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Elaziz şimendiferi Gazi Hz. Mareşal 
Hindenburg' un 

Büyük muvaff akiyet 
Nafıa ve Maliye Vekillerimiz yeni vefatı münasebeti 
hattı işletmiye açmak için dün ile M. Hitler' e 

Muhafızgiicü bisikletçileri 69 gün
lük yorucu bir yolculuktan sonra 
Türkiye turunu bitirdiler. akşam yola çıktılar. taziyette bulundu. 

Nafıa Vekili Ali ve Maliye Ve -
kili Fuat Beyler dün akşam saat yir 
mi birde Kayseri - Niğde . Adana · 
Fev~ipasa yo1•1 He ve hususi bir tren 
le Elaziz' e müteveccihen yola çık · 
mışlardır. Vekillerimizi Ankara is· 
tasiyonunda pek çok zevat uğurla · 
mıştır. Vekillerimiz 1 O ağustos saat 
16 da Elaziz'e varmış olacaklardır. 

Elaziz hattının açılma merasimi 
o gün yapılacaktır. • 

Vekillerimize Devlet Demiryol 
]arı müdiri umumisi ile rüesa ve mü 
dirandan bazı zevat ve her iki Veka
let hm\•~i kal~m müdürleri refakat 
ebnektedir. Acılma merasiminden 
evel Nafıa ve Maliye vekilleriyle İn· 
şaat mıntakası müdürü Mühendis 
Abbas, Elaziz mebusu Fazıl Ahmet. 
belediye reisi Hürrem Beyler tara . 
fından birer nutuk ivrat edil~cek ve 
Elaziz istasiyonuna. kadar olan 70 
kilometrelik inşaatı hitam bulan kı
sım isletmiye açılacaktır. Müteakio 

Avusturya aleyhin
de Alman radyo 
neşriyatı. 

M. Şuşnig. 

Viyana, 8 (A.A.) Alman radyo istasi • 
Yanlarının dün tekrar Avusturya aleyhin · 

de faaliyete geçtikleri görülmüştür. Viya· 
tıa'da ehemmiyetle kaydedildiğine göre Al. 
lllanya Avusturya'nın istikbaline riayet 
edileeeği sözleri arkasında bu memleke

tin işlerine devamlı surette müdahale fik
rini takip eylemektedir. 

Alman başvekili M. Hitler'in iki gün 
evet intişar eden mülakatı bu noktai na· 
:tarı teyit ettiği suretinde telakki olunmak. 
tadil', çünkü bu mülakatta M. Hitler 
4'\r\lsturyaldar hakkındaki düşüncelerinde 

. değişiklik hasıl ,llduğunu bildirmek §Öyle 

durıun bilakis Avusturya'da Anılus lehin· 
~e kuvvetli bir cereyan mevcut olduğunu 
ıddia etmektedir. 

[Not: M. Hitler'in mülakatı ikinci sa· 
Yıfaın12dadır.] 

Orfi idare yavaş 
yavaş kaldırılıyor 

Viyana, 8 (A.A.) - Styriyc emniyet 
l'lllldürU, örfi idarenin kaldırılmasını 
... 1:tmiştic. 

üç gün hattın ve o havalide bulunan 
1nşaatın ve Ergani bakır madeninin 
teftişiyle geçirilecektir. 

Fon Papen Viyana 
orta Elçisi oldu 

Viyana, 8 ( A. 
A.)- Resmen 
bildirildiğine gö 
re Avusturya hü 
kameti M. Fon 
Papen'in levkal. 
ade alman mu -
rahlıası olarak 
Viyana'ya tayi -
nini tasvip et -
miıııtir. 

Bertin, S (A.A.) 
- Mntbuat, M. 
Fon Papen'in Viya 

Fon Papen. 

na hükumeti tarafından kabulünü memnu
niyetle kaydetmektedir. 

Mareşal Fon Hindenburg'un vefatı mil· 
nasebetiyle Reisicümhur Hazretleri, al. 

man devleti Reisi Mösyö Hitler'e aşağıdaki 
tel yazısını göndermişlerdir: 

Büyük Devlet Reisinin vefatiyJe pek 
müteellim olarak en samimi taziyetlerimle, 

türk milleti ile beraber alman milletinin 
bu matemine azami qtirak ettiğim temi • 

nalını Zatı Devletlerine iyzah ve ifade 
ederim. 

Gazi Mustafa Kenıal 

M. Hitler taziyetnameye 
çok samimi bir cevap 

verdi. 
Mösyö Hitler, şu cevabı göndermiştir: 
Türkiye Reisicümhuru Gazi Mustafa 

Kemal Hazretlerine: 

Alman milletinin, pek mübeccel Devlet 

Reisi Fon Hindenburg'un ziyaı dolayısiyle 
duyduğu derin yası Zatı Devletinizin ve 
türk milletinin paylaşmasını gösteren yü • 

(Sona 3. iincii sayıfatla) 

DENİZ SILAHLARI YARIŞINA DOGRU. 

Konferans 
toplanmıyacak mı? 

Deyli Herald'a göre bu işte güçlük o kadar çokturki 
deniz silahlarının azaltılması değil istenildiği kadar 
inşaatta buta.ınmağa müsaade edilmesi düşünülüyor 

Londra, 8 (A 

A.) - Taymis'deıı 

sonra bugün dı 

Deyli Herald gaze-. 
tesi deniz silahlan 

meselesini mevzuu 

bahsederek diyoı 

ki: 
" Deniz müzake

releri birçok mÜ§ • 
külata uğramaktan 
hali kalmıyacaktır. 
Bu müşkülat öyle 
büyüktür ki, Lon • 
dra'nrn salahiyet· 
tar mehafili önü • 
müzdeki sene zar • 
fında içtimaı mu • 
karrer olan konfe· 
ransın toplanamı • 

berkesin bizzat kendi müdafaasını tc . 
min etmesi tabiidir. Felaket şuradadır 
ki, hiç bir devlet ısilab yarışını artırmak • 
sızın kendi müdafaasını temin edemez. 

-------~-·--------
M. Musolini filoyu 
teftiş etti 

Mülazim Emin 

Beyin riyaseti al· 
tında Muhafız g!i· 
cünden 12 genç, 

geçen sene birinci 
kısmım bitirmiş 

oldukları Türki· 
ye turuna devam 
etmek uzere l ha 
ziranda şehrimiz· 

den hareket etmiş 
lerdi. İki yıla tak 
sim edilmiş olarak 
122 gUnde 6313 ki
lometrelik Türki, 
ye turunu tam bir 
muvaffakiyetlc ik 
mal eden Güç bi· 

Adfiye Vekı'li Saraçoğlu Şükrü Bey Kayaşta Muha;n 
giicü bisikletçilerini karşılarken. 

sikletçileri dün ~ehrimi:ı.c dönmüşlerdir. 

Muhafız gücü ku)übü ve muhafız alayı, 

memleket sporculuğuna ~uyü'. bir şbhrel 

veren bu ağır ve yor .. 1:ı: işi başarmış o· 

lan sporcuları kar~ılaıı:;ak üzere büyük ha 

zırlıklar yapmıştL Kı.rıkkalede güç na

mına kendilerini lar,ılamış olan üç mü
messille beraber svorcularımız Kayaş'ta 

trenden inmişler vt önceden hazırlanmış 
program mucibince muhafız alayı namı· 

na kaymakam Ref il Bey ile alay erkanı, 

vali ve belediye reiııf namına müfettiş Ke 

lan selamlıyarak demiştir ki: 
"- Hoşgeldiniz gcn~ler. lmrcnctık bu 

seyahatinize. Sizinle beraber bu turu bı -
tirmek için size yarı yolda iltihsk crrr.e

ği çok istedim. Fal:at bacaklarımıa bu W 

mal Bey, idman cemiyetleri ittifakı umu .... 
m? merkez namına Hüsnü Naili Bey, mu

hafız gücü namın& Kamil Bey, gazeteci

ler, Altınordu ve Çankaya kulüpleri bi· 

sikletçi.leri tarafından karşılandılar. 

Bu esnada Adliye Vekili Saraçoğlu 

Şükrü Bey de Kayaş'a gelmiş ve sporcu 

lngiliz imp. ··a 
torluğunun 
müdafaası için 

Londra, 8 (A.A.) - İmparator
luk müdafa komitesi ne.zdindeki 
kabine mümessili Sir Moris Hankey 
A vusturalyaya gitmek üzere cuma 
günü Londra'dan hareket edecek -
tir. Mumaileyh, Viktorya hükumeti 
nin yüzüncü yıl dönümü merasimin

de hazır bulunacaktır. Sir Hankey 

bu vesileden istifade ederek impa • 

ratorluğu teşkil eden muhtelif hüku 
metlerin merkezine gidecek ve do

minyonlann mümessilleri ile impa
ratorluğun müdafaasına müteallik 
mühim meseleler müzakere edecek· 
tir. 

Muhafız gücü bisikletçi/eri heykel~ 
çelenk koyarken. 

başarabileceğine güvenemedim. Fakat 
gönlümüz sizinle berab:rdi, ve geçtigfnfa 
yoJJarr hep sizinle beraber geçerek yolla 
rımzda adım adım sizi takip ettik. Var 
olun gent;ler, kafanız ve bacağınızfıa 

memleket davasmcl.1 ehemmiyetli bir iş 
başardınız. Kafanız ve bacağınızla iyca. 
bında sımrlarr ela sizler koruyacaksmız." 

Muntazam bir ıma ile ve kafile halin
de yola koyulan bisikletçileri Adliye Vo 
kilinin otomo"bili de dahil olmak Uzere 
beş otomobil ve diğer bisikletçiler takiu: 

(Sonu 5. inci sayıfatla) 

~~------··--------~-Sabah gazeteleri ~u hadiseye es-

rarh mahiyet vermektedirler. yunan rı·cali 
Deyli Herald diyor ki: 

''Sir Hankey'in cenubi Afrikada, tatili Almanya, da 
A vusturalyada, Yeni Zeland'ta ve 
Kanadada yapacağı mükalemeler • • J 

yacağından endişe ediyorlar. Deniz si -
lahlarınm azalblması veya hiç olmazsa bu

günkü seviyelerinde muhafaza edilmesi 

mevzuu bahsolacak yerde be, büyük deniz 
devletine ihtiyaçlan nisbetinde istedikleri 
kadar inşaatta bulunmalarına müsaade e -

dilmesi derpiı olunuyor ve muayyen bir 
devre için alakadar devletlerin ilan et
tikleri programı artırmaları için bir ittifak 

akdi teklif ediliyor. Binaenaleyh konferan· 
sın toplanması ve yahut hakiykaten mühim 

müstesna bir ehemmiyeti haiz ola- geçırıgor ar 
Gaete, 8 (A.A.) - M. Musolini dün cak ve bütün askeri, bahri ve havai Berlin, 8 ( A. r 

deniz manevralarında hazır bulunmuştur. sevkulceyş meselelerine temas olu- A.) - Gazeteltt 
Duce ~ola kruvazörüne binerken mutat nacaktır. Bundan başka geçenlerde rin öğrendiğine 
merasımlc kar§ıla~ıştır. ikinci filo li. fransız erkanı harbiyei umumiye re· göre, Bavyera'· 
~a:1d~n ~çılarak talımlere başladığı sırada si Ceneral Veygand ile ingiliz hah- da Reichenhall'
bınncı fıl? da, açılmı§hr. Grup halinde riye nazırı Lord Hailsham'ın müte- de mezuniyetini 
yapılan talımlerden sonra M. Musolini Po k b'l · etleri netiycesinde ingi - geçirmekte olan 

bir İytili.f akdolunması ihtimalleri evelkin· 
den daha çok zayiftir. Japonya kendisine 

teklif edilen nisbetin Japonya'nın §erefi 
ile mütenasip olmadığını ileri sürüyor. Al
manya bu teze dünyayı alıştırdı ve dün 
ya delice bir silah yanıı siyasetinde ıarar 

l k _ •. d 1 a ı zıyar . d b 
a . ruvazo~un e~ a_yrı mış ve diğer gemi- liz siyasetinin aldığı yeni şekıl e yunan aşvekili 
lerı de teftiş etmıştır. tetkik olunacaktır.,, M. Çaldaris'den 

Hinrlistan'da sh'il hava filc)arı 
ettikçe munsıf hiç bir fert Japonya ve ) 

artırı ıyor. 
Almanya'nın müsavat haklarını inkfır Simla, 8 (A.A.) - Hindistan Hükumeti M. Çaldaris. 
edemez. Devletler müşterek emniyet sis- hint sivil hava filolarını artırmak için 675 
temine iltihak ve mütecaviz milletlerin bin İngiliz lirası tahsis etmeğe karar ver
tecziyesini teahhüt ebncdiklO&"i müddetce dii!ini dün teşrü meclise bildirmiştir • 

Deyli Meyi gazetesi de diyor ki: maada yunan 
"Sir Hankey Londra'ya ancak harbiye nazırı 

bu senenin nihayetinde ~eya. gele - Ceneral Kondi • 
cck senenin başlarında donebılecek- lis ve erkanıhar
tir. o, zaman seyahati ve iştirak et- biye reisi Kate. 
miş olacağı müzakereler hakkında niotfo de mezuniyetlerini Almanya\ 
mufassal bir rapor verecektir. 1 da eeçireceklerdir • 

> 
': 
: 



'AY•F" 2 HAKiM YETi MiLLiYE 9 AGUSTOS 1934 PERŞEM E' . ... 

AN GELE so HAB RL • 
. ı UE\ Ll:.l'LER~DE. Bl LG RISTAN'DA. ALMANYA'DA, 

I . t<uzvelt kur.;khk Bulgaristan borçlar\M. Hiderin Al an 
ın a ayı e rar meselesi için kanun mumi siyaseti 

te ış e ecek. neşrediyor. hakkında beyanatı 
Devils Lake -Am rıka- 8 (A.A.) - Re 

isıc;um 1ur Ruzve-lt kuraklıga ıığrıyan 

mıntakayı ttkrar teftış etmek iızerc otom.:>. 
bille hareket e-tm ştir. Reisıcumhur ayrılır 
kcn d miştir ki : 

- Uzun ı.:amandanbcri okuduklarımı göz 
icrımle g rdiım \ ' C çok miıteellimim. Bu, 
çok vahım bir meseledir. Ve çaresini bili· 
yorum dersem, sizi aldatmış olurum. Bir 
şey yapmak imkanı varsa onu yapacagız. 

Londra mualıcd"'inin ilgasını lav
ı;;iye eden nutuk hakkında. 

Nevyork, 8 (A.A.) - Amiral Betti ta
rafından İngiliz bahriyesi meselesi hakkın· 
da irat edilen ve Londra muahedenamesi
nin ilgasını tavsiye eden nutuk dolayısiyle 
tefsiratta bulunan Nevyork Hrald Tribun 
diyor ki: 

Bu sözler, pek manidardır. Şayet bu 
sözler, kuvvetli bir donanmaya sahip ol
mağa taraftar olan bir gurupun mütalea
lan olmayıp İngiltere Hükiımetinin takip 
etmek istediği siyasetin ifadesi ise, bPr· 
hangi bir muahedename ile deniz silalıla
nnın tn.hdidi ümitlerine veda etmek ıa -
zım geliyor, demektir. Bu da Vaşington vr. 
Londra muahedelerinin sonu olur. Sebep 
de Japonya'nın da bu muahedelerin ·ga· 
smı arzu etmekte olması ve Fransa ile İtal 
ya'nm bu muahedeleri ipka etmek istiyen 
Amerika'ya müzaheret etmeleri için hiçbir 
sebep mevcut olmamasıdır. 

Eğer Amiral Betti'nin noktai nazarı ga 
lehe çalacak olursa bu yüzden yeniden hu
dutsuz bir silahlanma yarışı başhyacak ve 
bu da cihan için bir felaket olacaktır. 

Mumaileyh, bu sözlerini resmen söyle
memiş, yalnız kendi hususi noktai nazarını 
beyan eylemiş olsa bile, bu sözler gene 
tehlikelidir. Filvaki kendisinin yüksek 
mevkii ve ifa etmiş olduğu güzide hizmet
ler dolayısiyle mütaleası, Japonya tarafın
dan resmi bir beyanat gibi ehemmiyetle 
karşılanacaktır. 

Buğday fiatları düşmiiş. 
Vinnipeg, 8 (A.A.) - Buğday 

fiatlan dün akşama doğru düşmüş· 
tür. 

· Sofya, 8 (A.A.) - Hükumet, borslu
lann yükünü hafifletmek için hususi dahi
li borçlar meselesini hal için yeni bir ka
nun ne retmiştir. 1933 Kanunuevelinde 
eski hük\imet zamanında meclisce kabul 
edilen bir kanunla dahili hususi borçların 
faizi azaltılmış ve tediyatm muvakkaten 
tehiriyle yirmi senede ödenmesi tekarrür 
etmişti. Bu seferki kanun 300 bin levaya 
kadar olan borçların resülmalini de azalt 
maktadır. Bu azaltma miktarı borçlu tü"
carlar için yüzde 20, esnaf için yüz<le 30, 
ve ziraatçiler için yüzde 40 tır. Bu ziyan
ların telafisini müstakbel bir itfa sandığı 
deruhte edecektir. Hükfımet senede 220 
milyon leva tutan meslek ve munzam ka
zanç vergileri hasılatını bu sandıea ae"
retmiştir. 

AVUSTURYA'DA. 

Başvekilin yeni 
beyanatı 

Viyana, 8 (A.A.) - Başvekil M. Şu -
şnig dün akşam radyoda fransu:ca ola
rak söylediği bir nutukta M. Dolfus'un 
katli hadisatınx hatırlatarak demiştir ki: 

"- M. Dol1uc;, Avusturyayı esir et -
mek için hiç oir vasıtadan çekinmiye.ı 

"'aniyane tecaviize karşı memleketınin is
tiklal ve şerefini müdafaa hususunda iki 
sene müddetle azimkar ve yorulmaz bir 
mücadele yapmıştır. Bir sulh eseri olan 
Dolfus'un eserine devam edilecek ve şid 
dete karşı hak, cinayete karşı adalet ve 
cinnete karşı akıl ve mantık çıkarılacak -
tır.,, 

1\f adarn Dolf u ·'a lnaa tahsisi 
hakkmdaki kamın 

Viyana E (A.A.) - Yarı resmi "Vic
ner Zaytu.ög,, gazetesi, Madanı Dolfus'a 
başvekilin almış olduğu maaşa muadil bir 
tazminat r ılmesine dah olan kanunu 
neşretm~-ıcJir. 

