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Giindelik. 

HlZIM YOLUMUZ. 
F ALlH RIFKI. 

lktısat Vekili Celil Bey Ispar
ta gülyağı fabrikasının temeli a -
tıldığı sırada yeni bir nutuk söy
lemiftir. Celal Bey bu nutkunda 
tunu diyor: "Müıaverelerimizi bi
tirdik. Artık isabetli tethisler ko
yarak çalıfmak zamanındayız!,, 

Mesul cümhuriyet adamlarının 
Anadoludaki tetkik, mütavere ve 
tecrübeleri seneler sürdü. Doğru
sunu söylemek lazım gelirse bu 
memleket ve onun kabiliyetleri 
yalnız bizim tarafımızdan değil, 
Avrupa ilmi tarafından dahi ta • 
nınmamıştı. On sene evelki türk 
davası, Türkiye'nin imar ve inıa -
sı hakkında derin bir Qfk ve iman 
olarak hulasa edilebilir. Bu atk ve 
iman hiç bir zorluk karşısında sar
sılmadıktan başka, tecrübelerimiz 
mütaverelerimiz ve tetkiklerimiz' 
onları büsbütün kuvvetlendirmit
tir. 

Yeni bir medeniyet, maddi ma
nevi, yeni bir inıa ve imar hareke
ti demektir. Tanzimat ölmüt olan 
medeniyetten yaşamakta olan 
medeniyete geçmek lüzumunu his 
etmiıtir. Fakat bunun ilmini ve 
tekniğini anlamamııtır. Garp me
deniyeti namına son asır içinde 
Türkiye'ye ne girmişse, hepsinin 
T~rk.i.yevi. fakirleıtirdiği görül -
muştur. Şımendifer, girdiği mm -
~kayı ~sabri bir hortum gibi emip 
t~k~bnıt •. makine, her konduğu ye
~ dıt~ernı~ ve kemirmi,tir. Çünkü 

r mılletm kendisi tarafından ve 
J«:ndi menfaatleri hesabına iıle -
mıyen ~imendifer ve ınakinenin 
ve bütün müeueselerin vazifesi 
o ~ metin vatanını medenileıtir : 
mek d~~l, o milletin topraklannı 
v_e kl'bılıvetlerini iıtiımar etmek_ 
t~r. Şanghay'm Avrupadaki büyük 
lıman • !ehirlerin hiç birinden far
kı yc.ktur: fakat çin halkının Av
rupa mıntakasında halk yığınla _ 
rmdan hiç birine benzer tarafı da 
yo~r. Ne demiryolu, ne buharlı 
gemı, ne liman, ne makine ne 
serı!'aye hiç biri gittiii yeri ~na 
ıalup olmayanlar ve laülımedemi. 
yen.ler hesabına kurtarmaz, inta 
ve ımar etmez. Sanayileıen bir 
~rdun büyük bir hızla mimarlaş
bgı, halkın maddi manevi yüksel
diği görülür. Başkalarının serma
ye sanayilerine mekel olarak a -
imana memleketlerde ise eski 
ınüeueaele~i? aynı hızla yık;ldıiı, 
fakat hep~ının yeri bot kalıp hal
~n P&razıtleıtiği farkedilir. Tan
i''?at Ye sonraki inkılaplar oımanb· •mparatorluğu ülkelerini böyle 
ır meltel haline soktular. 

f Bir millet ancak kendisi tara -

1 •kdan kurtarılır demek, bir memh ette sanayi, sermaye, yollar ve 
I erıey Yeniden kurulurken, o mil-
et tar~fından kendi kurtuluıu he

sap edılerek kurulur, her tüten 
baca he d.. k 
1• ' r onen te erlek, her it • 
•Yen cark yalnız onun dirilmesi -

ne, güclenmeıine ve saadet bul -
maıına hizmet eder dem kt. 

E k. e ır. 

. s 1 sermayedarlar Türkiye' -O:: nasıl soyulacağını bilirlerdi. 
un yollar' limanlar, makineler 

ve garp med . • • d. ' nik .. enıyetının •ier tek-
... mueS1eseleri ile nuıl kurtula-

kagıni ancak. biz ö~enebilir Te 

arar ~ştırabılir~ik. lıte uzun ~U • 
ren muşaverelerımız t-ru .. L-ı . 

• ' ~ ~e~ 
mız .ve tetkiklerimiz bize bunlan 
tesp.ıt etti~i,tir. Şimendiferin 
h~k!katen ışe yaradığını timen • 
dıferlerimiz millilestirilip tarife 
ıst~hatr ile, halk develerden ve 
kağnılardan kurtarıldığı zaman 
aCS.-,...,ekteyiz. 

