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1Ç SA YIF ALARIMIZDA 

Bence; köy tetkikleri: Yaşar Nalıi -

Uzunyayla'da hayvan ıslah işleri -

Türkofis'in haftalık ~ervisi - spor 

- roman 

AVRUPA DA KAZANi'\llŞTIR. 

Eko dö Pari gazetesi Türkiye'ye 
dair yazdığı makalelerinin birinde 

cnun iktısadi faaliyetlerine temas 
etmekte ve memleketin kendi ken -
dine yetmesi ve ithalatın azaltılma
&ı maksadiyle sanayileşme hareke
tinin şimdiden muvaff akiyetli neti-

. celer verdiğini kaydederek şu neti-
· C:eye varmaktadır: " .•. Garp Avru
pa'sı artık hayale kapılmasın .. Ken
disine uzun zamanlar yarı müstem
leke vazifesini görmüş olan Türki
)P-'yi tamamen kaybetmiştir .. ,, 

Herhangi sahada vuku bulacak 
bir terakki hareketinin başkaları 
tarafından ilkönce bir şüphe ve 
memnuniyetsizlik ile karşılanması 
Yalnız milletler arası hayatında de· 
iil, milli hayatta da görülmüt ve 
(lÖrülen feylerdendir. Araba timen
diferden korkar. Şimendifer kam -
Yona tahammül edemez. Rıhtım 
ıandalcılarm itine gelmez .. Tezgah 
fabrika istemez. Teessüs etmit bir 
\'aziyeti değiştirecek, o vaziyetten 
istifade etmekte olanları yeni ted . 
birler almağa sürükliyecek hareket
ler nerede olrusa olsun daima gizli 
Veya açık bir mukavemet ile karşı . 
laşır. 

Halbuki zaman bu yeni terakki 
hareketinin yalnız bir sınıfa, bir 
~ümreye değil, faaliyet sahasının 
Renitliğine göre bütün bir muhite 
~e bütün memlekete fay dalı oldu • 
iunu göstermekte gecikmez. O va
ilit ekmekleirnin ellerinden gide
ceğinden korkanlar, bunu akybet
bıek fÖyle dursun, umumi f aaliye
lin artması dolayısiyle daha genit 
lcazanç mevzluarı elde ettiklerini 
törürler. Ve ilk zamanki telatları -
hın lüzumsuzluğunu nihayet kendi
ıeri de anlarlar. insanlar bir taraf -
lan terakikyi sevmekle beraber, di
ter taraftan alıttıkları vaziyetleri 
de kolay kolay feda etmek istemez
ler .. Hareket ve atalet kanunlarının 
iycapları budur. 
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Hcrgiin sabahlan Ankarada çıkar Her yerde 5 kuruş 

Milletler Cemiyeti Meclisinde Fahrettin Paşanın 
!!,'!-Y~i. daimi azalığa namzetli- Sovyet ordusu Yugoslavya ile 

Türk - Yugoslav dostluğ• 

gımızı koyduk hakkında beyanatı iki muahede 
Aynı azahğa namzetliğini koyan İyran hükumeti 

lehmize olarak namzetliğini geri aldı 

Moskova, 6 (A.A.) - Askeri tat
bikatta hazır bulunan türk askeri 
heyeti, reisi F ahrettin Pata Tas 
Ajansının muhabirine su beyanatta 
bulunmuttur ı, 

imzaladık 
Y ougoslavya hariciye nazırı M. Y ev. 

tiç'in Ankara'yı ziyareti eına11nda karar 
laıtığı veçhile Türkiye ile Yugoılavya ara 
11nda ticaret, ikamet, iadei mücrimin ve 
müzahereti adliye muahedeleri müzakere 
sine başlanılmıı idi. Bunlardan ticaret ve 

müzahereti adliye muahedeleri bir müddet 
evel intaç olunmuı ve bugün de Hariciye 
Vekaletinde katibi umumi Numan Beyle 
Yugoslavya elçisi M. Yankoviç Cenaplan 
ara11nda ikamet ve iadei mücrimin mua
hedeleri imza edilmiıtir. Bu suretle iki 
memleket araamdaki münasebetler teessüı 
eden ~ok ıamimi dostluğa uygun bir te
kildt> normal vaziyete girmit olmaktadır. 

Cenevre, 6 (A.A.) - Türkiye, 
Milletler cemiyeti meclisinde Çin -
den inhilal eden gayri daimi azalı -
ğa resmen namzetliğini koymuştur. 

Milletler cemiyeti mehafilinde, 
bir asyalı memleketin diğer asyalı 
bir memleket tarafından istihlaf e • 
dilmesi hakkındaki meri usulden bu 
defa Türkiye lehine olarak inhiraf 
edileceği beyan edilmektedir . 

Türkiye'nin Bern elçisi ve Mil • 
letler cemiyeti nezdinde daimi mu -
rahhası Cemal Hüsnü Bey bu husus
ta beyanatta bulunarak hassatan de
miştir ki: 

'.-Türkiye cümhuriyeti1 Millet
ler cemiyeti meclisi gayri daimi aza
lığına namzetliğini koymuştur. Tür
kiye'nin on senedenberi sulh yolun· 
da yaptığı gayretler malumdur. Bil
cümle devletlerle ve hassatan kom
şularımızla olan münasebetlerimiz 
gayet iyidir. Emelimiz meclis dahi
linde de aynı gayret ve mesaimize 
devam eylemektir.'' 

Türkiyenin namzetliğini koydu -
ğu azalrk Çinden inhilal eden aza
hktır. Malôm olduğu üzere Çin'e 
1931 de bu azalık verilmit olup müd 
deti önümüzdeki içHma devresinde 
tamam olacaktır. 

Türkiye filhakika bir Avrupa 
devletidir. Fakat diğer taraftan aza
lıkların kıtalar arasında taksimi hiç 
bir hukuki esasa istinat etmemekte 

ve cemiyetin misakında böyle bir 
şey bulunmamaktadır. Bu yalnız 
şimdiye kadar zımnen kabul olun -
muş bir usuldür. Maamafih Türkiye
nin büyük bir kısım arazisinin de 
Asyada bulunduğu da ayrıca bir ha
kikattir. Türkiye namzetliğini bu 
miılahazalara istinaden koymuştur. 
Aynı azalığa namzetliğini koymuf 

bulunan İyran hükumeti de Türkiye 
lehine olarak namzetliğini geriye 
a lrr.ııştır. 

Tevfik Rüştü Bey 
Cenevreye gitti 

lıtanbul, 6 (A.A) - Hariciye Vekili 
Tevfik Rüıtü Beyefendi bu sabah 10 da 
Adriye vapuru ile Venedik yoliyle Cenev 
re'ye hareket etnıiıtir. 

Vekil Bey rıhtımda, lıtanbul'da bulu
nan ecnebi elçiler, lıtanbul valiıi, Moıko 
va, Roma büyük elçilerimiz Vaııf ve Hü 
seyin Ragıp Beylerle Sofya elçimiz Şev
ki Bey, Muhtelit mübadele komiıyonu 
Türk heyeti murahhaıası ve diğer bir çok 
zevat tarafından uğurlanmıı, bir poliı 
müfrezesi tarafından selamlanmıttır. 

Tevfik Rüıtü Bey, bir muharririmize 
bu defaki seyahatlerinin üç hafta kadar 
ıüreceğini ıöylemittir. 

Sovyetler 
Mançukoya bir 
nota verdi 

Aaktri Mytfimizin rtisi Falırttti11 Pa§u M k 6 (AA ) So R 
os ova, . • - vyet ua 

"-Bu tatb~kat esnas~nd8: ~ızıl. or- i):anın Harbin ceneral komoloı Yeki .. 
duyu k~dretlı ve teknık ıtıbarıyle , lı Mançuko siyasi mümeniline bir no 
kuvvetlı ~ör~ük. Eyi ~tliyen. birçok ta vermittir. Doktor raporlannm ela: 
tan~l~r gor~ülc, muntazam hır tekil- ıerbut bulunduğu bu notada esasen 
de· ıtlıyen bırçok tayyarelerin müı- k • · • • 
terek harek ti · · k . eyfı hır tarzda tevkıf edden SoY • e erını ve eza mua vın 
kıtaatın faaliyetlerini tetkik ettik. yet ~atandaşlarına yapılan itkence • 
Böyle bir kütleyi harp teknik vasıta- ler tıdetle protesto edilmekte ve sür 
siyle idare etmek kolay bir it deiil- atle tahkikat yapılması ve meaul • 
dir, ince bir fikir, soğuk kanlılık, lerin ağır cezalandırılması ıırarla 

(Son. 2. inci sayılaJa) İıtenmektedir. 
---~--------.............. ________ __ 

Türkiye iş Bankası Edirne şubesi 
Celal Beyin bir nutku ile açıldı 

BUGtJNON BUYUK MESELELERİ. 

Sovyet tayyareciliği 
ne halde? 

Edirne, 5 --· lktısat Vekili Celal 
Bey burada açılacak it bankası fU
besinin resmi küıadında bulunmak 
üzere bu sabahki konvansionelle ıeh 
rimize ıelnıiıtir. Vekil B. Karaaiac 

ret etmit ve halkevinde esnaf ve 
tüccarlardan mürekkep olan kala • 
baJık bir ziyaretçiler kütlesi ile uzun 
uzadıya memleketin ticari ve iktı • 
sadi vaziyetlerine dair hasbıhalde 
bulunmuştur. it bankasının Edime -
de bir §ube açacağı Edirne tüccar -
larını ve Edirne esnaflarını çok se . 
vindirmiştir. Bunun İçin esnaf ve 
tiiccarlardan mürekkep bir heyet 
bu güzel te,ebbüse kartı duy -
dukları minnet hislerini Vekil Beye 

(Sonı 2. inci sayı/atla) 

••. Spor ve turizm tayyareciliği gençliğin tayya
recilik merak ve hevesini artırmakla beraber 
gençler arasında bir çok kıymetli ve yüksek 
kabiliytli tayyareciler yetiştirir •.• 

Tayyare cemiyeti reis muavini (Ossoaviyachim) rn kuruluıunun (4) ün. 
Şükrü Beyin Sovyet tayyareciliği eli yıldönümü olan 18 ağustos 933 tarihin• 
hakkında verdiği malUmatm resmi de Sovyet memleketinde bUtUn gençlili 
tayyareciliğe ait kısmını dünkü nüs- pek muazzam şenlikler yapmııtır. Her şo

M. Meşcaninof'la ha~ızd~ yazmı,tık. Bugü?.~~ mu: bir donatılmış, memleketin her taı:afmda 
maıleyhın spor tayyarecılıgıne aıt bu teşekkülün yıldönümil hararetle tesit M. Samoıloviç'in mütaıeaıarmı dercediyoruz: edilmiştir. 

1 
Sovyetlerin bir de, Sivil Hava Filosu (Ossoaviyachim) in faaliyet sahası çok DiJ kuru tayı İlmi Araştırma Enstitüsü vardır. Bu mües- geniş ve pek ~ümullil olduğundan bunlar• 

sese şu son zamanlarda mühendis (Pouti- dan ayn ayn bahsetmeğe kalkıJmak sa. 
hakkındaki loff) in idaresi altında kamilen paslanmaz detten pek uzaklaşmak olur. Buna vakti• 

kaynaklı çelik boru ve levhalardan tayya- miz de yoktur. 
beyanatları. re yapmağa muvaffak olmuştur. (Stal-2) (Ossoaviyachim) cemiyetinin hafif spor 

Sahayı, muhiti genitleterek bey
llelmilel hayata geçersek aynı hadi. 
lelerin orada da cereyan ettiğini 
törürüz. Türkiye sanayileşmekle 
Lıından bir kısım Avrupa memle -
ketlerinin ilkönce zarar görmesi 
ltlümkündür. Fakat bu hal böyle de· 
\tam etmez. Milletler arasındaki ik
lraadi münasebetler hep aynı şekil 
\'e mahiyette olamaz. Fakir bir 
'1'.iirkiye'nin müşteriliği ile zengin 
hır Türkiye'nin mütteriliği arasın · 
~a elbet fark vardır. Hiç bir millet 
«l<ttiçle olan alım satımından - ne 
kadar sanayileşirse sanayileşsin -
"a~ geçemiyeceği için mübadele 
~evzularmın cinsinde, sayısında 
ı~.iitiklik olsa bile esas baki kalır, : lktısat Vtkili Ctlal Bty. 

Urkiye bugün ıeker almazsa ma . 

tipindeki tayyare beş kişilik kabineli tay- ve ticaret tayyareleri projeleri yapan ve 
Bir muharririmiz Çiçerin vapuru yaredir. Azami sürati saatte 205 kilomet· bu tayyareleri inşa eden bir şubeıinden bir 

ile Moskova'ya hareket etmiı olan redir ve sahai faaliyeti (7 50) kilometre- iki kelime bahsetmeği faydalı görüyorum: 
Sovyet alimlerinden Pr. Samoiloviç dir. Nakliyat tayyarelerinin harp zama- Bu şubede Yakoviyef (A. s. Yacovfev)' 

itine alır. Yarın makine almazsa .stasıyonunda U. müfettiş İbrahim 
hatka ıey alır.. Y afıyan, hareket Tali ve Vali Selim Öz demir Beyler
~ten bir c~miy~t için b.u ~ay~t tabi- le umumi müfettişlik ve vilayet er • 
~~· Elverır. kı alacak ımkan ve kim, fırka ve belediye reisleri, aı • 

rete sahıp olsun.. keri poliı ve jandarma m .. f 1 • 
O • · b' y·· k" , . u reze erı, 

~ile nu~ ıçın ız u~ ıye ?1.n •~na- mektep talebesi ve kalabalık bir 
~ tnıesınde umumıyet ıtıbarıyle halk kütlesi tarafından k 1 
"rupa'nın kaybetmiş olduğu ka- k d" . b k I ~lrşı. a~mıt 

tlaat • d d v T A .. ve en ısıne u et er verı mıştır. 
lernı:nk e e~fı ·~n· · :.~epna bYı.arr~u~rk~: Celal Bey umumi müf ettitlik da-
" e vazı esı ı 0 or . . d b' "dd . • h 
"e kaybetmişse ona mukabil ilerle- ıresı!'1. e ır mu . et ıstıra atten ıon-
~ek, kuvvetlenmek, zenginletmek ra vılayet, beledıye ve fırkayı ziya-
S e kendisiyle müsavi ıartlar içinde 
k~l.!rnak hakkını elde etmiş bir Tür
d';..~ kazanmıştır. Eski şartlar tabii 
~1&1tecektir. Ve bundan bazı kim • 
~,er. ve zümreler ilkönce belki de 
d ~~r görecektir. Fakat bu demek 
r:t•.ldir ki, Avrupa'nın umumi men 

"-tı ondan müteessir olaeaktır, ha-

yır kuvvetli bir Türkiye siyasi cep • 
hede nasıl umumi sulhun batlıca 
hadimlerinden olmuşsa zengin bir 
Türkiye de öylece umumi refahın 
faal amillerinden birini teşkil ede -
cektir. 

ZEKi MESUT. 

, . nında bombardıman tayyaresi vazifesi gö- isminde bir başmühendis vardır. Bu tayya• ile Maşçaninof u zıyaret ederek bu-
radaki duygularını türk okuyucula -

receğini söylemeğe hacet yoktur: relerin planlarını o zat yapar. Yakoviyef 
Sovyetlerin en mühim sivil hava teşek- 932 senesinde üç yeni tayyare tipi yaptı. 

rma yetittirmek üzere kendilerin - külü (Ossoaviachim) dir. (Eidemann) Bunlardan biri (Air. 5) tipidir. Bu tayya• 
den bir mülakat istenıittir. Muhar • yolda§ın idaresi altında bulunan bu tcıek- re tek satıhlı ve 4 kifilik kablnell bir tay. 
ririmiz, Pr. Samoiloviç'i~ daha evel- kül "Kimya ve hava müdafaası cemiyeti,. yaredir. 209 beygirlik bir Amerikan Rayt 
türk matbuatına beyanatta bulun • dir. Maksat ve gayesi, Sovyetler memleke- Vörlvind 7. 4 B motöriyle mücehhezdir. 
duğunu nazarı dikkate alarak daha tinde sivil havacılığı tamim ve teşvik et- Seyahat sürati saatte 152 kilometredir, 
ziyade M. Meşçaninof ile konu§muş mek, gençliği havacılığa meylettirerek ye- İkinci (Air. 6) tipi bundan daha küçük· 
ve fakat konuşmada hazrı bulunan ni nesli mümkün olduğu kadar vasi mik _ tilr. Farkı budur. İki veya üç ki!ilik olabi .. 
M. Samoiloviç de zaman zaman mu- yasta havacı yapmak, gerek lıu suretle ha- lir. Güzel bir turizm tayyaresidir. 155 kilo 
havereye karışarak kıymettar fikir- va ordusuna ihtiyat kuvvetler yetiştirerek metre süratle uçar. Üçüncü tip (Alr. 7)' 
ferini bildirmiştir. ve gerekse hava ve gaz hücumlarına karşı tayyaresi olup esas amerilfalılann (Travel 

Muharririmizin, kurultay hak • her türlü tertibat alarak meinleketin mü- Eyr "Misteri,, ) tayyarelerinden alınmıto 
kındaki intıbalarmın neden ibaret dafaasını esaslı bir surette ihzar ve temin tır. Yüksek performanslı iki kitilik bir 
olduğu sualine cevaben M. Meıça _ etmektir. spor ve turizm tayyar~sidir. Buna Sovyet• 
ninof demiştir ki: Sovyet gen•liği bu cemiyetin gayret ve lcr mamulatından (M. 22) motörü yerleı4 

- Bu ikinci dil kurultayı çok büyük himmetleri sayesinde havacıliğa ait bütün tirilmiş tir. Sovyetlerin sivil tayyarelerin. 
bir tesir brrakmrştır. ÇünkU, iki kurultay i~lere karşı pek derin bir alaka ve mubah- dfm bahsederken Katinin tayyarelerini meı 

(Sona 2. inci sayıfatla) ' bet göstermekte sair milletleri geçmiştir. (Sona S inci uıyılaJa) 
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DIŞARDAN GELEN SON HABER ER. 

Türkiyeden giden 
Elen küçük 
sanatkarları 

Atina, 6 (A.A.) - Yunanlılar da 
<Iahil olmak üzere Türkiye'de bütün 
ecnebilerin bazı sanatların icrasın -
dan menedilmeleri dolayısiyle mem 
nuniyetsizliklerini izhar eden bita -
raf Estia gazet~sinin neşriyatını 
hükumet taraftarı Katimerini gaze -
tesi tenkit eyliyerek diyor ki: 

"Eğer bir mesele varsa, bu mese
le, türk - yunan dostluğu dahilinde 
hallolunabilir, ve şartlarından biri -
ni, iki memleketin beynelmilel kon
feranslarda müşterek surette tem -
sil olunması teşkil eden ihtilafların 
esasına halel getirmez." 

Liberal Elefteron Vima gazetesi 
C!e aynı mealde neşriyatta buluna -
rak Türkiye'ye milletler cemiyeti 
meclisinde bir azalık verilmesi için 
M·. Maksimos tarafından Cenevre -
'de yapılacak gayretleri tasvip edi -
yor ve diyor ki: 

"Gerek yunanlıların gerek Tür -
kiye'nin menfaatleri milletler cemi
yeti meclisinde bir reye malik olma
larım icap etmektedir. Madamki 
Türkiye ile milşterek bir vaziyette 
bulunuyoruz, M. Maksimosun Ce -
nevrede yapacağı feyizli eserden do
layr memnun olmalıyız." 

