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FALiH RIFKI 

Biri Çankaya sırtlarında, biri 
~ariciye Vekilliği karşısında, An
IUlra ıehri, iki türk mimarının 
eıerine kavuştu. Güzel sanatlar 
ar!'sında türk gençliği, en çabuk, 
ınunarlıkta ilerlemiştir. 

Ankara şehrinde modern mi
ınarinin ilk eserini kurmuş olan 
Sıhhiye Vekili Doktor Refik Bey
le milli müdafaa yapıları için ge
ne bir mimariyi tercih eden Re
cep Beye teşekkür etmeliyiz. Eski 
sakat cami ve han taklitlerine ni
hayet veren avrupalı mimarlar, 
Yeni kültürü güzel sanatlar mek
tebinde de hikim kıldılar. Artık 
lllİmarbrımız olduğunu söyliye
~~liriz: Modern teknik içine türk
l~k özünü koyarak, mimariyi mil
lıleştirecek, onu iklim, muhit ve 
Lütün memleket hususiyetlerine 
Uyduracak olanlar onlardır. 

. Eyi haılıyan it eyi devam ede
hılmek icin bazı eıasları tesbit 
etınei?e ihtiyaç var. Çünkü mi
~arlık, kazanç payı oldukça mü
lııın olan ve taahhütlerle karııtığı 
~~kit, ıuiistimallere müsait olan 
oır meslektir. 

Tesbit edilecek esaslar tunlar 
b!abilir: Türkiye'de plansız hiç 
~r yapı yaptırılmaz. Plan ancak 

~~r mimarın elinden çıkar. Büyük 
oınalar mutlaka müsabakaya ko
İur. Abide ehemmiyetinde olan· 
ar İcin bu müaabaka · beynelmi· 

lef olur. 
İnta itlerindeki if bölümü biz

de henüz eyi anlaıılmamıttrr. Ya. 
Pı ıniman olduğu gibi, bahçe mi
IDarı ve C4Ya ile uğraıan ev deko
r~törü ayn ayrı ıeylerdir. Halbu. 
~; bazı 'ehirlerimizde bütün bu 
~ erin bir yol mühendisi tarafın. 

an yapıldığını görmekteyiz. Av
rupa kıtasının ıayılı meydanla. 
~dan biri olacak olan emniyet b. •desi bir ıehirci, bir mimar ve 
d~r hevkeltraıın müıterek eseri
~r: Y anıen, Holç Mayster ve 
cıanakf 

11 
Bir memleketin manzarur, bi. 

aları, yolları ve bahçeleri de • 
lbektir. Eğer bunlarda kültür ve 
~evk hile' 1 1 k lı k• ım o ursa, mem e ette 
e a ıy~ umran yüz gösterir. Bu 

ı l&dsın ıhrnal edildiği memleket· 
er e ·ı 

IQ d , ını yonlar gene harcolunur• 
&ı lc.u a, Yapılan binanın daha çatı· 
b 

1 
rulmadan onun ne zaman ve 

lb --~ Yıkılacağı münakasa edil
Sokge ~flanır. Boiaziçi'nde bir· 
re 'lkenı Yapıların gelip geçenle
d' 1 \'erdiği fikir, yıkmak fikri-
ır. 

İn 'tın ınütehassıslan, hem inıayı 
ID ~· . at altına almak ıırası gel • 
I •!tır ·.Bu iki taraflı inzibat fÖY • 
ke_. tİrnın olunabilecektir: Sanat· 
ıc:r ar, a"VUkatlar gibi, kanunla 
h ru~nıuı olan bir birlikte toplall:k .. lard~r. Birlikte toplanan aa
ı.ı arlar ıhtrsaılarına göre mi-
11::fl bahçe mimarı ve dekoratör 
1<· , arına ayrılacaklardır. Tür· U::e d~ Y•pılacak olan hususi ve 
J Ulnı yapılarla, umumi bahçe-
ı~r \Pe umumi yapıların yeni eıya. 
· ... rın l" ı 
.t b !' an arı mutlaka bu birlik-
'Y:n •r sanatkann imzasını lafı· 
beJl~~~ır · Plan ücretinin miktarı 
ik· 1

• •r. Bu miktar, birinci ve 
•ncı derec . 1 .. d ". . . e mımar ara gore e-

~i!lırı.lebilir. Mesela ikinci ımıf 
3 5 ~nnarın plan ücretini yüzde 
ı-~I k b~ak tasavvur ediniz. 100 li
bab ır kulübe yaptıran fakir 
teli çıvana. dahi, 3,5 lira plan üc· 
ırıi-ver dıyebiliriz. Eğer müıteri 

-.arın n . . d . Plin .. . ezaretanı e ııterse, 

( L. ucretane, yüzde l 5 veya 2 uevne1 ·ı , 
hiaae dahı e.1 niabetler ne iıe) bir 

M·· a ıla\Pe edecektir. 
~aaaı.2 • a&natkirlar, yap-

lhr • ınci •ayı/atla) 

• • • 
AK 

20 
Birinci teşrin 

1934 

CUMARTESi 

ff p,rgiin sabahlan Ankarada çıkar Her yerde 5 kuru' , 

Başvekilimiz Tarbal şeker labrlkasım açtı 
TurJıal şeker fabrikasının da işe 

haşlamasile şeker sanayiimiz 
tamamlanmıştır 

Dün (evelki gün) saat 15 te 
Ankaradan kalkan hususi treni .. 
miz, bütün geçtiğimiz yollarda ve 
duraklarda birikmit olan halkın 
İsmet Paşa heyetine gösterdiği 
türlü tezahürler arasında, bugün 
(dün) saat 16 da Turhal'a vardı. 
Bütün Turhal halkı; Sıvas, Tokat, 
Merzifon, Havza, Ladik'ten gel • 
mit olan heyetler, bir askeri müf
reze, mektepliler, izciler Turhal 
İstasyonunda büyük Baıvekilimi
zi candan selamladılar. 

İstasyondan hep beraber ha • 
reket edilerek f ahrikanm mey • 
danma gelindi. Burada ku .. 
rulmuı olan kürsüye çıkan me • 
bus Nuri Bey, fabrika namına, 
uzun ve güzel bir nutuk söyledi. 
Nuri Bey nutkunda: "Bugün Tür· 
kiyede dördüncü ıeker labrikcut· 
nın açılma mera.iminin yapılJı • 
ğını, türh teker aanayiini bu labri
kanın iainamlaJıgıiıı anlatarak 
türk vatanını~ yirmi vilayetini 
kaplıyan genİf bir saha içinJe, 
yü~ elli binJen lazla çit/çinin, lıer 
yıl, yirmi "milyon hektarlık tarla• 
arnJ.a pancar ietiftirdiğini, labri • 

.\ 

~ 

Dün a~ılan Turhal teker labtllcasındaa 
bir kô§e (Bu resim Nafıa n Maliye 

Veld/Jerimizin Ergani seyahatinden_ 
dönü~lerinde alıamııtu.) 

'rurhal şe"fer labriliasınaan 1'ir ba§ka köıe 
(Aynı seyahatte alınan fotoğraf ilerden biri.) 

kal arın altmıf, yetmİf milyon ton 
maJen kömürü, yirmi bet bin 
metre mikabı kerutelik ağaç sar· 
/ettiğini, memur ve ifçilerine ilri 

mil;yon liradan lazla ücret verdi • 
iini, yarım milyon tondan lazla 
mal nalıledilmuine •ebep olmak 

(Sonu 2. inci aayılaJa) ......... ____________ __ 

Şehrimizde Spor 
Sonbahar at yarışl arının üçüncüsü ile 

Muhafız ve Ankara Güçleri 
f uthol ma çı yapıldı 

Mars il ya 
suikasti 

Yuğoslavya 
Macaristandan 
llazı malumat istedi 

Budapeşte, 19 (A.A.) - Si • 
yasi mehafilin iıtihbaratına naza
ran, yugoılav sefareti Marailya 
ıuikasti hakkında mutat diploma· 
ıi yolu ile bazı malômat istemiıtir. 
Ancak, tahkikati iıkal etmeıoek i
çin bu hususta hiç bir tebligatta 
bulunulmamaktadır. 

Bulgar Başvekilinin 
makedonyalı katil 
hakkındaki beyanatr 
Sofya, 19 (A.A.) - Baıvekil Marıil

ya ıuikaıta hakkında Pravda gazetesine 
yaptığı beyanatta katil Vlada Georgief' • 
in bulgar makamatr tarafından aran • 
makta olduğunu ve cinayetin bütün 
Bulgariıtan'da umumi nefret ve infiali 
mucip olduğıınu IÖylemittir. 

·(Sonu 2. inci sayıfada) 

----------··------------Küçük itilaf ve Balkan 
konseyi içtimalar!. 
Belgrat, 19 (A.A.) - Uç devlet Ha

riciye Na7arlanndan mürekkep Küçük 

f ytiW daimi konıeyi bu sabah M. Y ev· 
tiç'in odasanda toplanmıthr. Aktam üze

ri de Mö•yÖ Maluimoı, Möayö Titülea
ko, Tevfik Rüttü Bey ve Mösyö Ye.tiç
in ittirakiyle Balkan antantı konseyi iç
tima etmittir. 

M. Zaymis tekrar 
yunan cümhur 
reisliğine seçildi 

Y unan cümburiyeti reisliliae tdraı 
seçilen M. Zayimis Ceupluı. 

Atina, 19 (A.A.) - Möa,.ö Za,...U. 
197 reyle tekrar reiıicümbarlufa lati • 
hap edilmittir.18 rey Cea..al Kallaria, 1 
rey ayan reiai Koınutru almqbr. 112 
müıtenkif v1'rdır. iki bülten h&lriimaü· 
dür. 

Fransız siyasetinde 
değişiklik yoktur 

Pariı, 19 (A.A.) - Franaa Iİyueti 
devam etmektedir: M. Laval M. Barta'. 
nun bıraktığı doıyalan tetkik etm.lde 
ve daire müdürleri ile bazı diplomatı.... 
dan muhtelif beynelmilel maeleler hak
kında dakik izahat almaktadır. Fransa 
ıiyaıetinde hiç bir değitiklik olmıyacajl 
teyit edilebilir. 

~~--------------···-----------------

Eti hiyeroglifleri 
nasıl okunuvor? 

Türkiye müzelerinin zenginliğini 
te,kil eden, Eti hiyeroğlifi ile yazrlı 
olan ve bugüne kadar anlaşrlmryan ki
tabelerin okunmak üzere olduğu pek az 
kimse tarafından bilinmektedir. 

Uzun zaman çözülmesi mümkün de
ğil gibi görünen bu meselenin düğüm
lerini bütün ülkelerin bilginleri 50 yıl 
çalışarak yavaı yavaş açmıya muvaf
fak olmuşlardır. Bu bilginler araarnda 
Profesör Sayce, .T ensen, Frank, Thom
pson ve Cowley'yi ve sonradan onlara 
katılan Meriggi, Gelb, Forrer ve Bos
sert'i zikretmeliyim. 

Bu bilinmiyen dilin ibarelerini tanı

tan ilk gramer tarafımdan yazılmıt ve 
1933 te: 

f nscripdons hittites hierogly. 
phiques Prague 1933. adiyle çrkmııtır. 
ı 934 haziranında ikiıici cilt olarak 41 
kitabenin ilk tercümeli neşrini y~ptım. 

Bir ıilrU hlyeroğlif i~aretlerinin ç3-
zülmesinde kitabelerin bulunduğu yer· 
lerfn adları, ve kitabede geç.meal muh· 
temel insan ve tanrı adları yardım et· 
miştir. Mesela: 

• 
}'azan: Dr. 8. Hro~ny 
Tch~coslova Prag Üniversitesi Prol. 

Diğer hallerde de buna göre hareket 
olunuyordu. Diğer hiyeroğlif ipretı .. 
ri muvazi ibarelerin mukaye1esl ıure• 
tiyle tesbit olunuyor ve yazılıtmda ba .. 
zı değişiklik görülüyordu. Eti hiyeııol .. 
lifi ile yazrlr kitabelerin bu ıuretle 111'• 

rı çözülmeğe başlandı. Artık, benim ki· 
tabrmda da görillebileceği gibi tarif te· 

J 
f 

Ceraplus'ta bulunan kitabelerde bu 
yerin çivi yazılı Eti ibarelerindeki adr 
olan Kargamesas'a karşılık olacak su· 

f rette r 

'Dünkü at yarı§ların dan bir intiba. ...___,. 

Dün aonbahar at yarqlarmın üçüncü- J de aeyirciler meyanında idi. 
ıü yapddı. Havanın rüzgarlı ve tozlu Koıulara 1Ut iki buçukta batlandı. 
olmasına rajmen :rant yeri tenha deli&- Birinci kota: ÖÇ J'apndaki 1'wli. ya-
di. Mecliı Reisi Kizan Pap Hazretleri (Sona 6. inci gydaJa) 

şeklinin tekerrilr ettiği 40 sene evci 
Yensen tarafından görülmüş ve Kar 
ga. me • saı teklinde okunuşu teklif 
olunmuştu. 

Yensen sonradan bu fikrinden cay· 
mıt olmakla beraber bence doiirudur 

Profesör Hrozny, Hacıbayr•m mDze 
deposundaki bir Eti mn•r 

tqınt okurken. 

killeri bulunabilmekte ve bu dilin Bo· 
ğazköyü arfiYinde bulunan çıvl yudı 

(Sona 5. inci NY1latle) 



SAYIFA 2 HAKİMİYETİ M1LL1YE 

DIŞARDAN GELEN SON HABERLER 

Puankarenin cenaze 
• • 

merası mı 

Paris, 19 (A.A.) - Çekoslovak or
dusu Puankareni.n cenaze merasiminde 
mümessillerinden biri vaaıta&ile temsil 
edilecektir. Be§ cenenl ile "Marep.t 
Foş,. piyade alayının bir heyeti mera
ıime iştirak edecektir. 

f,ransa haoaksı hilancosu. .. 
Paris, 19 (A.A.) - Fransa bankası 

bilançosu: giren altın miktarı: 59 bu
çuk milyon, döviz ihtiyatında tebed
dül yoktur. Tedavüldeki banknot mik
tarı 926 milyon nokean, altın mevcudu: 
82 milyar 406 buçuk milyon, alacaklı 
hesapların heyeti umumiyesi: 982 mil
yondan fazla, mevduat: 568 buçuk mil
yondan fazla, hazine hesabı: 311 mil
yona mukabil 756 milyon, karşılık: 

yüzde 80,66 ya mukabil yüzde 80,67 

INGILTERE'DE. 

Londra'da tayyare 
yarışları 

Londra, 19 (A.A.) - Londra-Mel
bilm yan§larma iftirak edecek 12 tayya 
re için avans yani fasılalar tespit edil
miştir. Bu fasılalar tayyarelerin müm -
lı:Un süratlerine ve Melbilrn'e olan mesa 
feyi katedebilecekled zamana göre he
eap edilmiştir. Yarışa iştirak edecek di
ler beş tayyare arasında aavns olmıya
caktır. Çekilen kurada ilk hareket Molli
ıon ile kansına isabet etmiştir. Bun]an 
amerikatı Rosaco Turner ile miralay 
Fitz Moris takip edeceklerdir. Araların
daki fasıla 45 saniyedir. 

Dük dö Kent gelecek .ay 
sonunda evlenecek. 
Londra, 19 (A.A.) - Kent duka-

11, Kırat Aleksandr'ın cenaze merasi

minden pazar günü dönecektir. Dük 

Parise kadar nişanlısı Prenses Marina 

ve yunan prensi Nikola ile zevcesi be

raber olduğu halde seyahat edecektir. 

Oradan tayyare ile Londra'ya gelerek 

evlenme meraeimt 29/11 tarihinde ya

pılacaktır. Prensce Marina ite akraba

ları kıral ve kıraliçenin Bükingham 

ıaraymda misafiri olacaklardır. Dani

marka ve Norveç kırat ve Jnraliçeleri 

merasimde hazır bulunacaklardır. 

Deniz konferansı etrafında 
görü~meler. 

Londra, 19 (A.A.) - Sir Con Say
men M. Norman Daviı'i kabul etmit
tir. Sir Con Saymen gelecek haf ta ba
tında japon ~e-rkez heyeti murahhasası 
reiıi Amirai Yamomoto'yu görecektir. 

LEHİSTAN'DA. 

Macar başvekilinin Var
şova seyahatinden Lehis

tan pek memnWl değil 
Varıova, 19 (A.A.) - Macar Bat • 

vekili M. Gömböf'Un yakında buraya 

yapacağı ziyaret bazı heyecanlar do • 

ğurmaktadır. Zira, bu ziyaretin Lehis

tan menafiine gayri mUeait tcfsirata 

yol 3çmasından korkulmaktadır 

Muhalif gazeteler, iki memleketin 

ıiyast &örü§leri tamamen farklı ol

duğunu yazıyorlar. Macaristan, umu
mi harbin neticelerini tahribe çahşmak· 
ta. Lehistan ise erazi istatükosunun mu
hafazasına mütemayil olan memleket
lerle iştirak eylemektedir. 

Varşova'da dini " . 
ayın 

Varşova, 19 (A.A.) - Burada Kı • 
ral Aleksandr'ın istirahati ruhu için 
bir ayin yapılmıt ve bu ayinde Reiıi
cilmhur ile hilkOmet azası ve tefirl• 
ele buır balıuamuttar. 

CENEVRE' DE 

Milletler Cemiyeti af yon 
komitesinin içtimaı. 

