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SAYISl HER YERDE 6 KURU~. 

Yurdu Kurtaran Büyük Savaşın Onikinci Yıldönümü 

" ... 26 ağustos 1338 sabahı düşmana taarruz için emir verdim ... 
Sabah saat beş buçukta taarruzumuz başladı ••• ,, - Gazi Mustafa Kemaı 
Gece karanlığı bashğı vakit türk kahramanlan, Af yon gençleri Onlü bir yıl dönümü 

yunan mevzilerinin üzerinde bulundukları silsilenin Kocatepe' de Türkiye 
en vüksek hatlarına çok yaklaşmış bulunuyordu. Afy•·· 2s <A.A> - Dün "•'kevı•.ı. İş Bankası 

muhtelif kollarmdan bir çok gençler bat-Yurdumuz bugünkü kayıtsız ve • b• • d• 
fartsız istiklaline, milletimiz tam lannda Ev reiıi olduğu halde atla ve ya- OD yacını Jtir I 
h h · t ''k••lme ya olarak iki büyük kafile halinde Koca- '!I' ürriyetine, cüm urıye e, yu -
ie, büyümeğe, refaha, hulasa. hakkı 
olan ıerefli mevkie götüren ınkıla
ba varabilmek için çetin, kanlı v~ 
savaılı bir yoldan geçmek mecburı-
Yetinde kalmıttır. . 

Bu yol; kendisine sunduğu nı: 
metlerin çokluğu kadar güçlüklerı 
de ihtiva ediyordu. Onu geçmek, ha 
!I dönmeden, düşmeden bu ralçın 
byalan a,mak için bütün tarıh ~
i'Unca milletimiz kadar aavap, guç 
lükleri yenmeğe, ahtkın ~lmak ~.e 
!tendi sinesinden çıkardıgı bu bu
'Yiik evlatlarının gösterdiği yolda di- ~ 
•iplinle azimle yürümeği bilmek la
zımdı. Maddi i.mkinları bizimle kı
Yaa kabul etmiyecek kadar çok olan 
bir haylı mağlup millet arasında bü
tün arzularını büyük bir harbın ga
liplerine kabul ettirebilen yegane 
millet olutumuzun aebebini batka 
IW'etle lyzah imkinı yoktur. 

Her aene bugünlerde, yani tilrk " 
Batkumandanınm Koca tepe' de or
dularını dütman siperlerine saldır -
dıfı amanlann yıldönümünde ba
'ımmı arkaya çevirip geçtiiimiz çe. 
tin yolu. sarfettifimiz fevkalbeter 
enıei( g6zden geçirmek mutlaka la
zımdır. Bu; her ,eyden evel yurt 

"?rtulduktan ve iıtiklal kazanıldık
tan .sonra bizi her gün daha batka 
\ıedeflere, daha bafka zaferlere kot 
turan, dilde, bilgide, imanca yap
tnakta, zenginlikte, iktıs8:tta,. ~~
Jide her gün biraz daha ıl!fı ıot'!
ren teflerin ve bunları yerıne geta
renlerin haiz oldukları azim ve kud
retlerini RÖrmek ve o çetin cidal ile 
kıyu edilemiyecek olan bugünki 
'vaflarda da mutlaka muzaffer o 'Gazi Baılamanlo 

• 16 'Fi'J 

• 

tepeyi ziyaret etmİ§lerdir. Büyük zafer -
de Gazi Hazretlerinin ilk taarruz emrini 

• verdikleri bu tarihi tepeye gidiş, gelit o
radaki duraklama hariç olarak atla iki IR-

at ıürmüştür. 
Tepeye varılınca bütün kafile toplana 

, rak Büyük Kurtarıcının harekatı tara11ut 
ettikleri mevzie dikilen şanlı bayrağımızı 
ıelamlamıştrr. Kafile ile beraber giden 
binbaşı Müfahham Bey 1903 metre irtifa
ında olan bu tepede bütün harekat mahal
lerini göstererek taarruz hakkında iyzahat 
vermiştir. 

Civar köylüler de bu meraıime iştirak 
etmiılerdir. Kocatepe'de top mevzileri ve 
siperler hala 1ıöze çarpmaktadır. ------....... ..-----~ 

Cümhuriyetten sonra kurulan 
ilk türk mali müeaaeaesi, Türkiye it 
Bankası, bugün onuncu yqmı biti. 
rip on bir yaıına ıirmektedir. 

Ankara' da, istasyon caddeaincle. 
küçük bir evde ilk merkezini mey. 
dana getiren bu bankamızm buaün 
varmıt olduğu merhale, itlerinin ı• 
nitliği bakımından bile, bir çok ,.. 
hancı benzerlerini imrendirecek iı. 
ri bir merhaledir. Kaldı ki yaban. 
cı memleketleri hali kıvrandırmali 
ta olan iktısadi buhramn deftllll 
yüzünden sayııız mali müeaıe1eler 
gİfelerini kapamağa mecbur obnut 
lardır; bu ela, it Banbaı'nm lebia• 

F ahrettin Pş. nm kaydedilecek ve onu ıt1are ec1enı •• 

:! t• d ki rİD ~ ··--·~· rıfllSe ID e cap~ an a1daa slsteM klJC 

k A h tİ • eetlerini ılaterecek hlr noldmdır. L as erı eye mız S&SeD leçell OD Jdm bllhsolara 

Odesa'ya vardı tetkik ediı~ oı ............. 
muntazam •nkitafı, ~ 

. Odesa, 25 (A.A~ - Huıuıi muha~ telkin etmele manffü oldala IJ1I 
rnızclen: Franı Men aovyet vapuru ile. • 
Fabrettin Paıa'nın riyasetindeki 14 kitilik madın hU,uldülfl, ıeclrllmelde o• 
aıkeri heyetimiz bu sabah Odeaa'ya ıel - lan ıılantdı mab denmba ...,..... 
diler. lıtikbalde Roma IMiyük elçimb Hü lerine intlhaldald ......._ derW 
aeyin Racıp Bey, konıoloıluk memurlan- ıöze .~· • 
mız, aovyet aıkeri erkanı ile mahalli hü - Bır mılyon lıra ._....ye U. iM 
kumet memurları hazır bulundular. Bir batlıyan İt Banka11 ODU 1921 da i 
ukeri lata selam resmini iyfa etti. Milli milyona, 1927 de 4 milJOD&, 19ZI 
martlar çalındı. Heyetimizin ıeçecefi da 5 milyona çıkımnqbr. s.ma,.. 
yollar kimilen Tiirk ve Sovyet ba,...Jdari ile beraber, ODUD teni ohmdatll 
le donatılmııtı. tubelerin l&JIU da Uddea dlrcl.I 

Buıün saat ikide ıenflerine Londra dörtten altıya, albclaa OD dlrde, Oll 
otelinde bir öile yemeği verilecektir. He- bete, yirmi dolma, abla ........... 
yetimiz bu aktam Moskova'ya Ureket altıya çdm11fi"• bdad f..ı17-t 11 • 
edecektir lından iytihuen alswta, Uman itle-

. ri, ipek memucat ana,.U, madea. 
,eker, telaiz telefon, milli reau8 • 

Filomuz Tekirdağında. ranı, yün mensucat aanaJii, cam. 
yarıkok gibi türlü itlere ittirak .t • 
mittir. 12 bin küsur liradan hatlı• 
yan mevduat 41 milyona•• it Ban. 
kası'nın ilk çığırını açtılı tuamal 
mevduatı iae 14 milyona yaklapnJI 
tır. Bu de küçilk tasamıf erbabı il• 
büyük mevduat sahipleri nezdin• 
bankanın kazanmağa muvaffak ol• 
mut bulunduiu yüluek iytimadıd 
derecesini gösteren llf ıötilrmes M 
lillerdendir. 

Tekirdağ, 25 - Yavaz, Zafer, Tmaı· 
tepe bugün Gelibolu' dan limanmıı:ıı::a gel • 
mişlerdir. Filo bundan Erdek ve Gemliğe 
gidecektir. (A.A.) 

iki fransız tahtelbahiri 
İstanbul'a geldi 

lıtanbul, 25 (A.A) - Bu sabah lima· 
nunıza franıız donanmaaına menıup An
tiyop ve Laveıtal isminde iki denizaltı ıe 
miıi gelmittir. 

it Bankuı'na uzun muvaffü:IJ 
yet yıllan dileriz. 

Muhafız Gücünün bisiklet turu nasıl geçti ? 

Bisikletle 3508 kilometre 
Fakat bu yeıillik ve apçbk çok ya • san kayalıklar iprleri .,.._, ~ ~ 

zık ki yalntJ baV11%larm bulunduğa ..... ,. mafa'!la~ tı ... ta ibr:. Dirik r• • 
inhisar ediyordu. Havuzlarm içerİIİllde ta • I~ ~pti: la I~ 0° da e~ 
yanı hayret derecede çok balık vardır. A - m•~-•e .. · "i_. 1 JO ~-~ ıfu-
d b h ___ _._, • •·-·ı hir n· yorıuuııapllUlal uıze anau....-- n ıııaıı .. eta u ayvaacuuar msau &upu L • di 1 =--..!-d ı_! L~..l:ll.....t-!..1-. d' H -•!-: • tabamZ hitiin ua· vm ren J'O a&nm eu u,. __ a • zıyette ır. avuza ıı:wull • k • • l"ka a--L" 1 • ı.ı.s. ' 
lıklar oraya biicim ediyor Ye hir JIJece mımı .~ a •e 1na11u eri ıA Ra~-. ~ 
bekliyorlardı. Balıklarm, imana btl derece Dlll ko~ler~e JOrpalaı-- ,w.n.li, 

,. . ab.-aımm seltebi kimRDilı .. balddan fe- ~nretimlıı •• •• ip. lllJllWslil 
l ... . · · .. 26 aj.ıfes ı...-nızula ••••• HDyet. l .. da kanetlerinin bU7ük lmml,.le uhk lbilemelilı•• ileri relmeldem, bip 1Jflll .... ..,......._ 1•Yıl D d~llDlıza ayman etmek ıçın lazım- iatanbul'un itıali ve Türklere mü- gı menilerinin cenup yanma Urfa'du soma projnMWmda V"na- Htea dala\a. ;,'ı&r+ _...11111 ...... 

1r. • • .. him bir darhe vurulması için kuY· = manen& :yapl)'Ol'du. plair, Dirik, Manlia. ıeliJOr ... V"mteMr ....,.,.... 
...., °b.. =~.~..!:; vetlerinden bir ım....... 'fekirdaiın Bu kunetlerh? ~ .,. mal- ,.ı.ıla Tar~ nl~ 'B:"'i ... W • ._Ji!'t ,:.,-:,;:ı.r lılr • 
lru~ti!den tamamen gafil olarak da toplarken, Türk Batkumandanh- (So• S. ına SGyUM•) len yerlerdea •eaYO • n 1 Rll • 
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).) RDAN GELEN SON HABERLER. 
!-\l.'1 \~\ .\"D.\. 

On öğüt 
Evlenecek a•manlara 

neler tavsiye ediliyor 
Berlin, 25 (A.A.) - Doktor Heinsi

us, dahiliye nazırı milli sosyalist fuka • 
ıını:ı ırk ofisi ile birlikte alınanların ev
lenmeleri hakkında aşağıdaki on madde
lik emirnameyi neşretmiştir: 

ı - Alman olduğunu düşün, 
2 - Sıhhatin yerinde olduğu takdirde 

evlenmelisin. 
3 - Vücudunu iyi muhafaza et. 
4 - Fikrini ve ruhunu sağlam tut. 
5 - Alman olduğun içi:ı ancak bir al

man veya şimal ırkına mensup birisiyle 
evlen, 

6 - Evleneceğin zaman alacağın ada
snın ecdadını tahkik et, 

7 - Sıhhat aynı zamanda harici güzel 
)iğin de bir şartıdır. 

8 - Ancak aşk ile evlen, 
9 - Bir oyun arkadaşını intihap ct

ıne ve evlneceğin adamın izdivaç arkadaş 
lığını ara. 

10 - Sağlam ahfat ancak izdivaç mef
Jnımunda hakikat bulur ve milletin tema 
disi üç vey.a dört çocuktan itibaren tabak 
ktık edebilir. 

Nuremberg'de büyük bir 
toplantı 

Berlin, 25 (A.A.) - Nuremberg'te 
toplanacak olan büyük kongrede 500 bin 
milli sosyalist hazır bulunacak ve yapıla 
cak geçit resmine de 180 bin siyasi amir, 
88 bin hücum, 12 bin muhafaza kıtaları 

azası ve 60 bin Hiler gençlik teşkilatı 
mensubu iştirak ey1iyecektir. İntizamı 
temin için 9 bin muhafaza kıtası azası 

tahsis olunmuştur. Bu muazzam insan 
Jıiitlcsini Nurcmberg'e götürmek için 
500 hususi tren hazırlanacaktır. Bundan 
başka kongreye otomobillerle gelecekler 
için de şehrin etrafında 50 bin otomobil 
alabilecek bir park yapılmıştır. Kongre
cilerin barınmaları için açıkta muazzam 
kamplar kurulmuştur. Bunların iaşesini 

35 seyyar mutfak temin edecektir. 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman is -
. ıihbarat bürosu bildiriyor: Nurem -
berg şehri 4 eylUlden 10 eylllle ka -
tıar toplanacak olan milli sosyalist 
fırkası kongresini layik olduğu veç
hi1e karşılamak için mühim hazırlık 
larda bulunmaktadır. Kongreye 513 
hususi trenle gelecek olan 500 bin -
'1en fazla aza iştirak edecektir. Bu 
rakam ıtec:cn senekinden yüzde 70 
fazladır, Şef tribünü denilen büyük 
tribün yükseltilmiş ve genişletilmiş 
tir. Bu tribün 100 bin metre murab
tiaı bir sahaya nezaret etmektedir. 
Scf tribününün arkasında 165 met -
re uzunluğunda bir tribün yüksel -
mektedir. Buradan bütün saha aynr 
amanda görülebilmektedir. Bina • 
nm iki tarafında, Üzerlerinde altı btt 
~uk metre yüksekliğinde ve 12 met 
re genişli~inde birer kartal bulunan 
Dd kule mevcuttur. Muazzam bay -
nklar asılmak üzere 32 metre yük -
sekliğinde iki direk dikilmiştir. 
Bunlardan başka kongre azasının 
&rabcrinde getirecekleri takriben 
20 bin bayrak bulunacaktır. 

Almanya'da şiclcletJi fırtınalar. 
Ştutgart, 25 (A.A.) - Fevkala -

\-le şiddetli bir fırtına bütün Nurem
mebrg'te mühim hasar yapmış ve 
sebze ve meyva bah<;elerini harap et 
miştir. Birçok çiftlikler harap ol -
muştur. Dolu ve şiddetli yağmurlar 
netiycesinde f eyezanlar hasrl olmuş 
hır. Prien'de iiç kişi boğulmuştur. 
Ölenlerin daha fazla olmasından 
knrkulmaktadır. 

< E"' "E\ IU· .... DE. 

Alman eşyasına boykot 
\ ahmli lmlmıan ) erlen1e alınan 

ınalr az ... atılıyornın:..• 
Cenevre, 25 (A.A.) -Dünya yahu 

di konferansım 1935 ağustosunda iç
timaa davet eden Cenevre konfe -
ransı münasebetiyle Hitler alman -
yasına karşı yapılan boykotajın ne
ticeleri ehemmiyetle kaydedilmek • 
tedir. Konferansta bildirildiğine gö
re yahudi ekalliyetleri bulunan mem 
leketlerde alman ithalatı mahsus 
derecede azalmıştır. Amerikada 
yüzde 42, Lehistanda yüzde 40, nis
petinde azaldığı gibi Fransada 570 
milyon ve Belçikada 289 milyon 
frank tenakus etmiştir. Yahudi boy
kotajmı tertip edenler alman yahu
ôilerinin vatandaşlık haklarım tek
rara elde edinceye kadar boykotajm 
daha şiddetle devam edeceğini müt 
tefikan söylemişlerdir. 

