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dörd Ün<;Ü gün Ü 

••• Hasımlal'ımız, azalmış malzeme
lerine rağmen, asil bir millete ya · 
kı~1r bir tarzda daima kahramanca 

30 ağustos bayramını yarın nasıl 
kutlulıyacağız? 

harbetmiştir .•• 
29 Ağustos günü yapılan hare~etle.r : 

de sürat mefhumunun bütlin şekillerını 
görmek mümkündür. Üç gün geceli ~il~
düzlU süren muharebeler, Türk askerının 
neticei katiyeye yaklaştığını ve senelerce 
sürmüş olan bu üzüntülü sergüzeş_tlerin 
artık sonu glediğini anlatıyordu. 

Kurtuluı harbını zafere ulaıtıran, türk 
vatanına kati ve ebedi bütünlüğünü ka -

:;:at'ı mecburiyetinde bulunan bir hak or- zandıran 30 ağustos zafer bayramı yann 
dusunun yaptığı bu kanlı muharebelerin parlak merasimle kutlanacaktll'. 
dehşetini gözlerimizde canlandırmak gUç Mevki kumandanlığı tarafından teabit 
lcğildir. Zorla imha çukuruna itilmekte edilen program mucibince: mutat aıkP.rİ 
ıı:ar düşman ordusu, uğray1cağı feci aki- merasim Cümhuriyet meydanında yapıla-
b,.~ bilerek canla başla, doğrusunu söyle- caktır. Merasimden evel farka karargahın
mek bir borç ise, aslanlar gibi harp etmiş- ~a, Milli Müdafaa Vekaletinde ve Büyülr 
tir • Erk:\l'uharb\yede tebrikat kabul edile::~k-

Buna mukabil türk ordusu da asil ga· ı Büyük Erkanıharbiye Reiıi Fevzi 
yesine ula~tığını görc'.lüğü için akıtlara Paıa Hazretleri sivil zevatın tebriklerini 
durgunluk verecek bir cesaretle, hasmı· aat 9 buçukta kabul edecektir. 

Cümhuriyet meydanındaki merasim 
saat 10 buçukta ba§lıyacak.tır. Sahada 
söylenecek nutuklann halk tarafından eyi 
ititilmeıi ve radyo ile neıri için tertibat 
ya;>11mııtır. Saat 10 buçukta fırka ku· 
mandanı geçit resmine ittirak edecek kı -
taatı teftit edecek ve fırkanın en genç bir 
zabiti büyük zaferi anlatan bir nutuk IÖy 

liyecektir. Bundan ıonra fırka kumanda -
nı tarafından bir nutuk ıöylenecek ve bu
nu tayyare cemiyeti namına muallim Mü
-ii.,.vet Hanım tarafından söylenecek nu
tuk takip edecektir. 

Nutuklardan sonra geçit resmi bqh • 
yacak ve evvela aıkeri latalar ve mütea • 
kiben de eınaf cemiyetleri tarafmdan l•· 
tip edilen temıil alayı ıeçecektir. 

Esnaf cemiyetleri tarafmdan tertip 
~dilen temsil alayı aabah .:aal sekizde !la
kdap mektebi yanındaki .abatta baurla. 
nacak ve oradan Samanpazanna gi~erek 
tekrar otobüı yoliyle dönecektir. Temül 

(Sona 2. inci ıayılatla) Yiyecek, içecek, cephane yetiştirmeğe 
savaşan otomobil kollarımız, oklaşmış, e
lektriklenmiş bir cevvaliyet derecesine va
ran suvari kolordumuzdan sarfınazar, piya 
de fırkalarımıza bile yetişemiyor ve piya· nın sarsılmaz gibi karşısında dikilmiş 

~----------------··· .. --------------~-
Sovyet Rusya'daki 
askeri heyetimiz 

Başvekilimiz Küçük Menderes ovası 
ıslah ameliyesinin açılış resmini yaptı 

. Moskova, 28 
(A.A.) - Fah
rettin ve Muzaf • 
fer Pa,alarla Nu 
ri Bey dün Kızıl 
ordu erkanı har 
biye reisi M. 
Krestinski ile 
Moskova askeri 
mmtaka kıtaatı 
kumandanı M. 
Egorof'u ve son 
ra Moıkova aov 

Ödemiş, 27 - Başvekil ismet 
Pş. Hz. refakatlerinde Dahiliye, Ha
riciye vekilleri ile İzmir valisi Ka · 
zım Paşa ve lzmir mebusları olduğu 
halde bu sabah ödemiş'e gelirken 
Torbalı' dan T epeköyüne geçerek 
Küçük Menderes ovası ıslah ame · 
liy~sinin açılış resmini yapmıştır. 
ismet Pş. Hz. bu münasebetle aşağı
daki nutku irat buyurmuşlardır: 

"- Arkada,Ia.r, Küçük Mende
reı'in ıslahı gibi büyük bir teıebbü
,ün başındayız. Memleketin sıhhat 
ve ilerlemesi noktai nazarından f İm· 
diye kadar umutsuzluk mıntakası O· 

lan genit bir saha bundan sonra 
ı;ervet ve medeniyet itibariyle Tür · 
'<iyenin en mamur yerlerinden bir 
nümune olacaktır. Bunun ehemmi · 
velini takdir buyuran Büyük Gazi 
hu ovanın sağlık ovası haline geti 

halkın samimi tezahürleri arasında 
Torbalı tarikiyle Od em it' e hareket 
buyurmuşlardır. Halk bütün istaı · 
yonlarda Batvekil Hazretlerini ha • 
haretle selamlamıştır. Ödemiş ista · 
yonunda bir asker müfrezesi Ye bü
yük bir halk kalabalığı tarafından 

selamlanan Başvekil Hz. doğruca 
Gölcük yaylasını teırif buyunnuf • 
lardır. Geceyi yaylada geçiren la • 
met Pt. Hz. bugün lzmir'e dönecek
lerdir. (A.A.) 

yetinde reis ve - Falrrettin Pafa. 
kili M. K vessin tarafmdao kaliul 
edilmitlerdir. 

Ergani istikrazının 
kayıt muamelesi yarın başlıyor 

-TURK·UN GU(U .. ONU BAKI 

DA_ ERi ŞTiRECEKTiR 
29 ağastoı laarıl<if H cıaziydini gösterir ltrof<i. 

rilmeıini irade buyrudular. Bu arzu· 
yu hakikat sahasına isal etmek, bü
ı-ün memleketin memnun olacağı bir 
\mar mıntakası haline getirmek hü
kumet icin en mühim bir vazifedir. 
Ümit ederim ki, birkaç sene zarfın
da saltanat felaketleri gibi burala -
rının sıkıT'h ve ıstıraplarının da yal
nız acı bir hatıraya inkilap ettiğini 
2evkle dinliyece~iz. Burası namzet 

de neferi insan kuvvetinin takatini aşarken 
ricudünU, uzviyetini ruhu ve imanı ile 

besliyordu. 
Bütün bir fırkanın bütün ağırlıkları ile 

iki günde 70 kilometre yol aldıktan sonra 
hPrba girebilmesine, ne buldu ise onu yi· 
yerek kızgın ağustos güneşi altında ko -
pradım ilerlemesine başka ne mana vere-

1Jiliriz. 
Türk neferi maddiyetini, uzviyetini ma 

neviyatı ile, ruhu ve içi ile besliyerek dur
madan, yorulmadan ve hig şüphe yok bir 
"an bile yılmadan, çok hızlı kaçmağa ka -
tiyyen mecbur bulunan düşmanına yetiş -
miş, harbetmiş ve daiına yenmiştir. 

29 Ağustos harekatı, zaferin önclisil ol 
du; bugün akaşam olurken makas uçlan
run kapandığını, senelerce bütün bir hasım 
-dünyasına ümit vermiş olan muazzam bul 
yaların sendelediğini gördük. 

29 Ağustos, yarma ve yarınlara can 
.l'<.rdiği için çok değerlidir. 

29 Ağustosun nasıl doğduğunu dün 
aöyledik; bugün de, Dahi bir Baı~uman· 
danın elinde nasıl şekillenmiş, büyümüş ve 
"semere vermiş olduğunu göreceğiz. 

Birinci ordu, dördüncU ve birin1:i kolor
dularile Ulucak-Hamurköy - Çalköy -
·Asılbanlar üzerinden Dumlupınar'a inmek 
isti.> en dü~manın dokuzuncu, onüçüncli, 
b<.şir.c.i ve onikinci ve dördüncü fırkaların 
dan n.ürekkep beş fırkalık kuvvetini kar· 
şılam~ ve bu kuvvetlerle pek şiddetli mu
hareb<.!cu· tutuşmuştur. 

Canını kurtarması, selameti gösterece· 
ği fedakarlığa bağlı ve maksadı manasız 

·hir düşman ordusu ile tarihini korumak, 
hUrriyct ve istiklalini korumak, Sevr ile 
şekillenmiş müthiş bir ölümü altetmek 

mukavemetine, ölümü hiçe sayarak açık· 
ça, açıkta saldırmıştır. 

29 ağustos muharebelerinde davasında 
haklı olmıyan taraf yenilmiştir ve bunu 
oa tabii bulmak lazımdır. 

Birinci kolordunun 23 ve 3 üncU fır
kaları, her şeye rağmen planı • tatbik edi
yor, harp ediyor ve durmadan sola kaya
rak Dumlupmar'a giden yolları tıkamağa 
savaşıyordu. Akşam olduğu zaman bu iki 

(Sonu 3. üncü sayıfada) 

1lduifu inkisaf ile memleketin zira
at ve her türlü medeniyet sahasında 
en ileri, en zengin bir mıntakası ol
mağa namezttir. Ümit ederim ki bu 
rrünleri yakm bir zamanda idrak e · 
derek burada sizleri gene tebrik e -
d .... .. 
ecegım. 

ismet Pş. Hz. bu nutku müteakip 

Fevzi Pş. ~z. nin lngiliz liberalleri 
kabul saatı usullerini 

Büyük Erkanı Harbiye Reisi 
Müşür Fevzi Pş. Hz., 30 ağustos za- degv j~tiriyorlar 
fer bayramı münasebetiyle erkanı "$ 
mülkiye ve diğer tebrikatta bulun. Londra, 28 (A.A.) - Royter a· 
mak istiyen sivil zevatın tebrikleri· jansı bildiriyor: Milliyetperver libe
ni saat 9,30 da ve makamlarında ka- ral f edersayonu, fırka programında 
bul edecektir. Sir Herbert Samuel tarafından bat· 

Elektrik saati 
kiralara indi 

Ankara elektrik §İrketinin eylul bir
df'n itibaren tek safhalı elelıtrik saatler• 
İ!JiC mÜ§terilerinden kira l>edeti olarak ay 
da 10,5 kuru§ almıya baılıyacağını Nafıa 
Vekaletine bildirdiği haber alınmı§tır. 

İstanbul elektrik tirketinin de bu doğ
ru harekete imtisal ederek halktan almak
ta olduğu fahiı Nal kiraları Naha Veka
letinin bir h~ap dahilinde te;b:t ettiği 

mikdara tenzil edeceğine intiur edilmek-
tedir 

lanan ıslahat eserine devam ederek 
"Liberal yol" ismi altında bir kitap 
çıkarmıttır. Bu kitapta içtimai ve 
sınai birçok tekliflerde bulunul · 
maktadır. F ederaıyon, aynı zaman· 
da, milli veya İmparatorluğa şamil 

(Sena 2. inci stıyılada) 

İÇ SA YIF ALARIMIZDA 
Bence türk sporu için: Yaşar Nabi -
bir yıl dönümü ve bir başlangıç: Meh 
met Nurettin - memleket ve yabancı 
postaları - difteri na~nl sağlam tut
malı: diş hekimi Cavit Kurtoğlu -
Türkofis'in gilnlük servisi - Muha -
fızgücünün bisiklet turu. 

Ergani istikrazının ilk serilerin
den şimdiye kadar tahvilat almamış 
olanlar hu paralannı en mükemmel 
1-\r O'C"F .. 1 .. ic:1Ptmek icin hu son fır 

satı kaçırmamalıdırlar. 
Tasarruf için bankaya para yatı· 

ranlann aldıkları yüzde dört. azanıi 
dört bucuk faize mukabil tahvilat 



DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
J. KAN!'3A'DA. -----
japonqa, Fransa 
nın Asqa'da 

MACARlSTAN'DA 1NG1L TERE' DE. ı\.MERİKA'DA. -------
Bir fırka lideri lngiliz parası 
Macar hükumetinin niçin düşüyor? 

men/ aatları oldu siyasetini tenkit 
ğunu hatırlatıgor ediyor 

Büyüh beynelmilel meselelere 
gelince~ tam manasiyle bir diplomat 
olan ve gene tam mananyle bir ia -
pon olan M. Hirota'ya bu hu•usta 
sualler sormak layclasızclı. Sükutu 
bu anketin en manidar neticelerin -
-len biridir. 

Amerika milli 
kalkınma müessese 
sinin tensiki 
münakaşaları 

Va~ington, 28 (A.A.) - Dü:ı öğrenil

diğine göre, milli kalkınma müessesesi -
nin tensiki için M. Ruzvelt, Conson, 
Rinçberg ve Perkins aralarındaki müna
kaşalar matbuatın evelce kaydettiğinden 
çok fazla hararetli olmuştur. Bununla be -
rrber M. Conson'un bu defa da davayı ka 
zandığı anlaşılmaktadır. M. Riçberg pazar 
tcsi günü reisicümhura bir plan tevdi et· 
miştir. Bunu hararetli bir münakaşa taki
betmiş ve rcisicümbur, fikirleri teskin 
isin. kararın talikini ve M. Conson'a da 
r.~ezunen Avrupa'ya bir seyahat yapması
nı ve bu fırsattan istifade edreek vaziye
tin ıslahı için Avrupa memleketlerinde ta 
kibedilen uı;uJler hakkında tetkiyklerde 
bulunmasmr teklif eylemiştir. Bundan 
münfail olan M. Conson hiç bir merasime 
lüzum görmeden dışarı cıkmış ve reisi -
cümhın·3 istifasını ı:;öndermiştir. 

Paris, 28 ( A.A.) - Havas ajan-
11 bildiriyor; Ekaelnyor gazetesinin 
bir muharriri "Japonya milliyetper· 
vcrliğinin hakiki siması" hakkında 
Japonya'da anket yapmaktadır. Ga
zete bugün hariciye nazırı M. Hiro· 
ta'nın muharrire verdiği JU beyana· 
tr ne~retmekted ir: 

"Fransa ile Japonya arasındaki 
•İyasi müncuebat daima çok •amimi 
olmuştur. iki. memleket 1907 ele ak
teJilen ve bugün ele uzak şarkta 
aalh için en mühim zamanlardan 
biri olan lransız-•aoon misakını im
za etmi§lerclir. Cihan harbında o · 
muz omuza muharebe ettik. Daha 
•onra, dokuz devlet arasındaki mi . 
•akı imza elmif olmak itibariyle 
bahri muhiti kebirde sulhun muha· 
/azası icin aynı gayretleri 11arf ettik. 
B"yi'k bir müstemlike imparatorlu
ğu olan Fransa'nın Asya'da geniş 
menfaatleri vardır, fakat bu men · 
laatler hiç bir zaman japon menfa
atleriyle çarpı§mamqtır ve çarpışa
cakları da tasavvur edilemez. iki 
memleket arasında ciddi hif bir ihti· 
lal mevcut olduğunu bilmiyorum. 
Bu hal, siyasi, iktısacli ve harsi sa . 
l.alardaki münasebetimizi genişlet· 
meğe imkan verecehtir." 

Hl l.GARISTAN'O \ 

Hul,.,.ari .. tanm )Cni 'Ho..,ko,·a ~<'firi 

Sofya, 28 (A.A.) - Sovyet Rusya hi.ı 
himeti profc~ör Mişalccf in Bulgaristnnın 
r. • ovn scfirlifine tnybinc muvafakat 
etm · s tir. T nyin lmrarı pek yakında intişru
edeccktir. Profesör, Bulgaristan'ın harp . 
t&nbcri Rusya'ya gönderdiği ilk e]çi ola -
cnktır. 

haha - Ronıan,·a ara ıntla tal·a" . 
Bükreş, 28 (A.A) - Dün İtalya ile 

Romanya arasında takas usulü tesis eden 
bir tediye itilafı imza edilmiştir. 

Varşo,·ada Çnfoy tayyare mükafa
tı mii abakaları başladı. 

Varşova, 28 (A.A.) - Bugün öğle vak
tı beynelmilel Çaleyh tayyare mükafatı 
müsabakaları merasimle açılmıştır. Bir 
çok ecnebi muhabirler bu vesile ile Var
§Ova'ya gelmişlerdir. 

Loudra'da gürültii ile mücailefo. 

Londra, 28 (A.A.) - Hükt1met tarafın 
dan da mUzaharet gören muhtelif ingiliz 
teşekküllerinin gürliltüye karşı yaptıkları 

mücadele netiycesinde, merkezi Çcring 
Kros'da olmak üzere geniş bir "sessizlik 
mıntakası., çizilmiştir. Akşam saat 11,30 

dan sabah 7 ye kadar otomobillerin ve di
ğer vesaitin bu mmtaka dahilinde sesli işa 
ret vermeleri yasaktır. Hilafında hareket 
edenlerden iki İngiliz lirası ceza alınacak
tır. 

hamilleri senede yüzde beş sağlam 
faiz aldıktan IJ17iada yüzde iki nis
betindeki zengin ikramiyeleri ka
zanmak imkanını da elde etmiş o
lurlar. 

