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iÇ SA YIF ALARIMIZOA 
Yan siyasi, ana oğul kavgası: Burhan 
Asaf - Devlet demiryollarmda nakli • 
yat kolaylıkları - memleket ve yaban 
cı postaları - Muhaftzgüdi bisikletçi
lerinin Türkiye turu. . . ... 

Gündelik. 

fT AL YA - l;'RANS.\. 

Cihan harbından sonra Avrupa· 
· :un büyük milletleri arasında batlı· 

ca üç cereyan tebellür etmiıti. Baı· 
ta Fransa. olmak üzere Veraay ıul-
hundan ve ondan doğan diğer ıulh 
rnuahedelerinden istifade eden mil
letler yeni nizam ve statükonun mu
hafazasını istiyorlar, ve bunun için 
ç.alı,ıyorlardı. Almanya gibi harp • 
tan mağlup ve zararlı çıkan millet
ler ise kendilerine zor ile kabul et· 
tirilmit olan bu nizamdan tikayetçi 
bulunuyorlar, ve onun ilk fırsatta 
deiittirilmeai için var kuvvetleri ile 
uğraııyorlardı. Rusya ilk zamanlar 
yüzünü Avrupa'dan ıarka çevirmiı, 
cihan ihtilali ülllisü ile avrupalılar 
lraımdaki kavgaya yabancı duru
yordu. İtalya, galip zümre içinde 
bulunmakla beraber, az pay aldığı 
iddiasiyle yeni nizamın hararetli bir 
taraftarı görünmiyerek, vaziyetin 
İycabına göre onu bazı noktalarda 
müdafaa, bazı noktalarda da tenkit 
ediyor. ve iki zümre arasında nazım 
rolünü oynamak istiyordu. İngiltere 
kendini doğrudan doğruya alaka· 
dar eden yerlerde statükonun mu
hafazasına dikkat ettiği halde bai
ka yerlerde buna lakayt görünüyor
du. Harp sonunun Avrupa politika. 
il bu belli batlı cereyanlar arasın
daki mücadele ve muvazeneye da. 
Yanarak inkipf etmiıtir. 

Bugün de fran11s grupu politi
ka.amı deği9tinnit değildir. Bugün 
de Almanya ile beraber timdiki ni
ıamm değiımeıine çalışan milletler 
vardır. Rusya f&rk cephesinden ma· 
ruz kaldığı büyük tehlike kartııın
'da garp cephesinin emniyetini kuv· 
Vetlendinnek makıadiyle yüzünü 
tekrar Avrupa'ya çevirmit ve muh· 
telif Avrupa milletleri ile ııkı ve 
dostane münasebetler tesisine çahş· 
ınakta bulunmuştur. Avrupa niza· 
tnınm herhangi bir suretle bozul
llıasmdan Rusya'nın da zarar göre· 
bileceği bazı alman tasavvurlarının . .. 
a~ığa vurulması ile anlaş11ması uze· 
tine Moskova hükfuneti de bugün
kü sulhun müdafileri arasında mev
ki almak lüzumunu duymuştur. ln
ı;tiltere ananevi muvazene politika· 
sına devam etmekte ve yalnız her
bangi bir sürpriz karşısında kalma
inak icin kendi müdafaa sistemine 
Yeni bir hamle vermek maksadiyle 
\edhirler almaktadır. 

İtalya'nın yeni vaziyeti ve yeni 
Politikası nedir? Viyana'da Dolfus
lln öldürülmesi haberini derhal ltal· 
l'a'nm Avusturya hududunda tahti· 
dat yaptığı haberi takip etti. Viya-
1\a hadiseleri ftaiya ile Almanya a
. raaında bir gerginlik husule getirdi. 
ltalya diğer devletlerden daha ziya
de Avusturya istiklalinin müdafii 
{{Öründü. Şimdiye kadar reviziyo
tıist olan veya böyle görünen ltalya· 
daki hu değİ§iklik neden ileri gel
llliştir? 

İtalyan politikasının suplesi ma
lfıındur. İtalya Avusturya tarafın
dan bir alman ileri hareketine ihti
~al •ermediği müddetçe Fransa'ya 

-ı bir oyun olmak üzere revizi· 
~Oniat rolünü oynamak utemİttİr. 

ismet Pş. Hz. lzmir'de 

Başvekilimiz 
beynelmilel sergiyi 
açacaklar. 

İstanbul, 24 (Telefon) - Bey • 
nelmilel İzmir sergisinin küıat reı · 
mini yapacak olan Baıvekil İsmet 
Pap Hazretleri yarın Gülcemal va
puriyle lzmir'e hareket edecekler -
dir. Şehrimizden bir çok tacirler, ka 
labalık bir kafile de aynı vapurla 
hareket edeceklerdir. Bugün cuma 
olmasına rağmen bilet ıatrşına de • 
vam edilmittir. 

Afyon Antalya hattı 

Nafıa Vekili Istan 
buldan afyona 
gidecek 

lki gün evel Anadolu ajanımm 
verdiği bir haber. Antalya kıyıları· 
nı lçanadôlu'ya ve Karadeniz'e 
bağlıyacak olan Afyon - Antalya 
demiryolunun temel atma merasimi
nin ağustosun 28 inci günü yapıla -
cağını bildirmi§ti. Nafıa Vekili Ali 
Beyin riyaseti altında yapılacak 
olan merasim için hazırlıklar ikmal 
edilmit bulunmaktadır. 

Merasime elli kitilik bir heyet 
i,tirak edecek ve evelki günkü tren· 
le ve refakatinde devlet demiryolla
rı umum müdürü İbrahim Kemal B. 
olduğu halde İıtanbul'a gitmiş olan 
Nafıa Vekili Ali Bey de merasime 
riyaset etmek üzere lıtanbul' dan 
Afyon'a gidecektir. 

Afyon - Antalya hattının inta • 
atı Mühürdar zade Nuri Bey ve or• 
taklarına ihale edilmiıtir. 

V ek.illerimiz İsmet Pt• Hz. ile 
görüştüler. 

lıtanhul, 2 4 {Telefon)" - Nafıa, 
Maliye ve lktraat Vekilleri geldiler. 
Yalova' da ismet Pap. ile görüttüler 
ve Ertugrul yatiyle lstanbul'a dön· 
düler. 

1~ hauka~mm onuncu yıl dönii .. 
nıiiııii kutlulama prowamı 

lstanbul, 24 (Telefon) - Pazar 
günü iş Bankasının onuncu yıldönü· 
münü kutlulama programı hazırlan
mıştır. Galatasaray'da hazırlanan 
serginin de kü§at resmi aynı günde 
yapılacaktır. 

Sporcularımız Harkof'ta. 
Moskova, 24 (A.A) - Türk sporcula 

rı kafilesi bugün Kief'ten Harkof'a gel. 
miştir. 

Bu rolün mevzuu ve hududu da za
ten hiç bir vakit tasrih edilmemiş
tir. Fakat Fransa da ltalya'nm Al· 
manya kar§ısındaki hakiki vaziyeti 
ni eyice bildiği için oyuna ne kapıl
mıı, ne de lüzumundan fazla ehem· 
miyet vermiştir. Şimdi fransızlar, 

alevlenen Avusturya meselesi kar
şıımda ltalya'nın rolünü ve vaziye
tini tebarüz ettirmek suretiyle onun 
kendi cephelerine geçtiğini söyle
mekten hakiki bir zevk duyuyorlar • 
Böylelikle ltalya'yı Avrupa ıulhu
nun ha,lıca müdafilerinden göste· 
rerek f aıizmin gururunu okşamak 
ve netice itibariyle Almanya'ya kar
şı kendi politikalarım kuvvetlendir 
mek arzusu da yerini bulmuş ol
maktadır. Revizyon ve antirevizyon 
politikalarının belli batlı çarpı§ma 
noktası olan A vuıturya meıeleıinde 
ltalya bu vaziyeti almca franaız po
litikumm alman politikası kartı· 
sında bir defa daha zafer kazandı
ğına tereddütaUz hükmedilebilir. 

ZEKlME.SUT 

Dcrgün Ankaru'du çıkar. 

M. TATARESKOI 
Romanya Başvekili her 
türlü tahrikatın şiddetle 
bastırılacağını söyli yor 

Bükreı, 24 
(A.A.) - Tar -
gu • Jiu' da yapı. 
lan büyük ıi . 
yasi toplantıda 
baıvekil M. Ta • .,,. 
aresko hükume 
tin tahakkuk et .. 
tirdiği eser ve E . 
milli meseleler / ., 
hakkında mü. &\.. 
him bir nutuk • ,.W 
söylemiştir. Mu- M T t k 
maileyh, hangi . a arts o 

feci şerait içinde iktıdara gel -
diğini hatırlattıktan sonra asayişin 
derh~l tesis edilmiş olduğunu gös • 
tennıf, ve mali tedbirleri tetkiyk 
ederek harici tediyatın indirilmit ve 
6 milyar ley itibariyle üç seneye tak 
sim edilmiş olduğunu anlatmıştır. 

Baıvekil bir kaç hafta içinde 
münhasıran ordunun ihtiyacı ve ta -
bii servetlerin işletilmesi için büyük 
bir istikraz aktolunacağını haber 
vermiş ve sergüzeıtçilerin yapacak -
ları her türlü tahriki.tın tiddetle 
bastırılacağını söyliyerek nutkuna 
nihayet vermiıtir. 
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Uzak şark'ta ihtılaf mı ? J 

Rusya Japonya ya 
bir nota verdi 

Moskova, 24 ( A.A.) - Sovyet 
Rusya'nın Tokyo sefiri 22 ağustos . 
ta japon hükUınetine bir protesto no 
tası vermİ§tİr. Bu notada, gerek Çin 
şark demiryollarında müstahdem 
Sovyet memurlarının tevkifi gerek 
bu demiryollarına karşı şakiler ta • 
rafından yapılan hücumlar ve resmi 
japon makamatının sovyet Uzaİ< 
Şark ordusu kumandanlığına tevcih 
ettikleri ithamlar protesto edilmek
tedir. Nota, bütün bunlardan ja. 
pon ve Mançuko hükumetini mesul 
tutmakta ve japon hükumetinin icap 
eden neticeleri istihraç edeceği ka 
naatını izhar eylemektedir. 

Yalan! 

AGUSTOS 

CUMARTESi 
1<)~4 

SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

YAHUDİLER 
Beynelmilel kongre Al

manya' ya boykotaja 
karar veriyor 

Cenevre, 24 (A.A.) - ÜçüncQ 
beynelmilel dünya yahudi konfe • 
ransı mesaisini bitirmit ve bir çok 
kararlar ittihaz etmiıtir. Bu karar• 
lar arasında milli sosyalist Alman
ya'ya karşı boykotaj yapılması Tar• 
dır. Konferans dünya yahudi kong. 
resinin 1935 ağustosunda toplanm~ 
sına karar vermiıtir. Kongrenin 
programında dünya yahudilerini da 
imi surette temsil etmek ve mü9te • 
rek menafii ve hukuku himaye ey• 
lemek üzere bir idare teıiı olun • 
masr da mevcuttur. Bu idare yahu· 
dilerin dahili siyaset itleriyle Ye diq 
meseleleriyle katiyen meşgul olmı • 
yacaktır. Reisliğe alkıtlarla M. Gold 
man intihap olunmuttur. 

Ru~ya ile Çin ara!';mcla ittifak yok. Ertuğrul lulısin Bey 
foskol'a'ya gitd. 

Moskova, 24 (A.A.) - İzvestiya gaze· 
tesi, Tokyo'da çıkan Nitsinitsi gazetesinin lstanbul, 24 (Telefon) - Ertairal 
Sovyct Rusya ile Çin arasında Sinkiyan~ Muhsin. Bey Moıkon'ya ıifti. Orada JIP'" 

. . . . . . • lacak tıyatro Layram.lannda bulanacak ~ 
ve Mogolıstan hakkında gızlı bır ıytılaf d"" ·· t b 1 iJ 1 -h ti h • j' .. T 

onuı e eyne m e '° re aıı re llOr .. 
aktedilmiş olduğuna mütedair olarak ver· irat ile Jstanbul'a dönecektir. R111 rejili• 
diği haberi sureti katiycde tekzip etmekte· rü burada daha ziyade operet ifleriJlı .... 
dir. gul olacakhr. 

Dünkü cuma günü nasıl geçti? 

Ağustosun aon gUnlerlnadıo 
yiz; yaz nihayete eriyor de • 
mektir. Onun için gezintinin1 

suların kıymeti gittikçe artıyor, 
Birkaç gün devam eden ıe· ' 

rin bir havadan sonra dün or• 
talık yeniden ısındığı için An• 1 
kara gezinti Yerlerinde küçüli • 
lü büyiiklü bir kalabalık görü • 1 
nü yordu. Fotoğraf muhabirimi• ... 
zin aldığı bir kaç enstantaneyi . 
dercediyoru:z. 

Beynelmilel güreşçiler son 
müsabakalarını Taksim 

stadında yaptılar 
İstanbul, 24 (A. A.) - Muhtelif mil

letlere mensup beynelmilel güreşçiler son 
maçlarınr bugün Taksim stadyornunda 

y<'ptılar. Bu müsabakaların idaresinde ya· 
pılan hatalar dolayısiyle, gUre~e pek mc -
raklı otan halkın alakası israf edilmit ve 
bugün koca Taksim stadyomu, miktarı iki 

yUzU gcçmiyen bir seyirci kütlesiyle, ade· 
ta bomboş dı-neceü tenhalrğa mahkfun 
edilmişti. 

Güreşlerin tafsilatına girmezden cvel, 
bu hatanın bu profesyonelleri §ehrimize 
getirenlerle kafilenin başında bulunanlara 

-milltereken • ait olduğunu söylemek Ji .. 
zımgelir. Bu profesyonelleri buraya geti 

renlerin bataaı, hayatlarını bu sabada ka -

zanan bu ifin kurdu olan bu adamların, 
mUsabakatann cereyanını kendi arzulan· 
na eöre idare etmek tçln baı vuracakları 

(Sou 2. inci ,.,JJa) 

Muhafız Gücünün bisiklet turu nasıl geçti? 

Bisikletle 3508 kilometre 
IVVVVVVVVVVV"! 

Muhafız gil· 
cU bisikletçileri 
Türkiye dahilin 
de büyük bir bi· 
siklet turu yapa 
rak Ankara'ya 
dönmlişler ve bu 
rada büyük bir 
tezahürle karıı • 
!anmışlardı. 

Bu turda bu· 
lunmuş olan bir 
sporcunun milşa 
hede ve intibala 
nnr bugün yaz:· 
maf a batlıyo • 

rur. ı 
Beılnct sayıf a 

da okuyunus. 
wwwvvvvvv 



SAYIFA2 HAKIMIYETI MiLLiYE 
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\ Beynelmi!el gureşçiler son 
müsabakalarını fak sim 

stadı-da yaptılar.. 

(Ba~ l. inci sayılada) 

taarruzundan Rusyanın milfetler cemiye-
korunmak için. tine girmesine İsviçre mu -

Hava Amerika tecrübesinde 
yeni safha. 

ÇekoslovaKya 
Roma itilaflarına dahil 

olması için neşriyat 
yapı!ıyor 

çareleri bütün genişliğiyle tahmin edeme • 
melcri olmuştur. Kafilenin bcışında 

bulunanların hatası da mallımdur: hüsnü 
niyetten mahrumiyetleri ve yalnız para 
koparmak zihniyeti1e hareket etmeleri. Almanlar hiiyiik ~c·lıirlerin ke a -

f etine mani olmak istiyorlar. 
Berlin, 24 (A.A.) - Havas bildiriyor: 

Alman hükumeti, büyük merkezleri hava 
taarruzuna karşı himaye edebilmek mak • 
&adiyle büyük şehirlerde nüfus kesafetinin 
çoğalmasına mani olmağa çalışmaktadır. 

Buna binaen alakadarlara verilen bid emir
de yeni ikametgah inşaatında bu hususun 
da nazarı dikakte alınması tavsiye edilmiş· 
tir. 

Amansız hareket kararı. 
Berlin, 24 (A.A.) - İş cephesi memur 

Jarından üçünün iydamı münasebetiyle 
bu teşekküliln reisi M. Robert Ley esesi 
ni bozmak istiyenlCTe karşı amansız bir 
tekilde hareket edeceğini söylemiştir. 

Alman ticaret odalarının vazi eli. 

Bertin, 24 (A.A.) - Otorite prensi -
pinin tatbiki ve biltün alman hükumetle
ri kanunlarının tevhidi üzerine alman ti
caret ve sanayi odaları bundan böyle al -
man iktısat nezaretinin murakabesine ta 
bi olacaklardır. 

Muhalif rey 
verenler 

Tazilcriıı hmılan tevkif ettiği 
haberi tekzip ediliyor. 

Berlin, 24 (A.A.) - Son reyiamda 
M. Hitle.r aleyhinde rey vermiş olanlara 

karşı §iddetli takibat başladığına ve 

aleyhte rey vermiş olmakla maznun 150 
katolik ve yahudinin tevkif edildiğine 

'dair ecnebi matbuatta çıkan haberler al

man istihbarat büra1iu tarafından kati ola 

rak tekzip edilmektedir. Uzun zamandan 
beri devam etmekte olan devletin emniye 

tine karşı suikast davasiyle alakadar ol

mak üzere son günlerde komünistler ara -

unda münferit tevkifat yapılmıştır. 

Ahnanyada turizm. 
M.ünih, 24 (A.A.) - Almanya'da tu

rizmi kolaylaştırmak üzere yeni bir teş -

kilat yapılacağı haber verilmektedir. 1la 
ve edildiğine göre turizm federasyonu 
hudutlar açılsa bile bundan sonra o su -
J"etle hareket edecektir ki hiç bir alman 
harice gitmek arzusunu duymıyacaktır. 

'' STURYA'DA. 

Köprüyii atanlar malıkum. 
Viyana, 24 (A.A.) - Gru mahkeme -

ıl bir k8prUyU dinamitle atan üç milli 
ıoıyaliıti müebbet bapee mahkftın etmi§ 
tir. 

BULGARISTAN'DA. 