Af yon Ju maddeler 
Azalıyor mu, çoğalıyor mu? 
Cenevre, 25 (A.A.) - Cenevrede 

toplanmış olan af yon daimi merkez 
komitesi ı 933 te kokain imalatının 
umumi bir tarzda arttığını müşaha
de etmiştir. Morfine gelince, yedi 
memleket -İngiltere, Fransa, Alman 
va, İsviçre, Sovyet Rusya, Amerika 
ve Japonya- 1933 te bir tondan fazla 
imalatta bulunmuşlardır ki, bu bü -
tün dünya imalatının yüzde doksa
nını teşkil etmektedir. Altı memle -
ket -İngiltere, Fransa, Almanya, İs
viçre, Japonya ve Kore- diyasetil -
morfin'in imalatının yüzde 96 sım, 
yani 1295 kilo, sekiz memleket -Bel
çika, İngiltere, Fransa, Almanya, 
Hollanda, İsviçre, Amerika ve J a -
ponya- kokain imalatının yüzde 9~ 
ünü yani 3773 kilo imal etmişlerdir. 
Dünya kokain stoklarr 1933 te hafif 
bir tarzda azalmıştır. Halbuki mor
fin stoklan yüzde 17 artmıştır. Ko • 
kain ve diyasetilmorfin dünya istit::
laki de azalmış fakat morfin istihla
ki yüzde 4 artmıştır. Kacak ithalat 
ve ihracat hususunda da komite ra
porunda istatistikler vardır: 

1933 te Fransada, Sovyet Rusya
da, Hongkong'da, Hindistanda ve 

4.1\IERlKA.DA. 

M. Ruzveltin 
beyanatı 

Vaşington, 25 (A.A.) - Reisicümhur 
M. Ruzvelt gazetecilere beyanatında de • 
miştir ki: 

"- Gerek ben şahsen, gerek ziraat 
nazırı kuvvetli bir ticareti bahriyenin 
muhafazası lüzumuna kaniiz. Tahsisat 
siyasetini çok ileri götürmeksizin mese -
lenin bütün hususatrnı ve milli müdafa -
a da dahil olduğu halde bütün milletleri 
nazarı dikkate almak lazımdır . ., 

Kalkınma tecriibc ... indc tadiller. 

Vaşington, 25 (A.A.) - Reisicümhur 
M. Ruzvelt ve J onson milli lt.alkmma 
idaresinin tensiki hususundaki tedbirleri 
kararlaştırmışlardır. Reisicümhur mlitta
kiben mezkur idarenin hukuk müşaviri 
M. Pihberg ile de görü~müştür. M. J on -
son teoı;kilatın yeni idare meclisine matbua 
tın da dahil bulunduğunu söylemiştir. M. 
RihbeTg de milli kalkınma idaresi tensi 
katının on beş güne kadar yapılacğını ve 
M. Jonson ile ihtilafatın, ancak bu tensi
katın ne dereceye kadaT süratle yapılma 
sı noktasından olduğunu beyan etmiştir. 

Vaşington, 25 (A.A.) - Reisicümhur 
M. Conson ile müzakerede bulunmuştur. 

Müzakereye sanayi müşaviri RişbCTg 
ile iş nazırı Mis Perkins de iştirak etmiş 
tir 

M Conson ile M Rişberg, Reisicüm
hur ile N. R. A. nın yeni teşkilatı husu
runda mutabık kaldıklarını söylemişler

dir. Bu teşkilat 15 güne kadar yapı1ack 
tır. 

Eyi haber alan mehafil, M. Conson ile 
M. Rişbergin tekziplerine, ve bir anlaş· 
ma yapılmış gibi görünülmesine rağmen, 
meselenin esası üzerinde ihtilaf olduğu· 
nu söylemektedirler. 

Pamukçular israr ediyor. 

Vaşington, 25 (A.A.) - Pamuk sana
yii grev komitesi milli kalkınma idaresi 
nin tavassut teklifini reddetmiştir. 

Ka:ıanç ,·crgiı;i 'ernıi yen 
ecnebiler. 

Çinde çok mühim kaçak afyon mü _ Vaşingonı 25 (A.A.) - Amerikadaki 
sadere edilmiştir. Bu müsadereler muamelelerinden mütevellit kazanç ver -
kaçakçılığın artmasından ziyade mü i gisini vermekten imtina eden ecnebilerin 
rakabenin şiddetlenmiş olmasına emvaline haciz konulacağı veya bu emva
delalet etmektedir. lin musaderc edileceği haı:ine tarafından 

Eski f armosonlar 
Almanyada yiiksek memuriyetten 

· uzakla~tırdıyor. 
Berlin, 25 (A.A.) - Milli sosyalist 

fırkası, evelce farmasonluğa mensup 
olan azanın fırkada yüksek memuriyetler 
işgal edemiyeceğine kar.ar vermiştir. Sa
dakati tecrübe edilmiş olan azanın kcfa. 
lcti takdirinde istisnalar yapılabilecektir 

Alman matbuab, yahudiler 
Bertin, 25 (A.A.) - Korrespondans 

diplomatik gazetesi Cenevrede toplanmış 
olan dünya yahudi konferansını şiddetle 
tenkit ederek diyor ki 

.. - Alman devleti için yahudi efki -
nrun muhtelif temayüllerini anlamak ve 
ona tavizatta bulunmak mevzuu bahis ola 
maz. Atman miJleti faaliyeti için dar bir 
Avrupa sabasına maliktir. Alman milleti 
nin hayati haklarını ve menfaatlerini ko
rumak mevzuu bahil;tir. Yahudi konfe. 
ransı alman devletine şahsi siyaseti hak
kında da ahkam koymıyacağı gibi tavsi. 
}'clerde de bulunamaz. Kenferans Alman 
ya ahvaline şiddetli bir alika gösteriyor. 
Çünkü Almil'llyada tatbik olunan prC'llsi
pin başka memleketlere de sirayetinden 
korkmaktadır. 

ilan olunmuştur. Diğer taraftan müşteri
lerinin kazancını bildirmekten imtina 
eden bankalar da bu tediyatın ta.mamın -
dan meıul tutulacaklardır. 

Paraguay - Şili ilıtilifı. 

Vaşin~on, 25 (A.A.) - ParQguay ve 
Şili hilk\imetleri mütekabilen &İJa&i mü
messillerini ecri sağırnııf olmalarma raf 
men bu memleketlerin Vafington sefirle 
ri dün uzun bir müakatta bulunmu§lar • 
dır. Bu mülakatın katiyen siyasi mahiyet 
te olmadığını ve münhaııNn oost§a bir 
görüşmeden ibaret bulundu&unu beyan 
etmişlerdir. 

Rus hor~Jan l"e anıerikablar 
Va~ington, 25 (A.A.) - Hariciye ne

zaretinden bildirildiğine göre rus borçla 
rx hakkında bir itilaf elde edileceği husu 
sunda nikbin olmak imkansızdır. Sovyet 
sefiri dün mukabil tekliflerde bulunmuı 
tur. Sefire nazaran bu mukabil teklifler 
de mühim tavizat yapılınaktadır. Fakat 
gene kabul edilmemiştir. Maamafih se • 
fir nikbindir. Hariciye nezaretinde ye 
niden müzakrelerde bulunmak imkanının 
mevcut olduğu söylnilmckte ise de bu 
bapta henüz hiç bir tarih tesbit olunma. 
mıştır. 

J<'RA~ .A.DA. 

Par.'s'te hava manevraları 
Paris, 25 (A.A) - 28 ağustos -

tan 31 ağustosa kadar Paris mmta
kasında büyük hava manevraları ya 
pılacaktır. Fakat sivil halkın bizzat 
kendisini koruması talimleri yapıl -
mıyacaktır. Manevraları ceneral 
Degois idare edecektir. Bu müna -
sebetle bir çok kişi alan muharebe 
ve kıtaat nakliye tayyareleri kulla. 
nılacak ve en son sistem takip tay
yareleri müdafaaya iştirak eyliye -
cektir. 

Czakşark lıaclisel(•ri , ,., 
Fran ... ız nıathuatı. 

Paris, 25 (A.A) - Uzak şark hadise
leri fransız matbuatının nazarı dikkatini 
celbetmektedir. 

Pöti Jurnal diyor ki: 
" Sovyet Rusya milletler cemiyetine 

girmeğe hazırlanıyor. Japonya ise Pasifik 
denizinde vahim endişelerle karşdasmış bu 
lunuyor. Binaenaleyh netiycesi belli olmı 
yan bir mücadeleye girişmek zamanı de -
ğildir.,, 

Diğer taraftan Pöti Parisiyen•in Şang
hay muhabiri de şöyle yazıyor: 

"İhtilaf mahallinde tetkik olunursa u • 
zaktan gözüktüğü kadar korkutucu değil
dir. Moskova ve Tokyo hükumetleri şid
detli siyasi teşebbüslerde bulunuyorlar ve 
bu teşebbüsler mütckabilen hande ile kar 
şılanıyor. Çünkü h.er iki taraf da diğeri 
nin blöf derecesini pek ala bilmektedir ... 

Iurnal gazetesi ise diyor ki: 
''Hakiki ihtilaf Amerika ile Japonya a

rasındadır. Pasifik denizinin hakimiyeti 
için ezeli deniz rekabetinin yeni bir safha 
sına şahit oluyoruz.,, 

r~. Şuşnig'in beyana h 
"Resmi tebliğe hiç bir ~ey 

ilave etmiyeceğim.,, 
Nis, 25 (A.A) - Avusturya 

başvekili M. Şuşnig buradan ayrıl • 
madan evel Tan gazetesinin muha 
birine fU beyanatta bulunmuştur: 

'' - Resmi tebliğe hiç bir fey 
ilave etmiyeceğim. Ancak daha İyi 
zamanların gelecğini daha büyük 
bir kanaatle ümit etmekteyim. Da
hili vaziyete gelince, çok nikbinim . 
Çünkü devletin kudreti çok büyük • 
tür ve Avuılurya'nın inkişafı için 
elzem olan ıükUnu tesis edebilecek 
tir.,, 

Grev ıelılikesi kalmamı~. 
Nevyork, 25 (A.A.) - Pamuk sanayi· 

inin geçinmkte olduğu grev teh1ikeaini 
bertaraf etme-k üzere bir anlaşma yapıl • 
dığını ihsas eden kuvvetli deliller vudır 

Fransa'ya altın gönderiyorlar. 
Nevyorlc, 15 (A.A) - Lazar Frer ban 

kası Fransaya 2 buçuk milyon dolar kıy 
meinde al un ihracı için müsaade '1lmış -
tır. M~attan bankasına verilen ihraç mü 
saadesiylc ihıaç olunacak altın miktarı 

bu suretle + milyon doları geçmittir. 

Frao~a''a taşınan altınlar. 
Nnyork, 25 (A.A.) - Mohattan ban

hası bugün de Fransa'ya 500.000 dolarlık 
altın gönderecektir. 

Franıı1a· tla alım miktarı neden 
çoğabyormuş? 

Nevyork, 2.5 (A.A.) - Havas bildiri
yor: Nevyork Taymis gazetesi Fransa 
bankası altın mevcudunun çoğalması ıe • 
beplerine tahsis ettiği baımakalesindc di 
yor ki: 

"Esasen sebep ne olursa olsun, çoğal
ma f.ranga baki olan beynelmilel itimadın 
delili ve bu itimatta fransız hükfunetinin 
her dakika parasının kıymetini değiştir· 
mekten imtina etmesinin mükli.fat1dır. 

lı ·GtLTERE'DE. 

İngiliz kıra ın1n heykeii 
Londra, 25 (A.A.) - Haber a • 

lındığma göre Hindistan Prensleri 
ve devlet reisleri imparatorluğuna 
olan sadakatlerinin bir nişanesi ol • 
mak üzere Yeni Delhi'de Kıral Be
~inci Corç'un bir heykelini dikmeğe 
karar vermişlerdir. Heykel 16 met
re irtifamda olacak ve kıralm 1931 
de Hint hükumet merkezinde taç 
giyme merasiminde giydiği elbise 
ile olacaktır. 

lngiliz tayyarc•cinin "'t'yahati. 

Ottava, 25 (A.A.) - İngiliz tay
yarecisi Grierson bahrimuhiti şimal 
yoliyle geçmek üzere Groenland'da 
kain Golthit istikametinde uçmuş • 
tur. 

1n~iliz lıava ord:ı unun t.-u .. iki. 

Londra, 25 (A.A.) - Deyli Te • 
legraf'm bahriye muharririne göre 
ingiliz hava ordusunun tensiki hak· 
kmdaki beş senelik program deniz 
tayyarelerinin mühim nisbette artı· 
rılmasını derpiş eylemektedir. Hiz 
mette bulunan tayyare gemilerin .. 
den hiç biri icap eden tayyare mev· 
cuduna malik değildir. Bazı ahvald~ 
noksan tayyarelerin adedi yediyı 
bulmaktadır. Diğer taraftan tayyare 
ve tayyareci noksanı yüzünden an • 
cak iki kruvazıöre ikişer tayyare veııı 
rilebilmiş ve ancak 19 gemiye debi• 
rer tayyare konulabilmiştir. Bitta • 
bi tayyare gemileri bundan hariçtiı. 
Bahriye nezareti kendisi için çizdi • 
ği programı katiyen tatbik eyliye • 
cek ve deniz tayyarelerine en aşağı 
altmış yeni tayyare iltihak edecek • 
tir. 

fançııko'ya gidecek İngiliz lieyeti 

Londra, 25 (A.A.) - Mançuko 
ve japonyaya gidecek olan ingili.i 
sanayi heyetine siyasi vazif c de tev• 
eli edilmiş olduğu hakkındaki haber• 
ler dolayısiyle salahiyettar mehafil• 
de söylendiğine göre mezkur he • 
vet her ne şekilde olursa olsun ka
tiyen siyasi meselelerle meşgul ol
mıyacaktır. Bu heyetin seyahati 
münhasıran ticari sahada dostane 
ınünasebat tesis etmektir. 

;\Juhalelet birliğinde ihtilat yoW. 
Dublin. 2.5 (A.A.) - CcneraJ Odulfi 

muhıaldet birliğinde ihtilaf çıktığı ,.7i• 
alannı kati olarak tekzip dmiıtir. 

' 
ln,pıiz lirası neye tlüşüyor? 
Londra, 25 (A.A.) - İngilizli• 

rasmı11 fransız frangına niıpetel1 
düşmesi mali mehafilde münhau ıı 
ran mevsim icabatı olarak tclakkf 
edilmektedir. Esasen bunun içindir 
ki, hazine spekülasyonlara karşı koy, 
mağa tahsis edilmiş olan kambiyo 
muvazene akçesini kullanmağa lü • 
zum gönnemiştir. 

Kıraliçe Vilhelmfn 

Lahi, 25 (A.A.) - Kıraliçe Vil" 
helmin Norveçte son ikameti esna• 
sında kendisini c;ok yorgun hissetti• 
~inden bir müddet kati surette iati4 • 

rahat edecektir. 

BU GECE AÇIK ECZANE 

Samanpazannda 

MERKEZ 
Eczaneıidir. 

Ankara Sanayi sergisi 29 t.ci teşrinde açılacaktır. 
Milli bayramda yeni Ankara şehrini de g(irmek istiyen .sa~yici · 
lerimiz şimdiden sergiye hazır olsunlar. 

Müracaat müddeti 1 egllllde bitecektir. 



26 AGUSTOS 1934 PAZAR 

iter zaman ancıcağmıız 1-riinlcr. 

26 Agustos 
İ zmir işgcıl inden biıyiık taarruz g iınu· 

ne kadar t urkü ve onun Mustfa Kemah· 
ni ortadan kaldıracagmıı inanarak Y şa· 
mış olan biıtun hır hasım diınyası , ancal; 
26 ağustos günu, uğradığı gafletı , inanın· 

daki sakatlığı acı acı gördü. 
26 ağustos güniı. "mfmleketimizi dğ· 

nemck iizere memleketimize giren duş
man ordusunu harimi ismetimizde boğa • 
cağız., diyen Buyuk Başkumandanın sö · 
ı:ünü yerine getirdiği. kararını icra et -
tiği gündür. . 

26 Ağustos ve biiyük zaferin bir talı 
eseri değil , hiç bir zaman sarsılmamış 
olan bir azim ve iymanın tabii mahsulü 
olduğunu görmek için Ulu Gazinin Ilaş· 
kumandan olduğu gün, söylediği nutu~
tan şu parça okunmalıdır: •·Zavallı mı i
letimizi esir etmek istiyen düşmanları 
behemehal mağlüp edeceğimize dair olan 
emniyet ve iytimadım bir dakika olsun 
sarsılmamıştır. Bu dakikada bu itminan.' 
tamımı, heyeti celilenize karşı, bütün mıl 
lete knqı ve bütün ~leme karşı iylan ede
rim.,, 

Başkumandanın türk kanma olan ina
nını ve zafere ulaşmak iymanını bu sözle
ri açık bir surette ispat etmektedir. 

BüyUk taarruz, muvaffakıyete ve mu
zafferiyete iytimadrn öz çocuğu olan 26 
ağustos günU başlamıştı ve 26 ağustos 
bt:ndan dolayıdır ki yepyeni bir dünyanın 
ve inkılap tarihinin ilk sayfası oldu. 

