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Yarı siyasi, dı~ ticaret ve pazar anlaş-
• mal arı: Burhan Asaf - Yeni hava 

malzemesi: Şakir Hazım -Memleket 
ve yabancı postaları - İstanbul say -
fqreleri. Yalova: Yaşar Nabi - tn • 
sanhğın hali. 

Türk dili kurul tayı 

Giind(•lik. 

Bugün saat 14 te açılacak olan 
ikinci kurultay müzakerelerini 
radyoda her gün dinliyebileceğiz 

MIJ_,[f:T iÇiN ... 

İstanbul, l 7 ~ 
(A.A.) -T. D 
T. C. Umumi 
Katipliğinden: 

İkinci Türk 
'ili kurultayı 
yarın saat 14 de 
açılacaktır. Ku -
rultaya gelecek 

hmlar saat ku-
lesi önündeki 
kapıdan girecek 

•erdir. Ellerinde 

Devlet hayatına ait faaliyetlerin 
gayesi, milletin umumi menfaatini 
konımak olunca, müsbet ve feyizli 
neticeler ile karşılaşmak tabiidir. 
Halka hizmet etmek maksadile ku
rulmuş olan müesseselerin mahiyeti 
ne olursa olsun, onlar için bu nokta
yı daimi surette göz önün·~ :! 1utmak 
mecburiyeti vardır. Bir bakımdan 
İldırsadi mahiyeti galip olan müesse· 
leler için bile inkişaflarmı dolayısİ· 
le umumi menfaatin inkişafında ve il, beyaz ve 
..,.amak kendi menfaatleri icabın • oembe renkli 
~dır. Umumi menfaat zararına 1cart h 1lunanlar 
lıiç bir hususi menfaat devamlı bir ön sa.londl\ yer 
lıarat ve inkişafa mazhar olamaz. " 1:ıcaklardır. 

Hususi teşebbüslerden doğan Kurultav istik 
ınüesseseler bu düşünceye fazla iti- Hl) marsı ile baş 
har göstermek istemezler, onlar az lıyacak, kurul • 

Birinci Türk Dı'li kurultayrnds Gazi Hazret -
/eri müzakereleri takip ederken 

zamanda çok ka7.anmağı ve hatta tay marşı da okunduktan sonra ce - ilk tez Ahmet Cevat Beyin 
bu kazancı icabında umumi menfa • miyet reisi ve Maarif Vekili Bey "Türk Dilinin yapılış karakterleri 
at :zat'arma olsa bile elde etmeği açma nutkunu söyliyeceklerdir. ve türkçenin Hint - Avrupa dilleri 
k. eadileri için tabii "- örürler, hu se • ile mukayese · b 1 ki t 'd· V ~ Bundan sonra kurultay reisi ile sı,, aş 1 ı ezı ır. a-
Lepten ammenin menfaatı mevzuu kıt kalırsa bu tezin de okunmasına 
'balasolduğu sahalarda devlet ve riyaset divanı ve encümenler seçile- başlanacaktır. 
OlaWl diğer uzviyetleri şahsi teşeb • cektir. Cemiyet umumi katibinin ra- Kurultay salonu bütün radyo 
Wi"lerin verine geçmek ve menfaat· poru okunduktan ve çalışma yolları merkezlerine bağlanmıştır. Cuma -
lerde adil bir muvazene temin et - hakkında malfunat verildikten son -ı dan başka her gün saat 14 den 18 e 
mek 7.at'uretini duyar. Eğer bunu ra tezlerin okunmasına başlanacak- kadar radyolarda kurultay müzake-
vaktinde yapamamış ise şahsi teşeb- tır. releri takip edilebilir. 

bi.isler için meydanı tamamen boş bı
rakmaz .• Onların meşru kazançları
na riayet etmekle beraber, umumi 
tnenf aatin müteessir olmamasına da 
dikkat eder ve yüksek vilayet hak • 

