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~KU~IUŞ ADA~I 

Terbiye ve maarif sistemimizde 
tekrar bazı yenilikler yapılması 
mevzuubahs olduğu bir zamanda 
ilk it olarak şu birkaç mefhumun 
hudut ve şümulünün iyice tesbit e
dilmesi lazımgelir. Okumuş, .mü • 
nevver, yüksek tn.hsilli, pratik, kül
tür .. karakter, milli terbiye, milli
iehlp~rver, ve hatta mektep, bilgi, 
a sıl ve saire ... 

k· Çok alıştığımız şeyler vardır 
1
• manalarını, gayelerini tahlil 

etmeden onları olduğu gibi kabul 
ed · erız. Ve bu suretle onların daha 
•yi gayelere ulaştıracak şekilde 
d.~ğiştirilebileceğini kolaylıkla dü
tunemeyiz. hiyatlar, eski ayak-
aplarına benzerler. Mecbur ol

;adan alıştığımız tarz ve şekil
h en ayrılmak istemeyiz. Halbuki 
.daYatta zikzaklı yürümemek ve 

e '" 
gıten Yaşayış tartlarına bir an 

eve} Uyabilmek için, mecburiyet 
ba~hasına düşmeden doğru yolu 

u mak İycap eder. 
ı, Biz tahsil ve terbiye saliasında 
nen·· b' I . uz ırçok noktalarda kelime-
) erın eski mefhumlarına bağlı bu-
~nmaktayız. Bugün için mesela 

0 
k umuş mefhumunu alalım. Bizde 
~ ~rnu, ve okumut adam kelime

rı neyi ifade ederler? Hayatımı
~n bundan evelki devirlerinde O· 

muş mefhumu daha ziyade "ule
~a,, sınıfına mensubiyet ifade e
"krdi .. Ulemanın memleketimizin 
1 

hsadi hayatında büyük hir rol 
0Ynarnış olduqunu hatırlıyamıyo-
ru~. liatt" "'1' '-. b l a ı 1m11 sanasında i e 
!taemlek t. 
1(

1 1 
e ı maddi ve manevi ha-

ne~ ar
1
dan YükseltecelC eserler ve 

•ce er d 
bilrn · mey ana lcoyduklarmı 

•Yoruz "Ul ı .: 1 •ı.: •Pekül . · ema,, SKo utıK ve 
atıf bil ·ı . ·ı "h. rı hir rı erı ı e nı ayet ay-

·.ı •ınıf t '-·1 • .d. f uuygula.r e!Kı etmıt ve ın 

rnüstahsi~ dayanarak milletin 
tnekten b s~ıflarını istismar et
hr. &f a hir şey yapmamıt-
. Mekteple . 
da rn k" rın medreseler yanm-
.t>aşlıyae: ~k alma.siyle yaydmağa 
da 'İrnd· ~mu, adam mefhumu 

ıye liad cc 1 fli btunda ar u ema,, me u-
n an ı,· 

lnistir. Bu .. 1 ır fey ifade edeme-
"dey· gun hile okumuş adam 

ınce n 1 iörmü e an ıyoruz?. Mektep 
llelki J· çok kitap lcarıştımııf .. 
~e henue ~8:bancı bir dil bilen, si
bahsed h ~j•tmediğiniz §evlerden 
llhn ha e 1 en bir adam.. Bu ada
lledir? Ç:~ati mevkii, faaliyeti 
ah;l'lldir he ~re memurdur, mu
let-den b" . lkı de serbest mealek
l'et de.,,)~;•n.~ me!'ıuptur, ve niha
tltaascıdır hutce~ınden geçitıen bir 
l'r>ua))· .. Mıllet kadrosunda 

•me ıne '-
•ıçı\'a d ' . . mura, avuKata, ma-
htı d a ıhtıyaç vardır.. Fe:kat 
ada~rnek değildir ki, her okumut 
•un ol mutlaka bu zümreye men. 
laka hcaktı~ ·· ve mektepler mut
Cekt: u Çesıt adamlar yetiştire -
lla b

1
a"·:tEvelce cemaat liayatı da-

f sı oldu'" · • l aa.Jiy t" k gu ıçın va nız idare 
gö~tere h ·r tl~\lS adama ihtiyaç 
leller· e 1 ırdı .. Fakat timdi mil· 
c0 • tınk ~~ıl iktısadi hayatıdır ki 
• ıc e nık b'I . ' 
rn,.~1 1 gıye lüzum ıröster-
hadl'\ e ~h ~kurnus adamlara bu sa. 
Yeni h 1 

byaç hissedilmektedir. 
d"n 1 •Yatın •artlarına göre bun
ok,,,ya.c:'ra okumuf adam, yalnız 
bi .. ;~ ~ ~ Yazan değil. elinden 
cephe.,i~d n •e iktıadi faaliyet 
Y&nftta ..ı e devlet hazineaine da-

Q&n da. ·• bi nı""'hil nıuapet r rol oy. 
en vatandaat.11'. 

ZEKi MESlT[ 

lier~iin sabahları Ankarada çıkar Her yc~rcle ~ kuruş 

Belediye seçimi ala dördlacl gilal 
Dört günde 
yurttaşların 

reylerini kullanan 
sayısı dün 23052 idi 

"İntihap en· 
cümeni,, tara • 
fından tertip e
dilen sıraya gö
re dün kendi 
mmtakala r ı n • 
dan gelen ve 
günleri geçip de 
ancak dün bele
diyeye uğrayan 
batka mıntaka -
lar seçimlerinin 
verdikleri rey • 
lerin sayı11 beş 
bin sekizdir. 
Dört seçim gü • 
nünde rey ve • 

Dün belediyeCle hdınların hakları 

bir nutuk söyliyen Sabaiıat 
hakkında güzel 

Hanım. 

renler bu suretle 23.052 yi bulmuf· 
tur. Geçen devrede bütün rey ve • 
renlerin sayısı on beş bini bulma
mıt olduğuna ve önümüzde daha 
iki seçim günü bulunduğu göre 
yurttaşların seçime gösterdikleri 
alaka, rakamla ifade edilmek is
tenilirse, en az bire ikidir, dene • 
bilir. 

Dün seçim faaliyeti devam ederken 

yalnız birinin asri iycaplan iktisap et. 
mesiyle iktifa ederse o içtimai heyet 
yarıdan fazla zaf içinde kalır. Bir mil
let terakki ve temeddün etmek isterse 
bilhassa bu noktayı esas tutmak mecbu
riyetindedir.,, 

Bu iki cümle, bize kadının siyasette
ki rolünü gayet vazıh olarak gösterme
ğe kafidir. 

Her ne kadar medeni kanunun kabu-

Seçim ı'çin belediyeye girip çıkanların kapı önünde eksilmiyen kalabalığı ve 
Sabahat Hanımı dinliyen mektepli arkadaşları. 

muhtelif mektepler talebeleri hocalariy· 
le berabfl' belediyeye &'eldiler ve hoca
lannın seçme seçilme iıleri hakkında 

verdikleri iyzahab dinliyerek tatbikatı 

bizzat seyrettiler, Kız lisesi son sınıf 
talebesinden reıit olan hanımlar reyleri
ni verdiler. Aynı lise son 11nıfından Sa
bahat Hanım da ıu hitabeyi İyrat etti: 

Ankaralılar, 
Şimdi, her ıeyden evel, bizlere İnti

hap etmek ve edilmek hakkım veren 
Cümhuriyete, sonsuz muhabbet ve te -
'9kkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz. 

Bundan sonra bizi buraya toplıyan 
sebep münuebetiyle de Türk kadınlıiı
nın aiyaai haklarından biraz olıun bah
setmek isterim. Hepimizce malumdur 
ki milli mücadele ııralannda müteasaıp 
ve mürtecilerin menfi faaliyetlerine ve 
halkı zehirlemelerine meydan verilme -
meıi için, kadın hukuku kadm hürriye
ti evzuuna temastan azami derecede 

IJ1 'd lb . aakınıldı. Fakat Lozan a su un ımza-

dahi beklenmeden bu sahada fikirle
" 'dal •• ild" rin uyaıulırılmaıına ve ca e ıranı ı. 

Bunun ilk safbumı büyük Reit'in mem
leketimizdeki 1923 ıeyahatinde bulu -

yoruz. 
B.. hususta Gazi Haa-etlcri buyu-

rurlar lıüs ''Bir içtimai heyet iki cinıter 

lünden sonra dört yıl kadınlar re:y 
haklannı kullanmadılarsa da, bu müd
.let zarfında umumi hayata karıımıı ve 
alıımıt oldular. Nihayet türk kadını
nın inkitafı bu asnn en süratli ilerleyiı 
hareketlerinden biri oldu. Ve türk ka
kadını medeni hukukunu siyasi hukuka 
kadar ıenitletti. 

Esasen bu Türk Cümhuriyetinin •. 
ıash gayelerinden biriydi. 

1930 yılında yeni belediye kanunu 
yapılırken kadına belediye azuı seçmek 
ve ıeçilmek hakkı verilmeıi, ıöiüsleri
mizi bir kat daha iftihar ve ıururla dol

durdu. Taıırdı .. Bu timdi bile bir çok 

Avrupa devletlerinde kadmm istihsal 
edemediği ehemmiyetli bir merhaledir. 

l nkılabın eaas prenıipi içtimai haya
tı her noktadan birliie İstinat ettirmek 
olduğuna göre, çok yakın zamanda me
t>uı İntihap etmek ve edilmek hakkını 
almamızı ıabırsaldda beklemekteyiz. 

Arkadatlar, timdi sizleri, baıte Ulu 
Gazimiz bulunan ve bizi, her memleket 
kadınlıfınm üstünde tutan Cümhuriyet 
Halk F.rkası'nın namzetleri için rey ver 
meie davet ectiyonam.. 

Bundan baıka, ~n de halk kürıtt · 

(Sona 3. üncü sayılada) 

Kıral Aleksanclrın ceııazesinde 

bulunacak heyetinıiz dün gitti 
Kıra) Alek • 

sandr'm, Bel • 
grat'ta bu ayın 
on sekizinde 
yapılacak olan 
cenaze mera -
siminde Gazi 
Hazretleri ile 
hükumetimizi 

temsil edecek 
türk heyeti dün· 
kü nüshamız • 
da isimlerini 
yazdığımız ze • 
vattan mürek • 
kep olarak, dün akşam Ankara.dan 
hareket etmiştir. 

Heyetimizle 
beraber, sefer • 
her teçhizatlı 
bir askeri kıta • 
mız da Belgra • 
da gitmittir. 

Heyetimizin 
hareketi dola • 
yısile dün ak • 
şam Ankara 
durağı gayet 
kalabalıktı. Ve-
killerimizden 

Ankara' da bu • 
lunanlarla Ve
kaletler erkanı, 
mebuslarımız ve daha pek çok ze
vat Belgrat yolcularını ağırlamıt · 
lardır. 

Heyet ve kıtamız, yarın sabah 

latanbul'a varacak ve oradan, :Se
llnik yolu ile Belgrada aidecektir. 

Kıtamızla kıtamızın batında 
bulunan zabitlerimizin dün aldır
dığımız iki fotoğrafilerini koyuyo-
ruz. 

--~~~~--........................ --~~----
Katilin arkadaşı mühim 

itiraflarda bulundu. 
Annamease, 13 (A.A) - Beklenil

diği Üzere, Novak dün akıam hüviyeti
ni ve suikast bazırlıiını anlatmııtır. 

Kıral Alekaandr ile Bartu'nun katili
nin suç ortağı asıl iıminin Posbiıil 

Zvonimir olduiunu ve Okovina civa • 
nnda Yuıroılavya'da doiduiunu söyle. 
mittir. Bu adamın bundan bir kaç se • 
ne evel Belgrat'ta polis memurları ve 
bir gazete müdürünü öldürdüğü için 
&'ıyaben ölüme mahkum olmuıtur. Ev
veli Avuıturya'ya kaçmıı ve oradan 
Macaristan'a geçmiıtir. Macariıtan'da 

batka mülteciler de kendiıine iltihak 
etmiı ve arkadaılanndan ikisiyle Zü • 
rih'e gelmiı ve orada diğer iki kiti ile 
buluımuıtur ki bunlardan birisi Marıil
ya katilidir. Ve hakiki ismi Suk'tur. 

Beıinci suikastçının ıimdi Macariı· 
tan'da bulunan Hırvat fırkası reisinin 
bir adamı olduğu zannedilmektedir. 
Tahkikat devam ediyor. Fakat daha ıim· 
diden elde edilen malumat, bütün katil· 
ler çetesinin tetbisini ve suikastın nasıl 
hazırlandığını tesbit etmeie imkan vere
bilcektir. 

Yugoslav-italyan sınırla 
rında ihtiyati tedbirler. 

Belgrat, 13 (A.A) - Yugoslavya il• 
İtalya arasındaki münasebetleri bozabi· 
tecek hadiselerin önüne geçmek için Trl
yeste, Liyubliyana ve Zara civarında hu
dudun her iki tarafında kar§ılıldı ihti
yat tedbirleri alınmaktadır. 

İtalyanlar Yugoslavyada 
vaziyetin değişmemesini 

temenni ediyorlar. 
Roma, 13 (A.A) - İtalyan efkin 

umumiycsi Marsilya suikaatinin vere· 
bileceği siyasi netiyceler hakkında bil· 
yük bir dikkat göstermektedir. Gaz~t~ 
ter hep birlikte Yugoılavya'da asayııın 

bozulmamasını ve umulan sükllnet siya· 
setinde devam edilmesini temenni edl· 
yorlar. Gazeteler, ltalya'nın Y~goılav• 
ya sınırında askeri harekit yaptıg.mı te~
zfp e tmekte ve münhasıran had!1elenn 
önUne geçmek için Yugoslavya nm da 
yaptığı gibi batı ihtiyat tedbirleri ahn

dıiını yazmaktadır. 

tıntl•. ,,., r•lll• t•l•lo-
Kıral Al~ksandr Hz. Jlarsilya Hl«liyuinde ölOm yata .' iSnd«illllif v• 
tolrali ile 'Mar•ilya'dan Belgrad'ta çıkan Politika .g~nesı':ı g k 

bu g.ar~t~nin 11 llirinci tetrin nlbh .. ılllla ıntı~t •t •t . 



DIŞARDAN GELEN SON HABE L R. 
Yeni kıral Yugoslavyada. 

Belgrat, 13 (A.A) - Genç kıral lkin
:i Piyer'in bindiği hususi tren Yugoslav
ya hududuna gelmiı ve kıral ile kıraliçe 
bir çok yüksek .zevat tarafından karşı
lanmı!tır. Tren bugün Belgrat'a vara
:ı:ak ":VC İstasyonda ıgeıtç ilkilmdan ni • 
yabet meclisinin) üç azasiyle nazırlar, 

belediye reisleri, dini rilesa ve mülki ve 
askeri erkan selamlıyacaklardır. 

Kıra! ananevi merasimle 
karşılandı. 

Belgrad, 13 (A.A.) - Çocuk kıra
ım Belgrada muvasalatında payitaht 
belediye reisi kendisine ananevi tltz ve 
ekmek takdim etmiş, başvekil M. 
noviç de şu sözleri söyleziıiştir: 

"- HükQmeti kıraliye ve bütün yu
goslav milleti, zatı haşmetanelerini se
lamlar ve ona nimUtenahi sadakatleri
ni ve sarsılmaz merbutiyetlerini arze
der. HükQmet ve millet, sevgili kıral
larının. yugoslavların ümidi olan zatı 
haşmetanelerinin yanıbaşında azimle 
yer almaya büyük ve ebedi pederiniz 
birinci Alck.sandr'ın yugoslav vahdeti
nin banisi olan kahraman kıralın mi -
rasını muhafaza etmeğe ve Yugoslav
ya'yı korumaya yemin eder.,, 

Yeni Kıra) Belgratta. 

Belgrat, 13 (A.A) - Genç kırat ikin
ci Piyer, beraberinde annesi laraliçe 
Marya, Romanya kıraliçesi, prenses 
lleana, M. Yevtiç ve prens Arsene Ka
rageorgeviç olduğu halde bu sabah bu
raya muvasalat etmiştir. Büyük bir 
halk kütlesi çocuk larah alkrşlamııtır. 

Çocuk krral, niyabet saltanat meclisi 
azası bütün bükQmet erkanı, ayan ve 
mebusan meclisleri riyaset divanlan a
zasivlP ruhant reisler ve büyük ünifor-
ma) ~ ·miş olan bütün sefirler tara-
fınd, 'anmışttr. 

Çocuk Kıralrn 14ondra'da tahsi
lin~ clevam etmesi düşünülüyor 

Belgrad, 13 (A.A.) - Royterin öğ
rendiğine göre Yugoslavya kıralmın 

memleket içinde bulunması lazım gel
diğine dair olan kanunu esasinin kır -
kıncı madd~inin çıkardığı müşkülata 

rağmen genç kıratın lngiltere'ye döne
rek t ahsilini bitirmesi çareleri aran
maktadır. 

Yugoslavyada sükilnet 
var. 

Helgrat, 13 (A.A) - Bütünmemle
kette aükQ.net vardu. Ftlaket garaaleri 
körükliyccek yerde slavları yakrnlaştır
lD.I§tır. Bunlar her zamandan ziyade bir
leşik gözüküyorlar. 

Pren!! PoJ vazifesinin ağırlığın· 
dan bahsediyor. 

Londra, l 3 (A.A) - Deyli Mey ıa
ııetcai, yug01lav naibi prens Pol'un 
Belgrat muhabirine vaki beyanatını ne1-
retmektedir. Prenı bu beyantmda di
JOr ki: 

'
1 

- 1yfuı uhdeme dUıen vuiyfc 
korkunçtur. Fakat bu vuiyfcnin müt
külatına kaflı koyabilmek için bilhassa 
fycap eden evaafı haldm. Çilnkü dal -
ma Jmalm mahran! ldlm. Müteveffa· 
nm Yuıoalavya'nm .Udetini temin için 
.Ucu.da getft ... ner, o kadar sağlam
dır ki, OQ\lft Ufulüne rağmen dalına pa
yidar twae.Utrr. Diğer bir çok kimae
leda ~tıru feda etıntk iycap etıe de 
bQ "ahdet iti gene devam edecektir. 
Memlekette ıUkQn hUkllm ıilrmektedir.,. 