26 ağustos fecirle beraber bütün dün
y ı gözlerini açtığı zaman topçularrmız 
ateşe başladı,. ve Afyonkarahisar vr. Ahır 
dağları arasındaki düşman mevazıı Uz:
rinde tekasüf eden topçu ateşi ile büyük 
taa:rruza girişildi. ~ 

Bütün gün süren kanlı ve boğaz bo~a
zıı muharebeler neticesinde ordumuz bır
çok mühim noktaları ele geçirmiş ve sil· 
vari kolordumuz Ahır dağlarını aşarak 
Afyon - İzmir demiryolunu ve telgraf. 
telefon hatlarını kesmişti. Bütün ordu, 
canını ortaya koyarak muvaffakiyet için 
elinden gelenin hepsini yapmıştı. 

Burada tayyarecilerimizin göştcrdik
leri kahramanlığı ve fedakarlığı da kay
detmeği vazife biliriz. On beş gündenbe
rl elimizde bulunan bir taknn av tayya
relerini düşmandan gizlemiş olan hava 
kuvve1:lerimiz, o gün birdenbire meydan'.! 
çıkmış ve cephe boyunca fecirden güneş 
batrncıya kadar uçarak düşman tayyare· 
lerinin hatlarımızın gerisine geçmesine 
tnani olmuşlardı. 

Sayılı ve geri değerde bir takım tay
yarelerle başarılmış olan bu işle tayyare· 
ciliğimiz daima övünebilir. İsmet Paşa'
nın binbir emekle büyütüp yetiştirdiği 
bu küçUk kuvvet. bu himayeye liyakatini 
kendinden beklenen vazifelerin hepsini 
fazlasiyle yaparak ispat etmiştir. 

Görülüyor ki, türk ordusu Başkuman
danının inanma düğümlediği zafer iyma
n~yle muvaffak olacağım bilerek saldır
mış ve bu bağlanış ve bir oluş sayesinde
dir. ki daima muvaffak olmuştur. 

26 Ağustos yepyeni bir dünyanın ve 
İnkıl.lp tarihimizin zafer haykıran bir 
başlangıcı oldu. Onu yaratana, onu yara
tanın arkasında feragatle koşarken can, 
kan ve emek verenlere bizden binlerle 
1ll•nnet ve şükran Ş. H . . -···--

Müe ı;sif bir kaza 
Hir jarularma zahitimizin 

uya~ı ke"ildi. 
Kütahya, 25 - Dünkü gün saat 10,30 

d:ı Alayunt'tan gelip Konya' ya geçe?. Is.· 
lanbul treninin hareketi esnasında muessıf 
hir ka7a olmuş, jandanna mek~ebi ~irinci 
kı·a{ kumandanı yüzbaşı Remzı Beyan sol 

' kesilmistir. Remzi Bey memleket has 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

il 111 

ismet Pş. Hz. İz- IIş_Bankasının An~.ar.~ Avcılar 
mire hareket etti Istanbuı sergisi Kulubu bayramı 

31 ağustos cuma günü nizamnamemiz 
İstanbul, (Telefon) - lzmir beynel • Jstanbul, 25 <Telefon) - iş bankası· mucibince av baslan gıcı olan avcı bayramı 

milel sergisini açacak olan ismet Pa~a Haz mn onuncu kur~luş yıldönümü münasebeti~~ Kayaşın Nenek köyü koruluğunda yapıla • 
retleri bugün Gülcemal vapurivle lzmir'e h3zırlanan sergı yarın l 7 de İktısat Vekılı cnğından her avcı arkadaş bu bayram3 
gitmiş ve vapurda Meclis Reisi Kazım Pa· Celal B~y. tar~~ından açılacak ve banka ida- i~tirak edebilir. 
şa ile Dahiliye Vekili Şükrü Kaya. ll<tısat r~ meclısı reısı Siirt mebusu Mahmut Bey Sabah 4,30 dan başlıyarak saat ~ek:ze 
Vekili Celal Beylerle Cümhuriyet Halk fır 11 b_a?k~sının ve müessesatının 10 sene için- '<adar otobüs kulüp önünden hareket rdt -
kası Katibi Umumisi, mebuslar ve bir çok dekı . 1nkıı~fına dair bir nutuk söyliyecektir. ~ektir. Son otobüs saat sekizdedir. Bayra • 
zevat tarafından uğurlanmışlardır. Se!g1 •• bugun .gaz~t~ciler tarafından görül: ına i~tirak etmek istivtn avcılar salı günü 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle muşlur. Sergıde ıkı pavyon banka ve teşkı. 'ksamına kadar kulübe mürıtcaat etmeli • 
sergiyi gezecek olan bir çok ziyaretçiler bu ~itı .diğ~r p~vyonlarda ·'ek~r, kömÜ~f· Y.Ün- dirler. idare heyeti 
vapurla lzmir' e gitmişlerdir. lzmir heynel· 11·. ıpekıf sıgortacılık ıflerı~~ .~a~.sıs .~dıl · 
milel sergisine İstanbul' dan iki yüı kadar mıJ_tır · Banka gene bu yıl ~on~'?~ m~nase· 
firma ittirak etmif(ir. ismet Pa,a Hazret - b~tıle ~e?'~rları ve davetlılerı ıçın hır d:· 
lerinin çarşamba günü lstanbul'a avdetleri nız gezıntısı hazırlamıştır. Yarm gece lzmır 
muhtemeldir. vapuru davetliler ve memurlarla beraber 

Li~c ve Ol'tanwktep 
ikmal imtihanları 

lstanbul, 25 (Telefon) - lstanbul -
daki lise ve ortamektep ikmal imtihanları 
1 eylôlde baılıyor. lmtiLan komisyonları 
bet grapa aynlmııtır. Resmi liselerle orta· 
nıekteplere devam eden talebe kendi mek
teplerinde imtihan olacaklardır. Hususi 
mekteplerde imtihanlar dört grupta yapıla· 
cııktır. 

Ecnebi mekteplerle ekalliyet mektep· 
teri lise ve orta mektep mezuniyet imtihan
ları Galatasaray lisesinde yapılacaktır. 

Bir nıacar poli~ heyeti geliyor. 

İstanbul, 25 (Telefon) - Yarm lstan· 
bul'a 23 kişilik bir macar polis heyeti ge
liyor. Macar polisler lstanbulda polis teş • 
ki!atmı tetkik edeceklerdir. 

Giimii~ J>ara r<·simleri. 

lstanbul, 25 (Telefon) - Gümü§ pa
ralar için teklif edilen ıekilleri ayırt edecek 
jüri kararını vermİf ve paraların ön tarafı 
için heykeltraş Mesrur izzet Bey arka tara· 
fı için de güzel sanatlar akademisi mual -
liınlerinden Vedat Ömer Beyin resminde 
Gazi Hazretlerinin baıı etrafında Türkiye 
ciimhuriyeti arması, Vedat Omer Beyin tes· 
minde üstte bir ay yıldız iki tarafta amudi 
buğday baıakları alt tarafta da 1000 ku· 
ruı ve 1934 ibaresi vardır. 

Resimler Maliye vekaletine gönderil -
miftir. Vekalet resimleri beğenirse derhal 
kalıplar yapılacak ve paralarm basılmasına 
bıt§lıınacakbr. Resim sahipleri 1000 er li· 
ıa alacaklardır. 

Boğazda bir gezinti yapacaktır. 

Kaçak e~ya yakalandı. 1 

İstanbul, 25 (Telefon) - Bugün Pire· 
den gelen Prens Marya vapurunda kaçak 
olarak 83 kilo ipek, üc kilo pamuk ipliği 
bulunmuftur. Kaçakçı Tevfik Ef. isminde 
biridir. 

Bir kaza. 
lstanbul, 25 (Telefon) - Bugün Ka • 

ğıthane' de tuğla harmanmda bir toprak çö 
küntüsü olmuş, amele kısmen toprak altın
da kalarak ölmüştür. 

Gazele miivcr.zil•·rinin kn afeıh·ri. 

İstanbul, 25 (Telefon) - lstanbul Em 
niyet müdürlüpü gazete satıcılnnnın yaka • 
ları numaralı bir örnek elbise giymelerini 
tebliğ etmiştir. Müvezziler ayrıca tescil edi 
leceklerdir. 

Kayscrirle hch·rli) t• intihabatı 
hazırlıkları bini. 

Kayseri, 25 (A.A.) - Belediye inli · 
habı hazırlıkları tamamen bitirilmiştir. Be
lediye seçecek ve seçileceklerin defterini ha· 
zırlamııtır. Eylul içinde intihap encümeni 
seçilerek intihabata filen başlıyacaktır. in
tihabın bir günde icrası için lazım gelen ted
b;rler almmııtır. (A.A.) 

lzmir'dc iiziim ve incir satı~ları. 

lzmir, 25 - Bu ayın on sekizinden yir 
mi üçüncü günü akıamına kadar bir hafta 
zarfında tehrimiz borsa11nda beı buçuk ko· 
ruştan dokuz buçuk kuruşa kadar dokuz bin 
on üç çuval incir ve altı kuruştan yirm bir 
kuruşa kadar 19.000 çuval üzüm sa • 
hlmıftır. (A.A.) 

PROGRAM 

1 - Avcılar sabah saat beşte ava gide· 
~ekler saat 12 de avdan avdet edecekleıdir. 

2 - Saat 13 de merasimle hu senenin 
ın mevsimi acıtacak, 

3 - 13,30 da yemekler yenecek ve İi· 
ti rahat, 

4 - 14,30 da endaht talimleri ve suni 
.. fü·ercin müsabakaları yapılaraktrr. 

Arzu eden misafirlere endaht tecrübe -
ini yaptırılacaktır. 

Saat 15 ten sonra saı Ankara kofma· 
l a rı, a\'cı havaları, zeybek oyunları ve sair 
•ğlenreler tertip edilmiştir. 

AnkaradRki biihin avcılar salı günü ak
oıamma kadar kulübe müracaat ederek bu 
'1ayrama istirak edebilirler. 

Ka~ "'erirl<' 30 nµ;u!o\IO.., hazırlıkları. 

Kayseri, 25 - 30 ağustos büyük zafe· 
rin yıl dönümü Kayseride çok parlak bir 
surette kutlulanacağından kolordu bugü -
nün layık olduğu vechile tesit edilmesi için 
ıengin bir program vücuda getirmi§tİr. Hal· 
kP.vİ de ayrıca bir program tanzim etmiştir. 
30 ağustos gecesi kolordu büyük bir balo 
verecek ve yeniden yapılan askeri mahfelin 
de nçılma resmi yapılacaktır. (A.A.) 

Brııjz '"kara ve.,aiıinin tabi 
olclutt-11 Yer•~ilcr. ... .... 

fstanbul, 25 (Telefon) - Deniz ve kara 
motorlu motorsuz nakil vasıtalarına ait ver-
~i i,lerini tetkik ve takip etmek üzere lstan· 
bul, Beyoğlu ve Üsküdarda tesis edilen bir 
büroda verginin bir misli artmıı olması ne· 
ticesi elde edilmiştir. İstanbul maliyesi İs· 
tanbuldaki tahakkuk müfettiıleri adedinin 
utırılmasmı Maliye vekaletine bildirmiıtir. 
Halen lstanhulda 930 senesinden kalan tet
kik edilecek 2000 kadar beyanname var· 
dır. Beyannamelerin müruru zamana uğra
mamak üzere 935 haziranına kadar tetkik 
edilmiş olmalan lazımdır. 

· ~ •. nakledilmi~tir. 1 Bisik/et~iler Sitrde giderken Başur köprüsırnde ve Garzan - Bitlis ara sında bir su başında • 

• 

Öz dilimizle. 

B:r acun uyanırken ağarırken tan yeri 
Aslan gibi şahlanıp nkm ettik ileri. 

.. 

Bu sırtların üstünde daha güneJ 
doğmadan. 

Gönlümüzde kurtuluş yalazlarıydı yanan. 

Bu: kalkışlı kurtaran ellerden ülkemizi; 
Üstümüze kolunu germi!ti Büyük Gazi 

Yirmi altı ağustos, biriken hıntımızın 
Bütün acun önünde ta,masıydı ansızın. 

Türkün damarlarında dolaıtıkça ank 
kan. 

Bu akm durmıyacak yıl selleri durmadaa. 
M.N. 

La!-itik ayakkahı meselesi. 
İstanbul, 25 (Telefon) - Ticaret oda· 

smda lastik kunduracılrim sanayi ve milli 
iklısat üzerindeki tesirlerini tetkik içi• ay • 
rı1an komisyon bati iıini bitirememiftir ... 
Odanın komisyona ihtarda bulanması .U. 
tcmeldir. 

l.i~" , . ., orta mt>ktcpJerde kayıt 
muamde~ine haşJanclı. 

Kayseri, 25 - Şehrimiz lise ve orta • 
n1ckteplerine kayıt ve kabalp itleri bet gia. 
denberi devam etmektedir. Bu ıene mekte, 
lere kayıt için müracaat edenlerin adedi p 
çen seneye nisbetle çok fazladır. ( A.A.) 

1 Unttl llAHEHLER. 

Brlçiknda hir alman casusu 
yakalandı. 

Brüksel, 25 (A.A) - Dostunua 
kardeşi olan bir almana gizli aske
ri vesiykalar veren bir asker tevkif 
olunmuştur. Bu alman casus teıkila 
tına mensuptur. Gerek bu alman ge 
rek evinde diğer gizli vesiykalar bu 
lunan kız kardeti tevkif edilmiıler
dir. Asker para aldığını İytiraf et• 
miştir. 

hah-an mane\Taları bitti. 
Skarp~ria, 25 (A.A.) - Biiyük maneY 

ralar bitmiş olduğundan M. Musolini ma 
nevralnra iştirak eden bütün zabitleri 
toplryarak gerek zabitleri, gerek kıtaatı 
gösterdikleri bedeni mukavemet, yükselt 
kabiliyet ve inzibattan dolayı takdir et, 
miştir. 

M. Musolini müteakiben ataşemilitu
lere ve ecnebi askeri heyetler azasma bl4 
tap ederek manevralaf'da bulunduklwm • 
dan dolayı kendilerine te9ekkilr etmittir. 

Gizli mualıeılenin aslı yokmuş. 

Var~ova, 25 (A.A) - Bir harp 
esnasında Almanya'nm Lehistan ta 
rafından ia~esini derpİf eden çift 
maddeli gizli bir muahedenin Lehiı 
tan ile Almanya arasında aktedil • 
mek üzere olduğuna dair çıkan ha· 
herler çok iyi malumat alan lehli 
mehafilde katiyen tekzip olunmak· 
tadır. 

Japon) a' da pirinç ziraatinin i"'tik· 
raı·ı için ıedhir)(•r 

Tokyo, 25 (A.A.) - Japon hükumeti, 
pirinç fiatmın istikrarı meselesini tetkik 
etmek üzere bir komisyon teşkiline ıca .. 
rar vermiştir. Bu komisyon, piri:ıcin 

hükumet inhisarına alınması işini de tet 
kik edecektir. 

Komisyona Başvekil 

set edecektir. 

Bisikletli gençler fırka reisi ile birlikte. lilisikletli gençler hslkevi erklniyle bir erada Bisilıletli gen,ıer sanatlar mektebi tılebeleri ara.unda 
Yuı11 l. inci uJlfada 
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[ Memleket Postası J 
Gazi 'Terbiye Enstitüsü talebesi Aydın civarında 
AYDIN - Marmara ve Ege havzala- ızüm, incir mmtakalannda daima değişen 

ımda blıikletle tetkik ıeyabıııtir..ı! çıkan tabii giiulJik kendilerini çok mütehasais 
Gasi Tttblyc EnıtitUıU muallim1crinden ... tmiştir. Türk köylüsünün ananevi, misa
llnaai Beyle me~nı.rından HUrrem. Av- firpennliği ve insanı yakınlığı gençle
... Remsi " son •m1f talebelerinden Re- rimizi 'olr memnun bırakmı§tır. Her yer
cep Beylerdea, Remsi Bey hastalandıtın de yol n mektep faaliyeti görmüşler, yol 
tan İzmir memleket hattahanesinde kal· !arın kıamı uamını ve birçok mühim köp 
•Jf din arkada' AğmtOt1ur.. 17 inci cuma rUlerin bitirildişini bazı yerlerde de yol 
s"nU Aydına ıelmltltrdi•. Fırkamrzca kıaliyetinin devam etmekte olduğunu soy 
•l~afir edile!\ gençler cumarte-si glinU vi- !iyen rt'ftç}tr, yol itibariyle Aydın'ın en 
Jayeti, heledfyeyi, •por :ınıntakıısınr, ma- geriJiğini de saklamamışlardır. Gençler 
nrif :nüdUrUnU, orta ve ıanatlar mektep- hilhassa fırka ve Halkevlerinden gördük
leri He memleket hHtahanesini ziyaret et le.-= yardım ve aUikadan minnetle bahse
aılıler •e beraberlerinde Halkevı riCJi ol- diyorlar. Her geçtikleri yerin panoramik 
dufu balde otom•lblllere A.ydın - Çine y~ resimlerini çeken kafilebaşı '6ugüne ka
lu ilzerinde Çinr.: çayına kadar gezinti yap dar 900 den fazla reııim almıştır. 
mıolarchr. O. H. 