Macaristanın Millet
ler cemiyeti murah
hasının Avusturya 
hakkındaki sözleri 

Peşte, 6 (A.A.) - Macaristan'ın Mil -
letler Cemiyeti murahhası Avusturya hak 
kında şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Macaristan Avustu.rya'nm istikla
lini müdafaaya hazırdrr. Ancak ondan öte 
cine gidemez. Bizden komşularımızın is
tiklalini zaman altma alan bir beyanna 
meye iştirak etmemizin isteneceğini zan 
netmiyoruz. Bize kalırsa, şekil ve mahi -
yeti her ne olursa olsun Avusturya'nın da 
bili sükununu temine kafi değildir. Buna 
muvaffak olmak için Macaristan, Avus -
turya ve Çekoslovakya gibi aynı kayıt 

şartlarına malik memleketler iktısaden 

teşkilatlandırılmalıdır. 

Kıra1, Irak 
Meclisini feshetti 

Bağdat, 6 (A.A.) - Kıral bire
mirname ile parlamentoyu feshet -
mittir. Yeni intihabatın tarihi tespit 
edilmemiştir. ····-
A1\1ERIKA'DA. 

Mensucat grevine 
kaç amle iştirak etti 

Nevyork, 6 (A.A.) - eMnsucat grev
cilerinin mikdarı 450.000 e çıkmışt.tr. Grev 
rüesası bugün de greve yeniden 100.000 
amelenin iltihak edeceğini söylemektedir 
ter. Bu sure°tle mecmuu 600.000 olan men 
aucat amelesinin hemen hemen hepsi grev 
ilan etmi~ olacaktır. Dün muhtelif yerler
'de bir çok kanlı hadiseler olmuştur. Bu 
hadiseler esnasında üç kişi ölmüş ve biri 
\}Olis olmak üze.re 23 kişi yaralaıunrştır. 

1935 deniz konferansı 

Londra, 6 (A.A) - İyi malumat alan 
rnehafil, 1935 deniz konferansı ihzari mü 
zakerelerine teşrinievelde tekrar başlana 
cağını bildiriyor. 

'lU GECE AÇIK ECZANELER 
Adliye Saravı karşısında 

ANKARA 
ve Hamamönünde 

HALK 
Eczaneleridir. .... , ................. . 

LEHIST~'DA 

Lehistan' da ki 
beynelmilel hava 
müsabakaları 

1 

M. Meşcaninof'Ja M. Sa
m oi!oviç'in dil kurultayı 
hakkındaki beyanatları 

(Bap 1 iııci say/ada) 

AL';\IANYA'DA. 

M. R udolf Hes 
kaç vazifeyi 
Üzerine alacak 

Varşova, 6 (AA) - Beynelmilel bava 
cdık müsabakalarmın gayn resmi netiycc 
terine göre, henüz miktarı tespit edilme
miş olan benzin yakma müsabakası hari!r 
olmak üzere, lehli tayyareci Bajan 915 pu 
vanla birinci gelmektedir. Bajan'dan son
ra sıra ile 892 puvanla lehli Karpinski, 
884 er puvanla alman Seideman ve Hu -
brih, 867, 859 puvanlarla çekoslovakyalt 
Ambaruz, Anderle ve Zacek ve nihayet 
685 puvanla italyan Kolombo gelmekte -
dir. 

Sovyet filosunun Le -
histan 'ı ziyareti. 

Varşova, 6 (A.A) - Sovyet Rusya• -
nm Varşova'yı resmen ziyaret etmekte o
lan Baltık filosu zabitleri dün akşam Var 
şova'dan Gdynya'ya hareket etmişlerdir. 

Oradan gemilerine binerek Leningrat'a 
döneceklerdir. Sovyet Rusyanm Varşova 
sefiri de z~bitlere refakat etmektedir. 

Sovyet amiralı Galler Pat ajansr muha 
birine beyanatında Lehistan'da gördükleri 
hararetli kabulden dolayı teşekkür etmiş 
ve mükemmel bir intiba ile aynldığmı söy 
lemiştir. 

SoYyet - Avu4'turya miina~ehatı. 

Viyana, 6 (A.A) - Viyana siyasi me 
hafilinde söylendiğine göre, Avusturya hü 
kfuneti Sovyet Rusya ile tabii münasebat 
ta bulunduğundan ve iki memleket ara -
sın<la ihtilaf da olmadığından Rusya'nm 
milletler cemiyetine girmesi Avusturyanın 
da iytirazma uğramryacakttr. 

Lehistan hariciye nazırı ~I. 

Litvinof'la görüşmiiş. 

Varşova, 6 (A.A) - Hariciye nazırı 

M. Bek Cenevre'ye hareket etmiştir. Alr 
nan bir habere göre M. Bek üç gün evel 
Marienbad'ta M. Litvinof ile şark miysakı 
ve Cenevre müzakereleri hakkında görüş 
müştür. 

Şark Demir 
yolları vaziyeti 
günden güne 
fenalaşıyor 

Moskova, 6 (A.A.) - Harbin'den bildi 
rildiğine göre, Mançuri ve japon gazete 

leri çin şark demiryolunun cenup kısmın
da 11 numaralı trenin uğradığı felaketi is 

tismar etmeğe b~lamışlardır. Bu gazete -
ler, Sovyet Rusya aleyhindeki mücadele -
lerine bu vesile ile daha büyük bir şiddet 
vererek Sovyt memurlarını mezkur trene 
taarruz eden şakilerle beraber hareket et

miş olmakla itham ederek Çin şark demir 
yolunun japon asken kuvvetleri tarafın-

dan işgalini istemektedirler. Halbuki ta 

arruz mahallinde hadiseden sonra japon 
ların kurşun kovanları toplamak hususun 

da gösterdikleri itinaya rağmen elde edi 
len kovanlar şakilerin kimler tarafından 
silahlandırılmış olduğunu göstermektedir 
Bu kovanların üzerinde "Orizava .. japon 
markası vardır. 

Rus - Japon ve )lan~uko 
şirketleri itilafı. 

Moskovet, 6 (A.A.} - Hudut suların -
da, Kanka gölünde ve Amur Arguni Us -
suri ve Sungaç nehirleri üzerinde scyrise
faini tanzim için Sovyet, Mançuko ve Ja 
pon firketleri arasında bir iytilaf imzalan 
mrştır. 

Bu münaseebtle yazdığı bir makalede 
İzvestiya gazetesi diyor ki: 

"Münhasıran teknik olan ve 'devletler 
arası mahiyetini katiyen haiz bulunmıyan 
bu iytilif ın ne de olsa siyasi ehemmiyeti 
vardır. Çünkil bu da gösterir ki gidi bir 
fikir taşmmabu:m anl3.fftlak ciddi bir ıu
rette istenirse Sovyet Rusya ile her meae 
lede ~la~ık kabildir .. 

arasındaki mesaiyi hulasa ettiği gibi, önü 
müzdeki kurultaya kadar da cemiyetin 
mesai planını kurmuştur. Bu çalışma pla
nını nazari ve ameli olarak iki kısma ayı 
rhbiliriz. Nazari olauk herkesin ayrı ayn 
ve yekdiğerinden haberdar olmıyarak ça
lrşmasr doğru olmadığı için mesai birliği 
ni teminen bir metot kurulması muvafık 
görülmüştür ki bunun istinat ettiği nok
talar dört krsma ayrılabilir: 

1. - Metot formel lisan teşekkülü hak 
kmda tam bir fikir veremez. Çünkü onu, 
bugünkü vaziyeti itibariyle ve sabit bir 
tarzda tetkiyk eder. Bu, eski lisaniyat 
ekol'üdür. 

2. - Lisan tetkiykatmda o lisanın ta 
rihi tekamülünü de tetkik zarureti var -
dtt. 

3. - Lisan tetkikatı, içtimai vaziyet
lerdeki tekamül tetkik edilmeden icra 
edilemez. 

4. - Her lisanın yalnız münfrriden tet 
kiki kafi değildir. Onunla münasebeti ve 
akrabalığı olan lisanlarla muvazi şekilde 

tetkiki zaruridir. 
Plarun ameJi kısmı ise önümüzdeki iki 

sene zarfında tetkik edilecek muhtelif me 
selelerin tesbit edilmiş olmasrdır. Daha 
tetkik ve intaca muhtaç bir çok meseleler 
vardır ki. uzun tetebbüata ihtiyaç göste
rir. Bunlar, ilmi bir surette ortaya atı -
hp teşriki mesai suretiyle halledilmeğe ça 
lışılınca müspet netiycelcr elde edilmesi 
kabil olabilir. 

Londra, 6 (A.A.) - Deyli Telgraf'ın 
muhabirinin, iytimada değer bir kaynak -
tan aldığı habere göre, M. Rudolf Hes, 
Ba~vekil muavini, Rcisicümhur muavini 
ve Nazi fırkası meclis liderliği vazifeleri 
ni şahsında toplamış olacaktır. Meclis li -
der muavinliği ismiyle bir vazifeye de M. 
Göring'in tayin edileceği söyleniyorea da 
kabul edeceğinden şüphe edilmektedir. -···· 

Maliye nezaretinin aldığı 
AÜmüşler. 

Vaşington, 5 (A.A.) - Maliye neza -
reti gümüşün millileştirilmesi kanunu 
mucibince şimdiye kadar 71,854,841 ons 
gümüş alınmış olduğunu bildirmektedir. 

Denizaltı gemileri 
ticaretinde 
alınan bahşiş 
Vaşington, 6 (A.A) - Silah ve mühim 

mat aatışlan hakkında tetkikat yapan 
ayan komisyonunda, dün, cenubi Ameri
ka devletlerine yapılan denizaltı gemileri 
siparişlerinde verilen bahşişler görüşül • 
müştür. 

Elektrikli gemiler şirketi yilkıek me -
murlan, cenubi Amerika'da iş yapabilmek 
için komüsyon verdiklerini, fnkat böyle 
bir usulün gayn meşru olmndığını, Cenu 
bi Amerika'da işlerin yiirümcsi için çark
larm yağlanması İycap ettiğini söylemiş -
lerdir. 

Benim fikrim, bu yolda nazari ve a -
meli esaslar dahilinde çalışmanın muvafık 
olacağı merkezindedir. Çünkü, nazariya
ta istinat etmeden yalnız ameli bir tarzda 
çlaışmanm faydası yoktur. Bu itibarla ku
rultay çok müfit bir çalışma yolu tutmuş-
tur.,, Ayan ausından Klerk'e göre, Cenubi 

Muharririmiz, ikinci sual olarak, Amerika'ya deniz heyetleri göndermekten 
umumi dil hareketimiz hakkında ne maksat, harp gemileri ile silah ve mühim 
düşündüğünü sormuş ve M. Meşça- mat satmaktır. Bu maksat, §İmdiye ka -
ninof, bu yolun Türkiye için pek dar gizli tutulmuıtur. 
muvafık bir yol olduğunu söyledik - "Elektrikli gemi,, §İrlceti müdürü, Lc-
ten sonra demiıtir iri: ticia ihtilafı esnasında Peru'ya mühimmat 

"- Arkadaşım M. Samoiloviç'in bu hu sattığını söylemiş ve: 
Sl\staki beyanatı, benim de düşündükleri- "- Bu mühimmat Vikerıı tarafından 

me tamamiyle tevafuk eder. Yeni hareke verilmiştir. Mühimmatın Brezilya'da Pa
tinizle sizler bir taraftan edebiyat lisanı- ra §ehri vasrtasiyle gönderilmesi için ya
nızda olmayıp da halk arasında konuşu - pılan tCJCbbüs, netiycelemnemiı, Antil a
lan, diğer taraftan osmanlrcadan eski türk dalarında bir binada teslim edilmiştir. 
eserlerinde mevcut olduğu halde, sonra - demiştir. 
dan terkedilen kelimelerle türk asıllariyle ~ 

yapılan yeni kelimelerden mürekkep söz- raya gelince konuştum. Bizim fikrimizce 
ler te§kil ediyorsunuz. teşriki mesai şu beş suretle olabilir: 

Lisanınızm bunları. yavaş yavaş kuv- 1. - Kitap, elyazısı ve müzeler -
vetleneceğinde şüphe yoktur, Ben, bu de mevcut eşya mübadelesi. 
tuttuğunuz yolu pek muvafık buluyorum.,, Biz, geçen sene Altay türklerine 

Profesör M. Meşçaninof, Türki- dair 600 parçadan mürekkep etnoğ
yedeki tarih cereyanı hakkında da rafik bir koleksiyon gönderdik ki, 
şu mütaleada bulunmuştur: bugün Ankara müzesindedir. 

"- Bugün sabit olmuştur ki, Türkiye 2. - İlmi' kongrelere iştirak. 
hariç olarak Akdeniz milletleri tarihinin Biz, dil kurultayına geldik, bir 
tetkikine imkan yoktur. Türk tarihi ise kimvager türk hanımı da bizimle 
şüphe yok ki, osmanlı devriyle başlamaz. Leningrad'daki kimya kongresine 
Bunu Hititler'e, Sumerlere kadar çıkar - hareket ediyor. 
mak zaurerti vardır. Türk tarihi cemiye 3. - İlmi taharriyat için gönde-
tinin bu husustaki mesaisini bütün sovyet riJecek heyetlerle teşriki mesai. 
alimleri hürmette karşılıyorlar.,, 4. - ilmi tetkiklerde teşriki me-

Bundan sonra mUharririmiz, türk sai. 
lisaniyle Hint-Avrupa lisanlar ara • Biz, bu sene tarihe ait iki tez ver-
smdaki münasebata dair ileri sürü - dik: 
len nazariyeler hakkında mütalea . a • Osmanlı devletinin iktısadi 
sıru sormu' ve sovyet alimi şu ceva • tarihi, 
bı vermi tir: b - Osmanlı devleti ile Carlık 

"- Türk dili ile semitik, ural-altaik Rusyasmm 16 mcı asırdan itibaren 
ve indo-öropeen lisanlannın birlikte tetki siyasi ve iktısadi münasebetlerine 
ki lazım geleceği hususundaki mütaleat dair olup evrak mahzeninde bulu -
ile hemfikirim. Türk dili ne diğerleri ara- nan evrakın neşri. 
sındaki fark, nisbi ve merha1ev1dir. Men ·- 5 . • --: Türk ve rus gençleri yek -
şelerinde bu farkı görmek kabil olamaz.,, dıgerının memleketinde ikmali tah-

Muharririmiz, veda ederken bir c;il etmeleri. 
de türk ve sovyet ilim beraberliği Muharririmiz, profesörlere te -
hakkında profesörün reyini almak is şek.kür ederek yanlanndan ayrılır -
temİf ve bu hususta en büyük aalahi- ken, M. Meşçaninof fU mütaleayı 
yet sahibi olan ve sovyet fen akade- ilave etmiştir: 
misi reisi bulunan M. Samoiloviç fU "- Dil tetkikatmda en mühim bir mu 
cevabı vermiştir: vaffakiyet sebebi, bunun yalnız lisan alim 

- Geçen sene Türkiye'den avdet ede- Ierine hasredilmemiş olmasındadır. Ku -
rek fen akademisinde raporumu okudu. ruttayda dil mütehassıslarından başka, 
ğum vakit, beni çok alkışladılar. Fakat bu edebiyat ve pedagoji mütehassısları da 
rapor yalnız tarih ve dil hareketlerinden vardır. Saha, eskisi gibi dar değildir. Bir 
bahisti. Diğer taraftan botanik, jeoloji gi •de evelce olduğu gibi tetkikat yalnız ede 
bt fünun erbabı, kendilerinin hariç brra· biyat lisanına hasredilmiyor. Bemokratik 
kılmasından müteessir oldular. Türkiye metotlarla halk lisanı, folklor ve saire de 
ile yapılacak: ilim sahasındaki tefriki mesa tetkik olunuyor. Bence, bunlar muvaffa .. 
inin daha geniı tutulmasını f stediler. Bu 1 ki yetin birer ~teridir.,, 

F ahrettin Paşanın sovyet 
ordusu hak kında beyanatı 

(Başı l. inci sayıfada) 

eyi teknik malumata ihtiyaç vardır. 

Bu tatbikatı gördükten sonra kızıl 
ordunun bütün bu meziyetlere ma• 
lik bulunduğuna kani oldum. Kızıl 
ordu bir harp vukuu halinde, vazi • 
fesini parlak bir surette ifaya muk• 
tedir olduğunu gösterecektir. İşte 
evelemirde kayıt ve işaret etmek is-

tediğim şey budur. Birkaç gündür 
Sovyet Ukranyasmda bulunuyoruz. 
Bu memleketin zengin ıehir ve köy• 
lerini ve Kolkoz tarlalarının bol 
mahsullerini gördük. Diğer taraftan 

en ziyade nazarı dikkatimizi celbe• 
den şey halkın kızıl orduya, onun 

efrat ve kumandanlarına karşı gö•· 
terdiği hudutsuz aşktır. Kıtaatın 
~ectiği yerlerde, halk ordularını bil· 
vük bir heyecanla karşılamıştır. Aı· 
keri talim ve terbiye teşkilat ve ida· 
resi de dikkate layıktır. Bütün idare 
edenler ve onların muavinleri şe• 
miti tamamen bilerek, tatbikatta 
tam bir müessirlik temin ettiler. 
Bu birkaç gün zarfında Harbiye Ko• 
miseri M. Voroşilof'un faaliyetlerini 
de gördük. Şunu söylemeliyim ki, 
Kızıl ordu reisiyle iftihar edebilir. 
M. Voroşilof'un modem ordulsrın 
en büyük cenerallerinden biri oldu· 
ğunu teyit ederim. Türk heyeti mu• 
rahhasası bu fırsat~n bilistifade 
Sovyet - Türk dostluğunun kuvvet• 
lenmekten hali kıılmsdığmı bir kere 
daha kaydeder.,, 

Türkiye lş Bankası Edirne 
şubesi Celal Beyin bir 
nutku ile açıldı 

(Başı 1. inci sayıfada) 
arzetmiştir. Celal Bey ayrıca Edir • 
ne köylü ve esnafının vaizyetiyle de 
alakadar olmuş ve bu hususta veri " 
len iyzahatı dinlemiştir. 

Vekil Bey vukubulan hasbıhalinde 

Edirne'nin iktısadi kalkınması için hUkG 
metin her şeyi yaptnağa karar vermiş bu• 
lunduğunu söylemiştir. 

Öğleden sonra saat 15 te Banka şubeSl 
nin açılma merasimi yapılmıştır. Celil 
Bey bu münasebetle söylediği nutukta 
demiştir ki: 

"- Bugün İş Bankasının Edirne şu• 
be11ini açıyorum. İş Bankası teknik esas 
lara dayanarak çalışmayı §iar edinmiş, bet 
açbğı şube bu esası güderek kendisine \1'11 

muhitine faydalar temin etmiştir. Çofı 
temenni ederim ki Edirnc'de memleko 
timizin bu güzel köşesinde de aynı esarrı 
tebarüz ettirerek muvaffakiyet silsitesir e 
bir yenisini ilave etmiş olsun. 

Arkadaşlar, banka ve sermaye dain1a 
emniyet arar. Aradığı emniyet birinci de 
recede siyasi emniyet, ikinci derecede ise 
dahili istikrardır. Görüyorsunuz ki vata 
mmızın hududunu teşkil eden Edirne'de 
emniyetle bir mali müessesenin çalışması 
na şahit oluyorur. Bunun mühim bit 
manası vardır. Bu da vatanın her yerinde 
olduğu gibi Edirnemizde de siyasi emni• 
yet ve istikrarın mahfuz olmasıdır. Edit• 
ne türk tarih ve milletinin bütün mukad• 
deratı ite alakadar olmuştur. Onun zaf e• 
riyle sevinmiş elemli günlerinde büyü1' 
iztiraplar duymuştur. Edirne bütün türle• 
Jüğün ruhu demektir. Sizin sevinçlerini:ıl 
duymıyacak onunla alakadar olmıyaca1' 
tek lıir fert yoktur. Edirne'nin itila ve i1' 
tısadi inkisafı icin Edime'nin ilanihn}'e 
hür ve mes~ıt kaİması icin türk hükOmcti 
nin azimkar olduğunu ~e bu hususta la• 
:zım gelen her şeyi yapmağa hazır buturı -
duğunu söyliyebilirim. Edime cümhurf• 
yet rejimi altında mesut ve müreffeh ota~ 
cakhr. Onun refah ve Eaadetini görmekle 
biz bahtiyar olacağız.,. 