Kanurı ı.~me. Dolfus, evlendiği takdir 
de !(OCtikların istikb~' · için munzam 
tazminat Ycrilerf' ~ı lr .as.rih edilmiştir. 

1934 mahsulü tahminleri henüz 
malum de~ildir. Fakat buğday fiat-, i>rczemi.ı;;d kalesi müdafii öldü. 
lan bir dolar etrafında tutunduğu 1 \"ireruı, 8 (A.A.) - Umumi harpta 
takdirde, garp çiftçilerinin borçları, Przemiş::J 'calesinin meşhur müdafii cen~ 
1933 e nazaran pek fazla artmış ola- ral Kı.s.'llanck 74 yaşında olduğu halde 
caktır. Ve bundan, Kanada sanayii dün V1yana'da ölmüştür. 
istifade edecektir. 

Cenup Amerika"ma gidec,·k 
ilahlar nwselcsi. 

Vaşington, 8 (A.A.) -Amerika 
haricive nezareti milletler cemive -
tinin Bolivya ve Paraguaya gide -
cek silahlara ambargo koymak hu -
susundaki faalivetini samimiyetle 
tasvip etmektedir. 

Almanya'mn Lo Angc>lo konso
losu Amerika aleyhinde 

faaliyc>Ue lmlunmu""· 

\7ac;ington, 8 (A.A.) - Havasa
jansı bildiriyor: Almanva'nm Los 
Angelos vis konsolosu M. Gissling 
Amerika aleyhtarı faaliyetlerinden 
dolayı meclis t<ıhkik;;ıt encümenine 
davet olunmuştur. Fakat mumai -
leyh Vaşingtondaki alman sefareti
nin muvafakatini almaksızın tahki -
kat encümenine gidemivece~ini söv 
liyerek bn daveti redrletmic;tir. M. 
Gissling bir mül~kat esnasında. kon 
soloshanece verilen ve muhtevivatı. 
şüpheli P"Örülen bir adam taraf1ndan 
alınan 215 dolarlık bir çek icin da -
vet edildi~i zannında bulunduğunu 
söylemiştir. 

Diğer taraf tan Almanya'nrn Va
sington sefareti maslahatgüzarı bu 
bapta bir karar vermeden evel Los 
Angelos vis konsolosu ile görüşece
~ini ve bunun için de tahkikat encü
meninin daveti hakkında tam bir 

· rpor beklediğini söylemiş ve "Vis 
konsolos siyasi masuniyeti ileri sü
rerek encümenin davetine icabet 
etmivebilir,. demiştir. 

Bir idam dalın. 
Viya~a. 8 (A.A.) - 25 temmuz it.yanı

na karı~an Ernest Feike dün sabah iyda
ma mahkfun olmuş ve adliye sarayının 
avlusunda asılmıştır. Asilerden Kostel
nig'in ölüm cezası reisicümhu.r tarafın
dan on beş sene hapse tahvil olunmuştur 

Foşo'''a komünist kuvvetleri mi 
gcJi)ormuş? 

Hong Kong, 8 (A.A.) - Foşov'da bu
lunan ecnebiler, komünist kuvvetlerinin 
şehrin 3 mil mesafesinde bulunduklarına 
dair çıkan şayialar üzerine tekrar endişeye 
düşmüşlerdir. Bununla beraber, limanda 
bulunan ingiliz destroyeri kumandanı, bun 
larm dağınık bir halde mUnfjiden hareket 
eden Talan grupları olduğunu, komünist 
terle alakaları olmadığını zannetme 1<te
c'ir. 

Kumandan vaziyetin çok knranbk oldu
ğunu, fakat halihazırda ingilizler tarafın
dan hiçbir hareket icrası düşünülmediğini 
ilave etmiştir. 

L<>s An~Plo 'ta giinıiiş gömlekli -
Jcrin yapacaklaı·ı. 

Los Angelos, 8 (A.A.) - Bahriye si. 
lahendazlarma mensup sabık askerlerden 
Virgil Hays, "Gümüş gömlekliler,, in hU -
kumet aleyhine yaptıkları faaliyet hakkın
da parlamento tahkikat komisyonu huzu -
runua şehadette bulunmuştur. 

Virgil Hays, bu faşist teşkilatı reisle 
rinden birisinin hükumet depolarından ça
lacağı her silah için kendisine 10, her mit
ralyöz için 50, ve her mühimmat sandığı 

için de 20 dolar vermeği vadettiğini s6y -
lem iştir. 

Berlin, 7 ( A.A.) - Alman istih
barat bürosu bildiriyor: Bir mülakat 
esnasında M. Bitler demiştir ki: 

"- Umumi silahlanma ve bey
nelmilel gerginlikler hakkımla di • 
'Vt..bilirim ki, yeni bir harp. Alman -
va'ya mütevakkıf bulundukça kati .. 
ven olmıyacaktır. Milli sosyalist ha
reketi şuna kanidir ki, harp hiç bir 
kimseye fayda temin etmez ve ne
tiycesi ancak harabi olabilir. Alman 
vanın bugünkii meseleleri harp ile 
halledilemez. Meşru müdafaa hali 
müstesna olmak üzere biz asla mu
harebe etmiyeceğiz. lngiliz hava 
kuv1/etlerinin artması bizi hiç bir 
surette kızdıramaz. Çünkü lngilte -
re'ye hücum etmek likrinde değiliz. 
Almanyamn müdafaa tedbirleri şu 
düşünceden mülhem olmaktadır: 

Avrupada çok kuvvetli dü ... man
larla çevri/mis. bulunu} oruz. Bunlar 
~ünün birinde bizden kabul edemi -
veceğimiz bazı şeyler istiyebilirler. 
Harp telılikesini çıkaran silahlar 
dei!il fakat silahlardaki müsavat -
çızlıktır. Bu müsavatsızlık cok kuv
vetli olan devletlerde zayıf /arın ka
bul edemiyecekleri bir takım haris 
maksatlar uyandırabilir. 

Miistemlekeler meselesine ge -
lince,· 

B erlıangi bir müstemleke elde 
etmek için tek bir almandan hayatı
nı feda etmesini istemiyeceitim. Biz 
vek ala biliyoruz ki Airikadaki eski 
alman müstemlekeleri biivük bir 
lüksten başka bir şey değildi. 

Avusturya meselesi hakkında 
-;un/::lrı söyliyeceitim: 

Kabul etme'c lazımdır ki biz A -
vusturvalıları Almanya ile eski ra
,,ıtalarını tesise çalısmaktan mene-
1emeviz. Avusturya'nın Almanva' -
va iltihakı ?.Ünün meselesi dPjfildir. 
A vustıırya'da dnrrm bir reviam ya
rıılacak olursa. bütün meselenin te
nevviir edec~i7inden eminim. A vus
turya'nm istiklali her türlü müna -
kaşanın haricindedir. Ve hiç bir 
kimse hunu mevzuubahs etmemek
tedir. Heoimiz biliyoruz ki bu ilti -
'lıak bugün tahakkuk edemez. Çün-
1<ü A vrupa'nın diğer kısımlarında 
':ıına karşı mukavemet çok büyük 
olacaktır.,. 

M. Bitler. bugün elinde birlesen 
1Jüyülc mesuliyete işaret ederek di -
yor ki: 

"- Milletin revile kurulan ve 
bugünkü hükumetin istinat ettiği 
temel l!ene milli reviamla ortadan 
'r.aldırılmadıkca devlet reisi ve baş
vekillik salaMw~tlerini birlikte mu -
l;a/P"ll P'1eceğim.,, 

M. Hitler, Almanyanın iktısadi 
muvallakivet ihtimallerinden de 
bahsederek demiştir ki: 

"'-Eğer Almanya mecbur edile
cek olursa, hariçten iptidai madde
ler getirmekten tamamiyle vareste 
kalabilir.,, 

Nihayet, Almanya'nın Cenevre -
ve avdeti ihtimali sualine de M. 
ff itler su cevabı vermişti : 

"- Tam bir hukuk müsavatı ka
bul edildi~i vakit belki milletler ce
miyetine tekrar gireriz.,, 

ı f. Hitler Tannenherg'dcıı tay -
yare ile döndii. 

Berlin, 8 ( A.A.) - Başvekil M. 
Bitler dün akşam Tannenberg'den 
tayyare ile Berlin'e dönmüştür. 

Alman gaz"1c~leri mare .. alın ölii -
mii <lolayı~i)le ecnebi men leket -

lerde yapılan nıc>ra"'inıdcn 
memnun. 

Berlin, 8 (A.A.) - Alman mat -
buatr, maresal Hindenburg'un ölü -
mü dolayısiyle bütiin ecnebi memle
~etlerdc yapılan merasimi büvük 
bir memnuniyetle kaydetmektedir. 

Hinclenbnrg'un istirahati 
ru1ıu frin. 

Roma, 8 (A.A.) .. _Dün alman 

l~GİL TERE'DE 

e iz meselesi 
etrafı da tefsirJer. 

Londra, 8 (A.A.) - Deniz meııelesi 
hakkında Taymis'in dünkü makalesi siyasi 
mehafilde birçok tefsirleri mucip olmakta
dır. Bu makalenin Japonya tarafından ile 
ri sürülen talepleri tenkit eden kısımlann 
salahiyettar mehafilin noktai nazarını gös 
terdiği umumiyetle kabul edilmektedir. 
Tokyo'da nezaretlerde sl-iylcnen ve ekseri
yetle birbirini nakzeden beyanat Japonya
nın fikirlerini tavzih edecek mahiyette ol
madığı için Japonya'nm hakikatte neler 
istediği Londra'da büyük bir alaka ile ta
kip ediliyor. Taymis'in bu makalesi bu ar 
zuya ilk defa tercüman olmakta ve İngiliz 
HükGmeti mevcut muahedelerle müesses 
sistemde bazı feri tadilata muvafakat etse 
bile Amerika ve İngiltere'nin denizlerde 
hakimiyet temin eden ahk~mın Japonya le 
hine tadilini asla kabul etmiyeceklerini ih
sas eylemektedir. 

Şimali İrlanda \•alisinin 
evinde yangın. 

Belfast, 8 (A.A.) - Şimali Irlanda Va. 
lisi Dük Daberdorn'un resmi ikametbahın.. 
da bir yangın çıkmıştır. Oç itfaiye takımı 
felaketin önüne geçmeğe çalışmaktadır. 

kilisesinde, mareşal Hindenburg'un 
istirahati ruhu için dini merasim 
yapılmıştır. Merasime kıralın, hüku
metin ayan ve mebusan meclisleri • 
nin ve faşist partisinin mümessille -
ri, ecnebi sefirler, alman sefiri ve bir 
çok cenerallarla :zabitler iştirak et -
mışlardır. 

Dc·r Doyçc gazctrsi kadmlal'I atış 
talimlerine çağırıyor. 

Berlin, 8 (A.A.) - Der Doyçt.: 
gaeztesi spor idaresinin atış müsa
bakaları tertip edeceğini bildirmek
te ve bilhassa kadınlan atış talim -
lerine davet eylemektedir. 

Çt'lik miğfer, milli sosyalist ,.c "'a
hık muharipler matbuat biirosu -

mm n~şrettiği hcymınamc. 

Berlin, 8 (A.A.) - Eski çelik 
miğferler ve şimdi milli sosyalist 
sabık muharipler cemiyetinin mat -
buat bürosu neşrettiği bir beyanna
mede bütün almanlan 19 ağustos 
reyiamında M. Hitlerde devlet reisi 
ve başvekil salahiyetlerini birleşti -
ren kanunu tasvip etmeye davet ey
lemektedir. 

Alman talebe inin Bulgul'İstan 
seyahati. 

Berlin, 8 (A.A.) - Alman tale
be birliği bu ay içinde Bulgaristan -
da bir talebe seyahati tertip etmiş
tir. Bu seyahati bir bulgar talebesi 
idare edecektir. Alman talebeleri 
Bulgaristanda dolaşırken 30 bulgar 
talebesi de Almanya'da seyahat ede 
cektir. Bunlar 24 ağustosa kadar 
Almanya'da kalacaklardır. 

İki ecnebi raclyo unun neşrcllibri 
)alan haber etrafmda. 

Berlin, 8 ( A.A.) - lki ecnebi 
radyo istasiyonunun alman gençlik 
teşkilatı reisi M. Fon Şirah'ın şah
sına karşı neşrettiği yalan Jıaberle · 
ri işaa ettiklerinden dolayı Alman
ya'nırı müteaddit yerlerinde bir çok 
kimseler tevkif edilmiştir. M. Fon 
Şiralı'ın başvekile misalir olması ve 
Hindenbrug'un cenaze merasimin -
de bulunması bu haberlere karşı erı 
kati tekzip teşkil eder. 

AJmanJar fransızlarm alfıka~m -
dan nıcmnun. 

Bertin, 8 (A.A.) - Bütün gaze
teler, mareşal Hindenbur,g'un cena
ze merasiminden bahsetmekte ve 
birçokları fransız efkarı umumiyesi
nin gösterdiği alakayı ve resmi fran 
sız mümessillerinin merasime işti -
rakini kaydetmektedir. IVIareş 1 Pe
ten'in Paris'te yapılan dini mera -
simde hazır bulunuşu, gayet iyi bir 
tesir bırakmıştır. 

TÜRLÜ HABERLER. 

Sovyet tayyarecie· 
rinin ziyaret eri. 

Fransayı ziyaret eden 
tayyareciler Parise 

vardılar. 
Le Bourget, 8 (A.A.) - Viyana'dan 

gelen iıç Sovyet tayyaresi, saat 10.35 ta 
burada karaya inmiştır. Tayyareciler hava 
isleri nazırının kalemi mabsı.s müdürü ilcı 

Sovyet sefareti maslahatgüzarı birçok mül 
ki ve askeri zevat ile tayyarecılik filemine 
mensup kimseler tarafından istikbal edil· 
mişlerdir. 

Sav)ct lıaYa<."ıları Pnris'te. 
Faris, 8 (A.A.) - Sovyet hava heyen 

murahhasası Fransa'yı resmen ziyaret 
maksadiyle dün Lebourget're gdmiş ve 
çok samimi bir tarzda kabul edilmiştir. Tay 
yare meydanının clireğine sovyetlerin bil· 
yük kızıl bayrağı çekilmiş ve nutukla.r &ÜY. 

lenmiştir. 

Ceneral Michaud sovyet tayyarecileri .. 
ne hoş geldiniz, demiş ve Sovyet Rusya 
hava mümessillerinin bu ilk ziyaretini ka· 
bul etmekle Fransız tayyarecilerinin fev• 
kalade bahtiyar olduğunu söylemiştir. 

Sovyet hava filoları merkez müdürü M, 
Unsliht cevap vererek gördükleri kabul .. 
den dolayı te~ekkür etmi6 ve sonra radyo 
ile tayyareci ve sivil bütün Fransız ve Rus 
tarın devamlı ve müstakar bir sulha kavuş.. 
mak hususunda icap eden bütün gayretler .. 
de bulunacakları ümidini izhar eylemiştir, 

İtalya'yı ziyaret edecek soyyct 
havacı]arı Roma'da. 

Roma, 8 (A.A.) - Evelki gün Mosko. 
va'dan hareket eden dört motörlü üç bü· 
yük Sovyet tayyaresinden mürekkep fiıo 
dün akşam saat 19.30 da Ciampino karar .. 
gahına gelmiştir. 

Sovyet heyeti Balbo filosunun 1929 da 
Odesa'ya yaptığı ziyareti iade eylemekte
dir. MisafirJ,.r enternasyonal ve giovanez 
za marştan arasında Ceneral Liotta ve di
ğer birçok zevat tarafından hararetle kar~ 
ş1lanmışlardır. Misafirler lalya'da bir haf 
ta kalacakla~clır. 

Arşidük Otto'nun 
kız kardeşleri 
Roma'da Imparato· 
riçe Zita'nın da 
gelmesi bekleniyor. 

Roma, 8 (A.A.) - Havas bildiriyorı 
Arşidük Otto'nun laz kardeşleri Arşidüşes 
Adelaide, Charlotte ve Elisabett, halen 
Bourbon - Parme prenslerinin misafiri ola 
rak Capezzano di Camiore'deki Pianorc 
villasında bulunmaktadırlar. İmparatoriçe 
Zita'nın da yakında Arşidiik Otto ile bura 
ya geleceği söylenmektedir. 

Bu ziyaret haberi bir takım şayialara 

sebebiyet vermiştir. Hassaten Arşidük ile 
M. Musolini arasında bir mülakat yapıla• 
cağı 1e Arşidük'ün İtalya'da yeni Avus • 
turya başvekili M. Şuşnig ile görüşeceği 

söylenilmektedir. 
Diplomasi mehafiline nazaran bu şayia 

lan ihtiyat ile k.ırşılamak lazım gelir. 
Kabine erkanından bazısının Avustur • 

ya'ya ait meselelerin halli saltanatın iade· 
ten tesisinde aramağa muhalif olmadıkları 
fakat başlıca müskülatm beynelmilel saha. 
da ve bilhassa Küçük İyti!afla Fransa· 
nın mukavemetinde olduğu mütaleası ileri 
sürülmektedir. 

Cezayir hadisesinde ölen
lerin cenaze merasimi. 

Cezayir, 8 (A.A.) - Umumi Vali M. 
Carde tayyare ile Konstantin'e girmiştir. 
Şehirde asayiş tamamiyle iade olunmuş• 

tur. Son kavgalarda ölen müslüman ve 
yahudilerin cenaze mera imi bugün yapı· 
lacaktır. 

BU GECE AÇIK ECZANE 

Anafortalar caddesinde 

ISTANfsUL 

Eczanesidir. 
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Himmetin oğlu. I 
Müzikli dram, 3 ptrde 
Yazan: lbnirrefik A. Nari 
.Müzif:; llaluEi Suphi 

Gazi Türk İhtilalini bir muharebeyi ida
re eder gibi idare etmiştir. Bu karakterislİ· 
ii ile Türk ihtilali, bütün başka ihtilallere 
Üstün bir değer kazanmıştır. 

