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1q34 

Her~ün Ankara'da çıkar. SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

iç SAYIFAL~RIMIZDA 1 D 1 L 
Yarı siyasi. Hamburg nutku: B. A. -

KURULTAYI Buğdaylarımıza 
•alıcı gittikçe 

Rayşfürer intihabı - -
21.30daki netice er 

Görüşler. bu yavruyu kurtarınız. Aka 

Gündüz - Garpta fikir hareketleri -
Vabanc ı postası - Türkofis'in günli ' 

Dün Gazi Hazretlerinin huzuru i e fazlalaşıyor 
Kazım Paşanın re· sliği altında Son vaziyet üzerine beynelmilel buğday 

pazarlannda hararetli muameleler batla -

13 küsur mil. evet 
1 küsur mil. hayır ~servisi - Yarının Türkiyesini görmek 

için yapılan bir yolculuktan döndük. 

} ten sonra: Mehmet Nurettin. toplanarak tezleri dinledi mıt bulunmuı dolayısiyle Zira~t bankası- Bcrlin, 19 (A.~) _Milli so a• 
na muhtelif memleketlerden bugday satııı listlcrin reyiim propagandası son 

ikinci dil kurultayı bugün Dol - - Cermen, Hint - Avrupa vasıflarını haiz. hakkında külliyetli miktarlar üzerinden haddini bulmuştur. Propaganda 
mabahçe sarayında ve Kazım Pata dir diye Altay dillerine ayırmak caiz ola - ~ür~~tlartavakit olarlmaky:ap~:: .. ~;1'1:~:..e. hem gözlere hem de kulağa hit'lp Giindelik. 
H ti 1 d ik. · m--caktır. mı nua.yu sa 1

' -.. - etmektedir. Propagandacılann z-'-" azre erinin reis iğin e ıncı top- ·ı- CtU& 

K (.; Rt:L TAY. lanbsım yapb. Gazi Hazretleri refa- Saysın )'Ul'tdaflanm. mektedır. sı trenlerde ve istasyonlar Ja bile 
. . . katlerinde Dahiliye Vekili Şükrü Ba etütde ~yledilderimizin her nokta- kendisini göstermektedir. Tren V4t 

Genç inkılap, .. ıör~neklerını de Kaya Bey olduiu halde saat 14 de 11111 müd.faaya, aorulacak ıaallere, edile-

1
. I k ,.. istasyonlara büyük hoparlörler ko • 

kuru.~or. ~~~an uç dort kupk son- Kurultayı tetrif ettiler ve kurultayın cek iytirazlara cevap vermeie hazmz. ta yan 85 eri nulmU§tur. V c bu hoparlörler her a 
ra, t~rk dalının arap • acem bo~ • 600 e yakın azuı tarafından ayak • Bu etütleri iliz herkesten ön kendimizi • fasmda bqka bir ifade ile halkı il; 
durujundan kurtulup nasıl kendı öz ta ve alkqlarla karfdandılar. W•ünlik bir inanla bnetlendiraek yü- maDCVralanDJD tezi ~itler'e rey v~rm~ğe ~v~ etmsı. 
!'-ynaldarın~an ~ç. ve hız al~ığını Toplanbdan önce dünkü toplan • rüttük. Kendi iun•m hqkalarma da dır. Lokomotiflenn uzenne büyWç 
izleye~ler,. t~rk dalman mesela ıra· bnın zabıtları okundu. Sonra Dil aıd•mafa plıımrık llorcwnuzdur. Roma, 19 (A.A.) - Stefani ajan- beyaz harflerle Hitler'e rey veribil 
mer qlennı kaçıncı konakta, tara • Cemiyeti Umumi Katibi lbrahim Bundan aonra celse, istirahat sı tebliğ ediyor: Büyük italyan ma • si için ibareler yazılmış ve vagaala 
ma itl!rini kaçıncı ko~ Y-?I~ Necmi Bey söz alarak; seçen toplan için tatil edildi. nevralan müşterek bir hududa ma- rm camlarına da feffaf propaganda 
koydugun~ ~to:n'ken, bınnc~ .~al bda okuduiu rapora ait bazı tashih- ikinci olunıfta Doktor Saim Ali tik olan iki muharip millet arasında leıvhalan konmuatur. 
~tayı, ikincı d~I ~tayı, uçbö~ ler yaptı. Cemiyetin derleme ve dil Bey (eski dil mefhumu ve poletik • · h k"" b 1 
Cu d.1 1----ltavw dıye bır takım • • 1 • H lk terbı"ye) h-'-'---da L---lad i t •• bırdenbıre harp are atının aşa -

•• IUU"U J· • • ıı erıni cemiyetin dısında a ev· tıUUUD aa&1r ı ı ezı . . .dar d k · B.d t 
lümler kabul edeceklerdı~. Dal ku- lerinin muvaffakiyetle bqardıimı ni okudu. Muhterem doktorun tezi- masıyle ıpti e ece tır. ı aye • 
rultayları o kadar temellı o kadar ve kurultaJda balkevlerinin kırk nin huliaaaı tudur: te harekit, hakikatte olacağı gibi, 
kurucu bir ia~~ almqtır. Zaten, dört mümeuil ile temsil edildilini " Eski dil IDlflaamuaun ea.-i,.eti,. iki tarafın muhafaza ve hudut krta
hem.. yarabcı ıra~~·. hem.~ ... aanat1• söyledi. Cümburi•et. Halk Fırkasına, Wıaile siren Saim Ali BeJ 1Ma mllli Wlsi. lan arasındaki muharebelere inhi -
kinn sal ile Büyük Şe J • ... etki dil nıefh Uld,.ld IDÜİ 
laanai ınifi: 7:::.U kanadı altına !i!,"°':;1~in:rk;:~lT~ SÜ.ffi ,.eti nmn iyti ........ .:.:.. ,..._ mil: sar edecek ve bu muharebelerde 
ahmttır da,. o dava, çok ıeçmeden cemiyeti ve ikinci kurultay namına letleri 6Udi terW,...we pratik kaımetl .. ilk zaferlerin alınması veyahut düt
mil!etin bü~ iç Ye dıt . ~btım, tetekkürlerini arzetti. zan i,.ın... aluur. DiTerelı MicW ar..ı•. manm askeri mevzilere sokulmama· 
çekip kenduıe. olduiu 11bı kucak- Dil Cem" t° ta f elan hubnl ia milli leaıiiatik ........... lteWmetlaki ıı esas ittihaz olunacaktır. Bu ilk 
lamamı•tır? Hanai dava, onun ha· ıye 1 ra m --• • "Banlar ._ 11 • gün1 d h kıtal çok 
lmnmı kazandıktan aonra, millet öl- dıiı hal~~ 111!utularak ra~ra ~-- • .......ıekette ntu m11 •11- er esnasın a ava an 

.• .. tarih ölcüeüne çıkmamqbr? nuyan bırıncı kurultaya aıt kitapla dir " talaaiYlia maWuuı İfidir·n Wii- iı görecek ve gerek düşman milletin 
çuauş~' di artık dil kundtaylan her Be.im Atalay Bevin hazırladı*' ve Di -brla~. kuvvei maneviyeslni Jannağa ge • 

mı ' lnıraltayda ta olarak okunduktan Eski dil meRa ..... laüi,W ...w,._ rek hayati bir meıele olan lqe ve 
Jeni p, clilimiahı mukadderatım ta· sonra 1-atınlacak olan (ekler "'.e ti ltalrkmda '1Mı Wr Woloji ......ı.idir,, nakliyat itlerini bomı•I• çalıp • 
Jha eden milletçe toplantılar olmut • kiki.) Wmli ldtahm raporda dil ıiiJ• Saim Ali a., ....... ,. ı,.utu cak A d mı ı..-t d 
ı.. Matbuat, te1sraf Ye radyo 11nl •...r..:-:. ı malarma ait olan . .. . ur. ym zaman a, me ea.w a-cema..,-- ça ~ .... ila•• -'i7•ı "IHacle Ud anDlet .............. ....,.....,. 
y_..lar, W,.. 'Gpla..,ı.ma --• p_. il&WIW l'ica elli.. ,,......_. ".,.t _.., 1 ... ulreıf 
1ebt çewı.W ..... lamen!;~ 1 iJ Mliftak S.,.: Praqa Uim ..., • Wnlir'- lliilılsWa t• tlW- lıyacak ve ba esnada bllyllk 
,... çarelerdir. 86tUa tlılı laUllarrir- slmclenjai Nlal tarafından kurultay --...... . kuvvetler hududa dofnı yürüyecek-
leri, bu toplantılarm ftrlmlni, bir reialiline alnderilen Ye kurultaya ~ Ali ..,, dillerla 8lldJiii 7..niii tir. Bu kuvvetlerin hedefini, düı • 
IODrald lmrulta,a kadar lenit halk munffakiyetler temenni eden tel • • •· .. • ..,.. ""-'' manm taarruzunu kırmak ve müda-
~.-.W:.:-.::i~n °!:.: yası;:,. o1aa::.et Cem Be,. il• " - E..,. ,_. ,..... Ancak ... fııamı yarmala gayret ederek har-

~--1anm tarh.,. ettildm -•--•- an.-L---ı- "'- .... d·ı· ile idi ,........ ...-. M...aa jap•ca bin dilpnan memlekette cereyanına ıumm aaam ı ....-.. --~DK AYJ11Pa ı ı -.... ... 8'i ld "1 • ~........ . ktlı A 
icia, bu,Galdl çocukludan dil ha· malrayewl haldrmdaki laine de. ...._ Biri .is~ .._,tak =*'- aebep olmak telkll eyliyece • Y· Tayyarelerle propapD«la ,.._. 
••wndaa da pnnm ltidJmnede. ftm tıltL • Wr -~•••ls.t ..... E+'lk _. .._ m samanda bu ukert kuvvetler mu· ......, ıt (A.A.) - s,.ı • • 
riai hamlıyan lnlanlardır. Ç8Dldi "Ahmet Cem Berin çok munf ._.. ı....a ._~mi ~ıHlhT •. harebeye saferi temin edecek yegl .. ,....a.;, mlldshipl .. - Wr lal 
ICıgnaJiwnia hUt8n cephe lioJUDC& fak Ye çok dena Wr tetldyk mala· ..,_ .a•ıbtl Wr .. ~ ne lmll olan gayri kabili mukave • tapta ....... -·-· ....._ 
.... hıamı .... iticilmnetler prall • tulü olan .... tealaia ima Wr wa.a. ,, Elld .. _._" .; ........... met bir hareket mahiyetlnl vermek ritler eaUırarak, Mitiia ••• ~ u altma elacakbr. a~m:: :-hi~J'l'Dnda olmrlanm- ... _ ......... ···-~ Agt.tııı.at, istiyecektir. leri ilwiade upcaklardır. 
~ ~:.=.=ıtı1aa-.ia. 8qüa ~Cem•- ikinci ,,.. .... *'"!' • ...._ ~ ett•• Diler taraftan Stefanl ajansı, Reyiaıa propapndw bitti. 
, .... n.- · di --h-- • - 7 • --. •a11•ıı.,.t ilatlnca Pn ilerllr. DB oıd vralarmda bulunmak • ._._ 
Jeni bir dil 1mna..-1a kendı ken • haaa-yı teaaln IODUDda hinat .._ ,.u takip .._ Omuala Wl1'b1 unun mane Berlm, 19 (A..A..) - naftl -· 
lllizi mecbur tutan i•enlara. Bb • badisi yaptı. Tezin mildafaeımda ~ latipnaa - olar F...; üzere italyan kıralmm da manevra halriri bildiri,.-: Diia elqam NJ'i • 
ler ha memlelr.etin yarınki çocuk- bilhwa metodik olnuyaa teaadüflü :-~ .... deiil6 di,-. • mahalline hareket ettiğini bildir • im propapnduı 1MiJiik ........_ 
~ prmki inaanlılm ön aıralarm • heueyiflerden hiç bir hüküm çıkar- ıWm Ali ..,. ... dil .:....: de,. mektedir. Wtı•iftiı-. l>iia pce - lditrü" ._ • 
da, teref aıralannda yürüaünler di • machinu. ilimli iahatı ihtiyatlı hare- dil Wr ......- ş daa pJamf= lerde bile fener .ı.:r1an ,apdmlfbr. 
Je. durmalraızm tohum atan ve hu 1ceti tercih ettiiini sövledi ve meto - 20 30 clil hep ..... ":tet1e 70 80 mİ Gece radyo ile müntehiplere IOD ld-
tobumlar tutsan di e kendi kiıice ~~·~u orta~a "?ydu. snı~ tena- - .a.-1at1-·t .. ... d..1 •.:.. .... Sporculanmız ta~ irat 01anm"'.Ye denmittir ki: 
L_ w_ı - -- .. L __ J•L.• imi'---- in• IUIU (polıfenı) hakkındaki naza • laep .._. n ~ Sandıklara gıtmek Z&Dl&DI ıeJ. 
-.a&l'llDIZI lfUure tnuı aauau • • ·--L • Mulra----1 de lmu yapiJ'Gr. Od 'd d• K d • Al ' .. d ~.&: 8&Dlanz. Bizler, dil lmrultaylannda nyeyı ı,, .... etti. ,,-.er Elld dil mefhumuna verilen diiw hu. eSa an •: ~ erın m~n!a ya ıon eru~ 
~ parça doian yeni tilrk dilini t&z Ye .kök ka1111qbrmala~ tez ve salar" hahainde "buaün eıki dil mefhumu • t • • reıae evet,, deyımz.,, 
ne kadar özensek, ne kadar emek ~ ~ k;.ntı:01• etmek luzu;una zevkli Wr WJfi, hir fenni - c:arioaite - ... Kıyef e gıttiler Re,iim hatladı. 
laarcaı•''· dU.ünce püriizsüzlü~ ·~e ik .•• h~h· ı'!YDI ırnan aı:- ait Wr mm merakı olmaktan çılanq hala- Be lin 19 (A.A.) - Reyiim ),G. 
duygu,. ··.,.emii ile yazam•JIZ· Bı- rul7,;1Dtaın taraınc,ı dır u ı~ı· ol and.vel - DUJ'OI'. Bu menua huaün Wr kaynak.yani Moskova, 19 (A.A.) - Türk he- tün. ~y da bu sabah saat a de 

:_,__! • •• 1 ek la dil 1 ın an a IU9 ar a ın enen . . el ine taba "I etti.• " .. tti l d"" Od d K" f' ım· Zauuusı, yarın yuce et« o n .. I 1 1 b.f d·· ongıne me... nu •• yet un esa an ıye ege ış, bqlamqtır. Şimdiye kadar biç bir 
lbideainin ancak temellerine tat au cBum ""t .. "'d~ e ~~' 1 : • kard • et eski dil eski medeniyet oldu, ve husün hariciye komiserliği mümessilleriy- h&diae kaydedilmemiıtir Bütüa _. 
'-----•-•-- F-'- ._ .. kt u e u un vııısnuuermı eı cemıy --L! dil meftUllllUJl ruhi • timai l kk""ll • b Ü • -.muumr. aaat uugun, me ep ''Türk T rihi Tetkik Cemi ti,, • • -. ve aç ve pe. e spor teşe u en ve mat uat m - Iraklar üzerinde sameli salip fPnd 
. Locaıanmmn elinde terbiye gören 1 • 1 .:.lanak .......,;~~ verıın: dqojik Jcaneti tab:ra ıelmu Wr tekil messilleri tarafından karplanmqtır. bulunan kırmızı ha,raldula '"11arp 
~ kafalarla ıönüller, kurultay· :~ o1aruz. Ula 8afıennnmn :~ almııtır." diysek .... iyzahmı 7..,....k- Bugün ve yarm ~k ve Ukranya t~· tan evelki imparatorluk aliDMli 
ı...ı. bizlerin çetin çalıflllalarmıızı, leri ile iki arkadat cemi et çalıprak mecle- tadır. • .. • • • kımlan arasında gUreı ve futbal mu· •• _ _,_,. ) 
L~ ---=---'- olanlardır • dil • • Y da 1..1-L,, ,. Eski turam anatokraailer ve eski dil sabakalan yapdacaktır. (Sou 2. lllCI -r•• 
Ull' esere '!rıcmıa·- • nıyet ve ....... nm oıtau,.a o au.... mefla ....... de - • de dİ7or ki: 

Büyük inkılap mektebinde, Şe • n11 fimdiden a,.clmlabmflarclır. Oral • Al - ., E:U tGrk ariatobun:U-arqbnbraa, 
rın rahlesi önüne kırkından sonra ta7 Ye Hint • Anapa o,....P ac11an alma- salta dan De amami dilciJiiin müuwhet 
~ sorgudan terefli çıkanlar ela ıösterilen Mltiin c1illen •Alta,. dill..ı,, lei :...da nereye bdar aös ataWlirai. 
Pek çoktur. Memlekette, bqün bi • admı • ....- amam selmlttir. Burada sin. Ve IGDU ltir Ma arude,.ün ki Avra. 
le, altıama sekizine haun her çoc:u- Hint papa, Cermen..,...., prlli Alta,. pa'da &elet ı.;,.ıedir.,, Eski c1il meflaama • 
hn ensin hir yapıcıhk havan lle srapa, .......... laekelt .....,., C...... ld ..ıtuat ve aristokrasi meflmma tetkik
~mm, tanıpnaıtnm ve pupa, isin pupa. ~ arapa, Utin leri ......._. ,.ürür.,, 
~esinin sebebi hudur. Ve hem arapa, Kafkas pupu, Fan sra~a ~ynlmıı. Saim Ali Bey- üıte çıkarmak. alta 
biz, bir nesil de defiliz. Biz, bir kaç tır. Aıya'da her ne zaman yem hırgrup~n koymak ., • yana çekm~k • aihi prefikaa 
lleailiz. Mektep hocalarmdan, JUi'- dil vesikaları ketfolanuna onu artık Hınt aiyon &J'DI olduktan hqka prefikalerin 

~- en balmnsa: bucaklarında bile, • • hanp tiirk .c;.1.rinclea lcopmuf olduiunu 
İlllulip ve inkılabın muvaffakiyeti ortaam~ ~plar ıabıd. k~ • misallerle aöaterdikten sonra mevzuuna ni 
~ına nöbet beklemesini bilen ~· .Sevıncunızden ve ken unı~ı ek. bayet veriyor. 
1- aiper neferlerinden istediğimiz, ıilu~ h~ olmamız~,: Bızl~r' Doktor bu teziyle bir taraftan 
~erin dil itinde de gösterdik- ~rm m~~m~~ bunu ogrendik. Ahmet Cevat Beyin türle dilinin ilk 

~-..~ fedakirlddan bop çıkarmama- Mılletçe P~lf~ manaıı -~~· A. dilinden hatb bir ter ol-
~. Bütün ötaldlermde olduju ııbl, dil ma~ heldnndald tUiııl mavaffa • 

Biz zaten on 'bet ,Dmi aene son- itin~.___,._ 1 ___ &_ K kfyetle tabiye edskeo d'*• ~ 
W.. •ımltıldte llutoa kakarak ..._.. mnaY açı_,...-. u • tan ela Mzı Anupa dil llimlellaln 

~-ICala ki. temyamJJacaia. Ve 1aklanmn ondadır. ,. a ... ., ,._ 2 W ~ f 1' 
amrw ile lwdııtiprlık liaftll BURHAN ~ '~ • ~ 
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( lJaş. 1. ınc1 sa~ılada) 
dil t l~ivki işlerindeki laubalilikle -
rini acı bir li"'lnla tPnk;t etmiş ve 
dil İc;İnin bu ilim muhitlerinde basit 
b"r p "ti' a i..,i h line getirilmesine 

nla İşaret ctmit]tİr. Doktor 
t z: ;n · d'lf ,...,ında beynel....,"lel 
d'l .. 1 rin 1 Pn m"ı; H0 r hu , 

"le n·•v f' 
·v mn v he1T'l ~ mil ' 

v ınm l a 2am~n..Tn d hi ol 
~av .. l,;lm,.l· I"v:ı1<:\t"nd"' olc1 •it il 
min"'

0

vc l riteh riizet .. irenbirm"· 
c: 1 '"'nkki ,.,t;t,,b"lir. 

J ; t--z de kur 1ltavda büviik bir 
a!1 "\ jlp dinlenmiş ve tez sah"pler" 
le ... r:ı .. t>..l1'mi!itİr. 