Milletler cemiyetinde 
Bulgarist~n. 

Sof ya, 24 (A.A.) - Milletler cemi ye· 
ti meclisinin önümüzdeki toplantısında 
Bulgaristan'ı hariciye nazın M. Batolof 
ve maliye nazırı M. Todorof ile daimf 
murahhas M. Antonof temsil edecekler. 
dir. 

İ8panya'da nıüdafaa hali. 
M&drit, 24 (A.A.) - "Müdafaa hali,, 

bUtUn memlekette bir ay daha uzatıJmı§ 
tır. Fevkalade mahkemeler itlemektc de 
vam edecek ve umumi toplantılar yasak 
edilebilecektir 

halef et etmiyecekmiş! Va,.ington, 24 (A.A.) - Yakında yc

Londra, 24 (A.A.) - Matbuatın bazı ni bir safhaya girecek olah N. R. A. hak 
neşriyatı hilafına olarak, en salahiyettar kında şiddetli bir münakaşa vordır 
mehafil Sovyet Rusya'run milletler cemi İdareci vaziyetinde kalan M. Conson 
yetine girme1>ine muhalefete karar verdi- kontrolun isti ari bir heyet yardımiyle 
ğini tekzip etmektedir. İsviçre efkarı lıir kişi tarafından yapılması hakkında 

umumiyesinin mühim bir kısmının aleyh- kat'i bir şekilde ısrar etmektedir. 
te mücadelesine rağmen İsviçre hükftme M. Ruzvelt'in sanayi müşaviri olan 
ti mezkur meselenin milletler cemiyetin Rikberg ile iş nazırı Mis Perkins tarafın 
de mevzuu bahis olduğu vakit müstenkif d "d d"l k b'l t f k 
k 1 kı 'k 'f 

1
. kt' , an ı cırc e ı en mu a ı ara , ontro-

a ma a ı tı a ey ıyece ır. 

İrlanda liderlerı ara cıında 
ihtilaf. 

Dublin, 24 (A.A.) - Devalera hüku -
metine karşı birleşmiş olan iki grup re -
isi arasında ihtilaf baş göstermiştir. Ce· 
neral Odufi faşistliğe doğru meyletmek
te, eski başvekil M. Kosgrave ise İrlanda 
milliyetperverliğine sadık kalarak hariç
ten "rejim ithalatına,, muarız bulunmak· 
tadır. Bu ihtilaf hükumet aleyhindeki 
birliği zayıflatacaktır. 

Buğday konferas1nın 
gizli kararı 

Londra, 24 (A.A.) - lstişari buğday 
komitesi dün toplanark en son tadilatı 

ve istihlaki arttırma usulleriyle konten
janlar hakkında yapılacak tavsiyeleri mü 
zakere etmiştir. 

Komite bu sabah tekrar oplanacaktır. 
Rapor metni gizli tutulmaktadır. Ve ha
ber alındığına göre neşredilmiyecektir. 

1ııgiliz ~anayicileri .Almanya"du. 
Mançester, 24 (A.A.) - Lankashire 

iplik sanayii mümessillerinden bir heyet, 
alman ihracatçılarının daveti üzerine ge 
lecek hafta Almanya'yı ziyaret edecek -
tir. Bu heyet, muallakta kalmış olan 
borçlar hakkında memnuniyet verici bir 
anlaşma imkanları üzerinde müzakereler 
yapacaktır. 

İngiltereııin Var ova eJçiliği. 
Londra, 24 (A.A.) - Sir Vilyam Ko

nard, Bern orta elçiliğinden Varşova el
:slliğine tayin edilmiştir. Varşova elçisi 
Sir Vilyam Erskin tekaüt olmuştur. 

lngiltereclen Amerikaya gümiiş. 
Londra, 24 (A.A.) - l milyon 250 bin 

ingiliz lirası tahmin edilen gümüş, bu 
gün Nevyorka gönderilecektir. 

12134 çubuktan ibaret olan bu gümüş 
ile son 15 glin içinde Amerikaya gönde -
rilen gümüş tahminen bin ton ağırlığını 
bulmaktadır. 

Buğday kongresi. 
Londra, 24 (A.A.) - Resmi bir tcbli 

ge göre, iıtipr! buğday komisyonu dün
kU buğday anla,ması esasında kabul edi
len birçok tadilatı tetkik ve tasvip etmiş 
tir. Bu tadilat komisyon faaliyetini ko
layla§hracak ve fili bir 9ekJe ıokaeaktır. 

Komisyon tadilat hakkında hükC'imet
lere bir rapor vermeğe karar vermiştir. 

Komisyon, gelecek toplanISJnda ni
hai bir anl8fma yaprlabilmeıi için, hü
kUınetlerin mümessillerine lazım gelen 
talimatı ve.rmelerini tavsiye edecektir. 

Macar hUkftmetinin teklifi üzerine ko
miıyon, 20/11 de Budapeştede tekrar top 
lanmağa karar vermiştir. 

lngiliz bankacılarının protestosu. 
Londıa, 24 (A.A.) - İngiliz borsacı

larının Amerika'dı teıcil olunan kıymet 
ler üzerinde yapacakları kazançlardan 
veTei alınmuına Amerika maliye nezare 
tince verilen kararı protesto için in&iliz 
bankacıları ve sarrafları meclisi mütteri 
terinin isimlerini bildirmekten imtina et 
mişlerdir. 

• .... 'taziyeti ikinci derecede kalacak ida -

reci ile kuvvetli bir heyet tarafından ya 

pılmasmı istemektedir. 

İllinois de Karollon'da M. Rainey'in 

cenaze merasiminde bulunan .reisicümhur 
bu müstacel işleri tetkik etmek için Va
şingon'a gelmektedir. Rcisicümhur Hayd 
park'ta olan annesini ziyaretten vaz ge~ 
miştir. 

Anıerikadan ParLe altın. 

Nevyork, 24 (A.A.) - Manhatten 
bankası 25 8 tarihinde, Parise tahminen 
bir milyon dolar kıynıetinde altın gönde 
recektir. Bu altının gönderilmesi, son 
günlerde dolara karşı ecnebi dövizleri
nin bilhassa frangın sağlamlığıdır, 

I..abayan'da tevkifler. 
La Havan, 24 (A.A.) - Miralay Her -

nandez'in tevkifi için yapılan mücadele es 
nasında st>ltiz nefer ölmüştür. Diğer bir 
kaç suikastçı daha yakalanmıştır. Haı p 
divanı faaliyete geçmiştir. 

Yeni ü.·lamla .la deniz miidaf an1;11, 

Vellington, 24 ( A. A. ) - Yeni 
Zclanda hükumetinin bu seneki büt
çesinde dominyonun deniz müdafaası 

m kuvvetlendirmek için 300.000 ingiliz li
rası bir fazlalık vardır. 

Riga konferansı. 
Riga, 24 (A.A.) - Gelecek çarşamba 

günü burada Letonya, Estonya ve Litvan
ya miimessillerinden mürekkep bir konf,,. 
rans toplanacaktır. Konferans, üç devlet 
arasında daha sıla münasebat tesisi hak -
kında Litvanya hükumeti tarafından yapı
lan teklifi tetkik edecektir. Konferansın 
daha sonraki mesaisi şark Avrupasında 
emniyet ve sulh meselesinin daha geni§ bir 
tarzı halle bağlanmasını istihdaf edecektir. 

Malı~ulü kontrol planı. 
Vaşington, 24 (A.A.) - Ziraat neza. 

reti ekin için esas tutulan arazilerde 
mahsul kontrol planlarına iştirak edecek 
çiftçilerin 1935 senesinde 1934 ün yilzde 
15 nisbetine kıyasen yüzde 10 daha fazla 
ekebileceklerini bildirmiştir. Yani çift

'iiler umum mesahadan yüzde 5 daha faz. 
la ekebileceklerdir. Bu kuar, buğday 
konferansının tehiri kararı üzerine alın -
mıştı.r. 

Filipin aclalannııı istiklali üzerine 

Manilla, 24 (A.A.) - Ayan reisi M. 
Kozon Cava yolu ile Avrupaya hareket 
etmiştir. M. Kozon Filipin adalarının 

istiklallerini almaları üzerine ticari mü
nasebetlere giri§lllck üzere teşebbüslerde 
'·•lunacaktrr. 

Amerika kazançları araştırıyor. 

Vagington, 24 (A.A.) - Maliye neza 
retinin hariçteki amerikalılarla ecnebile-

rin Amerika dahilinde temin etmif ol
dukları kazançları araştımıağa başladığı 
haber verilmektedir. Maliye nezareti bu 
kazançlardan vergi alacaktır. Bu hususta 
n.alumat verebilecek kimselerle komisyon 

Peşte, 24 (A.A.) - Yarı rC'Smi Pcşter 
Loyt gazetesi Çekoslovakyanm da Roma 
itilaflarına girmesi ve Çekoslovakyanın 

Macaristan ve Avusturya ile mukareneti 
imkanlarını tetkik ederc-k mezkur itilaf -
ların küçük itilaf aleyhine müteveccih 
olmadığını ve hüsnü niyet sahibi he.r 
memleketin iltihak edebileceğini ehemmi 
yetle kaydettikten sonra diğer bir sureti 
halım de Almanyanın iltihakı olduğunu 

ve Macaristanm her halde mevsimsiz ta
ahhütlere girişmemesi lazım geldiğini 

yazmaktadır. 

1\Jacar Baş,·ekili c,·}nıcJi. 
Peşe, 24 (A.A.) - İkinci zevcesi ge

çen sene ölen Başvekil M. Gömböş evelce 
ayrılmış olduğu birinci zevcesiyle tek
rar evlenmiştir. Başvkilin birinci zevce -
sinden üç çocuğu vardır. Evlenme mera· 
'iimi başvekilin malikanesinin bulunduğu 
Najteteny köyünde yapılmıştır. 

K apatdan bir macar gazctt•c;i 
Peşte, 24 (A.A.) - Son günlerde ya

.lUdiler aleyhinde şiddetli neşriyata baş
?amış olan Nasyonal Sosyalist gazetesi 
dahiliye nazırının emriyle kapatılmı§tır. 

TÜRLÜ HABERLER. 

Cenubi Afrikamn lngilte -
reye borçları. 

Kap, 24 (A.A.) - Cenubi Afrika hü
kumeti, İngilterye olan harp borçlarının 
son bakiyesini bu ayın nihayeinde öde
meğe karar vermiştir. Bu bakiye 6 mil
yo İngiliz lirasıdır. 

Coğrafya kongresi açıldı. 
Varşova, 24 (A.A.) - Beynelmilel 

coğrafya kongresi dün reisicümhur ve bir 
çok hükumet ve siyaset adamları olduğu 
halde açılmıştır. 

tratosfcr yolcuları 8rük el'de. 
Bürüksel, 24 (A.A.) - Son defa stra • 

tosf er uçuşunu yapmış olan belçikalı 

alim M. Kozins - Cosyns - ile arkada
şı tayyare ile buraya gelmişler ve re'SlJli 
zevat ve büyük bir halk tar;ıfından hara· 
retle karşılanmışlardır. 

culara iki modelde mektuplar gönderil· 
miştir. 

Tayyareci 'fürneı. 

Şikago, 24 (A.A.) - Amerikalı tayya 
reci Türner, Londra ile Melburn arasın
da yapılacak beynelmilel yarı§a itti.rak 
ed~ektir. 

Cenubi Amertkada ihtilaflar 
Vaşington, 24 (A.A.) - Şeko ihtilafı 

hakkında alınan haberlere göre Bolivya 
hükmeti mezkur mıntakanın paylaştml· 

ması hususunda hakeme müracaatı kabul 

c:tmeğe ve Paraguay, Lahaye adalet diva 
nının hakemliğine açıkça muvafakat göı 
terdiği takdirde mezkQr mıntakadaki as
kerlerini de çekmeğe amade bulunmakta 
dır. 

Halktan ültimatom alan japonlar. 

Föniks, -Amerika- 24 (A.A.) - ln 

gilterenin Losanjclos konsolosu Arizona 
valisi nezdinde teıebbüsatta bulunmağa 
memur edilmiştir. Cumartesinden evet 
memleketi terketmek için halktan ültima 
tom almış olan 1000 japon çift~isi :arasın 
da 24 tane de hintli vardır. 

Bu şerait içinde cereyan eden bu giire§• 
ler, bittabi beklenildiği gibi olmadı v" 
halk da alakasız kaldı. 

Güreşlerin netiycelerine gelelim: 
Birinci güreş: Türk Mülayim, belçika 

lı Dolamot Şile güreşti. Mülayim dc:hn ilk 
dakiykadan itibaren bastırdığı belçikalıya 
her noktadan faik güreşiyordu. Güreş sert 
bir cereyana doğru giderek ilk devresini 
bitridi. Bu devrede Mülayim daima faıkti. 

İkinci devre: bu devrede birincinin ay• 
nı geçiyor. Mülayim uzun bir zorlama .. 
dan sonra 1 ı dakikada tuşla kazandı. 

İkinci güreş: Türk uzunköprülü Bil· 
seyin, roman yalı Kirtop ile güreşti. Ro • 
manyalı tü.rkten laakal 20 kilo daha ağır 
dı. Buna rağmen Hüseyin çok canla gü • 
reşiyor, fakat romanyah ağırlığından is
tifade edeTelc 2 dakika 40 saniyede tuşla 
kazandı. 

Üçüncü güreş: Alman Kişar Marunko 
ile Japonyalı Kujanpe güreştiler. Alman 
126, Japonyalı 137 kilo. Bu iki fil cüseli 
adamm güreşi cidden haşin oldu. 137 ki· 
loluk Japonyalr, iki metreyi bir hayli gc• 
çcn boyu ile ade~ zayıf, nahif bir adam 
gibi görünüyor. Buna mukabil de alman 
adeta fıçı gibi idi. Birinci 7 dakika karşı 
laşanların cüsselerine nazaran adeta de. 
neme denecek bir şekilde idi. 

İkinci ve üçüncü yedi dakikalarda, 
bu güreşin bitmiye.:eği zannını veren 
bir tatsızlık ve yeknasaklık içinde netici 
siz bitti. Mutlaka bir netice alınması mıı 
karer olan güreş devam ediyor. Nihayet 
laponyah 27 dakika 32 saniyede tuşla ka 
zandı. 

Dördüncü güreş: Romanyalı Dragis • 
yano, İspanyol Oliviyera ile güreşti. Ara 
larında gene laakal 20 kilo bulunan ikİ 
güreşçi. 

Birinci ve ikinci devre, cidden çetil\ 
bir mücadele halinde geçti. İspanyolun; 
22 kiloluk tefevvukuna rağmen romeıJ 

çok güzel oyn~\ar tatbikine ve teknili 
itibarile üstünlüğünü göstermeğe muva' 
'ak oluyor. 

Fakat ara-daki ağırlık farkı müthif! 
Bundan istifade eden Oliviyera nihaye' 
üçüncü devrede, 14 dakika 34 saniycd~ 
tuşla kazandı. 

Beşinci güref: Finlandiyalı Huhta 1 
nen, sekoelovakyalı Vavra ile gürqi~ 
Bu güreş bittabi çok kısa ailrdü. ÇUıakil 
94 kiloluk Vavra, 105 kiloluk ve çok Uı&t4 
finlandiyalı isin bir tek lokma idi. v' 
Huhtanen bu lokmayı, hatta çiğncmedıcd 
l dakika 18 saniyede yuttu. 

Uzak~ark demiryolları hakkınd" 
fz,·estiyanın bir yazısı. 

Moskova, 23 (A.A.) - Japon ve Maııt 
ç-ı.ıililerin Çin tark demiryollarına kasgj 
olan tecavüzlerinden ve Japonya'nın tek• 
lif ettiği fiata Sovyet · Rusya Nltmadıi! 
takdirde mezkur hatta vaziyet edileceil 
tehditlerinden bahseden 1zvHtiya gazete .. 
si diyor ki: 

''- Sovyetlerin müteaddit tavizleri iJd 
iki tarafın ileri sürdüğü fiatlar arasındaki 
fark l O milyon dolara inmittir. Diğer de., 
Jete ait mala böyle bir parayı tasarruf içirt 
vazi'yet edilmiyeceği bedihidir. Bunuıı 
manası ise herkes için Atikirdır. Japon a• 
keri meha!ili fU veya bu bahane ile d~ 
yayı ateıe v~rerek bir kaç ıenedir ileri 
sürdükleri maksatlarını elde etmek isti~ 
yorlar. Bu gayet sarihtir.,, 

BU GECE AÇIK ECZANE 

Koyunpazarındı 

EGE 
F..czaneaidiT. 

Ankara Sanayi sergisi 291.cı teşrinde açılacaktır. 
Milli bayramda yeni Ankara şehrini de gCirmek istiyen sanayici"' 
)erimiz şimdiden sergiye hazır olsunlar. 

Müracaat müddeti 1 eyllllde bitecektir. 
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An o~ul kavgası 
Bugünkü Anadolu Ajansı bültenind · 

Avusturalya ile lngilterc aı·asında birden
bire kopan ve imparatorluğun sakin hava· 
sını birden bulandıran bir kavgaya dair 
tafsilat vıır. Avusturalya İngiliz pamuklu 
dokumalarını daha yüksek bir tarifeye ta· 
bi tutmıya kalkıştığı için, İngiliz pamuklu 
ııınnyii mümessiUeri ateş püskürüyor ve 
bütün Avusturalya maJlarına kar§t boykot 
Yepmağa hazırlanıyormuş. 

Fakat telgrafın ikinci kısmında İngiliz
lerin telaşına daha ehemmiyetli bir sebep 
töıterilmektedir. Telgrafta, açık bir şika· 
Yet lisanı ile, İngiliz dominionlarınm şu 
Ythut büyük devlet ile daha geniş 1ktısa
di münasebetlere giriştikleri, Kanada'yı 
•ınerikaldarın ayarttığı, Avuaturalya'yı 
İae hern Amerika hem de Japonya'nın ken 
dilerine bağlamağa çalışbldan ileri sürü
liiyor. 