Sürekli alkışlarla karşılanan bu nutıı1' 
tan sonra bütün davetliler bankaya girıtıif 
terdir. 

Celal Bey bankanın veznesi önünde"
1 

kordelayı kesmek üzere kendisine verile" 
makası mebus Şeref Beye vermiş ve ıntı. • 
maileyh kordelayı kesmiş ve kendisine btt 
hesabı cari açtırmak suretiyle ilk muııfl1e• 
leyi yaptırmıştır. . 

Vekil Bey resmi küşattan sonra ~d!~ 
ne'nin tarihi yerlerini, nümune bab~esı~ 
bağları gezmi,ler ve gece de beledıye 
şereflerine bir ziyafet verilmiştir. 
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Bence. 

Köy tetkikleri 
On yedi, on sekiz milyonluk nüfusu· 

nun hiç şüphesiz ki on iki, on üç milyonu 
köylü olan Türkiye'de köy, inkılapçı türk 
gençliğinin üzerine-le en fazla durması, dil· 
!Unmesi ve kurulacak yarınki büyük Tür-

HAKiMiYETi MiLLiYE 

s 
11111 

kiye için temel taşı olarak hazırlaması la- Telef on cirketi 
Zımgelen yerdir. Sanayie malik olmıyan y İstanbul' da Erga Hal~e~imiz~en 

ni istikrazı A ve B 40 kışı bugun 
tahvillerini alan- lzmir'e gidiyor 

,,e bu itibarla gerek vergi ve gerekse as- kablo pla-nını da 
keı toplama bakımlarından yegane dayan-
dığı kütle köylü olan Osmanlı imparator- • 
hığunda köy hatta bir müstemleke bile vermı yor. 
dtğildi. Çünkü müstemlekeler, emperya · 
liıt hükumetlerin elinde, en fazla randı
ırıan vermek için asrın iycaplarına uygun 
•asıtalarla techiz edilir. Halbuki Os
ırıanlı imparatorluğunda köy, daha fazla 
"trgi almak için bile olsa, üzerinde uğra· 
tılnuya değer görülmiyerek haline terk
eciilen ve fena idareli büyük imparator· 
hıklarda daima yetişen zorba mutavassıt
ların elinde sistematik tahribata mahkQm 
bırakılan yerdi. Onun içindir ki inkılapçı 
t6rk hükQmeti iktidar mevkiine geldiği za 
!ban müteveffa imparatorluktan köy namı 
lltında memlekete geliıi güzel serpilmiş 
bir ıürü harabeler tevarüs etti. 

Halk Fırkası memleketin mukadderatı· 
Ilı eline aldığı zamandanberi köyün ve köy 
llln6n yükseltilmesini esas prensiplerin
den bir olarak tamdı. Fakat asırlarca köy
Cülük mefhumundan habersiz yaşamış ve 
batta köylüyle münevverin arasına aşıl
lbaz bir set çekmek için ne lazımsa yapıl· 

lıtanbul, 6 (Telefon) - Telefon tir· 
ketinin muamelatını tetkik eden komisyon 
tirkette bazı ıüçlülderle kartılaımaktadır. 
Mesela tirket komisyona bazı vesiykaları 
kaybolduğu veya bulunamadığı bahanesi 
le vermemektedir. lstanbul'un yeraltı 
kablo planı da bu verilmiyen vesiykalar 
arasındadır. Şirket Nafıa Vekileti tarafın 
dan vaktiyle tasdik edilmit olan bu planın 
önce kaybolduğunu sonra da Londra'ya 
ıönderildiiini söylemittir. Şirketin hüku
met tarafmclan sabn alınmasınm konuıul 
duğu bu zamanlarda planın saklanmasını 
alakadarlar sebepsiz bulmamaktadırlar 

ilk tedrisat kadro!olu. 

İstanbul, 6 (Telefon) - lstanbul'da 

iU tedrisat kadrosunu yapan heyet itini 
bitinnit ve kadroyu tamamlamııtır. Ye 
ni kadro tasdik edilir edilmez lstanbul 

l k A • c h İzmir'in kurtuluş bayramı kutlu • ar amıJen fa lanmasmda bulunmak ve İzmir bu-
• • • dunlar arası panayırını görmek içiıı 

Vlllnl de aldılar Ankara halkevi azalarından kırk 
İstanbul, 6 (Telefon) - Bu ak

tam Ergani istikrazı C tahvillerinin 
A. B. tahvilleri hamillerine satıt 
müddeti bitmittir. Cumartesi günü 
umuma satıı baılıyacaktır. Alınan 
netiyceye göre evelki tahvil hamil -
lerinden C. tahvili almıyan kimse 
kalmamııtır. 

Belediye intihabı f aaliyetferi. 

lstanbul, 6 (Telefon) - Beledi

ye intihap encümenleri def terlerin 

tetkik i•ini bu akf&ID şehir içindeki 

kazalarda bitirmiılerdir. Yarın mül

hak kazalar da bitecektir. Defter • 

kişilik bir grup bugün öğle treniyle 
lzmire gideceklerdir. Bu grupun bat 
lığına Halkevi reisi vekili Dr. Ra
gıp, mutemetliğine halk dershanele
ri komitesi azasından Mecdi ve ko. 
miıerliğine de güzel sanatlar komi
tesi reiıi miymar Faruk Beyler se · 
çilmitlerdir. 

lrııı olan bir memlekette on milyonu müte- mekteplerinden 181 kadar muallim kaza 
taviz köylüye rehberlik edecek kadar çok •e yetiımiı münevveri derhal bulup vazi
fe baıına geçirmek, sadece imkansızdı. 

lerin pazartesi gününe kadar açıl · 

ması muhtemeldir. Kazalarda inti · 

hap sandıkları hazırlanmıttır. Hal · 

kın reyini tamamen kullanmasını te

min için kazalarda sandık sayıları 
':liifusa göre artırılmıştır. 

Yolculuğa ittirak edenler arasın
da halkevi güzel sanatlar komitesi 
azasından ve değerli sanatkirlan · 
mızdan F erhande Ulvi Cemal Ha . 
nımla, Ulvi Cemal, Necdet Remzi ve 
Ömer Refik Bevler de vardır. Sa · 
natkirlarımız lzmir' de bir konser 
vereceklerdir. Ayrıca yolculuğa it • 
tirak eden güzel sanatlar temsil şu · 
hesi azaları da İzmir halkevi aza · 
lariyle birlikte, Ankarada çok rağ · 
bet kazanan Himmetin oğlu piyesi
ni temsil edeceklerdir. Bu piyesin 
koro ve müziğini İzmir halkevi te • 
min edecek ve Himmet ağa rolünü 
bizazt piyesi yazan lbnirrefik Ah • 
'net Nuri Bey yapacaktır. 

Türk köyü, ıehrin en basit ihtiyaçların 
dan olan, medeni yapıdan, sıhhi sudan ve 
)iyecekten, en basit temizlik kaidelerin 
d,n o kadar uzak kalmıştı ki, münevverin 
tiksinmeden köylilnün arasına karışması. 
Ortlarla beraber onların hayatını yaşaması 

l~iıa büyük bir ülküye sahip olması lilırıı
ch. Yarınki köy idareci ve terbiyecilerinin 
ltverek ve imrenerek kopcakları köylu·i 
lncak bugünün fedakir ve idealist gemci 
tıratabilir. Fakat bir yandan gençlerin ru
hunda bu ülkü ateşi yakılmıya çalışılırken 
diğer yandan da köy kurucusunu ve köy 
nprcısını apayrı bir ihtıaaı olan köycülük 
llırıiyle teçhiz etmek de esaslı bir prttı. 

Bizde, asırlardanberi kendi haline terk
tdilmi~. üzerinde düşünülmemiş, konu!ul
lrıanuı ve hatta ismi anılmamış yer olan 
lröyU tanımak, onun ihtiyaçlarım tesbit et
lrıek, onun dertlerine çare aramak ve onu 
)Ukseltmek için başka memleketlerin t.!C· 

l'Übelerinden ve ilimlerinden fayd;tlanmak 
lnkılapçr tiirk münevverine düşen büyük 
•azifedir. 
köyclilüğü, türk gençliğinin bir dnva 

lıaH- .. getirmesi, onun bayrağı altında, 
her inanlı savaı gibi ıonu mutlaka zafer 
Olan yeni bir seferberlik iylan etmesi la
ıtırı~elirken, henüz, itiraf edelim ki, bu. sa· 
iı.da "aptığımız, diğer baıardığımız ışle
te nazaran çok ehemmiyetsizdir. Davanın 
tea1iı.lik ve büyüklüğü kadar güçlüğünii 
4- :Outmıyorum, fakat bu güçlük bizi da· 
Jı. büvük bir gayretle çahşmıya sevket
~ek i°Çin ayrı bir sebep olmamalı mıy~ı? 

ve nahiyelere gönderilecek bu suretle köy 
münhalleri doldurulacaktır. Bundan batka 
talebesi üç yüzden az olan ilk mektepler· 
de yüz kadar bat muallime smıf dersleri 
verilerek muallim tasarrufları yapılmııtır. 

Otohiis sen·i14Jerinin tanzimi. 

İstanbul, 6 (Telefon) - Şehir i
çinde muhtelif yollarda servis yapan 
otobüsler belediyeye müracaat ede
' ek servislerin tanzimini istemi,ler· 
dir. 

Aksam tatilinden l'likih..ı. > • • 

İstanbul, 6 (Telefon) - 45 çe
şit esnaf belediyeye müracaatla ak · 
tam tatili mecburiyetinden istisna 
larını istemişler fakat belediye encü
meni muvafık görmediğinden bu ta
lepleri reddetmi,tir. 

rehberlik etmek için bilhassa bu memleketi 
seçmiş ve onun bu sahadaki usul ve metot· 
!arını anlatan bir eser vücuda getirmiştir. 
Köycülük Rehberi adını taşıyan 20 sayfa
lık kitap köyle vazife iycabı temas edenle
re köycülük ilminin en iptidai malumatını 
açık bir dille anlatan bir kılavuzdur. 

Nusret Kemal, bu üç eseriyle, türk genç 
liğinin köycülük davasında üzerine düşen 
vazifeyi fazlasiyle yapmış sayılabilir, bu
nunla beraber müellifin bu çok mühim sa
hayı kendisi için bir ihtısas şubesi yapma· 
smı ve bize bu yolda daha çok eserler ver
mesini temenni ederken bu üç kıymetli 
eserin bütün köy hocalarına, nahiye mil· 
dürlerine ve hatta köy muhtarlarına oku
tulması temin edilse ne hayırlı bir iş gö
rülmüş olurdu. diyorum. 

Maamafih, şunu da sevinçle söyliyelım 
~. hirkaç sene öncesine nazaran köycülük, 
~de bugün, kendinden çok daha fazla 
htııı~ttiren bir mevzu olmuştur. Bunu, ya
t'ıttki büyük çalışmalar için ilk uyanık1Iık Not. 
•llrneti telakki ederken meselenin baş ıca _ 

YAŞAR NABl 

tarııandmcılarından biri olan bir ismi bu
t'lcla saygı ile kaydetmeyi bir vazife bili· 
)orum. Ülkü mecmuasında, bir köycülük 
' 11lceti açarak birçok köy tetkikleri yazıl
~•ına zemin hazırlamış olan Nusret Ke
"'81, gene aynı mecmua sayıfalarında çık
~tt kendi halkçılık ve köycülük tetkikle· 
l'irıi Uç ayrı kitapta topladı: Halkçılık ve 
t(sYciilük. Meksika'da Köycülül<, Köycü
ltı1t Rehberi. 

~~ek yakında raflar doldurac.a~ını u~-
iUınuz köycülük kütüphanemızın bu ılk 

'lerini, ciddi bir çahıma ile ve ilmi bir 
f~ıe ortaya koymuı olan müellif, yarın 
~CUlülıc davamızın ilk rehberleri arasın-

lııtıini andıracaktır. 
ı_ letuhtelif halkçılık ve köycülük mevzu 

l't hakkında muharririn fikirlerini bir a· 
~4- toplıyan Halkçılık ve Köycülük eseri 
be qdar mühimse Meksikada Köycülük 
~ini taşıyan kitap da ~hemmiyetçe on
ı..:." aıağı değildir. Meksıka az zamanda 
~CUlük sahasında ilmi metotlarla pek mil 
L.ı_ - neticeler almıı ve inanılmıyacak ~i~ in 
~f göstermiş bir memleket olmak ıtıba
~t. lc?ycülilk tetkiklerimizde bilhassa dik 
Is tİırıizi üzerine çekmiye hak kazanmıştır. 
IH~t _bu ehemmiyeti takdir .. et~i! _~~d~.ğu 
'""4ir ki, Nusret Kemal, koyculugunaıze 

Selami izzet Beyin, bu sütunlarda çı
kan bir fıkram münasebetiyle yazmıı ol -
duğu yazı, bana söylemediğim sözleri is
nat ettiği içın kendisine uzun olOylu cevap 
vermek mecburiyetinde kalmıttım. Son ge 
len Yakıt gazetesinde aynı mevzudaki ya 
zısı meseleye yeni hiç bir ,ey ilave etme
diği ve esasen ilave edilecek bir ıey de ol 
madığı için, ciddi konuıma kaidelerine 
hürmet etmiyen muhatabımla münakata· 
ya devam ederek lıı:elime oyunlarına dökü 
len bahsi daha fazla uzatacak değilim. 
Bir hüküm vermeyi her iki tarafm yazıla 
nnı okumuı olanlara bırakıyorum. 

Y. N. 

intihabın 12 teşrinieveJ cuma 
-riinü yapılması muhtemeldir. 

Sinemalarda intihap propagan · 
daları başlamıttır. Ayrıca dıvarlara 
afişler asılacak ve intihap günü 168 
halk hatibi fehrin muhtelif semtle

rinde nutuklar söyliyeceklerdir. 

l'Uoskova biiyiik elçimiz ve rus 
bilginleri gittiler. 

İstanbul, 6 (Telefon) - Mosko
~·a büyük elçimiz Vasıf Beyle sovyet 
bilginlerinden Samoiloviç ve Meşca
ninof bugün Çiçerin vapuruyla Ode
saya gittiler. 

Ankara halkevi namına zafer ve 
kurtuluşun timsali olan Dumlupınar
daki Mehmetçik abidesine bir çe • 
lenk konacaktır. Abide, tren yoluna 
·ızak olduğundan çelenk Dumlupı • 
nar istasiyonunda mevki kuman • 
danlığına verilecek ve o vasıta ile 
abideye konacaktır. 

Grup lzmir'e varır varmaz doğ
nıca Büyük Gazi'nin heykeline gidi
lecek ve orada gençliğin ebedi say
ut ve bağlılık hisleri izhar edilecek
tir. 

Himmetin oğlu piyesinin müzi • 
~ini yapan Hulusi Beyle halkevi sah 

ne ressamı Mahmut Bey piyesin bü
tün dekorlariyle beraber daha evel 

KadıkÖ)' - U!4kiidar su tarifeı-i. lzmir'e gitmitlerdir. Hulusi Bey iz. 

lstanbul, 6 (Telefon) - Oıküdar - mirde müziği de hazırlıyacaktır. 
Kadıköy su tirketinin tarifesini tetkik e- Gerek Nafıa Vekaleti, demir yol-
den komisyon suyun on yedi buçuk kurut 
olan metre mikibını on dört kuru,a indir 
miştir. Şirket iytiraz ettiği takdirde ka
rarı Nafıa Vekaleti tetkik edecektir. 

Yeni alınacak \'apurlar. 

İstanbul, 6 (A.A.) -- Yeni alı • 
nacak vapurlar hakkında tetkikatta 
bulunmak üzere vapurculuk şirketi 
umum müdürü ile idare meclisinde 
bir zat T riyesteye gitmi~1ir. 

Rir tekzip. 

Matbuat U. Müdürlüğü tarafın -
dan tebli~ edilmittir: 

4 eylul 1934 tarihli ve 3711 nu 
maralı cümhuriyet gazetesinde bele
diyeler bankası batlığı altında An -
karadan telefonla umumi heyetin 
ictima ettiği ve bu meyanda banka 
sermayesinin 4 milyon liraya yük 
seldiği ve bu para memleketin ima
rına kafi gelmiyeceği cihetle hariç
teki mali müesseselerden bir istik -
raz yapılmasının muhtemel olduğu 
bildirildiği görülmü9tür. Sermaye 
miktarı ve hariçten istikraz yapıla
cağına dair olan bu malUnıat ban -
\<anın kuyudatına ve hakikate mu • 
vaf ık olmadığı cihetle tekzip olu • 
nur. (A.A.) 

lar umu müdürlüğü ve gerek lzmir 

valisi Kazım p,_ Ankara halkevinin 
bu iş aeyahatiyİe azami surette ali -
kadar olmutlar ve en çok kolaylık -
1ar göstermişlerdir. Grup lzmir'de · 
ki günlerinden birini de Menemen 
ziyaretine hasredecek ve Menemene 
~iderek ,ehit Kubilayın mezarını 
::iyaret edecektir. Yolculuk bir haf -
ta süreckteir. 

Aclliyt! tefrik .-nciimt-ni toplanıyor 

Eski hakimler kanununa göre 
terfi edecek hakim, müddei umumi 
ve icra reislerini seçecek olan adli . 
ye tefrik encümeni cumartesi günü 
işe batlıyacaktır. 

Silolar işlemeğe ha~Jadı. 

Sıvas , Eskişehir, Konya silola -
rmın itlemeğe başladığına dair bu -
raya malumat gelmittir. Ankara si · 
lotu da ikmal edilmiş ve bunların 
teslim alınmasına batlanmıttır. De -
rincede mevcut olan buğday amba · 
rmın da on bin ton zahire istiap ede
cek şekilde bir ıilo haline konması
na silo komisyonunca karar veril • 
mittir. Bu intaat 6,5 ayda ikmal e -
dilmek prtiyle 258 bin liraya mü · 
teahhide ihale edilmi9tir. 
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ı U::::un)·ayla'da. 

Hayvan ıslah işleri 
Uzun yayla mıntakası, memleketimizin 

bilhassa koşum atı yetiştiren bir yeridir. 
Ziraat Vekaleti bu mıntakada hayvan ıı· 

lah faaliyetini Nonyos aygırlariyle yap
makta ve muhitin istidadını inkişaf ettir· 
mt ktedir. 

Ziraat Vekaleti baytar umum müdürlü· 
ğü atçılık ve haralar mütehassıs müpvirl 
Doktor Çiki Bey, geçenlerde Uzun yayla 
mıntakasındaki damızlık kısraklarla bu kıı 
rakların Nonyos aygırlarından doğurduk
hırı tayların muayene ve kayıtlarına me
mur edilmişti. Mumaileyh bu husuıtald 
mesaisini bitirmiş ve Ankara'ya dönmüt· 
tür. 

Doktor Çiki Bey Uzunyayla'da yetmiı 
iki köydeki kısrakları kaydederek bunla
rın eyi ve kötü vasıflarını teıbit etmi§tir. 
Runlardan doğan Nonyoı aygın yavrulan 
nı kaydederek numaralarnıı ve ıecere def
terlerini tanzim etmittir. Yetmif iki köyde 
muayene ve kaydedilen kısrak yeldlnu bbı 
iiç yüz küsurdur. 

