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Nafıa Vekilimiz 
Balıkesir' e gitti. 

lzmir 28 - Bir kaç gündenberi tehri\ 
mizde tetkikat yapmakta olan Nafıa Veki\f 
Ali Bey gece yarısından sonra hususi lre_n· 
le Balıkesir' e müteveccihen hareket etınıifl 
tir. (A.A) 

Gürulelik. Tevfik Rüştü Bey Prens Starhem- Fon Papenin yeni _____ .... __ 
hükiimetimiz namı- berg, Dolfus vazifesi türlü Pa .is'!eki tale e: TRAMVAY VE OTOBÜS. 

Kadıköy vapurundan çıktıktan f • emız 
ıonra, otobüslerin levhalarına bak- na Avusturya Elçi- programı bakidir, tefsir ere uğradı ve iZCi a 
nın: Kadıköy - Fener bahçe! He· • • b d • Paris, 28 (A.A.) - Anadolu ajaosrı 
nen bindim. Arkamdan iki kişi da- tazıyet ey an tyor Viyana, 28 (A.A) - Almanya h b b'. b·td'. 
la geldi. S ıne maslahatgüzarı dün akşam M. Fon nın ususi mu a ın 1 ırı~o~: . . . 

Yolcular boşalıp bitti. Biz bir • Viyana 28 (A.A) - Muvakkat Papen'in Viyana'ya fevkalade mu. 150 kiplik talebe ve ızcl kafıleımıu 
türlü kımıldamıyoruz: etti. hükumetin

1 

reisi Prens Starhem • rahhas olarak tayini hakkında A. ziyareti münasebetiyle Türkiye sefiri SuaC 
_ Ne zaman hareket edeceksi- berg, radyo ile neşredilen bir nut - vusturya hükumetinden istimzaçta Bey bir resmi kabul tertip etmiş ve mebu. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü k d s hl h b ı ı ı ı 
'iz? k'l' .. f ~n a Stahremberg -. ~ us~. • u unmuştur. yi ma umat a an me- san meclisi hariciye encümeni reisi M. Bal-

. Bey. Avusturya Başve ı ı muteve - F .. ı h etının mus h f'ld be d'td•v• .. b - Bir vapur daha bekliyeceğız. nıgg - ey uç er ey '.
1 

d - a 1 e yan e 1 ıgme gore una tin ile maarif ve hariciye nezaretine Vd 
fa M·. Dolfus'un feci bir surette ve - takbel k b. · sa•mı teşkı e e- muvafakat edilecektir. Ancak bu b k h _ Nasıl? a ınenın e .. . edebiyat alemine mensup irço zevat a-

l k 1 fa.tından dolayı, Avusturya elçisi - ceğini tebarüz ettirm. i~tır .. Prens, bapta herhangi bir karar M. Dol - zır bulwımu.:lardır. Suat Bey biri türkç'f 
- Ne yapalım. Üç kişi i e a - ba t A t ' ıstıklalı olmal· fus'un cenaze merasiminden ve ye- b f .ır __ ,_._ •- b ı v 11e Tu"rkı'ye hu"'kumeti namına beya- § a vus urya nın ~ ve iri ransızca söyledig~i iki nutwuu 

"amayız. Yolda müıtteri u acagı· t • h k · kk"l" d 
T • üzere M. Dolfus'un programAının a- nı Ü ômetm te§e u un en sonra türk - franıız dostlumınu methüsena, 

hlızı nereden bilelim? nı taziyet etmiş ve Türkiye nin de • b d k t 1 k ·ı kt' ı.-
. mamen aki kal ığını a 1 0 ara verı ece ır. eylemiı ve gençliği iki memleket arasında.• 

Bir de dolu giden otobüslerin ar- rin teessürünü bildirmıştir. bildirmiş ve demiştir ki: ki münasebah sıkılaıtınnak için çalııma .. 
kasından bağrııan yoldaki müıteri'- " -. Alman ihtilafını ortaya çı· Almanya, tayini Avustur- ğa davet eylemiıtir. izciler istiklal marıı~ 
leri düşündüm. Avusturya sefarethane-- k b d ·ı· B her zaman ı d K f . ~ran ız eğı ız. ız, ya' dan istimzaç etti nı ve marseyyezi söylemiı er ir. a ile 

Efendim, her yerde raylar sö- sinde M. Dolfus'un isti- ıçın harışmağa hazırı~. ~um.~nla b.e meçhul askerin kabrine bir çelenk koymuf 
külürken biz Kadıköy tarafına raber, Avusturya'nm ıstıkl.alı eserı- Viyana, 28 (A.A) - Almanya ve akşam şereflerine tertip olun11n gal 
tramvay yapıyoruz. Efendim, oto- rahati ruhu İçin dini ni sonuna kadar götürmeyı, M. Dol maslahatgüzarı M. Fon Papen'in müsameresinde bulumnuftur. Bu münase .. 
büs yüzünden geçinen sermaye sa- ayin yapıldı. fus'un hatırasına borçluyuz. M. Dol tayininin tasvibi için hükfunete mü- betle hararetli dostluk tezahürleri olmuı· 
hiplerini ne yapacaksınız? 10 ku- fus'un programına tamamen sadık racaat etmiştir. Nazırlar meclisi bu tur. Talebe ve izciler lisede kalmıJdadır,.ı 
ruşluk otobüsten inip 100 kuruşluk Dün saat 12 de Avusturya se - k~l~ağa karar vermi~ b~lun~yo_ruz. işle meşgul olacaktır. ılar. 
?tomobile doğru giderken bütün bu farethanesinde Başvekil M. Dolfu - Mıllı sosyalistlere hıç hır ımtıvaz 
1Y"tirazlar hatırıma geldi. Güldüm. s'un istirahati ruhu için bir ayini vermiveceğiz ve istiklalimizi tehli -

Eğer Fener' de oturuyorsam, kı- keye koymıyacagv ız. Bizim ile teşri-
Iı'on Paıwn Dolfuıs·un cenaze mc

ra!"iminde Alnıanya'yı tc•mı-iil 
edecek. 

h d ruhani icra edilmiştir. A şın, tipili ve sağnaklı ava a, yazın, ki mesaiye, bana kalırsa, vustur-
herkesin uyumakta olduğu kızgın Merasimde Türkiye hükumeti ya'nın istikbali için en iyi zamandır: 
bir öğle saatinde, beni yarım vapu- namına Hariciye Vekili Tevfik Rüş- Yabancı müdahaleye müsaade etmı 
runa yeti,tirecek olan arabayı ne- tü Bey hazır bulunmuştur. Merasi - yeceğiz. Avusturya, her ,eyin üstün 
rede bulacağımı bilmeliyim: Nakil me Ankara'da bulunan bütün sefir. dedir. Cünkü M. Dolfus, onun için 
vasbası buna denir! Biribiri ile fiat "l .. .. 

Viyana, 28 (A.A) - M. Fo~ P:'
pen, M. Dolfus'un cenaze merasımın 
de Almanya'yı temsil edecektir. 

Jer sefarethaneler erkanı ve şehrimiz o muştur.,, 
çekişen zavallı sermayelerin hic bir 
Yerde böyle bir intizam kurmaları- Avusturya kolonisi de iştirak etmiş-
na imkan yoktur. Bazı geceler son tir. 
Posta Kadıköy vapurunda birkaç 

Viyana, 28 (A.A) - Avusturya 
ajansı bildiriyor: Prens Staahrem -
berg radyoda söylediği bir nutukta 

Avu"'tur)a Fon Papcn'in Elçiliği -
ne nrn,·afakat edecek. 

kişi ya bulunur, ya bulunmaz. Köp· • 
rü fokpl,.sinde kaptanın: 

- 300 kişi almadıkça kalkmam, 
dediğini tasavvur ediniz. 

Fakat bu da olmuştur. Akdeniz
den lstanhul'a gelmek için bindiğim 
bir hususi vapur, bilmem nerede 
öküz arabaları ile gönderilen yükü 
almak için, iskelelerin birinde yir
mi dört saııt beklemişti. 

Bizde bir defa nakil vasıtaları 
Ya devletin elinde, yahut devletin 
intizam ile yürütebileceği büyük 
sermayeler tarafından işletilebilir. 
Fakat büyük sermayelerin bin tür
lü karı ık iktısadi hesaplara kolay
lıkla istinat ettirilen pahalı ücretini 
Liz veremeyiz. Sonra bu memleket
te henüz kauçuklu tekerlek ray te
lcerleiiinin yerini tutamaz. Avrupa' -
ela görüp imrendiğimiz ağır ve ra
lıat otobüslere elverisli yollardan, 
Türkiye' de ancak birkaç . kilometre 
Vardır. Onlar da İstanbul ve Anka
ra' da, ve şehirlerin dısındadırlar. 
Ne Ankara, ne de İstanbul'un kam
bur parkeleri üstünde calkanan oto
bü lere rahat nakil va;tıası ismi ve
rilebilir. 

Tramvay ve tren r işte bu mem-
leketin uzak f 1· . • h" 
rıakl . mesa e erının ve şe ır 
• ıvatrnı 'k• y 

h t k n 1 ı esaslı unsuru! a-
u amyonun t b'I' b . 
• w • o omo ı ın, e:nzı-

mn ve var.rn gürnriik • • b" .. ki" resmın' ve u· 
tun na ıyat ver,,.ilerini k ld k, 
H . k" . ki a ıram . 

ıç ımsenın a ıTıa sıgwnuv k 
J h 1 .. ,_ h aca o
an u usu . tur-<: aznesini b' ·ki 

1. d ır ı 
senP-le tP-me ın en sarsar. 

Şimdiki halde nerede devlet ve 
ray varsa, orada emniyet ve itnizam 
vardır. Nakliyat işlerinde emniyet 
ve intizam, en başta gelen şeyler
dir. Muhtelif nakil vasıtaları arasın
Cta memlekett"'n dışarı en az para 
ç1karanların da gene bu vasıtalar 
o1du{!u hesaba katılırsa, Anadolu'
Cla kamyon ve ,ehirlerde otobüs 
ede'1ivatının bizim ihtiyaçlarımıza 
ne kadar aykırı düştüğü kolayca 
anla ılabilir. 

FALiH RIFKI 

V <'Stnıinistcr kiliseHindc 
ayin yapılacak. 

Londra, 28 (A.A) - Vestminis 
ter kilisesinde 31 temmuzda M. Dol 
fus için bir ayin yapılacaktır. 

Avusturya vazıyeti 
ve Avrupa tek 
cephesi 

Paris, 28 (A.A.) - Avudurya'nın va 
ziyeti Fransa, İtalya ve İngiltere arasında 
noktai nazarlar teatisine sebep olmakla be 
raber, Jimdiki halde herhangi bir diploma 
tik harekete vesile olmryacak gibi görün
mektedir. 

Fransa 17.2.34 beyanatını imzalamıf 
olan diğer iki devletle sıkı bir münasebet 
muhafaza etmektedir. Ve ıayet bir teşeh · 
büs yapılmak iycap ederse, bu, üç devlet 
tarafından müpereken yapılacaktır. 

Avusturya meselesi, bevne1m'ld mahi -
yettedir ve Fransa için yalnız başına hnre· 
ket etmek mevzuu bahsolamaz. 

İtl\lya ile lngilter'nin de bu görüıe iı· 
tirak ettikleri zannediliyor. 

İtalyan matbuatı 
Avusturya'yı oeraber 

müdafaa etmeliyiz, diyor. 

demiştir ki: 
"- Ölen şefin gayesi milli sos -

valistlerle hiç bir uyuşmaya tevessül 
~tmemek ve onlara Avusturya'nın 
isti!~laline, hürriyetine v~ şere!ine 
dokunabilecek en ufak hır tavızde 
bulunmamaktadır. Ölen başvekilin 
hatırasına hürmeten Avusturya'nm 

. 'ki ,. . ·ı .d hürriyet ve ıstı a_ımn ı erı e mev • 
zuubahs edilmesi ihtimallerini her -
taraf eylemek vazifemizdir. ,, 

Dolf us'urı katillerinden 
biri itirafa başladı. 

Viyana, 28 (A.A) - M. Dolfus 
un katillerinden birisi olduğundan 
şüphe edilen bir asi, iytirafata baş· 
lamıştır. 

M. Rintc>len ~ağ. 
Viyana, 28 (A.A) - Kendisine 

kan nakli ameliyesi yapılan M. Rin
telen elan yaşamaktadır. 

Hadisenin iç yüzü 
meydana çıkarılıyor. 

Viyana, 28 (A.A) - Polis, 
"Montan - Alpine" isimli Styrie 
maden umum şirketinin müdürünü, 
milli sosyalist tahrikçilerden M. 
Menlacher ve alman - avusturya 
iytimadı cemiyeti reisi ile profesör 

Roma, 28 (A.A) - İtalyan mat- Hn7f~lmann'ı tevkif etmiştir. 
buatı, bir "Avrupa tek cephesi,, teş· b. h · Polis ır la arrı esnasında asile 
kili ile bu cephenin sade şifahi pro rin tertip etti~i heyeti viikela listesi 
testolarla değil, iycabında filiyat ile ni bulmuştur. Bu listede M.Rintelen 
de Avusturya'mn müdafaasını üze- 1 B d 1 basvekil, cenera ıır o f milli mÜ· 
rine almasını istemektedir. b k dafaa nazırı, sa ı Viyana belediye 

Giornale Ditalya, diyor ki: reisi M. Brandl emniyeti umumiye 

Viyana, 28 (A.A) -Avusturya 
kabinesi M. Fon Papen'i Almanya
mn Viyana orta elçisi olnrak kabule 
karar vermiştir. 

Fransız matbuatının 
tefsir atı. 

Paris, 28, (A.A.) - Havas ajansından: 
Eski Alman Beşvekil Muavini M. Von 

Papen'in Viyana'ya tayini dolayısiyle her 
kes şu suali sormaktadır: 

Ne için Viyana'ya tayin edildi. Ve ge
ne niçin mumaileyh adet olduğu veçhile 
hariciye nezaretine merbut olacak yerde 
doğrudan doğruya fırka reisi M. Hitler'e 
merout kalmaktaıdır? 

Zannedildiğine göre Alman ricali siya 
setlerinin akim kaldığını görerek Viyana 
ya cevval bir diplomat olarak tanınmış O· 

lan Von Papen'i tayin etmişlerdir. Hatır
larda olduğu üzere Sarre'de naziler şiddet 
hareketlerinde bulundukları zaman gene 
Jraya M. Von Papen gönderilmiş ve fes· 
holunan milli sosyalist fırkasrnm yerine 
Alman cephesini kurmaya muvaffak ol· 

1 muştu. Şimdi Viyana'ya mümasil bir va· 
zife ile mi gidiyor? Bunu yakın bir istik
bal gösterecektir. 

Yugoslavyanın intibaı 
nedir? 

Belgrat, 28 (A.A) - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: M. Fon Papcn'in Vi -
yana'ya tayini burada büyük bir hayret 
u yandırmıftır. 

Siyasi mehafil, bunda, Almanya'ya A
vusturya'da "An§lus,, lehine propaganda -
ya tekrar devam vasıtalarını veren yeni bir 
manevra ihtimali görmekle ve bu tayinin 
Hitler'i endiyşeli bir kom§uluktan kurtnt"a
ca~ını kaydetmektedirler. 

1 w " Her büyük devlet, söz kalaba- nazırı ve matbuat müdürü M. Perl 
lcınrn ~e lüzumsuz tezahürlerin, dahiliye nazırı olarak gösterilmiştir. 

vrupa nrn karışıklığına ilk sebep 1 J • 
olduv h 1 Alman re mi ha >er t•rı. gunu alır ıyacak kadar mede- ı · "hb t 
ni ve manevi bir cesarete sahip ol_ Yakalanan nıiilıinı vesikalar. Berlin 28 (A.A) - Aman ıstı ara 
malıdır. ( bürosu bildiriyor: 27 • 1 tarihinde M. Hit 

B .. "k k Viyana, 28 A. A.) - Havas ler'in M. Fon Papen'e yazmış olduğu mek-
uyu arışıklıklar tehlikeleri - A' d M'Ir ı· · · · .. h H' d 

ne, ancak doğrudan doğruya kati Jansın an: ı ı. sosya ıst. ıs yanı tup netiycesi olarak. ~eı.sıcum ~r ,. ın en: 
bir ıaziyet alınmakla ve kati hare • her tarafta tamamıyle tenkıl olun- burg baıvekil muavınım M. Hltler an teklaf 

'4.ııusturya Tıadi8cferi ha'1·1:ın'daki haberlerin ,Jeııamı ikinci 8ayıfmladır 

-------·••H•4111-----
Kayseri mensucat fabrika.
sının malzemesi gönderil -

meğe başladı. 