Cenevre, 19 (A.A.) - Daimi afyon 
merkez komitesi dün 22 inci celsesini 
açmıştır. Komite, profesör Tiffeno'nun 
1932 ve 1933 aendcrinde muhtdif UJUl
turucu madde imalatı hakkındaki mü
him raporunu müzakere etmiftir. Komi
te yeni bir iıtatistik şekli hazırlanmasına 
lüzum olup olmadığını da tetkik etmiş
tir. Ruznamede tahdit mukavelesinin 
14 üncli maddesinin tatbikatı vardır. Bu 
madde ile, hükumetler, sevkiyat, ithalat 
yapan memleket için derpiş edilmiş olan 
miktarı tecavüz ettiği takdirde merkez 
komitesine müracaate davet edi1mekte
dirler. 

Takas komitesi de takas uzlaş -
nıalarile meşgul oldu. 

Cenevre, 19 (A.A.) - Kıliring ve 
takas komitesi, bu husustaki iytilafları 
iki kısma ayırmıştır: birincisi, mübade
lede muvazene tesisine matuf olanlar, 
ikincisi, akitler arasında tediyatı tanzim 
edenler. 

Komite evelemirde ikinci nevi iytilSf 
]ar hakkında tctkikatta bulunmağa ka • 
rar vermiştir. Bu hususta tecrübelerin
den istifade edilmek üzere tespit edilen 
memleketler şunlardır: 

Almanya, Arjantin, Avusturya, İn -
giltere, Bulgaristan, Brezilya, Belçika, 
Şili, Danimarka, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, 
Letonya, Norveç, Felemenk, Lehistan, 
Romanya, İsveç, İsviçre, Çekoslovakya, 
Türkiye, Yugoslavya. 

Sılılıat işleri komitesi <le 
f aalivctte. 

" 
Cenevre, 19 (A.A.) - Beynelmilel 

'Sıhhat işleri kongresinin komitesi 60 
memlekette yapılacak sıhhat işleri hak
kında profesör Pariso'nun raporunu 
kabul etmiJtir. Ruznamede şu madde
ler vardır: 

1 - Meskenlerin su, elektrik ve te
mizlik ihtiyaçları, 

2 - Sıhhat işlerinin mali ve bedeni 
verimi, 

3 - Bu işlere lazım paranın temini 
usulleri. 

Ruznamcde bir sergi derpiş edil
mektedir. Bu sergiye yeni veya yeni· 
lcftirilmiş •ehirlerle şehirler veya hu
susi kumpanyalar tarafından tesis edilen 
ııhhi mahalleleT ve büyük amele ma
halleleri iştirak edeceklerdir. 40 tan 
fazla memleket komite mesaisine işti
rak etmektedir. 

Bir japon sefiri milletler cemi
yetini nasıl göriiyor? 

Kalgarl, • Kanada. 19 (A.A.) -

Nevyork tarikiyle memuriyetine gitmek 

olan Japony:l'nm yeni Roma sefiri M. 
Yotaro Sugimura şu beyanatta bulun. 
mu§hır: 

"- Japonya Milletler Cemiyetine tek 

rar girmiyecektir. Amerika da bu mües

seseye iltihak etmemektedir. Hilen Mil 

letler Cemiyeti Avrupa devletlerinin itti 

hadıdır ve nüfuz mıntakası haricinde hiç 
bir tesiri yoktur. Amerika bu cemiyetin 
itleriyle alakadar olursa, ccmiyttin sul
hun inkip.fında mühim bir imil haline 
gelebileceğinde hiç şüphe yoktur.,, 

Amerika'da Hitlercı 
tahrikat 

Nevyork, 19 (A.A.) - Amerikan a
leyhtan nazi propagandası hakkında 

tahkikat yapmağa memur komisyonwı 
dünkü celsesinde bazı ıahitler "yap .. 
sm Hitler" diye bağırarak nümayişte 

bulunmuşlardır. Polis tezahüratçıları 

dağıtmış ve nazilerin müzakere salonu
nu belediye radyosuna bağhyan mikro
fon telini kesmiş olduklarını görmüş • 
tür. 

Yeni bir tevkif. 
Dijon, 19 (A.A.) - Asturya mınta

kau reisi Valantin Alvcrc.s tevkif e • 
dilmittlr. 

lSPANYA'DA 

İspanyada idam 
kararları 

Madrit, 19 (A.A.) - Nazırlar n ... _ 
lisi, verilen idam kararlarım ayrı ayrı 
teclük ederek bwılarm ili mahlumeye 
tevdiini brarlaştnm~. 

Ka talonyada vaziyet 
Barselon. 19 (A.A.) - Katalonyada 

tam bir sükun vardır. 44 mevkuf tahli
ye edilmiştir. Bunlar meyanında Kata
lonya parJamentosu azası da vardır. 
Bir icra meclisi teşkili için teşebbüs · 
ter yapılmıştır. Bütün siyasi temayül -
lcrin temsil edileceği bu meclis Mad -
rid hükumeti tarafından tasdik edile· 
cektir. 

İspanya' da işgal hareketi 
Midrit, 19 (A.A.) - Hükumet kıta

atı, Pola de Lena'yı iıgal etmiılerdir. 

Altın bloku konferansı. 
Brüksel, 19 (A.A.) - Altın bloku 

iktısadi konferansına, Belçika, Fransa, 
İsviçre, İtalya ve Hollanda murahhasla· 
rından maada Lehistan murahhasının da 
iştiraki muhtemeldir. Filhakika Lehis
tan murahhası bu hususta müracaattc 
bulunmuıtur. Zeloti'nin istikrarına ma
tuf bulunan bu talep kabul edilecektir. 

Avusturalyada yıldönümü 

' 
şenlik) eri. 

Melburn, 19 {A.A.) - Gluçester 
dük'ü buraya gelmiş ve halk taraf m
dan hararetle karşılanmıştır. Mumai
leyh resmi kabulden sonra yıldönümü 

şenliklerini açmış ve kırahn, bütün im
paratorluğun şenti1\}ere İftirakini ilan 
eden beyannamesini okumuştur. 

Şimal işsizlerinin açlık yürüyüşü 
Lil, 19 (A.A.) - §imal işsizleri, 

ingilizler gibi şehir üzerine bir yürü
yüş yaparak Lil'e gelmişlerdir. Muave
net komitesi işsizlere sıcak çorba da
ğıtmı' ve işiszler bundan sonra miting 
mahalline doğru yürümti1lerdir. Alınan 
tertibat sayesinde her fCY sakin bir su
rette cereyan etmi§tir. 

Tayf undan ölenler 
72 ki§i 

Maniy, 19 (A.A.) - Tayfunda ölen
lerin aayıaı 72 ye çıtmıııtır. 

340 kilometre yapan yeni 
,lir yolcu tayyaresi 

yapıldı. 

Bertin, 19 (A.A.) - Bir hbrika çok 
süratli yeni bir yolcu tayyaresi modeli 
yapmııtır. MonoplaD olan bu tayyare 
iki tayyareciden 1-§ka 6 yolcu ve 600 
kilo hamule alacakbr. Yapılan uçuı tec
rübeleri saatte 340 kilometre netice ver
miıtir. 

Gündelik 

TURK l\llMARLARI. 

( BQfı 1. inci .ayJaJa) 

hklan planın devletin intaka. 
nunlarına muvafık olmasından 
meauldürler. Bu veya herhangi 
bir auiiatimalde bulunan aanat
kir birlik azalığından çıka • 
rıldığı vakit, aanatma devam ede
mez. Hiç olmazsa büyük beledi· 
yelerin iymar bürolarında müte
hauıa tehirci, mütehuaıı mimar 
ve mütehua11 bahçe miman bu
lunmak da mecburi aayılmalıdır. 

Eğer bu iki taraflı inzibah te
min edecek olan kanuna mesela 
yüz bin lira gibi bir yekiindan üs
tün olan umumi binalarda reaaam 
lara küçük bir yüzde hiueıi ka. 
dar it verilmek mecburiyeti ko
nacak oluna, türk ressamına da 
eaaah bir faaliyet aahuı hazula
mıı oluruz. 

l Marsilya 
suikasti 

(Bafı 1. inci sayıfada) 

Baıvekil, Bulgaristan 'ın tethi,çilerin 

M.ıli ••a•i••• , •• · w ...... e1-
tiiini ve bu suretle kardq milletler ara
amda itimatsızlık ve ihtilaf membaları

nın kaldırılmış okluğunu söylemiş ve 
bulgar •e yugoılav milletlerinin dost
luk yoJları terkedilmiyeceğini ilave ey
Jemittir .• 

Roma' da ki iki tethişçinin 
hüviyetleri 

Roma. 19 (A.A.) - Marsilya suikas
tı mütevvik ve ,eriklerinden olduğu 
zannedilen Pavliç jfe Kavternik İJtirak
lerini inkar etmiş olmalarına rağmen, 

Pavliç'in Uatafİ tethi~çilerinin ~isliiini 
yaptığı ve hırvall(\rrn ayrılmasını istedi
ği sabit olmuıtur. Elli yafında kadar 
olan merkum Yugoılavya'dan kaçtıktan 
sonra gıyaben iydama mahkum olmuı
tur. 

Kavternik'e gelince, merkum Mar· 
silya'da çalışan tethişçiler grupunun re
isi mahut Egon Kramer;den başkadır. 

Bu sene başında Zagrep suikastında mü
§evvik olmuş ve o zaman yapılan muha
kemesi vaktinin kısmı azamını alman sa 
nayicilerinden birinin kanır olan lnz 
kardeşi Mari'nin nezdinde ıeçirmekte 

olduğunu göstermiıtir. 

Suç ortakları hakkında 
araştırmalar 

Mara.ilya, 19 (A.A.) - Ante Pavliç 
ile Öjen Kvaternik'in Marsilya'da bir 
otelde ikamet ettikleri sabit olmuştur. 

Malni inniyle tanınan Kralamio otel 

müstabd~mini ile karıılaıtınlınca bunu 
itiraf etmiştir ismini Mari Vudrof ola
rak kaydettiren aanşın kadının aranma
sına devam edilmektedir. 

Mareşal Peten'le Ceneral 
Göring arasında şiddetli 

bir konuşma 
Londra, 19 (A.A.) - Royter ajan

sının Belgrattan aldığı bir habere göre 
Kırat Aleksandr'ın dcf ninden sonra Op
lena kilisesi yanında fransız harbiye 
nazırı Marepl Peten ile Almanya ha
va nazırı Ceneral Göring arasında na -
zan dikkati celbeden çok hararetli bir 
muhavere olmuştur 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Adliye Sarayı ka11ısında 
ANKARA 

eczahanesidi1'. 

Macaristan ithamı 
şiddetle reddediyo 

Budapeşte, 19 (A.A.) - Macar ajd 
sı tebliğ ediyor: Kıral Aleksandr'a kaı' 
~ı Manilya'da v.apılan feci cinayetted 
istifade eden Macaristan düsmanlatl 
derhaJ gazrtelf'rde sitldetft hüctimlad 
geçerek en garip iddialar ve iftiralarll 
bu dnavette macar parmağı oldufuod 
bütün dünyaya yaymak istemişlerdir 

Avrupadaki karışıkhklan bir k-' 
daha artırmak icin bu mrmbalara bef 
vasıte helaldir. Hattti hazıları Maca • 
ristanr itham icin sahtekarlıktan bi1f 
cekinmemislerdir. 

Şüphe yok ki Macaristan Avrupa • 
nın bugiinkü nizamından daha do~ruıd 
nizamsızlrğından memnun dePildir. O• 
nun makul ve adilane talepleri varddi 
"Fakat Macaristan. noktai nazarı ne o • 
lurs:l olsun. ıivasi katilleri ne yapar ıı• 
de bunlara yardım eder, Tarihinde bdl' 
nun bir tele misali yoktur. 

'Macaristan aleyhindeki ilk ithaal 
facia haberinin neşrinden macar gaze i 
telerinin menedilmiş olmasıdır. 

Halbuki saat on altı 20 de clt 
nayet vuku bnlmus hadiseyi havd 

on altı .50 de Prştr'ye telefon et11l~ 
ve beş dakika sonra bütün Avrupad 
ilk olara le Budapeşte radyosu hidise 
hütün dünyaya ilan etmiıtir. Gazete ~ 
Jerin uzun uzadıya neşriyatı da bu ı• 
dianın ne kadar gülilnç olduğunu gl5114 
teriT. İkinci olarak dü~anlarımız K1~ 
men isminin macar olmasından fıtlfa 1 
de ettiler - İki gün sUren tereddüt de., 
resinde buna istinaden her tarafta neft 
riy:ıt yaptılar. Fakat sonra Ktemej 
bir .macıır değil bir bulgar olduğu 

ası• isminin de Georgief olduğu anla 
şrld:. 

Kötü dedikodular 
Paris, 19 (A.A.) - Maraitya fac3• 

üzerine, Şuşnig ve PietTl gibi ,abıi.y 
terin katledildiği hakkında .. yi 
çıkmıştrr Dahiliye nazın M. Marpncld 
bunun Uzerine bir tebliğ neırine ıuzıd 
görmüştür. Bu tebliğde halkın bu::J• 
bil şayialara inanmamnı bildirilmek 
tedir. Bu habederi ~ıkarantar h 
da tahkikata ba1lanmıttır 

Bir fil gardiyanını 

öldürdü 
Hanovra, 19 (A.A.) - Hayv 

bahçesinin bir f ill, gardi.yanmı aln 
rette yaralamıt w gardiyan hmltalllall•ı 

ye gCStUrtlldllkten sonra 61m6ttllr. 

Zehirli yemekten ölen 
mısırlılar 

tskenderiye, 19 (A.A.) - Bir 
düğünlinde bozuk yemek ytkhdetı 
çok msnrlı nhirlenerek 81mlt ft 1 
ki§i de hastahaneye bldtrılmııtır. 

Turhal şeker f abr ikasının da işe 
başlamasile şe ker sanayümiz 

tamaınl anmışbr 
(Btlfl 1 inci sayı.lada) 

ıuretile nakil ı}(uıtalarımıza bu 
nübette yardunJa bulunduğunu, 
Turhal ıeker labrikaımn İll§aan
da iki milyon gündelik ödendiği· 
ni aöylemİ.f ve bize bu imkanları 
temin ebni, olan büyük ıeflere 
karıı bağlılığını teyit ederek IÖ • 
zünü bitinnistir. 

Batvekil ismet Pı. Hz. alkıt
lar arasında kürsüye gelmi• ve: 
"AnaJoltt'nrın ortannda yüksek 
sanayi müeneıelerinden birinin 
daha açılman müncısebetile arka • 
dQfımız Nuri Beyin aöyledikleri • 
ne dikkatinizi celbederim.,, diye
rek teker fabrikalan ilk kunılma
ğa baslandığı azman belki itimat
ıızlıkla karsılandığını i$aret etmit 
ve sözüne devamla: "Turhal fab
rikan diğer fabrikalardan alınan 
miiapet neticeler üzerine kurul • 
mllflar J milli .anayi olmculı• re
lllA ~r. Banan ı,in • • 

. ~ 
nayı proırramumRn 11111r an 
~anlmaa ltaımılır,. demit 
"T arltal labrilıasutın Jiin 
/wryerinde flÖrii/en büyll' 
oe iter veçlüle eınniyef oeNft ,,.. 
Jeniyet rniiaMaelerinJen 6irl 
dafana,, ilave ederek bütan hal 
in, hep beraber, fabrikayı ae .... 
ğe davet etmit ve uzun uzun al 
kı,1anmıştır. 

Bundan sonn, memur ve 
le evleri, hastahane gezi)mİftİJ'. 

Bqvekilimiz Turhal teker f 
rikumda gördüiü intizamdall 
memnun olduğuna beyan etın • 

idare meclisi aloauncla 
müddet istirahat edildikten 
aynı cotkun tezahürat 
iıtuyona döniilmüftiir. 

Haaust tren aaat 20 de 
raya dotru yola çılrmtfbr. 

Turhalda tmhlrat clet
meldedir. 
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~rı ·siyasi 

Anl{ara ve zaman 
.. Ankara' dan bir'kaç sene ayrılan, d().. 

hUfte O t • l . nu anıyamaz. Bırkaç ay ayrı an 
•ıe epiyce ç ·· k" k .... .. .. §a§ırır. un u, An ara, gozu-
h\~zun Önünde büyüyen bir fidan gibi, 
~utemadi bir oluı içindedir. Bugünkü 
enha arsanın üzerinde bir İstanbul dö
ll~tÜnde birkaç evin bittiğini görürsü
nuz. Yahut yepyeni bir yol Samanpaza· 
rından • t • w • d 1 k r il asıyona dogru genıı, ay ın 1 • 

et-ah uzanıp gitmektedir. Samanpazarı' • 
~n bir cebin içi gibi dar ve her hareketi 

ıluvralc bağlayıcı halini kim hatırla-
ırı.z? Şı'rnd' d b' " - ·· · h · ı ora a ır goruı tepesı,, a-
ııl 0lını.aı ve iki yana doğru açılan iki 
~~denin biri, dediğimiz gibi istaıiyona 

tı de Hamamönü ile Cebeci'ye igtmek
tedir. 