$ 
Aı1talya Vilayeti 
200.000 lira 

""' 
1 

Fakat bazı sahalarda, bele yeni kültü· 
riiıniizü yaparken, yanlı§ yola sapanlarımu 
var. Mesela, müzikte enderun hali sokak 
ıokak, bahçe bahçe bağırıp duruyor; ~ala 
modem teknilde amıonize edilmiş Türk .ne- İstikraz etti 
lodilerioin (Osmanlı nağmelerinin değil) 
liirk milli müziğini nasıl doğuracağına he· 
niiz kat'i olarak kestirmi~ değiliz. 

Tiyatroda da bir tuhaf kargaşalık var. 
Biri çıkıyorı bir manzum piyes yazıyor. Bu, 
bir eroik poem olmak lazım. Fakat bu 
janr'm hiçbir vasfı onda yoktur. Çünkü ya· 
zan bu janr nedir, bilmiyor. 

Biri çıkıyor: bir sıra sahneler tertip edi. 
yor; fakat ıiz, bu, bir revü müdür, bir ope
ret midir, nedir anlıyamıyorsunuz. 

Antalya, - Antalya vilayeti ile h ban· 
kası arasında 200.000 liralık bir istikraz 
mukavelesi imza edilmiıtir. Hususi idare 
tarafından yapılan bu istikrazla vilayetin 
mühim ihtiyaçları temin ve Akdeniz'in bu 
güzel incisinin daha çabuk inkişafı çareleri 
elde edilecektir. 

Başvekilimizle İktısat 
Vekilimiz Zon guldakta 

bekleniyor. 
Zonguldak, 8 - Baıvekilimiz İsmet 

Pafa Hazretleri ile İktisat Vekili Mahmut 
Celal Beyin yarım kok fabrikasının 
temelini atmak üzere ayın onbeşinde gele
cekleri haberi fevkalade sevinç doğurdu. 
!Jütün memleket büyük tezahürata hazır· 
lanmaktadır. (A.A.) 

Bo defa da Ahmet Nuri Bey, o hayran 
kalınacak tiyatro pasiyon'u ile bir müzikli 
dram yazmı!hr. Müzikli dram, ama, ona bu 
•a.sf ı uydurarak ben verdim. Hakikatte bu 
janr da bir ıey olabilir mi, pek sanmıyorum. 
Öyle anlıyorum ki, tiyatroda da, müzikteki 
rihi ihtilalci değiliz. TutmUf, baıka millet
lerin XVI, XVll asırlardaki tecrübelerini 
tekrarlayıp duruyoruz. Halbuki garpta, 
klasik ve modern tiyatronon janrları artık 
bellidir. Bugün eğer operet yapısında bir 
d k h • b · 1 Tram\'ll'' ram yazan çı sa, erıces u acayıp me O· J 

~irkt•ti ucuz tarif t•yi 
hazırlıyor. dram karşısında ıslık çalar. 

Himmet'in oğlu, onun için, janr dışın· 
da kalmıı bir müzikli dramdır. 

lstanbul, 8 (Telefon) - Tramvay ıir
keti ayın on altısında tatbik edilecek ucuz 
tarife için tramvay biletlerini hazırlamağa 
baılamıştır. 

Kolordu kumandanlurnmzdan 
Salih Pa~a iyilt·şti. 

Bo piyes, aynı zamanda tezli bir piye&· 
tir. Oğlunu lstanbol'da okutma~ bir köylü, 
büyük şehrin orospu tarafmda kaybolmuı 
olan emeğine yanıyor. Peki, maksat: köy
lüyü ıehrin üniversitesinde okutmanın yan· 
lı!lığmı göstermek mi? Pek öyle değil; 
çünkü Himmet' in oğlu Veli, gene şehirli kal 1 İstanbul, 8 (Telefon) - Teıvikiye' de 
mıı, babasının es~i ç~.rıklarmı, (s~nl;.i hir sağlık yurdunda tedavi edilen kolordu ko· 
daha lazım olacagını onceden kestırmı• g mandanlamnızdan Salih Paşa iyileşerek 
bi) gene babasına iade etmiştir. hastahaneden çıkmıftrr. 

Halbuki bo mevzu için mükemmel bir 
tez hazırdı: "Köylü, köylü kalmalıdır. Köy 
lii için orta tahsil bile zararlıdır. Netekim 
her ıehirli için üniversite tahsili zararlıdır. 
Üniversite, yalnız kafası çok elveriıli zeka 
aristokratlarına mahsus bir ocaktrr" •• 

Sonra.. bu piyes bir propaganda piye
tidir; uzun bir monologla yeni türk alfabe
aiain kolaylığını, okuma yazmanın fayda· 
ınıı anlatıyor. Fakat bu propaganda piye· 
ai, propaganda bakımından tann verede te· 
ıirli olmaya! Çünkü tesirli olursa, Veli 
ribi bütün köy delikanlılarının gözleri fab. 
rikatöı tükte, Ziba gibi nişanlıların da fabri
ka mohaaipliğinde takılı kalıverecek. 

Teknik bakımdan da piyes kusurludur. 
Çünkü, ulacaklı verecekli davası gibi fazla 
UZamıı sahneleri vardır; propaganc!acılıği 
Ptk meydandadır; köy balkı ber bir araya 
teliıinde yalnız kilisa koroları gibi ilahi 
aöylemiıtiı; halbuki köyde sıçrama, alay, 
bora, halasa canlılık vardır. Bo cihete dik· 
kat etseydi, Ahmet Nuri Bey, müziğin saye· 
•inde bir operet vücude getirmiş olabilirdi. 