Telgrafın metni arasından sırıtan bir Ü· 

~Üncü tiki yet ise, A vusturalya'nın kendi -
ne bir aanayi yapmak hevesinde ısrar et-
1:\\esidir. 

Bu üç noktayı tetkik edelim: 
1. - Ottawa konferansı ile, İngiltere, 

kendisinin yüksek alım kabiliyetini Do· 
ıninionlara tahsis eylemeği vadetmifti. 

Şu tartla ki, ana ile çoculdar, biribirle
rine rüçhanh tarif eler yapacaklar ve biri
birlerine samimi surette pazar olacaklardı. 
Konferansın müzakereleri baılamadan da
ba, bunun kabil olabilmesi için ana ile 
Çocuklann ticari mübadeleler bakımından 
biribirlerini tam bir surette tamamlamala
rı lazımgeleceğini ileri sürmüt ve böyle 
bir karıılıklı tamamlamanın mevcut olma
dığını işaret etmiıtik. Fakat Ottawa kon· 
feransr, buna rağmen müspet bir netice 
\'erıniıtir. Çünkü hem ana hem de çocuk· 
lar anlaşmanın, diğer memleketlerde fili 
aksülameller uyandırıncıya kadar, her iki 
taraf için birçok müspet neticeler verece
ğini dÜ§Ünmüşler ve işin üst tarafı yani 
bit iki sene sonra hadis olacak vaziyet Ü· 

~erinde pek de kafa patlatmamışlardır. 
Fakat bugün, bu bir iki senelik müddet 

R<ıçmiı, ve Ottawa'nın fili aksülamcll .. ri 
harekete geçmiş bulunuyor. Bizzat dolar 
Politikası, bu aksülamellerin başında gel
nıektedir. Ruzvelt'in dolar politikası inki
taf ettikçe Ottawa'nın güneşi tutulacaktır. 
Bundan başka, Japonya'nın pamuk sana· 
Yiindcki korkunç rekabeti de Ottawa'dan 
&onrn gelişmiştir. 
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Kars mıntakasında 
hasat. 

Kars, 24 - Mıntakanm her tarafında 
umumi hasat ba1lamışhr. Buğday ve arpa· 
nın harmanı süratle devam etmektedir. Bu 
seneki umumi ziraat işleri her senekinden 
pek fazladır. Çiftçiler bu vaziyetten ziyade· 
siyle memnundurlar. (A.A.) 

Kar3~ta lıalkevi seyahatleri. 
Kars, 42 - Halkevi dil, tarih ve ede· 

biyat komitesi azaları ıebrimize 70 kilo · 
metre meıaf ede ki Ani harabelerinde tetki · 
katta bulunmak üzere buradan hareket et • 
mitlerdir. (A.A.) 

Eclirncde avcdar bayramı 
Edirne, 24 - Burada yapılacak büyük 

anılar bayramma iıtirak etmek üzere T e
kirdai avcılarından mürekkep bir kafile 
~dirne'ye ıelmiştir. (A.A.) 

lan bu tazyik yüzünden doğmuıtur. Fakat 
lrlanda misaline birden bütün çocuklar u
yacak olurlarsa, o zaman ananın değneği 
bunların hepsini terbiye için çok kısa ge

lir. 
ili. - Gözden kaçırılmaması lazım 

nokta, bütün Dominionlarda geniş bir sa· 
nayi hareketinin baılamıı olmasıdır. Milli 
kurtuluıun istilzam ettiği iktısadi kurtu
luı, imparatorluk çevresi dahilinde impa
ratorluğun sulhçu ananelerine göre cere
yan etmekle beraber nihayet milli kurtu
luştur ve metropol için yıkıcı ve tehlike
lidir. 

İngiltere Ottawa ile, çocukların kurlu · 
luş haklarını esns itibariyle kabul etmişti. 
Yalnız sanayileşme temposunu ağırlaştır· 
mak ve bir de bütün sanayi cihazlarını Do
minionlara kendisi satmak istemişti. Otta
.1a'nın hakiki gayesi bu olacaktı. Mühade
u:lere dair olan anlaşmalar, bunu tabak· 
kuk ettirecek olan yoldu. Fakııt bu anlaş
malar böyle birer birer darbe yerse, ana· 
nın tehlikeyi savuşturamıyacağı muhak 
kaktır. 

Dünyada rahat edemediği için Domini
onlara sığınan Albion, bir müddet rahat 
etti ve ''refah bütçeleri,, hazırladı. Fakat 
eğer Avusturalya dediğinde ısı·ar eder ve 
ötekiler de ona uyarsa, İmparatorluKun 

bu sefer cihan ve cihan menfaatleri içinde 
erimesi pek muhtemeldir. 

Avusturalya meselesi nasıl halledilecek 
tir. kestirilemez. Belki de İngiltere, bir
çok fedakarlıkları göze alarak mukadder 
olan şeyi bir müddet daha geciktirir. Yal
nt7 ıurası muhakkaktır ki, mevcut milli 
kr.bine sarılıp devrilirse, bunun sebebini 
ancak ve ancak Ottaw'nm fiyaskosu teş . 
kil edecektir. 

BURHAN ASAF 

tlAKIMlYETl MiLLiYE 

UÇ GAZETE 
KAPATILDI 

Y azılariyle iktısadi vaziyetimizi teşviı 
ettikleri ve mali müesseselerimize karşı 
ıantaj yaptıkları tebeyyün eden ''Ticaret 
gazetesi., ile "Türkiye Sanayi ve Ticaret 
gazetesi,, ve ''İktısadi Türkiye gazetesi,. 
matbuat kanununun 50 inci maddesi mu -
cibince İcra Vekilleri Heyeti karariyle ka
patılmışlardır. 

Bu kab:l diğer ilan ve abone avcıları ile 
şantajcılar hakkında da ıiddetle takibata 
devam olunmatkadır, 

Türkiye matbuat ailesinin zaman za -
man fena zanlar altmda kalmasına sebep 
olan bu kabil neşir vasıtalannft kııırşı hü • 
kumetimizin aldığı bu isabetli tedbirleri 
takdirle karşılanz. 

30 a~usto" hazırlıj!ı. 

Tekirdağ, 2 4- 30 ağustos nfer bay · 
ramı için hazırhklar yapılmakta dır. BugÜ· 
nün 'erefine fırka tarafmdan ordu evinde 
biı balo verilecektir. 

Tckirfla~ pana:nrır 

Tekirdağ, 24 - Eylulün on beşinde 
Malkara - Hayrabolu kazalarında hayvan 
ve emtia panayırları kurulacaktır. (A.A.) 

ErA~mi İ,.;tikrazı hakkında 

kon f c•rans. 

Amasya, 24 - Dün gece halkevi sa • 
!onunda halkevi idare heydi azasından Do · 
~an Bey tarafından Eroni istikrazı hak 
kında bir konferans verilmiştir. Konferans · 
ta halkevi mensnları ile kalabalık bir hali< 
1{Ütlesi hazır bulunuyordu. (A.A.) 

Yugoslavya' da. 
Yugoslavy:: Milli Bankasının Yugoslav 

bankalarına gönderdiği bir sirkülerde itha 
latçıların siparişlerde bulunmadan evci mil 
Ii bankaya ecnebi kambiyosu satın almak 
için müracaatta bulunmaları lüzumu zikro· 

hmmaktadır. 
Peşin tediye hususunda yapılacak mü

racaatlann sipariş verilmeden evel milli 
bankaya arzcdilccek ve istida şu tafsilatı 

ihtiva edecektir: İthalatçının ismi, tcdi
yat yapılması istenilen malların kıymet ve 
cinsi, ecnebi dayinin isim ve ikametgahı, 
ithalatın yapılacağı memleket, malların 

menşei, tediyatın ne suretle yapılacağı 

(para, kliring v.s.), tediyatın hangi banka 
vasıasiyle yapılacağı ve peşin tediyat ar
zusunun hangi sebeplere istinat ettiği. 

30 Ağustos 
zafer ve tayyare 
bayramı 

30 ağustos Zafer ve Tayyare bay
ramı kutlulama hazırlıkları devam 
etmektedir. Tayyare Cemiyeti An
kara şubesince yapılan hazırlıklar 
ilerlemiş bulunmaktadır. 

MalUm olduğu üzere 30 ağustos 
Zafer ve Tayyare bayramında öğle
den evel askeri merasim yapılmak
tadır. Kutlulama programı da bu 
rr.erasime tabi olarak tesbit edilmiş 
ve sivil teşekküllerin iştiraki buna 
göre tertip edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre, kutlula
-na nrogramımn esaslan sunlardır: 

Esnaf cemiyetleri ve dfğer teşek 
'<üllerin iştirakiyle bir temsil alayı 
\'aoılacaktır. Bu alay başta mızıka 
olduğu halde sabahleyin saat sekiz
de inkılap ilk mektebi yanında ha
zırlanacak ve Samanoazarma hare-
1<et edecektir. Alay Samanoazarm
·lan sonra caddeyi takiben Hakimi
·ıeti Milliye Meydanına gelecektir. 
Burada esnaf cemiyetleri namına 
l-,ir ?.at bir nutuk söyliyecek ve za
fer hevkeline bir çelenk konacaktır. 
Temsil alavı buradan askeri mera
-;im ve gecidin yapılacağı Cümhuri
•ret mevdanma gidecektir. 

Askeri merasim saat on buçukta 
haşhvacaktır. Evvela fırka kuman · 
·lam geçit resmine iştirak eden kı -
t21an muayene edecek ve bunu mü
.. eakin frrk:"nm en genç zabiti 30 a
'!-ustos zaferini anlatan bir nutuk 
~öyliveccktir. Bu nutku fırka ku
-uand-:ı.nmm söyliyeceği nutuk ta-
1dp edecek ve fırka kumandanın
dan sonra Tavvare cemiyeti namı
na muallim Mürüvvet Hanım bir 
-utuk sövliyecektir. Nutuklardan 
"nnra gecit resmi başhyacaktır. Ge
"İt resminden sonra askeri kıtalar 
-rarnizonlarma döneceklerdir. Tem
;il alavı da geldiği yolu takip ede
'"ek inkılap mektebi meydanına dö· 
'1CCF'_t:: ve orada dağılacaktır. 

Öğleden sonra saat on altıda 
Halkevindeki !flrasim başlıyacaktır. 
Halkevi Reisi toplantıyı ac.ıtktan 
<lcnra Enis Behiç Bey tarafından 
'1ir nutuk söylenecek ve bundan 
.;;onra da "30 ağustos,, atlı bir piyes 
•em~il edilecektir. 

Gece saat yirmide fener alayla
ı ı ve Sehir bahc;esinde Bomonti hah 
~t·sinde Tayvare cemiyeti tarafın
dan büyük eğlenceler yapılacaktır. 

Tabiatiyle bu aksülameller, Dominion
lar Üzerinde şiddetli tesirler yapmağa baı· 
laınııtır. Bunların bu tesirlerden ürkme -
0ıeleri için Amerika ve Japonya gibi mem
leketlere mal satmaktan müstağni olmala· 
l't İycap eder. Bunun için de, tek batına 
lngiltere'nin Dominionlann bütün istih
•alatını satın alması lazımdır. İngiltere, 
bunu yapacak vaziyette değildir. Çocuk· 
lar, mallannın fazlasını satabilmek için 
bnşka memleketleri tatmin eylemeği bu
gün değilse yann düşüneceklerdir. itte bu 
~efer Avusturalya, bunu yapmıştır. Bu ise, 
•ngiliz adalannda kızılca kıyametin kop· 
tnaaına kafi gclmiıtir. Eğer diğer çocuk· 
11\r da Avusturalya'nın yolundan yürüme· 
ie lllecbur kalırlarsa, lngiltere'nin geçen· 
leı-de öğündüğü ''refah bütçesi,, nden pek 
il~ şey kalacağı muhakkaktır. 

Ankara belediyesi temizlik evi yakın cı'a bitiyor 
Ankara belediyesinin yaptırmakta oldu sinde yapılmakta olan havuzun etrafına 

ile ğu temizlik hanı inıaatı bitmiş gibidir. Son çeşmeler yapılacaktrı. Temizlik amelesi 
il. - Çünkü filvaki Oominionlar 

.Yabana memleketler arasında ııkı iktııa· 
di münasebetler ötedenbcri mevcuttur. Ve 
l<ana~ 'nın Londra'dan ziyade Vaşington 
. \ın dümen izinde yürümek mecburiyetinı 
tkidc birde duyması bunun en kuvvetli de-
t··· liıdir. Avusturalya, Kanada gibi çocuklar, 
llttık büyümüşlerdir. Ana ne kadar hid· 
dcttenirse hiddetlensin, onsuz yaşamak yol 
l~tır11 aramağa onları hayatın kendisi leş· 
"ık edecektir. Kaldı ki, ortada, bir de müs 
t.ılt'I irfanda misali vardır. 

lngiltere müstakil bir lrlanda'nrn fan· 
~~İden ibaret bir mesele olduğunu ispat 
1\:İn lrlanda'yı iktısadi bir muhasaranın 
- :\,erine almıştır. Son lrlanda karışıklık 

fer telakkilerine uygun bir şekilde yapı •• 

laı ve şehrin temizlik vasıta ve itçilerini 

bir araya topııyacak olan bu binaya bir 

aya kadar temizlik işçileri ve temizlik vası 
taları yerleşmiş bulunacaktır. 

Bütün levazımiyle altmış bin liraya mal 
ola 1 temizlik hanı esas itibariyle iki kısım 
dan ibarettir. Bir kısmı işçilere ait olan 
kmmdır. Bu kısımda üçyüz amelenin yat
masına mahsus iki yatakhane, büyük bir 
dershane, işçilerin temizlenmesi için duş 
ve temizlenme yerleri ve bir berberi var -
dır. Yatakhanedeki karyolalar demirden 
ve altlı üstlü iki kişiliktir. Her amele için 
bir de camaıır dP'"b' val'dır. Hanın bahçe 

, nnizlik Tranr ahır lan. 

işten dönünce evvela avludaki bu çeşme -

lerde kaba kirlerini temizliyecekler bilaha

r içeride temizlenme ve duş yerlerinde yı
kanacaklardır. 

Amlenin üst baş intizamına alışmaları 
için de iki yatakhane arasındaki koridora 
büyük bir ayna konmuştur. işçiler için bir 
yemekhane ve bir mutfak yapılacak ve ame 
lenin yemekleri tablidot olarak temin edi
lecektir. 

Diğer kısım da; hayvan ahırlarını, ga • 
rajlar ve tamirhanelerini ihtiva etmekte -
dir. Temizlik kamyonları için ve vidaj 
makineleri için ayrı ayrı garajlar yapılmış
tır. Hayvanlar için de, kırk hayvan alacak 

-

r ımizlilt hanı. 

büyüklükte ve fenni ıekilde ahırlar vardır. 
Temizlik arabaları kalın saçtan yapılmış 

olduğu için bunlara mahsus yerler yapıl -
mamıştrr. Arabalar avluda ayrılan yerde 
duracaktır. Vesaitin tamiri için bir demir. 
hnne, marangozhane ve saraçhane vardır . 
Hayvanlnrın bir senelik ihtiyaçlarını ala
bilecek depolarla diğer levunn için iycap 
eden depolar da yapılmıştır. Yakında te -
mizlik işleri için iki vidaj makinesi alına· 
~ak ve temizl'k işleri biraz daha takviye 
edilmiş bulunacaktır. 

Gerek yapılış itibariyle ve gerek göre· 
ceği iş iytibarile çok güzel olan bu binanın 
etrafı ağaçlandırılmak suretiyle yeıillendi
rilecek ev belediyenin mezbahadan sonra 
lüzumlu ve temiz bir binası da bu olacak 
tır. 

5'\Yt • I\ ."S 
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Cski İtalyan Başveki fi Ver· 
say hakkında eser 
yazcıcakmış 

Büyük harp esnasınd. İtalya'nın Başve 
kiıliğini yapr:ıış ve mütarekeden sonra 
dört devlet murahhası aras:nda yegane o· 
tarak Versay mua' ni imzadaa istin· 
kaf etmiş olan Sin· 
yor Orlando k zı 
.Madam Alberto Ga 
rabelli'yi ziyaret et 
mek maksadiylc 
Amerika'ya gelmiş 
bulunuyor. Bugün 
7 3 yaşında olan bu 
adam konuşmasın• 
da ve umum hare• 
ketleri itibariyle 
hiç olmazsa hakiki 
yaşından on ıene 

genç görünmekte · 
dir. M. Orlanl• 

1925 senesindenberi siyaset hayatından 
çekilmiş olan bu diplomat, inrili.zce bum .. 
diği için gazetecilerle mülakat yapmaktan 
kolayca kaçınabilmektedir. Fakat kendisi 
g:ıyet iyi fransızca konuştuğu için, dolru· 
dan doğruya olmasa bile, kendisinin intl· 
balarını bu dille öğrenmek milmkUn ola
bılmektedir. 

Vilson zamanında hariciye nazırlıfı et
n:ış olan müteveffa Robert Louıinı, "ıulb 
konferansının dört büyüğü ve ötekiler,. 
b.tşhğı altında yazmış olduğu bir kitapta 
Orlando'nun gerek maddi, gel"Ck manevi 
karakteristikleri itibariyle Uzerinde gayet 
iyi hatıralar bıraktığını yazmıştır. Şimdi 

başını beyaz saçlar örtmüş olan beyaz kat· 
l:ırı ve üst dudağını tamamiyle örtmüş ak 
bıyıklariyle gene aynı hususiyetleri muha· 
faza etmektedir. 

Kendisine Versay muahedesinin tadili 
hakkında ne düşündüğünil soranlara eski 
İtalya Başvekili bu mevzu üzerinde bu .. 
yük bir kitap yazmak iycap ettiğini ıöylo.ı 
miştir. Muahedeyi imzadan çekinmesinin 
sebebi ise bu muahedede İtalya'ya hakta.. 
nın tamamiyle verilmemiş olm•ı saik oloıı 

muştur. 

M. Orlando, bugünlerde hatıratını yag.ı 
maktadır ve bu muahede hakkında bUtUn 
düşündüklerini orada yazacaktır. 

Orlando, liberalizme ve demokrasiye 
pek fazla inanmış bir adamdır. 