Aııakara'nın inıaıı davası, eğer daha 
dar bı'r h - . if d'lmi ıa a uzerınde teks e ı ş ve 

•u llleaeleıi de bir defaya mahsus olmak 

Cia:ere ve radikal bir surette halledilmit 

o1._ idi, bugün, davanın % 50 ıi halledil
lb' 

•t 0 1acaktL Bununla beraber, Ankara· 
lbız, hiç 9\İphe etnıiyelim ki, bundan bir 

•ıır IOııra, önaıyanın en kıvrak, en ha

~acfaı. Ve en sıhhi ıehri olacaktır. Zaten 

tehirler, Öyle bir nesillik bir müddet 

zarfında tamam olmazlar. Onlann İnşa 
ri1-rını dahi asırlarla hesap etmek da
.• doğrudur. imparatorluğun bakunsız, 
•iltı._d. . .h l . . d 1 d . ı ıstı sa zavıyeaın en a ınca a, 
tırtik 'b· b 'k -gı ı gar ın esaıen ıuı aıtrna ugra-
ltııı bir maddeden ba,ka bellibatlı hiç 
bir tey 'h d · b' ·1· · d ı raç e emıyen ır vı ayetın en 
inkılap T"rki • . . k . . d u ye ıının mer ezını mey a-

~ getirmek, hızımız ne kadar baş dön
du .. .. 

ruc:u olursa olsun, nihayet memleke-
tin u- • . ._,, 1 ·1 k • •uumı ımaan arı ı e mu ayyettır. 

Ankara'nın tam inşa11 meselesinde 

trnan•ı ihmal etmemek l&znndır. Biz, 

I tıdi hayatımızdan aldığımız birkaç yıl
rlc Z8rnan mesafeleri dahilinde Ankara' -

)'ı tetkik ettiğimiz zaman, tebrin dur

!'nalcıızın deiittiğini rörüyoruz. Fakat 

~ birkaç yıllık zaman mesafelerini ona 

bi•~ çoğalttıktan tonra, artık orada, 
zırrı lllÜfahedelerimiz değil çocukları-

"''zın .. ah d 1 • . \'e .. ınu, e e erı başlamıt demektır. 
böylece, bir taraftan zaman mesafe. 

cikle . b' 
il ır taraftan da Ankara'nın değit-

~leri ka k . ·ı· .. rtı artıya getırı ınce, ortaya 
"'•Pdarı dd I . h. . . . ~· • ca e erı, te ır tesısatı, ıçtı-

1et;' ~Üeııeıeleri, adetleri ve hususiyet
d •le beraber, yannın güzel ve bayın· 
ır <ın..rnur. Ankarası çıkar. 

t Geçenlerde Halkevine kadar çıkmış
Iİ':'d 8a~trm ki, düne kadar bir toz tepe
t,· en •baret olan o kısun, timdi umumi 
•r Plana " ··k ı b" k h l' 

11 gore mu emme ır par a ı-
e •okulrnaktadır, 

)( lialkevi, Müze, Tayyare Cemiyeti ve 
•z liseı' b" .. .. k b' ı, utun o parçayı muştere en 
ır hahçe haline ıokuyorlar. Her müeı· 

•eıe, umu • 1. k d' h' · d '" mı p anı, en ı 11sesıne u-
fen · 
A 

1111
Pet dahilinde tatb'k etmektedir. 

)' rada, dıvar. telörğü gibi şeyler olmı 
acaktır H . . . T. M k .L'' :tıi • arıcıye ıle ıcaret e t'e"Uı -
n bahçeler' 1 b' .b. . • d . b' .. ı na11 ırı ırının evamı gı-

1 ~OzÜk" 
11.rda urse, bu y .. ni tarhedilen toprak 

,. da aynı esas takip edilecektir. 

•ınd anı bu nokta ile Hariciyenm karşı· 
a, Se ..... ·,e . d b .. b' k .. d' " vı e ugun ıtme uzere • 

t . Yarın . 
S . • onun da bahçe11 yapılacaktır. 
ergıevj · 

Jİnd nın arkasındaki geniş saha dahi 

P k
e taıavvur edilen "gençl'k kültür ar 1 ,, llın ya 1 • f d • ~Ilı pı dıgını arze erı;enız, o 
an Ank • • r• ara nın bu parça11, Ankara · 

.. nın hak'k 
fı.a .. u·· k" 1 aten kalbi olacaktır. Çünkü .. rı u •• 
daiın 1 _ opera meydanı,. denen fakat 

• 11alın · k' . da ve çır ın adı ıle anılan mey-
na hakikat . 

~lk . en opera bınası yapıldı mı, 
•n dıl' " bi 1 opera meydanı,,n dan başka 

r tey sövı -
diı eınege vannıyacak ve herkes 

rııı ... • h · 
diyec: le ~rı elilar meydanı,, nın başına 

. e tir · 

BURHAN ASAF 

Aııl 
l''aru Halkt·vi Reiı.ıli~indeo: 

ii~ereeh:il komitesine aza seçmek 
22.ıo.19 tubeye mensup azanın 
otu~da ~ s>azartesi günü saat 18 
olunur. alkevine gelmeleri rica 

SAYIFA 3 

Şehir ve Taşra l(onya Hall{eviniıı 

yeni eserleri . 
Hayatımda kimi tenkit ettimse dai

ma o zatin dostluğunu kaybetmişimdir. 
Kitaplarını tenkit ettiklerim arasında 
iki zat müstesna sayılır ise diğerlerinin İsveç Veliahti Hz. 

Adana, 19 (A.A.) - Kıymet
li misafirimiz lsveç Veliahtı 
Prens Güstav Adolf Hz. dün ge
ce saat 12 de hususi trenle tehp 
rimizden Halep'e doğru geçmİf· 
tir. 

Cümhuriyet bayramına 

hazırlık. 

Siirt, 19 (A.A.) - Cümhuriyet bay
ramını kutlulama komisyonu vilayet ma 
kamında toplanarak kutlulama progra
mını hazırlamaktadır . 

Zarada ciimhuriyet bayramı 
hazırhklan. 

Zara 19 ( Huhusi) - Kazamı
zm belediye intihabı bitmit ve 
fırkanın namzetleri kazanmıştır. 
Cümhuriyet bayramının parlak 
bir şekilde kutlulanması için ko 
mite zengin bir programla çalış
maktadır. Bu tarihi ~ünümüzde 

Gazi parkına Yüce Önderimizin 
heykelleri tea7.hüratla konulacak 
ve kazamızı hayata ka vusturan 
büyük kanalın ve Kızılırmak köp· 
rüsü ile daha beş köprünün açıl · 
ma merasimi yapılacaktır. Bir de 
balo hazırlanmaktadır. 

Adana ~ehir meclisi 
Adana, 19 (A.A.) - Şehir 

meclisi reis ve daimi encümen ıe· 
cimi için yarın ıaat 15 te beledi 
ye binasında f evkalide olarak 
toplanacaktır. 

Amasya belediye meclisi. 
Amasya, 19 (A.A.) - Dün ilk top. 

lantrsını yapan yeni belediye meclisi re
iı ve encümen intihaabtını yapm14tır. 

Belediye seçimi bitti 
Zara, 19 (A.A.) - Kazamızın bele

diye intihabı bitmi, ve C. H. Fırkası 

namzetleri müttefikan kazanmıştır, 

Pamuk fiatlarr yükseldi 
Adana, 19 ( A.A.) - Borsada 

pamuk fiatları gün geçtikçe yük. 
seliyor. Bugün mısır pamuklan 
borsanın akşam kapanı,ına kadar 
kilosu 43-44 kuru~a yerli cins pa 
mukların kilosu da 35-36 kuruta 
satılmıştır. 

Birnıebusumuzun 

konferansı 

Sıv.as, 19 (A.A.) - Mebusu 
muz Remzi Bey bugün Halk Fır 
kası salonunda cümhuriyet dev 
rinde sanayi, ziraat, nafıa, ticaret 
ve milli bankalarımızın inkişafı 
hakkında bir konferans vermittir. 

Dünkü llisiklet 
ı~oşusu 

Dün 1000 metre üzerinde mrntaka

bisiklet sürat birincilikleri icra edilmiş· 
tir. 

Üç seriye ayrılan koşuculardan birin· 

ci seriye Osep, Ahmet ve Nuri dllş. 

müş ve bunlardan Osep bidayetten niha 

yete kad:ır başta giderek birinci olmuı 
Ahmet ikinci ve Nuri üçüncü gelmiştir. 
İkinci seride koşan Hasan, Talat ve 

Agoptan, Hasan rüzgardan ve dişlisinin 
büyük olmasından istifade ederek Talatı 
yarım bisiklet boyu ile geçmiş Agop ta 
üçüncü kalmıştır. 

Her iki serinin ikincileriyle üçüncü 

seride yalnız olan Hüseyin arasında 

yapılan ve mağluplara finale girmek şan 

smı veren üçüncü yarışta ise Talat bü. 

yük farkla birinci gelmiş Ahmet'le Hü

sevın bir sıra ile yarışı bi ir nişlerdir. 

Mmtaka birinciliğini tayin edecek 

final müsabakasında Talat, Hasan ve 

Osep daha hareket işareti verilir veril

mez büyük bir süratle koşmağa başla· 
mışlar ve önü alan İttifak spordan Ta. 

lat 10 metre farkla birinci, Hasan ikin

ci ve Osep üçüncü gelmişlerdir. 

Havanın çok rüzgarlı olması ve ar. 

kadan gelmesi biı:ikletçilere 1000 met· 

reyi 1.12 bir dakika 12 saniyede yap. 

tırmak fırsatını vermiştir. 28 birinci 

teşrinde Ankarada yapılacak Türkiye 

birinciliklerinde mukavemet ve sürat 

müsabakalarinda Ankara'yı Talat Bey 

temsil edecektir. 

&--

Spiker aı·auıyor 
Ankara radyosunda spikerlik 

yapacak hanım veya erkek bir za. 
ta ihtiyaç vardır. Mesai zamanı 

19 dan 21 e kadardır. Buna mu -
kabil münasip bir ücret verilecek
tir. Aranılan evsaf şudur: 

1) Umumi malumatının mü • 
kemmeliyeti; 

2) En atağı bir ecnebi lisanı 
ve h;lh~"5a tercihan fransızcayı İ· 
vi bilmek; 

3) Cebrezeli ve çok serbest ol· 
mak; 

4) Bilhassa ahenktar ve tatlı 
bir sese malik olmak, aynı za • 
manda bu sesin fonojenik olması 
da lıh:ımdır. 

Talip olanların tercümeihal 
varakaları ve lüzumlu vesikaları 

ile beraber matbuat umum mü . 

1ür)ü~üne müracaatları rica olu
nur. Seçilecek zevatın İmtihanla· 

rı bu ayın 22 inci pazartesi günü 
saat 15 de matbuat umum müdür-

lüğünde toplanacak radyo komis
vonu huzurunda yapılacaktır. 

C. H. F. kongresi 
Bolu, 19 (A.A.) - Bolu vilayeti da

hilinde C. H . Fı lmu L.onrreıine başlan
mıttrr. Ocak ve nahiye kongreleri bu 
ayın nihayetine kadar bitecek ve ikinci 
tetrinin birinde kaza kongreleri b&tlrya
cak ve ikinci teşrinin 23 üncü 
günü vilayet kongresi toplana -
cakhr. Ocak ve nahiye kongre
lerinde halk dileklerini söylemekte 
ve nizamnameye uygun bir tekilde dilek 
ler Üzerinde düşünülüp ıörütülmekte ve 
tespit edilmektedir. Kaza ve vilayet kon 
greleri daha büyük mikyaata ha· 
raretli ve alakalı olacağı tahmin edilmek 
tedir. Halkın dileklerinin çoğu orman 
mıntakası olan Bolu'da halka fenni su
rette ağaç kestirmeğe biran evel müsa
ade edilmesi ve arazisi haşhaıtan batka 
zeriyata müsait olmıyan arazilerinin 
haşhaş ekimi mmtakasına ithali husus
ları üzerinde toplanmaktadır. 

Liman inhisar idaresi. 
İstanbul, 19 (Telefon) - Liman tir

ketinin tasfiyesi münasebetiyle hesapla· 
rıru tetkik eden komisyon itini bitirmiı 
ve raporunu hazırlamııtır. Şirket heyeti 
umumiyesi, gelecek aym içinde toplana 
cak ve raporu tetkikten sonra liman inhi 
sar idaresi İşe baılıyacaktır , 

İlk rnckh!plerde talebe çokluğu. 
İstanbul, 19 (Teelfon) - lstanbul 

ilkmekteplerinde talebe mevcudu çok 
razla olduğundan birçok mekteplerde 
yarım günlük tedrisat yapılmaktadır. 

Talebe mevcudu 800 e varan ilkmektep
ler de vardır. 

lUuhıelit mübadele komlsyonu. 
İstanbul, 19 (Telefon) - Muhtelit 

mübadele komiıyonu yunan murabbaı 

heyetinin Atina'dan beldediii direktif 
gelmediği için bugün toplanamamııhr. 

Yunanistanm tütün rekoltesi 
lstanbul, 19 (Telefon) - Yunaniı

tan'ın bu seneki tütün rekolteıi, 35 • 37 
milyon ara11nda tahmin ediliyor. 

}'ırtmadan denizde olan kazalar 
lıtanbul, 19 (Telefon) - Dün ak

şamdanberi burada hava bozdu, fırbna 
ve yoğmur başladı. Gerze vapuru fırtına 
dan Karabiga'da kumluğa oturmuttur. 
Bartın vapuru bunun yijk ve yolculannı 
almak için Karabiga'ya gönderilmiıtir. 
lzmit'ten gelen bir yelkenli de Marma
ra'da büyük bir hasara uğramıı iıe de, 
büyük Çekmece civarında ismet vapuru 
tarafından kurtanlmıştır. 

l\larmara faciası kurbanları. 
İstanbul, 19 (Telefon) - Şimdiye 

kadar Mannara faciası kurbanlanndan 
22 sinin cesedi denizden çıkardmııtır. 

Daha 11 ceset vardır. 

İzmirde üzüm ve incir 
satrşlan 

lzmir, 19 (A.A.) - Bu ayın 
13 ünden 18 inci günü aktamına 
kadar borsada 49.50 den 23 kuru· 
şa kadar 13.406 çuval üzüm ve 5 
kuruttan 6 kuruta kadar 9. 737 ÇU· 
val incir satılmıthr • 

hiç birisini memnun ettiğimi zannet• 
miyorum. Halbuki mademki ilim haki
kati araştıran bir nesnedir; binaena-
leyh tenkit edilmedikten sonra onun 
hakikat yolunda yürümesine imkan var 
mıdır?., İlimde hatır ve gönUl olmas 
düsturunu tuttuğumdan ilmi tenkitle· 
re herkes alrşıncıya kadar ben de yo
hımdan dönmiyeceğim. İlmi ve her 
türlü garazdan uzak olan bir tenkit 
o adamın kıymetini indirme değil bil
akis yükseltir. 
Şu mukaddemeden sonra Konya 

Halkevi'nin çıkardığı eserleri de ten· 
kit etmeğe başlarken eserlerini tenkit 
ettiğim ?evatrn şahıslarını da katiyen 
tanrmadığnnı, yalnız birisiyle htan· 
bul'da muarefem olduğunu da kaydet • 
mek isterim. 

Binaenaleyh benim bu bitaraf tenkit· 
terime itim kafası taııyan her adun 
gibi kızmıyacaklarma emin olduğum

dan makalemi yazmağa karar verdim. 
Konya Halkevi kUttUr sahasında cid· 

den milhim eserler çıkarmaktadır. Her 
çıkardığı eser üzerine bilgi acununun 
dikkat nazarını çeken Konya Halkeri 
bu son senelerde milli bilgimize dair 
bir seri eser neşremektedir; ki bunla· 
rı tamamiyle bitaraf olarak okuyucula· 
rrma tanrtmağa çahıacağnn. 

Bu mühim eserler arasında Halke
vinin dil, edebiyat, tarih komitesi bir 
de mecmua nesretmektedir. Mecmua· 
nın ilk nilshasr~r aldım. Necip Asrm 
Beyin, Mesut Beyin eseri münasebe
tiyle yazdığı bir makale nazara çarp
maktadır. Bu makalede mUteYeffa m&• 

car ilimi Karaçon'dan haber alman Or· 
hon harfleriyle yazılmıt macarca ldtıı
be UlkU mecmuasrnm gelecek uyısm• 
da tarafımdan netredileceğl için buıa· 
da ayrıca tafsilata tfhum giirmlyorum. 
Makalede birkaç yerde tekerrtlr ettiği 
için bir mürettip hataıınr dllseltnıetl· 
faydalı buldum: Kodatgoblli.k defli 
KutadgoblUg"dfr. Bu eser hakkmda 
Necip Asım Beyin fikirlerine lttlrak 
etmediğimizi de afafıda lysah edece· 
ğiı:. 

Bu makaleden sonra M. Miltner'la 
Konya'da verdiği bir konferans taldp 
etmektedir. Bundan sonra da mualHm 
Hicri Beyin GUr hakkında bir yazısı 
vardır. Metot ve bilgiden çok uzak o
lan bu yazıyı mevzubahı dahi etmek 
doğru olmazdı. Fakat aynı zatln kitap 
dahi yazdığını gördUğllm ve emekleri
nin boşa gitmesini istemediğim için 
samimi ve açık olarak fikrimi ats·ıliye
yim: Şurasını kaydetmek lbımdır; ki 
ilim düşünme ve uydurma değil oku· 
ma ve metot demektir. Bunuft birincisi 
daha kolay olduğu için bu arkadaşın 
pek tercih ettiğini görmekteyim. llmf 
metotlardan tamamiyle uzak olarak bir 
takım kaideler kuran bu arkadaşa üç 
şey tavsiye edeceğim: Birincisi oku
mak, ikincisi okumak, üçilncllsü de o
kumaktır. Fakat okunacak eserler Av· 
rupa dillerinde olduğundan her şeyden 
evel hu dillerden hiç olmazsa iki tane
sini de öğrenmek lazımdır. Ondan son
ra ilimde nazariye kurmadan evci son 
clerece ihtiyatkar olacağına şüphe edi· 
lemez. 