Sonra .. en çok birinci sahnede olmak Ü· 
ıere, bütün piyeste hareket pek azdır. He
le son sahnedeki Veli'nin gurbet hikayesı 
talisiz Veli'yi pek antipatik bir tip haliue 
koYınuştur. Bir de, hele birin'i sahnede, 
b~r yirmi defa kadar allab sözü gcçnuştir. 
~~~ propaganda piyesinde bu kadar tevek
Rrıl fazladır doğrusu. 

Sıhhat Vekaleti müsteşarı 
Zonguldak ta 

Zonguldak, 8 - Sıhhat ve içtimai !VJıı
avenet Vekaleti Müsteıan Hü$amettin ve 
Sıhhat Vekileti Sicil Müdürü Zihni Beyler 
Zonguldağa gelerek amele vazivı:fin; tetkık 
ve teftiı ediyorlar. (A.A.) 

Zon~ultlak'ta bdcdiyc intihap 
hazırlıkları. 

Zonguldak, 8 - Belediye intibabab ha· 
zırlıklarma baflanmı§tır. (A.A.) 

kü çok güzeldir. Üç türltü de güzel olabi· 
lirdi. Fakat Zerrin Hanım, kuvvetli istida· 
dını Osmanlı nağmeleri içinde israf etliği 
için, bu türkülerdeki milli müzik muvaf fa. 
kiyetini tebarüz eUirememiıtir. Çünkü mü
zik alafıranga çalarken, o, alaturka söyle· 
miştir. Bununla beraber, işittiğime göre, 
Zerrin Hanım birdenbire bu ağır yükü yük. 
lenmiştir. Bol vakıt bulup bu yepyeni iıe 
hazırlanamamııtır. 

Piyesin temsili bakımından söylenecek 
çok şey yoktur. Çünkü her şeyden önce a
matör gençler mevzuu bahistir. Ziba ro· 
lünde Zerrin Hanım gerçek mükemmeldir. 
Gülsüm rolünde Kadriye Hanım çok iyidir. 

Müziğe gelince: Riyaseticüınhur Fil ar· Himmet rolünü yapan muharrir, sesinin el· 
111
1 
o~ik Orkestrasının değerli viyolinisti Hu- verişsizliği besnba katılmazsa, mükemmel· 

uıı Karcı Beyi Ankara çok yakmdan tanır. dir. Veli rolünü yapan arkada§ bu gibi 
BOııa arkadaı artist olduğu kadar çalışkandır. rolleri kabul elmekten vaz geçsin. Başka 

u .. 'k h I • 1 h d .... •· rollerde kendisini görmedim; ama onlarda F , muzı am esı o an er yer e goruruz. 

d
akat Hulusi Bey şimdiye kadar daha ziya. belki muvaffak oluyordu. Muammer ro· 
~ tnuallimdi. Bu defa HIMMET'IN OCl.U lünde Fethi Bey fena değildir. Tefeci rolün· 

Pıyeıinde onu kompozitör olarak da gör· de Bedri Bey iyidir; Muammer Bey, imamı, 
diik. pek ıehir imamı halinde temsil etmiştir. Köy 
. . Hulosi Bey, bu kompozisyonu ile bize imamı öyle olmaz. Hasan rolünde Ekrem 
~•dadının kuvvetli delilini vermiştir. Fakat Bey çok iyidir. 

ence Türk kompozitörünün asıl isi, Türk Burada bir ana hastalığa işaret etmek 
ıtıelodilerini modem teknikle arm;nize et- istiyorum. Bizde "inıat ve kıraat" acııvıp 
lllektir; bunu yaparken enderun nağmeleri· bir ıeydir. Kimse söylediği gibi okumaz. 
ııe sapmamaktır. Sahnede de bizim değme arti !terimi.: bil:ı. 
d Hulusi Bey bunda muvaffak olmuı mu· bele "hissi bir sahne,, mevzuu bahis oldu· 
llr? mu söylemezler, okurlar. Bu, biraz Manalc-

)' Ben müzikten anlamam, onu sadece du. yan Mektebi hastalığıdır. Mesela, pozları thl'lln. Duyduğum kadanna göre, bele ve söyleyişi o kadar tabii olan Zerrin Ha· 
,e:rtiirde milli türk müziğini vücude geti· nım, Veli ile baıhaşa kalıp da gönlünün sı
tn• ek .?lan modem teknikle armonize ed:l. zısmı anla~mak istediği zaman "edebiyat" 
llıl1 T urk melodilerinin izleri barizdir. Ko- yapmıı, adeta manzume okur gibi konuı
Liaı;' ~e fena değildir; aJD! piyesin tertİ· muştur. Bu hastalığın en müzminine Veli 
\a bekı. du!g~luk bu korallerin değerini rolünü yapan arkadaı tutulmoıa benziyor. 
1.i{ bttırmııtir. Piyes müsaade etseydi, mü- Ahmet Nuri Bey amatörlerin bu hastalığını 

orada her halde daha muvaffak ve geçirebilirdi. 
'lnlı olabilirdi. ikinci perdedeki ikinci tür. N. H. SINANOCW 

JiAKIMIYETl MlLLIYP. 

f İzmir borsasında 
üzüm ve hububat 
satışları. 

İzmir, 8 - Bugün borsada 9 kuru§ 1 O 
paradan 15 kuru~ kadar 86 çııva! üzcm, 
3. 75 ten 45 çuval buğday, 2 kuruş 1 O pa· 
radan 500 çuval arpa, 4 kuru§ 1 O paradan 
S kuruı l O paraya kadar 97 çuval kumdarı 
ıı, S kuruştan 45 çuval nohut, 4 kuruı 10 
paradan 6 çuval akdan, 3 kuruı 30 para· 
dan, 4 kuruf 30 paraya kadar 175 çuval 
bakla,38 kuruş 20 paradan 30 çuval pa· 
muk satılmıştır. (A.A.) 

Tramvay 
şirketinin iade 
edeceği para. 

İstanbul, 8 (Telefon) - Tramny şir· 
ketinin iade edeceği paranın tespitine bu -
günlerde baılanacaktır. Bu paranın bir mil
yon iki yüz bin lira tutacağı tahmin edil -
mektedir. Para Nafıa Vekaletine verilecek· 
tir. 

Bir ka':akçı ~t~hckeı;;İ yakalurulı. 

lstanbul, 8 (Telefon) - Ege vapuru· 
na yükletilmek üzere getirilen iki buçuk ki· 

Gazi Hz. ile M. Hit'er lo esrar yakalanınıf tahkiykat net!ycesinde 
ha iıle mefgul bir şebeke olduğu anbşıl -

arasında taziye te:graflari mıştır. Şebeeknin 11 kişiden mürekkep ol· 
(Ba.~ı J İnci sayfada) duğu meyd:ına çıkarılmııtır. 

rekten sözleri için Zatı Devletlerinden, be
nim ve Rayiı hükümetinin en samimi te • 
şekkürlerini lütfen kabul buyurmanızı rica 
ederim. 

Rsyş Reisi 
Adolf Hitler 

f ürkiye ve Almanya Hari
ciye Vekilleri arasında 
teati olunan taziyet 

telgrafları. 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyefen

di ile Fon Noyrat arasında şu telgraflar 
teati edilmiştir: 

Razgrat hadisesi mazmmları 
herat•t etliler. 

İstanbul, 8 (Telefon) - Razr,ral ha. 
disesi üzerine türk gençleri tarafından ya· 
ınlan nümayİ§ yüzü!lden adliyeye verilen 
dokuz gencin üçüncü cezada mulıakemeleıi 
ııetiycelcndi. Genç!er beract ettiler. 

lemlckctimizdc göriilmemi~ 
bir daYa. 

İstanbul, 5 (Telefon) - Beyoğlu dör 

düncü hukuk mahkemesinde memleketi· 

mizde şimdiye kadar misli görülmemiş 
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Üz dilimizle. 

DiJ savlağımız yayılıyor. 
Dünkü gündelikler, lstaııbul'da 

toplanacak olan ikinci kurultay'da 
bulunmak üezre oraya iki .Rus bil
gininin geldiğini yazdılar. 

İlkönce öz yurdu bürüyen ya
bancıları sınırlarımızın dışına püs

kürtmek armanile başhyan ulus kal 
kmması nasıl bir gün bütün acuna 
iın salan bir sürüş oldu ise gene o 
Ba~buğun buyruğu ile başhyan dil 
dö1ıenmesi de başka ülkelerden 
yankı toplamaktadır. İşte iki sayın 
rus bilgininin İstanbul'a gelmesi, 
Polonyalı bir bilginin de gelmek ü
zere olduğu bwıu gösterir imlerdir. 

Bilgin - ilim 
Arman - arzu 
Yankı - akıi sada 
Sayın - güzide 
im - alimet 

M. N. 

"Bu sözla tarama dngisinden afrnnu,. 
tır.) 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştii Bet 
Yalova' •lan döndii. 

lstanbul, 8 (Telefon) - Hariciye VekiH 
Tevfik Rüıtii Bey dön Yalovadan gelereW 
Tokatliyan'a gitti ve bazı ziyaretlerde bu• 
hmdu. 

Niğde Halkevinin 
çalışmaları. 

Niğde Halkcvinde gençlik, yüksek ül• 

küsünün aşkiyle ve müsbet yollar üzerin• 

de çalışmakta, muhitine inkdSp ülküsünül\ 

feyizli nurlarını saçmaktadır. Musiki ko• Devlet Reisi Mareşal Fon Hinden • 

burg'un vefatiyle Almanya'nın duçar oldu. 

ğu elemden son derece müteessir olarak 

taziyetlerimi ve derin scmpatimin müte -

cuir ifadesini kabul buyurmanızı Zatı 
Devletlerinden rica ederim. 

bir davanın rüyetine başlanmrstır. Dava· 
nın mahiyeti şudur: mitesi ihzar ettiği konserini muvaffakiyet• 

le vererek takdirler kazanmıştır. Elektrik şirketinin tesisat atelyesin • 

Dr. Tevfik Rüştü 

Türkiye Hsrıciye Vekili Dr. Tevfik 
Rüştü Beyefendi Hazretlerine 

de çalışan Dını.tri isminde bir rum, k~r·· 

sı Sultanadan uzun müddettenberi ayrı 

yaşamaktadır. Fakat bu ayrılık doğrudan 

doğruya geçinememezlikten değildir. Bu, 

Dimitri Efendinin Paris'te çıplaklar ce-
miyetine aza olması ve evinde çıplak 

Dil komitesi aylık (Akpınar} mecmu.. 

asının birinci nüshasını neşretmiştir. Mat. 

baanın eksikleri tamamlanınca azasının ha 

zırladığı kitapları srrasiyle bir seri halin.• 
de nesredecektir. 

Spor komitesi, güezl maçlar, güreşleı 
ve hünerli milli oyunlar göstererek gen~ 

Almanya'nın ağır ziyaına hararetli iş· gezmesi ve çocuklarını da çıplak gezmeğe liği spora teşvik etmektedir. 
tirakinize dair tesliyetkar sözlerden dolayı alıştırmak istemesinden ileri gelmektedir. 

11amimi teşekkürlerimin kabulünü Zab Madam Sultana buna tahammül edemedi 

Devletlerinden rica ederim. 
Rayş Nazırı Baron 

Fon Noyrat 

illoskova'da giire~çiforimiz 
4 - 3 mağlup. 

Moskova, 8 (A.A.) - Hususi spor 
muhabirimiz bildiriyor: 

Sosyalist Sovyet Cümhuriyetleri 1t. 
tihadı milli glire ı tc:ıkımı ile b:.ı~hn yap • 
tığımız müsabaka 4 - 3 mağlu'biyetimiz· 
le neticelenmiştir. 

Güreşçilerimizden yalnız Çoban Meh· 
met ile Mustafa ve Abbas sayı hesabiyle 
galip gelmişler, en çok güvendiğimiz 
Saim ile Ahmet tuşla mağlCip olmuşlar, 
Hüseyin ile Adnan sayı hesabiyle yenil· 
mislerdir. 

Keçiören Gençlik ''e Sf>or yurdu -
mm gardcn ııartisi. 

Yeni spor ve gençlik teıekküllerimizden 
Keçiören Gt-nçlik ve Spor Yurdu'oun bu ak· 
şam için Kedören'de Cümhoriyet Halk Fır· 
kası Katibi Umumisi Kütahya Mebusu Re· 
tep Beyin köşkünde bir garden parti tertip 
elliğini evelce yazmııtık. 

Her türlü tertibatı ikmal edilmiş olan 
gurden partinin pek güzel olacağı §İmdi • 
yP kadar iştirak için vuku bulan müracaat· 
larm çokluğundan istidlal etmek kabildir. 

Bu gençlik yurduna teşebbüsünde mu • 
vaffakiyet ve garden partiye iştirak edecek 
olanlara da neşeli bir gece dileriz. 

ğinden mahkemeye müracaatla nafaka d~· 
vası açmıştır. Mul,<ıkeme müırıkün merte 
be hafi olarak cereyın etmiştir. 

Isı>arta belediye intilıabatr. 

Isparta, 8 - Bu sene şehrimiz beledi
y~ intihabatı Eylôlde yapılacaktır. Bütün İn· 
tihap hakkını taşıyanlann cetvelleri yapıl· 
mıı ve muameleleri ikmal edilmi§tir. D;ğer 
intihap hazırlıklarına devam edimektedir. 

(A.A.) 

[ 

Temsil komitesi, senelik mesai progra• 
mınm dördüncü temsilini vermiştir. 

(Kozan oğlu) piyesini çok yüksek blı 

muvaffakiyctle canlandıran temsil heyetl.ı 

nin halk üzerinde bıraktığı intiba çok do
rin olmuştur. 

Temsilin verildiği sinema binasını dış ka 
pısına kadar dolduran şehirli ve köylii. 

halkın alkışları ile takdir edilen piyesto 
Kozan oğlu rolünü bizzat oynıyan kom:te 
reisi Hıfzı Talat Bey, mevzuun ruhun14 
çok iyi hissetmiş ve arkadaşlarını pek iyl 
yetiştirdiğini de göstermiştir. 

Niğde halktvi temsil komitesi tarafından temsil edilen Kozanoğla piyısini oynıyanlar 
(Kö§edeki fotoğraf tımsil komitesi reisi maallim Hıfzı Tal al Beydir.) 

verilecek? Şehre hangi. 
Bclf•diye Reisliğinden: 

saatlerde su 

llatılllttrın sıcak gitmesi <lolayı:-iyle elıre gclerı su mikdarı "zaldığımlmı ~ehrirı muhtelif nıınta _ 
lwl<ırıntla · 1Jlıgiinden itibaren aşağula göst,~rilcn saatlerde su verilecektir: 

l'enişelıir şebeke: semt 4 den 2.'l e kmlnr 19 tcaat sıı alacal..-tır. 
Esl;,işclıir: "Cebeci<lcn Samanvaztırma lmdar oları kısım,, sa<ıt 18 d.en 12 ~·e kadar on sekiz saat 

)ifl alacaktır. 

Eslai§cltir: "Smmmpazarındaıı llcıkimiyeti Milliye Meyclanı'na lw<lar olun yi'1nw1..· mmtalw,, saat 
7 <len 14 e katlar 7 saat su alacaktır. 
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lJiiyiih lıarbın yirminci yıldöniinıü miirıasebeıilc luıtıraltır: - Bii

yiik luırp ltaça mal oldu?- Jaures nasıl luıtledildi? 

Garbın bütün mecmua ve gazeteleri "İstasyonda azim bir foaliye~ va.r. 
bu hafta; büyük h3rbın yirminci yıldönü] Trenler asker ve zabitlerle .dol~: ~ı~dı -
mü münasebetiyle. sayısız makaleler ve den, seferberlik emm~relerı g.oruluyor. 
batıra/ar neşrettiler. Bunlardan üç mü- İntibalarımızı teati edıyor ve btrlıkte ~nı 
him yazı iktibas ediyoruz. Birincisi, ci- neticeye varıyoruz: "Art1k bu sefer harp 
b:m harbının koça mal olduğuna cldu muhakkaktır.,, 

Jfoskova'da Ekonomi i'";kaya mecmua'>ın 27 temmuzda Tsvolsky sefarete avdet 
da çıkan bir mak:ılcrftr: ediyor. Harp muhakkaktır. Jaure.:. i 

Umumi harp o kadar çok can ve ma
lın mahvolmasına sebebiyet ve-rdi ki ta
r ihte misline tesadüf etmek imkansız iıı 

öyle bir harbın n-.t.cip oldugı. masarifi 
&ahmin etmek de güçtür. Meşhur j\.tısat· 
~ılardan, Fiks, harp ~amanırıda devletle 
rin ihtiyar ettikleri .nasarlfın yekununu 
80 milyar dolar tahmin ediyor. Amerika
lı tarihçi Fridmen de muhtelif tahminle 
ri nazarı itibare alarak bu yekunun 200 
milyar dolara 'baliğ olduğunu yazıyor. 

Daha başka kimseler tarafından yapı 
lan hesaplara göre umumi harbm masra • 
f r, ilk harp seneı;inden evelki 120 sene, 
y,ani 1793 ten 1914 e kadar yapılan aske
ri masarif yekununun 11 mislidir. Dört 
harp senesi zarfında imha vasıalarınm is 
timali nisbeti hakkında elde nazı malfımat 
vardır. Bu malfımata nazaran meselfi fran 
sız ve ingiliz orduları ayda vasati olarak 
12.700.000 mermi kullanmışlardır. Halbu 

ki 1870 - 71 fransız - alman harbmda 
aJmanlar ceman 817 ,000 mermi kullanmış 
Jar, ruslar da 1905 japon harbında 954.000 
m ermi istimal etmişlerdir. Büyük harp 
esnasında yalnız alman ordusu 5 milyar 
!:DO milyon tüfek kurşunu ve 286 milyon 
mermi kullanmıştır ki bunların kıvmeti 

25 milyar marktır. 

Cihan harbr, mali sahada azim bir "~Y 

susturmak lazım. Susturulacak.. 31 tt1r..· 
muzda, Isvolsky met-ııo;an me.·Hrhrle do
laşırken kendisini görmüş olan Jaurcs'in 
~unları söylediğini .~itiyor 

"Bosna Hersek meselesinde Avustur
ya'nın muvafakati mükafatı olarak Ac
renthol'e lsvolsky'nin vadettiği 40 mil
yonluk bahşiş verilmedi diye barba mı 
gireceğiz.,, ]aurcs bundan başka, gaz.:te 
sinde daha başka ithamlarda bulun'lca
ğını bildiriyor ve diyordu ki: 

- Harp aleyhinde-ki mücadelemize de
vam edecef iz. 

Abel Ferry bu söze ~u cevabı vermiı:,. 
ti : 

- Buna cesaret edemezsiniz, çünkü 
bir sokağın köşesinde katlcdilirsiniz. 

•... O günün akşamı Jaures, Croi ... c;ant 

k .. hvehanesinde yemeğini bitirmek üzere 

idi. Karşısındaki kanapede oturmakta 

olan Renaude1 ve Jean Longuet ile müna 

kaşa ediyor ve aynı zamanda Rene Doli

e'in küçük kızının resimlerine bakıyor

du. Kendisi adeti veçhile bir sandalyeye 

oturmuş ve arkasını, camı kaldırılmış bu 

lunan camekana dönmüştü. Yanındaki 

masada bu satırların muharriri ile Rene 

Dolie, M. Almeyreda, E. Merle ve Z. 

KoJdsky yemeklerini bitirmek üzere bulu r et sarfını iı;tilzam etti. Harp maB'l"ifini 
nuyorlar ve hadisattar endişe ile O<ılıs kapatmak için üç vasıta vacdı · bir. ver 

gilerin t ezyidi ikincisi dahili istikraz. 

Jar ve üçüncüsü kağıt para ihracı. Fakat 
lıarp kazançları pek az müessir oldu. 
Mesela, alman sanayi erbabının 16 aylık 
bir harp devresinde 8 milyarlık kar te-
111in ettikleri sabit olmuştur. K.rupp mües 
5esesinin resmi bir raporuna nazaran bu 
müessesenin karı, ilk harp seneı;inden 

eonra yüzde 140 artmıştır. Harp temet
hıu üzerinden vergi alan memleketlerde 
bile harptan istifade edenle-r hiç mUtees-
ir olmadılar: vergiden kaçınmak sanatı 

harp zamanında azami haddini buldu. 

İngiJtere'nin umumi borçları 1914 se-

ediyorlardı. Birdenbire sokak tarafından 

bir kol uzandı ve bıribiri arkasına iki :1 

silah atıldı. Silah sesini, Renaudel'in miı 

tecavize doğru fırlattığı ve dokundura

madrğı bir gazoz şişesinin patlaması ört 

tü. İkinci kurşun jaures'in arkadan kafa 

tasma girmişti. Jaures bir iki dakika son 
ra öldü. 

Birkaç saat sonra maktulün cesedi 

Croissant kahvehanesinden evine götürül 

dü. Cesedi taşıyan arabanın etrafında bır 
>nuhnfız böHiğü gidiyordu. 

Jaures, harbın ilk kurbanı idi. 

nesinin ağustos ayı başında 65,3 milyon •.. Jaures şu sözleri söyk:nişti: 

lgiliz Jirası iken 1 ağustos 1920 de 7.876 "- Sütunlarla dolu tezvırıerdcn on 

milyon İngiliz lirasını buldu. Umumi ra gazeteleriniz, benden bahscd"'rlıcn. ar· 

borçların bu nisbette tezayüdü, umumi kadaslarımdan 1>ahseder~.:n ' ~u i da.o. 

sarifin ne kadar korkunç bir nisbettc hükmüne seferberlik iy'atı edildiği giın 
arttığını gösterir. 

İngilter, 225 sene icsinde, yani 16S8 
ihtil tiyle 1rn arasındaki devirde yalnız 
