatta bulunmak usulüne avde 
ti istcmeğe mahal bırakmıyacak l·adar 
büyüktür. 

:M. Hcrhert .. anınel'in bir nutku. 

Londra, 7 (A.A.) - M. Herbert Sa 
muel dün Oksford'ta söylediği bir nutuk 
ta İngiltere'nin Avrupa işlerine müdaha 
lesi hakkında liberal fırkasının battı ha 
reketini anlatarak demiştir ki: 

Müşterek usulün hakiki olup olmadl· 
-;ını ara tırınak ve hakiki ise iştirak et
mek lazımdır. Bu mesele cvel beevel 
milletler cemiyetine bağlıdır ve bütiın 
gayretler milletler cemiyeti otoritesinin 
takviyesini istihdaf eylemektedir. 

Fransız - Alman 
dostluğu. 

I..c"ıdra, 7 (A.A.) - Deyli Telgraf'm 
Paris muhabiri, Almanya'nın, bu sefeı 

mafbuat vasıtasiyle, fransız - alman 
dostl·1ğu lehine temayül gösterdiğini 

ka) detmektedir. 
Filhakika, Pötit Pariziyen gazete'Sin

dc cene al Fon Rayşno, Fransa'ya iki mil 
Jetin biıtün dunyaya hakim olmasını te -
min edecek bir ittifak teklif etmektedir. 

Deyli Telgraf'ın muhabiri, bu t•kii 
fin, M. Hes t fmdan sadece iktısadi 

meseleler üzerinde yapılan uzlaşma teklif 
)erini askeri cihetten tamamladığını zan 
~tmektedır. 

Cener.ıl Fon Rayşno şunları söylemiş 
tir: 

"- Fransa~ın Avrupad:ı.ki emt>iyet~ 
ni temin edecek yegane memleketin, Al
manya olduğunu anuyamaması yazıktır. 

F:ıkat Alm nya fevkalade müsellah mil -
Jetlı..rin arasında silahsız kalmaga mecbur 
<:dildiği müddetçe, aramızda itimat mev
cut oJamıyacaktır ,, 

Amerika'Ja k:-çakçılıkla 
müca•I le. 

Vaşington, 7 (A.A.) - İçki ya a·· 
2 manından kalma kaçakçı gemilerinin 
hala faaliyete devam etmeleri, sahil mu
hafaza gemilerinin arttırılmas nr mu ip 
olmuştur. 

Gümrükcüler adedinin de 3.291 den 
.5 bine arttrrılması derpiş e ilmektedır 

'3U GECE AÇIK ECZANELER 
Anafart iP caddesindP 

SEBAT 
ve Hamamönünde 

HALK 
Eczaneleri dir. 

ım1 .... lllilıiıiiiliiiıi:iııiıillrm•lml!! 

e ı·n'in ortas n
dak • meydana 

·ndenburg 
adı v ri 

Berlin, 7 (A.A.) - Berlin'in tam mer 
kezinde Brandenburg kapısı önündeki 
meydana Kindenburg ismi verılmiştir. 

Bir et·ıl('hi d,., Ict rei ine tf'f C' vii
lıaua bulunan gaezte. 

Berlin, 7 (A.A.) - Zabıta, ecnebi bir 
devlet reisi aleyhinde tefevvühatta bulun 
muş olmak töhmetiyle Der Sturmer gaze 
tesini toplatmıştır. 

Ahııan)a'dan Bdçika')a kömiir 
ihracı i i. 

Berlin, 7 (A.A.) - Almanya'dan Bel 
çikaya kömür ihracı hakkında dün Brük
sel'de müzakereler başlamıştır. Almanya 
nın Belçikaya olan kömür ihracatı son za 
manlarda umumi tahdidat ve bilhassa kö 
mür üzerine mevzu hususi resim dolayı -
siyle mühim surette azalmıştı. 

Hitler ve Ordu. 
Bir almaıı cencrali hugiinkii va -

Zİ)Cli iyzah ediyor. 

HAKİMiYETİ MİLLiYE. 

E ON 
Mareşal Hindenburg'u n . . 

cenaze merasımı. 

(Ba§ı 1. inci &ayıfada) 

ten sonra şarkiPrusya'ya har :cc t eylr
miştir. Berlinden hareket eden on husu -
si tren, cenaze merasimine iştirak edecek 
olanları getirmiştir. 

Tanenberg, 7 (A.A.) - Mareşal Hin-

Harpta ve su hta 
Hindenburg 

Vınston Çurfil "Deyli Meyi,, gazete
sinde "harpta ve sulhta Hindenburg,, baş
lığı ile yazdığı bir makalede diyor ki: 

"Hindenburg 1 bu isimde başlı başına 
bir kütle tesiri yapar. Gür kaşları, büyük 
yapısı, uzun boyu ile bu büyük şahsiyet, 
biitiın muasır dünyanın tanıdığı bir çehre 
dir. 

Bu çehreyi ne kadar b:;yütür, müba
tuda cesim bir haçın önüne götiırülmüştür 

lağalandırırsanız müoalağalandırınız ge-

denburg'un tabutu, Tancnberg muharebe 
si abidesindeki Ceneraller kulesinden, av 

Cenazenin etrafında miralay Hindenbur5, 
kabine erkanı, sefirler heyeti ve Tanen· 

berg muharebesine iştira !.t ettlliŞ 1layların 

sancaklarını hamil bulunan eski askerler 

mevki almışlardır. 
Almanyanın her tarafından gelen 

200.000 kişiden fazla bir halk kütlesi sa
ha haricinde kalmışsa da hoparlörler sa -
yesinde merasimi takip edeobilmiştir. 

Baş papas, mareşalın vasiyetnamesin
de, aynen şu sözlerin okunduğunu söyle
miştir: 

ne onun azamet ve haşmeti baki kalır. 
1916 senesinde alınanlar, beşeriyetin 

üzerine yükselir gi"bi onun tahtad n kos
kocaman bir heykelini yapmışlardı. Bu 
büyük heykelin üzerine birer çivi çakmak 
suretiyle yüz binlerce takdirkarı harp 
borcuna iştirak ettiler ve Almanya'yı bü
tün dünyaya karşı koruyan bu büyük ada
ma karşı tazimlerini ifade etmiş oldular. 

Mağlubiyetin felaketli günlerinde bu 
heykele ateş verildi. Fakat onun tesiri, 
heybetli, yavaş düşünen, ağır hareket e
den, sebatkfir, harocCı ve alelade insanla -"Öhinciye kadar sadık ol.,, 

M Hitler ıyrat ettiği nutukta, har- nn fevkinde yürüyen bir adam halinde 
baki kaldı. b:n feci surette neticelenmesinde, Hinde:ı 

burg'un hiç suçu olmadığını ve fakat ·bu 
neticenin, politikacıları mahkum ettivini 
söylemiştir. 

Gene M. Jlitler dem·ştir ki: 
"- Milliyetperver Almanya'nm, 1925 

senesinde marcşalı cümhur reisliğine in· 
tihabı, eski ordunun bir muzafferiyeti 
s-.. yılab;Jir. Z ra. HindC"nb rg. ca..zi inkıla 
bının hamisi ve binnetice milli kalkınma 

Hayatı tamamiyle bir as.kerin hayatı
dır ve gençliği barba hazırlanarak geçmiş 
tir. 

Paris, 7 (A.A.) - Pöti Jurnal gazetesi, 
nın amili olmuştur.,, alman Ccneralı Fon Rayşenav ile yaptığı 

Kendisi 1866 senesinde ve Koniggratz'
da avusturyalılara, 1870 de fransızlara 

karşı harp etti. Katlı St. Privat yamaçla· 
rrnda Rusya muhafızlarına mezar olan 
yerlerde Hindenburg, cesur adımlarla yü
rümüstü. O zaman kendisine ait olan ala • 
yın yarısı vurulmuş, yere düşmüştü. 

bir mülakatı neşretmektedir. Alman Cene

-.. !ı bu mülakatta hass;lten diyor ki: 
.. - 30 Haziran vakayii bütün dünya -

ya göstermi tir ki milli sosyalist hücum kı 
talan aı:keri değil münhaslran siyasi bir 
teşekküldür. Biz Hitler'i seviyoruz. Çünkü 

o hakiyki bir asker gibi hareket etmiştir. 

Hükümetin arkasında tek bir insan gibi 
duruyoruz. İrticakarane ve saltanatın iade. 
sini istihdaf eden her hangi bir hareketi te 
veccühle karşılryacağımıza dair olan iddi · 
atar. asılsızdır.,, 

Ceneral Raysenav, Şlayher'in oynamış 
olduğu rolü ivzah ederek demi tir ki: 

" - Fon Şlayher, bir fesatçı tipi idi. 
Zabitlerin politikaya kapılarak kendi mes. 
!eklerinin icabatını kolaylıkla unutmalan 
elim bir şeydir.,, 

AVUSTURYA'DA. 

Avusturya nazi!erinde mu
vaffakiyetsizlikten dolayı 

şevksizlik varmış. 

Viyana, 7 (A.A.) - 25 temmuz darbeı 
hükumetinin &kamete uğramasından.:ıeri 

Avusturya nazileri arasında oir şevk 1z • 

lik görülmekte ve bunlar şeflerine karş. 
infiallerini izhar ve onlrırı kcndıierine 

tevdi edilmiş olruı kasaları da ber-tJer gö 
türmek suretiyle emin birer mahalle ka • 
pağı atmış olmakla muahaze eylemekte· 
dirler • 

Şeflerinden mahrum Y.almış olan mub 
telif nazi teşekkiıllerinde de inhilal gö
rülmektedir. 

RuzH•Jt"in mÜ('tıdf•lel'li. 

lontana, -Amerika- 7, (A.A.) - Re
isicümhur 1. Razvelt, hükiimetin, ziraat 
e sanayi menab"ini şahsi istifade temin için 
c:alı~nlann ellerinden kurtarmak için mü
~adeleye h nüı başlamış olduğunu söyle • 
ınistlr. 

Halk. laz:m gelen yerlerde biikômetin 
"'apmış olduğu nafra işlerinin kıvmetini şim 
fi B"'IPmqktadır. Cünkü bunlar kütlenin is
'if""~"~İni temin için yanılmış ve menfaat 

er: .. ~" Jı:oşulmıımış işlerdir. Amerika mil -
1"•i h' "b"rln°nı' n nvn mış gruplardan mü-
"ıekkil de -il, bir küldür. 

Kac;fl'arda yaiz) er. 
Simla "Hindistan,, 7 (A.tı .) - Royteı 

ajansı muhabirinden: 
Çin as1·erleri henüz Ka gara {(reme 

mişlerdir. Bu suretle şehirde nizam ve 
asayişten mesut kimseler bulunmaması 

yüzünden vaziyet oldukça naziktir. 
Çin ord tarı, asilerin boşalttıkları a

raziyi işgale muvaffak olamadıkları ci
hetle vaziyet ~üçleşmiştir. 

POI ... ONY A 'DA 

crnaya gidecek 
sovyet tayyer eciJer 

O, Sedrn'da harp etti. O zaman, al
manların müthiş ateşine maruz olan fran 
sız kıtaatı icinde Napolyon'un da bulun -
<tuğunu görmüştü. 

O, Prusva'nm eski alemini severdi. 
Büyük Frederik ananesi olan Touiour en 
vedette yaşadı ve kalbinde eski Prusya'
nın Potsdam., ruhunu taşıdı. 

Varşova, 7 (A.A.) - Roma'ya gitmek Bir zabit olarak feragatle kıratına s.a-
te olan üç tayyareden mürekkep Sovyet dık bir hayat geçirdi; ve bu suretle o

hava filosu dün saat 13 te Cracovie üze- torite tesis etti. 
rinden uçmuş ve fakat havanın muhale -
feti üzerine Cracovie tayyare meydanına 
inmiştir. Filo saat 16 da uçuşa devam et
meğe teşe'bbüs eylemiş ise de tekrar tay
yare meydanına avdete mecbur kalmış· 
tır. 

Paris' e giden sovyet 
tayyareleri. 

Tayyareler Viyana') a indi ve ben
zin alarak tcl·rar hareket etli. 

Viyana, 7 (A.A.) - Paris'e gitmekte 
olan rus askeri tayyarelerinden mürek
kep bir grup, dün Viyanada karaya inmiş 
ve Hızım olan benzini aldıktan sonra he -
men hareket eylemiştir. 

Geri kalmış olan diğer tayyarelerin 
muvasalatı beklenilmektedir. 

Ecnebi memleketlerdeki 
Lehlilerin kongresi. 

Varşova, 7 (A.A.) - Ecnebi memle
ketlerde mukim !ehliler kongresinin ikin 
ci içtimaı açılmıştır. Celsede reisicümhur 
M. İgnace Moscick'de hazır bulunmuştur 

Hazır bulunanlar meyanında g~çe-let 
de Atlas Okyanusunu geçmiş olan Ada. 
moviç biraderler de bulunuyordu. Bun
lar, hazırfın tarafından şiddetle alkışlan
mışlardır. Mareşal Pilsudski, kongre aza
sına safageldiniz temennisini bildiren bir 
telgraf çekmiştir. 

Kongre reisi, kongret'in gayesinin 
dünyanın her tarafında şubesi bulunacak 
bir lehliler cemiyeti teşkil etmek olduğu 
nu söylemiştir. 

Anwrika"da kurakhğm k' lit eni
ği zarar beş mil) ar <lolar 

tahmin edili) or. 
Nevyork, 7 (A.A.) - 27 milyo:ı uk 

nüfusu ihtiva eden bir sahndcı, afet hali
ni iktisap eyli yen kuraklığın bais :>Jd "gu 
zarar, 5 milyar dolar tahmin C'c~ilmtkte

dir. 
En çok mutazarrır olan, Montana, 

Vayoming ve Dakota eyaletleri ise de, 
12 eyalet daha tehlike altındadır. 

Dünkü gün Şikago borsasında, buğ. 
day piyasasının 111 çente kadar fırlama
sı, muamelecilerin fazla heyecanını mu
cip olmulltur. 

Hindenburg'un, asrı ilim ve medeni· 
yetten, silahlardan başka hiç bir öğrene
ceği şev yoktu. Vazifeden başka bir ha
vat vazifesi tanımadı. Ana vatanın büyük 
lü~ilnden başka ihtiras beslemedi. 

Seneler gecti. Bu zabit askeri kademe
lerde yükseldi. Mühim kumanda mevkile 
rinc gecti. Alman ordusunun ileri gelen 
cencrallerinden birisi oldu. O, daima bir 
gün gelip, artık bir bölüğün başında de
ğil, fakat bütün kolorduların başında 

fransızlara hücum edeceği günü bekledi. 
:ı.*:v 

Genç nesiller yetişiyordu. Faaliyet 
sahası artık başkalarınındı. Bunun üze
rine Hindenburg faaliyet sahasından çe· 
kildi. 1911 senesinden sonra münzevi bir 
tarzda çifliğinde yaşamağa başladı. Ar 
tık o dünyayı unutmadıya bile dünya o· 
nu unutmuştu. 