Resülmal ve faiz devletin teah
hüdü altında olan yani her türlü te
minattan vareste bulunan bu sağ-
lam iyrada para yatırmak istikbali 
temin etmek dernektir. 

Yarınki büyük sanayi memleke
ti Türkiye'nin türk sermayesi ile 
Jiurulacağ'ını unutmayınız. Verece
ğiniz para bu yeni sanayiin kurulu
şuna temel olacağı gibi size de en 
faydalı bir şekilde bir varidat mem
baı olacaktır. Erg-ani istikraz tah
villerinden almakla hem bir mem . 
Icket borcunu ödemiş ve hem de 
karlı ve sağlam bir işe para yatır
mış olacaksınız. 

Budapeşte, 28 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: Tolnatamas'da 
toplanan Löjitmist milli fırkası he
yeti umumiyesinde söz alan ve me- Londra, 28 (A.A.) - İngiliz pa
bus ve şeflerden biri olan Marki rasındaki son sukutun sebeplerini 
J orj Pallaviçini hükumetin harici arıyan gazeteler, bunu ecnebi amil· 
siyasetini şiddetle tenkit ederek lerle bizzat lngilterenin vaziyetine 
·!emiştir ki: f 1 h · · 1 

" M G'· bö' ,.. h · • · ve az a e emmıyetı o mıyan mev . - . om ş un arıcı sıya -
· b k" h b't' 1 sim hadiselerine atfetmektedirler. 

setı, u er anı arp za ı ıne a man ! • • • • 

·ı· · · · t ~ · t.k , Deylı Telgraf gazetesı dıyor kı: 
mı ıtarızmının yap ıgı ıpno ı te -
· · h · · M K , "Hadiseye layık olduğundan faz. 

sırın ve ancıye nazın . anya - . 
· t' · d k a· · . .11• la ehemmiyet verildı. Paramız, her nm sıyase mı e en ısının mı ı 

·osyaı· k ld w f 'k k sene sonbaharda hadiı olan bir va , ızme arşı o ugu ası aş ın 

tesiri altındadır. Her ikisi de bütün ~iyetten müteessir olmuştur. Bu son 

Avrupanın mim sosyalist barbarh -
tından yüz çevirmiş olduğunu unu-
uyorlar. Bunların siyaseti bizi tec

~it edilmiş bir hale getirdi. Diğer ta
raftan bu siyaset en hi.iyük rEişman
lar olan M. Benesin. M. Musolininin 
'rnllarına doğru atıyor. Şimdiki hü -
'•umete itimatta devam edemiyecek 
olan İtalya ile Avusturyanm dost -
1 uğunu kaybetmek üzereyiz ... 

!:>aharda gıda ihtiyacah ile mevaddı 
;ptidaiye ithalatının istilzam ettiği 
'"ediyattan mütevellit olan bu vazi -
vet, hariçte sebepsiz olarak hasıl O· 

\an hir enrli~e yüzünden son 10 gün 
zarfında dnha ziyade gerginleşmiş -
tir.'' 

Morning post gazetesi, sükutun 
sebebi ne Londrada ve ne de Parİs· 
le olduğunu, ancak doların istikrar
'iızhC7ında ve amerikan para siyase
tindeki kararsızh!Yında aranmak la 

eskı• '7.lm Pddifriri sövlüyor. 
Bazı mehafilde. paraların umu -

mi istilcrarı i<-in çalışılmak zamanı 
Avusturya'nın 
Başve · muav·ni 
ne er söyı··yor? 

Budapcşte. 28 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: Avusturya'nm sa hık başvekil 

muavini M. Vinkler Ujnen Zcdek gazctt 

.. inin muhabirine, şimdiki Avusturya hü

kumetinin kendisini ve dostlarını tazyik 
altında hulundurrnJ.;ı pek de hoş olmıyan 
bazı srrlann ortaya çıkmasrndan korktu-

... cJdiğine kati kanaat mevcuth:r. 

~t>liıP f•l orduı;;u hiiyiik mf'clifoti 

Londra, 28 (A.A.) - Ceneral Higgins 
in halefini intih '> etm"k üzere bugün 
Klrpton'da tonlarıacak olan selfımet ordu 
~u biivük mecli~ine istir~ it icin ~ü'lva11ın 
her tarafmd~n I.ondra'ya se!5met tcşldlil.
tr mensupları gelmektedir. 

Karaya oturan l'apuı 

Londra, 28 (A.A.) - Düşes of Devon
şir vapuru Sidmavz açıklarında karaya 
oturmuştur. Yokular derhal tahliye edil
mişlerdir. 

Bundan sonra reisicümhurla araluın
da teı:ti edilen mektuplar üzerine Conson 
istifasım geri almıştır. F~kat bunun han
gi şerait icinde vaki olduğunu söylemelr 
mevsimc;izdir. 

Ct·mıp Am<'ri'·aç;uufa lıarp. 

Ac;ompsiyon. 28 (A.A.) - Milli müda
faa nezareti, Paraguvcıy kıtaatmın 1spo • 
rt'lda'vı muhasara ve pek çok ganimet el 
de ettiğini bildirmektedir. 

Sar too'anhsı akififeri ve 
Fon Papen'in hastalığı 

Sarbruk, 28 (A.A.) - Havas ajansı bil 
Jiriyor: 

1. Fon Papen'in evelki gün llren -
braytştayn'da nutuk söylemesine mani 
olan hastalık hakkında mumaileyhin köş
küne civar olan Vallerfangen sakinleri sa 
bık başvekil muavinini cuma günü gezer
ken ve tam sıhhatte olarak gördüklerini 
beyan etmektedirler. 

Toplantıda nazilerin hir t•·ca\·iizii 

ğu için olduğunu söylemiştir. M. Vinklerc 
göre, mumaileyh hükumetten kumandan 
Fey ile birlikte çekilmek için M. Dolfus 
ile mutabrk kalmıştı. Kumandan Fey'in 
istifası kendi istifasını takibedecekti. M. 
Vinkler. bu anlaşmaya sadık kalmıyarak 
kumandanı kabinede muhafaza ettiği için 
M. Dolfus'u muahaze etmektedir. 

Sabık başvekil muavini son olarak di
yor ki: 

"-Kumandan, Fey hücumlarına niha
yet versin, yoksa söylemek sırası bize ge
lecektir.,, 

lngiliz liberalle 
usullerini 
deği t•riyorla 

(Başı l. inci sayılada) 

• Sarbruk, 28 (A.A.) - Evelisi gün Sulz 
1 bah 'ta cereyan eden tezahi.irat esnasında, 

bazı emniyet memurlarının oturdukları 

masaya doğru büyük bir gazlı bomba atan 
iki nazi tevkif edilmiştir. Tezahürata iş
tirak eden sarlıları 130 tren taşımıştır. Sar 
daki fransız gümrükleri müdürlüğü hiç 

muhtelif meseleler hakkında da mü
talea dermeyan etmektedir. 

bir hadise kaydedilmediğini bildirmekte
dir. Yugo lav - Macar ticareı müza

keresine }'f>niden ba~lanacnk 

Budapeşte, 28 (A.A.) - Hudut 
hadiseleri meselesinden dolayı vaki 
olan gerginlik üzerine inkıtaa uğ 
rayan yugoslav-macar ticaret mü · 
zakeratına yakında yeniden baş1a 
nacaktır. 

Kitapta, şimdiki içtimai rejim · /-l 'd b 
le "i,çi" )iğin teklif ettiği rejim ara- an9vr a ey -
sın da mutavassıt bir tarz olmak üze- ~ 'J J • f 
re müteaddit sureti hal teklif edi . neıml e zıraa 
yor ki başlıcaları şunlardır: k • Jd 

l,çi ile İş sahibi arasında biliti. Olll(TeSl açı l 

i\1. Cömböş Var ovadan sonra Ro
mnya gidecekmiş. 

Budapeşte, 28 (A.A.) - Katolik 
g-azetesi olan "Magyar Hefteo", baş 
vekil M. Gömböş'ün Varşova'dan 
~onra M. Musolini ile görüşmek ü -
zere Roma'va gideceğini haber ver
mektedir. Maarrıafih resmi mehafil 
~öy1e bir projeden haberdar olma -
1ıklanm söylemektedirler. 

So,·y~t. Ru ya'dnki askeri heyeti -
ıııı7..ı .1\1. Voroşi1of kaim] etti. 

Moskova, 28 (A.A.) -M. Voro
~ilof dün Fahrettin ve Muzaffer Pa. 
~alarla Nuri Beyi kabul etmi,tir. Ata 
~emiliter vekili Enver Bey heyete 
.. fakat etmekte idi. 

laf asgari ücret tayini ve fakat bu 
itilafın bir kanunla takviyesi. işçile
rin, sermaye için makul bir kar ay · 
rıldıktan sonra, hasılata iştirak etti
rilmesi, mühim fabrikalarda kendi 
ferini alakadar eden bütün mesele 
ler hakkında istişari rey vermek ü -
zere, bir işçiler meclisi ihdası. 

Federasyon bundan başka nıa . 
denler, İ§ ve nakliyat nezaretleri ye. 
rine bir sanayi nezaretinin ikame . 
sini tavsiye etme!ttedir. Kitabın ala. 
kayı calip diğer bir noktası da im -
paratorluğun merkez muvacehesin . 
deki vecibeleri hakkındaki mütale
adır. Eğer lngiltere'nin iştirak elli· 
P,i herhangi bir itilaf harbı intaç e· 
derse, clominyonlar, böyle bir mesu. 
liyetten içtinap için imparatorluk . 
tan ayrılmağı tercih etmedikleri tak 
dirde, bu harba iştirake mecbur o • 

mı•••mnııınr:~l!!JZB::r:::~=-31! lacaklardır. Dominyonlarm vezaifi-
... u GECE AÇIK ECZANELER ne mütedair olan bu telakki pek zi. 

yade kayda §ayandır. Zira bu te · 
Anafartalar caddesinde lakki, Jeneral Smuts'un son nutkuy. 

JST AN&UL' la tamamen mütearızdır. Jeneralin 
bu nutkunda, donıinyonların karar 

Eczaneleridir. ve hareketlerinde serbestileri açık 

••----------.. • • bir SUTette teyit edilmi!tİ. 

Berlin, 28 (A.A.) - Beynelmi -
lcl ziraat konferansı Hanever'de a
çılnnştır. 15 devlet konferansa 100 
ziraatçi ile müteaddit resmi şahsi -
yeti er göndermişlerdir. Konferans 
bilhassa cihan ziraat buhranının se
bep ve tesiriyle bu buhranın izale • 
sine matuf çareleri tetkik edecektir. 

Almanya'da i~Jiyen ne kadar 
otomobil var? 

Bcrlin, 28 (A.A.) - 1 temmuzda Al -
manya'da sefer eden otomobillerin adedi 
983.9?4 e motosikletlerin adedi 674.523 e 
hususi otomobillerin adedi 191.715 e ve 
kamyonların adedi de 31.970 e baliğ olu
yordu. Bu miktarlarda geçen seneye nis -
betle sırasiyle yüzde 9, 8, 16, 1, 10, ı ve 
11,5 fazlalık vardır 

iH. Bitler Renden döndü 

Bon, 28 (A.A.) - M. Bitler, ya
mnaa Dr. Göbbels, alman matbuatı 
müdürü Dr. Ditrih olduğu halde, 
dün tayyare ile Ren eyaletinden ay
rılmış ve halk tarafından şiddetle 
alkrşlanmıştrr. , 

Hitlerin nutku \'C gazeteler 

Berlin, 28 (A.A.) - Alman iıtihbera. 

bilrosu bildiriyor: 

Gazeteler, evelki gün yapılan Sar te • 

zahüratından bahsederek diyorlar ki: 

" Bütün Almanya, M. Hitler'in, illi 
defa olmıyarak teyit ettiği ümide iştirali 

etmektedir. Bu ümit Fransa'nın Sar me • 

selesinin hallinden sonra, belki meseleleri 

olduğu gibi göreceği ve Almanya ile hali• 

sane bir sulh aktedeceğidir. Fransız poH• 

tikası için Sar, sakinlerinin alamn hissi• 
yatı dolayısiyle, kaybedilmiş bir vaziyet-

tir, fakat bu sakinlerin açık arzuları dü • 
rüı.· 11

; r surette tespit ve halisane bir su ı 

rette tatbik edildikten sonra, devamlı bir 

sulhun temel taşı ve iki büyük komşu_ 

memleket arasında semereli bir iktısadf 

mübadelenin köprüsü olabilecektir. 

Afyon - Antalya 
hattının temel atma 
merasimi tafsilatı 

Afyon, 28 - Afyon - Antalya hattının 
vazi esas resmi, Afyon'un kurtuluşunun 12• 
inci yı1dönümü olan bugün -dün. dört vili• 
yd Af yon, Bordur, Isparta ve Antalya bal• 
kı ve mümessillerinin coşkun sevinç teza • 
~üralr arasında yapıldı. Nafm müste§arı A· 
rif Beyin riyaset ettiği bu mernsimde An • 
tr.lya mebusları Rnsih, Numan, Haydar Bey. 
ler bulunmuıtur. Bnrdnr mebusu Mustafa 

Şeref Bey, bu işlerde gözetilen gayenin bü0 

yük ehemmiyetinden bahseden bir nutuli 
söylemiştir. Bundan sonra Afyon mebusu 
Ziya Nuri Paşa, söylediği bir nutukta bu 
bnşlamak üzere olan büyük eseri ve onu ha· 
~annak için çalışan şefleri selnmlamıştır. 
Afyon lisesi müdürü Sami Bey, "Afyon'u 
Antalya'ya bağlryan, Ankara'yı Akdeniz'o 
getiren, Ahdeniz'i Ankara'ya götüren yolun 
başmdayız,'' diye ba~lıyan heyecanlı bir na• 
tok söylemiştir. Isparta mebusları Möket• 
rem, Hafız İbrahim, Keınnl Turan, Hüseyiq 
Hüsnü, Af yon mebusları izzet Ulvi, Kara• 
osman, İzzet Haydar B.lerle Ziya Nuri Pı1 
da hazır bulundukları halde saat 16.45 te 
Afyon istasyonundan hareket eden hususi 
hir tren, heyeti nzı esas resminin yapılaca· 
ğı eski İzmir istasyonuna götümıüı ve orada 
toplanan binlerce halk, baıta bando olma1< 
üzer bir askeri müfreze, müslc§ar Arif Beyi 
ve heyeti selamlamrıtır. Vazi esas resmini 
yapmadan evel Arif Bey söylediği bir nu • 
tukta ezcümle: 

" - YaplCI ve yaratıcı irademizin yeni 
bir zaferinin baıladığr noktadayız. Türke 
ilk ileri kumandasmı, yüce Gazi, bu top. • 
raklarm üstünde verdi,, demiştir. 

Sami Bey, dünya ile döniip tekrar bfıt 
gelen 27 ağustosun bu sene ikinci Lir y" 
ram daha getirdiğini, çok heyecanh bfi 
ifade ile söylediği bo nutukta, eşıiz ve §ali 

lı türk ordusun on zaferini 1'utlularken aynı 
yerde tiirk mühendislerin.ini türk ıerma • 
yHİnin, türk iıçisiııin yüksek kabilyet.inl 
stı!imlamağa hazır bulunanları davet eti 
miştir. 

30 ağustos bayram1nı nasıl 
kutlu 1 uyacağız 

(Ba11 1. inci sayı/ada) 

alayına bir bando mızıka iıtirak edeceU ~ 
tir. Temsil alayı Hakimiyeti Milliye mey 
danmda zaler abidesine bir çelenk koya• 
<'ak ve burada unaf tan bir zat t rafmdaıı 
bir nutuk IÖylenecektir. Alay buradan 
doğruca merasim mahalline giderek .... 
hada yerini alacak ve geçide itlirak edef 
cektir. 

Öğleden sonra tesit merasimi halka. 
vinde olacaktır. Saat on altıda lıalkevl 
rcısi tarafından toplantı açılacak ve Enis 
Behiç Bey tarafından bir nutuk eöylcıı .. 
dikten sonra 30 ağustos atb bir temsil 
\eritecektir. Gece de bahçelerde ta.nanı 
cemiyeti ruım Ye menfaatine eğlence Yf 

mfü:amereler nrilecclctir . 

Bayram münasebetiyle bütün resmi v 
husuai müeueae ve Linalar gündüz bay • 
raklarla süslenecek ve ge.:c de tenvir edi• 
lecektir. Zevalde 21 atım top atılacaktır. 
Bütün yarttaft.r hôyük beyra:ın tezah(i ıt 
ret nd,. De dinli7ecelderdir. 
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lif1ncc. 

Türk sporu için 
Son Balkan olimpiyadı, beklendiği gi

bı, bizim için hüzün verici neticelerle bat· 
ladı. Beklendiği ıibi eliyorum, çünkü spo
rumuzun ve bilhassa atletizmimizin içinde 
~pındıiı periıan vaziyeti bilenler, her 
banıi bir beynelmilel temastan lehimize 
bir mucize ümit edemezlerdi. 