Bu husustaki sözlerimi bizzat mu
harririn sözleriyle bitirerek ben de 
bir cümle ilave edeceğim : "' Bizim 
dar bir gö riı şle o denizin yanın

da kuyukazmağa yeltenmemiıı: gülüne; 
olur. Biraz enginlere açılmak yor• 

gunlu~unu göze almalıyız. Bu da eli• 
mizden gelmiyor ise,, kalemi de eli• 
mizden bırakmak mümkün değil mi .. -

Sadettin Nilzhet Beyin Oedaf hak· 
kında yazdığı bir eserine bası flaveler 
yapan kıymetli bir makale ve bunu mO· 
teakip Figani'ye dair bir yası mecmu• 
anın en milhim ve kıymetli yazılarını 
tefkil etmektedir. Bu gibi malzeme 
tophyan arkadaşların makalelerini te• 

Yeşil Bursa'nrn umumi manzarası ve ortasında Gazimizin Dir tarrr sanatklrı tarafından yapılmıı •t ilstüade bir heykc • · 
bulunduğu hükllmet meydanı ve parlu (Yazın memleket postasm 

•e seve okuduktan sonra her zaman 

1idmde bir 1111:1 duyarım. Bu kıymetli 
1'1•' .. eme bizde fonetik bir ıurette kay• 
c.e~ ·ımi~ olsa idi; muhakkak ki bilgi 

ka Birası; Vmduğumuzdan Üstün Çıkmıştır. 
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acunu bundan daha fazla istifade ede- ı 

cekti. A vrupah Uimler de çıkardığı

mız bu çok mühim malzemede bu nok-

sanlığı görerek daima §ikayet etmekte

dirler. 

Konya Hatkevi bu mecmuadan ma

ada dört eser daha neşretmiştir. Bun

lardan birisi Orhon alfabesinin Ana

dolu'daki izleridir. Bu küçük eseri baş

tan nihayete kadar dikkatle okudum. 

Bu kitap hakkında hangi büyük fi.tim 

ne derse desin Orhon harflerini türk 

motiflerinde aramak fuzuli bir emek 

çekmek demelttir. Bu alfabe bir takım 

çizgiler olduğu için bu çizgilerin ben

zerlerini Selçuk Motiflerinde arıyabi

leceğimiz gibi Afrika'da oturan kabiy

lelerin kalkanlarının Uzerlerine yaptrk 

lan işaretlerde de aramak mUmkün

dilr. Müeliif bulamadığı işareti halı

larda aramıtşır. Halbuki zahmet edip 

biraz dikkat etmiş olsaydı hiç bir mak

ıat olmadan bu çizgilerin benzerlerini 

hatta Avrupa hahlarında bile bulabi

lirdi. Daha sonra mUellif Oğuz boy

larının damgalarında Orhon harflerini 

aramağa çalışını§ ve bir sUrü benzetme

ler de yapmıştır. Halbuki bu damgalar 

ok, yay gibi bir takım iptidat e§yanın 

tenıiminden ibarettir. Harflerle hiç bir 

aUUiası yoktur. Ali Rıza Beyin cenup

ta türkmen oymakları adlı eserinin bi· 

rinci kısmında gösterdiği işaretler dt> 

tamamiyle eski Oğuz damgalarının bu 

gün dahi anane halinde kullanıldığını 

göstermesi itibariyle mühimdir. Fakat 

tekrar söyliyeyim: ki harflerle bir ala· 
kası olamaz. 

Konya Halkevi neşriyatından olan 

Uçüncü eser M. Faik ve M. Muhlis Bey 

terin kıymetli bir kitabıdır. Bu gibi 

monografilere son derece ihtiyacımız 

olduğundan bu iki arkada,r tebrik eder 

ve kıymetli hizmetlerinden dolayı da 

teşekkür etmeği lbimeden sayarız. 

Sahip Ata ve oğulları hakkındaki 

tenkidimizi evelce bir makalede yaz
dığımız için burada tekrara lüzum gör
memekteyiz. 

Daima kıymetli ve mühim eserler ü

zerinde imzasını gördUğümUz M. Ferit 
Beyin Konya ve rehberi adlı bir eseri· 
nin daha neşredildiğini memnuniyetle 
haber almaktayız. Konya vilayeti hal
kiyat ve harsiyatı gibi mUhim bir ese
rin Gzerinde imzasını görmekte oldu· 
ğumuz bu çalıgkan ve müdakkik zatin 
eserini henüz elde edemedim. Bu hu
susta okuyucularıma eseri okuduktan 
sonra iyzahat vermeği vait ile Konya 
Halkevinin ve bilhassa dil. edebiyat, 
tarih komitesinin bu müfit eserleri 
bastığından dolayı tebrik ve teşekkür 
ederiz. 

Şurası teessüfle kaydedilmek iycap 
eder; ki bizde ilim adamları daima 
münferit olarak çalışır. Biribirlerinin 
çalı malarından hatti çıkardığ eserler
den haberdar dahi olamaz. Konya Halk 
evinin mecmuasından da .Kaşgarh 

Mahmut'un eserinin türkçeye terclime 
edildiğini haber almaktayız. Halbuki 
bu eseri T. D. T. C. tercüme ettirmiş 

ve tab'a hazırlamaktadır. Binaenaleyh 
Kişgarlı Mahmut'un eserinin tercüme
sini yapan muhterem zatin emekleri 
heba olmuş değil midir? •• Bu zamanı
nı ve bu emeğini tarihimiz ve dilimiz 

için başka bir esere sarfetmiş olsaydı 
<taha eyi olmaz mıydı? .. Tabii olurdu: 
fakat eserin resmi mehafil tarafından 
da haımlandığmı nasıl öğrensin. ..• 

Velhasıl memnuniyet ve iftiharla 
ıöyliyelim: ki Konya Halkevi örnek o
labnecek bir şekilde çalışmaktadır. Di
ğer Hatkevlerimizden de bu gibi mem
leket tetkiklerini beklemekteyiz. 

HÜSEYİN NAMIK 
cıs 

Teşekkür 
Bir vakittenberi bana her gün 

birkaç defa acı ve ıstırap duyur
mağa başlamış olan dişlerimi te
aavi ve Profesör Kantoroviç usu
liyle imal ederek bunlara hizmet
lerini kolay ve tabii bir surette 
g-Ordürmeğe muvaffak olmus olan 
Diş Hekimi Ekrem Avni Beye 
teşekkür ec1f'rim. 

Günuük ve inhisarlar 
Müstcsan 
ADİL 

iiAK1M1YET1 MlLLlYE 

Memleket Postası 
Bursa işleri hakkında vali ile bir konuşma 

Bursa, (Hu. Mu.) - Valimiz Faz
lı Bey son zamanlarda kazaları do· 
la~ıp gördüğü isin buralara ait intiba· 
larını anlamak ve vilayetin muhtelif 
işlerine dair malilmat almak için ken
disini ziyaret ettim. Fazlı Bey sordu
ğum muhtelif suallere şu cevaplan ver
di: 

- Kaza ve köylerimizin iktısadi va· 
ziyetini nasrl buldunuz? 

- Köylünün iktısadi vaziyeti dün
ya vaziyetine göre herhalde fena dene· 
cek mahiyette değildir. Köylümüzün 
ekserisi çalışkan, ve vilayetimiz mah
sullerinin belli başlı fiatları elverecek 
kadar olduğundan gezdiğim yerlerde 
köylilleri umumiyet itibariyle memnun 
buldum. Kuraklıktan mütt'e!;sir olmuş 
bazı köylerimiz varsa da bunların va
ziyeti de endişe edilecek halde değil· 
dir. 

- Vilayetin ticaret yolu olan Mu
danya hattına her gün bir vapur işletil
mesi meselesi ne merkezdedir 

- Mudanya'ya muntazam vapur te· 
mini ve vapur tarifelerinin tüccar ve 
yolculara müsait hale ifrağı cihetleri 
alakalı devlet makamlarının dikkat gö· 
zünden kaçmamıştır. Herhalde imkan
Jan bizden daha salahiyetle sezen bu 
makamlar işlerin iycaplarrnr yerine ge· 
tirmekte gecikmezler. 

- Armutlu kaplıcasında yapılan te· 
sisat nelerdir? 

- Armutlu'da Hilmi Bey isminde 
bir zat tarafından yapılmış bir otel ve 
tanzim edilmiş eskiden kalma hamam
dan başka ehemmiyetli tesisat yok
tur. Devletçe ve vilayetçe tasavvur e
dilmiş ve tatbik mevkiine konulmuş o
rası için bir program da mevzubahs de· 
ğildir. 

- Vilayetin yeni yaptırmak tasav
vurunda bulunduğu işler var mıdır? 

- ViJayette yapılacak işler hak
kında alakahları dinleyip program tan 
zim edilmeden söz söylemeyi doğru 
bulmam. Gezdiğim yerlerde aldığım in
tibalardan bazı esaslar üzerinde tevak· 
kuf etmek Hızım geldiğini anladım. 

Bunları program haline sokmazdan e
vel kuvveden fiil !!ahasına getirmek 
imkanları üzerinde konuşmak ve on:J 
göre bu tasavvuratı programlaştırmak 
ve sonra işe başlamak daha doğrudur. 

Bu program esaslarını ancak bir bu
çuk av kadar sonra kazalardan da davet 
edeceğimiz halk mümessilleri ile yapıla-

Yabancı po~ta.~ı. 

Avrupa ve 
Bütün dünyanın dikkati Yugoslav

ya Kıralı Aleksandr'Ja M. Lui Bartu

nun facialı ölümlerinin meydana ge

tirdiği yeni vaziyet üzerine çevrilmiş 

olmakta devam ediyor. Zaten başka tür 

lü de olamazdı, çünkü Marsilya faciası, 

istensin istenmesin. haftalardan ve ay

lardanberi mantıki bir surette inkişaf 

ettiği görülen siyasi faaliyeti derinden 

sarsmıştır. Hadise teri en nikbin bir 

gözle görsek ve bütün hükiimet mer

kezlerinde tasarlanmış olandan hiç bir 

şey değiştirmemek ve başlanmış esere 

devam ve onu ikmal için kati bir uim 

mevcut olduğunu kabul etsek bile ef

karı umumiyenin Marsilya suikastinin 

ne gibi hadiseler içinde yapıldığından 

derin bir surette bulanmış olduğunu 

tasdik etmek mecburiyetindeyiz. Av

rupa sahnesinden Yugoslavya Kırah 

Aleksandr'la Fransa'nın harici siyase

tinin devamı için kendine has usulleri 

olan Lui Bartu ayarında bir devlet ada

mının kayboluşu Avrupa'da umumi va· 

ziyetin inkişafında derin tesirler do

ğuracaktır, bunun önüne geçilemez. 

Hadiselere karşı gelecek hiç bir siya

set taktiği, hiç bir diplomasi yoktur. 

Halbuki bu hadiseler, yalnız beşer? 

bakımdan değil aynı zamanda almmıf 

tedbirler, düşünülmü§ vaziyetler, tasar 

lanmış formüller bakımından da çok 

cak umumi temastan sonra mütehassıs
ların da reyleri alınarak tesbit edebile
ceğiz. 

- Vilayette kurduğunuz şikayet 

bürosundan iyi neticeler aldınız mı? 

- Şikayet kaleminin istigal mev
zularını evelce en hücra köylere kadar 
tamim etmiştik. Bunun güzel neticele
rini görüyoruz. Bircok köylerden mek 
tuplar alıyorum ve bana, Bğrenmekli
ğim lazım dertler samimi surette söy· 
leniyor. Bu kalem rriinden güne daha 
eyi çalı abilmek kudretini alacak ve fü. 
zum gördükce kadroya hiç bir memur 
ilave etmedt>n arkadııcılarıma tahmil e
deceğim fazlaca mf'sai ile takviye edi· 
lecektir. Halkın sikavetleriyle a1aka-
1andri7ım günden huPiine kadar eoeyi 
miiraccıat olmucı ve revao verilmİ!;tir. 

Bazı komsu vilavetlerin ka1alarından 

bile gelenler ve dı-rtlerini dökenler ol
duğunu söylemek huntın ihtiyaçlara nr 
kadar cevap verdi17ini iyzah kafidir sa
nırım. 

- Dağ sporcularına yapılan ve ya· 
prlacak olan yardımlar ne )erdir? 

- Bursanm mevkii hususiyeti iti· 
bariyle inki!'!afa mi.ic;ait olan da<Y spor
larına ehemmivet vermeyi seleflerimin 
bana bıraktıkları ~Uzel bir iş mevzuu 
olarak teslim aldım. Ve bunu ileri gö. 

tlirmek için bu kuluolere ihtiyaçları o
tan bazı sığınak1ar ve oavyonlar yap
tırmak hususlarına biJhas!'la ehemmiyet 
verdim. nağm basrntia 100 kişiyi ala· 

bilecek bir pavyonun temelleri atı}mrş 
ve inşasına ha Janmıstır. Gelecek yaz 
i~inde buna iycabı kadar sığınaklar ela 
ilave edilecektir. İnegöl kazasına veri-

len bazı köy yollarının yapılmasiyle 

dağın o taraf mailesinde de bir yol 
esası bu sonbaharda ve gelecek ilkba-

harda kurulmuş olacaktır. Hunun vih· 
yet mesaisi ile takviye ederek dağ yo· 

lunu Bursa tarafından başlıyarak İne
göl tarafından şoselere bağlamak sure· 

tiyle dağcılar için bir tur yolu haline 
getireceğiz. İnegöl mailesinin iycao et· 
tircceği sığınaklar da gelecek yaz için

de ikmal etmek emelindeyiz. Dağcıları 
toplu bulduğumuz için dağ işleri pro-

gramının ana hatlarını daha kolay ya
pabildik. Maahaza bu program üzerin
de de işlemek ve bunu daha genişlet

mek iycap edecektir. Onu da umumi 
programımıza bağlamak suretiyle va-
pacağız. MUSA 

tetlıiş j]ili 

ağırdır. Her şeyin biribirine bağlı ol

duğu, büyük meselelerin biribirinc ili

şikliği müşterekn halledilmelerini iy

cap ettiren geniş bir beynelmilel iş bir

liği programının icrasına lüzumlu ha

vayı yaratmak için üzerinde en mahir 

diplomasinin çalıştığı tedbirli bir faa. 

liyet ve aylarca süren mesai iycap et· 

mişti. Bütün milletler için teahhüt e

dilmiş emniyet çerçevesi içinde sulhun 

teşkilatlandırılması Avrupa'nın hassa

ten hassas mıntakalarında vaziyetin 

önceden aydınlatılmasını iycap ettirir. 

Merkezi Avrupa'da istikrarlı bir ni

zam olmadan umumi sulh mümkün de· 

ğildir; Fransa ve ltalya'nın devamlı 

teşriki mesaileri olmadan merkezi Av

rupa'da sulhun kati şekilde sağlam

laştırılması mümkün değildir, ve Fran

sa ile İtalya'nın dostluğu bütün tesir

lerini ancak İtalya ile küçük itilafın 

karşılıklı iytimat zihniyeti içinde teş

riki mesaileri temin edildiği takdirde 

gösterebilir. Ve bu teşriki mesai de 

Yugoslavya ile İtalya arasında gergin

liğin devamlı bir surette izalesiyle müm

kün olabilir. Lui Bartu'nun siyaseti en 

müsait şartlar içinde işte bunu hazırla

mıştı, ve Kıra] Aleksandr'ın Paris'i 

resmen ziyareti bunu teyit edecekti. 

Şimdi bütün mesele bu tarif ettiği

miz siyasetin nasrl korunabileceğini, 

ve bu siyasetin başlıca canlandırıcıları 

olan iki adamın, Kıral Aleksandr'la 
Lui Bartu'nun hadiselerin zoriyle or
tadan kayboluşlarmın yeni vaziyetler 
ihdas ettiği bir sırada şimdiye kadar 
elde edilmi~ olan neticelerin nasıl mu
hafaza edilebilece ğini bilmektir. Doğ
ru veya yanlış, in an bu hadi. eler de
ğismesinin Avrupa meselelerinin hal· 
)inde vasıtalı veya vastıasız olarak ata. 
kadar devletlerin hareket tarzını ne 
dereceye kadar tadil edebileceğini ken 
di kendine soruyor. Eğer siyasetin gü. 
nün imkanlarından pay çıkarmak ol· 
rluğıı doğru ise. yarının imkanları dün
külerin aynı olup olmıyaca~ını ve Yn
go:o.lavya'nın sahsında bütün Yugoslav 
birli~ini temsil eden hiiviik kıralrnı 

kaybetmesinin siyaseti yeni vaziyetler 
karşısındn bulundurup bıılundurmıya· 

cai!ı sorulabilir. 
Niyabet meclisinin ve Yuı:roslavya 

hiikiımetinin Kıra] Aleksandr'ın eı1eri

ne devam ve onu ikmal hususundaki 
kati azminden kimse süphe edemez. 
Fakat hükümdarın facialı ölümünün 
heyecana sevketti'?i bir milli Yugoslav 
hissi var ki lıesericlir: keder içinde ya
<ı::ıyan ve sivasi ihtirastan bazen şiddet
li olan büvük hir milJr.t var: biitiin ü
midini kendisine ba~ladığı adamı kay
beden ve bu yüzden lıalhinde büyük 
lıir hoşluk arılan tarihin kendiııine teh
lik .. li za"'anlar va<ı::amasım iiğretmiş 

oldı•i!u bir milletin duyduğu acılık 

var. 
Marsilya faciası hadic:eleri karsısın

ı.Ja hiikumetlerin siikiinu manevi ~e si
vasi bir eyi1eşmenin ilk. şartlarıdır ki 
bunsuz Avrııoa bir kere daha intizam
sızlr~a ve kar~asalığa doğru yol al
rnak tehlikesine maruzdur. 