Ge~ler dU • (\fleyin Aydm'dan hare
ilet ederek klll!': y.>lu lfr. Sultanhisarı'na 
&itmişlerdir. Ge~eyl Sultanhi1arında ge
}lrmi~lttdir. Buglln NiaC" hant•clerini 
ıtsrdilkten ıonrn Yenipuar ~ollyle Na
aflliye gidecekl~rdir. 

Gençler ~yah•ttek1 1tayelrrinln; :nem 
Jeıketin tabH gttıclHflni, !ktıaadl ıengin
Jllinl ~rmelr k6ylft ne yakından temasa 
aetmek 1bu neviden. toplu guintilerin ya
••labUecetinl glSıtennric ..,, rrşvjk etmek 
GJdutunu •!Sylrmfflerdir. Şfmdiyc bdar 
takip ettikleri -,ol: 

Ankara, .~tıldfedir, XUtahya, Balıke

tlr, Balya madeni, .Hff'Nn, Edremit, Ak
py, (KüçUk lfuyu), Behram. Ayvalık, Al-m ova, Dikili, Bergama, Menemen, Mani 
•· lzmir, Torbalı, Selçuk, .C:u~daer, Sö
},, Aydın. 

Bundan sonra XlSJk, Sultanhisar, Ye
nipazar, Nazım. Sarayk8y, Denizli, Acı-
1'edem, Tefenni, Burdur, Isparta, Geçi
liorlu, Dinar, SandıklT, Karahisar'dan An
'hra'ya dlSnecelt:lerdfr. 

Gençler lntfbaJarmr f~yle anlattılar: 
Orta Anadolunun bozkırından Marma

ta ve Ege havzalarına geçtikçe zeytin, ü-

Mecitözü faaliyeti 
Çok eski zamandanberi bakımsız kala:ı 

(Mecitözil) etrafı bağ ve bahçelerle süs
m 500 evli bir lcatabadır. 

Bu kasaba, cskidt'!ı Amasya'ya bağlıy
dı. Bugün Çorum'a bağlıdır. Eskiden A
masya • Çorum yolu kışın geçiJmer bir 
balde idi. Cümhuriyetin ilanından sonra 

bu yol yaprJmış V'! halk Amasya tren is
tı:.siyonuna kavutmu,tur. Bundan başka 

kazanın Cemilh .. y ve Ortaköy nahiyele
riyle bUtUn köy yollan yapılmış araba ve 
otomobille islemiye başlamıştır. 

Şimdi ch·arda kurulan Turhal ~eker 
fabrikası için kaza haJkına şeker pancarı 
ekmek müsaadesi verilmiştir. 

Kazamıza yeni tayin edilen kaymakam 
Fazıl Bey Cümhudyet abidesinin inşaa
tına başlatmıştır. 

İtfaiye, yangın havuzu elektrik ve bo
zıık olan içme sularının yapılması için 

hummalı bir faaliyete girişilmiştir. Bu su 
retle tabii bir güzelliğe sahip olan Mecit
özll jymar faaliyetiyle büsbütün güzelleş
mektedir. 

Leylek - Kartal harbından dönenler 
Samsun muhabirimizden: 
Leyleklerle kartaJJar arasında kanlı ma 

lıarebeler devam ettiğini gazetelerde oku
)an bu havali halkı, bunu biraz da eğlen -
teli bir macera havadisi telakki etmişler -
~ •. Fakat bugUn herkes inandı ki bu hay
vanlar arasında cidden büyük ve kanlı 

•arplar devam etmiştir. Bu inanışa yardım 
~en hadiseler de gunlardır: 

Bundan yirmi, yirmi b~ gün evet bu 

laavalide yerleşen bUtün leylekler birden 

bire ortadan kaybolmuş ve henüz uçmağa 

başlamıyan yavrularını da yuvalarda terk

ttmi lerdi. Bu görülmemiş hadise tabii -

geçerken, bakımsız kaJan yavrular da bi -
rer ikişer telef olmağa başJamıştr. Bu es • 
nada gazeteler Balıkesir' de kanlı bir ley -
lek - kartal harbının son safhasını yazı -
yor ve leyleklerin mağliibiyetini bildiri -
} ordu.. Çok geçmedi ki gaip leylekler -
den pek az kısmı yuvalarına dönmeğe 
başladılar ... Artık bem olmu~tu ki bu za -
valhlar meçhul bir mukadderata tabi ola -

rak kartallarla harbetmek için Bahkesir'e 

kadar gitmişler ve orada perişan olmuş -

lardır. Gidenlere nispetle gelen pek az ley 

teklerin hemen hepsinin üstleri, başları 

kanla, çamurla mülemmadır. Bunlardan 
dir ki insanlar arasında hayretler doğuru- birisinin bacağı gazli bezlerle muntazam 

yordu. Bunlara maksadı anlatan, bunları pansıman yapılmıştır. Anlaşılıyor ki bu 

topbyan ve nihayet çok uzaklara kadar topsuz, tüfeksiz kavgayı seyreden insan • 
alıp götüren kimdi ve nasıl bir kuvvetti . lar, yaratılan büyük bir şefkatle toplamış 
~u. tamamen meçhuldü... Günler böyle ve sarmışlardır. z. O. F. 

Sovyet memleketinde spor 

Sporu ilmi bir şekilde tedris eden Leningrat beden 
tedris enstitüsü 

1902 sıralarında kurulmuş olduğu için 

'1ünyanın en eski spor enstitüsil olmak im

tiyazını kazanmış olan Leningrat Beden 

trerbiyesi Enstitüsü hik~ye edilmeğe layık 

lıir tarihe maliktir. 

Müessesenin müessisi olan pedagog ve 

anatomist doktor Lesgaft çocuklar i;ın bu 

'usi bir kültür sistemi kabul etmi§ti i dok

torlar içinde Ilk defa olarak beden terbi

yesinin umumi kültürün en ehemmiyetli 

kısmı olduğunu o takdir etmiştir. Profe

ıör, bedeni terbiyeyi göstererek değil, fa

kat izah ederek tedris etmiştir. 

tilmizler bırakarak öldü. Öyle ki şimdi 

Sovyet rejiminde Leningrat1ta spor hare

ketini idare eden gene aynı Lesgaft Ensti
tüsüdür. 

Bununla beraber eski metotların günün 

ihtiyaçlarımı uydurulduğunu ve bugün zi

yaret edeceğimiz mektebin asır başında ku 

rulan mekteple isminden başka müşterek 

tarafı olmadığını takdir edersiniz. 

1934 ENSTİTÜSÜ 

Bize İkinci Nikola'ya ait bir sarayda 

bu kısa tarihçeyi mukaddeme kabilinden 

anlatan profesör Selihson bundan sonra 

müessesenin çalışma tarzını bütün tefer
rüatiyle izah etti. 

210 ukadın olmak üzere 700 talebe her 

HAKIMfYETI MiLLiYE H ACUSTOS 19!4 PWI 

tedir gençJe-; yetiştirir; ikinci kısım biı 1 
ttpor da ihtıaas yapanlara ayrılmıştır; bu
rada şampiyonlara menecerlik edecek us· 
talar yeti§tirilir. (Tijrkofis günliikservisi) 

PROGRAM 

Birinci kısmın pcdagokları ve ikinci -
sinin teknisiyenleri ayrı ayrı kur&Jarda 
dcTs görürler fakat a1tı sınıflı müfterek 
bir programı da takip ctmiye mecburdur
lar: 

1 - Tabiiyat ve teşrih; 2 - Pedagoji; 

3 - Pedolojiler bir vücudun fizik ve fi
'?lyolojik inkişafının tetkiki); 4 - Hıf

ussıhha; S - Spor tekniği; 6 - Siyasi 

ilimler (beden terbiyec:a tarih kuniyle 
ber.ıber). 

Dersler enstitüye merbut 40 profesör 

(bu profesörler tıp fakültesiyle fen fa

küJtcsinin üstatları arasından seçilir) ve 

120 asistan tarafı:ıdan verilir. Yani 700 

talebe için 160 mürebbi vardır. Tedris 

heyetine verilen bu ehemmiyet hayret ve
ricidir. 

120 asistan içinde saf spor muallimle

ri de vardır. Profesör Selikson da bunun 

enstitünün zayıf tarafı olduğunu bizzat 

itiraf ediyor. Çünkü henüz tecrübe azdır. 

Fakat gitgide teknik mükemmelleşmek

tedir. 

ENSTİTÜNÜN BÜTÇESİ 

NEVYORK ŞARK HALILARI PIYASASI 
Nevyork şark halıJarı piyasasında 

temmuzun ıon kısmında hiç bir aalüı eae 
ri görülmemiştir; fakat ba:ıı ithalatçılar 

ağustos satışlarında biraz daha iyi it ol· 
duğunu haber vermektedir. 

Doların depresiyasyonu şa.rk halıları 

piyasası için müşkül bir vaziyet ihdas et 
miştir. İthalatçılar müşkül bir vaziyet· 
tedir, zira Amerika tacirlerinin satın ala 
biJeceği bir fiata mal ithaJi hemen hemen 
imkansızdır. Bu fiat vaziyeti bir aeneye 
yakın bir müddetten beri devam etmekte 
<lir. Müsait şrait dairesinde evelce ithal 
edilmiş olan bütün stoklar ithalatçıların 
elinden çıkmıştır. Fiatların bugünkünden 
daha eyi olamıyacalı ve stoka ihtiyacı 

olan bütün tacirlerin mal elde etmelri 
mükerreren ve kuvvetle ilriye sürülmüş
tür. Halen şark halılarına para yatır

mak çok saJim bir iştir. Zira sonbaharda 
Hatların 5Üratle yükseleceği muhakkak -
tır. 

Ayda 270 ruble alan talebeler • muta- (The Carpet and Uphalstery Trade 
ırassıt bir işçinin ücreti ayda 150 ile 250 Rcview and Rug Trade Review) 

ruble arasında değişir - enstitünün ya

nında bir üniversite mahallesinde devlet 
hesabına iı:kan edilirJer. 

AVUSTURYA iKiNCİ ALTI AYLIK 
TOTON iTHALATI 

Avusturya tütün rejisi ikinci altı ay
lık tütün sipariş miktarını eyliil ayı için
de tesbit edecektir. Türkiye'ye sipariş 

edilecek tütünlerin büyük bir kısmı son 

Birleşik Aıncıikadan n mtitd>alıiıi öt 
diğer meuıleketltıden olmak t.isert ıu 

bin 159 kuıtal ithal t'tmiıtir. 
(Eitditnıt, 17 .8.954) 

INGILTERE'NJN iPTiDAi MADDi 
iTHAi.ATi WUYOR 

tnıiltn hırkt ticant büroa\mun M • 

porlarına nuaran lasiltuc mcneucat 
ham maddeleri ithalatı 'bu aenenin Uk ye 
di ayındıa ıeçen amaıln aynı müddetine 
nazaran azalm19tır. 8wi alt.kadar eden 
başlıca maddelerden merinoı yünlerinin 
ithalatı geçen acncden 81.523.000 libre bir 
eksiklikle 229.758.000 libre, ya.rım kan 
merinoslann 14.977.000 Jibre nokaaniyJe 
304.173.000 libreye dütmUı. diğer ııe...i.:u 
ise 7.691.000 libre bir fazlalıkle 56 mil
yon 466 bin libreye yük!elmi,tir. 

Deve tüyü 1.336.000 libre bir farkla 
yalnız 555.000 ]ibreye inmiştir. Tiftik it
halatı geçen 11eney nazaran 2.867.000 libre 
bir azalma ile 5.241.000 Jibreye inmiştir. 

AMERlK.A,NIN TOTON REKOLTESi 
Birlefik Amerika ziraat nezaretinin 

resmi tahminine göre Amerika'nın bu se 
neki tütün rekoltesi 1043 milyon pfuncl'
tur. 

CiHAN PAMUK lSTİHSALATI 
1933/ 34 yıh zarfında bütün diinyacla 

istihsal edilen pamuk miktarı 27.5E mil
yon balyadır. 1932/ 1933 rekoltesi 24 25 
milyon baJya idi. İstihlak miktarı i&e 
geçen senekini biraz geçerek 24.67 mil -
yondan 25.1 milyona çıkmıştır: 

iTALYA'DA HAM YON VAZiYETİ 

Komünist fırkasının merkezi icra ko

mitesi mektebin umumi çalışması için se

nede 6 milyon ruble veriyor. Lcningrad 
sovyeti bir meteJik bile vermez. 

Ziyaretimiz esnasında - tatiller henüz: 
başlamıştı - müessese binası yeniden ya
pıJacak tadilat için kurulmuş iskelelerle 
örtülüydü. 

aktedilen ticaret mukavelesi hükümleri Hariçten hangi şartlarla işlenmemiş 
dahilinde alınacaktır. Bulgaristan'dan alı yün ithal edilebileceği hakkında İtalya 

nacak miktarlar ise takas anlaşması ah • hükumeti tarafından tesbit edilen kara -

İLMİ ARAŞTIRMALAR 

kamına göre tayin edilecektir. Yunanis -

tana verilecek siparişler kliring hesa -

bında mevcut olan meblağa göre yapıla -
Asıl enstitünün fevkinde bir "ilmi cak ve binaenaleyh Yunanistan A vustur-

spor araştırmaları,, merkezi vardır. Bura

da 40 profesörle 120 asistanlarx çalışırlar. 

A~istanlar ekseriyetle mektebin eski 

yadan alacağı mamul eşyanın miktarına 

tabi olacaktır. 

Avusturya 1933 te 31,520 kentali Bul 
talebeleridir ki 4 senelik staj müddetleri- garistandan, 25.165 kentaJi Macaristan

ni muvaffakıyetle bitirdikten sonra pro- dan 19.785 kentali Yunanistandar 12.039 

fesör namzedi olmak için iki sene de asis- kentali Türkiye' den, 11.600 kentali Fe-
tanlık etmektedirler. Jemenk Hindistenından, 3574 kentali 

İJmi araştırmalar enstitüsünde ders 

mahalli yoktur; burasr beden terbiyesine f abancı postası. 

rm henüz meriyet mevkiine girmemiş ol 
ması yün ve yapağı piyasasında istikrar· 
sızlığa sebebiyet vermektedir. Şimdi ise 
tatil zamanr olduğundan bu vaziyetin 
ağustos nihayetine kadar devamı zaruri 
görülmektedir. 

Yünlü mensucat imal ve ihraç eden 
fabrikaJar ihracat sahasında zararlı tesiı 
ler yapacak olan bu kararların tatbiki:ıe 
mani olmak üzer azami gayret sarf et• 
mektedirler. 

(Textil - Zeitung) 17.8.934 

iimt bir esas hazırlamak için bir müşte
rek çalışma yeridir. 

Muhterem bir adam, profesör Kristov

nihof bu yüksek enstitünün çalışmaları

na nezaret ediyor. Profesör Kristovniko6 

her gün, sabah akşam, yas ve kış, mekte

bin bahçesinde bir saat bedeni idman ya

pan beyaz sakallı altmışlık dinç bir ihti

yardır. Kendisi 64 yaşında P. T. D. imti

hanının ikinci derecesini muvaffakıyetle 

geçirmiştir. Bu imtihanda ne kadar genç

ler ve sporcular muvaffakıyetsizliğe uğ
ramışlardır. 

Almanya'da şark tütünlerinin vaziyeti 

Profesör Kristovnikof Sovyet ırkım 

ıslah etmek isti yen bir alimdir; 3 sene 

evet ilmi araştırmalar teşebbüsünü ortaya 

atan o olmuştur. Şimdi 4 büyük enstitüde 

- Moskova, Leningrad, Harkof, BakQ - bu 
husust teşekkül çalışmaktadır. 