10,.944 1 z lirasr sarfetmiştir ki bu 
miktar, 1J ile 1920 arasında yani ltı 

genede sarfedilen meOJliğdcn 323 milyon 
lneiliz lir ... sr ni~bet'nde daha azdır. Fran 
sa'nm 1914 ten evel 34,2 milyar franga 
balig olan devlet borcu l mart 1920 de 
302 milyar franga çıkmıştı 

Almanya'ya gelince, en son haddine 
kadar ileri götürülen enflasyon usulü sa
yesinde borcu netice itibariyle 5 mil
yar marklık mutedil bir yekuna indirildi. 

••• 
lkınci yazı, meşhur sosyalıst .Zau· 

resin kımler tar.af111dan katledildiğıne 

dair Paris'te çıkan Agence Technique de 
la Prcsse'in ııcşrcttiğı şayanı dikkat m:ı 
kaledir: 

1914 senesi hazıranmda Burtzef, Fran 
ı;a'ya ıltica etm!ş siyası miıltecıler aley • 
hinde türlü türlü itisaflarn teşebbüs eden 
ve fransız zabıtasının yardımına mazhar 
olan Okrana (Çarlık polis teşkilatı) aley 
hinde şikayette bulunmuştu. Burtzet'in 
§ikayeti fransız mecliı;inde bazı akisler 
uyandıracağını bilen Rusya sefiri Tsvo
lsky nu teşebbüsten fena halde müteessir 
oldu. Zira Avrupa'nın bu gergınlik zama 
mnda Okrano'nun efal ve harekatından 

bahsedilmekten bile vahim neticeler çıka 
bileceğine kani bulunuyordu. 

Jaurcs'in ağzını kapamak, iti~rdan 
düşürmek zarureti vardı. Sosyalist lideri 
aleyhindeki tahrikat, goriıl ncs1 ;cabil ol
ınıyan 1>ir elin işaretiyle birdenbire daha 
ziyade şiddet peyda etti. 

Tarihi 1914 ~enesinin 25 temmuzunda 
Fransa sefiri M. Paleologue hatıra defte 
rine şunları kaydediyor: , 

daha b2şka hükümler rlc ıııdmam edecek 
tir.,, 

Filhakıka iydam hükmü infaz edildı. 

Bu hukiım, tıbbi ıstılahın tam mana
siyle telkin altında k. lan Villaın tarafın 
d .. n infaz olundu. Katil, Okrana tarafın· 
dan hazırlanmış, telkin edilmiş, kolaylaş 
tırılmıştı. Mevzuu bahsolan manevi bir 
cürüm ortaklığı değil, fakat katılin üze· 
rinde bir tazyik suretiyle tecelli eden 
fili t>ir ortnklıktı. Villain bu katli tas::ıv 

vur eden dimağ de~il, icra eden koldur. 
Jaures'i öldürmekle intişarına çahştıgı 

fikirlerin fevkine çıkan, adalet fil·r;ııin 

mücehhez olduğu bütün kuvvetleri tem
sil eden adamı ortadan kaldırmak istiyor 
lardı. O hayatta kaldıkça karanlık kuv
vetler, harpta serbestçe yapmak imk:inmı 
bulacakları şeyleri yapamıyacaklardı. 

Okrano onun katlini kararıa,tırmıştJ. 
Katil Villain'e, Croissaut kahvchane!!ine 
kadar refakat eden adam Okrano"nun me 
muru değil mi idi? tahkikat esnasında bu 
esrarengiz adamı ortaya çıkarmağa teşeb 
' üs edilmemiştir. 

Madeleine Kerr'in, rus zabıta tcşkila 
tının bu cinayetteki rolünden lmhsetmesi 
üzerine A ction Française gazetesi 9 ki
nunusani 1921 de şu satırları neşretti: 

"Bu iddia, Daudet He Maurras'ın ma 
nevi cürum ortaklığı hakkında şimdiye 
kadar devam eden iddiayı cerhetmekte
dir.,, 

Cerhetmez, bilakis teyit eder, ona da· 
ha ziyade vuzuh verir. Mevzuu bahsolan 
manevi cürüm ortaklığı değil, katil Vil
lain'in fili cürüm ortaklarıdır ki bunlar 
ne aranmrş, ne takip edilmiştir. Zaten on 
ların aranmamaları ve takip edilmemele
ri içindir ki Villain'in muhakemesi bcf 
sene, yani ifşaattan korkacak bir şey kal 

mıyacağr zamana kadar tehir olundu ..• 

em t ostas ] 
Maraş Halkevi verimli faaliyetlerine devam ediyor. 

Meras: Bu sene Şubatta açılan ve bü
tün merashların ve gençliğin alakasını U· 

yandıran Halkcvi faaliyeti sayanı memnu
niyet bir derecededir. Halkevin•ie hemen 
her giin denecek ~ıdar sık topl<ıntı:u ya · 
pıJmakta ve içtimai mevzulardan başka 
Meraş'ın ihtiyaçlarına taalluk eden mese
lelerden de bahsedilerek ihtiyaçlar görüşül 
mektedir. 

Halkcvinin azası halen dörtyüzü geç
miş bulunmaktadır. Dokuz şubeye ayrıl
mış olan Ev mensupları şubeleri dahilinde 
ki mesailerine devam etmektedirler, 

Halkevinin dil, tarih ve edebiyat şube • 
si fiOk ehemmiyetli bir iş almış bulunmak 
tadır. Bu üç şube Mcraş'ın tarihini hazır
lamaktadır ki, bu hakikaten mühim bir e
ser olacaktır. Bu mühim eserin içine 
Meraş'ın milli mücadelede gösterdiği yült 
.,ek kahramanlık da alınmakta ve tebari 

ttirilmektedir. 

Evin mesaisi arasında her hafta veri
len konferanslar da çok faydalı olmakta 
ve gençlik bundan istifade etmektedir. 

Konferans mevzuları dil, tarih, mem
leket tetkikleri H içtimai mevzulardır. 

Halkın konferanslara gösterdiği rağbet d~ 
şayanı memnuniyettir. 

Spor şubesi, gençlige spor aşkınr aşı

lamak ve memleket gençliı';;rini Halkevi 
spor şube ve sahasını toplamak suretiyle 
muvaffak olmuş bir şubedir. "Sağlam di
mag sağlam vücutta bulunur'' düsturu ü
zerinde hareket eden şube gençliginin fik
ren ve bedenen inkişaf ve terakkisine ça· 
lışılmaktadır. 

Halkvinde açılan dershanelerin fayda· 
lan da çoktur. Lisan ve riyaziye kursları 
devam etmektedir. Bakalorya imtihanları
na girecek gençler bilhassa kurslardan is 
tifade etmektedirler. 

Perşembe akşamları Halkevinde aile 
toplantıları ve eğlenceler tertip edilerek 
ailevi eğlencelerin taammümüne çalışıl
maktadır. 

ka ile takip olunan bu maçlar muhitte eyi 
hisler bıraktı. 

A. kümesini teşkil eden Uşak'taki ku
lüplerle, B. kümesini teşkil eden Simav 
ve Gediz kulüplerimizin maçları heyecan 
la devam etmiş neticede A. kümesi şam
piyonu Uşak Turan idman yurdu, B. kü
mesi şampiyonu da Simav gençler birliği 
olmuştu. 

İşte bu iki küme şampiyonu 3. 8. 934 
tarihinde kalabalık bir seyirci kütlesi ö
nünde ve Uşak stadyomunda karşılaştılar 

Maça saat 17 de Futbol heyetinden 
Mehmet Turgut Beyin hakemliğiyle baş
landr. Her iki takrm mutat merasimi sa
mimiyetle yaptılar. 

Turan'm e11as kadrosunda bulunan de
ğerli birkaç oyuncuyu göremiyorduk. Bu 
nu tekaüt denecek derecede ve eski fut
bolcularla tamamlamış gördük. Simav ta
kımı tam kadro~iyle çıkmıştı. İlk dakika 
Jarın verdiği fikir ve kanaatlere göre 

Simav'ın Turan'a nazaran daha zayıf ol
ması ve teknik noktasından da henüz ye
tişmemiş bulunması idi. Buna rağmen Si
mav kulffbtinde nazarı dikkati celbeden 
en mühim nokta enerjik ve atılgan oyna· 
malan idi. 

Birinci devreyi sıfıra karşı ile sayı ile 
Turan kazandı. İhinci devre daha hara
rt"tİi oldu. Turan'ın bugün esas oyununu 
P,Österemediği bariz bir surette görülü
yordu. Bir anlaşma ve müşterek hareket 
yuine. ferdi semeresiz ve lüzumsuz kıvı
rış ve inişler ve yersiz şutlar kaim olu
yordu. 

Bu devrede Turan iki sayı daha yapa
rak oyunu sıfıra karşı beş sayı ile kaza
narak Uşak mıntakası 1933-34 mevsimi 
ş:ımpiyonu oldu. 

Maçtan evel Turan idman yurdu tara
fından misafirlerimiz şerefine yurt salo
nunda kırk kişilik bir çay ziyaefti veril
di. Bu gençlik toplanması çok samimi ve 
kardeş hisleriyle devam etti. 
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Bulgaristan ve 
k • 

mı a ı. 

Budapeşte 2 Ağustos 

Budapeşti Hirlap gazetesinin muhabi· 

rine beyanatta bulunan Bulgar Başvekili 

Georgiyef Balkan misakı hakkında düşün• 

düklerini şu suretle iyzah etmiştir: 

- Balkan misakına gelince; hükQmetim, 

bu hususta cvdld hükfımetin noktai naza· 

nm gütmektedir. Bulgaristan her ne olur• 

sa olsun, Balkan misakına girmiyecektir. 

Çünkü Bulgaristan'm Balkan Misakına iş

tirak etmesi sulh muahedelerinin yeniden 

tetkik edilmesi hakkından feragat etmesi 
demek olacaktır. 

Bulgaristan evelce olduğu gibi şimdi 

de Milletler Cemiyetine güvenmektedir. 

Balkan Misakını imza eden devletler bu· 

nun Milletler Cemiyeti nizamnamesinden 

farksız olduğu iddiasındadırlar. Malum

dur ki, Milletler Cemiyeti Misakının 19 un 

cu maddesi muahedelerin yeniden tetkik 

edilmesi hakkını emniyet altına aldığın• 

dan Milletler Cemiyeti misakı B ulgnris • 

tan'a daha müsaittir. Halbuki Balkan Mi· 

sakı böyle bir şey derpiş etmiyor. 

Noyes Viner J urnl" 

Muha azakarlar 
ke i re isler·ne 

c "'m edi > orlar. 
Londra, 1 Ağustos 

Deyli Expres bugünkü nüshasında mem. 

Jeket dışında seyahatte bulunan ve gazete

nin sahibi olan Lord Heverbrok ile yaptı· 

ğı bir telefon muhaveresinde Lord'un söy• 

lediklerini neşretmekte ve ezcümle demek• 
tedir ki: 

Baldvin bize Avrupa işlerine karışmak 

lığımızı nasihat ediyor. Mücerret kalma 

Uşak T uran idman yurdu 
mıntaka şampiyonu oldu. 

politikasının taraftarlan pek mübalağalı ~dmoiyon 1 uran idman yurdunun Tür 

Uşak mıntakasr 1933-34 şampiyona 
maçlarına aylardan't>eri devam edilmekte 
.idi. Başından sonuna kadar büyük bir ala 

kiye futbol birinciliklerine eyi bir' surct-

te hazırlanmış olarak ve mıntakamızı t em 

sil edebilecek kudrette gideceğini öğren
dik. Bunun için kulüp idare heyetince 
ehemmiyetli ve miihim kararlar alındığı
nı duyduk ve sevindik. -----------. -----------

) tılmrıcı po:Utısı. 

• 
' 

1 en b ur g' an it e r'e 
Alman Rcisicümhuru Mareşal Fon k::ılplerin k::ınşıkhğından, en kötü dema

Hindenburg bu sabah iki gündenberi ha- goji tarafından tahrik edilmiş zencirinden 
lcti nezide olduğu Noydek'teki şatosunda boşanmış insiyakJardan başka bir ş..:y kal
oldü ve Başvekil Hitler kendisini Alman- "llıyor. 

ya'nın mutlak hakimi iylan etti. Almanya 
en büyük askerini ve en sayılan şefini kay
betmistir. M:areşal • Cümhur Reisinin ölü
mü Almanya 'yı meçhulün karşısına koy
muştur ve A1manya için meçhul demek 
biraz da Avrupa için m çhul demektir. 

İmparatorluk Almanyasının harp şefi 
olmuş olan adam dünya felaketinin tam 
yirminci yıldönümü günü öldü. 2 ağustos 
1914. 2 ağustos 1934! Bu iki tarihi karşı. 
laştırmak lazımdır. İmparatorluk Alman
yasının dört sene müddetle bütün dünya
ya karşı açtığı harbın şahıslanmıs timsa
li olan adam şefleri tarafından yanlış yola 
sevkedilmiş modern bir m;l!etin medeni
yete karşı işlemiş olduğu en büvlik cina
Y"tin vrldönümünde ortac1aıı kayhı"luyor. 
Bu tarihlerde zihinleri hayrete düşürmek
ten geri kalmıyacak olan bir tesadüf ve 
taliin almanlan düşünceye sevketmesi Ia
tımaelen bir işareti vardır. Mareşal Fon 
Hindenhurg'un ölümiyle bir devir kapanı
vor, Ren'in öbür tarafında yeni bir şey 
baı:ılıyor. Şiiphesiz ki haf~alar ve aylardan 
ileri Hindenburg'un nüfuzu çok azalmış 

görünüyordu. Büyük ihtiyar, yükselen 
Hitler'in gölgesi altında yavaş yavaş ikin
ci plana geçiyordu. Şüphesiz ki artık ken
dısinden bu karanlık vaziyeti aydınlatmak 
için eyi düşünülmüş enerjik bir hareket 

beklenemezdi. Fakat kendisinin Noydek"· 
teki inzivagahında Berlin'de olup bitenle
ri tetkik ettiği hissediliyordu ve yalnız 

mevcut olduğunun bilinmesi hadiseleri da
ha fena bir mahiyet almaktan menediyor

Bozgun esnasında imparator ve vel ah
ti mağlfıp askerlerini terkcderek Holl"ln· 
da'ya kaçarlarken :Mareşal Fon I ıjndrn
burg yerinde kaldı ve ordulanm A :man~ a 
ya getirerek çok güç vazifesini başardı. 

Bu cesaret ve fedakarlığıdır ki ona mem
leketinde büyük bir şöhret temin etti. Bu 
nun içindir ki Reisicümhur Fber'in ölii
mündc yeni bir devlet reiı>i intihap etmek 
mevzubahs olunca millİ\•t"tP.erverler ve 
muhafazakarlar Mareşal Hindenburg'un 
Cümhur Reisi olmasını kenöi menfaatle
rine uygun buldular. Eski rejime karşı 

şahsi temayülJeri bilinen Mareşal Vaymar 
kanunu esasisine tamamiyi. hürmetkar 
davrandı, öyle ki yc1i senc"l!k mücldeti bi
tince nasyonal - sosya1i;;t şefine karşı gc
rıe k<':ıdisi intihap edil·li. 

M. Adolf Hitler h•nun acısını çıkar
matka gecikmiyecekti Fon Hindenburg 
beyhude yere ona iktidar me\ kii yolunu 
kapamıya, nazi hi'• .!ketinin kuvvetini kır
mıya çalıştı. O bu mücııddede en eyi mU· 
savirkrini sabık Baş.,,eki! Rrüning. Fon 
Papen ve Fon Şlwlıe: 'ı kullandı, ve niha
yet Başvek~leti llitler'e vermiye ve At. 
m<ınya'nın nasyonaJ sosyalist tecrübesine 
müsaade etmiye mecbur kaldr. 

du. İhtiyarlıktan zayıflamış bile olca, yük- rıstmlmaması ·~in vaktinde ö!mu~tiir. Da
rıclen nasyonal sosyalizm meddinin altında ha dün ReiGicumhuru kimin istihlaf edece
kalmış bile olsa ihtilal rüzgarlarının estiği 
ve bütiin !clakelere maruz Almanya'da 
o son mukavim manevi kuvveti 'temsil edi
yordu. Ondan sonra geriye, kin ve şiddet
ten yapılmı~ Hitler mistiğinden, zihin ve 

Maresal'ın Hitler'in yanımı koydu~u 
muhafazak~r sahsiyetlerin muvaffakıyf'tİ 
hakkında kimse hayallere kapılmıyordu. 
Bu tedbirler ne harici siyasett!'ki h:ıt2la
ra, ne dahili siyaset sahasındaki cina}etle
re mani olabildi. Mareşal Hinder.burg, bu
gün Almanya'da olup bitenle•e isminin ka-

ğ• sorulabilirdi. Alman teşkilatı esasiyesi 
yeni devlet reisinin intihabı için bütün 
şartları tasrih etmiştir, fakat kanunu esa
si müşrikleri Başvekil Hitleı"in umurunda 
df"ğildir. MüJazimlerinden biri şefin arzu-

düşüncelerin tesirine kapılıyorlar diyor. 

Bir zamanlar Baldvin Amerika borçlan• 

nın tesviyesini tavsiye etmişti; fakat sonra. 

da bu borçlann tanınmaması taraftarı ol· 

du. Gene zaman oldu ki, bizleri yeniden 

altın standardına götürdü ve ondan sonra 

da vaz geçilmesini ileri sürdü. 

Bu adamın bütün nasihatları bize ma· 

zide fc.laket oldu. Bu adam paramızı kay

betti. Eğer bugün gene onun nasihatını 

dinliyecek olursak devletimizi l:aybedece. 
ğiz. 

Fölkişer Beobahter 

su kanun demek olduğunu söyledi. Onun 

ıçindir ki Mareşal Hindenburg daha nı· 

hunu teslim eder etmez alman hükumeti 

- yani M. Hitler • bu sabah Reisicümhur 

ve Başvekillik vazifelerini birleştiren bir 

kanun neşretti. M. Adolf Hitler bu ikiz 

vazifeyi Ü.zerine almış olduğu için kendi· 

sini temsil edecek şahısları intihap etmek 

hakkına maliktir. Artık alman cümhuriye

ti yoktur; alman teşkilatı esasiyesi yok

tur; yalnız Hohenzolenlerin hiç bir zaman 

tanımamrş oldukları mutlak iktidarlı ve 
allahtan sonra alman milletinin yegane 
hfikimi "alman şefi., Hitler vardır . 

Ren 'in öbür tarafında vaziyeti düzelt• 

mek için bu cüretkar hareket kafi gele

cek midir? Hindenburg'un arkasında he· 

nüz kuvvetlerini muhafaza eden siyasi ve 

içtimai kuvvetler, Prusya muhafazakarla• 

n, büyük sanayiciler, aristokrasi ve yük· 

sek burjuvazi ve bilhassa ordu ve şefleri 

vardı. Bütün bu kuvvetler tarihte misli oJ

mıyan bir zorla hükumeti zaptctme emri· 

vakii karşısında eğilecekler midir? Hohen· 

zolern hanedanı temennilerini ihya fikrin· 

den vaz geçip nasyonal - sosyalist şefin 

önünde silahlar ınr terkedecek midirler? 

Bu yarmın S!rrıdır; fakat eğer vaziyet böy 
le olacaksa Hindenburg'un visayctindcn 
kurtulan, her türlü hükumet murakab-sin 
den azade olan, kollıy ... cak h.ç bir şeyi ol· 
mıyan, önünde yolu ta:namiyle serb .. st 
bulunan ve yarattıbl h<'.lrcketın ıleri unsur• 
!arının ksiri altında 1,-ılan Bit.er, tarafti:.r• 
larının fikrince iç~imai ve siyasi bir in ·ı· 
lap olması 15zımgclen hareketine so;.ı:.ı 3 

k<ıdar d~vam edecektir. Yeni Almany<ı 'n rı 
tecrübesi a ... ıl şimdi b<lŞlamal:tadır. 

LÖ TAN'' '.1 
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Avusturya turizmi. 

Ga tein - Wörther Gö ·· . 
uhafızgücü bisik etçi eri Türkiye turunu bit.rdi 

Avusturya turizminin pırlantası 
Gastein banyo şehridir. Sularının 
şifa hassası dünyaca tanınmış olan 
bu şehre, bilmem şehir demek doğ
nı mudur? Cünkü baştan aşağı otel
lerden ibar~ttir. Yemyeşil bir vadi
nin yüksek yamaçlarına yaslanmış 
biribirinden güzel oteller. Kimisi-

. banyo kolaylıkları. kimisinin 

jtvusturya turizmine ait bir intil 

taraçası, kimisinin yemekleri meş
hur. Bazı otellerin de şöhretlerini, 
sessizlik teşkil ediyor. Gastcin'in 
çünkü muazzam bir şelalesi var. Ü· 
2rerinden bir de köprü aşırmağa mu
':?ffak olmuşlar. Şahlanmış köpük
lu dalgaların biribirlerini kovalıya 
haydaya yıldırım süratiyle akıp git
tiğini görüyorsunuz. Geceleri, şela
leyi projektörlerle aydınlatıyorlar. 

Burada, benim gibi birkaç bahti· 
yar; bir şifa banyosu almıya mu