T f"nlantı LY"n"' dinlenmek üzere 
on d"' L-;ka tatil edi1"'is ve O ~iincii 
t"pla'ltıda tekrar 11ırahim Necmi 
n ... C:,~7. ~tarak ln.ırultaya te n; ~di 
J .. n t,,.:r.1 ... rin ilFTli ,,.,:İn"k'lc:."')!'\rmnı 
J.ron,iwonl:uda yapıhr fü h""ltkın · 
el l·i n;7~m"arnP marlrı,.~·ne ic:<>re 
etmis VP bu kavdin. k••r tavda tez· 
lere "'t ivtiraz ve tenkitl>4rİ O'"~nPt 
merl:r;ni, nnrak nizamnamenin hl' 
mad,ı .. a:n..ta ilmi münakasaların k" 
mi V""J,.,.'1.,. • nıl ..... ::.sı lazım 2ele 
(' w•r:n tasrih edilmiş old1ığunu 
l·aydetmistir. Bundan sonra kurul 
tav t t:l ol1111mustur. 

İclari komisvonlar yarın saat 10 
1 O 30 ara ındn diğer komisyonlar 
d ö .... a··n ~vnı saatlprde tnnhnı:ı· 
ca tır. Kun it v yarın saat 14 dP 
r .. ",.·· tnnl"'ntısını v pacaktır. 

T' ' rfli t tk'k c miv ti umumi 
· t N mi B vin cemiy tin 

1 }l 

1 'ii ç lı malarr,, l.ısmınd 

n ı ti "linin başka dillerle mukayese 

sı, turk dılinin tarıhten oncc i ve taıihi, 
\ ı... ••e eli gr mer cal smaları etraf n 
ca n 1 r y pıl gını ve ne &ıbi c.erl r 
r r 'ı 1 "ni nlatJn umumi kc tip b.ın 

d n c;,.,nr dil inKı abı calışmalan bahsı

n irmic; \e l ilhassa halk 2gzıııdan söz 
d rleme ıc!erini uzun uzadıva iyzah ede 
r k altı ay içinde cemiyet m rkezıne 129 

lnn i92 e yakın fiş geldi" ·rıi ve bu !işle 
rin m · kerrer siiz çlenl n geçirilerek 
ta fiyc olunduğunu ve nihayet tarama 
dı::rgı ı rr bi bir eserın m .. ydana gttirıldi
gini b•''l"' bır de tü. kçc'41.n osm.-ınlıc.aya 

indel: ı ın ı1.ive :ıiunC:ugunu s0ykın s \'I.' 

gere& hu' umct.ıı ve gerek t 

ının ve h~ll.evlı..rı .ın go5ter 
..ık al. ka v.:: } i! ;ı m • ...ıkr ... nl, 
tır. 

Bund'ln o r.ı dilimizd .. ~i y<ıol.ıncı ro -
Jenn tJrkce k r ılıkları hakkmda iza!ıc:t 

v ren ı t.ı dhtm N cmi Dc;r dilimizd"• hele 
y.ızıM · kullaml .. n yabancı so.zlerc k r
sı ,1< bulma ve }ara ma ı ir de cemi}1..tı 
ilk rolü bu kıl v.u.lluk veyol göst ricilik 
r ·-aur dıveıek hiirun eli kalem tuta. l . 

rı ıı sa'Wa~a davet t'tını<; ve ou m.:na bet
le yapıl n n şriyatı teker t ker kur~ltaya 
J'!I z t'ni tir. lstıl hların türkçcle irılmesi 

yolu'lcı 1 j calısmalar etrnf ndc. izahat ve· 

ren •• • rr.i Katip, bu yol~aki çc.ltşr.ı la· 
rı ı n cok kobıvla tlracak sey de uirk 

y 

il oi1il"'in ö.,.I tirilm sidır .. İlmi kcn· 

ı ılahlarla o :ren 

• dar umumı 
bulun n 

ekil de 
okr.:ı\ bildir. 

mi ·r: 

lstıl h kadroları listesi, hayat ilimleri: 

N at .. t 14 sayı fa, 279 söz: umumi zir at 

ru t y 
l2 s yıfa. 229 soz; zıraat ışletmeilmi 2 • 
sayı fa, 475 soz; ziraat makineleri 9 ı:ayrfa, 

166 so .. ; tütüncühik 8 sayıfa, 149 söz; 

B crlı~ 6 s yrfa 105 söz: şarapçılık 14 
y fd 270 oz; meyva bahçivanlrğı 8 sa-
r 1 3 ; tıp ıstılahları 617 

bze bahcivancılığı 7 

ayıfa, 513 oz. 
T \mo oji: r.1 ktrik 55 fa, 

Cevat bey batının türkçeye karşı alınmış 1 
durusunda bir yandan yabancı lfıkayıtliği, 

lnr yandan ise aryanizm taassubu görü
yor. Bugün türkçenin geniş izahını üs

tune almış hiçbir batı bilgini görmüyor; 
muhafazakAr aryanistler arasında Fran ız 

mektebini en ileri varını~ sayıyor. Hele 
bu mektebin baş hoc sı l\1eillet'in tiırkçc 

l<'} htarlıgını anlatarak tiırk dıl bılimi

nin \el ife i dılimızın t tkik ve iyzahını 
' '1di il ine lmak ol • l nu oylüyor. 

Ahm t C t B y b"zde ve üt:.::ı dıl bi· 
d lk 

t'rivor. 
v t B yin kö'~ ve ö k r rla • 

rı~ında l l '!ardı ım ~tod;.ın prensip! -
'iÖZ; Otomo JİJciJik C) sayıf , 163 c:ö,..; el" - rİ: 

kri 28 sayı fa, 543 ı;öz; mad n ve m"den- l - E 1,i ortak köl:ler ve sözler. on· 

ilik 28 • ıfa, 553 söz: m<ıtbaacılık 36 
ayıfa, iOCJ söz. 

Tari : T nh ıc, savıfa, 199 söz. 

Dil ilimi ri: Ede 'y...t ı:1 sayıf::ı. 101 4 
·z {!il "'8 s vıfa. 1546 s ·.,. 

Cemiyet ilimleri: Etnoğrafya 17 s • 
ıfa, 3"3 ; hukuk 63 
~.,.,r iktı t 1" c-avıf::ı, fo7 söz: maliy ci

lik 20 yıfa. 367 ı:öz: hankaçılık 47 yıfa 

931 SÔZ; i t .. tistik f r:ıyıf 126 () 

t"'cılık 14 s yıfa, 2i9 sö •: l 1) >p r 
vıfa, 103 SÖ7. 

Guz 1 
söz. 

Spor: Beden t rbiy c;j 'i ryıt,.. 92 s:,z 

deniz sporu 4 savıfa 73 öz: ten irs 3 sayı
fa, 56 söz: i .. krim 8 a} ı a, 154 öz: b'ni

cilik 8s ~ıfa, 146 öz. 
Yollar "c nakil 11 sıt .. lan: !"'alzcır.e 

28 yıf , 04 _öz; yol •• ıl .. hları 13 ayı ta 

- Bu 7 bLJltend n 
e b 

~48 söz; yoll·r ve n2k 1 vasıt"ları 24 sıyı

"a. t5r c:öz; dell'iryolları .,emafor 4 sayı

fa, 78 söz: yol u uliı uwumiye 12 sayı 1 

""7 soz; c:er ve h rek t 6sayıf.:ı,113 söz: 
ol t mir tı 6 s yıfo, 111 .. ·: m kavc.m t 

7 , yıfa, 127 sö : beton rme 4 ~ yı ta, 68 

··z; <''t""P l ö_>rü 3 s"yıfa, tz sj•; dcmır 
rü .'i ·yıfa, 93 "öz: kargir 1.öprü 6 sa

ıfa, 103 "oz: fre~e t zgabr 9 sayıfa, 172 

öz: m· l-' p tez lıı 16 s yıfa, 311 soz; 
tor a t z ;hı 9 <>ayı fa. 167 ·•·z; rnu'ıtelıf 
t Z"'filı'ar 28 savıfo, 547 söz. Hen<;İ 61 ı • 
ıl.ıh 1 ste i l 721 sayıfa, 32302 s~z. 

Umumi Katip İ!Jr"him Necmi Bey 
türk lehçeler lügati calışmaları, yc.ni tiırk 
s .. Llü~ü. tiirk ana gr mcri gı· i mesainın 

ıl b.:şladıg nı ve nasıl bir neticeye va 
. cagını ene ih i hesaplc.ra mü3teniden 
· .. h tM · "I, bun ' n sonra cemiyetin ne rı 

tı b , i 1e g"rerek şun!. rı sC:ylemi tir: 

içlerinde a ·hyc n tli'!erın her birin
rr1n l rınd. n c;onra geçen binlerce 

IŞAR G 

• 

.Şuş 
e • 

ıg ı e 
• • • ar cıye azırı m1 

le er ce iyetine 
iştirdk eaecel<. 

~I Z. 

13 n ziye a·t muh· 
, am ve 12 sini müebbl't kurd,; cezasına 
mal k,jm etmiştir. lydama mahkum olun 
"'a i dün 1 •. l'!m saat 19,30 da asılmışlrr. 

Bir } ıldöniimii. 
Viyana. 19 (A.A) - İmparator Franso 

·a J ozef ile hal fi Ş rl'ın doğduklannm ytl 
i'1nümü mutat meracıimle tesit ccHlmiş ve 

':atolik pa-amiliter tec; .ilatı te ah"iratct ü • 
ıiform'l il<' i tir ak ct'lli .tir. 

E 

öhm isyan· y e 
a akadar 
O& arı af ı 

f rmb ırg'u L-~~et~i 1 -a·r. 
S r lıi"kA wt"nin m"thu .. tb 

1H'~rt·tl°rc · 1(· ·i ll"l'1. 

u 

t 

'1 

.-

r 

S rrehruck, 19 (AA.) - Havas ajan -
sından: Sar ar1zisi hükü et komisyonu. 
t"mnlvet tt N.yiin mu~~bntft 1'1t'kkmda. 
ti v; - s - 1933 tarihr kararnamenin 13 
iinci.i rrı<>dd"'s· e istinat ed<'rek hı~' Asası 

c>c::ı cfa y • .,, 1ı t"ntavı mrcb •ri ohrak ne~-
recliJmek iizere Sar'da inti., r eden bütün 

•c .. ,., .• ı .. · 'ıktim ·~ i n~ .. in"n <'<'Za -
~az ~ Je~e önd rmi fr: 

l.•rı .. , ·· ' 'y·t ' ·· ... <'1t olein. 
Viy:-ıı:ı, 19 (A.h) - Pcis!cümhur M. 

W1·' s Bnvyera"dan Avu-;turya'ya mül.im 
niktnrda m v~vldı infil::ık:ye c çirdiklcri 
:r·n 1ü11 In:ıbn k 'ivtın l ~rbı t r f.nda ı iv-
lama ma' k 1m ec!aen iki mı::.=nin eczasını 

'tlÜ • 'rt kür k ceza .. •:. lr - · şLlı mi !İr Ay· 
m clnvn•·n d l ·ı d"f!'2r 18 nrzi '"ivil ma'ıke-
"l'"YP <;C k riilmistir. 

p~k daha çc>bu: var-

~. 

1c.r. 1 teri r morf rr1er, kök ve ... ·,ler ny-

~ l ' n sc-natik hıl ıl rd vardır. 

Al t C vat Beyin an' tı ınd kull ndı 

,. Hük\•met komi vc~u buPÜ'l h 1k "lÜ 

m " ··ı rin gönii" .. l" h · ?mrti t eI.'cJl} ... 
rir"n rı"ni"i i •ihrl f erlrn lı'r kır:ırna'T'e 

nroi c:i tcvai etmiı:tir. J'"::ırarname. alman 
cenh ripde yapıl"'n tnharrivatla sabit ol -
•u 'u vechile b<!."'I f("c;ekküllerin r.ayri ka -
nuni f;aliyetirdcn do~ bilecek o1an tehli
ke'e~i bertaraf ct"II ~,.,.matuf i'k tcdt-"rdir. 
Korniwon P'<'nc S r'lıl rın Almanya'dn r,ö
nüllü is hizmetine io;;tir, kleri nlcyhinde hiç 
bir terebbü te bulunm rl ~ı rili ('r r b·ı 

hi7m t. bu rrl re i t"k'-al bu1'1l'"'k "'." e 
cıın n b, 1:--ı 1'ir f'"'ye t kib,.tlT'e evcı· h"ç 
bir mı•lı 1 f te lmlun"r"'~ da cle'iMi Bu. 
na m ·~ bil, y3rı hn t harriv t sır s nda 

c.ı 7rı avrı d ğişımlLr 
•ı 1 ·,.c:ok d yiml r, ta irkr, ı tıl hl .. r ay 

'"I ge i~imler 'om•oda 
rıca dikk ti kt;ndil rine çevirirler. Bun -

Jdr ec'l'len ..,e .. ik l:ır, genç ViMsel rin Al
manva'da 1C 'T"" i. h" m ti e ön ier"l -
me i f r araz" i in U'll' i emniy f f ·n 
'o r 1 n d - ru t ir t "k t 1 ·1 !'1 

bun n sonra y pı-

ı .tı d.ı i. ,e; d ,i r'"'hı:n : .. c
Bey ikinci dıl kurultayınu n sonnı 

} 11lık ç"lrşm pro ,r mı pro .. inı, lCı 

at ışleri, ı tıJ.ıh i Jc.rı, gramer isleri, en 

ıııstık, fıloloJi et moloji işleri, derleme 

!en ne riyat iş.-.:ri olmnk üzere oyrı y 

ı kısımlardan madde halınde k:ı-rultay<ı 

rı.:etmiı.- ve bu programın teklifi için tak
rirlc.r ve teklıfler komisyonuna h.ıv.ılc.sim 

rıca d rt'll cıiv rek cemiyetin malı işle

rini bildır n r .. poru okumuş. Bu ıaporıı 

ı aı n 2" 10 9.3 ! 1.:n 10.6.933 e kaclaı 

J, n h s b .. tın varıdı::.t ve m .. sarifiıtını 

ı03 3 lira 24 kurus olarak tcvc:zun cttigi 
• e 1 O. 6. 9 .. 3 ten ~. 6. 934 e kı>...ıar olan he-

pl. rın 2"2ÇO lira 26 kuruş olarak teva· 

iin c ttl i ııl ... şılmakta<lır~. Bundan son· 
a 193'-T-! 035 yılı t utçcsinin de tctkikiııi 

apmıştır. Bu butç .. nm maa~ faslı 180t.:> 

liradır. r- sarifatı saircsi 2i000 liradır 

' J· kar' ·Ianmıı;; ve K .. tıbı U 
numinin t le~i vcç'ı!k müz.:kere edilmek 
zere Tel.lifler ve Takrırler Komisyonu-

13 vcrilmi tir. 

Açılıs ı.inünde Ahmet Cevat Beyin 
Jilimiz hakkındaki okuduğu tez ise şu· 
lur 

Mcvzt un anlatışına türkçenin batı dıl 
lmince hem anlatılmış, hem anlatılmamış 
akkı hem vc.rilmiş, hc.m verilmemiş ol

lugunu söylemekle girişiyor, tiirkçenın 
,enisine hayran k lmış buı bilginleıi 

·mer ve med dillerinin turkçe oldu 
, nu, r. tt' hint- vr pa diJler oym ının 

ral-altay diller oyrr ğına girer bir kol 

rn .1ada suı: o -

yll Ol I 

e uır -

oymak! rı sistemınde 

yamlmanl3k için mana degişirnine hakim 
l]an milleri eyi kavrr.mak, geçirilmış 

olan medeni inkişaf merhalelerini unut· 

mamak, buna göre fikirler oymaklarının 

nlnnını genis tutm .. k lazımdır. 

5 - Bu bilimlik dilşün~lsc ylirütiılen 

araştırmalar sonunda bırçok fikirler oy
magının h<ıkim mefhumlar çevresi içine 

alınması mümkün oluyor. Aynı zamanda 
es degişimlcrinin de vas:ıtı alanı çizile

bili} or. Elde edilen bu iki had arasında 

..ıygunluk göst .. ren haller menşe oirliği -

ne deliilc.t eder. Ahmet Cevat Bey bu 

araştınnal ... rla berkitcbildiği bu uygun
Juklara ı;es 'IC mana muadelesi kendi de

yimince ses .,.... cem denklcm1..si - adıı:ı 

veriyor. Bu metotla ayrı ayrı dıllerde 

tek ::>Özleri alarak biribirinden cıktığını 

söylemek caiz degildir. Bunda 1..sas kök
lerin ve manaların tenasübüdür, sözler 

'tun aileleriyle kar.:ılaştırılır ve ailece 

l:rdbalıkları ist:at olunur. 
6 - Ses-cem miyarı ile ailece akraba 

lıkları isbat olunan sözlerin menşe birli
ği de sc.bit olur. Böyiece rastgele ve 

' orçl::.şma hallerinin keşfi ve bertaraf 

ditmesi kolay olur. 
Seslerden fonetik ve morfolagie ka

.,, ktcrlerinden başlıyarak söz tiıretme 

kJerine suffixes ve üretme bilgilerine 
Jeıoinences kad:r giden karnılaştırmalar 

r.i"temiyle muhafazakfır mekteplerin iti 
aT.larına nihayet veriliyor. Hep öne sü -

- "'ı' :ol mukayese zaru.reti böy
"Ct' 1 ahuJ ve b"rtaraf edilmiş bulunu-

ulundt u rn gö t r n ve SÖ\< liyen batı yor. İştir k ve tasrif modemlerinin kar
ıilg"nl ri lıp miş olmak! ber lr ı ı;;~ır ı .... ·sıqd n ise dill rin ayrılma 

'· le dılimi in ne y pılı kar 1.t rkri bi· • nda hangi inki f iT' rh"lc. inde bu-

1mlik bir yolak ltınd.1 tetkik olunmuş. 1urdt•l·l rını anlıyabiliyoruz Hangi ~rup 
de bu karakteri rin hint- vrupa di'" l rın öbürlerinden daha önce veya d ha 

le indocuropen korşrlaştırımı yiıriitiile· ~"nra ayrıldığını aşağr yukarı mümltün 

k aralarından men e birliği aranıp bu- bulunuyor. Ahmet Cevat Beyin türk dil 

lunmuş. ne de türkçenin zaman içinde oy· iliMine getirdiği bu yeni bilimlik meto· 

mış oldu l oiiyük rol batının dil bilimi fon birinci neticesi araştırma ve değiş· 
cununr" bilinmiş ve tanınmıştır. Ahmet tirme işlerine yeni bir istikamet vermek 

1 türl,c 1 tir iği gra -
1 • lar<lrr. 

o·ı K nru •~ y h~kkınr'a 
~o"yet I-Iaı · c· ye Kom· ~er
, ğ"nden gö deri en 
te·grafa cevap 

İstanbul, 19 (AA.) - Hariciye 
Vekili Dr. Tevfik Hiiı;;tü ney Sov -
yet Hariciye komiser vekili M. Kre
sinsky'nin dün kumltaym açılması 
-.~ünasebetiyle gönderdiği telgrafa 
şu cevabı vermistir: 

''Hariciye komiser vekili M. Krc
<>irısky flz. 

Göndermek lutlunda bulundu • 
f!unuz tebrik telgrafı dolayısiyle Za
tı alilerine hararetle teşekküratrmı 
takdim ederim. Telgrafmızı Dil ku
rultayı riyasetine iblağ ettim. Reisi 
umumi heyete bildirdi. Büyiik dost 
memleketten gelen bu selam kurul
tay heyeti umum1sincc müttefik al
~ıslarla karş11and1. Kurultay reisi 
ı,,,ni lıeveti umumiye namma Zat r 
1/irıi'l.e derin minııcttarlığmı ve sa · 
rrıin1 dostluk hislerini arza memur 
0 ff İ.,. 