Bu itibar ile üç sene Musolini ve faşizm 
ilr mücadele ettikten sonra o siyaset ile• 
minden çekilmiştir. O zaman allmlJ bet 
yaşında olan ihtiyar diplomat bu mUcadc .. 
le yüzünden Sicilya'da kendi memleke • 
ti olan Palermo şehrinde ıokakta gider• 
kcn bir çetenin hücumuna maruz kalmı9tı. 

Bu zatin Fiyume ve Adriyatik sahilleri 
oıcıelesinde Vilson'a itirazlan, az kalsın. 

sulh kon{eransını akamete ufratıyordu. 

Reisicümhur Vilson, İtalya•nın Fiyume U· 
Z<'rindeki taleplerinin haksız oldufunu ıö1 
lrı söylemez, İtalyan Başvekili hemen eı
vasmı toplayıp Roma'ya hareket etmiı, 

konferansı yarı bırakmıştı. 

İki ay sonra onun kabinesi düşmli~, ye• 
rıne Nitti kabinesi gelmişti. Maamafih, 
Orlando, sulh konferansını terkettikten 
sonra hemen kıralla görüşmüş ve tekrar 
-lönmüştü. 

Hayatında birçok siyasi mücadeleler ge
çirmi~ olan bu zat şimdi milsterih ve ih· 
tirassız gözlerle öteki siyaset aktörlerinin 
faaliyetlerini seyretmektedir. 

M. Orlando. henüz 18 yaşında iken mi· 
toloji hakkında bir kitap neşretmiş üç se• 
~e sonra intihap sisteminin ıslahı için yaz
dığı bir tez mükafat kazanmış, daha son .. 
.... da Modeua üniversitesinde profesör ol· 
"TlUŞtUr. 

Müteakiben Roma üniversitesinde hu· 
'tuku düvel kürsüsünü isgal etmiştir. 1898 
senesinde parlamentoya girmiş. ondan 
sonra siyasi hayatına devam etmi~tir. 

(Litereri daycest • Amerika) 

• 

r~rniılik hanı banvoltın 
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L ev et Demiryol arın a nak ·yat 

---Y kar 
Devlet demiryolları idaresinin yolcu 

taşmak hususunda yurttaşlara ne engin 
tenziller ve kolaylıklar gösterdiğini ra -
kamla, miktarla gösteren bir yazı yazmış 
tık. 

Demiryollarmın gösterdiği tenzil.;t 
ve teslihat sadece insan nakliyatına inhi -
sar etmemkte, bütün eşya nakliyatına da 
şamil bulunmaktadır. 

Bu yazıruızda da muhtelif nevide eş -
yanın demiryotlarımızda hangi esaslar 
l~inde nakledildiğini ve eskisine nazaran 
ne kadar ucuz olduğunu tebarüz ettirece 
ğiz. 

TAZE SEBZE VE MEYV A NAKLlY ATI. 
Türkiye, iklimi ve coğrafi mevkii iti· 

b· Akdeniz havzasında en müsait 

9artlar altında hcT türlü sebze ve meyve 
yeti~tiren bir ülke olmasına ve istihsal 
kabiliyeti pek ziyade bulunmasına rağ

men gerek iç pazarda, gerek dış pazarda 
kendisine mümasil memleketlere nisbet • 
le yapabildiği meyva ve sebze ticareti 
biç bir §ey mesabesinde idi. 

Bu sahada milli bir inkişafa ze1!1in ha 
ıuJamak lüzumunu duyan devlet demir
yollan idaresi 15 ağustos tarihinden iti
baren yeni ve tenzilatlı bir tarife tatbi -
kine başlamış bulunuyor. 

Evelce ton kilometresi 5,25 kuruş olan 

aebze ve meyva nakliyatı tam vagon ha -

mule için tonu 2 ve perakende nakliyat 

için ise tonu 2~5 kuruşa indirilmiştir. 

Bu tenzil, % 60 nisbetini bulmaktadır. 

Bundan ayrı bir müsaade olmak üzere 
pıuhtelif nevilerden ıebze ve meyvaların 
bir vagonda nakline müsaade olunmuş

tur. Malın eyi bir surette sevkini ve mu 
bafazasını temin maksadiyle mal sahip -
]erine vagonlarda bir muhafız bulundur
mak müsaadesi de verilmiştir. Bu tedbir • 
ler sayesinde sebze ve meyvamızm büyük 
fC'hirlerde daha müsait fiatlarla satılarak 
istihlak piyasasının genişliyecğini kuv
vetle umuyoruz. 

Bundan başka bazı mıntaka mustah
sillcri tarife ücretlerinin yüksekligi ha • 
ecbiyle meyvaların ecnebi pazarlarına 

1evk imkanı bulunmadığını iddia etmek
te idiler. 

Devlet demiryolları tarafından yapı • 
lan bu mühim tenzilattan sonra meyva 
ihracat ticaretimizin de nakil noktasın

dan pek mühim kolaylıklar ve yardımlar 
garmekte olduğu aşikardır. 

KURU SEBZE NAKUY ATI. 
Memleket istihsalinde ve ihracat tica 

.-etinde oldukça mühim bir mevki işgal 
eden ve istihsal ve ihraç kabiliyeti pek 
geniş olan kuru sebze nakliyatı evelce 
azami tarifeye tabi tutulmakta idi. 

Bu maddelerin son senelerde kaydet
tiği ni bctsiz kıymet tenzilleri karşısın -
da ihracat ticareti hemen tevakkuf etmiş 
gibi idi. Dahildeki bazı istihsal mınt .. ka 
ları fiat düşkünlüğü yüzünden dış pazar 
§Öyle dursun, iç pazara bile böyle mal 
ı&cvkedemiyordu. 

Kuru sebze ticaretini canlandırmak 

için, .akliyatı daha çok müsait olan hu· 
bubat nakliyat tarifesi bunlara da teşmil 
edilmiştir. Bu suretle bu sahada da aza. 
mi tenzilat yapılmış olmaktadır. 

TAZE BALIK VE DENiZ MAHSULA Ti 
NAKLiYATI. 

Türkiye bir deniz memleketidir. 
Uzun sahillerinde her türlü balık avcılı -
ğına imkan vardır. Balığın ise gıda mad
delerinin en üstünlerinden biris olduğu 
da muhakkaktır. Buna rağmen bilhassa 
memleketin içinde balık sarfiyatı pek az 

/ 

J . İstihsal zamanlarında müstahsil, ma
lını satamamakta ve sarfedilen emekle 
para boşuna gitmektedir. 

Halkımızın gıdalanması ve Jahili ti • 

caret muvazenemizin kuvvetlenmesi nok

tasından hareket edilerek balık ticareti • 

ni d .. bilde inkişaf ettirmeği düşünen dev 

!et demiryolları idaresi bu madde ıçın 

hususi ve f evkaJade tenzilli bir tarıfe 
tanzim etmiştir. 

Bu tarifeye göre cvelce ton kilomet · 

r' · 15 kuruş olan balık nakliye ücreti 

ton başına 1,80 kurup indirilmiştir. Bun 

dan başka balık sevkiyatmda kullanılan 

kapların hiç bir ücret alınmaksızın iade

sine de müsaade olunmuftur. 

KURU ÜZÜM NAKLiYATI. 
Kuru üzümün ihracat ticaretimizde 

haiz olduğu ehemmiyet herkesin malUınu 
olmak gerektir. 

Bu kıymetli maddemizin son seneler

de cihan piyasalarında ehemmiyetli ten -

ziller kaydetme11i, daha müsait bir tarife 

ile nakli arzuya şayan görülmüş, evelce 

t-- :r - Kasaba hattında oldukça yüksek 

bir tarifeye tabi tutulan kuru üzüm nak

liyatında vaziyetin iycap ettirdiği tarife 

tash:!1at ve tadilatı icra edilmiştir. Mese 

la: Alaşehirden İzmire nakledilecek olan 

kuru üzüm ton başına maktuen 500 ku

ruş, Salihliden lzmire 400 kuruş, Kasaba 

dan İzmire 200 kuruş, Manisadan İzmire 

180 kuruş ücret tatbik edilmiştir. Bu su

retle mesafesine göre nakliyat ücreti ki

lo başına 20 para ile 10 para arasında ta

havvül etmektedir. İncir için de bu esas

lar dahilinde müsaadeli bir tarife yapıl
mıştır. 

PALAMUT VE ÇAM KABUGU 
NAKLIYATI. 

İzmir mıntakasının en mühim ihracat 

maddelerinden biris palamuttur. Evelce 

80, 90 bin ton ihracat yapan bu madde 

üzerindeki ticaret beynelmilel piyas::nın 

nis' tsiz sukutları ve palamuta mümasil 
yeni maddelerin sanayide kullanlımağa 

başlanması dolayısiyle pek durgun bir 
hale gelmişti. 

Hatta bazı istihı>al mıntakalarında 

köylü palzmut mahsulünü toplamaktan 
bile vaz g çmiştir. Bu vaziyeti ıslaha yar 
dım edebilmek için palamut ve çam ka -
buğu icsin de müsaadeli bir tarife tanzim 
olunmuştur. 

HALI, ZEYTINY ACI VE SUSAM 
NAKLİYATI. 

Ege mıntakasında geniş bir ticaret 

faaliyetin~ mevzu olan bu maddeler, eski 

idare zamanında ton kilometre başına 8 
ila 10,5 kuruş arasında ücrete tabi bulu -
'1'·yordu. 

Devlet demiryolları idaresi bu mad -

delerin nakliyatını çoğaltmak ve kolay • 

laştırmak için bunlara daha müsait nis -

>etler arzedcn devlet demiryo11arı tarife

si tatbik edilmiş, bu suretle % 50 ile 60 
arasında tenzilat temin olunmuştur. 

Bütün bu mevzulardan maada büyük 

şt:hirlerde halkın sıhhatini korumak için 

memba suları nakliyatında, deniz sporla 

rı malzemesi nakliyatında da müsait tari 
fcler tatbikine başlanmıştır. 

İç ve dış ticaret hayatımızın inkişafı 
yolunda dcmiryollarımızm aldığı bu ko
laylaştırıcı tedbirleri takdirle karşrlama 
mak mümkün değildir. 

t'IAKIMIYETI MiLLiYE 

Kayseri me 1suceıt 
fa b ikası inşaat 
i erliyor. 

Kayseri, (Hususi Muhabirimizden) -

Anadolu yaylasının ortasında bulunan 

Krıyseri, cümhuriyet hiıkfımetinin yakın 

ve canlı alakası say.sinde gün geçtikçe 

giızelle!-ımektedir. Hukumetin, Kayseri'd 

::ıüyük bir dokuma fabrikası tesisine ka

rar vermesi ve fabrikanın inşasına başlan

ması şehrin iktısadi bünyesinin kuvvet

lenmesine yol açmıştır. Çok eski bir şehir 

olan ve milattan on beş asır evel başlıyan 

bir tarihe sahip bulunan Kayseri inkişa· 

fını cümhuriyet devrinin çok verimli faa· 

'iyetine ve feyzine borçludur. Anadolu-

1un ortasında denizden ve medeni mer

i<ezlerden uzak ve yolsuz bulunan Kayse

·ı, pek az zaman evel şimendifere kavuş· 

~. Çok geçmeden de sinesinde büyük ve 

;on sistem bir dokuma fabrikası bütün 

1rndret ve ihtişamiyle yükselmeğe başladı 

Yalnrz Kayserinin değil bütün Türkiye

;in iktısadi varlığında büyük bir rol oy

ııyacak olan bu fabrika, türk yaratıcılığı

.ın ve yapıcılığının manevi bir timsali ol-

1ıası dolayısiyle de övünülecek bir cser
iir. 

Fabrika'nın inşaatı Abdürrahman Na

ci Bey tarafından deruhte edilmiştir. İn

şaatın vakit ve zamaniyle bitmesi için a

zami gayret sarfedilmektedir. Fabrika in

'iaatında halen bin yüz küsur amele çahş

-naktadır. 

Türkstoy tarafından gönderilen iki 

Sovyet mütehassısı ile Sumer Bank kon

•rol mimarı inşaatı daimi bir kontrol al

tında bulundurmaktadırlar. İnşaat tesbit 

'!dilen program dahiJinde ilerlemektedir. 

Bu programa göre; yedi parçadan ibaret 

bı;lunan fabrika binaları sekiz ay içinde bi-

tir=· .-:ek ve makinelerin montajına hazır 

bir vaziyette bulundurulacaktır. Daha evci 

cselecek olan makinelerin montajlarına ka

-iar muhafazası için de bilahare fabrikanın 

ırı olarak kullanılacak bina ile tamir 

atelyesi ı:laha evel bitirilmiş olacaktır. Bun 

-:lan dolayı bu iki binanın bir an eve) biti

"ilmesi için faaliyet bunlar üzerinde teksif 

edilmiştir. Bu iki binanın tamamlanması 

'çin pek az iş kaldığından Sümer Bank 

'l13kinelerin Sovyetler Birliğinden getir'il

mesi için hazırlıklara başlamıştır, Makine

lerin eyh'.il içinde gelmesi muhtemeldir. 

Makineler gelecek Sovyet mütchassısla

·ı tarafından monte edilecektir. 

Fabrikanın bütün binaları gayet sağ

lam olara kyapılmaktadır. Fabrikanın ha

rf'ket ve faaliyetini temin edecek olan kuv

vei muharrike santralı her türlü hareket 

, c ihtizazlara dayanabilecek bir sağlamlık 

ta yapılmaktadır. Bunun için santral bina

sının temelleri kazıklarla takviye- edilmiş 

ve bir taraftan da betonların yapılmasına 

başlanmıştır. 

Fabrikanın bütün binalarına lazım olan 

betonu yapmak ve taşımak için beş maki

ne ve altı eltktrikle müteharrik asansör 

kullanılmaktadır. İnşaatta günde elli alt

mış ton hesabiyle şimdiye kadar 1400 ton 

çimento, 800 ton demir ve 2800 metre mi

kabı kereste sarfolunmuştur. 

Cümhuriyet hükumetinin büyük türk 

sanayiini kurmak için yapmakta olduğu 

abidelerden biri olan bu fabrikayı yakın

da işler bir halde görerek iftihar ve gu

rurla göğsümüzün kabaracağına ~üphe 
yoktur. 
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l.Jovyet mem'eketinde spor 

Saray1arın mektep haline konduğu Leningrat'ta 
Moskova'da on beş gün kalınca tama- ve dinamo azalarının en miıkemmel svoııt 

ıen a"yai olan bu hayatın ritmi insanda 

itiyat haline geliyor. Göz alışıyor, zihin 

"L muşıyor, ne itiyatlar, ne giyiniş tarzları, 

ıı dar sokaklar, ne bozuk yollar, ne hiç 

bir usule riayet etmeden mantar gibi yer
len bitmiş evler, ne garabetler ve ne de 
ahmin edilebilecek en gürültülü kargaşa
ık. artık hiç bir şey göze batmıyor. 

Fakat Leningrad'a gelince 1 

Burada h~r şey değişiyor. Rastrelli'nin 

~·.:mi'i olduğu latif şekiller içinde insan es 

'ci Avrupa medeniyetlerinin damgasını tek 

rar buluyor. İnsana bir cezadan kurtula
rnll ananeleri ve hakikati tekrar seyret
:nek için korkulu bir rüyadan çıkıyormuş 
c,;;bi garip bir his geliyor. Göz dinleniyor, 
zihin açılıyor: Kendimizi, bir dereceye ka
•:lar, gene kendi evimizde buluyoruz. 

Çünkü Leningrad dünyanın en güzel 
~,hir1erinden biridir. Neva sahillerinde her 
"V ince bir zevkle 18 inci asır sonu mima
risini anlatan muhteşem üslUpla inşa edil
'llİŞ bir saraydır. Caddeler geniş, meydan
'ar muntazamdır. Mahallelerin etrafını do-
1?.şan kanallarda berrak bir su akar. Bah
.. eler fransız usulü resmedilmişlcrdir. ln
'Sanlar bile burada başlarını daha yüksek 
tutarlar ve zevkleri Moskovadakilerden 
4aha ince görünüı. 

İntizamsızlıktan kurtulunca insan her 
1eyin ahengini daha eyi hissediyor ve ta
·af girlik ederek Leningrad'm meşhur be
yaz gecelerini de - çünkü Baltık sahilJe
-inde temmuzda gece hemen hemen yok 
gibidir. Bu güzel şehri yapanların elinden 
~•kmış zannediyor. 

Leningrad spor sovyeti reisi Nitrofa. 
nof spor mektepleri merkezi evine gitme
den evel b!ni şehrinde dolaştırmaktan gay 
rimemnun değildi. Benim samimi hayran
lığım onun izzeti nefsini okşıyordu ve e
ğer ben mevzuuma dönmemiş olsaydım 

öyle sanıyorum ki daha uzun zaman Le
"lingrad'tan ve onun koynunda taşıdığı ha 
?İnelerden bahsetmiye devam edecektik. 

ŞAMPiYON FABRiKASI 

Bir Kafkasya prensinin Moyka sahille
rinde inşa edilmiş eski sarayı Leningrad 
sovyetince spor mektepleri merkezi evi O· 

ıarak seçilmiştir. 

Nitrofanof'un orada muhteşem bir bü
rosu vardır. Ve derhal düşünüyorum ki ü
zerinde oturduğu tahtımsı koltuk (belkı 
de bir kenarına şöylece ilişiverdiğinde 1 

dolayı) kendisi için çok büyüktür. 
Nitrovanof çok vazifeşinas bir memur

dur ve Antipof kendisini ziyaretimden ha
btrdar ettiği için nutkunu önceden hazır
l;ımış olduğu görülüyor ve hiç tereddüt 
.. tmeden söze başlıyor: 

- Şu halde Sovyet soorunun umumi 
eşkilatını biliyorsunuz. Sistemimizin esas 
hatlarını size iyzahla vakit kaybetmiyece
ğim. Leningrad'da da bu Moskova'dakinin 
-ıvmdır. 