k- kullanarak bir sınıfın diğer bir 
snnfı istismar etmesine imkan ver -

~~~------------···--------------~~ 

nıez. 

Bir memlekete su getirme, ışık ver 
nıe, İmtiyazlı nakliyat yapma gibi 
itler hiç bir zaman ticaret mevzuu 
teşkil edemezler. Çünkü bu işler doğ 
rudan doğruya amme menfaatini 
Yakından alakadar eden teşebbüs· 
le.rdir. Sudan, 1şıktan, tramvaydan, 
trenden vazgeçmek hiç bir vatan -
daş için mümkün değildir. Mesela 
au kumpanyasının yanlış bir hesap 
Ü2et-ine İstediği parayı bile almak 
için suyunuzu kesmek tehdidinde 
bulunnıası derhal tesirini yapar .. 
Oadan sonra siz istediğiniz kadar 
uğraşmız .. Işık için de böyledir.: 
Bunlar hayatın ilk ihtiyaçlarıdır kı 
lcazanç ve spekülasyon mevzuları 
()lamazlar. Bunlardan ber vatandaş, 

Moskova edebiyat 
kongresi açıldı. 

Pdris, 17 (A.A.) - Moskova'dan Pöti 
Pariziycn gazetesine bildiriliyor: 

"Bugün Moskovada Sovyet muharrir -
!erinin aylardan beri hazırlanmakta olan 
büyük kongresi açılıyor. 374 murahhas bir 
kaç gün Sovyet Rusya'da edebiyat mesele
sini müdafaa edeceklerdir. Meşhur Mak -
sim Gorki mÜzl\keratta en mühim rolü ifa 
edecektir. 

Pravda gazetesinde intişar eden biı· 

makalede, edebiyatın vatan müdafaa11nda· 
ki ehemmiyeti bilhassa kaydedilmektedir. 

Buğday 
konferansı 

Buğdayın konbolu 
isteniyor 

ancak miiessesenin idare ve amor - Londra, 17 (.\.A.) - Buğday konfe . 
liaman masrafları mukabilinde isti- ransı dün öğleden sonra aktettiği içtima • 
fade etmek hakkrnı haizdir. d b wd • 'h IA • 'h • 

N b 
• a ug ay ıstı sa atını pıyasa ı tıya • 

afıa müesseselerine u yem ru- w . _ 
h 1 • • "k k bı'r him catına uydunnaga matuf usullerın muza _ ua a~ı anması ıçın yu se - . . . 
~- d k l kta oldu keresıne devam ebnışhr. --=un urma sızın ça ışma -
8ıaa.ı görmekle sevinç ve iftihar

0

d"!y- Amerika murahhası geçen seneki zayif 
baalrtayız. Şimendifer siyasetımız, mahsulden sonra bu seneki fena mahsulün 
l'eııli bir tarife siyaseti He de daha Amerika hükumetini tedbirler ittihazına 
~e tekemmül etmek yolunu tut- mecbur eden vaziyeti değiştirdiğini bunun
~hır. Devlet, şimendifer. işletme la beraber diğer hükumetler tarafından da 
İ§iacle yalnız müessesenin gelirini, 
\Pe aıasrafınr göz önünde tutarak 
hareketini tayin etmez, Nakliyat 

aynı maksatla vaki mesaiye devam edil -

mek şartiylc Amerika hükumetinin ekilen 

ılllemleket iktrsadiyatının ana unsur· sahanın geçen sene temdit edilen vüsati 
t\J'ından biri olduğuna ~öre onu her tecavüz etmemesi için tedbir ittihazına a -

feyden evel bu bakımdan mütalea made olduğunu söylemiştir. 
~~ek lazım gelir. Devlet hayatı bir Müteaddit heyeti murahhasalar da buğ
~ı teşkil eder. Onun doğrudan doğ-
""'.. k dayın kontrolu hakkında beyanatta bulun--,-a müsmir r.örünmiyen bir ta ım 
btasrafları dolayısiyle kazanç temin muşlardır. 
e.fet-ler. -!"""l ...... ___ "!!!!!!!!!!!!~!!'!"!!11!'!!!'!!!~'!!!'!!!~-

M d halk hükumetinin amme menfaati _ 
1 illet için .. düsturu devlet a am- ne temas eden müesseseler hakkın -
atınun kılavuzu olduktan sonra 
~cak tedbirlerde isabet edilece • da zaten baska türlü hareket etmesi
iiııte şüphe yoktur. Amme menfaati- ne imkan tasavvur edilemez, bu zih
~ !'orunmasına matuf arzu ve ira- niyetin devlet imtiyazlarından isti -
~ heybeti, istikametini şaşır - fade eder vaziyette bulunan diğer 

~fıususi menfatleri bile doğru yo- bütün teşebbüslere de geçeceğini 
,~"" elrte cabuk miiessir olur. tabii görürüz. 
·~ • sınıf farkı tanımıyan bir ZEKi MESUT 

Şark paktı 
etrafında. 

Paris, 17 (A.A.) - Havas ajansı bil -
diriyor: Almanya ile Lehistan §ark misa · 
kma girmekten imtina ellikleri takdirde 
Fransa ile Rusyanın bu ayın nihayetinden 
evel bir ittifak muahedesi aktedecekleri 
hakkında bir Amerika ajansı tarafından 
neşredilen haberler hakiakte uygun değil
dir. Almanya ile Lehistan teklif edilen mi
sak müvacehesindeki vaziyetlerini resmen 
bildirmeden evel herhangi bir ihtimal der
piş edilemez. Hatta salahiyettar mehafilde 
ıon günlerde matbuat tarafından yapılım 
münakaşalardan sonra bu iki memleketin 
t eklif edilen misaka girmekteki menfaat -
lerini iyice anlamış olduklarını zannettire
cek deliller mevcut olduğu bildirilmekte . 
dir. Herhalde bir fransı7. - sovyet ittifakı, 
Sovyet Rusyanın Milletler cemiyetine gir
mesi arifesinde ild hükumet tarafından ta· 
savvur edilecek değildir. Diğer cihetten, 
Fransa'nın Cenevre müesseıesine olan sa
dakati ve bu meınleketin mülhem olduğu 
fikri do malumdur. ittifak siyaseti çoktan 
beri beynelmilel efkarı umumiye tarafın • 
lan takbih edilmektedir. 

• • 
ACUSTO~ 

CUMARTESl 
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SAYISI HER YEf{Ot:: 5 KUHu ~ 

Başvekilimiz 
qal şirketinin 
fabrikalarını 
gezdi 

Zin(Japonya ile ticari 
itilafımız 26 tem ... 
muzdan meridir 

Ayancık, 17 - Başvekil lıımet Pş. Hz. 
dün ıabah Ayancığa muvaıalat etmişler ve 
halk tarafından motörler ve sandallarla a· 
çaklardan karıdanmıflardrr. Sinop valisi, 
C.H. Fırkası reisi, Ayancık hükümetl er • 
kam ve Zingal şirketi müdürleri Başveki
Jimizi vapurda karşılamı,lardır. lımet Pş. 
Hz. halkın coşkun tezahüratı arasında ka
raya ~ıktılar. Buı·ada Sinop'dan gelen he
)'et baıvekilimize Sinop'u teşrif etmeleri 
için sinopluların ricalannr arzetti. 

f smet P§. Hz. Zingal ,irkctinin fabri -
kalannı ziyaret ederek dekoville ormana 
çıktılar. Havai hatları, ağaç nakleden oluk. 
lan tetkik ettiler ve bur1tda şereflerine ve
rilen ziyafette hazır bulundular . 

Akşnm üzeri Ayancığa avdet eden 
Başvekil Pş. Hz. Sinop heyetinin ricası 

üzerine Gülcemal vapuruyla Sinop'a mü
teveccihen hareket etmişlerdir. ( A.A.) 

Başvekilimiz 
Sinop'ta 

Japonlarla imza edilip sureti e11-
velce T ürkolis şubelerine, Ticaret 
odalarına ve Takas heyetlerine gön 
Jerilmiş olan ticari anlaşmanın 26 
temmuzdan itibaren meriyeti icra 
V ehilleri heyetince lastik kılınmıt-
t:r. ----·-----
Galatasaraylılar 

geliyor 
Ma,.silya, 17 ( A.A.) - Franıa'

da bir kaç gün kalan Galata!aray 
lisesi talebesi müdürleri Behiç Bey 
ve muallimleriyle birlikte dün Pro • 
vidans vapuriyle Türkiye'ye hare• 
ket etmişlerdir. 

~-----·-·--------
Bulgaristan 'ın 
Ankara elçisi 
değişiyor 

Sofya, 17 (A. 
A.) - Bulgaris 

tan'ın Ankara 

sefiri M. Anto • 

Sinop, 17 ( A.A.) - Başvekil is
met Paşa Hazretlerini hamü bulu -
nan Gülcemal vapuru geç 11akit li -
manımız;a mu11asalat etmiştir. Gece
yi vapurda geçiren Baş11ekilimiz sa
bah saat 9 da şehre çıkmışlardır. nof Bulgarista • 
halk ricalarını kabul eden Başveki- nın Milletler Ce 

miyeti d a i m r 
azalığına tayin 

edilmiştir. M. Antonol 

------. --------
lini coşkun tezahüratla ve derin sev 
gi ve minnet hisleriyle selamlamış 
ve alkı§lanuştır. Şehir ba§tan ba§a 
Jonanmt§, iskelede 8tı§vekilimize 
buheller takdim edilmiı ve genf liir 
muallim tarafından • hoş geldiniz . 
denilrniıtir. Bükreş'te fırtına1 

BQ§vekil Hazretleri vilayeti, Fır
kayı, Belediye ve hastahaneyi ve 
cümhuriyet meydanını ziyaret et

• 
yangın, zıyan, 

mi§ler ve şehir parkında şereflerine Bükreş, 17 (A.A.) - Dolu ile karııık 
verilen öğle ziya( etini müteakip va- fırtına netiycesinde Bükreş'te 40 sokak ve 
pura dönerek lstanbul'a mütevecci- bin kadar ev su altında kalmııtır, itfaiye 
hen hareket etmi§lerdir. neferleri yıldırımdan Heri gelen yangınla· 

ismet Ptı§a Hazretleri Sinop'tan rı ıöndürmek için yüzlerce defa müdaha
vapura dönerken ve vapurun hare - !eye mecbur kalmııJardır. Bir ki§i boğul • 
keti esnasında hal~ın coşkun ve muş, üç kişi ağır surette yaralanmııbr. 
kalpten gelen tezahuratı arasında F 1 k . h J'f k 1 " l l el ırbna mem e ehn mu te a mınta a a • ugur anmış ar ır. 

Zekai Bey 
İstanbul'da. 

İzmir, 17 - Bir müddettenberi ıehri· 
mizde bulunmakta olan milli Müdafaa Ve
kili Zekai Bey dün öğleden sonra Ege va· 
puru ile lstanbul'a müteveccihen ıehri -
mizden hareket etmiştir. Pasaport önünde 
bir polis müfrezesi, bir askeri kıta ve ban
do mızıka ihtiram merasimini yapmııtır. 

(A.A.) 

rında mühim tahribata sebep olmuıtur. 

Yarın 
Salih l\lurat Beyin gazctvmiz 
için yazmakla oldnj:;rtı ı 
İlim tarihi 

musahabelerini 
ekuyunuz. 1 
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DIŞARDAN GELEN SON HABERLER . 
BULGARiSTAN' DA. 

Bulgaristanda 
vazİJret 

Sof ya, 17 (A.A.) - Edirne' de in
tişar eden Milli gazete tarafından 
13 ağustosta neşredilen ve guya Fi
libe'de bir darbei hükumet hazırlan
dığına ve bu işte methaldar 200 ki
şinin tevkif edildiğine dair olan ha
ber ~oğ"ru değildir. 

Mesele Bulgar ajansı tarafından 
14 temmuzda bilclirilen komünist 
fesat teşkilatının kec;fedilmesinden 
ibarettir Bu teskilatla garnizon ne -
ferlerinden birk;ı.cı d-;ı alakadardır 
ve bunların aleni muhakemesine ay
nı SPhirrle baslanmıştır. 

K"' }'a 1• nı gazetenin verdiği ve 
Sdbık meclic; reisi M. Malinof tara -
fmdan ı:;imditd relim aleyhinde ya -
zıtmış bir esere dair olan haber de 
tamı:ınıen uw1ı rmadır. 

Hulasa, Bulgar ajansı tarafın -
dan ı 7 haziranda bildirilen iki ha -
dise mHstesna olmak üzere eski Par
tric vita yetinde hiç bir hadise olma
mış ve mıntak;:ırla tam bir sükun hü
küm sürmektedir. 

Bulı,.ariıstan',la farıma ıahrihatı. 

Sof ya, 17 (A.A.) - Karadeniz -
deki Bur~azda dolu He karıc;ılf müt
hiş frrtm;ılar on yedi saat devam 
etmistir. Telgraf direkleri yıkdmrs. 
elektrik t~lleri kınlmıc;. ağ-ar.tar 1<ök 
1eriv1e birlikte verindf"n cıkmı«; ve 
~atılar uc.mnı::tur. Bilh~c::ıı:;a 15 rl::ıkika 
çok ı;:iddetli dnlu biivük tahribata 
sebehivet vermistir. Diirt vüz P-ram 
a!!'rrhöında dolrn-a t,.sadüf erf ilmis · 
tir. g,.hir kar;:ınltktadrr Zahrta hir • 
kac gün h::!1kr sok~ö-a cıkm::!kt::ın 
men•tmistir. H:ısarat ~nk tT'Hhim -
dir. Fakat ins~nca zaviat yoktur. 

Anıerika'da buğday meselesi. 

Vaşington, 17 (A.A.) - Ziraat neza -
reti mehafili, Bırle~ik Amerika'nın ge -
lecek sene için buğday ithalatından kon -
tenjan istemediğini zannetmektedir. Bu -
nunla beraber aynr mehafil, beynelmilel 
buğday anla_c:;masmm olduğu gibi muba -
!azasının doğru olacağı kanaatindedir. 

Ziraat nezareti iktısadi müşaviri M. 
Ezekiel Londra'dan gelen haberlerin bir 
~k memleketlerin Arjantin'in beynelmi
lrl buğday anlaşmasına uyması fikrinde 
olduklarını bildirdiğini söylemiştir. 

J,.,oaulra lm~!tlay konferansı. 

.Nevyork, 17 (A.A.) - "Nevoyrk Tav· 
mis,, gazetesi Londra buğday konferan
smın, uğursuz bir zamanda açılan Lon
dra iktısat :konferansının kansıkhklarına 
mirasçı olduğuu y"1zmakta ve demektedir 
ki: 

., Bu iktısadi mi'lileşme devrinde bü -
tin ...,emtekette kendi yağlarivle kavrul
mak istedikleri icin buğday stoku müte
madiyt"n artmıştır. 'Meselenin asıl anahta 
rı, konferansta kendi1crini temsil ettiren 
21 hUkfunetin elindedir. Bu hükümetler 
diğerlerinin ticaretine karşı nazik, fakat 
manasız bir harp yapmakta d~ ctti1c -
leri milddetr.e bu[!dav vaziyetinin değiş -
mesi ihtimali pek azdır. 

AVI' TFRYA'UA. 

ilalı kaçakçı ı nazilerin 
muJıakenıc~i. 

Viyana, 17 (A.A.) - Bavyera • 
dan kaçak olarak Avusturya'ya mü 
him miktarda mevaddı infilakiye 
sokmakla müttehem Salzburg1u 20 
nazinin muhakemesine dün İns -
bruk.da başlanmıştır. 

........................ 
BU GECE AÇIK ECZANE 

Anafartalar caddeıintl• 

SEBAT 

Eczanesidir. 

CI ''DE. 

Mançukodaki 
hadise büyüyor 

Kabarovsk, 17 ( A.A.) - Tas 
ajansı bildiriyor: Harbin gaz.ete/eri 
Pograntiçnaya istasyonundaki Sov 
yet konsolosluğa aleyhinJe tahrika
miz ithamları ilıtiva eden yeni bir 
haber ne-ıretmektedirler. Konıolos -
Juk ve ~ahsen konsolos mezkur istas 
~ondaki iapon askeri heyetine karşı 
miiullar taarruz tertibiyle itham 
edilmektedir. Harbin'in eyi mala -
mat ahın mchalili matbuatta intisar 
eden bu tahriktimiz. haberin Harbin 
-teki japon askeri heyeti tartıfından 
·ıham edilcl;;ı; hakkında sarih delil
ler mevcut olduğunu teyit eylemek -
tcdirler. 

\LiHANY A' DA. 

"Tek rers 
tek Almanya,, 

Berlin, 17 (A.A.) - M. Göring maiye 

tinde bulunan bütün memurları reylerini, 

"tek reis tek almanya" vecizt1>ini yerine 

getirmek üzere pazar günü M. Bitlere ver

meğe clavet etmiştir. 

R•') üim propagaıuta ... ı 

f)evam ediyor. 

Bertin, 17 (A.A.) - Arayı umumiye 

faaliyeti münasebetiyle dün M. Frik, 

Layipçig"de bir utuk söylemiş ve Hit • 

lcr:n şahsi vaziyetinden bahsetmiştir. Son 

ra harici siyasete ve bilhassa Avusturya 

'iiyaşetine temas ederek demiştir ki: 

SOVYET RUSYA'DA. 

AçJık grevi 
moda oldı 

Moskova, 17 (A.A.) - Harbin' 
den bildiriliyor: Takriben bir a~ 
evel tevkif edilen istasyon şef mu 
avini Sovyet tebaasından Şolom İ!İ 
nin süratle tetkikini istiyerek aeber 
siz tevkife karşı protesto makamın 
dn açlık grevine başlamı~b. Altı gür 
açhktan sonra hastahaneye kaldırı -
lan mumaileyhin sıhhati endişe tev
lit etmektedir. 

SoY)cllerin Akvam ccmiyı·tine 
kabulii meselesi. 

:\lmu:uko'da ~eııe hir h: disc. "- Alman milJctinden arzuları hila

Moskova, 17 (A.A.) _ B~ya~ ruslar· •ına ayrılmış olan kardeşlerimizi düşün 
dan bir mançukuo polis memum, tedwi nekten vaz gcçcmeyi2: ve g~iyeceğiz .. , 
için Moskovaya gitmekte olan Sovyet Rus 

Cenevre, 16 (A.A.) - Royter ajansı 

muhabirinin haber aldığına göre, Sovyet
lerin Akvam Cemiyetine kabulü etrafında, 
hali hazırda gizli müzakereler cereyan et
mektedir. 

Akvam Cemiyeti mehafilinden ihsas 
olunduğuna göre, Almanya'nın mezkur 
cemiyete avdet etmek için vaki ola.bile· 
cek talebi bazr küçük devletlerin muha • 
lefetine uğnyacaktır. 

yanın Harbin ceneral konsolosuna karşı 
tahkirfuniz hareketlerde bulunmuş ve an-

cak konsolosun oğuk kanlılığı neticesin
dedir ki mesele hiç bir fena netice tevlit 

etmemiştir. Harbin ceneral konsolos veki· 
li, Sovyet ceneral konsolosuna karşı yapı· 

lan bu hakareti, Mançukuo hükUmetinin 
siyasi mümessili nezdinde protesto etmiş
tir. 

Çin naklivat komisyonu. 

Bedin, 17 (A.A.) - Bir müddet
tenberi cin nakliyat nazır muavini 
Yufev Pon'un riyasetinde BerJin'de 
huluntr'.akta Jona çin nakliyat komis 
vonu bu~n Laypzig'e ~itmiştir. 
r:inmütehassıslan orada Avrupanın 
'"n büvük ista~vonunu zivaret ede -
-ek ve akşam Berline avc't,..tle Ham
?urg'a hareket edeceklerdir. 

Anwrika'da eka,'ef. 

Goldsboro - şimali Caroline - 17 (A. 
A.) - Dün Smithoille'e otomobille hare· 

ket ettikten sonra ortadan kay'bohn Pa -
pas Askev"in karısı bir mektup almıştır. 

nu mektupta kocasının tıerbest bırakıl. 

ması için derhal 25 lıin dolar fitye ve -

dlmesi istenilmekte, aksi takdirde Pa
paBtn öldurüleceği bildirilmektedir. 

Anıeril·a A"iimii~ ithal ediyor. 

Londra, 17 (A.A.) - Büyük mikdarda 

~ümüş madeniyle yüklü Vaşington vapU

ru So:-:thampton'dan Nevyork'a hareket 

etmiştir. Şimdiye kadar bu kadar mühim 

mikdarda giimü~ gönderilmemiştir. 

Gönderilen mikdar 1.250.000 ingiliz li

rası kıymetinde 400 ton ağırlığında_ 12 bin 

(ubuktur. Bunları Londra'dan Sontbamp

ton'a naki için 50 vagona yliklenmesi 

lazım gelmiştir. 

.TAPONYA'D 

Hudut hadise'erinden do -
layi Japonya Rusya'ya bir 

nota verecekmiş 
Tokyo, 17 (A.A.) - Hariciye nezareti 

namına söz söylemeye sala!liyettar zat 

bugün şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Japony hükumeti, hudut hadisele 

rinin akisleri aleyhine Sovyct Rusya'ya 

umumi bir nota vermek niyetindedir. 

Salahiyettar zat, bununla beraber, bu 

notanın J 2ponya taraftndan kuvvet istima 

1i suretiyle takip edilmesini icap ettir -

miyeceğini ilave etmiştir. 

Telsiz ıelcf on ergısı. 

Londra, 17 (A.A.) - İngiliz tel
siz telefon sergisi dün açılmıştır. 
Sergi fennin, lamba takatinin tez -
yidi, parazitlerin izalesi, makinele • 
rin seçme kabiliyetlerinin çoğaltıl -
rnasr, hoparlörlerin gamının tezyi -
dine doğru ilerlemekte olduğunu 
göstermektedir. 

Sabık Ka)~r 'a İ~'etnanıe)İ 
he..ğenmedi. 

Amsterdam, 17 (A.A.) - Hollanda a

jansının Doom şatosundan aldığı malllma

ta nazaran sabık Kay:;er, Hindenburg'un 

vasiyetnamesini ve bilhassa alman impara· 

torluğunun yeniden ihyası hakkındaki kıs· 

...ı• büyük bir alaka ile okumuştur. Sabık 

Sovyetler, böyle bir vaziyete diişme -
mek ve cemiyete kabulünü önceden temin 
etmek emelindedirler. 

,'"ov)ct tayyare filo n Prag'•lan 
hareket etti. 

