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ON BEŞiNCi YIL No 4690 Ht•r:,.rıhı Ai'JKara"da \'•kar. 

1600 9000 Gazi Hz. 
Başvekilimiz dün Bakırköy bez fabrikasının 

ilave edilen kısımlarını merasimle açtı. 

• yenı 
T .D. T. Cemi yeti 
toplantısına 
reislik ettiler. 

" ... Bakırköy fabrikası Cümhuriyette 1600 igiden 9000 igiye varmıştır. 
Bu terakki nisbeti sanat hayatımıza Örnek olursa Türkiye az zamanda 
sanayi sahasında yüksek neticeler alacak emektir. ( İsmet Paşa ) 

lstanbul, 13 - T. D. T. C. Umumi 
Katipliğinden: 

T. D. T. C. umumi merku heyeti ve 
ikinci türk milli kurultayı merkez bürosu 
bugün saat 10 da umum iki\tip İbrahim 
Necmi Beyin reisliği altında Çanakkale 
mebuıu Ahmet Cevat, Ordu mebusu Ali 
Canip, Akasaray mebusu Besim Atalay, 
orta tedrisat umum müdürü Hasan Ali, 
Konya mc-buıu Naim Hazım ve profesör 
Dr. Saim Ali Beylerden mürekkep olarak 
toplanmı§ ''e tezlerin tetkikine devam et • 
miştir. Sonraki toplantı cemiyeti kuran 
ve koruyan Reisicümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerinin yüksek ı·eisliklcri al 

lstanbut, 13 (Te 
lefon) - Sümt=r 
Bankın Bakıı '<ö· 
yündeki bez f abrİ• 
kasına ilaveten yap 
braığı yeni pav• 
yonlann kütat res
mi ltugün. Başve • 
lo1 ismet Pt. Hz. 
tarafından yapıl• 

mıım. 

Baıvckil Paşa 

Hazretleri saat 14 
le Ertuğrul yatı 

ile Yalova' dan ha
reket etmişler ve 

saat tam 16 buçuk 
ta Bakırköy açık • 
lanna gelerek bit' 
nıot:örle karaya çık 
mı§lar ve bir:k~n 

baDna alkııları a • 
rnımda fabrika bi-
na..9191 teırif etmit 
lcrdir. 

lar, .. ki önümüzdeki ilkbaharda itle. 
mege başlıyacak memleketin en bü
yük dokuma mü~sseseleri olacaktır. 
Onlara bakılırsa Bakırköy fabrikası 
daha lcüçük bir müessese sayılabilir. 
Bununla beraber Bakırköy fabrika
sının ~u~usiyetlerini ve hususi kıy • 
metlerım nazarı dikkate vazetmek 
be~im için hakiyki bir zevktir. Hu -
susı ve resmi mevcut müesseselerin 
en yeni makinelere malik olanı he· 
n_ıen burasıdır. Fakat bugün için hep 
sınden daha kıymetli olan görüt şu
dur; Bu labrika küçük ı.ıe iptidai bir 

tında olmuştur. 

Bu toplantıda B. M. M. reİ•İ Kazım 

Paşa Hazretleri de hazır bulunmuştur, 

hal~e~ mütemadiyPn ilerliyerek ııe 
genışlıyerek kendi kendine biiyük Nafıa ve Maiiye 
bir müessese olmuştur. Fabrikalarm 
ıa,s';vvı:-ru, hatta kurulması, yaşıya. V k•tJ • d•• •• 
bılır bır halde işletilmesine nispetle e 1 erı onuyor 
kolay taralı sayılır. Asıl zor İş kurııl- Elaziz, 13 (A.A.) - Nafıa ve 
mıı~ bir Fabrikayı işletebilmek dira- Maliye Vekillerimiz dün Harput'a 
yctı ve kabiliyetidir. Bakırköy lab - giderek orada belediye binasının te 
rikası geçen on sene z.arlında bu İm - mel atma merasiminde bulunmuşlar
tihanı rıermiş kıymetli Müdürü reyi- dır. Vekil Beyler, demiryollar inşa. 
ne püvenilir ve eline milletin ıerma- atını ve bakır madeni işlerini teftiş 
yeıi emanet olunur bir kudret gös. için bakır madenine gitmişlerdir. Fabrika müdür· 

lüğü ..tonunda, kli 
tal reamine davetli 

Ba§l'~•ilimizin ~ aystri clokama labrikasını " ftmtl atma termiştir. Aktam Ba.kırmadeninde kalına · 
Yeni kurulacak büyük müessese- cak ve bugün fehrimize dönerek ge

lerimizin işletme zamanlarında bu ce huıusi trenle Malatya'ya hareket 
imtffi'an devrini hep beraber dikkat eyliyeceklerdir. Malatya' dan sonra 
le ve merakla takip edeceğiz. Fazli 1 otomobille Sıvas'ı teşrif buyuracak 
Bey fabrikanın muhtelif parçalarını olan Nafıa Vekili oradan da Sam • 

mtrasimindı alınmıJ bir lfSmi 
Bu ması münasebetiyle ga:.ıetecileri kabul olan zevat hazır bulunuyordu. 

meyaada lkt11at Vekili Celal, Cümrülı 
•e inhisarlar Vekili Ali Rina, Büyük Mil
let Meclisi Reis Vekili Trabzon mebusu 
Hasan Beyler, ordu müfettiıi Fahrcttin 
~aıa, ıehrimizdeki mebuslar, vali ve bele 
diye reisi Muhittin Bey, vilayet ve bele -
diye muavinleri Ali Rıza ve Hamit Bey -
ler, emniyet müdürü ve ganayİ alemine 
mensup zevat bulunuyorlardı. 

Davetlileri Sumer Bank umum müdürü 
Nunallah Esat Bey kartılıyordu. Batvekil 
Pata Hazretleri Nurullah Esat Beyle fab
rika müdürü Fazlı Beyden iyzahat İste
m.it •e Fazlı Beye kontenjan kalktığı tak
dirde tutunabilmek imkanı olup olmadı · 
inu sonnuıtur. Fazlı Bey de teıisatı 
aınorti ettikten sonra meıele kolaydır 

Paıam, yalnız tesisatımız yenidir ve aym 
Ealhanda birçok anasır vardır ki, maliyet 
liatı üzerinde yüzde l - 2 nisbetinde tc· 
ıir yaparak yekunu arttırıyor, cevabını 

venniıtir. 

lkb .. t Vekili Celal Bey: 

"- Kanaatimce kafi derecede himay~ 
nıe.cuttur. Bunu daha fazla arttmnak 
doğru olmaz, hali hazırda hangi sanayi 
lutunaıruyona omıo yaşamak k1'bi;iyeti 
)'oktur. Sanayi cro .. bınıt' maliyH fiatları
bı nazarı itibare almaları ve bugünkü 
!lartlara uymalan lazımdır, demiştir. 

Bu arada Celal Bey Ereğli fabrikuı 
hakkında Başvekil Paşaya iyzahat vemıjş 
lir .. 

Saat l 7 de baş ti\ Başvekil Paşa Haz 

retleri ve refakatindeki zevat olduğu hal· 

de Yeni pavyonun kapısına gelinmiş ve 

buradaki kordelenin kesilmesiyle fabrık11 
•çdrruıtır. 

Bundan ıonra bütün daireler dolaşrl · 
rntı bez fabrikası müdürü Fazlı Bey ls
~et Paşa Ha:.ı:retlerine her kısmında ay1·ı 

•Yr:ı İyzahat vermiştir. Bütün daireler gı:ı
~lclikten sonra Bakırköy bez fabrikasının 
e-kj kısımlan da gözden geçirilmiştir 
8a§vckil Hazretleri yeni pavyonun açıl --

iÇ SAYIFALARIM .ZOA 
Yarı siyasi, gümüş meselesi: Burhan 
A.~af - Görüşler, dckoville Ealziz'c: 
Aka Gündüz - Memleket ve yabancı 
o~taları - Türkofis günlük servisi 
- Bulgaristan'da vaziyet - Moskova 

' J>or temaslarının icmali. h 
------..__.._-..,__...,..,.. __ ~ ......... ----._.....,..,,._( 

mit ve fU beyanatta bulunmuıtur: 

- Bakırköy bez fabrikasının 

yeni tesisatını hep beraber açtık. Ge
çen sene bu vakit bugün gördüğü
nüz güzel parçalar yeni yapının 

karışık bir manzarasını gösteriyor • 
du. Bugün hepimize fabrikasının 
her tarafını bilerek anlatan kıy • 
metli müdür F azli Bey geçen sene 
bugünleri bana vadetmişti. it haya
tında tasavvurları zamanında, vadol 
duğu gibi tahakkuk ettirebilmek bü 
yük muvafakiyettir. Sümer Bank'ı 
ve Bakırköy bez fabrikası idaresini 
ayrıca tebrik ederim. 

Bakırköy fabrikası, bundan tak
riben seksen sene kadar evel kurul
muş ve elden ele geçerek devlet ida
resine intikal etmişti. Bana verilen 
maliimata göre, Cümhuriyet bu f ab
rikayı takriben 1600 iğile ele geçir
mişti. ilk tesisat devrinde 3600 iğe 
kadar çıkarılmış ve yeni dairelerle 
fabrika takriben 9 bin iğiye malik ol 
muştur. Bugün memlekette, zanne -
derim lzmir' deki hususi müessese • 
lerde daha çok iği bulunduran fahri 
kalar vardır. Tabii Sümer Bank'ın 
tesis etmekte olduğu büyük fabrika-

• 
lzmirde büyük 
bir orman 
yangını. 

lzmir, 13 - Ödemiş, Bayındır ve Ka
saba kazalarının müşterek hudutlarında 

büyük bir yangın çıkmıştır. On bet kilo . 
metre murabbalık bir sahayı kaplıyan bu 
yangın bir afet halini, almış birçok köyler 
tehlikeye düşmüştür. Bütün köylerle yay 
lalardan ve ovalardan kafileler halinde ha 
reket eden halk kütleleri yangmı söndü -
renlere yardıma koşmaktadır. Ayrıca as • 
kcr kıaah da hareket etmiştir. Yangın ma 
halline giden vali Kazım Paşa yangını 

söndürme ameliyesine bizzat nezaret et • 
mcktedir. Tire kaymakamı Gnfur Bey ter 
tibat alma amiri tayin edilmiştir. Gece 
yangın mıntakasında sirayete mani olmak 
için tertibat ile iştigal olunmuştur. Mikta J 
rı henüz belli olmamasına rağmen zarar 
>ek mühimdir. 

(Sona 5. inci sayıfatla) sun'a gidecektir. 

Uzakşark, Sovyetler, Japonya ve 
• 
I ngiliz gazetelerinin endişeleri. 
Londra, 13 (A.A.) - lngiltere'nin 

uzak şark vekayüne karşı göstermekte ol 
duğu alaka, matbuat ta mühim bir mevki 
iıgal etmeğe başlamıştır. Bazı gazetelerb 
Mançuriye bir İngiliz iktısat heyetinin 
izamr kararını memnuniyetle karşdaınah 
rı manidardır, fakat rus - japon gergin
liğinin baiı olmakta olduğu endişe çok bü 
yüktür. 

Dcyli Ekspres diyor ki: 

"Asya'da bir fırtına kopmak üzeredir. 
Japonya, Mançuri'de rı:ıs nüfuzunun bütün 
izlerini büsbütün silmeğe çalışmakta 11'C 

bunun için ıarki Çin demiryolunun kon . 
trolunu tamamen eline geçirmeğe uğrat -
maktadır. 

M. Hirota, Rusya tarafından reddedil
miş olan japon ttklifinin son teklif oldu -
ğunu söylemiştir. 

Sovyet gazeteleri. rus efkarı umumiye 

sini vahim bir takım hadiselere karşı hazıt 
lamaktadır. 

Maamafih ıarki Çin demiryollarına ve 
yahut Mançuriye malikiyet, ihtilafın haki 
ki sebebi değildir.Japonya, Mançuri, Mon 

golilitan, dahili Çin ve 'tus Türkistanım 
ihtiva edecek bir Asya İmparatorluğu kuı· 
mağa çahşıyor. 

&S _..__ 
hCU 

Kont Okouma, çok evelden Japonya'· 
nın Hindistan•a kadar tevessü etmemesi 
için biç bir sebep mevcut olmadığını ıöy • 
)emişti. News Chronide, sulh için endite 
etmekte ve nizıu Japonya•nrn aramakta ol 
duğundan şüphe edilmemek lazım gelece 
ğini söylemektedir. 

Bu gazete diyor ki: 

"Şayet bir tehlike varsa bu tehlikey 
vücut veren her halde Sovyet Rusya de
ğildir. Şaı-ki Çin demiryollarrnın satın 

alınması için yapılan müzakerelerde Ja
ponyanrn takındığı tavır, bir takım düşün 
celere yol açacak şekildedit-. ... 

Malum olduğu veçbile japon efkarı 

umumiyeıinin en nüfuzlu kısmı, Mançu -

ride tahaffuzi bir harp yapılması lehinde

dir. Şarki Çin demiryollarındaki ruı ida 

reıine biribirini müteakip kabul ettirilmİ§ 

olan ttlhdidatm bir tahrik mahiyetinde ol 

duğunu kabul etmek kolay değildir. 

Ruıya'nın milletler cemiyetine girmeğ~ 

hazırlanmakta olduğu ve uzak §arkta ser

best kalabilmek için garpta bir takrm mi· 

saklar aktetmekte bulunduğu suretindeki 
japon iddiası, uf ak bir tahlile bile muk<wc 
met edebilecek bir iddia değildir. 
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SA YlSI HER YERDE 5 KURUŞ. 

:.4 merik<ı ve A ıırııp~ 

Birleşik devlet/el' 
milletler cemiye· 
tine komiser 
tayin ediyor. 

Va,ington, 13 ( A.A.) - Hau~ 
ajansı iıtihbaratına göre Amerikl{ 
pek yakında hali hazırdaki Bern elıt 
çiıi M. Higher Vilıon'u Cemiyeti A~ 
vam nezclincle komiser tayin ecleceN 
tir. 

Hali hazırda Cenevı·e'de Cene
ral konsolosu bulunan M. Prenti .. 
Gulbert, Amerika'ya dönecektir. 

Bu karar, tarihi addedilmekt~ 
olup Amerika'mn Avrupa ile ola,. 
münasebetlere ve Avrupa vakayii • 
nin inkişalına at/etmekte olduğ .. 
büyük ehemmiyeti göstermektedir. 

M. \.Jömböş'ün 
Varşova seyahatine 
alaka gösteri iyor. 

Peşte, 13 (A. 

A.) - Havas ajan 
sı bildiriyor: 

Macar b~~' eki

li M. Gömböş'ün 

eylul iptidasında 

Var§ova'ya yapa• 

cağı seyahat siya• 

si bir ehemmiyeti 

haiz olacaktıı·. Çün 
kü hariciye nazın 

M . Kanya da ken
di İne ~fakat ede-
cektir. Burada zan M. Göm&öı 
edildiğine göre bu seyahat iıtimz.aç mahi

yetinde olacaktır. 

Son Avrupa hadiseleri ve Roma ile 

Berlin arasmda çıkan tiddetli münakaıa • 

lar Pe~te'de huzursuzluk tevlit etmittir. 

Macariııtan Br lin ile temaıı kaybetme

mekle beraber, ikt11adi ve ıiyaıi muahede 

lerle bağlı bulunduğu ltalya'ya teveccüh 

etmektedir, 

Maamafih şimalde ınu:ı:aharet noktala

n aranması gene günün meselesi halini 

almıttır. Bununla beraber Macariıtan ile 

Lehistan arasında bir anlatma çok müıL:ül 

gözüküyor. Çünkü Lehistan kendisinill 

teessütünü mucip olan V ersay muahedeal 

nin tadilini açıkça terviç edemez. Diğer 

taraftan ilctısadi sahada da bu iki ziraat 

memleketi arasında geniş bir mübadelo 

cereyanının teessüs edebilmesine de ihti • 
mi\) yoktur. 

Amerika'da 
kurak faciası. 

Oklahoma, 13 ( A.A.) - Su azl .. 
ğı o dereceye varmıştır ki, şolörler 
otomobillerine lcizım olan suyun bir 
galonunu 30 çent vererek ıatın al • 
mak mecburiyetindedirler. Halbuki 
benzinin bir galonu 17 çentten iba • 
rettir. 
,.LE!-

HEDEFLERtMIZE 

• 
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DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
1..l\1Ai'4YA'DA l. 'GIL TERE'DE. -• 

Alman Dahiliye Na lrlanda hüki'ımeti-
zırının bir makalesinin vaziyeti. 

Berlin, 13 (A.A.) - Dahıliye nazırı 

M. Frick, "19 ağustos plebisistinin mana
sı,, nuvaniyle bir makale neşretmiştir. Mu 
maileyh, bu makalede bilhassa şöyle eli 

yor: 

"- Almanya'dan daha demokrat han. 

gi memleket vardır? Bir diktatör her hal· 

de millete fikrini beyan etmesine ve kara 

nm vermesine müsaade etmekten çekinir. 

Plebisist, ecnebilere fuhrer ıle milletin bir 

ve beraber ve Almanya'da gayri mesul 

Kork. · İrlanda - 13 (A.A.) - Deyli 
Telegraf muhabirinden: İrlanda müstakil 
hükumeti çok müşkül bir vaziyet içerisin 
dedir. Vilayetlerin çoğu, 'oir müddet için 
fıkaraya ettikleri yardımı kesmele mec
bur olmuşlardır.hükum t hiçbir bankadan 
para alamamaktadır. Diğer taraftan, İrlan 
da'nın İngilterc'yc ihracatı tevakkufa uğ
radığından varidat, fevkalade azalmıştır. 

U. Vt•nizc-Jos Londra'tla. 

Londra, 13 (A.A.) - M. Venizelos ve 
bir diktatörlüğün hüküm sürmekte olduğu zevcesi bir kaç hafta kalmak üzere bura. 
suretindeki iddianın yanlış olduğunu yenı ya gelmişlerdir. 

den gôsterecektir. 

Alman hükumeti, milletin büyük bir 

ekseriyetinin tasvibine istinat etmekte ve 

her sene serbest ve gizli olarak onun re -

yine müracaat edilmektedir. Almanya'ya 

düşman olan ecnebi gazeteleri, daima Al· 

manya hakkında bethahane bir takım şa

yialar çıkarmaktadırlar. Alman milleti, 

19 ağustos tarihinde bu şayiaları ortaya 

atan intrikactlarm yalan söylemekte olduk 

lanm ve alınanlar arasına nifak sokmak 

zamanlannm geçmiş olduğunu isbat ede-

cektlr • ., 

Sar'a ~irmck yasak e'lilmiş 

Saarbrücken, 13 ( A.A.) - Mahalli 

hükfımet alakadar makamlara gönderdiği 

bir notada tezahürata iştirak etmek üzere 

kafile halinde ve bir cemiyet azası sıfa -

tiyle de hiç bir kimseye Saar'e girmek mü 

saadesinin verilmiyeceğini bildirmiştir. 

Mahalli bükfunet bu kararın reyiam ko -

Atlas Ok) ano u t•frrini yaı•aıı 
tayyare knza) a uA-radı. 

Londra, 13 (A.A.) - Reid ile Ayling
in Atlas okyanosu seferini icra ettikleri 
zaman rakip oldukları "Trail of the cari
bou,, tayyaresi dün öğleden sonra Ham· 
blc'de bir tecrübe uçuşu yaptığı esnada 
yere düşerek parçalanmıştır. 

Tayyareyi idare etmekte olan yüzbaşı 
Reid hafif surette yaralanmıştır. 

E ... ki 1 panya kralı hakkmda 

Londra, 13 (A.A.) - Sabık İspanya 
Kıralı Alfons'un katibinin röyter ajansı 

muhabirine bildirdiğine göre babasiyle 
birlikte Avusturya'da seyahatte bulunan 
Kıralın dördüncll oğlu, 19 yaşında Prens 
Gonzalo vefat etmiştir. 