Hakimiyeti Milliye Sovyeder Birliii

IÜn ıpora verdiii büyiik ehemmiyeti ve 
bu sahada baıardığı muazzam itleri anla
tan bir ııra makaleler oeırediyor. Bu ya
aılan dikkatle okuyunuz, spor ve beden 
terbiyeai sahasında yaptıklarımazm henüz 
Wr biç olduiunu itiraf edecekıiniL 

Yunanlılar tarihleriyle ali'mdar addet· 

tikleri atletizm vadisinde, daha uzun aa • 
inanlar Balkan olimpiyatlarında birincili

1 "'" 
~\il 

Başmuharririmiz 
Falih Rıfkı Bey 
Odesa'dan döndü 

lataabal, 28 (Telefon) - Moıkon -
ela toplanaa edebiyat kongresine Tirkiye 
aamma iflirak eden BaflllaharrİrimİI Falih 
Rıfkı Bey bagiin Odesa yolayla lstanlMal' ı 
geldi. Y akap Kadri Bey konfenaı bpu · 
dddan ıonra gelecektir. 

ii ellerinden bırakmıyac:ak bir hararet ve Roma bü.Yük elçimiz lstanbul'da 

beyec:anla çalıJmaktadırlar. Bulaarlann lltubal, 28 (Telefoa) - Roma hlJik 
"Yunak,, tqkilatlan bu memlekette b. elçiliiiM tayin olanan eski Moıkon biJik 
den terbiyesini inkitaf ettinneie çabı•· elpıi HiiseJia Ragıp Bey de Falila Rıfkı 
)'or. Bilbaısa yuıoslav ve çek ceaçlildsi- 8eJle J.enlter lstanbal'a ıelmiftir. 
Dİlll büyük bir luamuu içine alaut olan 
eofı ol tetkiJatJ, bizim ıibi bu vadide henW. Harbiye mektebinin yüzüncü se -

nei devriye şenliklerinde 603 za -se>&r ıeri u2.11 milletler için örnek alar&k 
alınacak bir mükemmeliyettedir. a- y 11• bite 4liploma verilecek • 

, . lstuhal, 28 (Telefoa) - Haniye 
ıoslavya ela, Sokol teıkilatuun beden ter- mddehiain perfelllbe .. i a dacak ,lan 
bi . • .. b" d" hat• • i gan y p yesını nu ır ın me seünne e ça- yiiıilllci 11ldönimi tenlilderinde mektebin 
lıttaimı ve bu memleket aeaçliğinde ne ba -.ki me11111larmdan 603 zabite diplo
büyük bir ıpor ve hareket heyecan ve iy· malan Yerilecektir. Yarın öiledea ... ra 

Harliye mektebi alayma sancak verme me· 
raıimi yapılacaktır. 

ananı idame ettiiini bizzat gördüm. Her 
sene yapdan sokol bayramlan Yusoalav
)'anın her kötainden on binlerce senci 
bir araya toplamak sureti1le bü1iik teza- Vapur kaza~ı 
hü•ata mqclan verir. İıtanhal, 28 (Telefon) - Baıin Gı-

Beı on aivrilmit sporcuyu, rekor kır - lata nhtmunda deniz yollan idaresine ait 
dırmak hevesiyle çalııtırmak depl, fakat Ciimhariyet Yapara Ermnım vapuruna çarp 
yannm yüzlerce fUDPiyonunu koynunda mıf Erıaram Yaparanaa arka direii kml -
wakhyan, fakat henüz beden terbiyeai mef Dllf ~ köıkii hanp olmafbu'. Nifa~ za. 
bumundan bile haberdar olmıyan büyük yiat yoktur• 
kütlelere aporun ve vücut hareketinin 
sevgi ve ihtiraıını vermek lazonclır. Bu, 
ancak, Solıol teıkilatına benzer büyijk bir 
ıençlik teıkilata yapmakla kabil olur. 

Her ıeyden evel memlekette sponaa ve 
beden terbiyesinin idaresini, tılii• birçok 
yorucu iılerine ilaveten üzerlerine alanı 
ve bu itibarla da bu sahada iatenildiii ka
dar verimle çalı§&llllfaD baılara deiil, 
fakat bu it için teıkilitlanmıı bir de.Jet 
müeaaeseaine tevdi etmekle ite batlan-

Macar polisleri gittiler. 

lıtanbal, 28 (Telefon) - Misafir ma· 
car polisleri ha aktam memleketlerine dön
diler. 

İstanbul borsasında 
latanbal, 28 (Telefon) - Bap. lı . 

taabal horsasma 21 O loa arpa gelmit. laep
si sablmqtır. 

IDahclır, Şimdilik Yuıoalavya•da oldaiu Savaş ve Hafta mecmuaları 
aibi bir Beden Terbiyesi Veületi ihda • mahk "idil . . .. .. em eye verı er. 
81DI ııtemek aıbi büy~k .. ~ ~~ lltaabal, 28 (Telefon) - Sanı mec-
may~lım: fakat, mese~ ~u~ _ .. .,... - maa11 faJdaj saçiyle Hafta mecmauı Fenl 
terbi,.... umum mudurlusu memleket- miet11111i aleyhine intitar edea bir yazı ili 
te sailam bir nesil yetiıtirmek " spor .. •Metiyle mahkemeye nrilmiflenlir. 1f. 
Yiyeaini J'iilueltmek içia pek mühim "" refia tiirleriai ebedi abideler imi altM 
riml• temin edebilir. DinJ'anm en cea - •""-Tabi tle mütelacea aepiJat ..P,le 
sur, en ceqber .. en kahnmaa milleti •hlre.eye nrilmiflir. 
arat andaa aeçilmit çocuklerm be,....milel 
müaabeblarda daima en .... kaldddan
nı ıC.·metc ne büyük bir ıa • ... p membaı· 
dır. 

İstanbul belediyesinin 
yeni kararlan. 

lstaü~I, 28 (Telefon) - Belediye luf 
zwdd.a bana mucibince yellİ yapdaa 
apartmu Ye hinalana iafUl)an Wta... 
du iytibana iki ay ikamete talasiı edilme· 
aıelerİllİ temin İ(İa kanrlar al•ktadır. 
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29 ağustos 
harekatı 

(Bap 1. inci sayı/ada) 
kahraman fırka düşman sag cenahını ge
ri iterek vaziyete hakim olmuştu. Gene 
birinci Kolordunun on dördüncü fırkası 

Elvan paşadan elli yedinci fırka da Balcı
damına doğru arkadan, altıncı fırka da 
cepheden hala mukavemette ısrar eden 
Toklusivrisi'ne karşı harekete geçtiler .. 
Tn1rlııcı.ivr;cı.i 'nde tutunmak istiyen düşman 
kuvvetleri esir olmamak için biricik çare
nin bir dakika geçirmeden mevzilerini tah 
liye olduğunu anladı ve süratle çekildi. 
Alınan bu neticeden sonra t:lli yedinci fır
ka hareketine devam ederek Banaz'ı teh
dit ettiği için düşmanın mukabil taarruzu
na uğradı ve geri çekilmeğe mecbur kaldı 

Birinci ordunun aldığı ciddi tertibat 
sayesinde Hamurköy, Ulucak, Ashhanlar 
mıntakasında yakalanmış olan düşman 

kuvvetleriyle temasımız gece de muhafa • 
za edilmiştir. İkinci ordu, altmış birinci 
fırka, altıncı kGlordu ve mürettep süvari 
fırkasiyle Resulbaba tepeleri şimalinden 

ciüşmanı takibe devam etmiş ve dü~man 
dümdarlarını kısmen esir, kısmen imha et· 
mek suretiyle geçe. Çalköy şimaline ye
tışmiştir. Miırettep fırka Sarıbeyli'den 

ilerledikten sonra, derhal ve düşman kuv
\ etlerinden eve) lnönünü tutmak emrini 
aldı ve bu maksatla yürüyüşe geçti. 

Kahraman süvari kolordusu, dtlşmanın 
şimali garbiye çekilmesine mani olmak 
için süratle Kızıltaş deresi şimaline geç· 
niş ve yerleşmişti ... 

Bu suretle ve ancak kısaca anlatılmış 
olan harekat · hazırlamış olduğumuz ha-
ita eyice gösteriyor ki düşman şimali gar 

biden süvari kolordusu şimal ve şimali 
-ı:- ·1ciden ikinci ordu ve cenuptan, cenubu 
ı;arbiden de birinci ordu kıtaatı tarafın

dan çevrilmiş, kendisine o da muvaffak ol
mak şartiyle çekilmek değil kaçabilmek 
için yalnız pek arızalı olan Kızıltaş dere
si yolu kalmıttı. 

29 ağustos günü, ricat eden duşman 

ordusunun geçtiği yollarda yüzlerce oto
mobil, top, binlerce ölü görülüyordu ... Bu 
hal, tazyikimizin ve şaşırtıcı savletlerle 
her yandan hücum eden llÜvari kolordu
muzun eseri idi .. 

Bugün, karargahını Afyon'a taşımış bu· 
lunan tayyarecilerimiz, havanın pek fena
la§mı§ olmasına rağmen ricat eden düt
man kuvvetlerine taarruz ettiler ... Birkaç 
yüz metre irtifadan bulutların altına ıe· 
çen tayyarelerimiz, yolları doldurmuş o
lan insan ve malzeme selini bombalamıt
lardı. 

Kuvvetli bir fırtınada yaptığı uçuıtan 

yorgun dönen bir tayyarecimiz taarruzu
nu bize ıöyle anlatıyordu: 

Yollar otuz kırk metre genişliğinde bir 
insan, araba, hayvan, her cins malzeme 
seli ile örtülü idi; üç yüz metrede bulut· 
tan çıktığımız zaman altımızda uzanan bu 
müteharrik siyah kanala bombalarımızı 

1 Bir yıldÖoümü 
ve bir başlangıç 

Askeri terfi listesi 
tasdiki aliye 
iktiran etti 

Kurtuluş savaşının coşkun ginle
rini anınca mutlaka akla gelen ve 
26 ağustos aknının ilk günlerinde 
kısa bir ayrılıktan sonra gene al 
bayrağa kavuşan Afyon, evelki gün 
iki bayramını bir arada kutluladı. 

Bu bayramlardan birisi sevincini 
yakın bir geçmişten, birisi de öfün
cünü gene yakın bir ileriden alıyor: 
Türk ordusunun 26 ağustos siperle
rinden Afyon'a varması nasıl harcr-

A k 
• t fi ı• t • ·ı· t d!I. •kti" alem hesapların Üstünde bir hız için .. 

ı erı er ı ıs esı a ı as ıae ı ran d ~ Af 'da 
et · M"ll" M--d f v kil ti tebr- e olmuşsa 27 agustosta yon 
~·' .y~ l 

1 
A a a a~ e oe ne ıg ilk temeli atılan Antalya demiryolu 

edılmıftır. Vekilet terfı eden rda menıap- d Akd · ,. · b k h k ... 1 
ı d.. ı 1 d 1 br- . . a enız ın mavı a ış ı,..uan-

Tiarınf•. ı· un. o orAnaa adral tAe. ıg etmıttird .. na varmakta gecikmiyecektir. 
e_ı 1 11te11 yana 0 u .. ~.ansına ln 1 Geçenlerde Türkiye'nin özünG 

~d~lecek ve Za~er bayramı guna gazetelerde sezerek hakkımızda gerçek bir ma-
ınb!ar edecektır. kale yazmış olan bir yabancı yUtCI• 

... • • • sı, hasta adain yok, onun yerinde 
Fel~cre kon~re~uw ı~tıruk sapsağlam bir genç yaşıyor, demit-
t-•le••t•k murahhaMlarmuz ti. On bir yıl içinde, gelipniı bir de-

lıtanbul, 28 (Telefon) - Eyliil baım likanhmn olgun canldığmı gÖlte
da Prag' da toplanacaiu11 bildirdijim bey • ren bu genç, can · damarlarmı her 
nelmilel felsefe kongresine iıtirak edecek gün biraz daha çelikleştinnektedir. 
~arahhaılarmuz yarm Prag'a ıidecekler - Afyon'u Antalya'ya bafbyacak o-
dır. '41.t, lan demiryolunu kunnağa baılmıut 

bulunuyoruz. Yurdun başka tarafla. 
Hukuk fakültesi ılt'kam iMtifa etti rında olduğu gibi bu iki türk tehrl 

lıtanbul, 28 (Telefon) - Habk fa. arasında da şimdiye kadar ke.ıma 
kültesi dekanı Tahir Bey dekaahktu ittifa değmemiş topraklan düzeltecek, in
etmi!lir. Tahir Bey istifa istidasmda fakül- san yürüyüşine kayadan kollarmı 
tedeki derslerinin seminer çahfIDılariyle açarak engel kesilmit dağlan dele
ağırla,tağmdın Ye bandın sonra mesaisini cek, yalçın pürüzleri dağıtacafız. Ya 
ilmi tetebbular üzerinde trksif edeceğinden kında türk tekniği ile bilgisinin k~ 
bahsetmektedir. rncağı köprülerin üstünden ve oya-

cağı tünellerin içinden k<>tacak ti
ren Afyon zaferinin on ild yıl öne .. 
ki yayılış ve duyuluş süratiyle ce
nuba inecektir. 

\l.-murin kanunu projesi inhi~ar
lar umum miidürliijiiince 

tetkik olumı}or. 
inhisarlar amam müdürliiiü memurin 

kl\nan projesi gümrük ve inhisarlar Yeki • 
letince tetkik edilmektedir. Ba proje enlce 
baıırlanmıf inhisar memurlan tekait san
dığa hakkındaki kınan projesinin tadil edil
ınis veni bir seklidir. 

Karadcniz'in türk demiryollanna 
Samsun'da armağan ettifi selam, 
kısa bir zaman içinde keskin bir lo
komotif düdüğü gibi Menin'de Ak• 
rleniz'e ulaşalı çok olmadı. 

Meçhul şehidin aziz kemiklerini 
örten Dumlupınar topraldarmdall 

bırakmağa başladık. Bomba bu koyu ren- t~planmış . heyecan dolu bir hav~yı 
gin içine düştüi;ü zaman, suya atılan bir guzel: Y,eşıl ~ntalya ~larma il~ 
taş gibi geniş bir daire çiziyor; fakat, bom teceğımız gune bugün otuz altı 
balanmıu rağmen durmadan dainıa yil· saat daha yaklaşmış bulunuyonu. 

. Her sınır başında her kampı olan 
rümesme, akma11na devam eden bu sel, l l d b• • .:a.t • 11_ . 

tıpkı su gibi, boşluğu dolduruyor.. Hn v~ 0 mıyan eT~ k~t ır ,.~be.gülUUP 
. . sıyen genç ur ıye, genış ır ~ 

bomba aynı. k_orkunç te"?evvüç~crı yarı- yi, ziraat ve demiryolu pllniyle kg. 
=roı. Uçuş ırtıfamın azlıgı ltt.ıgın,·ı hrr rulurken şüphe etmemek ktir 
boırbanın bu geniş yol koluna düşmesine ki dünya' sulhuna destek ola~cı
imUn verdi... retli bir abide halini ve manzaraa. 

Biribirini takip eden uçuşıarıo arkası nı almaktadır. 

ikindiye doğru kesildi; fırtı .ta tiiyyareleıi Evelki gün, 12 yıl önceki bir safw 
yerden emniyetle kalkamaz, } ~1amet yddönümünü ve yakmda bitecek bir 
1~ inemez hale düşürdü.. ve b ı feci sahne· demiryolunun bat1L"11UDll lmtlulı
lerin arkaıı11 artık gelmedi. yan Afyonkarahiaan, ttlrldhı .zamaı-

29 ağustos. itte budur: ölmemek için nında barba, zamanında ıulha olaa 
dayanmağa mecbur olan dilfman ordusu- bağlılığım hem bir yıldönllml, hem 
nun. her cihetce üstün olan kuvvetlerimiz bir başlangıç olan bir gün içinde. bir 
karpaında ezilişine peripn olmaama sah- arada ne güzel ifade etmlı oldu. 

n~ olmuttur. 
Bununla beraber, büyük zaferi tamam 

hyan eşsiz otuz ağustos muharebesini an 
1atırken söyliyeceğimiz gibi ha11mlarrmı.ı. 

azalmıı malzemelerine rağmen, asil bir 
millete yakııır bir tarzda daima kahraman 
ca harbetmiştir. 

MEHMET NURETTiN 

Münhal konsey azalıfına 
1 yran namzetliğini bildirdi 

Cenevre, 27 (A.A.) - lyran, ba 
sene Çin'den inhilal edecek olan 
konsey azalığına gelecek ay zarfm-

Türkün gücünü ve türkün baıarma ka 
biliyetini bütün dünyaya tanıtmak arzuau 

inkılapçı türk ıençliğinin kalbinde aöamez 
bir ateı halinde tutuıturulmahclır. 

YAŞAR NABi. 

ŞAKl R HAZIM. da namzetliğini koyacağını millet• 
...!!11!!11!1!!!!!!9!!!!!!!!1------!!!!!!!!!ll!!!!!l!l!!l-m!'!!!w--M!!l!!.-...-~!'lll!!!!!!!!!!!ıı'!!!!l'l!l!l!!!l!l!!!!l!!!!!!!IM'!'!!!!!!!!!P!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ Z!?EZ2 .u:: ler cemiyeti umumi kitipliğine bil .. 

dirmiştir. İyran, Aaya'yı konaeyde 
temsil evsafını haiz olduğa kana. .. 