J{ayser, vasiyetnamenin ikinci kr~-ını pek Prag, 17 (A.A.) - 15 ağustosta Stras
o kadar beğenmemiştir. Zira sabık kayser. burg'dan gelen Sovyet tayyare filosu bu
ancak Hohenzollern ailesinin almanyaya gün saat 9 da Pragdan hareket etmiştir. 

Sovyet tayyarecilt-ri. Prag'daki sovyet 
sefiri ile ~koslovak hariciye ve milli mü
ı:!afaa nezareti mümessilleri ve kalabalık 

(tun yeniden tesisinin mevzuu bahis ola· 
bir halk kütlesi tarafından uğurlanmışlar· 

mlyacağına da ayni suretle kani bulunmak- dır 

eski !latvetini verebileceğine k~nidir. Fa

kat şimdiki halde Almanyada imparatorlu-

tadır. 

A iman larm licarı borc:ıarı. 

Londra, 17 (A.A.) - İngiltere bükfl-

Sovyf'llcr. ht>ynclmild fikri l(~~ri -

ki mesai cnstitiiısüıu.· giriyorJar. 
l 

Liyon, ı 7 (A.A.) - Sovyet sefaretha· 
meti, alman ithalatcıları 'le sanayicilerinin nesi maslahatgüzarı M. Eryo'ya bir tel· 

ingiliz ihracatcılarına olan borçlarının tar- graf çekerek Sovyet hükumetinin beynel· 

zr tediyesi hakkında gelecek hafta içinde mite1 fikri teşriki mesai enstitüsüne i~tira

yeniden müzakereye başlamağa karar ver- ke kati surette karar verdiğini bildi.rmiş. 
miş ve Berlindeki büyük elı;isini bu husus tir. Malfun olduğu üzere M. Eryo, bu en 

için memur etmiştir. 

Malfım olduğu üzere geçende imzala

nan itilafta 20 ağustos tarihinden itibaren 

yapılacak tediye tard tespit olunmuş fa

kat evvelce alman müesseselerine yapılan 

teslimat neticesinde tahuddüs eden takri

ben bir milyon ingiliz liralık bakiyesi naza

rı dikkate alındığından bu meblağ Alman

yanın borcu olarak muallakta kalmıştı. 

Londranm alakadar mehafilinde bu ba 

kiyenin ödenmesi için tespit olunacak su

reti tediye her ne olursa olsun, Almanya

nın bu borç altından ancak İngiliz.alman 

ticaret münasebaunın inkişafı ile kalka

bileceği kannatı mevcuttur. Bu noktai na

zardan ingilterenin aldığı vaziyette bir de

ğişiklik olmuş demektir. Zira şimdiye ka

dar Londra mahafili, Atınanyanın, borçla

rını ödemek iç.in, esasen Cazla olan ihraca

tını bir kat daha fazlaşdırmak istemesini 

katiyen kabul etmiyordu. 

Para ız kabul edilecek ıalchc 
imtihanları için. 

Maarif Yek.ileti mec:canilik imtihanla • 
n için bir talimatname projesi ha.ıırlamıı • 
tır. Talimatname esaslarına göre meccani • 
lik imtihanlan evrakı Vekalette tetkiyk ola 
nacak ve imtihan kiğıtlarmm köşeleri ka -
pah olacakbr. Bu suretle kiğıdm kime İit 
olduğa anla,dmıyacaktır. Bu ıene bu İmli· 
hanlar 31 eylulde yapılacaktır. 

NaziUiler Denizli'de. 

Denizli, 17 - Nazilli balkevi mensup
larından 56 kiplik bir grup bugun tıu5usi 
bir motokar ile buraya gelmifler ve istas
yonda halkevi reisi ve mensuplan larafm • 

dan karplaD1D1Jlardır. Bugiin Nazilli ıpor • 
calan Deaidi sporcalariyle bir futbol maçı 
vaptıktu 1mra ıece Nuitliye döaecek1er
dir. Halkm tatafmdan terefferine bir i,. 
le ziyafeti verilecektir. 

stitünün reisi bulunmaktadır 

ROMANYA'DA. 

Tuna'da fırtına 
Bükreş, 17 (A.A.) - Tuna mın

takasmda çıkan fırtınalar İbrairde 
büyük hasaratı mucip olmuştur. Ba
zı evler harap olmuş, üç kişi boğul
muştur. 

Kö lence ta)yaı-e limam. 

Bükreş, 17 (A.A.) - Kıral Ka -
rol dün sabah Köstence tayyare li
rr.anım küşat etmiştir. 

Siyam kıralı Prag,a hareket etli. 
Budapcşte, 17 (A.A.) - Siyam Kıralı 

ve Kıraliçesi Maca.ristan'da dokuz gün 
kal iıktan sonra Prag'a hareket etmi ter· 
Jir. 

Dt·nizlidc a'\ cıhk. 

nenizli, 17 ( A.A. - Halkevi av· 
cılarından 150 kişilik sekiz kalüe, 
avlanmak üz.ere dün yola çıkmışlar
dır. Bugün her kalile avlanarak top 
lantı yeri olan Gerzile köyüne gele
cekler ve orada avcılar bayramını 
tesit edeceklerdir. 

Konya halkcvinin Be)Şelıiı· 
seyahati. 

Konya, 17 - Halkevi ile müştereken 

Turing klubün tertip ettiği seyahate işti

rak eden kadın ve erkekten mürekkep alt

mış kişilik bir kafile bugün Beyşehir'e 

hareket etmiştir. Yapılan proğram muci

bince civarda ilmi tetkikat ve spor eğlen

celeri yapılacaktır. Vali Beyin de iştirak 

ettiği bu ıeyahat tiç ıün sürecektir. 

. 
lstanbuı'da beyne.J. 
nilel profesyonel 
?Üreşler başlc: dı 

1 tan'bul, 17 (A.A.) - Şehrimizde bı> 
ınan beynelmiJel profeı;yonel güreşçiler 
ıugün ilk maçlarını Taksim stadında yap 
ılar Büyük şöhretleri etrafında haklı bit 
laka uyandıran bu güreşçileri seyir içiu 

raksim stadyomuna, zama1uaman ~gan 
ırağmura rağmen, kesif bir kaJabahk tol" 
lanmıştı: Bu kalabalık arasında şehrin gU 
eş meraklısı bütün sinuılarr görünüyor• 

iu. 
16 güreşçiler ring'e çıktılar. Ve biroı 

lıircr holka takdim edildiler. Hepsi de"f 
cüsseli. kuvvctli adaleli ve güreşteki teo
rübelcri aşikar olan bu pehlivanlar halkll\ 
uzun alkışlarımı mazhar oldular. Gür lel 
Greko • Romen olacaktı. İlk kurayı kaza.
nan beş çift sırasiyle güreştiler. 

Birinci güreş: İspanya şampiyonu Olf.
viyera 127 kilo macar Şoradi 11 O kiıo. Gd 
reş krsa sürdü ispanyalı. ezici bir çalışma 
dan sonra 3 dakil<a 20 aniyede maearıl 

tuşla yendi. 
1kincl güreş Estonyalı Rago 116 kil O\ 

romanyalı Kirtop 100 kilo. Beynelmilcİ 
bir şöhreti olan Rago, romanyalryr he• 
zaman kolaylıkla yenecek vaziyPtte oldu• 
ğu halde, güreşin inceliklerini gösterme.» 
maksadiyle 17 dalı:ika 11 saniye&a ıonıt 
ra romanyahyı tuşla yendi. 

Üçüncü gllreş: 
Finlandiyalı Hutanen 105 kito. Ok• 

ranyah Subişko 122 kilo. Vilcut tcşkilltt 
bir haylı garip olan FinlandiyaJr, cidde1'1 
müthiş bir pehlivandı. Huttanen 3 da• 
kika 9 saniyede Subisko'yu yendi. 

Dördüncü güreş, çekos1ova-1cy;,lı Vaw 
ro 94 kilo romanyalt Dragosyam 96 kilo.. 
Güreş çok sert oldu. Macar gü~ tf 
dakika 31 saniyede tuşla kazanaı. 

Beşinci güreş: Macar Nagi 107 kilo 
çekoslovak Pişer 108 kilo. Bu güreı cid· 
den vahşiyane oldu her iki rakip saman 
zaman fideta döğüştüler. 21 dakikanın so• 
nunda her iki taraf :kati netiyceyi atama • 
mıştı. Yağmur sağnağı netiycenin tesbitlıt 
ne mani oldu. ( 

Glireşlere yarın Talcsim stadında de • 
vam -cdilf'cektir. Gece saat dokuzda yapıl• 
cak olan bu güreşler için iycap eden elek• 
trik tesisatı viicuda getirilmiştir. Bu gü • 
reşlcr serbest olacak ve bizden Millayim 
oehlivanla teldrclağh Hüseyin pehlivan i~· 
tirak rdeceklerdir. 

Ru .. ya'flaki !!ıl>Or<·ularımız tekra• 
Kiy~r,. döndüler. 

Odesa, 16 (A.A.) - Anadolu Ajansı .. 
nın hususf muhabiri bildiriyor: 

Kafilemizin hareketi 29 ağustosa tdıiı 
edildi. Buradan Kiyef'e dönüyorm. ~ 
lacağımız bu müddet zarfında Kiycf, H~ 
kof ve Orfı-sa'da müsabakalar yapllmaq 
muhtemeldir. 

J~ıan'.>nl'daki at yarışlan 

latanhul 17 (A.A.) - Yanş ve ıslalı 
encümeninin tertip ettiği yanşlara Vetf 
Eefndi'de devam edildi. 

Birinci koşu satış koıusu 4 yapıdaQ 
yukarı yarım ve saf kan arap hayvanlarını 
mahsus mesafesi 2000 metre, ikramiye bi-t 
rinciye 120 Jira. 

Tevfik Beyin Sedası birinci, Salih Pa
şanın Serdan ikinci; Karacabeyli Dervit 

1 

üçüncü. 
!kinci koşu: 4 yaşından yukan yerli vt 

yarım kan ingiliz hayvanlanna mabaustu. 
Mesafesi 2400 metre, ikramiyesi 410 lira., 
Karacabeyli Rüstem Efendinin Seha'sı bl4 
rinci, Prens Halim Beyin Emir'i ikinci 
gene Riistem ağanın Nionası UçUncl gel., 
di. 

Üçuncü koşu: Saf lcan ingili% taylarına 
m .. hsus: mesafesi 800 metre, Jkramiye!!I 
785 lira. Fikret Beyin Tomrusu birinci( 
Erolu ikinci tstiranca üçilncü geldileF. 

Dördüncü koşu: 4 yaşından yubn in• 
giliz hayvanlarına mahsustu. Mesafe %'400 
metre, ikramiyesi 730 lira. Prens Helim 
Beyin Rannon'u birinci, Akif Beyia Be , 
karı ikinci geldiler. 

Besinci koşu : 
Be şyaşından yukarı arap hayvaalsn " 

na mahsustu. Mesafe 1800 metre. \irinci 
ikramiyesi 1 :5 lira. İzmitli Şevket 'Beyin 
Neriman'ı birinci. Ahmet 'Efendinin Ley .. 
lası ikinci, tımal Erene.linin Serveti ilçüncil 

eldiler. 
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) arı · 'iyosi. 

Dış ticaret ve 
pazar anJaşmaları 

Dünyanın bir bünye tahavvülü yap • 
makta olduğu, gerçek bir iddiadır. Yalnız 

11111 

lzmir'de iizüm piyasası 
İzmir, 17 (A.A.) - Bu ayın ye

disinden dün akşama kadar İzmir 
borsasmda beş kuruştan 20 kuruşa 
kadar on bir bin yirmi cuval üzüm 
saulmrştı r. 

HAKiMiYETi MiLLiYE. 
_Q 

Mıntaka yüzme 
biriciJiği dün 
yapıldı 

= 

T. D. T. C. tebliğleri 

SAYIFA 3 
es • 

Yeni hava 
malzemesi 

Bundan birkaç ay evel yazdığf
mız bir makalede, dev adımları ile 
tekamülden tekamüle koşan hava· 
cılığın malzeme meselesinde ne ka 
dar yüksek itinalar göstermek ta
zımgeldiğine işaret etmiştik. O ya-

İstanbul, 15 (A.A) _ T. D. T. C. U. zı, birçok memleketlerde modent 
mumi katipliğinden: malzeme bakımından göze çarpaa 

Türkiye'yi cöz önünde tutarak Başvekili
rnizin bir fabrikanın açılış merasiminden 
bir diğerinin t!'mcl alına mct·aı-imine nastl 
hızia geçtiğini gormt'k ve bu esnada sÖ) -
lediği sözlerin cihanşümul manası üzerin
de durmak, 19 uncu asnn sonuna kadar 
A\'rupa'nın inhisarı altında tutulan sana -
yiin bugün her tnrafta kendine yeni va -
tanlar bulduğuna kanaat gctirmeğe kafi · 
dir. 

18 ağustos cumartesi günü saat 14 te bir takım hareketleri canlandınyor 
Dolmabahçe sarayında toplanacak ikinci ve mesele üzerine dikkat, basireti
türk dili kurultayına aza olarak İ§tİrak et. mizi calip bulunuyordu. 

ı . Su sporları heyetinin tertı·ıJ ettı". k - ·· d ı h G ·· 1 ' · e dedı'klerı"mı· zmiı·cl{' )t•ni incir mah ... ulii e.ı mmtaka yu· · ·ıme bı·rı"ncı'lı'klerı· (ıu··n me uzere muracaat e en erin eşinci liste eçen gun er ıJlZ -
·· ' si şudur: zin doğruluğunu o kadar açık bir şe-

"Makinelerin muhacereti., dcvı·ine, yir
minci asır inıanlığı çoktan girmiş bulunu
yor. Fakat bu muhaceretin sC'beplerini ve 
netiycelcrini layikiyle anlamış olduğu, id 
dia edilemez. Çünkü Türkiye gibi memle -
ketlerde birçok fabrikaların açılması ile es
iri sanayi memleketlerinde birçok fabrika· 
fann kapalı kaldığı bir hakikat olmakla 
beraber, mesela Japonya, gene beynelmi -
lel • pazarlar namına bir ihracat sanayii 
kurmak heveıindedir. Lancashire'in tarihi 
.-olü, her tarafta pamuklu menıucat fab -
rikaları açıldığı için nihayet bulduğu hal
de, Japonya, Lancaıhire'in harabeleri kar
'11ında bir ikinci Lancashire yapmaktan 

piya~aya A•·lcli. Karadeniz havuzunun etrafını dol - Necmettin Sadık Bey, Hıfzı Oğuz Bey, l:ilde ispat etti ve bazılarınca uydu. 
İzmir, 16 (A.A.) Bu 1e ilk incir mah duran binden fazla seyirci önünde Servet Rifat Bey, Kaniye Abidin Hanım, rulmus olan bir takım efsanelerhı 

sulü dün akşam Nazim, Avdın ve Selcuk büyük bir intizam ve muvaff akiyetle Samim Bey, Vala Nurettin Bey, Senih Mu_ mazarratlarmr o kadar mükemmel. 
havalisinden beş bin cuvallık bir parti ha -ıyapıldı. ammer Bey, ihsan Bey, Haydar Bey, H. ortaya attı ki artık bizde kendi ken
linde hususi bir trenle saat 23 de Alsan. lOO, 200, 400, ve 1500 metre ser- Mahir Bey, Ahmet Ihsan Bey, Hikmet Feri- dimize profetique bir iş yapmış oldu 
cağa gelmiş ve bu :;abah da çarşıya çıkarıl- best yüzmeler çok heyecanlı oldu. dun Bey Namık Edip Bey, Reşat Halil Bey, ~umuzu söylemekle övünebiliriz!.. 
mışlır. Türkofü 1zmir subesi müdürü Akil Ve c.ok iyi netiyceler alındı. 400 Nüsret Kemal Rey, Hasan Rasim Bey, Enis Üstün evsafta eyi silahh tayya
F.mrullah ve Tic11ret Oıfası Umumi Katih; metrede birinci gelen Genç - Tahsin B~y. Ahmet Hüsnü Bey, lskender reye malik olmak yarışının aldığı 
Mehmet Ali ve Türkofıs raportörü Baha ler birliğinden Yavuz Beyle 100 Fahrettin Bey. Etem izzet Bey, Ali Rıza veni şekil, bugün bir lisans • veya 
Beylerle alakadar zevat indr ameleleri, is- metrede birinci uelen Ankara Gü • Bey, Dr. Recep ferdi Bey, Galip Naşit nroto tip alım satımr ... vaziyetinden 
tasyondan şehre incir nakliyatı yapan ara· elinden Süleyma~ ve 1500 ve 200 Bey, Aziz Nihat Bey, Feridun Bev Talil cıkmış ve düpedü:r. kayıtsr?.: sartsrx 
bacılar bu mübarek mahsulü sevinçle kar - birincisi Aptullah Beylerin yüzmesi Mümtaz Bev, bavtar Ahmet Cevdet Bey, iz bir yansa inkılap etmiştir . 
şılamıılardrr. Ameleler davullar çalmak h~!k tarafından takdir edilerek uzun zet Bey, Hüsnü Bey, Namık Necip Bey, İngili.zlerin dört yüz kilometre 

· ı ı d • · muddet alkrşlandılar Mehmet Rıza Bev, Esat Bey, Halil Kadri yapan avcıları, fevkalade müsellali suretıy e ara arın a mcır bayramı yapmtf· T" k" · Be H" · A • o_ S 

Ç'!kinmiyor. 
lardır. ~ ur ·ıye yüzme birincilikleri 31 y, nseyın vru ney, oat s,lih Bey, bombardıman tayyareleri, üç yüz k\i 

·:ıg-usto~ta t stanbnl'da yapılacağın - A'1mı>t Zuhuri Bey, Naşit Bey, Hilmi Bey, sur kilometre hızla ucan alman nak· 
Nihayet her koyun kendi bacağından 

asılacağı için, başkalıınnrn mantıksız ha • 
reketleri, bizi alakadar etmez Fakat bu 
felsefenin üzerinde fazla ısrar etmenin 
doğru olmadığına biz de kaniiz. Çünkü ni
hayet aynı kürenin üzerinde yaşıyor ve 
llrynı mukadderat birliğinin kanunlarına 

tabi bulunuyoruz. Milletlerin kendi baş -
lanna bir takım çareler tatbik etmeleri 
'-Byyen bir gayeye vanncaya kadar mu
vakkılt bir zaman için doğrudur. Fakat so
nı.ntda, biitün milletler için, mübadele iş -
lerindc olsun, müşterek bir iktııat rejimi
ne geçmek zarureti gene baş gösterecektir. 

On dokuzuncu asrın kapitalizminin 
''serbest ticaret,. i ve bunu ayakta tutan 
bltün iktııat kaideleri bazı milletlerin 
1-tlak surette lehinde bazılannm da ke • 
1:a mutlak surette aleyhinde olmakla be • 
ral>er, müşterek bir rejimdi. Bugün onun 
2nali anlarını yaşıyan milletler, büyük 
nKibadele manzumesinden birer birer ko
Pb'ak kendi baılannın çareıine bakıyor -
lar. Ve bu tabiatiyle, sadece bir tek bafına 
la.hnayı değil aym zamanda iktııadi bir 
mücadele manasını tazammun ediyoı-. 

Japonya misali yahut baştan aşağı sa • 
11ayilqen Sovyet Rusya yahut kısmen sa· 
•yileşen Türkiye, bir mücadele iktıaadi
Yab lcar,mnda bulunduğumuzu göıteren 

l:;parta ticaret oclasmm halılar 
hakkındaki teclhirlcri iyi 

netiyccler veriyor. 
İsparta, 15 (A.A.) - lsparla ticaret 

odası ha lrcılarunıza tatbik ettiği milli koru
ma sistemi çok iyi neticeler vermektedir. 

16 mayıs 1934 ten buf{Üne kadar 7.50!) 
metre murabba halıya soğuk damga tatbik 
edilmiştir. Odanm tatbik ettii!i bu koruma 
sistemi memleketin her taraf 111da büyük bir 
alaka uyandırmış bilhassa tüccarı son de -
rece memnun etmiştir. 

Rize'de Dil kurultayma kar~ı 
hii}·ük alaka vaı·<hr. 

Rize, 17 - Yarm lstanbulda toplana
cak olan ikinci dil kurultayı borada derin 
hir alaka uyandırmıştır. Halkevinde kuru
lan radyodan müzakereleri dinlemek için 
herkes yarını heyecanla beklemektedir. 

kanalından ileri tekniğin cihan üzerinde 
adilane bir tevezzüüdür. Eğer bunun lü • 

zumu bütün milletler tarafından kabul edi-

lecek olursa, tahakkuk ettirilmesi yolları 
da kolaylatll'. Çünkü o zaman, memleket
ler arasındaki yeni mübadelelerin bu te -
veniii mümkün kılacak bir tanda cere -

eı.ıı kuvvetli misallerdir. Fakat bunları bir ya netmeai imkanları konkretleşir. Bütün 
kenara bırakarak, meıela İngiltereyi ele dıt ticaretler, kartılıklı pazar anlaımaları • 
~hak, gene bir mücadele iktısadiyatı kar- na göre yapılır. Ticaret mukaveleleri, 
!lamda bulunduğumuzu anlarız. Çünkü memleketler arasındaki mübadeleleri plan
cihanın en büyük alım kabiliyetine malik laşbrmağa yarıyan, aynı zamanda kredi 
9lrnalr hassaıını cihan pazarlarının bir a - ve tediye formüllerini de ihtiva eyliyen bi
a .. ııtt bir mutavaatı sayesinde elde etmiş rer ticari muamele ıenedi mahiyetini ikti
olan lngiltere'nin, Ottava anlaımasını ya- sap eder. Öyle ki Aile B arasındaki bir ti
Pllrak bugün bir müstesna alım kabiliye · caret mukavelesi B ve C devletleri için 
tiı:ııi evvelemirde imparatorluk eczaıına başka taraflarla yapacaktan ticaret muka
tahsia etmesi ne demektir? Kendisine vak- '·elelerinde bir senet ve poliçe gibi esas 
tiJte mal satanları, imparatorluk eczasın • te~kil edebilir. 
ct.ıı olmadıkları için, müşteriıiz bırakması fakat bütün bunların kabil olabilmesi 
deınck değil midir? için, bütün milletlerce ıu iki noktanın 

keza, Amerikanın kenc!f fçpazanm t!a-•••• ... 
•alarm batma geçirerek dolar gibi beynel- 1· Sanayi mihveri etrafındaki istihsalat, 
llllel bir panJ'I, büttht CoM fteMttf9 IMr ~ ...., elawhdııı. 9 a n a y i . 
Standard devresinde birçok paralara, esas i n t e • e z z Ü Ü medeniyetin dünya ı 