Kristovnikof tarafından elde edilmiş 

olan neticeleri bir maka1e c;erc;evesi için

de iyzah etmek güçtür. Bu hususta kendi

sine sual sorduğum zaman bana şu cevabı 
verdi: 

"Yuna:ı tütünlerini himaye ofisleri 

birliği,, nin verdiği haberlere göre 1933 

senesi zarfında Almanya'ya ithal edilen 

tütünler ceman 120.34 milyon mark kıy· 

metinde 78.850.000 kilogramdır. 1932 itha 

fatı 129.14 milyon marklık 73.557.000 ki

logram, 1931 de ithal edilen miktar 158.88 

milyon kıymetinde 69.791.000 kilogram 

ve 1930 ithalatı da 259.3 milyon marklık 

105.563.000 kilogramdı. Demek ki 1931 

denberi kemiyetçe tezayüt vardır. Kıyme 

ithalat Milyon Kg. başına 

Kg. la mark vasati fiat 

1930 38,839,000 135,34 3,485 

1931 29,748,000 90,19 3,030 

1932 !S,682,000 78,06 2,187 

1933 37,661,000 70.00 l,830 

Almanya'ya ithal edilen şark tütünlc
rinden maada Felemenk Hindistanıncla 

35,08 milyon mark kıymetinde 22,301,900 
kilo, 5.78 milyon mark kıymetinde 

7.648.000 milyon kilo Brezilya'd3n, 4.68 
rr.ilyon mark kıymetinde 5.442.000 kilo 
Birleşik devJetlerden ithal edilmiştir. .. ,, ,. t<' gelince muhtelif sahalarda vücudunu 

hissettirmiş olan iktısadi buhrandan d~ 
Almanyanın cigara iymalatı 1932 de 

layı kıymet azalmıştır. Rus tütünleri da- St.365.645.000 iken 1933 de 33.018.803.000 
hil olduğu halde şark tütünlerinin ithala
tı da kemiyetçe artmıştır. Aşağıdaki cet
vel bu son dört senenin mukayeseli itha
latını göstermektedir. 

adede çıkmıştır. 

Hazinenin tütün yüzünden tahsil et· 
tiği rüsum 1932 de 380.116.975 !ken 1933 

-le 354.880.628 marka inmiştir. 
Kilogramla siklet 1931-32 mali senesinde cigara iymaiatı 

Yunanistan 24.999.368.000 adedi bulmuş ve hazinenin 
1930 1931 1932 1933 b:.ı yüzden tahsil ettiği rfüum 411.646.81 7 

"-Avrupada ilmi esaslar üzerinde spor ı 7,851,000 12,7 52,000 15,682,000 16,069,000 'llark olmu§tur. 

raprlmadığı bilinmiyen bir şey değildir... Bulgaristan Umumi istihlakin yüzde birini teı;ıc il 
"Rekorlar, hayret verici rekorlar tesis 7.208,000 6,432,000 8·862·000 lo.752 .ooo eöen 2,5 pfennik'lik cigrra iymnlatı ıcı3\ 

ediliyor fakat şampiyonun hedefe nasıl Türkiye de% 4.5. 1932 de '112, 1933 de % 16.2 ni$ 

H /! k 1 11,882,000 8,723,000 9,147,000 8,917,000 betinde artmıştır. 
\•asıl olduğu bilinmiyor. att.. u lanı/an Sovyet Rusya 

usuller saklanıyor ve kıskançlıkla muha- J,898,000 1,811,000 I,991,000 1,923,000 
faza ~iliyor. 

Biz bunun içindir ki her spor hareketi 

için ilmi bir e~ tesis etmek istiyoruz. 

ileride her ihtısas ~ubesi için bir tek ve 
müşterek bir usul kabul edilmesi lazım

dır. Ve herkesin bu usulü bilmek imkanı-

38,839,000 29,748,000 35,682.000 37,661,000 

Milyon markla mukabili: 
1930 1931 1932 1933 
78,26 45,10 40.16 34,26 
23,48 18,73 18,70 19,62 
28,93 22.45 15,53 13,90 

1931 de umumi istihlakin % S.5 ini tc~· 

lı il eden 3.5 pfennik"lik dgara iymalatt 

d=l 1931 senesi zarfında % 65 nisbetindl' 
artmıştır. 

Ve Lesgaft enstitüsü teessüsündenberi 

hakiki bir rağbet görmüştür. Leningrat 

burjuvalannın ekserisi oraya çocuklarını 

gönderdiler ve bedenin terbiyesi küçükle
rin zihni kabiliyetlerini artırmak için emin 
bir vasıta olarak görüldü. 

sene bizim bıı.kalorya.-nıza ve P. T. D. nin ne malik olması da iycap eder. Ne zama

ikinci kısmına tekabül eden çok ciddi bir na kadar sarih bir netice elde edebi/ece-

4,67 

153.34 

3,91 
90,19 

3,67 2,22 
78,06 70.00 

Bu:ıa mukabil 5 pfennik'lik eyi ciga· 
ra iymalatı da 1929 ve 1930 da umumi is• 
•ihfakin % 55.56 srm te~kil ederken bı.t 
,evi ci.,.ara istihHd 1931 den iytib rcıı . ·r 
'\zalmıya b;ısl,,. rzk 1933 te çok 2 .. ağı bl 
... ; ı;bete in-ni~tir. 

1905 te Naradniki'lerin isyanı patlayın 

ca doktor Lesgaft çar hükfunetince mim

lendi. Fakat iki sene sonra mektep gene 

eskj muvaffakiyetiyle derslerine devama 
başladı. 

Lesgaft, Rusya'ya bir beden terbiyesi 
enstitü~ü ve başlanmış işe clevam edecek 

imtihandan geçtikten sonra bu mektebe 
kabul edilirler. 

Dört ders senesi vardır ve enstitü iki 

kısma ayrılmıştır: Birincisi metodik teş

kilatçılar, yani bir fabrikada sporu teşki
latlandırmıya, yUksek mekteplerde mual
lirrilik etmiyc ve ilk mekteple-rle liselerde 
beden terbiyesini murakabe ctmiye muk-

ğiz~ Bunu şimdide nsöyliyemem.,, 

Ehemmiyetli ola.'"1 nokta, Sovyet Rus

ya'nın dört büyük ~ehrinde 300 alimin 

araştırmalarını sporun yükselmesine 
sis ettiklerini tasrih etmektir. 

Bu da düşündürüci.i bir teydir. 

tah-

Leen Periye 
L'OTO'dan 

Bu cetvelde görüldüğü gibi 1931 den 
itibaren Almanya'nın tütün ithalatı Yu
nanistan ve Bulgaristan için tezayüt gös
terirken Türkiye için tenakus vardır. Sov 
yet Rusya'nın vaziyeti sabittir. Mukabil 
kıymetlere gelince bu, yukarda gösterilen 
ebeplerden dolayı azalmıştır. 

Aşağıdaki tablo bu fiat tenezzülünü 
a\ıkça gösteriyor: 

51• Konzern, Rt-emtsma ve Nenerbur~ 
· · ı · ..J ··k clrıı•ş rı J ı gruTJunun ıvma atı ye'll ll"n yt ~ . 

ve istihlakin % 70 ini t,..~·:il edecek bır 
hadde çıkmıştır. 

0 
Cigara iymalııtırı"'I miltcbaki kı"!111 ~a 

k;ıdar müstakil iymalathaneler ar::-sın ıı 
münkasemdir ki bunlardan hazıtarr yu•'11 

lıların elinde bulınırnıık ?rlır. 
LlJ M,.~.,;,. D,,,ftr•~-1 
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Büyük taarruzun on ikinci yıl dönümü 
(Başı 1. inci sa)ılatla) . büyük bir niıanesidir. O KEND1Sl-

liıp olmuş, memleketi ihata edil - NI DÜŞMANININ VAZIYET VE 

miş bir ordu enkazından ne güçlük- HAREKATINA UYDURMAK DE
ierle meydana getirildiğini, teçhiz GlL, BELKi DüŞMANINI KENDi 

edildiğini, kaç muharebede ve ne HAREKATINA BOYUN ECDIR-
90111uz cebetlerle yunanlılann dur- MEGE AZMETMiŞTi ki; tarihte 

durulduğunu ve hatta Sakarya'dan :\ncak çok büyüle kumandanlara na· 
ricata icbar edildiğini burada tafsil sip olan bu çeşit harekibn Türk 

t-tmek imkinı yoktur. Fakat bu son Başkumandanına ne suretle yüz aös 
•aziyette ve taarruza karar Yeren +r:rec~«Yini ~iıda göreceğiz. 
kuvvetle düşman kuvveti arasmda Türk ordusu 25 ağustos ak~mına ka
bir mukayese yapmak mutlaka la- dar cenupta toplanma manevrasını ikmal 
zmıdır. Bu mukayesede görülür ki; ~tmişti. 5 piyade ve ı süvari kolordusun· 
bütün gayretlere rağmen en mamur dan terekkiip eden ordumuzun iki piyade 

kısımları işgal edilmiş, etrafı abJu. kolordusu (1 inci 1z2ettin Paşa ve 4 ün
ka olunmuf ve bugünkü nüfusumu eli Kemalettin Sami PaŞ>a kolorduJa.rı) 
zun ancak yansı elimizin altın~a, ön hatta taarruza, diğer bir piyade kol· 
biç bir sınai tesisata malik olmıyan ordusu (2 inci Ali Hikmet Paşa kolordu

ve askerlik çağındaki evlatları _«_?n c;u) bunların gerisinde ihtiyat olar.ak bu· 
senedenberi mütemadi iç ve d!s lunmıya ve iycabında ileriki kolorrdularr 
liarpları ile yıpranmış. bulunan h.ır akviye veya şimalden gelecek bir düş-

•- d b .. "k ve aalıp devletlerın .. a .... n & uyu f'> •• man taarruzuna karşı koymıya, süvari 
müzaharetine mazhar olan duşman . 
ordusu kadar kuvvet çıkarmak he- kolordusu (kumandanı Fahrettın Paşa 
nüz kabil olamamıştı: Hz.) son harplarda görülmemiş bir cesa-

Yunan ordusunun 195000 insan retle düşman müstah2ar mevzilerinden 
mevcuduna mukabil bizim insan i~CTi d~Imıya ve diğer iki piyade kolor
mevcudumuz 186000, 105000 tüfek dusu ise Afyon'dan Eskişehir'e kadar o· 
lerine mukabil bizim tüfek mevcudu lan mevzilerde gösteriş taarruzu yapmıya 
muz 98000 3100 hafif ve 1000 ağır ve düşman mukabil taarruzlarını def'e 
makineli tUfeklerine mukabil bizim memur 6di1mişlcrdi. Tekmil bu harekat 
birçoğu yunanlılardan alınmış 200? ve manevralar geceleri ve karanlıkta y.a
liafif ve 800 ağır makineli tüf eğı pılmış, düşman kumandanlıkları bundan 
mb vardı. Mevcudu itibariyle tek va hiç haberdar olmamışlar ve yahut 
üstünlüğümüz 1200 ıüvaride idi. harpta her gün olduğu gibi, müphem bazı 

Sevkulceyşi vaziyette de üstün- habeTler alabilmişlerdir. 
lük düşman tarafında bulunuyordu. 25 '26 gecesi ihtiyat kolordumuz hariç 
Sakarya muharebesinden sonra ta- olmak üzere bütün ön hat fırkalan düş
arruzdan ümidi kesen düşman ordu. man mevzilerine yanaşarak temasa gelir· 
sunun Eskişehir' den Afyon ce!'ubu: ken süvari kolordumuz düşman mevzileri 
na kadar devam eden önü dıkenlı arasındaki dar bir yoldan ve bütün gece 
te) manileri ile çevrilmiş, müteadd~t düşman hatları gerisine akıyordu. 
liatlı mevziine muvazi olarak Esk1- 26 sabahleyin başlıyan asıl taarruzu 
şehir • Afyon demiryolu devam edi- hep birden ve türk Başkumandanının bu
yordu. Bu kavis teklinde olan yu- Iunduğu Kocatepe'den seyredelim: Vakit 
nan mevziinin bir tarafından diğe- henüz şafak, etrafta çıt yok, ağustos gü
rine kuvvet kaydırmak çok kolay nünde bulunulmasına rağmen bu yüksek 
olduğu halde bizim gerimiz tama· d3ğ tepesi insanı üşütecek kadar serin. 
men tuzlu çöle dayanıyor, Ankara Ortalık yavaş yavaş ağardıkça dürbünle-

• Eskifehir demiryolu ile Afyon - rin adesesine dayanmış olan ve hafif sic; 
Konya demiryolunun bizde kalan t2bakasmı dclmeğe çalışan gözler önlerin 
kısımları ıuasmda hiç bir irtibat bu- de uzanan sıra dağlarm yamaçlarınr tır
lunmıyordu. manan kıtalarımızı arıyor fakat sonsuz 

Sevkulceyş itibariyle lehimizde aTazi kırıntıları ve hafif sis bunların üıe
o!an tek nokta; bir kavis §eklinde rini kapamış, hiç bir şey göstermiyor. 
olan yunan sağ yanının kuıatmıya Saat 4. topçuların ilk ateşi açacağı za
müsait olması, ve bu kuşatma har- man, ve bu dakikada sağdaki dördüncü 
bı muvaffakıyetle yapılırsa yunan kolordu cephesinde gecenin sükununu 
ordusunun imha imkanı bulunabil bozan ilk ~ürii1tü kopuyor, tek bir top 
nıesi idi. Fakat bunun icin Afyon - patlıyor, gürültü dalga dalga yayılıyor 
Konya voJunun simalindeki çok ge- ve tek mermi sipsivri havaya yükselmiş 
ni, cephede ve düsman siklet mer- olan Kalecik tepesinin önünde siperlere 
ke7;ni te.ııkil eden toplu ihtivat kol- rlüşüyor ve paralanıyor. 
or~··~U"''n vapacacrı m1•kabil taar· Bunun arkasını diğer toplar, diğer 
ruzfarr h:re !tı:\Var;:1.k ordumuzun mer patlı:ı.malar takip ediyor, patlama sesleri 
kı0,.i s,l,let;.,i cenuba almak İycao gittikçe artıyor. gittikçe şiddetleniyor ve 
pfl;uordu. R~c:kttmP1ıct~nlığm kendi caat beşe doğru en son haddini buluyor 
tae.r.,...1zunu tam ve kati bir imha mu Sağdan itibaren Kalecik sivrisi, Belente
iı.- ..... "esivle n~tir•lend!rmek azmiy. pe, Tanaztepe, Kılınç Arslan gibi belli 
l .. hu Y\1"an ~ıklet merkezinin vapa· oaşlı mevzileTin önünde siyah sütunlar 

w 1 • ·ı k d' 'ht·vat '>i!afasıla yükseliyor ve infilak sesl .. rı· Cn"'I mn ,., "'' taarrı•zu en l 1 l " 
kuv .... tlorivle tardodecej?ini kabul e- 'ınvayı ihtizaz ettiriyor. İstiklal muhare-
derf'1< cem•nt~ tnulanmıya karar ve- brsinin bütün devamınca ne yunanlılar 
· · ı.- ..... •- •.; ,l-J.."" V"' cPc:aretirıin e" .. ,.. de bizim tarafımızdan yapılamıyan bu 

SAYIFA ! 