Mu~lada yazlık 
ekim ve kurak 
korkusu 

Muğla, 27 - Son günlerde ~ -- .•• e · 
klaılerdea mısır n banlan benzer mahau • 
litın yağmura fiddetle ibtiyaa nrdır. ffa. 
ta kurak dnam ettiii takdirde ba seneaill 
IDtzraab geçen senneye nauna aoksaa ola
takbr. Birçok mahallerde ba malanlit kel 
le yap .. , Ye hasada da haf1U11Ufbr. la · 
ralrlık dola11siyle hıilarda hiç bir laastahk 
Joktar. Yalmz som defa yapa dela izim 
laalualiıli kısmea tahrip ebaiftir. Ba se · 
ne n mahsul geçea seaenin hemen yal'lllB
._. udır. Her tanfta izim mah•li ke • 
ID&le gelmiflir. (A.A.) 

Afyon - Antalya hathnın temel 

atma merasimine giden heyet. 

Budu, 28 - Af,.. - Aatal,. laattmaı 
te.eı atma •ruimine iftink etmek i1ere 
....... 301 kiplik Wr Myet AE.,.-a lla· 
~ tlmiflir .............. ...,.. 
..,.~, ... ip. (il) 

s.ıa: """""• iiriMf .-. ı.m 11 • .u;; .,., ,.. ,.... ıı .... , ,,,_ c.c• 11ı11 ..... .,,. plai .. ,.. 
---· ll.-...... ,, ............... .. ... ) 

trndadır. 

Açık teşekkür 
Maahterem Hakimiyeti Milliye'ÜI ZJ.L 

934 pertembe niisbaımda H~ 
köteıinde çıkan doktor Baha Geleünl ... 
ria (K1D1er haıtab;n.da nnlllİll nM) 
baıhklı yazUIDI derin bir •lika ile ...._, 
çünkü ba hastalık, lark Hile eft1 bir M 
raımda ltabum, geçen ,.. .. bnlef I, 
öldirmifti. Binaenaleyh .. ,.-.. ailmil 
anımda ha meahu illetia ini ...... '
bir buat n iymaa ..... plmqti. 

Halhüi Doktena ..,. Wr ......_ ~ 
ri olarak , .... it .. ıa,..tli .O.lesi.,. 
ce u-Maüeri m.ili sana kuallı.t 
sarmala n belki de tamamen Jdmaap Jıi. 
f•Jet erledi. Ba Hldada• gerek mDte._ 
ceriılı ıinl kıymettar doktorlanmmn .. ~ 
hi ~ •e faydalı ya11lariyle .. .._ 
team lmA11Uda göıterdiii alibdu 
1111 gazetenize gerekse Doktor Baha Geıf 
leabeti Beyefendinin, elemdide ailemiıic 
~r11lmıı Dlalletiyatma hitaWn ,..illa 
IÇUl kendileriae kt• ıel.. Wr mİlllltttar
lıkla ıleai teplrür " saJlllınnı --~ ef--. 

Adara: s.r kitlN ........... 
, h idik 
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'Edirne Mektubu. . 

Edirne avcılar 
bayramı çok 
parlak oldu 

Edime 24 - (Aka Gündüz B. ya
n:yor) Otuz beş yıl önce çocukluğu
mun en mutlu ve ateşli aylarını ya
ıadığnn ve mektebinde okuduğum 
Edime canlanmağa başlamrştır. Bu 
lktısadi dirilişte en büyük onur ve 
6aşanm payı cilmhuriyet hükumeti 
n;ndir. İsmet Paşa hükftmeti usa 
ıayıya gelmiyecek kadar çok, fayda 
lı ve büyük işler yapmrştır. Fakat 
bence bunların en büyüğü has türk 
Trakya'nm yarım milyonluk temiz 
ve c;alışkan insanına yeni bir can ve 
nefes vermesidir. İkinci Umumi 
Müfettişlik bu can, nefes ve eme
lin kaynağıdrr. Türk Trakya için 
başka ya2ılar yazacağım, şimdilik 
birkaç satır <;izcrek asıl işe geçiyo
rum. 

Cuma günü Edirne Avcılar h.ir
liğinin yıllık bayramı vardı. Benım 
~bi daha birçok çevre vilayetler ve 
&sabalar avcı kulüpleri reisleri da
vetli olara kgelmişlerdi. 

Edirne avcıları memleketleri ka 
(far eyi ve candan insanlardır. Re
isleri olan Emniyet Müdürü Kerim 
Beye karşı derin ve eksilmez bir 
sevgi ve inanları var. Çok yakından 
ve çok eskiden tanıdığım Kerim B. 
arkadaşnn biz konukları utandrra
cak kadar konukseverlik gösterdi. 
Burada, Ankara avcıları adma Edir
ne avcılarını değerli şahsında se
lamlar ve bayramlarını kutlarım. 

Erden kulübün önüde toplandık, 
yüzlerce avcı ve binlerce halk ban
do ile Gazi heykeline gittik. 

Avcılar heykele bir çelenk koydu
lar ve hiç bir nutuk söylemediler. 
Reislerine ötüriinü sordum, dedi ki : 

- Enbüyüğümüze karşı ne nutuk 
söylenebilir. Ne söylense azdır ve 
<!il beceriksiz kalır. Onun önünde 
ancak susulur. Ve bu susuşun mana
n ona olan sevginin, bağlılığın en 
parlak ifadesidir. Her sö.z onundur 
ve biz onun her sözünün neferleri
yiz. 

Bando, millet, frrka ve kulüp bay
rakları. İzciler. Resmi üniformaları 
ile avcılar, halk, hep beraber Saray 
içindeki Tavukormanma gittik. 

Öğleye yakın Umumi Müfettiş 
İbrahim Tali Bey ve dairesi erkanı, 
Vali Salim Özdemir Bey ve jg arka
daşları. Askeri erkan ve zabitler gel 
diler. 

Şen, iştahlı ve halkça bir yemek
ten sonra atış yarısları başla_dı. Pla
ka ve canlı güvercin atışlarında ma
rangoz Nuri Ef. şampiyonluğu aldr. 
İkinciliğ-i polis memuru Nazmi Ef 
pek az bir farkla aldı. Nazmi Efen 
dinin gelecek yıl şampiyonluğu ala 
cağı yü2de yüz umulur. 

Mavzer atışlarında genç izcile
rin gösterdikleri istidat övgüye de
ier. Hele eyi avcılardan Muallim 
Süleyman Bevin kızı mavzer atışın
da çok yüksek not aldı. 
Bu atıslara Vali Bey de katıldı ve 
eski silahşorluk değerini gösterdi 

Edime avcılan biribirini cok se
ven, biribirine çok bağlı arkadaş
lardır. Bizimkilerle İstanbul avcıla
nnın kulakları • çınlasın demekten 
kendimi alamadım. 

Bütün bir günü çok faydalı ve şen 
geçirdik. 

Bakalım bizim Ankara avcılar 

l>ayramı nasıJ olacak? Sanırsam tat
sız tu2suz bir şey olacak. İşallah sa
mında yalancı çıkarım. 

Edime avcıları Ankara avcıları
na selam ediyorlar. 

AKA GÜNDÜZ 

Doğum 
Matbaamız muhasebecisi Salih Zeki Ak. 

p Kanat Bey arkadapmızm bir oilaa ~· 
p dÜDyaya gelmiflir. Yanuya 1ll1ID imiir 
tliierken ana ve babasma da göziiaaydm de
riz. 

[ Memleket Postası 
Uşak - Eskişehir sporculannın temasları 

UŞAK - Çoktanbcri samimiyetle bek
lenilen ve arzu edilen Eskişehir • Uşak 
sporcularının teması ayın yirmi dördünde 
tahakkuk etti. Eskişebrin şampiyonu ''İd
man yurdu,, Uşak'a geldi. İki şehir genç 
ve sporcularının tanışmasını intaç eden bu 
temas şehrimizde çok güzel intibalar bı
raktı. 

Eskişehir sporcuları, ağustosun yirmi 
dördüncü günü sabahı Uşak istasiyonunda 
gt'nçlerin ve sporcuların kardaş samimiye
ti arasında karşılandı. Sporcuların Uşak'a 
gelişi ve stadda çoktanberi görülmiyen çok 
güze] bir müsabaka seyredileceği spor me
raklıları arasında yapılmış ve müsabaka
nın başlanacağı saatten evel ıtad seyirci
lerle ve meraklılarla dolmuştu. 

Saat 4,30 da takımlar sahaya geldiler. 
Halk mütemadiyen gelmekte ve heyecan 
her dakika artmakta idi. 

Hakem futbol heyeti reisi Hacı Kavuk
çu oğlu idi. Merasime başlandL Eskişehir 
idman yurdunun bayrağı tatlr ve özlü söz
lerle Uşak gençler birliği reisi Haşim Be· 
ye verildi ve 4,45 geçe oyuna başlandı. 

İlk dakikalar denemekle geçti. Takımlar
da bir alışma ve daha düzgün bir oyun na 
?an dikkati celbediyordu. Uşak gençler 
birliği 10 cu dakikadan sonra ağır l:asma
ğa başladı. Beş dakika içinde ve kısa fası
lalarla iki golü lehine kaydetti. 

Hakem Hacı Kavukçu oğlu Güneş ve 
sıcağın tesiriyle rahatsızlandı ve takım 
kaptanlarına özür diliyerek sahadan ayrıl
dı.Salahattin Beyin hakemliğile oyuna tek 
rar başlandr. Oyun Uşak gençler birliği
dn bariz hakimiyeti altında cereyan edi
yordu. 

Kuvvet esasından tevellüt eden bu fa. 
ikiyet önünde misafirlerimizi maneviyetıi 
ve çalışırken görüyoruz. Bu devrede genç 
!er birliği üç sayı daha yaparak devreyi 
o;ıfıra kar§ı beş sayı ile bitirdi. 

İkinci devre de heyecanlı ve zevkli ol-

Yabancı posttuı. 

du. Misafirlerimizin zaman, zaman vaki a
kınları gençler birliği defansı önünde kın
lıyordu. Bu devrede de üç sayı yapan 
gençler birliği oyunu bire karşı sekiz sayı 
ile kazandı. 
Uşak gençler birli ğ i takımının Eskişehir 

şampiyonuna karşı elde ettiği bu muvaf
fakıyet her şeyden evel takımın eyi t~rtip 
~dilmiş olması ve güzel bir oyun gösterme 
•erinden ileri gelmiştir. 

30 ağustos zafer bayramında Eskişehir
!e bu maçın revanşı oynanacaktır. Bu ma
ırın vereceği netice alaka ile beklenmekte
dir. Uşakta yapılan bu ilk karşılaşmanın 
~amimi ve nezih bir hava içinde başlaması 
ve öylece bitmesi karşılıklı sevginin en 
ı,ariz bir nümunesi olarak telakki edilmek
te ve sevinç duyulmaktadır. 

Uşak'ta futbol mahsüs derecede ilerle
-nekte ve her gün ileriye doğru bir daha 
-:ı tdmaktadır. 

H. K. O. 

Egrrdir'de yol faaliyeti 
EGR1D1R - Kazamızın birçok faali

yt'tlcri arasında yol faaliyeti de memnun 
:>lacak bir ş.ckildedir. Kazamıza bağlı na
hiyelerdcn, merkeze yetmiş kilo metre u
?aklıkta olan Sütçüler nahiyesine araba ve 
')tomobil gibi nakit vasıtaları gidemezdi. 
Eski devrin uzun seneleri kazanın bu çok 
!hemmiyetli ihtiyacını temin edememiş ve 
bu zamana kadar nahiye merkezi bundan 
mahrum kalmıştır. Cümhuriyetin verimli 
faaliyeti bu ihtiyacı da temin ederek bu 
sene bu nahiye merkezine de asri nakil 
\•asıtası olan otomobilin varması imkanı 

hasıl olmuştur. 

Araba, bilhassa otomobili köylerinde 
nahiyelerinde gören halk bundan çok mü
t~hassis ve memnun olmuşlardır. Büyük 
!lafıa programına da ithal edilmiş oldu
ğundan daha fazla ıslah edileceğine de şüp 
he yoktur. 

Stratosfer o•cuları 
Yugo~ıa,·ya' da karaya ineıı prof csör neler a11latıyor? 

Yuğoslavya'da bulunan P etrovski kö
vünden Deyli Meyi gazetesine bildiriliyor : 

Balonla İstratosfer'c seyahat etmiş olan 
belçikalı Profesör Maks Kozin ile genç mu 
avini Vander Elst köyün jptidai hanında 
ekmek, yumurta ve sucuktan ibaret olan 
yemeklerini yerlerken ziyaret ettim. Bu 
iki zat balonla takriben on mil kadar yük
seldikten sonra buraya inmiş bulunuyor
lar. 

Profesörle görüştüm. Bana dedi ki: 
''Balonumuzla kırkbin kadem irtifaa ka 

dat çıktık. Burada bava gayet soğuktu. 
Bizim gayemiz, yükselme rekorunu kır 

mak değildir. Bu teşebbüsü tamamiyle il
mi bir endifeile yaptım. Maamafih bu kıt 
dar yüksek bir irtifaa çıkmak güzel bir 
spor oluyor .•• 

Henüz 23 yaşlarında bulunan Elst de 
dedi ki: 

· ükseklere çıktığım zaman dizkapa
ğımdan aşağısı tutmuyordu. Yere indiği
miz vakıt, fazlaca yorgunluktan başka gay 
ı:ı tabii bir haliuı yoktu.,, 

Profesör bu aralık söze karışarak de
di ki: 

"Her halde bir ikinci teşebbüsümüzde 
çinde bulunduğumuz balonu ısıtmak için 

hususi tedbirler almak zarureti vardır. Zi
ra soğuğun şiddeti bütün mesaimizi dur
duruyor. 

Bizim yapacağımız tecrübe için 50 bin 
kademden fazla yükselmeğe lüzum yok. 
Fakat 40 bin kademden a~ağı bir irtifaa 
çıkmak da hiçbir işe yaramıyor. 

Zannedersem, Profesör Pikar 100 bin 
kadem irtifaa yükselmek için yeni bir ba-

Jon yolculuğuna hazırlanıyor. 
Bu seyahatlar zannedildiği gibi pek pa 

-ııya malolmuyor. Bütün masrafımız b\n 

Stratosfer balonu ve yolcular 

İngiliz lirasından fazla tutmuyor. Kaldı 
ki ben Profesör Pikar'ın balonunu kuUan
dmı. 

Tahminime göre Stratosfer'de beş se
ne kadar uçuş yapmak imkan altına gire
cektir. 

Biz, fişek sistemini de inkişaf ettirmek 
arzusundayız. Bana kalırsa bu maksada 
vasıl olabilmek için yegane imkan yolu bu 
vasıta olacaktır.,. 

Yeni Alman ceza kanunu 
Diielloya ıni.isaade eden kanuıı -
ıla çok şiddetli maddeler \•ardır. 

Berlin'den Tay mis gazetesine bildirili
yor: 

Alınan Adliye Nazın, Dr. Gürtner'in 
Alman ceza kanununun Nazi prensiplerine 
ve nazariyelerine göre ne yolda ıslah ve 
tadil edileceğine dair yazdığı bir risaJt in
tiJiar etmiştir. Bu kitap, cez.ı kanununun 
ta~ü etmek vazifesiyle husuat bjr komisyo 
nun teşekkülünden evel yurlmı~tır. Bu 
riı:alenio başında harp •e ihtı~.ır zamanla· 

nnda kurşuna dizmek, sair zamanlarda ise 
idam etmek suretiyle ölüm cezasının bakı 
kalacağı tasrih edilmektedir. 

Bu risalenin anlatışına göre, idama mah 
kum olan herhangi bir şahsın son arzusu
nu yerine getirmek lazım geldiği cih ~ tle 
mahkiimun zehir içmek, yahut 'Silah ku:lan 

mak suretiyle kendi kendisini öldürmesi
ne de müsaade olunacaktır. 

Her Hitler 1923 kıyamından sonra kd· 
lebentliğe mahlrllm olmuıtur. Yeni cea 
kanunu, artık kalebentlik cezasını tatbik .. 

Her Hit~erden 

cevap bek'eyen 
üç sual 

23 tarihiyle Berlin'den Deyli Meyi ga
zetesine bildiriliyor: 

Her Hitler bugünlerJe Alp rl.ı ;!arıncı .. 
Bcrhtesgaden kasabasındaki evinde yüzba 
şı Rön'ün öldürülmesinden sonra hücum 
kıtaları erkanıharp reisliğine getirilen Her 
Luze, fırkanın en nüfuzlu erkanmdan Ro
dolf Hes ve siyah muhafızlar, gizli polis 
te~kilatı kumandanı olar. Her Himler ile 
birlikte oturmaktadır. 

Her Hitler'in bu üç zat ile vaki olan 
müşaverelerinden sonra bütün Almanya
nm sormakta olduğu üç sualin cevabı ve
rilip verilmiyeceği merak olunmakta:lıı · 

flu ii~ sual şunlardır: 
ı) Her Hitler başvekil ve Jtendi m..ımea 

:;ili olarak kimi tayin edeceictir? 
Başvekillikle reisicümhurluk bir arada 

bırleştirilmiş c- lmakla beraber, başvekıltik 
vazifesini görmek.üzere bir mümessilin se 
;ilmesi mevzuu bahistir. 