t-ı..!ı ölçüsünde teessüıü için, şarttır • 
....,.U. etmiş olan bir parayı biı- kalemde 

.L 2. Buhranın mücadele iktısadiyatına "lllerika içpazannın emrine venneıi, bir 
" 1icadcle iktııadiyatı şekli değildia· de ne- bir nihayet verebilmek için, milletler ara -
dit-? sında birinci noktaya dayanan bir teşriki 

Bu mücadele iktıaadiyatı devresinin 

rıe kadar süreceğini kestiremeyiz. Fakat 
~ bunun netiycesinde, gene birçok 

lllılletlerin sefil kalmaları bahıına bazı 
._..etler refaha kavutacaklarsa, liberal ik· 
~ın "serbest ticaret,. inin ne kabahati 
... _dı? 

d Cihana bugün lazım olan geçen asır • 
itılci iktısadi hnksızlıklan baıka şekillerde 

'le başka siyasi mihverler etrafında tekrar 
~Ek değil, bunları ortadan kaldınnaktır. 

llun en sade mihver-düsturu ise, sanayi 

mesai ve bu teşriki mesai netiycesinde ye
ni bir cihan iktısadiyatı formülüne var • 
dıracak anlaşmalar şarttır. 

Bu, kısaca iEade edilirse bugün -
kü insanlığın kendine her tarafı ma
mur ve medeni bir dünya inşa et • 
mesi demektir. insanlık bilmelidir, ki 
böyle yüce ve asil bir davaya sarıl
madıkça ve bunu başartac."lk heyecan ve 
inana kendini eksiksiz vermedikçe, bugün 
:çine düştüğü çukurdan, kurtulsa bile, pek 
geç ve güç kurtulacaktır. 

BURHAN ASAF 

elan burarla birinci gelen yüzücüler Kurultaya daimi dinlevici olarak İftirak liayt tayyareleri. .. .' Avrupa'mf\ 
de a.vm 26 sında İstanbul'a gidecek- etmek iizere müracaat edenlerin beıinci lis hava malzemesi muvazenesini 
lerdır. Kendilerine muvaffakiyet te- •esi ~u"ur: altüst etmiş ve kötü bir malze .. 
'11enni eli eriz. T evfk Bev, Sabahat Hanım, Seniha Na ıne siyaseti ile günden güne zayıf,. 

Yüzme müsabakalarının netiy _ fiz Hıınım, B"ban1ade Şükrü Bey, Naile fh- lıyan Fransa havacrlğ'mı - tıpkı 
celeı-ini vazıvoruz: ~an Hanım. Nahide Hanım, Akdes Niymet bir ihtilal gibi • fevkalade bir heye• 

100 metre serbest: Bey, Akil Muhtar Bey, Akil Bey, Keyyise canla harekete geçinnistir. İşte bıt 
.. A~kara Gücünden Süleyman B. Hanım. Bedia Hanım, Tevfik Bey, M0 diha heyecandır ki bugün fransız tayya~ 

bırıncı; Ankara Gücünden Nuri B Faik Hanını, Seyhan Hnnnn, Ömer Nazmi reciliP-ini dört yüz kilometreden da .. 
i~inci; Altmordudan Talat B. üçün~ Iley, Sabiha Hanım. Salih Bey, Vildan Ha- ha hızlı uçan avcı, muharebe, bom• 
cu. nan, Osman Recai Rey, Mehmet İhsan Bey, bardıman tayyareleri yapmağa seti'• 

100 metre sırt üstü. Cemalettin Server Bey, Burhanettin Bey. 1'etmekte ve on bin metreye c.ıkaıt 
Demirspordan İbrahim Rıza B. Celal Bedii Bev. Sami Bev, Ahmet Hamdi ve orada altı yüz kilometre süratle 

birinci; Ankara Gücünden Salih B. Bey, fsmail Hakkı Bey, Mehmet Ali Bey, •1can tayyareleri bulınağa zorlamaW 
ikinci: Gençler Birtiüinden Mahmut Muslilıittin B•v. Man4;ur Bey, Sefik Bey. tcıchr. 
R. licüncü. h Fevzi Bey, Hakkı Faul Bey, Hüsamettin Fransa'nm böyle bir neticeye var 

200 metre serbsct: Bey, Kıvmet Hanım. Nurettin Bey, Tevfik mak için her türlü f edakarhğa kat• 
.. A~kara Gücünden Aptullah B. Bey, Tevfik Bey, Tevfik Bey, Ömer Lütfi lanmakta olması bilhassa dikkati 

bırıncı; Gençler Birlig-·inden Mah _ IJey, Ziya B"v, Rı•hi Bey, Adil Bey, Siiley 
B · · man Ahmet B~y. Süleyman Şevket Bey, celbetmelidir. Fransa bugüne ka-mut . lkmci, Çankayadan Ahmet 

B. üciincü. ~vki Bey, Sevki Rey, Nazif Bev, hzet Bey, dar devam edip fabrikaların ileri ha 
400 metre serbest: Muhterem Rev, M~tmazel M<!lin Fiyosyın, reketlerini zencirliyen Servis tek• 

G , Tohh"an Karabet Bev. nik şartlarını ortadan kaldırmış v .. ' ençler Birliğinden Yavuz B. · " 
birinci; Ankara Gücünden Nuri B. SZ-•kn. m rameham•b m""tm"thmf işi inşaatçının şahsi mesuliyetintt 
'k" . G 1 B. ı·w• d s· . 3 - Bu be,inci liste ile evelki liste • bırakmakla iktifaya başlamıştır. Bu 
~.ı~~ıtlnc~.nç er lr ıgın en ~ ınası lerde adlan yazılı zatla hergün saat 10 dan Fransa havacılığı için hakiki bir in· 

100 metre kurbağalama: 12 ye ve 14 ten 17 ye kadar Dolmabahçede kılap ve öteki memleketler için bU. 
Gençler Birliğinden Yavuz B. milli saraylar müdürlüğü dairesinde açılan yük bir derstir. 

davetiye dağıtma merkezine müracaatla 
birinci; Genc;ler Birliğinden Mah - '<artlarını alabilirler. 
mut Bey ikinci; Ankara Gücünden 
Salih B. üçüncü. 4 - Altıncı ve son liste yarın nesredi-

lecektir. · 
400 metre kurbağalama: 
Gençler Birliğinden Mahmut B. 

birinci: Gençler Birliğinden Yavuz 
B. ikinci; Gençler Birliğinden Ni -
vazi B. üçüncü. 

1500 metre serbest: 
Ankara Gücünden Aptullah B. 

birinci: Gençler Birliğinden Malı -
mut B. ikinci; Gençler Birliğinden 
Vehbi B. iiçüncü. 

Di.inkii bisiklt•t h'!-i\'İk 
m iisahakaları.' 

Ankara mıntaka birinciliğine hazırlık 

olmak üzere bisiklet heyeti tarafından ter
tip edilen lıirinci bisiklet teşvik müsaba -
kası dün sabah saat (8) de yapılmıştır. 
Müsabakalara Akköprü caddesinde baş • 
lanmış ve gidip gelme 28 kilometrelik me
safe ka tctilmiştir. 

Çankaya kulübünden O:.e-p ve İttifak 
spor kulübünden Talat Ef.Ier bu mesafe
yi aynı anda geldiklerinden ikisi de birin 
ci ilan edilmiş, üçüncü de Ankara Gücün. 
den Hasan Ef. gelmiştir. 

Vaktin erken olmasına rağmen koşu 

l.ıüyük bir alaka ile takip edilmiıtir. 

Nazili: pamuk ıs lalı istasyona. 
(Yazısı memleket postası sütunumuzda). 

Esasen inşaatçının para .kazan. 
mak ve varlığını korumak zoriylo 
eyi ve sağlam mal yapması kadar 
tabii bir iycap olamazdı. 

Fransa'nın aldığı bu son karar 
üzerine, yaptığı topla mücehhez bir 
avcı tayyaresine saatte dört yüz ki ... 
lometre sürat temin etmiş olan bir 
mühendisin ~ ubeyanatı çok dikka· 
ti caliptir: "Yeni tayyarenin süratl 
bugün elde ettiğimizin kat kat üs -
tünde olacaktır.,, 

Ayn ıserbestlik içinde bir muha
rebe tayyaresi meydana getiren 
fransız mühendisi, yüksek muvaffa
kı~.retler _gösteren t2yyaresinden mü 
him sayılacak siparişler almıştır. 
İnanacağımız ve akılda tutacağı

mız nokta kısaca şudur: Tayyareci· 
lik eski gidişe göre on senelik te• 
kamüle hir hamlede varmak üzere
dir. 

Bugün normal sürat olan 400 kil~ 
metre süratin ve bu süratte tayyare· 
terin gelecek sene hiç bir kıymeti, 
hatta on paralık kıvnıeti olmıyaca .. 
ğma kuvvetle ve bilhassa işaret et• 
mek bana zaruri görünüyor. 

Bütün bunlar. teknik sahada bir 
anarşi mi yahut otarşi midir? .. Bu· 
nu şimdilik tetkike liizum gönniyo· 
rum. Fakat gördüğüm bir şey var· 
c::a, o da kısaca, ileriyi görmek az -

-:•1le hava malzemesi isinde dikkat 
ve itinah olmak mecburiyetimiz. 

.::n ibarettir. 
$AK1R HAZİM 

Ankara Sanayi sergisi 291.ci teşrinde açılacaktır. 
Milli bayramda yeni Ankara şehrini de görmek istiyen 
lerimiz şimdiden sergiye hazır olsunlar. 

• • 
sanayıcı-

Müracaat müddeti 1 eyliilde bitecektır 
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leket 
1 }' abancı posıası. 

- ovyetler memleketinde spor 

NaziHi pamuk istasiyonu önümüzdeki 
~ene tohum dagıtacak 

NAZİLLİ - Pamuklarımızın ıslahını , kayetlerine ve binnetice dt böyle bir ar· 
temin için tohum yetişurmek ve ~oğalt· l zuda bulunmalarına sebep olmaktadıı. 
mak maksadıyle tcsıs edılen pamuk tO· ı Yeni intihabın pek gürilltUlü olacağı tah· 
hum ıslah istasiyonu ılk tohumiannı onu-

1 
min edilmektedir Şimdiden hazırlanan 

müzdeki 1935 senesınde zıraatçılere aagı· kombinezonlara bakılırsa iki ilç partinin 
tacakur. Bu tohumlar şımdiden ekılmış ve ıntihap işleriyle arnkalı olacağı zannolun· 
tohumların vaktt ve zamanında yetiştırıl· -naktadır Bu partilerin en kuvvetlisi, sa
mesi için tedbırler alınmıştır. bık reis kefeli İhsan Beyi tekrar i başına 

lstasiyonun binalarının inşası ıkmal c· getirmeğe çalışmaktadır. Şehir işlerinde 
dil.niş olmakla beraber bir takım selektör- gösterdiği muvaffakıyetli faaliyetle kendi
ler tamamen gelmemiştir. Mahsulün idrak ni tanıtan İhsan Bey reis olmadığı takdir
zamanına kadar da selcktörler gelmiş bu- de hariçten bir reis seçilmesi ihtimali de 
lunacakur. Mahsulıin bugünkü vaziyeti vardır. Bakalım eylUl intihabı bize neyj ve 
eyi ve bereketlidir ve eyi neticeler almaca- neleri gösterecektir? 
ğı da ümit edilmektedir Z0BEY1R<XiLU FUAT 

Halihazırda istasiyon 1935 senesınde 

3400.0 kilo pamuk tohumu dağıtmak ıçin 
banrJanmakla beraber aynca sair bazı to· 
hunllarm ıslahı işleriyle de uğraşmakta· 

dır. Bunlar arasında ayçiçeği, burçak, bak 
la gibi nebatlar vardır. Bunların tohum· 
tarı da tasfiye ve ıslah edilecektir. 

Islah istasiyonu pamuk tohumlarının 

ıslahı i inde muhtelif cins ve neviden olan 
tohumları değişik tarlalara ekmiş ve bun
lnnn bir kısmını suluyarak ve bir kısmını 
da sulamadan yetiştirmeğe başlamıştır. 

Bu suretle tohumlar iklim şartlarına göre 
sulak ve kurak yerlere mahsus olarak ye
tiştirilmiş olacaktır. 

İstasiyon mildürü Celal Bey, Nazilli'de 
kurulacak olan büyük pamuk ve mensu
cat fabrikasının temel sundajlannı yap· 
mağa memur edilmi tir. Bu sundajlar ka
nun sonlarına kndar devam edecektir. Şim 
diye kadar yapılan tetkikler müspet neti-
celer venni tir. H. M. 

.. .. ,, 
Samsunda Piyasa işleri 
ve belediye intihap 
hazırlıkları 

- Samsun muhabirimizden -

Epice zamandır ki durgunluğunu mu
lhafaza eden zahire piyasaları son zaman

larda canlanmağa başladı •• Bunun sebebi, 
İtaJya'nm bizden külliyetli miktarda arpa 
çekmesidir. Bu yüzdendir ki arpa fiat!arı 
üç kuruşa kadar fırlamıştır. Bağlantı ya· 
pan tacirler IJirıbirlcriyle rekabet ederce • 
sine mübayaaya devam etmektedirler •. Ba 
zı tacirler teahhütlcrini süratle ikmal ed 
bilmek için piyasayı her an :ırtırmıya mec 
bur kalmaktadırlar. 

Buğday ve mısır fıatla:JT<l da uyanık 
lık vardır. Pirinç piyasası, yiıksckli~ini 

saklamaktadır. Yeni zahire mahsulü geçen 
seneninkinc bakarak az göı-;i•rrckte ise de 
malların tok ve temiz çıkma bıı noksan
lığı kapatmaktadır. 

Tütün işleri eski {aaliver ve harekr 
tmi kaybetmiştir. Sebebi, mcrkezd<'I;: VI' 

tütün ticarethanelerinin önle rinde ki dai
mi faaliyet, bunun canlı hır ifadesıdir. Ye
ni tütün mahsulünün rekoltesi hakkında 
~ımdiden bir ma10mat !!dinmek mümkün 
değilse de geçen seneki miktarı gcçmiyc
c:ırği tahmin edilm~ktedir .• Geçenlerde ya
ğan şiddetli yağmurlar, bazı mıntakalarda

ki tütün '""i harap etmiş ise -1e büyük bir 
kısmına da faydası dokunmuştur. Şimdi 
bütün köylerde tiitlin kırım islerine hara
retle devam olunmaktadır. 

nıi1ıap fınzır{dd.nr:ı. 

Gelecek .ıy içındc: IJa-tlıyacak beledire 
ıntihabı ıçin hazırlıklara hararetle devam 
olunmaktadır. Şehir işlerindeki bakımsız· 
hktan ve faaliyetsizlikten mu teki olan 
halk, yeni ve çalışkan bir belediye heye
tinin iş başına gelmesini dört gözle bekle
mektedirler .. En. basit bir gôrüşle anlamak 
mümkündür ki şehrin temizlik ve sağhlt 
işleri hakikaten bozuktur: Park istasiyo
nunun hemen yanında açılmış bir lağımın 
gllnlerce kapatılmaması, bazı sokakların 
bir hala çiıkinliği almasr, büyük bir maki
nesi parçalanan elrktrik fabrikasının başr· 
na bir mütehassıs geçirilmemesi, arazoz· 
lar garajları beklerken caddelerin sulan· 
maması. bazı feci kazalara Sf'bep olan na· 
kil vasıtalanmn süratlerinin önüne geçiJ· 
memesi, mimar Salih Beyin on yaşlarında
ki yavrusunun boğulduğu ve birçok çocuk 
ların boğulmak tehlikesi geçirdiği deniz 
banyolarının bir intizam ve nezaret altı

na alınmaması, umum! edeblere uymıyan 
bazı serserilerin çırıl çıplak denize gir
melerinin menedtlmemesi, ekmekçilerin, 
kasanların, bakkalların daimi bir kontrol 
altında bulundurulmaıııası halkm haklı §İ· 

" .. ,, 
Kemaliye'de yapılan ve 
yapılmakta o1an işler 

Yollar. - İki ay evel köy yolları ta . 
miratına başlandığını evvelce yazmıştık 
kazaya bağlı bütün köy yolları muntazam 
hır şekilde tamamen ikmal edilmiştir. V ali 
Beyefendi kazaya teşriflerinde bizzat köy· 
teri tetkik ve teftiş esnasında yollann az. 
bir müddet zarfında ikmal cdildigini gôr
müş vt bu hususta ğayret ve himmetleri 
~örülen kaymakam ve nahiye miıdürlerini 
takdirname ile taltif buyurmuşlardır 

Malatya. - Kemaliye arasındaki şosa
dada vilayet fen memuru Mahmut Bey ta· 
rafından tamirat yapılmakta (Balta Taşı) 
mevkiindeki virajların fenni lbir şekilde 

evelce yapılmamasından birçok defalar 
otomobil kazası vukua geldiginden bu vi
rajlar kaldırılarak fenni bir elrilde ikmal 
ve mürur temin edilmiştir. Kau merkez.i
ne on dakika mesafede bulunan bu yol 
ğayet güzel bir gezinti mahani teşkil et
mektedir. 

Yeni yapılmakta olan Sivas-Erzurum 
demir yolunun kazaya bağlı (Pağaştaş) 

köyü civarında da bir istasyon kurulaca
ğını haber alan Değerli Vdimizte kayma
kam Beyler hu köyde kaza mer.kciz arasın
daki yolun gayet muntazam bir şekilde ya
pılmasına ça1ışmaktadırlar. Kazaya raptc· 
dilecek Pağastaş istasyonu halkın nakliya
tını teshil edecektir. 

İmar. - Kaza cümhuril et halk fırka· 
smm dört seneden beri bir çok faaliyetle
i neticesi ( 14 .000) lira masrafla gayet sa
ğlam ve cesim bir .halk fırkası binası mey
•Jana getirmiştir .. 

Bu lıina cumhuriyet devrınde şehir için
de yapılan binaların birincisidir. Binanın 
üst katını tayyare şubesile Halk Fırkası 

vt orta katta askerlik şubesı, rtispanser, 
ve Ziraat bankası ışğal etmiştir. Binanın 
salon ve konfrans yerleri ğayet munta
zan ılerıdc halk evleri teşkilatı yapıldı • 
ğında müsait olacağı cihetlt' kalplerind,., 
dimağlarında memleket sevgisi o1an gen
çlerin bir çok arzu ve müracaatları bu 
bina yüzünden temin edilecek ve bu iti· 
arla kazamrzda içtimııi bir çok raydası 

görülecektir. 

Belediyenin yaptırmış olduğu Hüku
m't konağının alt katmdı..J lokanta ve 
kıraathaneyi belediye \}()~arak altr adet 
dükkan inşa etmiş ve Hükfunet caddesi
nin düzgün bir şekle konulması için be
lediye bir çok dükkAnları istimlak ederek 
ıöktürmek için teıebbüsatta bulunmakta • 
dır. 

Kazada kaymakam Abdullah Şukrü ve 
Jelediye reisi İsmail Beyler gerelr yol ve 
gerekse imar hususunda yakından alaka· 
dar oluy • lar 

dana'da bclcdi)e intihap 
hazırlıkları. 

Adana, 15 (A.A.) - E'y.liilde yapda
cak belediye intihabı hazırlıkların; hararetle 
devam olunacaktır. Bu sene inlihaba ipirak 
edecek müntahiplerin mıktan 22-25 bin 
kadar tahmin olunmaktadır. 

clana'da Ziraat banka ı 
hui?day alıyor. 

Adana, 15 (A.A.) - Ziraat Bankasr
nm buğday alma ip devam ediyor, ayın 11 
inden itibaren alım !fkli değiftirilmif 'e li
bre itibarile bir barem tatbikına başlanmı§· 
tır. Buna nazaran yerli cinslerin fiyab es
kiye nisbetle 1 O para artmı~, lubns cinsleri 
de l O pan kadar düpniifliir. 

Bankanın düne kadar aldıjı·bu;day ye
kWıu tahminen lZ milyon kilou varmıstır. 

Meşhuur Dinamo stadyomunu ziyaret 
Bugiln Sovyetler Birliğinin en mükem· 

mel spor müesseselerinden biri olan Dina
mo stadını gezeceğiz . 

Her gün bana refakat eden lnturist a· 
ct.·ntesi tercümanının yaptığı gibi müfrit 
bir sevinç ve hayranlık göstermemeye ça
lışacağım. 

İnturist'in terciımanları her hrsatta.ı 
.stifade ederek lüzumsuz tafsilat ve iyza. 
hatlarla ziyaretçinin canını sıkmakla şöh· 
ret bulmuşlardır. 

Şehrin merkezinden tramvayla 15 da
kika mesafede kanlı dahili mücadelelere 
sahne olmuş meşhur Teşrinieve1 Meydanı 
civarında 16 hektarlık bir arazi üzerinde 
dünyanın en güzel stadlarından biri bina 
•dilmiştir 

Tepesinde Sovyet proletaryasının an· 
anevi dövizlerinden biri yazılı olan döklil
'TlilŞ demirden muazzam bir kapıdan girin
,. dört sütun üzerine istinat eden şeref 

tribünilnün methalindeyiz. Burada biri bir 
:ıtleti diğeri bir köylilyü ve ilçüncUsil bir 
işçiyi tasvir eden ü; heykel vardır Üstte 
lıakeclilmiş bir kusak başlıca spor jestle· 
rini 'bedileştirmcktedir 

Stad mücfürü bizi dairesinde kabul et
ti Kendisinin verdiği iyzahata göre stad
vomun idare işlerinde 15 katip ve 1 O dak
tilo ve tanzim ve temizlik işl<.>rinde de 4C 

~mele calıst1rmak iycap etmektedir 

Moskova'ya geldiğimizin ilk günü stad 
tomda şehirler arasında basit bir atletizm 
'llÜsabakasmm seyrine gelmiş ı.o 000 se· 
yirci g1kduk Bu~ün stadda halk yoktur. 
rakat bu, yüz kadar atletin geniş meyda
nın muhtelif köşelerinde çahşmalanna bir 
'llıtni teşkil etmiyor. Bunlar spor mektebi· 
ni talebeleridir yani Sovyetlerin en eyi 
o;porculan burada toplanmışlardrr. 