Moskova, 28 (A.A.) - Ağustosun bf. 
rinci günü Zyrianin vapuru, Kayseri'd yı 
pılacak mensucat fahrikalannın inıası içiq 
lazım gelen e§yayı Türkiye'ye malebne1' 
üzere tahmile baılıyacaktır. Zyrianin, l·lOll 
den fazla boru ve diğer malzeme ve TürkS« 
troy tarafından sipari' edilmiş olan maki'" 
nelerin bir kısmını yükliyecektirr 

M. Norman Davi· 
sin bir mütaleası. 

Vaıington, 28 (A.A.) - M. Normaa 
Davis beyanatında Avnıpa milletlerindea. 
ekserisinin harp yapabilecek vaziyete ma "' 
lik olmadığından komıusunu öldürecde 
yerde kendi milletinden bir takım unsurla• 
rı tecziye ettiklerini ıöylemiıtr. 

-------·-~-------
Zonguldak C. H. F. 
Reisi 

Bolu, 28 - Vilayet C. H. Fırkası re. 
iıi Doktor Mithat Bey Zonguldak C. H. F. 
riyasetine tayini dolayı iyle bugün halkua 
samimi teıyi tezahüratı arasında Boludaıı 
aynlmııbr. lnhilnl eden vilayet C. H. F. 
reisliğine vilayet fırka idare heyetinden 
daimi eııcümen azası Emin Bey intihap edil 
mi§tir. 

.. 
-ilim Tarihi 

musahabeleri. 
Profesör Salih Murat Beyin gn -

zetemiz için yazdığı İlim tarihi nu.ıs;. 
haberlerini yakında ncşretmeğe ·b~ş-

hyacağız. 

Milli kültürümüzü muasır me
deniyetin üstüne çıkarmak yolunda 
atıldığımız büyük savaşta ilim ve 
fen hareketleriyle yakından alakadar 
olmak başlıca vaziyfemizdir. 

Derin bir dikkatle okunacağına e
min olduğumuz İlim tarihi musaha· 
helerini ka.rilerlmizc ehenuniyetle tav 
siye ederiz. 
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DIŞARDAN GELEN SON HABERLE • 
A rya 

A 

a b••tün cihanı işgal etmektedir Av sturyadaki • 
ıs 

• 
erı 

Fon Papen'in yeni vazifesi ı Prens Starhemberg, Dol- Avusturya vaziyeti ve 
türlü tefsirlere uğradı fus programı bakidir, eiyor Avrupa tek cephesi 

sabık Alman se
firinin beyanatı 

zetesi, bir alman işçisinin gazete yazı iş 
Ieri müdüriyetine göndermiş olduğu bir 
mektubu neşrediyordu. Bu mektupta, al• 
man işçis "gidip yumruğunu suratlarına 
yapıştırmak için,. Berlin'de bulunan ec • 
nebi muhabirlerin adreslerini istiyordu. 

(Başı 1. inci sayıfada) 

ettiği mühim vazifeyi kendisine tevdi için, 
b"ıvekalet mümessilliği ile, Sar komiseılit,i 
vazifelerini nl. Fon Papen' den nldığmı bil
dirmiştir. Bunun netiycesi olarak baJVekil 
M. Fon Pepen'i fevkalade vazife ile Viyana 
orta elçiliğine tayin etmiftİr. 

Bu hwusta, dün, Avusturya hükumeti 
nin tasvibi istenmiştir. 

Havas'ın Berlin muha
birine göre ... 

Berlin, 28 (A.A) - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: Silezya' da dostlarının 
yanında bulunan M. Fon Papen'in bugün 
Beılin'e gelmesi bekleniyor. 

M. Hitler'in kendisine verdiği vazifeyi 
bol edip etmediği henüz belli değildir. 

. Fon Papen'in Viyana'y tayini ile 
aynı zamanda sarfedilen harici siyaıet saha 
tında kati bir imale gayreti, 1. Hitler'in 
dahili siyaset endiytelerini göderir gibidir. 

Bngiinıük bü ük bir mnvaff akiyet ihti-
li göstermiy nazik bir vaı'fe için, hari 

ce, daha 30 hazirand şüpheli görülerek 
tevkif ed'l · i b · r adam gönderilmektedir. 
Şurası mnha!.k br ki. Marb:ır~'ta.lri nutkun 
dan ve eknb · de M. G5bbels ile olan ka ~ 
gasmdanberi l\l. Fon Papen Almanya'yı ida 
re ed derin kayıtsız ve §artsız iytimadma 
sahip değildir. B:r müddettenberi artık em
rıiyet edilmiyen kendisinin dahili siyaset 
aahnesinden uzaklaştmlmaııı için berha gi 
bir çare aranıyordu. 

Bu iytibarla bagünlcü gazeteler, t Fon 
Papen'in umumi harpta V Pn.gton' da bu • 
lmıduğu zamanlar, gösterınis olduğu dinlo
mnt meziyetlerini yapm bir lisanla metet
rnektedir. M. Fon Papen'in Viyana'ya gön
d,.rilmesinin sebeb1nin, onu tutma devam 
eden mnrepl Hind nburg'u ıorlnmadan, 
endisind"n kurtulmak uzusn olmak ihti -

mali vardrr. Diğer far ftan Avnstury 'nın 
tasvib"ııi bildirmeden evet, 25-7 isyanmm 
mes liyetlerini ortava cıkarmak isteyip i:::
t iyeceffi de bt_lli d0ğildir. 

Fon Pap ıı'iıı \ iyana-)n ta}ini 
Jıakkmda bir İngiliz gazetesi 

ne diyor? 
Londra, 28 (A.A) - Havas ajansı bil 

diriyor: Finansiynl Nev gazetesi İngiliz ef • 
karı umumiyesine tercüman olduğu bir ma 
kalesinde diyor ki : 

"M. Fon Papen'in Viyana'ya tayini ile 
mesele hitam bulmııı değildir. Hitler'in ken 
di tabiyesini değiştirmesi mümkündür. Hal
buki siyasetini asla değiştinnemif{ir. Şiddet 
yerine, muslihane ve bati hulUI kaiın ol cak 
lır. işte bu kadar.,, 

Avu tur}a c~azctclcri tayini nasıl 

telıikki ediyor? 
Viyana, 28 (A.A) - Siyasi mehafil, 

1' • Fon Papen'in Almanya'nm Viyana sefir 
liği e tayini meselesinde ihtirazb bir lisan 
kullanmakta devam etmekle beraber bu ta 
yini, aradaki ger~inliğin zevaline bir alimet 
addetmekte ve Almanya'nm ıimdiye kadar 
Avusturya'ya karfı kullanmış olduğu usul
lerde tam bir değipklik telakki etmektedir
ler. 

Avu turya hiikfımcti 1. Fon Pa -
1>en'in Viyana'ya tayinini mem -

umıiyet)e tdfakki ediyor. 
İstanbul, 28 (A.A) - Alman istihba

rat bürosunun şehrimizdeki mümessili Ber 
lin'den aldığı fU haberi vermektedir: 

Viyana gazeteleri bu sabah neırettik
leri hususi tabılarla so suikastten sonra 
almım başvekilinin Avnsturya'ya karşı itti 
lıaı ettii?i vaziyeti bir snlh teşebbüsü telak 
ki etmekte ve bnnun Avusturya tarafın -
dan memnuniyetle karşılandığını yazmak
tadır1ar. 

Avusturya kabinesi erkanından M. Fey 
ı.lman lıaricive nezaretine bir telgraf çeke 
rek M. Fon Papen'in A1manya'nm Viyana 
orta elciliiine tavininden dolayı heraretli 
f p ~,.t.J.;;.,.l .. ..;.,; hitA:nnistir. 
............. Dm .. 11!1!!!11. 

Bu GJ.:CE ı\ClK ECZAHANE 

Anafartalar caddellinde 

tSTANRUL 

ecıahanesidir. 

.................. -.:!!!:• 

(Başı 1. inci sayı/ada) 

muştur. Lenzden bildirildiğine göre 
bir takım a vusturyalı na2i gönüllü
leri geceleyin Bavyera hududunu 
geçerelt Avusturya araziıine girmit 
ler ve muhafızlarla müsademede 
bulunmuşlardır. Esir alman milli 

• 
sosyalistler arasında bir de askeri 
kurye yakalanmış ve üzerinde çok 
mühim vesikalar çıkmıştır. Kurye 
iaf desinde Avusturya ordusunun 
milli sosyalistlere iltihak ettiği ha
berinin Münih'te İntişan üezrine 
harekete geçildiğini söylemiştir. 

Milli sosyalist isyanının bastırıl
masında Heimvehrenler birinci de
recede amil olmuşlardır. 

aren i' 
a a' 

e 
a 

e 
a af· 

(Başı l. inci sayıfada) 

ketlerle karşı konulabilir. Almanya, 
her zamandan ziyade tezahürat al
tında bulundurulmalıdır. Hiç bir 
emri vaki tanımıyoruz. Ve iycap 
ederse, Avusturya'mn istiklalini si -
lahla müdafaaya karar vermiş bu -
lunuyoruz. M. Von Papcn'in tayini, 
alman orta elçiliğini bir yüksek ko
miserliğe, bir nevi alman hükumeti 
şubesine tahvil etmeğe benziyor.,, 

Diğer gazeteler de Almanya'ya 
şiddetle hücum etmektedir. 

İtalyan a"'kt·ri luulmln geçmedi. 

Roma, 28 (A.A) - Salahiyettar 
mehafil, İtalya krtaatmın hududu 
geçtiğini katiyen tekzip etmektedir. 

Avu ttırya sükuııumm iade edil -
diği tchHğ olundu. 

Londra, 28 (A.A)-Avusturyanın 
Londra sefiri, Avusturya' da süku • 
nun tamamen iade edildiğini tebliğ 
etmiştir. HükUnıet, Stvr'deki mahal 

e r li karışıklıklar da d?.hil olduğu hal-
de vaziyete hakimdir. 

Viyana, 28 (A.A) - Cuma gü
nü, sakin geçmiştir. Bununla bera
ber, Almanya'dan gelen mektuplar, 
başvekil muavini prens Starhem -
berg'e suikastJer yapılacağım bildir 
di~inden, başvekalet binası- haym
vehren'lerle polisler tarafmdan kor 
don altına alınmıştır. 

Bütün hudutlar açıktır, demiryol 
lar tabii şekilde çalışmaktadır. 

MAKSATLARI NE 1MIŞ? 

Viyana, 28 (A. A.) - Hava 
Ajansından: Asiler hakkında açı

lan tahkikatla sabjt olmaktadır ki, 
miJli sosyalistlerin Viyana' daki ha-

Carinthie' de tenkil ameliyesi de 
vam ediyor. Haymvehren'Jerin tay -
yareleri, nazilerin işgalinde bulunan 
yerlere, M. Hitler' in M. Fon Pa • 
pen' e yazmış olduğu mektubun kop 
yelerini atmışlardır. Fakat naziler 
silahlarım gene bırakmamışlardır. 
Garbi Carinthic dağlarında ordu, 
harekata iştirak etmektedir. Villach 
civarında, muharebeler olmaldadır. . 
Bu akşam her tarafın sulha kavuş
muş olacağı tahmin ediliyor. 

ı eketi Avusturya'da ilctidarı ele ge
çirmek için tasavvur olunan suikast 
ler zincirinin bir halkasından iba-
rettir. 

YU(;OSLA VY A 'DA. 

Yugoslavya'da 
çıkan şayialar. 

Belgrat, 28 (A.A) - Hariciye nazırı, 
dün, kıralm tedavi edilmekte olduğu Ni~ 
idu'ine gitmiştir. Akfalll üzeri, İtalyan müf 
rezelerinin hududu geçtiğine, Avusturya'nın 
Styr' de artık vaziyete bakim olmadığına ve 
Avusturya lntalannm Bavyera nazilerinin 
Avusturya'ya bir bücamcnu püskürtmek va 
ıiyetinde kaldığına dair şayialar çıknupır. 

Üç mii1 im hfıclisc. 

Viyana, 28 (A. A.) - Havas 

Ajansından: Üç vakıa bilhassa bu
rada nazarı dikkati celbetmekte
dir: 

M. Mussolini ve M. Dumerg'in 
Avusturya'nın İstiklalini teyit etmiş 
olmaları, ltalya'nın Brennero hudu
dunda askeri tedbirler alması ve ni
hayet M. Fon Papen'iıı Viyana se-
firliğine tayin edilmiş olmaı.ı. 

Bu son hadise Viyana'da eyi bir 
intiba bırakmamıştır. Çünkü bu gi
bi ahvalde alakadar devletin müsa
adesini almak adettir. Maamafih 
M. Fon Papen'in şahsiyeti hakkın

da hiç bir ıey söylenmiyor. HükU
met intizar vaziyetinde bulunmak
tadır. 

HIRLEŞIK DEVLETLER'DE. 

M. Ruzvelt'in 
askeri teftişi 

Honolulu, 28 (A.A.) - Reisicümhur 
M. Roosevelt Honstant kruvazörü ile bu 
raya gelmiş ve büyük merasim ya]:.' .ş· 

tır. Reisicümhur onbeş bin kişilik ameri
kalı ve havalisi askeri teftiş etmiş ve bu 
esnada 80 tayyare meydanın üzerinde uç
muştur. 

CENUP AMERIKA'SI DEVLETLE· 
RINE GÖNDERiLECEK SiLAHLAR 

MESELESİ 

Teeyyüt etmemekle berııber, bu haber
ler Belgrat'ta büyük bir heyecan uyandır. 
mııtrr. 

Küçük İytilaf devletleri maslahatgüzar
ları, vaziyeti tetkik için toplanmışlardır. 

Küçük iytilaf mehafili, halya'nm, Fran 
sa ile mutabık kalmadan müdahale elıniye 
ceğini ünüt etmekte ve bu takdirde küçük 
iytilaf rn muhakkak surette reyine müracaat 
edilecği kanaatindedir. 

AL1\IANY A 'DA. 

Hücum kıtalarının 
tensiki meselesi. 

Berlin, 28 (A.A.) - Milli sosyalist 
hücum kıtalan erkanı hubiye reisi M. Lut.ıe 
bir mülakat esnasında demi§tir ki: 

"- Hücum kıtalannda yapdacak ten
sikatın gayesi bu latalım şüpheli unsurlar • 
dan temizlemek ve eski zihniyeti iade et • 
mektir. Yeni rüesa eski ve tecrübeli milli 
sosyl!listler arasından seçilecek ve erkanı 

harbiye azası da malômatlı unsurlara inhi
sar ettirilecektir. Ta ki Bitler milli sosya -
list zihniyetinin zamanı telakki edilebile -
cek unsurları e'de bolondorabilsin. Hücum 
kıtalan ile diğer milli sosyalist teşkilatlan 
arasındaki münasebetler samiymi arknıJ,.._ 

lık hisleriyle meşbadnr.,, 

ALMAN DONANMASININ 
MANEVRASI 

Berlin, 28 (A.A) - Almanya'nın sabık 
Viyana orta elçisi, asiler tarafmdan baş
vekilette esir edilen nazırlarla asilerin pa· 
zarlıklarına nasıl karıştığı hakkında iyza • 
hat verirken demiıtir ki: 

" - Ben salahiyeti tammeye malik bir 
orta elçi gibi değil, fakat bir çok insanın 
hayatını kurtarabilecek bir insan gibi hare 
ket ettim. Bollan için yaptığım. itin mesali 
yetini ıahsen üzerime almış bulunuyorum.,, 

Berlin, 28 (A.A.) - Almanya'nın es
ki Viyana sefiri M. Rit Almanya'ya dön • 
dükten sonra çarşamba günü hadiselerin • 
dtki rolü hakkında mufassal malumat ver
miş ve demi§tir ki: 

"- Avusturya Bafvckaletini iıgnl eden 
asilerin reisi tarafından telefonla davet e -
dildim. 

Fakat hadiselere katiyen karıpnnk is -
temcdiğimi söyliyerelı bu daveti reddettim. 

Asilerin elinde bulunan nazır M. f ey'in 
ricası üzerinedir ki başvekalet önüne gel • 
dim. Orada diğer birçok Avusturya nam -
hırı da bulamıyordu. Herhangi bir miitn -
Irada bulunmaktan imtina ettikten sonra 
1\1. Dolfus'nn öldüğü ve kendileriyle asiler 
arasında akdolunan itilaf bana bildirildi. 
Şnnu kaydetmeliyim ki hu tebligatı münha
sıran bir şahit sıfatiyle aldım ve avustur • 
}alı nazırlarla beraber - ki aralarında ser
best bırakılan Fey ve Kirvinski de vardı -
döndİİ!D. Ba§Vekaletten ayrılın dan evel ka

Nazi iş cephesi naşiri efkarı olan 
"Der Deutsche,, gazetesi, İtalyan ~zetc· 
!erini, Roma'dan gelmek ihtimali far:ı 

edilmiyen adi 'oir zihniyetle ittiham et· 
ınekte ve demektedir ki: 

"Alman hükfımetinin Viyana hadiı&elc 
rini temenni ve tasvip ettiği, orada açıkça 
söylenmekten çekinilmiyor.,, 

Alman matbuatı, Avusturya hadisele
rinin beynclmilel neticelerinden gittikçe 
endişe eder gibi görünmekte ve başka 
delilleri kalmadığı için ecnebi matbuatı
na fevkalade hücum etmektedir. 