İtalyan donanması 
kıralm cenazesini 

selamiadı. 
Msina, 13 (A.A) - Kıral Aleksan • 

clr'm cenazesini taııyan Dubrovnik kru
•u8rü buradan geçerken bUtün halk 
deniz kıyılanna d8küJerek gemiyi selam
ıamııtır. İtalyan doıwunaaı Dubrovnik 
kruva.sörü ile yanındaki franauı harp ıe
milerini karplıyarak aalvo atqiyle ıe
lamlanuş ve italyan sularında gece o -

Kıralın ölümünün 
tesirleri. 

Hanovra, 13 (A.A.) - Marsilya sui
kastinln Avrupa'nın siyaseti tizerinde 
hasıl edeceği tesirden ve bundan doğa
cak neticelerden bahseden Hannovers· 
her Anzeiger gazetesi M. Bartu'nun si
yasetine devam edildiği takdirde bunun 
siyasi ve iktısadi bakımlardan mcşum 
neticeler tevlit edeceğini yazmakta ve 
Fransız Harici>·e Nazırının değişmesi
nin Fransa'ya müsait bir fırsat ve belki 
de kuvvete istinat eden ha~inane ve za
limane siyaset yerine bir itidal siyase
ti ikame etmek vesilesini bahşedeceğini 
ilave eylemekte ve bu siyasetin nihayet 
Avrupa'da milletler arasında hakiki sul

hu tesise medar olacağım yazmaktadır. 

Bir suç ortağı daha aranıyor. 

Paris, 13 (A.A) - T~kifi esna -
sında Fontenblo ormanında kaçıp giden 
Marsilya cinayeti faillerinden Malni'ye 
benziyen ayakları çamurlu ve çok yor
gun birisini yeraltı şimendiferinde gör
diiğünü polis memuru Debrez haber 
vermiştir. Bu adamın parmak izleri 
temmuzda Nis' te yakalanmış olan yu
goslav Daniyel'in aynıdır. 

l\facari tanda araşlırmalnr. 

PC§te, 13 (A.A) - Katil Suk'un cU
rüm arkadaşı tarafından Paris'te veirlen 
ifade üzerine polis müdürlüğü hemen 
tahkikata girişmiştir. 

Macaristan., suikasttc parmağı 

olduğu hakkındaki haberleri 
tekzip ediyor. 

Londra, 13. (A.A) - Macar masla
hatgUzan, Marsilya faciasında Maca -
ristan'ın şu veya bu surette methaldar 

olduğuna dair olan şayiaları ti suret

te tebip etmiştir. Maslahatgüzar, bu 

cinayette yugoslavlardan başka bir mil

leti methaldar göstermeyi istihdaf eden 

haberlerin Avrupa'nm &ulhu için zararlı 

ve tehlikeli olacağını ilave etmiştir. 

Kıralm cenazesinde 
Almanyayı Fon Keller 
temsil edecek. 

Berlin, 13 (A.A.) - M. Hitler, orta 

elçilerden M. Fon Kelleri Belgrad'a gi

derek orada Kırat Alekaandr'ın cenaze

sinde kendisini temsil etmiye memur 
etmiştir. 

Almanya'nın Belgrad sefiri M. Fon 
Heeren alman hükOmetini temsil ede
cektir. 

Kıralm cenaze 
merasiminde İngiltereyi 
Dukde Kent 
temsil edecek 

Londra, 13 (A.A.) - Yugoslavya 
Kıratının cenaze merasiminde İngiltere 
Ktralını Dük de Kent temsil edecektir. 
İngiliz ordusu Ceneral Braith Waite 
tarafından temsil olunacaktır. 

Yugoslavya limanlarını ziyaret et
mekte olan lngiltere'nin Akdeniz filo
su, Yugoslavya'nm Dubrovnik zırhlısı
na mülald olarak Kıral Aleksandr'ın 

naıini aelamlıyacaktır. 

Kıral Aleksand'm ölümilnden ıonra 
Yugoslavya'da sükQnet hasıl olması ve 
saltanat niyabetinin tesisi burada f ev
kalade memnuniyetle ka11ılanmııtır. 

Saltanat niyabetinin Yugoslavya'da is
tikrann temadisini temin için sarf edece
ği gayret burada teveccühle takip edil
mektedir. 

İtalyan milleti tarafından ızhar olu
nan hararetli dostluk hisleri ve bunla
rın Yugoslavya'da gördüğü mukabele, 
Royter'e göre, bu iki milletin birçok ae
nelerdenberi hiç bir :runan göıterme

miı olduğu bir derecededir, n bu mer
kezi Avrupa'nın istikbali için mesut 
bir bidiaedir. Şurası da muhakkaktır 

ki merkezi Avrupa'da Yugoslavya is-

SON DAKiKA 
Son dakikada aldığımız ha -

berlere göre fransız kabinesi şu 
tekli almıt bulunuyor: 

Hariciye nezaretine M. Laval 
Dahiliye nezar.etine M. Mar.p.ndo, 
Müstemlekata M. Rolen gelmiş ve 
nazırlardan M. Şeron istifa etmiş- · 
tir. 

İktısa t Vekilimiz 
Midyat' ta 

Petrol araştırma idaresi kur -
duğu sondaj makinesini dün ça • 
lıştırmağa başlamıştır. 

Celal Bey, makinenin korde
lesini keserken petrol arattırma 
idaresine muvaffakiyetler temen
ni etmiştir. 

Vekilimiz, bu idarenin basm
da bulunan kıymetli mühendisi
miz Cevat Bevin ve arkadaşlan
nm gayretlerile pek yakında eyi 
neticeler ,hnacağmdan ümitvar 
bulunmaktadır. 

Fransız rcİ!ô!İciimhuru kahine ya
ziyeti clolayı.,iJe Rf'lrrrada 

~idf'mİH~cek ! 
Paris, 13 (A.A.) - Reisicüm -

hur M. Löbrön bizzat Belgrada 
giderek cenaze merasiminde bu -
lunmak istivordu. Fakat kabinede 
yapılacak de~işiklikler hu seya -
hati imkansız bırakmıştır. Harbi -
ye nazırı Mare~al Peten'in riyaıe -
tinde bir heyet Reisicümhunı ve 
hükumeti temsil edecektir. 

Rasvckil ve ciimhur rdsi 
' 

ı.törii liiler. 
Paris, 13 (A.A.) - Başvekil 

M. Dumerg kabinede yapılacak 
deiişiklikler hakkında reisicüm • 
hurla 45 dakika görüşmüştür. 

Kahinedeki de#?işiklik etraf mda 
Pariı, 13 {A.A.) - Kabinenin 

vaziyeti mecliı mehafilini çok 
meıgııl etmektedir. M. Dumer2'ın 
Reisicümhur ve M. Tardiyö, Eri
yo ve Lava) ile yaptığı uzun k~ 
nu•malara ipret edilmekte ve bq
Yekilin değişikliği asgari dereceye 
indirmek istediği temin olunmak -
tadır. Hariciye nezareti icin M. La
val ile M. Flandin' den birinin ge
tirileceği ısrarla söylenmektedir. 
Dahiliye nezaretine ise gene bir 
radikal sosyaliıt gelecektir. 

M. Bartunon cenazesinde Mil
let1er ~emiyeti mümessili. 
Cenevre, 13 (A.A.) -M. Bar. 

tu'nun cenaze merasiminde millet
ler cemiyetini reis M. Benes ve u
mumi katip M. Avenol temsil ede
ceklerdir. 

Bartu,nun cenazesine gönderi • 
len çelenkler. 

Paris, 15 (A.A.) - Bartu'ya gönde
rilen çelenkler arasında Romanya Kı
ral ve Kıraliçesl. Bulpr Kıralı. Siam 
Kıral ve Krtaliçesi, SoYyet •e Çin hU • 
k6metl~rile uki İapanya Kıralı Alf on
aun muhtqem çelenkleri göze çarpmak
tadır. 

Sir J on Saymen Pariste. 
Londra, 13 (A.A) - Sir John Say

men tayyare ile Paris'.e gitmi9tir • 

Löbdrje, 15 (A.A.)- M. BartunlUl ce 
nazeainde bulunacak olan İngiliz harici
ye nazırı M. Con Saymen dün akıaszı 
tayyare ile buraya gelmiştir. 

Bir ingiliz siyasisinin 
düşüncesi. 

Londra, 13 (A.A) - Bir gazeteci 
İngiltere'nin eski Paria sefiri Lord Ti
rel'den ıunu ıormuıtur: "Marsilya sui· 
kaıbnın netiyccleri sizce ne olabilir?,, 
Lord ıu cevapta bulunmuştur: 

''- Tarih bize öğretiyor ki, aym ıe
beplCl' asla aynı netiyceyi vermezler. 
Kır al Aleksandr ile eski A vuaturya ve
liah ti Fransuva Ferdinand'ın öldürülme
leri o kadar birbirine benziyor ki hiç 
bir telaı göstermeden rahat rahat otu
rabiliriz.,. 

BiRLEŞiK Al\tERIKA'OA 

Doların kıymeti 

düşiirülecek mi? 
Vaşington, 12 (A.A.) - Dolar kıy • 

metinin indirilmesine ait olup M. Ruz
velt tarafından takip edilme1tte olan 
programa işaret etmiş olan proft>sör 
Corc Varen, dün Reisicümhur ile görilş
nı i' c;, ve Avrupada yapmı~ olduğu tet • 
ki' seyahatindenberi ilk defa olara\ 
Beyaz Sarayda görüşmesi, enflasyon ya
prlacaj'!ı hakkındaki şayialara kuvvet 
verm; tir. 

M. Varren, bundan birkaç hafta evci 
hali hazırda kıymeti 59 çent olan altın 
doların kıymetinin 50 çente indirilme
sinin zaruri olduğundan bahsetmişti. 

Bunun neticesi şu olmuştur: Nev -
york borsası, bir ile il~ arasında teha
lüf eden tereffüler kaydetmiştir. Frank, 
6.64 olarak tescil edilmiş yani iki puvan 
yükselmiştir. İngiliz lirası 4.91 3/ 4 ola
rak tescil edilmiş yani iki çent yüksel -
miştir. 

Uç gündenberi yükselmekte olan ve 

evelki gün onsu 5.12 çente çıkmış bu -

lunan gümüş, - ki bu mikdarı 1929 se

nesindenberi Borsada tescil edilen en 
iyi gümüş kıymeti olarak kaydetmelıı: i
cap eder. - bugiln iki buçuk çent yi:ik
selmiş ve bu hal borsada heyecana baiı 
olmuştur. 

Gümüşün bu aağlarnlığı, M. Morgen

tav'ın ahiren vaki beyanatımn Uzak • 

şarkta uyandırmış olduğu a' · ~<aya at -

fedilınektedir. M. Morgentav, bu beya

natında Amerikanın mübayaa edeceği 

gümüş mikdarını altın ithalatını tasfi

ye için zaruri olan mikdara göre tespit 

edeceğini söylemiıti 

M. Ruzvelt'in şimdiye kadar milli 
kalkınmaya yardım etmemekle muaheze 

ve itham etmiş olduğu sarraflarla bir 

mütareke akdine ha.zır bulunduğu tah

min edilmektedir. 

Hulba. hali hazırda bir enflasyonu 

derpiş etmeğe kafi gelecek esbap mev

cut olmadığı gibi battl pek yakın bir 

zamanda dolar kıymetinin düşürülme • 

sinin de muhtemel olmadığı :rannedil

mektedir. 

Herhalde hük\imetin intihabatın 

icrasından evel paraya ait mAihim ka • 

radar ittihaz etmesi ve 15 kinunusani, 

1935 senesinde yapılacak olan bir mil
yarlık hüldlmet obligaıyonlarmm tah • 

vili ameliyesinden mukaddem böyle bir 
İ§C giriıilmeıi tüphelidir. 

E.uen burada söylenildiğine göre, 
dolar kıymetinin yeniden dü~
al hiç filphesiz iııgili:r liruı kıymeti
nin dilfmeaini intaç edecek "Ye para 
meselninde beynelmilel bir ihtilaf te
haddUsüne Kbebiyet verecektir. 

Londra, 12 (A.A.) - Gümü' fiatı, 

Londra piyasasında 1 1/8 peni mikta

rında yUkselmit ve 2 ıilin birbuçuk 

penide karar bulmuıtur. GümilJ Hatı
nm iki filini geçmesi 1929 KDe'aindcn 
beri ilk defa vaki oluyor. 

Bir infilak. 

Şikago, 13 (A.A.) - 14 katlı bir bi
nanın soğuk hava mahzeninde •ukua 
gelen 9iddetli bir infilak yüzünden bir 
kifi öl111Üf ve birçok kimaeler yaralan
mıftır. Bine hemen atct alnuftır. 

Bu infilakın amonyak borulan
nm patlamasından ileri gelmit olduğu 
zannediliyor. 

YalCınında bulunan diğer bir bfna. 
nın iki yUz kadar müstahdemini binalı
rm camları kmlmr§ olduğundan dolayı 
paniğe uğramışlardrr. 

İnfilakta ölen ve yaralananlar. 

Vaıington, 13 (A.A.) - Son alman 

haberlere göre §ikago'nun yUbek bina

larından birinde vutiua gelmiş olduğu 

haber verilen infilak neticesinde iki 

kişi ölmüş, on beş kişi ağır surette ya

ralumııştır. Şimdi haber almdığıııa sö
re infilak neticeainde yaD2Ul çıkmamıt

tır. 

ispanyada v~ ~iyet 
rorh·kiz !'lllırı açıldı 

Lizbon, 13 (A.A.) - Portekiz ile 
lsp.ınya a.rasındaki sını r tekrar açılmış• 
ur. 

Oliim eezaları. 

Barselon. 13 (A.A.) - Son Kataloll'I 
ya ihtilalinı: karışmış olan binbaşı Far
ras ve yüzbaşı Eskofet ö lüme ve bin • 
başı Salas ite yüzbaşı Lopoz da müeb • 
bet hapse mahkum olmuşlardır. 

1 yan ~aha.,mdaki ıahrihat 

Madrid, 13 (A.A.) - Asturi asileri• 
n e karşı yapılmış olan harekete iştirali 
etmiş bulunan tayyarecilerin rivayetle• 
rine göre çok kıymettar sanat eserlerf4 

ni ihtiva etmekte bulunan Ovicdo kill• 
sesi bir yangın neticesinde yanmıştıl't 

Yl NANlSTAN'OA. 

Y unanistanda fırkalar 
uzlaşmrşlar. 

Meclis f eslıedilmiyccek. 

Atina. 13 (A.A.) - Siyasi vaziye' 
kati hal safhasına girmiştir. Korporasl 
yonlar tarafından intihap edilmif olan 
grupa mensup ayandan on yedi zat, re • 
isicümhur M. Zaimisin yeniden inti ~ 
babı için rey vermek teklifinde bulorıf 
muşlardır. Reisicümhurun tekrar intlf 
habı bu suretle temin edilmiş, mebusa~ 
meclisinin feshi faydasız bir hale gel l 
miş ve normal parlamento hayatının d~ 
vamı imkan dairesine girmiş oluyor. Ş'l 
halde Çaldaris hUkUmeti, ihya ve imal 
siyasetine devam edebilecektir. 

~fuamele ' 'ergbi kanununun 
ikinci ma(ldesinin tatbiki 

hakkındaki tamim. 

Mn•mel-e vergisi kanununun , ... 
kinci maddesinin (C) fıkrasmr4 
tatbik aureti hakkında Maliye V eJ. 
kaleli bir tamim yapmıştır. 

Bu tamimde mezkur fıkracf4 
zilaedilen amele ademle kuvvel 
maharrike derecesi bazı yerlerd4 
biribirinden ayrı mütalea o~.1 
rak bq beygirden atağı muha~ 
kuvveti olan müesseselerin i§çi ai 
dedi onu geçse bile muamele ve~J 
gisine tabi tutulmadığı zikredil ' 
mekte ve yanlış tatbikata maha 
kalmamak üzere keyfiyet fU ıu 4 
retle tamh olunmaktadır: 

1) KaVYeİ muharrilresi bet J;e~ 
girden veya amele adedi on ade ~ 
dinden f ula olan müesaeteler ....; 
giye tabidir. 

2) Kuvvei muharrikeü bet he,. 
girden apit olmakla beraber, a ~ 
mele adedi ondan f ula olan mi ; 
easeaeler, on &meıeden fula kul~ 
lanan müesseseler verıiye tibi tD
tulduğu için, verıiye tibidir. 

3) Kanei ...W.rrikai bet ~ 
girclen atalı olclaja ıibi, amele ili' 
dedi cHfonclan eksik olan müear 
ıeler istisna ltülanünden Utifade • 
derler. Şa bdar iri fıkrai kanu.l' 
yenin lstiananm İ.tİlnuı ola...Jj 
zikreylediii müesseıe Ye fa~ 
lar vergiye talMclirler. 

Himayei Etfal Cemiyetinin 
tebrik t~Jgraf nameleri. 

Himayei Etfal Cemiyeti; teb
rik telgrafları için zarif, ıüılü tel
graf ki.ğıtları ihdas etmi!tir. 8" 
kağıtlar her telgraf merkezinde 1-' 
lunm. Tebrik telgraflarpıızın t-. 
aüıl~ ~iıtla ~hatabmna ~e~-" 
mesını 11tenenı:ı ar:ıunuzu t~· 

memurana Miyleyiaa. T elsraf ii -
zerinden baJlra vereceğiniz 15 Jcll'" 
rut malnadm121 temin eder. Teb ~ 
rik telgrafmızı süslü kağıtla ala11 
muhatabınız fula meaınan ~ 
ğına ve :ıaraf etini:ıe hükmedec• • 
iine ıüphe yoktur. 
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Cümhuriyet bayramı 
hazırlıkları 

fstanbul, 13 (Telefon) - Cüm
huriyet bayramının kutlama prog
gramını hazırlamak için vali Mu
hittin Beyin reisliğinde toplana • 
cak yüksek komsiyonda İstanbul 
kumandanı, fırka vilayet, idare he
yeti reisi, İstanbul halkevi reisi, 
nıaarif müdürü bulunacaktır. Hal
kın, ve ordunun hususi ve resmi .. ' 
muesseselerin iştirak edeceği bü -
yük bir geçit resmi yapılacaktır. 
frogramda konferanslar, temsil -
er, konserler vardır. 
.. ~Ynca yakın köylerden köy -
lul~rın de şenliklere iştirak etme
lerı düşünülmüştür. 