Nihayet Umumi Harp patladı ve mü -
kemmeliyete ermeleri için Hindenburg'un 
bu kadar emek sarfettiği Alman ordusu 
bütün cephelorde düşmanlara hücuma baş 
ladılar. Fransa ile ve Rusya ile harp olu
yordu. 

O, bunun haricinde idi. Evinde oturu
yordu. Dünyanın en büyiık harpları on· 
suz yapılıyordu. Ruelar her karışını bil
diği ve o k dar candan sevdi~i Şarki Prus 
ya'ya yürüyorlardı. 

Kendisini hiç davet eden olmıyacak 

miydi? 
Bu yüksek mücadcJede kendisine hiç

bir yer yok miydi? Artık "ihtiyar Hin
denburg" büsbütiın maziye mi maledilmiş. 
ti? 

Nihayet davet vuku buldu. Ruslar şark
ta ilerlemiş, Fransız taarruzları nihayeti
ne kadar gelmişti. Bu esnada karargahı 
umumiden 22 Ağustos 1914 saat üçte ken
disine şu telgraf geldi: 

"Derhal hizmet kabul etmeğe fimade 
misiniz?" Ve şu cevabı verdi: 

"Evet, hazırım I" 
Birkaç s.:at içinde şarktaki Alman or

dusuna kumanda etmek üzere yola çıkmış 
bulunuyordu. 

Aynı trende kendi erkanı harbiye rei
si de bulunuyordu. Ludendorf He Hinden
burg'un münasebetleri şayanı hayrettir. 
Hakikaten bu hayrete değer bir teşriki 

mesai idi. 
Bazan Ludendorf'un asabı bozuluveri -
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Paris, 7 (A.A.) - Hariciye nazırı M. 
Bartu üç haftalık bir mezuniyetle Paris'ten 

hareket etmiştir. Kendisine bahriye nazı· 

rı M. Piyetri vekalet edecektir. 

l arı protestan kihseısindc r ın -
dcnhurg için. 

Paris, 7 (A.A.) - Bugün Paris'te pro

testan kilisesinde Mareşal Hindenburg için 

bir ayin yapılacaktır. Ayinde Fransa'yı ha 

riciye nazırı vekili M. Pıyctri temsil eyli. 
yecektir. 

Diinya kadınlar koııAre i. 

Paris, 7 (A.A.) - Harp ve faşistlik 

aleyhtan dünya kadmlar kongresi dün top 

!anarak mesaisine devam etmiştir. Biri zen 

ci diğeri kırmızı iki kadın da nutuk sö. • 

miştir. 

Gündelik. 

NEŞRİYAT. 
(Başı 1 inci sayfada) 

eserinden adeta dikte edilerek ter· 
cüme ettirilmiştir. Beş yüz liralık 
Frijider müellifin de evinde yoktu. 

Gazete ve mecmualarda en ba • 
riz kusur seviye dürüklüğü' dür. Hat· 
ta otuz kırk sene evelki neşriyatta 
daha fazla dikkat olduğunu, mala. 
mat ve dil eksikliğinin daha fazla 
ayıp sayıldığını söylemek insanın 
gururuna dokunuyor. 

Maarif Vekaletinin eser himaye 
etmesini garip bulanlar da vardır. 
Hatta bu eserlere verilen paranın 
ismine ikramiye diyorlar. Bize öyle 
geliyor ki yalnız eyi kitap değil, eyi 
mecmua ve hatta eyi gazete dahi 
devletin himayesi ile kazanılabilir. 
Yalnız türkçc ile edebiyat, yalnız 
türkçe ile ilim, yalnız türkçe ile dün 
ya fikir hareketlerini takip, yalnız 

türkçe ile büyük küçük işlerin tek
niği, türkçenin istiklali için ilk varı· 
lacak hedeftir. Bir İngiliz veya fran 
sız veya alman dahi yardımcı bir 
lisan sahibi olmağa ihtiyaç hisse .. 
der. Bu ihtiyaçtan hele biz uzun za. 
manlar kurtulamayız. Fakat ecnebi 
lisan bilenler memlekette nüfusun 
yüzde herhangi küçük bir mil .. tarını 
aşamaz. Geri kalam yüksek bir garp 
seviyesi manzarası gösterebilmek 
için kendi dillerinde her şeyi az çok 
öi{renebilmeli, bilhassa tnkip ede
bilmelidirler. 

FALiH RIFKI 

yordu. O zaman Hindenburg'un itidal, sü· 
kun ve metaneti vaziyeti düzeltirdi. Tan· 
nenberg harbı şimaldeki Rus ordulannı 

mahvetti. İstila ordusu üçte birine inmi' 
olarak Alman toprağından püskürtüldü. 
Rusların zayiatı galip Almanların adedi• 
nin iki mislinden fazla idi." 

Makalenin burasmd<ı garp cephesinde 

Almanların taarruzları, nihayet mağlubi· 

yetleri hikaye olunduktan sonra denili· 
yor ki: 

"Aradan birkaç sene geçtikten sonra 
Hindenburg iktıdar mevkiinin başına ge~ 
mişti. En meyus günlerinde Almanlar, 
onu karşılarında tırmanabilecekleri bil' 
kaya gibi görduler. 

Onu cümhur reisi yapmak istiyorlardL 
Fakat, kabul eder miydi? Evveıa Kaysere 
karşı ettiği yemin vardı. Fakat Kayser ra· 
zı olunca bu mesele kalmadı. 

O gündenb .. ri t kriben on sen~ geç· 
miştir. Reisin 84 üncü hayatını kutlu· 
layan Alman milleti kendisini daha top· 
luyor ve vaziyetini topl yordu. 

Hikayeyi ourada bitırelim. 
•••• eminiz ki, bu büyük adamın, va· 

tan sevgisinden başka hiçbir endişesi ol· 
mamıştır. Ve bu yolda kendisine diişetı 

bütün vazifeleri yapmıştır. 
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SAYJFA 4 HAKiMiYETi MiLLiYE 

Dil l>alıisleri. 

Pekarskı' nin 
Yakut lugati. 

[ Memleket Postası 
Malümdur ki eski türkçedeki "biti-,, 

(yazı, kitabet) kelimesi türkoloğlara ve si
aoloğlara göre, çince "riet,t kelimesinin 

tii?kçeleştirilmiı ,eklidir (Baog. inde~ 15). 
Pekarski 1 A gatinde bu kdimenin daha eski 

manasım gösteren bir çok kel"meler vardır, 
iri türko!oğlarm iddi sma karp fiipheleri -
lllizi ı .. J.rniye etmektedir~ 

Uludağın şark kısmın da bir tetkiyk yürüyüşü. 

Bitten (1). Bülten (r) - alamet ve ya
ı..t bir ~arete malik olmak; bir işarete ba
brak arJamak ve bilmek 

Bittah = alametlere ve işaretlere ba -
kıp istikbali keıf etme istidadma malik in · 
san; rüya yorucu, 

Biçik = ziynet, oyma (altay~a: Yazı 

kitap). 

Bit = istikbali keff e yarıyan alamet, 
DİpD, ipret. 

Biit = alamet, iıaret, kehanet, 

görülüyor ki "Biti,, kelimesınin türkçe 

lr.öki daha eski ve yazınua daha keıfolwımı 
•ö •ir .&evre aittir. Y aD l'e kitabet ise Ya
lıutçada "suruk,, , yazmak "suray-,, keli • 
awleriyle ifade olmıor (Çvatçada "Sur,, 
yumak). 

Yalmtçaya son yıllarda giren kelimele
m iııepsi 111sçadır. Bualar yüzde 15 i bulu
yorlar. 

Yakut dili yeni kerımeler yaratmakta 
•aıka türk ldıçeleriııe nazaru fevkalade 
büyük bir kudret gösterdiği görülmektedir. 
Meseli "Ayı,, (-iyi, mukaddes, halketme) 
blimesiııden : 

Ayı Toyon = Mukaddu (arı) tanrı; 
Aywt = insanlara rehla ve saadet te

min eden ilahların heyeti mecınaıı n ço • 
nlr himisi ililıe; 

Ayılala = İfe yanyan mahluk, al'·"'la 
birlefen; 

Ayıs = muavenet, yardım; 
Ayaçcı = dünyanm baldu; 
Ayılamak - iyilik etmek; 
Ayılgı = f11yonomi. 'ficdaıa, lwakter .• 

CiN kelimeler iıemiştir. 

Şimdiye kadar Uludağ'ı bu, zirveye 
ve nihayet Karatepe ile göller mıntakası· 
na kadar tanımıştık. Bu tepeden ve göl
lerden oteyc silsileyi baştan başa aşıp gc 
çen kayakcı yoktu. Halbuki burayı tanr· 
mak ve tanıtmak lazımdı. Bunun için 
Dağ Kuliıbü. hükumetin ve belediyenin 
müzaheretiyle 8 dağcıya ıs saatlik bir ke. 
if yürüyüşü yaptırdı. 

Bu yürüyüşe belediyenin seyyahin şu • 
besi müdürü Tevfik Beyle ben de iştirak 
etmiştim. 

Gördük ki. Uludağ'm zirvesinden son -
ra aşağı yukarı aynı seviyede olmak şar
tiyle _şarka doğru daha 30 dan fazla tepe 
var. Bu tepelerin kış sporları bakımın
dan dünyanın en güzel ve ideal tepeleri 
oluşu bu sporla meşgul olanları çok se
vindirmiştir. Çünkü. inişli ~ıkışlı 40 ki
lometrelik bir saha üzerinde birbirini ta· 
kip eden tepeler. ağaçsız. çorak ve düz• 
gün eatıhlı meyillerden ibaret olmak iti
bariyle kayak bilenler için çok mükem
mel yerlerdir. Yalnız tepelerden birço
ğunun şimal cepheleri birden bire sarp
laşıyor Binaenaleyh sisli ve tipili hava
larda oralardan daima ihtiyatlı geçmek 
icap eder. Bu sarp yerlerin şimali 150 
metre kadar münhat genişçe bir platodur. 
Ve eski devirlerde YUku bulan oir inhi
dam neticesinde buralarda göller teşek

kül etmiştir. Zirveden sonra Karatcpe'ye 
kadar nisbcten düz bir saha üzerinde yü
rüdük. Karatepe'den itibaren silsilenin 
cenup sathı dikleşerek birden bire 1200 
metre aşağıdaki çam ormanlarına dayan~ 
yordu. Bu muazzam ormanların muhte. 
lü yerlerinde çiğlerin devirdiği hektar
larca ağaç görüyorduk. Binaenaleyh da.
ğm bu kısmında büyük çrğlar olduğu an • 
laşrhyordu. Hatta aşağıya indiğimiz za
man köylülerin anlattığına göre: "Bu sene 
düşen bir çığın devirdiği ağaçlar senelerce 
taşınmakla bitmiyecek kadar çokmuş". 

Buradan dağ iki kola (biri şimali şar· 
kiye, diğeri cenubu şarkiye) ayrılıyordu. 
Biz, cenubu şarkiye uzanan ve iki tarafı 
da dimdik meyilli silsileyi takibe başltı· 

}' abtmcı vosta.u. 

dık. Hattı baladan yürüyorduk • Yüksek 
dağlara pek çok yıldırım düştüğü muhak
kak ki, adım başında yıldırımların parça· 
ladığı kayalar ve taşlar görüyoruz. Bir 
müddet sonra evvela şimalden gelen bir 
sis baskını ortalıgı kararttı. Bunu. ce
nuptan şimşekler çakarak üzerimize sal
dıran kara bulutlar takip etti. Bir anda 
hava bozulmuştu. İkinci Kanunda imi
şiz gibi üşüyorduk. Yıldırımlara karşı bir 
tecfoir olsun diye kaskctlerimize ipekli 
mendiller iliştirdik. Artık sis ve yağ

murdan nereye gittiğimizin farkında de· 
ğildik. Dik meyillerden aşagı adeta yu· 
varlanırcasına iniyorduk. Nihayet silsi
lenin son tepesine vardığ1mız zaman ba
va biraz açıldı. Yolumuzu tayin etti\c. 
1400 metre devam eden düz ve dik bir ya
mas üzerinden inerek orman mınt.ıkasına 
dirdik. Dağın şark cephesindeki orman -
lar harikulade güzeldi. 20-30 metre irti· 
famdaki sık çanllann arasından gök yü • 
zünü zor görebiliyorduk.. Bu çamla!"ın 
gövdeleri, üç arkadaşın kulaçlariyle an
cak kuşanabiliyordu. Maalesef ou kosko
ca çamlar 'birçok mıntakalarda bır cuta~ 
çıra aramak için baltalarla doğranmış ve 
harap edilmişti. Bu manzara ka~smC:a 
bizde ağaç sevgisi ne zaman başlıyacak di
ye içimiz. sızladı. 

14 ~aattenberi tek bir köye rast gel· 
memiştik. ilk defa (Gelene) isminde 'oir 
köye girdik. Kadınlı e-rkekli bütün köy· 
lüler karşıya çıkmışlardı. Meğer köyle· 
rine yabancılar daima kasaba tarafından 
gelirmiş. Şimdiye kadar dağdan inen 
!dmse olmadığından merak etmişler. Bu 
köyd~n sonra (Cerrah) köyüne vardık. 

Cerrah'tan da gece saat 9 da İnegöl'c gir
dik. 

18 saat süren bu yürüyüşten yorulan 
yoktu. Yalnız mtltemadi inişler yüzün
den birkaç arkadaşın ayağına kramp gir
-nişti. 

İnegöl gençliği ve İnegöl Belediyesi 
seyahatimizle çok alakadar olmuş. ve bizi 
'<arşı lamışla rdrr. 