Prens gonzalo, bir otomobil kazasını 

müteakip arızi bir hastalıktan ölmüştilr. 

Prt·n~ Gonzala ua ıl öldii? 

Londra, 13 (A.A.) - Müteveffa Prens 
misyonu ile biliytilaf verilmiş olduğunu gonzalo, Prenses Beatris ile birlikte ve 

tasrih etmektedir. otomobille Karintiya eyaletini dolaşmak 

Alman teni~ ~anıpiyonluğu 
ta idiler. Otomobili idare etmekte olan 

Prenses, sarhoş bir bisikletliyi ezmemek 

Hamburg, 13 (A.A.) - Almanya tenis için birdenbire direksiyonu kıvırdığın -

şampiyonluğu şu suretle netiycelenmiş • 
tir: 

Tek erkekler maçında :unerikalı Bur· 

vel'e karşı 6-2, 6-1, 6-4 ile almanyalı Fon 

Kram galip gelmiştir. Çift erkekler kadın 

Ja:r maçında ingiliz Mis Dearman ile Mis 

Lyle, 6-4, 6-2 ile fransız Mlle. Adamof ile 

hollandalı Mlle. Kukerk'i mağlUp etmiş
lerdir. 

Muhtelif çiftler maçında Almanya 

şampiyonluğunu haiz Fon Kram ile alman 

Mme. Sterling, 6-2 ve 6-4 ile ingiliz Mr. 
Tuckey ile Mis Skriven'i yenmişlerdir. 

Çift erkekler maçını, çekoslovakyalı 
Vodicka ile Kaska'ya karşı 6-2, 6-1 ve 6-3 
ile ispanyalı Mayer ile avusturyalı Kuist 

katanmışlardır. 

Almanya'nm Pra~ cl«;i inin 
ıırotc tosu. 

Prag, 13 (A.A.) - Alman elçiliği bu 
yakınlarda marksist gazetelerle Prağ'da 
yerleşmiş olan alman muhacirlerinin gaze 
teelrinde alman hükumet adamlarına ve 
Almanya'ya karşı yapılan tecavüz ve if ti
rnlan şiddetle protesto etmiştir. 

Alman torpido u hatnıanuş 

Berlin, 13 (A.A.) - Bir alman torpi· 
do muhribinin Rugen adası civarında 

b tmış olduğuna" dair bazı İsveç gazetele 
rlnde intisar etmiş olan haber salahiyet 
1ar bir mf'mb elan t kzip edilmektedir. 

l 1 GECE AÇIK ECZANELER 
Anafarta1ar caddesinde 

ISTAN&UL 
ve Y enişeh;rde Gazi hulvarmda 

YENiŞEHiR 
Eczaneleridir. -

dan, otomobil oradaki bir dıvara şiddetle 

çarpmıştır. Bu kaza, dün akşam, geç vakit 
Kumendorf civarında vukua gelmiştir. 

Prens'e, eğer bir ameliyat yapılmış 

olsaydı, ha atını kurtarmak belki müm 
kün olacak idiyse de, kalbi zayıf olduğun 
dan bu amtliyat yapılamamıştır. 

Prens Conzaol, bu sabah erkenden has 
tahanede ölmüştür. 

Be) nhuilc·l kalay komi yomı 

Londra, 13 (A.A.) - Beynelmilel ka -
lay komisyonu, bu sabah toplanmıştır. 

lngiltcre' de fırtma ve ya~'Ilım· 

Londra, 13 (A.A.) - Dün I..ondra'da 
ve İngiltcre'nin daha bazı havatisinde gök 
gürültü~ü ve şimşekle karışık fevkalade 
şiddetli yağmurlar yağmıştır. 

Birçok evlere yıldırım duşmüşse de, 
nüfusça zayiat yoktur. Fırtına esnasında 
Esseks'te iki otobüs çarpışmış, yolcular· 
dan 43 kişi az, çok yaralanmıştır. 

Yt>nİ İngiliz-alman ticaret itilafı 

Londra, 13 (A.A.) - Gazetelerin ek· 
serisi, ticari muamelelerin tanzimi usulle 
rini natık olan yeni alman - İngiliz itila 
fının kıymeti hakkında pek betbin olma!(
la beraber Times gazetesi, bu itilafın şü 
mulü nisbetirtie şayanı memnuniyet oldu 
ğu mütaleasında bul~nmaktadır. İtilafna • 
menin tesviye edilmemiş borçlardan bahis 
olmaması ileri sürülerek ı apıJan şiddetli 
prote tolar ihtimal mevsimsizdir. HükCı -
met, hiç bir zaman bu borçların ehemm:
y tini gözden çıkarmamış ve bu itilafı akt 
ederken b siretkarane ve akıl ne hareket 
etmiştir. M. Şaht ile alman hükumeti, 
tesviye edilmemi borçlar yüzünden nl· 
mnn kredisinin ugramıs olduğu zararı 

takdir etmekte gecikmiyeceklerdir. 

Sa ay·cile 

FRANSA'DA. BiRLEŞİK DEVLETLER'DE. ISPA fYA'DA 

Profesör ve talebe- Amerika'nın üç Bazı şehirlerinde 
(erimizin seyyahatı. aylık harici ticareti müdafaa komiteleri 

plançosu. seçiliyot Liyon, 13 (A.A.) - Profesör ve tale
beden mürekkep 175 kişilik türk talebe 
heyeti Liyon'u gezmi terdir. Heyet yarın 
Provence-en-aix'c hareket c:decek ve ora· 
dan da Napoli'ye gitmek üzere vapura bi 
necektir. Heyet ağustos nihayetinde İs · 
tanbul'a dönecektir. 

Ft•h•nıen k Hin<li ... tan 01 ile 
Japon) a Iİ(•areti. 

Paris, 13 (A.A.) - Amsterdam iktısa 
di ve mali ajansının muhabiri yazıyor: 

Felemenk Hindistanı ile Japonya'nm 
ticaret heyetleri reisleri arasındaki noktcıi 
nazar teatileri neticesinde iki taraf ara· 
sında bir mukarene hasıl olmuştur. Şimdi 
yakında umumi bir celse aktedilerek ame
li mahiyette mükıilemeler yapılması imka 
nr derpiş edilmektedir, 

• 
ltalyan gazeteleri 
Yugoslavya'yi 
itham ediyormuş. 

Belgrad, 13 (A.A.) - Bazı İtalyan ga 

zeteleri, Yugosluyayı Avusturyadaki iğti 
ıatlara yardım etmif olmakla ittiham et . 
mİf olduğundan dolayı P olitika ıazetetıi, 
~makalesinde bu ittihamr şiddetle ret 
ve bunu iftira diye tavsif emekte ve bu 
iftiranın tam Avusturyanın Yugo&lavya'· 
nın dürüst hattı hareketi dolayısiyle res

men teşekkür edildiği bir anda ortaya ahi 
mış olduğunu ehemmiyetle kaydeylemek. 
tedir. 

Bu gazete ilaveten diyor ki: 
Avusturyadaki Jıcargaşalık günlerinde 

biz tamamiyle bitaraf ve fakat müteyak · 
kız müşahit vaziyetini muhafaza ettik. 
ltalyan fırkalannm Avusturya hududun· 
daki tahşidinin bir nümayişten bll§ka bir 
şey olamıyacnğrnı ve beynelmilel vaziyet 
dolayısiyle bu işin daha ileriye götürüle. 
miyeceğini biliyorduk. Yugoslavya'ya va· 
pılan iftiraların en eyi tekzibi Avusurya'· 
nın Yugoslavya'ya dürüst hareketinden 
dolayı teşekkür etmiş olmasıdır. Avustur· 
ya İstiklalinin muhafazası, Avrupa'nın 

beynelmilel siyasetinin en mühim esasla • 
rından biri olmak iycap eder. Fakat bu 
meselenin halli için faşizmin kullanmakta 
olduğu usuller, tehlikelidir, nmeli değil • 
dir 

Prens staremberg 
İtalya da 

Roma, 12 (A.A.) - Prens Sta -
remberg, bütün gün Osti' de kalmış
tır. Mumaileyh, sabahleyin Regina 
Pacis kilisesinde yapılan ayinde bu
lunmuş ve sonra avusturyah gençler 
kampına dönmüştür. Prens, öğle ye
meğini plaj lokantalarından birinde 
yemiştir. 

İtal, a'mn Viyana cl~iliği hiiyiik 
elçilik olmuyor. 

Roma, 13 (A.A.) - 1talya'nm Viyana 
orta elçiliği büyük elçilığe tahvil edilmiye 
cektir. Son günlerde diplomasi mehafi· 
tinde deveran etmiş olan şayialara göre 
bu fikir, Avusturya dostluğunu 
mutantan bir surette tevsik maksadiyle 
ileri atılmış idi. Bugün nim resmi surette 
beyan edildigine göre Avusturya ile İtal 
ya'nın diplomasi münasebetlerinde bir gil
na t b ddülut yapılmıyacaktır. 

Aı·~itliil Otto sc)ahat etlİ)or. 
lstokholm, 13 (A.A.) - Ar idük Ot 

to de Hah burg, Kop'"nhag'tan He1sings
berg'e gelmiştir. Şimale doğru otomobil 
ile seyah tine devam eden Arşidük ihti 
mal bu akşam veya yann sabah İstokhol
m'a gelecektir. 

Vaşington, 13 (A.A.) - 1934 senesi 
ilk üç ayına ait harici ticaret bilanç ısuna 
nazaran ihracat 1.018.367.000 ve ithalat 
829.903.000 dolara baliğ olmuştur. Ame· 
rika'nm Avrupa'ya 475.000.000 ve Avrupa 
nın Amerika'ya ithalatı 240.000.000 dolar 
dır. 

Madrid, 13 (A.A.) - Baskil vilayetle· 
rinde merkezi hükumetin menetmesine 
rağmen, mahalli bir müdafaa komitesi 
teşkili için intihabat yapılması ihtimaline 
kar§ı hadiseleri takip etmek üzere ba•zve• 
kıl ile dahiliye, harbiye, münak.ıl.it nazır 
lan devamlx bir surette makamlarında bu 

Buhran devrinde Amerikanın harici ti lunmaktadırlar. Hükumet mezkiir kanun
careti, ilk defa olarak iki milyar gçmekte suz intihabatı men i~in bütün tedbirleri 
dir. 

Amiral Bir•I Kurlnrılıh. 

Vaşington, 13 (A.A.) - Riyaset etti· 

gı heyetin üssülharekesinden 123 mi. 
uzakta, buz üzerinde kain küçük bir kwü 
benin içinde yalnız, bütün kışı tetkikath 
geçirmiş olan amiral Bird, zayıf, halsiz, 
fakat neşeli olarak, nihayet kurtarılmış. 

"'· 

almıştır. 

'iikfııwt mevcut imiş ·ve intiha
battan vazgeçiliyormuş. 

Madrid, 13 (A.A.) - Havas ajansı bil 

diriyor: 

Resmi malUmata göre Baskil vilayetle 

rinin her tarafında sükUnet mevcuttur. 

Ve belediye dairelerinin ekserisi intihabat 

M. Tomas Pulton•un idaresinde bulu. yapmaktan \•az: geçmiştir. Bilbao ve Sa

nan tahlisiye heyeti, 8 ağustosta bir trak- int Scbastian gibi bazı şehirlerde ise za • 

töre binerek, Little Amerika'dan hareket 

ctmiı, ve fırtına ile daha başka maniler 

yÜ%Ündcn iki defa geri dönmeğe mecbur 

bıta kuvvetlerinin müdahalesi intihap ko· 
mitelerinin toplanmaması için kafi gelmit 
tir. 

Doğrudan doğruya gelen telgraflı;ra 
olmuştu. 

Amiral Bird, 28 marttanberi, mcteoro göre ise, bilakis Saint Scbastian'da int ~ 

lojik vaziyeti tetkik için cenupta kalmış- bat yapılmış ve neticeleri bile anlaşıla ~ • 
tır. tır. Pasajes belediye reisi tevkif edillT'iş 

ve Saint Sebastien belediye reisinin d~ '' ı 

Cenup nıcrika'sma ~ilah ithali kifine intizar olunmaktadır. 

m eselesi 

Ottava, 13 (A.A.) - Kanada hükUme

ti, Bolivya ve Paraguvay'a silah ihraca -

tını yasak etmiştir. 

Kaza kaza üstüne. 
Almanya'da bir lren kaza1'ı. 

Berlin, 13 (A.A.) - Dün sabah Hellen 
garında Leipzig'den gelen hususf bir 
trenle bir lokomotif ar.asında vukuagelen 
müsademe, zannedildiğinden daha vahim 
olmuştur. Demiryolları idaresi on yedisi 

ağır olmak üzere 160 kişinin yaralan. 
mış olduğunu bildirmektedir. Şef dö tren 
ile bir yolcu kadın ölmüştür. Kaı:anın se
bebi, bir makas hatasıdır. 

.arpışnın neticesinde iki mii 
J 60 yaralı '\'ar. 

Halle, 13 (A.A.) - İki trenin Halle is 
tasiyonundaki müsademesi neticesinde 
bir malünist ile bir kadın telef olmuştur. 

160 yolcu yaralanmıştır. On yedisinin ya
rası ağırdır. 

• 
\İn)on tren kaza ıııda yedi ölü, 

31 yaralı \ar. 
Paris, 13 (A.A.) - Resmi mal\ımata 

göre Avinyon tren kaza~ı neticesinde 7 ki 
şi ölmiiş ve dördü ağır olmak Uzere 31 ki 
şi yaralanmıştır. 

DeYrilcn lokomotif 

Borsdorf, • layipzig yakininde , 13 (A. 
A.)- lstasiyonda bir marşandiz treninin 
lokomotifi devrilmiş on v2gon yanmış ve 
h2rap olmuş. şimendifer müstahdeminin -
den dört kişi yaralanmıştır • 

Kapaklanan otobii te iiç kişi öldii 

Glogau "Prusya,, 13 (A.A.) - Otuz 
ki~iyi nakletmekte olan bir otobüs, kapak 
lanmış. üç kisi ölmüş, altı ki i agır suret 
te yaralanmıştır. 

Diişen hir tay)arc 

Bcrlin, 13 (A.A.) - Bir spor tayyare 
i, bu sabah Bertin yakininde dü.,.müştür. 

Pilot, 2 w ır surette yaralanmış ve tayya-re 
fevkaUide hasara uğramıştır. 

imal t~paııya ·.... hdt•<liyderhıi:ı 
kararı. 

Madrit, 13 (A.A.) - Mınakalar komi 

tesinin tanzim etmiş c· 1~uğu anane esa.;" 

na müstenit iktısadi münasebetleri idame 

etmek istiyen şimali ispanya eyaletleri bo 

tediyeleri, intihabat yapmağa karar ver• 

mişler ve hükümet memurlarının menet• 

melerine rağmen bu intihabatı yapmıslar: 

dır. Bu intihabat, şimali lspanya'nm bir .. 

çok şehirlerinde yapılmıştır. Maksat, CJ·a• 

Jetler mümessillerinden mürekkep bir ko 

mite vücude getirmektir. İntihabata ~tı· 

rak etmiş olan Saint Scbastien ve bilbao 

belediye reisleri hükfımetın emriyle tev • · 

kif edilmişlerdir. 

İntihabatın yapılmasına müsaade <to 

miş olan Victoria belediye reisi de agıı 

bir para cezasına çarpılmıştır. 

AnH'rika-daki kuraklık için. 

Vaşington, 13 (A.A)-Reisicüm 
hur M. Ruzvelt Birleşik Amerika hü, 
kumetlerinde hüküm süren emsal
siz kuraklık dolayısiyle hasıl olan 
vaziyeti tetkik etmek üzere yardım 
idaresinin erkanım içtimaa davet 
etmiştir. Kurakb..1<tan müteessir o • 
lanlara tahsis edilen 525 miloyn do 
larlık kredinin kafi gelmiyeceği c:ın 
laşılmıstır. Hükumet yeni ihtiyacla 
n tetkik edecek ve ziraat mahsul .. 
leri fiatlannın yükselmesine mani 
olacak tedbirleri alacaktır. Hüku .. 
met aym zamanda ekinlerin tahdidi 
prog-ramını da tadil eyliyecektir. 

Ahdiilkerim hakkındaki rh:a -
) etler dof' ru dc·ği]. 

Paris, 13 (A.A) - Menfada bu1 
lunan Rif reisi Ahdülkerim'in fran .. 
sız mmtakasında ikamet müsaadesi 
ni aldıırına dair olan haberler dog .. 
ru de ildir. S:ılahiy ttar mehafilde 
söyl ndi~ine göre böyle bir kararı 
~ncak Madrit hiikumetivle anlasa .. 
rak verilebilir. Halbuki Rabat, Pa .. 
ris ve Madrit arasında bu hususta: 
hiç bir müzakereye girişilmiş değil 
dir. 

imtihana hazır anınız: 
Milli • 

sanayı sergisi 29 birinci teşrinde Ankara 
Sergiye iştirak müddeti 1 eylôlde 

Sergievinde 
bitecektir. 

aç. lacaktır . 
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Gümüş me§elesi. 
M. Ruzvelt, altından sonra gümüşü de 

devlet emrine aldı. Bu kararı yeni bir İn· 
Elasyon'un takip edeceğini söyliyenler var. 

Eğer Amerika hükumetinin böyle bir t· 

zusu olsaydı, bunu, gümüşe elini sürme
den de yapabilirdi. 

Bizce gümüşü Jevletleştinnenin başlıca 

iki mana ve maksadı vardır. Bir kere, M. 

Ruzvelt, ~u 1111 alarda ehemmiyetli bir kis

tni intihabatı idare etmekle meşguldih·. 

Buhranın dcv<1ını. iıtsizlik ile mücadele, 

büyük gı-cv hareketlerini yatı§tırma ve 

görülmemiş bir sıcak dalgasından mu~ta

rip İnsanlar gibi meseleler arasında bir 

devleti idare etmek, kolay değildir. ~ğcr 

lıütün bu dertler arasında Amerika'daki 

geniş hnlk yığınlaı·ı, politikaya kıu·şı ha

la bir alaka besliyebiliyorlarsa, inııanın her 

feyden evel siyasi bir nıahluk olduğuna 

hakikaten inanmak lazımdır. Fakat arneri

kalılar bu alakayı bütün iktısadi ve içti

mai afetlere rağmen muhafaza ediyorlar 

ki M. Ruzvelt, "new deal,, (yeni hareket) 

narnına propagandasını yapıyor ve bu pro· 

pagandayı son gümüş kanunu ~ibi unsur
larla takviye ediyor. 

Bu kanunun ikinci mana ve maksadı 

daha esaslıdır. Amerika, Çin ile büyük ti

caret muameleleri olan bir memlekettir. 

Son zamanlarda Çin'e yapıldığı için japon 

hükumetinin ~iddetli ihtarlarını mucip o

lan beynelmilel istikraz işinin başında da 

Amerika bankaları gelmektedir. Çin ise, 

gümüş para kullanan en büyük memlcckt· 

lerden biridir. Gümüşün amerikan devle

tinin kafi bir murakabesi altına girmesi. 
Arnerika için iki bakımdan mühimdir: 

1. Çin ile olan ticaret muamelelerinde, 

eşya fiatlan üzerinde amil olmak, 

2. Çin'e verilen istikrazm tahı;ilinde gü 

müş para büyük bir a·ol oynıyacağından, 

iıtikraza ait "transaction,. larda, gümüş 
fiatlarını elde tutmak. 

Yalnız bu iki maksat, M. Ruzvelt'in 

son gümüş kanununu İyzaha kafidir. Bu 

iki maksat haricinde ayrıca bir de inflas· 

Yon ihtimalini dile dolamak, altın blokuna 

mensup milletlerin bütün buna benzer ha· 

reketler karı111nda korkulu rüyalar gör

meleri dolayısiyle tabiidir ama, amerikan 

Para hareketinin klasik bir inflaıyon ile 

fte başlangıçta ne de şimdi hiç bir alnka

Q olmamıt olmak itibariyle, tamamiyle 
bQsrzdrr. 