Bu şampiyon namzetleriyle gevezelik 
•tmiye gitmeden evel stadyomun tasvirini 
?itirclim. Hükumet tribünün ortasında 

~talin'in tahtadan yapılmış ve kız1l ordu 
thşkumandanı üniformasını taşıyan mua2 
"8m bir heykeli karşısındayız. 

Fevkaladf' mükemmel hir futbol aha· 
"ı, ıki antrenman mahalli. 400 metrelik 
kül dökiilii bir pist ve beynelmilel atletizm 
müsabakaları için lazım gelen bütün tefer
rfuı.t; çimentodan 700 metrelik bir bisiklet 
nisti: 5 tenis kordu ve 3000 kişilik tribün 
le çevrili merkezi ayrı 1>ir korc1; Sovyetlc· 
rin milli sporu olan voleybol için üç sa
ha: biri 1500 ldı;ilik tribünlü iki baskethol 
sahası; bir jimnastik salonu; bir 'l<"ılt ha
va ringi· kücüklerin ovunları için <ı ım b:ı 

'"OCU~ k•smı. 1şt('. stadyomun spor kı mı 

Bun, '0 odalı bir oteli, bir kulühi ·r lo
kanta bir s.inemn salonunu. banyoları ila· 
ve ediniz , tribiinleri 50 000 seyirci alan 
Dinnmo stadyomiyle Sovyet Rnsv.a'nın if. 
•ihar drhilcceğini takdir edersiniz 

ŞAMPiYONLAR ARASINOA 

Sahada Moskova'nrn en eyi atlet leri id-

Neticeyi çıkarmayı size bırakıyorum. 
Spor Sovyetler Birliğinde dUnyanııı her 
yerinden fazla inkişaf yolundadır. O da 
şampiyonlara muhtaçtır ve zamanına uya
rıık hareket etmektedir. 

Merhale aşılmıştır. 1 O senelik ihtilal 
devresinin kaybedilmiş ıamanlarını kazan 
mak için yapılacak o kadar çok iş var· 
dır ki her şeyi silerek yeni baştan başla
mamıya imkan yoktu: şampiyon aramadan 
kütlelerin terbiyesine girişmek elzemdi 

Kütle terbiye edildikten sonra tekrar 
ferdi kültüre dönüyor, ve eskl prensiple· 
rin en doğruları olduğunu müşahede edi
yorlar. 

Delil mi istersiniz? 
Bu pttnsipleıi yalnız kabul etmekle 

kalmıyor, onları ıslah da ediyorlar. Şam
piyonu hakiki bir devlet kıymeti addeden 
cüretkar bir telakkiye kadar varılıyor. Ve 
bu kıymet bin ihtimamla muhafaza edil· 
mek isteniyor... Ta ki kabil olduğu kadar 
uzun milddet devam etsin. 

NOTı 

ROBER PRlYE 
L'OTO'dan 

Sovyet Rusya'da 1-ı:o.000 sporcunun a! 

mı olduğu '"PTD .. diplomasından bahset· 

'TlİŞtik Gene Oto gazetesine göre bu dip

lomavı almak icin su sarılara malik olmak 
ve bir imtihanda bunu jspat etmek Hizım . 
dır: • 

1 B le 25 yaş arasında: 

100 metreyi.. 14 saniye l ·5 te alması 

1000 mereyi 3 dakika 30 s. de almak 
Uzunluğuna ... 4 metre •Ulamak 
Yüksekliğine ··~ ı metre 20 e. atlamak 
Bir bombayı .. 35 metre uzağa atmak 

25 le 35 yaş arasın® : 

100 metreyi .•.. 1 S saniyede almak 
1000 metreyi •.. 3 dakika 40 s. de almak 
Uzunlui!nna ... 3 metre 80 atlamak 
Yüksekliğine ... J metre J.5 atlamak 
'Bir bombayı .... 33 metre atmak 

35 len yukarı yaftRkilen 

100 metreyi .. . ı 6 saniyede almak 
1000 metreyi ... 3 dakika 50 s. de almak 
Uı:untuğuna .. S metre 50 atlamak 
Yük ekliğine ... 1 metre 10 otlamak 
~;r bombayı ... 30 metre atmak 

Ya~ farkı gözetiJm,.ksizin: 

32 kilo yükle 50 metre vurümek 
Cıolak vü2 m tre. cilaHa veya elbiseli 

'iC ..,.. tre yiizmck 
Otomf\bil veva motosiklet kullanmak 

·eva bisikletle ı O kilometre yapmak 
l kilomrtre kürek cekmek 
l O kilometrelik yerde skiyle kaymak 
Ata binmesini bilmek 
Gaz maskesivic l km. yürümek 
Topof;rafva lıilmek 

ma nyapıyorlar. fşte ermeni Sergo Am- Vıralılara ilk yardımı yapm&ısını bil-
bartsumyan. 1 88 boyunda, 106 kilo ağır- rnek 
lığınd"I ve 23 yaşında l1ir dev. Siklet kal· ~;!:ıh kullanmasını bilmek 
-lırma şampiyonu otan bu atlet cıol eliyle ~ovyetlcr birliğinde spor teskilatını bil 
96.5 kilo ve beş harekette ceman 574 kilo "ltek 
kaldırmaktadır Menaciri Buharof şimdiye Atölyesinin en iyi iscisi olmak. 
!radar bu ayarda bir sampiyon görmediği· 
'li söylüyor. 

Ambartsumyan Erivan'cla oturuyor ve 
bir fabrikada çalış1yordu: şimdi sanatını .•. 

siklet kaldırma sanatını kastediyorum • 
ilerletmek icin Moskova''.la bulunmakta
d·- · Erivan'daki fabrikada aldığı ücret 
'tendisinc tıokı çalışıyonnı.ış gibi aynen Ö· 

Avusturya 
meselesi 
ve Yugoslavya 

-lenmetkedir Lö Pöti Marseye gazetesinin Belgrad 
fc;te bu amatörcülüktür. 
Orta siklet iki e1Je kaldırmada 98.200 

lci.lo ile dünva rekorunu kırmış olan diğer 
bir siklet kaldtrıcı . Okranyal1 Podof da tıp· 
kı arkadaşı gibi Moskova'da bulunduğu 

hildc Harkof'tald fabrikasmdan ücret at-
maktadır 

İste bu amatörcülüktür. 
800 ve 1500 metre şampiyon..ı Denisof 

"Skiden Moskova'da demir fabrikası ame: 
'esivken simdi Dinamo'da beclen terbiyesi 
"tlUallimliği etmektedir ve iki senedenberi 
-.tdyeyi terketmistir Daha onun gibi pek 
~ok şampiyonlar da aynı suretle işlerin
-ten alınarak yalnız sporla uğraştınlmak

adır. 

İste bütün bunlar amatörcülüktür. 

HAKiKAT. 
Hakikat nerededir? 
Profesiyonellik aleyhine nazariyelerde 

mi? Yoksa tıpkı profesiyoneller gibi yaşı
yan §ampiyonlan bir araya toplıyarak bir 
şampiyonlar· mektebi vücuda getiren icra
atta mı? 

muhabiri 8 ağustos tarihiyle gnzeteıine 

yazıyor: 

Viyana'da Habsburg hanedanının sal· 
tanatım ihyaya çalışmak veya İtalya'nrn 

merkez\ Avrupa'da hegemonyasını tesi· 
sine müsaade etmek Yugoslavya'nın Al· 
manya'ya yaklaşmasını ve onunla beraber 
"Anşlus .. un tahakkukuna çalışmasmı gör
mek tehlikesine maruz kaJmaktır. 

"Viyana'da Habsburglann saltanatını 

ihya edilmiş görmektense heı şeye, 

hatta barba bile razıytZ.,. İşte Yugoslav
ya'mn tezi esas hattiyle budur. Türklerin 
çekilmesinden beri şimal İslavlannın en 
büyük düşmanı Avusturya • Macaristan 
imparatorluğu olmuştur. Avusturya • Ma· 
caristan ya şiddet siyaseti kullanarak 
(1908 de Bosna - Hersek'in ilhakı, 1914 
te Sırbistan'a ültimatom) veya her nevi 
ikbsadi tazyiklerle Sırbistan'ı rahat bırak
mıyordu. Habsburglara karşı mücadelele
rinde, sırplar, büyük harpta ölen dörtte 
bir nüfuslannı fe<la ettiler. Büyük devletle 
rw ezeli düşmanlarını tekrar Avusturya-
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ya getirmesine nasıl müsaade edebilirler .. 
di? Almanya'da Hohenzolern'lcrin ihyasını 
fransızlar nasıl karşılarlar? Hem Hab&o 
burgların Avusturya'ya dönüşü Yugoslav• 
lar için bundan da büyük bir tehlike olu.,. 
du. 

Çünkü harptan evel Avusturya - Maca.ı 

ristan boyunduruğu altında bulunmuş O• 

lan Yugoslav vilayetlerinde yüksek burju• 
vazi münevverler, köy as1lzadeleri, ban• 
kerter ve katoliklerden mürekkep eski ne
siJJerin büyük bir kısmr alman kültüriylo 
yetişmişlerdir. Eski memurlar, ve Viyana 
Berlin, Budapeşte üniversitelerinin eski 
mezunları arasından büyük bir kısmı al· 
man tesiri altındadırlar. 

Diğer taraftan bunlar iıarptan sonra 
idare merkezinin katolik ve alman Viya
na'dan, ortodoks ve İslav Belgrad'a naklin 
den mutazamr oldukları için yeni devle,.. 
te karşı pek dürüst hareket etmemektedir 
ler. Avusturya • Macaristan büyük impa
ratorluğunun yımiden teessüsü sayılann
dan ziyade icra ettikleri tesir itmariyte 
ehemmiyetli olan bu unsurlar iein biT ca• 
zibe merke~i teşkfl ederek hiç olmana l:ıft. 
tfin bu vilayetler halkının hakikf yugoı
\avlar haline temsili işini geciktiT~ktir, 

Avusturya imparatorlu~unun yeniden ku· 
rulması Yugoslavya'nın mevcudiyrtinj bl· 
le tehlikeye düşürecektir. Onun için Bel· 
arad'm bu sahada fedakSrlık yapmam bdoı 
lt:nilemez .. 

Yugoslavya merke.ri Avrupa'da iitalyan 
manevrasm1 da -,,,, derecede hoşnutsnz
lııkla tııkip etmektedir YugoslaV\"3 JCl26 
danberl İtaJva'dan şika}·et etmt>ktr-dir. Ve 
ttalva'nın sivasetl o kadar husume-tkSra
ne o1mustur ki bevnelmilel kanSlklrldann 
önüne geçm<.>.k için ancak Kırat A1r~sand'f 
cibl çok aktlh bir idarecinin \'Üeudu iv • 
cap etmiştir. 
Hatırlatmak için Trogir aslanlan mese

lesini ve bu meselenin italvanJar tarafı~ 
dan ne kadar bUyük gilrliltüler cıkanlarali 
istismar edilmdr istenilmis 0Jduf!unt1 sile • 
redelim. 

Aynı zamanda Yugo lavlar. ltalyanları 
Hırvatistanı Joralhğın di~er aksammdaa 
ayırmak :için çalışını~ olmak v' bilh .... 
1933 de Lika ihtilalinde parmakları bu• 
lunmakla itham etmektedirler. 

Hatt~ aynı senenin kanunuevrftnde f. 
talya'da yaşıyan hırvatlar taraCrndan kırat 
Aleksandr aJevhine bir suikast bile tertip 
edilmiştir. 

ltalya'nın Yugos1avya'yı parçammıy;ı ~ 
lışmasının İtalya • Avusturya - Macaris
tan- Hırvatistan • Almanya arasında bir 
birlik vücuda getirmek arzusuna atfedil· 
nıektedir. Lehistan'ı bile içine almaSl muh• 
temel bulunan bu birlik küçük iytilaf ve 
Fransa'nın aleyhine müteveccih ol::ıcaktı. 

İtalya, bu planların suya düşmes1nden 
sonra An~lus'un fransızlara telkin ettiği 

korkudan istifade ederek Avusturya'da is
tediği gibi hareket etmek serhestisini al· 
dı Bu memleketin istiklalini müdafaa et
mek iddiası altında orada küçük iytiJaf a· 
leyhiııc façist kalesini kurmak için Tuna 
sahillerinde yerlcşmiye kalkıştı.Bu hare• 
ket Belgrad'da endişe ilc takip edilmekte· 
dir. Ve eğer muvaffakıyet kazansaydı Yu· 
goslav politikasının bir değişmesine şahit 
olacaktık, bu takdirde Yur,oslavya b\l pro 
jeyi nkim bırakmak için Almanya'ya te -
ınayül edecekti. 

., 
., t • 

Anşlus burada İtalyan hakimiyetine 
miıreccah görülmektedir. Yugoslavya si
yasi mehafilinde Avusturya'nın bir harp 
vukuunda Almanya ile beraber yürüyeceği 
söylenmektedir Demek ki An,luıı böyle 
bir ihtimali kuvvetlendirmiyecektir Bila· 
kis 9 milyon 'katotiğin almanlar arasına ka 
rısması protestanların hakim olduğu ve 
din mücadelelere sahne olan Almanya'yr 
~ayıfla ~acaktır. 

Bundan başka Avusturva·nın Atmanya· 
ya iltihakl takdirinde Habsburglann Avu!I· 
turya tahtına geçmesi ve italyan himaye -
si tehlikesi ortadan kalkmış olacaktır. Ay
rıca İtalya. Avusturva hududunda doğru· 
dan doğruya Almanya'nın karşısında bu• 
lun"cak, Yugoslavya ve Fransa iJ,. bir iy· 
tilaf aktinden başka imkan bulamıvaczk· 
tır. Auupa"da vaziyet daha sarahat kes· 
pedccektir. Bir tarfta Almanya, diltl"r ta· 
rafta Fransc:ı ile dostkrı , ve mUttefikleri. 
vımi hütün Avrupa bulunacaktır. Bu ikİ 
kuV\·et arasındaki nisbetsizlik o kadar uii· 
yük oiacktır ki bir 2 1m"'n tnarnı.,u imkan· 
sızlaşacak ve A\•ruıH: uzun sulh seneleri 
görecektir. .. 

Bu mülahaz.alard:ın B~lgrad"cn Anşf·ıt 
un yegane hal çare< i t ela l:':i eclildi;;i neti• 
cesi c;rkarılmamahd•r. 

Resmi mehafil diyor ki. "Avusturf8 

ku· diğer Tuna cl~lctlt>fr·Jc ve bil\. ...... ., 
ciik iytilnfla samimi ve c' • • !.ı.ne r·- ·Icl 



Ya 1 ova •. 
Hareket ve gürilltü medeni ha

yatımızı ne dereceye kadar istila e
derse etsin, ~ tabiatin çocuğu 
inunlar, günün birinde mutlaka ru· 
bmnuzda tabiate dönmek, onun koy 
nunda ve yalnız onunla bafbaşa bir 

Yeşil ~atını ~'1111!' ile paylapn 'laken bu ağaç ülkeı~ ~ u kal müddet kalmak ihtiyacuu duyaca
Yalova hıç ıüphesız ki bu tabn on- nuş olmaktan başka bir fiW7et se- tu:. SükWıet ve inziva medeni in-
dan fazla liyıktD'. Çıplak sahilden bebi balamazlar. san hayatmm muhtaç oldufu bir 

"kür,, diir. Şehrin hareket ve giirtil
tüail içinde hartalıymnadıfumz ken 
di içimize bakmak, kendimizi dinle
mek için mutlaka tabiatin sük6n ve 
inzivauna muhtacız. Buen tabiat 
ve kendimizle başbata olarak geçir
diiimiz bir hafta .mre yüzlerce ki
tap okumaktan daha büyük bir kafa 
ve ruh olguniuğiyle dönmemiz için 
klfi ıelir. Burada j. j. Rouaeau
nun tabiate d&ıilı nauriyeaini mii-
~_:.la ediyorum, iiiibdmasm. Hayır, l=+=='m--:ra ....:l t.nıl 
medeni ha-.. ı..u.::- •• ··ıtuı . ~ r- r.- _, • 

--~' ka- T·-c- • • • • ~ le ,,_..., UU&.uu ıuru erı ve • • • 
lraphealana götüden waat pe, wt vergısmın IDl8D a-1 1tarebtlerivte şehir. ~imize ve ka- kadar bol tabiat humelenyle bat- tacaktır. Fakat her teY• nl ıa ft-
ra imk•metmde ilerledik4ie, her an bir~e yaratacağı barika1ara famua o kadar işlemiştir ki artık bap kaldığuuz halde tebrin büttin pur ve otabül ücretlerinin fnd-hlt" 
biraz daha fula ağ'ac;lanarak bi.ıe Yalova ne güzel bir mlaldir. Ba kendimizi yaJnu tabiate haaretmek. konforundan istifade etmenin ae bü dolaymiyle Yalova İatanhal lçia ... 
volan nibayetinleki "yetil cam" ti,, topraklarda güneşe dofllı flfkır- ve devamlı bir stık6n ve inziva için- vük bir nimet olduğunu takdir eder nede bir defa .ziyaret edilir Wr me-
:ııber verir. mak için, tahrir lilmmtttlltıca bat- de 388det bulmak bilim içia imkln- .um. Hatd daha Deri giderek di~ lire olmaktan kurtuJ•mq.,..b;(" 

cefhn ki burada bulacafmu knnfo- Burayı uWi pliaip +ı ı t1lfaBle 
na şehir bile size temin edcmiyecek· cek bir mesire yeri )'&IJIBalr fılrln.. 
tir. ~e .-1lkabll memnlliia bir 

Yalova, kendinde topladığı bu ka aybk ~tiJh:riai. latan~ k ııı!E 
dar eyi •adlara rajmeo neden la- mecbariyeti olmadan geçireeekleri 
vık oldufu dereçecie n&bet &ÖftlDİ- bir sayfiye olarak buırl.- we l)a. 

· "lun için gecelik değil, aybk • mi
~~_.;~,·~~ .. ~ ezi Hu ederle kiralanablfeeeR Jdl 

daireli apartmwılar v• aı ~ 
tinnefr daha favdah bir it ..... 

fil eelllletin, t._buhm Mltilıl ta..: 
biat m~ kOfllandll _.. • 
mak için, b6,ek ve 1tlb ----l~ 
ziyade az maarafh ~ '•• '.ıa
ra ve hatta çadvlara ihthw ._. 

Eınlı ··-- ... , .......... ,.ıı.. .... ...... ...-. .. ,. ....... . 
Geniş otobilsleria bel' ......, irap- ika bir şey iatemiyen nebat, bir de ml•ımııbr. Bananıa beraber bl

hcalua lmcak ....- ._.... zlym. 1>1lnh bir iman ihtimamına mubar tün benliiiaıizi l8l'llUI olan tehir 
retçiler .....,. ...,....._. cMaer-- elbette ki en gtbel ve en ca- bayatmdaa her sene çalacağımu 

-~------~--lsip kineslnıe bllrtbmaekte ıecilmıi- bir haftayı oJam tabiate burctme • 
wiJe Pilir• pllrlJI lıtaMJ ,....,. yecektl. Ve neteklm de lfle olj: ..... aba, bid tebirde bir aylık bir tatB 
...... ltaJJa'ma ...-ı allllllla A•••,. tar. Btrafmı ~vıe •ımıL r1a ceçinnekten fazla istirahat ettire
..._ .. _..., \at stm aa .-,eta kaph yeşil tepeleria ... Cif vadi, ceii muhelr'U.t& Yalova bmce 
bırmlabllecıelr mılı1lr? Bu. kendi menfaati -:.:ı-· ~ -'"1 bö 1 b• tau... 1 • id J b. 

, ................. k •• 
vor? Evvela uzaklık meaelaini ile
ri sUrmellyis. Bqtbı Akay nparla

ıeaiyle rmııı·ancak üç saate yakm bira-

t,ca ...... Y111ıllnllr ViJW'da ppa lal m111l~ ~w.ulf, ama ft ~ 'Y ! ır .u .. t 1dhil çın ea ır 
cB.lerln mesuliyetini ltalya'ya atfecliJor· d~ yollan, yollana etrafm- yerdir. 
ı.. Jtaıya'nm Avuaturya'yı eelamet ,ohaı 1akl pne muntazam ~ek bah~ Aiuatos t.ö<-..Jderinin 
dan, ,... JdlçUk iytilaf)a ~ ....... 

~n~••••ıı 
flklerf ..,aBatlen bip •• , • ..,,. ... 
llur ettilini ve bunu da mi As MlM)a"jl 
llM'rkul Avrupa'da fatianin Y.....-..,. 
,. uqnm'I bir kolu batine ptfımek p
J'eSiyle yaptıfını söylilyorlar. 

l:ulCD Anstury11'da Faşdm Bitlerimi 
•teybine bir mücadele silahı olama. çtln
kl aynı naul ve aynı ideolojiye tabiptir ft • 

aynca alman malı oldup i~ awmtarya
ldann raibetine madtar olamu. Resmi 
bit' vugoalav orpm ,...ıerde f611e di
yordu: .. Avusturva'da faşizm bitler tahıl. 
lrltı eeeridlr." 

Alrtettildtri miulda yanm adalann-
dan ecnebi nüfusuna kojmaya çaJstan bel- ,.--..._...._ - - u • .l....L ita dnlf'tleri AYUSIUrYa'ft misal_... ___ ,..,.,,...,_ ,._,_,...,.. .. _,... 

edebUir. ŞUfinc bilkGmed a.u... takdir ede- eriyle, ~ yqillilder altmdaa • meatolmadaa tabiati tatnuya imUn manda alabildikleri bu mesafeyi ye
cek mMir? kan derem ve afac;lar aral!Ddaki ... voktur. Ap.t.m böceklerini ise ı. ni gemilerle bir buçuk saate ~ 

1'te ttaıva:ıun A.usturya siywtlne rif binalarlyle tabiat zevkini insana tanbul'da Yalova'dan başka yerde mek kabildir Bu hUIUI temia edilir 
dair Bdırad'da .CSylenenler baalardır. bütün derinJiflyle tatbncak bir tfinlemelr. ~ defildlr se f6pheSiz ki ba şirin kapbcalara 

POL RfOAK ..,.f;P.fnmelivettedir. Hiç bir~ bulamıyacatmız Dili İstanbul balkmm ratbed ar-

Tefrib: Ti 

• 
lo 

fll 

aoııgın b a 1 i. 
Alldre tfalro 

Bu suretle kinllarla mlcadele edecek yerde, ba ilk İfİ 
cenerale blrakabilinti. ()adan .-ra da. Kanton'da raatlıya
catı diipnan, kim oluisa olsan, ba sa)'lfJamq bir düpnan 
olacaktı. 

Kiyo da babuı gibi, en iyi siyasetin Kantoo'a dönmek 
Oldatmm dü§iiniiyordu. Bundan baflra, illa bir propagan -
da ile, itçilerin Şaııghay'dan Kanton'a hic:ntlerini - onla. 
illa baüamıyacak neleri vardı ki - mitmldla kılmak iater
ti. Ba çok gliçtil, fakat imkinau değildi: cenup villyetle • 
rindeki pazarlar temin edilmiı olduiu için igi kütleleri 
a.ıtaa'a aanayileftirecelderdi. Bu Şanghay için tehlikeli 