Tez; "1Ha'n-,a b:r r'o"flntin 
dil ça'ışma 'arivre a akası 

k esi•m; şt;r. 
Ltanbul, 19 (A,A.) - Dünkü oil ku -

rultayı toplantısında söz alan Cafer oglu 
Ahmet Bey türk - rus dilleri nrasında
ki münasebetlere rlair olan tezini okur
ken sözlerine tezinin mevzuu ve dil let· 
kikleriyle alakası olınıyan yerı:iz ve gay
ri muvafık beyanat kc:rıştırması üzerine 

müzakereleri takip buyuran Gaıi Mus
tafa Kemal Hazretleri salonu terketmiş
ler ve kurult~y reisi Kazım Pa, a Hazret· 
!eri de h tibin sözünü keser .k -ı"vamd:ın 
mcnetmi tir. Aldığımız nıalfım ta göre 
Cafer o 7 lu Ahmet B yin üniver ... ited ki 

BU Gr.CE ACIK f.:C~ANE 

Koyur">". ?'\rmcb 

EGE 

•;ı l r t '.; '1 t • l e 1 d - t r 

1. y p hn 
ar tır'll. hr rırasınc el<'lr rdil !l ves'lm -
l"'r, Sar gön ·mı is H •mc•i tr 1 ' ... ll":'İ•·le 
Sar h::ıricinc'"kİ policı trı:ekkfülrri ve r.z -
ci.imle G heimestaats politci ve yahut G s 
tapo ;ılman l!izli no1isi arasmda sıkı mü -
nas h.,t mevcut olcuğ n1u. göntil!H i" lıi? -
metinin Sar'da menedil-'nicı ol::ı'l hiir•ım 

kıtal ı ı tese'kkiill,.rinin yerine kaim oldu· 
wunu. gönüllü iş hizmetine nlınan genç 
Sar'lılar icin mevcut maddi ve manevi t h
likeleri isbat ctmC'kte ve hu hizmetinmü -
diriyeti tarafından Sar icin mücadele uğ -
runda takibe~ilen gayeyi aşikar olarak gös 
tc~mcktedir . -------·------

ayşfi=rer intihabı 
(Başı 1. inci savıfadr) 

lan siyah-beyaz-kırmızı renkte bay· 
t aklnrla süslenmiştir. Kahve rerı1: i 
... c;.mlrkli Hitlerci milisler int;h .. p 
dairC'leri önünde me' ki almışlardır. 
11.ll 1933 tarihind<'!ki reyiamda ol
'1uiYu P."ibi lı..a hvelerd,,., pastahaneler
de ve mekteplerde de rey verilmek
tedir. Sabahleyin hava sisli oldu&~n 
daıı, miinteh:plerin izdihnmı ancak 
saat 11 ile 12 arasında hava biraza· 
rıhnca hiss0dilmeğe haslanmıştır. 

jn rwJ°<· .1,.r. 
Bcrlin, 19 (AA.) - Reyiamın 

..-..o•"'l '.lll rl~'·i v ive • ı;udur: 
1 ~ 168 ?O~ PVPL, 

ı.~ ... o ~l"".G havır, 

2-n.O"'l b,.. ... 

"tunhul"~h1ki aimnnlar d .. t r<' :ı -
nıa · tiruı ... t•Uilrr. 

1 .t .. nbul, 19 (Tc' f n) - A1T n in
tih b na bıı ·n t t n1 l' • .ı l ulı n. n 1-

"'"1 ,. c_tı • t' k tt". t"'tih t) '> 

' ,.r ~ ridrı ... t ir l-

urunc y p•I lı. İrıti 1 n 
c. b r ~ nc•ı:r t tti. t tih P 

tic i c; f t t '11' n E rl'n'c ·il
İ'ltihab'1 l ndm erk ı, rJ 

ı... tr.-
'·ad r .ıl ..... an i~tirak ctm·,air. Tcı 
~e göre oütün münt h"pler rcvlcrini ,ı{. 
Hitler\: vcrmişlerd r. 
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t urı-si~ usl. 

uy. k nL.t 

r r'n v r'h1' 

M z ub hs c' an r-'' "rı un umiyc i ın 

bir k-smı, M. Hitl r tnrafından aynı zaman 
da ifti a ve fesatcıl k ile ittiham edildi - İn· 
den, efkarı umumiyenin heyeti ıımumivesi 
Üz0 rinde tabiatiyle ceşitli tesirler bıraka • 
cakttr. 

Yalnız bazı muazzam neşriyat teşel,kül 
lt'rinin ve ajansların elinde bulunan cihan 
efkarı umumiyesinin ne kadar mühim bir 
Şey olduğunu, şimdiye k"dar hiç bir fırsat, 
Hnmburg nutkunda olduğu kadar nöster • 
rnemişti. Hak=kat"n, Almanya v.ibi. düne 
kadar ''büvük devlet .. olmanın bütün sa· 
lahivetlerini her sahada takınmış ve kul· 
lanmış b;r memleketin, kendi hudutları dn
hil:nde kSU"ar nltına alıp islediği bazı hare· 
k<.'tfor icin kalkıp dıııarıya ivzahat •e he· 
sap vcr....,esi, 'Hırpsonrası bidatlıwındnn bi
rit'ir. Bu ivtibarln M. Hitler'in, dışarıya 
hesap vennrk mevk:inde k:\ldıktan sonra 
Al""-..., n İçin her sahada mÜ!!avat talep et 

rnelctc ıs,.nr ed"ce?,ini ve bu hususta zerre 
k"ldar f,.dak~ rl•k rösterilmivcce<>ini il eri 
sünnes'ni p:av<'t tabii ve tabii olduf.u ka · 
dar h"klı b"llT' k lazımdır. Çiirkü k:msc 
k ,,dis'ne "h•ı -'1sawıt vr-k mudur?. dive 
soram z ''Yokt ,. çü"kü ist=ynıh tı>kririnİ· 
ze su cl .. Jt'k"l-la r."vau vermem b ınun en 

redd .. rl'lmcz d iT dir., cevabı bövle hir 
sorrrunun manasızlı<i'ını derhal açığa ko • 
Yar. 

" t t ,,, 

Nutuk, umumi hatlar iyle. onu söylive • 

tı in şahsivetine uygundur. Hakkın kendin· 

d,. olduğuna inanım aflamın ihtiraslı bel11 

gati ve yaralı izzeti nefsi ile. M. Hitlcr zıın 

nen 30 haziran vC"kalnrının, açıkça iki bü· 

Yük devlet ıın1ı\hiyetinc ait tevhit lu ... nn · 

nın, umumiyetle de alman iç ve dış politi
kasının iyznhmı veriyor. 

Kcndisir.:ı,.:ı, eski rejimin aynı şiddette 

ve aynı minvnl üzere tenkidini bir kere 

daha işitiyoruz. V c bir noktada. bugünkü 

iktısnt politikasına i!ll hedef olarak, alman 

köylüsü, alman işı;Jsinin kurtaı·ılmalarını 
gösteriyor. Ve bu esnada kapitalist men· 
faatlnra karşı bir taş savunrasını unulmu 
Yor. Binaenaleyh nasyonal • sosyalizmin 

sağ ve sol arasındaki, kendine göre terki
bi ve imıai fakat hasım taraflara göre ta· 
Vİzci ve yarım, parolasını olduğu cibi 

trıuhnfaza ediyor. 

Nutkun bitişi, çok samimidir: ''Şu on 
b • ne için, en şiddetli clü~manlnrım bile 
ta ''k cderlcı ki. değismedim, davama sa· 
dılt k ldım, şahsi menfaat endiyşelerindr.n 
Uzaf( kaldım; bütün düşüncelerim Alman· 
:'J'a'ya nit kaldı!., 

M. Hitler'in en bariz vasfı, taassup de· 
l"ecesinde inanmaktır. Ve ba IOft ıöz1eri 
d .. , İnanan adamın saffeti ile söylediiine 

§Üphc yoktur. - B. A. 

----·----
Bilecik'te ziraat ve 
sanayi 

Bilecik, 19 (A.A.) - Bilecik vilayeti, 
hububat ıeriyatından başka mühim miktar
da Pamuk, meyva ve sebze de yetİJ~İrmek
ltdir. Bu sene 120 bin kilo yaJ koza istih· 
ıa) olunmuıtur. 

Vilayette 45 çarklı ve 80 amele çalı • 
t~b \'e yevmiye 30 kilo ipek istihsal eden 

1 
'~.•det ipek fabrikası mevcut olup istih • 
a •ltıu Borsaya sevketmektedir. 

trı Vilayetimizde bu sene 4 7 8 hektar pa • 
u~ zeriyalı yapılmııtır ki, almacak neti

tenın 8 ton olacağı tahmin edilmektedir. 
trı b Sakarya ve Karasu vadilerinde çok 
k~~ ~ul tneyva ve sebze yetişmekte olup, 
:ıJ1Yetli miktarda Ankara, İstanbul, Eski-

r Ve Kütahya'ya sevkedilmektedir. 
t Hububat zeri yatı : eski senelere naza • 
~n hu sene fazladır. Bu seneki hasılat mik 
7.~024 . 111 ton buğday, 1.171 ton çavdar, 
~. 

1
6 ton arpa, 224 ton yulaf, 2.207 ton 

4/t •ca, 1.998 ton mısır, 457 ton patates, 
on ıusaın tahmin edilmektedir. 

' • a şe r 
abı 

Yıımurlal'ılar tıirli;!i. 

lstanbul, 19 (Telefon) - Yumurtacı
lar birliı!inin nizamnamesini vilayet tasdik 
"lmi,tir. B"rlik yakında işe başlıyacaktır. 

Sc·lanik sc·rµ;i ... irw ıhn f't. 

fstanbul, 19 (Telefon) - Selanikte 9 
,rliilde acrlacak sm~iye tÜ,."arlarımız da • 
et c~ilmişlerdir. Tirn"t odası bu hususta 
~aha karat vermemiştir. 

Kitap ~•·r:~isi. 

1stanbu1, 19 (Telefon) - Halkevi Ga
latasarayda miinasip bir yer bulam::ı.dıi!ı 
'rin kitap serl!isi h:1zırl klarım y pamadı. 
5ergi 2eri bırakıJm .. ına rağmen 25 ağus • 
tos•a da açılamıyacaldır. 

{' nİ\ ('l'Rİll' fakiiltc•lc•1· 0 nr bır !oi('IH' 

almac: 1\. tal..Jw. 

İstanbul, 19 (Telefon) - Üniversit .. de 
·kmal imtihanlarına ayın başında başlanı 
yor. Bu sene üniversite fakültele rine terci
~an liselerden pek iyi derece dinloma alan
lar kabul edilecek, müracaat eden talebP a
~edi ki.fi gelmezse tercih iyi ve orta derece
lere de teş:ni1 edilecelctir. 

E) i :tf) oııbrm ayrılması it:iıı 

fstanbul. 19 (Tele fon) · Anadolu af -
von mmlahalarına gönderilen eksperler in
usar idaresine eyi mahsul aümunelerin • 
-len ilk prrti olsr"k 2fl0 afvon kellesi gön-
-'•rrn·r 0 rd:r. K .. u .. ın Yec"ll öv nümune IS· 

':ıh istasiyonunda trl.lil edil"ctk ve yüksek 
,f yon derecesi olanlar ayrılacaktır. 

V (•sikuı.;ız lı.om İı-;yoıı<·u 1a r. 

lstanbul. 19 (Telefon) - Galata güm
rüğünde evelki gün yapılan teftişte vesikası 
olmıyan 6 komisyoncu yakalanmıştır. 

limmı ~irkc•li11i11 lasfh t";İ islt•ri. 

lstanbul 19 (Tel fon) - Liman şir -
·etinin tasfiyesini yapacak lrnmisyon işe 

1laşladı. Tasfiye heyeti aynı zamanda mu
vakkat idare vaziyfesini de görmektedir. 
liirk"t heyeti umumivesi 27 eylUlde topla-
11acak ve idare meclisi besapltL'I meclisi u
'tlumiye verecektir. 

i"ik Vikrdin ciliinıiiniiıı 
yıl dHrıiimii. 

lstanbul, 19 (Telefon) - Tevfik Fik
retin ötümünün 19 uncu vıld<>nümü müna • 
'fbetivle hııniin m""Arındıt ihtifal yanıldı. 
fbtifalde Filorinalı Nazım Bey ve edebiyat 
T!ıınllimi Behret Bevler birr.r nutuk siivle -
~iler. Nazım Beyin kızı da bir şiir okudu. 

S11c11l11 k kooı)cratifi. 

lstanbul, 19 (Telefon) - Sucular ve 
~erbetçiler cemiyeti İstanbulda içme suyu 
işlerini tanzim için suculuk kooperatifi tef
l{iline karar vermiılerdir. 

Hafta µ;azetcsi aleyhine da,·a. 

İstanbul, 19 (Telefon) - Hafta ga • 
zetesi aleyhine belediye ve müddei umu • 
ınilik tarafından dava aç,lmı~lır. 

Mali"e Yekalctinin bir tamimi. 
Mem~ur maa~larmdan kesilen paraların 

alındığına dair icra dairelerince verilen 
makbuzların damga resminden isfünaaı ve 
iki icra dairesi arumda nakledilen para • 
lara ait posta havalenameleriyle mkbuzla
rınm damga resmine tibi tutulması hu
susu Maliye Vekaletinden vilayetlere teb • 
]iğ olunmuıtur. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

ler 
t dr at ı:ı al 'mi r' 1 .l ı:ı 

ı i ta rn ıyar < terfi ed n nu l • 
· m 1 r · n 1 • si ali t s~ Kl il.f r n et mis: r. 

T rrfi ed n muallifler sunlrrdır: • 
!O liradan 80 liraya ;nfi edenler: 
Istımbul erkek lisesinc!en Hal,kı Arif, 

Jstanbul ltız lisesinden Mücteba, Erenköy 
kız lisı sindPn Mahir ve Sabit Beyler. 

55 liradan 70 liraya terfi edenler: 
Kütahva lisesinden Şükrü, Kavseri lise

-;inden Sıtkı, Antalya lisesinden Yusuf Zi • 
lla, C;im~uriyet orta mektebinden Hayret • 
•in, İstanbul erkek lises1 den Hasan Fch • 
ni. Kah:ıtas li .... sind11r Nuri, /\~ in•ap lise • 
·ind"'l J.!iisnii. H"vhnfi .. rla nrta tn"h••hinden 
Tevfik, Manisa O. lr'i. den Cenap Refik Bey
'er. 

Aı; liradan 55 lirava fnrfi ~<l<'rıleı: 
s:lifke orta m .. k•nh=-~e'l A ntullnb. 

111en:ca nr ~ m .. t •• .,ı,i'ld"" N<ıi), Pntevniyal 
,:srcı·"~"" l~mail ~., .. t !o:tanbul kız lis~ • 
:nrl"'l Sülcvman r 'ıınbe •İ orta mel·tnl-ıin. 
'•·n A-.•,,rr·.~rıın, Y. nrıv:; t:o;es:"r{"" 7p1·ai. 
ı,., .. _ı. ı l.... • ' ı . _ı A • r B l 

•• 01" <> "'"'"tf' 1flC'ol1 Ti~ CY nr, 
,AO ı: .. ı.," ~,. l'rw:ı. t,, .. ci p,ı n1nr: 
J'"·n"'''; ,,,,, ı:~ r·~.:ı ..... µft •• ftP. D .. vutna

' c·'ıı r- ft 1.. '1i"l J .,., l, ~=4= J." ,ı· .. .,,. li ~,.~:., • 
1
"'1 r ........ : '<"'YS"ri 1·~ .. .,· .. ~ .. n r" '-mrıt Ne-

1·m, T .. ı. .. ,,., f' .. 1. lt ,,.,.J.., .., ı •.J.; ... ~ n 

.,.,.ı. .... · ~"r~: or'll r .. l,•-lı'r~·n <; .. vf1 l -
'· '1. R •rsa or'a 1!'·1 •-":"r1 .. .., f"°l-:-i Vefa 
··s .. ~:-~ .... Oe,.,,,n J' .. '1irı Cnnakhle orta 
TT":!kt,,b'.,.' .. n Yım•f, RJ;,.·:~ ~ .. ıa m"'·'"'bin • 
~ 'l f., .. t s .. ,...<:•ın orta mo1•tof•İ••do" An "' • 
':ıl, n:"arh01·ir O'"t:\ rnp'·~rb0r>den Zihni. Ka-
4ıknv ı:rnsinr!A., N .. ,. ti. lzmir orta mek• .. -

1 
i"'d"" f 11°t. K•T'""h;,. nrfl\ 1""1'trhir~"'" Na

.,;f. J<ars li•erintf .,,.. Hıı 1•1·r Si""<:i T rah7.on 
•rk,.k ort~ m0kt""1:n~ .. n 1-füsr.ü, Konya li~e-
• :"Jı>n ~·:ovin Sıw1'i. N"VSPhir orh m 1< • 
' ... ı,: .. .:ı,.n A .. rl .. ' .,J:r. Davı1t ... ıu:ı O r,1 den 
''-r;ı• :.., ~ • ... ,., ~ -l""ft .. r• n 1 d n S•rrı. 
'f ...... A'-ir n M ,:ı .. ., f .. ..,; r;;..,ı,11,.:,,,.t O. 
"ı. dorı l "•C: ~ "·1 ... O. r,1 r'en y .. ~in 
v "V""ri () r!J J,,n J..' ;,._;; r.,J..,+.,r.,,.:1•• 0. 
1\, ,!.," c; .. • iP j'J.,r O M ,1 .. ,, S 'ibe. 
••• .:ı., n M ,ı .. ,, u.,r~~; f..,.,, fl·..,~pırıno:a 

"'\ Tıl, J.,., ~-•: i~• .. .,"··1 ,. .. 1 • .,Jr J'ıı .. ~'nJon 
'\~ h ...... H..,I!& r~•Al f.n .. di, µ.,11. (' ,,., n .... 
, 1,,. .. ;r N ...... ı:ı. .. ,, <'"''!. ,..ft1.,,.1 ·,.~nn p"ı.; 

"" .. 1,;,.,.1,jf J!M'!J!") • ., (',.....,;ı fft1,."Sl'lf'I'• li • 
'"<:İ•ı•'-·- .u. ........ r.•,,,.har ,.e ;.•.-...., .. t R"lcııi 
"rv v" ',,.,,.,.l.,r. 

·~ ı; 1 irı,,fı:ı.n 40 lira va terfi Pd0 nl r · 
J..m·r Kı:ıratr~ or•a meht,,J,i"~en Fımt, 

f3 .. c O. d"n F~;ı .• Ilı ulur O H. den Jh-
,.~'ıim H"'·la. Kili~ O M den J.f1san K .. ·ı 
'l"V$ H~ O. M. ~., ~\ ·1ım"t Tır<.:t Ac':ı.
"'Uı>rı O. M d .. n K "'"'~ l "ı .... ~onn O. ~ı. 
~ n f. .. rnal. v .. 1 .. "r O. M d0 tt s··ırvman b 
'"ir Ker:ıt s O. r.ıı. d"n g ... r;h r. ;,.,·H·an" 0. 
•• ~ .. ..,S .. it. P·'•kMir nkek O. M ~"n Hir

ri. Fla?.;., O. M. ""n R:>Jıriye, Tekir~lğ O. 
~ . c!nn fbrııhill• S.,di, 'Ç ,,İnı~ nkPlc Ji~"~i:ı • 
~en Sülevınnn. Ani ara ı.r • .,. O. M. ' l'" H•:se • 
·ıin A""i. f!!lhf.ııcarıııv lisesi-den Kiirkri • 
van. Vefp, 1isesind"11 Ni~ıet, Bur~~ 11rl[ek 1 j. 
~ .. ~inden Niva1i, Cümhuriyet O. M. d"'n 
ı;:;;krive, t::mir kız mtm11;m mel·tchinderı 
~11Liha1 Konya kız r.ıualJim mektchincl"n 
" 0 h:tr f rt .. .,}-..,1 kı"- J!sı.-•: ... ,t,.11 Müevve• A
~P.na F ,.kek 1ise«:nden MuJıju:n Kndıköy 
•rkek lisesinden f h<ım Bey ve Haıumlar. 

~O iiradı.rn ~ ı:; lira va lPrfi .. -1 .. nler: 
Galatasaray lisesinden Nuıi F.rıııtm Pr· 

1{ek muallim ır·1~t,.1>im1"'l Ali R 1a, Kandilli 
kız lisesin~en Mııı rko. M"t:zifon orta m~k • 
'P.binden N""iJ>. B"rdur O. M. d~ıı Rü,•ii, 
r.iresun O M. ı'•n Nesi'l, K~dıköv O M. ıle.1 
Sükllfe Nifı"I• Corum O. M. den Tahir, Nia. 
~e O. M. cf,.n Ahmet Rasim. Cümhurivtt 
'l. M. den N:fiifer, Avdın O. M. den Hu1fı ~i. 
~masya O. M. den Doğan, Ankııra kız O. 
ıı.1. den Abter, Gazi Osmannuıı O. M. d"t! 
P.!Phmet Rurhanetti11, Krrsehir O. M den A
"if Srtkı, r.iresun O. M. den Ziya Adana O. 
1\1. den lbrahim H"1<kı. Bursa O. M den 
Necati, Ciimlturivet O. M. den Kaniye, Cam
lıca kız O. M. den Makbule. Çatalca O. M. 
~en Salihattin, Edirne O. M. den S•mahat, 
Nevsf!hir O. M. den Ali Turgut. Nisantası 
kız O. M. den Katime, Ödemiş O. M. de~ 
Recep, Ünye O. M. den Apdülkadir, Kay
seri lisesinden Apdülsettar, Kandilli kız lise 
sinden Bedriye latanbul Kız muallim mek • 
tebinden SebaLat, f stanbul K.M.M. den Ap-

$ 

• 
lnebo'uda fırtına 
devam ediyor 

lncbolu, 19 (A.A.) - Burada bu mev
simde hiç beklenmiyen oldukça şiddetli fır 
tına hiiküm sürmektedir. Akşamdan baş. 
lıyan sürekli yağmur sabaha karşı yıldız 
ve karayel riizgarına çevirmiş ve gittikçe 
vük~c!en dolga1ar sahili tehdide başlamış
tır. İskeleler P.rasında naHiyat durdu. Sa
'- " 1 -ie dört yük ve yolcu kayıi!ı parcalandı. 
t iti boş sa::ıdalı su alıp götürdü. Fırtına 

bii•ün şiddetiyle devam etmektedir. Şim • 
dirlc b:t"lta zayiat yoktur. 