BURHAN ASAF 

~~------···--.-.-------

Türkofisin 
amblemi. 

Türkofis, geçen Cuma günündenbeı-i, 

tüccarımızı alakadar edecek mühim piya· 

ICl laaberlerini Hakimiyetle neşre başladı. 

Bundan başka gazetemizde hea· gün bir sÜ· 

tun bulunduruyor. Gerek haftalık scrvisı· 

lliıı, gerek gündelik ticari haber scrvisinh1 

haı tarafına Türkofisin amblesini koyuyo
ruz. 

Okuyucularımızdan bir kısmı , şeklen 

de çok güzel olan bu işaretin neye delalet 

etliğini bizden soruyorlar. Türkofis ycnı 

\>e modem bir teıkilattrr. lktısat Vekili 

Celal Bey bunu laalcttayin bir daire değil, 
İddiah ve lüzumunu kendi eserleriyle filen 

de İıba~edecek bir müessese diye teşl<il "1 

ti. Filhakika daire tertibatında, çalı~mıı 
t.rzında resmi dairelerimizin alı§ılmış şe
killerinden ayrılan bir yenilik vardır. Eıe
ıtine ve filen yapabileceği hizmetlere ge

lince; şimdiden delillerini istemek haksız. 
ide olur. Bunu bir ve hatta iki sene sonra 

IOrnıatı:vız. Yukarıda işaret edilen amble

~ Relince,bütün mümasil ticaret ofisleri 

ailai .• da, dünya ticaret aleminde ticaı·et 
allaJu telakki edilen "mercure''ün i§arcti· 
f\İ L L 1 ·ıı·ı 0 

• • • ıq•u etmit ve fakat mı ı eştırmış~ • .-. 

l'iiticofiıin resmi unvanı malum olduğu 
~ere lktısat Vekaleti Türkiye Dış Ticaret 
lıten M·ıı· y· · D · 'd' B ı ı ıcaret Ofislerı aıresı ır. u 
lteı:.... 1 • d .. -- .. e erın ilk harflerini amblem e goru-

)o.-u~. Fazla olarak fırka oklarını da ala· 
;;tc amblemi daha manidar ve güzel biı

•le kalbetmi§tİr 

ffAKlMIYETI MILLIY! 

ş 
tllU 

Beynelmilel Parla- İkinci Dil kurul -
mentolar birliği tayına iştirak 
konferansı hazırlığı edecek olan ar. 

İstanbul, 13 (Telefon) - 24 eylulde 1 b 1 13 ( ) T O T C U stan u , A.A - . . . . -
toplanacak olan beynelmilel parlamentola.r nıumi Katipliğinden: 

Kütahyalıların 
yeriııde bir kararı 

Kütahya, 13 - Kütahya imam ve ha • 
tipleri aralarında verdikleri bir karar neti -
cesi olarak müfettişliğe müracaat etmi,ler 
ve bundan sonra yalnız vazife esnasında 
sarık saracaklarını ve sair zamanlarda di -
aer vatanaslar oibi şaol<R ile gezeceklerini 
beyan etmiıılerdir. (A.A.) 

bırliği konferansı hazırlıklarına devam edıl 18 ağ'Jstos 934 cumartesi günü saat 14 
mektedir. Bu hazırlıklarla meşgul olısn par- ti' toplanacak ikinci Türk dili Kurultayına 
lamentolar birliği türk grupu bugün top · aza olarak i'tirak etmek üzere müracaat 
knmış ve hazırlıklara müteallik muhtelif iş edenlerin ikinci listesi ıudur: 111m, Fevziye Kizmı hanım, Fitret Ecip ha 
lerle i~tigal etmiştir. . . M. Dündar bey, M. Emin bey, Köprülü ı:um, Fitnat Mitat hanrm, Furuzide hantm, 

Konferansa gelecek murahhaslar ıçıo zade Mehmet Fuat bey, M. Mümtu bey, Galip Pıuıa. Güzin hanmı, Hadiye Nimet 
Devlet Demiryolları ve Denizyolları idare· M. Namık bey, M. Saffet bey, M. Şekip "•nım. Halil bey, Handan hanım, Hasan 
)erince yüzde elli tenzilat yapılması hükô • bey, Serafettin bey, M. Şerif bey, M. Zeki hev. Nasan Kiriso~lu bev, Hayri hey, Hayri 
metçe takarrür etmiştir. hey, Mahmut Ragrp bey, Dr. M. Şadi B, Dr. Muhittin bey. ffllVrive hanım, Havrünnisa 
M "f V k"f" ı· t b l'd M h t S · b ıı· M h S"I t<,rif hanım, Jlr. Ritter, Dr. Vittek. Hıfzı aarı e ı ı s an u a. a mu emsı ey, mua ım az ar u ey 

V man hey, Mediha Adnan hanım, Mediha Tufik bey, Hilsamettin bey, Musa Hüseyin 
İstanbul. 13 (Telefon) - Maarif e. IY1.uzaffer hannn Mehmet Ali Hasmet bey, '4amık hey, Hüseyin Nl\mtk bey, Hüsnii bey, 

kili Abidin Bey bugün Ankara'dan geldi. Mehmet Nuretti~ bey, Mehmet ~ref bey, J-1.iisnii b ... v. hrı.art11hoi1l.u Gıyaıı bev .• lhra • 
lııtasyonda maarif erkim ve muhtelif zevat !ı b lh h Al tt b lb h H k 
tarafından karsılandı. Vekil Bey Oniversi • Mehmet Şükrü Bey, muallim Nepare Hüs- ım ey. r1ı. ım ae ın f'V, ~a ım a 

nü hannn, Melahat Sabri hanım. Meliha 1 kı bev. lbrahım f uet bey. lbrahırn !lsman 
teye giderek rektör Cemil Bey ile Üniversi- Avni hanım Memd b T gut bey Muhittin "ev, Ihsan bey, '"'"" btv. irfan Emın bey, 
te isleri hakkında ~örüştü. Doiran bey ·Muhlis: han':ı Murat bey Mu •rfan hanrm. Madam irini, lsm11.il bey, 

Vekil Abid.in Be~ dil kurultayında b~lu sa Kaznn İ>ey, Mustafa S~mdumi bey,' Mi- '<'a~,.j bey, Ksu~ri h•v, Kamil bev. AKani bey, 
nıo.cak ve ay nıha!et•ne kn~ar . lstanbul da tat s.,dullah bey, muallim Mu5tafa Sait '<arlhofmeir F.f ., Kazım bey.. Kazım be!, 
kalacaktır. Vekıl Bev Onıversıte doçent· L y Muat' .. h il' M ff k b '(,.mal hov Kem?1 bey Lamıa harımı. f.•ıt-

k . 'le , ı.. anım, mua ım uva a ey, · • 
lcrini de kabul edece hr. Muzaffer Basri haı:nm, MükerrPm hamm, 'ii bev. M"bmnt Mrf.!me.t bev. Mıı"m~t Sıt-
\ 'ali )fuhittiu Bı·y ile Et<·m izzet 

llf•'\' arasındaki da \'a. 
İstanbul". 13 (Telefon) - Milliyet refi 

lıimizin yazı işleri müdürü Etem izzet Bey 
i!t• Vali Muhittin Bey arasındaki davanın 
~örüJrn,,.sine bııl!ÜD devam edilmiştir. Etem 
izzet Bey mahkemede Vali M•!hittin Beye 
tarziye verdimnden Muhittin Bey davadan 
feragat etmiştir. 

!lı1üve1'det hannn M"krimin Halil bey, Na- ~, bPv. Malı:~ut Narpilerıvan Ef., M"lık F,f ., 
im Hazım Be;, u N1ıime Ahmet Halil Malik b"v. Ma~.::ım M"rika, Arif bev. Mr: 
\\anım, Nakiye hannn. Namdar Rahmi bey, Mıı Rİİroilo•11c: Merdi S drPttin bev. Mecdı 
~aşit Haki" Bev, Nazım Bev, kavına. C\ait h0 v. M•d;h" hanım. Mediha Mitat ha-
1tam Nazmi hev, Ne .. in bev, mual im Nevzat " 1m. l\fe~rnet Arfil hev, Mehmet Vahit hey~ 
Ayyaz bey, Dr. Nihat bey, Nihal Adil llllelah3t hanım, 1\1 .. liha N"'zım hanım. Menı 
1>ey. Refet Bey, RPfik bey, Reşat Sem- ~anfl" l'r'erzııh Mııfıittin hıınım, M. Fuat 
ro>ttin bPv, mühendis Nuri hey, Osman bey, hey, M"v":"" N---.mı hanım. Kemal bey, Or. 
Osman Ceml\l bev, Onıan N• r:i bev, m ıl.ar q",., ..,ııJ,. Mirza bey. 
riı Ral!'ID Rıfkı bey, Raif N"cd"t bey, Ra- Bu iki list" ile d"nkü listelerde a~l~rı 
it De•ıl .. t~rav bey. Recai h"y, RPfet Avni vazılı , .. tlıır ~er ıf.n sut ond111 n on ıluye 

l"itanlml lu•lf•cli)·t'""İnin oktrn"a bey, NizamPttin Rifat Rey, Dr. Nu. lit on dörtten on yedive kadar Dolmı-.hahçe 
c;ettin bev, Ki\idi Rifat hey, Or. Saıl ... t. "e l"f=l!i Sırav1"r MüdürliiP:ü dairesinde açı 
\m Vedat bev. Sııdri Etem hey, s~five Hü- lan davetiye d~!htma me~kezirıe müracaat
~evi11 humn. s .. ı;ı" Cimrnı bey. M. Sı-1-.1.at le J< .. rtlarını l'!Hrrmıııları rıı:a olunur. 

1 • • 
n!'~esı. 

lstanbul, 13 (Telefon) - Gümrükler 
idaresi oktruva hissesi olarak belediyeye 
haziran ve temmuz aylarına mahsuben yüz 
bin lira vermİftİr. 

meı-ika ~cfiri. 

~İn bey, Salih Zeki bey, Sauiye iffet Kadri A~a ve dinle~icileri~ acltlar_ı her l!Ün lis 
/ll\1•'"1. 5.,1,_ı,Attin ~ .. ., Sırn 8f'v. mii • ·~ halınd,. nesredılecıol<tır.: Bu lıstelerd~ ad
'1erıdis srtlu bey. Or. Fuat bey. flr. Suohi ları çıkanlar V«>ne ıb~ıtma merkezınden 
~iilevımın bev. Dr. Süha bey. Süleyman '<artlarını Ahb:f,.cekferdir. 
\funit bev, Siirevya bey. Or. S'irevya Tııb 
in bev. SRdiye l.anrm, Sl'msettln bey. Sev 

ket Aziz bev. Sevket g;;,.P.vya bey. Sev · 
"i bey, Or. Siikrö bey. Taha bey, Tahsin 

Dt•nizli llalktwi azaları ""<'l'ahattan Ömer bey, Talat bev, Teolonos ef,.ndi, 
cleindiiler. · Tevfik B,.cim bey, y,.vfik NPr.ati bev, Tev-

lstanbul, 13 (Telefon) - Amerika se 
firi mezuniyetini geçirmek üzere Paris'e ha· 
reket etmi,tir. 

0 · ı· 13 K h·yelerde hal fik bev. Uluğ bev. u~aki zade Halit Ziva enız ı, - aza ve na ı 1 b" Be · · 
ka temsil vermekte, tetkikat yapmak ve Bey, Velet Ce e 1 ": mualhm Vı-sı • 
yoksul cocukları sünnet etmek üzere dört me hanım, Yakur> Kachı Bev, v"~ıtr F.fen
J.an eveİ yola çıkan ffalkevi gençleri bu • .ti, Ya~ar Çetin bey, Yusuf Serif bey, 
~ün Denizli'ye dönmü,lerdir. Bu seyahatte !us~f Ü'l~an bey, Y~~a Ekn~kav,. bey. 
Tavas, Acıpayam kazalariyle Kızılcabölük '.«k•r Kadı:' ~ev~ nrn.fesor Or .. 7.ıvA. Cem~) 
Kızılcahisar nahiyelerinde verilen temsi~ ler ~ey. Cenvırlı o~fo Z~ya bey, Zıya bev. Zı
de 4600 kiıi bulunmuftur. 265 fakir çocuk va N ri Paşa, ZiyaaUin hey, mülazim Talat 
sünnet edilmif ve bir kısmına givecek ve ~fü~nü bev. 
armağan verilmiştir. Kaza ve nahiye ahalisi Kurultaya daim~. dinleyici olınak işti
Halkevinin bu zivaretinden çok memnun ol "Rk etmek üzere muracaat edenlerin ikinci 
muslardır. (A.A.) liztesi şudur: 

• Adalet hanım, Adnan Cahil bey, Adviye 

T. O. T. C. l\lerkt•z Ht~yt·tl 
toplantısı. 

lstanbul, 13 (A.A.) - T. O. T. C. 
Umumi Kitinlii'inden: 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi mer
kez heyeti ve kurultay merkez bürosu bu -
gün saat l 5 te Umumi Katip lbrahim Nec -
mi Beyin reisliği altında Canakkale mebusu 
Ahmet Cevat, Aksaray mebusu Besim Ata -
11\y. Müzeler Müdürü Hamit Zübevir, Orta 
Tedrisat llmum Müdürü Hasan Ali, Konya 
mebusu Naim Hazim ve profesör Dr. Saim 
Ati Beylerden mürekkep olarak toplanmış, 
'umltava f'Önderilen tezler hakkındaki tet
kivkatma devam etmistir. T or>lantıda Sov • 
vet bilırinlerhul"'n Prnf,.sör Mösyö Samoil • 
oviç, Profesör Miisyö Mefftninof. ve Eski~e
hir mebusu Profesör Yusuf Ziya Beyler mi· 
~afir olarak hazır bulunmuılardrr. 

Çankırı'da kada!Stro i~lt•ri hanım, A. Galip bey, Agop Nargileciyan Ef. 
Çankırı, 13 - Çankırr'da kadastro iş- Hacı Ahmet bey, A"met Kemal bey, Ahmet 

lerini ttkiyk elmek iizere Tapa ue Kadastro Rasim bey, Akdes Nimet bey, Dr. A. Naim c 
Umam Müdürü Cemil Bey şehrimize geldi. bey, Arif Müfit bey, Saim bey, Asım bey, r 
iki gün sonra Çoram'a gidecektir. Kadas · A. Sırn bey, Avni Ali Candar bey, Ayniha- 1 

Umumi merkez heyeti yarm saat 15 te 
'"h"r t~nl"nAf"Rktır. 

tro işleri ilerltmtkledir. ( A.A.) yat hanım, Baha bey, Bakiye hanım, Baki-
ve Salih hanım. Behzat Velittin b"y, Btlkis 

T4·mmuz ic:inrle kayclNlilen gizli NPdim hanım, Burhan Ümit bey, Cavit bey, 
(] 0 ;-Fum \'e CHüm vakaları Cemil Melih bey, Edirbe hanım, Efser ha. 

Tem:Uz ayı içinde memleket d bilinde mm, Fanık bey, .Fatm~ hanım, Fazıl bey, 
31839 gizli doium, 15532 11h~li öliinı ve Frbmi bey, Fehmı lsmaıl bey, Fehmi Şük • 
• "<:~6 r.i:ııli evlenme kavdedilmİ§tir. rü bey, Feridun bey, Ferit bey, Fevziye ba 

JQ::::SCA SC::S c: mcs:s ...... 

Çoram'da şelıitltr abidesi Of saat kaltsi (yazısı mtmltl<et postası siitanntazla) 
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SAYIFA 3 

lc~=~oville 
E aziz'e. 

On yd var. Geçti bile. Rize meb su 
rahmetli Rauf, ben, ve daha üç avcı arlm .. 
da§ sözleştik. Küçükyozgat'taki ŞıhJarh Rı
za Beye konuklayıp bir iki gün av edecek· 
tik. O günlerde Yabşihan'a bir dekovil İf • 
lerdi. Kalabalık arasında biz de bir va .. 
gonumsunun köşesine sığıştık:. T ren.~simiz 
Kayaş'a kadar bir ve ondan otede ıki kere 
takımı taklavatı ile yoldan çıktı. Her sefe -
rinde bütün yolcular indik ve el, kol, omuz 
emecesiyle yola koyduk. 

Çok ayaz oldu. Gittiğimiz yerde iyi bir 
av edemedik. Gene Yahıihan dekoviliyle 
döndük. Bu sefer bir kere yoldan çıktı. Ma· 
mak durağına gelirken bir köylü dedi ki: 
- Şu sağdaki sırtlarda çok av bulursunuz, 
ama Mamak buraya epeyce uzaktır. Kon· 
döktöre sorduk: - Bir dakika hatmmız 
için duramaz mısınız? Memur açık bir kah
kaha ile dedi ki: - Bu ekisprestir, dura• 
maz ! Ama siz teıehbüsü ıahsinizle inebilir· 
sniı ! - Nasıl - Bir rampadan geçerkea 
atlamak suretiyle) 

Be, arkadaş göıgöze geldik, karar mı 
karar. ilk rampaya benzer bir yere gelin· 
et en akıllımız olan rahmetli Rauf küt diye 
atladı. Arkasından dördümüz ikiıer ikiıer 
ntladrk. Bir yanımıza bir feY olmak §(iyle 
dursun, nostallarnnızm kenarını çamur bile 
bulaşmadı. 

iste Cümhuriyetten bir gün önce koca 
Anadolu'nun şarkı, şimali, ve ortası böyle 
idi. Ve yarım yamalak bir dekovilimsi var· 
dı. Fnkat milli nvasta cok işe yarayan ba· 
nu yirmivelim. Bu bozukdüzen drl<ovil yol 
dan cıktıkca. devrile kalka bize, memleke • 
tin dcmiryo1lıı.rma olan hasretini anlattı ve 
baıı•n Başvekilimiz olarak bütün millete hız 
verdi. 

Buf!Ün. 1 O ağustos 1934 ... 
Türk demiryolu mükemmel bir trenle 

•aa Elazi7'e varmıştır. Biz oraya o dekoville 
ula trk. S!lmsun'a, Malatya'ya. Sıvas'a, Ba· 
lıkesir' e falan ulastıi!ımız gibi. Bugün de 
'1ızımız artmıştır eksilmemiştir. Bugün cie 
ba,ımrzda gene o 9.Ünkü Ba~vekil'imiz var. 

Kafamın içi uğulduvor. gözlerim dolu• 
yor, duygularımın binde )>irini yazamrya • 
cak kadar heyecandayım. Penceremin ö • 
nünde masmavi bir deniz parcası duruyor ve 
çocuklar punakeyif yüzüyorlar. içlerinden 
En ofaiı kulaç atarken bütün bir göğüs gÜ• 
cii ile havkırıyor: Ba,ta bütün dünyanııa 
saydığı Başkumandan, Çelik ağlarla ördii~ 
Anavurt'u dört ba§lan ... 

Cömhuriyetin yirminci yılında demir af 
larla ördü~müz bu Anayurt'un dört bir 
cevresini limanJann mendirekl•n ile bP.zen • 
miı göreceğiz. AKA CONDOZ. 

Ha va postaları için 
tetkikat yapılıyor. 

Posta telgraf ve tı:lefon idaresi me!D ı 
leket dahil ve harici tayyare posla nakliya· 
h için büyük ıehirlerc!e mühim mevkilere 
posta kutuları koymak tasavvurundadır .. 
idare bu hususta tetkiykat yapmaktadır. 
Şimdilik Ankara, Eskişehir, lstanbul ara • 
sında işliyecek tayyarelerin nakledecekleri 
mektupların beher 20 gram ve lıüsuriyle 
havalename ve kart postalların parçalarrn 
dan on kuru~ poıta paketlerinin kilo ve kü· 
sorundan 75 kuruş ücret alınacaktır. Posta 
ücreti venniyen müesseselerin tayyare ile 
naklettirecekleri m ktup ve paketlerden de 
muayyen ücretler alınacaktır. 