Aynı zamanda, matbuat, M. Fon Pa· 
pen'in fevkalade vazifeye tayininin Avua 
turya ile Alma:ıya a.rasmda tabii münase 
betler tesisi, ve Viyana hadiselerinin bu· 
tün dünyada uyandınnış olduğu şüphele 
ri yatıştırmak için Almanya hükfunetinin 
kati arzusunu bir kere daha teyit ettığıni 
isbata çalışmaktadır. 

Berliner Tugeblntt, gazetesi, M. Fon 
Papcn'in tayinini Almanya'nm politil:a 
ahenginde tam bir değişiklikle ve Alma·1 
ya'yı idare edenlerin irade ve intibak ka 
biliyetlerine delil telakki etmekte ve de• 
mektedir ki: 

''İhtilaf, bir Avrupa meselesi olmuş .. 
tu. Almanyan'ın omuzlarındaki diploma
tik yükü, tahı·mmül etmez bir şekild.a 

ağırlaştırıyordu. İtalya ile münasebetle
rimiz, bundan çok mütees ir oluyordu. 
Dünya efkarı umumiyesi, Avusturya le· 
hine vaziyet aldı. M.Hitler'in kararı aley 
himize olan bütün bu kuvvetlerin gergin 
!iğini ortad n kaldırmaktadır. 

M. Fon Papen'in rolü, s:::dece bir mil• 
şahit rolü olmıyacak, fakat doğrudan 

doğruya müzakerelere girişmeği düşilne• 
cektir.,, 

p m arahgr.ıdan itilafa mottnli olduğuma 
arilerin reisine teyit eyledim. Ben münha • 
sıran hnsnsi olarak hareket ettim. Ve bunu 
Avusturya hülıfmıeti erkanının arzusile kan 
dökülmesine mani o!mak için yeptnn. Hare- ki 

Deutsche Allgemcine Zcitung, diyo1 

ketimin memliyeti yalnız hana racidir. 

Almanya, Viyana hadise -
lerinde methali olmadığını 
nlatıyor. 

Berlin, 28 (A.A.) - Havas ajansı mu 
lta:birinden: 

''Elzem bir tavzih,, serlevhası altında 
yarı resmi Korırespondanse Politik et 
diplomatik gazetesi, son Avusturya hadi 
selcri mcsuliyetini nazilerin üzerinden 
atmağa ve bu mesuliyeti Dolfus'a yüklet 
mcğe çalışmaktadır. Bu gazete şöyle ya· 
zıyor: 

"Beynelmilel matbuatın şimdiye ka· 
dar görülmemiş hücumları, Almanya'ya 
karşı birkaç haftadır yapılmağa başlanan 
tahrikamiz neşriyatın bir tenevvüünden 
başka bir ~ey değildir.,, 

Bu yarı resmi gazete, hariçte neşredi
len, yalıan haberlerden bahsediyor. Fakat 
alman matbuatı tarafından Dolfus'wı öld 
mUnü bir hainin ölümü gibi gösteren ha· 
vadisleri ve makaleleri zikretmeği unut
maktadır. Bu ga2:ete diyor ki: 

"Alman hükumeti, herhangi bir şekil
de Avusturya'nm dahili politikasına ka
rışmağı hiç bir zaman aklından geçirme 
miştir. 

Almanya, Avusturya'nm istiklalini 
hiç bir vakit tehdit etmiş değildir.,, 

Bu gazete, netice olarak, ecnebileri 
ateşe zeytinyağı dökmekle ittiham ediyor 
ve bir gün sükun ve hürriyete kavuşacak 
olan Avusturya milletin.in daha ziyade 
felaketlere uğramaması için devletlere 
en dürüst bir vaziyet takınmağı tavsiye 
ediyor. 

Nazilerin gazetesi olan "Angriff,, di· 
yor ki: 

"Viyana isyQnını her cihetçe hazırlı
yan ecnebilerin alçak gazetesidir.,, 

Bu gazete, ecnebi matbuatının Viya
na hadiseleri üzerine sadece meçhul bir 
grup ile onların esrarengiz müşevvikleri 
tarafından yapılan bir isyanı Almanya 
aleyhine istismar etmek gayesiyle atıldık 
larını söylemkte ve demektedir ki: 

- Almanya hükUınctiyle nazi olmıyan 
asiler arasında hiç bir rabıta olmadığı 

tesbit edilmiştir. M. Rintel'in, naziler ta 
rafından katiyen başvekil olarak ilan edi 
letnezdi ve asileır, hükUınetin diğer azala 

"Hitler potsdam gününde gosterdi~l 
gibi, dünyaya tekrar bir sullı ada:~u: oldu 
ğunu göstermektedir.,, 

Passav'da yakalanan 
firariler. 

Passav, 28 (A.A.) - - Bavyera • Al 
man zabıtası, Kollerılaı yakınında ıekiı a· 
vusturyalı firariyi tevkif etmiştir. Bunlar 
Haymvehrenlerle tüfek ateıi teati ettikten 
sonra hududa geçmi§lerdi. Bir çokları ya .. 
rah olan firariler kendileriyle üç avustnr -
yalı gümrük memurunu süriiklüyorlnrdı. Ve 
gümrük memurları firarilerin hududu geç • 
melerine mani olmak i temiılerdi. Gümrülı 
memurları Avusturya hiikUmet memurları • 
na iade edilmi§tir. · 

Yugosla\·ya hududuna geçenler. 

Belgrad, 28 (A.A.) - Yugoslav· 
ya ajansı bildiriyor: Dün öğle üze• 
ri yüz ki~i Avusturya' daki Radkers· 
burg' dan Yugoslavya hududunu 
geçmiş ve Gornjeradgon.a' da tevkif 
edilmişlerdir. · 

Aslı yok. 

Viyana a ileri Yugo lavya'dan 
yartlım R'>""rmiiyor. 

Belgrad, 28 (A.A.) - Styr'dekl 

asilerin Yugoalavya'dan yardım 

gördüklerine dair Avusturya mena• 

biinden çıkan haberler ile son Viya• 

na hadiseleri dolayı iyle Avusturya 

hududunda Yugoslav kıtaatmm, ba 

zı harekatta bulunduklarına dair o• 

lan haberler Yugoslavya ajansı ta• 
rafmdan kati olarak tekzip edilıuek 
tedir. 

MEZUN BULUNAN INGIUZ 
SEFiRLERi 

Londra, 28 (A.A.) - Havas ajansında.rı1 

Mezun bulunan İngiltere'nin Berlin Sefi• 
ri Sir Philipps ve Roma Sefiri M. Drurn· 

VaJington, 28 (A.A.) - Hükt1m:!t, 
reisicümhur taraf mdan Bofü ya ve Paragu
ay' a silah nakliyatına amb rgo vazedildiği 
takdirde 28/S tarihinden evel sip riı veril 
miş olan Bolivya'ya ait 3 milyon dolarlık 
mchimmatm gönderilmesine müsaade ver -
rnistir. 

Kiel, 28 (A.A.) - Alman filoso, 28 rma dokunmadan sadece M. Dolfus'u ôl· 
ağustosta Baltık denizinde manevra nDa - düqnüşlerdir.,, 

mond mezuniyetlerinin hitamında meınu· 
riyetlerine döneceklerdir. Bu İngiltere· 
nin Viyana hadiselerini endişe verici rna· 
hiyette telakki etmediğii gösterir. ca1dır. Bundan birkac ı!Ün evet Angriff ga 
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!!tc:rrıbul mektubu. 

Tiyatrolar. ŞEHİR ve T ASRA. Büyük silah yarışı 
başladı 

Yaz gelince, İstanbul' da, tiyatrolar da 
~ayfiye hayatı geçirmeğe başladılar. Şehir 
ı:al~osu Yat kulüpte "Adalar revüsü,, nü 
l ınsıl ederken tuluatçılar da Boğaziçi'nde 
ur Yapıyorlar. İstirabata çekilen halkın te

cessüs" .. l l unu tahrik ederek, zurnalar, davul -
I ar a kalabalık bir seyirci kafilesi tophyor
ar. Şehirlilerin çoğu buralara bir amerikalı 
ıeyyab 'b' d gı ı evam etmektedirler. 

c~k Geçen akıam, her zaman süktit eden, e: ... su kıyılannda bir bando sesi aksetti! .. 

r :azın karıı yakasında bulunanlar, gürül

~ ~n a~ladılar ki, bu gece çayırda bir f ev
ol ladelik vardır. Biz de bu anlayııı keskin 
le anlar arasında olduğumuz için, yemek

i 11 '_011ra, sandallara atladık, ve mebtap-
411 hır gecenin karanlık sularını yırtarak 
lladoluhisarı kıyılarına ayak bastık. 

•• I Çayırın üstünde, iki saat içinde, sahne
," ke bir tiyatro vücuda gelmi!f İ, ve içinde 
~1 ovanı gibi bir kaynaşma görünüyordu. 

~ de bu çadırm bir köıesinde kendimize 
l I er Yer edindik. Henüz ba,lamış olan kan
o arı ıeyre daldık. 
b b~antolar, asrile§miş: Bir kız, bahriye
ft ır baskası da kazak dansları yaptılar. 
L•lllıları alkışhyan halkın zevkinde büyük 
~ıt inkiıaf seziliyordu: Bu dansların bay

ı nı olduğu için değil, o zavallı kızların 
~?adına karJı bir teselli olsun diye elle
I 1 biribirine çarpıyor, ve bu duygularını 
~ ancak yanındakilere belli ediyordu. 

ns .kıımı böyle geçti. 

bı Şundi sıra, asıl piyese gelmişti. Oyna· 
laa c:ak mevzuan adı, "Bin bir direk batak· 
Be nesinin esrarı,, imiş. Komiki şehir Naıit 
t ~: Liitün tuhaflıklarmı yaptı. Gündüz ku
,~ aye satmak, gece artistlik yapmakla ha
~hnr zor geçiren, orta oyunun meıhur 
._ .. !ekin Asım baha da, klasik efendi rolü

~ 11 almıştı. Tiyatro, aksamadan, devam edi

l or~q· Ba, kadın rollerini de, adet olduğu 
ed~ le, Virjini almıj, tekerlemelere İfti.ak 
~ordu. Jönprömye, büsbütün batka bir 
-. attı. Yalnız ıurasrnı söyliyelim ki, ara-

ta, en kunetli mizah muharriri için mu

:ff~~et te,kil edecek kadar güzel ve za-
nukteler de meydan alıyordu; ve tulô-

-t piyeıl • • • • b" ·ı· k d 
1 ennm en ıyı ar temsı ı arfillD a 
G11lund ~ t ngumazu anlıyorduk. Kalabalık, o-
llnadan iskete gibi söyletiyordu! 

~ir. Va~ayı. iki satırda hulasa etmek kahil
ba • Huseym Ef. adında bir zengin, Mah
l" ut Ef. delaletiyle bir eğlence yapmak is
.~~or; fakat Binbir direk batakhanesine 
uu •• 

fUyor, ve orada _ galiba Asım baba son 
Sterdeye çıkamıyacak kadar yorgun veya 
ir'kuda olduğu için • kellesi ucuruluyor 
•.ttıına ·ı d • · canı er e yakalanıyor! 