'Size lfizım olan bizim spor sovyetimi
zın hususi teşebbüslerini öğrenmektir. Siz 
burada dikkatinizi üzerinde tutacak kadar 
orijinal bir müessesede bulunuyorsunuz. 
Yani Sovyetler Birliğindeki seyahatiniz 
esnasında bunun bir benzerini daha bula
m:yacaksınrz. Bu müessese spor mektep
leri merkezi evidir. 

- Yani şampiyon fabrikanız? 

- Öyle olsun. Başka her yerde spor 

mektepleri dağınık ve tamamen müstakil 
bir vaziyette bulunurken biz Lcningrad'
ta sizin ifadenizle şampiyon fabrikamıza 
malik olmak isterdik. 

Müessese 1929 da kuruldu. Halen 
(230 u erkek, 120 si kız) 350 talebesi var
dır.. Bunlar fabrika işçileri zanaatkarlar 

cuları arasından seçilmişlerdir. 

Haftada iki defa ve her defasında iki 

saat bu talebeler tercih ettikleri spor fU• 

besinde tekfımül etmek için çalışırlar. 

- Muallimler kimlerdir? 

- Devamlı mua11im yoktur, yani m\Sıl 

allimlerin hiç biri merkezi eve ait değn• 
dir. Şehrimizin en eyi pmpiyonları cenÇ 

ümitlere tavsiyeler verirler. Herhanıi bir 

merasim münasebetiyle Sovyet ,ampiyon• 

larından biri şehrimizden geçtiği zaman 

kendisindt>n talebelerimiz için usullerin! 

göstermesini rica ederiz. Beden terbiyt>d 

enstitüsü talebeleri spor ihtısasıa,maas 

için nazari dersler verirler. Bundan başka 

icinde dünyada spor namına yazılan bet 

şey mevcut olan 4000 ciltlik bir kütiipba

nemiz vardır. 

- Kaç hususi kursunuz var? 

- Futbol, atletizm, boka, siklet lı:a 1· 

dırma, güreş, jimnastik, basketbol, voler 

bol, yüzücülük, tenis, ski, iskrim, patinaj 

yani on üç ayn mektep. 

- En fazla rağbet gören hangisidir? 

- Size verdiğim liste ehemmiyet sıra· 

siyledir. 

- Ne gibi sahalara sahipsiniz? 

- Evvela bu evin jimnastik salonJ;ın 

vcırdır, sonra Piyer adasında Lenin t~tadı. 

buyurun müe5~seyi gezelim.,, 

SARAYDA MEKTEP 

İşte Kafkas prensinin eski tiyatro 

!onunda vücuda getirilmiş jimnastik ::·'o
nu. İşte eski yemek salonunda bir boks 
ringi. Yatak odasında bir güreş mincieri. 
Küçük bir çin odasında kürek talimle-ine 
mahsus aletler. Onbeşinci Lui tarzın<' !d 
bir salonda siklet kaldırma aletleri. Dans 
salonunda bir tenis kordu. 

Bodrum katta duşlar, mas-ıj yerl• .. i. 
bır iskrim salonu. 

Birinci katta spor sovyeti büroları ve 
neşhur kütüphane. 

LENINGRAD STADLARI 
Tefsir etmiyeJim. Sadece bu yep••cni 

rejimde spora verilen mühim mevkie · a• 
ret edelim. 

Ve Nitrofanof'un bizim için hazırl:ımış 
olduğu bir istatistikle sözüıpüze nih -ıyet 
vt relim: 

Leningrad 7 büyük stadyoma maliktir. 
Bı.:nlardan beşi şehrin büyük hbril .,ıa~ı· 
na aittir. Lenin ve Dinamo stadları di 
~ elediyenindir. 

Halen 80.000 ki<'ilik diğer bir s li· 
yom da inşa halindedir. 

Bugün bunlardan başka az eh mIT · t· 
li 35 saha fabrikaların ve zanaat koo" a· 
4ıflerinin mc:lıdır. 

Bir tek kapalı yüzme yeri vardır. fo'·aı 
!elecek kışa açılışı yapılmak üzere ( .. Jıa 
üç tane inşa edilmektedir. Neva nehri ı;.,.e• 
rinde 12 amele havuzu vardır; Lenin ~ a· 
dı Piyer adasındadır; orada da bir kı~ ·Ü' 
'11(' mahalli yapılması düşünülmektedir. 

Leningrad sovyeti spor mektepleri rıet 
kezi evine senede 400.000 dolar vcrm"'·te· 
dir. E. P. enstitüsü yüksek şuradan 3 mil· 
yon ruble alıyor: s-ndikalıır, fabrikal:-r-11" 
da gpor işlerine senede 4 milyon ruble tah· 
sis ediyorlar. 

Futbol en taammüm etmiş aporr?ur 
Şehirde 8000 futbolcu vardır. Ondan eoon" 
ra 5000 koşucusu olan Kros-kontri "el" 
ıncktedir. Leningrad'ta 28.000 i P. T p. 
ş'hadetnamesi almış ceman 250.000 spor· 
ru vardır 

Bu adet şayanı dikkat değil midir? 
Rob~r Periy.ı 

L'OTO'dan ... 
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Muhafız Gücünün b siklet turu Bugün iş başında bulunaniar 

Bisikletle 3 e Harptan önce ve harpta isimleri bile 
anılmıyan kimselerdir 

Vatanım hemen karış kar1ş gezmİJ, o-ı ~emleket köşelerinde henüz görülmiyen 
h b k b. .. ell"ıgıW'yle karcıla~ gençlık ve spor a§lnnı kıvılcımlandırmak. 

11un er an a§ a ır guz ::ı ::ı ı d b' ı l J ,.-
b• · h h lde di.ia• vatau.d.a<t- kl\'llcımbnan yer er e ır a ev. a ev P.n ~ .. i ır ınsaıı ona er a ··- • 

Gücün' geçen sene başladığı Türhiye 
turunu bu sene tamamlamak üzere 3508 
':ilometrelik bir yolculuğa çıkmıştık. 

dusunda bir çavuş vardı ki sadece 
Adolf Hitlcr adını taşır, kimseler kendiai -
ni tanımazdı. Bugün alman reiai cümhuru 
olan zat, bu eski çavuıtur. 

t ' .. 
Arkadaşlarımızla beraber bu tura çık • 

mağı tehalükle bekliyorduk. Kalbimizde 
sarsılmaz bir imal!, kırılmaz bir azme sa -
hiptik. Düşüncelerimizde baıararaamazlık 
hususunda ufak bir tereddüt bulatu bile 
"Oktu. 

~ 

nl Maongöliind~ ağarlama. ·" "" 
A11laracle111 111 •t -

Bu iıe b:ışlamazdan eve) kafi tlerecede 
'lazırl~nmııtık. Gün yaklaııyordu. 1 hazi -
-an I 934 cuma günü saat 8,30 ti& Ankara 
· stasiyonundan kumandan ve ırlııaaılan -

... "l!Zm lôtufkir ve müşfik hitabeleri arasın
.:fa birinci günkü yolculuiumua 9khk ... 
'fügün eve) yağan yağmurlar Amrada sel
ler vücuda getirmiıti. Yolumuı pmurdu. 
qir müddet sonra yol daha f..ıattı. Ve 
'ihayet yol alamaz olduk. Aıflk tarlalar 
'rasmda tekerleklerimiz toprals simüle gö 
'11Ü1e gidiyorduk. Daha birinci shde kar -
·muza çıkan bu nıüşkülitı kolaylıkla yen
mi, n 100 kilometrelik yeri idinhıt de 
dahil olduğu halde sekiz buçuk .. tte kı · 
tetmi,tik . 

Hitler çavuı Musolini onhatı 

Nevyork Taymiı gazetesinin pazar gü
nü çıkardığı mecmuaya yazdığı bir maka
lede, harpta ve harptan önce bir çok mem 
Iekctlerde iktıdar mevkiinde bulunanların 
bugün artık ortada bulunmadıklannı. bu
gün iş başına ve iktıdar mevküne geçenle 
rin ise harp zamanında ve harptan önce 
atları, sanlan duyulmıyan kimselerden ol
duğunu anlatıyor. 

Gene harpöncesinde İtalya'da aoayaliıt 

tahrikçisi olarak tanılan bir adam vardı ki, 

harpta italyan ordusunda on batılık etmit 

ti. Onbaşı Muaolini, fimdi İtalya dilrtatö • 
rUdür. 

- ı 9 ı 4 senetıinde btiytlk harp bat}IHbir 

zaman İngiltue1• I09J8liat ve IUJll taraf• 

. ·ı yerlerde bir volkan vüatda ıetirmek en .. te· 
ludu daha fazlı, dua dem bir sevrı 1 e ıniz ilkimizdii. Mahafıı Gicii lıa iıe baı· 
.. ilu1r. ı,··yik larken bunu bir kulüp iıi değil, bir memle-

ilk günün güç ıartlırı isa·ııia•e kısa 
bir zamandı konak yerimiu ~ ile
rilü yiiriiyüfiimü.z isin biıe iiaait ftrici 1111-
biyette idi. S.radan aoua çetin traıi i.'-

Meseli harp cs
nelcrinde Sibirya'
ya ncfyolunmuş 

kimsenin bilmedi -
ği bir adamcağız 

vardı. "Stalin,, is • 
mini taşıyan bu sa
bık sürğün timdi 
Rusya'nın baıında
dır. 

Memleket dahilinde yapılacak d~ d ' ket davası olarak kabul etmifti. ipe "ya
.. çü tarlar bu bakımdan çok f •Y. a •1 ır. 
loyle turlarda birçok yenilikler ve ihtıya~k-

tarı Rarnaley •>trdd'ı ....,.ur pdı 
çok değildir. Razi .,.. ..... ,. illli& 
bqvtkilidir. 

larlı kırıılıııhr. Kuvvetli bir görüte malı 
İaaan bu ihtiyaçlar kırıımıda alakadar 0 -

"'· D- • Adliye Vekili Saraç oil• Şükrü DCY18 

ılediği gibi: "Amerika' da sinni rüıte vasıl 
•IH her genç ebeveyni tarafındın se~ıt 
INrıkdarak vatanmı gezmesi n görmw ha-
••u1unda teıvik edilmektedir.,, 

Bundan hıfkı bu gibi hareketlerde kar
planlan manilere ve möıköllere katlan · 
inak her türlü güç ıerait altm~a hareket 
Lb·ı· 1· · 'kt' etmek demektır. Herkes 111 ı ıve ını ı asap _ 
bilir ki tabiatin r.etin manileri ile ugra!'n 
İllıanll\r. ıa~11\m bünyeli. çahık~n. ve azım· 
kar olurlar. Aynı Zl!manda bu gıbı hareket· 
ı,, mrmlP'ket gençliii arasında. bi.r ka!na!-
"1ıt. valnrvfan tanı<ma. kuvvetlı hır bag vu· 1.. ,_.; 
"d" ıtetirir. ..... • 

· .... - - -· 

.. 

-

Harbı umumt - Bahriye nezaretinde 
de Avusturya or • memur Ruzvelt 

pcaktık ... Ba dimdiiı ovayı katederken e
raıinin yebasaklıimdan hiç mesafe blet
miyor, tekerleklerimiz olduğa yenle döni
)Or gibi bir hisle karpla11Jordak. Uıaktu 
köye benzer bir yer görüyor, kilometrelerce 
s:ittiğimiz halde bu köye ulaıamıyord11k. Ve 
bu böylece devam ediyordu. 

Bu dümdüz mmtakayı geçtikten aoarı 

Vileon'un a •Nil A..a. 'WlrlJ• 
nezaretinde ufaalr bir mnJıd lya1 eden 
Ruzvelt her halde mqhur delildi. Buıün 
ise dünyada adı ea ~k aiulan ldmeelerden 
birisidir. 

soua Fenipaıafa. ..... ıll tp Aft W. 
njlı IHr iaif iaiJer .. ki 1maluü ılırı 
biller lnıe ;Alı ·,.mı, 'tiıajlua ..... 
ılıımyorlırdı. l• tepedea Fw~ il • 
tısiyoaaH tır:ran•• ....._. ~ tirl
yord•k. 

h•" bu ~iisünceler, bu heyeunlar M~ 
hafız f>ü~ii hi~ikletçilerini memleket dahı 
ı; .. ,ı, hi\vi11,. •.:" tur yapmai?a sevketmipir. 

Malıalız Giici Anlaraılan '45 kilomttrı ıızakta. 

~ bunun tamamen zıddı dağlık mmtakaya, 
T oroılara giriyorduk... Bu mmtıka, Kara
mandan ıonra Mata kısmen geÇnceye ka
dar devam etti. Buralın çam ormulariyle 
örtülmüf, derin vadiler, yüksek tepelenlen 
'etekkiil etmİftİ. Buralar belki dünyanın en 
güzel yerleridir. Takım halinde durup bu -
rayı bir müddet seyretmeden gesemedik .. 
Bu yefil mmtskayı ııarken bize epiy heye
can Teren tehlikeli virajlar geçtik. Toros -
lardan sonra sıcak iklime giriyorduk ... T o
ros1ar burada mutedil iklim ile sıcak iklim 
arasında bir dıvar vazifesi görüyorlar. 

Ce~iğin • 1 1........ .. ... 
lsl~ye, n o...._ lilİle nnlık .. lilİll• 
Aymtabı giderba M yolda lam 11Wklet 
zevkini d•yaycn.k. Yolmu p,.ele ıl
zeldi .. Saatte H lıilı•ıln llrade lull • 
yorduk. 68 kil_...,..,_,.... elu .. 
yolu 2 saat ~ altllk ft bfilmili br
,ılımak üıere ael- A1illlaln ~ w.llı
letçileri ve ktsif .,.alan uumıla ft • 
mimi tezahürlerle Jelare ıirdik. 

~·1hnf r Gücü, muvaffakiyetle bııardı· 
iı '..ıu lllru tertipten evel memleket spor fa 
alivetinin artması ve kuvvetli vücutların ço· 
;;~'-,ası gayesini ele almıflı. 

pılamaz, bu erazi ııılamaz." diyt kulakla · 
rımızı tırmalryan menfi iniltilere bugün o 
turu bütün manialarma rağmen ba!armak 
Euretiyle cevap vermiı bulun~yoroz. 

rinde ve susuzluk içerisinde Kon7a evaıımı 
gidiyorduk. 

Böyle olmasını rağmen içimiıM hir lf· 
vinç, bir ço§kunlak vardı .. Htdefİllbe ula· Boradan saW ..wliWe 1mebt el· 

tik. Birecik n Urfa mlr11ww te..ala 
eden gidipiz _. ft imalarla ıeçiyonla. 
Burada kayıklula Fırat ~ ,..en• 
Bireciğe girdik. 1 da• IOUI mrea.- A 
yokuıunu çıkarak bplıklı yollar UllBI • 

T oroslartla lastik tamiri 

~kimıyeti Milliye'nin romaoı: 3 .... ~;.;;,.:;,;..,:,~:;:,.:,.~--------. ~ 

lnsaolıgın 

Tefrika: 79 

b a 1 i. 
..4 ntlre M alro 

Büyük bir kafes içinde, bir Karatavuğu dizlerinin üze -
..:nd b' b şo··r0··run yanında bekliyordu. Valeri bu "' e tutan ?r oy, 
){aratavuğu getirmesini Ferral'den rica etmişti. Owtomobil 

hareket edince cebinden bir mektup çıkarıp okumaga baş -
ladı. Bir aydanberi korkmakta olduğu şey başına gelmişti: 
/\ınerikalılar ona açmış oldukları krediyi kesiyorlardı. 

. . k 'k "nden güne daralan piya-Aydan aya genışhyece ı en gu 
•alar için açılmış fabrikaların faaliyeti için Hindiçini umum 

~aliliği kafi değildi: konsorsiyom'un sınai teşebbüsleri açik 
\'eriyordu. Ferral maliye grupuna mensup bankalarla ona 
bağlı fransız mali grupları tarafından Paris'te tutulmakta 
0 Ian hisse senetlerinin piyasası, frangın istikrarından beri, 

enflasyon tesiriyle, durmaksızın düşüyordu. Fakat konser

aiYonıun bankaları, sanayie mahsus ham maddeler ziraati 

\re bahusus kauçuk şirketleri sayesinde kuvvetli idiler. Ste -
\'cnson planı [l] kauçuk piyasasını 16 çentten 112 ye çıkar-
'---~---------------. . [ı]Bu plan İngiliz imparatorluğu içinde kauçuk istihsa-
~~nın tahdidine dairdir ve o zamanlar çok inmiş olan kauçuk· 
'•tını yif!.·c::pJfmP.~~ matrıltırr. 

Bu sıcak iklim içerisinde Silifke, Mer -
• sin, Adanaya daha doğrusu Akdeniz kıyı • 

larına vamnıttk. Yürüyüp geçtiğimiz bu te· 
birlerin çok samimi teıalıüratl içeriıinde 
birçok sporcu ve bisikletli geçenler arasın
da kasabalara giriyorduk .. Bu kırıılaıma -
lar pek heyecanlı oluyor, bize neıe veri -
yordiı. Yolda çektiğimiz zahmetler gençliğin 
bu samimi buluıaıu karııımda unutuluyor
du. Buradan sonra artık Akdenizi terkedi -
yorduk. Yalnız bn tarafın bize verdiği bir 
emanet vardı: Akdenizin selimmı Karade
nize götürmek. 

dan HarH ova- tirdik. T oa bmgalan ol 
dukçı batın saydan La mmtabda oldukça 
müıkülatla ilerliyordalı:. Uzn ve J0111C11 bir 
yürüyüJlen soma pnba ,alma Urfa',. 
vardık. Borada tiMt ........ ur1 ... 
mefhur haV11Zlamdu olu Halilin • n 
n Aynızelihı •nzlarmda Wrer ••ya
parak yorıalsıi = &bnirA. • • 
rada'ki mauanlu ft ,..U&M... tlenelNlir 
ki Tiirkiyenia • ailel mauaralanMu iti· 
risidir. 