-···-
lzmir Posta ve telgraf başmiidiirü 

Vekalet f'mrinc alındı 

lzmir posta ve telgraf baı müdörii f.n. 
ver Bey görülen lüzum üzerine Vekilet el9-

rine almmışbr. 

ADAPALAS 
BURSA - ÇEKİRGE 
Birinci sınıf otel ve banyo

ları, Sıhhi ve bol gıda, Güzel 
manzaralı odala.r, Bol güneş 
ve hava, Her odada akar su 
tertibatı, Geniş ve mükemmel 
mefruş salon ve odalar, Rad• 

yo. 
Telg. Ad.: Çekirge Adapalaa 
Telefon 17 

7-3257 



Memleket Postası 
Komşu Vilayetlere örnek olacak bir belde: Çorum. 

Çorum, köşe, bucağınr çevreliyen vila
yet sınrrları içinde Gazi ülkü ve sevgisinin 
en canh ve verimli örneklerini ~akit vakit 
göstermiş ve yaymış bahtiyarların bahti
yarı bir cümhuriyct beldesidir. 

Şimali Anadolu'nun bu, varhgı çok 
Ulkesinde, yer yer peydahlanan enerjiler, 
Çorum gençlerinin gönülllerini tatlı tath 
halecankndıracak, gururlandıracak kadar 
kıymetlerele dopdoludur. 

Saltanat idaresinin bakımsız, eşkiya uğ 
rağı Çonım'u ile, Gazi Türkiyesinin ülkü, 
sevgi dolu Çorum'u arasında fersah fersah 
ulaşılmaz aykırılıklar vardır. 

Din, mezhep mücadelesiyle uzun uzun 
boğuşan, tegallüp ve taassupla boğaz bo
ğaza gelen, Çapan oğullarının, Çapulcu 
oğullarının talan ede ede, bağrında derin 
derin yaralar açılan Çorum, bugünkü şen 
neşesini kayıtsız. şartsız GAZİ YOLU'na 
katılmakla bulabilmiştir. .. 

" tt 

Mazi olmuş bir devrin çeşit ç('c:it facia
larım birer birer deşmek bu mahdut say
faların yeri değildir. Ve ben, bu . ,k, 
fersiz satırlarda yanık. yıkık Çorum'u de
ğil, baştanbasa ülkü sevgi kavnacı hiı bel
denin şen türkülerini söylemek isti· 
yorum ... 

İnsanlar görüyorum yeni ... yapılar gö
rüyorum yeni.. Etrafı ağaçlıklı yollar gö
rüyorum yeni ... kafalar yeni. gönüller ye
ni, enerjiler yeni, hep hep yeni. 

Memleket analarının tatlı ve sıcak bir 
çatısı olan DOÔUM EV1 her yerde eşi bu
lunmıyan bir cümhuriyet eseridir. 

Hasta vatandaşlara kucak kucak şifa· 
lar saçan MEMLEKET HASTAHANE
Sİ cümhuriyetin feragat dolu bir varlığı· 

dır. 
Renk, renk, pırıl pırıl yanan elektrik

ler cümhuriyet Türkiyesinde nurlanmıştır. 

Bu. ~ürü! {!ilrül akan sular Kemalist 

aevrinde gelebilmiştir. Gazi çocuklarının 
cıvıl cıvıl kaynaştığı mektepleri cümhuri
yet yükseltmiştir. 

Milli kültürümüzü inan ve iymanla ya
yan Halkevi, bu memleketin en değerli 
bir eseridir. 

Önünden her geçeni hayran hayran say· 
gıyla duraklatan ŞEHİTLİK ABtDg::;t 
vatan için kanlarını seve seve akıtanlara 

ne büyük bir sevgi nümunesidir. 
Ve bütün bunların başında, Çorum, ço

cuklarını engin bir deniz gibi dalga dalga 
coşturan G A Z İ H E Y KEL 1 ne bii
yük kudret kaynağıdır. ., 

" tt 

Bu memlekette her şey yenidir. 
Düne kadar Elkasibi habibullah ile mü

tr-vekkil pinekliyen esnaf, bugün cümhuri
yet iktısadiyatına aksamadan ayak uydu
ran bir varlık gösterebilmiştir. Ve bu mem 
lcket evlatları. yerli malı, yerli yiyecegı 

ve yerli iymalinin gönüllü bir sevgilisidir . 
Çorum'da en zengininden en fakirine ka
dar herkes yerli yer, yerli giyer, yerli 
içer. .. ,, " 

Tatlı. ılık bakışlı. gözleri kudretten sür
-neli Çorum kızlan yeni hayata ayak uv
durmıya çalışıyor. Onun tek ve yegane ku
suru henüz çarşafı atmayışıdır ve gün ge
'ccek hakikatleşecek ki, bu da bir hikaye 
")lacaktır. .. 

Ve bütün bu. başarılmıs kı •metler. de· 
~,.rler, vnhklar arasında tek bir istek. 
'"k bir dilek var: Tren!. 

Türk vatanınm en ıssız bucaklarına ka
dar uzanıp yayılan demir ağlar bu veri
'llİ çok diyara d;ı sarıldığı kucakladığı 

..,ün, trenin düdükleri uzun uzun Corum 
•ıfuklarında cığlrklar kopardığı gün, ~o
.. umlularrn bahtiyarlıklan kat kat artmış. 

iicelmis olacaktır. 
CEVDET YAKUP 

Aydında spor w erkez heyeti yeniden seçitiyor. 
Evelce topl,ndığını bildirdiğim spor 

mıntaka merkez heyetine seçilenler, heye 
tin daha kuvvetli elemanlarla takviyesi 
için elbirliği ile istifa etmişlerdir. Yeni 
heyeti seçmek üzere grup murahhasları 
dün Halkevi salonunda Şükrü Beyin baş · 
lığı altında toplandılar. İntihap netiycesi· 
asağıdaki zevatın kazandıkları anlaşıldı: 

Merkez heyeti: Reis defterdar Nafiz 
Bey, ikinci reis Hakim Cevdet Bey. muhıı 
sip muallim Behçet Bey. azalıklara da Dr 
Şakir Bey ve emniyet memuru Şükriı Bey. 

Futbol heyeti, Nihat Bey Çine. Ekrem 
Bey Çine, muallim Celal Bey, Mazhar B. 
Hasan Tahsin B. atlet heyeti Halit Ziya 
:B., Nesimi Bey, Z ki Bey Koçarlı, Fikret 
Bey. Kenan Bey Söke. 

Ziraat Bankao;ı 'Faaliyeti - Şehrimiz 

Ziraat Banka~ı Müdürlügüne tayin edilen 
merkez şube seflerinden Muhterem Bev 
Aydın'a gelerek ise başlamıstır. 

Bıyıklı çifliği i ini halletmek ıçın 

evelce kurulduğunu bildirdiğim komisyon 
dün ilk toplantısını Muhterem Beyin re 
isfü ... ·~-le vaparak bu işi tetkike başlamış 

tır. Scnelerdenberi sürüncemede kalan 
ve müzmin bir şekil alan Bıyıklı çiftliği 

işinin yakında halledilerek köylünün top
raklandırılacağını umarız. 

Muhterem Bey aynı zamanda vilayetı 
mizdeki zirai kredi kooperatifleri ve incir 
işiyle de yakından alakadar olarak tetki· 
kata başlamıştır. lncir müstahsillerinin 
teşkilatlanmasında Ziraat Bankasının oy· 
nıyacağı mühim rol dikkate alınınca Muh 
terem Beyin işine başlarken en mühim 
J11"'Vzuları ele • lclığı İyi tebarüz ediyor. 

Kır bahçeler incirleri - Bundan evel 
ki mektubumda havaların kurak gitmesin 
den kır bahçelerdeki incirlerin ufak kal
dığını yazmıştım. On gündür devam eden 
deniz yeli, kır bahçelere çok fayda vermiş, 
buralarda da incirler büyümeğe ve ballan 
-nağa başlamıştır. Deniz yeli devam ettik 
çe kır bahçelerdeki incirler de biıtün bü
tün iyileşecek ve hurda natiırel tabii mik
tardan fazla olmıyacaktır. 

a vcılar bayramı 

Ötcdenberi faal bir halde bulunan Siv
rihisar avcı1arı 934 senesi başında açtık
ları cemiyeti iyi bir binaya } erleştirerek 
idare heyeti seçmişlerdir. Yeni idare h('y· 
eti işe başlar başlamaz yeniden aza kay
detti. Halen 200 dzası vardır. Avcıların 

verdigi bir karar mucibince Cuma g"nü 
avcılar bayramı idi. Bugün, outun avcılar 
ile beraber Eskişehir Valisi İsmail Hakkı, 
Kaymakam Rüştü Beyler diğer memurin 

ve gençlerin de iştiraki ile neşeli olarak 
geçirdiler. Avcılar ve davetliler Teke
viran köyünde toplandılar. Milli oyunlıır 
oynandı. Avcılık hatıraları anlatıldr. Ku
lüp reisi Talat Beyin avcılık hakkındaki 
sozlerine Vali Bey tarafından cevap ve
rildi. Müteakiben av mahalline giden av
cılar birkaç saat sonra yığın halinde kek· 
lik ve tavşanlarla döndüler. Bu dönüş ay
rıca bir neşe vesilesi oldu. 

Avcılar Cemiyeti, verdiği bir kararla 
nemleketimizdeki cemiyetlerle tanışmağa 
ve bu cemiyetlerle müşterek av yapmağa 

"lavet edecektir. 

Yabancı postası. 

Sovyetler mem
f eket•nde spor. 

Sovyet sporunun 
prenpisleri. 

esas 

Sovyet spor faaliyetinin muhtelif saf
halarını tetkike girişmeden cvel şimdiden 
bu memlekette beden terbiyesi ve sporun 
müstenit olduğu esas prensipi iyzah etmek 
Hizımdır. 

Sovyet Rusya'nın Musolini ve Bitler'· 
inkileri gölgede bırakacak bir diktatörlük 
sistemiyle idare edildiğini söylemekle ye
m bir keşifte bulunmu~ olmıyacağım. Dik 
tatör Stalin'dir. Ve her şeyde olduğu gibi 
spor sahasında ışık Stalin'den gelir. 

Hamleyi yaratmasını bilmi~ olan odur. 
Spor nizamnamesini bütün teferruatiy1e 
o hazırlamıştır. Ve nihayet bu sahada ken 
dısini fazla gailelerden kurtaran Antipov, 
Gregoryef ve Demin yoldaşları bularak 
iş başına getirmiş olan gene odur. 

Antipov beden terbiyesi yüksek şurası 
reisidir; Demin ve Gregoryef bu şfiranın 
umumi katipleridir. 

Beni kabul ederek bu hususta ge • 
nış surette tenvfr eden bu iki yoldaş oldu. 

Mülakat şuranın bürolarından birinde, 
kırmızı halı örtülü müstatil bir masanın 
trafında vuku buldu. Karşımda oturan 

Gregoryef ve Demin yoldaşlar muhtelif 
suallerle cevaplar veriyorlardı. 

Demin anlatıyor: 
-Sovyet birliğinde politika harici spor 

yoktur. Stalin'in arzusu veçhile, sosyalist 
inşa a ve memleketi müdafaaya hazır ol
mak için herkesin çalışması laznndır. Bü
tün kapitalist memleketlerde spor bir pa
ravan gibi telakki edilir, hakiki hikmeti 
vücudu gizlenirken biz burada sporun 
memlekete hizmet etmesi lİlzım geldiğini 

açıkça söyliyoruz ve ona mühim bir mev
ki veriyoruz. 

Beden terbiyesinin siyasi maksadını 
neye gizlemeli? Sovyetler Birliğinde siya
çi nazariyclerimiz.i kan,tırmadan spordan 
bahsedemeyiz. 

Aziz ve büyük Stalin'imiz tarahndan 
•< klif edilmi§ olan muhtetem sosyalist ha-
eketine iştirak her vatandatın borcudur; 
aynı zamanda her vatandaşm kapitalist 
memleketlerden gelecek her hücuma karşı 
memleketi müdafaaya hazır olmak da vazi
fesidir. 

Bunun içindir ki biz beden terbiyesini 
ferdin umumi terbiyesinin zencir halka· 
'arından biri sayıyoruz. 

Spor bizi alnkadar eder, fakat spordan 
evci gelen beden terbiyesi kadar değil. 

Biz kütlelerle alakadar olmak istiyoruz ..• 
ve ihtısas bizi ancak ikinci derecede ala
kadar eder. Rekorun bi22at kıymeti var
dır fakat rekortmenin değil. Ve bizde hiç 
bir şekilde profesyoAellik yoktur. 

" :u 1' 

Gregoryef yoldaş bize Sovyet Rusya'da 
-;por prensi pinin inkişafını anlatıyor: 

- 1.teırin inkılabının ferdasında gBl"p 

sporunun mekanik bir t&klidi vücuda ge· 
tirildi; yani spor için ıpor yapıldı. Bu su
retle cemiyetin en genİf tabakalariyle de
rinliğine bir çalışma yerine ancak elit 
sporcuları toplandığını farketmek için epi
ce zaman kaybedildi. Bu yanlı§ usul spo
ru bir mütehassıslar zümresine inhisar et
tirmek demekti. Yalnız ümit verenler ça
lıştırılıyordu. 

Netice? 1927 de Sovyetler Birliğinde 
700,000 sporcu vardı. Bu 700.000 sporcu 
memur ve mütefekkirler sınıfının üıt ta
bakasından çıkıyor ve kulüplerde çalışı
yordu. Fakat prolet11rya bunların arasında 
yoktu. 

Demek ki memleket hesabına, sosya
list inşa hesabına bunda hiç bir menfaat 
yoktu. Hatta mazarrab bile dokunuyordu. 

Jşte o zaman Bolsevik Fırkası m,.rkezi 

Belediye Reisliğinden: 
Gece yarısından sonra her ne vesi

le ile olursa olsun komşuların istira
hatlai-ını bozacak şekilde gürültülü 
toplantılar yapmak yasaktır. Yapan
lar cezalandırılacaktır. 

PiYASA HABERLERi 
ÜZÜM 

Ağustosun ilk haftası zarfında lzmir 
borsasında muamele gören üzüm fiatlarile 
miktarları aşağıdaki cetvelde gösterilmiş
tir: 

No: Çuval as. az. 

6 26 6.50 6.75 
7 39 8.- 8.-

9 124 9.- 10.-
10 75 10.- 11.50 
11 53 12.- 12.50 

317 
Geçen senenin aynı haftası içindeki fi. 

atlar şu suretle tesbit edilmiştir: 
7 64 1~92 

8 
9 

10 
11 

iNCiR: 

83 
243 

39 
12 

441 

11.70 .. 
12.-
13.26 

14.-

11.50 
12.-
12.87 
13.65 
14.43 

Ağusosun ilk haftasında muamele ol. 
mamıştır. AHikadarlar nezdinde yapılan 

tahkikattan bu sene yeni incir mahsulü 
ağustosun 17 inci gününe kadar İzmir pi 
yasasına arzedileceği anlaşılmıştır. 

komitesi "hayır!,, dedi. Stalin bizde hakiki 
bir beden terbiyesi anlayışı olmadığını keş 
fetti. Beden terbiyesi gibi ciddi bir iş 
böyle fantazi gibi telakki edilemzdi.,, 

Gregoryef tiradini bitirdikten sonra 
Bolşevik sporunun esas prensipini i} zah 
etmeyi teknikçi Demin'e bıraktı: 

- Fırka "hayır!,, dediği içindir ki biz 
bugün 700.000 yerine 6 milyon teşkilat

hmmış sporcuya malil<iz. Ve siz büyük 
bir terakki teşkil eden bu rakamda hic bir 
mübaleğa olmadığını bizzat müşahede.ede
bilirsiniz. 

Bu güç bir iş değildir. Sovyet yurttaşı 
her mesut adamın beden terbiyesi yapması 
lazımgeldiği kanaatindedir. Bizim kültür 
sistemimiz böylece anlaşılmıştır ve biz bu 
ideali derin bir iymanla takip etmekteyiz ... 
isterseniz siz buna bizim mistikliğimiz 

deyiniz! Fakat ancak İnanan milletler kuv
vetli kalabilirler. Sovyet Rusya'da sözün 
bulunduğu yerde faaliyet vardır. Parla
mentarizm ölmüştür. 

1930 nisanında Stalin memlekette ye
ni beden terbiyesi teşkilatı kararnamesini 
imzaladığı zaman bu hedefe dört yoldan 
gidilmedi: Mınta.kavi kulüpler ilga edil
di, rekor ve fatnpiyon aranması terkedildi 
ve proletarya kütleleri içinde bir İptidai 
beden terbiyesi teşkilatına girişildi. 

Burada her şey gibi spor da devletçi
dir ve spor itleri sosyalist İnşa prensiple
rimize uygun olarak idare edilir. Demin si
ze siyaseti spordan ayıramıyacağımızı söy 
]emekte haklıyım.,, 

Beş saat süren bu mülakat esnasında 
Gregoryef ve Demin yoldaşlar bu progra· 
mın icra vasıtası olan pratik sistemi iyzah 
etti. 

Bugünlük yazımı Sovyet sporunun çe
kirdeği, merkezi organı olan beden terbi
yesi yüksek şurasından bahsederek bitire
ceğim. 

Bu şura 80 azadan milrekkeptir ve bu 
80 aza arasmda Merkezi İcra Komitesinin 
bütün halk komiserleri vardır. 

Devlet kontrohi altında bulunan bu 80 
azalı şQra Gregoryef, Antipov, Demin yol
daşların riyaseti altında çalışan 20 yoldaş
tan mürekkep bir heyet tarafından idare 
edilmektedir. 

Hükumet azalarından başka şCırada 4 7 
işçi sendikasının,.zanaat kooperatiflerinin 
kızıl ordunun ve Gepesı'nın mümessilleri 
bulunmaktadır. 

Rober Periye 
L'OT O 'dan 

FINDIK: 
Giresun fındık borsasında 1.8.934 tarl 

hinden 7.8.934 tarihine kadar fiat temev• 
vücatı aşağıda gösterilmiştir: 

Cinsi en çok en az orta 
Tombul iç 33.54 29.64 32.76 
Sivri iç 33.54 31.76 32.66 
Tombul fındık 12.87 12.87 12.87 
Sivri ,, 11.70 11.70 11.70 

Hafta zarfında 37200 kilo tombul iç ve 
1680 sivri iç fındık üzerine muamele ol • 
muştur. 

PAMUK: . 
Ağustosun Hk haftası zarfında Izmır 

borsasında kilosu 38.5 kuruştan 138 bal

ya hazır prese birinci, 38 kuruştan 300 

balya prese birinci pamuk vadeli kaydiyle 
tescil edilmiştir. Geçen hafta kilosu 38,5 
kuruştan 210 balya prese birinci ve kilo. 
su 34 kuruştan 390 balya prese ikinci pa 
muk muamelesi olmuştur. 

Geçen senenin aynı haftası zarfında 

borsada 37,83 kuruştan yalnız 38 balya 
prese birinci mal satılmıştı. 

Pamuğun son hafta piyasa vaziyeti ge 
çen haftakinden farksızdır. 

Atlana borsasında ağustosun birinci 
haftası zarfında 32 - 32,S kuruı arasın. 
da 11,532 kilo kapumalı, 29.49 - 39.14 
kuruştan 127 ,620 kilo piyasa parlağı, 

32.5 - 34.86 kuruştan 30,255 kilo iane 
birinci, 32.62 kuruştan 1626 kilo ekspres 
mal muamele görmüştür. 

Geçen senenin aynı haftası zarfında 
37,10 kuruştan 12,243 kapı malı, 35,63 
- 36,04 kuruştan 99,091 kilo piyasa par. 
lağı, 41.01 kuruştan 2127 kilo iane birin· 
ci mal muamele görmüşti.ir. 

Bu hafta zarfında muamele gören pa • 
muklann ekserisi Tarsus mensucat fabri
kaları tarafından satın alınmıfbr. Stok 
olarak 2773 balya preseli, 1207 balya dı 
kaba mal vardır. Yeni mahsul henüz çık· 
madığından piyasada sükunet vardır. 

f)'§t1rda. 