MUSA 

Pebnlri ligatinde Yakut mitolojisinde 
zı1aedilen hinden fazla ruh ve ilah atlan Avrupa Üzerinde f zrlına hulul/arı 
nrdır. Dini iyin ve merasimleri ifade eden 
b!nlerce kelime toplanmıştır. Bu gibi keli
•eler rauhterf eserlerde» ve müellifin biz • 
z:ı~ topladığı halk riva.yetleri den ·saııer 
getirilmek saretivle ivz h edilmiştir ki, Ya
btlarda e! i ··rk • lo .. ıni öğ-

Deyli Meyi gazetcsınin meşhur muha· 
hiri Vard Prays Viyana'dan gazetesine 
gbnderdiğı bir makalede şunları yazıyor : 

"İki senedenbcri Avrupa üzerinde sü· 
ratle beynelmilel bir buhran te~süf edi · 
} or. Tehlikeli infilaklar şeraiti kıvama 

gt>lmektedir. Acaba Dolfus·un ölümü bu 
~ Ye b ınine " ar ·· - eııilen ı ı fili! 1: havası içınde hır şerare mi olacak · 

llonml e ek · · y etli ~ ~ıer ver· tır? 
mekted"r. St!rotefski ve Tro"İ!nanslci gibi a _ Son hafta içinde barutun yüksek bir yı 
fmılerin 'a wt "nine ait yazd arı eserle.re ır. t '-'l:il ctti-i üç devlet m rkezinde bu-

iıındul".'l ve buralarda Avrupa yeni bir har: 
dayan rak Avro •da ve oradan da n klen 

b::ı atılac"k ohırsa vaziyeti idare edecek o-
lı~df eski liirk d ID" ve mitolojisine ait ı:rı hü fımet memurlariyle samimi temas 
ldişo halinde tekrar edilen .. .. r t '~ r yaptım. 

y • ln tetkihin: Pekar · lôl'ati tirko- Bütün bunlar, beşeriyetin korkunç bir 
lcjw" ye i eselesi olarak meydana oy - oçnrum üzerine uzatılmış çüriik bir köprü 
ll"aktadır. üzerinde dunnağa benziyen vaziy0 tini mü 

kaşa ettiler Bunlar. aşağıda sulha mü 
Pekarski lllg tinde baıka türk lehçele - znheret hareketinin gün geçtikçe gergin 

riıy~ mnkayeseyi de göz önünde tuttuğu ır hale girdiğini duymaktadırlar. Bu a -
t.We bu cihet i.stmi!diği duecede mükem - d:ınılar, şayet bu sulh müessesesinin te 

mel olamamıştır. Bu cihetin mükemmel ol· "'lclleri saglamlaştınlmıyacak olursa bü • 
mamasından ddayıdır ki bazı kelimeler is • viik felaketin b:ış göstereceğine kani bulu-

" I u~ uyorlar. tiflıam dımgasn.r tapyorlar. ftıeıt a arıza-
lı, yokud~ maı.umdı olan "adın., keli. Şurada. Avusturya başvekilinin katlin-

den evel bu mevzu üzerinde yapmış oldu
mesine (1 30) ist.fham konulmupur. Çağa ~ı·m mülakatlan. konuşmalan, hulasa edi-
taycada ve kırgıza.daki "adır" kelimesiyle ereyim: 

111t1kayese edilirtt. fıkrir'lize göre, istifhama ı. Paris - Fransa harptan korkuyor, 
lüzum ka!mazd' Bu \celim .. ile bir kökten fakat halilıazmfa Almanya'dan korkmuyor. 

oldııfu ıanqed" "D "a•a.ny,, ve "adu (ı) ansa. bugün askeri kuvvetinin azamisi -

kelia:eleri de b"'skı tiirklerdeki "adra" ve nr varmr bulur.nak1 adır: askerlik müd 

"adraVT""~ .• lr--loeltr.yle mohayese et!ile- drtini on iki aydan fazlaya çıkarma ksure 
J -· oietivle b ı ... ı veti rl ha 7.i ·-1• ıırtırab'lir. 

hifirdi ( .ad. 1 ). l\·a:urafih bu cenelerde Fransa'da silah ,, 
" " 

Hayatını tiirk boylıırr~dan birinin tetki 
kine hsrzd i tiye.ı ve saygılı bilginin adı 

tına alımın yeni kura efrarlmm miktan 
--alm'lktadır Bu azalma tevellüclatın ek -
ılml'sinden ileri geliyor. 

Fransa, biı tecavüz harbına girmiyecck 
tir Fakat Almanva. c:ayet Almanya - kfi 
ııunuc;.,n:d ki pll'biı.ıit keneli lehine zuhur 

e tiği takdirde - Fransa ya oradaki kö • 
n ür madcnlerının degerini ve fransızların 
oraya yatırmış oldugu sermayeyi vermiye 
r .. k Sar havzasını isgale kalkı~acak olursa 

u harp patf-J abilır. Bundan ba ka Alman 
ya nm garbi Avmpa'da herhangi bir dev
•t te hücumu takdirinde Frans.-ı barba gi· 
r ccktir. Zira böyle bır hücumla almanla 
nn bir muzaffenyet kazanmaları, Fransa -
y- ikinci p1anda bırakabilır. 

Fransa, fngıltere ye muzaheret edi)or: 
blınun mukabılinde istedigi, İngiltere tara 
fından Hollanda ve Belçika'nın bitar:ıflığı 
nın ve tamamiyeti mülkiyesinin temin ve 
muhafaza edilmesidir. Eğer İngiltere bu
nıı yapacak olursa o zaman bütün Fcle -
menk tayyare istasyonlannın ingiliz hava 
ıuıvvetlerinin emrine amade bulunacağmı. 
bu suretle İngiltere'nin hava emniyeti ko 
· Jnacağı gibi Almanya'ya havadan hücum 
imkfuu elde edilebileceği Fransa tarafın -
dan ileri süı ülmektcdir. 

Belçika'ya karşı bir İngiliz garantisinin 
müşkülatla karşılaştığı nokta şudur: Bir 
hücum takdirinde Belçika kuvvetleri. al -
man hududunda kendilerini müdafaa ede
cekler mi. yoksa Srbcldt mev'tiine çekilip 
orada İngiliz yardımını bekliyecekler mi -
r11r? Böyle yapddığı takdirde Belçika top 
raklannın üçte ikisi harp sahası olacak ve 
'ransız istihkamlarının sol tarafı da alman 
'rdusunun istiylasına açık kalacaktır. 

Fransızlar. alınanların gizli silahlan bu 
lunduğuna kanidirler Fakat gerek alman 
"ıükfunetinin, gerek erk5.nıharbiyenin he • 
nüz hazırlıkl.ırı t:ır-ı~ lamamıs olmaları do 
'ayıs:yıe henüz harba atılmak istediklerine 
:rıamruyorlar. 

Fransız askeri mehafili, bu...,ünkü Al • 
"Ttanya'nın tamamı:ı;le asri teçhizatla mü· 
c~hhez ve Fransa'ya hücum iktidarında mııı 
kinele'}mis bir alman ordu .. umın mevcut ol 
-..:asını muhtemel görmcktı>dir. Kc-zn. Al 

biıtü• tiirk ilim diiuyası bnf ınd n daima 
Örmctle anılacaktır. OnllD yalnız eseri de
iil, ntün bayatı türk külf"rii sahası da ça· 
k§U ve çahsımk is~yen geı:;lik için bir ni!
mıme olmağı değer. 

Yirmi yaşında; menf da, Siberya'nm 
en sorr"lt mmtakasıı;da yabancı bir millet 
ve itin bir sefalet içinde başlad!ğr iş üzeri.ıa't: sebat ve azimle yaron asır çahpa Pe -
lıarski b!kikaten hepimiz için niimue ola-

·ulir. B1zim biitii!l kusurlarımız, ırki zeki - -r.anya'nın bir an içinde genk Fransa'ya 

uzd. d :Yjl, her S"ne bir mevzua "hiicum,. gerek 1ngiltt.-rc'ye miıthiş bir hücum y<.p<: 
derpl( altı ay so .. ra cifier "mevzu a geç- 1 il~ek kuvvette gizli bir alman h:ıva fi',_ 

• .ı b" da _L t .. ' . d sı.nun da a::cvcndiyetine hi1kmedi orıat. 
'nem••c;• •r s~ :l Se!Ja gosterememız e -ı Fransızlann bildikleri ve. nazaı ı dikkate 

·fü. ~dıklan vaziyet şudur: 
p·. ük ve ölmeı işler azim ve ~hat ınaL a) Geçen sene teşrinisani ayınd~ Al 

u!iidü1 ABDÜLKADİR m .... :ya'nm derhal boınlıa. avcı ve ke::ıf tav 

l ya resi haline ifrağı mümkün 1800 tana- ı 
resi ve 3000 yetişmiJ pilotu varc!ı. 

b) Geçen teşrinisanide Almanya bir ay 
da 1000 harp tayyaresi yapabilecek bir ik-
tidarda idi. Bu hesapla fransız erkanıhar
bıyesi bugünkü günde Almanya'nın pilot
lan tamam gizli 5000 tayyaresi bulundu
ğuna ihtimal vermektedir. 

Herhe1de bu tayyareler, gerek fransız, 
gerek İngiliz tayyarelerinden daha miikem 
mel ve daha asri makinelerdir. 

Fransız askeri mütehassısları, eğer 

harp başlıyacak olursa, bugün şimdiye ka 
dar hava manevralarında da görülmemiş 

biı şekilde bir hava baskım ile başlıyacağı 
na kani bulunuyorlar. Böyle bir hücuma 
karşr Paris'in, Londra'nın ve yahut her. 
hangi büyük bir şehrin müdafaasının im· 
kansız olduğu da kabul olunmaktadır. 

Buna mukabil fran~z +ayyarelerinin ya 
pacağı hücunllar da Ren havalisine ve Al 
manya'nm Sar taraflannda bulunan bir cok 
sebir1eri tahrip edebilecektir. 

Eğer bu karşrlrklı tahripkarlrk harbı 

durduramıyacak olursa, o zaman fransız 

er kamharbiysi, muharebenin ikinci safha -

sının yüksek teşkilatlı makine harbı olaca 

ğını söylüyor. Bunlara karşı huduttaki 

fransız istihkamları büyük bir mania te~ 

kil edecekse de geçen harpta olduğu gibi 

gene bunda da birçok insan kütleleri mahv 

v~ harap olacaktır. 

2. Berlin - Benim bu hafta Berlin'de 

hasrl edindiğim intiba, milletin harp etmel: 

istemediğidir. Fakat hükümet, köşeye kıs 

tırılmış yabani kediler gibi ona düşmanla

rm her tarah sardıklarını, kendi me"·c.udi -

y.·tini boğacaklarını söyliyerek onu bir 

barba ktşkır:tab:lir. 

Nazi rejimi fcvkalane müşkiilat içinde· 

diı. Bu rejimin daima ileri sürdüğü gaye

lerinden birısi Avusturya ile lı · rlcşmekti.r. 

Almanya'dan açıktan açığa teşvik gören 

Avusturya nazılerinın geçen çarşamba gü 

ni.J bu maksatla işledikleri cinayet, Fran • 

sa, lngiltere ve İtalya'yı bu vaziyete karşı 
müttehit bir cephe haline getirdi. Son za

manlarda zayıflamış bulunan kuçiik iyti • 
laf da aynı hadıse doJayısiyle yeniden kuv 
vetlenmiş oldu. 

Paris'te olduğ14 gibi, Prag ve Bclgrat
ta da Almanya'nm 1860 siyasetini tekrar-

1..ıdıgı söylenmektedir. O zaman Prusya
ııın küçük komş.ılarrnı ilhak ederek geniş

leme siyasetı gıbı bugtin de Danimarka ve 
Avusturya'ya tatbik edilmek istenen usu
lı.: yann Çekoslovakya ya ve sair komşula
ra da tatbika başlanacaktır. deniliyor. 

Bir ay evci yapılan kı..tlc hdlındc:ki öl -
di.ırmeler, nazıh.:rin \•auyctını biısbı.itün 

SCi. smıştır. 

3. Viy<ına - Doifus'un ulümu, nutu.ı:u

rı-. kti~iık Avusturya nın hudutlan haricıne 
cıc ylırutcbılmış obn yegane adanımı orta 
dan kaldırmıştır. 6 milyon nüfuslu Avus-

turya korru.inistlcr, nazilcr "e memkket da 
nılındc sulh ve siıkun ıçinde ıslahat taraf· 

tc.rı olan Doltus çulardan ıbaret olm k uze 
rt üç kısma ayrılmışlardrr. Geçen ~ene va 
ki olan bir ısyanın şidde-tlı bır sur tte te -
dip ettigi komunistlcrden başka hem n her 
kes Dolfus'a saygı hissi bcsleınekt.edir. 

Şimdi llaşvckıle vekalet eden pren Şta
cenbcrg otuz dort yaşında bir gençtir. E-
neıji sahibı olmakla berab~r tecrubesız ve 
devlet işlerınde bilgisı az hır c:.dam~r. On 
s ne evel bu adam Münıh hareketi pptl • 
d1ğı sırada Hitler tarafında idi. Bugun Li· 
öo'da is.ırahatten dönüp başına geijtiği hü 
kfımct ise Hitleı 'i en mi.ithiş bir düşman 
telakki etmektedir. 

Bu hadısede Avusturya, en fazla İta! -
ya ya dayanmdktad•r. M.usolini ile Dolfus 
... rasındakı ;ahsi dostluk hata iki millet a-
rasında devam edip g'diyor. 

Dolfus'ı..iı öiiımünü zevcesıne b • .ı ... at 
İtalya htikumet reisinın haber vcrmesı faz 
ıa t .. iri olııbilr.cck psıkolojık bir hadise sa
yılubilır. 

Cenup hududunda italyanlann • skC't 
t.chşı.t ctmesı, bı.. çok tecrube gorm ş olan 

ll"illeti hem temın etmekte, hem de u kıit
ıncktedir. Eger M unırı tıvannda topla • 

8 ACUSTOS 1934 ÇARŞAMBA 

Ankara Ht·lt~di e l{eis 

lij:,ri ilan lan. 

iLAN 

1 
(30912,67) lira bedeli kelif

li Anafartalar polis noktasından 
Hasan Fehmi Bey aparbmanına 
kadar olan kaJdırmıın tamiri ile 
Samanpazanna kadar olan kısmın 
trotuvar ve Adliye sarayı-Saman • 
pazarı yolunun parke olarak i.,ıa • 
ıı bir hafta müddetle ve pazarlık
la verileceğinden şartnamesini g-r 
mek istiyenlerin ya21 işleri kalemi
ne ve taliplerin 1 l .8.1934 cumar· 
lesi günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatlıın. ( 1859) 

7-3149 

İLAN 

Y enisehirde kanlr göl 
mevkiinde 1184 inci adada 
Ömer beve ait arsa ile şuyu
lanan 65,65 metre murabbaı 
ar.;;a virmi Edin müddetle ve 
aleni surette müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin 18 
ağustos cumartesi günü saat 
on bucukta belediye encüme
nine müracaa ları. (1707) 

7-2961 

İLAN. 

l - Temizlik ve mezba • 
ha amelesi için 267 takım el
bise ile 267 cift yün eldiven, 

2 - Su idaresi için 15,5 
ton mazot mübayaasr. 

Yirmi gün müddetle ve 
kapalı .zarfla münakasaya ko 
nulmustur. Sartname ve nü -
munesini görmek istiyenle -
rin hergün yazı işleri kale -
mine müracaatları ve taliple
rin de 24 ağustos 1934 cumar 
tesi günü saat on buçuğa ka
dar teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarım belediye 
encümenine vermeleri. 