.tılilktye giltn Gökı•ys salla gtp§ 
Bu azimle Çukurovayı ııtık. Givur dıi

lıtrma girdik. Uzunca bir yokaı çıktlktan 
SPORCU 

-Bit.Mi-

mıştı. Hindiçinideki hevea ziraati dolayısiyle kauçuk müs

tahsili olan Ferral, işleri ingiliz işi olmadığı için, istihsala
tını azaltmaksızın fiat yükselişinden faydalanmıştı. Bunun 

içindir ki, planın Amerikaya ne kadar pahalıya mal oldu -

ğunu bilen Amerika bankalan, ekilmiş tarlatan karşılık a -
larak kredi açmışlardı. Fakat Holanda Hindistamndaki yer

li mahsullere Brezilya'da, Liberya ve Filipin adalarında A
merikanın kauçuk yetiştinne tehditleri şimdi kauçuk piya
sasımn yuvarlanmasını mucip oluyordu; Amerika bankala

rı da kredileri, onları açarken göz önüne almış oldukları ay

nı sebepler dolayısiyle, bu sefer de kapıyorlardı. Ferral, bir 
yandan kendisini tutmuş olan tek mahaulün fiatındaki düşük 
lükten ve bir yandan da amerikan kredilerinin kaldırılma -

sından ınüteessirdi. Bilmiyor değildi ki bu krediler kapa -
nınca, Paris'in ve Nevyork'un bütün borsacılarının hisse se
netleri fiatırtın düşüklüğünden istifadeye kalkışacaklardı ... 
Şu halde, onu ancak manevi tesirler, yani fransız hükumeti 
kurtarabilirdi. 

İflasın yaklaşması mali gruplara, mensup oldukları mil
leti şiddetle hatırlatır. "Tasarruf erhalNnın soyulmasına" 
alışkın olan hükumetler, onların üntbll.liğe de düşmeleri· 
ne razı olamazlar; kaybettikleri paralan, kumarbazların 

kuvvetli ümidiyle,. günlirt birinde te ..... bulacaklanm mnan 
tasarrufçılar, yan teaelliyi bulmuı dmektir. Bundan anı .. ı-

lır ki, çin sanayi hankasmdan sonra bu konaeraiyomu tut • 

mamak fransız hükumeti için im.,.._w Fakat, Ferral'in 

yardım beklemesi için de Fransa'rua tlmidini kesmemiı ol· 

ması lazımdı ,yani herşeyden evci Çinde komünistliğin e • 

2ilmesi ikti.za ederdi: Şankayşek'in •iliyetlerin hikimi olma

sı demek çin şimendiferinin inşa edilmesi demekti: verilmesi 

düşünülen borç üç milyar altın franktı, bu da birçok milyon 

kağıt para ediyordu. Vakıa malzemenin sipariıini yalnıa 

kendisi alacak değildi; bugün Şankaypk'i müdafaa eden de 

yalnız kendisi olmadığı gibi... Bmadan baıka, amerikan 

bankaları komünistliğin mwaffer olmaamdan da korku • 

yorlardı. Onun düşüşü bankaların vwıiyetini de tadil ede
cekti. Tutunmak için fransız hükUaıetinden yardım istemi. 
yecek ve hükumet de bunu yeni bir mali rezalete tercih ede
cekti: kredileri vakıa amerikan kredileri idi, fakat hisse se
netleri ile mevduatı fransız hisse senetleri ve mevduatı idL 
Elindeki bütün kozlar çin buhranının bu kadar hid zama • 
nında hep kazanamazlardı. Fakat vaktiyle Stevenson pli • 
nmı_n konsersiyom'un hayatını temin etmiı olması gibi bu 
sefqr de kownintang'ın zaferi onu kurtaracaktı. Fran"ıZ 
frangının istikrazı onun aleyhinde o1mufta. Çin kônlllP.isl

liğiniD dügii§ü de onun lehinde ola& idi. 
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'Cebeci Merkez Hastahanesi dahili • 

Hastalıklar Mütehassısı 

~ Dr. Zek~ Hakkı ; 
4 Almanya'da ihtısasıru ikmal • 

• etmiştir. • 

: Hastalarrnı her gün öğle : 

4 
den ııonre Adliye Sarayı ya· • 

• nında Gençağa apartımanın·. 

• da kabul eder. Tetefon:2357. 

7 - 3307 t 
'---------~ MÜTEAHHiT VE INŞAA T 

SAHiPLERiNiN 
NAZARI DiKKATLERiNE 

Çift Kurt marka Marsilya 
kiremidi ehven fiatla satış 
evi Eski!lehir oteHne müra · 
cıult. T ..,.t.,.fon: 3272 

Cebeci Merkez hastahane • 
si dahilive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalarını her gün iki · 

den sonr~ Adlive sarayı kar· 
şısmda Faik 8. apartımanm

(la kabul eder. 
Telefon! 3613 

Satılık arsa 
lsmetpafa mahallesinde Zaf'!r 

ıokaimda 240 metre murabbar bir 
arsa ehven fiatla ıablıktır. Matba · 
amız ilan memurluğuna müracaat. 

7-3530 

KiRALIK EV 

3 oda, 1 mutfak ve bahçesi. 
Bentderesi Mescit sokak N. 14. 
içindekilere veya telefon 2002 

numara. 7-3521 

F ıransızca ders 

HAKiMiYETi MiLLiYE 25 AGUSTOS 1934 CUM. RTESl 

ı ıvı. M. V. Sabo Alma Komisyonu ilanları I· 

As. 1•1,. I J. Mel Sa. A! 
komi'"~omı ilanları. 

, Askeri fahri a a um 

Cinsi 
Arpa 
Yulaf 

Miktarı 

557000 
114000 

ilan. 
ihale ta. 

27.8.1934 
27.8.1934 

Şekli ihale 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

Denizlide bulunan kıtaat hayvanatı ihtiyacı olan yukarda 
miktarları yazılı arpa ve yulaf kapalı zarfla hizalrında gös· 
terilen günde ve yulaf saat 17 de arpa saat 15 de ihale edile
cektir. Taliplerin şartnamesini görmek üzere hergün ve mü
nakasaya gireceklerin münakasa günü ve zikredilen saatler
den evet teklif ve teminatlariyle Denizlide askeri satın alma 
komisyonuna müracaatları. (2160) 7-3539 

• 
BİR CİFT KOŞUM BEY -
GİRİ (FAYTON ARA -

BASI İÇİN) 

Yukardaki fayton beygir -
leri pazarlık suretile satın alı
nacaktır. Sartnamesini gör -
mek istiyenlerin ve hayvan 
5ahip1erinin hergün öğleden 
evel raat 9 dan 11 re k:ıclar sa
tın alma komisyonuna müra -
caatları. (2137) 3519 

10 :15 KİLO YEVMİYE 
SIGIR ETİ. 

iLAN yenlerin her gün Beytüşşebap 
Trabzonda bulunan krtııat için ta As. Sa. Al. Ko. na müraca- Yukardaki malzeme aleni 

348.000 k:lo an 920000 k;lo cdun atları. Münakasaya iştirak et - münakasa suretiyle 12.9.1934 
lOUO kilo sade oiı kapalı zarfla mek istiyenlcrin aynı gün ve tarihinde saat 14 de ihalesi ic
münakasava konmu,tur. Unun iha- saatta komisyona iştirak ede - ra edilecektir. Taliplerin şart
lesi 29.8.1934 çarsamha '1inü sa- miyeceklerin miinakasa saatm name için hergün öğleden 
at 10 da temiHb 2610 liradır. o. da makine basında hazır bulun sonra münakasaya girmek için 
danan ihalesi 29.8.1934 saat 11 malarr. (2087) 7- 3457 de o gün teminat (ve teklifat) 
de teminatı 862 liradrt. Sade yaf. İLAN ile müracaatları. (2177) 
29.8.1934 saat 14 teminatı 825 0 d "ht" • . 74 k 1 m 7-3556 
1• d T ı· ı · · - r u ı ıyacı ıçın a e 
ıra rr. a ıp er "rtnamesını gor· k" " b kt • 1 ·· a •- - b - - k ımyevı ve a erıyo 011 ecz 

m .. d .. r üğ .. ndeı: 
15 TON, TON TOPRAGI 
SİLAH FABRİKASINDA AMELE 
HALALARININ İNSASI 
25 TON LÜLECİ KİLİ 
150 TON HAM MAGNEZİT 

5-9-934 

12-9-934 
20-9-934 
20-9-934 

Yukarda miktarları yazılı malzemelerle inşaat, hizaların· 
da gösterilen tarihlerde ayn, ayrı pazarlıkla ihale edilecek
tir. Taliplerin şeraitini anlamak üzere her giin öğleden son
ra komisyona müracaatları ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
de yevmi mezkurda teminatlariyle birlikte müracaattan. 

{2179) 7-3558 

10 MİLYON MUHTELİF KUTURDA ÇELİK BİLYE 
1500 KİLO ,, ,. ,, TEL 

Yukardaki malzeme 20-9-934 tarihinde saat 14 te kapalı 
zarfla münakasası icra edilecektir. $artnamesini görmek is· 
tiyenlerin her gün saat 13,5 dan 15,5 kadar komisyona mü· 
racaatları ve münakasaya gireceklerin de yevmi muayye·· 
ninde teminatlarını havi memhur tekliflerini vakti muayye
ninden evet komisyona vermiş olmaları. Bundan evel 20.9.934 
tarihinde yapılacağı ilan edilen işbu malzemenin şartnamesi 
fennisinde deiğşiklik olduğundan mezkOr ilanın hükmü 
yoktur. (2114) 7-3_5_42 ___ _ 

ilan me" uzere ergun ve mana asan 1 kl 1 kt p 1ı 
• sf k • • ,_.. • d t k o azar ı a a maca ır. azar 1 ıra ıçın VaKu muavyenm e e • - 27 8 934 rt • ·· ·· sa Bankamızın Onuncu yddönümü münasebetiyle gl§elert-
lif ve teminatlariyle Trabzon aske- ~tı 14·t ·• Pd8:z1.a ekst~rguTnaulı"p- Yenişehir Paşalar te- mizin 27 ag-ustos 934 pazartesi günü kapalı bulundug .. u muh-

Kiralık apartıman 

.. t 1 k • - a e ıcra e ı ece ı . i i rı ıa m a ma omısyonanı mura - f · · ·· 1 pesi Fevzi Paşa cadde· terem müşterilerimize ilan olunur. 
c:aatlan. (1846) 7-3142 ler e':~a ve şart~.ame~~ı;ı gor· 1~ sinde Dr. Talat Bey apar- T k • B 

İLAN mek uzere her gun ogleden od 1 1 Ür iye iş ankast 
, sonra ve pazarlığa iştirak ede ı tımanmın 4 a sa on ~ 

Antalva ?~bulunan ~ıtaat ceklerin o ~ün ve saatmdan e- a bir camekan balkonu ha- 1 A k M k . 
hayvanatı 17ın 237,000 kılo ar- vel teminatile birlikte M. M .• vi ikinci katı kiralıktır. ! D ara er ezl 
oa 92,000 kılo o~ kapalı zarfla V. Satınalma komisvonuna Müracaat telefon: 1679 1 7-3544 
ve 172,000 kılo saman ve .. 1 (2089) 7 3455 7-3463 P ---------------------
60000 k"l 1 f t • •. muracaat arı. - ·-~1 H • U M d } d 
k~sa ile1 s~t~~ :ım~~:~t~ut~~ tLAN v~ ....... ~ ... ._.., .... ~..... arıta mum Ü Ür ÜğÜD en: 
leleri 26-8-934 pazar günü saat 15 adet süvari yan çantası ANKARA MAHRUKAT 1 - Harita Umum Müdürlüğü Topoğrafya şubesi için 
16 da vapılacaktır. Talipler nümunelik olarak mübayaa e- DEPOSUNUN DİYANET Aleminyom Map ile oluklu Mikyas cetvellerinin pazarlığı 
~artnamelerini görmek üzere dilmek Ü7.ere pazarlığa koı'l RİYASETİ KARŞISINDAN 15-9-934 cumartesi saat (10) dadır. 
her gün ve münakasaya isti- mustur. İhalesi 26-8-934 pazar 2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa·· 

k • • d k · d k1 'f · b. d d" T l"p Bu kerre Dabağbanede Cümhu-ra ıçın e va tın e te t ve günü saat on ır e ır. a 1 
• zarh2-a i<=tirak edec.eklerin de vaktinde teminatlariyle Cebe. • t • 1 A 1 'd ı · f · aör riyet bahçesine nakletmiıı oldugu- · ., " temınat arıv e nta ya a as- erın evsa ve sartnamevt ,. :. cide Harita Umum Müdürlüe:ü satın alma komisyonuna 

k " J k · k ·· h · ·· ·· -ı den mu muhterem müttcrilerimizin na · .. en satın a ma omısvonuna me uzere er gun og e ~ gelmeleri. (2169) 7-3552 
ve taksit miktarlarını anla- s~nra ve paz:.ırhğa istirak t>rl~ zarı dikkatine arzeylerim. 
mak üzere ele Ankara'da M. ceklerin de vaktinde M. M. Entirasit kok ve her nevi mah · 

Halis Fransız Hanım M. v. satın alma komisyonu- v. satın alma komisyonuna rukat ihtiyacı depomuzca suhuletle 
Hususi ders veriyor na müracaatları. (1925) müracaatları. (2127) 7-34Q2 tFmin oluııur. 

Tarsus Belediye Riyasetinden: 
Muktedir muallim en pra- 7_ 3227 iLAN Telefon: 2075 7-3490 

tik ve süratli metot öğretir 1LAN 
talebeleri i,..in ucuz fiatları. c· · K İ Konyada bulunan kıtat için 

'( ınsı ilosu hale saati 80.000 k'ılo koyun et"ı ve.150.000 
Emin ve süratli terakkileri. U 242055 15 

Müracaat yeri: Postahane n kilo sığır eti kapalı r.arfla müna -
" 193888 l 5 kasava konmuctur. ihalesi 26.8. caddesi ,..eşme cıkmaz sokak s - · 56841 16 "' 

No. 8. "' 7-3485 ıgır etı 1934 pazar günü saat 14 de koyun 
--- " 46619 l6 etinin 15 de sıitr eti ihalesi vapı-

Odun 25013 l 7 lacaktrr. Talipler ıartnamelerlni 
Ankara Vilayeti 

Defterdarı ı ğından: 
1934 yılı kara avcılığı za -

manınm 1.9.1934 ila 15.3.193:. 
ofarak tavin edildiği ilan olu-
nur. (2157) 7-3537 

Sahhk hane 
Mutnsarnf olduğum hane satı· 

blrtır. içindekilere müracaat. Ye· 
ğen Bey mahallesinde Gelibolu so-

kak 7 No. hane. 7-3434 

DIŞ llEKfi\11 
Cavit Kurto~ln 

ıstanbul ve Paris di,çi mektep • 
lerinden mezun. 

Çankaya caddesi No. 9 
Telefon: 3772 

7-3427 

" 55809 17 vörmek üzere hergün Ankarada M. 
Vize ve Pınarhisar kıtaatı M. V. Satm alma komisyonuna ve 

ihtiyacı olan yukarda cins ve miinaaksava ;1t;r"k icin de vakti 
miktarları yazılı yiyecek ve muavvıoninde teklif ve . teminatla . 
vakacak maddeleri 1-9-934 te rivle Konvada askeri satın alma 
ve hiıalarmda gösterilen sa- komisyonuna müracaıııtlan (1841) 
atlerde ve kapah zarf usuliv· 7-3137 
le satın almacaktrr. Talipler-
in sartnamelerini görmek ü- İLAN 
zere her gün ve münakasala. 17, 19, 21 tarihlerinde ilan 
ra iştirak edeceklerin teklif edilen motorlu vasıtalar ve bu 
ve teminatlarivle belli saatler meyanda. makine vağları tec
<ien evel Vize'de askeri satın rübcsine ait olan ilanı teı ti · 
'11ma komisyonnna mi\racaat- ..,inde sehiv ol•1uğundan ve bu 
lan. (2031) 7-3359 işlet" avn avn firmalarla snrt-

İLAN. name tanziminden sonra yü • 
Denizli'de bnlunan kıtaat rütüleceğinden evelki ilanm 

havvanatının ihtiyacı olan hükmii olmadığı ilan olunur. 
(557.000) kilo arpa ve (114 (2162) 7-354(.l 
bin) kilo vulaf kapalı zarf u • tLAN 
mlile münakasava konmu~ • 
tur. ~halesi 27.8.1934 de icra Antalya'da bulunan kttat için 

237 ton aroa 172 ton saman 92 ton 
•••••--•••• .. edilecektir. Taliplerin şartna- kuru ot 60 ton yulaf münakasaya 

ıııesini ı:rörmek üzere hergiin 1<onmuştur. ihalesi 26.8.1934 pazar 
ve münakasaya istir::ık edecek "ünü saat 16 dadır. Arpanm temi . 
lerin de aroa icin 940 lira ve 

Ankara Bt>lt·cthe Hchı · 

li!!i ilfınlan. 

iLAN 
(5796,73) lira bedel keJİfJi Kı

ıılcabey caddesi trotuvarlannm par
ke olarak inşası yirmi gün müddetle 
Ye kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. T aliolerin l eylôl 1934 cu
tnartesi günü saat on buçuğa kadaı 
teminatlarite birlikte teklif mektup
larını belediye encümenin• \'ermele-
ri. (1995) 7-3316 

fLAN 
Emniyet müdürlüğü dör • 

düncü şube polis memurları 
için yaptırılacak 53 takım el· 
bise, 53 kaput ve 50 cift poti -
nin yirmi gün müddetle ve ka 
palı zarf1 :ı münakasaya konul
muştur. Sartnamesini gönnek 
istiyenlerin her gün yazı işleri 
kalemin ~ müracaatları ve ta
lipl ~rin ne teklif ·uektuplari
le temi-ı-ıt akcelerini l eylfil 
1934 cıı ..... ~"tcsi günü saat on 
b·· -,,;;.., ' rl:ır beledive encü • 
nrnfr "'nneleri (19R1) 

7- 3314 

vulaf icin 428 liralık teminat ıatı 533, samanın 129 otun·414 yu-
'afm 135 liradır. Arna kuru ot ka· 