Cihan hububat fiatları: 

Büyük hububat pazarlarında 9 • 16 
ağustos hu'bubat fiatlarr berveçhiatidir: 

Şikago: (Buteli dolar senti,) 

Buğday 

Mısır 

Yulaf 
Çavdar 

Ey)(ıl 

108 3/8 
76 3/8 
50 5 8 

86 o o 

ı. inci 

Kanun 

110 7/ 8 
79 3 8 
52 1/2 
88 l 4 

Jllayıı 

114 1/8 
84 1/8 
55 1/4 
93 O/O 

Winipeg: (Bu,eli Kanada dolar ıenti) 
Birinci Birinci 

Buğday 

Çavdar 

Yulaf 
Arpa 

Teşrin Kanun 

94 0/0 95 1/2 
73 1/ 2 74 3/ 4 

45 5/ 8 46 l 8 
58 O, O 59 

Liverpol: ("100,, libresi tilin 

Buğday 6. 2 7 /8 6. 5 5 8 

Yunanistan'da tütün vaziyeti: 

Mayıs 

99 1/2 

48 1/2 

pensi) 
Mart 

6. 7 3/4 

Eldicnst'in yazdığına göre; şimdiye 
kadar toplanan maıumata bakrlırsa garbı 
Makedonya ile şarki Trakya'da ekilen ara 
zi miktarı 1933 senesindekinin aşağı yu .. 
karı aynıdır. 

Tütün fideleri hemen her tarafta çok 
gayri tabii bir tarzda yetişmiştir. Erken 
yetişen cin.;ler haziran ortasındaki devam 
lı yağmurlardan dolayı uzayıp gittiği hal 
de bilahare başlıy2n kuraklık geç yetişen 
cinsleTi çok cılız ~bir halde bırakmıştır. 

Temmuz nihayetinde bereketli yağmurlaf' 
zuhur etmeğe başlıyan hastalıkların önüne 
geçtiği gibi geç yetişen dnselr üzerinde 
de iyi tesir yapmıştır. 

'rürkofis Atina şubesinin bildirdiğine 
nazaran tlitün mübayaesı için bir Sovyet 
heyetinin Atina'ya gelmesi beklenmekte• 
dir. Heyet geçen sene mübayaatında oldu 
ğu cinslerden kilo olmak üzere 2 milyon 
kilo kadar tütün alacaktır. Diğer taraft-n 
fransız rejisi yeni mahsul yunan tütün• 
leri icin teklif kabul etmeğe başlamıştır. 

BEKLEDİGİNİZ 
Amerikan 

PiLOT 
RADYOLARI geldi. 

uyıLDIZ" T icarethanesi 
7-~58 



14 ACUSTOS 1934 SALI 

Buigaristanda 
vaziyet. 

BULGARiSTAN ELÇ1LlC1NDEN 
BiLDiRiLMiŞTiR: 

"Milliyet,, ve ''La Turquie,, gazeteleri 
8 ağustos tarihli nüshalarında Bulgaris • 
tan vaziyetin dair S. N. imzalı bir mek • 
tup ne retmişlerdir. Bu mektuptn Bul· 
garistan'ın vaziyeti pek tehlikeli gösteri1· 
inekte, zabitlerin muhtelif cereyanlara ay 
rıldığı, halen mülga olen siyasi fırkaların, 
bulr:ar davasına ihanetle itham edı1en bir 
hüklımete karşı memlekette hakim otan 
umumi ho nutsuzluğa istinat ederek eski 
faaliyetlerine tekrar başlamak frn>atmı 
koll dıkları ve klrahn şimdiki müşavir
lerini başından atarak eski sisteme dön· 
mek için saatini neklediği bildirilmekte 
dir. 

Milliyet ve La Turquie'de çıkan ve 
Sofya'da değil, 1stanbul'da yazılmış olan 
sözde muhabir mektullunun şu kısa hulfi 
sasım gözden gecirmck onun maks.,dım 

se:r:mek ve M. S. N.'un gazetecilik vaziy 
fesini iyfada fazla bir gayretkeşlikle, far 
lnna varmadım. haslarına Pitmiven bir re· 

jimle mücadele için hadiseleri değiştir 
mek menfa2tleri iycabı olan habercilerin 
kurbanı olduğunu anlamıya kafidir. 

Bul~aristan sefareti, ne milliyetlerini 
ve ne de içtimai vaziyetlerini araştırmak 
istcmedi?,i bu ihbarcılar kim olurlarsa ol 

sunlar. onların gerek hiç bir zaman bu ka 
dar müttehit bir manzara göstermemiş bu 
lunan orduya. gerek artık büsbütün öl 

müş bulunan ve eski sclrillerinde tekrar 
meydana çıkmalarına imkan bulunmıyan 
siyasi fırkalara ve gerekse herkesçe ma 

lfun olan dürüstlüğü herhangi meşkuk bir 
manevraya imkan bırakmıyan Kırala ait 
olan bütün uydurma haberlerini katiyetle 
tekzip eder. BuJ~aristan halkına gelince. 
halk umumi buhranın tesirlerine karşı 
gelmek icin cesaretle çalışmaktadır ve 19 
mayısta iş başına gelen ve memleketin bü 
tün ı;iyasi, iktısadi ve içtimai teşkilatının 
baştan başa ıslahı işine girişmiş olan ve 
bu isi Bulgaristan'ın komşulariyle müna 
sebatının devamlı in1dşafı ve balkanlarda 
umumi emniyetin tesisi maksadiylc iç ve 
dışta sulh zihniyetiyle tahakkuk ettinni
ye çalışan hükfuneti halk tam bir iytimat
la çalrşmasında serbest bırakmaktadır. 

Kovadis? 
Roma. 1 Ağustos. 

Popolo d'İtaliya'da, tarz ve telakki mü. 
ellifinin Musolini olduğunu ifşa eden kü
çük bir makale çıktı. Bu makale şimali 
§arki misakı ile meşgul olmakta ve son 
derece dikkate değer mahiyettedir. 

Derpiş edilen plfin İngiltere'den iyi kar 
ılanmış olmakla beraber herhangi bir şi· 

ftlali şarki misakındaki müşkülat Balkan 
Jokamosunun dünya lokarnosunun bir şu· 
besi olmasındadır. Çünkü bu takdirde İn· 
giltere ile İtalya murat edilen emniyet ile 
kendi aleyhlerine tevcih edilmiş olan bir 
~aziyeti garanti altına almış olacaklardır: 
Bu da endişeli bir vaziyet ve muahcdelerin 
:Yeniden tetkik edilmesi aleyhinde bir cep
hedir. Kısaca: İtalya kendi aleyhinde ya
pılan tertibatın kefili olacaktır. Makale. 
ko vadis Fransa? diye bitiyor. 

Folkiser Beobahter 

fiakimiveti Millive'nin romanı: 3 

• 
insanlığın 

HAK1MlYETl MlLLlYE ~AYJl"A & 
!JI 

1600 igiden Yeni ne pi yat. 

9000 igiye. 
.., 

ÇlGIR Mecmuası. 
(Başı 1. inci say fada) Jki seneden beri Ankara' da Jıer ay çıka-

bana anlatırken işçilerin yetiştiril - nlmakta olan Çığır mecmuasının 15 ~e 16 
~esin~e,. makinelerin bakımınd mcı nüshalan bir arada pktı. Çığır, 'kinci 
dıkkatım1 celbeden noktatan sakla- c1ıtrme büyük hacimde ve da ııun bir fe oskova' daki spor temaslarının icmali 
m dım. işçilerin yetiştirilmesi yeni k11de ba~1amış. tik sayum anberi hiç in. • 
sınai hayatımızda büyük bir vazife hiraf etmeden sistemli bir şekilde takip et fstanbul, 13 (A.A) - Rusy 'y gid metre kurb ğala&ıayı bir ırus kazandı. re. 
ve geniş bir ahadır. Her İşçi kullan tifı davasınm, hu suretle daha dolgun miin türk kafilesine refakat etmekte olan An • kor 2,59 dur. İzmirli Alp 3-21 ile ikinci 
cl~ğı makine!_en ~~i istilacle ~d~: derecalla, lalıakluıku yolunda kuwetle dolu Ajansı muhabiri Niyazi Bey dün ak- geldi. 200 metre serbest buoda da nular bi 
bılmek kabüıyetinı, yalnız bılgısı ilerlemektedir. şam Leningrat radyosiy)e 45 dakika ka. r· ci ve ikinci eldiler. Halil ·· ""ndiliiğii, 
ile değil bi~ nevi ai~§li hırı: ~ ~afi~e Bu saymın başmakalesini de "Gençliğin dar bir mösahabe yaptı. Niyazi Bey evveli Saf~ n d .. rd"" cüliiğü lwanabildiler. Bay -
:qelen arzusıvle temın etmegı clu - b el ·ı 1 el v • •• • •• b h · · _ı_ • • t k S t O c_ı .. el"d" B .. ,.. .11 1• • "kh eyn mı e egerı,, mevzuu l!Zennde Hıfzı gureŞten a setmift.ir. r11K yan§ID& z a rnn ua , r , o>a -:;r ha;:tm~ ui:un;;~;;I;;.edi~:nek Oğ~ Bey yaınıq. Bu sayıya, terbiyeci Is- Leningrat'ta yapılan güreı üsabaka- van ve Halil'd " kkep olarak gimüıti. 
için ehemmiyet vercli~i bu labrilla _ aıl H kla Bey, (Türk dili); Hüseyin Na· l~rmaa talmııımızın 6-0 kazandığı uelce Leningratldar R sya relm tı kırarak 1-25 

aldığımız haberlerden anlaıllmı§ll. Ni,)aıi saniye 7-15 da b" · ci geldiler. Eski rekor 
lo.r ancak bilenlerin, çalrsanların, öğ mık Bey, (Tür'k kelimeıiain manası): • Bey evvela Kenan'm Hüseyin'u ve Abbas- lan 1-5( 8-IO d . Bundan nra eynanan 
renmek isti Pnlerin ve öi{renmek ka- lik Bey, (Türle resimleri ve mizah)· Ab • m yaptıkları güzel oyunları mun uı n taf topu miisa.bakasmda 10 sıfır kaybettik. 
~iliYf'in~e ola;~r". bullnduğu ~er- dülkadir Bey, (Türk boyları a~sınaa), sil ettı1den sonra Sa" 'e gelmit ve karıı - Atlama\arda S at ikinci oldu. üuhaka 
er !' aca, tı,r. 1 g~ı, ça 1'ş~s~, meü· Rus~uklu fahri Bey (Nasıl gençlik istiyo. srnda bulunaa Likyeviç'in hem takım kap· harici giren güreşçi Abbas da içiiaciiliijii 
vesı az o .an ann sıgınma arı ıçın . • h d k • b" · ld b b 
lct labri~a yapmıyor, ve )'aomıya. ru~); Zıya ~usuf Bey, (Büyükler ve tesir- tam em e ço çetın ır güreşçı o uğunu kazandı. Ca\;dan Hanımın ugüo müsa a 
caktn·. Fabrikaların kapısından ilk len); Mustafa Şerif Bey, (içkiye brşı sa- .. yJiyerelt ilk on dakika müsavi şeraitte kau yokta. 12 ağustosta iki kilometrelik 
,.,ünü ~İren memur ve İşçiye herkesin vaı); Fikret ıı...... (Köy); 'Enver Behnan geçtiğini ve kurada rusun asaiı dii. esi Ü· bir yarı§a girecektir. Bu suretle yüzfüiileri-

b ve/. .• ... • • • • er D-. ( ·v uc:y zerine Saim tarafından tatbikine calışılan miz Moskova e Leningrat'ta yaptıkları mü 
u esaa ev a yııre1?ının ."z.ıne y : ucy, nnjüs): DleJzuları üzerinde dikka • cok güzel oyunların etiycesiz kaldığını ve sabıkaların ikisinde bybettiler. Yaloız iy 

'estirmek lôzımclır. Onun ıçın yenı t d "' 1 .1 dı A 
b .... k fobrikal.ar ilk kuruldukfan ~ ~ger yazı ar yumıtıar r. yrıc.a Ra • ikinci üç dakikada Saim alta düştüğü vakit tiraf el ek iycap eder ki nkiplerimiz biı-
a~dan ivtibaren sanatta ve marilel- bındıranat Tagore'ıWn diifiinc.cleri, llaalkçı~ rakibinin bütün gayretlerine rağmen bir ne den eskidirler. Vasıtalan çoktur, çahpaalı 
te yüreği titriyen santakarların ye. tık ve köycülük ve Himmetin oğlu haldcrndı tiyce istihsal edemediğini ve ayakta yapı· n muntar.amdır. Ve bmılann semeresi la
tişmesi icin gayret sar/edeceklerdir. iki lenl<it ve Burhan Asaf, H. C., Cev- !an dört dakikalık ~i:ireıten sonra hakemin rak rekoftan da yüksektir. YüziiciilerimW. 

. .~urada s:~rdüi{üm iyi şeylerden det, Ywıiis Nüzhet BeYJerin Çığır'a dair ya- Saim'i puvan h-ubiyle galip ilan ettiğini en zayıf taraflannda biri de 25 metrelik 
bırısı de fabrıkada hanımların p:e • ulan. Ali Hayı. At' Gat· R • söylemiıfu. 172 kilodan güreşen Ahmet, bu hav111lar içinde miiteaddit dönq J&P • 

. • I • • b ı d ' ur, ıye ıp, emzı, ~nün en heyecanlı Ye en güzel müsabaka- mığa mecbur kalmalandır. Açık dmizde 
mş hır ca ısma zemını ması ır. Baki Süha Fuat o- d Ih Nuı" Ki mu yıtpmqtar. Alunet çok sert bafladı ve ahsan adımlamı ba senit aJtmda .. nf -
~tedenberi kanaatim odur ki. hanım- E '. .an ar. san ı, • I 
!arımız dokuma işlerinde ince zevk- rr :an mın, Mengüç, OJağ. Mehmet Suat, derhal hasmını bunalttı. kinci dakikada fak olamıyacaklan tabiidir. 
eri ve el meharetlerivle bizim do - Ozan, Rept Cıema.1, Sabahattin Ali, Tevfik bir salto ile nısun omuzlarmı yere getirdiv- Atletimıde Semih, Meskon'da aıl~ 

h h• V 1 Be H se de hakem bıınu 1lİumıİ bulmadı. Oörd .. n gelen romn 10 saaiye 8-10 ile bitinliii Lir kumalarımıza <lünvada ususi ır ura 'Y ve ananlarm şiir ve nesirleri ka .ı_ 
• d .ı t:ii da'kı"kada gene bir salto; fa t minm: - kosuda 11 2-1 O ile ikinci gdmi!lir. Soara zevk v~ haıcı11si bir kıvmet tel'Y'ın e e- ıvaraır. k d , L _.ı_ .ı~ 

h il · · rin lcenarmda olması ruıu urlar ı. IUl .. t cirdiji Rusya m iyonuı finalioae ..ür • 
ceklerdir. Bazı tabii ma su. erımı • Türkiye' de neıriyat salaasında hnsı:ri aynı suretle canlı güreşmeğe devam edl • düncü kaldı. Bu~ün ise Leııingrat'ta H 
zin ke?~i~e mah

1 
s~s ~~fasetı ~dlm~:ı bir mevki alan Çığır neanaasmı okurfan. yordu. 2-10 ile ikinci oldu. Semih tamamiyle id· 

gibi ehsı ışJeme erımızm mazı a • 'b"lh • • '- d M b k 
nınmıtı. hususi çeşitleri gibi yeni do- mııa 1 assa tavsıye edenı:. Bir arah'k keneli oyuniyle yenilir ~ibi ol mansız olduğunu söyle de ir. üsa a a 

s- d h t f du, fakat kuvvctl sayesinde bundan da yantı''·a kan • • artmJda old : • ve kuma fabrikalarımızın a er ara • ~ 
k · l"kl • Ye111"Adam • rtuldu. Bir aralık nmın sotı bir daha ye yakında rekoruna 11 sallİyeye bdır inti • ta sevilecek ve aranaca ınce ı erı 

olacaktır, olmalıdır.. 13 ağustos 934 trihli JJ .. cii re getdivse de hakem bua da ıöreınedi. nb11ecıe~ni ifade ediyor. 
Bakırköy fabrikası Cümhuriyet· knu sayısı Nihayet mi taraftan biri maddi bir netiyce Bundan sonra sıra futbol maçma Rd -

te t600 iğiden 9 bini ge~en iğiye çı §hr. elde edemediğinden Aftmet 1H1n11 iytibarile mipi. Sut 6 da Lenin stadını gittik. Bara 
varmış ... Bu terakki nisbeti sanat K k 9 afip savddı. 79 ve 87 kilolarda, prefçi- sı 40.060 \işi kadar 1$\iap edecek ahıap -
hayatımıza örnek olursa Türkiye oyno !erimiz hasta olduğundan bu misal.akalar tan fakat güıel bir sahadır. Han biitiin 
az zamanda sanayi sahasında yük • Balıkesir Halkeıvi tarafından ~mın vaoılmadı. Sıra son maça 1?elmişti. Çonn gün bezuk n yağmurlu idi. Saat allIJI çey 
sek netiyceler alacak demektir. bu güzel mecnnıanın ağustos aayısı 9kmıı - Mehmet'üı ka~~ısrna çıkan . l~an Gor~iyef. rek geçe müsabaka 1ımir'1 Mustafa Beyin 

Bu tafsilatı sizlere ve efkarı umu tır. Coban 'kadar ırı ve ku~etlı. hır a~amdı. Fa idaresi altında başlaclr. Takımımn hgiin 
miyeye zevkle veriyorum. Ümit ede- \at Coban derhan çe1ık 'bıleklt.nyle 1has • m yolda lanıim eclilmiştir~ Avni, Y•pr, 
rl·m kı" millet yeni fabrikalara mem. Varlık mını luroalamıva basladt, yere düıürdii ve H • E--~ H F . lfyazi Ali Muı· 

d.. d k"k lt • " 1 un, 11&4 asan, eyıı, ı , , 
leketin sanavileşmesi icin gösterdiği 15 ağustos 934 tarihli 27 inci :ıay!sı t) 0~. a ~ a ~· 1 sa~~!e~e om':ı'~ılı: yere ta.fa, Şereı, Fikret. ikinci d~rede Hasan•m 
ali.kaya, iyi netiyceler atmaktan akmıftır. Bu sa,.da Ya,ar Nahi Beyin (Mil ey ır:r ~ ::;, :ırk 

1
1
• u

6 
sur

9 
t I •be1 · yerine Bülent, lfiyazi'nin yerine ECTet ~i 

emin olarak bizim sevincimize işti - li Birlik) isimli bir makalesi, Abdülhak Ş-ı- ~ı~ di~ure.1 mkos lkıa ,~ aa"°'i,_-: gka ~ 1 ~ ler. Maçın ilk 20 dakikası mütevuin bir 
ak d kt" oıhr ve ço a şıan ı. oul!llDe aoar gu sddlde ._.; V ban "t ki msla • 

r e ece ır • ıld lrt na.si Beyin {Alqamlar) isimli çok güzel bir r"'·•e vantı .. gııruz müsaba'kalarl!a Moskova ._ b" kg~;_ e J_ mu ea _ P 1.., __ r 11 
Yeni pavyonun açılması yap 1 an • • • • , ....,.. Ki .awı ma ve sag 8ÇlMaa ge--

sonra derhal faaliyete geçerek iılemiıtir. makalesı, Saıt faık Beyın (Grenobte de muhtelitini 4--3 yenmiş ve So\·yet 1ttihadı ır aç 8:_ • ~ r .. • 
Son ilavelerle fabrika ıo bin iğlik tesis.ah İtalyan mahallesi), Dr. Perihan Cemil Ha- muhtelitine de 3-4 mağlup o,muslu. Bu len lopu sag ~çl ~ • _k ?.'k ~ RUiel !8r 