Muhafız Gücünün b siklet turu 

Bisikletle 3508 kilometre 
(Bap J inci sayfada) 

•ıya, Mardin HlllDI girdik. Mardia ova
ımı r~erlru -..k oldukça f aıla idi. Ba • 
rada bapmn*lô kolonyal'lana yardmımı 
•ı fayd1111n törftk.loaya ova11a1 ıeçerkea 
gördiiğiimiz 1tnp buralarda dalaa ziyade 
vaki olayor.._ Uzaktın hakmca ovum or
t1111H1a ıöller,. ajaçlar görüyor n yaklapn
cı ha.lana lıaylıolduğun11 n baıea yer .le
~ftirdiiiai ıinrek serabın aldabcı nfh -
•enna fl'-it et.,orduk. 

dtresi tam 60 kilometre devam edea dar lidi: S.i ff .. ı taraf a kayalıklarla ,... 
bir bopzdı. Borayı finneıden eni I• selıyerda ....... soma Rdon ltoiazm 
kôyiiae İllerek VeyıelkalUİ Ye ondu.._ da ıeçerel: Vıa'ı Pli1onlak. DaJaa lııop. 
ğaııa tirdik. Boilllll ia tarafı aia~ Wi. 11 ltitiıme .. a \urm u •sh loca Si-

Mardin'• yôlafmıftık. Mardin, hu o· 
n•111 fimırıMe yüksek ve dik bir tepenin 
üstiine karuı.., bir tehirdir. Bara da IMsik
lttlerimizi o--.uza almak ve bu tepeyi 
o ıaretle (tim.ak mecburiyetinde kaldık. 
Gençliğin ve halkm tezahürleri içerisinde 
şehre girdik. Mardin'den sonn Diyarbekir, 
Beşiri. Garıq ve Siirt'e uğradık. Yollarda 
~taklak coğalm" anzalar f azlalafmıflı. Ge
rek büvüldeıimizin gösterdikleri tencciilı 
ve gerek halkaı ve gençliğin samimi alakası 
bin yor~unlukJarrnuzı unutturuyor, yeai- 1 Dlyarbdlr - Beflr 11aıım4a B.,,,,. • • ,,,.. 6~İf. 

den hayat ve zinde~ veriyordu. Bilhaua Boiazdu 108 tlere iki tarafta ~r le,...dajl sJldt. YoWa bu dafm J.e,Wli 
programmuzm dakikası dakikasma tatbik h I ...: • L_ L_ l ..ı · _ı __ .ı_ V ' _-1...1... 
.,d"I • h A ~ 1 d ha asa e ınanyor, JO•llD aer tan ma ır mana...- M'J'lr ... ew. u ı qnm. . ı mesı atta nncarmııı yer ere a y Er • · · B pr. · bU - .. 
evel muayyen uatte nracağımııı bilclire- akıyordu. Tabiat INaralara • ı..11.p ffl'- an._ ClflBI .. ',1 •• s:ı~e ~ 
r0 lr aynı saatte orada bulunuıumuı biıe •İJ bullllUlyordu. Her denM Mı islİllll 

8
1a .. Siphuüır ~ ·~~ ~ .. 

1
:: 

.c Aa _,. 7-m ntu1en ,. .. ıo • 
...., idi. Giliııa ..,..._ Waprkn ıraalına 

•irüMla ... .... ..,,chık. 16' 
1708 ,.._... U. ZSIG-3081 rak ..... 
dolapyoNU. IS riade ba •retle iki İİf 
defa ,.._., _..,..... •• a...ı•tu ... 

Silifkede bir kaynağın basıl ettiği g8/cükte temizlik. 

n Hamar ıılel'HİDi takiben Karaköıe'ye gir
dik. lara1'Öte' m ~nen bir riin ne) 1• 
ia• ,.;....-. yol-z ~marlann11t1L 
Ça...ı. bir yella Diyadin'e nrdık n Di
yam gedijini ıprak Baywt' a yollandı•. 
Daı.. Baya:ıt'a ıelmezclen evel ŞIS2 rakte 
mı beriMe br Ye cimadiyeıi eksik olmı
yu, lteyltetiyle etralma lıikim olan Airr'yı 
ve om el -.era JaT11111111a lriiçiik Airı'JI 
gördiilr. Be daim tepesinde daima bir ı.. 
hd kimeti mnadlu. Ba lriime haıea top .. 
ve t.un de tepeyi meydandı hırabcak • 
rette etnh çninaiı bir halde Lulum. 
AMla lnr u sasb daim güneşe karp ıe-
siyesi vııifesiai görür Jaissini verir .. Bu m• 
ıuam Ye lleyhetli dajl ıönlikten ıonn yol 
............. flrd ıittik.. , ...... 
lızılh iaeria•m Bayazıt ida.-.. 
dofrw Wi. Nil.ayet Lnm1e 1.eaziya n lıir 
~pe iıerillıle ....... Bayallt'ı da •• 

büsbütün cesaret ve feVk nriyorda. Artık 
nef simiıe iytimat Liıi makinele.flİrmİJ idi. 

Canan' dan sonra artık soğuk iklime ıi· 
riyorduk. Bitlis, Rahova boğazmı geçerek 
Van'a doğru ilerlemiye haılamıflık. Bitlis 

şiddetli ateş bizim içimize ne kadar ferah 
veriyorsa düşman tarafını da şüphesiz o 
kadar hayret ve dehşet içerisinde bırak

mıştı. 

Saat beş buçuk, sis hayli dağılmış, or
talık aydınlanmıştır. Derelerin ve sisin 

içinden sıyrılan piyadelerimiz şurada bu

rada artık düşman mevzileri önüne var
mışlardır. Piyade makineJi ateşleri baş· 

!amıştı.r. Muharebenin en heyecanlı saf

hasındayız. Bi2im piyadelerin ilerleyişi 
biraz yavaşladı fakat durmuyor. 

Düşman topçusunun ateşi de aaami 
şiddetini bulmuştur. Bilhassa Tanazte~ -
11in önü bizim ve mukabil tarafın ateşin
den bir cehennem manzarc:sı almaktadır. 

hattmda, her oywkta bir n fıfkmJor -
dahı miinllat yerlere akan izi röriliyo ..... 
Bulana lezzetleri mahte lifti. S.lar ~ri
ıinde sodalı n dalaa bazı mt1'1ddı -ftai. 
veyi ha.i olanlan bulnn•yorda. Dere dar 

-Bitmedi-
SPORCU 

Arkadan ve daha arkadan gelen piyade lhnç Araluı'ı yaklaftıldarı, ldeta du.awı 
krtatarunız da ön hatta yetişiyorlar, on- ate,ine eheamdyet Yenniyerek tel örg&. 
lar da öndeki kıtalarımızı takviye ediyor- leri elleriyle. urtlıeırma.Jd ~ta w kan.
tar. vanalariyle aıcanJr. doldurarak geçtilrleri. 

Saat 6,30 d<ı Tanaztepe'de düırnan hat dUfDWl alperled:ne ıirdikleri görülff ve 
larında lrarışıkhk, bozulma alimetleri ve aut dolııuzün itibaren de bu ilk hMlar 
gCTiye ~ görülüyor, tel örgünün tam gerisindeki müteaddit müdafaa hatlann
önünde yatan bizim hattakiler birden doğ da yunan1ı1ırm geriden getirdikleri mtno 

ruluyorlar ve tel örgillere atılıyorlar, yer taka ihtiyatla.rmın ela iıuimamiyle çetin 
yer bombalar patlıyor. ve amanaı~ bir bofupna bafladı, ortalık 

Saat 6,50 de bizimkiler ilk düşman ai- k~rarmcıya kadar k1h bir taraf kiJa ite 
perine, Tanaztepe'nin ön hattına girmi§ taraf ilerledi. ıeriledi ve fakat tlirk kah
bulunuyorlardr. Bunun &rkasından dör. ramanlan &ece lmnmhiı baııatıiı va.kit yu. 
düncü kolordumuzun fırkalarının Kale - nan mevzile.rinln &zerinde bulwı.duklal'I 
cik sivrisine ve daha solunda sırtlara bi. bu ıilaileniıı m 7ilkaek hatlarına çok yak
rinci kolordu fırkalarının Tanaztepe'nin laşmı' bulunuyorlardı. 

sz.ğındaki ve solundaki Belentepe ve Kı- M. ŞEVK 

\ .. kınmr.ıı Milhyt nın romıaoı: 3 Tefrika: 80 lunmuş bir vücuttan - herhangi bir vücuttan - fazla tadı 
vardı. 

yette bulunanın kendi olduğunu anladı: ingiliz adeta bir de
likanlı idi. 

insanlığın b a 1 i. 
A rulre M alro 

Dünya iktısadiyatmm, birer nezir gibi başlayıp karna 
tos vurur o-ibi biten bu hamlelerini, hep geçit yerinde, böy-

b 

le ömrü oldukça bekliyecek mi) di? Bu gece mukavemet, za-
fer veya mağlfıbiyet halinde, kendini cihanın her türlü kuv· 
\'etlerine tabi hissediyordu. Fakat tabi olmadığı ve biraz 
sonra kendine tabi ola a;, '1' bildiği o kadın vardı ki temel
lük edilmiş olan yüzünde, hayatının istinat ettiği karışık ıs
tırapları, gözlerini kapıyan bir el gibi, itaatini belli etmekle 
Saklıyacaktı. 

Onu birkaç salonda tekrar görmüştü (Kiyoto'dan döne· 
li ancak üç gün olmuştu.) Fakat kendisine karşı olan iste -
ğini fazlalaştırmak için istediğini yapmak istemez görün · 
~Üğünü bildiğinden sınirli idi. Tercih olunmanın hudutsuz 
>htiyacı icinde, beğenildiğinden emin olmadıkça o ihtiyacı 
kuvvetlendirmek için şehvete müracaat ederdi. Bunun için
dir ki Valeri ile yatarken gözlerinin içine bakmıştı: zevkle 
kapatılmış dudaklarda birçok hakikatler vardır. Nazdan iğ
tenirii, halbuki Valeri nazlı olmasaydı Ferral ona ehemmi· 
}'et bile vermezdi: kadında mizacına muhalif bulunan şey
~erdir ki onun hislerini gıcıklıyordu. Bütün bunlar çok müp· 
. emdi, zira kendini onun yerinde farzederek vücuduna eli 
ile dokunur dokunmaz temellük hissini son haddine kadar 
duvuyordu. Fakat onca teshir edilmiş bir vücudun, terko -

Otomobilden inip, tam bir ve karla elindeki kafesle ardı 
sıra gelen boy'la, beraber, Astor oteline girdi. Yerde mil -
yonlarca gölge vardı: sevdaları onu alakalandırmıyan ka -
dınlar ve canlı bir tek muhasım: tarafından sevilmek iste · 
diği kadın. Tam temellük düşüncesi onda değişmez bir hal 
almıştı ve bir kumarbazın barışıklık için değil, döğüşmek 
için muhasım bir kumarbaz çağırdığı gibi gururu da bir mu
hasım gurur arıyordu. Herhalde bu akşamki parti iyi başlı -
yordu, çünkü beraber yatacaklardı. 

Hol'a girer girmez kendisine avrupalı bir memur yaklaş· 
tı: 

- Madam Serj, bu gece dönmiyeceğini ve bir soracağı
nız varsa bu efendi den som1anızı söyledi. 

Şaşıran Ferral, arkası dönük, bir paravanın yanında 

oturan °bu efendi" ye baktı. Adam döndü: bir aydanberi 
Valeri'nin peşini bırakmıyan İngiliz bankalarından birinin 

müdürü idi. Paravanın arkasında, bir boy, tıpkı Ferralin
ki gibi pürvakar, içinde bir Karatavuk bulunan bir kafes tu
tuyordu. İngiliz, hayret içinde, kalkıp Ferral'in elini sıktık
tan sonra: 

- Bana vaziyeti izah eder misiniz? .. dedi. 
Kendilerile alay edilmiş olduğunu ikisi birden anladı -

lar. Boyların küstahça gülümseyişi ve beyaz memurların 
tabiilikten çok uzak ciddiliği arasında bakıştılar. Koktel sa
ati idi ve bütün Şanghay orada idi. Fcrral en zili~ vazi • 

Hiddeti kadar kuvvetli bir istihfaf, hissesine düşmekte 
olan madunluğu birden bire giderdi. tnsana yapışan, omua
larma çöken beşere mahsus sersemlikle dört yanının çcv • 
rilmiş olduğunu hissetti: kendisine bakan insanlar yer yü • 
zünün en iğrenilecek mahlUkları idi. Halbuki onların neyi 
bilmekte olduklarını bilmediğinden herşeyi biliyorlar far
zediyor ve istihzalarının karşısında kinle gerilmiş bir ha • 
reketsizlik içinde ezilmekte olduğunu duyuyordu. 

Boy'u öteki boy'a sordu: 
- Bir müsabaka için mi bunlar? 
- Bilmem. 
- Benimki erkek. 
- Evet. Benimki de dişi. 
- Bunun için olacak. 
İngiliz, Ferral'in karşısında eğilip kapıcıya doğru yü • 

rüdü. O da ona bir mektup verdi. İngiliz mektubu okudu. 
cebinden cüzdanını çıkarıp içinden bir kartdövizit aldıktan 
sonra' boy'unu çağırdı, kartI kafese iliştirdi ve kapıcıyar 
"Madam Serj için'' diyerek çıktı. 

Ferral düşünmeğe, kendini müdafaaya çabalıyordu. Va
leri onu, uyurken gözlerini oymuş gibi, en hassa yerinden 
vurmuştu: varlığını unutmuştu. 

Bu güliinç sahne vuku bulmuştu v~ onmı vukuunu da hlt 
bir şey unutturamazdı. Hayaletler Sleminde mevcut oıaa 
yalnız kendisi idi ve alay edilen de ccae kendisi idi. --
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Acele 

Satılık arsa VI. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları 1 Bu~uva Fırka satın. alma'ıAnkara sm· et P~a 
komısyonuna gelmelerr. ".!:' 

(1897) 7-3195 t•ı·· .. .. .. 
tLAN en ı u en: 

z 

lsmetpaşa mah,llesinde Zafer 
sokağında 240 metre murabbaı bir 
arsa ehven fiatla satılıktır. Matba 
amız ilan memurluğuna müracaat. 

ilan. Çaldıran'da bulunan lutat için Ankara Kız Enstitüsü Kalorifer, ve saire tesisatı 13-8-934 

7-3530 

KİRALIK EV 

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

Cinsi 
Arpa 
Yulaf 

Miktarı 

557000 
114000 

İhale ta. 
27.8.1934 
27.8.1934 

Şekli ihale 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

Denizlide bulunan kıtaat hayvanatı ihtiyacı olan yukarda 
miktarlan yazılı arpa ve yulaf kapalı zarfla hizalrmda 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 ~nü ve zikredilen saatler
den evel teklif ve teminatlariyle Denizlide askeri satın alma 

74300, Kazmıpaşadaki krtat için tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
97175, Başkaledeki kıtat için 66000 münakasaya konmuştur: İştirak edecek talipler münakasa 
kilo Van hastanesi için 270000, şartnamesi, fenni sartname, proje ve mukavelename suret· 
Gervadaki kıtal için 171000 kilo lerini almak üzere Maarif Vekaleti İnşaat dairesine müraca· 
fabrika unu, Van hastanesi için at edebilirler. İhale Maarif Vekaletinde toplanacak olan İn· 
12000 kilo sade yağı ve 25000 kilo şaat komisyonu tarafından 3-9-934 paazrtesi günü sat 15 te 
pirine ile 160000 kilo arpa, Kazım· icra edilecektir. (2019) 7-3400 
paşadaki kıtal hayvanatı için 97000 

numara. 7-3521 
kilo arpa kapalı rarfla münakua · 
ya konulmuştur. Evsafı kamilen ko· Ankara Valilig"' İnden : 
lordu evsafı olup mahalli İ$tihsa1a -
tına tabidir. lh.-leleı< 8, 9. 10. 11 
eylôl 1934 tarihterinde vamlara~ · 
hr. Talipler fartnamelerini görmek 
üzere bergün ve münakasaya istirak 
cin de tayin olunan tarihlertfe Van 

Acele sahhk 
motosiklet 

D. K. W. markalı, KIZILKUŞ 
isimli. 18. PS. kuvvetinde, radi
yatörlü, az kullanılmış, arka iç 
ve dış lastikleri yeni, iki kişi 
binmek için arkada rahat bir se
leyi havi motosiklet peşin para 
(325) liraya satılıktır. Taliplerin 
Ankara Posta kutusu N~. 126 da 
Necati Beyle muhabereleri rica 
olunur. 

Ankara Vilayeti 
Defterdarlığından: 

1934 yılı kara avcılığı za -
manınm 1.9.1934 ila ıs.3.193f 
olc:rak tayin edildiği ilan olu-
nur. (2157) 7-3537 

komisyonuna müracaatları. (2160) 7-3539 

t LAN 
Kilosu Cinsi Münakasa tarihi Saati 
275000 Un 1-9-934 9 

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

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

2 - İhale günleri erzakın hizalarında gösterilmiştir. Ta
lip olanlar ticaret vesikalariyle teklif mektuplan bir zarf 
derununda vüzde 7,5 teminat akceleri de ayn bir zarfa ko
narak her iki zarf fü~üncü bir zarf ic;inde kapalı olarak ihale· 
'1en bir saat evel Demir köyündeki bulunan satın alma ko
misyonuna teslim ve müracaattan lazımdır. 

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

İLAN İLAN. 
Çorludaki / kıtaat ihtiyacı İzmir müstahkem mevki 

icin (31000) kilo koyun eti '<ıtaatı ihtiyacı olan (21750) 
Ankara Levazım Amirli- 5. 9. 934 çarsamba günü saat 1<i1o sade vağı kapalı 7.arf u-

15,30 da kapalı zarfla alınacak ~utivle münakasava konmu~· 
ği Satm Alma Komis tır. Sartnamevi görmek isti - ı-ur. İhalesi 5-9-934 çar~amba 

da askeri satm alma komiwonunl\ 
müracaattan. 7 -3312 

İLAN. 