Kayseri fabrikası 
malzemesi geldi. 

I lstanbul, 13 - Kayseride ku. 
( m.akta olan büyük mensucat 

dabr~kasının makine ve tesisatın. 
an k. · k 1 ıncı parti Odesadan hare • 

) et etmiştir. Sümer Bank fabrika-
arının mamulatını teşhir etmek 
~-~ satmak. için Beyoğlunda istik
a 1caddesınde yarın bir mağaza 
açı acaktır. 

ynh·cr ite rektörii gelh·or 
ta b sta~b?l, 1 ~ (Telefon) -· Is • 
B n ~l unıversıtesi rektörü Cemil 
rn e~ 1.~nıal İmtihanlarında bulun • 
r k uzere salı günü Ankaraya ha-
e et edecektir. 

Ünh·e · 1 l rsıtec c tlc•, anı nıccbur~,Yeti 
\' .stanbul, 13 (Telefon) - Uni
b er~ıte fakültelerine devam mec • 
d Urıyeti bu sene tatbik edilecek ve 
evanı e'-. 1 . "h bul d" "!ııyen er ımtı anlara ka-

e ılmıyeceklerdir. 

Gümüş paralar 
r lstanbul, 13 (Telefon) - Bü
b:~ h~~ı~lıkla.rı yapılmış ve tecrü
rn ·· erı ıyı netıce vermiş olan gü • 
ta u~ Paraların basılmasına bu haf. 

h aşlanacak ve basılan paralar 
emen · pıyasaya çıkarılacaktır. 

Tiirk - Yun an ofi~i. 
• Yulatanhul, 13 (Telefon) -Türk 

nan f · ntenıt k 0 1~1 son toplantısında iki 
İtler h kı tıcaretini alakadar eden 
lnııtır R •nda bir rapor hazırla
takdi~ adJ:>0 r lktısat vekaletine 

e ılecektir. 

J\,...... . ,, ·•e ı ı· 
lst.nb •;ak e•lecek ı•apazlar. 

rat Alek u • 13 (Telefon) - Kı e 

rah t• •andr li 1 . . • . 
1 a ı ruh" . . azret ermm ıstı -
hacak ruhan:ç!n. Belgrat'ta yapı • 

aneai naın a.~ıne Fener patrik
te l<adıköy ına ıştirak etmek üze
ınetrepofitI' ! arabya, Büyükada 
deceklerd· erı Yarın Belgrada gİ -

ır. 

b Ankarad 
b aneainde a ~goslavya sefaret-
eroğlu Yapılacak Ayinde de 

ll"ıetrepoJit~e~epolitleri ile eski 
tır. er en biri bulunacak -

r·· tırk • aınc .k 
lata h rı au komis,·onu. 

h n ut 13 • 
arpta illa))' (Telefon) - Umumi 

~rnetika s·ar,ı ~apt ve müsadere edilen 
Ilı ıreşıkh""k• 1 n ~atar ve . u umet eri ahalisi • 
lco... zıyanla · · ı · · ·•Utmak . • rının tazmın ış erını 
hit•ı · •çın toplan k · · · · l'lnıtf an onusyon ışını 
rn • ır. Ko · 

erıkalrla rnııyon zarar gören A-
nı rın talep! . . 
lıayYen b. erını tetkik etmiş ve 

J\ın ır Paranı b eritta hük a • n u zarara mukabil 
Ve Arne .. ''-- Urnctıne ödenmesini türk 

·h~an h"'k• 
rar verın· • u urnetlerine teklife ka -
dirde tcd'rır .. :eldif kabul edildiği tak
lec~tit Ye ıçın bir mukavele aktedi -

lata ~atillcr bulundu. 
Öldiitiiın ul 13 (Telefon) - Oıküdar'da 

' 

en sıv H 
Undu. acı ahn'ın btilleri bu-
0 Bunlar O k"d , 1tnan) 1 u ar da fırıncı Hacı 
rnandıt. a, C~ahıkalılardan Karabq Oı-

... ınayet • . •Ylaktul" para •çın yapılmı,trr. 
inanlı 8 un odasında 251 lira, Os -
" ankasınd d •rdı. F k a a l 300 lira hesabı 
den korka a. katiller zabıtanın takibin • 

arak H , 
ta"arna 

1 
asan rn odasını güzel a· 

rtıış ardır. 

HAKİMİYET! MİLLİYE 

Şeh • ve Taşr 
• • • •• •• Belediye seçımının gunu 

Yukarda belediye aza namzetlerinden birka<;r: Sabri, Emin, Halim, Veli, Rauf, Hilmi, Recai Beyler ve aşağıda 
:.eçimden birkaç enstantane. 

(Başı 1. inci sayrfar1:ı) 

sünün etrafında kalabalık bir halk küt
lesi toplanmıştı. Halk hatipleri heyecan 

h hitabelerle belediye seçiminin ehem

miyetini anlatmışlardır. Demirciler Ce

miyeti reisi Sabri Bey eski belediyele

le yeni belediyelerin mukayesesini yap

mış ve cümhuriyet devrinde belediyele

rin nasıl inkişaf ettiğini, güzel Ankara

mızı ne kadar mamur bir hale koyduğu

nu anlatmış ve bugünleri bize gösteren 

Ulu Gazi ile onun büyük fırkasının nam-

tlerine rey verilmesinin bir yurt 

borcu olduğunu söylemiştir. Ondan 

sonra kürsüye gelen Sadık Hayri Bey 

demiştir ki: "Dün karşınrzda, bu kürsü 
üzerinde sesimin yetişebildiği kadar ge
ne haykırmıştım. Bu ses benim içimin 
en inanmış ve en olmuş bir kıvancı idi. 
Arkadaşlar. dünyada hür olmak, ken
di kendini tanımak kadar büyük bir sa
adet var mrdır? Bahusus ki bu ululuk, 
bu hürriyet bizim ihtiyacımrz olan, bize 
verilen bir his olunca. 

Mağdur geçen günlerin bütün acısr
nı tatmı§ can kardeşlerimiz, öz hemşire 
ve analanmı7., kendi kendinin olduğu

nu, anladığr gündenberi içinin bütün 
temizliğiyle bu fırkaya gönül vermiştir. 

Bu fırka, büyük Önderini seven ve 1 
anlayanın fırkasıdır. Kısa söylüyorum, 
hepimizin fırkasıdır . ., 

Hatip bundan sonra ı;özüne devam
edcrek yurttaşın medeni hak ve vazi -

fclerini anlatmış ve kadının içtimai hak

larına sahip olmasındaki büyüklüğü iy

zah etmiş ve nihayet demiştir ki: "Siz

dr!n bir şey istiyorum: arkada~Jar, hep 

birden haykıralım: Yaşasın Yüce Gazi, 
yaşasın onun halkr,, hazır bulunan halk, 
hep bir ağızdan bu davete "Yaşasın!,, 
diye cevap vermiştir. 

üçüncü olarak kürsüye gelen lise 
talebesinden Müzeyyen Hanım çok al
kısl~nan bir hitabe söylemiş ve bu ara
da drmiştir ki: ''Kainatın hakanı olan 

ı· u 

baş, sularında zırhlıları, havasında za. 

rer kartalları, karasında yıldırım ordu

far kaynaşan; ülkesinde yalçın erlik, 

nurlu benlik kıvılcımlan tutuşan bir 

medeniyet dünyası, bir bilgi küresi olan 

b.ı baş, uğraşarak nihayet türke istedi

ği bu mukaddes günü vermiştir 1 Seçi

yoruz, seçiliyoruz, böylece adıınlarımı

-rı bozmadan yürüyoruz. Nabznnızda 

atan o, gözlerimizde yanan o, ufuklara 

l;\\ikarak ona "ülkü., diyoruz; kalbimi

z bakarak ona "Gazi,, diyoruz ve hep 

onun sesine, onun aydınlığına yürüyo

ruz. İnkılabın kadını, cüınhuriyet gü

n. :ti ı;ana her sahada bir hürriyet ver. 

. .,iştir. Bugün de seve seve kalbinin 
hcyecaniyle reyini kullan. Korkma, 
yolun Gazi yoludur.,. 

En sonra kürsüye çrkan Divanı Mu

hasebat murakiplerinden Halil Sezai 

Bey de demiştir ki: " Saygrlı yurttaş -

larım; bizler büyük türk budununun 

başbuğu olan, büyükler büyüğü Gazi

nin ülkesinde ve onun yarattığı arı 
cümhuriyet topluluğu içinde yaşamak, 
onun ülküsünü tanımak bahtiyarlığma 
kavuşmuş; Gazi ve inkılap nesli adını 

almış olmak gurur ve sevinçlerinden 
başka daha pek çok özenç değer oluş
ların (hadise) içinde bulunuyoruz. Hı· 
zını Gazi'sinden ve onun başkanı bu -
lunduğu Cümhuriyet Halk Fırkasından 
alan büyük türk budunu bir kaç gün-

denberi, yeni bir sevinç ve heyecan 
içinde yaşıyor. Seçim hakkına kavuş. 
manın yeni bir dönüm yılını kutlula. 
yor. Benliğine erişmesinin, kendine 
yönelmesinin, gereği olan hakkını kul
lanmaktan doğan sevinçlerle bayram 
yapıyor. Bu hakkı kullanmanın verdi
ği heyecanla haklarını kendi ayağına, 

kapısı önüne kadar götüren cümhuriye
te, onun büyük kurucu ve koruyucu
su olan Ulu Başbuğ'a, onun başkanı 
bulunduğu Cümhuriyet Halk Fırkasına 

sonsuz kıvanç duygularını sunmak, du-

z 

yurmak için türk yurdunun her buca· 

ğmda şenlikler yapılıyor, her yurttaş 

gülüyor. Her vatandaf memlekete ve 

Cümhuriyet Halk Fırkasına olan min

.ıet borcunu onun gösterdiği namıetle

re rey vermekle yapımı olmaktan do • 

ğan bir sevinç ve gurur içindedir. Bu 
toplantımız da sevinç ve heyecan dalga 
lannın başka bir örneğidir.,, 

Hatip bundan sonra türk milletiyle 

başka yabancı milletilerin içtima! var

lık bakımından farklarını anlatmıt ve 

seçme hakkının ehemmiyeti Uzerinde 

bilhassa durarak bu hak ve vazifenin 

büyük bir titizlikle yerine getirilmesi 
iycap ettiğini anlatmıştır. 

~stanbul belediye . . 
seçımı. 

htanbul, 13 (Telefon) - latanbul 

kazalannda intihap encümenleri reyle • 

rin tasnifine devam ebnektedir. IJk ne

tiyceler Adalar ve Sarıyer kazalarında 
alınmııtır. Reımen iylan edilmit olma
makla beraber her iki kazada netiyceler 
funlardır: 

Adalarda iki namzetten Avni Bey 

480 reye karıı 2190 reyle asli olmuı ve 
Emin Ali Bey yedekte kalmııtır. 

Sanyer kaza11nda 17667 müntehip -

ten 10472 kiıi reye iştirak etmiıtir. lı

tirak edenlerden 4965 açılmııbr. Asli 

azalıia seçilen eıki mebuslardan lımail 

Hakkı Bey 6886, Amca Tevfik Bey 

6782, Avukat Halil Bey 6768·rey almıı

lardır. En fazla11 2919 rey alan diğer 

üç namzet Ali Bey, Hüıamettin Paıa, 
Celile Hanım yedekte kalmıtlardır. 

Beykoz. Bakırköy kazalarındaki ne • 
tiyceler yann belli olacaktır. Nüfusları 

bunlara göre bir hayli çok olan Eminö -
nü, Beyoğlu, Fatih, Üsküdar, Kadıköy 
kaulannda tasnif daha iki gün ıürecek
tir. 

• 
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Oz. dilimizle. 

Yakışıksız bir örnek 
" •... Bankası Anonim Şirketi Mudü

rü Umumısı ..... Beyin vukuu ıstifasma 

mebni mezkur banka meclisi idaresinin 

S reşrinievcl 934 tarihinde vaki içtimn· 

ıncla inhilal eden mücsscsei mezkıire 
Miitliirii Umumiliğine ••••.• Miidiirü 
Umumi Uıınvini ..••• Bey ns!'p ve ta
yinirıı"n karargir olduğu ve keyfiyet 
tayininin neşrü ilfın edilmesi nıcmuri
yetimize bildirilmiş olmakla •.•••. ta
lep veçhile ilam keyfiyet olunur .. , 

Yukarıki sözleri bir noter yonünder. 
gönderilmiş olan bir cağdan alıyoruz 

bu cağ. Büyük Gazi'nin İsveç Kaanl:ırı 
soyundan gelmiş büyük bir konuğa öz 

dille söz söylemesinden beş on giin 

sonra çıkmıştır. 
Ortada, en büyüğümüzden aldığı hız· 

la yürüyen bir öz dil savaşı var. Bu sa
vaşın her yönde konuşma ve yazma dili 
üzerinde i :ı:ler bırakması. bugünlük di

leğimizdir. 

Bu direkte bir yol daha, ellik kapı
larında kullanılan dilin eski arap ve 
fars krtrallarrndan kurtarılması gerek
tiğini Heri sürmüştük. Bu düşünceyi 
ileri direrken dilediğimiz, etlik kapıJa
rınoa çalışanların birden birer Tarama 
Dl"rgisi edinerek oradan kendi bildik
leri gibi sözler derlemeleri, bunları el
lik yazılarında kullanmaları değildi. 

Fakat, yukarıya bir örneğini aldığı· 
mrz cağ'daki yazılış biçimi ve kullanı· 
lan sözler de bugUnkil gidişimize hiç 

uymamaktadır. 

İki dil kurultayı görmüş bir okuyu· 
cunun bugünkü günde (vukuu istifa), 
(inhilal eden müessesei mezkure mü· 
dürü umumiliğine), (neşrü ilan), (ila
m keyfiyet) gibi çapraşık sözleri oku
mağa dayanabileceğini sanıyor musu

nuz? 

İstifini bozmamak kırk yıllık göre
neğinden ayrılmamak adam oğluna ko • 
laygelebilir. Fakat dil savaşı denilen 
yürüyüş, yalnız üç yazıcının, beş bil
ginin uğraşıp artakalanların aldırış et

miyeceği bir iş değildir. 
Şimdiyedek başardığımız bütün sa

vaşlarda olduğu gib[ dil savaşında her 
yurttaşın omuzuna !Yüklenen yumuş'lar 
vardrr. M. N. 

Yön - taraf 
Cağ-ilan 

Kaan - hükümdar 
Konuk - misafir 
Ellik - hfikOmet 
Kural - kaide 
Gerekmelc - llzıaJgılmei 
Bilgin - Alim 
Yumuı - varile. 

Maliye Vekileti tetkik bürosu 
işe başladı. 

Maliye vekaleti tetkik bürosu 
yarın vergi kanunları üzerinde~( 
tetkikJerine başhyacaktır. Tetkık 
bürosu şefliğine tayin edilen tef -
tiş heyeti reisi Cezmi Bey ik.inci 
teşrinin beşine kadar mezunıyet 
almıştır. 

Ecnebi 8eyyalı1arın hari~ten 
~ctirece~i para1nr 

11 numaralı kambiyo kararnameıinin 
elli birinci maddesinde yazılı kimseler· 
den transit vasıtasiyle Tilrkiye'ye ge
lip transit müddeti zarfında memleke
ti terkeden ecnebi seyyahların hariçten 
beraberinde getirip ilk gümrilk merha
lesinde gümrük muayene memurları ta
rafından pasaportlarına kayıt ve işaret 
olunan paralardan sarfolunmıyan kıs
mını kambiyo müdürlerinden vize al
maksızın harice çıkarabilmeleri İcra 
Vekillerince kabul edilmiştir. 

Giimriik miidiirl~ri arasrnna 
Editne Gümrük Müdüril Cemal B. 

İstanbul İthalat Gümrüğü Müdür Mu· 
avinliğine tayin edilmi§tir. 

Ye,)lhila1 Cemiyeti 
Yeşilhilal Cemiyetinin menafii umu· 

miyeye Midim müesseseler arasına alın 
ması İcra Vekillerince kararlaştırılmış· 
tır. 

1 t 
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Avrupada türkoloji tetkikleri 

Rusya'da bilhassa bu son senelerde 
tUrkolojiye taalluku olan birçok mec
mualar ve eserler neşTCdilmektc olup 
bunlann bir kısmı rusça bir kısmı da 
türkçe olup maatteessUf bunların hep· 
ainl elde etmek ve takip etmek ldeta 
im.kansız bir haldedir. 

1925 senesinde rus akademi negriya· 
tından olmak üzere tlirkoloji bakımın· 
dan çoli mühim olan Zapiski Kollegiji 
Vostokovedo• pri Ariatskom Muzee 
Rossijskoj Abdemja Nauk adlı bir 
mecmua neşcedilmeğe başlanmııtır. Bu 
mecmua evelce neşredilmekte olan Za· 
piski Vostoçnogo Otdelenija Ruaskogo 
Archeologiçeskogo Obtçestvo adlı mec-
muanın devamı mahiyetinde olub birin· 
d ~Ut 1925 te S56 sayfa, ikinci cilt 1926 
da 406 sayfa. üçUncil dlt 1928 de 586 
sayfa olarak Leningrad'ta neşredilmi~· 
tir. 

Mecmuanm ilk cildinde Rosenberg 
Sogud'lar hakkında malQmat vermekte, 
Zarubin de Okun oynadığı role dair tet 
k.ikleri neşretmektedir. Falev ise eski 
bir osmanlı metnini neıretmiştir. Pro
fesör Samoiloviç de Berezin'in türkolo
jiye olan hizmetlerinden bahsetmekte· 
dir. Mecmuada Berezin'in ölümünün 
yüzilncü senesi münasebetiyle bu mev· 
sua dair daha başka makaleler de neş· 
redilmiştir. Gene aynı mecmuanın ay· 
nı cildinde genç ve tcıymetli bir ilim 
olan Poppe Hamdullah Kazvini'nin ese· 
rinde zikredilen mogolca hayvan isim
lerini tetkik etmektedir. 