(1800) 7~3067 

İLAN 

Yenişehirde 1173 üncü 
adada 12 parsel numaralı 
il0,50 metre murabbaı arsa 
yirmi g-ün müddetle ve kapa
lı zarfla müazvedeye konul -
muştur. Taliplerin 24 ağus -
tos 1934 cumartesi günü sa -
at on bucu~a kadar teminat -
brile birl"!rte teklif me ctt t>
larım be ed've enciimen1.,e 
\ler'Tleleri( ı~oı) 7-30 R 

As. l'lı. ll. \1tl Sa. AJ 
kon ; .. ~nnn il nları. 

2 00 KlLO TOZ GRAFiT 

Yakardaki malzeme pazralık su
reti le 27.8.93 kribinde saat 14 
de ihalesi icra edile::ekfr. Taliplerin 
teminat ile meracaatlan. 

(1884) 7-3188 

I 000 KİLO BOR YACI 

Yeka?da i malzeme pazarlık su
retiyle 13-8-934 tı.rihiade saat 14 
de ihale-si icra. ecliluektir. Taliplerin 
tem!nat ile müracaatlan. 

(1881) 7~3189 

U U. \ oltarı "' Uman 
ları l 1. Md S:t. ı.\I. Ko· 

mİ .. \ntm ilanları. 

fLAN. 
Tabib"u 431 ton muhtelif de -

mir kapalı zarfla münakas:ısı 22.9. 
l ~34 o:maıtesi günü saat 1 S de An 
karl'-la. idare binasında yapdacaktır. 

Tafııi:5.t A'!kara ve Hayda.r~a 
veznelerine!~ ber~r li::ıya satılan 
şartnamek!.!c Vil.rdır. 1f56) 

7-3182 
nan nazı kuvv tien Avusturya hududunu ı---
aşacak olurlarsa o zaman İtalyanlarda ce - bir b lfi acmı. tır. O zcıman bü} ilk bir im· 
nup hududunddo geç.ıp Avustur}a toprak· pı\ratorluk olan bu devlet, bugün yapmrŞ 
l.ırına gır cer ... ı ı dir. olduğu o i yiizunderı t .;-::·. v:e mucfafaa-

Bu takdirde A usturya topraklarının .ız bir ciımh!.ltİ ettır. 

yen· bir h rbı um.mııye sdlıa olınası i' ti - Gerek b:.lr.ı' gc rek l'Jma a' · tek· 

mal dahilı:ıde ınıdir.? rar kııa,lı .. ın iad ·0 e taraftar o anlar var 
Dicer taraftan ltalya·n n kendi topr •. k ır. Belki de bö-ylc bir har k t, Avru 3 

lan haricinde bir hudut ve cephe tC3 s et· 
. . • , sıılhu için fcıydah da olur. Zira ne lloh rı 

mektekı menfnatı a ııtmdır. ba 
Yirmi sene ev el bugtin burada. Viyana- zolcrn'ler, ne de Habsburg'lar artı~ h r 

~a Avusturya imparatorlug~ ~ırb:c;tan'a 1 t.ırişerck taç ve tahtlarnu t .. h1ilteye ko} ;ıl 
ka~ı harp ilan ederek beşerıyctin başma acaklardır. 
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Bir giiriiş. 

(Himmetin 

H alhevi tem ~ 
sil §ubesinde ya
nılmak bilmP 
bir gayretle ça 
· .. ve Anka -. . 
lt'r-11";1n temaşa 
jhti .-or.ını tat -
rro1 ~ uğraşan 
iisi"t lbnirrelik 
'J.h~ et Nuri Be· 
)'in son eseri ~ • 
lan "Himmetın 

oğlu) Piyesi 

ve türkün yüksek usu.· 

oğlu,, piyesine 
alaka gösteren 
uıtlardan bir -
~ok yazılar alı · . A • 

(Koro) cular btsttcı (Halası) Btyle bir arada yoruz. · 
B yazılardan bir kısmı dikka - görüyor gibi idik. lıte sanat buradadır. Bu, 

ie ıa;ktır. Her mevzuda olduğu gi- ~ençlere örnek olmalıdır. O kadar uzan 
bi bazı yazılar çoh lehte, bazıları a- yıllar didinen, yıpranan, yerulan ve fakat 
leyhtedir. Henüz başlangıçta bulun- hıkmıyan, usanmryan üstadın bu sanat ıı
Juğumuz temsil iıi hakkında • leh kulır ki onu muvaffak etti; bu da örnek al-
.. aleyhteki mütaleaları bızzat mağa değer, 
.... eya I dal ·· d'" t bu işin inki~alında ay • ı gor u • ıkinci derecede bu esere kendini veren 
'fiimüz için bunları sırasUıv1l~ n8~re. - ~eoç ve l!ğraşl<an mosikici Hulôsi Beydir. 
deceğiz. Bugün IZ%et vı eyın Uzun aylar piyesteki mo:;iki parcalarını bes 
yazısını Jercediyoruz.: telemek için uğraşmıı, gene birkaç ay o 

Arıkara (Halkevi) sahnesinin gençlik .,&rÇAları gendere. cocuklara öaretmis, ban 
ye halk için ne kadar fay~a!ı ol~uğunu bir dan bıkmamı~tır. Bo piyesle, bu piytsin 
daha gördüm. Türk nıilletıum ~s~;: usu, musiki parcalariyle yeni bir istiydadın mü· 
qsiz yordamı ve yücelme varhgı hır daha nasi muhiti bulunca beJirdi,ini görüyo-

lendini gösterdi. mz. Hulfüıi &vin uvertürü. i ·inri pareası 
Bu ( mıııkalı tıiyes) dört deft oynan-- ~ok güzeldir. Müstakbel türk musikisinin 

dı. Halktan o Jrodar ra~bet e;ördü ki daha ilrnekleridir diyebilirim. Avruoa teknir,i ile 
oynanılsa halk akın akın gelecek, sırnları, -:ahsan bu genç; nağmeleri öz benli;finden 
ber yeri do1d.uraca.k

7
ve k.3.nılard. :ın _taşacak.. _ el 

T k il k 11e gaz ~ecirmişti ! ha garD tarzındaki par 
..__nun sebebı ne~ır. .. ar mı etı ııyanı - la k d J -·'-uu - dw ( ) -.a r ne a ar gönü e SICa.K gelen, göniife 
trr, het'!liô!i ve milli şuanı üstan nr. piyes 'Okulan ve bizden nağmeler ta§nnakta idi. 

Lizdendir. Hulusi Beyden ilerde daha deierli musiki 
S-1.nenin eski -ve değerli emekçisi Re-an oarcaları umabilirir_ Aradaki tiirküler, ko-

lik o~ln Ahmet Nuri Bey tam halka, ve kô· ro halinde sövlenen parca!ar milli zevkten 
ye ait bir mevzu secmiştir. Saf ge~ler için uzak de~• i ki muvaff akıyetİnİD sırrı ilfe 
fstanbul'un hazan bir sefahat uçurumu ve 'ıuradadır! 
saf babalar için acı bir ümit kmmı olduğu- B• topraklar btsltr bizi 
nu ne gerçek, ne güzel sahnelendirdiler ! Görınivtlim Jisman izi. 
Hakiki ha.yattan alarak yarattığı, çiftçi Gazi Paş:a açtı bize 
(Himmet ıığa) yı Ahmet Nuri Bey kendisi Gmiş yollar izt!tn izt 
1emsil eUi. Piyesi yazan kendisinde tam bir Drırmıvalım htp ko~alım 
Himmet ağa da ynratm•§lı. Sahnede bir Maksndına alaialım ! 
t"'8'Jıilr:..t değil, gerçekten Himmet ağayı Bu miffyefin haykırışı canı yalnn n•~-

Himmetin oğla piyesini haıırlıyan ve ttmsıı edtnler. 

melerle gönüllerin derinliklerine ne eyi İ§li
vor, yerleşiyordu. Bu eseri yazanlardan son 
ra başka temsilcilerden de bahsede)im: 
(Himmet baba) nm yeğeni (Ziba) rolünü 
yapan (Zerrin) Hanım sessiz, ita tli, sakin 
ve fakat içinde fırtınalar kopan, her şeyi 
anhyan aynı zamanda sabretmesini bilen 
bir köylü kın gibi dıvrandL Gönüld şma 
yard!mını esirgemedi. Güzel sesini, ince 
na v elerini iyi idare efti. 

Çok acılar çeken, tarlalarda diaınen 

(Gülsüm ana) rolünö alan (Kadriye) Ha
nım, tam bir köylü kadını gibi idi. r.ehşma
ların, yoluullukların, mahrumiyrtlerin İz· 
leri alnımn derin çizgilerinde görü üyordu .. 
dalgın gözlerine kara günlerin göl•esi bir 
r,ece gibi çökmüştü. Kadriye Hnnımdfl ger
cekten bir köylü kadınını gördük, hani kur
tuluş savaşında omuzlarında gülle taşıyan, 
lop mermisi ıslanmasın diye çocuğunun üs
tünden yorganını ahp mermiye örten, yurt 
ve millet srvl??•ini eşsiz bir şefkaUe vefütir 
iği çocu•undan üstün tutan köylü türk 

lradınmın tipini gördiik.. 

Süleyman Ferit Bey (Veli) relünde 
(Himmet a~anm lstanbul'a hukuk tahsiline 
!!"İden oğlu) çok samimi idi. Uygunsaz ar· 
bda,lara kablan borçlanan ve ~rslerini 
ihmal eden (Veli) yi tam gösterdi. Müte· 
,.eddit, şaşırmış, derdini hissettiren, lakin 
'cınağa cesaret edenııiyen bir köylü genci 
·di. Parlak iskarpinleri çıkarıp eski çarıkla· 
n geydikten, hayata atılarak kaıandlktan 
sonra da Veli'nin azmini, ruhi iıkenceden 
lmrtulduğunıı Süleyman Bey yüzünde mu. 
vaffakıyetle gösterdi. Koroda da vazifesini 
ba~ardı. 

( F ethj) Beyin rolü, (Muammer) Beyin 
(köy İmamı) rolü, (Ekrem) Beyin (Ha
san) rolü (Bedri) Beyin tefeci rolü bir a· 
• a•örden ziyade bir sanatçı gibi yerinde 

eynandı. 

Korodaki kızlar, çocuklar da eyi tesir
ler yapblar. Salıne ıJığl, dekorlar, müzik 
lıeyeti temsile kuvvet verecek derecede idi. 

Elbet daLa giiıel eserler yapılabilir, o 
eserler daha eyi de oynanabilir; ben hunu 
P.'.ÖZ önü de tntmıyorum. (Himmetin oğlu) 
oiyesinin mevzuunu düşünüyorum bizden
dir. Oynıyan1an göz önüne getiriyorum biz
dendir. Musikisi gene bizdendir. Her teY 
·· rkün elinden. türkün ze ·a mdan çıkmış
hı. So ra temsil edenlerin birinden ba~ka
Sl amatör gençler ve çocuklardan ibarettir. 
Bu CJ!a gireli çok zaman o rnadığı halde 
u d"'rece inkişaf ancak f"rk milleti in yük 
k kabiliyeti eseridir. ilerde çol< şeyler gÖ· 

receğimizin bu gibi eserler de birer müjde· 
cisi cldııi7una şiipbe yoktur. 

Eser sade görülebilir; fakat türk ha
vatmdan bir parçadır. Onun içindir ki halk 
eseri tatta; değer icin ölçü bence bodur. 
Ufak tefek h~talar olsa, yapılsa bile bu gi
bi eserlerin sık sık oynanmasını halk terbi
yesi için faydalı görmekteyim. Eseri ve OJ· 
nıyanları lcutlularnn. 

İZZET ULVi 

( Ticaret Haberlerimiz] 

Üzüm ihracatımız 
Mal\ım olduğu uzere 1 agustos her 

memlekette mahsul enesinin °llaşıdır. 

Geçen sene üzüm rekoltu havalar do1ayı

siyle her memlekette biraz geç olmuş "e 
neticesi olarak bilhassa alh re eatışf c1r do 
layısiyle iç ve dış pazarlard:ı büyük spe· 
külasyon hareketleri gorÜlmüştu. Sam·di 
len büyük ihtimamlar sayesinde norr rnl 

kalitenin çok fevkinde olarak elı'\c. edilen 
İzmir çekirdeksiz iizümleri, diger senele 
re nazaran daha erken olmak üzere 14 

ağustosta İımir borsasına gelmiş ve ilk 
parti aynı gün saat 12 de kilosu 16 ku
ruştan satılmıştır. Mutat olduğu üzere 
bu üzümün İzmir'c gelişi ve satılışı bü • 
yük şenlik •e tezahürlere yol açmıştır. 

Halen 7 numaranın kilosu 9 - 10 ku· 
ruş, 8 numara 11, 9 numara 13 - 14, 10 

numara 16 kuruştan satılmaktadır.. 

Sultana üzümlerimizin dış piyasalar
da rakipleri malilm olduğu üzere: yunan, 
Kaliforniya~ İyran ve pek az miktarda 
olan rus mahsulleridir. Maamafih bunhır 
dan hiç birisi İzmir üzümlerinin tam va
sıflarına malik değildir. 

Yalnız tamir piyasıısında yeni bir u..,. 
sur, teşkil edilmiş olan iki büyük alıcı 

karteldir. Alakadarlar bu kartellerin, 
müşterek masraflarını azaltmak ve bu su 
retle hariçte daha fazla rekabet imkiimnr 
temin etme~ maksadiylc taraflarından 

teşkil edilmiş olduklarını ileri siırmcktc 
<lirler. Müstahsiller aralarında, borsaya 
vaki olacak sevkiyatı tanzim •c b1>1sad .. 

talepten fazla arza vücut vererek fiatla • 
rm düşmesine mahal vermemek ve bır ta 
raftan da kısaca satko diye anılan ve 7>ro 

jesi İktısat Vekfiletince müdafaa edilen 
satış kooperatiflerini bir an evel tahak • 

kuk ettirmek için çalışıyorlar . 

Kuru üzüm ve kuru incir alivre satış· 
ları malfım olduğu üzere mayısın on 'oe· 
şinde başlar. Ve lzmir'deki büyiık tica· 
rethaneler bilmuhabere veya alıcı piyasa 
ya gönderdikleri ajanlariyle ey161 tesli
mi mal satarlar. Bu satışlar spckü13.tif
tir. Ve ucuz fiatlarla yapılmışsa t:itta\'İ 
İzmir piyasasında mal kıymetini düşür
meğc calışular. Binnetice ilk satış dev
releri İzmir borsasında alivre satıcılarla, 
asıl yerli satıcılar arasında en şiddetli 
mücadele devridir. Avrupa'daki kuru 
sultana üzümleri temmuz sonu fiatları 

hakkında Türkofisten alınan malilmat §U 

dur: 
lngiltere"de cvt'i yani 50 kilo kusur 

gramı, ~ilin olarak: 
1933 temmuz 1934 temmuz 

son haftası son haftası 

Kitap ciltlenecek. 
Ankara Halk evi Reisliğinden: 
Halkevinde men t ikib"n kadar kitap 

nümuneye göre ciltlettirilecektir. Pazarlık 
15 ağustos çarşamba günü saat 1 7 de ya • 
pılacaktır. Nümune ve §arlnameyi görme1' 
üzere hergün Halkevine m .. racaal edilebi • 
lir. 