vaffak oldular. Ötekiler için ancak 
yemekten sonra dinlenmek için va
kit vardı. Ertesi günü zira, erken
den, bu cennet gibi yerden ayrılma
ğa mecburduk. Hiç birimiz, progra
mı yapanları, bu haksızlıklarından 
rirılayr afffatmedik. Onlar da. sucla-

nm o kadar eyi anladılar ki, ertesi 
günkü programı tamamiyle değiş
tirdiler. 

Ertesi günü Wörther gölüne var
dık. Buradan, birçok dağ istikamet
lerine doğru otokar gezintileri ya
pacaktık. Fakat, dediğim gibi, pro
ı;ram değiştirildiğinden, öğleye ka
dar gölde motör gezintileri ve ban
yo yapmak hakkmr kazandık. Öğle
den sonra da, her bir kıyısında ay
n bir kasaba yahut köy bulunan göl 
üzerinde gezintiler yaptık. Bütiin 
seyahat esnasında en güzel ?aman
ları burada gecirdik. Çünkü gölün 
hemen her köy ve kasabasında bir
çok turistler vardı. Hiç olmazsa 
A vusturya'dan birçok insanlar, yazı 
gecirmeğe buraya gelmişlerdi. 

Her taraf nisbeten kalabalıktı. 
Mesela şık bir banyo semti olan 
Portschach'ta mükemmel bir ca?•n 
l<?rŞL~mda dans bile ettik. 

Avusturya turizminin pırlantası 
Gastein 

Akşam Klagenfurt'a vardık. Kla
genfurt eski türk ordularının güzer
gahına düşmüş olan eski bir kasa
badır. Son Avusturya karışıklıkla
rında, Naziler de en ziyade bu kasa-

Muhafrz gücü bisikletçileri Kayaştan ayrılırken. Muhafız gücü bisikletçileri Ankarada. 

(Başı 1. inci sayı/ada) 
ediyorlardı. Yolda bekliycn alaydan bir 

mrzraklı süvari müfrezemiz de bisikletçı 

!erin etrafına bir saygı kuşağı çevirdik. 

ten sonra kafile Samanpazannda durdu. 

Burada program mucibince önce Mu

haf rz gücü kulübü ikinci reisi binbaşı 

Kamil Bey söz alarak sporculara hitaben 

heyecanlı ve çok kuvvetli bir hitabe iyrat 

etti ve geçen yıl g_irişilmiş olan işin mu-1 

vaffakiyetle biteceğine pek çok kimscle

rın ınanmamrş olduğuna işaret ederek 

türk gencinin Gazi' den almış olduğu iy • 

man kuvvetinin onu en imkansız sanılan 

işlerde zafere götürdüğünü anlattı ve bu 

sarp, ağır ve yorucu işi başarmrş olan 

gençleri tebrik etti. 

İkinci olarak söz alan müfettiş Ke 

mal Bey vali, belediye ve şehir namına 

sporcularımızı kısa ve çok veciz sözlerle 

kutluladı. Ondan sonra söz alan Mümtaz 

Bey Gençler birliği ve Ankara sporcukrı 

namına güzel ve müessir bir hi~abc ile 

gençlerin eşsiz bir azimle oaşarmış olduk 

ları işin büyüklüğünü tebarüz ettirdi. 

Bu merasimden sonra kafile bando mı 

zıkanın iştirakiyle ve yeni iltihak eden 

karşılayıcılar kalabalığı ile Hakimiyeti 

Milliye meydanına geldi. Orada kafile 

reisi mülazim Emin Bey cümhuriyet abi
desine çelenk koyduktan sonra Gazi'nin 
heykeline hitap ederek: "Türk tadhinin 

altın çelengi ulu başbuğum,, diye başlı· 
yan güzel ve uzun bir hitabe söyledi ve 
geçtikleri uzun yurt ellerinden selamlar 
etirdiğini söyledi. 

Bundan sonra kafile h linde alay ka· 
r, rgahına hareket edildi. 

Yollar Güç bisikletçilerini bekliyen 
btiyük bir halk kütlesiyle dolmuştu. en 
çetin bir iş başarmtş olan gençler bi tün 
geçtikleri caddelerde şehir halkmr'l coş· 
kun ve sürekli alkışlariyle karşılanmıı:-

bada çarpışmışlardır. Burası da 
Wörther gölünün üzerindedir, yal
nız biraz içerlektir. 

s rürk sporuna temin ettikleri bu C'Şsiz 
zaferden dolayı kıymetli gençlerimizi ve TÜRLÜ IIABERLEH.. 
ı.~ teşebbüsü hazırlıyan Muhafız gucilnü 

• 

lngiltere bir deniz 
ticaret konferansı 
toplıyacak 

Londra, 8 ( A.A.) - Gazeteler~ 

l
lngiltere hükumetinin beynelmilel 
bir ticareti bahriye konferansı top -
lamak niyetinde olduğunu yazmak· 
tadırlar. Bu konferanstan maksat, 
yolcu ve yük vapurlarının vaziyet -
/erini tetkik etmektir. Royter ajan
sının haber aldığma göre, ticaret 
nezareti tarafından böyle bir kon -
ferans için hiçbir davetname gönde
rilmiş değildir. Vakıa lngiltere böy
le bir konferans aktini düşünmekte 
ise de, henüz kati ve müspet hiçbir 
şey yoktur. 

Çin askerleri Ka garda. 

Simla, 8 (A.A.) - Royter ajan
sı muhabirinden: 400 çinli ve 2.000 
müslüman asker Urumçi sulh ko -

Samanpazarrnda Kamil Bey hitabesin: 'misyonu reisi jeneral Kungşenhan-
söylerken. ın kumandası altında Kaşgar kasa • 

t . basına girmişlerdir. Tungan asile • ve onun spor sever kumandan. '.i:raıl • • vl!ı.b' . . 
I:rakk B · t b "k t ~· b" "f b' rının mag u ıyet ve rıcatlerınden ~ ı eyı e rı e me-gı ır v:ızı e ı · . . .. . 
liriz. so1dnr~, bud şehıKrd ... e, vazıyet guçleşmış 

Geceki ziyafet 
o ugun an, aşgar'ın bu suretle 
işgali, İngiliz konsoloshanesini fe -
rahlandırmrştır. Arakaki fasıla es -

Bisikletçiler şerefine dün gece Şehir nasında, bazı hırsız makulesi, İngil-
bahçesinde Ankara belediyesi ile idman cc tere konsoloshanesini bile soymuş • 
miyetleri merkezi umumisi tarafından lardı. 
müşterek ve yüz kişilik bir z.yafet verildi. Çinlilc_:_re yard.rm eden b;yaz rus
Ziyafette Adliye Vekilimiz Saraçoğlu lardan mutesekkıl başka bır ku.vv;t 
Ş .. k ·· B ·ı . "fak .. E de Aksu ve Masalbaşına gelmıstır. 

u ru ey ı e ıttı reısı rzurum mebu Yak d K" ' t l · d . ın a aşgar a ayyare erm e 
su Azız Bey, muhafız alayı erkan ve zabi- gelmesi beklenmektedir. 
tanı, Ankara mıntakasr erkanı ve kulüple· Çinliler Yarkent istikametinde 
rin reisleri bulundular. Ziyafet çok samimi demiryolun? koruma~ üzer~ küçük 
ve eğlenceli geçmiş ve geç vakte. kndar karakollar ıkame etmışlerdır. 

Jeneral Kungsenghan ile müslü
man askerin kumanda heyeti arasın 
daki ihtilaf emarelerine rağmen va-

devam etu,iştir. 

·-------~··-----------
) 50 Hint miisliimanı bir karako- zivet şimdilik istikrarım muhafaza 

ediyor gibi görünmektedir. 
la lıiicuın t'tnıişler. 

ŞiJi - Paraguvay ihtilafı. 
Santiyago dö Şili, 8 (A.A.) - Ayan 

hariciye komisyonunun nafıa azasından 

Badgastein. 

Klagenfurt, gölün birçok banyo 
semtlerinde yahut diğer köy ve ka
sabalarında yazı geçirmeğe gelcn
l~re büyükşeh.ir vazifesi görmekte
dır. (Bahçelerı, harlan v. s, ile). 

BURHAN ASAF 

Kalküta, 8 (AA.) - Mahalli bir bay. 

rama iştirak eden müsellah 150 müslüman 

Kalkiita'dan 20 mil mesafede bir polis ka

rakoluna hücum etmiş, binayı tahrip ede· 
rek karakolda bulunan üç polisi yaralamış
lardır. Hücum sebebi. meçhuldür. 

M. Senoret, Şili ile Paraguvay arasındaki 
ihtilafın diplomatik münasebat kadrosun 
dan harice çıkmıyacağım söylemiştir. 

\iakimiyeti Mj)liye'nin romanı: 3 Tefrika: 67 

• 
insanlığın hali. 

Amire Mnlro 
Çen'in dileğini yerine getirmemiş olmasını kendine bir 

türliı yediremiyordu. İşkenceye vurulmuş olduğu için sır -

larını meydana çıkarmış bir adam gibi hissediyordu ki na

sıl hareket etti ise ğene öyle hareket edecekti, fakat bu ha
reketinden dolayı da kendini aff edmiyordu. Gençliğine, ar-

Zttlanna, hulyalarına ihanet etmişti. Nasıl ihanet etmez • 
di? "Mesele yapabileceğini arzulamaktadır .... ,, Halbuki yal
nız yapamryacağıru arzulamıştı: Çen'i misafir etmek ve o

nunla beraber çıh."Tilak .. Çıkmak. Doğduğu günden beri ken

dini zehirlemiş olan, çocuklannı zehirliyccek olan, bu haya
tı herhangi bir şiddetle, bombalarla telafi etmek ... Istırap ... 
O bu ıstıraba nasıl tahammül edebilirdi: ona alışıktı ... Ço
cuklar alışık değillerdi .... May, söz arasında: "hastalığın • 
danberi çok zekileşti çocuk ..... demişti. 

Çen'le beraber çıkmak, çantalarda saklı bombalardan 
birini alıp atmak. Yanılacak akıllıca şey işte bu idi. Hatta 
hugiinkii hayatının en akıllıca hareketi bu olacaktı. Otuz 
Yedi yaşında idi Belki otuz yıllık ömrii daha vardı. Fakat 
bu Ö'11rü ncısıl sürecekti? 

Luyuşuen'le heraber yü!:üne katlandığı bu emanet fo · 

~oğraf ptakları ne onu ve ne de ötekini yaşatamazken ih- ı tiyle - onun da kör ve işkence görmüş bir köpek olduğun· 
tıyar olunca ne yapacaktı... Otuz yedi yıl... ve onun hatı· dan şüphe ede ede - ona bağlanmıştı. Şimdi işte bir de ço
ralan baştan başa sefalet. ... 

M . . . cukları vardı. Ona ne yapabiliyordu? Ancak doyurabiliyor-
ektepte ık en fena talebe ıdı. İki günde bir kaçardı: an- du. · 

nesi rahat rahat içmek için ev işlerini ona gördürürdü Fab- G""k ·· ·· d k. ld ı d f zı . . . · o yuzun e ı yı ız ar an a a yer yüzünde acı var-
rı kada: hammal. Orduda: zıhnıyeti bozuk sayıldıg-ından da-

dı, fakat bu acıların en kötüsü ölerek bu kadıncağızı yalnız 
ima hapiste. Harpta: gaz çarpmıştı. Kimin için? ne için? başına bırakmaktı. Tıpkı şu, komşusu olan, hammallığa ka
memleketi için mi? Belçikalı değildi, fakat sefildi. Ancak, 

muharebede karın doyuruy?rdu. Sonra askerden çıkmış, gö
vertede Hindiçini'ye gelmışti. "Burada iklim vücutla ça -
hşmağa müsait değildi ... ,, Müsait değildir ama kötü zihni
yeti olanların dizanteriden ölmelerine pek müsaittir. Bunun 
içindir ki nihayet Şanghay'a düşmüştü. Bombalar, ah bom
balar! 

Kansı vardı: hayat ona ondan başka bir şey ihsan et • 

memişti. On iki dolara satılmış bir kadın. Artık hoşuna git

mediği için ahcı tarafından bırakılınca korka korka Ham -

merlih'in yanına gelmişti. Yiyebilmek, yatabilmek, uyuya

bilmek için .... Fakat önceleri yatamıyor, uyuyamıyor, ken

disine mütemadiyen bahsedilmiş olan avrupalı kötülüğünü 
ondan bekliyordu. Hammerlihte güler yüz görmüştü. Ya-

vaş yavaş korkulan geçtiğinden erkek hastalanınca ona 
bakmrş, onun için çalışmış, onun netiycesiz hiddetlerine ta
hammül etmi~ti. Kör ve is.kence e:örmüs bir köpek sadaka-

dar düşünce sefalete dayanamıyarak kendini öldiiren ve 

odanın dört köşesinde dört küçük çocukla kendisini yalnız 

bıraktığından çıld1rmış gibi cesedi tokathyan kadının koca .. 

sı aç rus gibi... Onu da ölmekten meneden kansı, çocuğu 

idi. Bu hiç bir şey değildi. Hiçten ehemmiyetsizdi. Yalnız, 
parası olsaydı ve onu onlara bırakabilseydi kendini öldürt· 
mekte serbest olacaktı. Bütün dünya sanki onu, kamına 
tekmeleri vura vura, bu hale getirmemiş gibi şimdi de ma. 
lik olduğu, malik olabileceği tek şeyi - ölümü - ondan e
sirgiyordu .... 

Çen'le arkadaşları gene caddeden uazklaşmıslardı: yan 
sokaklarla ara meydanlar iyi tarassut edilmiyordu, ccnera
lin otomobili oradan geçmiyordu. Çen başını önüne eğmiş, 

gözüniin önünde biri ötekinin ardından ilerliyen düşünceli 
fotinlerine baka baka ".vHinı değiştirmeli,, diyordu. 

c,.. ... ' ,. 
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1 M: M. V. Sahn Alma Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

Cinsi 
Makarna 
Şehriye 
Pirinç 

Miktarı 
5000 ) 

500 ) 

Kuru fasulya 
Nohut 
Sabun 
Şeker 
Zeytin tanesi 
Beyaz peynir 
Reçel 
Kuru Erik 

.. kaysi 
,, üzüm 

Krnnııı biber 
Cay 
Kok kömürü 

Sade yağı 

11000 ) 
6000 ) 
1200 ) 
2500 ) 
3600 ) 
2000 ) on beş kalem erzak 
2400 ) bir şartnamede ka-
400 ) palı zarf 

500 ) 
500 ) 
500 ) 

60 ) 
7ô ) 

150 ton bir şartnamede 
aleni münakasa 

1600 kilo bir sartnamede 
aleni münakasa 

Yukarda cins ve miktcırları yazdı erazk ve saire hizala
rında gösterildiğ'i vechile aleni ve kan~lı zarfla münakasa
ya konmustur. Aleni münakasal;ır 2 eylill Q34 pa:rnr e:ünü sa
at 14 ten 17 ':e kadar kapalı zarf avm gUnr:1e saat 15 te vapr-
1acaktır. Talıpler şartnamPlerini e:örmPk üzere her gHn ve 
miinakasava istirak eıi,..ceklerin tavin olunan vakitlerde tek
lif ve teminatlarivle Kırıkkale'dP. Askeri ~anat mektP.hi sa-
tın alma konıic:vonuna müracaatları. (1789) 7-3061 

İLAN fLAN 
Mityattaki kıtaat hayvana Tekirdağ' kıtalannın ihti-

tı için (275,000) kilo arpa ka- yacı olan (60) bin kilo huJ
pah zarfla münakasaya kon- gur ve Maalkaradaki kıt~:tt 
mustur. İhalesi 15 ağustos ihtivacı olan 4ı; bin kilo btll-
934 nazar günü saat 10.45 te gur kanalı zarfl~ mHnak~s.~
yaoılacaktır. Talipler sartna va konmuc:tur İhalesi 21-8-
mesini ı?"Örmek üzere her Q34 sah giinü ı;:aat t 5 tedir 
glin ve münakasaya istirak ~artnamevi g-örmek ic:tiven
için de vakti muavyen;na,. lf'rin her giin "<" mitn~k~s'1-
teklif ve teminatlarivle Ger- va ic::tirak erleceklPrin cleı hel
cüs'te askeri satın alma ko - h e:ün ve saat1nde tt+Hf ve 
misyonuna müracaatl:ın. teminat mektunlariule Te-

(1579) 7-2818 kirdağ' Fırka satın :ılma ko-
İLAN misvnn,,n~ mürcaatfan. 

(1826) 7--3094 
Kirazlıda bulanan kıtaat için 

(70 000) Ezine ve Gevikli'de bolu. 
nan kıtaat için (100.000) ve Bay . 
ramiç ve Avvalıkta bulunan kıtaat 

İçin 040.000) kilo sığır eti kanalı 
zarfla münakasaya konmu,tur. lba. 
lesi 11 dastoı 934 cumartesi gü 
nii saat 16 da ayn ayn, yapılacak . 
tır. Talipler fartnamesini görmek 
üzere ber gün ve münakasaya işti · 
rak edeceklerin yevmi meıkurc:!a 
teklif n teminatlariyle Bayramiç'tt 
aıekri ıatm alma komisyonuna mÜ· 
racaatları. (1641) 7-288'/ 

İLAN 
Bursa'da bulunan kıtaat 

hayvanatı için (375,000) kilo 
kuru ot kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
19-8-934 pazar günü saat 15 
te yapılacaktır. Talipler şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
için de vakti muavveninrle 
teklif ve teminatlarivle Bur
sa'da askeri satınalma ko
misvorrıına müracaatları 

(1680) 7--2942 

İLAN 
Konya'daki kıtaat hay

vanatı için 990,000 kilo arpa 
kapalı zarfla münakasava 
konmuştur. İhalesi 25-8-934 
cumartesi günü saat 10 da 
yapılacaktır. Talipler şart
namesini görmek üzere her 
gün Ankara'da M. M. V. sa
tm alma komisyonuna ve 
münakasaya iştirak için de 
Konva'da askeri satın alma 
komisvonnna mi.iracaatları. 

(1786) 7-3076 

İLAN 
Antalya'da bulunan kıtaat 

hayvanatı ic;cin 237,000 kilo ar
pa 92.000 kilo ot kapalı zarfla 
ve 172,000 kilo saman ve 
60,000 kilo yulaf aleni müna-
kasa ile satın alınacaktır. İha 
leleri 26-8-934 pazar günü saat 
16 da yapılacaktır. Talipler 
şartnamelerini görmek üzere 
her gün ve 11ünakasaya işti
rak i~in de vaktinde teklif ve 
teminatlariyle Antalya'da as
keri satın alma komisyonuna 
Ye taksit miktarlarını anla
mak üzere de Ankara'da M. 
.M. V. satın alma komisyonu
na rnüra<:aatları. (1925) 

7-3227 

İLAN 
Yerli fabrikalar mamulatın 

dan (20,000) kilo çoraphk yün 
ipliği kapalı zarfla teklif edi
len fiat gali görüldüğünden 
pazarlıkla 13-8-934 tarihinde 
alınacaktır. Şartnamesini gör
mek istivenler her gün ve pa
zarlığa ic:tirak edecekler yev
mi mezkO.rda teminatlariyle 
komisyona müracaattan. 

(1927) 7--3229 

İLAN 
Ordu ihtiyacı ic;,in ( 495) ka

lem alat ve edevatı sıhhiye 
kapalı zarf usuliyle satın alı
nacaktır. İhalesi 4-9-934 sah 
g-ünü saat 14 te icra edilecek
tir. Talipler evsaf ve şartna
mesini görmek üzere her gün 
öğleden sonra ve münakasa
ya istirak edeceklerin o gün 
ve saatinden evel teklif ve te
minatlariyle birlikte M. M. V. 
Satın alma komisyonuna mü-
racaatları. ( 1928) 7--3230 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için (177) ka

lem eczayı tıbbiye kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. İha 
lesi 5-9-934 çarsamba günü 
<>aat 14 te icra edilecektir. Ta
lipler evsaf ve şartnamesini 
<rbrmek üzere her gün öğle -
"1eıı sonra ve münakasaya iş
tirak edeceklerin o gün ve sa
atinden evel teminat vr. teklif 
mektuplan ile birlikte M. M. 
V. Satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1929) 7-3231 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için (6000) 

kilo Klorhıdrat Dö kinin pa-
7.arhkla alınacaktır. Pazarlığı 
20-8-934 pazar günil saat 14 te 
icra edilecektir. Talipler ev
saf ve şeraitini görmek ;izcre 
her gün öğleden sonra ve pa
zarlığa iştirak edeceklerin o 
·~i!n ve saatinde teminatlariy-
1e birlikte M. M. \'. satın al -
na :kC"misyonuna müracaatla-
rı. ( 1930) 7--3232 

İLAN 
Eskişehir hava mektebinde 

yapılacak kalorifer tesisatı 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. Şartname ve projele
rini görmek istiyenlerin her 
gün öğleden sonra ve müna
kasasına gireceklerin 5-9-934 