Yen; b~sılacak para1ar 
lsta.,bul, 19 (Tele fon) - Gümüş na· 

"'alnrın ba.,•lma hnzırlı'·ları ba l~mıştır. Pa
Tnları'l sokli İcin yapılan mfüabnka bitmi • 
t;r, Vt>rilen nümunelerden birini seçmek 
"rh iüri heyeti ayrılmı lır. Heyet salı günü 
~ "'1.anede toplanacak ve kararını vere • 

,. .. ' ttir. 
On par;-lık l a r hakkında darphane ida • 

"esi tıır,.fmd:ın vapt•rılan ni.imuneyi Mali • 
ve V0 knJeti t"wip etmictir. Giimii~ narafa
·rn bıu•lınası ? 1'Va kadn hitecek. hundarı 
·onra 10 nar,,l·klar basıll\"aktır. J. ı; ve 10 
'·urus'"'- n;ıraJ .... i"in ıırıf?n mii~"baka 7.a • 
- .... , da bu müddet zarf mda bitmiş ola • 
·nkttr. 

'Vl !l;- ı •'l" 1 ... ,·rnwt1r l1a.,.,,.l.J hrı. 

f stanbul, I 9 (Telefon) - 30 ağustos 
l ayrall'ı se!1lik'eri hazırlı':darile uğraşmak 
"zere İstan ulda belediye reis muavininin 
r islim altmda bir komisyon bugün toplan
ııağa b:ls am• tır. 

Gazi h'rhİ) e t•n ... titiiı;:ii 
talc•hf•lt•ri Avclııı "ela. 

Ayd n, 19 - Ilisikletle tetkik seyahati 
ne çıkan G .. zi T eriye Ensf tüsü talebesinden 
6 gene mu 1 İm Şinasi Hüsnü Beyin refaka 
rnrlıo J .. mir'd"n ş ... hrimize gelmiştir. Genç 
ler Halkvei tar:ıfmdan m'safir edifm'$1erdir. 

A' uı;:tuı·) · ilt• tit·nrt•l 'e 
ln!rİng mtıl"ın·c·lesi. 

(A.A) 

Avusturya ile ağustosun onunda imza • 
fana 'l ticaret ve klering itilafnamesi ali 
'asdika arzolunmuştur. 

'I' k .. . ı· k'k a a ., :o;1111!"lrnıa ı h't ·ı ·atı . 

İstanbul, 19 (T clefon) - Takas suiis
timıolini tetkik ed~n hevet tetkikatını 1 O gÜ· 
ne k1~ar bitirecektir. Heyet ticaret odrn j. 
;tare h"""tİnİ tte dinlemeğe Karar vermiştiı . 
Ra,,or f.ümrük ve İnhisarlar vekaletine 
"Önderil~crktir. 

h, Konya Erkek M.M. den Nejat, Sıvas E. 
M. M. den Fikri, Adana erkek lisesinden 
Enver, Bursa K.L. den Rifat, E renköy K.L. 
den Fatma, Eskifehir K.L. den Bekir, Eski· 
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Giiriişler. 

u qavruyu 
ı~ r ar 

" " " C e 1 

I z c de' i u ' at ı e 
ta1 tmd 1·i parısiyon ası. 

z 

Deniz akıyor, I"?Iklar benekleni
yor. 

İnce, yorgun, boğuk, ve insan 
olanların tüylerini dimdik eden bir 
çocuk inil tisi: 

- Anne! anne! anneciğim! da· 
ha gelmedin. Korkuyorum. karnım 
çok aç. 

Üstkatta bir pençere açılıyor vo 
kalın bir su geceyarısm<laıı bir sa
at sonra, karanlıklarda annesini arı
yan bu insan çekirdeği ile tatlı ko· 
nuşuyor: 

- Yavrum! neye sızlanıyorsun? 
- Annem gene gelmedi. Işık da 

yok. Sular karanlık, karanlık akı· 
yor, korkuyorum. 

- Hiç korkma yavrum. İstersen 
bizim kata çık, beraber yatalım. 

- Cıkamam, kapı kilitli. 
- Kanun aç mı? 

Karanlıklardan gelmesini bekle
diği annesinin hayaline karşı (kar
nım co1\'. aç) diyen çocuk sefkatli 
komşusuna (evet) diyemedi. Türk 
cocuğ'umm izzetinefsi, açlık ölümü
nü de yenecek kadar sağlamdır da 
ondan .• 

" ,, " 
Bu yavru, 11-12 yaşlarındadır. 
Fakir değildir, öksüzdür. 
Babası namuslu bir adamdI.. 
Vatana namuslu çalıştı ve genç 

yaşta denilecek bir çağda kısa bir 
hastalıktan öldü . 

Küçücük ve biricik oğluna geçi .. 
necek kadar aylık bıraktı. 

Bu çocuk ölen eyi ve yiğit baba
sından yetim değil, fakat yasıyan 
anasından öksüzdür. Actır, sefildir. 
Kimsesiz ve sıskadır. 
Anasına küfretmek istemiyorum, 

çünkü babası eyi, yiğit, namuslu bir 
adamdı. 

Bu çocuğu kurtarınız. 
Babasının eyi ve şerefli adım ta

şıyan bu çocuğu kim kurtaracaksa 
kurtarsm. Benim gücüm yetseydi 
kimseye yüzsuyu dökmezdim. 

" ,, " 
Hayır, hayır, kimseyi rahatsız 

etmek istemem, ben istiyecek yeri
mi buldum, Askeri Liselere kimler 
karışıyorsa onlara rica ediyorum: 

Bu çocuğu kurtarınız. 
Beni de sizin mektepleriniz kur

tardılardı. 

Bu çocuğu da bir yatı mektcbini
ze hemen alınız. Sakarya ve Dum· 
lupmar aşkına ... 

Yarınki vatana temiz ve yiğit bir 
kumandan daha yetiştirmiş olacak· 
smız. 

AKA GÜNDÜZ 

~~------·----~ 
i'\Ja1i) c tayin1eri. 

Kocaeli defterdarı Hüsnü Bey Tekirdağ 
defterdarlığına, T ekirdağr defterdarı Mus
tafa Nuri Bey Kocaeli defterdarlığına Ma· 
liye Vekaleti memurlarından Lütfi Bey Yu
sufeli malmüdürlüğüne, divanı muhasebat 
memurlarından Osman Samim Bey Şavıat 
malmüdürliiğüne tayin olunmutlırdır. , 

sehir K.L. den Nurettin, Galatasaray L. den Maarif "\·ekaletinin biı- tamimi. 
Cevat, Antep L. den Haydar, İstanbul E.L. Maarif Vekaleti müze, asın atika, h• 

den Agih, Kabataı L. den Sa mit Rif at, raylar ve harabeleri tetkik etmek Üzere 
Kabatıf L. den Mehmet Hadi, Kabataf L. ziyarette bulunmak istiyen millet mektep. 
den Kutsi, Kandilli Kız Lisesinden Faika, leri, balkevleri mensularının rehber veya 
Kandilli K.L. den Raife, Afyon L. den Ce- hocaları idaresinde toplu bir halde bulun • 
malErzurum Erkek Muallim mektebinden duklan takdirde duhuliyeye tabi tutulma· 
Ziya, Edirne E.M.M. den Ahmet Hamdi Is- malarrnı mezkıir müesseselere tamim et· 
tanhul K.M.M. den Ane, İstanbul K.M.M. miftir. 
den Semiha, lzmir K.M.M. den Fatma, Kon-
va E.M.M. den Ferit, Ankara Kız lisesinden A~·dm. 9 t>yllı.1 scrgi~ine 
Nimet, Denizli K.L. den Mehmet Oğuz, Is- i~tirak edecek. 
tanbul E.L. den Muvaffak, lımir K.L. den Aydıo, 19 - İzmir'de açılacak olan 
Tahsin, Konya L. den Mehmet Ziya, Konya beynelmilel 9 eylUl panayırına Aydın tica. 
L. den Apdülkadir Bey n Hannnlar. ret odur, vilayet sanayi ve mahsulatmm zen 

Terfi eden diğer muallimlerirı isimleri • gin bir kolleksiyonu ile iıtirak edecektir. 
ni de yarin yaıacağiz. (A.A) 



SAY.iFA 4 20 AGUSTOS 1934 PAZA 0 TESI 

_______ areketleri F .. Ga a 
Yabmıcı postası. 

r 
il ali idare eden mazi midir? J. B ı•mla bıı srıale nasıl cera[J rcriyor 
- Hıt 1iırıldi mıılwrrir. zamanıyla sıla bir temas luılindeclir. -

Franıa'nın en yul;sek fikir adamların· 
dan biri olan J. Bcnda, Revue de Paris mec 
muasınd neşrettiği mükemmel bir yazıda 
'Bir heyetin bugünkü vaziyetini anlamak 

için maziyi tanımak lazım mıdır?,, sualine 
cevap veriyor ve ezcümle diyor ki: 

içtimai telakkilerimizle siyasi fikirleri. 
miz, manevi bünyemizin, atalarımıza en zi 
yade tabi olan kısmıdır. Fakat şunu da 
nazarı iytibara almak gerektir ki mevrus 
bir telakkinin kuvvet ve kudreti mahal ve 
muhite göre değişir; mesela köylerde, şe 
birlerden daha büyüktür; yalnız yaşayan 

!arda, sağlam aile teşkilatından daha za • 
yıftır. Bundan başka zamanla değişir ve 
zaafa duçar olur. 

Mesela 1934 fransızlarmın hayat ve fi. 
kir şartlarından birini teşkil eden unsur . 
lardan birini tetkik edelim: Almanya ile 
olan müşkül münasebetlerden bahsediyo • 
rum. B urada, hal ile mazi arasındaki mü · 
nasebetleri büsbütün başka bir şekilde gö
receğiz. 

Bize diyorlar ki: Bu mevzuda dahi bi 
zi idare eden ölülerdir, mazidir; bir kaç 
asırlık ihtilafların tesiri altında yaşıyoruz. 
Toprak altında yatan nesillerin cebir ve 
tilzyiki ile sekiz asır evel iki millet arasın
da bashyan feci mücadeleye devam ediyo
ruz.,, Fakat tarihi hakikat gösteriyor ki bu 
miyras zannedildiği kadar ağır olmayıp al 
mantarın Fransa'ya karşı hissettikleri ve 
ortaçağda mevcut olmıyan nefret Vestfali 
sulhundan sonra başlamıştır. Fakat al -
man - fransiz münafereti binlerce senelik 
olmamakla beraber 1934 fransızları ve al
manlarr öyle olduğunu zannediyor veya 
etmek istiyorlar ve bu kanaat, aralarında
ki münasebetler ve mütekabil hisleri üze • 
rinde derin bir tesir icra ediyor. Binaen
aleyh bu bahiste bizi tahrik eden mazi de • 
ğil, mazi hakkındaki yanlış telakkimizdir. 
Ölüler bizi idare etmiyor. Biz öliileri ida
re ediyoruz. Maziyi anlamak için görmek 
1iğim lazımgelen mazi değil, halin mazi 
hakkında edindiği fikirdir, yani bizzat hal

dir. 

kalan, siyasi ve içtimai hayattan uzak 
yaşıyan ve bu suretle ancak bir memleke 
tin edebi hayatını temsil eden muharrir 

bugün, o memleketin şuuru ve vıcdanr ol 
muştur. Bir Valery'nin, bir Gide'in, bir 

Claudel'in, bir Duhamel'in teşkil ettik
leri misallere dıkkat ediniz. Roman, ti

yatro, şiir, milli meseleler, beynelmilel 

meseleler .... Muharrir, bu sahaların hep
sinde kelam hakkını haiz olduğuna ve 
hatta bu hususta bir vazife ile mükellef 
bulunduğuna kanaat getirmiştir. Bir mem 
leketin fikri idaresinin bu suretle muhar 
rirlere tevdii dikkate değer bir hadise

dir. 
Loncacılıktan çok bahsediliyor. Bir 

meslek zümresini yaşatan, arasındaki mü 
tefekkir unsurlar değil midir? Fransa' da 
tesbit edilmesi ve başarılması lazım gelen 
iş şu noktadan alakayı taliptir ki bugün 
artık herkes okuyor. Kadınlar sayesinde 
okuyucular adedi 20 senede iki misli art
tı ve basılan kitap adedi nisbeti de o 
mikyacta tezayüt eyledi. Daha ziyade 

dikkate şayan olan bir nokta da karilerin 
eğlenmek için yahut bir hikayenin hadi
seler silsilesini takip etmek icin değil. 
bugünkü ahval ve şerait hakkında bir fi
kir edinmek için okumalarıdır. HuJar.a 
dünkü muharrir, salon muharriri tipi he
men hemen kaybolmuştur. I:debiyat. 
umumileşirken aynı zamanda daha ziya

<lc incelmiştir. 

" ,, " 
Berlin'dc çıkan Der Deutschc gazete. 

si Deutsce Bauk'm son raporunu tahlil 
ederken diyor ki: 

Almanya'da iktısadi faaliyet günden 

giine artmaktadır. Deutsche Bank'ın son 

raporuna göre iş bulan amele adedi 1934 

senesinde 2,500.000 nisbetinde artmış, is

tihsal nisbeti senenin ilk beş ayı zarfın

da yüzde 30 tezayüt etmiş. istihlak nis-

Fransa'nın 1934 te maruz kaldığı dahi- beti de yükselmiştir. Bu senenin ilk üç 

lt mücadelelere. fırka kavgalarına bakalım ayında et itsihlfiki geçen senenin ilk üç 

ve bu sahada dahi mazinin, hali anlamak 

hususunda ne derece faydalı olacağını tet

kik edelim. Birer başlangıç teşkil eden 

faşizm ve komünizmi bir tarafa bırakarak 

mazileri olan fırkaları yani sosyalist, muha 

fa.zakar, radikal fırkalarını tahlil edelim. 

Süphesiz bu fırkaların her biri, sadık kal

mak arzusunda bulunduğu tarihi vasıfları 

haiz olup hareketlerinin mahiyeti ni anla

mak için bu vasıfları bilmeğe muhtacım. 

Fakat daha ziyade anlamağa muhtaç ol • 

öuğum nokta varsa o da her fırkanın kar 

şılamağa mecbur bulunduğu yeni hadiseler 

ve bunlara intibak etmek için o tarihi va . 

sıfl-.rı nasıl tahrif ettiğidir. İşte, bunları 

anlamak hususunda tarih bana ne derece 

ye kndar yardım edecek? ''Yeni sosyalist 

lcrin., mezheplerini milliyetçiliğin zaruret 

ayına nisbetle yüzde 8,8, şeker yüzde 

12,5, kahve yüzde 19,5 bira yüzde 13,1; 

sigara yüzde 5,1 artmıştır. Bu hareket, 

biraz betaet peyda etmiş olmal:la beraber, 

devam ediyor ve hususi sanayi bundan 

her gün daha ziyade müstefit oluyor. 

Mesai saati günde vasati olarak 6, 7 sa

ati bulmakla en müsait vaziyetteki şerai

te yaklaşıyor. Temettü vergileri de umu. 

mi vaziyetin cyileştiğini beliğ surette 

göstermektedir. Filhakika 1933 nisan ve 

mayısında 234 milyon iken bu vergiler 

1934 senesinin nisan ve mayısında 274 

milyon marka cıkmıştır ki bu suretle 

ylizdc 26 nisbetinde bir tezayüt hasıl ol

muş ve bütçenin temettü vergisi faslında 

1.7 milyar marklık bir tezayüt görülecek 
tir. 

lerine intibak ettirmek hususundaki gay • v · tt k. b l~h ·· h d azıye e ı u sa a mun asıran a -
retlerini anlamaklığım için, bu şekli bütün hili mahiyettedir. Zira harici ticaretimi-
lmY?et ve fcudret1eriyle reddetmiş olan ata zin hacmi gittikçe eksiliyor. İşsizliğe 
1arının tarihini bilmeklig·ime lüzum var mı? · nıbayet vermek için ihracatımızın zaru -
Tarihi bakımdan neler temsil ettiklerini retlerindcn ve iptidai ma<lde ithalii.tından 

bilmenin bugünkü cfal ve hareketlerini an . doğnn meselelerin halledilmesi elzemdir. 

lamak için elzem olmasına ve ne kadar na Devletin her şeyden ithalata t<lbi olan 
fiz bir zekaya malik olursa olsun bugünkü mensucat sanayiimizle meşgul olması te
ad:mın, tarih bilmeksizin hali anlıyamıya sadüf eseri değildir. İptidai maddeler 
c:ıgı muhakkak bulunmısına rağmen bu. komiserliği ihdası, ecnebi mahsulatının 
glinkü so aylistlere, bugünkü radikallere israfına mani olmağa matuftur. Diğer ta 
bakmayı ve onlarr anlamağa çalışmayı da· raftan iptidai maddeler ithali milli paıa
hn faydalı bulurum. mız zaruretleri b kımından da mutalea 

Binaenaleyh 1934 fransızlannı anlamak edilmelidir. Binaenaleyh dahili iptidai 
istesem ilk i im 1934 fransızlarına bakmak madde istihsalimizi teksif etmek elzem-

0'10arın, bugünkü ihtıraslarım, ne suretl; dir. 
sevk ve idare ettiklerini. bugünkü mü!ikü- Markın zaruretleri nazarı iti'oare ah
latla nasrl mücadı-le ettiklerini görmekli - nırsa ithalat sahasındaki imkanlarımız 
ğ:,, lazım<lrr Bup;ünü anlamak istiyorsak, nedir? Dcutsche Bank'm raporuna naza
insanları <'fal ve hareketlerinde takip et. ran bugünkü vaziyette açıklı bir muvaze
mek şarttır. neve tahammül edilemiyecek olup bu 

vaziyet ithalat için H\zım olan dövizlerin .. .. ,, 
Büyük fran"ız muharriri J. Giraudoux, 

bugünkü edibin fikri vaziyetini aşağıdaki 
satırlarda çok güzel tarif ediyor: 

tevzii ile ıslah edilmelidir. Fakat, ibra. 
cat bugünkü seviyede kalacak ise ithalat 
nihayte, bugünkü gibi tahdit edilemiye
cektir. 

Umumiyet itibariyle tefekküre temas 
eden her şey, roman olsun, temaşa olsun, 
tenkit, politika ve hatta spor olsun ou
gün muharririn meşru bir faaliyet saha
ıı olmuştur. Muhatrir aynı zamanda ro
mancı, tiyatrocu ve gazeteci olmak met· 
buriyctinded ir . B undan otuz sene evet 
dar hudutlar arasında sıkışan ve ya lnız 

~...,,--................. --~~ 
Çankırı'da hclccliye intihabı 

hazırlıkları. 

Çankırı, 18 (A.A.) - Eylôlde yapıla 
ı:ak olan belediye intihabı İçin timdiden ha 
rırlıkları baılanmıttır. Bütün rey sahiple 
rinin iıtiraki için tedahir almmaktadır. 

ALMANYA: 

l 934. ilk altı aylık deha erat • I°' 

m a•Mcleri ithalatı: 
Bu senenin ilk altı ayı zarfında Alınan

ya'nın hariçten aldlğı debagat maddeleri, 
kıymet itibariyle, aşağıda gösterilmiştir : 

Meşe kabuğu 485.000 R. Mark 
Çam kabuğu 150.000 .. 
Palamut Trillo, pelit 564.000 

Almanya'ya meşe ve çam kabuğu ithal 
eden başlıca memleketler Macaristan. Çek 
oslovakya. Avusturya ve Yugoslavya'dır. 

Palamut, Trillo ve Pelit çol: az bir mik 

a 1 -sine, ikincisi de yumurt, 1 rın dam a -
!anma ına taalluk etmektedir. 

İtalya'ya ithal edikcek mallar mukabi
linde dciviz verilebilmesi i~in, e\r\•el emirde 
gümruk vesikalarınm İtalya Milli Banka. 
sına ibrazı ve bu suretle o malın hakikaten 
İtalya'ya ithal edilmiş o!Jugunun isbatı la-
ımdır. 

İkinci karara ~·ani yumurtaların damga 
lanmasına gelince: bu ayın nihayetinden 
ıtibaren İtalya'ya ithal edilecek bilumum 
yumurtaların İtalya Ticaret nezaretince 
tesbit edilen hususi bir nevi mürekkeple 
damgalanması iktıza etmektedir. 