KIT AP SA TIN ALINIYOR. 
ANKARA HALKEVI REiSLi. 

CiNDEN: 
Evimiz kütüphanesi için mevcut 

liste mucibi yeni harflerle basılmıı 
bin kadar kitap alınacaktır. Pazar
lık 15 ağustos çar~amba günü saat 
1 7 de yapıl•cakhr. Kitap satmak is
tiyenler liste ve şartnameyi görmek 
üzere hergün halkevine müracaat e· 
deiilirler. 

7-3203 

Müteahhit ve inşaat 
sahip terinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven• fiatla satıı 
evi Eskişehir oteline müra· 
.-:aat. Telefon: 3272 

-------------------------
Ressam, 

aranıyor 
Prc je kop yalan yapmalt 

için iyi bir ressama ihtiyaç 
vardr.:. İstiyenler Yenişehir
de Meşrutiyet caddesinde 29 
numarada Koryo Beye mü
racattt etmeleri rica olunur. 

7-3150 

-Ankara -Acentas. 
MIHCI OGLU HALİL NACI 
-ANKARA-

Floren 1 - İzmir 
sultana, dört 
derece ola
rak: 

36- 38 
1 - İzmir: 

40- 42 
7 numara 
8 .. 

19,5 
2.0,25 

21 
2 - A vusturalya: 
Eski mahsul - - -
Yeni mahsul - - -

3 -Kaliforniya - - -
4 - Kzp 31 - 32 

5 - Girit 38 - 50 

Hamburg'ta ise: 
100 kilo ve floren hesabiyle: 

34 - 36 

3'6-70 

33- 42 

33 - 35 

46 - 49 

9 ,. 
ıo ,, 
11 

" 
2 - Girit 

26 
ao 
77'5 
68.5 
62 

Mark 

3 - KalHorniya (50 l.-ilosu) 22 
22,S - 30 

Hakimiyeti Milliye'nin romanı: 3 
Tefrika: 66 ru yürüdü. Eli cebine giderken Çen'i tanıdı. Rövelverini çe

kecekken ona elini uzattı. 
küfrediyor, hem düşünüyor ve merdivenleri çıkıyordu. Çin· 
li kansı oturmuş, gözlerini yatağa dikmişti. Dönüp bakma· 
dı bile. • ha 1 i. insanlığın 

Andrc 41ulro 

İntihar edecekken buna muvaffak olamıyan1ar teşeb -
biislerini pek nadir tekrarlarlar. Son derece gerilmiş olan 

sinirleri şimdi eyice gevşemişti. 
Pey arkadasının cümlesini tekrarladt ~ 

- Hata benim. 
Hiddetlenen Cen: 
- Artrk yete;. diye ötekileri susturdu. Bu sefilce yürü-

yüşe devam ederken düşünüyordu. İşi aynı biçimde tekrar
lamamak lazımdı. Bu plan kötü idi. fakat bir başkasını ta
savvur etmek de güçtü. O di.işünmüştü ki... Hammerlih'in 

dükkanına yaklaşıyorlardı. 

Hammerlih, dükkanının dip tarafından çince konuşan 
bir ses ve ona cevap veren iki kişi işitiyordu. Konuşanla -
nn tereddütlü hali onun dikkatini artırmı§tI. "Daha dün 
buralarda iki kişi gördüm ki suratlarında okunan acı, ke -
Yifleri icin dolasmadıkJarmı anlatmağa kafi idi,, diye dü -
§Ündü. Saraahtle işitmesi güçtü: çocuk yukarda dunnaksı-
2In vıztldam 1ordu. Fakat sesler kesildi ve yaya kaldınmı
nın üezrinde beliren kısa gölee-ler orada üç kişinin bulundu
ğuıw on~ anlattı Polis mi? ... Hammerlih kalktı, yassı bur
nn :le kuvveti t. '·,,nmis hoksör vücudunun müteam2lara 
ill ~ n eclebile e..~ i l:::ır!a•rıun azlı~mı düsünerek kapıya doğ· 

Çen: 

- Dükkanın ardındaki octaya gidelım dedi. 
.. ~çü de Hammerlih'in önünden geçtil:r. Dikkat ettı: ü

çunun de kolları altında. hafifçe değil, sıb sıkı tuttuğu bi
rer çanta vardı. 

Kapı kapanır kapanmaz Çen: 

- Bizi birkaç saat misafir edebilir misin, bız ve çantala-
rımızda bufunanlan? ... 

- Cantalanmzda bomba mı var? 
- Evet. 
- Öyle ise edemem. 
Yukardaki çocuk bağırmakta devam ediyordu 
Hammer1ih sözüne devam etti: 

- Misafir edemem, hele bu sıralarda, çünkü bomba1arr 
bulurlarsa kadını da, cocuğu da öldürürler. 

- Peki. Şiya'ya gidelim. şimdi çocuk meselesi var. 
- Çen, yanlış anlama: çocuk hasta, karım da daha eyi 

bir halde değil ..... 
Elleri titriye titriye Çen'e bakıya Iardı: 

- Çen bilmezsin sen, serbest olmanm ne büyük bir bah-
tiyarlık olduğunu bilmezsin sen!. .• 

- Hayır, pek ala bilirim. 
Üç çinli çıktılar. 
Hamrnerlih zihninden küf rede ede "acaba hiç onun va

ziyetinde bulunamıyacak mıyım?., diye düşünüyordu. Hem 

Çocuk: 
- Hanım bugün pek iyi idi, dedi: hemen hiç canımı a· 

cıtmadı. 

Hanrm May'dı.. Hammcrlih hatırlıyordu; May onaı 
"Zavallı dostum.-. Mastroit bu... kemiği kırmak Iazrm-.,, 
demişti. Hemen hemen bir bebek olan çocukta hayattan an· 
cak ıstırap çekmek için ne kadar lazımsa o kadar kudret 
vardı. Ona anlatmak iycap ediyordu. Fakat anlatllacak o • 
lan ne idi? Babasınınki kadar çelimsiz ve nazik bir hayat
tan nasibedar olabilmek için yüz kemiğini kırdırmak iktiza 
ettiğini mi? Hammerlih yirmi yıl, durmaksızın "Kt'.hpe 
gençlik!,, diye inlemişti. "Kahpe ihtiyarlık!,, diye hayatın 
bu iki yegane ifadesini oğluna miras brra~":a~ için_ acaba 
daha ne kadar zamanı vardı? Geçen ay kedısımn ayagı çık
mıştı ve çinli baytar çıkan ayağı yerine takarken hayvam 
tutması ıazım gelmişti. Hayvanın tepreşip dururken kendi .. 
sine işkence ediliyor sandığını Hammerlih da hissetmisti~ 
Halbuki kendi çocuk degildi ve "Hemen hiç canımı acıt , 

madı demiyordu. 
Aşağı indi. Siıphesiz köpeklerin didiklemekte oldukla· 

n civ<?r aralık sok-aklardaki leşlerin kokusu bulanık bir gü
neşle berabeı ınnğazaya giriyordu. "Ne ıstırap!...,, diye dü
şündü. 



SAYIFA 6 

1 M. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

Bergama'da bulunan kıta· 
at için 5200 kilo toz şeker 
345 ton saman ve 508 ton et 
kapalı zarfla münakasa~ a 
konmuştur. İhaleleri 18 aji:us 
tos 934 cumartesi günil saat 
10, 1 l, 16, da yapılacaktrr. 
Talipler sartnamcsini t':Ör· 
mek üzere her gün ve müna
kasaya istirak için -le va\.t:t i 
muayyeninde teklif ve terni
natlariyle Bergamada ::ı~!:en 
satmalma komisyonuna mU
racaatları. (1681) 7-2943 

İLAN. 

iLAN. 

Ayrı ayrı şartnamelerle ve 
kapalı azrfla alınacak olan 
Bursa'daki kıtaat için 
{540,000) Mudanya icin 
(276,000) Bandırma ıcın 
(279,996) kilo Unun mii~a
kasa"ı 25-8-934 cumartesi O'Ü .. ,.., 
nu saat 15 te Bursa'<la Fırka 
satm a1ma komisvonunna ic
ra kılınacaktır. Taliplerin 
sartnameyi P"Örmek iizere 
her gün ve milnakasaya işti
rak için ele vaktinden evel 
teminat ve teklifnameleriyle 
Bursa Fırka satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

Ordu ihtiyacı için (10,000) ( 
metre sargılık bez satın alı
nacaktır. İhalesi 21-8-934 sa
h günü saat 14 te icra edile
cektir. Talipler şartnamesini 
görmek Uzere Jıer gün öğ'le
den sonra ve münakasaya is
tirak edeceklerin o gün v.e 
saatinden evet teminatlariy
le birlikte M. M. V. satın al
ma komisyonuna müracaat-

(1763) 7-3031 

1LAN 
Ordu ihtivacı icin (60,000) 

metre idrofi1 gaz katJah zarf 
usu1iyle satın alınacaktır. 
İhalesi 25-8-934 c11martesi 
günü saat 14 te icra edilecek
tir. Evsaf ve sartnamesini 
gönnek istiyen her gün öğ
!e~en sonra ve münakasaya 
ıc;;tır:ık edeceklıorin n O'Ün ve 
saatinden evel teklif ..... ve te
minat mektuplariyle birlik 
te M. M. V. satın alma ko· 
misvnn11na müracaatları. 

ları. (1765) 7-3035 

İLAN 

Ordu ihtiyacı için bir adet 
büyük ve dört adet kücük so
ğuk hava dolabı ile beş adet 
yedek daimi cerevan motörü 
pazarlıkla alınacaktır. Pazar 
lığı 13-8-934 pazartesi günü 
saat 14 te icra edilecektir. 
Talipler fenni evsaf ve şart
namesini görmek üzere her 
gün öğleden sonra ve pazar
lığa iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinde teminativle 
birlikte M. M. V. satın alma 
komisvonuna müracaatları. 

11764) 7--3047 

İLAN 
Samsunda bulunan kıtat 

ıcin 75.000 kilo sığır eti kapa
lı zarfla münakasaya kon -
muştur. İhalesi 14.8.1934 sah 
günü saat 14 tedir. Ttalipler 
şartnamesini görmek üzere 
hergün ve münakasaya işti -
rak edeceklerin vakti muay • 
yeninde teklif ve teminatla . 
riyle Samsunda askeri satın 
alma komisyonuna müraca . 
atları (1776) 7-3042 

İLAN 
Denizlide bulunan kıtaat 

için 338,000 kilo Un kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 19-8-934 pazar 
günü saat 15 te yapılacaktır . 
Talipler şartnamesini gör
mek üzere her giin ve müna
kasaya istirak ir.in ne va~ti 
mu:lyyenincle teklif ve temi
natlarivle Denizlide A~ker1 
satın aJma komisyonuna mü
racaatları. (1802) 7-30il 

iLAN. 
Konya'da bulunan kıtaat 

icin 24,000 kilo sade yağı ka
palı zarfla münakasaya kon
mustur. İhalesi 22-8-934 car
samba günii saat 1 O da yapı
lacaktır. Talinler sartname
sini görmek ii'zere her gün 
Ankara'dR M. M. V. S~tm 
alma komisyonuna ve müna
kasaya iştirak için de tayin 
olunan vaktinde teklif ve te
minatforivle Konya'da aske
ri satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1785) 

7-3060 

iLAN 
Denizlide bulunan kıtaat 

için 11550 kilo sade yağı ka
palı .zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 19-8-934 pa-
7.:u- günü saat 18 de yapıla
caktır. Talipler şartnamesini 
g~:ınek Üzere her gün ve 
munakasaya iştirak icin de 
vakti muayyeninde teklif ve 
teminatlarivle Denizli'de as
keri satın alma komisyonu
na miiracaatları. (1803) 

7-3072 

(1767) 7--3033 

İLAN 
( 4000) adet sahra pili mu

habere kıtaları ihtivacı k;n 
mübavaa edilmek üzer~ ale
ni münak~sava konm·~st.ur 
İhalesi 15-8-Q34 car!=;amb2 2·ü 
nü saat 11 denir. 'T'aliple~in 
evsaf ve şartnameleri gör
mek üzere 1u~r l?'iin öi>lcrfon 
sonra ve miinak~sava isti
rak edeceklerin de va1<1 i•ır~e 
teminatlarivle M. M. V sa
tmalma komisvonuna miira-
caaatları. ( 1682) 7-2~44 

İLAN 
5360 adet anot pili muha

bere kıtaları icin mübayaa 
edilmek üzere aleni münak~ 
sava konmustur. İhalesi 22-
8-934 çarc:;amha günü saat 11 
dedir. Tatiple:-in evsaf ve 
şartnameler ile nümunevi 
P-Örmek üzere lıer gün ö~le
den sonra ve münakasaya is
tirak edeceklerin de tam vak 
tinde teminatlarivle birlikte 
M. M. V. satın alma komis
yonuna müracaatları. (1782) 

7-3050 

İLAN 

1200 adet hamut top koşum bay 
vanatı için kanalı znf usuliyle mü -
bayaa edilecektir. ihalesi 1.9.1934 
cumartesi gönü saat 11 dedir. Ta • 
\iplerin evsaf ve şartnameler ile nü
'lluneyi görmek iizere her gün ö~ • 
teden sonra IVi. M. V. satın alma ko
'llisyonuna müracaat1uı ve müna • 
1<asaya iştira kedeceklerin de vaktin
den enl teminat ve teklif mektııola
rını komisyon reisliüine vermeleri. 