HAKiMiYETi MlLLIY~ 

çarşamba günü saat 10,5 ta 
teminatlariyle birlikte M. M. 
V. Satın alma komisyonuna 
müracaatları. {1920) 7-3221 

İLAN 
Hava ihtiyacı için pazarlık

la alınacak 4,520 M 3 kaplama 
tahtası pazarlığına talip çık
madığından pazarlığı 18-8-934 
cumartesi günü saat 14 de bı
rakılmıştır. Taliplerin mez
kur günde teminatlariyle bir
likte M. M. V. satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(1919) 7-3222 

İLAN 
Hava kıtaatı ic;cin Eskişehir 

de iki efrat paviyonu inşası 
kapalı zarfla münakasaya ko
nmuştur. Şartname ve proje
lerini görmek istiyenlerin her 
~ün öğ"leden sonra ve müna
kasa va gireceklerin 6-9-934 
persembe günü saat 10,5 da 
teminatlarivle birlikte M. M. 
V. Satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1921) 7-3223 

İLAN 
Hava kıtaatı ihtiyacı için 

Eskişehir, İzmir, Diyarbekir'
de inşa edilecek benzin sah
nnçlarmın fiatı gali görüldü
ğünden pazarlığı 15-8-934 çar 

c:;amha gününe hrrakılmıştır. 
Taliplerin mezkur günde te
minatlariyle birlikte saat 10.5 
ta M. M. V. Satın alma Ko
misyonuna miiracaatları. 

(1923) 7-3225 

İLAN 
Hava ihtiyacı icin pazarlık

la alınacak olan 212 Mıı muh
telif cins keresteve talip cık
madığ-mdan pazarlığı 16-8-934 
per~embe günü saat 14 de bı
rakılmıstır. Taliplerin mez
kur giln<le teminatlarivle bir
likte M. M. V. Satın alma ko
misyonuna müracaattan. 

(1924) 7-3226 

İLAN 
Diyarbekir'de hangar ve 

barakaların sökülüp nakil ve 
yeniden inşası kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Şart
name ve proielerini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden 
sonra ve miinakasava girecek 
lerin 8-9-934 cumartesi günü 
saat 10,5 ta teminatlarivte bir 
likte M. M. V. satın ~lma ko
misyonuna mi.iracaatlan. 

{1922) 7-3224 

fLAN 
Tekircta<T krtalanmn ihti 

yacı olan (300.000) kilo ek
meklik un kapah zarfla mü
nakac:;ava krmulmı•c:tnr. İha
lesi 25-8-934 cumartesi p;ünil 
saat 15 terlir. ~artnaır.cvi gör 
mek istiyenlerin her ~tin ve 
münakasava ic:tirat, ed*"cP.kle 
rin de belli gün ve saatinde 
teklif ve teminat mektupları 
ile Tekirdağ" Askeri satın al 
ma komisyonuna mUra~aat-

Iarı. (1825) 7 - 3005 

İLAN 
İzmit ve Tuzla'da bulunan 

kıtaat için 12,000 kilo sade 
yağı kapalı zarfla münak~sa
va konmuştur. İhalesi 27-8· 
934 pazartesi günü saat 14 te 
dir. Talipler şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak ic;cin de vaktin
de İzmit askeri satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(1926) 7-3228 

·--mlı-• 
Ankara Levazım Amirli
ği Satın Alma Komis 

yonu h·lanlan 

İLAN 

Sekiz yüz on altı bin kilo 
kuru gürgen odunWla kapalı 
zarf günü vaktinde teklif mek 
tubu verilmemiştir. Pazarlığı 
11 Ağustos 934 cumartesi gü
nü saat on dörttedir. Şartna
mesini görmek için her gün 
ve pazarlığa iştirak etmek ü
zere vaktinde teminatlariyle 
beraber Ankara Levazım A
mirliği satın alma komisyonu 
riyasetine gelmeleri. (1914} 

7--3212 

Askeri Fabrikalar Ticaret 
kaleminden: 

120 Ton po as küherçelesi 

As. li'b. U. Md. Sa. AJ. 
komiı.yonu tlanlon. 

2000 KiLO TOZ GRAFİT 

Yukardaki malzeme pazralık ıu-
} QQ ,, kireç (Yozgat teslim) retiyle 21.s.934 ll'.rihinde saat 14 

de ihalesi icra edilecektir. Talipleriıı 
Yukarda yazılı malezme, 18 ağustos 1934 cumartesi gü- teminat ile müracaatları. 

nü saat 15 de pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin (1884) 7--3188 
aynı gün ve saatte Ticaret Kalemine gelmeleri ilan olunur. 
Şartnameyi görmek istiyenler hergün Ticaret kalemine ge- 1000 KfLO BOR YACI 
lebilirler. 7-3118 Yukardaki malzeme pazarlık ıo· 
-------------,.._----·------ retiyle 13-8-934 tarihinde saat 14 

Çanakkale Jandarma mektepleri de ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaatlar•. 

(1887) 
satın alma komisyonundan: 

1 Erzak Miktarı İhale tarihi Günü Saati 
Kilo 

Bulgur 3000 15-8-934 Çarşamba 16 

7--3189 

Ankara Belediye Reiı · 

lifii ilanlan. 

Tuz 2000 16-8-934 Perşembe 16 
Gaz yağı 2000 ,, ,, 
Zeytin yağı 1500 ,, ,, 
Zeytin tanesi 700 ,, ,, 
Kuru bakla 650 18-8-934 Cumartesi 16 
Nohut 4000 ,, ,, 
Mercimek 700 " ,. 
So~an 3000 ,, ,, 
c:;ahun 1500 19-8-934 Pazar 15 
c:;aıca 400 " .. 
Sirke 50 ,, ,, 
Revaz peyntr 350 19-8-93.t Pazar 17 
Süt 350 ,, ,, 
Voğurt 1500 ,, ,, 
<:::annısak 25 ,, ,, 
Kuru Hzüm 650 20-8-934 Pazartesi 16 

,, Kavsı 250 ,, ,, 
.. Bamya 40 ,s ,, 

"'oz seker 1500 20-8-934 Pazartesi 17 
~"cel 200 ,, ,, 
Patates 3200 2121-8-934 Sah 15 
<:::aman 43000 21-8-934 ,, 17 
Kuru ot 64000 21-8-934 ,. 17,30 
~ı?Yu eti 9500 23-8-934 Perşembe 16 
Pirine l 500 25-8-934 Cumartesi 16 
~:ı<ie vağ 300 25-8-934 ,. 17,30 
Odun 14ı;ooo 26-8-934 Pazat 16 
fa karna 2f.OO 26-8-934 ,, 17 .30 
ehrive 600 ,, o 

f rmik 250 ,, ,, 
T'"ıım fasulve 4600 27-8-Q34 Pazartesi 16 
Arpa 97000 27-8-934 Pazartesi 17 

1 - Bayramiç Jandarma Birli~inin 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 Üzt"re açık münakasava ~ıkanlmıştır. 

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

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

Maarif Vekaletinden; 
Sıvas Erkek Lisesi binasının elektri ktesisatı 8 ağustos 

934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle pazarlık usuliyle 
münakasaya c;cıkarılmış 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
lebilecektir. 

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

Çanakkale Jandarma mektepleri 
satın alma komisyonundan; 
Erzak Kilo ihale tarihi Gönü 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 Perfembe ,, ı278 ,. 
Koyan " 8,000 ,, ,, 
Kuzu ,, 2,900 ,, ,, 
Pirinç 41,700 ZS-8-~34 Cumartesi 15 
Sade yağı 26-800 ,, ,. 17 
Odun 1470000 26-8-934 Pazar 15 
Makarna 18000 26-8-834 ,, 1 7 
Şehriye 9850 ,, ,, 
irmik 2080 ,, ,, 

915 
1910 
1379 
642 

,. 

,, 

" 

Kuru fasulye ti-1200 27-8-934Pazartesi 15 4!>9 ,, 
~rpa 295500 ,, ,, 17 570 ,, 

1 - Çanakkale Jandarma Birlikleri ıçın 1-9-934 ten 
31-8-935 tarihine kadar ihtiyacı olan yukarda cins ve mik
t~rı ya7ılr mevaddı iaşe 25-7-934 ten itibaren kapalı zarfla 
ınündk:.1~aya çıkarrlmıştır. 

2 - İhale yukarda yazılı gün ve saatlerde Ç. Kale vila
yet clairesindeki komisyonda icra edilecektir. 

3 - Şartnameler Jandarma yoklama komisyonundan 
Kelitb~·hirde Satınalma Komisyonundan İstanbul'da jan
:larma Satınalma Komisyonundan arzu edenlere gösterile
cektir. 

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

İLAN. 
500 metre mikap kum bi~ 

haf ta müddetle ve pazarlık
la alınacağından şartnamesi 
ni görmek istiyenlerin yazı 
işleri kalemine ve taliplerin 
de 11-8-934 cumartesi günil 
saat on buçukta belediye en" 
cümenine müracaatları. 

(1868) 7-3160 

İLAN 
Temizlik işlerine ait yedl 

kamyon için örtü pazarlıkl~ 
alınacağından şartnamesim 
görmek istiyenlerin yazı iş.
leri kalemine ve taliplerin 
de 11-8-934 cumartesi günü 
saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları. 

(1869) 7--3159 

İLAN 
Mustafa Efendi ye ait arsa 

ile şüyulu Cebecide metruld 
kabristan mahallinde 395 mec 
re murabbaı arsa yirmi gün 
müddetle müzayedeye vaze ... 
dilmiştir. Taliplerin 25 ağus~ 
tos 34 cumartesi günü saat on. 
buçukta belediye encümenin~ 
müracaatları. (1903} 7--3211 

O. D. Y o ilan ve Liman · 
lan U. l\ld. Sa. Al. Ko· 

misyonu Uanlan. 

iLAN. 
10000 kilo külçe kalayla! 

7000 kilo külçe kurşunun ka-;/ 
palı zarfla münakasası 18-9"'' 
934 sah günü saat 15 te An.J. 
kara'da idare binasında yapıl 
lacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde be 
şer liraya satılan şartname.
terde vardır. (1799) 7-309ll 

İLAN 
Yerli eczayı tıbbiye kap~ 

1ı zarfla münakasasr 29-8-934 
çarşamba günü saat 15 te An· 
kara'da İdare binasında yapr .. 
lacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Hay • 
<larpaşa veznelerinde beşe( 
liraya satılan şartnamelerde 
vardır. (1857) 7-3206 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satı!j 

evi Eskişehir oteline müraı 

.:aat. Telefon: 3272 

Kiralık hane ve 
IV!agazalar 

Anafartalar caddesinde 
Hamamcı zadelerin boşalt• 
tıklan mağazalar tamamen 
veya kısmen, üstünde mua .. 
yene hane, yazıhane ve atel.ı 
yeye gayet elverişli bir kat• 
ta bir sofa üzerine beş oda 
bir salon banyo ve büyük ta
rasayı havi hane kiralıktlr< 
Her gün altında hilal terzi 4 

hanesine müracaat. 7-315:? 

ZAYİ 

Ankara Belediyesinden aldığmı 
372 No. lu bisiklet levhasını ı:ayi 
ettim. Yenisini alacağnndan eski· 
sinin hükmü yoktur. 

7-3218 Ercüment Fehmi 



9 ACUSTOS 1934 PERŞEMBE HAKiMiYETi Millin. SAYIFA 1 

Halk ticaret biletleri Devlet 1 Askeri Liseler 
Devlet demiryollarından 
1 _ Milli istihsal milli ticaret ve milli sanayi münase -

betlerini kolaylaştırmak ve çoğaltmak ve h~lkmııza memte: 
keti tanıtmak gayderini ~den Devlet ~emıryollan İd~r~sı 
"Halk ticaret biletleri,, namı altında 20 agustos 1934 tarıhın
den itibaren maktu ücretli ve fevkalade tenzilatlı yeni bir 
tarife tatbik edilecektir. 

Demiryollarından: Müfettişliğinden: 

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

UCRETLER 
1. meYki il. mefti 111. mevki 

15 CONLOK BiLETLER 35 ZS 17.5 liradır. 
30 lindır. 
35 liradır 

llR A YUI ,, 60 40 
111 A YLllC ,, 76 50 

Ba iicretlere oaklive verv.i de dıbildir. 
3 - HALK TİCARET BİLETLERİ hamilleri biletin 

meri bulundu~u müddetçe Devlet Demiryollan üzerinde. hic; 
bir munzam ücret vermeksizin diledikleri istikamette dıle -
dikleri kadar sevahat etmek diledikleri iıtasiyonlarda in • 
inek. binmek ve tlnrm~k h::.kkmı haizdir. 

4 - HALK TİCARET BİLETLERi haaıilleri hareket 
ve yolculuk esnasında biletlerinl ütasi.vonlara kayıt ve~a 
vize ettimıek m~hınivetmfl! t~bi de.ıt11d1r. 

5 - HALK TfCA RET BfLETLERt hamilleri yolcu a
f!rhklP" hakkındaki- ahklm ve mi"saaderlf"n ic;tifade edf"cek
lerdir. Buna illveten avnca avm cinsten 25 kilo.v~va muh~e-
1if cinslerden elli ki1ova kadar ec;va nHmunelenm v~va !'ü · 
nıune ko11ekalyonlannı aynı trende parasız naklettırebıle -
ceklerdir. 

6 - HALK TİCARET BİLETi hamilleri mafevk sınıf
ta seyahat etmek isterlerse ücret farkını umumi tarHeve gö-
ft teRVive ,.~,.r.1'!1r1 ... mir. (1 RS3) 7-3129 

ektepler satın alma 
komisyonu reislitinden: 

İnşaat Usta mektebi için pazarlıkla 22 ton ç~ento .alı
nacaktır. Bu işe girmek istivenlerin birinci temınat~Y~.e 
9 ağustos 934 tarihinde saat 15 te komisyona prtnaıneyı gor 
mek istiyenlerin mektep müdürlüğüne müracaatları. (1915) 

7-3201 

Devlet Demiryollan F. D. Hattı 
Elaziz inşaat Başmüdürlüğünden 

Bedeli keşfi yimi bin lira olan Elaziz şehriyle istasiyon 
~daki iltisak yolunun 424 metrelik kısmmm inc::a~u 
f9-7-934 tarihin.den \tibaren on beş gün müddetJe ve kapa
n zarf 11suliyJe münakasaya konuJmuştur. ız;.a.934 pazar gü
hii saat 16 da komisvonu mahsusunda ihalesi icra kılmaca
fmdan taliplerin teklif mektuplanm bugüne kadar vermele-

. ri fazla tafsilat almak istiy~lerin Elaziz'de F. O. İnşaat 
Basmüdürılifüne müracaatları. (1831) 7-3115 

Ankara Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye hududu dahilinde kiraya verilmiş binaların icar •e akar nizamnamesine tevfikan tanzim ve noterlikçe tescil 
edilmiş mukavelelerin ı 5 ajtustos 934 tarihinde kontrofüne 
baelanacafmdan memurlarm müracaatında bu mukavele
lerin ibraz ve kaydettirilmesi lizmıdır. Mukavele ibraz ede
lbİyen kiracılar umuru belediyeye müteallik 1608 No. h ah-
kamı cezaive kanunu mudbince cezalandmlacak ve mal sa
hiplerinden de konturat resmi bir senelik kira bedelinin ,,,. 3 
lliabetinde tahakkuk ettirilecek ceza ile tahsil olunacaktır. 

(1684) 7-2950 

-----------------------------------------
KIZ 

LEYLi ve NEHARi ..... ~ 
ERKEKI 

Resmi Liselere muadelet hakkını haizdir. 

Feyziati Liseleri 
Amav.ıtköy • tramvay caddesinde • Çiftesaraylarda 
Kız ve ~rkekler için ayn teşkilata malik, Ana smıfı ile 

İlk, Orta 1e Lise 1asmı1anm havidir. 
Terbiye usulleri ve tedrisatındaki muvaffakıyetile ta-

l ~t . tir. "f • •• d ·ı· Btiyenlere mektep tan namesı gon en ır. -
Ankara Valiliğinden: 

Necati Bey caddesinde idarei hususi yeye ait 16/17 nu
!barah dükkinlarm Mayıs 935 sonuna kadar ican için iar~ 
~ mftzayedesinde talip çıkmadığından her pazartesı 
~Perşembe günleri pazarlıkla talibine verilmek üzere mil
llll;ede müddeti 20 ağustos 934 tarihine kadar uaztılnuştır. 
'l'aJiplerin encümeni vilayette şeraiti anlamak istiyenlerin 
her ~ muhasebei hususiye müdüriyetine müracaattan ilan 
0Ianur. (1917) 7-3234 

.. --Doktor Hilmi İsmail --. 

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

1 - Ankara ve Konya'dan 24 ve Afyon ve Bandırma'dan 
25 ağustos 34 tarihlerinde doğruca İzmir'e hareket edecek 
katarlarla Ankara • Afyon ve Konya - Afyon, Alayunt - Balı
kesir, Afyon - Menemen, Bandırma - Menemen kısmılannda 
ki istasivonlardan münhasıran İzmir'e gitmek üzere gidiş 
dönüş biff!tİ alacak yolculara yüzde 80 - 86 nisbetlerinde mü
him tenzilat yapılacaktır. 

f ı;bu tenzilat, ikinci defa olarak Ankara ve Konya' dan 7 
Eyllll, Afyon ve Bandırmadan 8 EylUI tarihlerinde hareket 
edecek k;.tarlar icin tekrar edilecektir. 

Yolcular, <lönüş biletlerini İzmir istasiyonuna vize ettir
mek sartivle İzmir'e muvasalat tarihinden sonra beş gün 
zarfında İzmir'den hareket edecek katarlarla, tevakkufsuz 
oiar--k, ~eMikleri ist::ısivonlara dönebileceklerdir. 

Bu tenzilatt~n istifade icin Ankara - Balıkesir (Balıkesir 
haric. Atavunt-Afvon (Afyon haric) , Konya-Afyon (Afvon 
haric) kısmılanndaki istasivonlardan bilet alacak yolcular; 
biletlerine vanıcıtırTlmak u~,.re S?iı;elere birer vesika foto{t
rafr vne«klerdir. Bet7.r istasiyoiılardan İzmir'e gidi§ - dönüş 
bilet ücretleri şunlardır: 

il 111 
kuruş kuruş 

Ankara'dan İ.zmir'e gidiş_ dönilş 1050 700 
Konya' dan ,, ,, ,, 900 600 
E-;ki~f"hir'den " 790 525 ,, 
Afvon'dan ,, ., ,, 525 350 
U ~ak'tan ,, ,, ,, 340 225 
Bahkesir'den ,, ,, ,, 225 150 
Bandırma'dan ,, ,

1 
,, 375 250 

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

biletlerinin 15 günlüklerinden 20 ağustos ile 10 eylUl 934 
zarfında ilk defa İzmir'e hareket edilmek üzere alınacak 
olanlanna ait ücretler yan yanya indirilmi tir. 

Yolcular, bu biletlerle İzmir'e vardıktan, vf! İzmir istasi
yonunun vizesini bi?.zat alchkt~n sonra biletin mer'iyet 
müddeti nihavetine kadar istedikleri istikamete doğru iste
dikl~ri yerde kafarak seyahat edebileceklerdir. 

Bu sevAhate ait on beş gün müddetli halk ticaret biletle-
rinin ücretleri şunlardır: · 

I II III 
J750 1250 875 kuruş 

Bu bilet hamilleri 30 kı1oluk meccaal i>apj ~ 
baska aynı cinsten 25 veya muhtelif cinslerden m&tete)ddl 
50 kilo nümunelik ec;yayı daima beraberlerinde meccanen 
nak1~tmf'!k h::\kkmı hai.,.dirler • 

İstasiyonlardan uzak blilunan veya bu nevi biletler ıatıl
nuy;ın yerll"r h::\lkmd~n bı1et tedarik edecekler. Haydarpa
'la {İstanbtd), İzmir, Kayseri. Adana İşletme MüfP.ttişlikle
rine veva Ankara'da Devlet Demiryollan Umumi İdaresine 
ücret. fotoiraf ve adreslerini gönderirler, ve hand tarihte 
han~i istasivondan seva'1atP. başlıyacaklannı bildirirlerse, 
biletleri. 11rlreslerine p:önderilir. 

3 - 16 Ağ'ustos - 10 EvlQJ 934 zsrfmda Rebekentn herhan
~i bir ist~qiyonundan ve herhan~i bir tarih için lzmir'e fo
toF.rıallrridis - itö"iiş bileti alac~k yolculara umumi tarife 
iicretlerin~f'!n o/,, 50. ve T>l'naVTrna teshir icin gönderilecek 
esyanm 2'i0 kilosmıa ve 250 kilodan fazla vel(oare aP.ır eçsa
'Tlm ild adefi;n~ um•1mi t,.riff! Ü"-~rin~•n 41,, 70 t,.n.zilat vaoı-
111'. Eqva tenzilatmdan ı~ı;fade idn: İlctısat v~ Tasarruf Ce