Uzunyayla yeti§tiricileri, son zamanlar
da gerek hayvan ıslahına verilen ehemmi
yeti ve gerek eyi evsafta yetiıtirilen ha1• 
vanların takdir edilerek kıymet peyda et
tiğini göz önüne alarak bir .. tay depo ko
operatifi,, kurmağı kararlaıtırmqlardır. 
Aldığımız malCtmata göre yetiftlriciler 
Pınarbaşı'nda toplanarak kooperatifin eaaı 
!arını tesbit etmişler kurulut itini tamam• 
lı:mak üzere bir heyet ıeçmiılerdir. Heyet 
azaları Ziraat Vekaleti erkinmdan bazda
n Islah Encümeni azalarından bazıların· 

dan ve yetiştiricilerden milreklaeptir. 
Kooperatifin gayesi, yetiıtirlcilerlıa 

menfaatlerini temin edecek olan ıu esasla
rı ihtiva etmektedir. Mıntakada yapılan 

yetiştiricilik, henüz fenni bir ıekilde yapıl
madığı için taylar ılhr, yani bafıbot hı• 

r;ıkılmakta ve adeta vahşilqmektedir. Bl· 
naenaleyh tayların satılırken kıymetleri 

bu yüzden biraz dü§mekte ve alıcılar buna 
bir mahzur telakki etmektedirler. Koopoo 
ratif bu usulün önüne geçerek taylan İf 

yapacak yaşa gelinclye kadar allfblll n 
her işe elverişli bir vaziyete koyacaktır. 

Yetiştiriciler arasında gerek kuancmm 
azlığı dolayıaiyle ve ıerek bilgisizlik fÜ4 
zlinden tayına iycap ettiği kadar gıda t .. 
nıin edemiyenler vardır. Bu suretle u p 
cfa ile yetişen taylar ana baba ltibarlylı 
eyi olsa dahi inkişafı tamamlanmadığı için 
vermesi iycap eden evsafı ftrememektı 
ve tabii olarak kıymetinden kaybetmekt .. 
dir. Kooperatif bu gibilerden alacağı ta,.. 
tarı da fenni surette ~tittirerek hem ta1 
sahiplerine kıymetli bir hayvan temin e'9 
miı olacak hem de alıcılar haldJd enafa 
sahip taylar bulabileceklerdir. 

Adanacla istihsal mevsimi bu 
sene İ}'i geçti. 

Adana, 6 - Bu senenin yu meT 
simi istihsal ve ticari hareektler iti • 
bariyle geçen seneden daha pyanı 
memnuniyet bir tekilde geçmekte • 
cJir. Alınan haberlere göre Payu Iİ· 
manında iki ay içinde arpa, yulaf 
ve akdan ihracatı 90 bin tonu bul • 
muıtur. Bunlardan baıka 6 bin ko • 
yun, 3 bin tavuk ve 550 sıiır ihracatı 
kaydedilmittir. (A.A.) 

Şehir suyunun 
dağıtma saatları 
değiştirildi 

Belediye reisliğinden: 
Su darlığının artması do • 

layısiyle şehirde su verme sa -
ati eri değiştirilmiştir ı 

1 - Yenişehir mmtakuı 
saat 5 den 14 e kadar ıu ala -
caktır. 

2 - Eskişehir, ''Cebeei' -
den Sa.;.anpazanna kadar o -
lan kısım'' 11den16 ya kadar 
su alacaktır. 

3 - Eskişehir. "Saman . 
pazanndan Hakimiyeti l\lilli -
ye meydanına kadar olan yük
sek mmtaka'' 7 den 11 e kadar 
su alacaktır. 

4 - Rh•ariçi \'e Kayaba~ı 
semtleri 7 den 12 ye kadar~" 
alacaktır. 
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li'den getirilmektedir. Giresun namı al - I ncır. l makta, kabuklular yalnız Sicilya ve Napo-1 • • 

tındaki fmdıkiara ıiaha :ziyade ehemmiyet 
verildiğinden "Levant,, namı mallar ter - iÇ PiYASA V.AZIYEn. 

1
92.,S ıkunq üzerinden m•.3m'!ic ~ôımüştür. I 

iç Anadolu: Karadeniz hinterlandın. 

da fiatlar geçen haftalara nazaran yüksel
miştir. 100 yumurta 65-7 5 kuruş üzerin<l"n 

Tiftik. 
Orta Anadolunun başlıca serve• 

tini teşkil eden tiftik keçilerimizin 
son dört sene ~arfmda adedi ı 930 da 
2.856.409, 1933 de 3.454.{)!6, !932 do 
3.415.036, 1933 te 3.080.908 idi. 

1. Mevzuat 
A. JCONTF.NJAN. TAKAS. 

BELÇlKA-LÜKSENBURG 
tKTISADI 1T11HADINDA: 

.Belçika 'da kontenjan mttmi tatbik c
Clilmelrttdir. Birçok maadeler kÖnttnjana 
tlbi tutuUluğu ıg'ibi, 'gÜn geçtı"'ltçe .Qi~rt~
ri & birer bireT kontenjan ile 'taba.it eail-

Fransa'da olduğu gibi ~elçika"da aa 
kontenjan :hisse1eri riyazi ~'matematique" 
bir -1elülde memleketlere tefnlt edilir. Ya· 
ııi kontenjan vaz'mfüu:ı evel yapılan .itha
lit esaa tutulaı:ak muayyen ni.ipetlerde 
kontenjan hisseleri verilir. Bıı sistemin ak
.ai, mütekabiliyet esası üzuinden ithalat 
.kolaylıkları gösteren me.mleketlere faz.la 

hisaeler ayırmak suretiyle t.atbik edilir. 
.31 Mayıs 1934 tar.ilıinde Türkiye ile 

~a.Lüksenbıırc arumda ~ o
laa Uc&ri ao•ijma mııcibince :memleketi
mizdea Belçika- Lü.laıeıibm:g .iktıısadi hir· 
liii :arazisi.ne ihr~ edilecek emtia :hiçbir 
4llll'dle tahdidata ıôbi tutııbnaJcsmn aer
bai§ıc ithll edilebilir. 

cih edilmektedir. İzmir borsasında incir üzerine 
Bademlerin içinde acılarının bulun- muameleler hararetlenmektedir. 

mamasına bilhassa ehemmiyet verilmekte Son günlerde Mançester kooperatif 
ve bu hususta ısattcılardan teminat hten- heyeti İzmir piyasasından 15.000 
mektedir. Badem ihracat~tlarımızınbilhas çuval incir satın almıştır. 29.8.1934 
sa buna dikkat etmeleri lazımdır. de 4,50-13 kuroş arasında 2.105; 1.9. 

iV. İhraç 
maddelerimiz. 

Uzüm. 
iÇ PiYASA VAZiYETi. 

Son günlerde İzmir piyasasmdan lılan 
çestcr kooperatif heyeti 70.000 kuta çekir 
tlelmz üzüm satın alımştır. 26 ağustostan 
iytibaren fiatlar tedri«!n yü1cse1mq ~ 
bugüne kaaaT kilosunaa 2 - 3 kuruş -
1uk 1bir tereffü kaydedilmiştir. '29 A -

ğustosta !zmir bon;dSlnda 2196 çuval ü
züm muamelesi olm~ iken ( 30 ve 31 A
şustosta borsa kapalı idi) 1 .ylıilde 12,336 
çuval üzum nwameles.i olmuştur ki bu mik 
tarda bir satış on .senedenberi görülmemiş 
ıre bu müddet zarfında günlük satış yekü
nu azami 10.000 suv.ah geçmemi_şti. 2 Ey
lülde fiatlar daha ziyade yükselmi_ş ve o 
ıgiln 6,513 çuval, 3 EylUlde iaie 6.392 _çuval 

193 4de 5-12 kuruş arasında 2729; 2. 
9.1934 de ise 5-13,7S kuruş arasında 
2446 çuval incir muamelesi olmuş -
tur. 3.9.1934 de 5-13,75 kuruş arasın
da '3.182 çuval incir satışı kaydedil
miştir. Süzmeler 13 ten 1'3,75 e, pa
çallar ise 6,75 ten 7 kuruşa yüksel
miştir. 4 °CylUlde 2396 çuval incir 4,5 
- 13 kuruş arasmda fiatlarla satıl -
m1şt1r. S eylülde ~.5-l'Z kuruş arasın
da 1289 çuval satılmıştır. 

DlŞ PlYASA VAZlYETl. 

Hamburg'ta: İimir inciri 1934 
mahsulü beher 100 kilosu (gümrük 
resmi ve muamele vergisi 100 kilo 
için 4,70 marktır.) Ey1Ul tahmili 14 
kiloluk torbada ekstra natorel 16,50 
empcriyal 2'1.~; empcriyal seçme 
Z6,50 marktır. 1933 mahsulü ise eks
tra natureller 15,50 marktır. 

tÇ pty ASA VAZiYETi. 

r.ıu.ameJe görmüş ve sahillere scvkiyat :tt:Ş 
kilatlandmlmıştır. Kütahya ve Afyon ba
valisindc fiatlar 90-1 ID kuruı arası.. ·~dır. 

DIŞ PiYASA VAZ1YETl Mcmleketimirin en mühim tfitil< 
Avrupa"da yumarta piy:sa.sı wnumiyet isti~sal ~ıntakalan Ankara, Konya, 

le mütecanis değildir. ~kışehır, Kastamonu, Afyonkzra• 
Bir taraftan şark memleketlerinde is_ hıs~r, <;ankn;. Çorum, ~ ozgat, Ak• 

tihsalin az.lığuıdan mütevellit piyasalar_ ~hır, Kn:_şehır, Bo~u. K~t~hyadrr. 
da s.ağlam fi.atlar hüküm ferma olurken Vasati olarak bır keçımn verece· 
diğer taraftan garpta bilhassa 1ngiltere'~ ~ i tiftik uir buçuk kilo kabul edilir
itbal h.attketleri uyıftır. Bu zaafın sebe _ se memleketimi~in senelik vasati 
bi, müstehliklere ağır gelen yüksek fiat - tiftik istihsali 4-5 milyon kilo ara " 
lardan ileri gelmektedir. srnda tahınin olunabilir. 

Merkezi Avrupa' da: (Avusturalya. Çe O~la~ ffatlan müstesna o1mak ü-
koslovakya) fi.tlarda geçeıı haftalara .n~- ?:ere tiftik fiatlarmda bu sene gct,etl 
zaranza.ran hafif yükselişler olmaştıır. seneye nazaran bir yükselme vardıt• 
~ u . . .ba . 

1 
. Buna sebep olarak son zamanlarda 

• • .a: mumıyet .ıytı ray e pıya - Almanyanm m-emleketimizdcki blo• 
sa sakındır. Ucuz ve ufak mallara karp ,_ b ı k :ı..·1 f 1 ·k r ... . "'e esap arma mn auı aza mı ta 
ragbet fazladır. Y crlı mallardan, G 1. S: d 1 - t il :1..:iJ. S .. 

I 
a a masr gos en eu1 1r. on zamaı•" 

10, G. l. A. 9, 1 4 G. I. B, 8 1f4, G. 1. C. l ::1-d b l -ft·k -· · ·~ 
1. 3( 4; G. L D. 7. feniktir. ara l\.a ar aş. ıc:a tt._ ı muşternn1 

olan lngı,terc ıdı. Dıger memleket .. 
~u piyasada eaıebi ~ları: Hollanda, ler bu madde hnsusu'nda1."1 ihtiyac .. 

Daru.ma.rka malluı sırasıyle: (lO - 9, 114 1.anm Bradforttan temin ederlerd;. 
- B, S/ 4) FiJındiya 'Ye Estonya malları sı Bu suretle piyasa başlrca İngiltere 
rasiyle (9. 3/ 4 - 9 - 8• 112) feııiktir. ile Rusya elin.de bulunuyordu. 
Bulga~ ~alları (G. I. B. 8• l/~ - G. 1• C. 1933 ve 1934 seneleri ağustos 
~) fenıktır. Romanya mallar~ ıs.e {G. l. B. aylarında ba~hca pivasa ve 1braÇ 
S. 1/ 4 - G. I. C. 7, 3/ 4) fcnıktir. merkezi olan 1stanbulda vasati fiat" 

Jn,giltere: Evelce de haber verdiğimiz tar şu şekt,de idi. 
veçhile İngiltere'de yumurta ithalitz bi.r 1934 senesi ağustosunun birind 

· · takım kuyuda tabi tutulmuş olduğundan 
Yeni üzüm mah~ulümüz .kalite ıitıl:.ar!yle Ağusto~un son haftası ile Eylülün ilk haftasında oğlaklar 62.30 anaınallat' 

üzüm utılınıştır. 

piyasa durgunlaşmıştır. 

iL A ı 1 .....,._, senderc ni.,........1c mükemmel olJp haftası ba"1angıcında memelketimizde yu- :c:e 43 61 idi' GerPn •cnenın' a ... , __ t. D acmaar. 'b-~ ->r...a ~ Fiatlar eylUlün ilk haftasında şudur: &..;; • ~.., y .... uı~ 
'S' bılhusa 'f ve 8 numaralar aı; oldu-gundan murta vaziyeti aerek ge,...eo haftalara ve t~~rrvlaa bu ~!-tlar ,..__,,, ile 5"' 51 ~e ..tf, 

'b ıı Yerli, hususi milli markalar~ Alelade .ua ~- ,.. ,,.. 'T 

FllANSA-Al..lıtANYA: - Praıma-Al- fiat tereffüleri en ziyade bu ve da'ba .a§ai~ gerekse gesen senenin tekabül eden aynı 32 idi. AV-ustosun ikinci haftasmdS 
• t ril ~· 1- itrr ambalajlı ve beher ambalaj (15-15,5) 1ibrc b 

manya ticar a q:ma$1 uç ıı.n.ma ayt' : neviler üzerinde hissedilmektedir. haftalanna nazaran farklar kaydedilıni§- S4 senesi için srra ile 46.80 ve 45.51 
Ticaret ve seyruseier, 'Fransız-Alman olmak üzere (15-16) ş1lio medium marka S 

29 Ağu&tosta No :5.: 7-8; No;6: 8,25 tir. İhraç limanlarına kafi derecede mal 'idi. 33 senesinde ise bu fiatlar 69.4 
:ticari mübadelitt, FAs ve manda altında o- (13,6). Pulet (11) şilin olup fiatlar 120 Ü 4 9.25; No: 9: U,5-12,25; Ne>: 10~ 1Z,'i0 gelmemekle beraber dıi piyasaların ,alım . d. ve 43.11 idi. çüncii hafta fiatları .3 

adet yumurta hesabıyle ır. 
laıı memleketlcde ticari mruilin ıhalli hak- 14,50; No: 11: !1.4,75-17 kuruş fiatlula kudretlerinin te<irki hir surette ziyadeleş- senesi için anamallar 44.47 idi. 33 

Bc1~ib. mallan: (15-15,S) librelik (1~ 
kapanan -üzilm piyasa'Sl: 1 Eylülde ayııı fi- mesi iç Anado1u'da bare1cetler tevlit etmiş sc~in.de oğlaklar 62.45, :ananıallat 

Ticaret ve ıse1"1"İisefer mualı~esi uzun 9,9) .şilindir. - • • • 
r- atları muhafaza etmi_ş ve 2 Eylillde 30 pa· ve fiat yüneı:c.t-i baŞlanuıtır. 1SC 40.'39 ıdı. !Dördüncü haftasında 1" 

~· Danimarka malları: 18 ılıörclik 12,6-12,3 
ıadaıı l kuruşa kadar yükselerek No: 5: Sahil piyaWarda : eçen haftalara na- 17 librtliği :U~9-H,6. ıs,s librcliği 10,7_ sc '34 senes~ için anamallar 47 :oO 
8-8,75; No: 6: 9-10; No: 7: 10-11,50; zar.an muamele miktarı ar~. Kara.de- geçensenenın aynı 'haftasında ıse 

H liline kadar. oğlaklar 66.08, anamallar 43.02 idi. 
No: .S,: .U,75-12~25; No: 9: 12,.50-13,50; niz sahillerindeki başi'hca ihracat limanlan 'R 11 18 l'b el.k 11 ~ 11 '-d 

ıddi · tarif k · omen ma an: 1 r 1 ~· Piyasa halen sağlam olup daıf,6" •. 
Ata ait anlqmada e n ontenıan No: 10: 13;75-15; No: H: 15,25-16 k.1- mızın '"'Umurta\arma ka"'t ecnebi piyas<r ı·b l·v· 11 10 6 ·ı· k d 15 5 lib ı·-- t•t 

J ·:r ı re ıgı - , şı ıne a ar • 1 re ıgı fazla kuvvet kazanmak temayü ... 

bir zaman için :aktedilmi_ştir. "Esaslan 17 

.Ağustos 1927 de aktedilmiş olaı:ı ticari an

lqmadan tadilen alımıııJtic. 'Ticari müba-

1DCM:le1ed batredilmiJ6r. <Rimrük l"C51mle- m §O~r. 3 Eylülde ıfiattu bir m;kta;. lardan talep kaydedilmiştir. Biı ay eve! ise 10,'3·10 şiline 'kadar olup 'fiatlar 120 göstermektedir. Anadolu :ve 1staıı" 
ri lıiçb'ir tadi1iita uğramamı~tır. Kontenjan daha yükse1mi§ TC No: 5: 8-9; 'No~ 6: yumurta Iiatlarmm çok ısukut etmesi da- adet yumurta hesabiyledir. bul piyasasında stok mevcudu gitilt• 
hususunda tarafeyn yekdiğerine bazı mil 9,'25-10; No: 7~ l<l,25-H,25; No~ 8: H,S hildeki toplama te_Şkilatını bozmu~tu. Bu lspanya'da: 1spanya'da fiatlar geçen ce azalmaktadır . 
.-ıadclerde bu]ıınmuslarmr. Fr.ansa gP.t'Pn 12 25 N "' 12 50 13 75 N 10 14 ı 1. : haftaya nisbetle daha yiiksektir. Buna raö-"" -:s-- , ; o: ·:1: , - , ; o: : sebeple sahilkre muntazam ma .sev&..ıyatı • 

V. Nakliyat İkinci Kanunda v.ermemiş olduğu konten- 1 S,'50; No: 11 : 15,7 5_17 kuruşa 'kadar sekteye uğcamış bulunduğundan son haf- men piyasa umumiyetle durgundur. Bar-

]· an mikratının bir kısmını iade etınistir. 1 ·· .. .. E 1•1 . d sdon'da: Beher 100 adedi 28,8, Villafran-
1! muame e gormuştur. 4 y u pıyasasın a tanın taleplerine cevap vermek için bu teş 

Mamafih umumi 1kontenjan yekfmlannda ka malları 29,5 Mahon malları 26.15 Ma- ve tariıe1er• hir değişiklik yoktur. ıkilatm yeniden ve seri bir surette tanzimi lnka 23,95 lbza malları 18,95 pcçetedir. 
hiç bir tadilat "01mannştrr. 'Buna mukabil 5 E 1r.,de fia .. ,_ d · tJ b. t l -yuu uar a umumıye e ır e- cihetine gidilmiştir. Malın az ıgı fiatlar il- ltalya'da: İtalya'da yerli yumurtalara ME.SAJERl MAR1T1M VE PAKE 
geçen !kinci 'Kanun zarfmaa Almanya nczzül olmuı ve 5 namaralar, 1 - 8; 6, zerinde müessirdir. Gerek talebin ziyade· daha fazla rağbet tevlit edecek derecede VAPUR KUMP ANY AL.ARI 

tarafınaan Fr.ansız ihracat mallanna karJI ~'25 --9..'25""; 2, 9.50-11; 8, 10.75-12; liği ve geııekse mevsim hasebiyle malın yumurta ithalatı zayıflamaktadır. Fi.atlar Mesajeıi Maritim ve Pake ıvaı>"' 
vazcailen kontenjan gen.Şetil.ı::m§ür. Genij 9, 12.'25-13.25; 10, 13.50-15~ ve H nu azlığı malların süratle yükleınilip .sevkedil- birinci sınıf, beher düzinesi 28 ağustos ta kumpanyalarının İstanbul' dan J,(.af' 
letilcn kontenjanlar ıbilhassa tar.anın?§ yün maralar 15-50-16.'50 kuru_ş üzerinden mesine sebep olmuş ve jstok kalmamıştır. rihinık 4 .. 20 den 4,30 lirete .kadar ikinci silyaya:navlun tarifesi: 

k:r. mlist.eımlelcc1crden gelen keresteler, muamele görmüştür. 

tahtadan mam\ıl maddder, :arauvazlar, 
'Thomas usully1e muame1e :görtn aemirler- DIŞ PiYASA V AZtYETl. 

<len husule gelen ıeüruf, jplikle.r wesair'cye 

aittir. 