Katil ve suç ortaklariyle Macaris

tan topraklarında hırvat tethişçilerinin 

faaliyetlerine dair yapılan araştırma

larda göniil bulandırıcı izler varsa da 

bunlar henüz tahkik edilmiye muhtaç

tır. En basit beynelmilel ahlak, hiç 

şüphesiz ki. Marsilya suikastini yap

mış olan sefiller me!!elesinin tamamiy

le aydınlanmasını ve bütün hükumetle· 

rin huna yardım etmesini iycap ettirir. 

Bütün maddi ve manevi mesuliyetler, 

mevcut olması muhtemel bütün vasıta

lı veya vastıasız suç ortaklıkları mey

dana çıkarılmalıdır; fakat bu mesuli

yetleri sadece adaleti tenvir etmek ve 

hakikati meydana çıkarmak endisesiy

le tesbit etmek Fransa'da, Yugoslav. 

ya'da ve diğer memleketlerde yapıl

makta olan araştırmaları üzerine almış 

olanlara düşer. Hakikat tamamiyle 

meydana cıkarrlıncıya kadar henüz fa. 

razive ve tahminden ibaret olan seyler 

üzerinde. milli ihtirasları tahrik etmek 

tehlikesine rağmen. efkarı umumiyeyi 

vanhş yollara sevketmek kadar Avru

pa'nın umumi sulhu için tehlikeli bir 

şey olamaz. Şimdilik. kati otan ve dik

kati çekmesi Iazımgelen şey Avrupa'da 

çirkin faaliyetleri bütün medeniyeti· 

miz üzerinde ağır bir tehdit dolaştı· 

ran tethişçiler teşkilatının mevcut ol

duğudur. Romanya Başvekili M. Jan 

Duka'nın katli, Avusturya Basvekili 

Dolfus'un öldürülmesi ve Kırat Alek

sandr'la M. Lui Bartu'nun hayatına 

malolan şeni suikast. bütün bunlar. av· 

rr şartlar icinde. muhakkak ki. aynı zih 

niyetten. aynı şiddet arzusundan, siya
si etiketlerin örtemediği aynı vahşi in
siyaklardan doğuyor. 

Asıl, tarihin en facialı devirlerini 
andıran bu tethişçiliğe bir son veril· 
melidir. Bütün milletler - istisnasız 

hepsi - harpsonrasınm manevi kargaşa
hğı içinde lekeledikleri davalara hiz
met etmek perdesi altında teşekkül et· 
miş zorba çeteleri tarafından yapılan 

cinayetleri - ki bunlar adi cürümlerden 
sayılmak gerektir - şiddetle cezalan
dırmakta aynı havati menfaat sahibi
dirler. Bevnelmilel havayı zehirliveıı 

tethişçiliğin ortadan kaldmlmasın;ı 

teşriki mesai etme!< her hi.ikumetin va
zifesidir; bütün hükumetler Ü?erleri· 
ne çok biiyük mesuliretter almamak 
için, kendi murakabeleri altında o~an 

yerlerde tethişçilerin kastlerini hazır
lamalarına aynı şiddetle mani olmalı· 

dırlar. Eğer bunlar boş birer kelime 
değilse beynelmilel iş birliği ve ter.ı

nüt, ilk önce sistcmlesmiş cına.yete kar 
11 :kendini göstermelidir. 

LÖ TAN'dan 
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Türl{ elçileri 
Ankara'nın son resmi telgrafları bl~ 

zc iki sevinçli haber getirdi: 
Ruşen Eııref Beyin Türkiye'nir. A· 

tina ve meslekda~r Yakup Y-cr" "le· 
yin de Tiran elçiliklerine tayini. 

Bu çifte tayinle cümhuriyet hi;~il· 
meti yalnrz bu iki ırnti taltif etrrırt:le 
kalmıyor, aynı zamanda me-nJeke .. in 
cntelcktürllcrine karşı )diksek takdiri· 
nin de bir nişanesini veriyor. 

Bazr devletler ve hassaten içtima1 
ihtilallerden 9kmış yeni devletler ha• 
riçteki mümessiJJerini matbuat muhit• 
terinden seçmek temayii1Jerini göster• 
mişlerdir. 

Bu yeni telakki tarzı şimdiye kadar 
çok eyi neticeler verdi ve itibarı gitgi• 
de artıyor. 

Filhakika memleketler ve rejimlet 
için bir muharrirden daha temsil edi• 
ci bir unsur me•cut mudur? 

Halkın arasından çıkan, onun iti• 
katlariyle yuğrulan, onun mücadele vl 
ümitlerini, %afer ve hezimetlerini pat• 
taşmış olan muharrir bu milleti milll 
meclislerde olduğu kadar hariçte do 
temsile layıktır. 

Şimdiye kadar elde edilen neticeJet 
bu yolda devama davet etmekten gerl 
kalamaz. 

Filhakika bu usul, zekalariyle eld• 
edemedikleri bir yükselişi yalnız za• 
man mefhumundan bekliycn bütün biı 
memur zümresinin canını sıkar. On • 
lar, uzun vazife yıllarının kendilerine 
verdiği tecrübeleri ileri sürerler. Sürv 
at ve kendi kendine meydana çıkart 

genç faaliyetlerin temsil ettiği bu asır• 
de bu, hiç de bizim prensipleriıni:ıf 
uygun olmıyan bir görüştür. Bize görea 
bir elçi, bir aiyasi, herhangi bir rüt~ 
deki bir zabit gibi geçici fakat lilzum-ı 
lu bir meziyete malik olmalıdır: Genç• 
tik. 

Halline yorgun bir dimağın taham• 
mül edemiyeceği meselelerin karrşılr• 

lığı ve hadiselerin çok seri yürüyü'\04 
niln iycap ettirdiği faaliyeti bueün an• 
cak gençlik verebilir. 

••• 
Esasen bu pek tabii bir §'!yitir. 
Dosyaları içine gömUlmU bir di1>4 

lomat, mesleğinin iycabı olarak bir ga• 
zetecinin her gün delilini vermek mec" 
buriyetinde olduğu ansiklopedik kül"' 
türe malik olmak imkansızlığı içinde• 
dir. 

Meslekten yetişme siyasi. e~er ço1' 
seyahat etmemişse. diğer milletler bale 
kında canlı ve zamana uygun hiç hit 
şey bilmez. Gazeteci ise. bilakis, dai• 
mi bir mücadele halindedir. Kendi çaht 
malan. münasebetleri ve seyahatleri sa 
yesinde her şeyi bilir. Mesleğinin te" 
sadüfleri ekseriya ona pek yakındal1 

tetkik etmek imkanını verdiği insan" 
]ar ve lı:alabalıklann ilmine aşinadır. 

Müşaher'"'le.ri hayat üzerinden alut
mıştır, ve biz öyle me'?hur reportajlat 
biliyoruz ki şu veya bu beynelmilel 
mesele hakkında en itina ile yazılmrt 
siyasi raporlardan fazla şey öğretmit· 
tir. 

Esasen bahsetti~imiz vazifelerdt 
bulunanlar daima eyi muharrirlerdir. 
Eyi bir muharrir ise her şeyden önre 
faal ve karar sahibidir. tnkisaf etrnit 
dimaih insanların ve fikirlerin en Jeli• 
çük ihtizazlarını bile kavrıyacak knbi" 
liyettedir. Aktüaliteye. bu gecen zarııa~ 
nın gündelik tarihine karşı canlı ve el<• 
seriya marazi bir meyli vardır. Kolay"• 
ca anlaşılabilir bir itiyat eseriyle, ı!a· 

zetecilik etmiş bir na:?ır, dilnc kadar 
muhteriz bir işçisi olduğu bu aktüali" 
teye karşı şiddetli bir alaka duyrna1'" 
tan ve onu bütün teferrüatiyle takiP 
etmekten geri kalamaz. 

*** 
Yeni Atina ekimiz Ruşen E!!ref BeY 

çok derin bir hassasiyet ve çok ince bit 
kabiliyet sahibi bir muharrirdir. Getı9 
yaşına rağmen virmi beş ciltten fazl• 
tutan eserlerinden haska Tolstoy'uıt 
eserlerinin ve Ludvig'in c;ok kıymetli 
Napoleon tercümesini rle Rusen Eşref 
Beye borçluyuz. 

Bu muharriri hassat .. n değerlendi· 
ren şey. yüksek kalpli1iO.i ve zekasın'.11 

hassasiyetidir. Ru en Ec:,ref Bey sartı': 
mi bir adamdır. Sendir. ki bu mane"

1 

sıhhat alametidir. Her yerde derin dost 
luklara sahiptir. 

Eki olmadan rok önct" Damla part1' 
la mtietlifi memlel.etimiıe derin ve ~· 
~amh dostluklar ka7' rı ırmıstır. Jlı.I 
münasebetle, ~s'ki Af•·on ı-
Biik~ 'Millet ~ı-t'lisinin 

den. üçüncü B~l.Ya~ K 
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Eti hiyeroglifleri ra1Jar bile bu mezara girmemeli ve o
nu tahrip etmemelidir. 

Hacıbayram'daki müze deposunda 
Kayseri'de bulunan bir sütun daha var
dır. Bugünlerde kopye ettiğim bu ~ok 

. meraklı kitabede zikri geçen meşhur kı
ral Valu - Dadamemas'ın adı tekrar geç 

Şehrimizde Spor 
nasıl okunuyor? (Baıı 1. inci sayıfada) 

rımkan ve haliskan arap taylara mahsus
tu mesafesi 1200 metre idi. Bu koıuyu 
rakipsiz kotan Ali Efendinin Lale ismin
deki tayı kazandı. 

. (BQft 1. inci sayılada) 
Etı ve Luvi dili ile kardeşliği anlaşıl
ll'laktadır, 

Önce anılan kitabımdaki okuyuşu· 
illa .. 
.. &ore bu meraklı kitabelerden bazı 
0rtıekler göstermek faydalı olur sanı· 
l'lln. 

Kar - ga - me • sa - s 

liacıbayraın'daki müze deposunda 
Y~karda fotoğrafı gösterilen bir heykel 
Covdeai bulunmaktadır. Bu heykelde 
~ti Fırtına Tanrısının sol elinde bir 

ita tuttuğu görülüyor. Geyimi üze
rinde de türk alfabesine göre transkrip
lfyonunu koyduğum ve aynı zaman
da tercümesini yaptığım kitabe bulun
~ktadır. Transkripsiyonumda tam bir 
.:e)' • 
la un~. ıfa~e eden ideogramların mana-

n gosterılmiştir. 
Serbest çevrimi şöyledir: 
"B u tanrılık heykele sunulan arma-

tanlarr yani yağ ekmek öküz eti ve 
iki kü , , 
h P şarabı kim alırsa balta taşıyan 

u tanrı tarafından öldürülecektir ... 
Cerabtus Eti kıralı bu heykele tahsis 
ettiği armağanların kötü adamlar tara
~ından çalınmasından korktuğu için 
eykelin üzerine yazdığı yazılarla on

ları korkutuyordu. 

Kayseri - Sıvas demiryolu yapıJcfı 
ğı sırada Sultanhanı'nda bir höyüğün 
Yarnıasında mühendisler tarafından 
bulunarak çıkarılan büyük biyeroğlif 
Yazıtı taş da §İmdi Hacıbayram'daki 
ll"IUze deposunda bulunmaktadır. 

Bu taşın kitabesi ilk defa tarafım
~n .çevrilerek kitabımda çıkarılmıştır. 
enıın anlayışıma göre bu bir krral me 

&arıdır. Serbest çevirme ile kitabede 
fll okunmaktadır: 
. "... Sonra ben mezara ayakkabr ve 
""liikJer koydum (ölü icin). Kim ...... -
Panrna celsesinde söylediği nutku na
sı} 2ikretmiyelim. 

Rusen Eşref Bey aynı zamanda 
balkan fı'kn· • ·· • 1 · d b' 'd' nın murşıt erın en ın 1r · 
o f'k ' 1 re inanla hizmet etti ve şimdiden 
'<>nra daha b"' •· k b' · ·ı h" uyu ır otorıte ı e ızmet 
edecektir. 

reise mahsus (ölü 
için diktiğim) 'l· 

ğacı kaldırırsa, 

yahut kim (ölüye 
mahsus) yiyecek · 
!er bulunduğu 

mahzene girerse 

o sunulan içkiler 
içinde boğulacak

tır. Sonra kadın 

tanrı Kupapa ona 

fenalık yapacak 
ve tanrılar onu 
parçahyacaklar -

dır.... Eğer bir 

kıral mezara gi -

rersc o artık kırat 

oJmryacaktır. E • 
ğer herhangi bit 

şahıs bu mezarıı 

dokunur veya onu 

tahrip ederse bu 

şahıs Lavatavas 

yahut Valu-Dada
tnemas dahi, sonra 
biri mezara girerek 
çekmecede olan 
(müteveffa) yero 
mahsus önlükleri 
alırsa, bunlarr ya
pan kim olursa 
olsun 
caktır. 

mahvola -

ikinci koıu: 934 senesi zarfında 400 
liradan fazla mükafat kazanmamış haliı
kan İngiliz at ve kısraklara mahsustu. 

Mesafesi 1600 metre idi. 
Ahmet ve Fikret Beylerin Grandez

za'ıı ile Mösyö Bins'in Salvatoru epi cti
diıtiler. Koıuyu tahminimiz gibi G.ran
dezza kaazndı. Salntor ikinci Bayar 

üçüncü oldu. 

Üçüncü koıu: Dört ve daha yukarı 
yaştaki yarım kan İngiliz at ve kısrak
lara mahsus handikaptı. Mesafesi 2600 

metre idi. Handikapta 66 kilo siklet ve
rilen Yıldırım koşturulmadı. Diğer at
lar arasında bahsi müşterekte en fazla 
oynanan Salih Efendinin Bozkurtu ite 
Sadettin Beyin Aydını idi. 

Hareket ip.reti verilir verilme.z Boz
kurt öne geçti. Fakat biraz sonra Metin 
yanına sokuldu. Bozkurtun binicisi 
Horvat büyük bir bata yaptı. Metini Ö· 

ne geçirmemeğe çalıştı ve beyhude ye
re kendi atınr yordu. Metin esasen ko
şuyu kazanamryacaktı. Horvat 45 kilo 
gibi hafif bir sıkletle koşan bu atın bu 
kadar çabukluk yapabileceğini düşUn -
seydi koşuyu kaybetmezdi. 

Kanaatime göre, 
yere ufki olarak 

Eline iki balta almış ve ikı' aslanın üze rine oturmu§ ola 
Eti Fırtına tanrısı. (Hacıbayram müze deposunda) 

En geride gürültüye karışmadan ge
len Kamil son virajı döndükten sonra 
gayet güzel bir hücum yaptı ve bindiği 
(Nona) ismindeki kısrakla koşuyu ka
zandı. Bozkurt ikinci, Aydın üçUncü 
oldu. Bahsi milşterekte Nonaya oyna
yanlar bir lir alarma mukabil 17 ,20 lira 
aldılar. yatırılan ortası delik büyük taş bir kı

ratın mezarına dikilen hayat ağacı için 

piyedestal vazifesini görüyordu. Ben 
bu kitabede hiyeroğlif yazısı kullanan 

Etilerin en eski kırallarından ikisinin 
adını Lavatavas ile Valu- Dadamemas'ı 
buldum. 

Yazıcı demek istiyor ki Lavatavas 
ve Valu - Dadamemas gibi meşhur kr. 

men orijinal Kadro mecmuasını çıkar
makla çok hayırlı bir iş yapıyor. 

Kendisinin Tirana'ya tayini aynı 
derecede memnuniyet verici bir hadi
sedir. 

••• 

mektedir. Bu kitabe kırahn veya kıra
lın babasının mezar taşı olması muhte
meldir. Uzun asırlar geçtikten sonra 
bir hıristiyan ailesi yeniden kendisine 

Dördüncü koşu: 3 ve daha yukarı 
yaştaki halis kan fngiliz at ve kısrakla
ra mahsus handikaptı. Mesafesi 2000 

Ya-pa-va tanrı-a-va-Iu-u tanrı-na-ja-en-na lrüp-sa-li-ya-n 
Bu tanrrlık heykeline tanrryan yağ küpüne 

00 ~ 
Ekmek-tu-na-n oküz 2 lcüp ya-s·ya almak-§ 

Ekmeği öküzü 2 küp şarabı kim ti alırsa 

Dl/O [[lJ ~ @ M 

1600 metre idi. 

Bu koşuyu altı at ve iki kısrak ke>f
tu. Rıdvan Beyin Hakan ismindeki atı 
birinci, Settar Efendinin Sarıkız ı ikin4 
ci, İzzet Beyin Rüzgarı ü çüncü geldi. 