._, manevra idi: dokuma fabrikalarmm amelesi uçok işten 
1llalar admnlanb ve yeai mneleye İf afretmek İ9e yeni ihti

meydana getiımek demektir. Ve Kiyo'nun maka
• 1925 de Rllfıckancu jrapddıfı gibi, Kanton'mı lehine 
~y'ı boşaltmaktı- H~ Kanton'dan bq mt. 
lanli., ise beş gün makta idi: ile; it- Belki kendini öl
t&a baektm daha güç, fakat berbalde daha u budalaca bir 

:e...a..•c1an döadfi-andenheri irticam hazırlanmakta ol._,'l1lla inamy~ tnanlk ona ma16mat vermemiş olsay
bne .. lrma~•~ Sst:n"'"v•u•k ftrdusu tarafmdan hilcam& 

f;;·"tllıtPıa,ı1.~ ul-.ti.-AJI!.. pt!fvetf o k•dar ümitsiz sayacaktı iri ce-

neralin öldürülmesini - hangi netiyceyi verine versin -
daha iyi bir teY gıöi tellkki edeceiti. Birlikler; silahlandı -
nlacak oluna, iycabı halinde, intizamını kaybetmiı bir ordu 
ile çarpqôilirlerdi. 

Kapmm çam gene çahlldı. Kiyo kottu: bu, nihayet Han
keu'nun cevabını getiren kuriye idi. May Uıe babası, ağma
rnu açmaknzın, onmı elinde kiğıtla, geri geli§İlri, sorgulu 
bakışlarla takip edlyodlfth. 

- Silahlan paıımck emri veriliyor. dedi. 
Parçatadziı kifıt avacunda bir yuvarlak halini almıştı. 

Parçalan teker teker llÇU, afyon masumm &zerine yayarak 
yanyana getirdi, çocuk1ufu karşıamda omuzlannı silkti: 
evet, ıllahlarm sakJaıubnası veya açılacak çukurlara gö • 
miUmesi emrediliyordu. 

- Hçen oraya pmeliyi~ dedi. 
Orası dediği merka konıitesl icfı. Şu halde imtiyazlı 

mmtabdan çıkacaktı. Jilor ona bir teJ' 1B1Jemenin fayda
sız oldufuna bilivordu. Oğlu belki ölüme gidiyordu. fakat 
ba ilk defa o1mı bir lef delildi: ba omm meYCUt olaşmıan 
hikmeti idi. Su halde IJabamn yapacağı ıey acıya katlan -
malr ve aa.naktan ibaretti. Klapik'in getirdiği haberi çok 
ciddi tellkkl ediyordu: IDapik vaktiyle, şimdi Şaakanek'in 
polis m6d6rtl olan alman ~ mensuı> oldap zabit 
nanısetleri 1atasınm kunpma dizı1eceflnl babu .. ..- .,. 
retlyle, mimden 1airtlraiJltL Jiaor, IPilevaki'Jl wa•.,aw 
da. IDyo'nUıı PizJ;d bllcti d.._ ....._... &il .. ~ 
meye Ç_Üft'J iti~ .. clllmaedl ve artıı: ~lan birili .. 

dır. YASAR NABi 
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SAYIF A 6 HAKIMf YETl MİLLiYE 

ilan \İnhisarlar Umum 
ıv .. d •• ı··"·· Merkezi mülga ~ksaray vilayetinde müteşe~_kil ve ~k: 0 Ur UgUDDeD: 

t>aray merkez kazasıyle Kochisar, Arapsun koy şahsıyetı 
maneviyelerinin ve Aksaray muhasebei hususiyesiyle, bele
diyesinin ve Arapsun kazası merkezinden bazı zevatın ser
mayei münferidelerinin ortak bulunduğu çiftçi kardeşler 
kooperatif şirketinin bundan evel iGtima eden heyeti umu
miyelerinde fesih ve tasfiyesine karar verilmiştir. 

Karan mezkur İktısat Vekaleti Celilesiyle yüksek vekil
ler heyetinin tasvibine iktiran etmiş ve tasfiye heyeti de şir
ketin merkezi idaresi olan Aksaray kazasında ve şirket ida
rehanesinde biliçtima tasfiyeye iptidar etmiş olduklarından 
şirket dainlerinin tarihi ilandan itibaren azami üç ay zarfın
da tasfiye heyetine müracaatla istifayı hukuk etmeleri lü
zumu ticaret kanununun 481 inci maddesi delaletiyle 444 ün 
cü maddesine tPvfikan ilan olunur. 7-3383 

Çifci kardeşler kooperatif 
şirketi tasfiye heyeti 

Ankara Jandarma satınalma 
komisyonundan: 

Mevcut evsafına uygun olmak şartiyle 1797 çift çizme 
kapalı zarf usuliyle satın alınacak ve pazarlığı 6-9-934 per
şembe günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin şart evsafını 
görmek üzere her gün ve pazarlığa karışmak için de pazar
lık gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzu ile Ankara 
müstakil taburu karargahında mütesekkit komisyonumuza 
müracaatları. (1991) 7-3403 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Birinci tertip tasfiye vesikalarının şimdiye kadar 

mal bedeline mahsup edilmiyen kısmı Ziraat bankalarınca 
nakrlen ödenecektir. 

2 - İkinci tertio tasfiye vesikalarının da mübadil em -
v~litıin cı.::ıtıcı.r mnk~hilinde k:ıh111ilne baslanmıstır. (2015) 

P.T.T. Başmüdürlüğünden: 
1 - Haf tada karşılıklı üç sefer yapması yazın otomobil 

kışın iycaba göre hayvan, kızak gibi vasıtalarla naklolunma
sr meşrut aylığı 787 lira eski bedelli Trabzon - Bayburt ara· 
sı postası biri eskisi gibi diğeri denk postasiyle birleştiril
mek suretivle iki şekilde münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 13-8-934 ten itibaren vinni gündür. 
3 - Birinci şekle göre gitme gelme 650 serden her sefer

de 1300 kilo ikinci sekle göre gene gitme gelme binerden iki 
bin kilo vük tasmacaktır. 

4 - Bu naklivat icin beheri 1500 kilo ağırlığı taşıyabile
cek rlört otomobil bulundurulacaktır. 

S - Kararlasacak bedellere göre idare lehine görülecek 
şekil tercih olunmak üzere ihale eylUlün birinci cumartesi 
giinil saat on altıda Trab~mn posta ve telgraf Başmüdürlü-
ifüırl~ v;mrhr.::!kt1r. (2042) 7-3408 

ANKARA iCRA DAiRESi GAYRİMENKUL SATIŞ MEMURLUCUN
DAN: 

ipotek olup satılmasm.a karar verilen tapunun kütük 78 pafta 28 
ada 167 parsel 23 numarasında mukayyet Misakı milli mahallesinin lba· 
dallah caddesinde kain ahıap hane kütük 82 pafta 28 ada 167 parsel 
Z7 aaımarasmda mukayyet ve aynı mahallede ve han arkasr sokağında 
nki 89 M2 arsa aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere açık 
ırtnmıya çıkarılmııtır. 

EVSAF VE MÜŞTEMILA Ti 
Haneye çifte kanath kapıdan ıririlince bir kömürlük üstü açık bir av· 

I• zemini tahta bir set tavanlı ve badanalı blivük bir oda Z inci katta bir 
sofa müteaddit yüklük ve dolap bir oda ve bir mutfak mevcuttur. Ve 
sokakta kapıya bitişik bir dükkan vardır. iki bin lira kıymet takdir edil
mİffir. Arsanm tamamına (3!\0) lirft kıvmet tahmin olunmuıtur. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 - Satıs peJin para ile olmak üezre 20-9-934 tarihine müsadif 

penemLe r,iinii saat 14 • 16 da icra dairesi gayri menkul satış memorlu
p.,.ı~ Yll"1t&caktır. 

2 - Talinler takdir edilmif olan yukardaki kıymetin % 7,5 pey ak· 
ftJİ vıeya ..,ifli Mr bankanm teminat m .. ktu,,mn1 tetireceklerdir. 

' - Salıs ITTinü arhrma bedeli takdir edilen krvmetin o/n 75 ini bııf
Clllktan YP ic defa nidadan sonra mezkur günün 16 ıncı saatinde en çok 
arbran i., le edil,.cektir. 

4 - lsbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder luyme
tia tht % 75 İ!lİ J,ıılmadı~ı takdirde 6-10-934 tarihine müsadif cumarte
si rinü saat 14-16 va kadar yanılacak ikinci artırmada keza üç defa ni 
CladH sonra saat 16 d" keza muhammen kıymetin % 75 ini bulmak şar
tiylr en ~1< artıran tA1ibine ihale olon"caktrr. 

5 - B;rİ!lri ve ikinci ihalt.f .... de ihale bedr.li ihalevi müteakio veril
mNli;;i tak"irde Ü7.ı>rİne ihale edilenitt taleo evlemesi ile ihale tarihinden 
~r"'" trndj criin idnde veznevP ttslim ,.dilmdiOi takd:rıf,. ihaf,. J,nzola
W ft icY, taleo '"0 evı-1 en vüksek tekUfte bolnnan talibin teklifi vec
lıil• "''"":;tl razı olun nlmadıiJı ke"disinden somld '<t;,n sonra teklifi 
·~"" ~fm.,~a rAiı oldoan takdirde fark, ihalP. i feshedilen birinci taliıı
fea tJ..r.°' eıHJmek fü:,.re ikinci f~li" uhdesine ihnl(' olunacaktır. TP.klif 
YffhR .. P.''"'Vll rıııı olmadriı tııı~dirde ise nıa1 veniderı IS ıriin miiddet1e 
lrhr•rn çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapıla
rdbr. 

' - Her iki artırmada da mal tAliLe ihale edildikte tapu harcı ve 
~ ?. !i f! .. n,ı;ve harcı talihe ait ol"caktır. 

7 - R"rdo ve 11hcak"1~rla diğer alikadulurn J?ayri menkul üze
rlnde.ld f.a1•1ım!!I v,. hususivle faiz ve masrafa adir olan i"dialarınr ev
'1cr ..,;;~:, .. ı .. rivle 20 p,iin irinde i,.ra dairPııme bildirmeleri lazrmdır. Ak
if Lalde h klan taou sicillivlf! nb;t olmadıkça satı§ bedelini pay!aftırma 
lllW""' ...... :-~ haric tutnlaultlardrr. 

1 - Ammuva isfüak edenler dtllıa evet !artnameyi görmüş oku. 
mm ft "8.frim•nkt•f!in iymar vaziyetini bilmiş ve bunları tamamen kabul 
eım;- !!d .,. .. 0tibM olunacaktır. 

1 - f ~u acık artırma ııartnamesi 1-9-934 tarihinden itibaren 
933 - ~68 """v". nı•marasivle fıerlc..ııe açıktrr. 

ti - Talinltrin mez1côr tan"hlerde icra dairesi gayri menkul sabJ 
mennırltt'1ına müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. f-3398 

1 - Konya'da inşası mukarrer Başmüdüriyet binası ka
palı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma sartnamesiyle projeleri on lira mukabilin
de Başmi.ldiiriyet veznesinden ve Cibali'de Levazım Muha
sibi Mesullük veznesinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 8-9-934 tarihine müsadif cumartesi giinü 
saat 15 te Cibalideki Alım. Sabm komisyonunda icra kıh
rıacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukar
da tayin olunan gün \'e saatten evet komisyona verilmelidir. 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası muci
bince ferı ni ehliyeti hai7 bulunanlar istirak edebilir. 

6 - Her istekli insaatın bedeli kesfi olan ''26718 .. lira • 
nm % yedi buçuğu nisbetinde muvakk~t teminatı, tayin olu-
nan saatten evel teslim etmelidir. (4817) 7-3426 

Biga Belediye Reisliğinden: 
Biga belediyesinden 22-7-934 tarihinde kapalı zarfla mü

nakasası ilan edilen Bigava g etirilecek suyun görülen lüzum 
üzerine pazarlıkla müteahhide ihalesine ve tediye şartlariy
le inc:;aat müddetinin berveGhi zir tadiline karar verilmistir. 

Borular, belediye namına sipariş edilecek ve müteahhi
din göstereceği teminat üzerine boru parasının % 25 i peşi
nen verilecektir. Borular kaınilen belediye namına İstanbul 
Gümrii<Yüne tesliminde nıiitebakisi tediye edilecektir. İnşa
at miiddeti 3 aydan 4 buçuk ava ~ıkanlmıstır. İhale EylUlün 
hirinci cumartesi e-ünü saat 15 te Bigada Belediye dairesin-
de vaorfar.aktır. (4810) 7-3425 

• 
Ankara şehri lymar 

Müdürlüğünden: 
Mukaddem caddesinin şimaline tesadüf eden 884,887 nu

maralı İymar adalarının müstakbel vaziyetleri katiyet kes
pettiğinden bu adaların içine tesadüf eden kadastronun 235, 
217, 210, 218, 242, 208, 220, 241, 237, 239, 240, 236, 238 adaları 
içinde emlaki bulunan zevatın müstakbel vaziyetlerine ait 
ç_ap ve: şuyu hesaplarım almak üzere tapu senetleriyle bir
lıkte lymar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2062) 

7-3423 

Tan1İrat münakasası 
Ankara mektepler sıtınalma 

. komisyonundan: 
Ankara Erkek lisesi binasında yapılacak olan 4269 lira 

keşifli tamiratın 23-8-934 perşembe günü saat 15 te mektep
ler satın alma komisyonunda ihale edilmek üzere pazarlıkla 
münakasaya konmuştur. 

İhaleye iştirak edeceklerin ihale günü belli kesfin % 7,5 
nisbetinde teminat akçelerini mektepler muhasebe"°ciliği vez
nesine yatırmaları lazımdır. 

İstekliler şartname, evrakc keşfiye, resim ve projelerini 
görmek üzere her gün mektep idaresine müracaat etmeleri 
ve bu işlerdeki ehliyet vesikalarını ihale günü komisyona 
ibraz etmeleri ilan olunur. (2068) 7-3422 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
1 - Domates suyu, Süt, Üzüm şırası gibi mevaddı teksif 

eden bir adet Lemal markalı ve 2 numaralı Type teksif ciha
zı muteber bir banka teminatı karşılık gösterilmek şartiyle 
bedeli iki senede müsavi taksitlerle ödenmek üzere kapah 
zarf usuliyle satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Müzayede 8-9-934 tarihine müsadif cumartesi günil 
saat (15) te Cibali'deki Alım, Satım Komisyonunda icra kı
IEacaktır. Şartnameyi görmek ve iyzahat almak için talip
ler her gün komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yu
karda tayin olunan gün ve saatten evel komisyona verile
cektir. 

4 - Her istekli muhammen bedelin % 7,5 olan "561,, li
ralık muvakkat teminatı tayin olunan saatten evel teslim 
etmelidir. (4739) 7-3413 

Ankara yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Yüksek ziraat enstitüsü talebesi için aşağıda yazılı iki 
kalem ayakkabı münakasai aleniye ile ihale olunacaktır. 
Talipler şartnameyi görmek üzere her gün enstitü muhase· 
besine ve % 7,5 teminatlariyle beraber ihale günü olan 8 
eylUl 934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te enstitü 
ihale ve idare komisyonuna müracaatları. (2057) 

350 - 360 erkek iskarpini 
40 • 45 kadın iskarpini 7-3419 

Ankara Jandarma stınalma 
komisyonundan; 

Jandarma ihtiyacı için 43630 çift kundura 6-9-934 perşem
be günü saat 10 da kapalı zarf usuliyle satın alınacağından 
isteklilerin şerait ve evsafı öğrenmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak i~in de münakasa gün ve saatinde bin yedi 
liralık muvakkat teminat makbuzlyle jandarma müstakil ta
bur karargllhmda miiteşekkit komisyona müracaatları. 

(1990) 7-3404 

18 AGUSTOS 1934 CUM-ARTESI 

P.T.T. Umum Müdürlüğünden 
Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğünden idaremiz içill 

pazarlıkla Tıryaj gözleriyle masa ve sair dolap yaptınla· 
caktır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün saat 14 te• 
16 ya kadar daire müdürlüğüne ve ihale için de 22 ağustos 
934 çarşamba günü saat 14 te 7,, 7,5 teminatlariyle satınal • 
ma komisyonuna müracaaatları. (2063) 7-3420 _ 

ANKARA iCRA DAiRESi GAYRI MENKUL SATIŞ MEMURLU .. 
CUNDAN: 

Emlak ve eytam bankasına ipotek olup satılmasına karar verilen ta· 
punun 4.11.1931 tarjh ve cilt 76 sıra 6 numarasmda muakyyet Yenişe • 
birde şiirayı devlet arkasmda Şehit Sadık Bey sokağında kain kirgir haı
ne aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere açık artırmaya çıka· 
rılmıştır. 

EESAF VE MÜŞTEMILA Ti 
Bina zemin katı dahil olmak üzere dört kattan ibaret olup zemin ka· 

tında bir methal, üç oda bir koridor bir hela bir banyo yeri, birinci katta 
kapıdan girmezden evel beton bir düzlük olup mezkur mahallin altı garaj 
halinledir. Birinci katta bir methal üç oda bir koridor bir mutbak bir he· 
la bir banvo bir balkon, mutbaP,a hariçten girilecek bir merdiven ikinci 
katta üc oda bir koridor bir mutbak bir hela bir banyo ve ?ı<i balkon mev• 
cuttur. Üçüncü katta yani çatı katında üç oda bir koridor bir mutbak bir 
hela bir banyo vardır. l~bu hanede su, havagazı, elektrik tesisat• mev· 
cuttor. Bahçe lusmile birlikte 470 metre murabbaı arsadan 101 metre
si üzerinde mebni ve mütebakisi bahçe olan İ!bu haneye on bir bin yüı 
altı lira kıymet taktir edilmistir. 

SATIŞ ŞARTLARI 
l - Sahş peıin para ile olmak üzere 20.9.1934 tarihine müaadif 

per,emLe tünü saat l 4-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul sabf m• • 
murluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymet;n ondl\ biri üzt ,,. 
rinden % 7.5 pey akçesi veya milli bir Lankanm teminat mektubunu ge• 
tirecek1erdir . 

3 - Satış günü artırma bedeli takdi redilen kıymetin % 75 ini bul· 
duktan ve üç defa nidadan sonra mezkur günün 16 mcı saatinde f'n çok 
artırana ihale edilecektir. 

4 - İ!lhu tarihteki artırmada teklif i!dilen bedel mukadder luyme .. 
tin ır.~ 75 ini bıı1madığı takdirde 6-10-934 tarihine müsadif cumarte· 
si ırünü saat 14-16 ya kadar yapılacal< ikinci artırmada keza üç defa ni
dadan sonra saat l 6 da keza muhammen kıymetin ~, 75 İni bulmak ıar
tiyle en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihale!e"de ihale bedeli ihaleyi müteakip veril
mPdiği takdirde Ü7.erine ihale edilenin talP.ıı eylemesi ile ihale taribinde11 
itibaren vedi riin içinde vezneye teslim edilmdiifi lakdir~e ihale Lozu1a• 
cak v,. işhıı talept,.n evel en yüksek teklifte bulunan talibin le'klifi veç• 
bi!P "'m1'i7a razı olup olmadıiı kendisinden sorulduktan sonra tekliff 
veçhile alm~ğa ra11 olduğu takdirde fark, ihalesi feslıedilen birinci talip· 
ten tıthsil edilmek üzere ikinci talio uf.desine ihale olunacaktır. Teklif 
vec.'ıile almrva raıı olmadığı tllkdirde ise mal yeniden 15 S?Ün müddet1cr 
arhrmıya çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine Teati ifıafesi yapıla• 
caktır. 

6 - Her iki artırmada mili talibine ihale edildif<te lapa lıarcr % 2,5 
dellal ücreti talihine ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alikadarlarfb Jayri menkul üıe
rindelci hal<larını VP hususivle faiz ve masrafa ıufir olan iddiafarınt ev .. 
rlu mi.isniteleriyle 20 gün icinde icra dairesine LildirmelP.rİ lizrmdır. Ak• 
si halde h1tkları tapu sicillivle ~al.it olmadrkça tahs f>edelini paylafbrMa 
muan,elesinden haric tutulacaklardır. • 

8 - Artırmıva istirak edenler dafıa evel 11rtnameyi görnıif nka· 