Dış piyasalarda üzüm fiatları mütema

<li:yc.n yükselmektedir. Hamburg'tan son 

Fatı ve manda altında bulunan mcmle- alınan. mat~ta nazaran 9 numaralı İzmir 

Karadeaiz aahillui: Trabzon' da bilhas- sınıf 3,70 ten 3,80 lirete kadar muamele Halı tonu 32.-50.00, yumurta saıt' 
sa .ikinci :ıevi .mallara talep fazladır. Bu görmüştür. dıkta 1..30-1.50, cevi~ fındık t'O,,ıl 
mallar kıtaca ufak ve iia~a ucuz olduğu Awust.rya'da: İstihlak adıtma :rai _ 7.-8.00, afyon tonu 30.00-40.00, pa • 
irin fazla muamele görmüştür. Bunların r~vra tonu 3 00-5.00 t..nı;:yemı· htıbd" ~ meıı piyasa :hareketlidir. Bu vaziyet ri1a- ~ · , .. ., 
son haftaki fiatI, 100 adedi 37 ,5 kuruştuı. bc?t tonu 250-4 00 ceviz kütügu-.. toıı'1 

yetlerin durgun piyasala.rı.oat :mukabil :V.i- • • 
İri malların 100 adedi 7 5 ile 87 ,S kuruo:. 3..50-5 00 derı· tonu 0 nn14 00 av de" ~ yana'da malm a.dığmdan ileri gelmekte - · , o.vv- • • ıs 
arasında iken Eyliılün b~inde bunlarına- dir. Yumurtanın beher adedi 11_12 (g-roı) n1·8sı_·30tonu ~~.OOk ~.00, bağır.sak toO 
dedi 50, ufakların ise "20 paradan satılmış- .00, tur uıasıdır Viyana'da 9-10 groş Viyana ve Gt:aç ışc- • • 

hirlerindcki fiatlar olup ikinci fiallar tas
!ketlerle olan statu-quo jpka edilmiştir, üi%ümlerinin 2S. 27 TC 30 Ağustosta tıir 

kentali (100 kilosu) l8 florin iken 1 Ey- tır. 
Fatsa, Gircson, Samsun ve İnebolu mm VL Adres,er. 111. Dış 

Pazarlanmız. 
HOLLANDA VE MEYVALARIMIZ 

Lihi elçiliğinden alırum bir rapora na
zaran Hollanda'da üzüm "e Uıcir üzerin -

ıilen yüzde' on .iki ~ ~ yüzde dört busu -
.ıi gümrük, fındık i.izeı-.inden yüzde on adi, 
yüzde dört hususi ve yilzde bir de taviz 
a-esmi, badem üzerinden ise yuzae on adi 
ve yüzde dört hususi gümrük Tesmi a1uı
maktadlr. 

Aym rapora ıgôre incir, fmdık ~e ba -
öcmiıı Hollanda'ya ithali, .seb.ze :ve mey -
va Cemiyetinin bir li sansına bağlıdır. 

Ya§ meyıvalara gelince: bunlar yalnız 
% 12 gümrük resmine tabidir. Yalnız, li
mon mandalina 'Ve portakalın gümıiiğü 

% 13 tür. 

Yukarda zikrolunan maaaelcr için Jüç 
bir kontenjan takyidatı yo1'tur. sasen 
liollanda'da döviz .ihracı memnuniyeti mu 
cip değildir. 

Bu memlekette kuru üzümün en ziya
de 7 - 11 numaraları aranmaktadır. Fındık 
1ar memleketimizden kabuksuz olarak atm 

h'.ilde 21,5 florine yükselmiştir. Bu fiatla-

rın daha ziyade yüksclme'k istidaaı da var

dır. 

Yuıanistaıı•da: Tıürkofis Atina Şubesin 

den alaığmırz 26.8.934 tannli rapora naza

ran Atina kuru üzüm fiatları berve~zir

dir: 

.Ekstra mallar 20, birinci lkalite .:18,, ikin
Q kalite 16, üçüncü kalite 13, dördüncü 
.kalite 9 drahmidir. (Fiatlar okka üzerin
dendir). 

Loadra'da: Loodra piyasail hakkında 
aldığımız maliimata göce Avusturalya mal 
arına .talep varsa da Iiatlar dÜ§milştür. 

33-SO §ilin arasındadır. Cenubi Amerika 
mallan 33-34; Yeni V.alen iya mahsulü 
Eyliil evkiyatı: 31 şilindir. İzmir mahsulü 

eveke tahmin edilen miktardan daha az 
olduğundan fiatlar yiikselmi§tir. 

Numara 9 ıSif Eylfil sevkiyatı 27/6 
plindir. Live:rpOl p~asasmda da İzmir 
mahstilleri iüzetinde iyi muameleler olmak
ta ıpe :fiatlar yultselmektedir. 

Viyana'da: Viyana piyasası hakkında 
a1ınan malümat fzmir iizüm Uatlannm 
yükseldiği merkezindedir. 

takalannda yumurta fiatlan umumiyetle 
yük!dmiştir. Bu mıntakalaraa da ufak mal 
1ara rağbet fazladır. Fiatlar wnumiyet iti 
barile yüz adedi 48 - 104 'kur.u_Ş ara -
sınaaaır. Bartın'da bu lfiatlar iri mallar 
için 880 ile '85 arasında dolaşmıştıt. Bu 
hafta sevkiyatı umumiyetle 720 lik ufak 
sandıklarla olmuştur • 

Istanbul: Eylfılün ilk haftasında da yu 
murta iiatlan tedrici yükseli§.lerine devam 
etmi.ştir. :ıt440 lık sandık azami 19 liraya 
ve 720 iik çift sandık azami 19-20 liraya 
kadar, ufak yumurtaların ise 1440 tık san
dıkları 15-16 ve yarımları 16-17,S liraya 
yükselmiştir. Yumurta taleplerine kar_şı 

1stanbtil piy41sası faaliyetini art!'rmı~tır. 
Marmara $ılhiDerj: bıraç liı:natilar.run 

fazla :talepleri bu ımıntakalarda tf1>irini ıgös 
tu'miş, malın azlığına mebni fiatlar 2~cn 
haftalara nazaran yükselişte devam etO"JŞ. 
tir. 100 yumurta 7 5 ile 90 kuruş arasında 
fiat bulmu,ştur. 

Ege Ahilleri: Bu mıntıkalarda ytrı'!ur
ta fiatlarmda da bu hafta hafif bir yükse
li§ vardır. hmirde etraf mallan 70-30, Oc 

nizli 80-82,5, Apa 90-92,5, Çivril 90 

nif cdilmemit yumurtalar içindir. 
Çdmslovakya'da: Hariç piyasalardaki 

n.ziyetlcr dolayısiyle talepler ijtahlıdJT. 
Piy-.sılara u mal geldiği için fiatlarm yiik 
11elmesi bcideıııncktedir. 

Balgaristan'da: Fiatlar yükse1meğe me 
ya1dir. Kalitesine ve muhtelif istasyonlar 
da teslim şartma göre §İmal ve cenabı Bul 
garistan•aa vasati (1.15 • 1,5) len ara· 
sındadır. Bu fiatlar Rusçuk'ta iyi mallar
da (l,20) ~C'r.IYa kadar çıkmıştır. 

ıRomanya'cla: Piyasa durguncadtr. A1-
man yumurta ithalat bürosunun Roman· 
ya~daki teşkilatı hasebiyle memlekette yu 
murta spekülasyonu Jcalmamrştıc. Küçük 
ve orta ihracatç.ılar da yumurta satabil
mektedirler. 1440 1ık sandıklar alelumum 
1300 ıley üzerinden muamele görmekte
dir. 

F:ra:nsa'da: Orta cins mallar üzerinde 
piyasada muamele fazladır. İri mallar yük 
ı;ek fiatlar dolayısiyle az muamele gor • 
mektcdir. Fiatlar bCher 1000 adedi= Pi kar 
di :malları busu.si (530/500) adi (440/320) 
:franktır. 

SantrmaUan: Hususi 5-40/ 500) adi 
(480/ 330) Britanya (350/ 280) franktır. 

Geçen b.a.ftahlı: scrrisimizde Holl~ 
ınm 1b~ .itahlatçı ve ~yq tüccar~ 
:nm adrcslcrini nqr.etmeğe b~ıt"~' 

Bugün bu :adres!erin neşrine denm ~ 
yoıru.z: 

tıf· Algcmmeene Vrochtcn 1mpart 
Rotterdam, Coolsingel 75 B. 

-He" N. V. Haııdel My. Warmeııt - R~· 
dam, Dicr,,gaardeJaan 31 A 

İnte.rnationale Fruit My. v,aıJeıll"' 
urui Tas Rottecdam. Stationswcg 4' ~. 

Fzuit und Grocnten Jmpcrrt 011d . • 
port Van der Berg, Groeningcn, Volıd' 
gestraat 22 o" 

N. V. Gc.br. Catz Handelsvcrg, ,ar 
nin_gen Eendrachtskadc 0e1 

Alle,gemeene ln und Exporthatl 
Rotterdam, Stationsweg 378 lf' 

Coop. Groothandelvcrg. de -garıo;p 
kamer Rotterdam~ Ruige Plaatweg 2 60 

C. M. van SiUeveldt 'Rotterdaıt'• 
Boorestyger 69 a/b tef' 

N. V. Vruchtenimport My. Bot 

dam, Wynbaven 102 ffetf' 
De la Be11a et <:o. 'Rottcrdatn, 111 

traat lfi. 
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7 EYLÜL 1934 CUMA HAKiMiYETi MiLLiYE SAYl~A 5 

Sovyet tayyareciliği ne halde? 
(Başı 1. inci sayı/ada) 

kut geçmeği muvafık görmüyorum. Har
kortaki (C. H.) fabrikası tarafından en 
yüksek rus mühendislerinden Okranya'Iı 
(Kalinin) Yoldaıın plfinma tevfikan inşa 
olunan bu tayyareler ticaret tayyareleri
dir. On kişilik (Kalinin K-5) tipinin aza
mi sürati saatte 198 kilometredir. Bu fab
rika 932 senesinde bu tipten 120 tayyare
nin Sovypt Hava Nakliyat Şirketleri he
s~l-ı·na inşdsı iı;in sipariş almıştır. Geçen 
sene bu tayyareler Sovyet hava hatlarında 
seyrüsefere başlamışlardır. Bu fabrika bun 
dan başka (K-6) tipinde tek motörlü ve 
tek satıhlı posta tayyareleri, (K-9) tipin
de iki kişilik hafif spor ve turizm tayyare
leri de inşa etmektedir. Geçen yaz K-7 ti
pinde ve mürettebattan başka 128 yolcu 
taşıyan bir dev cüsseli tayyare yapılmıştı. 
Fakat tecrübeler esnasında kazaya uğra
dı. Sovyetler bunun yerine meşhur (Mak
sim Gorki) tayyaresini yapmışlardır. Bu 
sene nisan iptidasında son tecrübesiyle 
teslim ve tesellüm muamelesi yapılan bu 
dev cüsseli tayyare 76 yolcu taşır. 8 mo
törlüdür, motörlerinin mecmu kuvveti 
(7000) beygir kuvvetine varır. Faaliyet 
sahası 2.000 kilometredir. Yevmi gazete
lerde uzun uzadıya bahsolunan bu tayya
re hakkında tafsilata girişmiyeceğim. 

- Sovyetlerin sivil tayyaredlikteki fa
aliyetleri hangi sahalardır? 

-- Sovyet memleketi çok vasi, mevcut 
demiryolları o nisbette kifayetsiz ve mü
nakalatta çok zaman sarfını istilzam etmek 
tcdir. Halbuki tayyare çok aüratli bir na
kil vastıasıdır. Sovyetlcr, memleketin %ira
ati, sanayii, ticareti ve hatta siyasi ve mül
ki idaresi için tayyare, ve balona her mem
leketten ziyade muhtaçtır. Onun için Sov· 
vet hükGmeti havacılığa her memleketten 
ziyade hayati bir kıymet ve ehemmiyet 
atfetmiştir. Sovyetlerin muntazaman hava 
nakliyatı yaptıkları hava hatlarının uzun
luğu 1930 senesinde (30.000) kilometre 
iken geçen sene ( 51.000) kilometreye çık-

ınıştır.Gerek bu hatlar ve gerek bu hatlar 
üzerinde naklolunan yolcu, ticaret eşyası 
ve posta miktarı günden güne artmakta· 
dır. Sovyetlerde sivil tayyarecilik ;,;iraat. 

orman ve sıhhiye hizmetlerinde de büyük 
mikvasta kullanılmaktadır. 1932 senesind~ 
sivil tayyareler tarafından (420.000) hek
hır cesametindeki arazide muzır haşeratı 

tPmizlemişlerdir. Ayrıca (580.000) hektar 
1tk arazide de sıtma mikroplarına karşı 

n~vaffakıyetle miicadele etmişlerdir. Tav
vareler binl!'rce hektarlık araziye her 'l*'· 

ıe pirinç, buğday ve sair hububat ekmek
tf dirler. Sovyet tayyareciliğinin geçenler
de kutup civarının buzlan üstünde (Çel. 
Yuskin) vapuru kazazedelerini kurtarmış 

oldukları ht>nüz hatırlardadır. Bu hizme 
tin kıymet ve ehemmiyetini ve Sovyet tay
Yarecilerinin kabiliyetlerini bir kat dahJ 

ıspat etmiş olduğunu iyzaha hacet yoktur. 
Cemiyenmizin mensup bulunduğu Bey 

n"lmilel Hava Federasyonunun bilhassa 

faaliyet sahasını teşkil eden spor ve turizm 
tayyareciliği olduğundan Sovyetlerin fe
derasyonumuza girmelerindeki ehemmiye
ti iyzah için bu memlekette 5por ve turizm 
tayyareciliğinin bugün ne vaziyette oldu
ğuna dair biraz iyzahat vermek isterim. 

Demin, Sovyetlerin (Ossoaviyachim) 

lf.ı.•.;""'ivti Milliye'nin romanı: 3 

Cemiyetinden bahsetmiş ve bu teşekkülün 
Sovyet gençliğinde günden güne daha kuv 
vctli ve daha şumutlü olarak havacılık 

ŞC'> ~ ve hevesi uyandırmakta olduğunu te
barüz ettirmiştim. Spor ve turizm tayyare
leri yapan fabrikalardan da bahsettim. 
Spor ve turizm tayyareciliği zahiren bir 
spor ve eğlence mahiyetinde gibi görii
nür. Fakat içyüzü, yani maksat ve gaye· 
ıi daha çok mtihim, battll hayati bir ebem· 
miyeti haizdir diyebilirim. Tayyareciliğin 
bu sahası bir memleketin havacılığının te· 
rakki ve tekamülünde en büyük ve kuv· 
vetli bir amildir. Bunu bir misalle iyzah 
edeyim: 

Bugün, Ankara'n n 
sayılı bir spor 
günü olacaktır 

Ba sene lik maçlannda şampiyon olan 
Çankayalılar Türkiye birinciliklerinde mm
tab.Jarmı iyi temsil etmek için §ampiyon 
olahdanberi ıittikçe artan bir çahımaya 
baılamııtır. Çankayalılar ha maksatla ba • 
gün de Ankara Gücünün yeni sahasında 
Demirsporla bir maç yapacaktır. Bu maç 
falllpİyonlann çalıpnalarmm verimini gös • 
tereceği için dikbtle seyredilmeğe değeı! 
bir maçtır. 

Spor tayyareleri arasında cihanın en 
büyük bir sürat müsabakası olan ingilizle
rin Beynelmilel Şinayder Kupası müsaba
kalan askeri avcı tayyarelerinin tekAmülü 
ne amil olmuş ve bugünkü günde ingiliz 
bava ordusuna dünyanın en yüksek kabi
liyetli (Havker Hay Spit Fiyuri) avcı tay 
yarelerini kazandırmıştır. Gene spor ve tu
rizm tayyareleri arasında bir sürat müsa
bakası olan fransızlann Beynelmilel 
(Doyç Dölamört) kupası müsabakaları. 

tayyareleri o derece tekamül ettirmiştir ki. 
gelecek seru:ye fransız hava ordusuna sa· 
atte ( 500) kilometre kadar sürate malik 
pek mükemmel avcı tayyareleri kazandı -
racağı mütebassıslarca bir emrivaki ad -
dolunmaktadır. Bu müsabaka posta tayya· 
relerini de şimdiden 300 kilometre sürate 
çıkarmıştır ki posta tayyareciliği için mü
kemmel ve kafi bir performastır. 

Ra•ya'Jaki tiirlt taldı 111 mülıtnJisl~rİntltn bir ırrıp •çıt§ yaptıklan tayyart öniind~. 

Bu maçtan sonra bu mevsimin en gü • 
ıel bir maçım seyredeceğiz. O da: Ankaı a 
Gicü - Çukaya B takımlan arasında ola• 
cakbr. 

Bundan başka, spor ve turizm tayyare
ciliği gençliğin tayyareciliğe merak ve he
w:sini artırmakla beraber gençler arasın
da birçok kıymetli ve yüksek kabiliyetli 
tayyareciler yetiştirir. Böylece bir memle
kette kendiliğinden denecek derecede mas 
rnfsız v kolay yetişen bu genç tayyareci
ler hava ordusunun ihtiyat kuvvetidir. Bu 
kuvvetler her memleketin müdafasında en 
büyük rolleri oynıyacaklardır. 

İşte spor ve turizm tayyareciliğinin di
ğer havacılık sahaları üzerinde ve mcmle
kıı:t müdafaasında haiz bulunduğu şu bü
yük ve bariz tesirleri pek güzel bilen dost 
ve komşumuz Sovyctler bu sahaya da bü
' ük bir kıymet ve ehemmiyet ve rmiş ve 
~.lll hususta çok terakki etmiş bulunuyor-
1ar. 

Memleketlerinde bütün havacılık fan-

medeniyet uğrunda hiç tereddüt bile et· 
meden can verirken, cesur hava sporcula
rı da (7.000) ve hatta (8.100) metre irti· 
fadan kendilerini tayareden aşağı atar ve 
yere ancak (150-200) metre kaldıkları va
kit paraşütlerini açarlar. 

Spor ve turizm tayyareciliğinin gençli
ği daha büyük bir vüsat ve şümulle cezp 
ve celbeden bir şubesi vardır: 

Motörsüz uçuş: Motörsüz tayyarecilik 
motörlü tayyarecilikten daha tehlikesiz ve 
onunla nisbet kabul etmiyecek derecede 
ı1cuz olduğundan gençliği ufak yaşlarına 
kadar çerçevesi içine aln, sıhhi, pek hoş, 
eğlenceli ve heyecanlı bir hava sporudur. 
Sovyetler bu şubeye pek ehemmiyet ver
mişlerdir. Sovyetler memlketinde (V N U 

P P) Trüstünün planör fabrikası tarafın
dan yapılmaka olan bu motörsüz tayyare 
veya planörlerden (US-3) markalı bir pla
nör Sovyet dostlarımız tarafından geçen
lerde gençliğimize hediye edilmişti. 

Motörsüz tayyarecilik gençliği tayya
reciliğe hazırlar. Motörsüz uçuş yapan 
~ençler motörlü tayyareciliği pek çabuk 
::iğrendiği gibi bu gibiler motörlü tayyare
cilikte çok yüksek kabiliyetli birer pilot o 

1 ırlar. 

Motörsüz tayyareciliğin gençlik üzerin· 
'.le irade kuvveti, disiplin. ees:ıret, zeka. 
dikkat ve biribirine yardım hislerini artır
·hğı için pek mühim bir terbiyevi tesiri de 

livet ve hareketlerini bir nizam ve intizam •·;;ırdır. 

ltına almak için 1921 tarihli hava kanu
'lunu tadil ederek l932 senesinde fevkaHi-

le mükemmel bir hava seyrüsefer kanu
•m neşretmislerdir. Sovyetler bu kanunu 
'1ırydana getirmek için hemen bütün cihan 

hwacılık kanunlarını 7 sene geceli gün
-'ü11ü tetkik ve mukayese etmişler ve di
vebilirim ki dünyanın en mükemmel hava 
1~nununu tedvine muvaffak 'llmuşlardır. 
U;ıvacılığm terakki ve inkişafı için bu ka· 
-ıun esastır. 