F L..!'-- (Bocl" -'-f d ) A. ·ı g <YÜn'kü müsabaka netiyce iytibariy!e bizim vunısla ve m.iidaftlen ıım. • ~ hu·i ınodem bir hale gelmiıtir. ao.-.ID\ nmıın ıa a.ı .. m a , gaog u amel d --'· rett - l ,_ ::::ı 
•- L için Pn parl11k o1anıdır. mey an vennıve~ su e a o arati agıa 

nın içerisinde halen 400 amele çahımıı.• • Beyin (Şimdi sn uenim), isimli yatılan, ı.... B" • • .1 __ _ 
Saa1 9 da vüune müsabakalannm yapı rrmıza laKIJ. ınna uevre g en IOIU"I 

tadır. Yeni pavyonun İ§lemeye b.'lılaına- Sadrettin Rahmi Beyin (Şiir ve Saire dair) lacaiı vere gittik. 9.4!l le mar,lar, bavra1< tarafeynin şiddetli hücuınlan an.S!Dda a-
siyle fabrika iyma1ah mühim miktarda isimli macarcadan Lir lercüm"··ı ~Ihsan Na· r b k 1 b k 1 mı· .ı l -.L- d B d 

~ • ar. ı Pt er teati edildi ve umsa a a ar reyan e ııse ue ıo 'i.uuua ı. u ır.ıeyan a 
artnuı olacaktır. . . im Beyin (lskarpiAlui l<lrlenecel'"ii), Om • bıuladı. &rau b,palı · vuıdu Te spor mnhacimleıimizin şiddetli bir kaç !iİti da 

Başvekil Hazretleriyle lktuat Vekıh N" • 0 _ • (R 1_1• f ) . . 1. hi !_.J•k Jı_il f nd L!!,& I t ı:L • l'k - .. d kaleye çarptr veya - ran ıyazı DCfJll enuı ener mm ı • s:.ruıı ası te.~· ~tı tara ı an oİİ•::n eva:a a ıasız ı yuzun en Ja 
Mahmut Celal Bey yarın Ertugrul yab • • iki · d d "ki t f d k 
ile lzmit'e gideceklerdir. Saat IO da iz- Üyeleri, Veli Necdet Beyin (Oscar Wilde) ıoı ~" : ?lanık miik~,.ı bir tarıda İn· avuta gıtti. na evre e, ı ara a ıço 

. • • . d • d""'" (Mukadd f hi ) · • 1· b" ~ edılmıfbr. Say• denııdeı alınıyor, L11 seri akmlarla oynadılar. lki tarafın §iddct-
mıt'te. kut rulaca~· olaln k::!ıt lt'ab:kasın;: ~ ~e: ~gı ut Rag ~s • a (şEek ısını ı ır ;vtibarla yiirilciilerimiıe vahaaa de•il. ilk li hüaımlan kalecilerin fedakirane müda
merasım e teme 1 ah aca r. zmı~ ten 1HYes1, l m ıp eyln rem ve mu uarq olan il 10 etre e bWlen istirak edea lu.lelerini iyap ettiriyordu. Rus takmıı da 
nüşte Hercke fabrikasına uğranılacalc ve sikileri), Cemil Sen Beyin (Fikir kınntı - Orhan ücünr.ii, Halil dördüncü ldular. De ha abr Lutı. Oa sekizinci dakikada ikinci 
bu fabrikanın yeni kurulmuı baZJ kısmı lan}, isimli yazıları ve Ömer Bedrettin, receleri 1-10 ve 1-16 drr. 33 üci dakikada üçiincü gollerini yap 
lannın açılma resmi de yapılacaktır. Behçd Kemal, Ahmet Muhip, Feridun Fa.ılı Hanımlardan leyli Huma IOO metre· tı. Ve maç l-Q aleyJı.imize ad.iycelendi. 

Akıam saat 17 de Paşabahçesinde ya· Himit acit, Fuat Ömer Beylerin güzel ve girdiyse ae bir ~' yapın.ağa muvaffak Saha ya~rdaa so-a derece byglD Lir 
pılacak otan ŞİJC fabrikasının temel atına üicri '-ardır. Bu kıymetli meannayı okur· o1!amadı. Mesafeyi rakibi 1.20 de katetti•i halde idi. Oyunu ttreyaamda Luun da te 
merasimi olacaktır. lanmna tavsiye ederiz. '-.alde Leyli Hanımın rekoru 1-40 dır. 200 siri olmuştur. 

Tefrika: 77 

ha 1 i. 
Andre Mıılro 

yor: Avrupa'ya gittiğim zaman müzeleri gördüm. Sizin res
samlar, eşyayı ifade etmiyen ne kadar elma veya çizgi res• 
mederlerse etsinler hep kendilerinden bahsediyorlar. Be .. 
nim için esas dünyadır. 

Sonra, birdenbire aklına, ertesi gün hareket etmek za
ruretinde olduğu geldi. Mesele hareket için para bulmakta 
idi, kaktos almak için değil... Askerin işgal ettiği bir şehir
de sanat eserleri satmak kolay iş değildi. Dostları fakir in
sanlardı. Ferral ise, hangi sebep olursa olsun, para verecek 
adam değildi. Kama çektiği zaman resimlerini almağa onu 
nıeınur etmişti. Beş on dolar komisyon ..• 

Baron: '"Birkaç para kazanalım, " diye düşündü. Yak. 
laştı, sedirin üzerine gelişi güzel bırakılmış kara kalemlere 
baktı. Ananevi japon sanatını, Sezan veya Pikasso ile olan 
münasebetlerini düşünerek takdir etmiyecek kadar ince ol
malda beraber ondan bugün nefret ediyordu-: takip olun. 
duklarmı bilen adamlarda sükUn zevki hafiftir. Dağlarda 
sönüp yanan ateşler, yağmurun erittiği köy yolları, kar üs
tünde uçan leylekler, kederliliği bahtiyarlık hazıriı;•an bü -
tün bu alem ... Klapik, yazık k!i, kapılarında tevakkufa mec
bur olduğu cennetleri, güçlük çekmeden, tasavvur ediyor. 
fakat ontann varlığına kızıyordu. 

- Dünyanın en güzel kadını. dedi, çıplak. şehvet için -
de, fakat bekaret kemeri ile ... Bunlar bana deöil FerraJ'a 

Kama bir cümle daha söyledi ve bunu söylerken de yil• 
zünde, ancak. merhametli bir ihtiyar kadının tatlılık ifade• 
si belirdi 

- O stat diyor ki: Bizde ressamlık, sizde iyilik etmek gi• 
bi bir şeydir. 

Bir başka talebe. aşçı, kaselerle pirim; şarapı getirereli 
çekildi. Kama gene l·cnuştu: 

- Üstat diyor ki şayet artık resim yapmasa kendini kör 
olmuş, hatta kör değil; yalnız kalmış saııacak-· Jisor: 

- Kiyo şimdiye kadar burada bulunmalı idi, dedi. Bu • 
gUn ~ok randevusu vardı. değil mi? 

Klapik homurdanır gibi: 
- Randevu verdigi adamları yerlerinde bulamasa daha 

iyi olurdu ... 

Daha fazlasını söylemeğe cüret edemedi. Kiyo'nun faa • 
li~etlerini Jisor'un ne dereceye kadar bildiğine vakıf değil
dı. Fakat cevap verilmemiş olmasını hakaret saydı: 

- Fakat, vaziyet çok ehemmiyetli, dedi, 
- Kiyo'ya ait her iş benim için ciddidir. 
- Derhal dört bes yüz dolar kazanmanın veya bulmanın 

~aresini bilir misiniz? 
Jisor acı acı ~li.imsedi. Kıapik onu fakir biliyordu; ve 

Saııat eserlerini ele, satmağa razı olsa hile ..• 

b 

varar. Yerin dibil}e girin! 

Bunlardan dört tanesini beğendi. Talebeye adresi raz
dırdı. 

- Niçin resim yapı}1orsunuz, Kama-San? 
Kama da kimono giymişti - Jjsor'un sırtında. her za -

manki gibi bir hırka vardı. pantalonlu olan yalnız Klapik
ti - İhtiyar üstat, sacsız başında güneşin parıldadığı Kla
pik'e merakla bakıyordu. 

Talebe, yaptığı krokiyi bırakarak Klapik'in sualini ter
cüme etti ve cevabı verdi: 

- Üstat eliyor: her şeyden evet karım için, çünkü onu 
seviyorum .... 

- Kimin icin demiyorum. ne kin diyorum.. 
- Üstat diyor ki buna sitt anlatmak gü_tür. ŞöyJc di -

Barollj bir közü kapalı, öteki açık ve şahadet parmağı 

dikkati celp için uzanmış: 
- Hele durun bakalım; mesela bir hekim size: "İyi ol• 

rnıyacak bir hastalığa tutulmuşsunuz, üç ay sonra ölecek .. 
siniz.,, dese gene resim yapar mrsınrz? 

_ Ostat diyor ki oleceğini bilse daha iyi resim yapardı, 

başka türlü degil .• 
Jisor sordu: 
- Neden daha iyi? 
Hep Kiyo'yu düşünüyordu. Klapik'in içeri girerken söy• 

!ediği onu tasalandmnağa yetmişti: bugün sükunet adeta 
bir hakaretti. 

Kama cevap verdi. Bu sefec de Jisor tercüme etti: 
s~nu var 



SAYIFA 6 HAKIMlYETl MlLLlY~ 

,M. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
iLAN 

tipler tartnamesini görmek üzere rin de teminatlariyle vaktinde 
Lergün Ankarada M.M.V. satm al- M. M. V. Satınalma komisyo
ma komisyonuna ve münakasaya nuna müracaatlarr. (2003) 
iştirak için de vakti muayyeoindt' 7-3338 

Tophane~c lstanbu) Lc-ı 
vazını Amirli~i Satm 
Alnın Komisyonu 1 

tlanlnn 

r····...-.----~ .cebeci hkez Hastahanesi dahili! 
i Hastalıklar Mütchauııı 

teklif ve teminat mektuplariyle İLAN 
Antalyada askeri satın alma komis- y ozgattaki kıtaat ıc.ın 
yon una müracaatları. Teminatları lOO,OOO kilo arpa ve. 7 500 kilo 
unun 1626 ve yağın 451,5 liradır. sade yağı kapalı azrfla mü-

Dr. Zeki Hakkı 
Almanya'da ihhıasını ikmal Kilosu Cinsi Münakasa tarihi Saati 

275000 Un 1-9-934 9 İLAN. ctmiıtir. 

90000 Sığır eti 2-9-934 9 
1 - Demir köydeki kıtaatın ihtiyacı olan yukarda cins 

ve miktarı yazılı erzak ve yemin 12-8-934 tarihinden itibaren 
~O gün müddetle münakasaya konulduğu. 

7-3t 39 nakasava konmustur. İhale-
si 2 evlf11 934 oaz~r günü sa
at 10 da yapılacaktır. Talin
ler sartnamcsini görmek iize 
re her gün ve münakasaya 
istirak icin de vakti muavye
ninde teklif ve teminatlariv 
le Yozgatta askeri satın al
ma komisyonuna miiracaat
lan. Yozgat haricindeki ta
liolere sartnamesinin bir su
reti gönderilebilir. (1840) 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaat içi.n 2136 
ton Lavamarin kömürü bir 
müteahhide verilebileceği gi
bi işbu miktar ayrı ayrı ta Tip 
tere verilehitmek icin üc on1-

Hastalarını heı· gün öğle· 
den sonra Adliye Sarayı ya
nında Gençağa apartımanın-. 

da kabul eder. Telefon:2357t 

2 - İhale günleri erzakm hizalarında gösterilmiştir. Ta
lip olanlar ticaret vesikalariyle teklif mektuplan bir zarf 
derununda yüzde 7.5 teminat akçeleri de ayrı bir zarfa ko
narak her iki zarf üçüncii bir zarf içinde kapalı olarak ihale
den bir saat evel Demir köyündeki bulunan satın alma ko
misyonuna tPslim ve müracaatları lazımdır. 

3- Evsaf ve şeraiti anlamak istiyenler her gün saat 14 
te Ankara'da M. ~· V. SA. AL. KO. nuna ve Demirköydeki 
AS. SA. AL. komısyonuna müracaat edebilirler. Haricten 
müracaat edenlere de posta ücretini göndermek suretiyle 
şeraitin bildirileceği. ( 1996) 7-3331 

i J, AN 
Cinsi Miktarı İhale Saat İhale ~ekli teminat 

kilo günü Lira 
Sade yağ 9600 25-8-934 11 Kapalı zarf 612 
Un 360000 23-8-934 11 .. 2025 
Arpa 600000 25-8-934 10 " 1350 
Sığır eti 120000 23-0 -934 ıo " 1350 
Zeytin yağı 7500 27-8-934 10 Açık pazarlık 164 
Kuru fasulya ~2000 27-8-934 11 ,, 180 
Bulgur 50000 2Q-8-Q34 10 .. 263 
Pirinç 21500 29-8-934 11 ,. 320 

iLAN 
Sıvasta bulunan kıtal icin bir 

ınilyon yüz bin kilo odun kapalı zarf 
la münakasaya konmostur. thalesi 
ZS.8.1934 cumartesi l!'ii11ii saat 14 
buçukta yanılacaktır. Talipler sart
namesini o;\rmek üzert> ber t?Ün An
karada M M.V. satın alma komisyo· 
nuna ve münakasava istirak icin vak 
tinde Sıvasta askeri satm alfl'!l ko · 
misyonuna müracaP.t1arı. (1892) 

7-3190 

iLAN. 
İzmit ve Tuzlada bulu -

nan kıtat hayvanatı icin 322 
hin 400 kilo arpa kapalı zarf
la münakas~va konmustur 
fhalesi 15 a~ustos 1934 car -
.::;:ımha P"iinii s~at 14 te vapı
l;:ıcaktrr. T~linler sartname · 
.-ini p-i-'rmP.k üzere her gün ve 
milnah1~ava istirak kin de 
vaktinde teklif ve teminat -
larıvle İzmit Askeri satın at
ma komi~vonuna miiraca~t -
tarı (1719) 7-2971 

7-3165 

fLAN 
~ekirdağında bulunan kı

taat içiıı (12.000) kilo kovun 
eti kapalı zarfla münakasava 
konmm;tur. İhalesi 22 ağus
tos 934 çarsamha günü saat 
15 tedir. Talipler şartname
sini g-örmek i.i?.ere her gün 
ve münakasava iştirak için 
vakti muavveninne teklif ve 
teminatlarivle Tekirdağ'da 
a!\keri s;ıtm alma komisyo
nuna müracaatları. (1761) 

7-3029 

.., 
pa ayrıldığından 19-8-934 pa 
zar günü saat 14 te kao<lh 
zarfla alınacaktır. Sartname
sini göreceklerin her gün ve 
talinlerin belli sa:ıtten evel 
tekliflerini Tophanede Ko
misvona vermeleri (128) 
(4068) 7-2917 

ANKARA BiRİNCi iCRA DAi
RESİNDEN: 

Bir borcun ödenmesi için mahcuz 
4000 kilo siyah ıarap 16-8-934 
'lerşembe günü SMt l 7 de Münec
dm voku~unda Ali Ulvi Bey Şarap 
fabrikasında satılacak birinci satış 

muhammen kıymeti % 75 i bul
maı~a ikinci satıı 19-8-934 pazar 
ıriinü aynı yer ve saatle satılacaktır. 
Mıcı1ıa'"1lt oradaki memurununl' mü
racaatları. 7-3306 

9.,.,.,.,.,7.,-:.,:o:.,J 
ZAYi 

Bir adet nüfus tezkeremi ve ih
raç raporumu ve terhis tezkeremi 
3 adet de içerisinde kağıt liramı 
11-8-934 tarihinde Ankara Elektrik 
şirketi önünde kaybettim. 

Nevşehirin Tuz köyünden Deveci 
oğullarından Ömer oğlu 314 

7-3315 doğumlu Ahmet 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla sauı 
evi Eskişehir oteline milra· 
.::aat. Telefon: 3272 

Bergama garnizon kıtaatmm ihtivacı olan ve yukarda cins 
miktar ve ihale gün ve saatları yazılr sekiz kalem vivecek mü 
nakasaya konmust11r. Talinlerin sartnamel~rini görmek üze
re her lriin ve na"arhğa istirak icin d~ hizalarmrla p-Öc;terilen 
f!ÜrılerdP saatinrlen f"vel temin:ıt ve cliö er vesaiki ı~ .. ime ile 
birlikte Bergama askeri satmalma t·omi•wonuna müracaat-

İLAN 1 
Hava kıtaatı ihtivacı icin 

6000 : 7000 metre mavi renkte 
1n~1Tk elbiselik kuma~ kanalı 
zarfla münakasaya konmus -
tur. Sartname ve nümunesini 
,,.örmek i.::tivenler her P.'.Ün ö'?; 
leden sonra ve miinakasaya 
"'ireceklerin 6. 9. 934 panrtesi 
"iinii sa~t J 4 te tP'11inatlarivle 
11irlilrtP. M. M. V. ~~. 6. l. Ko. 
na müracaat lan. (ı OQR) 

Ankara Rf•ff'clivf' Hchı · ' 
'H!i il:inlan, 

Cebeci Merkez hastahane -
si dalıilive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmail 

P E R U T Z marka 
FOTOGRAF CAMLARI 
FİLM VE FİLMPAKLERt 
FOTOGRAF ECZALAR! 

GELMİŞTİR 

farr. (1997) 7-3332 

İLAN 1 
Bergama'da bulunan ktta-

at için 5200 kilo toz şeker 
345 ton saman ve 508 ton et 
kapalı zarfla münakas=ıva 
konmustur. thaleleri 18 ;.\ö-~s 
tos 934 cumartesi güni.i saat 
10. ıı. 16. da vamlacaktrr. 
Talipler şartnamec;ini t"Ör
mek üzere her gün ve mümı
kasava istirak icin 'le vaı· ... i 
mu:wveninrle teklif ve terni
natlarivle Bergamada °"~kP-~i 
satmalma komisvonuna mi'
racaatları. (16R1 Y 7-2043 

İLAN 
Hava ihtiyacı icin 17 kalem 

Bordo aleti pazarlıkla alına
caktır. Sartnamesini görmek 
fstivenlerin her gün. pazarh
lma istirak edeceklerin 28-8-
934 günü saat 10,5 da temi
natlarivle birlikte M. M. V. 
satıııalma komisyonuna mü-
racaatları. (186fi) 7-3168 

İLAN 
Kıtaat ihtiyacı ir.in 75,000 kilo 

sığır eti kan'lh zarfla mil"l\kasaya 
konmuştur. ibatesi 27 .8.1934 pa -
Urtf'ııi ~nü saal l 6 da yaoı1acıık -
tır. Tali ler şartnames1ni görmek r
ıere her rüu ve mÜnl\ke~aya idirak 
için de vakti muavv~ninde teklif ve 
temiw"rfariv1e Corlu' ıta askf'ri satm 
alma komi~vnımna mürnca9•l~n. 

(1897) 7~3195 

İLAN. 
B.movada bulunan kıtal icin 

145,890 l<ilo on kapalı zarfla mü -
nalrasaya konmuştur. lhales; 29 8. 
1934 canamba günü saat to da· 
Clır. Talipler 4artnamesini görmek 
lzere herl!iin ve münaknııaya isti -
nk kin de vaktinde teklif ve temi
atlııırile Bomun aske"i satm n1ma 
lcomisyenuna müracaat1an. 0 898) 

7-3196 

İLAN 
( 4000) adet :;ahra pili mu

hahere kıtal::ı.n ihtivact ic;n 
mübavaa edilmek üzere ate
n; münakas::ı.va konm•1stt~" 
İhalesi t S-8-Q34 car~::ı.nı~2 g-ü 
nü saat 11 cfocHr. Talitllerin 
evsaf ve sartnameleri r!Ör
mek üzere hP.r Piln öğ-len~n 
sftnra ve miitı~k:ısav::ı. isti
rak eder.ekl~rin ele vaktioır.e 
teminatla.rivle ·M. M. V ~a
tmalma komi~vonuna nıHra· 
caaatlan. (1 f'R?) 7-2944 

İLAN 
Tekirdağ kıtalannm ihti

yacı olan (60) bin kilo bul
gur ve Maalkaradaki kıta~t 
ihtiyacı olan 45 bin kilo bul· 
gur kapalı zarfla münakas.<t
ya konmuştur. İhalesi 21-8-

934 salı günü saat 15 tecHr 
Sartnamevi görmek i.::ti yen-
1 erin her gün Vf" miin<lkrıs::ı· 
ya istirak edeceklerin dl" bel· 
1ı gün ve saatinde tt•klif ve 
teminat mektunlari·1le Te
kirdağ' Fırka satın ~1ına ko
misvonnna mürcaatlaı,. 