Kazan'da 1925 senesinde Vestnik 

11 

Nauçnogo Obşçestva Tatarovedenija 
adında tatarhğı tetkik eden ilmi cemi
yetin bir mecmuası neşredilmiştir; ki 
bu mecmuada en eski tarın, arkeoloji ve 
dil tetkiklerine tesadUf edilebilir. Mec
muanın ilk cildinde Smolin kıymetli 

bir ilim adamı tarafından keşfolunan 
tlıni Fazlan'm eseri hakkında bir tet· 
kiki dik\::ate pyandır. Diğer ciltlerde 
Bogorodickij'nin tatar dili Uzerindeki 
tetkikleri neşredilmektedir. 1927 sene
sinde çıkardan yedind cildinde de Sa
moiloviç'in Knm tatar eaebt dninin ta· 
rihi, Roppe'nin çuvaş dili hakkında mil 
binı yazılan olduğu gibi dil tetkikine 
ait bunlardan maada Şaraf, Aşmarin, 
\Talidov, Alparov gibf aentm tetkikle
ri vardır. Sekizinci cildinde ise - ki 
1928 de çıkanlmIJbr - Bogorodickij, 
Gubajdullin, Şaraf gibi zevatın yazıla
n vardır; ki bunlar tamamiyle dil bil· 
gisine ait olup burada yalnız isim1eri-

nib';'tırtatmakla Uı:tifa ediyoruz. Mec
muanın bu nUshasmda Attila Define 
namiy1e tanınan ve Maeariatan'da keş· 
folunan defi.neden de hahaedilmektedir. 
(Bu hususta tafsilat için Hüseyin Na· 
mık'm Peçenekler adlı eserine bakınız.) 

1923 senesinde Taşkent'te ~ıkanlma
ğa başlanan ye bilbasaa fenni makale· 
Jeri ihtiva eden Bjultetenj Sredneazi· 
atskogo Gosudarstvennogo Universite· 
ta ( = Orta Asya hükilmet iiniveraite· 

ai bültc;,Jli) aduıı taşıyan mecmuada da 
bw alakadar edebilecelt tetkiklere te
sadüf edebiliriz. Birinci ve ikinci cilz· 
terinde Polivanov Özbek Fonenika'sr 
hakkında. üçllncii cüzde de Yalaıt ve 
türkmen lehçeleri arasında uzun sesli 
harfli sözlerin birleştiğini iyuh etmek
ttdir. Dolmzuncu cüzde de Orhon atfa. 
bednde mevcut olan but harflerin ne 
gibi ideogram'tardan olabileceğini ly
nb etmektedir. Bu iyzahı daha evcl 
Thomsen yapmıs ise de anlaşılan Poli· 
vanov bunlan görmemiştir. Binaena· 

leyh K sesinin ok ve la sesinin ay ide
ogram'ları olduğunu zaten biliyorduk. 
Polivanov bütün bu maınm iyzahlara 
yalnız S sesinin sünüg ( = süngü, har
be) ideogram'ı olduğunu ilave etmek· 
tedir. Mecmuanın on dördüncü cüzün
de Umnjakov Profesör Barthold'un 
profesörlüğünün otuzuncu yılı şerefine 
bu zat hakkında mufassalca bir makale 
yazmaktadır. 

1925 dan it ibaren Azerbaycan'da neş· 

redilen ve bizim için çok mühim maka· 
leleri ihtiva etmekte olan İ zvestiya 
Vostoçnogo Fakulteta Azerbajcansko
go Gosudarstvennogo Universiteta vos· 
tokovedenije mecmuasında Juze'nin 
Kaşgarlı Mahmut'un eserine dair, Ço
ban Zade'nin Kumük dili ve edebiyatı 
hakkında mühim makaleleri vardır. 

Doklady Akademiji Nauk S S S R 
de (1929) neşredilen Vladimirtsov'un 
Orhon kitabelerinde Mogol dilinden 
:kalma coğrafi isimler,, hakkındaki yazı· 

ıı d:ı çok mühim ve dikkate şayandır. 

Bu makalede tUrk kitabelerinde rast· 
geldiğimiz Ötüken yış mevki adının mo· 
golca Yer İlahesi olarak kullanılan 
İtügen sözünden geldiğini göstermek· 
tedirler. Aynı neticeyi gene aynı sene· 
de profesör Pelliot da Toung Pao mec· 
muasında yazdığı bir makalede göster
mişti. 

Rusya'da bizim dilimiz baklanda en 
mUhim eseri büyük ilim Radloff yaz
mıştır. 

Uigurische Sprachdenlcmaler adını 

taşıyan bu bilyUk eseri Radloff 1904 se
nesinde matbaaya vermişti. Fakat ma
atteessüf eser ne,redilmemiş, ölümUn
den sekiz sene ıonra 1928 de Malov ta· 
rafından çıkarılmıştır. Bu eserde evve· 
la 46 yazma metnin tercümesi, metni ve 
transkripsion'u mevcuttur; ki biltün 
yumalar GrUnwcdel tarafından topla· 
nan eserlerdir. Yazmaların büyük bir 
kısmı hukuk! vesikalar olup bazı budist 
yumalar ve saire de vardır. Bunlar
dan sonra Radloff uygur dili yadigir
larımn dili, paleografyası ile uğraşa· 
~le: -46 yazmanın düzelmesi ve iyzahıru 
yapmaktadır. Bundan sonra gene hu
kuki ve budist yazmalar neşredil

miştir: ki bu yazmalar kısmen Kle
mentz ve Roborovslrij toplaması, 

kısmen Le Coq veya Müller tarafından 
neıredilmiı, kısmen de Krotkov ve Ol· 
denburg'un toplamalarından ibarettir. 
128 türk dili yadigarını ihtiva eden bu 
eserde MaloV'un dilzeltme cetveli ve 
rusça - uygurca ıöz ve has isim indeksi 
de büyük bir yer tutmaktadır. Bu hu
kuki metinlerde uygurlarm medeniye
ti hakkında birçok kıymetli malUınata 
tesadüf olunur. Bu yUksek bir medeni
yeti tanıtan tilrk kavmi çiftçilikle ve 
bağcılıkla da uğraştığı gibi yün işleriy
Jede uğraıırlardı. Metinler hep alım sa
tıma ait olup eVTeli tarih ile başlar. 
Senenin on iki hayvan takviminden 
hangisi· olduğu tasrih edildikten sonra 
ay ve gün yazılır: en sonuna da şahit
lerin isimleri ve metni yazanın imzası 
göze çarpar. 

Bilgi dünyasının şimdi dikkat naza
rını çeken iki nokta daha vardır: bun
lardan biri Fergana'da Namangan'da 
bulunmuş olan arap harfleriyle yazıl· 
mış bir Kutadgu Bi1ig nüshası diğeri 

de Ebul Gazi Babadır Han'ın Şecerei 
ttraldime adlı eseridir. Bu yeni yazma 
nlbha yant Kutadgu Bilig nüshası Ka· 
hlre'de bulunan arap harfli niishaya ya
kın olup Viyana'daki uygur harfli nüs
hadan bazı noktalarda ayrılmaktadrr. 

Bu nüshaam bazı noktaları hakkında 

Malov "İn Ak Nauk S S S R.,da (1929) 
tz tretej rukopisi Kutadgubilig namiy· 
le bahsettiği gibi Samoiloviç de 1928 
Doklady Ak Nauk'ta bir şiiri ile tetkik 

, etmektedir. 

Ebulgazi'nin eserini daha çok evet 

Tumanskij msçaya tercüme ederek 

Aşkabad'ta bastırmış ise de eserin aslı 

Taşkent kitaphanesinde kalmıştır. 

Memnuniyetle haber aldık: ki Profesör 

Samoiloviç bu nUshanın fotoğrafım 

Türk Dili Tetkik Cemiyetine hediye 

etmiştir. Aym eserin baıka bir kopye· 

ıi de asyalı bir talebemin elindedir. 

Gelecek yazımda Almanya'daki tiir

koloji hareketlerinden bahsedeceğim. 

HOSEYİN NAMIK 

İLAVE: Yazımı okuduktan sonra 
Ali Şir Nevai'nin doğumunun be§ yü
züncü senesi münasebetiyle rus Aka
demisinin bir eserini zikretmeği unut· 
tuğumu gördüm. 1928 de Mir Ali Şir. 
Sbornik K pjatisotletiju so dnja rozde
nija namiy le neşrolunan bu eserde Sa
moiloviç'in Orta Asya türk edebiyat 
dili hakkında bir de tetkikine rasgeline
bilir. 

l\lühiın bir 
konferans 

Aile evleri psikolojisi hakkında 
Londra'dan Ankara'yı ziyarete gelen 

Mis Grace Cope tarafından 15 birinci 
teşrin 1934 saat 17,30 da Halkevi'nde 
aile evlerinin dahili pıikolojiıi ve ailele
rin bu husustaki rolleri hakkında Hal • 
kevi salonunda konferans verilecektir. 
Herkes gelip clinliyel>ilecektir. Oku111 • 
culanmrıa konferansta bulunmalanm 
tavsiye etmeyi vazife biliyoruz. 

HAKIMJYETI MiLLiYE 

Memleket Postası 
Sıvasta belediye 

. . 
seçımı 

Seçimin başladığı Birinci teşrinin 
ikinci sah günü sabahı semt semt çalr· 
nan davul gürültUleri halkı erkenden 
bayraklarla bezenmiş olan çarşıya ora· 
dan da sanatlar evi bandosunun çekici 
havalariyle belediye önüne topladr. 

Memleketin değerli gençlerinden 

diş hekimi Nüzhet Bey geçen dört yıl 

içinde olduğu gibi önümüzdeki yıllar

da da memlekete faydalı işler görebile· 

cek uslu ve güçlü yurttaştan seçmenin 
ne mutlu bir iş olduğunu belediye önün 
deki halk kürsüsüne çıkarak söyledi. 

Nüzhet Beyin nutkundan sonra o 
gün rey vermiye gelen mahalleler hal
kı belediye meclisi salonundaki bezen
miş rey sandığı etrafında toplandı. 

Sandık üstündeki kordele kesildi. f lk 
olarak Vali Beyefendi kendi rey pusu
laımı sandığa attı. Arkadan mahalle 
halkı defterlerindeki yazılı adlarının 

karşısını imzalıyarak reylerini atınağa 
devam ettiler. Bu dönüm seçim işinde 

l' abancı poısımı. 

Sovyetlerde seçim 
Sovyetler Birliği Merkezi İcra Ko

mitesinin bir kararı bütUn memlekette 
Sovyetler intihabı gününü tesbit etmiJ
tir. İktidar unsurlarının bütün merha
leleri için intihabat 1 ikinci teşrinden 
15 ikinci ldnuna kadar devam edecek
tir. Önce köy Sovyetleri, sonra şehir 

Sovyetleri seçilecek ve mahalU Sovyet 
kongreleri içtimaa çağrılacaktır; sonra 
mmtakavi Sovyet kongreleri ve muhtar 
cümhuriyetler kongreleri yapılacaktır; 
bunun ardından da federe cümhuriyet· 
ler sovyetleri kongresi toplanacak ve 
en nihayet mıntaka ve cümhuriyct kon· 
grelerl birliğin en büyük te~rlt ve icra 
organı olan Sovyet Rusya 7 inci kong
resi mümessillerini seçeceklerdir. 

Hükfunet kararının iylam bütün mem 
lekette intihap mücadelesi devresini 
açmıştır. Memleketin bütün çalışan 

halkını intihapta faal bir rol oynamıya 
davet eden beyannamesinde Merkezi 
İcra komitesi bu intihabın manasını an· 
latıyor ve esas çizgileriyle Sovyetlerin 
faaliyet programını iyzah ediyor. 

Bu yıl 90 milyona yakın müntehip, 
yani 18 yaşını bitirmi~ kadın erkek bü
tUn halk rey verecektir. Yalnız bu ra· 
kam bile.şimdiden bütün intihap sis
temini karakterize eden Sovyet demok· 
rasisinin ruhunu aşikar bir surette gös· 
termel<tedir; bu rakam, Sovyetlerde 
doğrudan doğruya temsil edilen insan 
kütlelerinin ne kadar geniş olduğunu 

anlatır. Aynı zamanda gelecek intihap· 
1ann, geniş memleketin bütün reşit hal· 
kının iştirak ettiği ve birliğin en uzıı.k 
köşelerine kadar insan kütlelerini kı

mıldatan bu siyasi hldisenin bUyük şü · 

mulünü gösterir. 

Bu yılki intihap mücadeleleri 1931 
de toplanan son Sovyet .kongreeinden 
beri geçmiş zamanın bilançosunu tesbi
te imkan verecektir. 

Fabrikalarla, yeni ıunai 'ehirler, 
Kolkozlar ve Sovkozlarla baştanbaşa 

kaplanarak nasıl memleket manzara de· 
ğiştirmişse, müntehipler kütlesinin iç
timai manzarası da aynı süratle değiş· 

miştir. İntihapta, küçük toprak parça
larına sahip eski köylüler yerine, bü
yük zirai istihsal tecrübesini edinmiş. 
Modern makinelerin kullanılmasını bi· 
len ve koUektivite içinde yeni bir zih· 
niyet sahibi olan on milyonlarca kol· 
kozlu gelecektir. Bütün Sovyetler Bir· 
liğinde kadınlar çalışmıya ve siyasi ha· 
yata gitg ide daha fazla rağbet ediyor· 
lar. Milli cümhuriyetlerde, tahsil ve 
terbiye gittikçe daha derin halk tabaka· 
larına nüfuz etmekte ve halk tabakala
rı siyasi hayata karşı uyanıklık göster
mektedirler. Bundan başka, bu yıl, mün • 
tehiplerin mühim bir kısmını Sovyet
mek teplerin de yetişmiş aslen köylü ve 
işçi olan yeni Sovyet münevverleri teş· 

kil edecektir. 
Bu yenileşmiş müntehiplerin yanı· 

başında 15 milyondan fazla yeni mün
tehip ilk defa olarak gelecek intihapta 
rey kullanacaklardır. Bunlar son inti· 
haptan sonra 18 yaşnı bitirmiş olan, 

yurttaşlarımızın gösterdiği bağlılık ve 
benimseyişin şimdiyedek hiç bir benze
ri görülmemiştir. Bunun da tek sebebi 

cUmhuriyetin eseri olan belediye yasa· 

sını eski çağlarla ölçUlemiyecek kadar 

semere vermiş olmasında buluyoruz. 

Bu seçimimizin öğünecek bir yönü ka· 

dınlarnnızın erkeklere yakın bir sayıda 
rey ortaklığr etmit olmalardır. Seçimin 
bugünedek geçen tutumundan anlıyo

ruz ki halkımız reylerini bUtünlüğiyle 
Halk Fırkası namzetlerine vermişler· 

dir. Bu da yurttaşlarımızm fırkamıza 

olan sonsuz sevgi ve saygılarının bir 
tanığrdrr. Şehrimizin sekiz bin rey ve
rici seçicisi vardr ki üç gUn içinde alı
nan rey sayısı dört bine (yarısına de
mek) çıkamadığı için rey verme günü
nUn perşembeyecek uzatılması gerekli 
görüldü. Seçimin yurda çok faydalı iş
ler görecek bir meclis kazandırmakla 

sonlanacağına inanmıız blltilndür. 
C. Veli 

mücadelesi haşladı 
Sovyet mektebi ve Sovyet fabrikasında 
özleşmiş yeni nesil adamlandır. 

Müntehipler kütlesi bu yıl, C9kiden 
Sovyet hükGmetinin düşmanı olup ona 
karşı mücadele etmİJ bulunan fakat o 
zamandanberi namuslu ve faydalı işçi
ler haline gtlen yurttaşlar zUmresiyle 
zenginleşiyor. Filhakika intihap nizam. 
namesindeki tadilata dair çıkan bir ka· 
rar, bu insan zümrelerinden birçokları· 
na ve bu arada eski zengin çiftçilerin 

çocuklarına, faydalı çalrşmalariyle u
mumi refaha iştirak etmiş olmaları ve 
şuurlu bir tarzda çalışmaları şartiyle 

intihap hakkım iade etmektedir. Sov· 
yet hükumeti ve zirai taazzuvlar aleyh i
ne faaliyette bulunmaları dolayısiyle 

köylerinden koğulmuş olan "Kulak .. tar 
bile, koğulmalarrndan üç veya beş yd 
sonra ve bu zaman zarfında namuslu 
bir şekilde çalrşmrş ve Sovyet hüküme
tinin eserine yardımda bulunmuş ol· 
mak şartiyle yeni mahallerinde intihap 
hakkını k ., "nabileceklerdir. 

Hükumetin beyannamesi yeni aov. 
yetlere mümessil intihabı keyfiyei Ü· 

zerine hassaten dikkati çekmektedir. 
Hükumet, kadın veya erkek işçiler ve 
köylüler, askerler ve zabitler, memur· 
1ar ve münevverler arasından en çalış· 
kanlara rey verilmesini, Sovyetlere 
Sovyet Rusya'nın şehir ve köylerinde· 
ki en eyi iş teşi:ilatçdarrnrn, fabrika ve 
tarlalarda yeni kültürü en fazla yayan
ların getirilmesini, Sovyetlerde kadın 

genç ve milli azlıklar mümessilleri nis· 
betinin artırılmasını tavsiye ediyor. 

Böylece Sovyetler hükumetinin kud
retli organı, sulhçu çalışmanın ve milli 
müdafaanın teşkilatçılan olacaktır. 

Bu yolda yeni Sovyetlerin başarma
sı Hlzımgelen işler pek b6yüktür. İ<fa · 
.re mekanizmasının eyi işlemesine on· 
lar nezaret edecek, devlet idaresinde ve 
develtle halk arasındaki münasebetler· 
de bürokrasi usulleriyle onlar mücade· 
le edeceklerdir. İkinci beş senelik pli· 
nın tahakkuku için muazzam çalışma· 

mn idareciliği onlara düşüyor. Sana· 
yiin. ziraatin, nakliyatın yeni baştan 
teknik bir surette tanzimi. istihsal ve· 
riminin ve işçiler refahının artınlması, 

bütün bu birinci derecede ehemmiyetli 
işleri sovyetler göreceklerdir. Sehir. 
işçi şehirleri, ve kasaba sovyetleri git· 
tikçe artan bütün h alk ihtiyaçlannın 

tatmin edilrr.esine. i şçilere daima daha 
fazla konfor ve kültür hayatı t eminine 
çalışacaklardır. Köy sovyetlerinin zirai 
toplulukları kuvvetlendirmek ve inki· 
şaf ett irmek yolunda hassaten ehemmi 
yetli vazifeleri vardır. Toprak verimi· 
nin artrrılmasrna nezaret etmek , köylü 
lere makinelerin kullanılmasmı öğret · 

mek, hayvancılığı inkişaf ettirmek on· 
larm işidir. Memleketin çalışan kütle
lerinin haklarını müdafaa eden Sovyet
ler bundan başka bu kütlelere ait hak· 
larm asla çalınmamasına dikkat etmek 
ve kanuna uymıyan ber harekete karşı 
gelmekle de mükeleftirler. 