A.I. 

Dünkü futbol maçları 
Gençler birliği 5 - Demir•por O 

Ankara Gücii 2 - Muhafız. Gücü I 

Dün saat on ikiden iytibaren lik mat 
lanna devam edilmiştir. Muhafız 'ff 
Ankara Güçleri ikinci talnmlanrun karp 
la§Jllasında Ankara Gücü 2 - O le gallP. 
gelmiştir. İkinci maç Gençler Birliği il• 
demirapor arasında yapılmıf ve maça I& 

at bir buçukta Ankara Gücünden Hilıııı 

met Beyin hakemliğiyle baılanmIJtir. 

Gençler Birliği beJ dakika geçme~Q 
hakimiyeti ele alarak 5, ı ı ve 22 inc:İ 
dakikalarda üç golle ilk devttyi bitirmif 
ve ikinci devrede gene iki gol daha ata

rak 5 - O la oyunu bitirmişlerdir. 

Muhafız ve Ankara Gücü maçı 
Saat on beşi on geçe her iki takım 

bir arada ve taraftarlannın sürekli alkıfo 
lan arasında sabaya çıktılar. Hkem ı.. 
mir mmtkasınm eski futbol beyeti rcill 
Saim Beydi. Takımlar sahada yer aldıll
lan zaman her ikisinin de kalecilerindea 
mahrum oldukları gözüküyordu. 

Maça Ankara Gilcüniln akıniyle baf' 
landı ve Alaettinin çektiği şut avut olda. 
İlk onbe§ dakika her iki tarafta biribirl .. 
nnı denedikr. Fakat Muhafızlılal'JIS 

vuruş ve ~r tutuılan daha iyi .... 27 inci 
dakikaya kadar nisbt bir faikiyet göe
terdi1er 28 inci dakikada GUç aleyhine 
verilen serbest vuruı avutla neticelendi. 
Hemen bir dakika 10nra Muhafızl~ 
geM sağdan güç kalesine indikr; Secı.f 
111a bir şutla talmmnm llk ve son gol• 
nü ağlara taktı. Bu gol gücü gayrete g• 
tirdi ise de alatık ve biraz d. balsız o,,_. 
namalanndan neticeyi değiftiremedile~ 
İlk devrede 11fır bir maflQp vaziyetti 
sahadan çıktılar. 

Beı dakika iıtirahatten 10nra Anbftl 
GUclinUn hücumiyle ildnci devreye bat 
landı. MuhıfızWar bunu kornerle mtfi 
ler. Gücün ilk deTredeld durpnluıru. 

kurtulduğu gözüküyordu. Onuncu da}d. 

icada saf dan bir hücumunda Ali ayap. 
na geçirdiği topu ıilrüp soliçe verdi N• 
yul yerinde bir VWllfla topu Mubaf19 
kalesine sokup beraberlik golünü yap~ 

**• Cümhuriyetçi Türkiye'nin balkan Bu gol Ankara Glicüne kunet •erdi ~ 
va-tu-ta-pa-e tanrı -a-ve-Ju-u-s balta-va-la-ta-va-tt 

1 
-~--~ \7 k payıtahtlarına gönderdiği bu seçme yavq yavaş hakimiyeti de e e ....... 

b a up Kadri Bey düşünceli, ve ilk Onu tanrı ki balta ta~ryoı yok eder balta ile Muhafız kalesini 
11

L...
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.. __ g_a batladıJa-.:. akışta k d mümessillerin yanında Romanya'da u .uu- -. en i irine rekilmis ve fazla mezar t şı olarak kull .. · 

•~-- :ı: -ı meml ket·m· · te ·ı d a·- b" a anmış ve uzerıne fki dakika sonra da serbeat vuruıtaJI 
h6. ·• görünen bı'r adamdır. Kendı'•ine e ı ızı msı e en ıger ır 

" büyük bir haç ve kadeh resmi hakkettir metre idi. 'k' · l'b' lleri l tttl ırcok ·· mümtaz entelektüel, Hamdullah Suphı' ı ıncı oa ı ıyet go n a ar. • guzel eı;erler ve hassaten tar· t "' 
.. ı d miştir.Kitaplarm 0 duğu gibi mezar taş- Koşunun favorı'sı' Halı"m Beyı'n Ron- Muhafız biraz oayrete geldf "n a · ·ı Beyi de anmalıyız. Türk düşünürlüg~ü. • nı· erışı mez bir şaheser olduğu te- ]arının da bir yazısı (kader, tali) vardır. flonu idi. Fakat Ronflon daha piste Adil'in 2Uzel bir hlicumu avut olı ın edilen Ank ' bo ı nün bu hakiki mümessilinin yaptıg-1 

ara Yl rç uyuz. Sözü burada kesiyorum. Zikri geçen çıkmadan yaptığı huysıuluklarta düz- du. Güçlüler 21 inci dakikada iyi bit: .... B. U eserin fransızcaya tercüme edil· hizmetler aayılamıyacak kadar çoktur • 
.. ,es d o 'bf R E f şu üç kitabe hiyeroğlif yazılı Eti kita- gün bir koşu yapmıyacağınr belli etti hücum yaptılar. Niyazi muhakkak bir 
l"f 

1 

üşünülmemiş olması çok tees- nun gı ' uşen şre ve Yakup beterinin okunması Anadolu'nun en es- H k t · d d b' h ı· b 1 d Jil d k d 22 i l d kikada Mu u e de~ B Kadri :Rey gibi a<jamlar, Gazi'nin, u- are e yerın e e ır ay ı uca a ı go e açır ı. ne a • 
r· • ger. ununla beraber, bu muhar ki kültür ve tarihi nasıl aydınlattıg-ını f k k b ·1 k b 1 d f h' bi be d ha •rın gü 1 zun zamandanberi azap içinde yaşıyan a at ır aç zoru ı e oşuya aş a ı. ha ız aley ıne r ser at vuru§ a 
)!" ze romanı Sodom ve Gamore açık gösteriyor. Bu değerli kitabeler Son viraja kadar önde gitti. Ondan oldu. Cevdetin çektiği şütU Niyazi ka• 
inrat· nsa'da büyük bir muvaffakıyetle bir cihanın endişelerini teskine pek el- eski Anadolu'nun şimdiye kadar ma- fası'le Muhafız kale-tne soktuysa da 

ışar etti. verişli olan pek manidar: "Yurtta sulh, sonra gitmek istemedi ve durakladı. M. .a 
Yak f ül lilm olmıyan bir millet ve medeniyetini Binisin Barçı birinci Akif Beyin Kaz- hakem ofsayt verdL Oyun çok sert ve 

h up Kadri Bey nevi 'l!lhsına miln- cihanda sulh,, orm · ünü tatbika her- t t b" .. b k ' d . d 
asır .. :ı:- anı ıyor ve utun u ıtabeler bu zen- badalyası bir kafa ara ile ikinci geldi. seri oynanıyor Hakem yerin e mu a • ınuspet bir muharrirdir. hangi bir kimseden çok daha layıktır- gin memleketin pek eskı' rag~lardanberı· · si · · 

'l'e .. x Beşınci koşu: Dört ve daha yukarı haleJerle maçın muvuene nı temın ~ daşiyJ crubbe!i birkaç entelektüel arka· tar. • A. Langas haiz olduğu eski şan ve şereften fesa- yaştaki yerli, yarım kan ve halis kan diyordu. Maç, 2-1 ıeldinde Ankara Gü. 
e eraber rok enteresan ve tama- BEYOÔl.U'ndan h tl b h a· 1 
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liakirniveti Millive'nin f'OllUlmt 3 Telrib: 119 Mırıltıya rağmen, kendi gibi döğüşmüş olan bütün bu 

ı n s a o l ı g- 1 11 b a 1 i kalabalığa rağmen korkudan titriyen iki arkadaş arasında 
Andre Marlo 

b - Yakılmak, diye inledi, diri diri yakılmak ... Gözler de 
Craber G·· . ... ozler de ... Anlarsın ya .... 
!1

rndi, arkadaşı hıçkınklarmı artık zaptedemiyordu. 
~atof: 

; İnsan, bir kaza neticesinde de yanabilir, dedi. 
ko Unlar kendi aralannda değil, sanki bir üçüncü adamla 

nuşuyorlardı. 

- Evet, bu biraz dah k"t''d" Su a o u ur .• 
carı en, deminkinden daha alçak sesle, durmaksızın tek-

1Yord u: 
-G .. 1 
Öt ~z ~r de .... Parmaklar da. ... Kann da, hele karın ..• 

ekı, hır sağır sesi ile· -A , 
rtık sus dedı' B ~ , . 

koıu:;ırrnak istiyordu, fakat bağıramadı. Suen'in yaralı 
l{· Yakalayıp sıktı. 

"ha" 
1

~0 ile König arasındaki görüşmeyi düşünen Katof 
.rSIYet h ! d' h' b' . artık k a ,, ıye mınldandı. MahkUnılardan ıç ın 

onuşmu d F . . d' . . "k !t>Uş ol Yor u. enenn arkasında, şım ı ıyıce ço -
du s an karanlıkta yarahlann knruldanmaları işitiliyor... uen'l 
biri öt k' e arkadaşına biraz daha yaklaştı. Muhafızlardan 

e ılere b' · 
l'aya gcti . ır hikaye anlatıyordu. Hepsi başlarını bır a-

rtrıış dinliyorlardı. 

yalnız kaldığını duyuyordu ... 

.Evet, bu dıvarla uzaklarda zaman zaman işitilen düdük 
sesı arasında yalnızdı ... 

.. Faka.t bir erkek bu yalnızlıktan da ve belki bu vahşi dil
duk sesınden de kuvvetli olabilirdi: korku onda hayatının 
en müthiş bir teşebbüsü ile mücadele halinde idi. O da ke
merindeki siyanür tokasını açtı. Ve nihayet, Suen'e döne
rek, gayet hafif bir sesle: 

- Suen, elini göğsüme koy ve elime rastlayınca için . 
dekini hemen al: size siyanürümü vereceğim. İki kişiye bol 
bol yeter. 

Yan üstü yatarak zehiri ikiye böldü. Muhafızlar, onlan 
bulanık bir hale ile kaphyan ışığa engel oluyorlardı: fakat, 
zehri alıp verirken kımıldanmıyacaklar mıydı? Hiç bir şey 
görmek kabil değildi; değeri hayatından bile yüksek olan 
bu hediyeyi Katof vücutlara değil, hatta seslere bile değil, 
göğsünde sıcaklığını duyduğu bir ele veriyordu. Bu el, bir 
hayvan gibi büküldü ve konduğu yerden hemen aynldı. Ka
tof gerinen bütün vücudu ile bekledi. Ve birden bire bir se
sin fısıltılan kulağına geldi: 

- Düştü, kayboldu. 

Bu ses, böyle kati, böyle feci bir felaket sanki imkansız
mış gibi, sanki her güçlüğün halli zaruri imiş gibi, bozuk 
bile değildi. Bu, Katof için de imkan&1zdı. İçinden hudutsuz 

bir hiddet yükseliyor, fakat bu imkansızdık dolayısile az• 
hyor, hafifliyordu. Bununla beraber... Onu, bu budalaDlll 
kaybedivennesi için mi vermişti? Sordu: 

- Ne vakit düştü? 
- Vücudumun ilerisine düştü; Suen verirken alama~ 

ğım için düştü; elimden de yarahyım • 
Suen ilave etti: 
- İkisini birden düşürdü. 
Herhalde, vücutlannm arasındaki boşlukta arıyorlardı. 

Sonra Katıorıa Suen'in arasında aradılar. Araştırmaya~ 
tof da iştira kediyor, sinirlerine hükmetmeğe, her on 
timetrede bir, avucunu iyice açarak, etrafını yoklamağa 
hşıyordu. Ötekilerin elleri onunkine sürünüyordu. 

Birdenbire, bu ellerden biri elini tuttu. Sıktı ve bırali ı. 
madı. 

- Hiç bir şey bulamasak bile ... 
Katof da bu eli - gözleri yaaşrarak, kimden geldiği bel• 

li olmıyan ve bütün fısıltılar biribirine benzediği için hangi 
sese ait olduğu anlaşılmıyan bu kardeşliğe kendini kap~ 
rarak, durmadan sıkıyordu. Yaptığı hibe büyük, fakat belıf 
ki de boşu boşuna yapılİnış bir hibe idi ... Suen araştırma!.,. 
nna devam etmekle beraber iki el biribirine unhmf, öy ... 
duruyordu. Bu el sıkış, birdenbire, bir takallüs halini aldı. 

- İşte .• 
Sanki hep birden dirildiler .. Fakat: 
- Onların ldlç8k çakıllar obne •timden emin misini 

Samı var 



SAYIFA 6 

aliye lV üf ettiş 
muavinliği imtihanı 
'1aliye Teftiş Heyetinden: 
35 lira maa,lı Maliye Müfetti§ Muavinliği için 17 Tef· 

rinisani 1934tarihinde imtihan yapılacaktır. 

Aı .. anan şartlar ~onlardır: 
1 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde 

yazılı evsafı hai zolmak, 2 - 1 Kanunusani 1934 tari
hinde 30 dan yukarı yaşta bulunmamak, "asgari yaf 
kaydı yoktur,, 3 - Mülkiye mektebinden, Hukuk Fa· 
üültesinden, Yüksek Ticaret ve lktısat mektebinden 
veya hunlara mümasil aynı derecedeki bir ecnebi mek 
tepten mezun olmak, 4 - Ahlak ve seciye itibarile 
ıayanı itimat olduğu bittahkik anlafılmak. 

imtihana talip olanlar 31 Teşrinievel 1934 tari
hine kadar Ankara' da Maliye Vekaleti T etfiş Heyeti 
Reisliğine arzuhalla müracaat edeceklerdir. Arzuhale 
fU vesikaların raptı lazımdır. 1 - Nüfus cüzdanı ve 
adres, 2 - Kendi el yazılarile tercümeihal hülisası, 
"Memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hizmetle· 
rine dair resmi vesika raptedeceklerdir. 3 - Askerlik· 
ferini yaptıklanna veya tecil edildiklerine dair vesika, 
4 - Mektep fehadetnamesi veya tasdiknamesi, 
5 - Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduklarına 
dair hükumet tabibinin raporu. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere iki imtihana 
tabi tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankara'da ve ls
tanbul' da ve muvaffak olanların şif ahi imtihanı da 
Ankara' da yapılacaktır. 

İmtihan programı: 
1 - Maliye: 
A - Bütçe "ihzarı, tatbikı, tasdiki ve kontrolü,. 

Muhasebei Umumiye kanunu ahkamı, 
B - Vergi nazariveleri, teklif usulleri vasıtalı ve 

vasıtasız vergiler "Sedüllü vergiler, veraset vergileri, 
istihlak üzerinden alınan ver~iler, gümrük, inhisarlar, 
harçlar,, Türkiye'deki vasıtalı ve vasıtasız vergiler, 

C - Maliyemizin Varidat ve Muhasebe teşkilatı, 
D - istikraz nazariyeleri, tahvil amortisman, 

Türkiye düyunu umumiyesi, 
2 - lktısat: "istihsal, tedavül, inkısam ve istih

lak bahisleri,, 3 - Malt ve ticari hesap, faizi basit, 
faizi mürekkep, iskonto faizli hesabı cariler. 4- Hen· 
dese, ıatıh ve hacim mesahaları, 5 - Ticaret usulü 
defteriıi "esaslı ve pratik malômat,, 6 - Hukuku ida· 
re, Memurin muhakematı kanunu, Ceza muhakemele· 
ri usulü kanununun tahkikat usullerine müteallik hü. 
kümleri, ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, 
kanunu medeni ve borçlar kanunile ticaret kanunla
nndan maliyeyi alakadar eden ahkam, 7 - Türkiye. 
nin tabii, iktısadi, coğrafyası ve tarihi hakkında ma· 
l?mat, 8 - Fransızca "imla ve tercüme,, imtihan ne
tıcesinde müfettiı muavinliğine alınanlar üç sene son· 
ra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa 
Maliye müfettişliğine tayin edilecek ve bir sene staj 
için Avrupa'ya gönderileceklerdir. 2829 

Tt:J Q. KiYE 

llRAAT 
BA.N~SI 

··DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T ~DbQ 

KAKI iÇMEK lSTERSENlZ 
BOiUONTI RAKISINI 

TERCiH EDiNiZ 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

1\ialiye Velialetinden: 
Merkez kırtasiye deposunda müterakim kağıt. tahta ve 

çemberler yirmi gün müddetle ve pazarlıkla satılacağın-

dan iste~li .?lanların 28 birinci teşrin tarihine müsadif per· 
şembe gunu saat on beş bucukta on yedi lira o/o 7,5 teminat 
akçeleriyle birlikte merkezde miite~ekkil mübayaat komis· 
yonuna müracaat etmeleri. (2857) ~451 

1 Ankara Levazım Amirliği Satın 1 
Alma Komisyonu il~n hırt 

İLAN 
rekir~ağı k~taatı icin ~şağ~da cıns ve mıktan yazılı 

mevaddı ıaşe hızalarındakı tarıhlerde münakasaya konu
l~caktrr. Şartnamelerini görmek istiyenler hergün taliple
rın de belli saatte teminatlariyle birlikte Tekirdağmda 
Fır~a. satm~lma komisyonuna müracaatları. (3058) 

Cınsı mıkdan ait olduğu münakasa nevi ihale tarihleri 
yer 

K . fasulye 60,000 Tekirdağ 
.. 35.550 Malkara 

Nohut 25,000 Tekirdağ 

,, 14,000 
P. pirine 21,000 
P. pirinç 11.000 
Ç. pirinç 21,000 
Ç. pirinç 11,000 
t:ekirdeksi.z 

Malkara 
Tekirdağ 
Malkara 
Tekirdağ 

Malkara 

kapalı zarf 12/ 2. teş. 34 sa. 14 
,. ,, ,, ,, sa. 15 

açık 

münakasa ,, ,, ,, sa 15,30 
,, ., ,. ., sa. 16 

Kapalı zari 13/ 2. teı 34 sa. 14 

" 
" ,, 

,, ,, ,, sa. 15 
13/2. teş 34 sa. 15,30 

tt ,, ,, sa. 16 

K. üzüm 21.000 Tekirdağ ,, 14/2. teş 934 sa. 14 
,, ,, .. sa. ı 4,5 " 11,000 Malkara .. 

Mercimek 21,000 Tekirdağ açık mü-

,. ı ı.uoo Malkara 
Bulgur 24,000 " 

İLAN 
Beş yüz elli bin kilo un 

kapalı .zarf usuliyle ihalesi 6 
Tesrinisani 934 sah günü sa 
at on dörtte yapılacaktır. 