(1826) 7-3094 

lLAN 
Tekirda<?; kıtalarmm ihti

yacı olan (300.000) kilo ek
meklik un kapah zarfla mü· 
nakasava konulmt'stur. İha· 
1 esi 25-8-934 cumartesi P."Ünil . 
saat 15 tedir. Sartnameyi gör 
mek istiyenlerin her .,..;_jn ve 
münakas~va i.::tirak eclrcekle 
rin de belli gün ve saatinde 
teklif ve teminat mektunlan 
ile Tekirdağ' Askeri satın al 
ma komisyonuna müracaat-

ları. (1825) 7 - 30QS 

İLAN 
Hava ihtivacı icin 5950 met

re amortisör lasti <{i pazarlık
la alınacaktır. Sartnamesini 
g-örmek istivenlerin her gün 
öP.leden sonra ve nazarhğma 
gireceklerin 27-8-934 cumar
tesi e:iinü saat 10.5 da tem;
natlarivle birlikte M. M. V. 
SatınCllma komisyonuna mii· 
racaatları. (1866) 7-3166 

..... 
1LAN. 

Konva'da bulunan kıtaat 
için 24~000 kilo sade yağı ka
palı zarfla münakasava kon
mustur. İhalesi 22-8-Q34 çar
samha günü saat 10 da yapı
lacaktır. Talinler sartname
g\ni p:örmek iizere her gün 
Ankara'da M. M. V. Satın 
alma komisyonuna ve müna
kasaya istirak için de tayin 
olunan vaktinde teklif ve te
minatlarivle Konva'da aske
ri satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1785) 

7-3060 

İLAN 
. Hava ihtivacı icin (24900) 

kıla muhtelif renkte kanat 
bovası nazarhkla satın alma 
cakttr. Sartnamesini görmek 
istivenlerin her gün pazarlı· 
ğa istirak edeceklerin 23-8-
934 persembe günü saat ıo.s 
ta teminatlariyle birlikte M. 
M. V. satın ;:ılma komisyonu 

7-3333 

fT,AN 
Eskisehir hava tecrübe ve 

ınuav,.ne l~horntnvarr kin E
'ektrnli?:e ~leti rrn?.arhkla alı
'lacaktır. 8::ırtnamesini gör -
..,.,pk i~ti~renlerin her P'\in öğ;-
1 .. dpn Sl)nra ve na7.<1rh<Tm:\ is
•irak en .. ('~lclerin 18. 8. 934 cu 
'118rtP~İ aünii <:;ı::tt 1 ~ te temi
.,atl::ırivle birlikte M. M. V. 
~a. A 1. Ko. na müracaatl::ın. 

(1999) 7~3334 

İLAN 
Çorludaki kıtaat ihtiyacı 

için (31000) kilo koyun eti 
5. 9. 934 ~arsamba günü saat 
15,30 da kapalı zarfla alınacak 
tır. Sartnamevi görmek isti -
w•nlPrin her gün ve t;:ı.liplerin 
belli saattan evel teklif ve te
mir:tt mektımlariyle Corluda 
K. O. satmalma komisvonuna 
ınüracaatlarr. (2000) 7-3335 

İLAN 
Corludaki kıtaat ihtivacı 

icin. (46000) kilo bulgur S. 9. 
')34 ~::ır~afT'ha günü c;aat 16 da 
1 apah zarfla satın alınacaktır. 
~artname ve niimunesini gör -
'n°l.c ic;tivenlerin her gün ve 
t?linlerin ll'P.7.kı''ır gi.lnde betli 
')a;:ıttan evel tel·lif ve teminat 
"Tlektnnlarivle Corluda K. O. 
~atrnalma komisyonuna müra 
caatları. (2001) 7-3336 

İLAN 
İstanbul K. hğma bağlı kı 

taat ve müessesat hayvanatı 
ihtivacı için ( 400000) kilo ytt.t 
laf kapalı zarfla münakasaya 
konulmustur. İhalesi 1. 9. 934 
cumartesi günü saat 15.30 da
dır. Taliplerin şartname ve 
nümuneyi gıörmek üzere her 
crün ve münakasaya iştirak 
için de o gün ve vaktinden 
~vet teklif ve teminat mektup 
lariyle İstanbul Fındıklıda Fır 
ka Satmalma komisyonuna 
müracaattan. (2002) 7-3337 

İLAN 
na müracaattan. 

{1779) 
Zir poligonunda inşa edile-

1-3o5s cek hava rasat binası aleni mü 
iLAN. nakasava konulmuştur. İhale-

Antalyada bulunan kıtat için si 6. 9. 934 perşembe günü sa-
271,000 kilo un ve 86000 kilo sa· at 11 dedir. Taliplerin keşif 
de vaiı kapalı zarfla münakasaya resim ile şartnameyi görmek 
konmo,tur. ihalesi 21.8.1934 ıalı üzere her gün öğleden sonra 
giinii saat 16 da yıpdacaktır. Ta· münakasaya iştirak edecekte-

İLAN 

Yenisehirde 1173 üncü 
adada 12 parsel numaralı 
710,50 metre murabbaı arsa 
yirmi gün mücldetle ve kapa
lı zarfla müazvedeye konul -
mustur. Taliplerin 24 ağ'us -
tos 1934 cumartesi günü sa -
at on bucuğa kadar teminat -
lari1e birlikte teklif mektup
larını beledive encümenine 
vermeleri( 1801) 7-3068 

İLAN. 
1 - Temizlik ve mezba -

ha amelesi için 267 takım el
bise ile 267 cift yün eldiven, 

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

Yirmi gün müddetle ve 
kapalı zarfla münakasaya ko 

Hastalarım her gün iki -
den sonra Adliye sarayı kar
şısında Faik B. apartımanm-

da kabul eder. Tel: 3613 
7-3204 

Baslıca satıldığ"ı yerler: 
"HİLAL,, KIRT ASİYE 
TİCARETHANESİ 

TARIK EDiP KÜTÜP
HANESİ 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mevkii Cinsi kapı Metruke Muhammen Kaç tak• 
-:;:>. No. kıymeti sit olduğu 

Lira K. 
Aşağı ayrancı .liağ 13 394 20 00 Müşahere 

maa hane suretiy16 

Yukarda yazılı maa hane bağ icarrmn ihalesi 16-8-934 per4 
şembe günü saat 15 te yapılmak üzere müzayedesi bir hafta 
temdit edilmiştir. Taliplerin müracaattan. (1971) 7-329Z 

nutmustur. Sartname ve nü - N f V k ,.. 1 
munesini gÖrmek istiyenle • a 1 a e a etinden : 
rin hergün yazı işleri kale -
mine miiracaatlan ve taliple- Nafıa vekaleti, ~oıe, köprüler ve binalar idaresi reisliğinde 75 lira 

rin de 25 ağustos 1934 cumar ücretli bir daktiloluk münbaldir. 
tdesi günü. saat o? buçu~a. ka- Müsabaka 15.8.1934 çarıamba günü ıaat 14 de yapılacak ve liJIJI 

ar temınatlarıyle bırlıkte b'I . · · 
teklif mektuplarım belediye ı enler. tercıh edılecektır: .. ~ • .. 
encümenine vermeleri. 1 Talıp olanların mezkur gune kadar Nafıa nkaletıne muracaatlan 

(1800) 7-3067 ilan olunur. (1987) 7-3309 

Sanayi ve ateliyelere mah· 
.sus her cins ve cesamette 

Demir i ' 1 ••• MAKİNELERi 

iHTiYAÇ VUKUUHOA MUP'ASAL UKLİP VAPIU. 

BOURLA BiRADERLERveş• 
ISTANaUL-GALATıllı 



14 ACUSTOS 1934 SALI 

Ankara mi li emlak 
müdürlügünden : 

Mevkii Cinsi Metruke Aylık icarı 
No. 

Lira K. 

Kaç taksit 
olduğu 

Yenişehir Hane O 3~0 6. 00 .Müşal~ere suretile 
Yukarda yazılı hanenin ıcarmm ıhalesı 2 eylul 934 pazar 

günü saat 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konulmuş
tur. Taliplerin müracaatları. (1972) 7-3326 _ 

Gümrük Muhafaza Umum k·..ı
mandanlığı İstanbul satın alma 
komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için Dizel Motörlerine 
mahsus "150,, ton motorin kapalı zarfla 4-9-1934 salı günü 
saat on dörtte eksiltmiye konulmustur. 

2 - Tasdikli sartnamesi her gün İstanbul gümrük mu
hafaza B::ı.smüdürİüifü binasındaki komisvondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili ol
dukları hakkındaki vesika ite muvakkat teminat o~an "95?,, 
liralık vezne makbuzu veya banka kefaletnamel;rıyle hır· 
likte teklif mektuplarını belli saatten evel koınısyona ver
meleri. (4612) 7-3324 _ 

Ankara milli emlak 
müdürlügünden: 

Cinsi Muhammen kıymeti 
Lira K. 

Mülahazat 

Yenişehir Maliye 
tahsil şubesinin su 
borulannın tamiri 

20 00 Şartnamesi mucibince 

Yukarda yazılı tamiratın münakasası 16-8-934 perşembe 
giinü saat 15 te icra edileceğinden taliplerin müracaatlarr. 

(1974) 7--3328 

Türk Maarif Cemiyetinden 

Muallim aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Bursadaki lisesinin orta mektep 

ve lise kısmında şu dersleri okutacak daimi muallimler aran 
maktadır: 

(Riyaziye) (Fen bilgi~i, Tabiiye, Biyoloji), (1'.zik, kim
:Va), (Türkçe Edebiyat), (Yurt bilgisi, İçtimaiyat, Felsefe), 
(bilhassa riyaziye ve fen bilgisi derslerinde İngilizce bilen
ler tercih edilecektir.) 

Llzımgelen vasıflan haiz muallimlere menşe, kıdem ve 
ehliyetleriyle münasip ücret verilecektir. İsteklilerin vesi
kalariyle beraber Ankara'da Türk Maarif C•miveti umumi 
merkezine müracaatları. (1976) 7-3325 -

Askeri faprikalar ticaret 
kaleminden: 

3-9-934 tarihinde pazarlığı yapılacağı ilan olunan Oleum 
'Ve sairenin pazarlığının 9-9-934 tarihinde yapılacağı ilan 
olunur. 7-3237 -..ı __ ~ ______ .;._ ________________________________ __ 

Ankara milli emlak 
müdürlüg_ündeg: 

'Mahallesi Cinsi 

2iı Arsa 

Umum 
M2 

M. 
368 

Muhammen Hisse miktarı 
kıymeti 

... 

Lira K. 
65 00 Tamamı 

Kaç taksit olduğu 
Nakden ve peşinen 

Yukarda yazılı arsanın ihalesi 2 eyh11 934 pazar günü sa-
8_t ıs te icra edllmek üzere müzayedeye konulmuştur. Ta-
lıpJerin müracaattan. (1975) 7-3329 

Nafıa Vekalet·nden: 
. Af yon - Antalya hattının Af yon dan itibaren 25 iia 40 ııh.: J 

kilometreleri arası ikinci kısım inşaatı kapalı .zarf usulü ile 
tnünakasaya çıkarılmıştır. 

Münakasa 3 eylfıl 934 tarihine müsadif pazartesi günü sa
at ıs te Nafıa Vek~leti Müsteşarlık makamında yapılacak
tır. 

Taliplerin fenni ehliyet ve cari seneye mahsus Ticaret 
~ası vesikaları ve (28750) liralık muvakkat teminatlariyle 
a:vnı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lfizımdır. 
İ{ Talipler bu husustaki şartnameleri (50) lira mukabilinde 
ednkara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden tedarik 
......__ebilirter. (1959) 7-3318 

Ankara Va • iğinden: 
1. l -1Ik ve yatı mektepleri için muktazi matbu evrak 1325 
ır~ ttıuhammen bedel üzerinden açık münakasaya çıkarıla

. ~tıf. 

n-· 4! - Münakasaya iştirak edeceklerin % 7,5 muvakkat te
t ınat akçelerini hususi muhasebe veznesine yatırarak heye-
e makbuz vermeleri lazımdır. 
~:· ~ :-.:1:aliplerin şartnameyi görmek için her gün maarif 
t rl ~ ·ı.ne ve 27-8-834 pazartesi günii saat 15 te Vilayet 

tine müracaattan. (1986) 7-3320 

HAKiMiYETi MlLLIYE 

1 
Riyaseti Cümhur Filarmonik 

Orkestrası Şefliğinden: 
Riyaseti Cümhur Filarmonik Orkestrasına lüzumu bulu

nan aşağıda yazılı eşyaların tamir ve mübayaası 16-8-934 
perşembe günü Ankara Mektepler Satınalma Komisyonun
da pazarlıkla alınacağından taliplerin aynı günde saat 15 te 
mektepler satın alma komisyonuna ve şartnameyi görmek 
için her gün saat 10 dan 17 ye kadar Cebecide bulunan Ri
yaseti Cümhur Filarmonik Orkestrası şefliğine müracaatları 
ilan olunur. (2021) 

Mübay;ı:t edilecek eşya: Tamir edilecek eşya 
Adet Cinsi Adet Cinsi 
3 perde farbalası maa bronz 3 kanepe) yüzleri değ-işe

3 4 avaklı adi masa 
?.O M. Mantarlı musamba 
5 Si!;ara iskemlesi 

10 M. m:ısrı örtüsü ic;in çuha 
2 İsparta halısı 

ı;o Hezaran iskemle 

) cek ve tamir 
2 koltuk) edilecek 

7-3341 

Ordu Vilayeti Belediye 
Riyasetinden: 

2290 numaralı belediye yapı ve yollar kanununun 4 üncü 
mad lesi ahkamına uygun olarak şehrimizin müstakbel plam 
tanz" n ettirileceainden talip olanların fazla tafsilat almak 
üzere ordu belediyesine miir~caat etmeleri ilan olunur. 

(1982) 7-3323 

Nafıa Veka etinden: 
l - V ckalet müstahdemini için 58 takım elbise ve 58 çift 

ayakkabı ayn ayn pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Açık münakasa 21 ağustos sah günü elbiseler saat 

1 ı de ~ysl<kabılar saat 15 te yapılacaktır. 
III - İstiyenler Vekalet malzeme müdürlüğündeki şart

name, mnkavele ve nümuneleri görebilirler. 
iV-Münakasaya gireceklerin elbise için ıos ve ayakkabı 

tar icin 21.75 liralık % 7,5 muvakkat temimıt vermeleri la-
zımdır. (1984) 7-3322 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Onuncu yıl yatı mektebi talebesinin mayıs 935 gaye

sine kadar iaşeleri için muktazi erzak 6333 lira 30 kuruş mu
hammen bedel üzerinden ve kapalı zarfla münakasaya konul
mustur. 

2 - Talipler sartnameyi görmek üzere her gün vilayet 
maarif müdürlü({iine müracaatları ve 27-8-934 pazartesi günü 
saat 15 te tarifatı kanuniye dahilinde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını vilayet daimi encümenine tevdi etmeleri. 

(1985) 7-3321 

Darıca Askeri satın a!ma 
komisyonu riyasetinden: 

Danca'da müstahkc.-m mevki ağır top alayiyle dağ top 
alayı olmak üzere her iki alayın bir senelik ihtiyacı için aşa 
ğıda cins ve miktariyle münakasa günleri yazıh (4) kalem 
yem ve mahrukat münakasaya çıkarılacaktır. 

Taliplerin şartnamelerini görmek üzere Darıca'da As
keri' ~atınalm;:t Komisvonuna müracaatları ilan olunur. 

Kilo İhale günü Açık. kapalı Cinsi 
246000 4.9.934 Salı saat 15 Kapalı Arpa 
240000 8.9.934 Cumartesi saat 13 ,, Yulaf 
398000 8.9.934 Cumartesi ,, 15 ,, K. ot 
220000 15.9.934 Cumartesi ,, 15 ,, Saman 

(1879) 7-3252 

Karaköse Valiliğinden: 
Baya.zıt Vilayeti merkezi olan Karaköse kasabasının ha 

li hazır haritasiyle şekli müstakbel plamnm tanzimi işi 6. 8. 
934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya 
konulmuştur. Nafıa Vekaleti Celilesinden musaddak eh
liyeti fenniyeyi haiz taliplerin bu müddet zarfında teklifle-
rini bildirmeleri ilan olunur. 0 937) 7-3256 

İsmail 

Çay Be e iye R·yasetinden: 
1 - Bolvadin kazasına merbut Çap nahiyesinin Nafıa 

Vekaleti Celilesi tarafından musaddak projesi mucibince 
16662 lira bedeli keşifli hidro elektrik tesisatının yapılma
sı 20 gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuş
tur. 

2 - Gümrük ve muamele vergisi belediyeye aittir. 
3 - Tediye şeraiti: 
Bedeli ihalenin (l'fc30 u banka teminatı mukabilinde ınu

k?vele imzasını müteakip derhal l':(.30 u bilcümle malzeme
~un c~~ nahivec:;ine vürudunda ve mütebaki %40 1 tesisatın 
kmalı ıle kabulü muvcıkkatte verilecektir. 

4 - Proie ve evrakı ınütef erriasmı Çay Belediyesinden 
v~ yahut İstanbnl'da Ta'<sim'de İstiklal apartmanında elek 
trik miiheı,disi Hasan Halet Beyden bedel mukabilinde a
labilirler, 

5 - 'I'~lir.ı olanlar 15 Ağustos Sah günii saat üçte nüna
kasa ve ihale kanununun mevaddı mahsusasma tevfikan 
Cay Nahtyesi Belediye Encümenine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1931) 7-3254 

SAYIFA 1 

Mektepler satın alma 
komisyonu Reisliğinden: 

İnşaat Usta mektebi için pazarlıkla 22000 adet tuğla alı· 
nacaktır. Bu işe girmek istiyenler birinci teminatlariyle 
16-8-934 tarihinde saat 15 te komisyona, şartnameyi görmek 
istiyenlerin mektep müdürlüğüne müracaatları. (2005) 

7-3339 

DevJet Demiryolları 
Umumi Müdürlüğünden: 

Cankırı halkının Ankara'ya gelerek işlerini bitirdikten 
son;a aynı gün zarfında Çankın'ya avdetlerini temin mak
sadiyle 18-8-934 tarihiden itibaren cuma günlerinden gayri 
günlerde Çankırı Ankara • Çankırı arasında muntazam ray 
otobüsleri işletilmeğe başlanacaktır. 

Çankırı - Ankara - Çankırı kısmının bütün istasiyonları 
arasında münhasıran yolcu münakalatına tahsis olunmuş 
bu otobüsler Cankırr - Ankara ce Ankara - Cankın mesafe-
sini üç bucuk ~aate indirmişlerdir. ~ 
• Şimdilik otobüslere heybe bavul bohça gibi el eşyaların
dan baska kayıtlı bağaj kabul edilmiyecektir. 

Otobüslerin seyrüsefer tarifesi berveçhi ati muhterem 
halka ilan nl un ur. (1994) 

801 - 701 
ÇANKIRI- ANKARA 

Cumalardan maada 
V. K. 

702 - 802 
ANKARA - ÇANKIRI 

Cumalardan maada 
V. K. 