-nektunlarile münakasa günü "alı ıarf saman yulaf açık münaka-
c;aat 9 da Denizlide askeri sa- ıadır. Talioler •artnamelerini görmek 
tm :ılma komisyonuna miira- :izere bergün ve münakasaya iştirak 
caatlan. (191\'i) 7-3275 çin de vaktinde teklif ve teminatla-

iLAN rile Antalyada askeri satm alma ko-
Konyada bulunan kıtal için nisyonuna müracaattan. ( 1894) 

660.000 kilo kuru ot ile 875.000 7-3192 
kilo un kapıılı zarfla münakasaya 
konmııstur. ihalesi 27.8.1934 pa- iLAN. 
zar giinü saat 14 de kuru ot 15 de K. O. ve hava kuvvetleri ih-
unun ihalesi yanılacaktır. Talipler tiyacı için dört yüz kırk bin 
sartnı-melerhli 11nrmtk üzere lıer . yüz altmış ( 440,160) kilo un 
~n Ankarada M.M.V. satın alma kapalı zarfla münakasaya kon 
komisvonı:ına ve münakasaya illi • mut~ur. İhalesi 18-9-934 te sa
rak icin de vakti muavyeninde tek- at 15 tedir. Taliplerin şartna
lif ve teminatlariyle Konyada as • mesini görmek iizere her gün 
keri satm alma komisyonuna uıü- ve münakasaya iştirak edecek 
racaatları. (1842) 7-3138 lerin teklif ve teminatlarile 

tLA N. münakasa günü saatinden e -
BeytÜş"ebapta bulunan kı - vel Eskişehirde K.O. satın al

talarm ihtivacı olan (20.000) ma komisyonuna müracaatla-
kilo srğır eti (1000) kilo sirke rı. (2161) 7-3546 
(1000) pe':mez münakasa ite İLAN 
c;atm alınacaktır. İhalesi 6. 9. Bursa ve Mudanya'daki kı-
Q34 r~r~arr-ha ~ünü saat 14 te- taların ihtiyacı için (130,000) 
dir. Şartnamesini görmek isti kilo sığır et1 20-9-934 saat 15 

Tophanede lstanhul Le· 
vazım Amirli~i Satın 

Alma Komisyonu 
ilanları 

Levazım Dikim Evi ihtiya
cı için 850 metre yaka çuhası, 
23,000 metre Tela, beş yüz ta
baka mukavva, 160,000 adet 
büyük kopça, 161,000 adet kü
çük kopça, 450,000 mat düğ
me, üç milyon madeni düğme 
150 kilo parafin 18-9-934 sah 
günü saat 14 te kapalı zarfla 
alınacaktır. Şartnamesini ve 
nümunesini göreceklerin her 
g-ün ve taliplerin belli saatten 
evel tekliflerinin Tophanede 
satın alma komisyonuna ver
meleri. "215,, "4914,. 7-3549 

te Bursa'da Fırka satın alma 
komisyonunda münakasa ile 
satın alınacaktır. Şartnamesi
ni körmek istiyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e· 
deceklerin de münakasa gü
nü ve saatinden evel teklif ve 
teminatlariyle Bursa'da satın 
alma komisyonuna müracaat-
tan. (2163) 7-3547 

iLAN 
Askeri sanat mektepleri 

saraciye malzemesi ihtiyacı 
olan 93 kalem malzeme 5 ey
lul 934 çarşamba günü saat 
16 dan 17 ye kadar pazarlıkla 
satın alınacaktır. Talip olan
lar şartnameyi görmek üzere 
Kınkkale'de sanat mekteple -
ri satın alma komisyonuna ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin de teminatlariyle münaka 
sa gün ve saatinde mezkur 
mektepte hazır bulunmaları. 

(2180) 7-3559 

İLAN 

İstanbul kumandanlığı ihti
yacı için kapalı zarf usuliyle 
521000 kilo kuru ot alınacak· 
tır. İhalesi 10-9-934 tarihinde 
pazartesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin o gün ve saatinde 
teklif ve teminatlariyle fın
dıklıda Fırka satİn alma ko -
misyonuna müracaattan. 

(2181) 7-3560 

En aşağı iki kilometre kutrunda bir sahadan işitileceli 
kuvvette bir (siren) kapalr zarf usuliyle münakasaya kon .. 
muştur. o/o 7,5 teminatla beraber talip olanların eyllıl ayının 
12 inci çarşamba günü saat üçe kadar Tarsus belediye riya .. 
setine müracaat etmeleri ilan olunur. (2166) 7-3550 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Nivelman şubesi için ikl 

adet mukayese miyar metresinin pazarlığı 30-9-934 pazar 
günü saat (14 tedir. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gUn ve p~ 
zarlığa iştirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde Cebe• 
cide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna gel .. 
meleri. {2170) 7-3553 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğündenı 

Daktilo aranıyor 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğü için müstahdemini 

muvakkateden olmak üzere 50 lira ücretle seri yazı yazan 
üç erkek daktiloya ihtiyaç vardır. 

Taliplerin her gün öğleden sonra 13.30 da zat iılerine 
müracaatları. (2178) 7-3557 

Ankara Valiliğinden: 
Necati Bey caddesinde idarei hususiyeye ait 16, ı 7, ve 31' 

numaralı dükkanların icarına talip çıkmadığından pazarlık· 
la talibine verilmek üzere müzayede 20 eylCıl 934 tarihine 
kadar uzatılmıştır. Taliplerin her pazartesi ve perşembe gün 
teri o/o 7,5 teminat mektubu veya makbuzlariyle encümeni 
daimiye şeraiti anlamak istiyenlerin muhasebei hususiye 
müdürlü!? üne müracaatları ilan olunur. (2173) 7-3555 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Topoğraf şubesi için ah· 

nacak (10) adet alidat Olometrik aletinin münakasa günün· 
de talip zuhur etmediğ·inden işbu alatrn pazarlığı 8-9-934 cu· 
martesi saat (14) tedir. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa· 
zarlığa i~tirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Cebe· 
cide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna gel· 
meleri. (2171) 7-3554 

Ankara Şehir içme suyu 
komisyonundan: 

Komisyon tarafından Ankara'da Çubuk bendiyle Ziraat 
Enstitüleri karşısındaki bir mahalde ve bu mahal ite şehit 
arasında döşenecek ana boruların malzemesiyle beraber fer• 
şiyatı ve buna müteferri ameliyatı 22-8-934 tarihinden iti .. 
haren iki ay müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Münakasa 22-10-934 tarih pazartesi günü saat 
15 te Ankara'da İş Hanında komisyonun dairei mahsusasuı .. 
da icra kılınacaktır. Teklifnameler ve taliplerden aranılan 
vesaik muvakkat teminat bu husustaki münakasa şartname
sinde iyzah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler 
bu husustaki şartname ve projeleri bei lira bedel mukabilin• 
de komisvondan alabilirler. (2134) 7--3502 
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Naci Kağıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon 1230 
+;*iı 

~)J!ı.~'!.~;~\~~~ 4 PAAA.4ILE 

OL•BOL 

w , 

fULUMBA•KATALOG.UMUZU~i~TEYIN 

BOURLA BiRADERLER VE Ş51 

Öeni~isesi müdürlü<ıünden: 
Mektebimize (108) lira iicretli bir İtalyanca muallimi 

alınacaktır. 
Madd!: ı - Mutlaka Üniversitede bilimtihan ehliyetna-

meyi haiz veya Maarifte müseccel İtalyanca muallimi ola
caktır. 

Madde 2 - İstekli bulunan12rdan hiç kir yerde vazifedar 
olmıvanlar tercih edilecektir. 

Madde 3 - Arzu edenlerin nihayet 5 eylfıl 934 tarihine 
kadar Heybeliada'da bulunan mektebimi7e miiracaatları. 

(4872) 7~3473 

Ankara Nümune Hastahaesi 
Baştabipliğinden: 

Hastahanenin ihtiyacı olan ameliyat ve pansıman ıçın 
musaffa on bin metre tülbent ve 3000 metre sargılık ameri
kan bezi ile bin kilo Üç A. marka musaffa pamuk ve 16 ka 
lem muakkam katgut ve yedi kalem Rontgen malzemesi ay
n ayn pazarlıklarla mübayaa edileceğinden talip olanlann 
29 ağustos 934 çarşamba günü s.a~t.ıo.~a has!a?ede müteş~k 
kil komisyona ve evsaf ve şeraıtını gorm~k ıçın de her gun 
Ö~leclen sonra hastahipli~e müracaatları ılan olunur. 

(2135) 7~3501 

Nafıa Vekilet·nden, 
Çankaya - .ıyaseti Cümhu~ ikametgahı • . . . ~ı. 

rnan Çiftliği Marmara havuzu cıvarı yol~arı !f~kıını~e~~ Mıl
liye meydanı ve Yenişehir'de Nafıa Vekaletı bınası onunden 
geçecek yolda yapılacak (49.716.00) lira ~eşif bedelli tesvi · 
Ye bordür şose tamir ve asfalt kaplama ınşaatı kapalı zarf 
usuliyle 25-8-934 ten 15-9-934 tarihine ~adar yirmi bir ~ün 
tnüddetle münakasaya konulmuştur. Munakasa Ankara d<ı 
Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında 15-9-934 cumartesi 
aiinü saat 15 te yapıla.caktır. Münaka~aya iştir.~k i~in veri~ · 
tnesi tazım g-elen temınat (3728-20) lıradır. Munakasaya ıs· 
tirak etmek istivenlerin teklif mektubunu sartnamede yazıh 
olduğu veçhile hazırhvarak mün::ıkasa tarihinden evet mii. 
nakasa komisyonu reisliğine tevdi etmeleri veva bu saatten 
cvcl vasıl olmak ~artivle gönıiermeleri lazımdır. 

Bu ise ait sartnarıı-: ve mütemmimi olan evrakı istiyen· 
ler 250 kurus mukabilinde Ankara Nafıa Vekaleti malzeme 
fl'lÜdiirlüö-ilnrlorı cı::ıtın ;ıl::ıhilirlt"r. f?l 24) 7-3541 

Balıkesir Vilayeti 
Encümeni Daiınisinden: 

Ayvalık - "ltınova yolunun 6+ 588 - 8 -765 inci kilomet
releri arasında şartname ve keşifname mucibince yapılacak 
tcsviyei turabiye ve kaldırım in~aatI 10 eyllıl 934 tarihine 
!11-iisadif pazartesi günü saat on beşte kapalı zarf usuliyle 
ıhaJe edilmek üzere münakasaya konmuştur. Bu inşaatın 
bedeli kesfi 8305 lira 67 kuruştur. 

. Münakasaya: Liyakati fenniyesi ba~mühendislikçe :as
dık edilenlerin istirak mesulivetleri ile calışacaklar. Ehlıyet 
~esikası ve Tica~et vesikası ibraz edenler kabul olunacak v~ 
l"~ vesikalar yevmi ihaleden laakal 8 gün evel baş mühendis
bge ibraz edilmiş bulunacaktır. Talip olanların bu vesaik ile 

eraber % 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate makbuz 
ve mektuplariyle yevmi mezkGrda ve vakti muayyenindc 
~.suıü dairesinde encümeni vilayete fazla malfimat almak is
k1:Yenl7rin daha evel ba~mühendisliğe ve encümeni vilayet 
alemınc müracaat etmeleri ilan olunur. (2168) 7-3551 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Ankara Le,·azmı Amirli

i;>i Sntın Alma Kom is 
Aylık icar 

Mevkii Cinsi Kapı Metruke Muhammen Kaç taksit Mülahazat 
yomı iylanlnrı 

İLAN 

No. No. kıymeti olduğu 

Aşağı Ayrancı Bağ maa 
hane 

13 394 
Lira K. 

20 00 Müşahere suretiyle 

Yukarda yazılı maa hane bağ icarırun ihalesi 17-8-934 
zarlığa ~ıkanlmıştır. Taliplerin müracaatlarr. (2098) 

tarihinden itibaren bir ay pa-
7-3469 

i66000 kilo kuru ot kapalı zarf 
usuliyle ihalesi S eyliıl 1934 çar • 
şamba günü saat 14 tedir. Şartna • 
meıini gönnek üzere bergün ve ih&· 
le günü vakti muayyeoicden evel te· 
minat ve teklif mektuplarını makb z 
mukabilin e Ankara Levazım amir· 
liği satın alma komisyonu riyasetine 

Ankara Milli EmlAk M .. dürlüğünde: 
Mahallesi Mevkii Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse kaç taksit müla-

sokağ"ı N o. No. kıymeti miktarı olduğu hazat venneleri. (1951) 7-3288 
Lira K. 

Bozkurt Çankırı cad. hane 9 91 
1 16i2 
l / 16i3 
36-37 

17 

346 
39r 

391 

400 00 Tamamı Nakden ve peşinen 
Balaban ~eşme 

" 
~· ,, ,, 

Ense Cebeci 321 i55 M.2 tarla. 
Balkehriz 5555 M. 2 harap 

hane 

500 00 
350 00 

1350 00 
300 00 

" 
,. 

" ,, " 
" 

,, 

" 
" ,, 
,, 

D. n. \' nllıırı vf' Uman . 
far• 11. i\?ıl '\a. Al Ko. 

mİ14yonn ilanlan. 

Yukarda yazılı emvalin ihalesi 8 eylfıl 934 cumartesi günü saat 15 te icra edilmek üzere 
miizavedeve konul:nuştur. Ta tiplerin müracaatları. (2101) 7-3468 

İLAN 

Lokomotif aksamı kapalı 

zarfla münakasası 6.10.934 cu
nartesi ~nü saat 15 te l.nka· 
,.ada idare binasında yapıla
;aktır. 

Ankara M;ııi Em ak Müdürlüi-ünden: 
Mahallesi Mevkii Cinsi Umum Metnıke Muhammen Hisse 

No. No. kıymeti miktarı 
Kaç taksit Müla-
olduğu hazat sokağı 

Misakı milli Çatal dağ hane 23 895 79 
Lira K. 

180 00 Tamamı nakden veya ikinci 
tertip mübadiJ bono
su ile peşinen 

Tafsilat Ankara ve Hay
iarpaşa veznelerinde on beşer 
ira va satılan şartnamelerde 
.•ardır. (2091) 7-3466 

Leblebici Yenisar ,, .i 19 223 800 00 ,, ,, ,, r ercüme ve lnP.ilizce 
Coraklık 4596,50 M.2 Bağ 17 250 OC ,, ,, ,, 

Yukada yazılı bağ' ve hanelerin ih~lesi 8 eylfıl 934 cumartesi günü saat 15 te icra edil- H~~usi Oers. 
mek Ü.zere müzayedeye konmuştur. Taliplerin müracaatları. (2099) 7-3470 Pos!o K11tn•11 200. 

Eskişehir Hava Mektebi 
kumandan ı~ından: 

Hava mektebine kavıt ve kabul icin mukaddema verilen 
müddet birinci tesrin n34 sonuna kadar uzatılmıştır. 

Taliplerin evelce ilan edilen şeraite göre tekemmül et
tirecekleri evrakı lm t~r:lıe kadar mektebe göndermeleri 1ü 
zumu ilen olunur. ( 4840) 7-3452 

Ankara J2ndarma satın a~ma 

komisyonundan: 
Nüınune ve evsafına uygun olmak şartiyle 2039 çift ye

meni 5. 9. 934 tarihine mi.isadif çarşamba günü saat 14 te ka 
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. İsteklilerin nümune ve 
evsafını gıörmek için her gün ve pazarlığa karışmak için de 
ilk teminat makbuzu ile mezkur gün ve saatta Ankara müs
takil tabur karargahında müteşekkil komisyonumuza mü -
racaatları. (20li) 7 - 3443 

Gazi Orta Muallim Mektebi ter -

biye enstitüsü müdürlü~ünden: 
1. Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü ta

lebe kayıt ve kabııl muamelesine 15 ağustos 1934 tarihinde 
baslanacaktır. Müessesenin: Pedagoji, Edebiyat, Tarih • 
Co~rafva. Tabii ilimler. Rivaıiye, Resim - iş, Beden Terbi
vesi şubeleri vardır. Mektebi bitirenler: ortamekteplere, or
ta dereceli meslek mektPnlerine muallim ve ilkmektep ted
risat miifl'!ttisi t~uin edilir. 

2. Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü yük 
sek n .. recelidir. 

3. Yukardaki zfünrelere: lise ve altı senelik muallim 
mektenl,.ri mezunları miisahaka ile alınacaktır. 
'Bes !'=•n,.lik m,1,.,n:m mektebi mezunJarm~an en az bir sene 
mnv:ıffr-1,rv,.tle ilkmekteo hocalığı vaQanlar yalnız beden 
terl-.iu""!';i. resim - is s11h0 lerine müsabaka ile girebilirler. 

4 Lise ve altı senelik muallim m""1<tebi talebesinden cy
lul mezmıivP.t imtih:ınına kalanların da müsabakaya girme
leri cahdir. Anrak: hu ~ihi taleb .. rıin mü«1;ıbakayr ka7.andığı 
takrlirde mektebe ahnahilmesi, 1934 eylul devresinde şe • 
h:ır10tn::ıme almıva muvaffak nlnıahrma bağ'lrdır. 

5. Kavrt ve k~btıl sart1 !'rı Maarif '~i•dürli1td,.rine gönde
rilmic:tir. M~ktebe P.:İrm~k istivenlerin 6 evlul 1934 oersem· 
be aHnHne ~~dar JYinnek İC>tf"rl;kleri c:tıbl"Vl ta~rih ederek bir 
i~tirl~ ile hı1lunduklan yerin Maarif Müdürlüğüne müracaat
tan l~ .. ·mdrr. 