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

~589 

İLAN 
Bin yedi yüz kırk yedi 

ton Değirmisaz kömürüne 
kapalı zarf günü verilen fi. 
at gali görülmüştür. Pazar
lığı 21 teşrinievel 934 pazar 
günü saat on dörtte yapıla
~~ktır. Pazarlığa i~tirak 
ıcm vaktinde teminatlariy
le beraber Ankara Levazım 
Amirliği satmalma komis
yonuna gelmeleri. (3078) 

8-4720 

İLAN 
Yüz kırk bin kilo fasulye 

kanalı zarf usuliyle ihalesi 
3 Tesrinisani 034 cumartesi 
günü saat on rlörttedir. Sart 
namesini görmek üzere her 
E!iin ve ih::ıle gününde vak· 
tinden eve1 teminat ve tek
lif mektuplarım makbuz 
mukabilinde Ankara Leva
zım Amirliği satmalma ko
misyonu Riyasetine verme· 
leri. (2849) · R-4450 

İLAN 
Beş vüz elli hin kilo Sa

man kapalı zarf usuliyle iha 
!esi 31 Tesrinievcl Q34 car
~amba j?"Ünü S<lat on dörtte 
vaprlacaktrr. SC\rtnamesini 
~örmek üzere her gün ve 
·hale P'.Ününde vakti muav
veninden evel teminat ~e 
teklif mektuplarım makbuz 
mukabilinde Ankara Leva
zım Amirliği satmalma ko
misyonuna vermeleri.. 

(2838) . 8-4448 . 

İLAN 

nakasa 14/2. teş. 34 sa. 15,5 
,, ., ., .. sa. 16 
,, 15/2. teş. 934 sa. 15 

8-4723 
İLAN 

İzmir müstahkerıı mevki 
kıtaatı icin 97800 kilo kuru 
fasulye 28 teşrinievel 934 
pazar günü saat 15 te kapa
lı zarfla alınacaktır. Sartna
mesini görmek üzer.e her 
gün taliplerin de betli saat
ten evet teklif mektuplarını 
İzmir müstahkem mevki sa
tın alma komisyonuna ver-
meleri. (2868) ~434 

İLAN 
İzmit garnizonuna 460 

Dariçe garnizonuna 110 
Tuzla garnizonuna 60 ki: 
ceman 560 ton krible maden 
kömürü 6 tesrinisani 934 sa
h günü saat· 15 te kapalı 
zarfla münakasası yapıla
caktır. Taliplerin belli saat
ten evel teklif mektuplariy
le birlikte İzmit'te fırka sa
tmalma komisyonuna ver-
meleri. (3079) ~718 

2~ 1. TESRİN 1934 CUMARTESİ 

l(umhara bütün hir istikbaldir. 

TÜRKİYE.İŞ BANKASI 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Sıvas • Erzurum hattı için 150.000 adet normal vo 

1950 adet makas kayın travers, 
2 - Fityos - Çatalağzı hattı için 40.000 adet normal ve 

1755 adet makas kayın travers, 
3 - Afyon - Antalya hattı için 160.000 adet nonnal v• 

1t70 adet makas kayın travers, 
4 - Afyon - Antalya hattı için 175.000 adet nonnal v• 

1365 adet makas kayın travers kapalı zarf usulU il• 
ayn ayn münakasaya c.ıkanlmıştır. 

.. ~ünakasa 5 teşrinisani 1934 tarihine müsadif pazartesi 
gunu saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında 
yapdacaktır. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odalı 
vesikasiyle 

1 inci parti için (5897) 

2 " " " (2882) 
3 " " " (7113) 
4 " ,, " (7915) 

liralık muvakkat teminatlarının merkez muhasebeciliğini 
yatınld!ğma dair makbuz veya Banka teminat mektuplan 
1Ie teklıf mektuplarını aynı gün ve saate kadar vennelerl 
ve komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (15) lira mukabiUı» 
de Ankara' da Nafıa Vekaleti Malzeme MüdürlüğUndell 
alabilirler. (2969) ~576 

Izmır müstahkem mevıcı 
hayvanatı için beş yüz yet - · 
miş dokuz bin iki yüz kilo 
saman 25 tesrinievel 1934 
perşembe gUnü saat 15 de 
kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin 
hergün ve taliplerin belli 
saatten evet tekliflerini lz. 
mir müstahkem mevki satın 
alma komisyonuna verme • 

Bu gördüğünüz bebeli 
doğduğu gün Tayyare 
piyangosundan (35.000)' 
lira kazanmı§tır. · 

teri. (2787) 8-4327 



~I. T~RIN 1934 CUMARTESİ 

Onu senelerden beri tanır, ağrılarda ve so~uıt 
algınlığındaki çabuk tesirini bilirsi~iz: 
ffi markasının tekeffül ettiği ASPiRiN, sizi bun~ 
~an ~r.a dahi memnun edecektir. 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat vilayet merkezinde müceddeden yaptırılacak 

olan "39737,, lira "76,, kuruş bedeli keşifli meydan "37937,, 
lira 

0
76,, kuruş bedeli keşifli buzluk ve "21937,, lira "76,, 

kuruş bedeli keşifli Beybağr Mekteplerinin inşaatı kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konularak 30 teşrinievel 934 ta
rihine müsadif sah günü saat on beşte ihalesi icra kılma· 
cağından talip olanlann şartnamesiyle evrakı keşfiyesini 
görmek üzere Tokat vilayetine müracaattan ve bu baptaki 
kanun dairesinde vuku bulacak teklifname1erini o gün To
kat Vilayeti Encümeni Daimi Riyasetine irsali ve tevdi 
eylemeleri ilan olunur. (6663) 8-4594 

Ankara Kız Lisesi l\f üdürlüğünden: 
1716 lira keşifli Talebe vestiyeri yaptırılması 20 gün 

müddetle aleni münakasaya konmuştur. Taliplerin keşif 
ve şartname ve projeyi görmek için mektebe ve münakasa
ya girmek için de bedeli muhammenin o/0 7,5 teminatile 
ikinci teşrinin birinci perşembe günü saat on beşte Mek
tepler Muhasebeciliğinde mübayaa komisvonuna müraca-
attan. (29Q2) 8-4607 

Jandarma Uınum l(umandaıılığı 
Aııl\:ara Satın AJma 

l(omisyonuııdan: . 

Askeri Fabrikalar Umum l\~üdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanla rr 

. 46340 Adet Muhtelif Makkap ) 
7700 ,, ,, Fireze ) 

11080 ,, ,, Destere ) 
3608 ,, ,, Rayba ) 22-10-934 
3820 ,, ,, Erkek ) 
832 ,, ,, Pafta ) 

1000 ,, Dcstere çakısı ) 
2000 ,, Bıçkı destereler ) 

22 Kalem Muhtelif malzem~( ) 22-10-934 
1 Ton Fosforlu Bakır ) 23-10-934 

Kınkkale Tapa fabrikası çatı derelerinin tamiri .23-10-?34 
Yukardaki malzeme ayrı ayrı pazarlık suretıyl~ h1za• 

lanndaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icr.a edilecektır. Ta ... 
tiplerin teminat ile müracaatları. (3049) 8-4676 

48 ADET OTOMOBİL DIŞ LASTİGİ 
9 ,, OTOMOBİL İÇ LASTİGİ 

48.86 METRE ARABA LASTİGi • 
Yukarda yazılı üç kalem araba ve btomobil lastıklen 

açık müzayede suretiyle 10-11-934 tariHinde s.atılacaktır, 
Taliplerin şeraiti anlamak üzere her giin fabrı~a umum 
müdürlüğünde nakliyat kısım amirliğine ve mtiza~edeye 
iştirak edeceklerin de teminatlariyle birlikte yevmı mu· 
ayyeninde komisyona müracatlan. (3051) 8-4694 

150 ADET ÇELİK SAÇ 28-10-934 
MUHTELİF VİDA VE ÇİVİ 28-10-934 
1300 KİLO SUTKOSTİK 28-10-934 
MUHTELİF BEZ 28-10-934 
Yukardaki malzemeler ayrı ayn pazarlık suretiyle .......... 

------------------~~~~~------------Cıbıl{ Kazası 

Mevcut nümune ve evsafına uygun olmak şartiyle 
( 43630) çift sarı kundura kaplı zarf usuliyle 26-10-934 cu
martesi günü saat 10 da satın alınacaktır. 

Serait ve nümune ve evsafını komisyonumuza ve İstan
bul'da Tandarma n:uayene heyetine müracaatla görmeleri 
ve münakasaya iştırak için ilk teminatının malsandığma 
yatırdığ'mı natık makbuz veya banka mektubu ile müna
kasa gün ve saatinde komisyonumuza gelmeleri. (2789) 

18-10-934 tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Ta· 

Belediye ReisliWnden: 
Çubuk kazasının su ve yangın koruma ihtiyacı için yap 

:::ı~cak altı yüz elli bir lira yetmiş beş kuruş bedel kıy
li 1tlı altı adet çeşme ve bir yangın havuzu kapalı zarf usu
'./ e 24-10-934 tarihine kadar münakasaya konulmuştur. 
tJ1~erne kamilen Belediyeye ait olacaktır. Daha ziyade 
il" sılat almak ve bedeli muhammenin yüzde yedi buçuk 
ı...1~~etinde depozito akçesini yatırmak veya muteber mil
; hr banka mektubunu hamil bulunmak şartiyle her gün 
ç e er saatte Çubuk Belediyesine münakasa günü olan 
arşarnba günü saat 16 ya kadar müracaatları ilan ·olunur. 
............ (3023) . 8-4653 

Jandarma u;uın Kumandanlığı 
Ankara Sabn Alma 

Komisyonundan: 
lll lrompte (600) eyer takımı kapalı z;ri usuliyle satın 
cı:;:.acak ve kapalı zari münakasası 3. 2 inci teşrin. 934 
bıak a~tesi saat 14 te yapılacaktır. İstekliler şeraiti anla -
A.111t Uezre İstaı_ıbulda Gedikpaşada J. MuaJ::e~e ~·.tine, 
l( a:ada Komısyonumuza ve münakasaya ıştırak ıçın de 
~8Yonumuza müracaatlarr. (2932) 8 -4604 

Ankara Askerlik Suhesinden: 
)ab 

1 
- Teşrin 934 celbinde Anka,; Askerlik şubesinde 

326 ancı olarak mukayyet ve yoklamalan şubede ~apılan 
bıa ~e daha evelki doğumlu piyade süvari, topçu, Jandar
Ol~ ava, nakliye, istihkam, muhabere sınıfına ayrılmış 
327 da~ 327. 328 doğumlu muhabere hava jandarma efradı 
lard ogum1u nakliye efradı kamilen celp ve sevkolunacak-tr. 

llaJt~i- l'oplama günü jandarmalar 20, piyadeler 24, sü~ 
26-ıO:c llluhabere sınıftan 23, topçular 25, hava sınıfı ıçın 

3 934 tarihidir. 
\ı'errn - Bedel verecekler toplanma gününden evel bedel 

1
-._:leri ilan olunur. (3014) 8-462.9 

..;ıınunıııu-rııu•ı•ıuıııııuııuıuıııııı1111H11111Dımıınııınnıa111111nuıımıııuuııuıu1111111111nı11111111ıııml 
~adın asla unutmaz _ 

~-------mıın,~--llllllllWIDWIBIUlmıılllllllll_. 
Jandarma Umum Kumandanlığı 

Ankara Satın AJma 
Komisvonundan: 

Aşağıd 1 .. 
lerde Ve a Ya.zıh (2) iki kalem eşya hizasında yazı ı g.un-
IClftn kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. İsteklıler 
flıuay~nıc ve n~munelerini her gün İstanbul Jandaı:na 
llıc içinne .~eyetıyle komisyonumuzda görebilirler eksılt
llıektub ~n ve saatinde ilk teminat makbuzu veya Banka 
ı-. (l 7~ ıle komisyonumuza gelmeleri. (2981) 
2-. (Is 

61
) Adet Kilim 8-11-934 perşembe günü saat 11 de 

.............._ 00) Adet Battaniye 8-11-934 ,, ,, ,, 15 te 
..... _ ------ 8-4720 

IIaı·ita -Unı M··d·· ı·· ...,.. den· . ı _ a . ıım u ur ugun . 
<~) kalern arıta Umum Müdürlüğü kartoğraf şubesi içi~ 
gUnü saat ~~~ boyasının pazarlığı 20-10-934 cumartesı 

2 _ T 
1
. edır. 

re Pazarlı~ 1~ olanların şartnameyi görmek üzere her gün 
e Ccbccidea ;Jti~ak edeceklerin de vaktinde teminatl~riy

arıta Satmalnıa komisyonuna gelmelerı. 
(3035) 8--472J 

8-4412 

Ankara l\lüddci lJmumiliğ.inden: 
Ankara hapishanesine açık münakasa ile 1934 modeli 

bir kamyon mübayaa edilecektir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere Müddei umumiliğe ve ihale tarihi olan 3 teş
rinisani 1934 cumartesi günü saat 15 de Vilayet idare he-
yetine müracaatlan (2923) 8-4531 

AnJ{ara Müddei Umumiliğinden: 
.Ankara C. Müddei U. liği hizmet otomobili için (3000) 

litre benzin açık münakasa ile satın alınacaktır. İstekli
ıerin şartnameyi görmek üzere Müddei Umumiliğe ve iha
le tarihi olan 3 teşrinisani 1934 cumartesi günü saat 15 de 
"ilayet idare heyetine müracaatlarr. (2995) 8-4597 

SER VE Ti FONUN 
43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta ~ 

olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be-~~ 
her sayısı 20 kunış. 