Can kın 7.47 Ankara 16.10 
Germeçe 8.10 8.11 Kay aş 16.25 16.26 
Tüney 8.34 8.35 Lal ahan 16.45 16.48 
Dübel ek 8.48 8.49 Yozgat 17.10 17.11 Ali bey 9.02 9.03 Kılınçlar 17.34 ı 7.35 
Kalecik 9.24 9.25 Irmak 17.46 17.48 
Irmak 9.46 9.48 Kalecik 18.JO 18.11 
Kılınçlar l0.00 10.01 Ali Bey 18.32 18.33 
Yoz~at l0.25 10.26 Dümbelek 18.48 18.49 
La1ahan {0.47 10.48 Tüney 19.01 19.02 
Kavas 11.05 11.07 Germece 19.25 19.26 
Ankara f 1.20 Çankırı 19.49 

As. Fb. U. Md. sa. al. komisyonu 
90 Ton GAZOİL 

800 Kilo SAF KURSUN 
?00 Metre ~ERİT BfCKt DESTERE 
20 Adet CANAK ZIMPARA TASI 
12 Adet YILANKAVİ HORTUM 
12 Adet ., TEL 

2050 Adet MUHTELİF MAKKAP 

7-3330 

i'anlrrı. 
5.9.934 

6.10.934 
10.10.934 
10.10.934 
10.10.934 

10.10.934 
Yukardaki malzeme hizalannda gö~terilen tarihlerde 

ayn avrı pazarlıkları icra kılınacaktır. Şartnamelerini al
mak istivenlerin her giin 13.30 dan 15.30 a kadar satmalma 
lcomisvonnna müracaatları ve pazarlığa iştirak etmek istl
venlerin de yevmi mezkurda ve saat 14 te teminatl=ırivlc 
rnür~r:ı..,.t1arı (1 Q35) 7-.3255 

10 Milyon Muhtelif kuturda çelik bilva 
15QO kilo . Tel 

" " " Yukarda yazılı malzeme 20-9-934 tarih ve saat 14 tc Ifa-
palı .zarfla münakasası icra kıhnacağmdan şaı tname almak 
istiyenlerin her gün saat 13,30 dan 15,30 kadar komisyona 
müracaatlan ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin de 
yevmi muayyeninde teminatlarını havi tekliflerini vakti mu 
aveninden evely komisyona tevdi ett'nis olmaları lazımdır. 
Bundan evel 20-9-934 tarihinde yapılacağı ilan eililen müna-
kasadan sarfınazar edilmiştir. (2007) 7-3340 

Ankara milli emlak 
müdürlügünden: 

Defterdarlık ambarında mevcut elektrik malzemesi kol
tuk çinko parçaları ve saire 16-8-934 perşembe günü saat 
15 te pazarlıkla satılacağından taliplerin müracaatlan. 

(1973) 7-3327 

Harita Umum Müdürlüğünden 
ı - Harita Umum Müdürlüğü kıtası için 20.000 kilo o

dunun pazarlığı 20. 8. 934 pazartesi günü saat 14 tedir. 
2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa

zarlı~a istirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce
beci'de Harita Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonuna 
<Tf"1mP1Prİ. (1Q11) 7-3244 

Gala a •tha a .. . . .., .. 
g m:ru u 

m •• dürlü.., •· e • • 
8000 adet Granit parke taşı 
Yukarıda yaırlı 8000 küsur granit t şiarı 5. 8 934 taı "hin 

den iytibaren açık artırma suretiyle satılıktır. İstekli! rin 
24. 8. 934 sah günü saat 17 ye kadar satı~ komisyonuna mu-
racaat etmeleri. (4416) 7-3304 

A eri Fabrika 
t•car 

150 Ton Profil Demiri 

r 
a mindn 

Yukarıda yazılı malzeme 20 Agwustos 934 t · ·· .. pazar esı gu· 
n~ saat 15 te pa.zarhkla satın alınacaktır. Taliplerin aynı 
gun ve. sa~tte Tt~a~et ~:aıe~ine gelmeleri ilan olunur. Şart 
n~~eyı gormek ıstıyenler her gün Ticaret Kalemine ~ 'e-
bıJırler. 7-32.;~ 



SAYIFA 8 HAKIMIYETI MiLLiYE 14 ACUSTOS 1934 SALI 
azı 

Halil Naci Kağıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon 1230 

Halk ticaret biletleri 
Devlet demiryollarından 
ı - Milli istihsal milli ticaret ve milli sanayi münase • 

&etlerini kolaylaştırmak ve çoğaltmak ve halkımıza memle
keti tanıtmak gayelerini güden Devlet Demiryollan İdaresi 
"Halk ticaret biletleri,. namı altında 20 ağustos 1934 tarihin· 
den itibaren maktu ücretli ve fevkalade tenzilatlı yeni bir 
tarife tatbik edilecektir. 

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

ÜCRETLER 
1. mevki il. mevki ili. mnki 

IS GONLOK BiLETLER 35 25 17.S liradır. 
BiR AYLIK " 60 40 30 lirad11. 
ili AYLllC ., 70 50 35 liradır. 

Bu itretlere naktive vergisi de dahildir. • 
3 - HALK TİCARET BİLETLERİ namilleri biletin 

meri hulundu~u müddetçe Devlet Demiryollan üzerinde hiç 
bir munzam ücret vermeksizin diledikleri istikamette dile • 
dilCleri kadar sevahat etmek diledikleri istasiyonlarda in • 
mek. binmek ve durmak hakkını haizdir. 

4 - HALK TİCARET BİLETLERİ hamilleri hareket 
ve volculuk esnasında biletlerini istasivonlara kayıt veya 
vize ettirmek merburivetine t?hi <leğildir. 

S - HALK TİCARET BİLETLERİ hamilleri yolcu a· 
fırhklan hakkındaki ahkam ve müsaadeden istifade edecek· 
terdir. Buna ilaveten aynca avnı cinsten 25 kilo veya muhte
lif cinslerden elli kiloya kadar esya nümunelerini veya nil • 
mune kolleksivonlanru aynı trende parasız naklettirebile • 
cettlerdir. 

6 - HALK TİCARET BİLETİ hamilleri mafevk sınıf
ta seyahat etmek isterlerse ücret farkını umumi tarifeye gö-
re te!lvive ~rle~ekleröir. (1853) 7-3129 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Mıntaka sanat mektebi için bu sene vilayetimiz 

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

günii saat t 7 ve kadar a~ağ"ıda yazılı vesaik le birlikte bir is
tida ile vilayetimize müracaat edeceklerdir. 

Müsabaka imtihanı 20 ağustos 1934 pazartesi günü sabah 
saat • da icra edileceğinden vakti muayvende ispatı vücut 
edilıwesi lazımdır. Aksi takdirde müsabakaya girme hakla 
kayt,Glmuş olur. 

t - Nüfus tezkeresi (talebenin yaşı 13 ten küçük 17 den 
büyük olmıvacaktır.) 

2 - İlk mektep sehadetnamesinin aslı 
3 - Aşı sehadetnamesi 
4 - 3 kıta kartonsuz fotoğraf... (1889) 7-3209 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden : 

Kilo Cr. Marka No. Eşyanın Cinsleri 
S,tol 171 188 Figzatör Mahlulü ) 

22 RB 1 Müstamel fotoğraf maki-) 
ne aksamı. ) 

45 RB 3 Müstamel fotoğraf agran) 
dizman makinesi ) 

11 RB 5 Müstamel fotoğraf maki-) 
ne aksamı ) 

31 RB 4 Müstamel fotoğraf maki-) 
ne aksamı ) 

20,745 Adres ~907 10 kalemde yün elbise ve) 
sair zati eşya ) 

14,520 • • 6 kalem müstahazratı ) Transit 
tıbbiye ) için 

44 • • Üzeri deri kaplı otomobil) 
minderi ) 

832 ' • " 
muşamba kaplı otom) 

körüğü ) 
g • • " 

Lastikli pamuk men)' 
sucat )' 

.l03 • Boyalı demir fener başlığı)' 
146! • • Otomobil şası aksamı )' 

1,700 • • İpek örme şarpa )' 
0,740 • • " " ti ) 

1,450 • • İpek mensucat. ). 
O,of40 • • İpekli mendil. ) 
o,09o • tpekli boyun atkısı ) 
1,770 İpekli pamuk karyola örtüsü) İthal 

14 R. F l4818 Sülfat dö Baryon. ) için 
0,500 • İpek gömlek ) 
1,500 İpek mensucat ) 
1,400 • • İpek karyola örtüsii ) 
Yukarda yazılr eşyanrn 1 inciden on dördüncü kalemine 

kadar yazılı eşya transit ve diğerleri memlekete ithal edil
mek üzere ve açık artırma usulü ile 26-7-934 ten itibaren sa
tıhktır. İsteklilerin 14-8-934 sah günü saat 17 ye kadar satış 
komisyonuna müracaat etmeleri. (4154) 7-3049 

Ziraat Vekaleti Ankara Merkez 
Laboratuvarları Müdürlüğünden 

Müessesenin kobay ve tavuşanlan için pazarlık suretiy
le 15.000 ita yirmi beş bin kilo pançar mübayaa edilecektir. 
Şeraitini anlamak istiyenler müessese müdürlüğüne ve pa
z.kğa iştirak edeceklerin de 20 Ağustos 934 pazartesi gü
nü saat 15 te teminatlariyle birlikte vekalet muhasebe mü
düı1~de müteşekkil komisyona müracaatları. (1941) 

7.-3241 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mahallesi Sokağı Cinsi Kapı Metruke Muhammen 

İstasiyon Aralık Ambar .. ., ,. 

N o. N o. Kıymeti 
Lira K. 

8/ 1 49 100 00 
8 50 80 00 

(Senelik icar bedeli üç 
'(taksitte ve nakden tedi
(ye edilecektir. 

Yukarda yazılı Ambarların senelik icar ihalesi 3-8-934 ta· 
rihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
Taliplerin miiracaatlan. (1861\ 7-3183 

Mektepler alım satım 
komisyonundan: 

İsmetpaşa kız enstitüsünün ihtiyacı olan 100 - 150 ton 
kok kömürünün açık usul ile münakasası kararlaştırılmıştır. 
İhale 23 ağustos 934 perşembe günü saat 15 te komisyonda 
yapılacaktır. Talip olanlar münakasa kanunu veçhile temi
nat ve vesaikiyle komisyona ve şartnamesini öğrenmek 
için de hergün mektep idaresine müracaat etmeleri ilan o -
lunur. (1894) 7-3144 

Nafıa Vekaletinden: 
Trabzon - Karakösc yolunun Gümüşhane vilayeti dahi

lin .. isabet eden kısmında yapılacak (259766) lira keşif be
delli tesviye, smai iymalat, şose ve mütemadi tamirat ekip 
hinalan inşaatı kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuş
tur. 

Münkasa Gümüşhane vilayet konağında 25-8-934 cumar
tesi günü saat 15 te yapılacaktır. 

Münakasaya istirak için verilmesi lazım gelen muvakkat 
te~inat (19482) liradır. Münakasaya iştirak etmek istiyen· 
lerın teklif mektubunu şartnamede yazılı olduğu veçhile 
hazırhyarak münakasa saatinden evel Gümüşhanede vila
yet konaö-ında münakasa komisyonu reisliğine tevdi etme· 
teri veva bu saatten evet vasıl olmak şartiyle göndermeleri 
lazımdır. 

Bu işe ait sartname ve mütemmimi olan evrakı istiyenler 
Gümüşhane, Ankara, İzmir ve İstanbul Nafıa basmühendis
Iiklerinde mütalea eöebilirler vemezkur evrakı 13 lira muka
bilinde Gümüshane Nafıa Başmühendisliğinden ve Ankara 
Nafıa Vekaleti Malzeme müdürlüğünden satın alabilirler. 

(1748) 7-3102 

Maliye Vekaleti yardım san -
dığı idare heyeti reisliğinden 

Sandık ortaklarmm ihtiyaçlan olan asgari ( 600000) kilo kesilmit 
kara meıe odana ile (200000) kilo meıe kömiiriniin pazarhiı aiaı· 
tesan oa altmcı pertembe günü nat 18 de yapdatakbr. 

Taliplerin mevıaabahı gün ve naate (1500) linhk banka teminat 
mektuplariyle birlikte idare heyetine miirataatlan. 7-3290 

Deniz lisesi müdürlüğünden : 
Mektebimlze yüz sekizer lira ücretli bir coğrafya, bir 

riyaziye, bir İngilizce muallim alınacaktır. 
Madde 1 - İngilizce muallim: Mutlaka Üniversitede 

bilimtihan ehliyetnameyi haiz veya Maarifte müseccel İn
gilizce muallimi olacaktır. 

Madde 2 - Riyaziye muallimi: Üniversite Riyaziye şu
besinden veya Yüksek Mühendis Mektebinden veya Yüksek 
Muallim mektebi Riyaziye şubesinden mezun veya Maarif
t~ müseccel lise Riyaziye muallimi olacaktır. 

Madde 3 - Coğrafya muallimi: Üniversite coğrafya şu
besinden mezun veya Maarifte müseccel lise Coğrafya mu
allimi olacaktır. 

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

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

Madde 6 - Arzu edenlerin nihayet 20 ağustos 934 tari
hine kadar Heybeliada'da bulunan mektebimize müracaat-
tan. (4450} 7-3171 

Gazi Lisesi Müdürlüğünden: 
1. - Gazi Lisesinin birinci ve ikinci devre eylUI mezuni

yet imtihanlan evtUlün biri ile yirmisi arasında sınıf ikmal 
imtihanları eylUlün yirmi ikisi ile yirmi doku~u arasında 
yapılacaktır. İmtihan programım talebenin mektepten sor
ması lazımdır. 

2. - Leylt ve nihari yeni talebe kaydı muamelesin! 20 
ağustos 1934 • 1935 ders yılı tedrisatına 1-10-1934 tarihinde 
başlanacaktır. (1816) 7-3157 

imtiyaz sahibi ve batmu· 
harriri F ALIH RIFKI. Kulüp 

Devlet Demir 
yollarından~ 

1zmir'de 26 ağustos 1934 tarihinde açılacak beynelmilel 
panayır ve 9 EylUl 1934 te yapılacak kurtuluş şenlikleri mü· 
nasebetiyle demiryolu ücretlerinde, aşağıdaki tenzilat ve 
teshilat yapılacaktır: 

1 - Ankara ve Konya'dan 24 ve Afyon ve Bandırma'dan 
25 ağustos 34 tarihlerinde doğruca İzmir'e hareket edecek 
katarlarla Ankara. Afyon ve Konya • Afyon, Alayunt - Balı· 
kesir, Afyon. Menemen, Bandırma - Menemen kısnnlannda 
ki istasiyonlardan münhasıran İzmir'e gitmek üzere gidiş 
dönüş bileti alacali yolculara yüzde 80 - 86 nisbetlerinde mü
him tenzilat yapılacaktır. 
İsbu tenzilat, ikinci defa olarak Ankara ve Konya'dan 1 

EylOl, Af yon ve Bandırmadan 8 EylUl tarihlerinde hareket 
edecek katarlar için tekrar edilecektir. 

Y okular, dönüş biletlerini İzmir istasiyonuna vize ettir· 
mek sartiyle İzmir'e muvasalat tarihinden sonra beş gün 
zarfında İzmir'den hareket edecek katarlarla, tevakkufsuz 
olarak, geldikleri istasiyonlara dönebileceklerdir. 

Bu tenzilattan istifade için Ankara - Balıkesir (Balıkesir 
hariç, Alayunt-Afyon (Afyon hariç) , Konya-Afyon (Afyon 
hariç) kısımlarındaki istasiyonlardan bilet alacak yolcular: 
biletlerine yapıstınlınak üzere gişelere birer vesika fotoğ· 
rafı vereceklerdir. Bazı istasi_V'>nlardan İzmir'e gidiş· dönüt 
bilet ücretleri şunlardır: 

11 111 
kuruş kuruş 

Ankara'dan 1zmir'e gidiş • dönüş 1050 700 
Konya'dan ,, ., " 900 600 
Eskişehir'den " ,, " 790 525 
Afyon'dan ,, ,, ., 525 350 
Uşak' tan ,, ., .. 340 225 
Bahkesir'den ,, ,, ,, 225 150 
Bandırma'dan ,, ., ~ 375 250 

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

biletlerinin 15 günlüklerinden 20 ağustos ile 10 eylQl 934 
zarfında ilk defa İzmir'e hareket edilmek üzere ahn;;aii -olanlarına ait ücretler yan yanya indirilmiştir. 

Yolcular, bu biletlerle lzmir'e vardıktan, ve İzmir istasl .. 
yonunun vizesini bizzat aldıktan sonra biletin mer'iyet 
müddeti nihayetine kadar istedikleri istikamete doğru ist~ 
dikleri yerde kalarak seyahat edebileceklerdir. 

Bu seyahate ait on beş gün müddetli halk ticaret blletle_
rinin ücretleri sunlardır: 

I 
1750 

11 
1250 

III 
875 liuruş 

Bu bilet hamilleri 30 kiloluk meccani bagaj haktarmdad 
başka aynı cinsten 25 veya muhtelif cinslerden milteşekki1 
50 kilo nümunelik eşyayı daima beraberlerinde meccaned 
nakletmek hakkını haizdirler. 

İstasiyonlardan uzak bulunan veya bu nevi biletler satıl• 
mıyan yerler halkından bilet tedarik edecekler, Haydarpa• 
şa (İstanbul), İzmir, Kayseri, Adana İşletme Müfettişlikl~ 
rine veya Ankara'da Devlet Deıniryollan Umumi İdaresind 
ücret, fotoğraf ve adreslerini gönderirler, ve hangi tariht• 
hangi istasiyondan sevahate başhyacaklannı bildirirlerse, 
biletleri, adreslerine gönderilir. 

3 - 16 Ağustos -10 EyU'il 934 zarfında sebekenin herhaıı• 
gi bir istasiyonundan ve herhangi bir tarih için İzmir'e f~ 
toğraflıgidiş - dönüş bileti alacak yolculara umumi tarif~ 
iicretlerinden % 50, ve panayırda teşhir için gönderileceli 

eşyanın 250 kilosuna ve 250 kilodan fazla vekpare a~ır eçsa .. 
mm iki adedine umumi tarife üzerinden o/o 70 tenzilat yaı>I" 
lır. Esva tenzilatından istifade için; İktısat ve Tasarruf C~ 
miyeti merkez veya subelerinden istihsal edilmiş bir vesi" 
kanın istasiyona verilmesi şarttır • 

Dönü~ yolculuklariyle satılmayıp geri çevrileceli eıY' 
için, İzmir'den hareket ve sevk müddeti 1-20 eyU'il 934 tilr. 

Yolcular, dönüş biletlerini İzmir istasiyonuna vize ettir_. 
mek şartiyle bu müddet zarfında fzmir'den hareketle dot• 
ruca ve kısa yoldan geldikleri istasiyonlara dönebilirlel'I 
Panavır'da satılmıyan eşya; fzmir'e gönderilirken, atmnııf 
olan hamule senetleri İzmir ambarına iade edilmek şartiyl~ 
mahreclerine meccanen iade olunur. 

Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmelidir. 
(1905) 7-3210 

Harita Umum Müdürüğünden 
1 - Harita Umum Müdürlüğü kıtası için (8) kalem er

zakın pazarlığı 20. 8. 934 pazartesi günü saat 10 dadır. 
2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa~ 

zarlığa istirak edeceklerin de teminatleriyle vaktinde c~ 
beci'de Harita Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyon~ 
gelmeleri. (1912) 7-3245 ' 

Sinemasında 
BUGON lKl FiLiM 

Umum neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdürü NA 
SUHI ESAT. 

1 - ZiNCiRLi MAHKOMLAR 2 - BEŞ KOCALI KADIN 

Ça~kırı caddesi civarında 
Hakimiyeti Miiiiye matbaa • 
ıında basılmııtır. 

BU GECE 
BEŞ KOCALI KADIN 

Yeni Sinema: Tamirat münasebetile kapalıdır, 