Yeni sovyetler, yalnız memleketin 

1~ 1. rEŞRlN 1934 PAZ~ 

Uyuştuı·ucu 
madJPler ti~areti 
Kahire polis müdürü Russcl PaşC 

Neue Zürcher Zeitung gazetesine yaZ4 
dığı bir makalede ezcümle diyor lci: 

Uyuşturucu maddeler ticaretinin 
afetini yakından hissetmemiş bir menı• 
lekette ya§ryan bir kimse, bu işin ıne• 
deniyet için ne kadar büyük bir tehli• 
ke teşkil ettiğini taııavvur edemez. En 
müthiş §ekliyle bite hiç bir memleket 
bu felaketi Mıııır kadar tatmamıştır• 

Garbi Avrupa'da birçok kimseler ııd 
eskiden tabi tutuldukları tıbbi rejimler 
dolayısiyle aldıkları uyuşturucu mad• 
delerin kurbanı olmuşlardır. Bu gibl 
kimseler tesadüfün kurbanıdırlar. ŞarlC 
ta ise ekseri .kimseler tam bir irade ilt 
hareket ederek bu tehlikeli yola sap• 
maktadırlar. Buralarda uyuşturucd 

maddenin sevgi hazları uyandıracağl 
zannedilmektedir. Halbuki bilakis di• 
ğer patolojik değişikliklerden de sarfı• 
nazar, hakikatte netice ve akıbeti ileti• 
darsızlık ve verimsizliği mucip olmak~ 
tadır. Bu zehirden vaktinde vaz geç.il• 
mediği takdirde ise uyuşturucu madde• 
nin verdiği zevk sıhhatin mezarı olur• 

Avrupa'dan Mısır'a uyuşturucu mad• 
de ticaret ve kaçakçılı r ının giindelik it 
halinden çıkması ü1erinden uzun sene• 
ler geemcmistir. Bu tica~t yapılırl.erı 

gerek Mısır'<la gerekse diğer memle• 
ketlerde bu işle meşgul olanltırrn tec:ki• 
latı kuvvetli ve paralan da bol otclu• 
ğundan rüşvet de biivü\c rol oynamakta 
idi. Cok şükür şimdi artık manzara -le• 
ğişmiştir. Mısır'cla biiyük bir mücade• 
le yaptık. Bugiin bile bu tehlikeli uvuŞ• 
turucu maddenin iyına)jni kontrol ede• 
bilmek için baUi diğer devletlerin teŞ• 
rik! mesaisine b,ığh lııılunuyoruz. 

Bugün, eroin, esrar, afyon kaçakçı 

lığı eskiden olduğu gibi pek öyle acı l<• 

tan açığa yapılamıyor . Kaçakçıl ar fe~· 

kaHide kurnazca hareket etmekted irler. 

Memurlarımız, ayakkaplarrmn ta•ıarı 

rustarı arasında. bavul sapı içinde. hat• 

ta alelade bir sobanın att~ tuı!laları içi• 

ne depo edilmiş uyustuTucu mı-ddelet 

hulmu lardrr T eneke kaplı S<' ccrl C' me 

sandıklarının arasında aynı ambalajla 
uyuşturucu mndde1er gönderilmekte 
idi. Gümrüklerde ek ser iya bu [:İbi top• 
lu irsalatın lalettayin 1iT tanesi seciliP 
muayene edildi ğinden, bu vaziyet ki" 
çakçrlara muvaffaln ret vadediyordı.J' 

Fakat bizler Mısır'da, pek hıı.kh olarali 
herhangi bir memleketten daha sı1d 
davrandrğrmızdaıı bu desise de keşfe• 
dildi. 

sulhçu çalışmasına nezaret etmekle kal• 
mıyacaklardrr. Bu sulhçu çalışma ve 
hükumetin sulh siyaseti Sovyet Rus.Y' 
haricinde bütün 5tılh dostları tarafın• 

dan tanılmış ve tasvip edilmiştir. Fa" 
kat memlekete düşman ve yeni bir hat• 
ba hazır kuvvetler faaliyetlerini artı~ 
dıklan müddetçe Sovyet1er de memld• 
ket müdafaaSl imk5nl :mnın kuvvctlell" 
dirilmesine. Kızıl ordunun kudretirtl 
nenret edecek1erdir. 

Sovyet Rusyan'rn 90 milyon seçicill 
faaliyetlerini rey atmakla bitirmiyecetl 
]erdir. İntihap ~decekleri aovyetlerid 
büyük vazifesine. ve bu çalışmanın dr 
vamh murakabesine kütle halinde jşd• 
rak edeceklerdir K öy ve şehir sovye~ 
lerinden çıkan m ümessiller birçok nıüd 
tehip toplantılarında yaptrkları işi ali" 
latır1ar. İşte hu toplantılarda müntO" 
hiplcrin mümessil !erine verecekleri tr 
limat1ar tesbit edili r. Müntehipler bd 
toplantılarda sehir veya kolkozlarını&I 
ihti yaçlannr sayarlar ve bu talimat18' 
sovyetlere, halkın ihtiyaçlarını tatuıid 
için takip edilecek bir rehber olur, .,. 
böyle pek çok toplantılarda sovyette• 
rin veya mümessillerin kötü çalışmahl: 
rı en şiddetli tenkitlere maruz kalır 1' 
bu da hakiki ve derin bir surette de
mokratik olan Sovyct rejiminin karll~ 
terini ifade eder. 

LÖ JURNAL DÖ MOSKU'ö;ır! 

r~-~~~r.::.; 

~ Fransızea ders 
~ 
~~ Tedris usullerine hakkile vakaf 
-l fransız bir lisan muallimi fransız.cŞ 
~~ "-iğrenme le iıtiyenlere mutedil tartlar
~~ ders verecektir. 
~ lstiyenler gazetemize N. E. ~· 
~ '"U i1e mekt•pla müracaat edebilirld 

~ 
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[İlim tarihi. musahabeleri] {Tih;k~!is ~li!k ser:vis?J 
ArşimN'e ait lıikiıyeler - A.r~imeı mi büyül.· yol.·sa Nevton mu? -
A rşimı•t'in eserleri - Pi'ni11 kıy 11wtini bulmak içirı kullan'dığı 

usul - A rşimeı kendi devrirule yapılabilecek lıer şeyi yap11ıı§tır. -
Ar imet adını ve ona aıt tath hika- Eserini izah etmek üzere iki mese • 

yeleri işitmemiş bir mektep çocuğu yok leyi alalrm: (1) Pi'nin kıymetini bul. 
gibidir. Kırat Heron'a ait bir altın mak; (2) Katı mü kafi mesahasını bul • 
faca gümüş karıştırıp karıştırmadığı mak. 
meselesini hamamda hal etmiş, Roma Pi'nin kıymetini bulmak - Bir da-
fflosunu (yakan camlar) la yakmış. bir irenin dışına mümas olan murabbaın te-
hendese meselesini kum üzerinde hal- mas noktaları arasınr bir müstakimle 
lederken romah bir asker tarafından öl- bağhyarak daire içine bir murabba çize-
dUrillmüş. Hasıb Arşimedin hayatr pek lim. Daire muhiti dış murabba muhi • 
enteresandır. flmi sevenler bu büyük tinden kiiçiik ve iç murabba muhitin • 
•damın mufassal tercümei halini oku - den büyük olur. Bu murabbaların mu • 
tnalrdrrlar. bitlerini ölçerek daire muhitinin takri-

DUnyanın yetiştirdiği en büyük riya- bi tulünü bulabiliriz . 
ziyect kimdir? Nevton mu yoksa Arşi - Bu mudallalar murabba olacakları 
met · d' mı ıye rey toplanırsa reylerin yerde drh adetleri çok olan muntazam 
nıtlaavi düşmesi ihtimal dahilindedir. şekiller ise daire muhitinin uzunluğu 

Arşimedin eserlerinin bir listesi: daha takribi olarak bulunmuş olur. Me-
l. Hendese : l"' d · · k 

(1) Daire meaahası 
(2) Katı müktfi mesahası 
(3) Helezonlar. 
(4) Küre ve Uatlivane (iki ma
kale.) 
(S} Mahrut ve klireye benzi
yen cisimler. 
(6) Yarı muntazam, çok ylizlü 
cisimler. 
(7) Muhtelif meseleler; mese
la, kunduracı blçağı. 

il. Hesap: 

Kumla hesap yapmak 
lII. Statik, hidrostatik.-

(1) Muvazenet: Manivela, tera
zi, ağırlık merlCezi, 
(2) Yüzen cisimler. 
(3) Katoptrika (Optik'e ait bir 
eser). 

.nunlann büyük bir kısmı Arşimedin 
~~i~al ~seridir. Öklit ile Appolonyos 
b dılerınden eve1 ~len hendesecilerin 
~ltnuş oldukları usul ve neticeleri tan

zını ve teşmil ettikleri halde Arşimet 
eser yaratmıştır. Arşimet bilhassa tec
rilbt ilimde mühim yenilikler koymuıı • 
tur. 

a O yalnız büyük bir riyaziyeci değil. 
:,ıu zamanda büyük bir tatbikatçı idi. 
llie~ riyaziye meselelerini hal için ye
ltt Cihazlar ve tertipler icat etmi,tir. 

te~;;.!a 111Ünbani ile çevrilmiş olan bir 
l!ıad .. ınesahasrnı bulmak için kağıt, 

enı levha "b' b' . -.i gı ı ır şeyı o şekle göre 
lı ırıp ve aynı maddeden müstakim dıh 

untaZlln b' • ,., iki t ır şekıl keserek tartıyor 
llhattnıa~ıyı kıyas ederek şeklin me -
e~lerln tıluyordu. Arıimet aynı usulU 
l'll!ttır. '9

6 
•fırlıklarına da tatbik et -

~r l'llt bun~l~ talrribf usulleri yakala· 
Uzere daha-; sonra tam netice almak 

Arşirn t 0lrıı usul bulurdu. 
11aJıi'> Jer~ ~Zablannda "asgarı namüte
&lbf Ar§i 

1 ullandı. Odaksus ve Öklit 
derı alnı ~~t de Zcno'nun tezlerinden 
lllent ası: ıleceğini !ddla ederdi. Arşi· 
hallinde ~ 11lrnütenabilerin kaziyelerln 
raJr tatblk e!1 d~recede ilmi uııul ola • 
la doğru i llebıleccğine, fakat bunun
idi. apat bulunamıyacağına kail 

se "• aırenın utru 1 santimetre ve dış 
mudallaın muhiti 3.1417 ve iç mudalla
ın muhiti 3.1413 santimetre olsun. Bu 
iki uzunluğun liçer aşar haneleri biribi
rinin aynı olduğundan 3.141 adedi, hu 
takribiyet dahilinde, daire muhitinin 
u:wnluğunu gösteriri. 

M udalla· drlılar adedini çoğaltıp 

bunların muhitleri ile daire muhiti ara
sındaki farkı gittikçe azaltırsak Pi'nin 
kıymetini istenilen takribiyet derece -
sinde bulabiliriz. Arşimet Pi'nin hesa
bında bu usulü kullanmıştır. Arşimet 

96 dılıh mudallaların muhitlerini hesap 
etmiş ve buradan Pi'nin kıymetini 

25344/ 8069 ile 29376/ 9347 arasında bu -
lunduğunu çrkarmıştır. Okuyucuları • 
mu: isterlerse bu kesirleri aşariye çevi
rip bu kıymetleri mukayese edebilirler. 

Bu işte Arşimedin ihtiyatkarlığı 

gözden kaçamaz: o daire muhitinin iki 
mudallaın gayesi olduğunu kabul etme
miş. belki mudallaların istenildiği ka
dar muhite yakm getirilebileceğini söy
lemiştir. 

Gerçi Öklit, ve Odoksus da azaltma 
usulünü kullanmışlarsa da yalnız iç mu
dallaı kullanmışlardı. Arşimedin usulü 
daha doğru ispatla neticelenir. 

Arşimet bu azaltma usulünü bir ka
tı mükafi kavsi1e veteri arasındaki sat
hın mesahasına tatbik etmi' ve bu sat
hın bir dıh vetere ve diğer dıln katı 

mükafi resinden bu vetere indirilen a
muda müsavi olan mustatil mesahasınm 
üçte ikisine müsavi olduğunu bulmu§ -
tur. 

Riyaziye talebelerinin Arşimedin e
serleri karşısında hayran olmaması ka
bil değildir. Bu eserleri her riyaziye 
talebesinin okuması lazımdır. Arşimede 
ileride gene temas edeceğiz. 

Arşimet hendesenin ölçüye istinat e
den prensiplerini kurmuştur. Kullan -
m~ olduğu azaltma usulü Nevtonun ga
yeler usulünden prensip itibarile fark
Jt değildir. Bu halde hesap tefazuli Ar
~imet eserinin tabii bir neticıeidir. 

Appolonyus mahrutiyata ait sistema -
tik eserlerile me~hurdur. O bu i~i o ka
dar iyi becermiştir ki kendinden son
rakilere bir şey kalmamı' gibidir. Bu 

Türkiye futbol birinciliği 
müsabakaları 

Muhtelif gruplar halinde yapılmak
ta olan Türkiye birinciliği müsabaka -
!arının neticelerini dünkü nüshamızda 
bildirmiştik. Bugün Anadolu ajansının 
verdiği tafsil!itı yazıyoruz: 

Antalya grupu hakkında geç vakte 
kadar telgraf gelmediğinden diğer mın
takalarda elde edilen neticeleri aynen 
veriyoruz. 

Favori olan, yani galebelerine mu • 
hakkak nazarile bakılan takımlar umu
miyetle galip gelmişlerse de Balıkesi -
rin 3-0 gibi mühim bir farkla Bandır -
maya yenilmesi günün büyük sürprizini 
teşkil etmiştir. Bandırma şampiyonu -
nun bu muvaffakiyeti şayanı kayıt bir 
hadise addedilmek icap eder. 

İstanbul maçlarında Beşiktaş, kendi 
sahasında, Çanakkalelileri bidayetten 
itibaren oyununu kabule mecbur etmiş 
ve beklenildiği gibi 6-0 kazanmıştır. 

Bursa'nın Kocaeliye 4-1 galebesi bir 
sürpriz değilse de Bursa şampiyonunun 
bu sene iyi hazırlandığına delaleti iti
barile mühimdir. 

Altay Uşakta Turan kulübünü 3-0 
yenmiştir. Bilhassa ikinci devrede hiç 
bir gol yapılamamış olmasından Uşak 
şampiyonunun bu beklenilmediği dere
cede kuvvetli olduğuna, yoksa Altayın 
mı tam oyununu gösteremediğine hük
metmek lazım gelecektir. Bunu ıaman
la anlıyacağız. Aydının Denizliye ga -
lebesi oldukça farkh ise de kuvveti ma
llım takımlardan birile maç yapıncaya 
kadar Söke idman yurdunun tam dere
cesi hakkında mütalea iradı kabil değil
dir . 

Konyada Ankara şampiyonu büyük 
bir tehlike geçirmiş, ve çok müşkülatla 
3-2 maçı kazanabilmiştir. Takımın iyi 
oynamadığı muhakkaktır. Türkiye §Cllll· 

piyonluğu yolunda Muhafız Gücüne ba

lef olabilmek için çok çalışmış. iyi ha -
zırlanmış olan Çankayanın ilk hamlede 
uğradığı bu müşkülat atisi için muzlim 
bir mahiyet arzediyor. Alelhusus iki 
hafta içinde çarpışacağı Konya idman 
yurdu da çok kuvvetli bir manzara gös
teriyor. Yalnız bugünün mağlfıbu Eski
şehirin de ihmal edilemiyecek bir kuv
vet olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Samsundaki maçlarda geçen sene 
Fenerbahçeye karşı fevkalade güzel bir 
oyun çıkarmış olan Trabzon idman yur
du, güzel bir oyunla, Gireson'u 2-0 yen
miştir. 

Bu mütalealardan sonra maçlarm 

eserde 400 e yakın kaziyeler vardrr. El
lips, Paravola, Hipervola tabirlerini 
Appolonyus koymuştur. 

Appolonyus İskenderiyenin maruf 
riya.ziyecilerinin sonuncusudur. Arşi • 
met ile Appolonyus elde tahlili hende
se ve hesap tefazulu olmaksızın yapıla
bilecek her Jeyi yapmışlardır. Bundan 
sonra dünya bir Dekart ile bir Nevtona 
muntazır kalmıştır. 

SALİH MURAT 

ALMANYA'DAN YENiDEN MAL 
TALEPLERtGELMECE BAŞLADI 

İstanbul şubemizden bildirildiğine 

göre Almanyadan yeniden mal talep -

leri gelmeye başlamıştır. Hububat için 

teklif edilen fiatlar biraz düJkün.e de 

peyderpey salah görmektedir. Piyasada 

nikbinlik vardır. 

HAMBURG TOTON PiYASASI 

Bertin şubemizden aldığımız bir l'.l• 

pora göre yeni kararlar tUtiln ithalatt

na da şamil bulunmakla beraber dur -

gunluktan bu mahsul piyasası nisbeten 

az tesir görmüıtür. 

EyHH ayında Hamburg'a tarnben 

42 bin balya şark tütünü ithal edilmiş -

tir. Bu ithalatın 25 bin balyası yalnn 

Rusyadan gelmiş olup hemen satılmq

tır. Diğer memleketler mıhsullerinden 

eski mevcutlar ile yeni gelen partiler 

üıerinden de satışlar olmuştur. Mua • 

amele gören partiler ekseriyetle adi ve 

orta nevilerden ibaret bulunmuştur. Ay 

sonunda Hamburg piyasasında muhte -
lif nevi Şark tatilnleri fiatları 14 giln 
zarfında tediye şartiyle kilo başına Ho-

tafsilatına ait muhtelif merkezlerden 
gelen telgrafları aşağıya dercediyorlll: 

12.10.1934 cuma günü Türkiye fut • 
bol birinciliği Uşak grupu maç
larına belediye ıtadında oldukça büiik 
bir halk huzurunda başlanmıştır. 