Sovyet gençliği şimdiye kadar beyneJ
niJel tayyare ve balon müsalıakalanna gir 
nemi olmakla beraber memleket içinde 

hiç durmadan çalışmış ve beynelmilel en 
vcksek rekorlar derecesinde rekorlar yap
'llaktan geri durmamışlardır. Sovyct ba-
1oncuları Kozmik Şuaat hakkında ilmi tel· 
kikatta bulunmak için (22.000) metre ir
• :r,::ı. Stranoc;fer'e çıkar ve bazıları ilim vF 

Geçen sene eylfıl ayı içinde Kınm'da 

< Koktebel) de yapılan motörsüz tayyare 
'llÜsabakaları hakkında aldığımız malfımat 

Sovyet memleketinde hava sporuna veri -
len ehemmiyeti göstermeğe kafidir. 

Bu müsahakalara (61) motörsüz tay. 
y.ue iştirak etmiş ve yedi gün zarfında 

bu planörlerle ceman (l.000) saatten faz
la uçuş yapılmıştır. 

Müsabakaya giren ( 40) tip tayyareden 
(27) si 933 modeli idi. Bunlar arasında 

19 yasında (Molçanof) isimindeki bir gen
cin yaptığı (N. 1) tipi planör parlak mu
vnffakıyetleriyle nazarı dikakti cdbetmiş· 
tir. (Groşef) in (GN-2) tipi müsalıakanm 
< n baskın planörü idi. Bu motörsüz tayya
ıe (2.600) metre irtifaa kadar çıkmıştır. 
Müsabakalarda 7 dünya ve 5 rus rekoru 
kırılmıştır. Bundan başka, havadaki mo-
örsüz tayyare ile telsiz irtibatı tecrübelc-

ri de yapılmı§ ve muvaffakıyet istihsal o

lunmu~tur. Sovyet gençliğinin havacılığa 
hr~I gösterdifi rağbet ve duyduğu heye
can bu gençliği ve dolayısiyle bütün mem
leketi havacılık sahasında çok ileri götür
müş ve yükseltmi§tir. 

Sovyet havacılanrun havacılık spor ve 
tıırizmi sahasında gösterdikleri kabiliyet 
~e muvaffalayctlere rağmen komşumuzun 
bugüne kadar beynelmilel hava federasyo
nuna girmemi~ olması bu purformanslann 
resmen tanılmasına ve cihan Hava Milli 
kulüpleri veya Tayyare Cemiyetlerince da
ha ciddi bir kıymet ve ehemmiyetle takip 
olunmasına mani oluyordu. 

Aııkan Cücii B takımı fUDpİyon, Çan
kaya da ikincidir. ikisi de pek yakında afa• 
beylerinin yerleriui çok kuvvetle tutmaia 
namzet olan bu genç takımlarm bugünkü 
maçmm çok zevkli ve heyecanlı olacağını 
ıiipbe yoktur. Çankayalılar ba maçı mutla• 
ka kazanmak için oynıyacaklarmı söyle • 
mektedirler. Beri taraftan Ankara Güçlüler 
fampiyonlağu tam bir kudretle almıf bir ta• 
lcım olduğu için kolay kolay yenilmeğe ge • 
len bir takım değildir. Ba iki genç takımı 
bugün de zevkle seyredeceğimiz için iyi bit 
giin geçireceğiz demektir. 

Birinci maç saat 13,30 da ba1lryacakb11 

Bugünkü bisiklet 
müsabakaları 

Sovyetlerin Federasyonumuza girmeğe 
karar verdikleri baklanda fransızca 

( L' Auto) gazetesinde gördüğünüz bava· 
disi biz de okuduk. Biz, bu dost milletin 
bu mühim kararını bütün kalbimizle al· Türkiye bisiklet federasyonu; 
kışlar ve bunu cihan sivil tayyareciliği için teknik heyetlere yaptığt bir tamim" 
mesut bir hadise sayarız. de bütün Türkiye dahilinde bisiklet 

Pamuk '\-'C huhuhat fiatlarmda 
diisüklük • 

tesvik müsabakaları yapılmasını bil 
dirmiştir. Aldığımız malumata göret 
bugün memleketimizin birçok yer •. 
terinde teşvik müsabakaları yapıl • 

Adana, 6 - Piyasada pamku ve hubu ması için hazırlıklar yapılmxş ve ter .. 
bat fiatlannda hafif ve devamlı bir düşkün tibat alınmıştır. 
lük vardır. Bugün mısır pamuğunun kilo Bugün Ankarada Akköprüdel} 
su 33-33,25, ekspres 34 tür. Dört beı Etimesuda kadar gidip gelme elli 

kilometrelik bir tecrübe müsabaka' 
gündenberi pazara gelmiye baılıyan koza Si yapılacaktır. Saat seki.z buçukta 
nın kilosu da 5,5 kuruşa satılmaktadır. başhyacak olan bu müsabakaya bir • 
Arpanın kilosu 2,5 yulafın da 2,25 kuru çok bisikletçinin iştirak edeceği tan 
şa düşmüştür. ( A.A) min edilmektedir. Müsabaka netice., 

Adanada ekmek fiatları. 
Adana, 6 - Ortada hiç bir sebep yok 

ken ekmek fiatları Üç dört gündenberi ki
loda 20 para artırılmıştır. Alakadar ma -
kamlar bu hususta tetkikata ba~lamıştır. 
Biri karııyakada diğeri şehir içinde olmak 
üzere iki değirmenin yalnız köylü buğday 
larını üğütmesi ve koruma kanunundan 
hariç tutulması için tekrar Maliye V eki.le 
tine müracaat edilmiştir. (A.A) 

(,anakakle rnıntakasmda yağmur. 

Çanakkale, 6 - Çanakkale mntakası
na bu hafta iki defa mebzul yağmur yağ 
mı§, kuraklık sıkıntısı kaybolmu~tur. 

(A.A) 

lerini yarınki gazetemizde yazaca c ı 
ğız. ·-

Ankara fidanlığı 
Cebeci ile yeniıehir arasında tesis edl • 

len ve o mmtakayı ye ·nendiren ve ıiisliyell 
fıdıınlığm geçen aydan iytibaren vilayet ta• 
rafından idaresi vilayet makammca tensip 
edilmiştir. Fınanlık Ankaranm meynlı, mey, 
vasız ve ziynet fidanlarını Te ağaçlarını te
min etmeğe çalı11cak ve fidanlık mmtaka .. 
smrn gnzel bir komlok olmasını temin ede • 
cektir. Halkın bava alma ihtiyacı için de fi· 
danlık içinde güzel bir park ve çiçek hail cı 
çesi vücode getirilmesi tekarrür etmiJtir. 
Bu husustaki faaliyet de son baharda baı • 
hyacaktır . 

Tefrika: 87 

ba • 
ı. 

yeniden iycat etmek lazımgelen kendi kendini kıyıda terket
mek zevki idi. "Yıllar var ki hep içimden dilediğim tek şey 
uyumaktır ... ,, 

kat buna razr olmıyacağı da muhakkaktı. Yanan yalnız bil\ 
kandil bırakmıştı. "Şehvanilik kendinde veya karşısında • 

kinde veyahut her iki tarafta da istihkar duymaktır. Görü· 
nüşe bakılırsa bu da bir fikirden ibarettir ... " diye düşündü. 
Zaten kadın bu daracık, vücuda yapışan çinli gömleği ile 

Andre ltalro 

Belki vaktiyle o da sevmişti. Şimdi onun hayatını zehir
liyen duyguya acaba hangi kendini bilmez ruhiyatçı sevda 
adını vermişti? Sevda, heyecanlı bir musallat oluştur; kadın~ 
ları da ona musallat oluyorlardı, evet, bir intikam arzusu 
gibi. Hakkında hiç bir hükmü kabul etmiyen o, şimdi gidip 
ltadınlardan hüküm istiyecekti. O, kendini beğenmiş kadın
larla ve orospularla düşüp kalkmağa mecburdu. Onlar birer 
\1\.icuttan ibaretti. Eyi ki öyle. Ya öyle olmasaydı .... "Siz, azi
~irn, bir kadının insan olduğundan şüphe bile etmeden ölecek 
tiniz ... ,, Valeri için belki bu doğru idi, kendisi için değil. 
nir kadın, bir insan ha 1 Kadın bir istirahat, bir seyahat, bir 
Q" 
Uşmandır ... 

Zaten. merdivenin her basamağında terliklerini şakırda
tarak, ardısrra yukarı çıkan genç kadından, uyku ilacı va
zifesi görmekten daha eyi, ne bekliyebilirdi? Beraberce af
yon odasına girdiler: Mongolistan hahlariyle döşenmiş bir 
odacık ki hulyaya dalmaktan ziyade kendini şehvete vermek 
için hazırlanmış ... Duvarda ilk kama devresine ait bir büyük 
levha ve bir Tibet sancağı ... Kadın rubabını bir sedir üstüne 
bıraktı. Masanın üstünde jad saplı. süslü ve kullanışsız af
yon çekmeğe mahsus aletler .. Kadın elini bunlara uzattı: 
Ferral bir hareketle onu bundan menetti. Uzaklarda patlı· 
yan bir ti.if eğin sesi masanın üzerindeki iğneleri sarstı. 

- Şarkı söyliyeyim mi? 
- Şimdi olmaz. 
Ferral kadının giyinmiş olduğu eflatun ipekten dar en -

tarinin hem belli edip hem sakladığı vücuduna dikkat edi
yor ve hayret içinde olduğunu biliyordu: Çin' de şarkı söy
lemeden, konuşmadan, yemek masasında hizmet etmeden, 
yahut afyon piposu hazırlamadan bir eğlence kadını ile yat
mak adet değildi. Böyle hareket etmedikten sonra, neden 
bir orospuya baş vurmamalı idi? 

daha çok cazipti. Fakat Ferral biraz heyecan duyar duymas, 
yahut kendini bekliyen bu vücudun itaati karşısında hey .. 
can duyduğunu sanar sanmaz sakinleşti. Zevki, kendini öte• 
kinin yerine koymasında idi, tazyik gören ötekinin, onun ta-

rafından tazyik gören kadının yerine koymasında .. Zaten o 
ancak kendi kendisi ile yatardı, yalnız şu farkla ki bu malt .. 

sada erişmek için tek başına olmaması lazımdı ... Jisor'un 
ancak tahmin edebilmiş olduğu şeyi şimdi iyice anlıyorduı 

onun iktidar iradesi hedefine hi~ bir vakit varamıyor, ancal< 

bu hedefi yenilemekle yaşıyabiliyordu; fakat ömründe bir 

tek kadına temellük etmiş bile olsa kendisini beklemekte ~ 

lan bu çinli kızın vücudunda arzuladığı bir tek şeye, kendi 

kendisine temellük ediyordu, temellük edecekti. Kendini 
görmek için başkalarının gözüne, kendini hissetmek için bir 

Geçerken Nankin Road'daki evlerin birinden bir kız al
Qı: güzel ve tatlı yüzlü bir kız. Otomobilde, yanında oturu
~or ve rubabmın üzerine uslu uslu konmuş ellcrile bir Tang 
heykelciğine benziyordu. Nihayet eve vardılar. Ferral kızı 
l>eşine takıp, her zaman genişken bu sefer ağırlaşan adım
~iYle, merdivenleri çıktı. Düşündüğü "yatıp uyuma~tı. ... ,, 

Yku sükfuı ve huzur demekti. Yaşamış, mücadele etmış ya
t:trnıştı; bütün bu uğraşmalarm türlü biçimlerinin altında, 
~a. dipte, bulduğu tek hakikat, kendini brrakıvermek, suda 
Oğuımuş bir arkadaşı, bir zavallıyı, her gün hayat şeklini 

- Afyon çekmek de mi istemiyorsunuz? 
- Hayır. Soyun. 
Onun haysiyetini ink'ar ediyor ve o da bunu biliyordu. 

Tamamen soyunmasını istiyecek kadar ileri gidiyordu, fa-

kadının duygusuna ihtiyacı vardr. Niçin buraya asılmış ol· 

duğunu iyice bilmediği duvardaki Tibet resmine bak • 

tı: yolcuların serseriler gibi dolaştıkları renkleri uçmuş bir 

alemde iki iskelet titriye titriye biribirine sarılmışlardı. 

Kadına yakla§tı. 

Sonu var 
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ıM. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

Cins ve miktarları yazılı beş kalem erzakın hizalarında 
gösterilen günlerde kapalı zarf usuliyle ihaleleri yapılacak· 
tır. İstekliJerin şartnamesini görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için de teklif ve teminatlariyle münakasa 
günlerinde saatlerinden evel İstanbul'da Selimiye'de fırka 
satın alma komisyonuna müracaatları. (2235) 
İhale tarihi Saat Cinsi Miktarı Muvakkat teminatı 

13-9-934 
15-9-934 
16-9-934 
17-9-934 
18-9-934 

14 Yulaf 
14 Kuru ot 
14 Odun 
14 Saman 
14 Ot 

kilo Lira 
16,000 600 

330,000 1 113 
107~00 1007 
275,000 517 
310,000 1776 

- -3627 

Kiralık Hane 

Ulucanlarda Cümhuriyet 
mektebi yanında birinci katta 
yemek odasr, mutfak, salon, 
çamaşırhane, hala ve ikinci 
katta yatak odası, termosifon 
lu banyo, sandık odası, salon 
ve misafir odasını havi suyu, 
'!lektriği mevcut kargir müs • 
takil bir hane kiralıktır. Balcı 
7.ade Fuat Beye müracaat. 

Telefon: 2058 8-3729 

ANKARA CÜMHURİ
YET MÜDDEİUMUMİLİ
GİNDEN: 

Ankara Asliye emanet dai

Edirne Erkek Lisesi, Kız ve Erkek muallim 
mektepleri satın alma komisyonundan 

1 - Oç mektebin 1935 nihayetine kadar ihtiyacı bulunan (41) kalem muhtelif cins erzak ve saireıi 
hizalarında yazılı suretlerle 19/ 8/ 934 tarihin den itibaren yirmi gün müddetle kardırmıya konulmuş tur. 

2 - Kırdırma, 8/ 9/ 934 tarihine raslıyan cumartesi günü saat 15 te hükumette toplanacak komisyonda 
yapılacakbr. 

3 - Kapalı zarfla vermeğe istekli olanların kanun da yazalı nsullere göre yapacakları teminat ve tek!;f 
mektuplarını belli saatten 15 dakika eneline kadar kabul edilir. 
Açık kırdırma ile vermeğe istekli olanlar mu vakkat teminat veya banka mektaplarile kırdmnıyı 
İflirak edebilirler. 

4 - istekli olanlar şartnameleri her gün bu mektepler idarelerine müracaatla görebilirler. (5079) 
Kız Muallim Mektebi Erkek Muallim Mektebi Erkek Lisesi 
Asgari Azami ı\sgari Azami Asgari Azami Erzakm cinsi Münakasa ,ekli 
25000 35000 33000 36000 22000 30000 Kilo Ekmek Kapab zarf 
8000 16006 5000 6000 3500 4500 ,, Koyun eti ,, 

İLAN ••••••------• resinde eşyayı cürmiyesi mev 
3000 5000 4500 600C 2500 3500 ,, Sığır eti Açık 
2000 3006 2300 2500 1500 2000 ,, Sade yığ Kapah zarf 

Vizede bulunan kıtat hay · 
van:-tı için 45,291 kilo kuru ot 
44.341 kilo saman 96,156 kilo 
arpa aleni münakasaya kon 
muştur. İhalesi 10 eylGl 1934 
pazartesi günü saat 15 tedir. 
Talipl~r evsaf ve şeraitini an· 
lamak için hergün mezkfir ko
misyonla lstanbul levazım a -
mirliği, Kırklareli, Tekirdağ, 
ve Edirne defterdarlıklarına 
ve münakasaya iştirak için de 
teminatlarile vaktinde Vize 
askeri satın alma komisyonu· 
na müracaatları. (2107) 

7-3507 
ti.AN 

Safranbolu'daki liıtalann ih 
tiyacı olan (220000)" kilo fab
rika unu kapalı zarfla münaka 
saya konmuştur. İhalesi 19-9-
934 cumartesi günü saat 14 te
air. Sartnamesini görmek is
ti venlerin Ankara'da M. M. 
V. Satınalma komisyonuna ve 
münakasaya iştiralt edecekle
rin oe münaliasa günü saatin
aen evel teklif ve teminatla
riyle Safranbolu'da Askeri sa
bnalma komisyonuna müra-
caatları. (2107) 7-3612 

İLAN 
Hava rasat müdürlüğü bi -

nasımn tretuvar ve elektrik 
tablosu pazarlıkla yaptınla -
caktır. Şartnamesini görmek 
lstiyenlerin her gün pazarlığı
na iştirak edeceklerin 11. 9. 
934 salı günü saat 10.5 da te
minatlariyle birlikte M. M. V. 
satmalma komisyonuna müra 
caatlan .(2327) 8-3731 

İLAN 
Ordu ııhhi ihtiyacı için 10000 

adetkit güt satın almacaktır. ihale
si 24.9.1934 pazartesi günü saat 14 
Cle icra edilecektir. Talipler evsaf ve 
fartnamesini görmek üzere hergün 
ve münakasaya i§tirak edeceklerin 
o gün ve saatinden evel teminatlarile 
birlikte M.M.V. satın alma komiı • 
yonuna müracaatları. (2305) 

7-3710 

Tophanede lstanbul Le
vazım Amirli~ Satın 

Alma Komisyonu 
11an1an 

İLAN 
Levazım Dikim Evi ihtiya

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

1 As. Fb. U. l\td. Sa. Al 
liomisvonu ilanlan. 

MUHTELİF EB'ATTA 
RAYBALAR. 
MUHTELİF EB'ATTA 
ZIMPARA TAŞLARI. 

Yukardaki malzeme ayn 
ayrı aleni münakasa suretiyle 
7. 11. 934 tarihinde saat 14 te 
ihalesi icra edilecektir. Talip
lerin şartname için her gün 
öğleden sonra münakasaya 
girmek için de o gün teminat 
ile müracaatları. (2321) 

7-3737 

MUHTELİF ALAT 
Yukardaki malzeme kapalı 

zarf suretiyle 7. 11. 934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra edile 
cektir. Taliplerin şartname 
için her gün öğleden sonra 
münakasaya girmek için de o 
gün teminat (ve teklifat) ile 
müracaatları. (2320) 8-3738 

MUHTELİF FREZE VE 
DESTERELER 5. 11. 934 
MUHTELİF EGE-
LER 5. 11. 934 -----••--1111! 17 KALEM ZIM-Güz yapraklan PARA KAGIDI 9. ıı. 934 
27 KALEM KAS-

Hamdi Gökalp'm Güz yap· NAK KAYIŞI 9. 11. 934 
rakları adlı şiir kitabı çıktı. -Yukardaki malzeme hizala 

A K B A kitap evinden 1 rı •• daki gösterilen tarihlerde 
arayınız. Değeri ayn ayn kapalı zarfla saat 14 

30 kuruştur. te ihale edilecektir. Taliplerin 
----·•-•8--•37•4•8--li şartname anlamak üzere her 

gün öğleden sonra ve müna • 
ANKARA MAHRUKAT 

DEPOSUNUN DİYANET 
RİYASETİ KARŞISINDAN 

Bo kerre Dabaihanede Cümha· 
riyet bahçesine nakletmif olduğu . 
mu muhterem müıterilerimizin na · 
zarı dikkatine arzeylerim. 

Entirasit kok ve her nevi mah · 
rakat ihtiyacı depomazcı ıahaletle 

tnnin olarıar. 
Telefon: 2075 7-3490 

kasaya girmek için de o gün 
teminat ile müracaatları. 