Ankara Şehri İçme Suyu 
Komisyonundan: 

Komisvon tarafmrlan Ankara'da Çubuk bendiyle Ziraat 
Enstitüleri karşrsmdaki bir mahalde ve bu mahal ile şehir 
arasmda dösenecr.k ana boruların malzemesiyle beraber fer· 
şivatı ve huna miiteferri amelivatı 22-8-934 tarihinden iti
baren iki a,• müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmustur. Miinakasa 22-10-934 tarih pazartesi günü saat 
15 te Ankara'da fş Hamn<la komisyonun dairei mahsusasm
ia icra kılmacaktır. Teklifname1er ve taliplerden aranılan 
vesaik muvakkat teminat bu husustaki münakasa şartname· 
cıinde ivzah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler 
bu husustaki sartname ve projeleri beş lira bedel mukabilin· 
-if" kom1tıvr•nrbn afahillrler. (2134) 7-3502 

liplerin teminat ile müracaatları. (3052) 8-4693 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekfiletinden: 

Trahom hastane ve dispanserlerine lüzumu olan (144) 
kalem eczayı tıbbiye olbaptaki şartname ve listesi muci• 
hince kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 30 
birinci teşrin 1934 sah günü saat 15 te Ankara'da Sıhha1 
ve İçtimai Muavenet Vekaletinde maljşus komisyonunca 
ihalesi yapılacaktır. Şartname ve listeyi görmek istiyen~ 
lerin İstanbul'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü4 
ne, Ankara'da Hıfzıssıhha İşleri Umum Müdürlüğüne 
müracaattan ve taliplerin şartnamesincl'eki tarifat veçhild 
hazırlanmış teklif mektuplarım teminat paralariylc hirl~k'.c . 
te muayyen zamanda Vekalete göndermeleri veya komı~ 
yona vermeleri ilan olunur. (2968) 8 - 4552 

Vilayet Sıhhat ve İçtllnai 
Muavenet l\lüdürlüITTinden: 

'-

.i28 senesi dişçi mektebi mezunlarından ~i.ş ta~ibi Sez.aı 
Zühtü Bey diplomasını kaybetmiştir. Yenısı verılecektırı 
Eskisinin hükmü yoktur. (2947) 8-4530 

Sümer Bank Umumi 
Miidiirlüğündeıı~ 

Ankara'da yeni inşa edilecek Sümer Bank Mer_kez ~i· 
nası için açılan proje müsabakasının pla~ları t_e~d~ tarı~I 
olarak evelce tesbit edilen 30 birinci teşrın tarıhının go· 
rülen lüzum üzerine 10 ikinci teşrin 1934 günü saat 17 ye 
kadar temdit edildiği ilan olunur. (3045) 8-4678 

İstanbu] Lise1er Alım Satın1 Ko
misyonundan: 

Komisyonumuza merbut Galatasaray Lisesinin y~i 
çarşı cephesindeki istinat duvarının Beıe.Iiye Fen heyetın• 
ce tehlikeli bir vaziyette olduğu bitdiı'ı1miş olduğundan 
yaptırılması ve Haydarpaşa Lisesinin de 1200 ton Kriple 
maden kömürünün 24-10-934 tarihine müsadif çarşamba 

'8111iM"•ım=••111 Kelepir e~ya lllll!RIJl llJlllllllllllll günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapaıı 7..aıf usuliyı.e 
1 ' münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şartnamesı4 

Oda takımı, karyola ve sair ev eşyasının en güzelini ni görmek üzere İstanbul Erkek Lisesindeki x;omisy~~ 
çok ucuz olarak yalnız Bahkpazan civarında Işıklar Kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ıhale. gu• 1 caddesinde (HALK MOBfLYE ~ \LONUNDA) bu· 

~ tursunuz. Telefon: 2037 8 _ 4323 nü teminatı" muvakkate makbuzlariyle birlikte Komısy04 
nıııııııııııııımıınııwuı:ruııı ıııuunuımltilllnıııır:ıııııııoıınuımıuııH111m111111111111ınııınıııııııau111ımılllilllllllllll111111H11111MllllllHllll!IMll ....!!n!!um!!!!:u~z!a.!.m~iı~·r:!a~c!aa~t:.!.la~rt~. !.:<6::4:0:;,:5.!,.) ____ ...;::8_4;..;4.;;.9_4 __ _ 

Askeri Fabrikalar 
Ticaret Kalemın<Ien: 

1000 ton çelik demiri 
15 

" aynalı demir 
30 

" hematit demiri 
15 

" demir cevheri 
Yukarda miktar ve cinsi yazılı malze'lle 27-10-934 cu

martesi günü pazarlıkla ayn ayn satın alınacaktır. Talip
lerin ve şartnamesini görmek istiyenlerin kaleme müra· 
caatlan. 8-4639 

Jandarma Umum Kumaııdaıılığı 
Ankara Satııı Alma 

Komisyonundan: 
flan edilen münaliasasma istekli çıkm~ası_?.d~ 

(1250) adet altlı üstlü demir karyola şartnamesı degışti~ 
rilerek yeniden kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Ve 
mÜJ}.akasası 4. 11. 934 pazar günü saat u~ te yapılacaktm 
Nümune ve şartnamesi İstanbul JancJ4rpıa. muaye.ne he .. 
yet.inde de vardır. Nümune ve şartnamesı komısyo~~ 
m~da ve İstanbulda h"° vakit göriilcbiliır. Ahcüaa.ı> mu• 
nakasa gününde ilk teminat makbuz veya banka mektubu 
ile komisyonumuza gelmeleri. (2949) 8 4601 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

İLAN 

Yozgattaki kıtaat ihtiyacı için asağ'ıda yazılı beş kalem 
erzak miinakasaya vazolunmuştur. Miktar teminat ve iha
le günleri hizalarında vazrhdrr. Taliplerin sartnamesini 
görmek üzere her gün saat 13 ten 14 e kadar Y ozgatta As. 
satmalma komisyonuna müracaatları. (2902) 

Cinsi 
Mercimek 
Patates 
Kuru soğan 
Sabun 
Zeytin yağı 

Teminat 
Kilosu Lira 
13,000 49 
35,000 135 
17.000 39 
5.300 49 

600 18 

İLAN 
Merzifondaki kıtat için 

215 bin kilo ekmeklik un ka
palı zarfla münakasaya ko • 
nulmu!'->tur. İhalesi 1 ikinci 
teş. 1 Q~4 persembe günü sa
at 15 de Merzifon Sa. Al. 
Ko. da icra edilecektir. Şart
nameler İstanbul, Ankara, 
Merzifon Sa. Al. Ko. lannda 
görülebilir. İsteklilerin 1540 
liradan ibaret olan teminat 
ve teklifnamelerile birlikte 
muayyen gün ve saatte mü
racaatları. (2928) 8-4522 

İLAN 
Mektepler için alınacak 

olan lacivert elbiselik ku
masın kapalı zarfla alınma
sından vaz geçilmiştir. 

(2954) 8---4588 

İLAN 
1NSAA T: An kara Gedik

li Kü~ük Zabit İhzari mek
tebinde yaprlacak koguş ve 
halal~r pazarlığa konmuş
tur. İhalesi 20-X-934 cumar 
tesi günü saat 11 dedir. Ta
liplerin kesif, proje ve şart! 
namesini görmek üzere her 
gUn ve pazarlığa iştirak e
Öecekl erin de teminatlariy
le M. M. V. satınalma ko
misyonuna vaktinde müra-
caatları. (3040) 8-4669 

İLAN 

Matbaa için pedal maki
nesi ve teferrüatı pazarlıkla 
ahnacaktrr. Sartnamesini 
görmek istiyenler her gün 
ve. pazarhğma gireceklerin 
25. 10. 934 perşembe günü 
saat 10,5 da teminatlarivle 
birlikte M. M. V. Sa. Al. ko. 
na müracaatları (3000) 

8-4613 

İLAN 

İhale tarihi 
24 Teşrinievel 934 
24 ,, " 934 
24 " ,, 934 

t Teşrinisani 934 
l '' .. 934 

8-4477 

İLAN 

~aatt 

15 
14 
15 
15 
15 

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

Hava ihtiyacı için muh -
telif nevi ve miktarda yağ 
almacaktrr. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün 
ve pazarlrğına gireceklerin 
28.10.1934 günü saat 14 de 
teminatlarite birlikte M.M. 
V. Sa. Al. Ko. na müracaat-
ları. (2997) 8-46l.R 

İLAN 

Hava ihtiyacı için 73, 80, 
85 oktanlık 850 ton benzin 

• pazarlrkla alınacaktır. Şart • 
namesini görmek istiyente
rin her gün öğleden sonra 
ve pazarlı~ma gireceklerin 
27. 10. 934 cumartesi günü 
saat 10,5 ta teminatlarivle 
birlikte M: M. V. Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. (2998) 

8-4615 

İL AN 

Hava ihtiyacı için 50 ton 
hintyağr pazarlıkla alına -
caktır. Sartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün öğle
den sonra ve pazarlığına 
gireceklerin 28. 10. 934 pa
zar ~nü saat 10,5 ta temi
natlariv1 e birlikte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na mür;ıcaatları. 

(2999) 8-4614 

İLAN 

Pazarlık gününde talip 
zuhur etmiyen 12 kalem 
~az kursuna ait malzeme bu 

(17391) kilo beyaz Vaze
linin kapah zarfında teklif 
~dilen fiat gali görüldüğün 
aeri pazarlığa dökülmüştür. 
!halesi 22-X-934 pazartesi 
günü saat 11 dedir. Taliple· 
rin evsaf ve şartnamesini 
görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edecekle· 
rin de teminatlariyle M. M. 
V. Satmalma komisyonuna · 
vaktind~ müracaatları. 

(3041) 8-4670 
1 

defa pazarlığı 21. 10. 934 pa-
zar günü saat 14 tedir. Ta
lipler evsaf ve şartnamesi-İLAN 

Gazdan korunma evinin 
ıhtiy~cr icin aşağıda mikta
n yazrh henzin ve yağlar sa
tın · alınacaktır. Pazarlığı 

23-X-934 ~ah günü saat 14 
tedir. Talipler evsaf ve sart 
namesini görmek üzere her 
gün öğleden sonra ve pazar 
lığa istirak edeceklerin gün 
ve saatin<le teminatlariyle 
birlikte M. M. V. satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

Kilo 
1006 Benzin 
6000 Mazot 
225 Mobil yağı B. 

ni görmek üzere her gün 
öğleden sonra ve paz'1rhğa 
iştirak edeceklerin o gün ve 
saatrnda teminatiyle birlik
te M. M. V. Satmalma ko • 
misyonuna müracaatları. 

(3002) 8-- 4611 

İLAN 

tuplariyle birlikte M. M. V. 
satmalma komisyonuna mü
racaatları (2971) 8-4577 

İLAN 
İstanbul K. hğ·ı emrin

deki kıtaat ihtiyacı icin 
53000 kilo bulgur kapalı bü
rüm yoliyle satrn alınacak
tır. üzerine bırakılması 6/ 2 
inci teşrin/ 934 salı günü 
saat 15,30 dadır. Bağlığını 

ve öğreğini görmek için her 
gün eksiltmeğe girmek için 
ele o gün ve saatinde dilek 
okuntusu ve pey akçesiyle 
komisyona ba~ vunna1arr. 

(3084) 8--4715 

İLAN 

Trabzon garnizonu ıçın 
11,000 kilo sade yağ kapalı 
hürüm yoliyle eksiJtmiye 
konulmustur. Ü 7-erine bıra
kılması 5-11-934 p~zartesi 
günü saat 15 tedir. !stekli
lerin o gün ve saatinde di
I('k okuntuolarr ve 767 lira 
25 kuruşluk pey akçeleriyle 
komi~vonda bulunmaları. 

(3085) B--4716 

İLAN 

Gaz Kursları için 7 kalem 
esya pazarlıkla alınacaktır. 
tl zerine bırakılması 25-10-
934 perşembe giinü saat 14 
dedir. İsteklilerin bağlığını 
görmek için her gün öğle
den sonra ve eksiltmiye iş
tirak edeceklerin belli gün 
ve saatinde teminatlariyle 
birlikte M. M. V. Satmalma 
komisyonuna. (308i) 

1 ::ka:·;;:;:;;;;:~sli;·ı 
~ ilan lan. ~ 
1 • 

İLAN 
Halde 39 numaralı dük

kan 20 teşrinieel 934 cumar 
tesi günü saat on buçukta 
pazarlıkla icara verilece
ğinden taliplerin müracaat-
ları. (3048) 8--4695 

tLAN 

1124,84 lira bedeli mu
hammeneli su işleri için lü
zumu olan 62 kalem malze
me 23 teşrinievel 934 salı 
günü saat on buçukta Bele
diye Encümeninde pazarlık 
la alınacağından taliplerin 
müracaatları. (3032) 

8-46fü 

İLA~ 

2675,06 lira bedeli keşifli 
Yenişehirde Karanfil soka
ğına parke inşası 23 teşrini
evel 934 sah günü saat on 
buçukta Belediye Encüme
ninde pazarlıkla yaptırıla
cağmdan taliplerin müraca-
attan. (3033) 8-4661 

Kiralık daire 
Alim Bey apartımanın

da nezareti fevkalade ve bü
tün konforu haiz bir daire 
k;ralıktır. Kapucrya müra-
caat. 8--4663 

i~ ARANIYOR! 
~ 

~ Yeni şehirde möble ve ~ 
~~konforlu bir oda veya ~~ 
~ küçük daire. . Telefon i 
i~ 1 8 4 O a müracaat. ~ 
~ 8-4689 

~~~~~~~~~, 

lmtiyu ıahibi ve Baımu . 
barriri F ALIH RIFKI. 

Umami neıriyatı idare eden 
Vazı i§leri müdürü NASUHi 
ESAT. _.,_ 

100 Kahn otomobil yağı 
10() Trasformatör yağr 
25 Konstans vağı 

(~012) R--4630 

Ordu sıhhi ihtiyacı ıçın 
996 kalem alet ve edevatı 

tıbbiye kapalı .zarf usuliyle 
satın alınacaktır. İhalesi 6-
11-934 sah günü saat 14 te 
icra edilecektir. Talipler ev
saf ve şartnamesini görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
ve münakasaya iştirak ede· 
ceklerin o gün ve saatinden 
evel teklif ve teminat mek-

Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye Matbaa -

~ sında bas1lmıştı1. 

T. Ta. C. U. l\lerlcez Reisliğiııdeıı: 

Elbise m ·· nakasası 
Cemiyet odacıları için elbise, palto yaptırılacaktır. 1'~ 

tiplerin Cemiyet Merkezinden şartnameyi almaları ve ınır 
nakasaya iştirak etmek üzere 25 birinci teşrin 934 perşef11' 
be günü saat on beşte muhasebe şubesine müracaat etf11t' 
leri. 8--4712 

~ Evl\:af Umıım Müdiirlüğiiııdeıı: 

ANKARA MAHRUKAT 
DEPOSUNUN DlY ANET Rİ· 
YASETİ KARŞISINDAN 

Bu kerre Dabağhanede Cüm· 
huriyet 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 

DOKTOR 

Baha Hazım 
GAZİ TERBİYE 

ENSTİTÜSÜ HEKİMİ 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanında Gençağa 
apartımanrnda Hususi 
daire telefon: 2661 her 

~ gün öğleden sonra saba· 
ha kadar gece müracaat· 

~ lan kabul olunur. 8-4396 

Hususi ders 
Halis bir Alman Hanım ve 

halis bir Fransız Hanım muk
tedir muallimleri ders lisanları 
veriyor. En çabuk metot ile mU
kalemc emin ve çabuk terakki
ler. 

Ucuz fiatlan 
Müracaat: mektupla posta 

kutusu (17) Ankara. 

l
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Mürebbiye 
Fransızca, almanca ve 

Italyanca iyi bilen yüksek 

seciyeli, orta yaşlı bir Avus· 
turyalı Hanım iyi bir aile 

yanında mürebbiyelik arı• 

yor. Adresi Hakimiyeti Mil

liye vasıtasiyle M. Moretti. 
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Hacıbayram caddesinde İcra dairesinin bulunduğu b~ 
nanın sıva ve badana gibi tamiratı yaptırı1acaktrr. Bu iŞI 
yapmak istiyenlerin 22-10-934 pazartesi günü saat on beşe 
kadar Evkaf İnşaat Müdürlüğüne müracaattan. (3081) 

. 8--4719 

P. T. T. Ankara Başmiidürlüğüııde~ 
·137 lira 39 kuruş bedeli keşifli telefon dairesindeki Jca' 

lorifer tamiratı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Taliplerin 22-10-934 pazartesi günü saat 15 te müdii'' 

lük kalemine miiracaatları (3083) s-4714 

Divaııı l\lulıasehat Riyasetinden: 
Divanı muhasebat dairesi kalorifer ihtiyacı için ın~ 

yaasma lüzum görülen 150 ton kadar Kadıköy kok köınil!~ 
münakasaya konulmuştur. İhale günü 9 teşrinisani 9,., 
saat 14 tedir. Talip olanların şeraiti anlamak için o# 
den evet idare ve hesap işleri müdürlüğüne müracaatlatf-

(3082) 8-4713 
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Muhterem halkımızın ehemmiyetle 

nazarı dikkatlerine: 
1 - Cümhuriyet bayramında yaptıracagm.rz dO ~ 

nanma tesisatını ancak N afra Vekaletinin ehliyeti 
fenniye vesikasıru haiz ve şirketçe mukayyet elek '* 
trikçilere yaptırınız. 

2 - Tesisatınızı yapan elektrikçi marifetile şir1'~ 
timize ihbarname gönderip tesisatınızı muayene etti· 
riniz. 

3 - Donanma tesisatırun esas tesisatrruzdan ve 
muaddidinizin tahammülünden fazla olup olmadığnıl 
elektrikçilere muayene ettirip şirketimize haber ve • 
riniz, ki icabında başka muaddit vaz' edebilelim. 

Aksi takdirde büylik arızalara, dolayısile şetirlO 
cadde ve büyük kısnnlannm karanlıkta kalmasına se-. . 
bebiyet verebilirsiniz. 

Tehlike ve arızalardan salCınmrz. 

Elektrik şirketi 
llllllllllllllHMlltlllfllltlllllllltllll••llllBMIUlllHllllllllllHllllllHIDDlllll••llllJ •&•••11•1••1•--11"" 

HAVACILIK VE SPOR 

1 

129 UNCU SAYISI ÇIKTJ 

-İÇİNDEKİLER-
- Hava muharebelerine karşı Pierre Cof 
- Londra • Melburn yarışını kim kazanacak? 

Orhan Haydat 
- Bugünün çok çabuk uçan tayyareleri 
- Uyku uyutan yeni bir zehirli gaz daha 
- Her genç tayyareci olabilir 
- En iyi arkadaş 
- 30 ağustos intibaları 
- Ehliyet ve liyakat meselesi 
- Erguvanın hikayesi 
- Grup birinciliklerinde Çankaya 
- Çankaya kaptanı ile bir mülakat 
- Ankara Bisiklet şampiyonluğu 
- Balkan Güreş şampiyonluğu 
- Amerika kupası 
- Sinema 

Hanımeli 

llyas 
'ervet Ziya 

Kemal Celal 

SİNEMALAR 
--'~ IKuL® YENİ 1 Bu gece 

Meşhur Tenor Herbert Ernst Groh 
tarafından temsil edilen: 
AŞKIN SESİ 

Almanca sözlü fevkalade güzel sahne
leri havi büyük operet. 

Ayrıca: Mikimavs futboku 

Bugün, Bu gece "-----
1{ İ BAR HIRSIZ 

Fransızca sözlü son derece cazip, aşk 
ve macera filmi. 

RONALD COLMAN· 
KAY FRANCİS 

Ayrıca: Mikimavs futbolcu. 

l~alil Naci Ka~teılık ve Matbaacılık Her nevi olan ve resimlerin kooyaları süratle cıkarıhr. Telefon: 1230 