Her Hitler, henüz bu tayin hakllını 

kullanmanuı olduğundan bütün Alun..'\ya 
hunu öğrenmek arzusundadır. 

2) Alman nüfusunun yüzde on ni:ıbe
tinde ol.an ve nazilere muhalif bulunan ha1 
kın nasyonal sosyalizm umdelerini kabul 
, e ihtida ettirilmesi hususunda veri'.en ka
rar tatbik sahasına girecek mid;::c 

Böyle bir karar mevcut olduğu hakkın · 

daki haber, Almanları fevkalade alakadar 
etmiştir. Bu hususta mütemmim malumat 
l:eklenmektedir. 

3) Protestan papasları Hitler'e ve y.:ni 
dini makamata itaat etmek için yemin et
meğe mecbur tutulacak mıdır? 

Bu sual, Alman halkının ekseriyeti için 
fevkalade bir ehemmiyeti haizdir. 

Bugün Rayh başpapası olan Mü1J.:ı'e 

itaat yemini etmiyen 7000 proteıtan pa"l.ı
sı vardır ve bunlar, neden dolayı R \yb 
başpapasını tanııruyacaklarını bütün eıb.l
bı mucibesiyle anlatacak bir heyet teşkil 
etmişlerdir. --------. .... ----~ 
Dünyanın en yaşlı adamı 

Kalküta'dan Deyli Meyl gazetesine bil 
dirildiğine göre, 160 yaşında öldüğü za
man dünyanın en ihtiyar adamı olmak üze 
re tanılan Zaro Ağanın yeri bo§ kalmamış, 
onun yerine şimdi kendisinden 20 yaş bü
yük, yani 180 yaşında bir adam çıkmııtır. 
Bu adam, Afganistan'ın payıtahtı olan KA
bil şehrindedir ve adı Hacı Gül'dür. Hacı 
gül, Zaro Ağa gibi fazla kadınla evlenmek 
taraftarı değildir. Hayatında bir tek defa 
evlenmiş ve ondokuz çocuğu dünyaya gel
miştir. Bu çocuklardan yedi tanesi sağdır 
ve en büyüğü 884 yaşındadır. 

Hacı Gül, Af ganistan'ın istiklali yıldö
nümünde Kabil'de açılacak olan sergide 
.eşhir edilecektir. 

etmeğe mütemayil görünmemektedir. 
Nasyonal sosyalist ceza kanununda rüc 

hanlı mahkülar diye bir sınıf tanınmamak
tadır. Yeni kanun bir şahsın hem mütte
him, hem de şerefti olamıyacağı kan,utin
dedir. 

Bu kanun, fertler arasında çıkan bazı 
ihtilafların son hal çaresi olmak üzere dü
elloyu kabul ediyor. Fakat düello mesailin 
den verilecek hapis cezalarında "şerefli 
mahkumiyeti,, kabul etmiyor. 

Yeni ceza kanununda mevkufluk, mah-
pusluk, ağır hizmetler gibi cezaların han
gi cürümler karşısında verileceği de tas
rih ve tasnnif olunmuştur. Mesela kaza ve 
ihmal yüzünden adam öldürenler, iki se
neden üç seneye kadar mevkuf bulunduru 
lacaklardır. Yeni kanun, hakimlere bazı 
vakalarda cezayı şiddetlendirmek salahiye 
tini de bağışlamaktadır. 

Mesela, bir ha1dm, bir hapis mahkumu 
nun ayrı bir hücreye, karanlık hücreye tı

kıln asma, geceleri asla ışık yakmamasına 
karar verehilecektir. 

Namus cürümlerine bu kanunda ayrı 
bir yer verilmiştir. Bu cürümlere karşı ko 

0 iş hekimimizin kö~esi 

Dişlt·ri nasıl ~ağlam tutmalı~ 

Şimdiye·kadar verdiğimiz iyzahatla ~ 
barüz ettirmek istediğimiz cihet, dişin 

umumi sıhhatte, genç ve taze kalmakta 
mevkii, cemiyetin sıhhatinde ehemmiyeti 
idi. 

Diş sizin cemiyetteki mevki ve muvaf• 
fakiyetiniz üzerinde bile rol oynar, dişle• 
ri çürük, ağzı kokar bir adam tasavvur 
ediniz. Bununla ~ahsı imkan nisbetinde 
krsa kesmek istersiniz. 

Böyle adamlar mütemadi intan merke· 
zi olan ağızlarının !'ıhhatları ÜzeTinde 
yaptığı akisler dolayısile asabi, mariz, 
neşesiz olurlar. Çehreleri sevimliliğini, 

sesleri tatlılığını kaybederler. 

Ne yapmalı: 

Diş ve ağız sıhhatı noktasından ilk i' 
temizliktir. Bizzat kendi iıotimalinize mah 
sus bir bardağı hiç yıkamadan kullanabi
Jirmisiniz? Temizlenmeyen bir ağız te • 
mizlenmeden fasılasız kullanılan bir ta• 
bak gibi bir şeydir. Ağız burun yolu ile 
giren sayısız mikroplar yemek bakiyeleri 
üzerinde yerleşir, türkrük ihtiva ettiği 

antiseptik unsuru ile bir müddet mücade· 
leye çatı,ır fakat mikroplar tabiatın bu 
muttarit silahına çabuk alışır ve adeta mu 
kavemet aşısı kazanır. 

Verem bakkmda ıon nazariyeler, ve .. 
remin ciğerler yolu ile değil ağız ve mide 
borusu yolu ile girdiği merkezindedir. 
Yalnız verem değil tüyler ürpertecek bir 
çok hastalıklar da böyledir ve fena tutul• 
muş bir ağız bu kabil mikroplar için t1l 

müsait bir tarladır. 

Yemek ile, ıu ile, tükrükle iç azamızın 
en hassas noktalarına kadar buradan yayı• 
lırlar. O halde bu hastalrklardan sakın• 

mak için ilk iş ağzı temiz tutmaktır. 
Ağız nasıl temiz tutulur: 

Dişler muntazaman fırçalanarak ve bo 
ğaza kadar olan kısım hafif antiseptik bir 
mahlul ile gargara edilmelidir. 

Nasıl ve ne zaman fırça yapılmalıdır: 

Diş fırçası diş etlerinin icabatına mu• 
tabık olarak sert orta ve yumuşak olmalı
dır ve fırçalarken fırçanın vaziyeti diş et 
!eri üzerine yatık olacak veçhile kullan• 
malıdır ve hazan da diş etleri icabatına 

nazaran hiç fırça ku1lanmıyarak doğru• 
dan doğruya elle ve yahut listik fırça ile 
bu ameliyatı yapmak lazımdır. 

Günde kaç defa dişler fırı;;atanmalxdırt 

Bu ağıza ve mesleğe göre değişir, umu 
miyetle akşam yatmadan evet bir ve sabah 
leyin bir defa olmak üzere günde munta• 
zaman iki defa fırçalamak kafidir. 

Diş fırçası nasıl muhafaza edilmelidirr 

Fırça yalnız temizleyici bir ~let değil 
aynı zamanda mikrop deposudur, bunun 
için her kullanılıştan eve) ve sonra eabun 
la eyice yıkamalıdır ve gene hiç olm:ızsa 
bir iki günde bir beş dakika kadar kaynar 
su içerisinde bırakmalıdır. 

Diş hekimi 
Cavit Kurtoğlu 

Heroin nerede 
yapılıyormu;? 

Cenevre, 23 Ağustos 

Milletler Cemiyeti Afyon Komisyonu 

Bulgaristan'cla on tane gizli fabrika ve la· 

boratuvarın heroin imal etmekte olduğunu 

tespit etmiştir. Bulga ristan 1930 ve 1931 

senelerinde 70 kilo anhidrid hamızı ithal 

ettiği halde müteakip seneler zarfında l.ıu 

miktar 3500 den 6000 kiloya yükselmiştir. 

nulan -:ezalar şiddetlidir ve bunlardan bi Bu kimyevi madde aspirin ve sun'i ipek 
isi kanun haricinde kalmak, medeni hu- imalinden gayrı yalnız heroin istihsalinde 

kuktan mahrum edilmektir. 
1 
kullanılmaktadır. H albuki Bulgaristnn'da 

Kanunun koyduğu ağır cezalar arasın
da ağır para cezası ve bütün mal ve m ül
:ün müsaderesi de vardır. 

Yeni kanunda ihdas edilen cezaları, son 
ıadiseler ilham etmiştir. Mesela, erk-:inı 

harbiye reisi yüzbaşı Rön'e kendi kendisi
ni öldürmesi teklif edilmiş, tecrit kampla
rında ise çok zamandanberi tatbik olun
makta idi. 

Profesör Aynştayn ile başka bir takım 
siyasi muhaliflerin mal ve mülkü ise bu
günkü kanunlarla bile telif edilerek milaa 
dere olun.mu§tu 

ne aspirin ve ne sun'i ip-k ynpıldığmdan 

JU m:!ddenin sırf herc.n stihsalinc.le l.Jlla 
mldrğı neticesine varılmıştır. 

Son seneler zaıfında Bulgaristan'a lı...ha'ı. 

edilen anhidrid hamızı miktarı 6000 kilo 

h eroin imalini mümkün l:ılacnk nisb~tte• 

dir. Dünya heroin iht~yacı foe 1500 l.ilo· 
dur. Milletler Cemiyeti KomLyonunun t c; s 

pit ettiğine göre, Bulgaristan'cla imal uik n 
her türlü uyuşturucu madde:erın mii.. .arı 
1931 ımesinde 4000 kilo, 1932 de 45 00 
kilo, 1933 te İae f>S.000 kjloya V;!!"t"' r. 
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Muhafız Gücünün bisiklet turu 
(Tiirkofis günlük~) 

Bisikletle 3508 kilometre 

CiHAN HUBUBAT VAZiYETi. 

Mayıs 

Arpa: 
1. tetrin 
1. Jı:Anun 
Mayıs 

LIVERPOOL (Neue Fceie Presse) 
Şimali Amerika piyasalarında buğday Buğday: 

fiatları biraz daha yükselmiftir. Depo ma 1• tefrİn 
1. kanun hallerine getirilen buğdaylar geçen hafta 

kinden daha fazla değildir. Cenubu gubi Mart 
nııntakalarında ise alım satım vaziyeti ol Mayıs 

47 3/ 8 

61 3/ 8 
61 

Şiling 

5.9 7/8 
6.0 3/4 
6.2 3/4 
6.4 1/4 

dukça eyileşmiştir. Eyi cins buğday fiat- AVUSTURYA ÇAVDAR iÇiN GOllROK 
ları Şikago ve Nevyork'ta yeniden artmıt- iTHALAT IF.SlllNI 1ENZIL EDiYOR. 
tır. istihsal mıntakalarından mahsul hak- İstihbaratımıza nazaran Avusturya hü 
kında alınan haberler gayri müsait olmak kGmeti ekmek fiatınm tereffüüne mani ol 
ta devam etmekte, mısır mahsultlntln ise 
son tıa.hmin rakamlarından da app olma· mak tlzere ittihaz ettiği bir karar ile Ma-
sından korkulmaktadır. Memleketin mer- tiye, Ticaret •e Ziraat nuıdarma 30 ha- Om''• hrfff-•. OrJ. • ,,,,_ J11 lı lir .... . 
kez mıntakalarmda ahvali havai:JC biraz ziran 1935 tarihine kadar ÇMdar güm~k Ye'-ıı, yeni battan derin DÇlll'llDllar ve pnıra- deiiıtiamemifli. Çek pae& heJeCUll ..... Türk spor tarihinM ,_,. 
düzelmi,tir. ::;mini tensil etmek salihlyetini vennıt- sivri ve camlarla örtiilmif ......... ~ ..... ra1 .......... seçerek ..,._ .. ...... - ... ,.. .... ~ etmlM 

Beynelmilel buğday abm satmu eoa • meje bafk••ıtı. Ardahu• du sonra 3200 .-yordu. Oaümüıde bir yokaı kalmafb Yt Ye za•nnada alipak aaretiyle -~ ...... 
hafte içinde durğunlqmıftJr. Son hafta Resim on al~ın kron~ d8rt altın kro- metre irtif...ıa olan yiibelı u;la ... • af· iPJDizde ııleme b~ •P. ~f~9:' .mk. ~ .. ~! 1ıiJm 
zarfında.ki buğday se.kiyatmm 265 bin na lndlrilecektır. Tenzılat çok yakmda 1p tekrar Wfe ormanlariyle n çamlarla bir ._.. w bir ..n.ç YUdı. Pek az sonra Wrsek kotele~ fe!lerim ıona~ftÜ· W. 
Quarter azalması bunu teyit etmektedir. mnkil tatbike konacaktır. lill ·, arui iseriıine girdik. Yolamaz Akdeniz'ia selamma landeniz'e alıfbra- ki hayıtımma hiç bir llllllft bir dalla "' 
Tuna limanlarrnt çıkaralan bufday mlk • İç piyaa ihtiyacını temin edebilmek .......... , pwhb, Oyle yerler n iyle yol- caktak. Tepeyi afhk ft Karadem'ia buear ıHiif e•mifweii-iı .. tenffi ,.1 '"' 
tarları da asgari hadde inmiftir. için Avustmya'ya bin vagon çavclK ithali ·~~da~ geçiyorduk ki saatlerce ye~~ ceıbn ~e köpikli .~e !-ıea ~y~) ~.e tit- t~n dö~~ea içimizde tarifi mifkil hir • 

Buğday üzerine nlabeten u mmmele icap etmektedir. golgelık devam ediyor hiç giinef,... ror- rek maYI sulanm rordik. Sanki tirlriia ba YlllÇ Ye ıftihar nrdı. 
yapıldığı halde yemlik hububat piyawm miyordak. Çam kokaıa, abı salar ba lu- ebedi ve güzel dendi Wıe giilimiJorda. Spona kqwl&i p.4i es•;,· lea .. 
da talepler hararetlenmit ve m6hlm mua- mndıki seyahatimizde biez Mfe ve hazar Pek az sonn bfilemiz neteli prlulu .. eyi ıMı••fbk. S,.r, ...... umıi, m., 
meleler yapıJmıttır. Cihan yemHk hubu- Ziraat Vekiletinin bir tamimi veriyorda. 3200 metrelik tam tlajml afbk Ye ıaçlijia samimi tezahirleriyle He,e',e tle,i, 'liflıil.ta plelte ph • Wnt ,. 
bat mahsul&, bir çok memleketlerde, bui tan sonra Ardanap doğra 70I metrelik ri...q Wanayonla. ..m ubrıJW ... S,ırm ralı.k • ' W 
day mahsulünden daha fena b~r haldedir: • Ziraat Vekileti •Ylet tleniriM .-.. bir iaİf ...... Arduop katlar elu _. , Bmam Riae'Jt, Tr.U..'a, f.iıega'a • Her, lir.ali bar wrir • ı..a. ... 
Yemlik hububat mahsulündekı ba gayrı Wr ta*de WllllaRlflar. Vekalet .. ta- afe, re.e saatlerce pmhk ara .... deTUD vtı Orn'p ajnyacaktrk. Baralana da re- yer. 
müPait vasiyetin son baftıalarda tesirini -i-iwh: Oranlara mica'fir kiJler ft b ediyorda. ae Jetillkler w emaaılar uum ... ~- Sin. bul, .. bir, ller W 1 a .. 
göstermesi yemsislik dolayısiyle ktllliyet ..ı..ıam w lliJik teWrler aünbtmm Buadı afak hir Abbizlik ft ,U. tilr. s.-'• kadar ,.ı- sahil MJU- ,m llir ..,.ffu.,.t, WiJill Wr bzuc .. 
il miktarda hayvan kesilmesinden " bin· iifıMlteri •iiteuu1 elap ime • ,. · Hl •ir kaza açaıınlanlu lairime ,_.,. ca de'fUI Miyor& EYier aaatıunL ft __._ 

netice yemlik hububat htl1tlültmm ual kehki onwalardu tedarik ft lemilli mi lamaa tehlikesini dawt edellilinli. 11ilma- üller snimli idi. Baıalaıda u br.ıe.ia _,... 
masmdan ileri geJmektecfi.r. Bununla ~ • wel.etiyle bqiia sahillerle p...&fer ~ eli inif, yokaflar ve WBa Tirajlarla ideta caadu bıplaıuyonla. S aiufOI 934 aat !~ ~ w bir ~ .... 
raber. bu eeneld ihti~m geçen eenekin: ~~da ormanlarm ~t ft ...._.. - bir imtihan Jirii)'iitii ,.,.. bfi1miz, ... IS te S- -'• JUi WiJik --.. ~ ~:·. • ~ .bl-'pz . ~ ~ 
den takriben l 1/4 milyon toD -- faz ı. fnlônde ,apılu btiyat onaanlın ha dolsan, bir kaza yapmadan ... imalı yer- tasma, safere bnpaapdr. Aıbk nyak lairleıimizia Wiıülerine Ye alaaliliM .... 
le olacağı ve arpa. yulaf, çavda.r ve mı- rap etmekte Ye orman aalaalan ritride da- leri de reçtik. Armn'dea so .. Bo,e'ı• lulô,e ima 16 ,mm.. na lir Jiri-~ ~· ........... ~ 
sır ihtiyacmı temin için de 11 mıl~on ton nlaaktadır. Ba acıklı nziyete aaUe olan ~decektik. Bir gece eYel yığu yapaar JOI Jiften sonn bitınif balnayonla. dola11 Biialaet w fibummı anetmeii il 
lazım olduğu muhakkaktır. Bu ibtıyaç ise maptlerde .Urabt ihtiyaca JÜÜden lan çamur ~eriainde ltırabufb. Böyle ol- ... llİr ~ lrilirİI. (Bitti) 
Bahrimuhitin gerek öte tarafında ve gerek .., 1eae m W., iki ima bet JÜ laektar or • duia halde kıtdemiz yoı.Hu fltm•mıı Aabıa'J• •iai4" h, ptk ~ ft 
se beri tarafında mevcut bulunan 9.640 mu aahaı ualdıjı ıöribnektedir. 
milyon ton babubat ile temin edilebilir. ..ıeblimizde maden amirlerinin ta -

SPOIQJ 

DIŞ PAZARLARDA lllJllJBAT FlATLARI. umim etmediii eski devirlerin ikıbeti o-
larak pkm tarihten tevarüs edilen ba hale 

%4.8.1934 artık Lir nihayet verilmesi Ye milli senet • 
Şibıoı beni a..trat) ...aı ll,38 1erdea olu omulanamm nuahafua11 nok 

Buğday: 'Sent tı•ıılaa .... Ye mupl kimiirii JerUae 
Eyltll l03 l/Z _ ... kialirii bJlawlaamı rica ederim. 
1. Unun 104 S/8 "-il idedir 
Jlayıa 

Yulaf: 
Eyltll 
1. kanun 
Mayıs 

Çavdar: 
Eyltll 
1. kinun 
Mayıs 

WINNIPE~ 

106 5/8 iM • 

49 1/8 
50 1/2 
51 1/ 2 

Gümrük ve inhisarlar Vekileti 
taşra kanonu. 