7-3186 

tI..AN 

Antalya' da bulunan kıtal için 
237 ton arna 172 ton saman 92 ton 
1<nru ot 60 .ton yulııf münakasaya 
'<onmu§tur. ihalesi 26.8.1934 pazar 
'riinü s at l 6 dadır. Arpanm temi -
'1atı 533. samanın 129 otun 414 vu
lafın 135 liradır. Arna kuru ot ka
'>alı zarf saman yulaf açık münaka
sadır. Tali!ller §artnamelerini görmek 
üzere herv.ün ve münakasaya İftirak 
;dn de vaktinde teklif ve teminatla
rile Antalyada askeri satm alma ko
misyonuna müracaatları. (1894) 

7-3192 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için (16) kalem 

serum serum ağlutinan antiian ve 
vBksenler ka,,alı zarf usulile aabn 
,Jınacaktır. İhalesi 1.9.1934 cu • 
ınarlesi P'İinü saat 14 de icra edile
tektir. Talipler evsaf ve prtname
sini görmek üzere bergün öğleden 
sonra ve münakasaya istir.ık ede -
celderin o gün ve ıaatindel! ever tek 
lif ve teminatlraile birlikte M. M. V. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Mektepler satın alma 
kom:syonu reisliğinden: 

İnşaat Usta Mektebi için 200 teneke benzin alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenler birinci teminatlariyle 9 ağustos 934 
tar!hinde saat 15 te komisyona, şartnameyi görmek istiyen
lerın mektep müdürlüğüne müracaatları. (1916) 7-3202 

inhisarlar U. Miidürlüğünden: 
l - Adana Baş Müdüriyeti yaprak tütün anbarmın ta · 

mir ve tevsiine ait inşaat kapalı 7.arf usuliyle kırdırmağa 
konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartnamesiyle evrakı fenniyesinin musad· 
dak suretleri dört lira mukabilinde Cibalideki Levazım Mu
hasibi Mes'ul1üğ"ünden ve Adana Baş Müdüriyetinden ah· 
nacaktır. . 

3 - Kırdırma 15.8.1931 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat (15) de Cibalideki Alım Satım Komisyonumuzda icra 
olunacaktır. 

4 - Teklif mektuplan kanundaki hükiinılere göre yu -
kar<l~ tayin olunan gün ve saatten evel Komisyona veril . 
melle.lir. 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası muci • 
hince fenni ehliveti haiz bulunanlar istirak edebilir. 
• 6 - Her ist~kli bicilmis olan bedelin yüzde yecli hucu . 
gu olan (907) lıralık nınvakkat teminatı tayin olunan saat· 
ten evet teslim etmelidir. 

7 - Kırdırma icin tavin olunan saatte tutulması mutat 
olan zabıt kflö-,dı doldurulduktan sonra hic bir teklif kal.1uJ 
Pnilmez. (3918) · 7-2833 

Karaköse belediye riyasetinden: 
Ka;aköse belediyesi tarafından yaptırılması mukarrer 

28.~3 hra 67 .~uruş bedeli kesifti gazhane insaatı yirmi gün 
~uddetle ~unakasaya cıkartlmıstır. Talip olanların şeraiti 
?grenmek uzere Karaköse belediyesine müracaat etmeleri 
ılan ohlnnr. r1 n:n 7- 2995 

Ankara Berberler 
Cemiyetinden: 

7 agustos 934 salı gününden 7 teşrinievel 934 tarihine 
kadar Anafartalar caddesinde Birlik perügar salonunda 
akşaml~rı saat "9,, da imtihan heyeti te·afmdan Meslekdaş-
lara ehlıyetname verileceği ilan olunur. 7-3154 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

H~ra~~ bulunan damızlık evsafı çok yüksek ve koşu kabiliyeti çok 
fazla ıngılız kısraklarınm pazarlıkla ve perakende suretiyle satılacağı 
a.,, olunur. "3859" 7-2753 

satın alma komisyonuna müracaat • komisyonuna müracaatlan. (1898) 
larr. (1900) 7- 3198 7--3196 

İLAN 

Ordu ihtiyacı İçin (10.000) a • 
det kat güt ile ( 1500) adet laskai 
flasterin satın alınacaktır. İhalesi 8. 
9.1934 cumartesi v,ünü saat 14 de 
icra edilecektir. Talipler evsaf ve 
sartnamesini görmek üzere bergün 
öi:!eden sonra ve münakasaya işti • 
rak edeceklerin o sriin ve saatinden 
eve) teminatiyle birlikte M.M.V. sa
tm alml\ l<nmisyonuna müracaatlıın. 

(1899) 7--3197 

İLAN 
Yerfi mamulatından 15.000 a -

det aleminyom matra ğılafile birlik
te kapalı ZC\rfla münı11hovl' Jcon • 
muştur. ihalesi l eylôl 1934 tarihi
ne müsııdif cumartesi l?Ünii saat 15 
·1e yapılaca'·tır. TalinlP.r sartnPme 
ve nüınunesini görmek üzere lıer 
"Ün öğleden sonra vı- münakrısava 
:'itirı~lı ede 0k1Prirı o f Ün ve saatin
den eve) t--lclif •ıe tPı,, nat mPktuo -
•arının m..,kbuz m·• -~J.=Hnd" komis
yon riya ntine tevdi eylempleri. 

(1901) 7-3199 

İLAN 

Kıtal ihtiyacı icin 175.000 kilo 
sığır eti kanAlı zarfla 111ii"1 kasaya 
\onmuştor. ihalesi 27 .8.1934 pa -
zartP5İ Piinü saat 16 da yanılacak • 
•ır. Talipler farlnıımet:ini görmek i=-
7.ere her 11ün ve münaka5aya i"tirak 
icin de vakti mıtaVVP!'tinde teklif vt 

•emİnl\rlarivle Corlu' tfll nsk,.ri satın 
alma kom;11vn.,una mürııraA•'•n. 

(1897) 7-3195 

İLAN. 

Bornovada bulunan kıtat İcİ!1 
145,000 kilo un kapalı zarfla mii • 
'takuaya korımufiur. ihalesi 29.8. 
1934 carşamba günü saat 1 O da
dır. Talipler prtname•ini görmek 
üzere her~ ve münakasaya işti • 
rak için de vaktinde teklif ve temi· 
natlarile Bornava askeri satm ahu 

İLAN 

Denizlide bulunan kıt at icin 109 
bin kilo sığır eti kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 22.8. 
934 çarıamba günü saat 15 dedir. 
Talipler ıartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya İftİrak icin 
~e vaktinde teklif ve teminatlarile 
Denizli'de askeri salın alma komis -
yonuna müracaatları. 0895) 

7-3193 

iLAN 
Lüleburgazdaki kıtat tein l 00 

"in kilo sığır eti ve 22,400 ltilo sa
hun kapalı zarfla münakasaya kon
mustnr. İhalesi 29.8.1934 çarfam • 
ba giinii saat 15 ve 16,5 da yamla
'"a lrtır. Tali"ler şartnamesini gör • 
m .. k iizere her gün ve mÜn"kasıwa 
· t;•irak için va4ti muavveııinde tek • 
•;f ve temirıatlarile l.ülchurga7. as • 
1 eri satın l'lma komisyomına m .. rR· 
taatları. (1896) 7- 3194 

il.AN 

hmir'de bulunan kıtal icin ?.l 
bin 750 k'lo sade ya11ı kap'\'ı zarfla 
~üm•knsaya konınortur. lha'"c:i 3. 
".1914 pazartesi l!Ü .. sa"t 15 de 
fr. Talipler §artnamesiui r.örmek ii
"?ere hergün ve mü kuua i~•irnlt 
"t·in de vakti muavveni de teklif ve 
'Dinl!dariyle lzmir'dıa askeri satın al
ma komisynn11"" müracaatf arı. 

(1893) 7~3191 

iLAN 
Sıvasta bulunan kıtl!t kin b:r 

milyon yüz bin kilo odun kapP.lı zarf 
la mü"ııkasaya konmustnr. thale,i 
?.5.8.1934 cumartesi viinii saat 14 
l>acukta yanılacaktır. Talipler şart
namesini f!nrmek üzere her ~ün An
karad:ı M.M.V. satın alma komisyo
nuna ve münakasaya istirak icin vak 
tinde Sıvasta askeri satm alm" ko • 
misyonuna müracaatlan. ( 1892) 

7-3190 

8 AGUSTOS 1934 ÇARŞAMBA 
- atı 

Devlet demiryollarında 
yeni tenzilat 

Kuru sebze nakliyatı 
15 ağustos 1934 tarihinden iytibaren kt1ru sebze nakliya' 

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

la, kuru mercimek, kuru nohut, kuru soğan (arpacık hariç); 
kuru sarımsak, kuru bamye, patates nakliyatı, tam vagoıt 
hamuleli olmak şartiyle, F ba. eminde ki ucuz ücretlere tabl 
tutulacaktır. 

2 - Bu maddelerin, perakende nakliyat ücretleri de u • 
ınumi seyrihafif 9 uncu tarifeni.1 1 inci sınıf mdau III üncil 
sınıfına nakil ve tenzil edilmiştir. 

Sebze ve meyva nakliyatı 
1 - Sebze ve meyva nakliyatmı teshil için 15 ağustos 

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

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

3 - Muhtelif nevilerde yaş meyva ve sebzelerden bir va 
gon hamulesi kabul edilecektir. Hamulcnin kısmen amba4 
lajh ve kısmen dökme olması da caizdir. 

4 - Tam vagon sevk:yatı yapan mal sahipleri, vagonlar 
da III üncü mevki biletini hamil bir muhafız bulundurmalC 
hakkını haiz olacaktır. 

5 - Sebze ve meyvalarm perakende nakliyatından da 
ton başına 2,75 kuruş ücret alınacaktır. 

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

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

iade edilecektir. 

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

lfimum devlet demiryollan şebekesi üzerinde icra edilece~ 
kuru üzüm nakliyatına, tam vagon hamulesi kaydına tabi 
olmaksızın, aşağıda yazılı muaddel tenzilli tarife tatbik 04 

dilecektir. 
1 - Şebekenin herhangi iki istasiyonu arasında ton ve ki .. 

lometre başına 4 kuruş. 
2 - Alaşehir'den İzmir'e nakledilecek kuru üzUmler • 

den maktuan ton başına 500 kuruş. 
3 - Salihli'den İzmir'e nakledilecek kuru iizUnılerdeıa 

maktuan ton basma 400 kuruş. 
4 - Kasaba'dan İzmir'e nakledilecek kuru iizümlerde1' 

maktuan ton basına 200 kuruş. 
5 - Manisa'dan İzmir'e nakledilecek kunt üzümlerden 

maktuan toıı başına 180 kuruş. 
6 - Akhisar'dan İzmir'e nakledilecek kuru üzümlerden 

maktuan ton baŞına 350 kuruş. ı 
7 - Kırkağaç'tan İzmir'e nakledilecek kuru iizümler .. 

den maktuan ton bac:;ına 425 kuruş . 
8 - Soma'dan İzmir'e nakledilecek kuru Ü7.Ümlerdea 

maktuan ton ha ma 450 kuruş. 

ihtar: 
Bu istasiyonlar arasında bulunan diğer istasiyonlardaa 

İzmir'e yapılacak nakliyattan, yukarda isimleri yazılı ilk 
uzak istasiyona ait ücretler alınacaktır. · 

Kuru incir nakliyah 
15 ağustos 1934 tarihinden itibaren meri olmak üzere 

umum devlet demiryolları şebekesi üzerinde yapılacak ku .. 
ru incir nakliyatmdan: 

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

il - Perakende nakliyattan 4 kuruş. 
ücret almacaktır. 

Kumdarı nakliyatı 
(İZMİR -- KASABA VE TEMDİDİ HATLARINDA) 

1 eylUl 1934 tarihinden itibaren İzmir - Kasaba ve tem .. 
didi hattı üzerinde kumdan nakliyat ücretleri ton ve kila-ıı 
metre başına 3,1625 kuruşa tenzil edilmiştir. 

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

Mersin limanlarına mürettep olmak ve asgari 10 ton va .. 
gon hanıulesi teşkil etmek veya bu ücreti vermek şartiylci 
palamut ve çaınkabuğu için 15 ağustos tarihinden itibarea. 
meri olmak üzere yeni bir tarife tanzim edilmiştir. Bu tari .. 
feye göre ton ve kilometre başına: 

1 - 100 kilometreye kadar mesafede 3,50 kuruş 
101 - 150 kilometreye kadar 350 kuruşa 

ilaveten 
151 - 300 kilometreye kadar 450 kuruşa 

ilaveten 
301 kilometreden fazla bütün mesafe için 

2,00 " 

1,00 " 
2,00 " 
alınacaktır 

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

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

Tatbikat şartları hakkında malUmat almak için 10 ağus
tos 1934 tarihinden itibaren istasiyonlara müracaat edilme-
si rica olunur. (1R52) 7-3130 



lstanbol Deniz LevaZlm Halk ticaret biletleri Çanakkale Jan~arma mekteple 
t ı a komisyonundan: satın alma komısyonundan: 

sa ·~ a ID ttstübü· Kapalı zarfla münakasası: Devlet demiryollanndan Erzak Miktan İhale tarihi Günü 
18,000 kılo Beyaz . 16 a~··tos 934 pe-embe "ll" • .• Kilo 

5...,. • .., 1 - Milli istihsal milli ticaret ve mı ı sanayı munase -
18,000 Elvan Ustiibii: -t 10 30 da. . betlerini k'ttlaylaştırmak ve çoğaltmak ve halkımıza memle-- Bulgur 1 3000 15-8-934 Çarşamba 16 

Deniz Leva~ Depolan ihtiyacı için yukarda cinsbeve ~ı~ keti tanıtmak gayelerini güden Devlet Demiryollan İdaresi Tuz 2000 16-8-934 Perşembe 16 
tan yazılı iki kalem malzeme ~6 ağustos 934 perşem gunu "Halk ticaret biletleri,, namı altında 20 ağustos 1934 tarihin- Gaz yağı 2000 " " 
laat 10,30 da kapalı zarf usulıyle .. satD!. alınacaktır .. Şartna· den itibaren maktu ücretli ve fevkalade tenzilatlı yeni bir Zeytin yağı 1500 " " 

• • ·· k istivenlerin her gun munakasaya gırecekle- tarife tatbik edilecektir. Zeytin tanesi 700 " " 
a:ıesdım gonnl .. de ı"resinde kapatılmış teminat ve teklif mektup 2 - HALK TİCARET İLETLERİ on beş günlük, bir Kuru bakla 650 18-8-934 Cumartesi US rın e usu u a • ·· 1 (A"'4) · 
lari 1 K mpaşa'da kiin komısyona muracaat an. -rvu aylık ve iki aylık olmak üzere üç seri üzerinden tertip edil- Nohut 4000 " " 

Ye ası 7-2818 miştir. Mercimek 700 " " 

UCRETLER So!tan SOOO " " 
Hozatta J. Sa. Al. Ko. nundan: 

Ala "h•:yacı için beş yüz altmış bin kilo ekmek altmış bin 
y l ~ . be •• b" k"l k k"l tır eti ytiz bin kılo saman ş vuz ın ı o arpa apa-

hı 0 
:; usuliyle satm alınacak ve kapalı zarf münakas~sı ~3 

.{:tos~ nersembe ı;üıü saat 14 te yapılacaktır. Talip
le 

9
eraiti anlamak ve münaka"'lva istiralt etmek üzere ~ös

t r ·ien ~ ve saatte Hozatta J. Sa. Al. Ko. nuna ilk temi
n:~ m:.khn~vle birli~e müracaattan. (1727) 7-3080 

Polatlı Top Alayı Sa. Al. K~. 
Riyasetinden: 

Polatlı'da Topçu alayı ihtiyacı için 2200 kilo sabun aleni 
liıünakasaya konmuştur. Taliplerin 25-8-934 cumartesi günü 
aaat 16 da muvakkat teminatlarivle birlikte Polatlı'da top
çu alayı satın alma komisyonunda bulunmahın lüzumu ilan 
olunur. (1794) 7-3079 

Karadeniz Ereğli Belediye 
Ri asetindeo: 

Elektrik santralının te~m~z 934 tarihinden mayıs 935 
tarihine kadar on bir aylık ıhtıyacı olan ~00 '7". 34~ ton .. ma-
d k.. ilrü ne 700 tnıo ince ~,.,. ve 250 kılo sıhndır yagı ve 

en om "h" d • "b 22 - .. d 
22 kilo ~es va~ı 22. 7. 934 tan. ın en ı~! aren gun ~u · 
detle 12. 8. 934 tarihine mftsad1! naza~. ~nü saat 15 te ıhale 
ed"l k iizere kaoalı zarf usuhvle munakasava çıkanlmış · 
tır1 ~ klilerin teklif edecekleri bedelin vüzde vedi hucu~ 
n" ·hdi ede muvakkat teminat akçelerini belediyeye tevdı 
e:ıele~ ve sarınameslııi. gö~~k istivent-:r Eregli ve Zon 
guldak beledive .t~irelenne muracaatlan 1lıuı olunur. 