!~t. Vr.kit geçtiği halde insan hiç yorgun
it· • ıfaymadan temapyı sonuna kadar tar f'di! or. Çünkü tenkit edilecek, yahut 

~~~yec~~ hiç . bir noktası olmadığı için 
~ aga dufen hır vtıı .. ;fe ıle kalmıyor. Bü-

hk bir kafa h t · · • · • d" ~ ra a ı ınsan evıne o-
huyor R" b' . · uyasız ır u •ta uzanıyor. 

Fena eğlencelerin hiı: "1"-'Il•yan ceşidi, 
)alnız tuluat tiyatrolarıdır. r·:.,kü ~oları 
leyretmekte, mantığın hiç ro!i.i ıroktur. 

F. N. ---··----
Giresun'da f ın'dık lıa.,.adı. 

tost &i;esİ, 28 - Geçen sene 14 ağus-
h
a op anmaya baılıyan f mdıklar bu se-

lle avalann çok k • 
evet toplanacakt src:a gıtmesinden on gün 
ı.qfiin ıimdiden ;:· ~azı nımtakalarda mab 

P nnıasına baılanmıştır. 

G• ' '1 ırc!'un ' a kooı)CJ"tt'fl • ~ ı t•rnı 

yardımları. 

Sıcaktan sonra 
"' yagmur. 

J-.parta maha11elnini .,.e) hastı, 
iki köprii yık11d1. 

İsparta, 28 - Bir haftadır devam eden 
bunaltıcı sıcaklardan sonra bugün bir 93· 

at kaclar süren oldukca kuvvetli yıığmur 
yağmıştır. Her ne kadar yağmur yazhk 
mahsulatın ve sebzelerin 1>ercketlen:1w,.i 
ııc mühim yardım etmişse de Beldi.lıi .,e 
Kökçay derelerinden gelen çok kuvvetli 
ve senelerdenberi görülmemiş korkunc sel 
tam şehrin ortasından geçen büyük çava 
hücum etmiştir, çayın genişliği 15-20 met 
re kadar varsa da sel iki derenin birleşme 
siyle çok kuvvetli ve büyük kaya ve ta~ 
parçalarını sürükliyerek seri bir su akın
tısı teşkil ettiğinden halkı büyük telaş ve 
heyecana düşürmüştür. Bu kuvvetli ka
ya parçalarının sademesiyle birinci köprü 
olan Çoban köpriisünü yıkarak götürmüş. 
ikinci köprüden geçtikten sonra üçüncü 
köprünün gözlerine tıkanarak suyu şişir
miştir. Bu şişirme hadisesiı:den mütevellit 
Kuyu mahallesi civarında 20 metre kadar 
çay duvarını temelinden yıkarak bu ma
halleye hücum etmiştir. Selden beş altı 

ev müteessir olmuş ve evlerin alt kısım
ları taş ve topraklarla dolmuştur. Nüfus
ca zayiat yoktur. Çamurdan ve sudan bu 
mahalle semtine gidilememektedir. Selin 
bahçe ve bağlarda yaptığı haı;.ar ~üyük

tür. Sel daha bütün kuvvetiyle akmakta
dır. Yağmur devam etmediği takdirde bil· 
yük bir tehlike melhuz değildir. Binlerce 
halk çay kenarından selin akıntısına bak
maktadır. (A.A.) 

l\Juğla'da yağmur. 
Muğla, 28 - Sabahleyin ani bir sağ

nakla siddetli bir yağmur yağdı. Yağmur 
az devam etmekle beraber hava serinlemiş 
tir. (A.A.) 

Çorum·da yağmur \ ' t• sd. 
Çorum, 2 8 - Dün aksam ki siddetli 

yağmurdan sonra ~ehri sel basmıı ~ evlere 
ıu girmiştir. Zayiat yok ve zarar azdır. 

Atlapazarnula ela hol yağ -
nıurlar yağdı. 

Adapazarı, 28 - Bütün gece fasılalı 
olarak bol yağmurlar yağdı. Gölgede sıcak 
Iık 3 7 dereceden 28 e diiitÜ. (A.A) 

Pamuklarımızın 
ıslahı için 

Milli pamuk sanayiimizin muh
taç olacağı yüksek vasıflı pamukla
r~n memleket dahilinde yetiştirilme 
sı maksadiyle Ziraat Vekaletince 
Adana' da pamuk tohumlarını üre ~ 
tip çiftçiye dağıtmak için bir üretme 
çiftliği açılmış aynı zamanda Ege 
mıntakası ihtiyacını karşılamak üze 
r~ d;~_Nazilli'de diğer bir üretme 
çıfthgı tesis edilmektedir. Bundan 
başka Vekalet diğer taraftan Sakar 
ya vadisinde pamukların ıslahına 
teşebbüs etmiş ve geçen sene ma
halli çiftçilere dağıtılan saf pamuk 
tohumundan başka bu sene de bu 
havalide bir saf tohum ayırma mü
essesesi kurmaya karar vermiştir. 

• Ayrıca Malatya, Elaziz havali -
sınde de pamuk ziraatinin ihya ve 
ıslahı için Vekalet mütehassıslarına 
tetkikat yaptırmış ve o havalide de 
bu seneden iytibaren pamuk tecrÜ· 
belerine başlanmıştır. 

F ransa'ya ihraç edebilece
ğimiz bakla ve nuhut 

Türkofis'ten tebliğ edilmiştir: 
Fransa hükumeti tarafından 1934 

senesi üçüncü üç aylık devre için 
memleketimiz hissesine ayrılan 24 
bin kental hakla bu kere 42.000 ken 
tala iblağ edilmiştir. 

Aynı devre zarfında nohut his
semiz de 15.000 kentaldır. 

İtalya ı.;f•firi diin gddi H' ak~aııı 
h'krar dörulii. 

İtalya sefiri dün sabahki trenJe ~ehrimi 
ze gelmiş ve Hariciye Vekili Tevfik R:.:~;it 
Bey tarafından kabul edildikten sonra aı:
şam treniyle lstanbula dönmÜJtÜr. 

Edirnf' - ı.,tanhul teııt-zziih 
trenlt•ri. 

Edirne, 28 (A.A.) - Şark ıimendifer 
kumpanyasının İstanbulla Edirne arasında 
ihdas ettiği tenzilatlı tenezzüh trenleri haf
tadan haftaya rağbet bıılmakta ve iki şe -
hir arasında yolcular adedi gittikçe artmak 
tadır. 

·r ayyare Cemiyeti 
Umumi Merkezi 
yeni binasına ta ındı 

.!» 

Salih Paşanın 
sıhhatı. 
Pa~anm ~ıhlıati gayt•t eyidir. 

.... lstan~u~, 28 (Telefon) - Çarşam'Ja 
gunu T eşvıkıye sağlık yurdunda ameliyat 
~apdan kolordu kumandanlarımızdan Sa _ 
lih Paşanın sıhlıati gayet eyidir Salih Pasa 
bugün ziyaretçileri kabul etmiıtir. ~ 

İl"tanbu1 ('Jekırik kilovat iicr,·tlf•ri 

. İstanbul, 28 (Telefon) - Tarife kü 
mı~yonu elektrik saat kiraları üzerinde tip 
l~nne ve kudretlerine göre bir miktar ~eu . 
zılat yapmıştır. Elektrik ücreti mesele•hıe 
gelince bu işin vekalete bildirilmesine ka • 
rar verilmiftİr. 

Rauf Hayri Heyin mul1akt•ıut·!'İ 
ha~lıyoı-. 

lstanbul, 28 (Telefon) _ Odesa baş 
konsolosu Rauf Hayri Bey memleket .. ka· 
çak eıya ıokmak suçu ile ihtısas mahkeme 
sine verilmi,ti. Muhakemesinin yarm baş _ 
laması muhtemeldir. 

fı;tanhul lramvay şirkc·ti 
1926 nrnkavt•lt•si. 

fstanbul tramvay tirketiyle 192b da 
aktedilen mukavelelerin feshi hakk•ndaki 
kararname ili tasdike arzolunmuştur. Kr.
rar tasdiki müteakip ~irkete tebliğ edil~cek 
tir. 

Elt•kırik 'e ha,·agazı !"aat kiraları 

Nafıa Vekaleti elektrik, su ve hava gazı 
saatlerinden alınmakta olan kira ücretleri 
hakkında yeni bir formül hazırlama ktadıı. 
Bu hususta yakında alakadarlara tebligat 
yapılacaktır. Yeni formül saat kiralannm 
mühim miktarda tenzilini temin eyliyec.ı:l~-
tir. 

lzmir t..Jc-f on şirketi tahkikatı. 

lnnir telefon ıirketinde yapılan tahki
kata ait raporu posta ve telgraf ve telefon 
idaresi Nafıa Vekaletine tevdi etmiştir. Ka 
por tetkik edilmektedir. Şirketin mukavele 
esasları hilafına bazı hareketlerde bulundu 
ğu tahakkuk etmektedir. 

ı · ,, 

Kaç gündür telgraflar biribirini 

kovalıyor. İngiltere ve Amerika'nm 

cezri hareketlerle hava silahlarım 

artırmağa karar verdiklerini haber 

veriyorlar. 
Bu iki memleket havacılığının 

eski tarihi tetkike çok değerlidir. 

İngiltere' de T rençard, Amerika' da 
Miçel tayyareciliğin kudretini ve is

tikbalini temsil ve müdafaa eden 

iki şahsiyetti. Trençard'm ölümü İr• 
giliz hava politikasının seyrini dur

durmuştur. Miçel'in "milli müdafaa 

bütçesinin yüzde ellisini,, ayak di
reyerek istemek neticesi çekilmeğe 
mecbur oluşu da amerikan havacı

lığını doğru yolundan çevirmittir. 
Trençard ve Miçel büyük harbın 

tecrübeleriyle yuğrulmu§ iki hava 
kumandanı idiler .. Bu iki zatin sah
neden çekilişi, Amerika ve İngilte
re'yi, işte bugünkü hale dütürmÜf· 

tür. 
Zaman, büyük ve kuvvetli hava

cılık yapmak mecburiyetini üzerin
de işliyen bu iki adamın dediklerini 
teyit etti. Fakat, a§ağı vaziyette 
kalmağa sebep olanların, idraksiz 
erkamharbiyelerin mesuliyet dere
cesini ara~lırmak bugün fayda ve

rebilir mi? Fransa mebusan mecli· 
sinde, harp sonundanberi aeksen kü 
sür milyar frangı heder edenlere 
karşı yalnız lanet okunmuştur; işte 

bu kadar! 

Halbuki, Fransa'nın milyarları • 

m boş yere savuranlar, yalnız Fran• 

sa'da değil, bütün Avrupa tayyare· 

cilikleri ve milletleri tarafından li· 
net edilmeğe bihakkin layıktırlar. 

Bütün dünyayı, kötü bir "1921 
talimatnamesi,, peşinden aürükli

yen Fransa hava erkanıharbiyeai 
mütearrız ve müstakil hava orduıu 

yerine ordu ve donanmanın yama· 
ğı cılız ve manasız bir kuvvet pe· 
şinde koşarken kulaklarım bütün 

hakikatlere tıkamıştı. Ancak 933 
denberidir ki, o da erkanıharbiye 

yüzünden değil, efkarı umumiyenin 
tazyiki ile hava meaelesi ciddiyetle 

ele alınmış ve doğru yola getiriL 
miştir. Memleketlerin hayat ve is
tikbali kendilerine emniyet edilen 

heyetlerin bu ağır mesuliyete taham 

mül edebilecek liyakatte olmaları 

milletçe müsterih yaşamanın v~ mu 
vaffakıyetin en gözde şartıdrı 

lngiltere'yi birinci dereceden 

beşinci dereceye, yani peykliğe dü

şürenler, Miçel'i dinlemeyip çekil

mesine sebep olanlarda bu liyakat

sizliğin her türlü şekillerini bulmak 

güç değildir. 

Senelerdenberi, on sene evelki 

(53) filr.;luk programı tahakkuk et

tiremeyip durmuşekn bugün bunu 

s~ksen küsur filoya çıkarmak azmi· 

ni gösteren Büyük Britanya, kendi 

elaman~arının zayıflıklarını, kabili

yetsizliklerini artık farketmiş ol
mak gerektir. 

Giresun, 28 - Fındık mevsiminin k 
1aıması hasebiyle ziraat bankası tarar~. 
ifan vilayetimizde mevcut 42 kooperatife 
!İnıdiye kadar 50 bin lira ikrazatta bulun 
IDu,şhır. lkrazata devam ediliyor. (A.A.) 

Ha~ankafo kaplıca şehri oldu. 
Erzurum, 28 - Altı saat mesafede 

Hasankale kasabası belediyesinin faaliyeti 
~a~es~~e güzel bir kaplıca ıehri haline ge 
nlnııpır. Belediye hu sene kaplıcaları iy

:arEelmiJ ve asri bir kaç banyo yaptımu~
.r. rzurum'dan muntazam otobüs seferle 

ra tenıin edilmiıtir. (A.A) 

HükWııet merkezini ıüsliyen modern 
ve çok güz ı b' " . e . malarmuzdan biri olan tay-
yare cemıyetı u - k . 
patı da b;um~. mer ez bınasının in-

b • 0.n, on ! gun evel bitnıiJtir. Eski 
şe rı, yem ıehre bağlıyan bulvar .. • d 
H . . V k- uzenn e 
ancıye e aleti binasınm mukab·ı d' 

~· d "k t bu ı ırse-gın e yu se en zarif binamn pl-
f .. E ]' f d am pro-. 
~sor g ı .. ta~a rn ~n yapılmıJlrr. Bina bü-

Bina harici vaziyetinden de anTafıldığı 
üzere iki kmm olarak yapılmııtır. Tuğla 
renkli olan ve methalin üzerinde bulunan 

kısmı riyaset, riyaset muavinliği, içtima sa 
lonu, konferans ve kütüphane dairelerini 

gri renkli olan ve uzun bir müstatil şeklin
de bulunan diğer kısım da !Ubelerle büro· 
ları ihtiva etmektedir. 

ambar, hademe yatakhaneleri, kalorifer 
dairesi ve depolara tahsis edilmiıtir, Çok 
sade faka taynı zamanda zarif yapılmış 
olan bina, bu gibi dairelerde bulunması 
iycap eden bütün yenilikleri de ihtiva el -

mektedir. 

FakAt, bundan epi zaman evel, 

büyük bir ha va kuvveti kadar ha

va diktatörü istiyerek barbar bağı

ran İngiliz lordunun gösterdiği bir 

sürü mantıki sebepler kartısında 
salhorde prensiplerin ayakta direyi

şine hayret etmemek lazımdır. Da
ima ve her işte bir sınıf vardır ki 
bunl~r eski ve artık işe yaramaz bil

g~lerinin ve varlıklarının heder olup 
gıtmesine, silinip kaybolmasına bir 

türlü razı olamazlar ve halbuki bu 
ı-··r· k ..o u e mek ve mevki kavgası en 

tun teferruatiyle Y.UZ küsur bin liral'l. mal 
olmu~ur. Binanın zemin katı; Tezne dairesiyle 

Resimlerimiz; binanm methalini, büro 

lana bulndup loridonr n bir nıbvı 
göstermektedir. 

yüksek milli menfaatlerin kaybol
masına sebep olur. 

Son günlerde Eko dö Pari gaezle-
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sinde çıkan Jan Rutiye'nin bir ya

zısında bu kronikleşmiş derdin bü
tün esbabı ne kadar güzel iyzah edil 
miştir. 

• rs e 

HAKiMiYETi MILLIYt 

zı a ayra ı. 

Paris 20 temmuz 1934 

s 

Yabancı postası. 

• ans s 

.ı!9 TEMMUZ 1934 PAZAR 
d -

ziyet 
"Bütün dünya biliyor ki gele

cek harplar, milletlerin harbıdır. 

Harbı kazanmak için hasım mille

ti, hasım milletin maneviyatını erit

mek, her türlü müessesatiyle gerile

ri bitirmek lazımdır. Ordu ve do

nanma ancak milletle düşman ara

sını örten bir ileri hattır. Bu ileri 

hattı, kuvvet farkları ne olursa ol

sun ortadan kaldırmak, dünya har

bı göstermiştir ki, mümkün değil

dir. Yıpratma harbı bir uzun za -

man ve para meselesidir .• Ve bugün 

kü hazırlıklara bakılırsa düpedüz 

bir yıpratma harbmın • bilhassa 

büyük devletler arasında - yüz se-

.Paris her sene bu aylarda muaz
zam musiki tezahürlerine sahne o
lur. Her sene diğer milletlerin aske
ri hükumet bandolarının iştirakiyle 
Pariste mızıka bayramı yapılır; dün 
ya'nın en yüksek ve en güzel ban
dolarının coşturucu nağmeleri 

günlerce Paris'in havasını sarar. En 
muhteşem salonlar, en büyük park 
lar bu bandoların konserlerini din
lemeğe gelen halkla hınçahınç do
lar. Her biri 10-20 bin kişi alan bu 
salonların dışında da içerdekilerin 
birkaç misli bir kalabalık birikir ve 
'1opar1örlerle konserleri dinlerler. 

Bu seneki mızıka bayramına fran 
-;ızlarm iki diğer milletlerin de yedi 
bandosu iştirak etti ve beş gün ko
·a Paris'i yerinden oynattılar. 

Son gece Daklmatasyon'un açık 
hava sahnesindeki büyük konser gö 
rülecek şeydi. Tiyatroya on beş bin 
den fazla dinleyici girebilmişti. Dı
şarda kalanların sayısını da allah 
bilir. Bu akşam fransız Riyaseti
cümhur bandosu en büyük senfonik 
eserleri çaldı. Halk muvaffakıyetle
rini çılgınca alkışlıyordu. Bu bando 
bu gece dünyanın en yüksek bando
su olduğuna herkesi iyman ettirdi; 
\talyanlara cemile olmak üzere çal
dıkları Uvertur Kiyomtel ile List'in 
ikinci rapsodisini halkın şiddetli ıs
rarı üzerine iki defa çalmak mecbu
•iyetinde kaldılar. 

M. Andre Tardiyö'nün Staviski tahki
kat komisyonundaki beyanatı beklenildiği 
gibi büyük bir heyecan uyandırdı ve bu 
heyecan borsada fiatların düşmesi, mem
lekette endişe uyanması ve siyasi mehafil
de biraz suni bir telaşın baş göstermesiy
le tezahür etti. Bu beyanattan doğan vazi
yetin M. Dumerg tarafından başlanmış 