Bundan maada işbu damga üzerine ke
zalik tertibatı muayyen, bir vernik sürü. 
lecektir. 

31 Ağustostan sonra gümrtik dairele
rine bildirilen yumurta irsalfitında daın. 

e;alar kimyevi teammülle kontrol edilecek. 
mürekkep ve verniği usul ve nizama uy· 
madı~ı görülen yumurtalar miisarlere olu
nacaktır. 

Yeni ı1evkedilecek ma11ar dahi huc1utta 
yapılacak kontrollarda yeni zorluklara ve 
gecikmelere uğrayacaktır. Zira ~ümrük 

dairelerinin l:.bor;:ıtm•erları üç nevi teamül 
tatbik edeceklerdir. 

Moskofa kü tur parkı ve 
ta rasolka istirahatı 

İ çılere tatil z manlarınd n istifade 
ettirmek çarelerini Sovy tkr Birliği ef. 
!eri daıma cluşunmi.lslerdir. Memleketin 
bütün şehirlerinde kültür parklariyle isti
rahat evlerinin çoklubu buna en güzel de· 
!ildir. 

Beden terbiyesi ve istirahat başbaşa yü 
rürler. İşçinin - i§ günü bitince - istira· 
hat etmesi, fakat hususi işi haricinde umu 
mi kültürünü genişletmesine mani olmıya 
cak faydalı bir şekilde istirahat etmesi na· 
zariyesi mükemmeldir. 

Moskova'nın en mühim parkı Kızılmey 
dan'dan on dakika kadar ilerdeki Gorki 
parkıdır. Park sayısız ve çeşitli eğlenceler 
le doludur. 

B undan baska kütüphaneler, tiyatro. si 
nema ve konferans salonları, tecrübe laho 
ıatuvarları, musiki köşkleri, lokantalar ve 
koşt• pistleri, atlama mahalleri. yoleyhol, 
baskctb o1, futbol, gorotlö, tenis, kürek sa 

haları. 

(Eicr-Börse 9-8.934) 
darı haric olmak üzere, hemen kamilen 
Türkiye'den (555.000Rm.) ithal olun - MISIR: 
maktadır. 1 ·ırnrn a',·a) m 1urtc:: 'hrucalı. 

Kültür parkına İc"timai vaziyetine r,öre 
1 O ile 50 kopek arasında bir ücret tediye 
,.der k herkes girebilir. Burada mevzuu 
b ıhs olar .. •skilatlrnnıs bir beden terbiyc
s' de ~il. eğlenerek yapılnn s~rbzst spor· 

tardır. 

Ya:ı:ın Gorki parl·ına günde 35.000 ki-(Haute u. Ledcr 15-8-934) İspanya hiikümeti, \'Tıs•r il,. olan tica. 
ret muvazc-nesinin bıriı bir surette clcyhi- .i V lir. ARJANTİN: 

lhra~ t•dt•ct·ğimiz nıallnr hakkırnla 
Adantin hükumetinin İstanbul konso • 

losluğu tarafından Tiirkofis'e yazılan bir 
tezkereye göre Arjantin'e ihraç olunacak 
ecnebi malları bir konsolosluk faturası ile 
birlikte gönderilecektir. Nümunesi konso -
losluktan verilecek ve menşe şehadetna -
mesi yerini tutacak olan bu fatura dört 
nüsha olarak tanzim olunacaktır. İhracat. 
çılar ihraç mallarının menşe, siklet ve kıy
metinin doğruluğunu yeminle beyan ede • 
ccldcrdir. 

Konsolosluk faturası için alınacak üc • 
n.tler: 
2.200 türk lirasına kadar 2.20 T. L. 
2.200-1 l .OOO 

1 1.000-22.000 
22.000 den yukarr 

BULGARİSTAN: 

.. 4.40 
G.60 

8.80 

" 
" 
" 

lngiltere'yc giilyaı:_., ihra<"alı. 
Bulgar gülyağları Londra piyasasında 

gittikçe rağbet görmektedir. İngilterc'ye 
son günlerde ikinci defa olarak 400.000 le
va kıymetinde mühim bir satış yapılm•ştır. 

(La Bulgarie 14-8-934) 

İTALYA: 

Yumurta ithah'ifl hakkımla 
veni kararlar: 

İtalya hükumeti gecten hafta yumurtn 
ithalfıtı haktm1da yeni kararlar ittihaz et
miştir. Bu kararlardan birisi döviz mücıa-

ne ol.ırak devam etm sincl •n dolayı. b~ı Bana refakat e<lcn kaya1
c şamniyonu 

rrı ml kett n ithal etti~i yu'Tlurt:ı.ları kon· Hipolitov'un söylediğine göre Moskova 
te.,::\ ıa t~bi t•ıtmuc;tıır. 'ü'tür pa~kı bilhcıssa kışın en kır,1kt :ic:tik 

?f sırın 19:ı3 sem·"'i zarfınd ki yumurta ki" i bulur. 
'hracatı 379.000 mısır lirası olup bunti-ın Kışın park yaz gi'1i nrseli ve ondan f;ız 
ı r,2.000 lirası tspanva'ya var,.lmıst•r. 1 q34 ,in hareketlidir. runkü kıs sporları, kayak, 
senPsinin aylarında bu nisbet daha yiık. oatinaj ve hokey çok rağbettedir. 
srktir. Esas patiııaj mahalli 500 metre uzun· 

1933 senesi zarf•nda Mısırın ispanya'- •ğunda ve yü" metre genişli<'Yinde bir sa· 
ya ihracat1 1.020.000 mısır lirası ve hu ha'iır. S ıor patinajına, acemilerin gitti~i 
memlel:ct ithalitı yalııız 70.0::>!> Mıcıır li-a- lciitle n:ıtinajına ayrı ayrı yerler tahsis edil 

sına balif. olmaktadır. -nistir. 
İsl"anvol Pmtias••u ısır·cla tanıtmak Artistik p tinai icin hokc, ve spor ihti· 

icin l'"ahire'de ve lrl:C"ndı-riye'de 15 ı:;er -.ı;;':ırı ki:ı ayrı m::ı"ıa1'er vardır. 
ı:rlirı d,.vam r.tmnk iizere bir S"rgi acıta. Büt'in lı.ınla-dan b"c;ı·a parktıı ~ooo 
caktır. 

(Journal du Commerce 11-8-934) 

Pamu" ihracatı. 
Mısırın 1 eylfıl • 31 temmuz ayları zar 

fındaki pamuk ihracatı, 1933 • 34 mev ,i -
minde 1.158.057 balyaya bJliğ olmuştur. 

İhracat 1932 • 33 mev"iminck 303.58Q, 
1931 - 32 mevsiminde <ı28.015 ve 1930 - 31 
ınevsimirıdc ise 889.493 balyaidi. 
SURiYE: • 

l..iıuaıı faalh etlt•ri. 
1934 senesinin ilk ile; ·ayı zarfınd:l Be • 

rtıt lim, nına giren vapurların r-dedi 473 e 
ve to ıajı da 1.226.254 tona baliğ olm'.lŞ -
tur. Bunların 55 i fransız, 117 si İngiliz. 
104 Ü İtalyan, 60 ı yunan ve 13 7 si cliğer 
muhtelif memleketler bandıra!ıdır. Trab • 

.;t+ rki•ıc Mallk iİ'" kavak postası vırdıf', 

lus lhanına gir~nler: ıı~9 vepur (288.183 
ton). 22 si fransız. 54 ii İngiliz, 39 u ital • 
yan, 34 ü yunan ve muhtelif. Iskenderurı 
limanına girenler: 130 vapur (225.161 
ton). 16 sı fransız. 38 i ir>gıliz, 41 i İtalyan. 
3 ii yunan ve 32 si ise muhtelif. Lazikiye: 
2 5 vapur ( 29.386 ton). 6 sı frans•z, 12 si 
İngiliz. 2 si yunan ve 5 i muhtelif. 

(Journal du Commerce 9-8-934) 

Tashih: Diinkü nücıhamızrll' 
"Avusturalya yulaf takyidatı kal ı· 
rıldı,, ~prlcvhasmd:lki Avu t ral '' 
kel''"'"l .,i Avust1ırya'dadır. Ta::::ı· 1 

eder·z. 

Cümhuriyet Mer ez Bankas nın 16 Ağustos 1934 vaziyeti 

1 

AKTiF 

Kasa: 
Altın. Safi Kı;r. 

Banknot 
Ufaklılı 

13.314-405 

Dahildeki Mubtb: rler: 
Altın: Safi Kgr. 1.788,024 
Türlı lirası 

Hariçteki Muha!Jirler: 

Altın: Safi Kgr. 3.807 -016 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler. 

Hazine 1 nbviHPrİ: 
Deruhte edilen evralo nakli· 
ye karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci mııdd 
lerine tevfikan \'ilki tedivııı 

Senednt Cüzdanı: 
. Hazine bonoları 

Ticari senedat 

r.sham ve rahvilat cüzd~nı: 

Esham ve tahvilat: Oeruh · 
le edilen evrakı nakdiyı 
karşılığı (itibari kıymetle) 
Esham ve Tahvilat 

Altm ve Döviz üzerine avan1 

Hissedarlar:. 
Muhtelif:. 

LlRA 

18.727.816.85 
19.397.116.-

7H>.615.72 

2.515.004,-
987.124.16 

S.354.884.26 

4.106.891.32 

158.748.553,-

9.484.929,-

3.615.770.-
1 .327.009.11 

. 
27.627.370,22 
3.522.886.49 

Yekun 

PASiF 
LiRA 

Sermaye: 

38.844.548.57 ihtiyat Akçesi: 

3.502.128.16 

D.461. 77 5.58 

149.263.634,-

5.142.779.11 

31.150.256. 7i 

43.241.99 
4.500.000,-

10.499.579.43 

252.407.943.SS 

r eda vüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktıye 

Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan vaki tediyat. 
Deruhte edilen evrakı naltli 
ye bllkiyesi. 
Karşılığı tamamen alb:ı ola· 
tak teda\Üle vaPd0 len 

fürk Lir~sı r.ıevduatı: 

Vadesiz 
Vadeli 

Oöviı Mevduatı: 

Vnaesız 
Vadeli 

Muhtelif: 

LiRA 

158. 7 48.553,-

9.484.929,-

149.263 634,-

8.638.000,-

Zl.973.149.64 
-. 

9.656.552.84 
l.Z61 9S0.60 

Yekun 

LlRA 
15.000 003.-

GG3.914,30 

1 

157.~Sl 634,-

21.973.149.64 

1C Ql S.5!i3.44 

45.9u".GS2.17 

-------1 ZSZ.407.~3;; 

2 Wıart 1933 tarihinden itibaren: lıkonto ',rı ddi Cf<ıS'ıı - Altm öv•rıne avanı. cq 1 
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Tara kov a Mo k?:r ' ın imal hanlı · 
yö · de huk met m rkezinden tr nle bir 
aaat mes fede Ki asına'n n güzel sahilJ<' 
ind dir 

Savyet rejiminde bu kövün heyeti umu 
rniyesi - ı 28 he°ktar - muazzam bir iıti· 
rıdıat evine kalb dilmiştir. Ve burada 
1800 bliyük ve 80 çocuk ikişer haftalık kür 
mOddeti gecirmektedirler. 

Doktor Rakman'ın idaresi altında 1 O mu 
alUm ifçilerin uzviyetlcrini beden te-rbiye · 
Iİyle kuvvetlentlirmeğe çalı,ırlar. Burada 
ibrnet ed~lerin tibi oldukları rejim: 

Saat yedide yataktan kalkq. 
7 ,30 dan 7 .45 e kadar beden tebriyesi. 
8.30 da ubah kahvaltılı 
g dan 11,30 a kadar güneı banyosu, 
12 den 13,30 a kadar Moskova operet 

•rtiatleri tarafından ıenfonik konser, 
13.45 te öile yemeği. 
14.45 ten 16 ya kadar mutlak istirahat 
16 dan 19 a kadar ıerbesttir. Bu müd-

det zarf mda iki futbol sahaıı. iki tenis kor· 
tu. 1 O voleybol ve 2 voleybol filesine malik 
olan Taraaovlra atadı panaiyonerlerle do -
lar. 

Saat 20 de akşam yemeği 
., ' de uyku için lambalann ıönmeat 
n-:>ktor Rakman bana :Moakova'da bu • 

na benzer 10 istirahat evi oldutunu söyle. 
dl. Svenigorod'ta 1 SOO kişilik. Selonegrod
tı. 1000 ki•ilik yer vardır, ötekilerin ma -
halteri 200, 250 lriıiliktir. Taraakova'dan 
senede sıra ile 25.000 kişi geçmektedir. 
11.oıkova'nm 4 mityen kişilik nü!uıundan 
350.000 j bu neviden müesseselerden isti • 
fad • etmektedir. 

Sonra doktor beni ormana g8türdU. S 
bertf zamanivdr ve panaiyonerlerin bu St'f 

hestidtn ne !ll•ldtde istifade ettiklerini gör 
m•k illtmtiAtim. 

Daha ormana y ni Jirmistik ki fıtırlalı 
tflf.-~ seıterini ındrran f'llriittfm•r isittim 

"f.v m• :av1 nıvor? .. d'..,e so .. dum. 
- Hayır Osoviyakim'ler ekzersiz yapı 

yorlar. 
O oviyakim kimya harbı tetkiklı-ri ve 

bav:ı t arruz anna karşı müdafaa cemiyeti 
d r. q er istirahat e\'lııdt bu cemiyetin fU 
bt "" olduğunu n tcbirde tatbikat yap · 
mak imkanıızhih dolayısivle idmanlar iciin 
lfÇil rin istirahat evlerinde bulunduklar 
ı 'ardan i · • de edildiğini öğrendim 

Gazlanmq b;r mahalli hücumla zaptet • 
m k için gaz maıkelerivle bir manevralar 
ecri 'ne şahit oldum. Bu eınada etrafta 
bomb 1 r patladı. Ve beni daha u asker· 
1 .;,.·ımiş sahalara doğru götürdüler. 

Bundan istirahat evlerinin bir ask ri 
hazırlayış ifi için vesiyle ittihaz edildiği 
lft nası mı c; rılmalr? Ben böyle dUşiln • 

Uvorum. 
Fakat panıiyonerlerin kendilerine veri

len mutlak aerbestiden ne suretle istifade 
ettikt rini 1rörmek iıtememit olaydım bana 
bu man vral n ı&terirt r miydi? Tabii ki 
hayır. O zaman b'zim en güzel tatil kamp 
larrm,.a h nziven bu müess-seden daHa bü 
~ bir heyecan ve cufişl0 h•'tse~•cektlm 

Rober Perive 
1 •nTn'd11n 

'l.kmuyert MıllıyP. am ıamam: J 

• 
i o 88 o 

4 

ıgın 

1 fil 

Yarının Türkiqesini Tiri Fıraı'ın ._. 
iizerinı mıdıni tık· 
niğin biitiin azaını-e ·· mek ıçin qa,,ılan bir yolculuktan 

döndükten sonra ••• 
ti lı karalan lröp. 
ri iımndı frınin 

bıraz darrnası w de 

Bu sabah, Ankara demiryolu du
a ına varan tren, bizi on gün kadar 
urmuş bir yolculuktan geri getirdi. 

Anadolu'nun göbeğinde kimi ye

mirtlın gözlırlı •· 
kadar uzıyan yolumuz üzerinde gör- ya balunası ne llG· 
düğümüz canlılık izlerinde yarını 
·eyrettik. niJartlı. Ba 6iyilr 

ini trenle, kimi yerini otomobille 
yaptığımız bu gezinti, kurulmuş, 
kurulacak ve kurulmak üzere olan 
demiryollanmızı ~örmek, türk bil • 
~i ve güre (enerji) sinin kayayı na
;ıl deldiğni, dağı nasıl oyduğunu 
<{Örmek, uzun mesafeler üzerinde 
'";acrJam ve verimli bir siyasetin na
~ıl ~eJikleısti~ini anlamak içindi. 
Şimdi içimizde urunç (heyecan) ve 
?ğünç (iftihar) dolu olarak Ankır-a 
-1ur~~mm platformuna ayak bası · 
ıoruz 

İki cümhuriyet vekilini masa • ııcri l1iiaıdı gdir • 
lcrından uzaklarda yurdun kayala. me;e •eii Mt•· 
n, dağlan, yaylaları üzerinde bazen fa, lröpriıtin altın 
tozlar içinde, mütemadiyen güneş Ja bir iaaza ıi6i '• 
-;ıltmda gezdiren bu seyahat, Türki- nıyorlar. 
venin kuruluşuna ne kadar bağlı ol- dan ve kenanndaıı raylar geçmeden ğen Karadeniz dalgalannm h 
iıı;yıırnuzu P'Österen bir örnek oldu. ne öksüz dururdu. Ti ilerideki dağ- vahş~ ~~m ~~li sesini duydalt.. 

Demiryolu siyaseti adını verdi - lar ve bazen birdenbire mnag"' m kı- Buyük bır ülke, damarlan ve 
«Fimiz bir savaşın ne ateşli bir savaş . 1 • k 1 b' d 'b' 
"'ldn~nu ıtercekten görmek ve ya- yı1amıa inen kayalar, ağır ağır dö • nır en opan DUf ır • am il 1 y, 
~mdsıın anhyabilmek için bu sefer • nen su dolaptan ve arada bir köpü- şıy~ • • 
:!en tf~ha münasip hiç bir şey ola - ren sular, demiryollarmm oradan Bu~. hi:ten bır ~olculutun 
~~zdı. ~eçmesini kimbitir kaç uzun yıl öz- kuvvetli intibaı, 0 çelik dama 
, Demiryol~ ~h'!riyet eliyle lemişlerdir... sinirleria her tarafa uzandıjmı 

Bir takım yolculuklara çıkılırken 
aüdülen dilek, üzerinden gedlecek 
iilkenin eski kale dıvarlannı, eski 
Tezarlannı, toorak altından cıkanl
_,,ı, harap yapılanru görmektir. Ve 

c ... ruşan ve şımdı demıryolu dura • Malat 'dan S , il .. kil mek olmuftur. 
:Yınm karşısında dokuma fabrikası - ya ıv~ a ç. yuz. o- Bu yamna Elbize 
·un ulu yapısı yükselen kayseri, bizi metre kadar tutan bır yol üzennden • .. • 
'Törünce sevinmekte haklı idi. Eıki ı otomobille geçtik. Otomobil, süratli gfece not deftenme m dille 
levirlerde uzaklardan söz halinde bir yüriiYill vasıtasıdır· fakat bu y~ b rkaç sata'! da btac:afım. ---

Nifıl• ıllıqWr. 

ırçok yolcular, ayak kabrlarmda yalanc;ı vaitler bile dinlememiş olan 
toz ve almlannda terle bir yolculu • bir yurda bugün hakikat ray halinde 
itu tamamladrklan zaman geçmiş vürüvor ve lokomotif düdüğü ile 
vıllardan kalmış eserlerin hayreti ··unuşuyordu. 
rür~ klerindedir. 

Biz, Anadolu'nun göbeğinde iki Yurdun şimdiye kadar ö.zliyen 
'Jin kil"metreden fazla bir yolculuk ~özlerden uzak kalmış güzellikleri-
·~mıp Ankeıra dnraama inerken öy- ni bir vagon pençeresinin çerçevesi 

1e duvmuvor. övle düsünmüyorduk: 'cinde doya doya seyretmek nihayet 
hu yolculuk. diin yaşamış ve bugün vinninci asra yalapıı bir medeniyet 
~o~ş mamaralan deiil, bu- lıRdeti sayılabilir. 
"1in kurulan ve vann varolacak olan , 
''eni P-serleri görmek için yapıldı . Meseli Amasya ya . ~.•Şirk~ 

Klasik yolcu, gördüğü izler üze- 1 ı kıyısına mat renkli so~tler dı
' nde ~eçmisi havalinden geçirme -ızilen Yeşilırmak ve onun kılometre

:;.e mech11r olur. Bh: Ankara'dan E - lerce uzanan yemyeşil vadisi, kim -
·"•ize, Ergani ye, Sıvas ve Samsuna bilir, yanı başına tüneller oyulma • 

SaHu'm ıizd 
fllilıyaafan, llen
dİIİıtİ daüryolıına 
h111f19ran bir siya 
•• llÜWaillni 
Iİ lril'itt lrif'ire ....... ,.,., 
•• 

, iken demi,im ki: 

lu yaptıktan sonra hatırlamak ve u
nutmamak 1iznn geliyor ki toprağı 
düzeltilen müstakbel demiryolu, tü· 
nellerin oyuluşu, kayaların atılması 
işi de büyük bir sürat göstermek -
tedir. 