Beytüşşebapta bulunan kı
talann 'lıtiyacı icin (2500) ki
lo sade ~'a~ı (1500) kilo şeker 
(1500) kilo sabun, (12,000) 
k"• bulgur (8,000) kilo fasul
va, (8.000) kilo nohut, ( 4,000) 
~ilo pirine ( 4.000) kilo merci
mek, (3.000) kilo soğan 3.000 
'<ilo nrıtatec:. (8,000) kilo 7.ev
tin (3000) kilo kuru uzum 
(800) kilo s;llça (50,000) kilo 
arpa, (30.000) kilo saman, 
(35000) kilo amamn (30000) 
kilo sr ,an (35,000) kilo çayır 
otu (250,000) kilo odun 3000 yonu lylanlan ~1enlP.rin her gün ve taliplerin rriinü saat 16 da vanılacaktır. 

İLAN belli saattan evet teklif ve te- ç;artnamesini görmek istiyen '<ilo ~az vağı ac1k münakasa 
minat mektunlarivle Corluda lerin her <Yiin ve münakasaya ile alınacaktır. İhalesi 28-8-Beşbin liralık kuru ot pa- F. 

zarlıkla alınacaktır. Pazarlığı «". O. satmalma komisvonuna i~tirak edeceklerin de belli Q34 salı günü saat 14 dedir. 
27 ağustos 934 pazartesi günü müracaatları. (2000) 7-3335 <;ün ve saatinden evel teklif· ~eraitini anlamak istiyen ta-
saat on birdedir. Taliplerin İLAN ıe teminatlarivle İzmir müs- 1inlerin Bevtüssebapta askeri 

Pazarlıaa ı"ctı"rak 1·çı"n vaktı" mu A . tahkem mv. SA. AL. KO. nu- c;atmalma komisyonuna mü-
... -t masya gamızon kıtalan- ·· ı (2046) .. · · 

mn ı tıyacı o an ,000 ·1- 7-3410 r k · · · k" ayyeninde teminatlariyle be- "h · 1 (255 ) k' 1 na muracaat arı. racaatlan Munakasaya t!'tı-
raber Ankara Levazım Amir· ıo ekmeklik un kapalı zarfla a.. edecek}enn de mez ur 
liği satın alma komisyonuna münakasava konmustur İha . İLAN ~un ve saatınden evet mezkur 
({etmeleri. (2187) 7-3571 lesi 5-9-934 saat 16 dadır. Ev- lO,OOO kilo Eyer sabunu ~omisvona teminatlariyle mü 

İLAN. safı, diğer komisyonlarda ol- racaatlan. Münakasada komis 
Beşbin liralık değirmjsaz duğu gibidir. ordu ihtiyacı için kapalı zarf vonda bulunmıvacak olanla-

linyit kömürü pazarlıkla ah- Şeraitini anlamak istiyen - usulivle mübayaa edilecek- nnda aym gün ve saatinde 
nacaktır. Pazarlığı 28 ağustos 1erin her gün ve münakasaya tir. İhalesi 27-8-934 pazarte- makine basında münakasaya 
934 salı günü saat on dörtte- istirak Pdeceklerin miinakasa si günü saat 11 dedir. Talip- iştirak edebilecekleri. (2060) 
air. Şartnamesini gönnek üze- günü saatinden evel teklif ve Terin evsaf ve şartnameler 7-3417 
re her gün ve pazarlığa işti- teminatlarını Amasya alay ile nümunevi görmek üzere 
rak için de vaktinde teminat- satmalma komisyonuna ver- hP.r ı:>"Ün ~ğ-leden sonra M. 
lariyle beraber Ankara'da Le- meleri. (2125) 7-3494 M. V. Satınalma komisvonu-
vaznn Amirliği satın alma ko t na müracaattan ve münaka-
misonuna gelmeleri ... (2186 LAN. saya istirak edeceklerin de 

7--3570 Tekirdağr kıtalan için teminat ve teklif mektupla-
( 40,000) Malkara kıtaları için nnr vaktinden evet mezkur 

ANKARA İFLAS MEMUR- (25.000) kilo makama kapalı komisvon riyasetine verme-
LUôUNDAN: zarfla münakasaya konulmuş- leri. (1863) 7-3169 

Haczmusa mahallesinde outrmak tur. İhalesi 8-9-934 cumartesi İLAN 
ıa ve haffafcılıkla meşgul bı.ılun- ~ünü saat 15 tedir. Şartname
cnakta olan müflis A. Cemal Ef. vi görmek istiyenlerin her 
iflas dairesinde atacak ve istihkak <?;Ün ve münakasaya iştirak 
iddialarının tahkik ve tetkik mu- edeceklerin betli gün ve saa
~elesi bitmiş ve icra ve iflas ka- tinclen eve1 teklif ve teminat
nununun 206 ve 207 inci maddele- Tarivle Tekirdağmda askeri 
rine tevfikan tetkika hazır bulun- c;atın alma komisyonuna mü -
durulmuştur. Kanunen yapılması racaatlan. (2106) 7-3477 
lazımgelen ikinci toplanma için İLAN 
l 7-9-934 tarihinde pazartesi .a1acak 
lrlann iflas dairesinde hazır bulun Çorludaki kıtaat ihtiyacı 
malarr ilan olunur. 7_3563 icin ( 46000) kilo bulgur 5. 9. 

~~-------· -.,. Q34 carsamba günü saat 16 da 
Kiralık bina aranıvor '<analı zarfla srı.tm alınacaktır. 

<!. ~artname ve nümuner;ini gör -

İzmit ve Tu7.1a'da bulunan 
kıtaat icin 12.000 kilo sade 
.rai!ı kapalr zarft;l münakasa· 
va konmustur. İhalesi 27-8-
034 n~?.artesi günü saat 14 te 
1ir. Talipler sartnamesini gör 
rnek üzere her gün ve müna
ka~rı. va iştirak icin de vaktin
~le İzmit askeri satın alma ko
'llisyonun:ı müracaatları. 

(1926) 7--3228 

İLAN 

MÜTEAHHiT VE iNŞAAT 
SAHiPLERiNiN 

NAZARI D1KKA TLERINE 

Çift Kurt marka Marsilya 
kiremidi ehven fiatla satış 
evi E,l<isP.hir ot~Hne müra · 
~~At. T Plefon: 3?.72 

Cebeci Merkez hastahane -
si öahiHve miitehassısı 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalarını her ~n iki · 

rlen conr~ Ar11ive saravı kar
şısında Faik B. apartımanın· 

-la kabul eder. 
Telefon: 3613 

Tercüme ve Ingilizce 
Hususi Oers. 
Posta Kutusu 200. 

Satıhk hane 
Çankaya veya Yenişehir- ,,,,.k istivenlerin her giin ve 

de altı yedi odalı aparthnan talinlerin me?'.kfir rründe belli 
veya müstakil bahçeli ev r;aattan evet teklif ve teminat 
müsait şeraitle isticar edile~ mektuolarivle Corluda K. O. 
cektir. Aiakadarlarm adres c;atmalma komisyonuna müra 
lerini, kira bedelini, pe za- caatlan. (2001) 7-3336 

Mutasarrıf olduğum hane satı· 
kilo saman kapalı zarf usuli-

ıktzr. İçindekilere müracaat. Ye· le münakasaya konulmuştur. 

Denizli'de bulunan kıtaat 
hayvanatı ihtiyacı olan 259 
bin kilo kuru ot ve (416000) 

man görülebileceğ-ini, Nilü 
fer caddesinde Taksiın.. so- iLAN 
kağında, Nafi Atuf Bey Hava krtatı ihtiyacı için 2300 
Apt. bir numaralı dairesine fift kundura kapalı zarfla müna -

1 
yazı ile bildirmeleri ilan o- kasaya konmuştur. Şartname ve 
lunur. 7--3562 nümunelerini görmek istiyenlerin 

bergün öğleden sonra ve münaka -
saya iştira kedeceklerin 1.9.1934 
cumartesi günü saat 1 O 5 da temi· SATILIK 

Gerededen gelmiş çeşitli 
çam keresteler arabalarda pek 
ucuz fiatla satılıktır. Almak 
lstiyenler Akköprüde Hacı Ah 
oullah Ham yanındaki mey -
clanlıkta arabacılara müraca -
~tlarr. (2184) 7-3574 

Abone ve iylin bedelleri: 
Müessese vemeıine verilir. 
Yahut p ;ta veya Banka va 
ııtuiyle gönderilir. Hariçte 
kimsenin tahıil salahiyeti 
yokhır. 

natlariyle birlikte M.M.V. satm al
ma komisvonona müracaatları. 

(1836) 7~3133 

İLAN 
Zir poligonunda mermi ihzar 

mahalli inşası aleni münakasaya 
konmuştur. İhalesi 4 eylUI 1934 
salı günü saat 11 dedir. Taliple
rin keşif, rsim ile 4artnameyi gör 
mek üzere her gün öğleden sonra 
miinakasaya iştirak edeceklerin 
de teminatlariyle vaktinde mUra-
caatları. (1980) 1-3U1 

ihalesi 28-8-934 dedir. Talip. gen Bey mahallesinde Gelibolu so-
ı<ak 7 No. hane. 7-3434 terin sartnamelerini görmek 

üzere her gün ve münakasa -
lara iştirak edebilmeleri ic;in 
rie kııru ot icin (797) ve sa -
man icin (624) liraltk teminat 
ve teklif mr.kttlplarivle mü -
nakasa günü saat (9) da De -
ni.zti'de asken satrn alma ko- = 
misvomına müracaat etmele-

Fahire ve Adafet 
!sıklar caddesinde No: 7 
~ § 

Her zevke ve ~er keseyel 

1

. uygunış 

11 ~İ$. 7-3527 
... nrıııınnuı::ııııuııaııır.ıııımııı ııın .ııınuıuınııııınmımıınııımıımıım = 

ri (1956) 7-3274 

iLAN. 

uoruıen lüzum üzerine Ga- TÜRKİYE İDMAN CE -
ziemir'deki kıtaatın 145,000 MİYETLERt İTTİFAKI 
kilo ununun ihale günü 15- REİSLİGİNDEN: 
8-934 çarşamba gününe tehir Elmadağmda inşa edilecek kıı 
edilmiştir. Şartlan öğren- sporlanna mahsus sığmak, yapılan 
mek istiyenlerin her gün mü miinakaıada teklif olunan bedel 
nakasaya iştirak edeceklerin badeli liyik görülmediğinden, 28 a
mezkftr gün ve saatinden ev- iaıtos ıalı giiııii saat 14 de pazarlık 
veJ teklif ve teminatlariyle nretiyle talibine ihale edilecektir. 

1 - Onuncu yıl yatı mektebi talebesinin mayıs 935 gaye
sine kadar iaşeleri i~in muktazi erzak 6333 lira 30 kuruş mu· 
hammen bedel üzerinden ve kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. 

2 - Talipler şartnameyi görmek üzere her gün vilayet 
maarif müdürlüğüne müracaatları ve 27-8-934 pazartesi günü 
saat 15 te tarifatı kanuniye dahilinde hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarım vilayet daimi encümenine tevdi etmeleri. 

(1985) 7--3321 

Sıhhat ve içtimai muavente 
Vekaleti hudut ve sahiller 
sıhhat umum müdürlüğünden 

İstanbul ve Çanankkale merkezleriyle Urla ve Tuzla ta• 
haff uz hanelerine teslim edilmek üzere 392 ton yerli maden 
kömürü şartnamesi mucibince kapalr zarf usuliyle münakasa 
ya konulmuştu. Münakasası 1 - 9 • 934 taihine müsadif cu • 
martesi günü saat 14 de Galata'da kara Mustafapaşa soka• 
~mda İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezinde müteşekkil 
komisyonda yapılacağından istiyenlerin Ankara'da hudut 
ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü Ayniyat muhasibi me • 
sullüğ'üne veya mezkur merkez baştabipliğine müracaatları.. 

(1886) 7--3270 

ilan 
Bankamızın Onuncu yıldönümü münasebetiyle gişeleri .. 

mizin 27 ağustos 934 pazartesi günü kapalı bulunduğu muh"' 
terem müşterilerimize ilan olunur. • 

Türkiye iş Bankası 
«\nkara Merkezi 

7-3544 

a ıa Vekaletinden: 
Çanakkale vilayetinde Çanakkale • Ezine yolu üzerindo 

(31951.97) lira bedeli keşifli Sarmısakdere "Arslan,, köprü• 
sünün mevcut kargir ayaklan üzerine inşası kapalı zarf US\J4 
liyle münakasaya konulmuştur. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa VekA ... 
leti şose, köprüler ve binalar reisliğine, İstanbul, ve Çanak .. 
kale Başmühendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasaya girmek istiyenlerin şimdiye kadar yapmıf 
oldukları inşaata dair vesikalarını münakasadan en az SE
KİZ gün evel Şoseler Reisliğine vererek bir ehliyeti fenni• 
ye vesikası almaları lazımdır. 

Münakasa evrakı 10 lira bedel mukabilinde Nafıa Vekaleti 
Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin hazırltyacaklan teklif 
mektuplarım 1-9-934 tarihine raslıyan cumartesi günü saat 
(16) ya kadar Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamına tevdi 
evlemeleri itan olunur. (1885) 7-3269 

Sıhhat ve içtimai mu 
avenet Vekileti 

hudut ve sahhiller sıhhat 
Unı um müdürlüğünden: 

Merkez Hıfzıssıhha müessesesi çiçek aşı şubesi için aza· 
mi 250 dana 40 nalak ve 30 merkep aleni münakasa ile satın 
alınacaktır. İhale 6 eylUl 934 perşembe günü saat 10,30 da 
Umum Müdürlük masraf komisyonunda yapılacaktır. Ta· 
tiplerin şartnameyi görmek üzere Ayniyat muhasibi mesut• 
lüğüne müracaatları. (2016) 7-3374 

Nafıa Vekaletinden: 
Ankara - Çankırı yolunun 106 mcı kilometresinde 

(20418.61) lira bedeli keşifli TÜNEY köprüsü inşaatı kapa
lı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin münakasa evrakım görmek üzere Nafıa Veki· 
leti şose köprüler ve binalar reisliğine, İstanbul ve Anka
ra Başmühendistiklerine müracaat edebilirler. 

Münakasaya girmek istiyenlerin şimdiye kadar yaprnıŞ 
oldukları inşaata dair vesikalarını münakasadan en az s~ 
KİZ gün evet Şoseler Reisliğine vererek bir ehliyeti fenn•· 
ye vesikası almalan lazımdır. 

Münakasa evrakı 10 lira mukabilinde Nafıa Vekaleti 
Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. . 

Münakasaya iştirak edeceklerin hazırlıyacaklan tekhf 
mektuplarım 1-9-934 tarihine raslıyan cumartesi günü ıaa~ 
{15) e kadar Nafıa Vekaleti Mfisteıarhk makamına tevd• 
eylemeleri iJan olunur. (1883) 7-3268 
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oktor Hilmi İsmail · ~ ~ , ] 
'ı ı . ı ıanes1 Cılt Saç, Zührevi hastalıklar Mütehassısı 

Hastalarını her gUn öğleden sonra Çocuk Sarayı cadde•inde 
1\ h;din Bev apartırnırııncfa k;ıbul eder. Telefon: 3506 

Ankara Valili~inden: 
1 - İlk ve yatı mektepleri için nıuktazi matbu evrak 1325 

lira muhammen bedd üzerinden ac1k miinakasaya çıkanJa
caktır. 

2 - Miinakasaya istirnk edeceklerin ~ın 7,5 muvakkat te
min;ıt akcelerini hu"usi' muhasebe veznesine yatırarak heye
te .,, '"'l<h111 V<'rmelPrİ Hinmıiır. 

3 - Talinlf"rin s::ırtmııneyi görmek için her gün maarif 
miıd i iı liiöi;rıc ve 27-R-Q34 pa?.;ırte"i g-ünü saat J ~ te Vilayet 
rlai ..... ; ,.,.,,.;i""'PııinP nıi1r;:ıc::ı:ıt1:ın . 0986) 7-3320 

Ma~iye Veka!etinden: 
Tahakkuk ınüfettişlikleriyle tahakkuk ba~ 
memurluklarına şeraiti haiz olanların mü
racaatları hakkında: 

1stanbul. Üsküdar. ve Beyoğ'lu tahakkuk müdürlüklerin
de l?.mir, Ankara. Bursa ve Seyhan vilayetlerinde münhal 
bulunan 40 ve 45 lira maash tahakkuk müfettişlikleriyle ta
hakkuk baş memur1uklanna 2265 numaralı kanununun 27 
inci maddesinin C: fıkrası mucibince hukuk. mülkiye yüksek 
ticarf't ilimleri mektebi mezunlarından talip olanların evrakı 
lllüspiteleriyle birlikte vekalete miiracaatlan ilan olunur. 