(2319) 8--3739 

İLAN 
Grup- 3 

1200 adet Maksim Tüfek 
namlusu 11-9-934 

Grup - 5 
21 kalem malzeme 11-9-934 

Grup - 4 
1400 kilo beyaz sabun 
3000 kilo arap sabunu 

Mektepler satın alma Grup - 6 
13-9-934 

komisyonu reisliğin - 20 ton Grafit 13-9-934 

d Grup- 7 
en: 31890 kilo tutkal 13-9-934 
İnşaat Usta Mektebine 90 Yukardaki gruplar hizala-

ton Ankara çimentosu açık rındaki tarihlerde pazarlıkla 
münakasa suretiyle alınacak- alınacaktır. Şartnamesini gör 
tır. Bu işe girmek istiyenler mek istiyenlerin her gün 13,30 
münakasa günü olan 5 teşrini- dan 15,30 za kadar ve pazarlı· 
evel 934 tarihinde saat 15 te ğa gireceklerin de yevmi mu
teminatlariyle birlikte komis- ayyeninde teminatlariyle bir-
yona müracaatları. (2383) likte komisyona müracatlan. 

8-3830 (2394) 8--3829 

cut olupta muhakimce sahip · 
lerine iadesine karar verilen 
eşyanın tarihi ilandan itiba -
ren on beş gün zarfında mez
kur daireye müracaatla eşyala 
rmı almaları aksi takdirde 
bunların Maliyeye aynen dev
rolunacağı son defa olmak ü
zere ilan olunur. (2409) 

8-3838 

r········-~ ~i Merka Hastahanesi dahili ~ 
• Hastalıklar Miitehaum l 

: Dr. Zeki Hakkı • 
4 Almanya'da ihbıHıru ikmal l 
1 etmiştir. • 
4 • 
~ Haıtalannı her gün öğle l 

4 
den ıonra Adliye Sarayı ya· ~ 
nmda Gençağa apartımanın· • 
da kabul edeı-. Telefon:2357. 

7 - 3307 • 

wwwwwwwwww\ __________________ , _____ _ 
Kiralık Daire 

Ankarada Çocuk sarayı cadde -
sinde polis noktası karıısmdaki ı -
partmıanrn üçüncü dairesi kiralıktır. 
Bet oda, su, banyo, elektrik ve ha 
vagazı vardır kapıcıya müracaat. 

8-3821 

iyi bir 

Daktilo 
aranıyor 

Vesaiki ile beraber imti
han olmak ve şartlan öğ
renmek üzere Akköprü cad-
desinde inşaat idarei fen
niyesine müracaat. 8-3801 

MÖBLE ODA 
T enıiz aile neıdinde, banyo, ser

vis, çamaşır, kola, sıcak sa ,tam ko11-
for. Kirası ucuz Yeniıehir Sıhhiye 
sokafı No. 37 alt kat. 

8-3810 

1500 2000 1000 1300 800 1200 ,. Zeytin yai Açık 
2000 3000 3000 3500 1500 1800 ,, Pirinç ,, 
4000 5008 3000 3500 1500 2000 ,, Şeker ., 

50 7S ıs 2S 20 25 ,, Çay ,, 
1000 1200 700 1000 300 400 ,, Tuı ,. 
2500 3000 2000 3001 1500 2000 ,, Karo soran ,, 
1500 2000 2500 3000 1500 1809 ,, Has an ., 
300 500 450 700 500 700 ,, Makama, ıefıriyt ,. 

1500 2000 1000 1590 l300 1500 ,, Kara fasolr• ,, 
350 550 100 150 300 400 ,, Nohut .. 
800 12or 500 600 400 500 ,, Saban ., 
800 1000 150 200 300 350 ,, Soda ,, 

3000 5000 - 6000 10000 ,, Kok kömiirii ,, 
200000 250000 175000 200000 25000 5000~ ,, Odan ,, 

1500 2000 2000 3000 2500 3000 ,, Süt ,, 

' 

3000 5000 4000 5000 2500 3000 ,, Yoğurt ,, 
40000 60000 40000 60000 20000 25000 Adet Yumurta 

300 500 200 250 350 500 Kilo Mercime1' 
1000 1500 lOOO 1300 900 1100 ,, Peynir 
300 500 200 250 300 500 ,, Kapr 
300 500 200 300 300 400 ,, Zeytin 

7000 10000 1000 8000 2000 3000 Adet Limon 
500 l 00( - 150 200 Kilo Reçel 
l 50 200 100 l 50 100 150 ,, Salça 

2000 4000 2000 4000 2000 3000 ,, Lahna 
2000 4000 2000 4000 2000 3000 ,, Pırasa 
3000 6000 3000 6000 2000 3000 ,, lspanalC 
500 1000 500 1006 750 1000 ,, Kereviz 
300 500 300 500 1000 1300 ,, Havuç 
- - 100 150 ,, irmik 
60 100 50 60 25 50 ,, Kuru bamJI 
10 12 10 12 5 7 ,, Lra biber 
12 15 10 12 S 7 ,, Kırmızı bibeı 
- - 150 200 ,, Gaz 

500 600 500 606 Paket Çim 
700 1000 500 600 500 600 Kilo Sirke 

5000 8000 3000 6000 3000 6000 ,. Patates 
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Ankara Beledive Reis · 

liği i1an lan. 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinden : 

İLAN. 

Temizlik ameleleri için 271 
çift postal yirmi gün müddet
le ve kapalı zarfla münakasa
ya konulmuştur. Şartnamesi
ni görmek istiyenler her gün 
yazı i şleri kalemine müracaat 
lan ve taliplerin 29 eylUl 934 
cumartesi günü saat on bucu
ğa kadar tcminatlariyle bir

1 - Vekalet müstahdemleri için (26) takım erkek elbl• 
sesi (3) takım kadın kostümü (4) erkek paltosu pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 10. eylUl 1934 tarihine rasthyan pazartesi 
günü saat 15 de vekalet levazım müdürlüğünde kurulacak 
komisyonda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve kumaş nümunesi her güıı 
vekalet levazım müdürlüğünde görülebilir. 

4 - İsteklilerin mezkur gün ve saatten evet (65) lira 
(41) kuruşluk muvakkat teminatlarını vekalet veznesind 

----------- tikte teklif mektuplarım bele
yatırarak muayyen saatte maliye şubelerinden aldıkları içiı:ı 
de bulunduğumuz mali yıla ait unvan ruhsat tezkereleri vdJ 

nüfus hüviyet cüzdanları ve ehliyet vesikalariyle birliktO 
komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. (2416) 8-38d 

Cebeci Merkez hastahane • 
si dahilive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalarını her gün iki · 

den ~nnr~ Anlive sarav1 kar· 
şısında Faik B. apartımanm· 

da kabul eder. 
Telefon: 3613 

diye encümenine vermeleri. 
(2408) 8-3837 

İLAN 

Su işl eri ambarında mev
cut eski font boru parçaları 
yirmi gün müddetle ve aleni 
surette müzayedeye konul
muştur. ~arçaları görmek isti 

----------·- yenler her gün su işleri mü-
İ 1 a n aürliiğüne ve taliplerin de 29 

Türkiye Tiftik Cemiyeti
nin Lalaham'ndaki inşaatın -
da suva işleri vardır. 
Talipler Bentderesinde mer

kezi umumiye müracaat etsin 
ler. 8-3826 

D. D. Vollan ve Liman · 
lan U. Md. Sa. Al. Ko· 

rnisyonu ilarıla .... _ 

İLAN 

eylUl 934 cumartesi günü saat 
on buçukta belediye encüme
nine müracaatları. (2411) 

8-3839 

Ankara Levazım Amirli
ği Sahn Alma Komİl!I 

yoou lylan)a,... 

İLAN 

J:iır milyon seksen uC:Ş bin 
kilo arpaya kapalı zarf günü 
verilen fiat gali görülmekle 

:ıv ton kireç 1000 kg. alçı pazarlığı 9 eylı11 934 pazar gü
ile 2 adet yazı makinası alına - nü saat on dörttedir. Sartna
caktır. Ta~pl~ri~ ev~a~ tes.biti mesini görmek üzere her gün 
ve pazar~~ga ıştıra.k ıçın kıreç ve pazarlığa iştirak için de 
ve alçı numune~~r~,:Yle beraber vaktinde teminatlariyle bera-
11.9.1934 salı gunu saat 15 de ber Ankara Levazım Amirliği 
Ankara mağazasında bulun - satın alma komisyonuna gel-
maları. (2417) 8-3843 meleri... (2389) 8-3828 

Biga Belediyesinden 
. Bigaya getirilecek su için tefrişi iycap eden borular, k~ 
şıfnamede yazılı bedeli keşif üzerinden 3 ay zarfında teslirt1 
edilm:k ve % 25 i teminat mektubu mukabilinde peşin v~ 
o/o 75 ı boruların İstanbul'a vürudunda fenni sartnamedek• 
evsaf ve tazyika uygun bulunduğuna mütedair~ raporu istib• 
salinden sonra orada bulundurulacak memurumuza boruta• 
rın tesliminde tediye kılınmak üzere 1-9-934 tarihinden iti
baren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konmuştur. Şartname örnekleriyle keşifname ve planları 
görmek istiyenlerin belediyemizden veya İstanbul Sirkeci 
Ferah Oteli sahibi Mehmet Beye müracaat eylemeleri v6 
taliplerin teminat mektubu ilişik bulunan teklifnamelerirıl 
ihale günü olan 22-9-934 cumartesi günü saat 15 ten evt.:1 
belediye riyasetine göndermeleri ilan olunur. (5449) 

.8-3841 

Manisa Vilayetinden: 
Vilayet ilk mektepleri için 16 kalem evrakı matbua 485 

lira 10 kuruş muhammen kıymet üzerinden eylUlün 30 uncıı 
pazar günü saat on beşe kadar müddetle münakasaya konul· 
muştur. Nümunelerini ve münakasa şartnamelerini görll1~1' 
istiyenlerin vilayet maarif müdürlüğüne ve münakasaya gı~· 
mek istiyenlerin muayyen vakitte vilayet daimi encümen'• 
nin toplanacağı vilayet makamına gelmeleri ilan olunur. 

(2406) 8~3836 

.. 



_J EYLÜL 1934 CUMA HAKIMIYETI MllllYE 
=-~ 

lY. emur alınacak 
Zi, aat Bankası Memurlar 

Müdürlüğünden: 

j Ankara Vilayet Sıhhiye 
Müdürlüğünden: 

Muayene ve tedavi evleri için 136 kalem ezcayı tıbbiye 
pazarlık suretiyle satın alınacağından taliplerin 13.9.1934 
perşembe günü saat 15 te muvakkat teminat olan 127 lira 50 
kuruşluk vezne makbuzu veya banka kefaletnameteriyle bir-

Bankamız ldarei Merke.ziyesinde çalışmak üzere lise. likte belli saatten evel vilayet encümeni daimisine ve şart
'l'icaret mektebi veya laakal orta mektep mezunlarından nameyi görmek istiyenlerin de sıhhat müdürlüğüne müra-

caattan ilan olunur. (2121) 7-3506 
bilmüsabaka iki daktiloğraf alınacaktır. Müsabaka netice-
sinde muvaffak olacaklara muvaffakıyet derecelerine göre 
60 liraya kadar ücret verilecektir. Talipler şeraiti ve imti· 
han gününü anlamak ve kayıt edilmek üzere 8 eylfıl 934 cu
trıartesi akşamına kadar evrakı müspiteleriyle birlikte Me-
tnurlar Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 8-3804 
........ 

ANKARA'DA 
Ha,•alarnı sıcaklığı ve sulann azalması müna!'chetile 

Şehir suyunun her semte muayyen saatlerde verilmesi ve havala-

Marmara Üssü Bahri Kumandanlığı 
satın alma heyeti reisliğinden 

20.000 kilo sade yağı 
Deniz efradı ihtiyacı i~in kapalı .zarf usuliyle münakasaya 

vazedilmiş ve 22 eylUl 934 cumartesi saat (14) te ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin şartnamelerini almak üzere Anka
ra'da deniz levazım müdürlüğüne İstanbul'da Kasımpaıa'da 
Deniz Levazım satmalma komisyonuna. İzmitte üssübahri 
satmalma komisyonuna müracaatları. (2311) 8-3725 

rın çok ucak fitınesi münasebetiyle balkua suya olan ilt~iyacmı dii- • 
fiinea aıieueemiı 1 eylil 1934 tarihinden itihama bir teneke HA~ lstanbul itba at Gümrüg" Ü 
YAT MEMBA 18111111111 faatmı om het lrarap iltdinüıtir. 

Zaınumda .. reti'6n1mtsi ha .... m1 .... tertibat alınmı!fır. Mu··du··rıu·•gv ünden· 
MaJaiyeti ~.ı koya n saire gibi yerler~eki suları içmek maJa. • 

ıa.-. salim ola.lllyacağnulu sıhhatınw telıılilteden luutanuk ~ İstanbul Gümrük Başmüdürlüğü için lüzumu olan 150 
1 7 7 5 a...anya telefoala H A Y AT sayu isteyiniz. Şehrim ton Lavamarin maden kömürü ile İstanbul ithalat ticareti 
her köfemde bila istisu bir tueb BAYAT l8J1l oa het

3
bnaıa n-ı dahiliye ve Sirkeci gümrükleri için 30 ton kok kömürü ve 

rilec:eğinde• sabolara fula pan ftllltyiaİz. 20,500 kilo mangal kömürü ile 240 çeki kesilmiş meşe cinsin 
8-380 den odun olbaptaki şartnamelerine tevfikan münakasa ile '-•---•••••••••-••ili• alınacaktır. Talip olanların 22 eylUl 934 cumartesi günü saat 

14 te İstanbul İthalat Gümrüğündeki Satınalma komisyo-
Kilis gümrük muhafaza taburu 

kumandanlığından: 
CİNSİ KİLO 

l.Jn 82552 
Fasulya 5460 
Pirinç 5460 
Patates 5460 
Tuz 4193 
Gazyağı 3926 
Çay 131 
Krrmızı biber 262 
Üzüm 1300 
Salça 1310 
Odun 410580 
Saman 36865 
Bulgur 5460 
Nohut 5460 
)fercimeli 5460 
Sade yağ 2620 
Sığır eti 26207 
Sabun 2227 
Şeker 1310 
PekmeZ' 1300 
Zeytin yağı 800 
Soğan 54t0 
~a 32849 

Kilis gürmük muhafaza taburunun 934 senesine ait efrat 
~t hayvanatmın yiyeceğidir. 

1 - Yukarda cins ve miktarı gösterilen yirmi üç kalem 
trzak bir senelik olmak üzere pazarlık suretiyle mevkii mü 
lqJtasaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartlan kağıdının tasdikli sureti Urfa güm 
'iit askeri satmalma ve Antep satmalma, Maraş askeri sa -
~ma. Kilis gümrük askeri satmalma komisyonlarında • 

3 - Pazarlık Kilis'te gümrük muhafaza satınalma komis 
)Qıııuğu tarafından yapılacaktır. 

ol - Pazarlık 26. 9. 934 gününe rastbyan çarşamba günü 
~t onda kapalı zarf usuliyle un ve unu müteakip erzaklar 
·qedilecektir. 
'- S - Her istekli muvakkat gü~enme teminatlariyle belli 

attan evel komisyona gelmelerı. 
~ 6 -Örneği görmek istiyenler.?er .~n saat 6 dan l4 e 

nuna müracaatları. ( 5211) 8-3694 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Etimesut mektebi talebesinin mayıs 935 gayesine 

kadar iaşeleri için muktazi 38 nevi kuru erzak ( 4630) lira 
(10) kuruş muhammen bedel üzerinden münakasaya konul
muştur. 

2 - Münakasaya gireceklerin % 7,5 muvakakt teminat 
akçelerini daha evelden muhasebei hususiye veznesine ya
tırmaları lazmıdır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek için her gün vilayet 
Maarif Müdür1üğüne ve ihale tarihi olan 10-9-934 pazartesi 
~nü saat on beşte daimi encümene müracaatları. (2145) 

7-3511 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Deniz şubesi için iki adet 

SlG. SU iskandil aletlerinin pazarlığı 27-9-934 perşembe gü
nü saat 10 dadır. 

2 - Talip1erin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce
becide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna 
~etmeleri. (2289) 7-3684 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Keşif ve fiatı tebdil edilen harita umum müdürlüğiı 

daire ve matbaa çatılarının tamiri pazarlığı 12-9-934 çarşam 
ba günü saat ondadır. 

. 
-

2 - Taliplerin şartnameyi gönnek üzere her gün ve pa 
zarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde tcminatlariyle Cebe 
cidc Harita Ummn Müdürlüğü satın alma komisyonuna gel 
meleri. (2288) 7-3683 

-
-
-

P.T.T. Başmüdürlüğünden: 
İzmir şehir dahili posta nakliyatı için açılan kapalı zarf 

münakasasındaki teklifler şayanı kabul görülmediğinden 
münakasa 11.8.1934 tarihinden itibaren bir ay müddetle pa 
zarlrk şekline ifrağ olunmuştur. 

-
Taliplerin İzmir Başmüdürlüğünde müteşekkil münaka 

kasa komisvonuna müracaat etmeleri. (2041) 7-3394 
-

Ankara Valiliğinden; 
dar satmalma komisyonWlda gorebılırler. (2331) 

'-..... , 8-7345 1 - Bu sene Ankara merkez ilk mekteplerine talebe ka 
- ---- yıt ve kabul muamelesine 10-9-934 tarihinde başlanacak v 

. 
e 

"aarif Vekaleti asarı atika 
~e müzeler müdürlüğünden 

"'-., luıkara kalesinin şimal ucundaki yüksek. burcun şark 
~inde yıkılmış olan dıvar aksamı kimılen ve eskisi 
~·tamir ettirileceğinden 6.9.1934 tarihinden 15.9.1934 ta
~ kadar sekiz gün müddetle ve pazarlıkla münakasaya 
~uştur. İhale 15.9.1934 cumartesi saat 15 te Maarif 
~eti inşaat komisyonmıda iaa edilecektir • 

'lalipler şartname ve tef errüatmı Vekalet İnşaat daire-
'7görebilirler. (2396) 8-3822 

~kara etnografya müzesi 
müdürlüğünden 

"'"-~lizenin orta avlusunun kapablması ve diğer aksamının 
'-~tr 3. 9. 934 tarihinden iytibaren yirmi bir gün müddet 
~ kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İştirak S::k talipler fenni ıartnameyi almak için Maarif VeWeti 
~ t dairesine müracaat edebilirler. İhale vilayet idare he 
~ ._ lll&bayaa komisyomı tarafmdan 24. 9. 934 pazartesi gü 

lt ıs te yapdacaktır. (2330) 8-3744 

. 
-

25-9-934 tarihine kadar devam edilecektir. Her ne kadar ted 
risat başlandıktan bir ay sonraya kadar kayıt muamelesi de 
vam ederse de talebeye ders başlar başlamaz yer bulunmas 
ve tahacüme meydan verilmemesi için bu müddet zarfmd 

ı 

a 
müracaat yapılması çok muvafık olacaktır. 

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

. 
. 3 - Talebe velilerinin evlerine en yakın bir ilk mekteb1 

ne müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (2103) 7-354 
. 
3 

Ankara Ticaret Lisesi 
Müdürlüğünden • • 

A - Mektebimize talebe kayıt ve kabulüne 1-1~1934 ta 
rihine kadar devam edilecektir. 

. 

1 - İlk mektep mezunları orta kısmı birinci sınıfına 
2 - Orta mektep mezunları Lise kısmı birinci smıfma 
3 - Dört sınıflı orta ticaret mektebi mezunları imtihan 

la Lise kısmı ikinci smıfma almır. 
-

B- Getirilecek vesikalar: 
1 - Mektep şehadetnamesi 
2 - Hüviyet cüzdanı 
3 - Bu senenin afi kağıdı ve mhliat rapora 
4 - 6 adet ves;kahk fotoğraf 
C - Denlere 1-10-1934 pazartesi günü başlanacaktır. 