Karşıki dağın içinden uğultu ile 
kanşık patlama sesleri geliyor. Bu 
IHler, insana cepıae,i batlrlat& 
Gerçekten bu infilaklar da yeni bir 
harbm topçusu tarafmdan yapılı • 
yor. Bu harp, türk enerjisinin mesa
feye karşı açtığı savaştır. 

Bu yol üzerinde, "Köroğlu" is -
mini taşıyan bir köyün yolu, en çe
tin kayalıklardan geçiyordu. Bir za
manlar, insanların tek başına zor 
geçtikleri bu çetin yerler, şimdi türk 
işçisinin elinde bir çamur yığmı gi
bi yumuşamıştır. 

Hızım Gaziden ve cümhuriyet -
ten alan mesafe savaşçılan, yolla -
nnda dağ, kava tanmuyorlar; bütün 
hu engeller dünkü geriyi korkutabi
tirtti. Bugünkü ileri, herşeyi yıldı -
racaktır. 

Kısa bir zaman içinde Adananm 
Akdenizden aldığı sıcak havayı te
neffüs ettik ve Samsun kıyılannı dö 

~ gece ortalık kararclıktaa 
kentin (şehir) üstüne bir ses • 
çöktükten aoııra keskin bir 
boşluklarda çınladı. 

Bu ses, çelikten bir güre ( 
ji) nin Ankaradan Elizize ç 
bi.- yankmıdır. 

Yeni tire (rejim) mmı ~-
beri bakımsız ve çorak bırakı1aiı 
ülkeye demirden damarlan bat 
masaydı, bir keskin düdük sesi 
zizi sarmıyacak ve Harput kayU., 
nna çarpmıyacaktı." 

Mehmet Nure 

,.,. (dHqmq • ~ 
fana llZllll Wr ,.laıl.i ,.,_ ili 

nıUri ..... ~,.,;;la lir ,..,Wiln. 
Dem'tif "ı feleiraflu; ., L zf t 

Iİnll ... .... ......... tantmı• 
çekilmiflir. 

Tefrika: 75 dan ekseriya Kiyo'nun canını sıkan bir kedi inadiyle hep Ve eli ile Kiyo'nun evini gösteriyordu. 

b a 1 i . 
isteklerini tekrarlardL 

Kapmın önünden çekilmişti, fakat Kiyo, oradan çıkamı
yacağmdan emin olduğu müddetçe, o kapıdan geçmek arzu
suna kapılmış olduğunu farketmişti. 

- Hayır . 
- Nerede olduğunu hiç bilmiyor musun? 
- Hayır. Neden soruyorsµn? 
Katof sakindi. Fakaf yamn baş ağnsına 

May ona baknuyarak gözlerini açtı: bakıştan odanın 
1-danaJı duvarlarına t3kıldı, çehresinin biç bir adalesi oy -
laamakaızm bir göz yası burnu hizasından sızdı ve dudağının 
kenannda takıldı kaldı. 

- May, yoksa biribirimizden habersizce mi aynlaca -
ğız? 

- Ben korunan bir kadm gibi mi ya adım? .. 
Ne diyeceklerini bilmeden, susmağa da razı olmadan 

karşı karşıya duruyorlar ve ikisi de hayatlannm en ciddi da
kikalanndan birinin geçen zaman yüzünden çürümekte ol
duğunu biliyorlardı: Kiyonun yeri orada değil, komitede 
idi ve bütün düşüncelerinde de sabırsızlık okunuyordu. 

benziyen bir yüz._ 
- Şankayşek'in birçok otomobili var. Çen bunu 

yor. Polis ya haber almış, yahut şüphe ediyor. Ç n b 
renmezse yakalanacak ve bomb lannı boşuna atacak. 
zamandır peşinden koşuyorum. Bombalar saat bird - G" lerini aç. 

May kocasına baktı: 
- Gö terim açık. 
- Bana ölmüşsün gibi geldL 
- Ölürsem ne olur? 
Omulanm silktikten IOIU'8 kederli bir yorgunlukla de-
~ etti: 

- Ölürsem, sanmm ki sen de ölebilirsin. ... 
Nasıl hakiyki bir duygmımı onu sürüklediğini şimdi an

~ordu: onu teselli etmek iıtiyordu. Fakat ancak kendisi 
e beraber çıkmasına razı olduğu takdirde teaelli edebile -

i. 
llay cözlerini gene ltapanuftl. Kiyo onu kotlarmm ara -

._. aldı; gözlerinden öptü. Aynldıklan zaman May ıor -
»W'fa~11h. 

May batının bir hareketi ile, ona kapıyı gösterdi • 
Kiyo kanama baktı, sonra başım iki elinin arasına alıp, 

ıevdadaki bütün erce hareketlerde ne kadar eyi ve şiddetli 
duygular varsa hepsini bu tazyikle ifade etmek istiyonllU§ 
gibi, onun yüzünü öpmeden hafifçe sıktı. Sonra elleri gev -
şeyiverdt 

caktt. Hiçbir şey olmadı: olsaydı öv renecekti • 
- İkiriimhur'vf"t mevd nmda h rekete 

doğru iş Hammerlih'in dükkanına u v am.ırtıf. 
Katof yola çıkarken Kiyo sordu: 
- Siyanür'ün yanında mı? 
- Evet. 
İkisi ve diğer ihtiW ıeflerl. kemer erinin bir tabaka • 

açılan tokalarında aiylllliir' uworlardı. 
May'dan ayrılmak Kiyo'yu ond:ın kurtarnuı:; değild. 

likis~ lılay bu tealla 90kalcta bildm olandı, ona karşı, 
mubalff olarak-. Bile bile çin şehrine girdi. "len 

İki kapı da ardı mra bpandL Kay, mevcut olmıyan bir 
üçüncü kapmm da kapanmasını bekliyormuş gibi dinleyip 
~ Ağzı açık, biltün vücudu dermansız, kederden 
aarhOf, anlıyordu. ki ona yalnız hapıa ptmeaini ipnt et • 
melde kendilini de ~ temin .... 110D ve tek 

- Beraber mi çıkıyoruz? hareketi yapnqtı. 
- lfa)'Jl'. / KiJO JBs .ımı &rJememltti ld Katora raldafi. 

hir lradm J!-W mi ya11dnn? .• ,, Onun kıalkıp gitmuiae 
rul ,alpmf bir Udm ti.zerinde ne hakla himaye • • 
kallup,..daP Ba hareketinde intikam dı1ygaeu bul~mu• 
lmdııin eadı1iml idi? Herhalde May hali yatağmın i"h r...uıı 

~anıu ~acak kadar 8Çlk kalpli oW1llm- - Çen llilijack aeııl mif 
~e oıaufu acm.m ağırlığı akmi" e il.'\\i
flıimekte idi-
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Ankara ismet Pşa Kız 
,:J 

Sıhhat ve içtimai 
e s •tü ·· n: e a et• e • 

t 

Ankar .:ı Kız E ısti ti.ısü Kalorifer, '-' e saire tesisatı 13-8-934 
· d n i · ren 21 ·;n müddetle ve k palı zarf usuliyle .. 

r. İ f k c t l pi r m .. n ka a 

' 1 n · et-

• 
rı 

if u n 
Ankar ' a Llm <l ,mda Yakupbatta1 o u civarınd \ 

İdman Cemı etleri lttifakı Umumi Merke.li tarafından bir 
kış spor evi ın!-ıa ettirilecektir. Talip olanlar, Ankara Tay
yare Cemiyetinde Havc:ıcılık ve Spor Mecmuası Mudtirü Or
han Haydar Beyde bulunan plan ve ~artnameleri, o-.ı lira 
bedel mukabilinde alabilirler. Taliplerin 23 ağustos 934 per
şembe günü saat on bes.te Ankara'da Bahçeler Müdüriyeti 
binasının a1t katında bulunan T. 1. C. 1. Umumi Merkezi r i-

yasetine; teklif bedelinin yil?.de yedi buçuğu nisbctindeki 
teminat akcelerini fenni ehliyctnameleriyle birlikte teklif 
mektunlarmı tevdi eylemeleri ilan olunur. 7-3431 

Bi~a Bele diye Re ·s i~·n en: 
Biga belediyesinden 22-7-934 tarihinde kapalı zarfla mü

nakasası ilan edilen Bigaya getirilecek suyun görüleıı liizum 
üzerine pazarlıkla müteahhide ihalesine ve tediye sartlariy
le insaat müddetinin bervechi zir tadiline karar verilmistir. 

Borular, belediye namına siparis edilecek ve ıniiteahhi
din göstereceği teminat iizerine boru parasmm '; 2'l i peşi
nen verilecektir. Bornlar kamilen belrdive n'1mına 1..::tınbul 
Gümri;<7üne tesliminde mütebakis; terli ve cnilecektir t n<;a
at müddeti 3 avdan 4 buçuk ava cıkanlmıc:;ttr 1ha1e Evlülfrı 
birinci cumartesi p-ünii saat ı 5 t"' Ri~ada Delediye dairesin-
de V?mlacaktır. (4810) 7-3425 

Urfa Belediye Riyaset •nden: 
Tutarı 19866 lira 82 kuruştan ibaret olan Belediyemizin 

sinema ve müştemilatının noksan kalan in~aatı kapalı zarf 
usuliy le 20 gün müddetle m ünakasaya konulmustur. T alip
lerin "; 7.5 m uvakkat temina tla r iyle inşaatın mesuliyetini 
Cleruhte edecek bir mühendisin t eahhüt vesi kasını hamilen 
ihale günü olan 25-8.934 cumartesi günü saat 14 te belediye 
encümenine göndermeleri ve daha fazla malUmat almak isti
yenlerin belediyeye müracaatları ilan olunur. ( ı 968) 

Iktıeat Veka.'et·nden: 
Zongulda -ın Karpidik mevkiinde kain 241 numaralı oca 

ğın mesut miıdiirü Ahdiilkadir Efendi ahiren mezkur müdür 
lükten feragat evlediö-inden ilan tarihinden ivtibaren üc; ay 
.zarfında amilleri tarafından ocaöa mesul bir miidür tayin 
ve resmi ikamctl'Tah irae edilmediği ve halen gavrı faal bulu 
nan ocak ciddi olarak fo~li vete gecirilmediP-i takdirde amil 
lerinin bu ocak üzerindeki haklarmm iptal "'edileceğ"i hisse· 
darlarc1an mumailevh Ahrülkadir Efendiden maadasm n 
?turduklar.~ ver m'.llUm olmasına mebni tebliğ' mak:ımına ka 
1m rılm::ık ,,..,.,.,..,. il"n nl11n11r. (1404' 7-266? 

n. il. \'o il arı \ f> Liman 
ları ti. l\1ıl. c;;a. Al. Ko· 

mi 'on'u ilnnln rı. 

! L AN 

Kav~eri ha ttmda km. 389 
i!s krsmen t onlanacak ve kıs · 
men de ocaktan c ı karılacak 
10000 m:ı balastin kanalı zarf· 
la miinrtkasası 5.Q. ı 934 carsam 
ba g-ünü saat 15 de Ankarad~ 
idare hinasmda vaoılacaktrr. 

T afc:ilat Ankara, Kayseri 
ve Havdarpaşa \•eznclerinde 
onar lirava satılan şartname. 
lerde varrhr. (2043) 7-3393 

Ankara Lf•\·azım Amirli 
ği Satın Alma Komis 

yorıu h· l:mları 
f LAN 

J 0000 Karpuz 
7500 Taze üzüm 

1 SGOO Patlıcan 
9200 

12000 Kırmızı domates 
1 1000 Kuru soğan 

l 500 Taze fasu1ya 
500 Taze bamya 
500 Yeşil dolmalık biber 

0000 Patates bin liralıkdır. 
Balada yazılı 9 kalem taze sebze 

.,azarlıkla 21 ağustos 1934 salJ gü 
nü saat on dörtte alınacaktır. Şart -

------------- ııamesini görmek üzere bergün ve 
nazarlıia ittirak için de vakti mu -
ayyeninde teminatlariyle beraber 
Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonuna aelmeleri. (2072) 

Satılık hane 
Mutasarrıf olduğum hane satı

lıktır. İçindekilere müracaat. Ye· 

gen Bey mahallesinde Gelibolu so-

\:ak 7 No. hane. 7-3434 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 
. evi Eskişehir oteline müra· 
.:aat. Telefon: 327? 

7-3437 
İLAN 

Dört yüz ton yerli kok kö
mürü kapalr zarf usuliyle iha 
lesi 22 ağustos 934 carşamba 
günü saat on dörttedir. Şart
namesini görmek ü zere her 
gün ve pazarlığa iştirak için 
de vakti muayyeninden evet 
teminat ve teklif mektuplan 
nı makbuz mukabilinde An
kara Levazım Amirliği satın 
alma komisyonuna vermele-
ri. (1737) 7-3019 

Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesi çiçek as ısı kısmı 
açılmış \ e çalışımva baslamı tır. Taze ası ile a ılanmak ' -
ya cocuklarmı aşılatmak istiyenlerin pa artesi ve per embe 
,ünl. .. ri s t on ile en i ·i arasm a .. essesede c · 

iıt hassı 1ı w m-ı rrıfüacaat arı \ ı 
(2 1A) 7~3 07 

V.lektep e" ı sa ı 

• 
ısyonı n n· 

İ metp ı.ı n titüs nim ih ·}acı ol, 1 100 - 150 t n 
.urüni.tn acı usul ile münakasasr • ırarla tırıl mı tr. 

dle 23 <ıgustos 934 perşembe günü saat 15 te komisyonda 
vapılaca tır. Talip olanlar münakasa kanunu veçhile temi
nat ve vesaikiyle komisyona ve şartnamesini öğrenmek 
için de hergün mektep idaresine müracaat etmeleri ilan o -
lunur. (1894) 7-3144 

Ed.rne Vilayetinden: 
Edirne - İstanbul yolunun 13X445 inci ki lometresinde 

vaki (10705) lira 95 kuruş bedeli keşifli sazlı dere köprüsü 
kapalı zarf usuliyle münakasaya cıkanlmrs.tır. 29-8-934 çar
saınha günü saat 16 ela vilayet daimi en cümeninde ihalesi 
vap1lacağından taliplerin keşif ve şartnameyi görmek üze
re Edime'de daimi encümene, Ankara ve İstanbul'da Nafıa 
Brısmrhcndic:;liklerine müracaatları ve münakasaya iştirak 
edeceklerin N,... 7,5 depozitolariyle teklif mektuplarının mu
ayyen gün ve saate kadar vilayet daimi enciimenine gön-
ıiermeleri ilan olunur. (2025) 7-3376 

anbul~ Posta T.T. binalar 
ve levazım üdürı ··"'.. den~ 
Müstahdeır.İ:'l için yaptırılacak 2000 - 2600 takım Elbise 

kapalı z=--rf usulivle münakasaya konulmuştur. 
Mezkur Elhis~lerin 5 eylfıl 934 tarihinde ihalesi yapıla

( ı~m<lan taliplerin sartname almak icin her giin, şartname
nin mahsus maddesindeki tarifat dahilinde hazırlanacak 
teklifnamelerle teminatlarını ihtiva edecek kapalı zarfları 
tevdi için de mezkur tarihe müsadif carşamba günü saat 14 
te Beyoğlu Posta T . Binasının iiçüncü katında ınübayaat 
komisyonuna müracaatları . (4637) 7-3354 

Muallim aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Bursadaki lisesinin orta mektep 

ve lise kısmında $U dersleri okutacak daimi muallimler aran 
maktadır: 

(Ri 1cıziye) (Fen bil~isi. Tabiiye, Biyoloji), (Fizik, kim
va). (Türkce Edebiyat), (Yurt bilgisi, İctimaiyat, Felsefe), 
(bilhassa rivaziye ve fen bilgisi derslerinde ingilizce bilen
ler tercih edilecektir.) 

Lazımgelen vasıfları haiz muallimlere mense, kıdem ve 
ehliyetleriyle münasip ücret verilecektir. İsteklilerin vesi
'rnlarivle ber.,ber Anlrnra'ch Türk Maarif Crrnivet:i umumi 
rııerk" 'inı> rııiirncC\::ıtlan. ( 1 q76) 7-3325 

P.T.T. aşmüdür üğün en : 
l - Haf tada karsılıkh üç sefer yapması yazın otomobil 

kı"m ivcaba ~öre havvan, kı?.ak gibi vnsıtalarla naklolunma
sı meşrut avlı~ı 787 lira eski bedelli Trabzon - Bayburt ara
sı postası biri eskisi gibi di<!eri denk postasiyle birleştiril
mek suretivle iki şekilde miinakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 13-8-934 ten itib·:ıren virmi gündür. 
3 - Birinci sekle göre gitme g-clme 650 şerden her sefer

ie 1300 kilo ikinci ::;ekle göre gene gitme gelme binerden iki 
hin kilo viik tasmaca.ktır. 

4 - Bu naklivat için beheri 1500 kilo ağırlığ ı taşıyabile
cek dört otomohil hıı lnndurulacaktır. 

5 - Kararlasacak bedellere göre irla re lehine görülecek 
o;eki l tercih olunmak üzere ihale e ylGlün birinci cumartesi 
o-ünü saat on altıda T rabzon posta ve tel~raf Başmüdürlü-
.Yünde vaoılacaktır. (2042) 7- 3408 

Ankara milli emlak 
müdürlüğünden: 

Mahallesi Cinsi 

Zir Arsa 

Umum 
M2 

M. 
368 

Muhammen Hisse miktarı 
kıymeti 

Lira K. 
65 00 Tamamı 

Kaç taksit olduğu 
Nakden ve peşinen 

Yukarda yazılı arsanın ihalesi 2 eylUI 934 pazar günü sa
at 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konulmustur. Ta-
liplerin müracaatları. (1975) 7-3329 

Ordu Vilayeti Belediye 
Riyasetinden: 

2290 numaralı belediye yapı ve yollar kanununun 4 üncü 
mad?esi a~~am~~ uygun olarak şehrimizin müstakbel planı 
tanzım ettırılecegınden talip olanların fazla tafsilat almak 
üzere ordu belediyesine müracaat etmeleri ilan olunur • 

(1982) 7~3323 

• Devit e 

inı t<'n •' t an lıc • r. 

• • 
1 

n 
'< 

..ı 

ş 

İ 1ıu tPn il t. il ·nci c1Pfa ol~ral· Ank ra v lr n ' "'n 7 · 
Evhll. A'von ve Bnndrrma 1-ın 8 F.vlfıl t rihler·n,•e h'"r ı et 
f"derrl' k"'tarhr irin tı>krar C'dilecektir. 

YolculM, rlihiis biletlerini İzmir ista::;iyoııuna vize ettir
mek sartivle hmir'e muvasalat tarihinden sonra he& g-Ün 
7arfmda f 7mir'rlen hareket edecek katarlarla, tevakkufsuz 
')lank. gelrlikleri istasivonlara dönebileceklerdir. 

Bu tenzilatt::ın istifade icin Ankara - Balıkesir (Balıkesir 
ııaric. Alavnnt-Afvon (Afyon haric) , Konya-Afyon (Afyon 
haric) krsımlarrndaki istas ivonlardan b ilet alacak yolcular ; 
biletlerine vanıc:;tırılmak üzere giselere birer ves ika fotoğ
rafı vereceklerdir. Bazı istasiyonlardan 1zmir'e gidiş - dönüş 
bilet ücretleri şunlardır: 

Il J l l 
kuruş kuruş 

Ankara'rlan İzmir'e g idiş - dönü~ 1050 700 
Konva'dan ,, ,. ,, 900 600 
Es1dc;ehir'den ,, ,, 790 525 
Afvon'dan ,, ,, 525 350 
U sak' tan ,, ,, ,, 340 225 
Ra hkesir'cif'n ,, ,, " 225 1.50 
B""nrlrrma'dan ,. ., ,. 375 250 

Bir:nci mevki ijcret•er de bu n • sbeHerdedir. 
2 - Bütün srhekede mer'i olan fotoğraflı halk ticaret 

biletlerinin 1 'i criinlüklerinden 20 ağustos ile 10 eyllıl 934 
7~rfmda ilk defa İ?mir'e hareket edilmek iizere alınacak 
"l~nlarma ait ücretler varı varıva indirilmiştir. 

Yolcular. bu biletlerle İ?mir'e vardıktan. ve İzmir istasi
vonunun vizesini hizz~t alrhktan sonra biletin mer'iyet 
'11Ürlcieti niha vetine kadar istedikleri istikamete doğru iste
r]iklr.ri verne kalarak seyahat edebileceklerdir. 

Bıı sev:ıhate ait on beş gün m üd detli halk ti caret biletle· 
r inin ücretl,,.r i c::unlarrhr: 

I II III 
1750 1250 875 kunış 

Bu h il e t ham ill eri 30 kiloluk meccani haga 1 hak larmclan 
baskrı avnr cinstPn 25 ve va muhtelif cinslerden müteşekkil 
50 kilo niimunelik esvavı < aima beraberlerinde meccanen 
nal· 1 Ptmı>k h-ı1<1.-rnr haizr1ir1er. 