(2123) 7~3505 

Istanbul liseler alım 
satım komisyonun -
dan: 

Komisyonumuza merbut Muallim mektebi Lise ve Orta 
ll'lekteplerle mülhak pansiyonların yoğurt, nohut, irmik, 
§ehriye, kuru fasulya. mercimek, hezelya, kuru meyva, grav
Yer peyniri, şeker, zeytin tanesi, hayvan yemleri, yemek ve 
ekmek artıkları ve Çamlıca kız orta mektebinin sebze pata
tes ve ekmeği ve Ercnköy lisesinin sebze, ekmek ve odunu 
"e Kandilli lisesinin ekmek ve patates ve Haydarpaşa lise
linin odun, mangal kömürü, kok ve maden kömürleriyle Ka
bataş Lisesine nit ekmeği. Bunlardan sebze, patates, ekmek, 
Yoğurt, zeytin tanesi. gravyer peyniri, kuru meyva, Şeker, 
Odun, mang-al kömürü, kok ve maden kömürleri 12-9-934 ve 
nohut, irmik, şehriye, kuru fasulye. mercimek, hezelye, hay
~an yemleri, ekmek ve yemek artıkları 19-9-934 tarihlerine 
lnüsadif cars~,,.,ha günleri saat 16 da ihale ~dilmek üzere ka
Pah zarf usuliyle mevkii münakasa ve müzayedeye konul -
nıuştur. 

Sartnamesini 2'Örmek istiyenlerin 1st:ınlm1 erkek lisesin
deki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edecekte -
rin de teminatı muvakk"tr. makbuzlariyle hirliktr komisyo-
numuza mür;tc~~tlan. ( 4877) 7-3489 

Ankara Belediye 
Riyasetinden: 

•ıbüada yapdDIUI tekarrir tden firigorifik •e teferriiab içia 
ifcap t4le11 proje n pıtame Ye kefifumeei• İllıan iki ay middetle 
llliaabakıyı koaahnaftar. Şartumesini ıönnek Ye tafsilat at.ak idi • 
tealerin ller gin fen itleri mi4ürliijine minaıtlın Ye milüakaya 
~I • edettkleriıl ilızar eyliyecekleri proje prhtame n kefifnaıneyi 

1 eyJR' 934 sah pni sut 17 ye hdar ~JM!iye reiıliiine nrmeleri 
(1S42) 7 -- 2722 

Ankara j. Sa. Al. 
komisyonundan : 

Aşağıda cins ve mitkarlan yazılı iki kalem malzeme ka
hb zarf usulü ile satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 
(alzemenin karsılarında yazılı günlerde yapılacaktır. Talip 
tr Şeraiti anlamak üzere istedikleri zaman münkasaya gir
ll'ı~k için de gösternen gün ve saatte Maliyeye teslim edit
~ış ilk teminat mektubu veya banka kefaletnamesiyle bir -
•ktc komisyonumuza müracaatları. (1989) 

3 
f;ift alınacak esvanm ismi münakasa tarihi günü saati 

2 
'4435 Yün çorar 5 eylUI 934 çarşamba 10 
8827 Tire ,, 5 eylUI 934 ,, 15 

7-3382 

Jandarma Umum 
kumandanlığından: 

~ 'Yenişehirdeki J. U. K. hk dairesinin mefruşatı kapalı 
~la münakasaya konulmustur. Eksiltmesi eylUlün birinci 
9t' .artesi günü saat on beste J. U. K. hğlnda yapılacaktır. 
ltı~lı~lerin plan ve resimleri a]mak üzere J. U. K. lık levazım 
~lüğüne müracaatları. (1940) 7-3272 

'-Tayyare Cemiyeti Umumi 
''1erkezinden: 
a 2s.a.1934 tarihinde ilan edilen kok kömürü münakasası 
ıs tyıuı 1934 tarihine tehir edilmiştir. Taliplerin ogün saat 

te Cemiyet merkezine müracaatlan ilan olunur. 7--3575 

Gümrük muhafaza umum ku . 
mandanlığı İstanbul satın alma 
komisyonundan: 

~ - G.ümrük Muhafaza teşkilatı için (300) ton birinci 
nevı benzın kapalı zarfla 16-9-934 pazar günü saat on dörtte 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi her aün, İstanbul Gümrük Mu
hafaza Raşmüdürliiğü binasındaki Komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili olduk
larına dair vesika ile muvakkat teminat olan (iSi 5) liralık 
vezne makbuzu veya banka kefaletnamesiyle birlikte teklif 
mektuplarım belli saatten ev el komisyona vermeleri. ( 4969) 

i-3569 

Polatlı Topçu alayı satın atma 
komisyonu Riyasetinden: 

Polatlı topçu alayı ihtiyacı için. 90,000 kilo un ile 310 000 
kilo kuru ot kapalı zarf usuliyle münakasaya k~nmuştur.' Un 
ve kuru ot aynı günde 13 eylG.l 934 perşembe un saat 11 de 
kuru ot saat 14 tedir. Taliplerin teminatı muvakkateleriyle 
birlikte topçu alayı saunalma komisyonuna müracaatları lü-
zumu ilan olunur. (2172) 7-3568 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından : 
Milista Dülger zade Süleyman Sami Bey namına yazılı 

(D) sınıfından bir hisselik 14707 numaralı asli hisse senedi 
zayi olduğll?da~. bu senedin ~rtık hükmü kalmadığı ve baş
~a numara ıle Suleyman Samı Beye yeniden senet verildiği 
ılan olunur. i-3564 

Ankara J. Sa Al. 
komisyonun rlan: 

Aşağıda miktarları yaz~lı yazlık elbiselik kumaş ile çama 
şır~ık bez ~apah zarf usulıy~~ ve eşyaların hizalarında gö~ 
terılen tarıh ve günlerde munakasaları yapılacaktır. Talip-
ler şartnameyi ve nümuneleri görmek üzere istedikleri vakit 
m~nakasaya iştirak için de gösterilen gün ve saatte ilk te -
mınat makbuzu veya banka kefalctnamesi ile birlikte komis
yonumuza gelmeleri. (2023) 

Metre İsmi Münakasa ta. Gün aaati 
147591 Yazlık elbiselik kumaş 15 eylul 934 cumartesi 10 
68397 Çamaşırlık bez 15 cylw 93-4 cumartesi ıs 

7-3565 

Maarif Vekaletinden: 
l - Ankara İsmet paşa kız enstitüsü meslek muallim 

mektebine kız enstitüleri ,·eya kız sanat mektepleri 1931-
1932, 1932 • 1933, 1933 - 1934 ders senesi mczunlanndan ter
li meccani talebe alınacaktır. 
. 2 -. Taliplerin mezun oldukları mekteplerin muallim mec 
lıslerınce sccildikten sonra yapılacak bir müsabaka imtiha • 
nında kazandıktan takdirde kabul edileceklerdir. 

3 =--- Mektebe ücretli leyli veya nehari olarak devam et
mek ıstiyenler imtihansız kabul edilecektir. 

4 - Müsabaka imtihanı 22 eylUI cumartesi günü yapıla
caktır. 

. 5 - Mektebe girmek istiyenlerin şeraiti anlamak ve .tal· 
sılat almak üzere Ankara'da İsmet Paşa,, Bursa'da Necati 
Bey kız enstitüsü, Usküdarda Kız sanat mektebi müdürljik-
lerinden birine mGnıcaatlan. (2150) 7-3561 

SAYIFA 7 
!& YE 

lstanbul Amerikan kolec· 
Kız kısmı 

Amerikan Kız Ko]eei 
Aroa\•ut köv 
Tel: 36.160 

Erkek lu~uu 
Robert Kolec, 
Bebek 

Tel: 36.3 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. 
Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehass1s 
muallimler tarafından öğretilir. Aile hayatı yaşatılır. 
Milli terbive ve kültüre son derece ehemmivet verilir. 

Bakaloryaya Hazırlar 
Kütüphaneleri mükemmeldir ,.e talebenin vukuftan 

na, fikri terbiyelerine hizmet eder. Kız ve erkek beden 
terbiyesi ve sporlan ite gençleri bedenen viikseltir. 

Nehari Ücretlerinde tanzilat vardır 

kısrnı 
Ameli ve nazari elektrik, 
makine ve nafıa nıühe.nrlisi 
yetiştirir. 

Robert Kolecde •ayıt günleri: 
ı Ağustosa kadar cum8 ~ünleri 9-12· ve kad~r. 
1 Ağ"ustostan itibaren cuma ' 'f: Rah ~ünleri 9-12 ye 

'rndar. 
lstanbul Kız Kolejinde kavıt ~ünleri: 
1 S Aiustostan itibaren cuma ve ~h ('!inleri Q-12 ye 

'<adar. 
Fazla malum~t icin mf"ktnpla da müracaat cdil,.bilir. -

Ankar~ Vilayet Sıhhiye 
Müdür üğündeo: 

Muayene ve tedavi evleri için 4 kilo neosalvarsan ile 600 
şişe Bizmojenol kapalı zarfla 10-9-934 pazartesi günü saat 
15 te eksilmiye konulmuştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat olan 367 lira 50 kuruşluli 
vezne makbuzu veya banka kefa1etnameleriyle birlikte tek· 
lif mektuplarım belli saatten evel Vila} et encümeni daimi-
sine vermeleri. (2122) 7-3486 

Ankara ticaret ve sanayi 
odası riyasetinden~ 

1 - 10. EylUl. 934 tarihine kadar açılacak olan Zagrep 
beynelmilel sergisinin şubeleri aşağıda yazılıdır. Arzu bu • 
yuran tüccarlarımızın programı almak üzere Odaya müra
.:aatları lüzumu ilan olunur. 

1 - Elektrik ve radyo; 
2 - Ham maden ve Yugoslavya taşıan: 
3 - Sanayii madeniye; 
4 - M"Cnsucat sanayii 
5 - Yugoslav halk sanatlan; 
6 - Mevaddr gıöaiye; 
1 - Ziraat; 7-3520 

Z1raat Vekaleti Etlik merkez 
laboratuvarları Md. den: 

M.ües~ese hayvaaatı için asgari on kş bin azami yinnl 
beş hın kilo kuru ot münakasaya konulamttur. Şeraitini an. 
tamak istiyenler müessese müdüdiifi:ine Ye taliplerin de tc
minatlariyle birlikte U5 eylul 934 pazar ~ saat ıs te zira
at Vekiletinde müteşekkil mübayaa komisyonuna müraca-
atları. (2136) 7-3566 

Kumbara sahipleri ••• 
1 Eylôl 934 • . . tarihine 
kadar Bankaya as~dri 
yirmi beş lira yahrrılış 
olmalısınız! 

EYLÜL 

1 

PAZARTESf 
l Teşrinicvv~l 934 kumbara kqide
sinde talihlerini denemek isleyenler 
Bankada asgari 25 liralan bulun._ 

hf..A.7 lazım gel~iğini unutmamaLdırlar. 
Senede 10,000 lira mUklfal 
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Halil Naci Kağıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarahr. Telefon 1230 

Hir yetimi barzndzr .. 
mak ivi bir harekettir 

• t ıkat babasını kaybetmiş bir qoğuk hava dolabı 

mevzubahis ise, yani onu imil etmi; fabrikatör 

piyasayı terketmişse, bu cidden fena bir İ§tİr. Teminat 
bo~a gitmiş, demektir. 

FRIOIDAIRE HiÇ BiR VAKiT YETiM KALMAYACAKTIA 

Çünki, soğutma tertibatında ihtısas sahibi olan en 
mühim bir şirket tarafandan imal edilmiştir. 

Çünki, Frigidaire'in 18 senelik ıecrühesi vardır. 

Vani tecrübe ıamanmı geçirmiştir. (2,600,000 adedi 
hali istimildedir .) 

Çünki. General Motors'un bir şubesi olan f rigidıire 
gayri mahdut bir sermaye sahibidir. 

Bütün bu esbap. sizin dahi yalnız bir 

FRIGIDAIRE 
Ctotu l Moıou ••mu'•·· 

&o~uk hava dolabım intihap etmeniz ıçin bir sehep teşkil edr.cektir. 

B O U R L A 8 1 R A O E R L E R ve Şsı 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Aylık icar 

Mevkii Cinsi Kapı Metruke Muhammen Kaç taksit 

4'.şağı Ayrancı Bağ maa 
hane 

N o. N o. kıymeti olduğu 

13 394 
Lira K. 

20 00 Müşahere 

Mülahazat 

suretiyle 

Yukarda yazılı maa hane r -~ :c~rrmn ihalesi 17-8-934 
zarhğ-a çıkanlmı<>tır ·ı ~" . .,!...!· .Jı ı uı.:aç;; atları. ' 

tarihinden itibaren bir ay pa-
7-3469 

'-__., Q. KiYE 

llRAAT 
BANKA Si 

•• 

1 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünde: 
Mahallesi Mevkii 

sokağı 
Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse kaç taksit mW.-

No. No. kıymeti miktarı olduğu hazat 
Lira K. 

Bozkurt Çankırı cad. hane 9/91 
1/1672 
1/1673 
36-37 

17 

346 
390 

391 

400 00 Tamamı Nakden ve pefined· 
Balaban çeşme ,, 

H U O 

Ense Cebeci 321755 M.2 tarla. 
Balkehriz 5555 M. 2 harap 

hane 

500 00 
350 00 

1350 00 
300 00 

" 
,, 
,, 

" .. 
•• • .. • 
" .. 

Yukarda yazılı emvalin ihalesi 8 eylUl 934 cumartesi günü saat 15 te icra edilmek Uzer19 
müzayedeye konulmuştur. Taliplerin müracaatları. (2101) 7-3468 

. 
Türkiye idman Cemiyetleri 
ittifakı Umumi Merkezinden 

Altı metre boyunda ve otuz santim kutrunda (150) adet 
işaret direği. aleni münakasa ile satın alınacaktır. Taliple
rin şartnamesini görmek üzere her gün Tayyare Cemiyetin
de H~vacıhk ve Spor Mecmuası Müdürü Orhan Haydar Be
ye muracaatlan ve münakasaya iştirak etmek üzere 28 ağus
t?s .934 sah günü saat on yedi huçukta Bahçeler Müdüriye
tı b~a~mda ~mumi Merkezimize yüzde yedi buçuk pey ak-
çelerım hamılen gelmeleri ilan olnur. 7-3573 

Ankara Cümhuriyet 
Müddei umumiliğinden: 

Ankara hapishanesinde 18 ve 25 liralık iki kadın gardi -
yanlığı münhaldir. Talip olanların mektep şehadetnamesi, 
sıhhat raporu, aşı vesikası. hüsnühal mazbatası nüfus tezke
resi ve üç kıta fotoğraflariyle birlikte hemen Ankara müd
deiumumiliğine müracaat eylemeleri. (2185) 7-3572 

r········· 

imtiyaz sahibi ve batOS ... 
harriri F ALIH RIFKI. 

Umum neıriyab idş~ 
eden Yazı işleri Müdürü fi',. 
SUHI ESAT. 

Çankırı caddesi civarJ11cı; 
Hakimiyeti Miuiye mat.,.-

4 

snıda bas1lmı,trr. 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mahallesi Mevkii 

sokağı 
Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse Kaç taksit Mül8"' 

No. No. kıymeti miktarı olduğu hazat 

Misakı milli Çatal dağ hane 23/ 895 79 
Lira K. 

180 00 Tamamı nakden veya iJdrlcl 
tertip mübadil t>oııO" 
su ile peşinen 

t;eblebici Yenişar ,, 45/ 19 223 800 00 ,, ,, " 
Çoraklık 4596,SO M.2 Bağ 17 250 00 ,, ,. ,, •1., 

Yukar1a yazılı bağ ve hanelerin ihalesi 8 eylfıl 934 cumartesi günü saat ıs te icra ed• 
mP.k Ü.7.~re müzavedeve konmu~tur. Taliolerin müracaatları. (2099) 7-3470 ,,, 

Kulüp Sinemasında 
BUGON IKl FiLiM 

1-INCILI KADIN Z-MASKE ARKASINOA 
BU GECE 

------------------_.;.f~N~C;...;..f ~L~l--~1;;;..;;.;.A~D~l~N~---------------,,,,,,,,.,,,,,. 
Geceleri iZ, ıhdülerl 6 JlpHlD ıpğl çocaldarm linemayı kabulü biikimet~e menedilmiftir 