(172R) 7 - 2Q96 

As. Fb. U· Md. Sa. Al. komisyonundan: 
700 ADET TUGLA 

3fo M8 KUM 
lfı" M3 TAS 
5 TON KÜTAHYA KİRECi 

KA YAS KAPSUL PABRİKASI M'ODO'RtYET~ 
BİNASININ tNSAATL 

Yukardaki malz~e ~tık s':1retiyl~ 18-~934 ~ann~n
de saat 14 te ihalesı ıcra edilecektır. Talıı>lenn temınat ile 
müracaattan. (1809) 7-3090 

1'ARANGOZ ÇATISININ AHMtRt 
1350 KİLO KURSUN! USTUBEÇ 
?ne KABA t}STUBEÇ 

34nÔ " BİR KAYNAMIŞ BEZİR 
400 : İKİ KAYNAMIŞ BEZİR 

2500 H NEFT YAGI 
1400 " TOZ SüLUYEN 
300 TON GAZOİL 
MUHTELİF 'RÖHLER MUKAYESE 

İLANI 
12-9-934 

15-9-934 

22-9-934 

22-9-934 
MARKA CELtGt GI 29-9-934 

lC KALEM MAKİNE YALZEMESİ 29-9-934 
4f KALEM TÜFEK MA .. • . 

Y k d l 1 meler hizalarında gostenlen tarihler 
u ar avazı ı ma ze pah zarfla münakasalan icra 

de ve uat 14 te avrı. avn ka • · 8-934 • "ba 
d ·1 kt" ~ lmak istıvenlenn 10- ten ıtı -

e ı ece ır .... artname a • ona müracaatlan ve itaya talip 
rea 13.30-15.30 kadar koma&Y • h teklifnamelerini 
olan'arm da temitıatlanm ha.ı mem ur • 
nıezltQr günlerde saat 14 ten evel behemehal komısyona tev· 
di etmi$ bulunmalan. (1810) 7- 309l 

İLANI 

17 KALEM MUHTELİF cıvı lS-9-934 

l~ KİLO ~ARI SABUNLU KÖSELE ) 15-9-934 
500 ,, SİY AH YAôLI J!P~~LE ) -q.

9
34 

NiKEL YÜKSEK TAV TuPu r:.v-

~ R'4LEM CELİK BORU ı&-9-934 
3ı;or. KİLO KRT.1L~ KARPİT 26-9-934 

3J.~c .; VAZELİN )) 26-9-934 
20C KİLO KLfSERİN 

M\TRTli!LfF PAFTA VE ERKEKLER 2-10..934 
3ıılf KİLO ZEYTİN YAÔI • • 2-10-934 
Yukardaki malzeme hizalanndakı tanhlerde ve saat 14 te 

aı..,.; m""•k,.alan len lnlmacaktlr. Şartname almak . fsti
)enler 10-8-1934 ten itibaren saat 13,30-15.30 kııadar komısyo-
lla müracaattan. (1811) 7-3092 

Nafıa Vekaletinden: 
ıı - t 934 cumartesi günü münakasası icra edileceir 

agus os . • • k • tına ait muka 
Olaiı Afyon _ Antalya hattı bınncı ısını uışaa . . : 
°t'ele projesinde yazılı geçit tarihi 30-6-935 ve ıkmal tarihı 
l-9-935 olarak tashıh edilmiştir. (1780) 7-3062 

1. mevki il. mevki 111. mefti ~ahun l500 19-8-934 Pazar 
15 GONl.01 BiLETLER 35 25 17.S lira.... Salca 400 ,, " 

ıs 

BfR A YUI ,, 68 41 31 &ram. Sirke 50 ., " 
ilet Anne " 10 50 35 liradır. 'R•vaz peynir 350 19-8-934 Pazar 17 

Ba ücretlere uldive verııisi * ddildir. Süt 350 ,, ., 
3 - HALK TİCARET BİLETLERİ hamilleri biletin Yoğurt 1500 ,, " 

mcri bul1D1du~u müddetçe Devlet Demiryollan üzerinde hiç ~~rmısak 25 ,, " 
bir munzam ücret vermeksizin diledikleri istikamette dile - Kuru j;'7iim 6ı;o 20-Pr934 Pazartesi U5 
dıkleri kadar scvahat etmek diledikleri istasiyonlarda in - ,, Kavsı 250 ,, ,, 
mek. binnıek ve rlı 1 rmak h~kltmı haizdir. B 40 ...... " 

İ ., amya 77 • 

4 - HALK T CARET BİLETLERİ hamilleri hareket Toz ~eker 1500 20-8-934 Pazartesı 
ve yolculuk esnasında biletlerini istasivonlara kayıt veya R~cel 200 .;, o 

vize ettİ"'11ek mıarhı1rivf"ti..rte t~bi deö-ildir. P:ıtates ~200 2121-8-934 Salı 
5 - HALK TfCAR'RT BİLETLERİ hamilleri yolcu a- ~~man 4'm00 21-8-934 ,, 

itrhkl~n hakkınd~ld ahkam ve müsaade(\en i!lltifade edecek- l<nru ot 64000 21-~934 " 
terdir. Buna ilavıaten avnca avm cinsten 25 kilo veya muhte-- c::,.<rn- eti 9~ 23-8-934 Perşembe 
lif cinslerrlen em kilova kadar ~va nümunelerini veya nü - Pirine ı~ 25-8-934 Cumartesi 
mune kölleksiyonlannı avm trende parasız naklettirebile - ~ .. ~e vağ 300 25-8-934 ,, 
ceklerdir. Odun 14Y'OO 26-8-934 Pazar 

6- HALK TİCARET BİLETİ hamilleri mafevk smıf- ,w .... k~ma 2MO ~934 ., 
ta sevahat etmek ist~rlerse ikret farkını umurni t~rifeye gö- c:: ... hrive 600 ,, ,, 
re tesvive rdece~l~rn;r. (]~~3) 7-3129 trmik 250 ,, ,, 

Nafıa Vekil etinden: 
Tramon - Karaköse volunun Gümüşhane vilayeti dahi

lin• isabet eden lmımmda yapılacak (259766) lira keşif be
d~Jli tes~ve, aınai ivmala~ şose ve mütemadi tamirat ekip 
hmalan ınşaatı kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuş
tur. 

Münkasa Gümü!l;hane vilayet konağında 25-8-934 cumar
tesi oiin6 saat 15 te yapıJacaktır. 

Münakasava ic:;tirak icin verilmesi lazım gelen muvakkat 
teminat fl<M82) 1ir"r1ır. MiiTtakasaya istirak etmek istiyen-
1erin teklif m~'-tnhunu sartnamf"rle yazılı olduğu veçhile 
hazırlıvarak mün~kasa saatinden evel Gümüşhanede vila· 
vet knn~;r"Hfa m;;nak~~~ k,,.,,;5von1ı rrisliö-ine tevdi etme
leri ve,,a bu saatten evel vasıl olmak şartiyle göndermeleri 
lazınıdır. 

Bu ic:e ait c:artnam,.. ve mütemmimi ol~n evrakı istiyenler 
Güm&h'lne. Ankara. t~ir ve İstanbul Nafta buinühenrlis
tı1r1erfnif• nrifta1ea e~,.bilirtn- vemezkOr evrakı 13 lira muka
f\'H.-,ft• r.:;_,1f .. lı.,.,p N ?fra 'R-.cımilh"n"iC!liwinden ve Ankara 
Nafıa Vekaleti Malzem,. ,,,;;.:f·;rnğünden satTrı =ıl~hmrter. 

(1748) 7-3102 

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

meşe Odunu ile doksan ila yüz yirmi ton kok kömürü alma
cafmdan '3rtnamesi her kün cemiyet muhasebesinde görü
lebilir. İhalesi 15 ağustos J934 çarşamba günü saat on beş-
te vaı:>ılacae;mdan taliplerin müracaatları. 7-3053 

Harita Umum Müdülüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü jeodezi şubesi için (4) 

a~e~ hesap makinesinin aleni münakasuı 15-8-934 çarşamba 
gı·nü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
m6na '·3uva istirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle 
Cebeci'de harita umum müdürlüğü atm alma komisyonuna 
~elmelerf. (1573) 7-2789 

Ankara mektep er satınalma 
komisyonu riyasetinden: 
~at Usta mektebi talebeleri iaşeleri ic;in aşağıda cins 

len vazıh erzak ve sebze sekiz Partide kapalı zarfla münaka 
s;ıava ~onm~~· Bu işe ~nnek istiyenler teminatlarivle bir
hkte ıhale ~na olan 9 aiustos 1934 tarihinde saat 15 te 
Mektepter komisyonuna. sartnarne ne listeleri görmek isti
yen l~r de mektep mftdffrtüğüne müracaatları. 

ı No. b parti Et listesi . 
2 ,, " ,, Yağlar, zeytin, ve sabun listesi 
3 ,, ,, ,, Ekmek listesi 
4 " " ,, Süt. voiurt, peynir ve kapr listesi 
5 ,, ., ,, Kuru erzak listesi 
6 ., ,, ,, Sebze listesi 
7 ,, ,, ,. Meyva ., 
8 .. .. •• Odun v~ kömür listesi. (1575) 7-2765 

Ankar Kız L ·sesi 
Müdürlüğünden: 

4500 lin keşifli mektebimizin ihtiyacı olan 312 adet tale
be sırası 1 ı adet yazı tahtası, t 1 adet sandalyuı, ile birlik
te muallim kürsüsü altlığı 5 adet yemek masasmm yapılma
sı yirmi gün müddetle aleni münakasaya &ODJIUlltllr. Ke
şif, şartname, nümuneleri görmek için mektebe we ~ 
saya girmek için de bedeli muhammenin 'fo 7 ~ telllfdatlyle 
afustoems 23 üneü perşembe günü saat 15 te metteplet......, 
hasebeciliğinde- miibayaa ltcmık,_rma muncutlar. (l818J 

7-.SlOI 

r~,,ru fasulye 4600 27-8-934 Pazartesi 11 
Arpa 97000 27..g..g34 Pazartesi U 

ı - Bayramic; Jandarma Birliğinin 1-9-934 ten S~111t11• 
tarihine kadar ihtiyacı olan yukarda yazılı otuz ~ --.~ 
erzak hizalannda yazılı tarih, gün ve saatlerde ihale ~ 
mek üze-re ac;ık münakasaya c;ıkanbmştır. 

2 _İhale Çanakkale Viliyet Dairesindeki JandanM 
Mektepleri Satın alma komisy.?'1uada !apıla~tır ..• 

3 _ Arzu edenlerin ihale gunü temınatlanyle muracutı-
lan ilan olunur. (4466) 7-3175 

ANIARA iCRA OAllESI CAfth1mJL SATIŞ .u.ıuna~,_.. 
DAN: 

ipotek .ı., sablmllM brar wrilea .... •e bu.- 1-3311 
tarih •e ın 44, ıdı 197 ,.nel 11 ....rumM ..anet •• LtWe • 
bici mahılleıiMe Cami tobimda kiia baluu bir llap U. a,pp" • !it 
,artlar dairesinde açık artırma ile aablaeakbr. 

EVSAF va lltJSJ'••n 
Lrf •aw.alıliJGilıirW.. Mk ... lfr 

111e n bir ••ı. Mdıw bbr f Wr alad ,,_ Wr ı nılık, laf mıNll•!I 
le .... Wr Wi, bir ..fa, iç ~ iH Mili Del lir ..ıa w Wr 
dört oda, ikinci katta merdivea aıa.la Wr .-.O, bir kiler, Wr _,..,.. 
halı: Ye hir lliyik ....... tliıt ..... ., .......... 
sofaya olan ic ice iç odıdaa iharet olU "1tll ltir '-• Uaeıe (7 
rn kıymet taktir ola .. 9'1ar. 

SATI$ $A(ltw 
1 - S.tq ,eP. ... ile ..... ime 13 tnt 

peqeml.e rüi sut 14-1& .. icra -- .., ... 
1 1 

marlajmd' n.acakbr. 
2 - T ali,ılf!r tüm edilınit ola ~nlaki lu,metia 'fo 7 ,5 

ıkçni yeya milli bir ltubnm temint ... ha• ıetireceklenlir. 
3 - Sehl ..- •mnm hetleli taka duı ..,_.. 'fo 75 -..9'! 

daldan ... iic; d..fa nidııclan sonra mezkir gillia 16 ma IUIİIMlt • 
artırııı..a ih'le edilecektir. 

4 - l,ba tan1ateki artmmda teklif edilu Wel ..Uı6ıllıl*l,... 
O/o 75 .- •Lnadıit takclinle zt-9-93' 1aa•· e llilUif mm .. 
ni saat 14 hil 16 ya kadar ya,duak ildaci ulllmlÜ kea le .W. 
ud.11 ......- .. ı 16 Aı em M ırtn• tallıiae ihale elma .... 