{2351) 8-3780 
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Bozüyük Belediye 
Reisli,rinden: 

n 
1 - 4405 lira 14 kuruş bedeli keşifli Bozüyük belediyesi

e ait mezbaha inşaatı 24.8.1934 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkanlmış-
tı r. 

n 
2 - Bedeli-keşfin yüzde yedi buçucnliu nisbetindeki ka

uni teminatı muvakkate akçesi ve teklifnameye raptı la • 
rmgelen sair evrak münakasa şartnamesinde gösterilmiştir. 

3 - Bu baptaki münakasa şartnamesi ile fenni şartname 
e resimleri almak arzu edenlerin Bo.züyük belediye dairesi
e müracaat etmeleri lazımdır. 

z 

v 
n 

b 
4 - Münakasa ihalesi 13.9.1934 tarihine müsadif perşem

e günü saat 14 te encümeni belediye huzurunda vaprlaca .. 
mdan taliplerin muayyen gün ve saatinden evel teklif zarf
arını makbuz mukabilinde Bozüyük belediye riyasetine tev· 
ğ 

1 
d i etmeleri ilan olunur. (2310) 7-371 l 

Ankara Erkek L ·sesi 
Müdür üğüoden: 

t 
Ankara Erkek Lissei binasının elektrik tesisatı 6.9.193• 

arihinden 13.9.1934 tarihine kadar bir hafta müddetle ve 
pazarlık usuliyle münakasaya konmuştur. İhale 13.9.19J.l 
perşembe günü saat 15 te Maarif Vekaletin İnşaat komis

onunda icra edilecektir. v 
Talipler şartname ve teferrüatını Vekalet İnşaat daire-

c; inde görebilirler. (2395) 8-3823 

Polatlı Topçu alayı satın afma 
komisyonu Riyasetinden: 

Polatlı topçu alayı ihtiyacı için, 90,000 kilo un ile 310,000 
kilo kuru ot kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Un 
ve kuru ot aynı giinde 13 eyllll 934 perşembe un saat 11 de 
kuru ot saat 14 tedir. Taliplerin teminatı muvakkateleriyle 
birlikte topçu alayı satmalma komisyonuna müracaatları lü-
zumu ilan olunur. (2172) 7-3568 

Çanakkale Jandarma mek 
tepleri sabn a!ma komisyo· 
nundan: 

Çanakkale Jan- Gelibolu Jan- Bayramiç Jan- ihale, saaf 
darına birlik· darma birliği darma birliği tarihi güa 
1 eri için için için 

Kilo kilo kilo 
890000 210000 98000 12 eylul 934 çar .. 

1200 
120200 

41700 

şamba 15-16 ekmeı< 
150 ,, ,, ,, un 

13 eylfil 934 per• 
şembe Sığır eti 

J 5-9-934 cumarte .. 
si 15 pirinç 

1 - Çanakkale Gelibolu ve Bayramiç jandarma Birlikleri• 
nin ihtiyacı olan yukarda yazılı 4 kalem erzak kapalı zarfla 
münakasaya çıkanlmıştrr. 

2 - İhale Çanakkale hükumet dairesindeki Jandarma 
Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler arzu edenlere komisyondan verilir ve 
gönderilir. 

4 - Talip olanların teminat ve teklif mektuplan ile ihale 
8-3696 

Nafıa Vekaletinden: 
Bursa'nm Gölbaşı mevkinde yapılmakta olan TopralC 

bend'e ait dip savağın muhammen bedeli 14840 lira olan 
Vana, Kapak ve Boru tertibatı kapalı zarf usuliyle münaka .. 
saya konulmuştur. 

Münakasaya 17-9-934 tarihine müsadif. pazartesi günü saat 
15 te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makam\lı<fa icra edilecek .. 
tir. 

Talipler mukavele ve şartnamede muvazzah olduğu üzertt 
malzemenin cins ve nevine göre toptan fiat teklif edecekler~ 
dir. 

Taliplerin tekliflerini (2226) liralık muvakkat teminat ve 
ticaret odası vesikasiyle münakasa saatinden evel münaka .. 
sa komisyonu riyasetine tevdi etmeleri iycap eder . 

Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Anka
ra'da Nafıa Vekaleti Malzeme müdürlüğünden alabilirler. 

(2188) 7~3606 

Nafıa Vekaletinden: 
Ankara'da, Yenişehirde Nafıa Vekaleti b"!a~mm cenu2 

tarafına inşa edilecek istinat duvarı, mutfak, ıkı yemek sa~ 
lonu, taf merdiven ve transformatör mahalli ~apalr zarf usu4 
tiyle münakasaya çıkanlmıştJr. Keşif bedelı (55545) lira 
(73) kuruştur. 

Münakasa 23 eylUl 1934 tarihine müsadif pazar günü saat 
(15) te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında yapılacaktır .. 

Taliplerin fenni ehliyet ve cari seneye mahsus ticaret oda· 
sı vesikaları ve (4159) lira (10) kuruŞ,luk muvakkat teminat .. 
lariyle aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları Jizmı ... 
dır. 

Pula tafsilat istiyeııler Nafıa Veklleti Şose, köprüler ve 
binalar Reisliğine müracaat edebt1irler. (2278) 8-3719 
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Türk Maarif Cemiyetinden; 
1 Teşrinievel l 934 
te açılacak olan Ankara talebe yurdu 

na o-irmek istiyenler Orta mektep ve lise talebesinin 
15. 9~ 9. 934 tarihine kadar istida ile Türk Maarif Cemiyeti 
Merkez Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. İstidaya 
aşaö-ıdaki evrak bağlanacaktır. 1 - Hüsnühal vesikası 2 - bu
lunduğu mektep vesikası 3 - Himayeye muhtaç olduğuna 
dair vesika. (2398} 8-3827 

Nafıa Vekaletinden: 
Merzifon - Çorum - Çerikli yolunun katettiği Delice su

yu üzerinde bulunan (18553.30) lira bedeli keşifli Karabekir 
köprüsü inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

Münakasa 22-9-1934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
(15) te Nafıa Vekaletinde yapılacaktır. 

Taliplerin münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Veka· 
leti: Sose, Köprüler ve Binalar Reisliğine, Ankara ve İstan· 
bul Nafıa Basmühendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa"ya girmek istiyenler şimdiye kadar yapmış ol
dukları inşaata dair vesikalarım münakasadan en az (8) gün 
evel şoseler reisliğine vererek bir ehliyeti fenniye vesikası 
almaları lazımdır. 

Münakasa evrakı bir lira mukabilinde Nafıa Vekaleti 
malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını 22 eylfil 1934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 e kadar Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamına tevdi 
eylemeleri ilan olunur. (2279) 8-3718 

Zonğuldak Belediye 
Riyasetinden: 

Keşif bedeli yeklınu (16522) lira (55) kuruş olan Zongul· 
aak belediye binası zemin ve birinci katlan inşaatı kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Taliplerin yüzde 
yedi buçuk pey akçeleriyle teklif mektuplarım ihale tarihi 
olan 12-9-934 çarşamba günü saat (15) ten evel Zonguldak 
belediye encümenine vermeleri ve iyzahat almak için İstan· 
but, Ankara ve Zonguldak belediyeleri Fen dairelerine mü-
racaatları ilan olunur. (2168) 7-3531 

Nafıa Veki 1etinden: 
Muğla. Fethiye yolu üzerinde (63814.82) lira bedeli ke

şifli Dalaman çayı köprüsünün betonarme olarak inşası ka· 
pah zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 22 eylUl 1934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat (15) te Nafıa Vekaletinde yapılacaktır. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Veka · 
leti: Şose, Köprüler ve Binalar Reisliğine, Ankara ve İstan
bul Nafıa Başmühendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasaya girmek istiyenler şimdiye kadar yapmış ol
(foklan inşaata dair vesikalarını münakasadan en az (8) gün 
evel şoseler reisliğine vererek bir ehliyeti fenniye vesikası 
almaları lazımdır. 

Münakasa evrakı (3.50) lira bedel mukabilinde Nafıa 
Vekaleti malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin hazırhyacaklarr teklif 
ınektuplanm 22 eylUl 1934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 e kadar Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamına tevdi 
eylemeleri ilan olunur. (2280) 8-3717 

Gümrük muhafaza Umum Ku -
mandanlığı İstanbul satın alma 
komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza memurlan için 2429 metre caketlik kumaı· 
la 1612 metre pantolonluk komaı kapalı zarfla 17.9.1934 pazartesi 
günü saat on dörtte eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi hergün lstanbul Gümrük Muhafaza BaşmÜ· 
Clürlüğü binasındaki komisyondan alınabilir ve nümuneleri de görülebilir. 

3 - isteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili olduklarına dair 
vesika ile muvakkat teminat olan "1324" liralık ve1ne makbuzu veya 
Lanka kef aletnamelerile birlikte teklif mektuplarını belli saatten ev el ko· 
misyona vermeleri. (5036) 7-3580 

Türkiye Cümhuriyet 
. Merkez Bankasından: 

Geliri tamamen Ergani Demiryolunun inşasına tahsis 
olunan ikramiyeli o/o 5 faizli 1933 istikrazmm 4.000.000,
liralık 3 ncü kısmını teşkil eden C tertibi tahvillerin kayıt 
ınuamelesine 30 ağustos 934 tarihinde başlanacak ve 30 ey
lQl 934 tarihinde nihayet verilecektir. 

Bu istikrazın B tertibi hamillerinin, C tertibinden aynı nu
maralan alabilmeleri için 30 Ağustos 934 tarihinden 4 eylUl 
934 akşamına kadar evelce B tertibi muvakkat makbuzlarını 
hangi bankalardan almışlar ise gene aynı bankalara müra· 
caat etmeleri lazımdır. 

5 Eylfil 934 tarihinden 30 eylUl 934 tarihine kadar olan 
müdd.et ~a.rfında satışlar umuma tahsis olunmuştur. Beheri 
20 • hra ıtıbari kıymetindeki C. tertibi tahvillerin 19 lira fii 
ihracına müterakim kupon faizi olarak 40 kuruş zam olun
muştur. Bu suretle yeni tertip tahviller 19 lira 40 kuruş üze
rinden satılacaktır. 
,. Kayıt muameleleri Banliamız da dahil olduğu halde Em

lak ve Eytam, Sümer, İş, Osmanlı, Ziraat Bankalannm Tür· 
kiyedeki bilumum şubeleri ile İstanbul ve !zmir'deki diğer 
bankalar tarafından yapılacaktır. 7-3636 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Etimesut yatı mektebi talebesinin mayıs 935 gaye

sine Kadar iaşeleri için muktazi ekmek ve et (3250) lira mu· 
hammen bedel üzerinden açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya gireceklerin % 7,5 muvakkat teminat 
akçelerini daha evelden muhasebei hususiye veznesine ya-

7 EYLÜL 1934 CUMA 

trrmalan lazımdır. T; 
3 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün vila-

yet Maarif Müdürlüğüne ve ihale tarihi olan 10-9-934 pazar· '4 J 
tesi günü saat on beşte daimi encümene müracaatları. fı" 

(2146) 7--3510 -----
Doktor Hilmi İsmail 

Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar Mütehassısı 
Hastalarını her gUn öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesindt 

Abidin Bey apartrmanrnda kabuJ eder. Telefon: 3506 

ANKARA iCRA DAiRESİ GA YRl MENKUL SATIŞ MEMURLU. 
CUNDAN: 

Emlak ve Eytam bankasına ipotek olup bu kerke açık artırma ile 
satrlmasına karar verilen Ankara'nın Fevzipaşa mahallesinde kain tapu· 
nun kütük 732 pafta 9 ada 77 parsel 5 te mukayyet klirgir hane aıa -
ğıdaki ,artlar dairesinde sah!a çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMILA Ti 
Haneye sokaktan girildikte bir miktar avlu ve hane kirgir olup tapu 

kaydındaki çapta apartmıanın nısfı dahil ve diğer nısfı 1 O numaralı par· 
sele kayıt ve tescil edilmiştir. Apartımanın zemin katında bir taban fab
rikası tesisatı yapılmış ve halen faal bir vaziyettedir. Apartmıanm kapı· 
sından girildikte ve mozayık merdivenlerden çıluldıkta sağda asma biı
hali ve haladan biraz yukarı çıkhkta bir hol sağda alafranga ve cidnrı 
ile zemini çini döşeli bir hali ve bitişiğinde 1. 70 irtifamda çini kaplamalı 
ve termesifonlu banyo aynı hol üzerinde dört oda ve mozayik dö§emeli 
ve mozayık bulaşık taşlı bir mutfak ve holün arka cephesinde hol boyun
ca bir balkon olup bunların üzeri beton ve sofası tuğladır. Apartımanda 
elektrik tesisab mevcuttur. Evin önündeki avluda kısmen çamur ve kıs
men kireçli harçla yapılmrı elektrik tesisatını havi üç oda bir mutfak ve 
bir halayı havi tamamen ayrr bir ev mevcut ve bu evin üzeri çinko ile 
örtülüdür. işbu gayrimenkule üç bin lira kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 - SatıJ peıin para ile olmak üzere 11·10-934 tarihine müsadif per 

ıembe günü saat 14-l 6 ya kadar icra dairesi gayrimenkul satış memur
luğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin onda biri üze
rinden% 7,5 pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ge
tireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 75 ni bul
duktan ve üç defa nidadan sonra mezkur günün 16 mcı saatinde en çok 
artırana ihale edilecektir. 

4 - l§bu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıymetin 
o/0 75 ini bulmac!ıiı takdirde 27-10-934 tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza üç defa nida· 
dan sonra saat 16 da keza muhammen kıymetin % 75 ni bulmk ,artiy· 
le en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip veril
mediği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesi ile ihale tarihinden 
itibaren yedi gün içinde vezneye teslim edilmediği takdirde ihale bozula· 
cak ve İ!bo talipten evel en yüksek teklifte bulunan talibin teklifi veçhi· 
le almağa razı olap olmadığı kendisinden sorulduktan sonra teklifi veç
hile almağa razı olduğu takdirde farkı ihalesi feshedilen birinci talipten 
tahsil edilmek üzere ikinci talip uhdesine ihale olunacaktır. Teklif veç· 
bile almağa razı olmadığı takdirde ise mal yeniden on hef gün müddetle 
artmnıya çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapıla
caktır. 

6 - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte tapu harcı 
% 2,5 dellal ücreti talibe ait olacaktır. 

7 -- Borçlu ve alacaklılarla diğer alikadarlarm gayrimenkul üze· 
rindeki haklannı ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını ev· 
vrakr müspiteleriyle yirmi gün içinde icra dairesine bildirmeleri aksi hal
de hakları tapu sicilli ile sabit olmadığından satı! bedelini paylaflırma 
muamelesinden hariç tutulacaklardır. 

8 - Arhrmıya iıtirak ı>denler daha evel ıartnameyi görmÜJ, oku
muş ve gayri menkulün iymar vaziyetini bilmi! ve bunları tamamen ka
bul etmis ad ve itibar olunacaktır. 

9 -· işbu açık artırma ıartnamesi 20-9-934 tarihinden itibaren 
934/35 dosya numarasiyle herkese açıktır. 

1 O - Taliplerin mezkur tarihlerde icra Dairesi Gayri menkul salıf 
memurluğuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 8-3811 

Deniz Lisesi Müdürlü~ünden 
Lisemizin dokuzuncu sınıfına "6,, talebe alınacaktır. Ta

liplerden aşağıdaki şartlar aranılacaktır. 
1 - Orta mektep mezunu olmak, yaşı 15: 17 ve hüsnühal 

sahibi bulunmak. 
2 - Tam teşekküllü bir askeri hastahanede yapılan srh

h1 muayenesinde deniz hizmetine elverişli olduğu sabit bu
lunmak. 

3 - Maarif Mektebi mezunları imtihansız diğer mektep 
mezunları imtihanla alınacaktır. İstekliler fazla çıktığı tak
dirde aralarında müsabaka yapılacaktır. 

4- İsteklilerin 15 eylUl 934 akşamına kadar Heybelia
dadaki mektep müdürlüğüne müracaatları. (5341)' 83833 

fsrarla 

J 

Hatciki. saf, kati tesirli ASPİRİN, EF.J marka
$ını taşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider
mek için başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur,,,~~~ 

/1 

müstahzarı olmalıdır. 

,, 

., 

Ambalajlarda ve kompri
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

HS 

" 
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4 

13 
22833 

14 
5096 

5095 

347 00 ~· ,, ve aıtsaınl 

43 500 İpekli pamuldd 
peluş 

29 500 İpekli pamukl1' 
peluş 

12 000 Boyalı demir çıkrııi 
Yukarda yazılı dört kalem mal artırma ile 24-9-934 pa' 

zartesi günü saat 14 te satılacağından isteklilerin o gün İt' 
tanbul ithalat gümrüğünde 6 numaralı satış ambarında ha' 
zır bulunmaları ilan olunur. "5239,, 8-3832 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti hudut ve sahiller 
sıhhat U. müdürlüğünden ı 

Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesi küçük hayvani~ 
için 30.000 kilo arpa 10.000 kilo ot 20.000 kilo saman ateıtl 
münakasa ile alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek ~ 
re Ankara'da Hudut ve sahiller sıhhat umum mildilrlUi .. 
Ayniyat muhasibi mesullüğüne müracaatları ve ihale 20 e~ 
lUl 934 perşembe günü saat 10,30 da umum müdürlük mal' 
raf komisyonunda vaprlacaktrr. (2402) 8-3831 _,,, 

Banıydır Belediye riyasetindenl 
Bayındır belediyesi için "3000,, adet bina numarası il• 

takriben "400,, adet sokak levhasının mübayaası ı eylOl 934 

ten 25 eylUl 934 tarihine kadar 25 gün müddetle münakasY 
ya konmuştur. Taliplerin münakasa şartnamesini Bayındıt 
belediyesinden aramaları ve tekliflerini 25 eylUl 934 saat t1 
ye kadar Bayındır belediye riyasetine vermeleri lüzumu nats 
olunur. (3673) 8-3840 ~ 

Manisa Vilayetinden: 
Manisa - Akhisar yolunun 29+735 - 34+440 ıncı J<ilO

metreleri arasında tesviyei türabiye, imalatı sınaiye ve ş~ 
inşaatı (23109) lira 43 kuruşluk keşifname ve sair evra 1 keşfiye mucibince 1934 eylUlünün 30 uncu pazar günü sa• 
on beşe kadar müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasa~ 
konulmuştur. Münakasaya girmek istiyenlerin 661 nwnaı:..w 
kanunun hükümleri ve şartnamesi dairesinde hazırlıyac~ 
larr kapalı zarflarını muayyen vakitte vilayet makaıtıJl";f 
toplanacak olan encümeni vilayet riyasetine tevdi etınel• 
ve fazla tafsilat almak istiyenlerin vilayet Nafıa BatmUb~ 
disliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. (2404} s-SSJ' 

r ercüme ve lngilizce 11 
Hasaıi Ders. 11 Ankara Hususi Bizim Mektep Ana, t1k, Orta • 
Posta Kutusu 200. 

l~tiyaz ıahibi ve Baımubar
riri F ALIH RIFKI. 

Umumi neıriya• idare eden 
Yazı iıleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

Çankırı caddesi civıarınaa 
Hakimiyeti Milli1• Matbaasın
da basılmııtır. 

Terbiye ve tedris hususundaki ciddiyeti Maarif Vekaletince takdir edilerek resf1!1 

m~~teplere muadeleti tasdik edilmiştir. İlk üçüncü sınıf tan itibaren ecnebi diller tedrl5 

edılır. Her sınıfa otuzdan fazla talebe alınmaz. Ana ve İlk kısım 15 eylUlde Orta kısıı11 
1 teşrinievelde derslere başlı yacaktır. Kız ve erkek talebe kaydına başlanır:ıştrr. Tele' 
fon: (2459) (2268) 7-3676 

Kulüp Sinemasında 
BUGON 1K1 FILlMı 1 - HOR RIYETE CAN FEDA 2 - GRAN D on:C 

BUGECE MUCiT 