Giimik Ye lnbisarlu ftkileti merkez 
n tafra te,kilib kuan projesini hamla • 

85 maktadD'. Projeye röre merkezde gümrük 
86 5 / 8 ltr amam midirlijiine aeıbat bir ikbaat 
90 midiirliijii tesia edilecektir. Proje merkez 

Korelna ıalailindı T ,,,Wnı' yi ''ff· • Butday: 
1. Teırin 
1. kinun 
Mayıs 

Çavdar: 
1. teırin 
1. klmın 
llayıa 

Yulaf: 

te,Wb vuileleri ve bclrolan, tafra giim
Sent ril tefkilib, idari takaiaab, memar kad-
85 1/4 ren, lfnİlleriB aae tilli nzifelerle mefpl 
86 3/ 8 olaca;., rimiklere intisap edeceklerde 
89 S/ P "raaacık ehli,et fUllan n terfi esasları 

•cıkmda •ilriwleri ilatiYa etmektedir. 
70 3/ 4 
72 1/8 
75 1/8 

Fransa'da Radikal Sosyalist fırkası, fukalar arasındaki mütarekeyi tetkik ediyor 
Parla, Z'I (A.A) _ Havas ajansı si teşrinievelde, meclisler içtimaa timada deva medilmesi lüzumun 

bildiriyor: Radikal aosyalist fırka • başlamadan evet bu husustaki kara kaydeden M. Lamurö'yü tasvip 
Lt' ' miştir. Bütçe mazbata mu .. _ ...... 

Japonya ile ticaret itilif nnız. smm mmtaka federasyonları, fırka - nnı verece .. ır. mitarekeDİll, mali maetelerin 
Ja,_ya ile aktet1iJea liant itilafı len lar araamdaki mütarekenin devamı Radikal sosyalist federasyonu, için ebem oma iytimat noktai 

47 Vekilleri lleJetiace tanip e«li'-ittir. Yam meselesini tetkika başlamaktadır- buğday meselesiyle harici mesele- rmdan da anm olduğunu bild' 
ı. tetriıl 

l. klnun 
46 3/ 8 l!IİIBrÜlere biltlirilecektir. tar. Nant radikal ıosyaliat kongre nin halli için Dumerg kabinesine iy tir. 

..;..~--~!!!!m!!l--------!Bl!!!llll!!!ll!!!l!!!--!!!!!!!!l!!!I~-----
tlakimiyeti MilliJe'aiD ...... : 3 

Tefrika: 82 

. ... 
Jnsaolıgın bali. 

A .... lf81re 

Kendini Valeri'nin odasmda ve Valeri'yi yatağa bağlı, 
kt d .. an ba~1ara çok yakın olan JStırap sayhaları 

zev CD og gu.- beki' d "Marif t . . d kıvr tasavvur etti... Kapıcı ıyor u. e 
ıçın e, anır . . b 'b' 

iki t kat yerleştirmek istedığim u sersem gı ı 
suratına o gülüm . ord b"l 
d d ktadır Sersem ise scmıy u ı e. uygusuz urma ,, 
Perraı: "timdi geliyorum" diye şapkasmı bıraktı, borcunu 

Ödemeden çıktı. 
Şof

•• • 
ore. . . . d' 

- En büyük kuşçuya beni götür, emrmı ~e~ L 

Kuşçu yalanda idi. Fakat dükkim kaı>alı ıdı. 
Şoför: 

- Qraya gidelim. . 
- Çin şehrinde bir kuşçular sokağı vardır, dedı. 

çı ile döğülmeğe susamış, bilmediği bir adamdan mektupla 
randevu almış ve sonra yattığı otel karyolasm~a~ kamçılı 
•damdan kaçmak istediği sırada, kalkık etekle~~ altında 
kuvvetli kollarla zaptedilmekte olduğwıu, korku ıçmde, an· 
lanuı bir kadının itiraflan Ferral'in hayalhanesinde yerlqi
Yordu. Kadının yüzü görünmemekle beraber görür gibi oldu
fu sima Valeri'ninki idi. İlk rutlıyacağı Çin ~umhanesi
lle mi uğramalı idi? Hayır: onan siJınini karmabnpk eden 
istihzaya uğramq cinsi garm-anu hiç bir et okpyamadı. 

Otomobil dikenli teller karpsmda durmağa mecbur oldu. 
İleride simsiyah ve çok emniyetsiz Çin şehri uzanıyordu. 
Daha eyiya. Ferral otomobilden indi, rovelverini caketinin 
cebine yerleştirdi: bir hücuma uğradığı zaman taarruz eden
leri öldürecekti. 

Hayvan satıcıları sokağı uyku içinde idi. Boy yavaş ya
vaş "müşteri var,, diye bağırarak ilk dükkanın kepenklerine 
vurdu: satıcılar neferlerden korkuyorlardı. Beş dakika sonra 
dükkan açılıyordu. Çin dükkinlannm nefis kızıl gölgeleri 
arasında kedi veya maymunların boğuk atlayışlariyle birkaç 
kanat darbesi hayvanlann uyanmakta olduklarını anlattL 
Yan karanlıkta koyu pembe lekeler uzanıvordu: .değneklere 
bağlı papağanlar ... 

- Bu kuşları kaça veriyorsun? 
- Yalnız kuştan mı? Sekiz yüz dolara. 
Bu, nadide kuştan olmıyan küçük bir satıcı idi. Ferral 

cebinden çek karnesini çıkardı, tereddüt etti: satıcı para is
tiyecekti. Boy anladı: "Efendi, M. Fcrral'dir, otomobili şu
rada bekliyor.,, dedi. Satıcı çıkıp tek örgülerin ötesinde lam
balan yanmakta olan otomobili gördü "Pek ali" cevabını 
verdi. 

Nüfuzunun delili olan bu itimat Fcrral'i kızdınyordu; 
admm bu diikkincı tarafından bile bilindiğinin açık bir misali 
olan kuvveti - istifade edemediğine göre - manasız bir 
teYdt Bununla beraber-

Satıcı: 
- Bir de kanguro'm var, dedi. 

Ferral omuzlannı silkti. Fakat bir çocuk, kollarmm 
sına kanguroyu almış, getiriyordu. Gayet ldiçilk, la1h 
hayvandı bu ... Ferral'a korkmU§, dip keçi giblen1e hm 
yordu. 

- Bunu da verin. 
Yeni bir çek daha doldurdu. 
Ferral yavaı yavaş yürüyerek 

Valeri iki Karatavuk hikayesini anlatırsa - ve herbald 
anlatacaktı da - gülünçlükten kurtulmak için onun da bt 
hikayenin sonunu anlatması lazımdı. Satıcı, boy, clilkkin t 

cının çocuğu hep birden küçük kafesleri otomobile taflYtf 
ve dönüp geri kalan kafesleri alarak getiriyorlardı. Nihlt 
yet kanguro ile papaganları da naklettiler. Çin ıehrinin :a 
sinde birkaç tüfek sesi işitild.i. İyisi de bu ya. Ne kadar f 
döğüşülürse o kadar fazla işe yaramıt olacaktı. 

Otomobil, şaşkın bakışlar arasında hareket etti. 
Astor oteline varınca FerraJ müdürü çağırttı: 

- Lütfen benimle Madam Serj'in odasına kadar çıltl 
nız şimdi odasında yoktur ve kendisine bir sürpriz ya.pm .. 
isterim. 

Müdür hem hayretini ve hem de bu hareketi mu 
görmediği hakkındaki düşüncesini saklamağa muvaffak 
du. Astar da konseraiyoma bağb miiaıcselerdendi. 

Sona Yar 



SAYIFA 6 HAKiMiYETi MiLLiYE 

Ankara W ili Em~"k Müdürlüğ .. d : 
Mahallesi Mevkii Cinsi 

sokağı 

Bozkurt Çankm cad. hane 
Balaban çeşme 

" 
" " " Ense Cebeci 321755 M.2 tarla. 

Balkehriz 5555 M. 2 harap 
bağ 

Umum Metruke Muhammen 
No. No. kıymeti 

9/ 91 
1/1672 
1/1673 
36-37 

17 

346 
390 

391 

Lira K. 
400 00 
500 00 
350 00 

1350 00 
300 00 

Hisse 
miktarı 

kaç taksit 
olduğu 

müla· 
hazat 

Tamamı Nakden ve peşinen 
,. ,, " ,, 

" " 
ti ,, 
., " " 

Yukarda yazılı emvalin ihalesi 8 eylUJ 934 cumartesi günü saat ıs te icra edilmek üzere 
müzayedeye konulmuştur. Taliplerin müracaat lan. (2101) 7-3468 

"Ankara'da .. Türk Maarif Cemiyeti ilk Mektebi~~~: Orta 

Kayıt işlerine başlanmıştır. Ana ve ilk kısım 15 eylUlde. Orta kısım 1 Teşrinievelde 
derselere başhyacaktır. Orta kısım için müstakil bir b;na ayrılmıştır. İlk üçüncü sınıf
tan itibaren Amerikalı tarafından tnğilizce dersleri verilir. Tedrisatta en son usuller tat
bik edilmektedir. İstiyen talebeye öğle yemeği verilir. Fazla tafsilat için mektep idaresi-
ne mÜr;Jca.at edilmt>si. Telefon 2877 ve 2182 (5134) 7-36S7 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden:, 
Mahallesi Mevkii Ginsi 

sokağı 

Misakı milli Çatal dağ hane 

Umum Metruke Muhammen Hisse Kaç taksit Müla-
N o. N o. kıymeti miktarı olduğu haz at 

23/ 895 70 
Lira K. 

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

Leblebici Y enişar " 45/ 19 223 800 00 -· ,, ,, 
Çoraklık 4596,50 M.2 Bağ 17 250 00 ,, ,, ,, 

Yukar1a yazılı bağ ve hanelerin ihalesi 8 eylfıl 934 cumartesi günü saat 15 te icra edil-
mek üzere müzayedeye konm ustur. Taliplerin müracaatları. (2099) 7-3470 

ı :'Eski T •• k M •f C • • ·ık M kt b• Yatı Kız şehir'de., Uf aarl emıyetI ] e e 1 Gündü;, Erkek 
. Kayıt işlerine başlanmıştır. Derslere ıs eylillde başlanacaktır. Almanca dersleri veri

lır. Yatı ücreti "150,, lira, gündüz ücreti ayda bir liradır. Memur çocuklarına ve kardeş 
lere ayrıca tenzilat vardır. Fazla malUınat için mektep İdaresine müracaat edilmesi. 

(S135) 7-36~ 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mevkii 

Aylık icar 
Mülahazat Cinsi Kapı Metruke Muhammen Kac taksit 

No. No. kıymeti olduğu 

Aşağı Ayrancı 
Lira K. 

Bağ maa 13 394 20 00 Mü~ahere suretiyle 
hane 

Yukarda yazılı maa hane bağ' icannın ihalesi ı 7-8-934 tarihinden itibaren bir ay pa-

29 ACUSTOS 1934 ÇARŞAMBA 

T~R.KiYE 

llRAAT~ 
3ANKASI 

·DARA· 
BiRiKTiREN 
RAl-lAI ~ D~Q 

dl 

zarhifa cıkarılmrştır. Taliplerin müracaatlarr. (2098) 7-3469 
--~--~~--------------------------~------------------~----------------~~ ...... 

Ankara J. Sa. AI. 
komisyonundan:· 

Aşağıda cins ve miktarları yazılt iki kalem malzeme ka
palı zarf usuliyle satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 
malzemelerin hi;,alannda gösterilen gün ve saatlerde yapı
lacaktır. Talipler şeraiti anlamak üzere istedikleri vakit mü· 
nakasaya iştirak için de gösterilen gün ve saatte ilk teminat 
makbuziyle birlikte komisyonumuza gelmeleri. (2018) 

Metre İsmi Münakasa tarihi günü saat 
8778 Kaputluk kumaş 8 eylfıl 934 cumartesi 10 

69417 kışlık elbiselik kumaş 8 eylUI 934 cumartesi 15 
7-3430 

Ankara Nümune Hastahaesi 
Baştabipliğinden: 

Hastahanenin ihtiyacı olan ameliyat ve pansıman ic.in 
musaffa on bin metre tülbent ve 3000 metre sargılık ameri-
kan bezi ile bin kilo Üç A. marka musaffa pamuk ve 16 ka 
lem muakkam katgut ve yedi kalem Rontgen malzemesi ay· 
n ayn pazarlıklarla mübayaa edileceğinden talip olanların 
29 ağustos 934 çarşamba günü saat 1 O da hastanede müteşek 
kit komisvona ve evsaf ve seraitini görmek için de her gün 
öğleden sonra baştabiptiğ'e müracaattan ilan olunur. 

(2135) 7-3501 

Türkiye iş Bankasından: 
Zafer Bayramı münasebetiyle 30 ağustos 1934 perşembe 

günü Bankamızm kapah bulunacağı muhterem müşterileri-
mize ilan olunur. 7-3637 

Gümrük Muhafaza Umum ku
mandanlığı İstanbul satın alma 
komisyonundan: 

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

2 - Tasdikli şartnamesi her gün İstanbul gümrük mu· 
hafaza Başmüdürlüğü binasındaki komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili ol· 
duklan hakkındaki vesika ile muvakkat teminat olan "957,, 
liralık vezne makbuzu veya banka kefaletnameleriyle bir· 
tikte teklif mektuplarını belli saatten evet komisyona ver· 
meleri. (4612' 7-332' 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğünden: 

15 TON, TON TOPRAGI 
SİLAH FABRİKASINDA AMELE 
HALALARININ İNŞASI 
2S TON LÜLECİ KİLİ 
150 TON HAM MAGNEZİ'J: 

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

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

(2179' 7-355' 

ya•········ 
tCebeci Merkea Hasta.hanesi dahili 

Hastalılılar Mütehamaı 

Dr. Zeki Hakkı 
Almaoya'da ihbsaımı ikmaf 

ttmiştir. 

Haıtafanna her gün öğle 
den ıonra Adliye Sarayı r•· 
nında Cençağa apartımanın

da kabul eder. Telefon:2357 

••• .:.-.::..t 
ZAYİ 

Smı lisesiııde Haziran 1934 ikin 
ci devre mezuniyet imtilıaalırma rir· 
meme ait 9-S-1934 tarih ve ZS913 
numaralı vesikamı zayi ettim. Y eoi
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Srvas - Kayseri ambarında 

7-3656 Hüseyin 

Cebeci Merkez hastahane • 
si dahilive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalarını her gün iki · 

·ten sonra Adliye sarayı kar· 
şısında Faik B. apartımanm

ia kabul eder. 
Telefon: 3613 

• 

ANKARA MAHRUKA'Jj 
DEPOSUNUN DİYANEtı 
RİYASETİ KARŞISINDAN 

Bu kerre Dabağbanede Cüıİıbq. 
riyet bahçesine nakletmiı olduğu • 
ma muhterem müıterilerimizin na " 
zarı dikkatine arzeylerim. J 

Eotirasit kok ve her nevi mıh • 
rukat ihtiyaa depomazca nhaletle 

temin olurıur. 
Telefon: 2075 7-3490 

r ercüme ve lngilizce 
Huaıi Ders. 
Potta ICnh11u 200. 