5 - lirillCİ Ye ilônri lıaJel~ İJ.le Welİ laleyi miteali, 
... diii 1.-lcdirde iu.riae ihale ed;lnin tale, mememıe le tsıritli·
İb,,"ren 7 ~ icind-. ven.-ve teslim edilmıediii takd",de ihale "8llllMll 
Ye isba tali.ten eni en ri1csek te1c1'fte hlonaa tali• hYfi 
afmıfa n11 .. w... .,,.., .. ,..~ ·~~ ...-ldalctu IOUI teMiR 
"'""'~ "'"' ""'".,. bıkd"rtl@ fark ihaleli fethedilea hiriaci lalİlllla 
ıil edilmek iP.ere i'daci tııtin .hdetiae We olaacakbr. Teldlf 
•'"'" .. """' "'"'""';;. "'lf"""4fe ise ... ,..... .. he, ....... 
artmn~ya 9kanlacak Ye lraa _..._ .)ıywtia % 75 W 
tarli•le ea cok arbru talie üeriae bal ilı,.lesi yapdıcıkbr. 

6 - ,..,. ilri ırtırwt•"~ dt ""'' t•lilile ihale edildildı 
Ye 01~ 2.5 4'·f••l laam ta• ait el.oldlr. 

7 - Rttrrla ft a tıf"1'1cld"rlı dijer ılibdarlam P 
iiıer: .. ~ın lt•1{1..,.. ... '"9.-1e faiz • ..,,.,, d""l•••" 
~.,,.ıo '" ... ..-.. ı • .;.ıe 2ft ..;ı., i"-'de icra .. ...._ WNlaıiiıit.L 
Aksi laalde '-1<1•n tın sicilli i1e ı•l,;t ......... • 
ini• wnıeleliaden hlll'ic: MııdllCHI.. ~ 

8 - Amrm""' ;-ti"'lc edealer a ..S ..... •il tini& 
mnı ve ~wıitali'lk'"1i1n iv-nar .,..a,etW lıW.f ft ı..r..ı llrr • 
Lal "t'llit 111" ve mibar ohmacabr. .. t.t ae.t tan11iil:m 

9 - , ..... amr •"'""· ........... ·~ 
933 • 182 •• .,. .-ruı,le ~ ~ . . . '-1 

19 - T tt """- "' .....,.. , .. 1 nymn "q 
a:ellllll'I.;- ••••at ol.av. 7-317 



:;AYIFA & 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü ve matbaası çatı ve oluk

ları tamir ettirilecektir. 
2 - Pazarlığı 15.8.1934 çarşamba günü saat 14 dedir. 
3 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün ve pa

zarlığa gireceklerin de vaktinde teminatlariyle Cebecide 
Harita Umum Müdürlüğü satınalma komisyonuna gelmele-
ri. (1833) 7-3119 

Ç~nakkale Jandarma mektepleri 
satın alma komisyonundan : 
Erzak Miktarı 

Kilo 
5000 
2000 
2000 
2000 
1500 
7000 

İhale tarihi Günü Saati 

Bulgur 
Tuz 

25-8-934 
16-8-934 

.. 

Çarşamba 16 
Perşembe 16 

,, 
" 

" 
,, 

Gaz yağı 
Zeytin yağı 
Zevtin tanesi 
Nohut 

" ,, " 
18-8-934 Cumartesi 16 

Mercimek 5000 
" " Soğ'an 5000 ,, ,, 

" Sabun 2000 19-8-934 Pazar 15 
Salça 1000 

" •• 
Sirke 150 

" " 
,, 

Bevaz peynir 1500 19-8-934 Pazar 17 
Süt 200 ., .. " Yoğurt 500 u 

Sarmısak 500 ,, •• " Kuru üzi.im 1200 20-8-934 Pazartesi 16 
.. Erik 1000 ,, ,, ,, 
,, Kayısı 1000 ,, 

" " ,, Bamya 500 ,, 
" " Pirinç Unu 200 ., ,, ., 

Toz seker 2800 20-8-934 Paazrtesi 17 
Re<."; el 500 ,. ,, ,. 
Patates 5000 21-8-934 Salı 15 
Saman 3500 21-8-934 ,, 17 
Kuru ot 4000 21-8-934 ,, 17,30 
Pirinç 5000 25-8-934 Cumartesi 16 
Sade yağı 4500 25-8-934 ,, 17 ,30 
Odun 300000 26-8-934 Pazar 16 
Makarna 3000 26-8-934 ,, 17,30 
Şehriye 1000 26-8-934 ,, 
lrmik soo 26-8-934 ,. 
Kuru fasulye 7000 27-8-934 Pazartesi 16 
Arpa 7000 27-8-934 ., 17 

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

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

3 - Aı zu edenlerin ihale günü teminatlarivle müracaat-
ları ilan olunur. (4465) 7-3176 

Devlet demiryollar ve liman· 
)arı Umumi Müdürlüğünden: 

Fevzipa ~a - Diyarbekir hattının Fırat'tan sonra Bekirhü
seyin, Baskil, Şefkat, Yolçatr, Elaziz istasiyonlarını havi 
kısmı 11.8.934 tarihinden itibaren yolcu ve her türlü eşya 
münakalatıua açılacağı, ve Mersin - Malatya arasında işli
yen yolcu trenlerinin her gün Elaziz'e devamla Elaziz'den 
hareket edecekleri, muhterem hal~a ilan olunur. (1817) 

7-3185 

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

Kilo 
Bulgur 21500 15-8-934 Çarşamba 15 
Tuz 15300 16-8-934 Perşembe 15 
Zeytin yağı 7450 

'' 
,, 

Gaz yağı 2400 •• " Zeytin tanesi 9000 " " Kuru bakla 1250 18-8-93~ Cumartesi 15 
Nohut 29550 " " Mercimek 2300 " " Soğan 27150 " .. 
Sabun 12180 19-8-934 Pazar 14 
Salça 3200 " " Sirke 1820 

" " Beyaz Peynir 4670 19-8-934 • ı 16 
Süt 5600 .. ,, 
Yoğurt 8400 " " Pekmez 655 ,. ,. 
Sarnusak 665 ,, 

" Kuru üzüm /000 20-8-934 Pazartesi 15 
,, Erik 5065 ., ,, 
,, Kayısı 1790 ,, ,. 
,, Bamya 720 ., ,, 

Pirinç unu 500 ,, ,, 
Toz şeker 9900 20-8-934 Pazartesi 17 
Reçel 1950 ,, ,, 
Patates 53500 21-8-934 Sah 14 
Saman 127000 21-8-934 ,, 16 
Kuru ot 162800 21-8-934 ,, 17 

1 - Çanakkale Janadarma Birliklerinin 1-9-934 ten 
31-8-935 tarihine kadar ihtiyacı olan yukarda yazılı yirmi 
yedi kalem erzak hizalarında yazılı tarih, saati ihale edil
mek üzere acık münakasava cıkanlmıstır. 

! - İhale Çanakkale Vilayet Dai~esindeki J andanna 
Mektepleri Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

1 - Arzu edenlerin münakasa günü teminatlariyle Ko-
~oaa müracaatları ilan olunur. (4464) 1-3177. 

HAKiMiYETi MILLIYl 

Fransızca ve 
Atamanca ders 

f yi ve çabuk öğrenmek istiyen -
ler ucuz fiatlardan istifade ediniz. 

8 ACUSTOS 1934 ÇARŞ~MBA 

Almanca için P. K. 17 ye müra
caat fransızca için Melle Beymon 
postahane caddesi çeşme çıkmaz so
kak No. 8 eve müracaat. 

1000 beygirden ltiiyük 
buhar türbinleri kullandde - f::tl-:!'~ 

7-3187 ---
Çinkograf 

HIFZIHASAN 
Her çe,it klişe, ıık levha ve ucuz 

lastik mühür yapar. 
ADRES: . 
MEMURiN KOOPERATiFi S0.KACI 

SÜMER KLiŞE F.Vf. 
7--31 ;~ 

Ankara Levazmı Amirli
ği Satın Alma Komis 

ğı zaman buhar iktısadidir. 
Bundan küçük kudretler 
için gazojen tesisatım ter· 
cih ediniz. Çünkü: 

l - Yarı yarıya daha 
ucuz çalıfır1ar 

2 - Duman, kurum ve 
kıvılcım saçmazlar 

3 - Basit ve tehlikesiz· 
dirler. 

O E U T Z gazojeoleri a· 
§ağıda sayılan milli malıru
katla i~ler: 

a) Zonguldak ve m.?ıte
lif linvit kömürleri 

b) Bilumum nebati mad
deler: 

Odun kırıntıları pamık 
şifi. vonn h ·lanlan 

İLAN 
Otuz dokuz bin kilo pirinç 

kapalı zarf usuliyle ihalesi 
18- ağustos - 934 cum;:ırtesi 
günü saat on dörttedir. Şart
namesini görmek üzere her 
gün ve ihale günü de vaktin
de teminatlarivle teklif mek 
tuplanm makbuz mukabilin 
de Ankara levazım Am\rli<Yi 
satın alma komisvonu riya
c::ptinP. VPrtııPlPrİ. (H\Q~\ 

Çeltik kavuzlan kendir samanr. V. S . 
c) Muhtelif bakaya ıeytin, pamuk çekirdeği küspeleri 
D E U T Z gazojen motör ve kazanlarını 
15 ten 1400 beygire kadar imal eder . 

HANS FRANK veŞ-Ki 

Galata, Voyvoda caddesi Agopyan Han, No. S 

stanbul 
Posta kutusu 14ZO 

P. T. T. BaşmüdürJüğünden: 
İzmir Merkez evrak ve paket postahaneleriyle şimendi· 

fer istasivonları ve mezkur postahanelerle vapurlar ve şehir 
dahili merakizden Basmahane, hükumet, karantina, alsan· 
cak merkezleri arasındaki posta nakliyatı 21-7-934 tarihin
den itibaren 9·8-934 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle münakasaya vazedilmistir. Taliplerin 
şeretiti anlamak ve 8880 lira ve bedeli muhammenin yüzde 
yedi hu<.";uğu nic;hetinde teminatı muvakkatelerini vererek 
tekliflerini dermevan etmek üzere Ankara ve İzmir Ba$mÜ
diirlüıTiincte müteşekkil münakasa komisvonuna miiracaat-
bn. (1nl)1) 7-2908 

Harita Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Harita Umum Müdürlüğü için 100 ton yerli kok kö
mürünün aleni münakasası 10-9-934 pazartesi saat (10) da-
dır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce
beci'de Harita Umum müdürlüğü satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1907) 7-3200 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
satın alma komisyonundan; 
Erzak Kilo ihale tarihi Günü Saati Muvakkat teminat 
Has ekmek 890,000 22-8-934 Çarıamba 15 46 90 kapah 
Un 1,200 ,, ,, zarf 
Sığır eti 120 000 23-8-934 Perşembe ,, 227 8 ,, 
Koyun ,, 8,000 ,, ,, 
Kuzu ,, Z,900 ,, ,. 
Pirinç 41,700 25-S-~34 Cumartesi IS 
Sade yağr 26-800 ,, ,, 17 
Odun 1470000 26-8-934 Pazar 15 
Makarna 18000 26-8-834 ,, 17 
Şehriye 9850 ,, ,, 
irmik 2080 ,, ,, 

91S 
1910 
1379 

64Z 

,. 
,, 
,, 

Kuru fasulye 6-1200 27-8-934Pazartesi 15 459 ,. 
Arpa 295500 ,, ,, 17 570 ,, 

1 - Çanakkale Jandarma Birlikleri ıçın 1-9-934 ten 
31-8-935 tarihine kadar ihtiyacı olan yukarda cins ve mik
tarı yazılı mevaddı iaşe 25-7-934 ten itibaren kapalı zarfla 
ınünaka~aya çıkarılmıştır. 

2 - İhale yukarda yazrlr gün ve saatlerde Ç. Kale vila
yet nairesindeki komisyonda icra edilecektir. 

3 - Şartnameler Jandarma yoklama komisyonundan 
Kelitb;.:ıhirde Satmalma Komisyonundan İstanbul'da jan
darma Satmalma Komisyonundan arzu edenlere gösterile
cektir. 

4 - Münakasaya girmek istiyenlere teklif mektup ve 
teminatlarını ihale saatlerinden evet komisyon riyasetine 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri ve ihale günü komis-
yona müracaatları ilan olunur. (4469) 7-3174 

imtiyaz sahibi ve başmu-\ 
harriri F ALIH RIFKI. 

Umum neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü NA 
SUHl ESAT. 

Kulüp 

Telefon 4-4038 

Ankara mektepler satın 
alma komisyonundan: 

Ankara Erkek Lisesinde yeniden yaptırılacak 4408 lira· 
hk keşifli helaların inşaatı 23-8-934 perşembe günü saat 15 
te icra edilmek üzere 20 gün müddetle açık münakasaya ko
nulmuştur. Taliplerin keşif, proje, ve şartnamesini görmeli 
üzere pazar ve çarşamba günleri mektep idaresine müracaat 
etmeleri ve münakasaya iştirak için de o/o 7,5 nisbetinde mu· 
vakkat teminatlarını mektepler muhasebeciliği veznesine 
yatırmaları lazımdır. Taliplerin bu işlerdeki ehliyet vesi
kalarım ihale günü mektepler satın alma komisyonuna tev"' 
di etmeleri ilan olunur. (1791) 7-3077 

Maarif Vekaletinden ; 
Sıvas Erkek Lisesi binasının elektri ktesisatı 8 ağustO& 

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

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

Taliplerin yukarda yazılı olan tarihte fenni ehliyet vcst .. 
kalan ve maktuan 200 liralık muvakkat teminatlariyle An .. 
kara'da Maarif Vekaleti İnsaat komisyonunda hazır bulun-
maları ilan olunur. (1858) 7-3184 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Gazi Orman Çiftliğinde inşa edilecek P. T. T. binası U 

ağustos 934 pazartesi saat 15 te ihale edilmek üzere 25-7-934 
ten itibaren yirmi gün müddetle ve kapah .zarf usulü ile mü
nakasaya çıkarıldı. 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere Basmüdürlüğe müracaat-
ları. (1716) 7-2970 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mahallesi Soka~I 

İstasiyon Aralık 
,. 

" 

Sinsi Kapı Metruke Muhammen 

Ambar 

" 

N o. N o. Kıymeti 
Lira K. 

8/ 1 49 100 00 
8 5() t80 00 

(Senelik icar bedeli liç 
(taksitte ve nakden tedi
(ye edilecektir. 

Yukarda yazılı Ambarlann senelik icar ihalesi 3-8-934 ta
rihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır~ 
Taliplerin müracaatları. (1861) 7-3183 

Sinemasında 
BU GON 

İki Filmı 
Çankırı caddesi civarında 

Hakimiyeti Milliye matbaa -
sında basılmış!rr. 

1 - Matmazel Hofman 2 - Kazanova 
Abone ve iylan l>edelleri: Bu geco 

Müessese veznesine verilir. MATMAZEL ffQ'fMAN 
Yahut p osta veya Banka va -
sıtasiyle gönderilir. Hariçte 

;~ı:::;.in tahsil salahiyeti yeni Sinema : Tamirat münasebetile kapalıdır, 
.. 