İstac;ivnnlard~n uzak hıılunan veva bu nevi biletler satıl .. 
ııııy~n vı:-rler h11kmd::ın bilet tecfarik r.decekler. Haydarpa• 
"':J (Tc:trtnh11n. hmir. 'Kavseri. Adana hletme Milff"ttişlikle• 
rine veva An1·ara'r ::ı Devlet Demirvolları Umumi İdaresine 
'icret. fotoı'Yrcıf ve adreslerini e-önderirler. ve hanP"i t~rihte 
'ıan{Ti ic::tac:ivon lan sevahatP haslıvacaklarmı bildirirlerse, 
~İlı>tlı>rİ. "rlr.,.c:lı>rine fTÖnrlPrilir. 

3 - 16 iYuc; oc; - 10 F.u1i11 014 ı;:ırfında c;ebekenin herhan
,,-j hir ist!lc::i"on11tul;ın vP hPrh::ınP"i bir tarih için tzmir'e fo
toö-r~flwirlic: - rlöni\s bileti alac;:ık \·olculara umumi t~rife 
Ücretleriıı.:ı,.n (1J,, '10, ve n::ınavrrr1a tPc::hi r icin gönc.lnilecek'. 
"svanm 21'0 kilosuna ve 250 kilrıclcın f;:ızla veknarP c:ııYır <'Csa
'ilm ;ı.i arle~;,,,. tı"ı•ımi tc:ırif P U7Prinr1°n {'"fr 70 tPn7ilat wmı· 
1 ır. F<'va t0tı,it:ıtrna~n ic:;tifa<le kin: İ1-t1c;~t ve Tasarruf Ce
rniyı>t: merkez veva c;nbelerinrl"'n istihsal edilmis bir vesi .. 
ı a • . ·1 . 't tı•n ıc::t,c:;1vnrı;:ı VPrı mPc:;ı snrttır. 

Di-lniic:; V"k1ıl1 l'hrivlc sıtılmavm ~eri cevrilecek e va 
icin f 7 mir'den h~rekPt ve sevk müdrl .. ti l-20 evllıl 934 t:.ir. 

Yolcufar. döniis hHetlerini hmir istasiyof'· , vize ettir .. 
'llek sartivle bu müddet nrfmda tzmir"den ' 1·etle doğ· 
'"11ra ve kısa voldan geldikleri istasivonlara dönebilirler. 
Panavır'da satılmıv~n esya; İzmir'e gönderilirken, alınmış 
olan hamule senet leri İzmir ambarına iade ed ilmek şart iyl e, 
mahrecle rine meccanen iade olunur. 

Fazla tafsilat için is tasiyonla ra müracaa t edi lmelidir. 
(1 905) 7-321 0 

P.T.T. Umum Müdürlüğünden 
Posta ve T elgraf Umum Müdürlüğünden idaremiz için 

pazarlıkla Tıryaj gözleriyle masa ve sair dolap yapt ı rıla· 
caktrr. Taliplerin şeraiti a nlamak üzere her gün saat 14 t en 
16 va kadar daire müdürliiğüne ve ihale için de 22 ağ ustos 
934 çarşamba g ünü saat 14 te % 7,5 teminatlariyle satma l • 
ma komisyonuna müracaaatları. (2063) 7-3420 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Müessesatımız için (242) adet yangın söndürme ala• 
tı kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 25-8-934 tarihine müsadif perşembe günil 
saat on beşte Cibalideki alım, satım komisyonumuzda icra 
kılınacaktır. Şartnameyi almak için talipler her gün komis-
yona müracaat edebilir. 

3 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere g öre y ukar 
d.a tay in olunan gün ve saatten evel komisyonda verilecek• 
tır. 

4 - Münakasaya şartname mucibince Milli Müdafaanın 
kabul ettiği firmalar iştirak edebilir. 

S - Her istekli bedelin o/o yedi buçuğu olan "600,, liralık 
muvakkat teminat akçesini tayin olunan saatten evel teslin1 
etmelidir . (4363) 7-3117 
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Ha i.1 Naci Kağıtçı ık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon 1230 

lktısat Vek~letinden: 

l n J 
1-'1 r ·ı ·" ' ·ı ·ı i l ~ ' '· · r · 

f ·• k · · t • 'l,. ,.. 1 ... a •mı 1 "' r" çr. 
.,A. lpr \'C v1r ,,·· ı··rı··· ·,,. ' ..... l r' Vt'jll r .. d rmJe il zım 

rr<>I 11 ,.(' .. ·1.,. ı~ rm ""' r~ n ibaret 1 ılll'ıduhı, k rs rrı,.ramı, verilecrk 
Ü rr'lrr ve s ir ... rıf:ır f', ~ı ..... d (il~ül r VP avar müdürlü;rijnden \'e ls
tanbı 1. Slmsun. r· rs· ve izmirde mmt~ka öl 'iler ve ayar ba~r:ı~fd· 
lişJ:J' •""'""" C(V"I h•n ""i'r0 rilebilir. 

Bu •;nif eler irin bundan evel müracaat ederek im 'J..,na ı;irraiş elan
lar dı:ı Pski m:'r-:ır~atlarmı yer.:liyccek \'e r.oksan ves.bl:ırını tnmamla · 
,... .. t • .ı .• rAr. (?l\ı:'.A) 7-3415 

Harita Umum Müdürlüoünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü krtası çadırlannm ta -

tniri pa.,:ırh-ı 10.9 JQ34 pazartesi giinü saat (14) tedir. 
2 - Tali~lcrin sartnamevi görmek üzere hergün ve pa -

ıarh;;.a ic:;tirak edeceklerin de teminatlariyle vaktin le Ce -
becide Harita TTmum Müdürlüğü satın alma komisyonuna 
g-elmclcri. (?0?8) 7-3380 

• 
lstanbul Den·z Jevazım satın 

af ma komİsj-onundan: 
6772 adet Kondenser borusu Kapalı nrfla münakasası 

11 eylUl 934 sah günü saat 
14 te. 

6000 mt. re is lıa ılık kirpas Kap:.h zarfla mün kasası 
11 eylfıl 934 salı günü saat 
15 te. 

Deniz kuvvetleri için lüzumu olan vnkarda cins ve ınik 
taı ı va ıh ıH alem malzeme hizalarm la gö. terilen f,Ün ve 
s tl.,r a kar> lı zarfla m"na ·asaya konrrn tur. Talipleıin 
Ş rt e i i örmcl· i tivenlPrin hPr giin ve münakac:3ya 

r'n de o rr· rı v ... c:~::'I lerıle K ımp nda ı ""·n Ko -
rı. (& 50) 7-3451 -

E e ·r v e tehi 
kumandan •ı..., ından: 

Hava mektebine kayıt ve kabul için mukaddema verilen 
lnüddet birinci teşrin 934 sonuna kadar uzatılmıştır. 

Tal"plerin evelce ilan edilen seraite göre tekemmül et 
tirecekleri evrakı lıu tarihe kadar mektebe göndermeleri lü 
2Uınu iJ?n olunur. (4840) 7-3452 

P T T U .. d .. ı·· v •• d . . . . mu ur ugun en: 
İdarede muhtelif derecelerde münhal bulunan memuri

Yetlere müsabaka ile memur alınacaktır. 
Müsabakaya aşağıda yazılı şartları haiz olanlar gire -

Cektir. 
A) Lise mezunu olmak, 
B) müsabakanın icra edileceği giinde 18 yaşından aşağı 

30 ya~mdan yukarı olmamak. 
Bu şartları haiz olup da talip olanlar, mektep şahadetna 

1:1ec;ini. nüfus tezkere suretini veya aslını, iyi hal ilmühabe
tıni, srhl,at raporn ve as.r kağıdı ile askerlikle clerecei alaka 
8tnı ~öı:;terir vesikayı istidalarına rapten Ankarada Umum 
~~dürJü~üne ve İstanbulda Posta ve Telgraf Başmüdürli.i 
gune aıYpstoc:un yirmi beşinci gününe kadar müracaat et -
llleleri lazımdtr. 

. Yüksek tahsil görenlerden iın~ihanları ve fran~ızca bil
~ıleri heyeti mümevvizece beyenılenler muvaffakıyet dere 
telerine f"Öre 22 ve 25 ve 30 lira maaşlı memurluklara tayin 
o} .. ., -:ıcaklardır. 
t İıntihnn a'!ustosun otuz birin~i cum~ günü ~nkarada ve 
~tanbnlr1-ı saat d("lkuzda icra edılecektır. O gun muayyen 
~t,. J-.. ı.mn-ıP•-:ıpl~r irntih;ına alınmaz. (2084) 7- 3460 

~nkara Evkaf 
müdürlüğünden: 

~ Evkafa ait Anafartalar caddesinde 23 No. h Kolonyacı 
8 

361 No. h tütüncü dükka~ları 23. 8. 934 perşembe günü 
ı:~t 15 te ihale olunac-:ı~mdan isteklilerin Ankara Evkaf 
~·rlü -üne rrı·;rac:rntları. (2092) 7-3459 

liarita Umum Müd"rlüğünden: 
ta( 1 - Harita Umum Müdürlüğü kartoğraf subesi fotoğ
~i.i~·~nesi icin (13) kalem eczanın pazarlığı 2-9-1934 pazar 

u sa, t (IO) dadır. 
tarı2 ~-.Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa
tid ı~a tstirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde Cebe
bıe~ ~arita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna gel-

erı. 0 807) 7-3358 

,M. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları 1 10 ve 11 de yapılacaktır. Talip -
fer şartnamesini görmek üzeıe her· 
gün ve münakasaya iştirak için de 
val<ti muayyeninde tekl'f ve temi
nn.tlariyle Edremitte askeri satın al 
ma komisyonıına müracaat1an. 

İLAN 
Kırk1arelinde bulunan kıta 

at için (200,000) kilo un ltapa 
h zarfla münaka aya konmuş
tur. İhalesi 12 eylfıl 934 çar -
şamba r;ünü saat 15 te yapıla .. 
caktrr. Talipler art 1~ e ini 
görmek Ü.lere her tü ı ve mil· 
nakasaya i tiral· i ·n el o 

İLAN 
Antalya'da bulunan kıtaat 

lıayvanatı icin 237,000 kilo ar
na 9? 000 kilo ot kapalı zarfla 
e 172 000 kilo saman ve 

""!) () O kilo vnlaf aleni m"na· 
•·ac:;a ile c:;atm ahnac:ı tır. İha 
1 1 • 2 8 0" 4 '1Z r 
ı 1) 1 v n 1 c ı::t r. 

1 rini ü re 
vn i ti
t 1 l' f ve 

1 •a'dı .. ;~ 
·rri r.-.t n r-1 n"' I·<> • v np a 
e t:ı'.ı;:cit mil<t"'rl·1rı 11 arıla. 

qak 'iz<>re el(' Anltara'da M 
111. v. catm nlma ı-o!T'ic:;yonu-
1a müPcaatları ( 1 Q?.5) 

7-3227 
tLAN 

~ekirdaamda bulunan kı
taat İ<'İıi (12000) kilo kovun 
eti kapalı zarfla miin::ıka,_ava 
konmuc:;tur. İhalesi 22 ağ'us
toq 934 ç~rc:amha g .. nü saat 
15 tedir. Ta1inler S'lrtname
sini ı:rörmek iizere her gün 
ve münakasaya ic:;tirak icin 
vakti muavvcninrle tel·lif vı;
teminatlarivle Tc-1 ·ir<l~fi'r!a 
<'C:'<"'rl sıtm cılrna komisyo
nuna müracaatları. (17nt) 

7-3029 
1LAN. 

Ordu i!ıtivacı icin (10 ono) 
metre sar1Y1lık bez S:ltm ah _ 
'1acaktrr. İh~l--ı;i 21·8-<}34 sa. 
1ı g-Unü ~a"'t 14 te icra ed'Ie • 
cektir. T::ılinl r sc:rtna 11E>~ini 
l'TÖrmek Üzere hPr cr"q Önle • 
"len sonra ve m··rı .. k~c:;"va is. 
tirak edece ·)erin o p-··!1 ve 
c;aCltinctrn PV 1 t Mi• ~tt~riv • 
le birlikte M. M. V. s tın al -
'lla l·o~ic:;vonuna nı··r::ır "'lt • 

larr. (1765) 7-3035 
fLAN 

Ordu ihtivacı ;dn (6().000' 
m tre ic.lrofil az kan h zarf 
nc;ulivle S!lt n ahnqcaktır. 
tı.,al,.si ?ı:; 8 C)34 cı,,.,,.,rte · 

ün'1 ~!l1t 14 tc icr cd'lecek· 
tir. Evı:;af ve sartnamesini 
crörmek ;c;tiven her g'"n ö~
leclen sonra ve münakasaya 
iştirak edeceYlerin o ~ün ve 
saatinden evel teklif ve te
ınin:ıt mektuplariyle birlik 
te M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna müraca1tları. 

(1767) 7-3033 
İLAN. 

Bayramiç, Ezine, Kiraı
hk, Avvacık ve Geyik!:' ~e 
bulunan kıtaat için 20.00C ki 
Io sabun kapalı zarfla rniin~
kasava konmuştur. 1halesi 
25-8-934 cumartesi e:ünü sa
at 14 tedir. Talipler sartna· 
mesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya istirak 
için de vakti mnavvenirıdP 
teklif ve teminatlarivle Ra,·
ntmic'te askari satın aJma 
komisvonuna mürac~~t1an. 

(1787) 7~3104 
İLAN. 

B::ıvramic, Ezine. Kirazlık. 
hk, Avvacık, Gevikli'de bulu 
nan kıtaat icin (980.000) ki
lo Un kapah zarfla münaka· 
sava konmuştur. İhalesi 26-
8-934 nazar e:ünü saat 14 te
dir. Talipler sartnamesini 
görmek üzere her g-ün ve mü 
nakasaya istirak için de vak· 
ti muavveninde teklif ve te
minatları ile Bayramiç'te as
keri satın alma komisyonu
na müracaatları. ( t 788) 

7-3103 

fLAN 
Hava kıtatı ihtiyacı ıçin 2300 

fift kundura kapalı zarfla müna -
kasaya konmuştur. Şartname ve 
nümunelerini görmek istiyenlerin 
hergün öğleden sonra ve münaka · 
saya iştira kedeceklerin 1.9.1934 
cumartesi günü saat I O 5 da temi
natlariyle birlikte M.M.V. ıatm al· 
ma komisyonuna müracaatları. 

(1836) 7~3133 
İLAN 

Borsadaki kıtat için 1iapa1ı zarf 
la almıcak olu (1.408.000) kilo 

odunun münakasası 1 eylul l 934 
cnmartesi günü saat on beşte Fır
ka satın alma komisyonunda icra 
edilecektir. 

Talipler ş ... rt ıamt!yİ g;Jrmek ü-

(1845) 7~3141 

1LAN 
zere hrr .. ve mi akasaya i ti - Cinsi 
rak i ·n de val.tinden ev 1 temi - Un 

Kiloı:;u İhale saati 
242055 15 ve saatmda 1 e 1 t r v 

minatl"'riyle L" 1 
ri s tı lma k 
raca tl n. (20 .J) 

n t ve tekl'f m l plar'yle ll r - ,, 193'88 15 
d:ı F ~~ı ıı J k o •ına Sı?"rr ett 5- l 16 

t1~m. (182'.t) i-3122 ,, 4 61') 16 

1 I Odun .AN. 2 013 17 !LAN 
eba ta bulu•1 h-

al r '1 '1ti cı için (2ı:- O) ki
lo S"' na-ı (1500) kilo c;.el{er 
(lSC'l) kilo bun, (12,000) 
' ·• hL1l ur (8 000) kilo fasul
v~. (8 ()00) l ilo nohut, ( 4 000) 
'·ilo pirine ( 4.000) kilo merci
'Tiek, (3.000) kilo soı'ian 3,000 
1·il ı n.,t~tM. (8 000) kilo zey
+;n (3000) kilo kunt uzum 
(800) Hlo S"lca (50,000) kilo 
"rna. (30.0üO) kilo saman. 
f3t;OOO) kilo amanın (30000) 
kilo s- 1an (35.000) kilo çavır 
')tu (250,000) kilo odun 3000 
'~ilo o-az vcıP.ı art~ mün~kasa 
·ıe almacaktrr. İhaleı;i 28-8-
034 salı günü saat 14 dedir. 
~~raitini anlamak istiyen ta
liplerin Bevtüc;<-ebapta as1.:eri 
;;atmalma koınisyonuna mii
racaatlarr. Münakasaya ic:;ti
rak edeceklerin de mezkur 
o-ün ve saatinden evel mezkur 
1<oınisvona teminatlariyle mü 
racaatlarr. Münakasada komis 
vonda hulunmıyacak olanla
rında cym gi.in ve saatinde 
'1ıakine b:ısmdn münaı·::'l~aya 
t!;tirak edebilecekleri. (?060) 

7-3417 

" 55 09 17 
Vize ve P arhis r kıtaatı 

il +·yacı ol n ' ıkarda cins ve 
miktarları Ye nh yiyecek ve 
vakaca 1:: mnrl 1rleri 1·9-934 te 
ve hi··alarm la gösterilen sa· 
::ıtlerde ve kap21ı zarf usuliy 
le satın alınacaktır. Talinler
in sartnamelerini görmek ü-
7ere her gün ve münakasala -
ra ic;tircık edeceklerin teklif 
ve temini.'\tl:uivle belli "aatler 
l""n eve] Vize'de askeri satın 
'llma komic::;vomına miiracaat-
ları. (2031) 7-3359 

iLAN. 
Görülen lüzum üzerine Ga

ziemir'deki kıtaatm 145,000 
kil0 uıuınun ihale günü 15· 
8-Q~4 carşanıha gününe tehir 
edilmistir. Sartları öğren
mek istiyenlerin her gün mü 
nakasaya ic::;tirak edeceklerin 
m 0 zkur P-Ün ve saatinden ev
vel teklif ve teminatlariyle 
Burnuva Fırka satın alma 
komisvon1111a gelmeleri. 

(1897) 7-3195 

İLAN. 
Denizli'de bulunan kıtc:ıat 

havv~natmm ihtivact olan 

Aşa ıda m· 
kalem kuru ot kap"' lr r a 
münakasaya konmu tur. Şart· 
eylfil 934 cars mba gi... u aat 
nameleri ayndır. İhaleleri 12 
16 da yapılacakt F. Tal'pler 
şartnamelerini görme!. iizerc 
her gün ve mi.inakasara işti. 
rak icin de o gün ve saatından 
evel teklif ve teminatlariyle 
Lüleburgaz Askeri Satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(2066) 
Mahalli 

Babaeski 
Kırklareli 

" ,, 
Hayreboht 

" " 

Kilosu 

315 000 
198.000 
180.000 
315.000 
279.000 

7-3449 

1LAN 

iLAN 
• (557.000) kilo arpa ve (114 

bin) kilo yu1af kap21ı 7.arf u -
~ulilC" n,··n-ı ..... cıva konmus -
tur ihalesi ?7 R.1934 ele icra 
.. dilect>I ... tir. T Jinlerin ~artn3-
11: .. · i g'"rmc'· ü-"re hrr,.,..ün 

1e T. .. ~ı,a -ı • i irC1l~ edecek 

Denizlide bulunan k!tala,. 
nn ihtiyacı olan (955,000) kilo 
odun kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konmustur. İhalesi 
3. 9. 934 pazartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin me.zkfu' 
gün ve saatmdan evel te ıTf 
ve teminatlariyle Denizlide 
Askeri satmalma komisyonq
na müracaatları. Sartnamesini 
görmek istiyenler her gün 
mezkur komi::,yona mürac at 
edebilirler. (2086) 7-3458 

iLAN 
Beytü cbapta bulun n l ı -

tal rm ihtiyacı olan (20 000) 
kilo sı-ır eti (1000) kilo i ke 
(1000) pe1 m z münaka a ıle 
satın alınacaktır. İhalesi 6. 9. 
934 çarsamba günü .,a t 14 t~· 
dir. Sartnamesini görmek isti 
yenlerin her ~ün Beytii ~ebf P 
ta As. Sa. Al. Ko. na mUraea
atları. Münakasaya istirak et -
mek istiyenlerin aym gün ve 
saatta konıisyoııa i. tirak ede -
miyeceklerin münakasa saatın 
da makine başında hazır bulun 

J .... • .. Ol! "'l \" n·· 
r.,k ic'n ~" v"I· i 
lif ve t re· "'ti r· I 1

' 

keri ıııtl!'.1 al,.,~ lro 
raraatl"n. ( 1 P ,..,) 

İLAN 
Çorludaki kıt"at ihtivacı 

icin (46000) kilo bulo-ur 5. 9. 
934 car!;anıha ~ünü ~aat ı 6 da 
~apah zarfla satm almacaktu. 

artnnme ve nümunesini g-ör -
"TIPlt ic;tivenlerin her gün ve 
+alitJlerin mezl-J.r günde belli 
~aattan eve] teklif ve teminat 
mektuplarivle Corluda K. O. 
Satrnalma komi .. yonuna müra 
:aatları. (2001) 7-3336 

İLAN 
10,000 kilo Eyer sabunu 

ordu ihtiyacı için kapalı zarf 
usulivle mübayaa edilecek
tir. İhalesi 27-8-934 pazarte
si günü saat 11 dedir. Talip
lerin evsaf ve sartnameler 
ile nümuneyi g·örmek iizere 
l1er ~Jn ~ğ-leden sonra M. 
M. V. Satınalma komisyonu
na müracaatları ve münaka
saya iştirak edeceklerin de 
teminat ve teklif mektupla
nm vaktinden evel mezkur 
komisyon riyasetine verme-
leri. (1863) 7-3169 

il.AN 
Antalyada bulunan kıtal için 

271,000 kilo un ve 86000 kilo sa· 
de yağl kapıth zarflıt miinakasava 
konınustur. ihalesi 21.8.1934 sal• 
~ünü saat 16 da vapılacaklır. Ta
lipler şartnamesini görmek üzer" 
hergiin Ankara da M.M. V. se.tm ıtl· 
ma komisyonuna ve münskasava 
istirak için de vakti muayyl"nindf 
teklif ve teminat mektuplari le 
Antalyadıı askeri satm alma kornis· 
yonuna mi"racaatları. Teminatları 
unun 1626 ve yağın 451,5 lirı\dır 

7-3139 
iLAN. 