Müsabakalardan evet saat 12.30 da 

evvela birinciliklere iştirak eden Ay • 
dm, Denizli, İzmir ve Uşak :mmtakat 

şampiyonları sahanın ortasında mera -
sim duruşu aldılar. İstiktal marp ile 
çekilen şanlı bayrağımız sporcular istik
lal mal'Jı ile ve halk tarafuıda.tı •1-
landıktan sonra bando ile, aynı sıra t1e 
merasim geçişi yapıldı. 

Saat 13.10 da İzmir Altay· Upk Tu· 
ran takımları arasındaki nmça hakem 
Niyui Beyin idaresinde başlandı. Dk 
hücum Turan tarafından yapıldı. Ve 
hemen Altay mildafaası örıilnde kesil
di. 

Altay karıısında Turanın aaha ilk 
dakikalarda atetli bir oyun oynadrğı . 
görUlüyordu. Altaym Turan bletlne 

kadar uzanan hlicumlarr Turanın mil -
dafaası karıısında krnldL Vebabm he
saplı paslan nuan di.1tbti celbediyor
du. Oyunun 20 inci dakikasından son -
ra Turanın Altay nrsıf ıabaında f.aı.
la dolaştığı görülüyordu. Solaçık ftll • 
tasile yapılan h6cumlar Altayı olclultça 
tehlikeli nziyetlere sokuyordu. 30 un
cu dakikada Turan kalesine yapılan bir 
hücumdan Vehapın çektllf bir Şilt b -
lecinin yer tutmamasından bir gole mal 

landa florini olarak şu seviyelerde ka»ı 

dedilmitlerdir: 

Agrignon Myradota BaJbağh 

1-3 kalite 0,40-0~0 

Agcigoon Myradota Acmatha 0,,20-0,ll 

Agrignon bf~, K.nala Sa-
mon Q.J0--8,«t 

Agrignon Zcnlbelia 

Agros vasati mal 

Volo Almyros Armata 

İzmit, Hendek, Göııan, Geb-

ze, Düzce, Pıçak O,S0-0,70 

İzmir kalıp mabsu1 !-1.~ 
İunir kalıp mahsul menıe 

-re :nc•ine göre 

İzmir Ada :lcalıp 

İzmir mahsul Tonga 

" ,, 
Tonıa TIKati 

Ada Tonga 

Samsun Bafra- Pıçak 

,, katitnine göre, Gör· 

().JO-Q.1~ 

0.25 o.u 
o.u-ı 

0,~,60 

0,15-0,ri 

Q,60-0,80 

mcz 0.15-8 .. 

Bulgar ha!ı bağlı 0,30-0,40 

• basma 0,70-0,90 

" 
cemıbi Bulgarls1all 0,75-0,10 

,, Cdtel basmm o .so-ı.U 

Makedonya basma l,S0-1,80 

,, Peftitzaıı e,so-ı 

,, Sıra pnui 0.50-0,70 

,, Çıkmb O;!S-0,5$ 

... Yapn'k 0,40--0,S! 

oldu. 33 &adi dakikada Yelupın ç•tl• 
ğl lruYfttH 1lıilr fit micJefibı yall.UUI 
çaıparü Altaya Wnd ... baad~ 
35 inci daldbda ae- Yelıılllm btT şltll 
Altap liçiincft •yıyı lcaeanaır«ı. Bu• 
dan 90llnld 1a9m Attayın hUaawt 
we Tm•m mBdafanlle M Altaym .... 
laine lıittL 

tkiaci deHeain Dk 15 daldkası tara. 
fcynin amlrahiJ hlcam1aıUe laeyecaoU 

geçti. 
~ t.a .. Wdıa,muhı.a 

oywnmnfr ımlnmu ....._ raf ~ 
men iki afırla oyun Tnm_._ plibi) 
J'dl~ aeticelenmfştk. ~1ular u • 
mmm,et itibarile nefesli çocuklardı. 
Fakat tnbıonlular teknik ltfbarlte da 
ha ylkaekti ve bu telinik lalklyetl maçı 
'kaaınm1araıa Smil oWu ... 

XOll,p, 12 (A.A.) - Çok kalabaldl 
bir halk klltlesi huzurunda bando il• 
yapılan geçh resmini mUteaklp Konyı 

idman yurdu Afyonsporu blrlncl a3 
ıeae J itdad aev .. edc t golle f-D ye 
Çankaya - Jak1şebir maçı ço1r çet!n 

E~lilec- hlkim • stsel o~ 
Juma ~~ J-2 ,.eaildilcr. DUıı IJ>0'1 
culu Gazi heykcliae sclenk lioydulal 
gece balkffi -..fidere çay ftl'di. .zf 
yafettc 1aettin c-nı. c.Jılt .P~ 
Yila,Jd.. belediye faka ukAaı buhınılalt 
'Panr ~ Çmbye ~akJ• ile ., ~ 
ıuyacaktır. 

•• •apl .g9111>i ..ıqa ıc.ap _.. .. 
yonu ile kaqılaşacaktır. 

Mırıltılarla iniltileri sildi: bir lokomotif düdüğü: Şapey şi-ı 
mendifer durağı yakınında idiler. 

H :~~~ZU!!l!!!!!!!!!!!11!9!!!!!!!m!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!l!l!!!!!!!!!!!P!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!"!'!"lm!!!'!"!'"!!'!!!!!!lll!! 
'lkitniyetj . ... ..,.ulffye'nin nnnamt 3 Tefrika: 114 

İnsanlığ ı n b a 1 i 

eline vücudunun ytikiinü .ererek aı*adapmı üaeı_.,... 
ladı. 

E Antlre Marlo 
ski bir mekt ff" · 1 b.. ··k 1 d 'k " Yiiz ,, ep tene us yen o an uyu sa on a, ı ı 

b J aralı kom·· · 1' · · · 1 k 1 1 ekr unıst, ge ı p ışlerını tamam ıyaca o an arı 
ıyorlardı S • ·1 f d' • • d nıı!:: • on getırı enlerden Kato , ırsegıne ayan-

:ı• etrafına b k t · den _ a ıyordu. Hepsi yere uzanmışlardı. çlerın-
tiga;o~u_. şaşılacak bir intizamla, inildiyorlardı. Bazıları da 
re ra ~ ıçıyorlar ve dumanlar - avrupakari büyük pencerele
laşrn gmen - akşam karanlığı ve sis dolayısiyle esasen loş-

't7ış olan tavanda, kaybolup gidiyordu. 
~atof b .... 

bUyük . ~ .. u~~n bu uzanıp yatmış olanlar arasında, gayet 
her b gorunuyordu. Güneş büsbütün çekilmemiş olmakla 
sorua er manzara, gece manzarası idi. Katof kendi kendine 

Yordu· " b h · · :ınış 
1 

_ · aca a yaralardan dolayı mı, yoksa epımız yat-
o dugum · . . . w d · · · nıy uz ıçın mı hır şimendifer duragm a ımışız sa-

gia:~? ~?rası bir durak; öyle bir durak ki oradan nereye 

0 
.. gımızı tanrı bilir!... lşte ... ,, 

sınd or~. Çinli nöbetçi, tüfekleri süngü takmış, yaralılar ara-
an uç a ~ b lak .. ·· ler ü . şagı, eş yukarı dolaşıyor düz ve çıp sungu-
zerınde d .. .. ku . w ıldı ord D e gunun vvetsız ışıgı par y u. 

larnb ışarda, sisin içinde san aydınlıklar • şüphesiz sokak 
ki h·1aları - vardı ki onlara nezaret ediyor gibi idiler ve ıan

l1'tklardan geliyormuşçasma bir düdük sesi yükseldi. 

Bu geniş salonda öyle ıstıraplı bir gerginlik vardı ki buna 
ölümü 'beklemenin verdiği gerginlik denilemezdL Katof bu
nu kendi gırtlağından anladı: bu susuzluk ve açlıktı. Duva
ra dayanmış, sağa, sola bakıyordu: oradaki çehrelerin çoğu 
tamdık çehrelerdi, çünkü esirlerin hemen hepsi Çon'larda 
çarpışmış adamlardı. Salonun b<?_yunca, üç metrelik bir boş
luk bırakılmıştı. 

Katof yüksek sesle sordu: 

- Esirler böyle üstüste oturacaklarına bu boş yere gıt
seler olmaz mı? 

Kat of, son getirilen yarahlardandı. Duvara dayanarak 
ayağa kalktı. Yaralan acımakta olmasına rağmen ayakta 

durabileceğini umuyordu; fakat henüz yarı kalkmış olduğu 
halde durdu: bir kelime işitmemiş olmasına rağmen etrafın 

da öyle kavrayıcı bir korku hissetti ki adeta bütün vücudu 
katılıverdi. Bu korku bakışlarda mı idi? Fakat etrafını an-

cak görüyordu. Vaziyetlerde mi idi? Halbuki duruşlar, otu
ruşlar yalmz kendi acılariyle uğraşan yaralılara mahsus 

duruşlar ve oturuşlardı. Bununla beraber, ne biçim intişar 

ederse etsin, korku, beşeri olmıyanm karşısında hayvanla

rın, yalnız başlarına kalmış insanların tedehhüşü orada, ade
ta elle tutulur, gözle görülür gibi idi. Katof, duvara dayadığı 

Yerden gelen bir ses-: 
-- Sen delimisin? dedi. 
- Nicin? 
Bu cUmleler hem birer sorgu, hem birer kumanda idfl 

Fakat kimse cevap vermiyordu. Beş metre ileı'de daran gBl!I 

diyan ise onu yere çalacağına korku ile yüzüne bakıyordu. 
Bir başka ses-: 
- Bilmiyor, dedi. 
Sonra, daha yavaş konuşan bir başka sea: 
- O da öğrenir. diye ilave etti, 

Katof tekrarladı: 
- Njç1n? . 
Bu suali, bu sefer, yüksek sesle ~onmıştu. Ba kalaba~ 

tereddüdünde korkunç bir şey vardL Bütün bu adamlar omı; 
tanımak lazımdı! .duvara takılı duran tehlike oradakitcriıl 
hepsinin ve tahsisen Katof'un üzerine çöküyordu. 

Yaralılardan biri: 
- H emen yerine yat, dedi. 

. Neden yaralılardan h~ biri kendi aclıyle çagmnıyora"' 
Sonra, neden gardiyan işe kar.ıjmıyordu? De~ ->:~i ddr' 
ğiştinnek istiycn csirlerdea birini tüfeğ.~ dipçJ&J .ile~ 
vuruşta yere serdiğini götııüi§tii- Kendisı ile 8CID defa 
nuşmuş otana yaklaşarak yanma uamctı. Sana 9d 



SAYIFA 6 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

250 TON DÖKÜM KUMU 21-10-934 
18-10-934 
18-10-934 
21-10-934 

80 KİLO KALAY VARAK 
BİR ADET KADRAK TEZGAHI 
BİR TON MAGNEZLİ BAKIR 
KIRIKKALE TAPA FABRİKASI 
KALORİFER TESİSA:TI 21-10-934 
25 TON LULECİ KİLİ 21-10-934 
14 KALEM ÖLCÜ ALETİ 21-10-934 

150 TON MAGNEZİT 21-10-934 
Yukardaki malzeme ayrı ayrı pazarlık suretiyle hizala

nndaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Talip-
lerin teminat ile müracaatları. (2976) 8-4575 

1000 METRE MİKABI 1 LAN 
CEVİZ TOMRUK Pazarlıkla alınacağı ilan 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 22-10-934 ta
rihinde saat 14 te ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaatları. 

edilen 310,308 adet ateş tuğ 
lasiyle kapalı zarfla müna
kasası ilan edilen 34,238 a
det ateş tuğlaları tevhiden 
pazarlıkla 20-10-934 tarihin
de alınacağı ve taliplerin 
buna göre müracaatları. 

(2975) 8-4566 

.. 

(2938) 8--4563 

Tc:JC.KiYE 

llRAAT 
BAN~SI 

.pAQA• 
BiRiKTiREN 
RA~T ~D~R 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 
Emniyet Müdürlüğü için 45 ton yerli kok kömürünün 

alınması 14-10-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Şartnamesi Emniyet Müdür
lüğündedir. 3-11-934 cumartesi günü saat 15 te ihalesi ya
pılacaktır. İsteklilerin yazılan {{Ünde teminatlariyle bir
likte vilayetteki komisyona müracaatları. (2980) 8--4585 

lV~anisa Valiliğinden: 
Manisa şehrinde bir memleket hastahanesi yapısı aşa

ğıdaki şartlara göre kaP.ah zarf usulile eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

1 - Eksiltme teşrini evelin yirmi birinci pazar günü 
saat on beşte Manisa vilayet makamında icra edilecektir. 

2 - İşin keşif tutan yüz iki bin beş yüz on beş lira elli 
~uruştur. · 

3 - İş projesi, keşif kağıtları ve şartnamelere göre ya
pılmak üzere toptan götürü ve anahtar teslimi şartile iha
le edilecektir. 

4 - Eksiltmeye girecekler bu işe ait proje ve keşif ev
rakı ve şartnameleri imzahyarak dış zarfa koyacakları gibi 
bunlan okuyup kabul ettiklerine dair bir de kağıt yazarak 
imza edeceklerdir. 

5 - Eksiltmeye girecekler proje ve keşifnamelerde ya
zılan ve hususi ~artnamede izah edilen bütün işlerin her bi
ri için bir vahit vereceklerdir. Bu vahit fiatlar keşif mik • 
darlan listesindeki mikdarların karşısında gösterilecek ve 
bu mikdarlarla zarp edilerek hasılı zarpların mecmu yekQ
nuna maktuan konan işler içinde teklif edilen fiatlar ilave 
~dilecek bulunan yekftn teklif mektubunun yekfuıu olacak
tır. 

6 -Teminat 661 numaralı müzayede ve münakasa ka-
nununun tarif el erine göre olacaktır. · 

7 - İsteklilerin tekliflerini ihale günü olan 21.10.1934 
pazar günü saat on beşten evet vilayet makamına verme
leri veyahut bu saatten evet varacak surette posta ile gön
C!ermeleri lazımdır. Bu saatten sonra vilayete verilen ve
ya posta ile gelen teklifnameler kabul edilmez. 

8 - Fazla izahat almak istiyenlerin Manisa Nafıa Bat
mühendisliğine müracaat etmeleri ilan olunur. (2864) 

8-4419 

HAKlMIYETI MILLIYE 141. TEŞRiN 1934 PAZ:.a 

l\lilli 1\lii<laf aa Vekaleti 
satın alma komisyonu 

ilanları. 

İLAN 

Askeri mektepler ihtiya
cı için yerli fabrikalar ma
mulatından 9416 metre laci
vert renkte elbiselik kumaş 
kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 22 
1. tesrin 934 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 15 
te yapılacaktır. Taliplerin 
şartname ve nümunesını 

görmek üzere her gün öğle
den sonra müracaatları ve 
münakasaya iştirak edecek
lerin belli gün ve saatinden 
evel teklif ve teminat mek
tuplarının makbuz mukabi
linde komisyon riyasetine 
tevdi eylemeleri. (2753) 

8-4296 

İLAN 

Ordu Baytariye ihtiyacı 
için 19 kalem cam porselen 
ve madeni mevzuat ile am
pul ve serum şişeleri kapa
lı zarf usuliyle satın alına
caktır. İhalesi 30-10-934 sa
lı günü saat 14 te icra edile-

- cektir. Taliplerin evsaf ve 
şartnamesini görmek üzere 
her gün öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak edecek
lerin ihale gün ve saatinden 
evel teklif ve teminatlariyle 
birlikte M. M. V. satınalma 
komisvonuna müracaatları. 

(2883) 8--4452 

İLAN 
Selimiye'deki kıtaat ihti

yacı icin 300 ton un kcınalr 
zarfla ~atın alınacaktır. İha
lesi 31 birinci teşrin 934 car
samba günü saat 16 dadır. 
Taliplerin şartname ve nü
munesini görmek üzere her 
gün teminat ve teklifname
leriyle beraber vaktinden e
ve] Fındıklı'daki komisyon·· 
da bulunmaları. (2881) 

8-4453 

İLAN 
(134) adet Parabellum ta

bancası kapalı zarf usuliyle 
alınmak üzere münakasava 
konmuştur. İhalesi 28-İ0-
934 nazar e:ünü saat 11 de
dir. Taliplerin evsaf ve şart
nameler ile nümunesini gör
mek üzere her gün M. M. 
V. Satmalma komisyonuna 
müracaattan ve münakasa
ya istirak edeceklerin de te
minat ve teklif mektnolan
m ihale saatinden evet mez
kur komisyon reisliğine ver 
meleri. (28Q7) 8-4474 

İLAN 
Çatalca müstahkem mev

ki emrindeki kıtaat ihtiyacı 
için 82 ton tüvenan 162 ton 
levamarin kömürü kapalı 

zarfla satın alınacaktır. İha
lesi 31 birinci teşrin 934 sa
at 15,30 - 16,30 dadır. Talip
lerin şartname ve nümunesi 
ni görmek üzere her gün te
minat ve teklifnameleriyle 
vaktinden evel komisyonda 
bulunmaları. (2880) 

8-4454 

fLAN 
(25) ton benzin kapalı 

zarf usuliyle satın alınmak 
üzere münakasaya konmuş
tur. İhalesi 31-10-934 çar
şamba günü saat 11 dedir. 
Taliplerin evsaf ve şartna
meyi görmek üzere her gün 
M. M. V. satınalma komis
yonuna müracaatları ve mü
nakasaya iştirak edecekle
rin de teminat ve teklif mek 
tuplarım ihale saatinden e
vet mezkur komisyon reis
liğine vermeleri. (2898) 

8-4475 

İLAN 
M. M. Vekaleti için kapa

lı zarfla mobilya satın alına
caktır. İhalesi 5/2 Teş. /934 
pazartesi günü saat 10 da
dır. İsteklilerin şartnamesi-

Ankara l\lilli Em lali Miidürlüğünden: 
Mahallesi Mevkii Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse Kaç tak~it 

Sokağı No. No. kıymeti mikdarr olduğu 
Lira K. 