mus ve •llvrim,.nkulün İVT"l\r vaziyetini bilmis ve bunlarr tamamen kabal 
ettnic :uf " 0 itibar olunacaktır. • 

9 - f ,hu açık artırma ~artnamesi 1-9-934 tarihinden ltibareıt 
933 - .t f 9 fl,,cva numarasi,,le herl<Pse acıktır. 

1 O - T alinlerin m,.ılci!r tuihf,.rde. i,.ra dairesi ovri menkul satıf 
"''"murlnuıınıt miirlluat nf Pmeleri ilım olunur. 7-3398 

Ankara icra dair<•"'i ifla.,. nıt•murlu~unflan: 
Ankar~ ulca~l.ar ulu kaptı ak lıaş dir olunan iki nisseye isabet edeıt 

mahallcsındc kaın tapunun 48 no- mikdarın % 7 5 şini bulmak şartile S 
~a~asında 77. pafte 41 O ada .ı 3 par- def'a bağrıldıktan sonra en sok 
.. elınde kayth l 29 metre mUrabbar arttırana ihale edilecektir. Teklif e• 
saha üzerinde bina edilmiş ahşap iki dilen bedele <r1 75 c::ı' bul d .. t k· 

· d'" h" . . . . . • . " :ı ma rgı a 
evı~. ort ısse ıtıbarılc ıkı hıssesı dirde en çok arttıranın teklifi baki 
aşagıde yazılr şartlar dairesinde sa- kalmak şartile 3-10·934 tarihine rnil 
tılmak üzere açık artırmaya çika- sadif çarşamba günü saat 14-16 Y' 
nlmıstır. kad 1 k " 

J ar yapı aca artırma sonunda ug 
E~·saf ve nıii::kmilah. dcf'a nidadan sonra en çok artırana 

Bir tapuya bağlr iki evdir solda ihale edilecektir. 
ufak eve girildiktc ufak bir av -
tu bir hela bir odunluk ah -
şap merdivenle çikilincr. bir sofa Ü· 

zerinde bir oda tekrar yukarı çik{n. 
ca ikinci evle tesis eden bir kapu 
ve bir sofa ve sofa üzerinde bir o· 
dası vardır. 

Diğer haneye kapudan girilince : 
bir taş avlu bir aralık sağda bir oda 
sofada bir odunluk ve nvlu karşi
sinda bir mutbah ve solda bir he
lası vardır merdivenle yukarı çikin
ca bir kiremit sofa üzerine ve solda 
ufak bir aralık üzerinde üç oda bir 
mutbah ve bir bir ahşap tarasası 
vardır, hey'eti umumiyesine 2.800 
lira kıymet takdir cdilmistir. 

Satış şartları. 
t. - Satış peşin para ile olmak ü

zere 17-9-934 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 14-16 ya kadar 
Ankara icra dairesi iflas memurlu
ğunda iflas idaresi tarafından yapı· 
lacaktır. Talipler takdir olunmuş 

kiymetin dört hisse itibarile iki his
seye isabet eden mıkdarın % 7,5 
nispetinde pey akçası vereceklerdir. 
Tapu dettaliye harçları müşteriye 
aittir • 

Şartname 1·9-934 tarihinden iti
baren dairede her kese açıktır. 

2. - Tayin edilen satiş günün
de ihale bedeli mezkür evlere tak· 

İhaleyi müteakip mlişteri parayi 
derhal veya verilen mehil içinde tes· 
limi vezne etmediği takdirde ibate 
bozulur ve kendisinden evvel en yU· 
ksek teklifte bulunan müşteri tekti· 
fi vcçhilc almağa razı olmazsa yeni· 
den on beş gün muddetle artınnaY8 

çikarrlacak üç dera bağrıldıktaı1 

sonra en çok artırana ihale edili'· 
vakıa iki artırma arasındaki 
fark ve mahrum kılınan faiz ve snir 
masraflar birinci müşteriden tahsil 
olunur. 

3. - İpotekli alacaklılarla diğer 
alakadarlarrn irtifak hakkı sahiple· 
rinin ğayri menkul iizerindeki baic· 
tarım ve hususile faiz ve masraf• 
dair olan iddialarını işbu ilan tari· 
hinden itibaren 20 gün içinde evra· 
kı müspitelerile birlikte me•muriye; 
timize bildirmeleri icap eder. Ak5 

halde hakları tapu siclllile sabit 
rrıa· olmadıkça satış bedelinin paylaş 

srndan hariç kalırlar. 
4. - Göserilen günde artırına)'a 

iştirak edenler daha evvel artırf1'1~ 
~ yrı 

şartnamesini ve mahallen ga ··~ 
menkulu ve imar vaziyetini görıll~ı 
okumuş ve luzumlu matunıatl : ."~ 
mış ve bütün şartları kabul et 

1
• 

ad ve itibar olunur. 34 ' 4 do ya nı 
marasitc müracaat edil'll 1i 'ir. 

' .2 

a 



.8 ACUSTOS 1934 CUMARTESi 

[w. M. V. Sahn Alma Komisyonu ilanları 1 
iLAN 

Kilosu \:insi Münakasa tarihi Saati 
275000 Un 1-9-934 9 

90000 Sığır eti 2-9-934 9 
1 - Demir köydeki krtaatm ihtiyacı olan yuharda cins 

ve miktarı yazılr erzak ve yemin 12-8-934 tarihinden itibaren 
2C ırun mfüldetle münakasaya konulduğu. 
. 2 - İhale giinleri erzakm hizalannda gösterilmiştir. Ta
Jıp olanlar ticaret vesikalarivle teklif mektupları bir zarf 
derununda vü?.Cle 7,5 teminat akceleri de ayn bir zarfa. ko
narak her iki zarf iicüncü bir zarf içinde kapalı olarak ihale
den bir saat evel Demir kövündeki bulunan satın alma ko
rnisvonuna tP~lim ve müracaatlan lazımdır. 

3- Evsaf ve seraiti anlamak istiyenler her gün saat 14 
te Ankara'da M . M . V. SA. AL. KO. nuna ve Demirköydeki 
A~ ~ A. AT •. komic:vonuna müracaat ectebi1ir1er. Haricten 
ll'lüracaat edenlere de posta iicretini göndermek suretiyle 
§eraitin bildirileceği. (1996) 7-3331 

İLAN iLAN 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

itin (3000) kilo kuru tl2üm 
(800) kilo salça (50,000) kilo 
arpa, (30,000) kilo saman, 
(35000) kilo arpanın (30000) 
kiJo sa "lan (35,000) kilo çayır 
otu (250,000) kilo odun 3000 
kiJo gaz yağı açık münakasa 
ile alınacaktır. İhalesi 28-8-
Q34 sah günü saat 14 dedir. 
<:;eraitini anlamak istiyen ta-
1iplerin Bevtüssebapta askeri 
c;atınalma komisyonuna mü
racaatları. Münakasaya isti
rak edeceklerin de mezkur 
~n ve saatinden evel mezkur 
1<omisvona teminatlariyle mü 
raca;ıtJ a rı. Münakasada komis 
von<ia bulunmıvacak ol:ınfa
nnda avm gün ve saatinde 
'llakine b'lc;mda münakasava 
iştirak cdebilecPldPri (2060) 

7-3417 

tLAN 

~--········- .. ~ Cebtci Merkez Hastahaneai dahili ~ 
• Hastalıklar Miitehasam t 
~ Dr. Zeki Hakkı t 
~ Alaanya'da ihbnımı ikmal t 
~ etmlf tir. • 

: Haıtalanru her gün öile : 
I den sonra Adliye Sarayı ya· a 
• nında Gençağa apartnnanın· t 
• da kabul eder. Telefon:2357 t 
111 7 - 3307 • 
,,.W''W'WWWWW'W.,.n 

Muhasip aıanıyor 
Usulü muhasebe için tica

rethanelerde bulunmuş bir 
muhasibe ihtiyaç vardır. Sulu 
handa Kurt zade İbrahim Be-
ye müracaat. 7-3369 

Tercüme ve İngilizce 
Hususi Ders. 
Posta Kutusu 200. 

SAYIFA 7 

Ankara mektepler satın 
alma komisyonundan: 

Ankara Erkek Lisesinde yeniden yaptırılacak 4408 lira
lık keşifli helalann inşaatı 23-8-934 perşembe günü. saat 15 
te icra edilmek üzere 20 gün müddetle açık münakasaya ko
nulmuştur. Taliplerin keşif, proje, ve şartnamesini görmek 
üzere nazar ve çarşamba günleri mektep idaresine mftracaat 
etme1eri ve münakasaya iştirak için de o/o 7,5 nisbetindc mu
vakkat teminatlarını mektepler muhasebeciliği veznesine 
vatmnalan lazımdır. Talip1erin bu islerdeki ehlivet vesi
kalarını ihale günü mektepler satın alma komisvonuna tev-
ni etmPleri itan o)unur. (1791) 7-3077 ------
Ankara Valiliğinden : 

l - Onuncu yıl yatı mektebi talebesinin mayıs 935 ~aye
sine kadar iaşeleri için muktazi erzak 6333 lira 30 kumş mu
hammen bedel üzerind en ve kapalı zarfla m ünakasaya k<>nul
ınuştur. 

2 - Talipler şartnameyi görmek üzere her gün wilayet 
maarif müdürlü~üne müracaattan ve 21-8-934 pazartesi günü 
saat 15 t e tarifatt kanuniye dahilinde 1un~ırhyacaklan teklif 
mektuplarım vilayet rlaimi enciimeninr tevdi etme]eri. 

lznıir müstahkem mevki taraf m
.. n gösterilecek mmtakada (35 
~) liralık bedeli l<e4ifli (36, 40) 

Manisada bulunan kıtat icin 
28.500 kilo sade vaiı kapalı ıarl 
1a münakasa va konmustur. ihalesi 
25.8.1934 tumartPsİ rinü saat 16 
da vanr1Acalctır. Talinler sartna 
mPcini ırÖrmPk üzere hergün ve m& 
nakasava İmnlc icin de vakti mu
avyeninde h•klif ve teminatlarivle 
Manisada askeri satm alma lco111i1-
yonana müracaatları. (J 844) 

Burnovadaki kıtaat havva -
rıatı icin (29~ 000) kilo kuru 
"lt kanalı zarfl!'t mHnak~~:lv~ 
'{onmw::tur. fhalesi 5-9-934 
"'Prc:a..,.,ha piinü saat 10 da va
mfac ktır. ~:lrtn~mecıhıi P'Ör
"llek zere her eün f ı::tanbul 
T .. ~v~ •nı ~nıirHP.i VP An1<:ar~'
'fa M M. V. satın 11lma komi~ 
vonTr ma ve miinakasava i~ti 
.. ~k İr·,, rle vakti mmwvenin. 
,:Ye tc !(lif' ve trminatlarivle 
llurnovada askP"t satın ::ılma 
1-tom;cıunnuna mürac~Atl""· 

··--------·ı ( 1985) 7-3321 
lometre tulünde telefon hattı in • 

fl11 kanalı zarfla mÜni\kasava ko · 
•11lmuı1tur. ll.alesi 3 Pvlul 1934 pa
Zartesi ıinü saat J 0,S da fzmir 
lliista'-1-em m,.v~i satın alma komİs· 
~nanda vıoılacal<tır. Talinlerin 
~tıi ı•rt"ıunesini FÖrmek miinıtka
llJa istirak etmek üzere teklif ve 
'-ü..tlari.Je mezür komisyon ri
hsetine müracaat etmeleri. ( J 958) 

7-3286 

İLAN 

Denizlide bulunan kıtaat 
fc;in 11550 kilo sade va~ı ka
Pah zarfl:ı münakasava kon 
tnuştur. İhalesi 19-8-934 pa
zar S?iinü saat 18 de vaprla· 
C3ktır. Talioler sartnamesin; 
R'Örmek üzere her gün v~ 
nritn~kasava istirak kin d'" 
'1alc+i muavveninde tl"klif v~ 
temin;:ıtl;trivle Denizli'de as
keri satm alma komic;yonu· 
na müracaatı an. (1 Rll3) 

7-3072 

İLAN 

7-3140 

İLAN 

Bu sene mübayaa edilecek 
makineli tüfek ilave ayaklan -
nm nümunesini !!Örüo sartna -
'"rte tanizm etmek üzere mem
leket öahilindeki talip firma -
tann fen sanat umum müdür
lüğüne miiracaat etmeleri. 

(2045) 7-3396 

iLAN. 

(2064) 7-3421 
tLAN 

Ordtı ihtiv~rr idtt ahn::ıcak 
.... ı::ın 800 ifa 1000 adet tf"ferru
"'tlr nflrt~tif cachr kaoah zart
'~ miin::ı1'::.!i:~va konmnc~tur. t. 
"ı::.lec:i 5-0-Q~4 r.a~~mM ı:riinü 
~~r:ıt 15 te v;mıbr.r:ıkttr. T!tlin
'~rln c;artnr:ımesini P-Ömıek ü
.. erf" her p-iin ve münakas~v=
:c;tirak enrre1rlerin mpzt,.~" 
-vi.in ve s~~tinden evel tP.klif 
ve teminat mplrtnn1r:ırmnı 
.,.,ı>t.-h,17 ,....,,l{~hfHnrlP. kl'\nı1c::

vona tevdi ey1,.~~1 .. ,.; (2048) 

ı\nkara Levazım Amirli· 
~ti Sotm Alma Komi~ 

vomı h·lanla" 
fLAN. 

İki yüz kilo kalav. yüz kilo 
l\Jısadır. yirmi beş kilo kalay
cı pamu~u alınacaktır. Pazar
hğ"ı 20 ağustos 934 pazartesi 
~ünü saat on dörttedir. Şart
namesini g-önnek icin her gün 
ve pazarlık ~niinde vakti mu 
:ıvvenincte teminatlariyle be
,..aber Ank~ra Levazım amirli 
~i satın alma komisyonuna 
aelmeleri. (2052) 7-3395 

fLAN 
766000 kilo kuru ot kapalı zarf 

amfiyle ihalesi 5 eylil J 934 çar • 
famba giinü ıaat 14 tedir. Şartna -
mesini görmek üzere btrıriin •e iha· 
fe riuü vakti maaneninden evel te
minat ve teklif mektaolannı makbH 
"'"kabilinde Ankara Levazım imir· 
liii tahn alma komisyonu riyasetine 
vermeleri. (1951) 7-3288 

Balıkesir'de bulunan kıta
at icin ( 400.000) kilo un ve 
(400.000) kilo arpa kapalı zarf 

la münakasaya konmuştur. 
bıalesi 5 eyliU 934 çarşamba 
tiinü saat 10 da yapılacaktır. 
'raJipler şartnamesini görmek 
tlıere her gün ve münakasa· 
)a istirak için de vaktinde 
teklif ve teminatlarile Balı -

Havı lutaah içia 3000 talanı yaz. 
lık elbiselik paıarblı::lı imal ttti"1e
cektir. Şarbıameıini rörmek istiyen
lerin herrin öğlNen sonra ve pazar· 
hğma iftirak edeceklerin 20.8.1934 
pazartesi günü saat 1 O.S da tPmİ • 
natlariyle birlikte M.M. V. sabn al
ma komisvonuna miiracaaf .•. 

(1981) 7-3310 

İLAN 

7-3411 1 
fLAN. 

İzmir milstahl<em mevki 
Denizlide bulunan kıtaat lcıtaatı ihtivacı olan (21750) 

için 338.000 kilo Un kapalı 

Afil. Fh. 11. Mıf Sa. 41. , 
lrnmi,.vnnn ifanlan. 

ltesir'de askeri ·satın alma ko
tbis··nnuna müracaatları. 

(1943) 7---3271 

iLAN 

zarf);ı münakasava konmuş- 1dlo !1ade vaiTı kanalı zarf u-
tur. İhalesi t 9-8-934 pazar ~ulfote mün~k~ı::ava konmus
P'Unü saat 15 te vaoılacaktn tur. İhalesi 5-<l-934 carşamba 
Talipler sartnamesini gör- "1inü saat 16 d=- v;ımlr:ıcal<tır. 
mek üzere her gijn ve miina- <:ıartnamesini görmPk ic;tiven 
kasava istir~k irin ete v;ıkti terin her P'Ün ve münakasava 
mn:lvvrnin~e teklH ve temi- •c::tirak edeceklerin de belli 
natlarivle Deni~li<Je A skrr; ıYijn ve sa~tinrlrn ev~l teklif 
sattn :ılma k""''~vonuna mil- ve temin~tl~"h1le t?.mir miis-
racaatlan. flAA2) 7-3071 tahkrrn mv. ~A. AT •. KO. nu-

İLAN na müracaatlarr. f?n4fl) 
Konvada bulunan kıtal için h • 1 A 7-~410 

80.800 kilo koyun eti ve 150.000 Van utaneaıy e Baskale, Ka. I'•••••••••• .. 
1'ilo - t' k l f1 -08 zımpap, Çaldrran. Gevarda hnlaaan 
\a ... vıı~ e ı atoa ı uJhr la ~mu26 8. 1atat için ekmek, bulgur, udeyağı, 

- a aonmas ur. a e.. · · f 1 h • k. · k 1934 .. - t 1 .ıı d kovno kuru 1111ya,110 ut, mercıme srr e, pazar !(unu su .. e , - _ :... • ' • .. 
etinin 15 "~ .,.,._ eti ihalesi nJH· sat, ~06- ., saman, o.., a f'.BI m~ 
Ja,. .. ,_.. T ı· 1 rt 1 'ni '·asa ıle sahn alml\calctır. fhalı-IPr! 29 
-K~r. a ın er '8 name erı 

3 
.ıı S 6 IAl 

~L il L_ - A L_ d M aiudoı ve 1, 2, . ... • ey n 934 
a. "' zere nerna 11ura a 'M • d 1 kt T r 1 
iti. V. Sıttm alma komisvonuna ve tan erın e Y~~ı ~~ •;· k ·~er 

O. O. Yollan vr l .fman 
lan fl. Md. ~A. 41 Ko-

mi vonn i1an1an. 

İLAN 
Kayseri hattında km. 389 lltinaalcını isti"'lr i~n de nim miktar ._e ft"" endnı "M" MıtmV~ ure-

...._ , h - h ... r,an A"kara a satm 1a kısmen toplanacak "e kıs • <CUUioo*""'"• tefcf;f ve t.-minat • ... "' • · .. · · 
1'1.1.. touadı askeri ntm "''"' "l~a k~~ısvonanı. ve munak.!sava uen de ocaktan çıkarılacak 
••111iıyo .. •1 (18 ... 1) ;~..,_k Km de taYJn olanan p.unler- 10000 ms balastin kapalı zarf· nuna "'•'"'""'• an • · ,. I k • 

7-3137 de Vand,. asken ıatm a mil omu- 1a miinakasası ~.9.J 934 carşanı 
ronana miincaatlan. (l 9?R) 'ıa günü saat 15 de Ankarada 

iLAN 7-3313 
=rtare binasında yapılacaktır. ~ Sıvasta balunan kıtat icin bir 

" 1•tı vüz bin kilo odan kapll1ı zarf 
~ lltii"•lcuıva konmu!tfnr '""''"li 
~-1934 cumartesi ~ii .. ii ıaat 14 
~lttı Janıl11rı-klır. T"lipln sıırt· 
~ •ini ıri\"'1ek Ü7:erf' 1ıer ıri.in An· 
'!!tıt. .. MM V ntm alma knmisvo 
'4j "e lniinakasava i~tirıtk irin vak 
~ Sıvasta askeri satm ''""" ko · 

0nuna ınüracaatları . (1892) 
7-3190 

tLAN 

23) ~lltalya'da bulunan kıtat icin 
~ oa arııa 172 ton saman 92 ton 
~t 60 ton yulıf müm,kasaya ""ii "1.r. fftlllesi 26.8.1934 paıar 
~h 5;;at 16 dadır. Arpanın temi 
'-rrn J 3 · S1m111m l 29 otun 414 ya· 
hlı 5 liradır. Ama lrnru ot ka· 
'-dır 2?rf .•aman yulaf açık münaka· 
~ L alı"2er fartnamelerini rönnek 
~ el ernn ve münakasaya İftİrak 
tile ~ vaktinde teklif ve teminatla· 
~) talyada askeri satm alma ko-

0"'8• nıiracıı-tlan. ( 1894) 
7-319? 

İLAN Tafsilat Ankara, Kayseri 
lımir mistahkem mnki tarafın· o1e Havdarpaşa veznelerind~ 

dan ~österilecek mınbkada (! 9 -:ınar Jirava satılan şartname· 
'>in) liralık bedeli keşifli (18, 20) lprrle v~rrlrr. (2043) 7_33Q~ 
'dlornetre tulünde t,.Jefon hattı İnfa· _ 

sı kapalı zarf ıuuliyle münakasaya Cebeci Merkez hastahane • 
1<onulmaştur. ihalesi 3 evlM 1934 si dahilive mütehassısı 
.,azartr!Iİ günü saat Jl de lımir 
"1üı. Mv. sa. alma komisyonunda 
vapılacaktır. T ,ıljp)erin fenni şart . 
'Umesini görmek ve hı-ili ~üo ve sıı 
lfe münıılc:uaya iştirak f'lmeleri 

:çin mezkiir l<nmİsvona teklif Vf' le· 
'11İnat mnlctrmlariyle miir .. rut Ptme-
leri. (1957) 7-3287 

1LAN. 

Beytüşşebapta bulunan kı
talann ;htiyacı icin (2500) ki
lo sade ~,ağı ( 1500) kilo şeker 
(1500) kilo sabun, (12,000) 
k;• buh~ur (8,000) kilo fasul 
va, (8.000) kilo nohut, ( 4,000) 
dlo pirine ( 4,000) kilo merci
mek, (3.000) kilo soğan 3,000 
kilo patates, (8,000) kilo zey-

Dr. Nusret lsmail 

Hastalarını her g-ün iki · 
f~n <::l)nr.q Ad1ive saravı kar
şısında Faik B. apartrmanm· 
ela kabul eder. Tel: 3613 

7-3204 

Müteahhit ve inşaat 
sahipterinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra· 

~at. Telefon: 3272 

İLAN 
Askeri fabrikalar için bono ve 

pazarlıkla 11tm almmau mukarrer 
olap tartname ve miktırlan alika
darları ve talip olanlara 'fe nrilen 
bakır, tvtn, demir, çelik ve emsali 
malzemenin ituma talip olanlan.ı 
22.8.934 tarihinde saat 1 .f ~e tek
lifleriyle umum müdürlüğe müraca 
atlan. (Z033) 7 - 3363 

Kira'ık Aparhman 
Karao;lan çarırsmda Merkez kı

raathanesi üzerindeki bet kat daire
lere aynlmıs ıpartıman kiralıktır. 
Taliplerin Merkez kıraathanesine 
müracaatlar1. 7-3342 

Ankara Vilayet 
Def terdarlı2ındad: 

Kilosu Cinsi 
2500 Taş kireç 
250 Toz ,, 

1500 Ezilmemiş yerli alçı 
300 Toz alçı 
500 Çam odunu 
120 Kıtık 

Adet 
150 İrili ufaklı testi. 
20 " ,, küp 

150 Künk 
500 Saksı 
100 Taban tulası 
150 Toprak göveç 

2000 Catr kiremidi 
1000 İnşaat tulası 

10 Torba cimento 
53 ,, Kil 

5 ., Mozayik 
83 ,, Alçı 
Emlak bcdelinedn dolayı 

hazcedilen balada cins ve mik 
tan yazılı 18 kalem eşyanın 
Hacıdoğan mahallesinde İba
dullah caddesinde fırın karşı
sında kireççi Mustafa Nuri 
Efen.dinin kireç ardiyesinde 
19-8-934 pazar günü saat 14 te 
satılacaP-mdan taliplerin yev
'lli me-zkurda muayyen saatte 