olan kalkınma hareketini durdurması ve 
fırkalar mütarekesine nihayet vermesi 
mümkün müdür? Hakiki tehlike burada
dır, ve bütün hüsnüniyet sahibi insanla
rın bu neticenin önüne geçmek için ittifak 
ettikleri muhakkaktır. 

Milli birliğin sarih muhalifleri, hangi 
fırkaya mensup olurlarsa olsunlar, meclis 
ekseriyetini dağıtmak için radikal fırkası
nı felaket verici bir muhalefete ve yalnız 
eski müttefikleri sosyalistlerle değil bütün 
ihtilal ve karışıklık unsurlariyle teşriki 

mesaiye sürükliyerek bu ağır hadiseden 
istifadeye kalkışacaklardır. Bu cümhuri
yet rejimi ve nizam düşmanlarının rıya 

eseri olan hiddetlerinin maskesi altında 

sabırsız bir sevinç, uzun zamandanberi 
beklenen fırsatın nihayet ele geçmiş olma 
sından mütevellit bir sevinç görül -
mektedir. Birlikçi radikallere karşı pek 
mültefit olmıyan Marksist "müşterek cep
he,, bütün radikal fırkasının hakarete ma
ruz kalmış olduğunu ve bu hakarete ta
hammül edemiyeceğine herkesi inandır

mak istiyorlar. "Müşterek cephe,, adamla
rı, sosyalistlerle komünistler milli birlikle 
teşriki mesai etmiş olan bir fırkaya yapıl· 
dığını idda ettikleri hakaretin avukatlığı
nı yapmak istiyorlar. Ne büyük bir tezat 1 

kal fırkası şu veya bu mümessilinin şahsi• 
yetiyle kaim değildir. Pek fena neticeler 
doğurabilen böyle yanlış telakkilerden 
kendimizi kurtarmalıyız. M. Tardiyö'min, 
aleyhinde mütemadiyen yapılan isnatlara 
karşı kendini müdafaa etmek arzusiyle 
yapmış olduğu beyanat hiç bir veçhilc re\9 
dikal fırkasına müteveccih değildir. M. 
Şotan bir an başka türlü düşünmüş olabi
lir. Eğer M. Şotan fırkasını şahsiyle ka• 
im telakki ediyorsa çok büyük bir hata edl 
yor, çünkü bu takdirde kendisi siyasi bir 
kalkanla müdafaa ettiği ve şimdiye kadar 
taraftarlık etmiş olduğu birlik vaziyetin! 
şimdi bizzat kendisinin inkar ettiği zannı
nı doğuracaktır. 

Hakikat aranırken hotbinliği, şahst 
hotbinliği ve fırka hotbinliğini bertaraf 
ederek yalnız memleketi düşünmelidir. 

Fransa şu dakikada uyanmakta olan 
büyük, bütün enerjileri hadiselerin milsta
celiyetini ispat etmiş olduğu bir kalkmnw 
ya doğru teveccüh etmiş bir millettir. Şin> 
diden, layık olduğu istirahattan ayrılarak 
iş başına gelmiş olan büyük bir ihtiyarın 
idaresi altında mühim gayretler sarfedil• 
miştir. Fakat bu hareket henüz rüştUnü le 
pat etmemiştir. Şiddetli bir darbenin, yan
lış bir manevranın bu kalkınmayı durdu• 
ralıileceğini ve bunun ancak beşeri kavga• 
lann dışında bir birlikle kabil olduğunu 

hissetmemek mümkün değildir. Birleşm~ 
teri bu birliği mümkün kılmış olan fırka• 
lar ayrılmamak vazifesiyle mükelleftirlerı 
çünkü başka türlü hareket ettikleri takdir
de bütün bina yıkılacaktır. 

ne süreceğine hükmetmemek 
hiç bir sebep yoktur. 

.. 
ıçın 

Buna mukabil, hava kuvveti pek 

ala harbı kısaca bitirebilir. Dünya 

harbmda alınanlar her harp günü 

Fransa'da bir ev yakmı!lardı; bu

gün o kadarını bulurlarsa bir mil

yon evi bir günde yakabilirler. Ge

ne dünya harbında alman tayyare

leri fransız şehirlerine ayda bir ton 

bomba atmışlardır fakat şimdi 350 
tonu bir günde atabilirler. Bu on 

bin misli bir terakkinin ifadesidir. 

Muharrir bunlardan sonra diyor 

ki, ordu ve donanma ancak bir mü

dafaa harbı yapabilecek olduğuna 
ve usıl harbı yapan da millet oldu
ğuna göre kuvvei aJiye hava ordu
ıu o'lmuyor mu? Ve harekatta plan 
ve teıkilat mecburi olduğuna göre, 
bunları yapanların başında tayyare
cinin bulunması mantıki bir İycap 
değilmidir? 

Harp havadan kazanılacaktır; 

ordu, havanın kazandıklarını toplı
yacak ve gerisi kesildiği ve eridiği 
;çin mukavemetini kaybeden düş

man ordusunu sürerek araziyi işgal 
edecektir.,, 

Genç hava silahı, her gün dünü 
çok gerilerde bırak~rak dev adım

lariyle ileri koşuyor. Bu gidiş ve ya
rını her bakımdan sezip harekete 
geanenin güç old ğu m 1hakkaktır. 

Bunu, hava politikası olan ve bu u

ğıırdn milyarlar sarfeden memleket 
lerde bile irlerin kötü gidebilmesi 
ile teyit ede iliriz. 

Bayramın ilk günü, Etual mey
danında meçhul asker abidesine çe
lenk koymakla başladı. Buradan, 
başta Fransa Riyaseticümhur ban
dosu ve ondan sonra İngiliz ve ital
yan kıra] bandoları. fransız bahrive 
handosu, Belçika kırat bandosu, 1 s
vicre ve Lüksemburg bandoları sıra 
siyle <lizilerek yola koyuldular ve 
Şanzelize'den Opera meydanına ka
dar saatlerce yiirüyüş yaparak marş 
lar çaldılar. Halk da (bilhassa şık 
nJhiseli, yüksek topuklu Paris kadın 
ları) müthiş bir kalabalık halinde 
bandolar alayının peşinde onlar gi
hi saatlerce yürüyerek Opera mey-
1anına doldular. 

O gece Tüileri bahçesinde Rei -
sicümhur Lebrün Başvekil Dumerg 

ve bütün nazırlarla hükumet erka
nmın huzurunda merasimle her mı
zıka kendi marşını çaldı. Bundan 
sonra dokuz bando dokuz yüz kişi
lik bir heyet halinde evvela Mar -
siyez'i ve sonra da Riyaseticüm -
hur bandosunun marşını bir tek ban 
do gibi büyük bir muvaffakıyet ve 
ihtişamla çaldılar. Reisicümhur bü
tün bando şeflerini kabul ederek 
hepsinin etlerini sıktı ve ayrı ayrı 
ltifatlarda bulundu. Müteakiben 

bandolar bahçenin muhtelif yerle
rine daiTJlara~ gece yarısına kadar 
ı1?1ka konserler verdiler. 

Bandoların Paledö spordaki u -
rnumi konserleri de çok parlak ol

du. Bu, daha ziyade bandolar ara-

Sonra dü ünmeli ki ltalya sene- -,mda bir müsabaka demekti. Paris
lerce Dnhet g"bi bir adııma bunak in en büyük salonu olan Pale dö 

muamelesi yapmış ve Amerika Mi- Spor'da o gün yirmi binden fazla 
çel'i hir hayalperest saymıştır. adam vardı. Konser dört saat sür-

Biz kolayca ispat edecek halde dü. Bandoların hepsi de en yüksek 
olarak daima ve samimiyetle kani eserleri muvaffakiyet]e çaldılar. Bu 
o!c1uk ve müdafaa ettik ki hava or- konserde de, dünyanın en güzide ve 
dusu sınıfı aslidir ve hu bakımdan değerli bandosu olan Fransa Ri -
hazırlanmak yegane ve esas şarttır. yaseticümhur bandosu en coşkun 

Bu dediklerimiz, gene Hakimi- alkışları topladı ve her 2amanki gi
yet sütunlarında ilk iddialarımızı bi gene birinciliği aldı. İtalya kırat 
yuzd1ğ1mız on bir sene evelisi ıçın handosu ikinci, Fransa bahriye ban 
belki bir nazariye idi; fakat bugün dosu üçüncü, İsviçre bandosu dör
ana talimnamenin temeli, mihve - düncü, Belçika kıralı bandosu be • 
ri olmuştur. Asıl meıele bu talim . ~inci idi. İngiliz kıralı bandosu bu 
nameyi yapıp yaratmaktır. Muvaf. <>ene o kadar eyi değildi. Geçen se
fakryeti işte b"u yeni nizam kazana- ~c daha çok muvaffak olmuş, ingi
c-akttr ; biz buna inandık, hali da lizterin gaydaları yürüyüşlerde çaldı 
buna inanıyoruz. !t havalarla çok alaka uyandırmış-

ŞAKIR HAZIM tı. 
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1 tal yan kıral bandosu da Fran
sa Riyaseticümhur bandosu gibi 
çok kuvvetli ve seksen beş kişilik 

bir bando idi. Sazları çok mükem
mel ve teşkilatlan da fransızlarınki 
gibi, fakat yalnız harp'leri yoktu. 
Bunların kılarnetçileri çok mükem
meldi. Bah'ın kuvvetli bir eserini 
sonuna kadar dil ile çok temiz çal
dılar. Bir de güzel kometçileri var
rlı. Puçini'nin manonleskosunda so
lo çalan bu kornetçi en tiz perdeler
de sazını havaya kaldırarak opera 
primadonnaları gibi puvandorglar 
uzattıkça, halk kendini tutamıyarak 
vaşa diye bağırıyordu. İtalyanların 
elbiseleri fransızlardan daha şıktı. 

Fakat sanattaki incelik noktai na
zarından fransız Riyaseticümhur 
1'.>andosu ile mukayese edilemezler. 

~** 

Bütün bu yüksek bandoların en 

değerlisi hiç şüphesiz fransız riya

c:eticümhur bandosudur. Bu gıpta 

verici mevkiini; onun başına geçen 

yorulmaz şeflerinin tükenmiyen 

gayretlerine ve çok çetin müsaba
kalardan sonra seçilen artistlerin 
yüksek kıymetlerine borçludur. Ec
m~bi memleketlerde verdiği kon
serlerde şöhretinin dünyaya yaıl

masına vesile olmuştur. 

1848 de M. Paulus'un idaresi al

tında kurulan bu bando 1867 de Pa-

Fakat milli birlik ve fırkalar mütareke
si haricinde ne vardır? Yalnız bugün 
Marksist taburların sıkı birliği, fransız 

inkılabı ümitlerinin yıkılışı, karışıklık ve 
belki de dahili harp vardır. 

Radikal fırkasının şerefine kast yok· 
tur. Böyle bir şey olmadı ve olamaz. Radi-

BütUn fırkaların üstünde bekliyen, U. 
mit eden, ve iytimadı fırka reislerine de
ğil fakat bütün fırkaların büyük hakemi 
telakki ettikleri adama, hükfimete müte
veccih olan memleket vardır. Onun için• 
dir ki bu ağır fakat kabili tamir hftdise 
Başvekilin hakemliği ile halledilebilir ve 
edilmelidir. LO TAN'dan 

Sovyetler Bir.iği - Bulgar münasebatı 
23 temmuz Bulgaristan'ın ;•eni tarihin- lince ihtilalci rus münevverleri arasında 

ôe unutulmaz bir gün olarak kabıcaktır. bizimkilerle beraber iıtikJalimiz için uğra! 
Bilhassa Bulgaristan'la Sovyetler Ilirli;;i 
~rasında diplomasi münasebetlerin } eni
den rr-s!si dolayısiyle M. Batolof ile M. 

şanlar yetişti. 

Çarlık Rusyasımn boğazlar için takip 
ettiği harp gayeleri vardı. Fakat bu gaye-

Litvinof arasında teati edilen samimi tel- lerine eri§emedi. Ancak Türkiye impar&o 
graflar Bulgaristan'ın harici politikasında torluğuna iylan edilen harp sırf Bulgaris• 
yeni çığırlar açıldığını .gösteriyor. tan'ın istiklali içindi. Ve netekim Bulga• 

M. Bato]of telgrafında bulgar milletiy- ristan da kurtarılmıştı. Topraklanmızııı 

le rus milletinin asırlarca süren dostluk parçalanmasında ve elyevm esaret altındl 
rabıtalanna işaret ile, M. Litvinof da her kalmasında rusların taksiratı yoktur. 
iki miJletin yeniden münasebet tesis etmiş Rus milletinin hadsiz hesapsız kan kut 

ris beynelmilel sergisinde birinci olmasından naşi rus hükilmetinin mem- banlarına malolan Ayastafanus'ta, hiç bir 
mükafatı kazandı. Bundan sonra m niyetini mükerreren ızhar etmektedir. vakit değiştircmiyeceğimız mukaddes bit 

bütün memleketlerde onu dinlemek IJer iki devlet arasında diplomasi mü- vedia aldık. 
hevesi uyandı. 1871 de ilk defa Lon- nasebetlerinin normal bir şekle ifrağından Daha sonraları, rus kaniyle hürriyetine 
dra'ya gittiler ondan sonra Ameri- siyasi ve iktısadi menfaatler doğacaktır. kavuşmuş olan Bulgaristan'ı Rusya'nın 

ka'ya giderek Birleşik devletlerin Küçük bir slav devleti olan Bulgaristan, diğer idarecileri vatanımızı bir Tuna vila• 

topraklarında bir turne yaptılar. kt"ndisine istiklali veren büyük rus mille- yetine çevirmek istediler. Kahramanca ve 
Daha sonra Belçika, İsviçre, İtalya, ti ile dostane rabıtalar tesisi hadisesini so çetin oldugu kadar muhakkak olan muka• 
İspanya ve gene İngiltere, Ameri _ ğuk bir görüşle telakki etmiyor. Bugün vemetimizi gördükten sonra bize karşı 

k~ ve Kanada'dan müteaddit davet- Rusya dünya politikasında mühim bir a- nefret ve düşmanlık politikası takibine 
ler alarak buralarda fransız musiki- mildir; Avrupa'da ise onun muvafakati koyuldular. 1912 - 13 harbıru kaybetme-o 
sini şerefle temsil ettiler. olmadan hrç bir şey yapılamıyor. Bu da miz sırf Rusya'nın harici politikasında 

Bando, 
1927 

de başa geçen M. bilhassa bugün onun dostluğuna verilen bıze karşı takındığı düşmanca tavurdan 
~. l frvkalade ehemmiyet ile sabittir. Bu böyle ileri gelmiştir. 

Piyer Düpon'un şefligı a tında en 
. . olunca, Bulgaristan'ın Rusya ile dostane Büyük harpta, milletlerimizin bir bir 

yüksek derecesine ennıştır. :ı 
münasebete girmek istemesine diğer bü- suçu olmadığı halde ordularımızla rus ot• 

yük devletlerden olduğu kadar onun mü- duJarı düşman gibi karşılaştılar. Peu-es-Büyük sesli filimlerde dinlediği
miz o güzel musiki hep bu bando
nun artistlerinin sazlarından çık
maktadır. Hepsi de konservatuvar
dan yüksek derecede mezundurlar. 
Ve bandoya girebilmek için çok çe
tin imtihanlardan geçmiştir. 

zaheretini hesaba katmasına hiç şaşılma- burg hükumetini ihtilal devirdikten sonra 
malıdır. Şark lokarnosu etrafındaki görüş bizimkilerle rus askerleri tekrar kardeşçe 
meler de gösteriyor ki Rusya'nın Avrupa- kucaklaştılar. Dilleriyle biribirine yakını 

daki nüfuzu daha ziyade kuvvetlenecek- :ısırlardanberi istiklal ve hürriyet duygıJ• 
tir. Slav Yugoslavyasiyle anla§mak isti- farında ::.ulh ,.e çalışmak terakkisinde!d 
yorsak deniz komşumuz olan büyük Rus- telakki de biribirlerine yakın iki millet 

Geçenlerde bandonun şefi M. ya•ya lakayt kalamayız... karşıiaştı. 
Dümon ile görüştüm, muvaffaki - UTRO 

yetlerini tebrik ettim. Bana; 
Halbuki hükiımetlerimi.t 

düşmandılar. 
Hariciye Nazırı M. Batolof ile Sovyet 

biribirlerirıe 

Bugün artık bu düşmanlık da tarih• - Sizin de bandolarınız var mı? 
diye sordu. Kendisine bizim Riya
seticümhur bandosundan bahset

Hariciye Komiseri M. Litvinof arasında 
karıştı ve iki devlet arasında yeniden ra• 

teati edilen telgraflar bazı cihetlerin teba-
bıta tesis edildi.... 

tim. Bunun üzerine: 
- Gelecek sene sizin bandonu

zu da görmek bizi çok memnun ede
cektir. dedi. 

rüz ettirilmesine saik oldu: 

Hükumet, rus ve bulgar milletlerini 
birleıtiren asırlarca sürmüş dostluğu ih· 
yaya karar vermiş bulunuyor. 

Gerçi bu bayrama iştirak eden Rus ve bulgar milletleri arasında asır-

ZARYA 

P • gefen bir 
arısten sanatkar 

bandoların hepsi de yüksek kıymet- lık bir dostluk olduğu hakikaten doğru· 
tedir. Fakat eğer bizim Riyaseti- dur. Ruslar daha hıristiyanlığı kabul et- Terzi zade Osman Zekı B. m~tı'" 