DIŞ HEKiMi 
Cavit Kurtoğlu 

lstanbul ve Pariı diHi mektep • 
!erinden mezun. 

Çankaya caddesi No. 9 
Telefon: 377Z 

7-3427 

KİRALIK EV 

3 oda, 1 matf ak ve bahçesi. 
Bentderesi Mescit ıokak N. 14. 
içindekilere veya telefon 2002 

numaraya müracaat. 7-3521 

Istanbul Deniz Levazım 
satın alma komisyonundan: 

20 000 kilo sade yağ: Kapalı zarfla münakasası 6 eyliil 
' · 934 perşembe gilnü saat 14 te. 

Deniz talebe ve efrat ihtiyacı için lüzumu olan 20,000 
kilo sade yağ 6 eylUl 934 perşembe günü saat 14 te kap~lı 
zarfla münakasaya konmuştur. Talip ol~nlann ş~rtnames~!1l 
görmek üzere her gün ve münakasaya gıreceklerın de o gün 
ve saatte Kasımpaşa'da kain komisyona müracaatları. 

(4669) 7-3355 

Tayyare Cemiyeti Umumi 
Merkezinden: 

25.8.1934 tarihinde ilan edilen kok kömürtl munakasası 
2 eylQI 1934 tarihine tehir edilmiştir. Taliplerin ogün saat 
15 ıe Cemiyet merkezine müracaattan ilan olunur. 7-3575 

1 



!. ACusros 1934 ÇARŞAmA 

r. M. V Satın Alma Komisyonu ilanlan ' 

Miktarı Cinsi kıtası ihale saati 
242.955 Un Vize 15 Kapalı 2arf 
193 888 Un Pınarhisar 15 ,, ,, 
46.841 Sığır eti Vize 15 ,, ,, 
46.619 Pınarhisar 15 ,, ,, 

724.013 Od~n ~· Vize 15 ,, ,, 
555.809 Odun Pınarhisar 15 ,, ,, 
Yukarda miktar. cins kıta ve ihale saatleri yazılı erzak 

'le Yakacak maddeleri kapalı zarfla münakasaya konulmuş
tur. Sartnamesini görmek istiyenlerin her giin ve münaka
~ay_!l istirak edeceklerin teklif v~ teminatlariyle Vize'de as-
erı satın alma komisyonuna muracaatları. (2142) 7-3514 

fT.AN İLAN 
İstanbul kumandanlığı ihti- Ordu ihtiyacı için (177) ka-

racı icin kanalı zarf usulivle lem eczayı tıbhive kapalı zarf 
2tono kilo kuru ot alınacak- 11sulivle satın ahnacakttr. İha 

br. !halesi 10-9-934 tarihinde lesi 5-9-934 çarsamba gilnü 
~a'artesi günü saat 15 tedir. :;aat 14 te icra e<lilecektir. Ta

aliplerin o gün ve saatincl~ lipler evsaf ve şartnamesini 
~kJif ve teminatlarivle fm- <rnnnek Ü7.ere her ~ün öğle· 

khaa Fırka satın alma ko- -len sonra ve münakasava is-
ll'ıisyonuna miiracaatlan. tirak edeceklerin o gün ve sa-

(2181) 7-3560 :ıtinden evel teminat vr. teklif 
tLAN TTiektupl::ın ile hirlikte M. M. 

1 
Ordu ihtiyacı için (495) ~a- V:. Satrn alma komisyonuna 
~ atat ve edevatı sıhhtVe -nuracaatlan. (1 Q29) 7-3231 

Pah zarf usuliyle satın ah- lLA N. 
tlacaktır. İhalesi 4-9-934 sah 8500 adet Velense ordu ih-
~nü saat 14 te icra edilecek- tiyacı i<:;in ':anah zarf usuliy-

r. Talipler evsaf ve şartna- le mühavaa edilecektir. İhale
~esini görmek Ü7.ere her gün ı;i 10-Q-934 nazar günü saat 
0~leden sonra ve münakasa- 11 dedir. Taliplerin evsaf ve 
)a istirak edeceklerin o gün .;;artname ile nümuneyi gör
\te saatinden evel teklif ve te- mek i.izere her gün öğleden 
~inatlariyle birlikte M. M. V. sonra M M. V. satın alma ko-
atrn alma komisyonuna mü- misvonuna müracaattan ve 

t'acaatları. (1Q28) 7-3230 •nünakasaya istirak edecekle-
İLAN rin de teminat ve teklif mek-

~urnovadaki kıtaat havva - tuplarrnı vaktin<len evet mez
llatr icin (29R 000) kilo kuru kur k :>miı;von reisliğine ver-
( kaoah zarf1, münakasava rneleri. (2030) 7-3377 
0nınustur. İhalesi 5-9-934 İLAN 

Çarsamba p-iinü c:;a~t ıo da va· (3000) kilo İdrofil pamuğa 
l>ı1a.caktır. ~artname~ini gör- talin cıkmadığmdan pazarlık 
~ek üzere her p-Ün htanbul la alınacaktır. PazarhP.ı 8-9-
. ev~zrrn ?mirliüi ve Ankara'- 934 cumartesi günü saat 14 te 
da M'. 'M. v. sat~n alma komis :cra edilecektir. Talipler şart 
~Onlarına ve münakasaya isti '1amesini ~örmek üzere her 
~ak irin ele vakti muavvenin - c;ün öO-leden sonra ve pazarh
"'e teklif ve teminatlarivle fi"a istirak edcceHerin o rün 
ılUrnovada askeri satın alma ve saatinden Pvel tenıinatla 
koınis~·onuna müracaatları. riyle birlikte M. M. V. satın 

(2064) 7-3421 -ılma komisyonuna müraca~t -
İLAN larr. (2248) 7-3645 

İstanbul K. lığ"ına bağlı kı İLAN 
~at ve müessesat hayvanatı Hava ihtiyacı için 180 ton 
{htivacı için (400000) kilo yu- mazot pazarlıkla alınacaktır. 
raf kapah zarfla münakasava Sartnamesini görmek istiyen
ıtonutmustur. İhalesi t. 9. 934 terin her gün ve pazarlığına 
.dCt.tınartesi günü saat 15.30 da- gireceklerin 3-9-934 pazartesi 
tr. Talinlerin sartn~me ve !!Ünü saat 10,5 ele teminatla
b~ınuneyi görmek üzere her riyle birlikte M. M. V. SA. 
~n ve münakasaya iştirak AL. KO. na müracaatları. 
tçuı de o ı;in ve vaktinden (2249) 7-3644 
:~el te~if ve teminat mektup İLAN. 
GtriyT t b 1 F d kl d Fır Hava Rasat müdüriyeti ih-
~ - e starı u m 1 1 

a tı'yacı irin muhtelı·f cı·ns mo-
q Satın~tma komisvonuna '"( 
bıUra.caatlarr r2rın2)· 7-3337 bilye pazarlıkla satın alma-

fLA N caktır. Nümunelerini görmek 

J
0rdu ihtivacı icin alınacak istiyenlerin her gün öğleden 

: an 800 ila 1000 adet tefemı· sonra ve pazarlığa girecekle
t_tlt Portatif çadır kapalı zarf- rin 3-9-934 pazartesi günü sa
~ ınünaı;asava konmuştur. t- at 14 te teminatlariyle birlik
QaJes· s 9 934 b "nu·· te M. M. V. SA. AL. KO. na 

ı - - carsam a ~ 
~t 15 te yapılacaktır. Talip- müracaatları. (2250) 7-3643 
tefin sartnamesini S?"Örmek ü- İLAN 
1:re her E'iin ve münakasava Hava kıtaatı ihtiyacı icin 
;!~irak edeceklerin mezkur 5625 metre astarlık bez pazar
;"n ve saatinden evet teklif lıkla satın alınacaktır. Sartna-
t teminat mektuplarının mesini görmek istiy~nlerin 
~kbuz mukabilinde komis- her gün öğleden sonra ve pa
Orıa tevdi eylemeleri. (2048) zarhğına gireceklerin 8-9-934 

7-3411 cumartesi günü saat 14 te te-
İLAN minatlarivle birlikte M. M. V. 

bi. Gazdan korunma evinin SA. AL. KO. na müracaatları. 
t tı:vacr için (45) kalem mal- (2251) 7-3642 
ı~'!le satın alrnacaktrr. tha· İLAN 
l\t ı 3.9.934 Pazartesi günü sa- Hava kıtaatı ihtiyacı için 
lını14 tc icra edilecektir. Ta- 1000 adet avcr yeleği ile 30 a
""~ er ~vsaf ve şartnamesini det nöbetçi kürkü pazarlıkta 
ıı;~l'tn t.: •• li .. ·· ... 1 satın alınacaktır. Sartnamesib~ eK uzere er gun og e-
tf'' .sonra ve münakasaya iş- ni görmek istiyenlerin her -:ti{ edeceklerin 0 gün ve sa- g-ün öğleden sonra ve pazarh
liıt ilden evel teminatiyle bir- ğ"ma gireceklerin 5-9-934 çar· 
ttıite M. M. V. Satınalma Ko- ~amba günü saat 14 te temi-

St;onuna müracaatlan. natlariyle birlikte M. M. V. 
(1944)' 7-3239 satın alma komisyonuna mü-

iLAN racaatları. (2252) 7-3641 
~ıt 1ıınir'de bulunan kıtat için 21 İLAN 
lbii 7so kilo sade yağı kapAh zarfla M. O. ve Hava birlikleri ih-
9.1 ~3'kasaya konmodur. ihalesi 3. tiyacı olan (800,000) kilo me
~ • 4 Pazartesi günü saat 15 de şe odunu kapalı zarf usuliyle 
ltt. Tlıalipler "1rtna.mesini görmek ü- münakasaya konmuştur. İha -
~e ergün ve münakasaya imrak lesi 19-9-934 tarihine müsadif 
-.İlı dİ vakti muavveninde teklif ve çarşamba günü saat 15 te ya-
-._ at ariyle İzmir' de askeri satın al· pılacaktır. Taliplerin şart.na -

komisyonuna müracaatlan. mesini görmek üzere her gün 
(1893' 7-3191 ve münakasaya iştirak için de 

HAJCIMIYETI MllJ..IYE SAYıt'A 7 
a 

Ankara inhisarlar 
baş müdürlüğünden: 

1 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Daktilo aranıyor 

lmlcahamım l.aJıisarlar memurluğuna gelecek tiitiin n müskirat 
sandıklımun nakliyesi bir sene müddetle münakasaya koındımıfbu' • 

ihaleyi katiyesi 4 eylil 1934 aah günüdür. 
Şartnameyi gömıek ve fazla mal Um.at almak iıtiyen taliplerin iLale 

gününe kadar Kızılcahamam inhisarlar Ba,memurluğuna müracaatlan. 
(2230) 7--3604 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaf etinden: 

1 - Keşiflerine ve resimlerine göre iki tane muayene 
memuru masası ve "3" tane piyedestal (Heykel kaidesi) ay 
n ayrı pazarlıklarla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 29. 8. 934 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
saat "10" da Vekalet Levazım müdürlüğünde kurulacak ko
misvonda yapılacaktır. 

3 - Resim ve keşifleri ve şartnameleri Levazım müdür 
lüğünde her gün görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen gün ve saatta piyedestaller 
için "11 '' lira "25" kuruş muayene yazı masaları için "3" lira 
"75" kuruşluk muvakkat teminatlariyle komisyona gelme -
1eri ilan olunur. (2242) 7-3621 

As. Fb. U· M. Sa. Al. komisyonundan: 
10 MİL YON MUHTELİF KUTURDA ÇELİK BİLYE 

1500 KİLO ,, ,, ,, TEL 

Yukardaki malzeme 20-9-934 tarihinde saat 14 te kapalı 
zarfla münakasası icra edilecektir. Şartnamesini görmek is
tiyenlerin her gün saat 13,5 dan 15,5 kadar komisyona mü
racaattan ve miinakasaya gireceklerin de yevmi muayye· 
nimle teminatlarmı havi memhur tekliflerini vakti muayye
ninden evel komisyona vermiş olmaları. Bundan evel 20.9.934 
tarihinde yapı acağı ilan edilen işbu malzemenin şartnamesi 
f ennisinde dPiğşiklik olduğundan mezkur ilanın hükmii 
voktur. (2114) 7-3542 

e ·sarlar 
e Ale in en: 

1 - Pazarlıkla kesiflerine ve resimlerine göre sabit raf 
yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 29. 8. 934 tarihine rasthyan carşamba günü 
saat 10 da V ckalet Levazım ınüdürlüğünde k~rulacak komis 
·onrla yrmlacaktır. 

3 - Resim ve kesifleri ve şartnamesi Levazım müdürlü 
~ünde her gün görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen gün ve saatte 50 lira 25 kuruş 
luk muvakkat teminatlariyle komisyona gelmeleri ilan olu
nur. (2244) 7-3632 

münakasa günü saatinden ev
vel teklif ve teminatlariyle 
Eskişehir'de K. O. satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(2254) 7-3639 
İLAN 

Pazarlık gününde 74, kalem 
kimyevi ve baktroloji eczası
na verilen fiat gali görüldü
ğünden tekrar pazarlığı 1-9-
934 cumartesi günü saat 14,5 
de icra edilecektir. Talipler 
sartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin o gün ve saatin
de teminatlariyle birlikte M. 
M. V. satınalma komisyonuna 
miiracaatlarr. (2253) 7-3640 

İLAN 

İsmail 

Pansiyoner 
İki genç memur fransızca 

bilen aileler nezdinde pansiyo 
ner kalmak istiyorlar. Işıklar 
caddesi Mersin Palas Apartı
man bir numaraya tahriren 
müracaat. 7-3602 

P.T.T. Başmüdürlü -
ğünden: 
Posta vesaiti nakliyesi için 

Aınerikan veya Rus marka 
4000 litre Benzin pazarlıkla 
mübayaa edilecektir. Taliple
rin Başmüdürlüğe müracaat-
ları. (2240) 7-3653 

İnşaat sahipf erine 

Satılık: 
Az kullanılmış kereste, çel

oteks ve saire inşaat malze
mesi Kavaklıdere ayrancı yo
lu İsveç sefareti inşaatına mü 
raca at. 7-3633 

Yozgat Askeri satınatma 
komisyonunda münakasası ya 
pılmış olan dört kalem erzak· 
tan Tuza (9,5) kuruş. sabuna 
(36,25) kuruş, Toz şekere 44 
kuruş ve zeytin yağına 46,50 
kuruş teklif edilen fiatlar ko· 
misyonca gali görülmüş oldu
ğundan yeniden ve pazarhkla 
almaı:aktrr. Mezkur erzakı 
daha ucuz bir fiatla verebile- Bursa'da fırka satmalma ko-
cek olanların mezkur komis- misyonuna müracaatları. 
yon riyasetine müracaat etme (2205) 7-3649 
leri. (2255) 7-3638 İLAN 

İLAN Ordu ihtiyacı için (5) ka-
Bursa garnizonu için kapalı lem Rontgen filmi satın alı

zarfla alınacak olan (55000) nacaktır. İhalesi 22-9-934 cu
kilo koyun etinin münakasası martesi günü saat 14 te icra 
22-9-934 cumartesi günü saat c?i~ecektir. Talipler şartname 
15 te Bursa'da fırka satınalma sını görmek üzere her gün öğ
komisyonunda icra edilecek- !eden sonra ve münakacıaya 
tir. Taliplerin sartnamesini iştirak edeceklerin o gen ve 
görmek üzere he; gün ve mü- saatinden evel teminatlariyle 
nakasaya iştirak edeceklerin birlikte M. M. V. satın alma 
teklif ve teminatlariyle miina- j komisyonuna müracaatları. 
kasa günü ve saatinden evel (2247) 7-3646 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğü için müstahdemin!. 
muvakkateden olmak üzere 50 lira ücretle seri yazı ya.zail 
üç erkek daktiloya ihtiyaç vardır. 

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

Maarif Vekaletinden: 
1 - Ankara İsmet paşa kız enstitüsü mesleli mualll 

mektebine kız enstitüleri veya kız sanat mektepleri 19.,Ş 
1932, 1932 - 1933, 1933 - 1934 ders senesi mezunlarından le • 
11 meccani talebe alınacaktır. l 

2 - Taliplerin mezun oldukları mekteplerin muallim nıeb 
lislerince seçildikten sonra yapılacak bir müsabaka imtiha 1 
nmda kazandıkları takdirde kabul edileceklerdir. ' 

3 - Mektebe ücretli leyli veya nehari olarak devam oıt 
mek istiyenler imtihansız kabul edilecektir. 

4 - Müsabaka imtihanı 22 eyllıl cumartesi günü yapıla• 
caktır. 

5 - Mektebe girmek istiyenlerin şeraiti anlamak ve ta~ 
silat almak üzere Ankara'da İsmet Paşa, Bursa'da Necati 
Bey kız enstitüsü, Üsküdarda Kız sanat mektebi müdü;iütı 
terinden birine müracaatları. (2150) • 7-3567 

Dikkat!. 
Şirketimiz. radyo amatörlerine bir hizmette bulunmali 

emeliyle berveçhiati hususatı muhterem radyo meraklıları• 
na arzeder: 

• 

• 

1 - Ne marka ve cins olursa olsun, modası geçmiş akü• 
mülatörlü ve yahut cereyanla işliyen eski ve değer~ 
siz radyoları, 934 modeli olan 938 tip ahize ile tepdi
le karar vermiştir. Eski radyolar, mutabık kalman 
bedel ile kabul edilecektir. 