rnüracaatlan ila11 olunur. 

(2055) 7-3424 

Başvekalet istatistik 
Umum Müdürlüğünden: 

1. - İstatistik tahsil etmek ve avdetlerinde istatistik 
Umum Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1416 nmnara· 
1ı kanunun hükümleri dairesinde Ali Mektep mezunu iç kişi 
Avrupa ve Amerika'ya tahsile gönderilecektir. 

2. - Bunlardan birisi Roma lstatistik Mektebinde, diğer 
ıkisi Nevyork Kolombiya Üniversit~inde tahsil edecekler
dir. 

3. - Tahsil müddeti üç senedir. İlk sene Lisan tahsiline, 
ıki sene istatistik tahsiline tahsis edilecektir. 

4.- Tahsile giden talebe avdetinde mevzuatı kanuniyenin 
müsaade ettiği miktarda maaş veya ücretle memurin 1tanu
nunun 64 üncü maddesi mucibince f~tatistik Umum Milcliir .. 
lüğiinde v:u:ife !!Örmeğe mecbur olacaklardır. 

5. - Bu talebeye. Maarif Vekaleti tarafmdan, ecnebi 
memleketlerde tahsilde bulunan sair taJehe misitıil tahsisat 
verilecektir. 

6. - Taliolerin yaşları yirmidtn kiiciif<, otuzbeştcn faz .. 
la olmıyacaktır. 

7. - Talipler ya hizmeti askeriyelerini ifa ederek asker
likle ilisikJeri olmadığını müsbit evrak ibraz edecekler ve -
va üç senelik tahsil esnasmda askerlik hizmetinden mtiec.cel 
bul1ınacak vasta olacaklardır. 

8. --- Taliplt>r arasında Ankara'da İstatistik Umum Mü
rliirlüaünde ve İstanbul'da Maarif M{\.dürlü2'ündc aıııalıdakl 
ilim 7.Ümrelerinden tahriri miisabaka imtiham yapılaeektır. 

a) Riyaziye (Hesap ve ccbiri'Ala) 
b) İktısat (Umumi maiiimat) 
c) İlmi mali (Umumi malUmcıt) 
~) Umumi coğrafya 
d) Lisan (Fransızca, İtalyanca, İngilizce veya Al· 

mancad:m tercüme ve tahrir:) 
İmtihanlar EvlUlün 8 inci cumartesi giinii yapılacaktır. 
9. - Taliplerin aşağıdaki vesaikle bizzat veya muvazzah 

adresleriyle tahriren 4 eyluJ 934 tarihine kadar İstatistik 
Umum Mücförlüğüne müracaat eylemeleri lazımdır: 

a) Nüfus tezkeresi 
b) Mektep şehadetnamesi veya musaddak sureti 
c) Ahvali sıhhiyesinin tahsile müsait olduğa hak
kında rf"smi hir heyeti sıhhiye tarafından veril
miş r;ıpor. 

ç) Muhtasar tercümeihal varakası. 
d) Yukarda 7 inci maddede zikredilen askerlik ve

sikası. 
e) İki adet kartpostal büyükhiğünde fotoğraf 

10. - İmtihanda muvaffak olanlardan hangisinin Romaya 
ve hang-ilerinin Amerika ya <;önderileceğ_ini t statistik Umum 
Müdürlüğü tayin edecektir. (2053) 7-3412 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara mmtaka sanat mektebi ihtiyacı için aşağıda ya

zılı erzak ve eşya ayrı ayn açık münakasaya konulacağın
dan taliplerin şartnamelerini görmek \.İzere her gün Ye mü
nakasaya iştirak edeceklerin de teminatlariyle birlikte 
6 eylUl 934 perşembe g-ünü saat üçte \;İlayet daimi eaQirne
nine müracaatları. (2051) 

1 - Kok kömürü 
2 - Odun ve mangal kömiirü 
3- Ekmek 
3 - Sade yağ 
4 - Beyaz peynir, kaşar, peynir, süt, yoğurt, yumW'ta 
6 - Kuru erzak 
7 - Yemekhane takımları 
8 - Atölye elbisesi, postal çamaşır. havlu 
9 - Koyun, kuzu eti. ciğer, böbrek yağı, işkembe, paça 

10 - 7.eytin yağı. sabun, zeytin 
11 - Yatak çarşafı, nevresim, yastık vüzü 

7-340~ 

Sıhhat ve içtimai 
muavenet Vekaletinden: 

Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesi ç içek aşısı kısmı 
açılmış ve ça1rşmıya başlamıştır. Taze aşı ile aşılanmak ve
ya çocuklarım aşılatmak istiyenlerin pazartesi ve perşembe 
günleri saat on ile on iki arasıncla müessesede çiçek aşısı 
mütehassıslığına müracaat lan \ c aşının parasız olduğu ilan 
olnur. (2044) 7-3407 



.. 
ümrük Muhafaza Umumi 

Ku andanlığı stanbul satın 
a a komisyonundan: 

1 ·_ Resmi gibi iki Motör teknesi inşası pazarlık suretiy
le eksiltnıive konulmustur. 

! - Eksiltme 22-8-934 c.arsamba günü saat 14 te İstan
bul Gümriik Muhafaza Ba~mi.idürlüğii binasındaki komis
yonrta v:ıtıtlac-~ı~tır. 

3 - Tasdikli sartname ve proieleri komisyondadır. 
4 - t~tek1i1rrin MühencHs olduklarına veya Mühendis 

kull~!1~M1r1~rma dair vesika ile birlikte muvakkat teminat 
o1an f 144~) lirahk vezne makbu?.11 veya Banka mektupla
rfote ht>lti n~m::ınna komisvona gelmeleri. (4642) 7-3253 

Ankara kız lisesi müdürlüğünden 
Ankara Kız Lisesi eski binasının sıva ve badana tamiratı 

14-8-934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle ve pazarlık
la miinakasaya komııustur. İhale 21-8-934 salı günü saat 15 
te Maarif Vek~leti fnsaat komisvonunca vaptlacaktır. 

Talipler sartname ve teferrüatnu vekaletin inşaat daire-
sif"np n-örehilirl"r. (2020) 7-3351 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

ı: Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 
ve Onnan Fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve ne· 
bari erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartlan 
aşa nfa vazthdır. 

A: Türk tebaasından olmak (Ecnebiler hususi talimat-
ttamesine göre kahuı edilir). 

B: TJsP h~kalorvasmı vermis bulunmak 
C: Levli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuka· 

n olmamak. 
D: Mesleklerinin iycap ettirdiği beden kabitiveti ve 

sa~hmhklan hakkında tam tesekkiillü hastahanelerden 
Stllh:tt raooru e:etirmek ve aşı sehadetnamesi vermek 

E: Beleclive veya polis merkezlerinden hüsnühal maz· 
batası P'etinnek. 

!: Enstitüve g-lrmek istivenler vukardaki vesikalarla bir 
liıkte 6 kıt'a foto«rafı bir isticla ile do~nıca Ankara'da Yük
sek Zir-:ı~t Rrı<:+;t\lsü Rektör1ü{füne gönnermelicHrler. 

3: Müracaat zamanı temmuzun onuncu gününden Et,·!{1. 
lün sonımcn giinUne kadardır. 

4: Evrakı tam olmıvanlar Enstitüye kabul edilemezler. 
Mftessese kavrt ve k~hul edilen talebeyi iki av zarfında tek
rar mnavene ettirir. Kahitiveti bedeniyeyi haiz olmıyanların 
kavrl1 silinir. 

5: T...evli meccani talebeden staj veva tahsil devresi icin-
CJe stairnı vev;ı Vakültesini hrrakanlardan veya cezaen çıka
nlanlard:tn hiikumetce vamlan masraft öcHveceklerini dair 
Enstitiiniin verect><Yi niimu.neye göre Noterlikten musaddak 
kef~t,..-~me vereceklerdir. 

6: Vaktinde tam evrakta müracaat etmisler arasında ka
buf e"ilecek t~lf'l--"" <lio1oma derecesine vemüracaat tarihle· 
ti P p-Hre tef .. a· Pnilec-ektir. 

'1: Ziraat. Bavtar. Oıman Fakültelerine alınacak talebe
ler t hii ilimler fakültesinin 1. 2. 3 üncü sömestrlerinde mev 
cut <lf"r~leri dr t;ık1be mecburdurlar. 

8: Ziraat Fakültesine alınacak talebe Ankara'da Gazi 
Orm~n CiftliP.inde on av staj göreceklerdir. 

Talebeve hu stai müddetince yemek ve elbise masrafları 
'karsılrö-ı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

9: Ü crctli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek üze· 
re VS Hradır. 

10: Ücretli leyli talebe tercih olunur. Kabul şartlarını ha· 
iz o1an nehari talebe için miktar tahdit edilmemiştir. 

(1436) 7--2598 

Ankara ticaret ve sanayi 
odası riyasetinden: 

Masrafı Manilya ticaret odası tarafından deruhte edilip odamız ta· 
rafından Marsilya'ya gönderilecek bir talebe için 1. ağustos. 1934 tarİ· 
l.iade icra edilen mü&abl\ka imtihanma iştirak edenlerin kazaoamamıı 
olmalan hasebiyle 1 eylôl 1934 cumartesi günü saat -14- de tekrar 
bir miisabaka imtihanı daha icra edilecektir. A,ağıdaki şeraiti haiz o • 
laalana vesikftlariyle birlikte Anafartalar caddesinde Kınacı zadeler 
haamm birinci katında 11 numarada odamıza müracaatları ilu ola • 
olmam. 

Şerait: 
1 - Use mezunun olmak "Ticaret lisesi dahildir.,, 
! - Sihaht raporu: 
J - Ailesinin maddi vaziyetinin kendisini Avrupada tahsile müsait 

ol.e ~ma dair şehadetname; 
4 - H;iı:nii hal sPhr.ıl,.tnl\mesi ~ 7-3289 

Ankara Erkek Lisesi 
müdürlüğünden: 

1 - Birinci ve ikinci devre mezuniyet imtihanlarına 1 ey-
1~ cumartesi günü başlanacaktır. İmtihan programı mek· 
t~ öğrenilebilir. 

! - Sınıf geçme imtihanları 22 eylUlde başlıyacaktır. 
- 20 ağustostan ı ey1Ul tarihine kadar eski talebenin 

ftıerrt1an yenilenecek ve yeniden talebe kabul edilecektir. 
B. müddet zarfında eski talebenin velileri ile birlikte mek
telte g·etmesi lazımdır. Ağustos nihayetine kadar müracaat 
~enlerin yerine yeni talebe alınacaktır. 

4 - Mezuniyet imtihanına iştirak edecek talebenin 28 
~4i15C>til tarihinde birer fotoğrafla müracaat ederek imtiha-

e '+'esikalarını alması lazımdır. (1977) 7-3301 

AAK1M1YET1 MiLLi YE 

Devlet Demiryollan 
Umumi Müdürlüğünden: 

Cankırı halkının Ankara'ya gelerek işlerini bitirdikten 
sonra aynı gün zarfında Çanktrı'ya avdetlerini temin mak
sadiyle 18-8-934 tarihiden itibaren cuma günlerinden gayri 
günlerde Çankırı Ankara • Çankırı arasında muntazam ray 
otobüsleri i~letilmeğe başlanacaktır. 

Cankırı - Ankara - Cankırı kısmının bütün istasiyonları 
aras~nda münhasıran votcu münakalatına tahsis olunmus 
bu otobüsler Çankırı : Ankara c.e Ankara - Çankırr mesafe: 
sini ü~ bucuk saate indirmislerdir. 

Şimdilik otobüslere heybe bavul bohça gib_i el e~yalarm
dan baska kayıtlı bağai kabul edilmiyecektir. 

Otobüslerin sevrüsefer tarifesi bervechi ati muhterem 
halka ilan nlunur. ( 1994) . 

801 - 701 702 - 802 
CANKIRI - ANKARA ANKARA -- ÇANKIRI 

Cumalardan maada Cumalardan maada 
V. K . V. K. 

Çankırı 7.47 Ankara 16.10 
Germec.e 8.10 8.11 Kay aş 16.25 16.26 
Tüney 8.34 8.35 Lala han 16.45 16.48 
Dübel ek 8.48 8.49 Yozgat 17.10 17.11 
Ali bey 9.02 9.03 Kılınçlar 17.34 17.35 
Kalecik 9.24 9.25 Irmak 17.46 17.48 
Irmak 9.46 9.48 Kalecik 18.10 18.11 
Kılınçlar 10.00 10.01 Ali Bey 18.32 18.33 
Yozgat 10.25 10.26 Dümbelek 18.48 18.49 
Lala han 10.47 10.48 Tüney 19.01 19.02 
Kay aş 11.05 11.07 Germece 19.25 19.26 
Ankara 11.20 Çankırı 19.49 

7-3330 

Mobilya münakasası 
Nafıa Vekaletinden: 

Yeni inşa edilmekte olan Vekalet binasmm muhammen 
bedeli 40.000 lira olan Mobilya, mefruşat ve tesisatı kapalı 
zarf usulü ile münakasava konulmuştur. 

Münakasa 5 eylt11 1934 çarşamba günü saat 15 te Nafıa 
Vekaleti Malzeme müdürlüğü makamında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret odası 
vesikası ve 3000 lirahk teminat mektubu ile birlikte müna· 
kasa saatinden evet komisyon riyasetine vermeleri iycap 
eder. 

Talipler bu husustaki şartnameleri ( 40) lira muka':>ilin<le 
Vekalet Malzeme Müdürliiğiinden satın alabilirler. (l945) 

3346 

Ankar Kız Lisesi 
Müdürlüğünden: 

4500 lira keşifli mektebimizin ihtiyacı olan 312 adet tale
be sırası 11 adet yazı tahtası, ı 1 adet sandal yası, ile birlik· 
te muallim kürsüsü altlığı 5 adet yemek masasının yapılma
sı yirmi gün müddetle aleni münakasaya konmuştur. Ke
şif, şartname, nümuneleri görmek için mektebe ve münaka
saya girmek için de bedeli muhammen in o/0 7 .5 teminatiyle 
ağustosun 23 üncü perşembe günü saat 15 te mektepler mu
hasebeciliğinde mühayaa komisyonuna müracaatlar. (1818) 

7-3106 

As. Fb. U. Md. sa. al. komisyonu ilanları. 
10 Milyon Muhtelif kuturda celik bilya 

1500 kilo ,, ,, ,. Tel 
Yukarda yazılı malzeme 20-9-934 tarih ve saat 14 te ka

palı zarfla münakasası icra kılınacağından şartname almak 
istiyenlerin her gün saat 13,30 dan 15,30 kadar komisyona 
müracaatları ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin de 
yevmi muayyeninde teminatlarını havi tekliflerini vakti mu 
ayeninden evely komisyona tevdi etmiş olmaları lazımdır. 
Rundan evet 20-9-934 tarihinde yapılacağı itan edilen müna-
h~~rfan sarfma?.ar edilmistir. (2007) 7-3340 . 

Karaköse Belediye 
Riyasetinden: 

Karaköse Belediyesinin beş bin ve üç bin beş yüz lira lay
metli senede 500 ve 420 lira icar getiren iki parça mülkü sa·. 
tılmak için 6. 8. 934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 
artırmıya çıkarılmıştır. Taliplerin belediyeye müracaatları 
ilan olunur. (1966) 7-3296 

Kütahya Vilayetinden: 
8-8-934 tarihinde ihalesi mukarrer vilayet matbaası kağıt 

ve sair levazımma vaki olan teklif fahiş görülmüş olduğun· 
dan (1032) lira muhammen bedelli mezkur kağıt ve levazım 
29-8-934 çarsamha günü saat 15 te ihale edilmek üzere yeni
den· açık indinniye konulmuştur. Talip olanların mezkur 
günde teminatlariyle vilayet daimi encümenine müracaat-
tan ilan olunur. (1967) 7-3295 

imtiyaz sahibi ve başmu
fiarriri F ALIH RIFKI. Kulü 

18 AGUSTOS 1934 CUMARTESi 
~ 

-

~ Doktor Hilmi İsmail ~..., ,...s 
1 ti Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç. Zührevi hastalıklar Mütehassısı 
~ Hastalarını her gUn öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde 
~) Abidin Bey apartımanında kabul eder. Telefon: 3506 
~ 
~.. ~'."19".::a;:.ı":<&::• ~:..~!'9"~.::;a.;:'9.;.A."~ :.;:A:Y.'A:Y. Y.~s:'"'~ ... ~,...,.,~,..~l'a~-

Ankara Valiliğinden: 
1 - İlk ve yatı mektepleri için muktazi matbu evrak 1325 

lira muhammen bedel üzerinden açık münakasaya çıkanla· 
caktır. 

2 - Münakasaya iştirak edeceklerin % 7,5 muvakkat t~ 
minat akçelerini hususi muhasebe veznesine yatırarak hey~ 
te makbuz vermeleri lazımdır. · 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek için her gün maarif 
müdiiriüğüne ve 27-8-934 pazartesi günü saat 15 te Vilayet 
daimi encümenine müracaatları. (1986) 7-3320 

Karaköse Valiliğinden: 
Bayazıt Vilayeti merkezi olan Karaköse kasabasının ha 

ti hazır haritasiyle şekli müstakbel planının tanzimi işi 6. S. 
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. (1937) 7-3256 

Ziraat Vekaleti Ankara Merkeı 
Laboratuvarları Müdürlüğünden 

Müessesenin kobay ve tavuşanları için pazarlık sureti:Y'" 
le 15.000 ila yirmi beş bin kilo pançar mübayaa edilecektit• 
Şeraitini anlamak istiyenler müessese müdürlüğüne ve pa• 
zarlığa iştirak edeceklerin de 20 Ağustos 934 pazartesi gil"' 
nü saat 15 te teminatlariyle birlikte vekalet muhasebe mil"' 
dürlüğünde müteşekkil komisyona müracaattan. {1941) 

7-3241 

Hozatta j. Sa. Al. Ko. nundan: 
Alay ihtiyacı için beş yüz altmış bin kilo ekmek altmış bİJI 

kilo sığır eti yüz bin kilo saman beş yüz hin kilo arpa kapa-
, h zarf usuliyle satın alınacak ve kapalı zarf münakasası zJ 
a~ustos !J34 per~embe günü saat 14 te yapılacaktır. TaliP
ler seraiti anlamak ve münakasaya iştirak etmek üzere gö~
._erilen gün ve saatte Hozatta J. Sa. Al. Ko. nuna ilk teını· 
nat makbuzivle hirlikte müracaatları. (1727) 7-3080 

~ 

Deniz lisesi müdürlüğünden: 
Mektebimize Yüz Sekizer lira ücretle bir Coğrafya, bit 

Riyaziye, bir İngilizce muallimi alınacaktır. 
Madde 1 -- İngilizce mualimi: mutlaka Üniversitede 

bilimtihan ehlivetnamevi haiz veya Maarifte müseccel faı .. 
g-ilizce muallimi olacaktır. 

2 - Riyaziye muallimi: Üniversite Riyaziye şubesil1'" 
den veya yüksek mühendis mektebinden veya yüksek mua1• 
lim mektebi Riyaziye subesinden veya Maarifte müseccel 
Lise Riyaziye mua11imi olacaktır. 

3 - Coğrafya muallimi: Üniversite Coğ"rafya şubesi~; 
den mezun veya Maarifte müseccel Lise Coğrafya muallirJP 
olacaktır. · · 

4 - Riyaziye ve Coğrafya muallimi i~in mütekait zabit" 
ter de Üniversitede imtihan vermek şartiyle alınabilir. 

5 - İstekli bulunanlardan hiç bir yerde vazifedar olrtıl' 
van1ar tercih edilecektir. 

1 6 - Arzu edenlerin nihayet 20 ağustos 934 tarihine k•' 
dar Heybeliada'da bulunan Mektebimize müracaatları. 

(4685) 7-3362 

Darıca Askeri satın a ·ma 
komisyonu riyasetinden: 

Danca'da müstahkem mevki ağır top alayiyle dağ tO~ 
alayı olmak üzere her iki alayın bir senelik ihtiyacı için a~ 
ğ-ıda cins ve miktariyle münakasa günleri yazılı (4) kale 
yem ve mahrukat münakasaya çıkarılacaktır. 

Taliplerin şartnamelerini görmek üzere Danca'da Af' 
ker1 Satmalma Komisyonuna müracaatları ilan olunur .. _.t 

Kilo İhale günü Açık, kapalı Cifll"' 
246000 4.9.934 Sah saat 15 Kapalı Arıj 
240000 8.9.934 Cumartesi saat 13 ,, Yul oC 
398000 8.9.934 Cumartesi " 15 ,, 1(. ,.-
220000 15.9.934 Cumartesi .. 15 " Sal1'l 

(1879) 7-3~ 

Polatlı Top Alayı Sa. Al. Ko· 
Riyasetinden: 

Polatlı'da Topçu alayı ihtiyacı için 2200 kilo sabuna!~ 
münakasaya konmuştur. Taliplerin 25-8-934 cumartesi g~ 
saat 16 da muvakkat teminatlarivle birlikte Polatlı'da U,st 
çu alayı satın alma komisyonunda bulunmalan lüzumu 
olunur. (1794) 7-3079 

• 
ınema a 

BUGÜN IK[ FlLIM Umum neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdürü NA 
SUHI ESAT. 

1 - H O H T L A Y A N l\I U ~I Y A 2 KARA YILA~ 

Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyeti Miıiiye matbaa -
sıuda basılmıştır. 

BU GECE 
KARA YILAN __../ 

Yeni s·nema: Tamirat münasebetile kapalıdır, 