cümhur bandosu da eksiklerini ta- tikleri zamandan itibaren ılav kardeşleri dumunu dahi uzun müdcl('t Parı.._·e 
mamlıyacak olursa bu bandolar a- olan bulgarlar hakkında en eyi duyguları yüksek terzilikte yetiştirtm.jc ıı u-
rasında şerefli bir yer alabilir. nı taşıdılar. Rus milletinden hiç bir zaman vaffak olmuştur. 

H. 1 bir fenaJrk görmedik. Yeni devirlere 2e· Bankalar caddesi Tel. :-·ıı 
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Avusturya turizmi. 

c r v . ı e ar • 
Hükumet ve belediye erkanı tara • 

f ından söylenen nutuklarda yavaş 

yavaş şu noktalar üzerinde durul -

masının Viyana tarafından tamim 

edildiği anlaşılıyordu: 
ı. Avusturya'da asayiş vardır. 

AAKlMIYETl MlLLlYl S YIFA 5 

R·ya et·c··mh r 
an do 

Schruns, Vorarlberg eyaletinin 
en güzel noktalarından biridir. Bır 
koydur. Fakat cvlerimn yarısuıdan 
fazlası otele tebiil edilmiştir. Beş 
altı odalı evlerdP. bıle mesela bizim 
en büyük otellerimizin konforu 
rnevcuttur. Havluları usturaların 

§errinden kurtarmağa yarıyan traş 
kağıdı def terlerine varıncıya kadar. 
Zaten yolculuğumuz ilerledikçe far
kına varıyorduk ki, bütün Avusturya 
~Öyhbü otelci olmuştur ve otelci -
lıkle yaşamaktadır. Fakat köylü ta
rafından yapılma bir otelcilikten 
h~zim Tokatliyan, Ankarapalas gi -
bı müesseselerimiz, hem adap ve 
erkanı hem de meslek bahisleri öğ
renebilirler. 

Ufaktefek terrör hareketleri, ve çar

pışmalar, Avrupa'nın nihayet diğer 

memleketlerinde de günlük prog - ' 

Riyaseticümhur bandosu gösterilen arzu 
üzerine bugünkü programının ikinci lwmm 
da Leblebici Horhor Ağa operetini çalacak· 
tır. Çok eski bir alaturka operet olduğu hal 
de bugün bile kuvvetini kaybetmiyen Leh· 
lehici Horhor Ağa_ operetinden son • 
ra hu kadar güzel bir alaturka o • 

peret bestelenmemİ§tİr. Bandonun in • 
ce sanalı bugün bize bu güıel eseri 
zevkle dinletecektir. Bundan bafka b ·· ü 
konserin birinci kısmında da Waldteufel'in 
çok tuh ve netelendirici eseri olan Lestüdi· 
yantina'yı da çalnc:aktır. Programı a ıya 
koyuyoruz: 

Schruns'a vardığımız zaman, 

hava kararmağa başlamıştı. Oto -

karlanmızm durduğu noktada do -

kuz on yaşlarında üç minimini kı • 

ıın taşkın bir neşe i~inde bizlerin 

milliyetimizi seçmeğe çalıştıklarını 
~e bu işin kendilerini f evaklade eğ • 

lendirdiğini gördük. 

liepimizin yakasında rozetleri • 

tniz vardı. Rozetlerin madeni çerçe

vesi Üzerine seyahatin ismi ve mak-

6adı ve kimler tarafından tertip e -
dild' W• d ıgı yazılı idi. Ortalarına a 

ınensup olduğumuz memleketlerin 

bayraktan resmedilmiş ve isimleri

llliz Yazılmıştı. İşte Schruns'un üç • 
~zeUerini eğlendiren şey, otokar • 
lamı içinden birer birer inen yorgun 

Yolcuların yakalarına bakarak han

gi lllemlekete mensup olduklarını 
l!ıünakaşa etmek ve günün ilerlemiş 
saatinde tatlı ve gayet kuvvetli bir 

cıvııu koparmalan idi. Romanyalı 
~· Popescu ve polonyalı Dr. Szar
lıtt ile b' l"k .. ır ı te uç hamın kua soku-
larak tanıştık. İçlerinde en güzeli 

liildegard idi. Bludenz'te hediye 

aldığımız çıkolata paketlerini do -

kuzar yaşındaki sevgililerimize he

tlı.en oracıkta hediye verdik. 

Sonra ben, Hildegard'tan ertesi 

Sabah otele kahvealtıya gelmesini, 

arkadaşlarını da beraber getirmesi

n.i rica ettim. Hildegard: "Ama bi -

ıZını mektebimiz var ... ,, deyince, 
l'lıeslekdaşlann yardımıyla, "hoca -
<1an • · ızın almak kabil olduğunu ve 
lllutlaka kahvealtıya gelmeleri ıa -
21lll geldiğini,, tekrar tekrar iyzah 
ederek, kücük güzelleri ikna ettik. 

Akşam, bermutat ziyafet vardı, 
nutuklar ve mukabil nutuklar vardı. ..... . 

ramlara girmişti. 
2. Avusturya turizm sayesinde 

yaşamağ·a mahkfun bir memleket 

olmuş ve bunun için milyonlarca 

para sarf etmiştir. Memleket İsviç .. 

re kadar güzeldir. Dağların tepesi -

ne kadar en modem nakil vasıtala

· iyle gitmek mümkündür. Bütün 

Schrans'an istasyona 

köylü geçinmek için otellerini yahut 

pansiyon odalarım kiraya vermeğe 

mecburdur. 
3. A vusturya'ya en çok turist 

Almanya'dan geliyordu. Son siyasi 

vaziyet üzerine hududun öbür tara -

f mel an kuş bile uçamamaktadır. 

Halbuki A vusturya'nm bu hususta 

hiç kabahati yoktur. Avusturya, ni

hayet Avrupa sulhunu korumak için 

Almanya'yı gücendirmiştir. Bina -
enaleyh Arupva'nm bütün memle -

ketleri Avusturya turizminin can -
hınması için propaganda yapmalı -
dır. Bu, bütün avrupahlar için vic -
dani bir vaziyf edir. 

Schruns'ta Avusturya milli k1 -
yaf etlerinin ve milli danslarının en 
giizellerini gördük. Cihan harbrnda 

HilJtgarJ Vt arkaJa§lan bizimlt btrabtr sabah kahvtaltısımla. HilJtgard, koya 
ıntarili, ortada ota ran kız çocağadar. 

Torosları geçerken Pozantı'da gc - Hildegard bana bir demet alpgülü 
celemiştik. İndiğimiz handa büyük- getirmişti. Üçü birden, Hoca Ha -

ler uyuyabilmiş fakat biz çocuklar nımdan nasıl izin aldıklarını anla • 
uyumamayı tercih etmiştik. Yalnız 

hanın içi o kadar korkunç olduğu 
için değil dışarısı, son derece güzel 

olduğu için, belki yanlış hatırlıyo -
nım fakat o zamanki Pozantı, dağ -

ttverdiler. Gülmeleri bir cıvıltı ha -

linde idi. Hemen bir masaya oturt .. 

tuk ve en güzel pastalarla beraber 
sütlü kahve ısmarladık. Bu dağlık 

yerlerde, sütlü kahve demek, üzeri-
ların koynunda, çamların içine gö - ne doğruklama kaymak konmuş 
mülmüş bir pınar başı idi. Sabahle • kahve demekti. Maymuncukların iş

tahı, çekingenliklerine derhal galip 

geldi. Hele kız çocuk olmaları, tat
lı ve sütlü şeylere karşı oburluğun 

kadınlarda cinsi bir inhimak oldu -

ğunu bir kere daha ispat ediyordu. 

Kahvealtı ederken üç kart er -
kekle üç minimini kız biribirlerimi-

ze adreslerimizi verdik. Vedalaştık 

ve bizler ayrıldık. 

29 temmuz 1934 (Pazar) 
Birinci kısım 

1 - Boucbel. Marş. Master Lüfok 
2 - Waldteufel. Yalı. Lestüdiyantlna 
3 - Auber. Uvertur. Lamüet dii Protiçl 
4 - Ponchielli. Balet. La Jokondı 

(On be! dakika ara) 
ikinci kısım 

5 - Tıchaikonky. Senfoni. Patetik 
6 - Çahaciyan Potpori. Leblebici 

Horhor Ağa 
7 - Cbopin. Mamrka. 
Konıer ıene 17,S da bap11acaktır. 

DJyarhckir HaJke'\i men up1 n -
mn bir ziyareti. 

Diyarbekir, 28 - Ha1kevi reisi Tabı 
Cahit Beyin riyasetinde halkevine mensup 
20 kiplik bir heyet Uce'ye giderek tehlt 
muallim Zeki Dündar Alp Beyin mezarma 
çelenk koymu§ ve mezar ba§ında Cahit B. 
tarafından bir hitabe iyrat edilerek Dün· 
dar Alp Beyin menkıbesi, nasıl ve niçin 
bit edildiği anlatılmııtır. Heyet bic g e IJ. 
ce' de kaldıktan aoara avdet etnü§tir. 

yin pınardan hem yüzümü yıkamış 
hem içmiştim. Schruns'ta, o hatıra

larım canlandı. Yalnız eloğlunun 

serveti ve hüneri buradaki yeşil 

koynuna gömülmüş yeşil çamları 

arasına, aynca, pırlanta gibi bir tu

rist köyü yerleştirmişti. Hele sa • 
bahlcyin, pencereden bakınca, bu -

raya biriki hafta için gelmiş insa • 
nın hem dimağını hem de gönlünü 

k Çekilen fotoğraf da, taliimize, Muhafız gu··cu•• 
yı ıyarak işinin başına bir çocuk ka 
d 

eyi çıkmadı. Sözde miniminilere, 
ar taze dönebileceğini tasavvur 

etmek, hazin geldi. Bizde kaç Po - Viyana'dan bebek ve çikolata yol - Sp01CUl&rl 
zantı, kaç Yabanabat, kaç Uludağ hyacaktık. Bu husustaki kararımız 

d b
. h ı· wı d F k Sporcular Trabzon'da gençli ve 

ve kaç Ilgaz vardı! a ır ay ı sag am r. a at yapa- la al .. l .1 sporcu rm tez mr crı e 
Aşağı indiğimizde arkadaşların matlık. Gözden ırak gönülden uzak karşılandı. 

hir kısmı kahvealtı ediyordu. Hil - sözü, Hildegard ve arkadaşlarını da, Trabzon, 27 (A.A.) - Mab fız Güdi 
de gard nerede kaldı diye dışarı çı • bizlere unutturdu. bisiklet kafdesi saat l 7 de Trabzo 'a gel • 
kınca, üç güzel bebeğin ancak kü - BURHAN ASAF diler. Trabzon gençliği namına bir 'siki t 
çük kızlara mah kafilesi sprocalan Çoruh, Trabıo vila • 
sus bir çekingen yetleri kavoşuğunda karıılamıılardrr. Genç· 
lik ve vahşilik lerin göğsündeki fırka rozeti hu kavu a• 
ile ilerledikleri- yı çok m nalı bir heyecanla sarmrJhr .B • 
ni gördüm. Çap raberce çok neıeli ve sıcak bir muhit için • 
raz, büküntülü, de geçen uzun bir yürüyüşten sonra kafile, 
maskara bir ge- Yomradıı mektupçu, halk fırkası, belediye 
lişleri vardı. An cak yirmi adım ve spor teşkilatı reisleriyle emniyet müdü • 
ötede oldukları rü, jandarma kumandam ve piyade al yı 
halde, yalpa vu· mümessilltrine müliki oldular. KavafMıı 
ruyorlar, ilerle • çok içli olmuf, gençlik biribiriyle kayna§ -
miyordular. Ar- mışbr. Büyük bir kafile halinde ıehre gi • 
kadaşlara ses • ren sporcular bir piyade bölüğü ve halk ta· 
lendim, koşup 
onlar da manza rafından coılm.n tezahüratla ıela la 1 
rayı doya doya ve b lkeTi bando u ba eraıime İJ~rak et· 

seyrettiler. Schrans; arka planda göziiktn Zimba'nm ziro~Jilir. mi tir . 

- h MillivP'nın Romanı: 3 Tefrika : 59 

• 
1 n san 

.., 
ıgın b a 1 i . 

z . . . . Amir~ Malro 

olan Klapik dimdik tuttuğu parmağının ucunda bir kül 
tablasını çevirip duruyordu. Kendisini beklemekte olan 
Kont Şpilevski içeriye girdi. Klapik, üzerine her bir dostu 
için bir hediye resmi çizmiş olduğu kağıdı büküp attı. 

Şpilevski: 

- Size bunu söylemekten maksadnn, tabii, ötekilere dca 
söylemeğe mecbur olduğumdandır. Fakat, hiç olmazsa .. ~ 
acele etmemeli imişim. Sizden, burada bana içki içirmenizl 
istemekten muradım da hizmet etmekti. MeseJe şu: yarın 
Şanghay'dan gidiniz. . abıt gen geldı ve bu gelış de onun Posoz'dan ayrılabil -

rnesıne vesile oldu. 

~okağa çıkınca gecenin sükununa kavuştu. Hiç bir düdük 
~~.sı .•• Y~lnız suyun şıkırtısı. Nehir kıyılarında, etrafında 
oceklerın uru t w k k l" b 1 v b ır ş ugu so a am a arı altında liman amelesi 
e ~atmuı ' rada y k muş adamlar haliyle uyuyorlardı. Şurada bu _ 

' aya aldırımı ·· · d ,.. - ,.. k"' .. k arı uzerın e, lagım plakaları gibi kırmı-

ız.ı uçu dve tAoÇpaLrilak afi~ler ve bunların üzerinde bir tek ke-
ıme var ı: · K n · 

b b 
.. t.. ç· · emın Çen'le beraberken olduğu gibi 

u gece, u un ınde ve g b d w , ' 

k 
. . ar a ogru Avrupa nm yansına 

adar, bır takım ınsanların kend' d' . ı· 1 . k d' . . . .,.. • ı ısıp ın erı ve en ılerı-
ne aıt olanların kathamı arasında t k k d' · 'b" .. . . . • ıp ı en ısı gı ı, mute-
reddıt olduklarını hıssedıyordu. Protesto d h 11 
1 

e en ama ar an-
amıyorlardı. Fakat anlasalar da burada l>t'·ıt" b k 

d
. . .. . . • un gar ın en-
ısmden dört yuz mılyon ınsamn ve belki de b' k d' . ızzat en ı-

hın mukadderatını beklediği, bir aç'ın huzursuz uykusuyla 
Uyuyan kudretsiz, sefil. kinle dolu şehirde fedakarlığ-ı kim
den beklemeli idi? 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
11 Nisan 

Ôğltden sonra yanm 

Güçük Grosnovor otP11nin cilah cevizden mobilyalı, şi
leli, nikelli, bayraklı barında hemen hemen yalnız başma 

- Bu güneşli küçük köy, işlerinizin geliştiğini görüyor 

mu, dostum? 
- Katiyen. Fakat ay sonunda eyileşip gelişecekler, be

nim işlerim ... Yiyecek maddeleri komüsyonculuğu yapıyo
rum. Yalnız avrupalılar nezdinde, tabil. .. 

Beyaz ve gayet sade elbisesine rağmen ince ve kıvınk 
bumu, çıplak alnı, geriye doğru atılmış kır saçlariyle el -
macık kemikleri Şpilevski'ye kendini kartal kıyafetine sok
muş gibi bir hal veriyordu. Monokil ise bu karikatürü daha 

fazla canlandırıyordu. 
- Azizim, bütün mesele yirmi bin frank kadar bir para 

bulmakta. Bu kadar bir para ile de yiyecek maddeleri işin
de insan pek iyi bir mevki edinebilir. 

Klapik, Krakovya'nın zabitler kısmı eski kılıç mübare· 
ze şampiyonu olan kartala gözünün ucu ile bakıyordu. 

- Yirmi bin frangı bulmak için bana güvenmek çılgın
lıktır, çılgınlık, size çılgınlık diyorum ben! Bundan başka, 
madam ki her iş için sizin musibet polise bir şeyler vermek 
lfızımdır, bunu bir başkasına vermektense size vermeği ter
cih ederim. Fakat evleri yanarken herifler esrar ve af yon la 

şöyle böyle al5kadardırlar. 
Kül tabağını gene parmağının ucunda döndürmeğe bas

ladı. 

Klapik sesini yükselterek kahkahayı attı: 
- Hah hah, hah! 
Ve sanki bu kahkahanın aksi sadası imiş giöı, dışarda 

bir otomobil klaksonu aynı sesi çıkararak öttü. 
- Neden Şanghay'dan yarın gitmeli imişim? 
- Çünkü, dediğiniz gibi bizim polis haber almasını da 

biliyor. Bunun için burada durmayınız. 
Klapik fazla ısrar edemiyeceğini biliyordu. Bir an, bu .. 

nun yirmi bin frangı almak için bir manevra olup olmadı • 
ğmı düşündü. Fakat kabil miydi? 

- Demek ki, hem de yarın, buradan gitmem lazım, Ö}".' 

le mi? 
Böyle derken, barın şişelerine, nikelli çubuklarına eskl 

tanıdıklara bakar gibi bakıyordu. 
_ En geç yarın. Fakat anlıyorum ki gitmiyeceksin 

Fakat ben haber vermiş olayım da ... 
Lehli Klapik'in elinden tutarak ilave etti: 

- Gidiniz. Gidiniz. Bir vapur hikayesi var .... 

- Fakat, bununla benim bir münasebetim yok. 

- Gidiniz, diyorum. 
(Somı var) 



SAYIFA 6 

Nafıa Vekaletinden: 
Ankara Elektrik şirketi tarafından aboneleri nezdine 

konulan elektrik saaatlarınm aylık kiraları aşağıda göste
.. ilmiştir. ( 1688) 

Aylık kirası: 

10,50 k. 
31,30 k. 
36.50 k. 
46 k. 

172 k. 

Senelik kirası: 
125,30 k. 
375,90 k. 
438.55 k. 
553.85 k. 

2067.45 k. 

Saat nevi amperlik 
1 x 10 
3 x 10 

3 x 30 
3 x 50 
3 x 150 

Bu fiatlar eyllıl içerisinde yapılacak olan tahsitat fatura-
ları üzerinde tatbika ba~lanacaktır. 7-2955 