Hacıdoğan Ilgaz Hane 5/ 830 59 2880 00 Tamamı 8 taksitle nakten 
eski ihale bedeli 

Yukarda yazılı hanenin mülkiyetine verilen bedel haddi layıkmda görülmediğinden 
ihalesi 4.10.1934 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin müraca-
atları. (2924) 8---4520 

Aııl\:ara Milli Em lale l\f iidürlüA-ünden: 
Mevkii Mahallesi Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse Kaç taksit 

No. No. kıymeti mikdarı olduğu 
Lira K. 

Zir Hoda Dükkan 24 o 160 00 Tamamı ) N akten peşinen 
Zir Hoda Dükkan 26 o 160 00 

" 
) 

Yukarda yazılı dükkanların mülkiyetinin ihalesi 27.10. 1934 cumartesi günü saat 15 
te icra edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin müracaatJarr (2925) 8---4521 

Ankara Levazım amirli"i 
I'"! 

satın alma komisyonu 
ilanları. 

tLAN 
İzmir Müstahkem Mevki 

kıtaatı için bir milyon bes 
yüz doksan üç bin kilo odun 
kapalı zarfla miinakasaya 
konulmustur. İhalesi 17 teş
rinievel 934 cumartesi günü 
saat 15 tedir. Gerek sartna
mesini görmek ve g~rekse 
münakasay iştirak etmek 
istiyen1erin İzmir Miistah -
kem mevki satmalrra ko -
misvonuna müracaatları. 

(2718) 8---4220 

1LAN 
t zmir müstahkem mevki 

hayvanatı icin bes yüz yet · 
mis dokıtz bin iki yüz kilo 
saman 25 tesrinieveJ 1934 
persembe günü saat 15 de 
kapalı zarfla alınacaktır. 
Sartnamesini göreceklerin 
hergün ve taliplerin belli 
saatten cvel tekliflerini lz
mir müstahkem mevki satın 
;ılma komisyonuna verme. 
leri. (2787) 8-4327 

İLAN 

İzmir tayyare alayının ih
tiyacı için yüz kırk beş bin 
iki yüz kilo ekmek 28-10-934 
pazar g-ünü saat 15,5 ta ka
palı zarfla satın alınacaktır. 
Şartnamesini görmek isti
yenlerin hergün t~liplerin de 
belli saatten evet İzmir Tay 
yare alayı satın alma komis 
youuna müracaatları. 

(2895) 8---4466 

t LAN 

Askeri furunun dahili ta
mir ettirilecektir. Pazarlığı 
16 teşrinievel 1934 sah gü -
nü saat on dörtte yapılacak
tır. Kesfini ve sartnamesini 
gönnek Üzere h~rgün ve pa
zarlığa iştirak icin de vaktin
de teminatlarile beraber An
kara Levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmele -
ri. (2994) 8-4598 

İLAN 

Beş yüz elli bin kilo un 
kapalı zarf usuliyle ihalesi 6 
Teşrinisani 934 sah günü sa 
at on dörtte yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek üzere 
her gün ve ihale gününde 
vakti muayyeninden evet 
teminat ve teklif mektupla
rını makbuz mukabilinde 
Ankara Levazım Amirliği 
satın alma komisyonu riya
setine vermeleri. (2964) 

8---4589 

ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edecek
lerin muayyen gün ve saa
tinde müracatlan. (2978) 

8--4587 

ILAN 

Mektepler için alınaca.K 
olan lacivert elbiselik ku
maşın kapalı zarfla alınma
sından vaz geçilmiştir. 

(2954) 8--4588 

DOKTOR 

Bah:ı Hazım 

GAZİ TERBİYE 
ENSTİTÜSÜ HEKİMİ 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanında Gençağa 
apartımanmda Hususi 
daire telefon: 2661 her 
gUn öğleden sonra saba· 
ha kadar gece müracaat· 
ları kahul olunur. 8-4396 

ANKARA 1 İNCİ ASLİ
YE CEZA MAHKEME
SİNDEN: 

Mahcuz malı vermemek mad
desinden suçlu Ankara Etlik'te 
Etlik Palas müsteciri Mümtaz 
Hanımın duruşma günü olan 27-
10-934 cumartesi saat 10 da 1 ci 
csliye ecza mahkemesine gelme
si veya bulunduğu yerdeki ika· 
metgahmm bildirilmesi ilanen 
ihtar olunur. (2943) 8--4578 

r~·~t~:~::l~a~i Bursa 
1 Pazarı Sipahi zade 

:~ Hasan Hüsnü 
~ ~ Müşterilerine kolaylık 
~~ olmak üzere Ankara'da 
~ ADLİYE SARAYI ya· 

mnda bir s.ube açıyor. 

ANKARA MAHRUKAT 
DEPOSUNUN DİYANET Rt
y ASETİ KARŞISINDAN 

Bu kcrre Dabağhancdc Cüm
huriyct bahçesine nakletmiş ol • 
duğumu muhterem müşterileri • 
mizin nazarı dikkatine arzeyle • 
rim. 

Entirasit kok ve her nevi 
mahrukat ihtiyacı depomuzca su
huletle temin olunur. 

Telefon: 2075 7-3490 

ZAYİ 
1929 senesi İstanbul İnönU 

şehir yatı mektebinden almış ol• 
duğum şehadetnamemi kaybet .. 
tim. Yenisini alacağımdan eski• 
sinin hükmü yoktur. 

Hakimiyeti Milliye Matbaa• 
sında mücellit Tevfik oğlu 

8-4593 İBRAHİM 

Oda aranıyor. 
Yenişehir veya civarında 

mobilyalı iki oda aranmak4 
tadır. A. M. rumuziyle mat• 
baamıza mektupla müraca• 
at edilmesi. 8-4595 

ZAYİ 

Konya Hakimiyeti Milliyo 
Mektebinden aldığım şehadetna• 
mcmi kaybettim. Yenisini a1aca• 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Ankara Belediye fidanlığında 
arabacı Hüseyin oğlu Ahm&t 

8-4596 

ZAYİ 

Nüfus cilzdanımı kaybettidlıı 

Yenisini alacağımdan eekiıinirı 

hükmü yoktur. 
Rize Vilayetinin Karadere naıı 

hiyesinin Çağlıyan köyünden 
Dizdar oğultarından İbrahU. 

oğlu Yusuf D. 328 

8-4585 

Kiralık ev 
Yenişehir İsmet Pata 

caddesinde 33 numaralı ha• 
ne acele kiralıktır. İçindeki"! 
tere müracaat. 8-4469 

ZAY1 
Ankara Belediyesinden aldı4 

ğım 437 bisiklet numaraaını kay• 
bettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
Elektrikçi Nusret 

Nafıa Vekileti 
Adana Yedinci Daire ' 

Su İşleri MüdürlüA-ünden : 
- 15210- on bes bin iki yüz on lira mukabilinde ve kapalı 

zarf usuliyle münakasaya c.ıkanlarak ve 3 Teşrinievel 934 
tarihinde ihalesi ilan olunan Tarsus Sulama Kanalı üzerin· 
de yapılacak suni iymatatm görülen ·lüzum üzerine müna· 
kasa müddetinin yirmi gün daha temdidi ile 934 senesi 
Teşrinievetinin 24 üncü çarşamba günü zevali saat on he!J" 
te ihalesi icra edileceğinden taliplerin keşif bedelinin yüz· 
de yedi buçuk teminat akçesi ile diğer vesaiki hav ikapalı 
zarfların Mersin'de hükQmet dairesinde müteşekkil ko
misyona tevdi etmeleri ve mukavele ve şartname ve saiı 
fnni evrakını görmek istiyenlerin Mersin'de Nafıa Başmü• 
hendisliğine ve Adana'da su işleri dairesine müracaatları 
ilan olunur. (2960) 8-4547 

Evkaf Umum Müdürlüğünden: 
Anı<ara ikinci vakıf apartımanm 580 liralık tamirat mil" 

nakasası bir hafta müddetle temdit edilerek 16-10-934 ta· 
rihine müsadif salı günü saat on beşte ihalesi yapılacağın~ 
dan talip olanlar ıartname ve mukavelenameyi gönnek 
için Evkaf 1nıaat Müdilrlüfüne müracaattan. (2922) 

1--4513 

• l 



!!J· TEŞRiN 1934 PAZAR 

Kumbara bütün bir istikbaldir. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

. .Ankara Belediyesi 
•ntıhap Encümeninden 
h 10 Teşrinievel çarşamba günü 
.aşlamış olan Ankara belediye

sı azalığı seçiminde vatandaşlar 
0.turduklan mahallere göre reyle· 
tınki aşağıdeki günlerde kullana
ca lardır. 

~~ l ~şrinievvel 1934 Pazar günü 
Ntnır fırka mıntakası• 

ç aııınbey , özbeyler, Sakarya, y::ty, B:ışkır, Yalçınkaya, Şen
heci' D enıhayat, Y enidoğan, Ce
nıirr'ır e~irlibahçe, Sutepe, De-
ıa.r Ata, ıçkale, Kı .ıçarslan, Pa
ka.d taşheli, Gülveren, Saime-
1' 

0 
ın, Aktaşbeli, T atvakadın, 

M._Praklık, Tuzluçayır, Balıkehriz 
'f rnak. 

su okardaki mahalleler.e men
ku.~ı oluph günlerinde Reylerin 
l' e ~n~ınayan vatandaşlar ıs, 16 
s r•nıevvel 1934 Pazartesi ve a: bı .. günleri reylerini sandığa 

a ılır er. (2889) 8-4460 
rtt ·~ . 
~ "ı Veltaletinden: 
~erkeı kırta . 

Çenıberıe . sıye deposunda müterakim kağıt, tahta ve 
dan istek~.Yınni gün müddetle ve pazarlıkla satıla~ağm
§enıbe gü 

1 olanlann 28 birinci teşrin tarihine müsadıf per
akçcleriyf \~a~t on beş buçukta on yedi lira o/o 7,5 teminat 
l7onuna nı~ ırlıkte merkezde müteşekkil mübayaat komis-
B~~--ra;t;a~a;t~ıı~etıneleri. (2857) 8-4451 
e lnWlli!llllilWlllıınııııııııııımı:ıımııııımııııııııı;llllllllllllllllllllllliilliiMmlmilllll., 

GöRtJNMtYEN ADA~I 
ıun~1*•awz111R1t1111&Wt&L.1111nı111ıuıııııunmıııırnıı11111BD nıll!Hw• 
• 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Ankara sergisi münasebetile 
f evkalide tenzilit 

Devlet Demiryollarından: 
I. 

29 Birinci teşrin 1934 ten 15 ikinci teşrin 1934 tarihine 
kadar devam etmek üzere Ankara' da açılacak sergiyi ziya
ret için seyahat edecek yolculara, gidiş - dönüş bilet ücret
leri üzerinden, o/o 50 ve teşhir için nakledilecek ve teşhir
den sonra iade edilecek eşyanın 250 kilosuna ve bu eşya 
yekpare ağır ecsamdan ise beherinin sıkleti ne olursa ol
sun yalnız iki adedine ve mobilya olduğu takdirde de 1000 
kilosuna umumi tarifelerden o/o 70 tenzilat yapılır. 

Tenzilat müddeti 
Yolculara: 

Sergiye gitmek için 19-20 Birinci teşrin 1934 gece yarı
sından 10-11 İkinci teşrin 934 gece yarısına 

Dönüş seyahati için: 3-4 İkinci teşrin 934 gece yansın
dan 20-21 İkinci teşrin 934 gece yansına 

kadardır. 
Sergiye gönderilecek eşya için: 
11-12 1. teşrin 934 gece yarısından 29-30 Birinci t~rin 

934 gece yarısına 
Sergiden iade edilecek eşya için: 
15-16 !kinci teşrin gece yarısından 25-26 İkinci teşrin 

934 gece yansına kadardır. 

Tenzilat şaı·tJarı 
Sergiyi ziyaret icin seyahat edecek yolculara, hareket 

istasiyonunda peşinen alınacak gidi!? - dönüş ücretleri mu
kabilinde bir fotoğraflı gidiş - dönüş bileti verilir. Bunun 
için yolcuların giı;ıelere bir adet vesika fotoğrafı ile müra
caat etmeleri ve dönüş seyahatine başlamadan ellerinde
ki dönüş biletlerini istasiyona gösterip vize ettirmeleri la
zmıgelir. 

Teşhir edilmek üzere gönderilecek eşya için: 
Milli İktısat ve Tasarruf Cemiyeti merkez veya 'Şubele

rinden, sergide teşhir edilmek üzere nakledilceğine dair 
bir vesika getirilmesi şarttır. Bu vesikanın içinde, eşyanın 
cinsi ve her cinsin sıklet ve adedi ve sahibinin ismi ile fir
ması dercedilecektir. 
Teşhir edildikten sonra mahalline iade edilecek eşya 

için de: 
Bidayeten sergyie gönderilirken tanzim edilmiş olan 

hamule senedinin ANKARA istasiyon ambarına ibraz ve 
tevdi edilmesi iycap eder. 

Il. 
Aşağıda tarih ve numaralan yazıh trenlerle seyahat et

mek üzere ANKARA için gidiş - dönüş bileti alan yolcu
lara umumi tarife üzerinden: 

%60 
tenzilat yapılacaktır. 

Bu tenzilatın muteber olduğu trenler~ 

HAYDARPAŞA - ADAPAZARI -ANKARA -
HAYDARPASA 

Gidiş için: 1 ve a· İkinci teşrin 1934 tarihlerinde Haydar
paşa' dan kalkan 6 numaralı trenler: 

Haydarpaşa'dan 1 ve 8 İkinci teşrinde 
Ankara,ya 2 ve 9 !kinci teşrinde ... 
Dönüş için: 2 İkinci teşrinde gelenler 
3, 4, 5, 6 ve 7 İkinci teşrinde, 9 !kinci 
teşrinde gelenler de 10, 11, 12, 13, 14 
İkinci teşrin tarihlerinden herhangi 
birinde Ankara'dan kalkan S numaralı 
trenle avdet edebilirler. 

ANKARA'DAN 
HA YDARPAŞA'Y /\. 

İZMİR - ANKARA - tZMİR: 
Gidiş için: 4 ve 9 İkinci teşrin 1934 ta4 
rihlcrinde İ?.mir'den kalkan 1 -207 • 
12 numaralı trenler: 
İzmir'den 4 ve g İkinci teşrinde ı nu

maralı tren 
Afyon'dan 5 ve 10 !kinci teşrinde 207 

numaralı tren 
Eskişehir'den S ve 10 İkinci teşrlnde 
12 numaralı tren 

Ankara'ya 5 ve 10 İkinci teşrinde 
Dönüş için: 5 İkinci teşrinde gelenler 
6, 7, 8, 9, 10 ve 10 İkinci teşrinde gelen .. 
ler de 11, 12, 13, 14, 15 İkinci teşrin ta .. 
rihlerinden herhangi birinde Ankara~ 
"dan kalkan 11-208-2 numarab trenlerle 
avdet edebilirler. 

Saatleri 
Kalkış Varış 
15.00 

20.10 

9.10 

3.35 

8.40 

8.4~ 

12.36 

17.00 

AnJ{ara Emniyet Müdürlüğünden: 
Emniyet Müdürlüğü süvari hayvanları için aşağıda 

miktan yazılı ot, yulaf ve tuzun alınması 27-9-934 tarihin
den itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
Şartnamesi emniyet müdürlüğündedir. 17-10-934 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. 
İsteklilerin yazılan günde teminatlariyle birlikte vilayet
teki komisyona müracaattan. (2710) 

33 000 Kilo Yulaf 
30 000 ,, yem otu 
24 ()()(). ,, yatakltk ot 

120 ,, Tuz ~234 

Ankara'dan 11 numaralı tren 
Eskişehir'den 208 t' ,, 

Afyon' dan 2 ,, ,, 
İzmir'e 

] !12.00 
21.20 

8.40 

BANDIRMA - ANKARA- BANDIRMA: 
Gidiş için: 6 İkinci teşrin 1934 tarihin-· 
de Bandmna'dan kalkan 6-309-209-fi 
numaralı trenler: 
Bandırma 6 İkinci teşrinde 6 numaralı 

tren 
Balıkesir 6 ,, 
Alayunt ,, ,, 
Eskişehir 7 ,, 
Ankara'ya 7 ,, 

809 
209 

6 " 
Dönüş için: 8, ~, 11, 12 İkinci teşrin 1934 
tarihlerinde Ankara'dan kalkan 5, 210, 
310, 5 numaralı trenler: 

Ankaradan 5 numaralı tren 
Eskişehirden 210 ,, ,, 

Alayuttan 310 ,, u 
Balıkesir'den 5 ,, ,, 

6.35 
11.00 

21.48 
1.31 

20.10 
4.30 
~.10 

17.00 

19.11 

B.4Ş 

Bandırma'ya 21.05 
Saatleri 

Kalkış Van 
KONYA- ANKARA-KONYA: 

Gidiş için 4 İkinci teşrin 1934 tarihinde 
Konya'dan kalkan 207 - 12 numaralı 
trenler: 
Konya'dan 4 İkinci teşrinde 207 N. tren 
Eskişehirden 5 ,, 12 N. ,, 
Ankara' ya 5 ,, 
Dönüş için: 6, 7, 8, 9, 10 İkinci t~rin 
1934 tarihlerinde Ankara'dan kalkan 
11 - 208 numaralı trenler: 
Ankara' dan 11 numaralı tren 
Eskişehirden 208 ,, ,, 

Konya'ya 

ELAZİZ - ANKARA - ELAZİZ: 
Gidiş için: 7 İkinci teşrin 1934 tarihin
de Elaziz'den kalkan 1007 - 507 - 409-
609 - 705 N. tren: 

Elaziz'den 7 İkinci teşrinde 10007 N .. i,tren 
Fevzipaşa'dan 8 ,, .507 N. .,, 
Adana' dan 8 ,, 409 ,, . ,, 
Ulukışla' dan 8 ,, 609 ,, u 

Kayseri'den 9 •• 705 ,: ,, 
Ankara'ya 9 ,, 
Dönüş için: 10, 11, 12, 13, 14 İkinci teş.. 
rin tarihlerinde Ankara'dan kalkan 
706 - 610 - 4 ıo - 508 - 1008 numaralı tren-
ler: 
Ankara'dan 706 numaralı tren 
Kayseri'den 610 ,, ., 
Ulukışla'dan 410 ,, , 
Adana' dan 508 ,, 1u 
Fevzipaşa'dan 1008 ,, ,, 
El azize 

SAMSUN - ANKARA - SAMSUN: 
Gidiş için: 8 İkinci teşrin 1934 tanihin• 
de Samsun'dan kalkan 905-705 numa .. 
ralı tren: 

19.55 
~.40 

12.00 
21.20 

8.10 
0.15 

16.07 
22.02 

5.40 

10.45 
22.40 

6.15 
22.00 
5.00 

t0.20 

Samsun'dan 8 İkinci teşrinde 905 N. tren 7.45 
Sıvas'tan 8 ,, 705 ,, ,, 22.20 
Ankara'ya 9 ,, 
Dönüş için: 10, 11, 12, 13, 14 İkinci teş
rin 1934 tarihlerinde Ankara'dan kalkan 
706-906 numaralı trenler: 

Ankara'dan 706 numaralı tren t0.45 

17.00 

9.17 

17.30 

Sıvas'tan 906 .,, ,, 6.50 
Samsun'a . 20.00 

Bu kısnnlar dahilinde herhangi bir lstasiyondan Anka' 
ra için, yukarda tarih ve numarası tesbit ed!1~n trenlerde, 
muteber olmak üzere gidiş - dönüş bileti verılır. 