'Tliveti merlcez veva ~u~'~ri.,rl~n istihsal edilmiş bir vesi
lca""' ;"'f'-ıt9İVl"\n~ vf'!ril""f'!Sİ sarttır. 

D;;nfttıt v,,1c"'nkbrivle satılmavı,., Ş!'eri cevri1f'!cek esya 
;r.fn t ~;"'rlPt'\ 1ı""f"t,.t v~ !llev1' miH"eti t-20 evUU 934 tiir. 

YolC"'""· "finflq .,;1 ... t1erini f-mı;,. istPctivonuna vize ettir
'Tlelc ı:;::t4"tfole hn "'"~M~t "-=-rfmd::ı İzmir'd,.n han"ketle doğ'
.-w1ca v,.. 1r"a v~,~~n sreMi1<1~n İqt::ısivonlant dönebilirler. 
n~n"vır'cf" SAtılnnv,an esva: İ?.Ttlir'e ~önderilirken, alınmış 
"ilan ha'1mle senetleri ı~;., a,..-.h"nna iade edilmek şartiyle, 
.,,~ı.. .... rT-ri,., .. ""',acrıa"'~ ia"~ ol11nur. 

Fazla tafsilat için iıtasiV""1 "'1'":l müracastt ,.,m'llelidir. 
(1905) 7-3210 

Sandıklı belediye riyasetinden: 
Belediyece inşası muk~ bulunan beher m. tulü 474 kır 

ruş bedeli keşifli asgari 250 azami 300 metre tulünde liğ 
ve beher adedi 417 lira 72 kuruş bedeli keşifli kasabanın 
muhtelif "ahallerine tahtelarz yapdacak su hazinesi ve 
tahtelarz 9 metre 80 santim derinli2'inde inşa edilecek 2343 
lira 78 kuruş bedeli keşifli avlama duvan 19. 8. 934 üncü pa 
zar giinU saat 16 da ihale edilme~ üzere 20 gün müddetle 
aleni uıul ile münakasaya verilmiş olduğundan talip olanla 
nn belediveve müracaatla münakasa sartnamesini gömıele 
ri ve maavven ıBnde vilzde 7 buçuk dipozito akçeleriyle 
birlikte encümeni belediyeye müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1829) 7- 312/ 

Ankara yüksek ziraat 
enstitüsü rektorlüğündenı 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan 37 kalem kun 
1·C:.bee1 Rutahaneai Cilt, Saç, Zührevi haetabklar Mütetıusraı dura levamm pazarlıkla almacağmdan talipler yüzde 7,5 

-llaata1annı her c6n öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde temÜUltlariyle ihale günü olan 13 ağustos 934 tarihine mUsa 
..... AW41n Bey aputnnanmdl kabul eder. Telefon: ssoe dlf pUatteıi glinU aaat 15 te Enstitü idare ve ibate komİI -

~------------------ yonana •tnamesiai ıarmet için de EiddtU ma1ıaebeaiae milracaatlan. (1835) 7-3132 

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

ı - Riyaziye, Fiizk, Kimya, Tarih, _Coğrafy~, ~~~anca. 
2 - Birinci maddede yazılı derslerın muallımlıgıne ta• 

lip olanların üniversitenin o derse ait şubesinden. mezun bg... 
lunmuş olacaklar veya Maarifin aynı derecedekı mektepl~ 
rinde müseccel muallim bulunmuş olacaklar ve yahut mü
tekait zabitandan üniversitede imtihan vermiş ve ehliyetna• 
me kazanmış bulunacaklardır. Riyaziye için yüksek mühen
dis mektebi mezunu olması da caizdir. 

Almanca için siviller de üniversitede imtihana sevkedl· 
lir. 

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

4 - Bu muallimlikler için mütekait zabitandan veya ai
vil muallimlerden arzu edenler hangi mektebe ve hangi der
se talip olduklarına dair yazacaklan birer istidaya hal ter
cümelerini (Fişlerini) iliştirmek suı:~yle 934 ağustos niha• 
yetine kadar Ankara askeri liseler m~fettişliğine göndermiı 
bulunmalıdırlar. 

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

1 - Atelye müdürlüğü, Atelye ressamı ve resim muat. 
limli~i. 

Tekneloji {sanat bilgisi) muallimliği, musiki muall~ 
tiği. 

2 - Bu vazifelere talip olanlann vesikalannm birer 
suretlerini ve fişlerini bir iatidaya iliştirerek 934 ağuatos 
nihayetine kadar Ankara Askeri liseler miifettiıliiine gön
dermiş olmaları iycap eder. 

3 - Atelye müdüriyetine 126, ressam ve resim mnaJJmt: 
liğine 108 Tekneloji muallimliğine 108 musiki muallimlifi. 
ne 98 lira aylık ücret verilecektir. (1932) 7-3233 

Ölü Ordu mebusu Rttai ı 
Beyin terekesi taafiye me -
morluğundan r 

Tasfiye memuru: Ankara inh 
memuru Şevki Bey. 

Ordu mebuıu iken vefat eden 
Ye ftfat keJfilreti ............... 
Su111 Bulmk ma11-..... tuafm • 
dan Hakimiyeti Milliye guetesf • 
nin 13. 2. 934 tarih ve 4513 nu

maralı nüahaıdyle ilin edilen Re • 

cai Beyin terekesi defteri bitiril· 

Ressam 
aranıyor 

Proje kopyalan yapmalıi 
için iyi bir ressama ihtiyat 
vardır, latiyenler Y enİ§ehİı'• 
de.,.....,.et .., ....... 
auin8rWa ·1eoryo Beye nıtl
racaat ıı:tmeleri rica olunur. 

7-3150 

Fenni ressam 
Kartograf miı olduğundan. 

1 - Kefaletten dolayı alacak- ı, arıyor, mühendis muarinlill 
• w de yapar •e iclllamda ela ı.traya 

lı olanlar da dahıt oldup halde gider. l~bul Panpltı P. x. No.. 
müteveffai mumaileyhin alacalı:Jı • 11 yuıı~ 

lariyle borçlulannm ifhu illndan -:--:.-------
itibaren bir ay .zarfında vesaikleri- Cebecı Merkez hastahane • 
le birlikte kayıt ettirmeleri. si dahiliye mütehaaaısı 

2 - Alacaklarını vaktiyle yaz- Dr. Nusret lsmail 
dmmyan alacaklıların miraaçıyı ne 

phaan ve ne de terekeye izafeten 
takip edemiyeceklerl ve verdilde
ri veaaika makbuz iıtiyebilecelde • 
ri ilin olunur. 7-3235 



'SAYIFA8 ffAKIMIY'ETI MlLLIYE 

Çe:.nakkale Jandarma mektepleri! Mektepl~r satın a~m~. 
satın alma komisyonundan: komrsyonu reıslıgınden: 

· İ "h" G .. ·· s · İnşaat Usta Mektebi için 200 teneke benzin alınacaktır. 
Erzak Mıkt~rı hale tarı 1 unu aatı Bu işe girmek istiyenler birinci teminatlariyle 9 ağustos 934 

Bulgur 
Tuz 

Kılo 
16 

tarihinde saat 15 te komisyona, şartnameyi görmek istiyen-
5000 25-8-934 Çarşamba ( 916) 7 3202 
2000 l6-8-934 Perşembe 16 lerin mektep müdürlüğüne müracaatları. 1 -

Gaz yağl 
Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Nohut 

.Mercimek 
Soğan 
Sa hun 
Salça 
Sirke 
Bevaz peynir 
Süt 
Yoğ"urt 

Sarmısak 
Kuru üzüm 

" 
Erik 

,. Kayısı 

" 
Bamya 

Pirinç Unu 
Toz seker 
Reçel 
Patates 
Saman 

2000 " ,. .. 
2000 •• ,, " 
1500 ,, ,, t~ 
7000 18-8-934 Cumartesi 16 
5000 ,. .. " 5000 ,, " " 
2000 19-8-934 Pazar 15 
1000 .. ,, ,, 
150 .. " " 1500 19-8-934 Pazar 17 
200 

" " " 
500 

" " 
,. 

500 tt ,, " 
1200 20-8-934 Pazartesi 16 

1000 •• ,, " 
1000 .. ,, ti 

500 .. .. ,, 
200 .. .. " 2800 20-8-934 Paazrtesı 17 
500 " 

,, ,, 
5000 21-8-934 Salı 15 
3500 21-8-934 ,, 17 

Kuru ot 4000 21-8-934 " 
17,30 

5000 25-8-934 Cumartesi 16 Pirinç 
Sade vağı 4500 25-8-934 .. 17.30 
Odun 300000 26-8-934 Pazar 16 

Makama 3000 26-8-934 ,, 17,30 
şehriye 1000 26-8-934 ,, 
irmik 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 
enak hizalarında yazılı tarih. gün ve saatlerde ihale edil
mek üzere acık münakasaya çıkarılmıştır. 

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

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

Yüksek Zira~ t Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

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

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Bir adet lito makinesiyle harita ahzına ve tenvirata 

miiteallik (67} kalem malezme mahallinde satılacaktır. 
2 - Pazarlığı 15-9-934 cumartesi günü saat 14 tedir. 
3 - Mezkur malezmeyi görmek arzu edenler her gün ve 

pazarlığa iştirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde Ce
beci'de Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1908) 7-3214 

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

Kilo 
Bnlgur 21500 
Tu 15300 

15-8-934 
16-8-934 

Çarşamba 15 
Perşembe 15 

Zeytin yağı 7450 " " Gaz yağı 2400 " " Zeytin tanes; 9000 " " Kuru bakla 1250 18-8-934 Cumartesi 15 
Nohut :9550 " ,, 
Mercimek 2300 " ti 

Soğan 27150 " .. 
Sabun 12180 19-8-934 ı>azar 14 
Salça 3200 " " Sirke 1820 " " Beyaz Peynir 4670 19-8-934 16 
Slt 5600 " " 
Yoğurt 8400 .. " Pekmez 655 ,, 
SanmsaK 665 .. " 

" Kuru üzüm 7000 20-8-934 Pazartesi 15 
,, Erik 5065 ,, ,, 
,, Kayısı 1790 ,, ,, 
,. Bamya 720 ,, ,, 

Pirinç unu 500 ,, ,, 
Toz şeker 9900 20-8-934 Pazartesi 17 
Re~el 1950 ,, ,, 
Patates 53500 21-8-934 Salı 14 
Seman 127000 21-8-934 " 16 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita umum müdürlüğü için (24000) metre beyaz 

bezin (salaşbur) münakasası kapalı zarf usuliyle 25-8-934 
cumartesi günü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin de teminatlariyle yevmi mez
kurda Cebeci'de Harita Umum Müdürlüğü satın alma ko -
misyonuna gelmeleri. (1792) 7-3063 

Balıkesir Vilayeti 
Encümeni daimisinden: 

Balıkesir - B<ındırma yolunun 92 - 98+580 kilometreleri 
arasındaki k:smm keşifn~mesi mucibince tamiratı esasiyesi 
16 ağustm .. 934 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarf usuliyle ihale edilmek üzere yirmi gün müddet
te münakasaya vazedilmistir. Tamiratı mebhusenin bedeli 
kc~fı 9974 lira 46 kuruştu~. Talip olanların muhasebei umu
miye kan:.ın•ma tevfikan muktazi başmühenclislikçe musad
rlak liyakati fenniye ve ehliyet vesikasını ve ticaret vesikası
nı ve yüzde vedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkate mak
buz veva mektuplarım usulü dairesinde \'C vakti muayye
ninde Bahkesir'de encümeni vilayete tevdi etmeleri ve şe· 
raiti öğrenmek istivenlerin daha evel vilayet nafıa dairesi
ne ve encümeni vilayete miiracaat etmel\!rİ ilan olunur. 

(179R) 7-3081 -----
Tarsus Belediye Riyasetinden: 

Yani yapılan belediye sineması için teferrüatiyle bera
ber bir adet sesli sinema makinesi kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya çıkarılmıstır. Ağustosun 22 inci çarşamba günü 
saat 15 te ihale edilecektir. Taliplerin şartnamesini beledi-
yemiıden istemeleri lüzumu ilan olunur. (1854) 7-3207 

Adliye Vekalet1nden: 
Adliye sarayı kaloriferine lazım olaa (175) ton ğıriple 

maden kömürünün 15.7.1934 pazar gününde kapalı zarf usu
liyle yapılan münakasasında teklif edilen fiat haddi layik ve 
itidalde görülmediğinden şartnamesi mücibince pazarlıkla 
mühayaası tekarrür etmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek 
için vekalet levazım müdürJüğüne ve pazarlığa iştirak için 
de şartnamede muharrer teminatlarile birlikte 15.8.1934 çar
şamba günü saat 14 de Adliye vekaletinde müteşekkil mü -
bayaa komisyonunda bulunmaları ila nolunur. (1938) 

7-3236 

Ankara Vilayet Nafıa 
Başmühendisli~in den: 

Bedeli muhammensi (2750) liradan ibaret bulunan (5000) 
kürek, (5000) kazma ve (3000) çekiç sapları 27 ağustos 934 
tarihine müsadif pazartesi günü saat on beste ihalesi icra 
edilmek üzere açık münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 
(206) liralık muhasebei hususiye makbuz ilmühaberlerini ve
ya bankanın kefalet mektubunu ihale günü encümeni daimi 
reisliğ-ine ibraz edecektir. 

Talipler şeraiti anlamak için her gün vilayet nafıa baş-
mühendisliğine müracaat edebilirler. (1904) 7-3215 

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

RUTMAHANE TESİSİ 5. 9. 934 
YAYLIK CELİK BİLE TEL 100 KİLO 

. 150 " ,. .,, ,, " 
ti ,1 ,. ,, 150 " .. " it ,, 200 " 
,, .. ti ,, 400 " 20. 9. 93" 
,, " ti ,, 500 ,. 

Yukarda yazılı malzeme ve inşaat hizalarında gösterilen 
tarihlerde ve saat 14 te ayn ayrı kapalı zarfla münakasaları 
icra kılınacaktır. Şartname almak istiyenler her güa saat 
13,30 dan 15,30 a kadar komisyona müracaatları ve miinaka
saya iştirak edeceklerin teminatlarını havi memhur teklif 
namelerini mezkur günlerde saat on dörtten evel komisyo-
na tevdi etmi~ olmaları. (1888) 7-3217 

Tarsus Belediye Riyasetinden: 
Dispanserimiz için "112,, kalem ilaç kapalı zarf usuliyle 

münakasaya çıkarılmıştır. Ağustosun 22 inci çarşamba günü 
saat 15 te ihale edilecektir. Talipler ilaç listesini Tarsus 
belediyesinden aramaları ilan olunur. (1855) 7-3208 

imtiyaz sahibi ve batmu-
harriri F ALIH RIFKI. 

Umum neıriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü NA 
SUHI ESAT. 

Kulüp 

9 ACUSTOS 1934 PERŞEMBE 

Dikkat!. 
Şirketimiz, radyo amatörlerine bir hizmette bulunmak 

emeliyle berveçhiati hususatı muhterem radyo merakhlan
na arzeder: 

ı - Ne marka ve cins olursa olsun. modası geçmiş akü· 
mülatörlü ve yahut cereyanla işliyen eski ve değer
siz radyoları, 934 modeli olan 938 tip ahize ile tepdi
le karar vermiştir. Eski radyolar, mutabık kalıııtan 
bedel ile kabul edilecektir. 

z - Müracaat edeceklerin, ellerinde bulunan eski radyo
ların cins ve modelini ve bulunduğu vaziyeti ve te -
f errüatmı bildirmderi rica olunur. 

3-938 apareyleri
miz 15 - 2000 met
reye kadar bütün 
Avrupa istasyonla· 
rmı mükemmel su
rette almaktadır. Di 
namik hoparlörle 
mücehhezdir. Muh· 
telif elektrik volta
jiyle işler, gramofon 
tertibatı vardır. 

4 - Bu apareyleri 
tecrübe için muht·e· 
rem müşterilerimi
.zin emrine amade 
kılmaktayız. 

fürk Philips Limitet Şirketi 
Ankara, telefon: 3722 

Ankara Vilayet Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

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

İkinci madde - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı ma• 
!ilerini isbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya 
dahil olmak istiyenlerin. 

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

B - Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve itibarı mali• 
lerine ait bir vesika göstermeleri iycap eder. 

C - Yetlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını yevmi iha • 
leden en az sekiz gün evel vilayet baş mühendisliğine gös • 
tererek münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehli • 
yeti fennive vesikası almaları vevahut ellerindeki vesikannı 
zirine serh verdirmeleri iktiza eder. 

Bu üç şartı tamamen haiz olmıyanların münakasaya işti• 
rakleri şayanı kabul olmıyacağmdan teklifleri kabul edil • 
mez. 

Üçüncü madde - Talipler 661 numaralı münakasa ve 
ihale kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edecek .. 
leri kapalı zarfı (25.8.1934) tarih ve cumartesi günü saat on 
beste vilayet münakasa komisvonuna tevdi _edeceklerdir. 

4 cii madde - Evrakı ke~fiye ve projeyi görmek veya 
daha ziyade malfımat almak istiyenlerin hergün Ankara vi,. 
Iaye~i Nafıa Başmühendisliğine müracaatları ilan olunur. 

(1814) 7---3085 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Mıntaka sanat mektebi için bu sene vilayetimia 

namına müsabaka ile leyli meccani (13) talebe alınacaktır. 
Taliplerin bugünden itibaren 18 ağustos 1934 cumartesi 

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

Müsabaka imtihanı 20 ağustos 1934 pazartesi günü sahalı 
saat 9 da icra edileceğinden vakti muayyende ispatı vücut 
edilmesi lazımdır. Aksi takdirde müsabakaya girme hakkı 
kaybolmuş olur. 

1 - Nüfus tezkeresi (talebenin yaşı 13 ten küçük 17 den 
büyük olmıyacaktır.) 

2 - İlk mektep şehadetnamesinin aslı 
3 - Aşı şehadetnamesi 
4 - 3 kıta kartonsuz fotoğraf... (1889} 7-32og 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlügünden: 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlük deposunda mevcut lO'lO 
tane müskirat sandığı satılacaktır. Satış ağustosun 20 inci 
pazar günü saat 14 dedir. Pazarlığa iştirak edeceklerin o/o 
7,5 hesabiyle 2250 kuruş teminat parası yatırmaları meşrut• 
tur. İsteklilerin Başmüdürlükte müteşekkil komisyona mü .. 
racaatları. (1774) 7-3040 

Sinemasında 
BUGON IKl FiLiM 

Kanı ot 162800 21-8-934 ,, 17 
1 - Çanakl<ale Janadarma Birliklerinin 1-9-934 ten 

31-8-935 tarihine kadar ihtiyacı olan yukarda yazılı yirmi 
pedi kalem erzak hizalarında yazılı tarih, saati ihale edil
mek üzere açık münakasaya ~ıkanlmıştrr. 

Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye matbaa • 
smda basılmıştır. 1- Matmazel Hofman 2- Kazanova 

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

Abone ve iylan bedelleri: 

K A z A 
Bu gece 

N o v A 
J - Arzu edenlerin münakasa günü teminatlariyle Ko-

dtilf'ona mUracaatları itan olunur. (4464) ':1-3177 

Müessese veznesine verilir. 
Yahut p .. sta veya Banka va · 
sıtasiyle gönderilir. Hariçte 
kimsenin tahsil salahiyeti 
yoktur. Yeni Sinema : Tamirat münasebetile kapalıdır. 