Tokat Valiliğinden: 
t Tokat Idarei Husu.siyesi için mübayaasma lüzum görü
len 90 kangal hat teli ile bin adet deve boynu ile birlikte 
fincanın Tokatta teslim etmek şartiyle 15-7-934 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Talip 
olanların ihale günü olan 5-8-934 tarihinde Tokat Daimi 
Encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. ( 4157) 

Sandıklı Belediye 
Riyasetinden: 

Kapalı zarf usuliyle münakasaya verilip 21 temmuz 934 
üncü cumartesi günü ihalesi yapılacak olan beher metre 
tulü 474 kuruş bedeli keşifli 250-300 metre tulünde lağım ve 
beher adedi 417 lira 72 kurus bedeli keşifli tahtelarz yamla
cak 4 adet su hazinesi ve tahtelarz 9 metre 80 santim derin· 
liğinde insa edilecek 2343 lira 78 kurus bedeli kesifli avlama 
Ciuvanna muayyen saatte talip zuhur etmediğinden 30-7-934 
Uncü pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzere müddeti 
ınünakasa 9 gün temdit edilmiş olduğundan talip olanların 
ınuayyen günde o/0 7 buçuk depozito akçelerivle birlikte be
lediye encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. (1689) 

7-2940 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden 

Mevkii Cinsi Kapı Metruke Aylık Kaç taksit 
No. No. icar olduğu 

Lira K. 
Asağı Ayrancı Hane c 384 25 00 Müşahere 

" " 
Bağ) 

maa· hane) 
13 394 20 00 suretiyle 

Yukarda yazılı emval icarmın ihalesi 8-8-934 çarşamba 
günü saat 15 te icra kılrnınak üzere müzayedeye konulmuş-
tur. Taliplerin müracaatları. 7-2855 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon. Antalya hattının Afyon'un İzmir istasiyonundan 

itibaren 25 kilometresine kadar olan birinci kısım inşaatı 
kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Münakasa 1 ı ağustos 934 tarihine müsadif . cumartesi 
günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında ya
prlacakttr. 

Taliplerin ehliyeti fenniye ve cari seneye malisus Tica· 
ret odası vesikalan ve 12500 liralık teminatı muvakkatele· 
riyle avm gün ve saatte komisy·onda bulunmaları lazrmdrr. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (50) şer lira muka· 
bilincle Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlü~ünden 
tedarik edebilirler. 7-278P 

tlAKIMIYETl MiLLiYE l9 TEMMUZ 1934 PAZAR -
1 Kumbara bütün bir istikbald·r As. Fb. U. l\1d. Sa. Al. 

komisyonu ilanları. 

1500 METRE MİKABI 
KUNDAKLIK CEVİZ 

TOMRUGU 

Bu malzeme 27-8-934 tari 
hinde saat 14 te ihalesi ya· 
pılmak üzere kapalı zarffa 
münakasaya konmuştur. Ta· 
tiplerin şartname almak üze 
re her gün 13,5 dan 15,5 a 
kadar komisyona müracaat· 
lan ve münakasay~ girme!< 
istiyenlerin de teminatlarını 
havi teklifnamelerini yevıni 
mezkurda muayyen saatteJ1 
evel komisyona tevdi eyle· 
miş olmaları. (1658) 

7-2920 

250 TON DÖKÜM KUMt1 

~ 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

1-8-934 tarihinde münaka 
sasr ilan edilen 250 ton dö• 
küm koku sehven ilan edil• 
miş olduğundan bunun yeri• 
ne yukarda yazılı malzeme· 
nin 13. 8. 934 te münakasası 
icra edilecektir. Şartname al· 
mak istiyenlerin her gül1 
13,5 dan 15,5 a kadar kornis· 
yona müracaatları. (1657) 

Ankara Yüsek Ziraat 
Enstitüsü rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olup aşağıda yazılı 
37 kalem kundura levazımı pazarlıkla ihale olunacaktır. Ta
lipler o/o 7,5 teminatlariyle ihale günü olan 1 ağustos 934 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te enstitü idare ve 
ihale komisyontma müracaatları. (1660) 

No. Kilo Düzine Cinsi 
20 10 Bakır çivi 
18 10 ,, 
16 10 
14 10 
12 10 
10 10 

5 25 
4 25 

31/1 25 

300. 35t. 

10 
3 

15 
5 

25 
60 
20 

1 adet 

12 çift 

8 
4 

2 

6 
ı 
1 
3 

b 
kuttt 

•• 
Takım 

2 adet 

1 " 
2 çift 
1 adet 
5 kilo 

12 " 
3 adet 
3 adet 
4 Deste No. 1 
1 adet 

,, 
., 
,, 
" Ağaç çivi 
,, " ., ,, 

Monta çivisı 
Sarı çivi 
Kardiya siyah boya 
Kardiya sarı boya 
Yama parçası 
Kösele parçası 
Astarlık meşin 
İngiliz yumağı 
Siyah yumak 
Kösele (birinci)' 
Örs (Ayaklı) 
Bıçak 
Kalıp 
Makine iğnesi. 
Makara 

Kaço buruk ucu 
Makinata 
Biteyi taşı 
Tanalya (küçük ve büyük, 
J\fakinah kalıp 
Zenne kalıbı 
Dönme znnpara 
Balmumu 

Çiriş 
İc raspası 
Cekiç 
Ztmpara kağıdı 

Düz raspa. 
7-2922 

lstanbul üniversitesi müba -
yaa komisyonundan: 

Üniversite merkezi ile fakülteler ve müştemilatının se
nei maliyesi için "Maden, kok, mangal kömürü ile odunu,, 
müzayede münakasa kanununun maddei mahsusasına tev 
fikan 15-7-934 tarihinden 5-8-1934 tarihine kadar kapalr zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. Taliplerin her giin mü
bayaat komisyonuna müracaatla şartnamel~rini tetkik ede· 
bilirler. Talipler teminatlarını bir gün eve! Üniversite mu
hasebesine yatırmaları ve ihale günü olan 5-R-1934 pazar gü· 
nü saat 15 te Üniversite Mübayaat Komisyonunda hazır bu· 
lunmalarr ilan olunur. (3843) 7-2750 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Emrazı Zühreviye Hastahanesine 30 kalem ecza alı· 

nacak"tır. 
2 - Pazarlrl{ 29 temmuz 934 pazar günü saat on dörtedir. 
3 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere hastahaneye, 

ve münaKasaya iştirak edeceklerin teminat akeçleriyle bir
likte muayyen günde Vilaye_t mübayaat komisyonuna gel· 
meleri. (1444)' 7-2603 

7-2919 

Galata ithalat Gümrügii 
Müdürlü ünden: 
Kilo Gr. Marka No. Kap Eşyanın cinsleri 
576 A O 125/130 6 Mektup zarfL 
735 A H Bila 30 Demir çivi. 
296 z F, R Y 12,123 2 Kağıt, zarf 
228 O A 9112/3 2 Çift telli pamuK ipliği 

97 ,5 'A F 1 589 ı Akkümülatör kutusu. 
399 R L 322/28 ;' Şırınga askılığı "tenekeıe 
34 F C 118 1 Kıl boyalı fırçası • 
55 A F Bila 1 Kauçuk sülüsiyonu. 
68 A F 984 ı Kundura cila mumu. 
82 A F 986 1 ,, Boya fırçası. 

445 A F OQl, 993/6, 1005 6 ,, Boyası. 
0,040 (1 pek mendil 
0,180 • • l (İpek mensucat 
1,030 (İpekli masa örtUıU. 
9,0SO • (İpek kravat 
1 • 1 İpek kumaş 
0,540 • 1 İpek mensucat 
0,630 (Tuvalet sabunu 
0,670 • • (İpek mensucat pa~"'1 
0,150 '(Basma pamuk mensucs• 
1),240 1 ( " ,, ,, 
0,440 • ( ,, ,, 
0,210 (Krem 
9 • • (Hurma reçeli. 

~ukarda yazılı eşya 8-7-934 tarihinden itibaren açılC arur"' 
ma suretiyle satılıktır. İsteklilerin 29-7-934 pazar günU saat 
17 ye kadar satış komisyonuna müracaatları. "3717,, 

. 7-2703 

Istanbul Amerikan koleci 
Kız kısmı 

Amerikan Kız Koleci 
Arnavut köv 
Tel: 36.160 

Erkek kısmı 
Rohert Kole~ 
Bebek 

Tel: 36.3 
Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. 

Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs 
muallimler tarafından öğretilir. Aile hayatı yaşatılır. 
Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir· 

Bakaloryaya Hazırlar 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukufları· 

na, fikri terbiyelerine hizmet eder. Kız ve erkek beden 
terbiyesi ve sporları ile gençleri bedenen yükseltir. 

Nehari Ücretlerinde tanzilat vardır 
Ameli ve nazari elektri~1 

makine ve nafıa mühendisi 
yetiştirir. 

Robert Kolecde kayıt günleri: 
1 Ağustosa kadar cuma günleri 9-12- ye kadar. 
1 Ağustostan itibaren cuma ve salı günleri 9-12 ye 

kadar. 
lstanbul Kız Kolejinde kayıt günleri: 
15 Ağustostan itibaren cuma ve sah günleri 9-12 ye 

kadar. 
Fazla malUmat için mektupla da müracaat edilebilir· 
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~ D). 

Ct. 
~ TAHTA KURULAR 
Q.. KORKUNÇ 
~ birer kabusturlar 

....._ 

• •• onları FLİT ile öldürünüz. 
Bır tahta l<urusunun ısırışı kuv· 
vetlı ve ayn• 7.ı:ımnndn zararlı bir 
ıztırap verır. Tahtn kuruları, bu· 
ıaştırıcı hastalıkları bir evden 
dığerıno taşırlar. Onlar kolay kO· 
ıay olmez ve bunun ıçln dir ki 
adi haşarat oldürüci.ı mayiler 
tahta kurularına karşı tesirsiz 

~
!!;;~ katırlar. Bunları oldurmak iç.in 

FLİT dort harfli F·L 1-T tedarik 
edlnız. Siyah kuşaklı ve a"ker 
resımll sarı tonekolero dikkat 
ve onları musırren taıop ediniz. 

Umumi Deııcsu ı Jlıl KREPEN. ısıanbul Galata Voyvnda Hın No. 1 

~------------------------------....--0 AN~NKARA JCRA DAİRESİ GAYRiMENKUL SATIŞ rılEfifURLUGUN-

de 
1
1P0tek olup satılmasına karar verilen Ankaranm Osman mahallesin

llıa •Puıum 22 esas 92 cilt, 10 sayı a, 67 pafta, 357 ada, 48 parsel nu
de rası:ııd~ m kayyet ahşap bina ve bahçe a§ağıda yazılı ıartlar daireııin-

\'e tayın edilen günde satılmak riıere açık artırmayn çıkarılmıştır. 
M ~ EVSAF VE l\10ŞTEMlLATI 

o)Q bzkfir. hane ıe bahçe 7426 metre marabbaı sahada kiiin ve valı:i 
katf .a~cnın aokak kapısından ve içindeki ev kapısından girilince zemin 
bir ~ıkı od~ bir mutfak ve bir hala, yanındaki kapıdan girilinre aşağıda 
•oldo h ve bır hala iki nhıryukarı katta iki oda bir mutfak ve bir kiler 
hir h lnancdcn nyrı bir merdivenle yakan çıkıl ca üç oda bir mutfa' ve 
lllüıt a . rn~vc~t olduğu ve bahçede bir oda bir mutfak ve bir halayı 
tetnit~1!. bı~ hına ve gene bahçede üç oda bir m tf ak ve bir halayı müş
buJund~aı bir bin dan ibaret olduğu ve bahçede bir havuz, bir 'ıa!a 
iüt b' ugu ve 40 rmat, 35 ayva, 40 ahasya, 60 viıne, 3 asma, 35 sö
cıld'. ır fındık 8 elma, 10 zerdali, 5 kiraz, 20 erik, 7 tut, 8 5vez ağacı 
}es~r;u ve yukarda mezkiir gayrimenkullerin işbu bahçe heyeti umumi-

ıne (16299) lira kıymet takdir edilmiştir. 
l _ . . SATIŞ ŞA_~TLARl . • 

J>er Sahı peşm para ıle olmak uıere 6-9-934 tarıhıne mündif 
feınbe .. .. 14 16 k d · d · · bıeınu 

1 
- gunu saat ten ya a ar ıcra nıresı gayrimenkul satış 

2 
r agunda yapılacaktır. 

J>ey - _Talipler, takdir edilmiş yukardaki kıymet üzerinden o/cı 7,5 
;kçesı veya milli bir bankanın teminat mektubunu getireceklerdiı. 

dukt - ~atıı günü artırma bedeli tahdir edilen kıymetin o/cı 75 iııi hul
iize .8 v~ uç defa nidadan sonra mezkur günün saatinde çok artırnnm 

nne ihale edilecektir. 
tin 4 - l~b~ tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıyme
tli !o 15 mı bulmadığl takdirde 22-9-934 tarihine müsadif cumartesi 
llidn~ saat 14 ten 16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada kezo üç defa 
tiyt an sonra saat 16 da keza mahnımen kıymetin o/0 7 5 ini bul mi. şar-

e5 en çol~ ?rl~ran talibine ihale olunacaktır. 
bıed·-·- Bı:ıncı ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip veril
hib ıgı takdırde üzerine ihale edilenin talep eylem ... siyle ihale tarilündcn 
takaren. yedi gün içinde veıneye teslim edilmediği takdirde ihale bo::mla 
Je 

1
"'e ışbu talipten eve) en yüksek teklifte bulunan talibin teklifi vcchi

Lil a ~ağa w razı olup olmadığı kendisinden sorulduktan sonra teklifi ;eç
lahe .8

1 
md~p raz.ı oJdağu takdirde farkı ihale feshedilen biriAci tt1lipten 

sı e ıJ k .. "k" • i' Lil 
1 

-me mere 1 ına ta ıp uhdesine ihale olunacaktır. Teklif ver.-
e a nıaga razı ol d - takdi d · ı ~ •rtır ma ıgı r e ıse ma yeniden on beı gün miiddette 

hr. mıya çıkanlacak ve çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapılacak-

% i Sd ~el ~~i aı:tırmada da mal talibine ihale edildikte tapu harcı ve 
i e

1 
a ucretı talibe ait olacakhr. 

iizerintt· pho~~k sahibi alacakhJarla diğer alikadarlarm gayrimenkul 
e ı aııı;lar111J ve h . l f . f d h evrakı müıpitd • 

1 
• usu11y e aız ve masra a a il olan iddialannı 

halde haklan t:pany ~ ~1ınn1• i gün içinde icra Dairesine bildirmeleri aksi 

ı · ııcı ıyle sabit 1 d k t bed ı· · I ' llluame esınden hariç t t 1 ° ma ı ça sa ış e mı pay aştırma 
8 Artırma • u n acaktır. 

- ya ıfti le btuş ve gayrimenkulün i:!. eden!er daha evel tartnameyi görmÜJ, oku-
,, ••• ar vaııyef • b'J . b I 

tbnif ad ve itibar olnnacaJ<l dı ını 1 ınış ve un arı tamam"n kabul ar r. 
g - lsbu açık artırma fartnameıi 25 8 . . . . 

933 1497 dosya numasnriyle herke k • -934 tarıhınden ılibaren se açı trr 
1 O - T aliplPrin mezkiir tarihlerde icra · D • • • 

Me.rnurlı.ıPıına müracaat evlemeleri lüzum ·ı &1re1ıı Gaynmenkul Satış 
-- u ı an o onur. 7-2982 

Adliye Vekaletrnden: 
Adliye vekaleti zat işleri için şartname ve nümuneleri _ 

ne göre (6) adet dosya dolabı ile (10) adet hazaren sandal
~~ J?azarlıkla iymal ve mübayaa edileceğinden taliplerin 

lırahk muvakkat teminat mektuplariyle ihale günü olan 
~8-1934 tarihine müsadif pazar günü saat (14) de Adliye 

1
ekaleti mübayaa komisyonunda hazır bulunmaları ilan 

0 
Unur. (1734) 7-299J 

SAYIFA 7 ffAKIMIYrfl MiLLiYE LZS 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Satm Alımı Komisyonu 

lylanları 

İLAI\ 

Ordu ihtiyacı ıçm (93) 
kalem malzemei sıhhiye pa
arlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlığı 4 /8 934 cumartesi gü
n Ü saat 14 tedir. Talipler 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ör71eden sonra ve 
pazarlığına iştirak edecekle
rin o gün ve saatinden evel 
terninatiy1e birlikte M. M. 
V. satın alma komisyonuna 
müracaatları. ( 1667) 

7-2905 

iLAN. 

Yerli fabrikalar mamuıatındım 

(20,000) kilo çoraphk yün ipli~i 

kapalı zarfla miınakasaya konmuş -
tur. ihalesi 6 e~ııstos 934 t:ır"hdıe 
müsadif pazartesi günü saat 15 te 
yapılacaktır. T ııliplerin şartname ve 

nümunesini görmeh üzere her gün 
ve münakasaya iştirak edeccklerm 
o gün ve saatinden evet teklif .. e 
teminat meh1aplannnı makbuz. '"nı· 
kabilinde komisyon riya& tine ~evdi 

eylemeleri. {15,.5) 7 - 2741 

İLAN 

Hava hrtaa ı ihtiya~ı için 16tl 
.on kok ve 270 ton mad_n k'"müru 
kapalı zarfla alınacal1ır. Şartname 