6 Müsabakalar 8 ve Q ev1U1 1934 tarihinde yapılacaktır. 
(1993) 7-3352 

________________________________________ ....;.;:.;, ___ __ 

Jandarma satın alma 
komisyonundan: 

Eylulün on sekizinci salı günü saat onda mevcut nümu
ne ve evsafına uygun olmak şartiyle kapalı zarf usuliyle 
(22343) metre yataklık kılıf bezi satın alınacaktır. İstekli
lerin nümuneyi görmek ve evsafını anlamak üzere her gün 
ve münakasaya karışmak üzere münakasa gün ve saatinde 
Ankara jandarma müstakil tabur karargahında komisyonu-
muza müracaatları. {2037) 7- 3444 

' 

eve i Belediyesin en: 
Develi kasabasında yaptırılacak elektrik tesisatı 1 ağus

tos 934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulup keyfiyet Milliyet \ e Hakimi
veti Milliye gazeteleriyle ilan edilmiş ve yevmi ihalede ta
lip zuhur etmediğ"inden belediyelere ait mü~ayede ve mü
nakasa hakkındaki nizamnamenin 3 üncü maddec;inin C fık-

ı rasına tevfikan isin bir ay içinde pazarlıkla ihalesi ve işbn 
1 av müddetin ilk ilan tarihinin mebde ittihaz edilmesine 
encilmence karar verilmiştir. 

Talipler bu müddet içinde teklifleri bizzat Develi bele· 
diye encümenine müracaat ederek ~ifahen ve yahut tahriren 
vap~bileceklerdir. 

Bir ay sonunda vaki olacak müracaat kabul edilmiyeceli 
tir. Tesisata ait proje, keşifname. şartname, fenni tarifna
me, ve sair bilcümle evrak İstanbul ve Ankara belediyelerin
de oldu~undan evrakı mezkureyi bütün teferruativle 5 lira 
muk~bilinde mezkur belediyelerden alabileceklerdir. 

Talipler bu bir ay icinde Develi belediye encümenine her 
gün öğleden sonra saat 17 ye kadar müracaat etmeleri ve 
vahut tekliflerini tahriren göndermeleri lüzumu ilan olu-
nur. (2159) 7-3545 

Askeri fabrikalar 
ticaret kaleminden: 

9-9-934 te pazarlığı yapılacağı ilan olunan Oleum ve sa• 
ir malzeme meyanındaki 20 ton Glikol şartnamesinde tas· 
hihat yapılmıştır. Alakadarların yeni şartnameyi görmek 
ü lere müracaatları. 7-3500 

İnhisarlar Umum 
MüdürJü~ünden: 

Ankara'da Atış mahallinde İdaremizce inşası mukarrer 
Çardak, Derenaj, su tesisatı ve sair inşaat kapalı zarf u uliy· 
le münakasaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartnamesiyle projeleri beş lira mukabl· 
linde Ankara Başınüdüriyetinden ve Cibalideki Levazım Mu 
hasibi Mesullük veznesinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 16-9-934 tarihine müsadif pazar günü saat 
"15., te Cibalideki Alım, Satım komisyonunca icra kılınacak
tır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlerine göre yu
karda tayin olunan gün ve saatten evet komisyona verilme • 
lidir. 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası mucibin• 
cc fenni ehliyeti haiz bulunanlar i~tirak edebilir. 

5 - Her istekli inşaatın bedeli keşfi olan "15581,, lira 
"67,, kuruşun % yedi buçuğu nisöctinde muvakkat teminatı 
tayin olunan gün ve saatten evel teslim etmelidir. (5008) 

7-3548 

Ankara Valiliğinden: 
ı - Bu sene Ankara merkez ilk mekteplerine talebe lia• 

yıt ve kabul muamelesine 10-9-934 tarihinde başlanacak ve 
25-9-934 tarihine kadar devam edilecektir. Her ne kadar ted• 
risat başlandıktan bir ay sonraya kaclar kayrt muamelesi de
vam ede~~e de talebeye d~rs başlar başlamaz yer Lulunması 
ve tahacume meydan venlmemesi için bu müddet zarfında 
müracaat yapılması çok muvafık oiaeaktır. 

2 - İlk mekteplerin birinci sınıflarına yalnrz 927 doğum• 
lu çocuklar alınacaktır. 

3 - Talebe velilerinin evlerine en yakın bir nk mektebi
ne müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (2103) 7-~ 

.. 
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Dikkat!. 
Şirketimiz, radyo amatörlerine bir hizmette bulunmak 

emeliyle berveçhiati hususatr muhterem radyo meraklıları
na arzeder: 

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

2 - Müracaat edeceklerin, ellerinde bulunan eski radyo
ların cins ve modelini ve bulunduğu vaziyeti ve te • 
ferrüatım bildirmeleri rica olunur. 

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

4 - Bu apareyleri 
tecrübe için muhte
rem müşterilerimi-
2in emrine ~made 
kılmaktayız. 

Türk Philips Limitet Şirketi 
Ankara, telefon: 3722 

Askeri Liseler 
Müfettişliğinden : 

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

1 - Ri7aziye, Fiizli, Kimya, Tarih, Coğrafya, Almanca. 
2 - Birinci maddede yazılı derslerin muallimliğine ta

lip olantann üniversitenin o derse ait şubesinden mezun bu· 
lunmus olacaklar veva Maarifin aynı derecedeki mekteple· 
rinde mU!;eccet muallim butunmu~ olacaklar ve yahut mü
tekait zabitandan üniversitede imtihan vermiş ve ehliyetna· 
ıne kaıanmış bulunacaklardır. Riyaziye için yüksek mühen
<fis mektebi mezunu olması da caizdir. 

Almanca için siviller de üniversitede imtihana sevkedi· 
lir. 

3 - fstanEul'daki aslierl liselere talip olanlar için veri· 
lecek avlık Ucret 84 ve Bursa lisesi icin 98 ve Erzincan ve 
Konva Orta mektepleri için 98 ve 108 lira aylık ticret verilir. 

4 - Bu muallimlikter kin mütekait zabitandan veya si
vil mna11im1erden arzu edenler hangi mektebe ve hangi der· 
Be tallı> olduklarına aair yazacakları birer istidaya hal ter
cÜmelerint (Fislerini) iliştirmek suretiyle 934 ağustos niha
yetine k~d~r Ankara askeri liseler müfettişliğine göndermiş 
1:>ulunma lıdırtar. 

Kmkkale'deki askeri sanatlar mektepleri için aşağıdaki 
i:ierslere ve vazifelere muallim ve memur alınacaktır. 

1 - Atelye müdürlüğ'ü, Atelye ressamı ve resim mual
limli~i, 

Tekneloji (sanat bilgisi) muallimliği, musiki muallim
liği, 

2 - Bu vazifelere talip olanların vesikalarının birer 
suretlerini ve fişlerin! bir istidaya iliştirerek 934 ağustos 
nihavetine kadar Ankara Askeri liseler müfettişliğine gön· 
aermiş oımalan iycap eder. 

3 - Atelve müdüriyetine 126, ressam ve resim muallim
liğine 108 Tekneloii muallimliğine 108 musiki mua11imliği-
ne 98 lira avlık ücret verilecektir. (1932) 7-3233 

• 
lstanbul: Posta T.T. binalar 
ve levazım Müdürlüğünden~ . 
Milstahdemin için yaptınlacak 2000 - 2600 takım Elbise 

ICapab zarf usutiyle münakasaya konulmuştur. 
MezkOr Elbiselerin 5 eylitl 934 tarihinde ihalesi yapıla

cağından taliplerin şartname almak için her gün, şartname
nin mahsOs maddesindeki tarifat dahilinde hazırlanacak 
teklifnamelerle teminatlarını ihtiva edecek kapalı 2arflan 
tevdi için de mezktlr tarihe müsadif çarşamba günü saat 14 
te Beyoğlu Posta T. Binasının üçüncü katında mübayaat 
komisvonuna müracaattan. (4637) 7-3354 

Ankara yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

l'üksek Ziraat Enstitüsüne ait Ankara'da Yenişehir civa
nnCla Saksenberg şarap fabrikası namiyle maruf olan f abri
ka 31 mayıs 935 tarihine kadar icara verileceğinden taliple
rin tartnamesini gönnek üzere enstitU muhasebesine ve % 
r,s teminatlariyle 27 ağustos 934 tarihine müsadif pazartesi 
giinil saat ıs te enstitü idare ve ihale komisyonuna mUra· 
caatlan. (2104) 7-3475 

HAKiMiYETi MfLLITh 

Başvekalet istatistik 
Umum Müdürlüğünden: 

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

2. - Bunlardan birisi Roma İstatistik Mektebinde, diğer 
ikisi Nevyork Kolombiya Üniversitesinde tahsil edecekler
dir. 

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

4.- Tahsile giden talebe avdetinde mevzuatı kanuniyenin 
müsaade ettiği miktarda maaş veya ücretle memurin kanu
nunun 64 üncü maddesi mucibince İstatistik Umum Müdür
lüğünde vazife görmeğe mecbur olacaklardır. 

5. - Bu talebeye, Maarif Vekaleti tarafından, ecnebi 
memleketlerde tahsilde bulunan sair talebe misillü tahsisat 
verilecektir. 

6. - Taliplerin yaşlan yirmiden kü~ük, otuzbesten faz-
1 a olmıvacaktır. 

7. - Talipler ya hizmeti askeriyelerini ifa ederek asker
likle ilişikleri olmadığını müsbit evrak ibraz edecekler ve • 
ya üc senelik tahsil esnasında askerlik hizmetinden müeccel 
bulunacak vasta olacaklardır. 

8. - TaliplP.r arasında Ankara'da İstatistik Umum Mü· 
dilrlüiünde ve İstanbul'da Maarif Müdürlüğünde aşağıdaki 
ilim zümrelP.rinden tahriri müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

a) Riyaziye (Hesap ve cebiriata) 
b) fktısat (Umumi maltimat) 
c) İlmi malt (Umumi malUmat) 
ç) Umumi coğrafya 
d) Lisan (Fransızca, İtalyanca, İngilizce ve va Al

mancadan tercüme ve tahrir) 
İmtihanlar EvlQtün 8 inci cumartesi günü yapılacaktır. 
9. - Taliplerin asağıdaki vesaikle bizzat veva muvazzah 

adreslerivle tahriren 4 eylUl 934 tarihine kadar İstatistik 
Umum Müdürlü~üne mUracaat eylemeleri lazımdır: 

a) Nüfus tezkeresi 
b) Mektep sehadetnamesi veya musaddak sureti 
c) Ahvali sıhhivesinin tahsile müsait olduğu hak

kında resmi bir heyeti sıhhiye tarafından v~ril
miş rapor. 

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

sikası. 
e) İki adet kartpostal büyüklüğünde fotoğraf 

10. - İmtihanda muvaffak olanlardan hanl{isinin Romaya 
ve hangilerinin Amerikaya gönderileceğini İstatistik Umum 
Müdürlilğ-ü tavin edecektir. (2053) 7-3412 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1: Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 
ve Onnan Fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve ne· 
har? erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartlan 
aşaJhda vazıhdır. 

A: Türk tebaasından olmak (Ecnebiler hususi talimat· 
namesine göre kabul edilir). 

B: Lise hakalorvasmı vermis bulunmak 
C: Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yulia

n olmamatC. 
D: Mesleklerinin iycap ettirdiği beden kabiliyeti ve 

sa~lamlıklan hakkında tam teşekklillil hastahanelerden 
sıhhat raporu getirmek ve aşı şehadetnamesi vennek 

E: Beledi ve veya polis merkezlerinden hüsnühal maz· 
oatası ~etirmeK. 

2: Enstitüve girmek istiyenler yukardaki vesikalarla bir 
tikte 6 kıt'a fotoğrafı bir istida ile doiruca Ankara'da Yük· 
sek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğ-üne göndermelidirler. 

3: Müracaat zamanı temmuzun onuncu gününden EylO
tün sonuncu gününe kadardır. 

4: EvraKı tam olmıyanlar Enstitüye kabul edilemezler. 
Müessese kavıt ve kahuJ edilen talebeyi iki ay zarfında tek· 
rar muavene ettirir. Kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanların 
kavdı silinir. 

5: Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için
de staimı veya Fakiiltesin; bırakanlardan veya cezaen çıka
rılanlardan hiikumetce vapılan masrafı ödiyeceklerini dair 
Enstitünün verece~i nHmuneye göre Noterlikten musaddak 
kefatet;:ıme vereceklerdir. 

6: Vaktinde tam evrakla müracaat etmişler arasında ka· 
bul edilecek talehr. diploma derecesine vemüracaat tarihle· 
rine g-öre tefrik edilecektir. 

7: Ziraat, Bavtar, Orman Fakültelerine alınacak talebe
ler tabii ilimler fakültesinin l, 2, 3 üncü sömestrlerinde mev 
cut derc;leri de takibe mecburdurlar. 

8: Ziraat Fakültesine alınacak talebe Ankara' da Gazi 
Orman Çiftliiinde on ay staj göreceklerdir. 

Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbise masraftan 
1Carşılri!ı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

9: Ucretli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek üze· 
re 275 liradır. 

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

(1436Y 7~2598 

imtiyaz sahibi ve baımu· 
llarriri F ALIH RIFKI. Kulüp 

25 AGUSTOS 1934 CUMARTESi 

Sandıklı Gecici cami inşaat 
komisyunn reis H ~inden: 

Altı sene evet kazamızda müceddeden inşa edilmekte o
lan cami bazı sebepler dolayısiyle bugüne kadar natamarrı 
kalmış ise de mezkQr cami fennin kabul ettiği şekilde ikmal 
edilmek üzere inşaatına haslanacağmdan miiteahhidi bulu· 
nan Kayserinin Darsiyak köyünden Farsak oğlu Mehmet ve 
Darlason köyünden Civelek oğlu Mehmet Raşit Efendileri~ 
azami bir aya kadar komisyonumuza müracaat etmeleri aksı 
takdirde herhangi bir müteahhide verilerek inşa ve ikmal 
ettirileceğinden bu yüzden tevellüt edecek zarar ve ziyanın 
da kendilerinden alınacaih ilan olunur. (2109) 7-3476 

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

kışın iycaba göre hayvan, kızak gibi vasıtalarla naklolunma· 
sı meşrut ayh~ı 787 lira eski bedelli Trahzon - Bayburt ara• 
sı postası biri eskisi gibi diğeri denk postasiyle birleştiril· 
mek suretivle iki şekilde münakasaya konmustur. 

2 - Münaka!lıa 13-8-934 ten itibaren virmi gündür. 
3 - Birinci sekle e-öre gitme gelme 6SO serden her sefer· 

de 1300 kilo ikinci ı:;ekle göre gene gitme gelme binerden iki 
bin kilo vük tasmacaktır. 

4 - Bu nakli vat icin heheri 1500 kilo ağırlığı taşıyabile
cek dört otomobil bulundurulacaktır. 

5 - Kararlaşacak bedellere göre idare lehine görülecek 
sekil tercih olunmak iizere ihale ey1ı1lün birinci cumartesi 
günü saat on altıda Trah7.on posta ve telgraf Başmiidilrlii.o 
ıliinde yapılacaktır. (2042) 7-3408 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara merkez İnönü, İltekinbey, Çankaya, Ga.zl 

kız, Gazi erkek, Mimar Kemalettin, Dumlupınar, İsmetpr 
şa, A lbavrak. İstiklal, Keciören mekteplerivle Etimesut Y"' 
tı mektebinin tamiratı 2561 lira 50 kuruş, Bali kaazsı Mel"' 
kez mektebinin 600 lira, Havmana kazası merkez mektebf. 
nin 14 71 lira muhammen bedel üzerinden münakasaya çıka' 
nlmıştır. 

2 - Münakasa merkez mektepleriyle Etimesut yatı me1i 
tebinin tamiratı ayn Bala kazasının ayn, ve Haymana kull'!' 
smdaki <'Vn olmak üzere Uç kısım üzerinden yaprtacak!U'·"'--' 

3 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedellenn ~ıo. 
7 ,5 u tutarında muvakkat tamirat akçelerini önceden hus~ 
sr muhasebe veznesine yatınnatan lazımdır. 

4 - Taliplerin şartnameyi gönnek üzere her giin Maarif 
müdürlüğüne ve ihale günü olan 27-8-934 paazrtesi saat od 
beste daimi enciimene müracaattan. (1847) 7-3162 

lktısat Vekaletinden: 
Vekalet devairi ihtiyacı için pazarlık suretiyle evrald 

matbua tabettirileceğinden taliplerin nümunelerini gönne~ 
Uzere Levazım müdürlüğüne ve 30-8-934 tarihine mUıadu 
perşembe gilnii saat ikide yilzde yedi buçuk teminatiyle biP 
likte vekalet satın alma komisyonuna mliracaatlan ilan 0111' 

nur. (1860) 7-3161 

Maliye Vekaletinden: 
Maliye Vekaleti binasında icrasına lüzum görUlen 48.30 

lira 70 kuruş bedeli keşifli tamirat pazarlıkla yaptınla~ 
tır. Taliplerin ihale günü olan 1-9-934 cumartesi gUnU ıaaC 
15 te % 7,5 pey akçesiyle Maliye Veklletindekl komisyon• 
müracaattan. (2139) 7-3517 

Bursa Ziraat Mekte -
bi Müdürlüğünden: 
Bursa Ziraat Mektebi Talebe 

kayıt ve kabul şartları. 
1 - MEKTEBE BU SENE LEYLi ve MECCANİ 
ONBEŞ TALEBE ALINACAKTIR. GİRMEK 

İÇİN KABUL ŞARTLARI: , 
A - Türkiye tebeasından ve hüsnühal eshabmdan olma~ 
B - Orta mektebi bitirmiş, çifçi veya erazi sahibi evladı ol" 

mak. 
C - Yaşı on dokuzu geçmemiş olmak. 
D - Tahsil esnasında mektebi bila mazeret terketmemtli 

ve terkettiği takdirde kendisine yapılmış olan bilU~ 
mum masarifi ödeyeceğine dair noterden musadda 
'(mektepten alınacak nümune veçhile) kefanetnarrtl 
vermek. 

F - Talip miktarı muayyen adedi geçtiği takdirde yapılr 
cak müsabaka imtihanını kazanmaktır. 

2 - Mektep Teşrinievel başında açılacağından taliplf 
rin nihayet Eylfilün onuncu gününe kadar yukarda yazı. 1 

evsafı haiz olduklannr bildiren vesikalarla birlikte bir istı" 
da ile mektep müdürlüğüne müracaat etmeleri. (1891) 

7-3248 
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