EdremiHe bulanan kıtal hay -
vanatr için aco,ıoo kilo kura ot ve 
432,000 kilo arpa kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtor. ihalesi 
28 ağoıtoı 1934 nlı ıbi saat 

•rr:rı ~e "'r.,:ı i,.in Q40 lira ve 
ulaf kin 428 liralık teminnt 

'11<>kt1ınlırile mün:ıJ-asa e-"nü 
c;aat 9 da Den; lide askeri sa
.. m alma ko...,isyo:mn~ mür2-
:2atları. (lOt;ı;) 7-3275 

İLAN 
Zir poligonun<la inc;a edile

cek hava rasat binası aleni mü 
nakasava konuJmuc;tur. İhale
c;i 6. 9. 934 perc:.embe günü sa
at ı 1 dedir. Taliplerin keşif 
resim ile şartnameyi görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
-ııünakasava istirak edecekle
rin de teminatlariyle vaktinde 
M. M. V. Satmalma komisyo
nuna müracaatları. (2003) 

7-3338 

İLAN 

Çorlucl?ki kıtaat ihtiyacı 
icin (31000) kilo koyun eti 
1). Q. 934 car~~mba rrüni.i saat 

~ 

15,30 da kaualr zarfla alınacak 
tır. Sartnamevi ~örmek isti -
upnfrrin hrr criin ve t::ı1inlerin 
belli saattan evel teklif ve te
ııin~t mektuol2rivle Çorluda 
K. O. satmalma komisvonuna 
müracaatları. (2000) 7-3335 

İLAN 

malan. (2087) 7- 3457 

iLAN 
Ordu ihtiyacı için gaz kur 

suna ait sekiz kalem malzeme 
satın alınacaktır. İhalesi 11. 9. 
934 sah günü saat 14 te icra 
edilec '::tir. Talir>ler ev:af ve 
şartnamesini germek üzere 
her gün öğleden sonra ve mü
nakasaya iştirak cdecekbrin o 
ırün ve saatmdan rvcl teminat 
ile birlikte M. M. V. satın lma 
komisyonuna müracaatları. 

(2088) 7-3456 
İLAN 

Ordu ihtiyacı için 74 kalem 
kimyevi ve bakteriyoloii ecza 
pa;r.arh1da cılmac~ktır. Pazarlı 
~I 27. 8. 934 pazartesi günü sa 
at 14 te icra edilecektir. Talip
ler evsaf ve şartnamesir.i gör· 
mek üzere her gün ö ... leden 
sonra ve pazarlıj?;a iştir.ık ede 
ceklerin o gün ve saatm<lan e
vel teıninatile birlikte M. M. 
V. Satınalına komisyonusıa 
müracaatları. (2089) 7-34~ 

fLAN. 

Isparta kıtaatı ihtiyacı için 
(91.000) ve Elmalı kıtaatı 
ihtiyacı için (56,000) kilo sı
ğır eti kapah zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 
Isparta kıtaatımn eli 26-8-
934 pazar günü saat 10 da 
Elmalı kıtaatmm ki aynı 
günde saat 16 da Isparta sa- Ordu ihtiyacı için 19 kalem 
tın alma komisyonunda iha· :tıau c-err~hiye i c m"lzemei 
le edileceğinden şartname• haytari ·e ' apalı ::lrf usuliy
görmek ic;tivcnlerin her g"'p le s-ıt n al n1c.,ı tır. t 1alesi 
Ankara M. M. V. satın alma l~. 9. 0 34 n r eml crün·i saat 
komisyonuna ve mün:ık:ıs.. 14 te icra crtilccekfr·.' Talipler 
ya iştirak edecekl,..rin t... I ... \Saf ve !=~r nam,.. i i ı:(' mek 
parta eti itin (1365) lira EJ. üzere her g-··n ö leden sonra 
malı eti için (840) lira t<'mj. ve münakac:oaya i tirak edecek 
nat ve teklifnamelcrivle bel- lerin o glin ve saatmd::ın evel 
li gün ve vaktinde Isparta- teklif ve temi;ıatiyle birlikte 
da Askeri satın alma kom:s- M. M. V. Sat:Jnalma komisyo -
yonuna müraca:ıtları. {1784) nuna müracaatları. (2090) 

7-3105 7 - 3454 



SAYIFA & 

As. Fb. O. Md. sa. al. komisyonu ilanları. 
10 Milyon Muhtelif kuturda çelik bilya 

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

palı zarfla münakasası icra kılınacağından sartname almak 
istiyen1erin her gün saat 13,30 dan 15,30 kadar komisyona 
müracaatları ve münakasaya iştirak etmek istiyen1erin de 
yevmi muayyeninde teminatlarını havi tekliflerini vakti mu 
ayeninden evelv komisyona tevdi etmiş olmaları tazımdır. 
Bundan eve1 20-9-934 tarihinde yapılacağı ilan edilen ınüna-
kasaö~n sarfınazar edilmistir. (2007) 7-3340 

•• tJ •• 

a g n e 
Bankalar caddesinde kadastronun 300 numaralı adasm

<la Emlfık Bankasına ait 2,3,4 numaralı parseller ile 294 nu
maralı adada Hüseyin efendiye ait 2 parselin 8 m:ı ve Halit 
Efendiye ait 3 numaralı parselin 13 m:ı, 159 numaralı adada 
hazineye ait 2 numaralı parselin 18 m:ı, 151 numaralı ada
nın Emin Bev ve hissedarlarına ait 2 numaralı parselin 38 
m" ve İ vmara ait 325 m:ı vol İmarın 1756 numaralı planına 
göre 852 adarım 2 numaralı Emlak Bankasına ait parseliyle 
şuvulanmış olduğundan 2289 numaralı kanun mucibince 
atakahlaı tarafından şuyularınm altı ay zarf rnda izale edil-
m,.si ilan olunur. (1813) 7-3088 

Ankara milli emlak 
müdür!ü~ünden 

Yeni§ehirin Kizımpaşa caddesinde eski maliye tefti~ heyeti bina -
smın şartnamesi mucibinse tamirinin münakasası 21.8.l 934 salı günü 
saat 15 te icra edilecektir. Taliplerin müracaatları (2100) 7-3462 

Çifteler Ayğır deposu 
Müdürlüğünden: 

HAKIMlYETl MiLLiYE 

Nafıa Vekaletinden: 
I - Vekalet müstahdemini için 58 takım elbise ve 58 çift 

ayakkabı ayrı ayn pazarlıkla satın alınacaktır. 
II - Açık münakasa 21 ağustos salı günü elbiseler saat 

11 de ayakkabılar saat 15 te yapılacaktır. 
III - !stiyenler Vekalet malzeme müdürliiğündeki şart

name, mukavele ve nümuneleri görebilirler. 
iV-Münakasaya gireceklerin elbise için 105 ve ayakkabı 

Iar icin 21.75 liralık '( 7,5 muvakkat teminat ver11eleri Hi-
zımdır. {1984) 7-3322 

arita um üd .. r üğü den: 
l - Harita Umum Müdürlüğü Nivelman ~ubesi için (4) 

adet mano~raf aletinin pazarlığı 16-9-934 pazar günü saat 
(10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa
zarhğ"a iştirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde Cebe
cide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2026) 7-3378 -
Bu sa z·raat e-
bi ı üdürlüğünd n: 
Bursa Ziraat Mektebi Talebe 

kayıt ve kabul şartları. 
1 - MEKTEBE BU SENE LEYLİ ve MECCANI 
ONBEŞ TALEBE ALINACAKTIR. GİRMEK 

İÇİN KABUL ŞARTLARI: 
A - Türkiye tebeasmdan \'e hüsnühal eshabından olmak. 
B - Orta mektebi bitimıis., çifçi ''eya erazi sahibi evladı ol

mak. 
C - Yas.ı on dokuzu geçmemi~ olmak. 
D - Tahsil esnasında mektebi hila mazeret terketmemek 

ve terkettiği takdirde kentlisine yapılmış olan bilu
mum masarifi ödeyeceğine dair noterden musaddak 
(mektepten alınacak nümune veçhile) kefanetname 
\'ermek. 

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

2 - Mektep Teşrinievel başında açılacağından taliple
rin nihayet EylUlün onuncu gününe kadar yukarda yazılı 
evsafı haiz olduklarım bildiren \'esikalarla birlikte bir isti

Harİta Umum Müdürlügv ünden: da ne mektep müdürlüğüne müracaat etmeleri. (1891) 
7-3248 1 - Harita Umum Müdürlüğü fotoğrafhanesi için (9) ·------------ ----------__,;.__ __ 

Keşif bedeli 32195 lira 55 kuruş olan müessesemizin Er
tuğrul mevkinde yapılacak Ilğı ahırı inşaatı 12-8-934 ten iti
baren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 1-9-934 cumartesi günü saat 15 te Es
kişehir Baytar dairesinde yapılacaktır. Taliplerin şeraiti an
lamak ve şartnameleri gömıek üzere Ankara ve Eskişehir 
Baytar müdürlükleriyle Çifteler Aygır Deposu müdürlüğü-
ne müracaatları ilan olunur. (2024) 7-3375 

ltalem malzemenin pazarlığı 16.9.1934 pazar günü saat (14) 
tcdir. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün ve pa-
2arlrğa iştirak edeceklerin de teminatlariyle Harita Umum 
Müdürlüğü satın alma komisyonuna vaktinde gelmeleri. 

(2029) 7-3381 

..,~~ .. ~, Doktor Hilmi . ·ı ısmaı ~ 

Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar Miltehassısı 
Hutalarını her gün öğleden ıonra Çocuk Sarayı caddesinde 

Abidin Bey apartımanrnda kahu1 eder. Telefon: 35015 

Nafıa Vekaletinden : 
Afyon - Antalya hattının Af yon dan itibaren 25 ila 40 mcı 

kilometreleri arası ikinci kısım inşaatı kapalı .zarf usulü ile 
münakasaya çıkarılmıştır. 

Münakasa 3 eylül 934 tarihine müsadif pazartesi günü sa
at 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında yapılacak
tır. 

Taliplerin fenni ehliyet ve cari seneye mahsus Ticaret 
pdasr vesikaları ve (28750) liralık muvakkat teminatlariyle 
aym gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (50) lira mukabilinde 
~nkara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Miidürliiğünden tedarik 
edebilirler. (1959) 7-3318 

-------------------------------------
at m··na Si 

Ankara mektepler ıt a 
komisyonundan: 

Ankara Erkek lisesi binasında yapılacak olan 4269 lira 
l{eşifli tamiratın 23-8-934 perşembe günü saat 15 te mektep
ler satm alma. komisyonunda ihale edilmek üzere pazarlıkla 
tnünakasaya konmuştur. 

İhaleye iştirak edeceklerin ihale gilnü belli keşfin % 7 S 
nisbetinde teminat akçelerini mektepler muhasebeciliği ve~
nesine yatımıaları lazımdır. 

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

nk a ili em a 
•• ru en: 

Marmara Ussü Bahri K. satın 
alma heyeti reisliğinden: 

66000 kilo Koyun ve 
Sığır eti 

Deniz efradı için lüzumu olan yukarda cins ve miktarı 
yazılı koyun ve sığır eti kapalı zar~ usuliyle ~üna~as:ıya 
vazedilmiş ve 25/ağs/934 cumartesı saat 14 te ıhalesı ıcra 
kdmacağmdan taliplerin şartnamelerini anlamak Uzere 
İstanbul'da Kasımpaşa'da Deniz Levazım satın alma ve İz
mit'te kumandanlık satınalma komisyonlarına müracaatta-
n . (1832) 7-3116 

Hilaliahmer hastabakıcı hemşi -
reler mektebi müdürlüğünden : 

Genç kızlarımıza ıerefli, emniyetli bir istikbal hazırlryan mektebimize 
talebe kayıt ve kabul muamelesine başlanmııtır. 

Kabul fartları: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak. . 
2 - Yaşı (18) den aıağı (30) dan yukarı olmamal<. 
3 - Orta tahsili ikmal etmiş olmak. 
4 - Evli olmamak (evelce evlenmiı ve ayrılmıı ise çocuğu bulun

mamak). 
5 - Mektebi terkettiği ve yahut beş senelik mecburi hizmeti ikmal 

etmeden evel mesleği terkettiği veya çıkarıldığı takdirde mektep masra· 
f mı ödiyecegine dair noterden mosaddak bir kefaletname vermek. 

6 - Sıhhati tam olmak ve boyu (1,52) den aşağı olmamak. (Tıbbi 
muayene mektepte yapılacaktır.) 

Mektep Hilaliahmer cemiyetinin malı olup tahsil müddeti iki sene altı 
aydır. T nlebelerin iskan, iaıe, ilbas ve tedrisatı tamamen Hililiahmer 
cemiyeti tarafından temin edildiği gibi aylık cepharchgı da verilir. 

Mektebe girmek istiyenlerin 15 eylul 1934 tarihine kadar cumadan 
maada her gün, lstanbulda Aksaray' da Haseki caddesinde mektep ida· 
resine müracaatları ilan olunur. 7-3125 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Birinci tertip tasfiye vesikalarının şimdiye kadar 

mal bedeline mahsup edilmiyen kısmı Ziraat bankalarınca 
nakden ödenecektir. 

2 - İkinci tertip tasfiye vesikalarının da mübadil em • 
valinin satışı mukabilinde kabulüne başlanmıştır. (2015) 

7-3373 

imtiyaz sahibi ve başmu
harriri F ALIH RIFKI. 

20 ACUSTOS 1934 P AZARTESI 

Harita Umum müd··rı··" ··. 
1 - Harita Umum müdürlüğü jeodezi şubesi icin (4) 

adet hesap makinesinin yevmi münakasasında fiat gali gö -
rüldüğünden işbu makinelerin pazarlığı 27. 8. 934 pazartesi 
günti saat 14 tedir. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek iizere her gün ve pa 
zarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce
becide Harita Umum Müdürlüğü Satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (2085) 7-3459 

ara an arma satın a ma 
ko isyonu n: 

Nümune \'C evsafına uygun olmak şartiyle 2039 çift ye
meni 5. 9. 934 tarihine miisadif çarşamba günü saat 14 te ka 
pah zarf usuliyle satın alınacaktır. İsteklilerin nüınune ve 
evsafını görmek için her gün ve pazarlığa karısmak için de 
ilk teminat makbuzu ile mezkur gün ve saatta Ankara müs~ 
tak il tabur karargahında mfüeşckkıl komisyonumuza mü -
racaa.tJan. (2017) 7 - 3443 

Ankara Musiki muallim me tehi 
müdür~üğün den: 

Bue sen. mektebe a'ınacak yen; t~1c"enin \ta)""lt muame 
lesi a~ustos 20.den 1 eyliile kadar devam edecek ve 22 ile 
22 eylfıl arasında kabul imtihanları yapılacaktır. 

Mektebe girme şeraiti: İlk mektepten mezun olmak, n\1:' 
sikiye istidadı bulunmak, yaşı 12 den küçük 14 ten ~üyii• 
olmamak ve tahsile mani bir hastalığı bulunmamaktır. 

Orta mektep talebesi ve mezunları musiki kabiliyetino 
ve bilgisine göre imtihanla yukaı r sınıflara alınabilirler. 

{2056) 7 - 3445 

Tayyare Cemiyeti Umumi 
merkezindelH 

15 ağustos 934 tarihinde aleni münakasa ile satın alııw 
cağı ilan edilen 100 : 120 ton yerli kok kömürünün görülell 
lüzum üzerine münakasası 15 ağustos 934 cumartesi günilf 
ne tehir edilmiştir. Taliplerin o gün saat on beşte pey alıl
çelerini hamilen cemiyet merkezine ielmeleri ilan olunu-. 

7 - 344) 

Ankara Jandarma satın alma 
komisyonundana 

Nümune ve evsafına yugun olmak şartiyle (2086) metr• 
haki elbiselik bez pazarlıkla satın alınacak ve pazarlığı 1& 
9. 934 saat on beşten on altıya kadar yapılacaktır. İstekli• 
terin şartname ve nümunesini görmek üzere her gün vep_. 
zarlığa iştirak için de pazarlık gün ve saatinde Ankarad& 
müstakil jandarma taburu karargahındaki komlsyonumud 
müracaattan. (2038) 7- 34+2 

Jandarma satın alma 
komisyonunda111 

Eylfılün on sekizinci salı günii saat onda mevcut nümu~ 
ne ve evsafına uygun olmak şartiyle kapalı zarf uıuliylf 
{22343) metre yataklık kılıf bezi satın alınacaktır. İıtek11' 
lerin numuneyi görmek ve evsafını anlamak üzere hw gud 
ve münakasaya karışmak tizere münakasa giin ve saatlnd• 
Ankara jandarma müstakil tabur karargahında komisyon\!• 
muza müracaatları. {2037) 7- 3444 

Ankara Ziraat müdürlüğünden: 
Ankara vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere 100 adet 6 

numaralı çift kollu pulluk 6 eylfıl 934 perşembe günü saat 
15 te açık münakasa ile mübayaa edilecektir. Şartnameyi 
almak üzere taliplerin Ziraat müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (2067) 7 - 3447 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara mmtaka sanat mektebi mezun talebelerinin irrt• 

tihanhk olarak yapmış oldukları mobilye işleri açık artırın• 
ile satılacaktır. Taliplerin 23. 8. 934 perşembe günü saat 
11 de mektepte bulunmaları. (2061) 7- 3446 

~---------~, 
•cebeci Merkez Hutalıanui dahili 

Hastalıklar Mütebau•51 

Dr. Zeki Hakkı 
Almanya'da ihbsaunı ikmal 

etmiıtir. 

Hastalarını her gün öğle · 
den ıonra Adliye Sarayı ya

t nında Gençağa apartımanın- • 
• da kabul eder. Telefon:2357. 
,. 7 - 3307 _, 

• 

Cebeci Merkez hastahane f. 
si dahilive mUteheseısI 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalarım her gtin lkl • 

den sonr:ı Adliye sarayı kat" 
şısında Faik B. apartımanııı' 

da kabul eder. Tel: 361~_. 
7.-32_Q;.,. 

Tercüme ve İnglli«•• 
Hususi Ders. 
Posla Kutusu 200. 

s 
Mevkii Cinsi Metruke Aylık icarı 

1\f o. 
Lira K. 

J{aç taksit 
olduğu 

Umum neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdürü NA 
SUHl ESAT. 

BUGÜN iKi FiLiM 

1 - il O. R .'.r. L A Y A N l\J U 1\1 Y A 2-KARA YIL.AN 

iY enişehir Hane O 360 6 00 Müşahere suretile 
Yukarda yazılı hanenin icarmm ihalesi 2 eyllll 934 pazar 

günü saat 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konulmu~-
tur. Taliplerin müracaatları. (1972) 7-3326 

Çankırı caddesi civarm<la 
f-f akimtyeli Miıiiye matbaa· 
110da banılmı_ştır. 

BU GECE 
KARA YltAN 

Geceleri 12, gündüzleri 6 yaıından ııaiı socuklarm ıinemaya kabulü hükiimetçe meAeili!miftir· 

... -

... . 