Gidiş - dönüş biletleri, fotoğraflı ve nama muharre~ 
olacak ve üzerinde (Ankara sergisi için) meşruhatı bulu~ 
maktır. . 

Tahsis ve tayin edilen trenlere mahsus olan bu bilet-
ler, hiç bir sebeple başka trenlerde mer'i tutulmaz. 

III. , 
Adi gidiş - dönilş bileti alarak ~lıkara'y~ f?elmiş ~ıan 

sanayi erbabının, ellerindeki dönüş biletl~ı~ menyet 
müddeti, 20 Birinci teşrin 1934 ile 20 ikincı teşnn 1934 ~a· 
rihleri arasındaki zaman zarfında bittiği takdirde bu do • 
nüş biletleri, sergi komiserliğinin ve:ıikas~na i_stinaden" 
İkinci teşrin 1934 sonuna kadar temdıt edılecektır. (2955), 

8-4571 

Harita Umum MüdÜrlüğünden: 
1 - Harita Umum müdürlüğü kıtası için inşa edilece' 

.. ak ,ır nmuştur İhalesi 1 S pavyon kapalı zarfla mun asaya ı-O • 1 
10.1934 pazartesi saat (11) dedir. . 

2 - Taliplerin keşif, şartname 'Ve krokisini görmek ~ 
•. .. k" • tı' k edeceklerin de tekli zere hergun ve muna asaya ış ra 

mektuplanru vaktinde Ankarada Cebecide Har:t~ Umunı 
Müdürlüğü sa un alma komisyonuna getinn~~ı (26

36
) 

Halil 'Naci K8~tçıhk ve l\fatbaaeıhk Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıka nlır. Telefon: 1230 



SAYIFA 8 

Harita Umum 1\lüdürlüğünden: 
ı - Harita Umum Müdürlüğü kartoğraf şubesi için 

(61) kalem malzemei tersimiyenin pazarlığı 20-10-934 cu-
martesi günü saat (10) dadır. .. 

2 - Taliplerin şartnameyi görm~k üzere ~er gu~ ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de vaktınde temınatıa:ıyle 
Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komısyo-
nuna gelmeleri. (2843) 8-4449 

Esas No. Mevkii No. Cinsi Teminatı 
7 Yusuf Abbas Mah. 4 7 Hane 2 oda 1 hala 1 mut- 20 

fak 
8 Atıf B. ,, 65 " 

Üst kısmı 3 oda 1 20 
hata 1 mutfak 

9 Balıkpazarı cad. 68 Apart. 4 oda 2 hala 2 ko- 60 
ridor 

12 Cebeci Demirli Bah. 63 Hane 4 oda 1 hala 1 20 
mutfak 1 taşlık 1 salon 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Bankamıza ait yukarda mevki ve evsafı yazılı emlak 

1 teşrinisani 1934 tarihinden itibaren bir sene müddetle ve 
açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. 18-10-934 per-
şembe günü saat on altıda ihalesi yapılacaktır. Taliplerin 
bankamız Merkez şubesine müracaatları ilan olunur. 

(2942) 8---4542 

Ekmek, et, erzal{ ve. 
sehze münakasası 

Hukuk fakültesinden: 
Ankara Hukuk Fakültesinin Mayıs 935 nihayetine ka

dar Ekmek erzak ve sebze ihtiyacı 22-10-934 pazartesi gü
nü saat 11 de münakasa ile ihale edilecektir. Taliplerin 
Fakülteye müracaatları. (2862) 8-4432 

İstanbul Sıhhi l\'lüesseseler Satın 
Alma Komisyonu Reisli~nden: 

12089 lira 89 kuruş bedeli keşifli Heybeliada Sanator
yomu ara paviyonu inşaatı olbaptaki proje, şartname ve 
keşif1eri mucibince ve 23 teşrinievel 934 salı günü saat 14 
te kapalr zarf usutiyle muamele yapılmak üzere münakasa
ya konmuştur. Proje ve şartnameleri görmek, mahallen 
tetkikat yapmak ve fazla iyzahat almak istiyenlerin mez
kur müesseseye ve münakasaya gireceklerin de belli gün 
ve saatte komisyonumuza mürac8.atlan. (6160) 8-4332 

Vilayeti Nafıa Ankara 
Baş Mühendisli~nden: 

Bedeli keşfi (2052) lira (66) kuruş olan Kırıkkale ilti
sak yolundaki altı menfez inşaatı 15-10-934 pazartesi gü
nü saat 15 te pazarlık suretiyle ihale edilecektir. Talip
ler şeraiti anlamak için her gün Nafra Başmühendisliğine 
müracaat edebilirler. (2906) 8--4493 

Ma1ive Vekaletinden: 
1 - Staj yapmak üzere müsabaka ile A vrupaya on Ma

liye memuru gönderilecektir. 
2 - Talipler şu şartlan haiz olacaklardır: 
A) Maliye memuru olmak, 
B) Yaşları otuzdan fazla olmamak, 
C) Mülkiye, Hukuk, Yüksek ticaret ve lktrsat mektep

lerinin birinden mezun olmak, 
D) Askerliklerini yapmış veya staj müddeti nihayeti

ne kadar tecil edilmiş bulunmak, 
3 - Müsabaka imtihanı evvela tahriri, bilahare şifahi 

olmak üzere Maliye ve iktısat ile fransızcadan yapılacak
tır. Tahriri imtihan Ankara ve İstanbul'da, şifahi imtihan 
yalnız Ankara' da yapılacaktır. 

4 - Talip olanlar 20 teşrinievele kadar Maliye Veka
leti Hususi Kalem Müdürlüğüne arzuhalle müracaat et
melidirler. Bu arzuhale: 

A) Tescil edilmiş iseler sicil cüzdanları veya sicil nu
maralan, 

B) Henüz tescil edilmiş değilseler tam bir tercümeihal 
~arakası ve evrakı müspitesi. 

C) Askerlik vesikaları. 
O) Dört adet fotoğraf 

rapte<m ..... :- · · 1 ~7tme:elir. (2793) 8--4341 

_,epir eşya 
Oda t<- Jla ve sair ev eşyasının en güzelini 

çok ucuz olarak yalnız Bahkpazan civarında Işıklar 
caddesinde (HAJ;K MOBlLYE ~ \LONUNDA) bu-

lursunuz. Telef on: 2037 8 - 4323 
lllllMlllllllllllUlllllllRllllUlllUHft~lllllllNllllml-llllllllffHIHlllllllftlmtllllllllUlllHllNlllHllllllW 

Ankara Valiiiğinden: 
1 - Ankara merkez ilk mektepleriyle, Etimesut ve 

Onuncu Yıl Yatı mekteplerine kapalı zarf usuliyle en çok 
4 71 en az 396 ton kok kömürü alınacaktır. 

2 - Şartnameyi giSmıek istiyenlerin her gün Maarif 
Müdürlüğüne müracaattan ve taliplerin usul ve mevzuata 
uygun olarak tanzim edecekleri kapalı zarflan 15-10-934 
pazartesi günü vilayet daimi encümenine tevdi etmeleri. 

(2917) 1--4111 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

I Jandarına U. Kumandanlığından: 
Yenişehir'deki Jandarma Umum Kumandanlığı dairesi

nin mefruşatı yeniden tesbit edilen esaslarla tekrar mü-
nakasaya konmuştur. Eksiltme ışı birinci teşrinin 
otuzuncu salı günü saat on beşte yapılacaktır. De
ğişiklikleri anlamak ve muayyen günde münakasaya işti
rak etmek üzere Jandarma Umum Kumandanlığı Levazım 
Müdürlüğüne müracaat edilmesi. (2903) 8-4505 

IlAaz Belediye Riyasetinden: 
Çelik boru ile 16249 font ile 18806 lira keşif bedelli Il

gaz kasabası su tesisatı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin ihale günü 3-11-934 saat 15 te te
minat akçeleriyle Ilgaz Belediyesine gelmeleri iJan olu-
nur. (2908) 8-4506 

Bavtar 1\liidürlü~nden : 
Vilayet aygır deposunun 80 lira kesifli mevcut kuyusu

nun rl.erinleştirilmesi pazarlık suretiyl~ talibine verilecek
tir Şartnamesini ve yapılacak işi görmek istiyenlerin vi-
1;:\yet aygır deposu Müdürlüğüne bir haftaya kadar müra-
caatları. (2966) 8-4557 

. ~~~~--~~~~--

flrluıı ve kömür münal{asas1 
Hukuk fakültesinden: 

80 ton kok kömürü ile 35000 kilo odunun 22-10-934 pa
zartesi günü saat 11 de münakasası icra edileceğinden şe-
raiti öğrenmek istiyenlerin müracaatları. (2861) 8-4431 

Askeri Fabrikalar Umum 
l\lüdürlü~nden: 

Küçük Yozgat afbrikamızda istihdam edilmek üzere 
muktedir bir elektrikçiye ihtıyaç vardır. Talip olanların 
vesikalarile birlikte idaremiz zat işleri şubesine müracaat-
ları. (2933) 8-4524 

Nafıa V P.]<:a1etinden: 
Derincede Travers Fabrikasr yanında inşa ettirilecek 

olan ve muhammen bedeli (34000) lira bulunan 10 adet bi
na kapalı zarf usulü ile münakasaya konmuştur. 

Münakasa 3. 11. 934 tarihine rnüsadif cumartesi günü 
saat 15 te Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret Oda
sı vesikası ve 1700 liralık muvakkat teminatlarının Mal
sandığma yatırıldığına dair olan makbuz veya milli bir 
bankanın kefalet mektubu ile birlikte aynı gün ve saate ka
dar komisyona vermeleri lazımdır. 

Talipler bu husustaki münakasa evrakım (25) lira mu
kabilinde Ankara'da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden te-
darik edebilirler. (2863) 8-4511 

İstanbul P. T. T. Ba§ 
Müdürlüğünden 

1 - Trakya Rıımeli körfez Bursa Anadolu İstanbul 
mmtakaları için kestirilecek muhtelif ebatta yedi yüz elli
şerden ceman dört bin beş yüz adet telgraf direği her mın
taka için ayrı teklif kabul edilmek üzere kapalı zarf usu
liyle 1 teşrinievel 934 tarihinden itibaren lstanbul'da mev
kii münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale 21 teşrinievel 934 tarihine tesadüf eden pa
zar günü saat 14 te İstanbul Başmüdüriyetinde müteşek
kil komisyonda yapılacak ve müteahhitlere talep ettikleri 
takdirde mukavelenin aktini müteakip ihale bedelinin üçte 
biri nisbetinde avans verilecektir. 

3 - Talip olanların şartnamesini görmek ve kanuna 
uygun olmak şartiyle ihzar edecekleri teklifnamelerini 
vermek ve beher mıntaka için iki yüz yirmi beş liradan 
iştirak edecekleri mıntaka adedine göre teminatı muvak
katelerini yatırmak üzere İstanbul'da Komisyon riyaseti-
ne müracaatları ilan olunur. (2841) 8-4394 -----------------------

Tire Belediye Reisliğinden: 
1 - Tahmini keşif bedeli (147608) lira olan şehrimiz 

memba sulan tesisatı 1-10-934 tarihinden 15-11-934 tarihi 
ne rasthyan perşembe günü saat (14) e kadar bir buçuk ay 
müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

2 - Proje ve planlarla keşifname, fenni ve münakasa 
şartnamelerini ve mukavelename esaslarını görmek ve mü 
nakasaya iştirak etmek istiyenler muayyen müddet içinde 
belediyemize müracaat ve tekHfnamelerini tevdi etmlidir
ler. 

3 - İstiyenlerin yirmi beş lira mukabilinde tesisatımı
zın proje ve münakasa dosyalarının bir kopyası gönderi-
lir. (2875) 8-4489 

• 
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Portakal, limon ve 
emsaline tenzilat 
Devlet Demir)1ollar111(lan: 
15. 10. 934 tarihinden itibaren en aşağı beş ton olın~ 

veya beş ton ücreti verilmek şartiyle, bir istasiyondan d14 

ğer herhangi bir istasiyona yapılacak nakliyattan mak" 
tuan: 

Beş tona kadar olan ağırlık için ton başına 20 
Beş tondan fazlası icin beş ton ücreti olan 100 

liraya ilaveten beher Jfazta ton haşma 7,5 litİ 
ücret alınacaktır. 

Bu ücret: Payas, Dörtyol ve Toprakkale kısmını d• 
ihtiva etmektedir. 

Bu nakliyata, daha ucuz düştiiğü münasebetlerde, şart• 
larile beraber, meyva ve sehze tarifesi tatbik edilir. 

10 ton veya naha fazla olan mersnlelere ayrı vagon veri' 
lir. Ambalajh olmıyan dökme mallardan asgari 10 ton ÜC" 
reti alınır. Bu nakliyatın iicretleri muvasalatta verilebilir• 
Bu tarifeye tahi maddelerden karışık olarak bir mersu~~ 
tertip edilebilir. Tam hamuleli vagonlara, iiçüncü meVP 
bileti olmak şartiyle, bir muhafız konulabilir. (2956) 

8-4561 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat vilayet merkezinde müceddeden yaptırıla~ 

olan "39737,, lira "76., kuruş bedeli kesifti meydan "37937' 
lira "76,, kuruş bedeli keşifli buzluk ve "21937,, lira "76.I 
kuruş bedeli keşifli Beybağı Mekteplerinin inşaatı kapalt 
zarf usuliyle münakasaya konularak 30 teşrinievel 934 d' 
rihine müsadif sah günü saat on beşte ihalesi icra kılına' 
cağından talip olanların şartnamesiyle evrakı keşfiyesiıd 
görmek üzere Tokat vilayetine müracaatları ve bu bap~ 
kanun dairesinde vuku bulacak teklifnamelerini o gün Ttl' 
kat Vilayeti Encümeni Daimi Riyasetine irsali ve tevdi 
eylemeleri ilan olunur. (6663) 8--4594 .-

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Merkezinde yeni yapılan Hakimiyeti Milliye ~ 

Kurtuluş mekteplerinin dershane ve yemekhane mas~ 
dolap ve saire gibi tesisat eşyası iki ay içinde teslim edill 
mek şartiyle pazarlıkla münakasadadır. Taliplerin şaruıa' 
meyi görmek üzere her gün Maarif Müdürlüğüne ve 15-lOI 
934 tarihine kadar her pazartesi ve perşembe günleri D., 
imi Encümene müracaatları. (2959) 8--4559 ~ 

Zile Belediye Reisliğinden: 
6172 lira 24 kuruş bedeli keşifli Fenni Mezbaha in~ 

6-10-934 tarihinden itibaren bir ay zarfında zuhur edece" 
taliplerine pazarlık suretiyle verileceği ilan olunur. 

(6607) 8--4591 ~ 

Ankara Müddei Umumiliğindenı 
Ankara C. Müddei U. liği hizmet otomobili için (3000~ 

litre benzin açık münakasa ile satm alınacaktır. İstekl 
lerin şartnameyi görmek üzere Müddei Umumlliğe ve ~ 
le tarihi olan 3 teşrinisani 193 4 cumartesi günii saat 15 el' 
vilayet idare heyetine müracaatları. (2995) 8--459~ 

tstanllul ithalat Gümrüğü 
Müclürlüğünden: 

İstanbul İthalat Gümrüğünde 6 numaralı satış ambard' 
da bulunan 110 çuvalda muhtelif ipekli ve pamuklu ve "1 
ireden mürekkep kaçak eşyalar 27-10-934 tarihli cumarte' 
si gününden itibaren her gün saat 13 ten 16 ya kadar satı' 
lacağmdan isteklilerin muayyen saatlerde satış amba.rııa' 
da hazır bulunmaları ilan olunur. (6463) 8--4590 ~ 

İmar Müdürlüğünden: 
Hamamönü - fstasyon caddesinde tasarrufu lmar ?tff ıl 

dürlüğüne intikal etmiş olan 247 ada 7 parsel No. lu hail~ 
nin enkazı 20 teşrinievel 934 cumartesi günü saat 15 te bar 
müzayede satılacağından taliplerin İmar Müdilrlüğünd•' 
ki komisyona müracaatları. (2979) 8-4586 ~ -

Beyşehir Belediyesinden: 
Beyşehir Kasabasına isale edilecek Çam suyu ihaletutf 

miadmda talip zuhur etmemesi hasebiyle münakasas~ 
teşrinievelin 18 inci perşembe günü saat 14 de kadar.,.. 
hafta temdidine karar verilmiştir. (2982) 8-4584 ~ 

lmtiyu sahibi ve Baımu · 
barriıi F ALIH RIFKL 

Umumi neıriyab idare eden 
Yua itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

1 SiNEMALAR 
--'~ [KuLôP 

Çaııhn :34ed clvarımlı 
Bdlml7etl Jlllll1• Jlıılia • 
sm<fı mİlımıtır. 

ı: YENi 1 Bugün, bu gece 
7 büyük yıldızın yarattığı §aheser.1 

GRAND OTEL 
Hayatın bUtlin safahatı. 

Ureta Garbo • J oan Grawford - J obn 
Banymore • Lionel Barrymore • Wallace 
Bff17 • Lewiı Stone • Jeuı Renholt. 

Buaün, Bu ıece 

AŞK KELEPÇELERİ • 
(Fransızca sözlü) 

Aık - Heyecan - Sergüzeşt.. 
Oyruyanlar: JEAN HARLOW -

CLARKGABLE 