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

3-938 apareylerİ· 

miz 15 - 2000 met· 
reye kadar bütün 
Avrupa istasyonla
rını mükemmel su
rette almaktadır. Di 
namik hoparlörle 
mücehhezdir. Muh
telif elektrik volta
jiyle işler, gramofon 
tertibatı vardır. 
4 - Bu apareyleri 
tecrübe için muhte· 
rem müşterilerimi· 
.zin emrine amade 
kılmaktayız. 

Türk'. Philips Limitet Şirketi 
Ankara. telefon: 3722 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

l - Domates suyu, Süt, Üzüm şırası gibi mevaddı teksil 
eden bir adet Lemal markalı ve 2 numaralı Typc teksif ciha4 
zı muteber bir banka teminatı karşılık gösterilmek şartiyte 
bedeli iki senede müsavi taksitlerle ödenmek üzere kapalı 
zarf usuliyle satılığa çıkarılmıştır. 

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

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

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

Ankara valiliğinden: 
Vilayet aygır deposu bayvanatmm seaelik ihtiyatı için ıatm almacd 

yirmi beı bin kilo yulaf ve yirmi beı bin kilo koru ol ayn ayn ıpk mii 
nakasaya konulacağından taliplerin §&rtname1erini görmek üzere her giio 
Yiliyet baytar müdürlüğüne veya aygır depom müdiirliiğiine ve miiaa • 
kasaya iıtirak edeceklerin de leminatlariyle birlikte 1 O eylfıl 1934 pa~ 
fesi günü saat on beşte daimi enciimeııe 11liiracaatlın i)an olmnar. (22241 

7-3599 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti hudut ve sahiller sıhha1 
Umum Müdürlüğünden: 

Müstahdemin için 158 takım elbise ve 158 çift fotin il4 
40 takım tulum ve 40 takım caket, pantalon işçi elbisesi ve 
25 adet yağlı Gemici muşambası ile 12 çift lastik çizme nü 
muneleri üzerine ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. Müna.ı 
kasa Galata'da Karamustafapaşa sokağında İstanbul limaıu 
Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil komisyonda 20 eylUl 
934 perşembe günü saat 14 te ihalesi yapılacağından şartna· 
me ve nümunelerini görmek üzere Ankara'da Hudut ve s~ 
hiller sıhhat umum müdürlüğü ayniyat muhasibi mesullüğU 
ile mezkur Merkez Ba~tabipliğine müracaatları. (2198) 

7--3647 
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Emlak ve Eytam 1 

Bankasından: 
Aı. Fb. U. Md. Sa. Al. 
komisyonu Uanlan • .. 

Bankamıza ait Etlikte piyango tepesinde No. 22 Bağ ha- TON 
nenin bir senelik icarı açık artırma suretiyle müzayedeye 30 SAF KALAY 
konmuştur. ı eylUl 934 cumartesi günü saat on altıda ihale- 400 SAF KURŞUN 
si yapılacaktır. Teminatı (10) on liradır. Taliplerin banltamı- 900 ELEKTROLİT B~-
za müracaatları ilan olunur. (2222) 7-3651 KIR 
----------------,----- 450 . TUTYA 

36 NİKEL 

Adliye Veka etinden: 
Vekalet odacı ve müvezzileri için yaptırılacak (31) Ta

kım elbisenin mevcut nümunesine göre bütün masrafı mü
teahhit taraf mdan yapılmak ve şartnamesine muvafık su
rette iymal etmek işi münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 
20-9-934 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te muvak
kat teminat olan (58) lira 25 kuruş olduğu taliplerin muay
yen günde teminatlariyle mübayaa komisyonuna müracaat-
ları ilan olunur. (2204) 7-3648 

1 O BLOK BAKIR 
400 HUSUSİ ÇELİK SAÇ 
25 BOHÇALIK SAÇ 

10 MENGANEZLİ BA· 
KIR 

10 FOSFORLU BAKIR 
5 MAGNEZYUM ME

T AL 
Yukardaki malzeme pazar

lık suretiyle 1-9-934 tarihinde 
saat 14 te ihalesi icra edile
cektir. Taliplerin teminat ile 

Ankara Metepler satın alma müracaattan. c2233) 1-3614 

komisyonundan: 
Ankara Erkek lisesinde yapılacak halaların 23-8-934 ta

rihindeki aleni münakasasmda verilen Hatlar komisyonca 
liaddilayıkta görülmemiş ve ihalei katiyesi 1-9-934 cumar
tesi gününe bırakılmıştır. Taliplerin o gün saat on beşte 
Mektepler muhasebeciliğinde toplanacak komisyonda hazır 
bulunmaları ilan olunur. (2243) 7-3652 

Mektelper alım satım 
~ komisyonundan: 

1200 TORBA ÇİMENTO 
Yukardaki malzeme pazar· 

hk suretiyle 1-9-934 tarihin:le 
saat 14 te İhalesi icra edile 
cektir. Taliplerin temintıt ile 
müracaatlan. (2232) 7-3615 

SİLAH F ARRİKASI KASA
TURA ÇATISI İNŞASI . 

Yukardaki malzeme aleni 
münakasa suretiyle 18. 9. 934 
tarihinde saat 14 te ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin şart
name için her gün öğleden son 
ra münakasaya girmek icin de 
o gün teminat ve teklifat ile 
müracataları .(2200) 7--3587 

İsmetpaşa Kız Enstitüsü için 150 ton kok kömürüne ve
rilen fiat komisyonumuzca muvafık görülmediğinden müna
kasa 1-9-934 cumartesi gününe bırakılmıştır. Talip olanlar 
o gün saat 15 te mektepler muhasebeciliğindeki komisyona 
müracaatları. (2246) 7-3654 KÜCÜK YOZGAT BARUT 
---------------------------,----------· FABRİKASI BACASININ 

Maarif Vekaletinden: 
• YAPILMASI. 

Vekalet hademelerine nümunelerine göre yaptırılacak 
elbise, kasket, palto, ve ayakkabının şartnamesini görmek 
üzere her gün levaznn müdürlüğüne ve yevmi ihale olan 
5 eyllıl 934 çarşamba günü saat 14 te yüzde yedi buçuk pey 
akçesiyle Komisyona müracaatları ilan olunur. (2245) 

7-3655 

Kumbara sahipleri ••• 
1 Eyliil 934 • . • tarihine 
kadar Ban"aya asgari 
yirmi beş lira yatırmış 
olmalısınız' 

EYL .. Ut.. 

1 

1 Teşrinievvel 934 kumbara keşide -
PAZARTES.İ sinde talihlerini denemek isteyenler 

Bankada asgari 25 liraları bulunması 
,;,,~/ İazım gel~iğini unutmamalıdırlar} 

Senede 10;000 lira mUkalat 
- Türkiye l $ Bankası • 

Ankara yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

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

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

· Yukardaki malzeme kapalı 
zarf suretiyle 29. 9. 934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra edile 
cektir. Taliplerin şartname 
için her gün ö~leden sonra mü 
nakasaya girmek için de o 
gün teminat ve teklifat ile mü 
racaatlan. (2199) 7- 3586 

10 :15 KİLO YEVMİYE 
SIGIR ETİ. 

Yukardaki malzeme aleni 
münakasa suretiyle 12.9.1934 
tarihinde saat 14 de ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin şart
name için hergün öğleden 
sonra münakasaya girmek için 
de o gün teminat (ve teklifat) 
ile müracaatları. (2177) 

Toa 
31,S 

494,S 

10 
212,365 

497,874 
18 

Adet 
3700 

Adet 

7-3556 

iLAN. 
'· ci grup 

, Malzemenin cinsi 
Tekerlek taban civa -
vatası malzemesi 
Kitlek ve menleft mal
zemesi, 
Şarjör ve yaylik çelik 
Mukayese marka çe -

likler 
Tüf ek malzemesi 
Krem nikel çeliği 

Top tekerlek taban 
demiri 

il. ci grup 

62635 muhtelif eğe 
46340 ,, makkaplar 
7700 ,, firezeler 

il 080 ,, deıtereler 
3608 ,, raybalar 
5820 ,, erkek 

832 ,, pafta 
1000 destere çal:isı 
2000 metre bıçki destereler 
Yakardaki gruplar ayrı ayrı 1.9. 

1934 tarilıinde pazarlrkla ılmıcak
tır. Şartnamesini görmek istiyenle • 
rin hergün 13,30 dan IS,30 ı kadar 
ve pazarlığa gireceklerin de yevmi 
muayyeninde teminatlariyle birlikte 
komisyona müracaattan. (2269). 

7-3660 

BİR CİFT KOŞUM BEY. • 
GİRİ (FAYTON ARA. .. 

Edirne Erkek Lisesi, Kız ve Erkek 
- mektepleri satın alma komisyonund an 

1 - Üç mektel>in 1935 nihayetine kadar ihtiyacı bulunan (41) kılem muhtelif cinı erzak ve ı aird 
hizalarında yazılı suretlerle 19/ 1/ 934 tarihin den itibaren yirmi gün müddetle kndırmıya konul Dlllt 
tar. 

2 - Kırdırma, 8/ 9/ 934 tarihine ras1ıyan cumartesi günü saat 15 te biikumelte toplanacak komisy ooh 
yapılacaktır. 

eklif 3 - Kapalı zarfla vermeğe istekli olanların kanlJI da yaıdı r.ııullere göre yapacakları teminat ve t 
mektuplarını belli saatten 15 dakika evveline kadar kabul edilir. 
Açık kırdırma ile vermeğe istekli olanlar mq vnkkat teminat veya banka mektoplarile Jmdı nDJ11 
iştirak edebilirler. 

4 - istekli olanlar şartnameleri her gün bu mektepler idarelerine müracaatla görebilirler. (5079) 
Kız Muallim Mektebi Erkek Muallim Mektebi Erkek Lisesi 

Asgari Azami Asgari Azami Asgari Azami Erzakm cinsi Münakasa ~ 25000 35000 13000 36000 
8000 10000 5000 6000 
3000 5000 4500 6000 
2000 3000 2300 2500 
1500 2000 1000 1300 
2000 3000 3000 3500 
4000 5000 3000 3500 

50 75 ıs 25 
1000 1200 700 1000 
2500 3000 2000 3000 
1500 2000 2500 3000 
300 500 450 700 

1500 2000 1000 1500 
350 550 100 150 
800 1200 500 600 
800 1000 150 200 

3000 5000 - -
200000 250000 175000 200000 

1500 2000 2000 3000 
3000 5000 4000 5000 

40000 60000 10000 60000 
300 500 200 250 

1000 1500 1000 1300 
300 500 200 250 
300 500 200 300 

7000 10000 7000 8000 
500 1000 - -
150 200 100 150 

2000 4000 2000 4000 
2000 4000 2000 4000 
3000 6000 3000 6000 
500 1000 500 1000 
300 500 300 50(1 
- - 100 150 
60 100 50 6(l 
10 lZ 10 12 
12 15 10 12 
- - 150 200 

500 600 500 600 
700 1000 500 600 

5000 8000 3000 6000 

evel saat 9 dan 11 re kadar sa
tın alma komisyonuna müra -
caatları. (2137) 3519 

21 TON MEŞE KÖMORU 

22000 30000 Kilo Ekmek Kapılı 
3500 4500 

" 
Koyun eti " 2500 3500 " 

Sığır eti Açık 
uıf 1500 2000 

" 
Sade yağ Kap&tı 

800 1200 ,, Zeytin yağ Açık 
1500 180(1 

" Pirinç ,, 
1500 2008 

" 
Şeker " 20 25 ,, Cay " 300 400 " 
Tuı .. 

1500 2000 ,. Kuru soğan ., 
1500 1800 •• Has un ., 

500 700 
" 

Makarna, ~briy .. " 1300 1500 
" 

Kuru fasolya ,, 
306 400 ,, Nohut •• 
400 500 

" 
Sabun ,, 

300 350 " Soda ,. 
6000 10000 

" 
Kok kömüri 

" ?5006 50000 " Odun " 2500 3000 
" 

Süt " 2500 JOOO " 
Yoğurt " rnooo . lSOOO Adet Yumurta " 350 5fte Kilo Mercimek " 900 lllft 

" 
Peynir " 3e9 SftO ,, Ka,ar ,. 

3.,0 400 
" Zeytin " 2000 3008 Adet Limon " 150 20ft Kilo Reçel .. 

100 159 
" 

Salça . rı 

2000 3000 
" 

Labna " 2000 3001 
" Pırasa Jf 

2000 30H 
" 

fspanali .. 
750 1001 it Kerniı " 1000 1301 ,, Havuç " - - " 

irmik ,, 
25 )0 .. Kuru bamya ,. 
s 1 " 

Kara biber " 5 .. Kırmızı biber • " .. 
- - " Gaz " - - Paket Çivit " soo 600 Kilo Sirke .. 

3000 6080 ,, Patateı ,. 
7-313• 

Galata ithalat Gümrüğü 
MüdürlüğündeDI 

Kilo Marka No. Kap Cinıl 
11844 Bili 1/ 33 133 Çeltik pirlng 
Bu çeltik pirinçler 17.8.934 tarihinden itibaren ıa~ 

Yukardaki malzeme aleni 
münakasa suretiyle 29. 9. 934 
tarihinde saat 14 te ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin şart 
name için hergün öğleden son 
ra münakasaya girmek için de 
teminat ve teklifat ile müra -
caatları. (2201) 7- 3588 

İsteklilerin 6-9-934 perşembe günü saat 1 'l ye kadar· aatlf 

2500 KİLO V ASSERGASS 
Yukardaki malzeme pazar

lık suretiyle 1-9-934 tarihinde 
saat 14 te ihalesi icra e1ile· 
cektir. Taliplerin teminat ile 
müracaatları. (2231) 7-3616 

( J • --L!b' ) mtiyaz ..uı ı ve Başmuhar-
riri F ALIH RIFKI. 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı iıleri müdürü NASUHİ 
ESAT. 

1 "° O> a a 

Çankırı caddesl ciV'atında 
Hakimiyeti Milliye Matbaasın
dt1. basılmr~tır. 

'---------------------~ 
Abone ve iylin bedelleri: 

MüeHeae veznesine verilir. 
Yahut. p lta veya Banka va -
sıtaıiyle gönderilir. Hariçte 
kimsenin tahsil salahiyeti 
yoktur. 

komisyonuna müracaat etm~leri. ( 4829)' 7-363! 

Gümrük ve inhisalar 
Vekiletindenc 

1 - Almanya ve Belçika'dan kok kömürü ithal etmek I• 
tiyenlere mevcut kontenjanlar tevzi edilecektir. 

2 - Bu itibarla getirilmiş ve getirilecek malı olanlar1' 
sipariş vermek istiyenlerin Ankara, Trabzon, Samsun, b
tanbul, İzmir, Antalya ve Mersin Gümrüklerine milracaatı
lan lazımdır. 

3 - Müracaat müddeti Belçika koku için 31 ağuatoe v• 
Alman koku için 10 eylUldür. 

Bu müddetler .zarfında müracaat etmiyenler kontenjaJS 
tevziatından hariç kalmış olacaklardır. (2083)' 7-3650 

Maliye Vekaletinden: 
Tahakkuk müf etti~likleriyle tahakliuıt .~ 
memurluklanna ~raiti haiz olanların rmr 
racaatlan hakkında: 

İstanoul, Üsküdar, ve Beyoğlu tahaklCulC müdUrlülderlP
de İzmir, Ankara, Bursa ve Seyhan vilayetlerinde nıunııaJ 
bulunan 40 ve 45 lira maaşlı tahakkuk müfettişliklerlyle ti" 
hakkuk baş memurluklarına 2265 numaralı kanununun ti 
~el ma??esin!n C: fıJa:ası mucibince hukuk, mülkiye ~ 
tı~:ıre.t ıl~lerı ~e~tebı mezunlanndan talip olanların evralO 
muspıtelenyle bırlıkte vekalete müracaattan ilan olunur. 

(2123) 7~3505 

Sinemasında 
Karaköse Valiliğinden 

Kulüp 
BASI İÇİN) BUGON IKl FlUM 

9854 lira kepfli memleket hastahanetinin tamirat re tadilatı 19.8. 
H34 tarihinden itibaren yirmi giia middetle ve kapalı zarf osuliyle mi
nakasaya çıkanlmı1tır. Taliplerin nktl muanuiade laraköse nliliğiae 
müracaıtlan ilan olunur. (2İ97) 7-3585 

Yukardaki fayton lieyg'ir - f - MADAM ÇOCUK iSTEMi YOR 2 - FEDAiLER ALAY! 
leri pazarlık suretile satın alı- BU GECE 
nacakttt. Şartnameslnl gör - MAD M t 
melC isti yenlerin ve hayvan ~------, _____ _......_;;;..;;.;A;;,;.;;.~C.;;;OC;.;;;;.;U;;.;;K:.;._.;;S::.T;.;E;;M:,;,::,:..tY:..;O::;;.R:.;:... ----------
sahiplerinin her~n öğleden Gealeri iZ, ıindiiıleri 1 J&fllldıa •fliı çe aldarm tiaemaya kab11lii fağloimetçe menedılmistir. 