~~~i görmek istiyenlerin her g ·· 11 
ogleden sonra ve mün~Lasaya ifti _ 
rak ede,.eklerin l 3-8-934 pazartcsı 
g.~ü saat 10,5 ta temin"tl riyle 
bırlıkte M. . V. satm alma komis
yomma müracaatları. (1552) 

7 - 2736 

1l ft . 

239,850 kilo kuru ot l.apalı 
zarfü miinak~saya konmuştur. 
ihalesi J - 8 - 934 çarşamba ~ünü 
saat l 5 te ya ılacaktır. T n:ipler 
şartn_ı:me~ini görmek iizere her gün 
ve '!!unakasaya istir k için de vakti 
mn yyeninde teklif ve tem;!latlari 
le lr.mir Acı1uıri satın alma koc:iııy<' 
nuna müracaatı rı. (14Q2) 

7-2656 

fi 4N. 
Kıtaat için 84.000 kilo 

sıC!ır eti ve 12,000 kilo ko· 
yurı e+-i kapalı zarfla münaka 
saya l·onmustur. İhalesi 5-8-
n?.ıı. .... .,'7~r P"i;n;j saat 15.5 da 
yaplacaktır. Talipler şartna· 
mesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya istirak 
için de o gün ve saatinden 
evel teklif ve teminatlariyle 
İstanbul kumandanlığı satın 
alma komisvonuna miiraca · 
atları. (1580) 7-2775 

iLAN. 

Beytünebapda bulunan lcıtaat 
efrat ve hayvanatı için (50.000) 
kilo arpa (35,000) kilo saman 
(45.000) kilo ot (350.000) kilo 
odun ( 4.000) kilo gaz yağl aleni 
münakasa ile satın nlmacaktır. lha· 
lesi 2 ağustos 934 perıembe günü 
saat 14 de yapılacaktır. Talipler 
Jarfnameıini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de vakti 
muayyeninde teminatlariyle Beytü• 
şehapta askeri satm ftlma komisyo· 
nana müracaatları. ( 1481) 

7-2654 

ILAN 

Van hastahanesiyle Ba§ kale, 
Gevar, Kiznnpaıa, Çaldıran'da bulu 
nruı kıtaat için 99200 kilo sığır eti 
14320 koyun eti 12650 kilo §eker 
12800 kilo sabun 5050 kilo zeytin 
yağı 4700 kilo zeytin 28500 kilo 
gaz yağı 504000 kilo odun 184 kilo 
ç~y 5220 kilo beyaz peynir 22500C 
kilo tezek aleni münakasa ile satm 
alınacaktır. Münakasaları 2, 4, 5, 
6, ağustos 934 tarihlerinde yapıla· 
cağından talipler teslim mahalleriy· 
le mrntakalaru11 ve ,eraitini anla • 

T~QKiVE 

llRAAT 
R-4..NKASI 

Sanayi ve ateliyelere mah· 
sus her cins ve cesamette 

Demir 

mak Üzere her gün Ankara'da M. 
M:. V. satın alma komisyonuna ve 
munakasaya iştirak için de tayin 
olnnan günlerde teminatlariyle Van 
askeri satın alma komisyonuna 
mür .. caatlan. (1642) 

7-2886 

İLAN 
Kirazlıda bulunan kıtaat için 

(70.000) Ezine ve Gcyikli'de bulu
nan kıtaat için (100.000) ve Bay
ram"ç ve Ayvalıkta hulunan kıtaat 
için (140.000) kilo sığır eti kanalı 
zarfla münakasaya kommıfbır. lha· 
lesi 11 ağustos 934 cumartesi ri · 

MAKİNELERi 

iHTiYAÇ VUKUUNDA MUP'ASAL T~KLİP' YAPILtR 

BOURLA BİRADERLERveŞ .. 
ISTANBUL.-OAL.ATA 

i#I - =--
'r ..... ' - -'.;#'(" "" " • --:-------

nü saat 16 da ayrı ayrı, yapılacak -
tır. Talipler şartnamesini görmek 
üzere her f'Ün ve münakasaya iıti · 
rah edeceklerin y~vmi mezkôrda 
teklif ve teminatlariyle Bayramiç'te 
asekri sdm alma komisyonuna mÜ· 
racaallan. (1641) 7-288~ 

İLAN 

Van hastahanesi için 87 ,000 ki
lo sığır eti v,. 600.000 kilo odan ve 
Gevar' da bulunan kıtaat için 
450.000 iklo odun kapalı zarfla mü 
nakasaya konmnllur. lhales; 16 -
8 - 934 perşembe günü saat 14 

de yapılacaktır. Taliplerin ~rtnırme 

sini görmek üzere her gün ve müna 
kasaya ipirak icin yevmi mezkôrda 
teminat n teklifleriyle Van askeri 
satın alma komisyonuna müracaat· 
lan. (1643) 7-2885 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satıı 

evi Eskişehh oteline müra• 
.:aat. Telefon: 3272 



SAYlfA& 

Yozgat. Jandama Efrat Mektebi 
satın al a kom·syonundan: 

Yozgat jandarma mektebi efrat ve hayvana tının iaşeleri 
için lüzum olan aşağıda cins ve miktarı yazılı (32) kalem 
yiyecek 1-8-934 tarihinden itibaren (20) gün müddetle mü
nakasaya konmuştur. 

Bunlardan yalnız ekmek kapalı zarf ve diğerleri açık mü
nakasa usuliyle alınacaktır. İhale 21-8-934 sah günü saat 
10 da Yozgat jandarma mektebinde yapılacaktır. Talipler 
ihale gününden evel o/o 7 ,5 teminatlarını malsandığma yatı
rarak alacakları makbuzları ihaleden evel komisyona göster 

. mek suretiyle münakasaya iştirak edeceklerdir. Şartname
leri görmek istiyenler her gün saat dokuzdan on ikiye ka
aar mektep satmalma riyasetine müracaat edebilirler. Ha
ricteki taliplere sartnamelerin birer nilshasınm parasız ola
rak gönderileceıti ilan olunur. (1701) 

Azı Çoğu Cinsi Azı Çoğu 
Kilo 

Cinsi 
Kilo Kilo Kilo 

200000 215000 Ekmek 2700 3000 Sahuı. 
3500 Kuru üzüm 

700 Salça 
12000 Soğan 
12000 Patates 

3000 Pekmez 

32000 36500 Sığır eti iOOO 
3000 4000 Koyun eti 600 

14000 16000 Kuru fasulyı l 0000 
2000 2500 Mercimtlt 10000 
3000 3500 Tuz 2000 
2000 3000 Nohut 800 1000 Şehriye 

3500 Süt 13000 l 5000 Bulgur 3000 
4009 5000 Pirinç 800 l 200 Gaz yağı 

60 Çay 200000 250000 Odun 50 
15~0 2000 Makarn. 80 100 Biber 
2500 
2500 
1200 
4000 
2000 
2000 
5000 

3000 Zeytin tanesi 
3000 Beyaz peynir 
1500 Zeytin yağı 
5000 Sade yağ 
2500 Toz ıeker 
2500 Sirke 
6000 Yoğur. 

18000 
15000 
10000 

20000 Arpa 
20000 Saman 
12000 Kuru ot 

7-2983 

Harita Umum müdürlüğünden: 
29 temmuz 934 pazar günü mübayaa edileceği ilan edilen 

(24000) metre bez'in mübayaasmdan şimdilik sarfınazar 
edildiği. (1729) 7-2988 

Ankara Tapu Müdüriyetinden: 
Ankara'da Yenişehir Kavaklıdere mevkiinde şarkan Ta

cettin garben Şefika ve Mehmet Çavuş şimalen Husrev Bey 
cenuben Mehmet Ağa gayrimenkulleriyle mahdut ve mali
ye tahakkuk şubesi kaydına göre 1838 metre murabbaı mik
tarında köşker Ali Ağa namına kayıtlı harap bağın bu kere 
Derviş Mustafa oğlu Ali Ağanın uhdesinde bulunduğu bah· 
sedilerek mumaileyhin 25 sene evel ölmesiyle veraseti kızı 
'Atiye ve Seyyideye ve Atiyenin de 327 de ölmesile veresesi 
zevci Fuat ve oğlu Hikmet $ükrü ve kızı Huriye Hanımlara 
münhasır olduğu getirilen ilmühaberden anlaşılmış tapuda 
kaydı olmıyan bu yere verese senetsiz tasarruftan namları
na tescilini istemeleri üzerine mahallinde tahkikat yapıl
mak üzere 5 ağustos 934 tarihine tesadüf eden pazar günü 
saat {10) da mahallinde bulunacak memura veya tahkikat
tan evel evrakı müspiteleriyle birlikte Ankara tapu müdür
lüğüne müracaattan lüzumu ilan olunur. {1715) 7-2984 

Ankara Releclh·e Reis· 1 
lii!i ilanlan. 

lL.n.l\'. 

Belediyeye ait müceddet 
radyom lambalariyle cibin -
liklerin müazyede salonunda 
pazar ve sali ve perşembe 
günleri saat on yediden iti -
haren müzayede ile satılaca
ğı ilan olunur. 

(1714) 7--2959 

İLAN 
Ankara civarındaki mem -

ba suları sokaklarda bidon
lar içinde olarak tneke. te
neke satılmaktadır. Bu bi
aonlann ağızlarının beledi
yece mühürlenmiş bulunma
sına halkımızın dikkat etme
si ilan olunur. (1694) 

7-2953 

Tophanede lstanbu) Le
l'azım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu 
ilanları 

İLAN 
İstanbul Levazım Amirli

ğine bağlı kıtaat ıçın 932 
ton Tüve·nan kömürü 22-8-
934 çarşamba günü saat 14 
te kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli 
saatten evel tekliflerinin 

. Tophanede komisyona ver-, 
meleri. (143) (4166) 

7-2981 

O. O. Yollan ve Liman· 
lan U. l\fd. Sa. Al. Ko· 

misyonu ilanlan. 

İLAN 

Lokomotif bakır ocak ak
samiyle sair bakır ve pirinç 
malzemenin kapalı zarfla 
münakasası 3 eylUI 934 pa
zartesi günü saat 15 te An
kara'da idare merkezinde ya 
pılacaktır. 

Tafsil at Ankara ve Hay
darpaşa veznelerinde onar 
liraya satılan şartnamelerde 
yazılıdır. (1588) 7-2R19 

İLAN. 

Kayseri - Ulukışla hattın

da bir demir köprünün yeri
ne konulması dolayısiyle 30-
7-934 pazartesi günü Ankara 
dan Niğde ve Adana için 
Kayseri yolu üzerinden yol
cu kabul edilmiyeceği muh
terem halka ilan olunur. 

(1699) 7--2986 

Satılık arsa 
Bağlara ihtiyaç göstermiyerek 

kadar havadar iki cepheli mükem
mel nezareti ve önünd! h<ıil yok, 
içinde mühim miktarda taJ yığılı 
lımetpaıa mektebi üstünde Çanla • 
rı mebusları evlerine bititiktir. 

Pazarlık için Hasanpaıa f m • 
uma muracaat. 7-2939 

if AKIMIYE'ff MiLLiYE 

~ 1 H AY E T B U YAZ .. 

SOGUK 

CECEKSINIZ 

ZiRA: 
11 FRIGIDAI RE 1

• 

sayesinde şaraplarınız, biralarınız ve her türlü ıçkllerinl2 

sotuk tutulacağı gibi yiyecekleriniz dahi sıhhi ve taze l 
oıarak muhafaza edilecektır. 

sır tek Frlgldatre vardır. Hakiki Frlgldalre olandır. 

BOURLA BiRADERLER ve $ 8
' 

il FRIGIDAIRE il 
ELEKTRiKLi OTOMATiK SOÖUK HAVA OOLABI 

Qeneraı Motorıı Mamuıato 

Askeri Fabrikalar 
Ticaret kaleminden: 

110 Ton Saf kurşun. 
1 ,, Arsenik. 

30 ,, Tüvönan kömüıü. 

Yukardaki malzeme acele pazarlıkla satın alınacağından 
taliplerin 11 ağustos 934 cumartesi günü saat 14 te Ticaret 
kalemine gelmeleri ilan olunur. 

Şartnameler hergün Ticaret kaleminde görülebilir. 
7-2987 

Vilayet Nafıa 
Baş mühendisliğinden: 

Be:leii muhammenesi (5621) liradan ibaret bulunan ben
zin ve diğer yağlar 9 ağustos 934 tarihine müsadif perşembe 
günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmustur. Talipler şeraiti anlamak için her 
gün Nafıa Başmühendisliğine müracaat edebilirler. 

Münkasaya iştirak için ( 422) liralık teminat makbuzu 
veya bankanın kefalet mektubunu mazruf teklif mektubiyle 
beraber kanuna göre hazırlıyarak ihale saatinden evel vila· 
yet encümeni reisliğine vermiş bulunmaları ilan olunur. 

(1677) 7--2936 

l9 TEMMUZ 1934 J' AlAK 

Hilaliahmer Cemiyeti 
Merkez· Umu is.nden: 

10 Haziran 1926 tarihli ve 927 numaralı kanuna müzeyye~ 
28-12-1933 tarihli ve 2376 numaralı kanunun ikinci maddesı 
mucibince Üzerlerinde (HİLALİAHMER) işareti ve iba;e~ 
si bulunan (AFYONKARAHİSAR) madensuyu şişelerıll 
diğer sanat ve ticaret müesseseleri tarafından iymal ediletl 
maddeler konup satılamıyacağr ve bu hüküm hilafında hare 
ket edenlerden şişeleri muhteviyatiyle beraber müsadere 
edileceği gibi mütecasirlerinden her şişe için bir liradan °11 

beş liraya kadar para cezası alınacağı cihetle: 
Üzerlerinde (Hilaliahmer) işareti ve ibaresi buluo~ıt 

AFYONKARAHİSAR madensuyu siselerinden kimin etııı· 
ele varsa yağ, petrol ve saire gibi te~i~lenmesi güç şeylerle 
bulaşık olmamak şartiyle bu şişeleri Y enişehirde Hilalial~: 
mer Merkezi Umumisine veya Madensuyunun Ankara baY'' 
olan Zafer caddesinde Cihan Oteli sahibi Ali Reşat Be~ 
bedeli mukabilincle teslim etmeleri rica olunur. 7-~ 

Liseler alım satım 
komisyonundan: 

Haydarpaşa Lisesi için yaptırılacak "500,, adet ders sıra: 
sının 15 ağustos 934 tarihine müsadif çarşamba günü saı:ıt 
16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle münakasar.a. 
konulmuştur. İstanbul Erkek lisesindeki nümunesi veçh~ ~ 
taliplerin şartnameyi görmek üzere mezkur lisedeki koırıı:e 
yon kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de iha 
günü teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte komisyonı.l 
muza müracaatları. ( 4176) 7-2989 

' Ankara Cümhuriyet müdde• 
Umumiliğinden; 

Ankara Avukatlarından Cevat Demir Alp Beyin uyg~; 
suz hareketinden dolayı avukatlıktan çıkarılmasına dal 
Ankara Barosu inzibat meclisince ittihaz edilen karara Illll' 
maileyh tarafından vaki itiraz Ankara ağır ceza mahke01t' 
since reddedilmek suretiyle katiyet kespetmiş olduğu il811 

olunur. (1626) 7-2856 ,_.,; 

Hava Müsteşarlığından: 
Hava müsteşarlığı inşaat şubesi için iki Fen memurıııı~ 

ihtiyaç vardır. Biri Diyarbekirde, diğeri de İzmir'de inşa9, 
işlerinde istihdam edilecektir. Ücreti her birinin (126) ~8 , 
liradır. Talip olanların diploma, bonservis ve manii is~ı~a 
dam bir hali olmadığına dair mahalli emniyet müdürlU~., 
vesikası, sıhhat raporu ile birlikte Hava müsteşarlığına 01U 
racaatlarr. (1717) 7--2985 

Ankara u·rası 

Herkesin Sevdiği 

OR·M AN ÇİFT Li(;/ 
j 

nın 

Ankara Birası 
Çok Yakında Çıkıyor. 

' .... . . .. . . . . ' .•. . . . '. . . .. . ·•· ·.· . . 

imtiyaz sahibi ve bafllluharriri 
F ALIH RIFKI. 

Umum Ne§rİyab idare eden yazı 
lıleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çınkm caddesi civarında Haki · 
miyeti MiUiyı matbaasm.da ba · 
1 

, .pn.-----
11 mıffır. ~· . ..,....... 
Abone ve iylh 6eClelleri: Müeı 

seae veznesine verilir. Yahut poıta 

veya tankL va11taıiyle gönd"rilir. 
Hariçt._ kim~ tahsil sal!L:..eti 
yokfue' • - uu_ı: 

• 2 

1 ı : İ .. SİNEMALAR 
f YEN. ...__--.;I-... BU GÜN BU GÜN 

İki Film: 

1 ~SARI PİJAMALI KADIN 

2 - YALANSYA YILDIZI. 

Bu gece 

SARI PİJAMALI KADIN 

lki Film: 

1-ÇÖL KIZI 

2·MACAR MARŞI 

Bu gece 

:MACAR MARŞI 