Osmanlı İmparatorluğu zama • 
nnvia ~uhar ve elektrik, yani IU'P 
nıedenıveti, bu memlekette ancak 
lllÜ~·~lek~1 ... re has olan bir tiirf. 

r~ ... ~ .. 2. inci .ayılaJa) 
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PERSEf. .• .:: 

Hergüo sabahlan Aokarada çıkar Her ~ercle 5 kuru, 

Belslclmbaramazaa konakları geldiler 

Gazi Hazretleri 
karşıladılar 

lsveç Veliahti Hazretlerini Ankara durağında 

ve akşam Çankay'-'da bir suvare verditer 

Cazi Hz. miıalirlerini Ankara durağında karıdarken. 

Reiıicümhur Hazretlerinin büyük 
misafirleri lsveç Veliahtı Prenı Güıtav 
Adolf Hazretleriyle zevcesi Prenses Lu
İz ve kerimeıi Prenıeı lngrit Hazeratı 
husuıi trenle dün saat 10,45 de Ank" -
raya gehniıleTdir. 

Veliaht Hz. Ankara miize•inde 

Prens ve Prenaeıler Hazerab iıtaıi
yonda refakatlerinde M. M. Mec:liıi Re
isi K.bım, Baıvekil lımet Pqalar Ha -
zeratr, Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü, 
Riyaseti Cümhur Umumi Katip Vekili 
Hasan Riza, baıyaverleri Celal, Muhafız 
alayı kumancLuu İsmail Hakkı Beyler 
bulunduğu halde Reiıicümhur Hazret -
leri tarafından karıılanmııtrı. 

istikbal merasiminde Vali ve Beledi· 
ye Reisi Nevzat, Hariciye Vekaleti 
Umumi Katibi Numan Rifat, Protokol 
Şefi Şevket Fuat Beylerle Ankara Mev
ki ve Merkez Kumandanları ve Emniyet 
Müdürü Salih By de hazır buluninuı -
lardrr. 

Takdim merasimini müteakip Reiıi
oiimbur HazretleTile Prenı ve Prenaea
ı .. Huerah ihtiram merasimi ifa eden 

Gazi'mizin ziyafette 
söylediği nutuk 

Altes Ruvayal; 
Bu gece, ulu konuklarımıza, 

Türkiyeye uğur getirdiklerini söy
lerken, duygum, tükel özgü bir kı
vançtır. 

Burada kaldığınız uzca si -
zi sarmaktan hiç durmıyacak ılık 
sevgi içinde, bu yurtta, yurdunuz 
için beslenmit duyguların bir yan
kuıunu bulacaksınız. 

lsveç, türk uluslarının kazan
mıf oldukları utkuların silinmez 
damgalarını tarih taıımaktadır. 
Süerdemliği, onu, bu iki ulus, ün
lü aanlı özlerinin derinliğinde 1 

sonıuz tutmaktadır. 
Ancak, daha batka bir alanda 

da onlar erdemlerini o denlü yal
tırıklı yöndemle göstermiılerdir. 
Bu yolda kazandıkları utkular, 
gerçekten daha az özençe değer 
değildir. 

Avrupanın iki bitim ucunda 
yerlerini berkiten uluslarımız, a -
taç özlüklerinin tüm ısadarı ola -
rak baysak, önürme, uygunluk kıl
dacıları olmuf bulunuyorlar; on -
lar, bugün, en güzel utkuyu ka -
zanmıya anıklanıyorlar: baysal 
utkusu. 

Altes Ruvayil; 
Y etmit betinci doğum yılında 

oğuz babanız bütün acunda saygı
lı bir sevginin, söyüncü ile çevre -
lendi. Genlik, baysal, içinde erk 
sürmenin gücü itte bundadır. 

Ünlü babanız, yüksek Kıralınız 
Beıinci Güatavm gönenci için en 

1 ısı dileklerimi sunarken, Alteı Ru
vayil, sizin, Alteı Ruvayil Pren
ses Luizin, sevimli kızınız Altes 
Ruvayil Prenses lngridin esenli
ğine; tüzün lıveç ulusunun gönen
cine, genliğine içiyorum. 

Not: Nutuktaki kelimelerin osmanlı
ca ve franıızca kartılıklan ikinci sayı
famızdadır . 

lsveç Veliahtı Hz. ak.eri teltif ediyorlar. 

Veliaht Hazretlerinin 
söyledikleri nutuk 

"- Reis Hazretleri; 
Haşmetlu lıveç Kıralı Hazret

lerile ailem ve tah11m hakkındaki 
çok dostane sözlerinizden pek zi
yade mütehaaıiı olduğum halde 
Prenseslerle birlikte Türkiyeyi ilk 
defa olarak ziyaretimizden fevka
lade memnun ve mahzuz olduğu -
muzu Zati Devletlerine temin et • 
mek isterim. Bize karşı gösteril • 
mi' olan güzel kabul, bizde çok 
kıymetli bir hatıra bırakacalrtır. 

Hatırası lıveçte hala canlı o -
lan tarihi hadiseler vaktile millet
lerimizi birleştirmistir. Şu halde 
terakkisi Zati Devletlerinin mü • 
nevver ve teciane idareleri altm -
da bahir bir ıurette göze çarpan 
genç Türkiye cümhuriyetinin doğ
masının, kuvvet bulmasının mem
leketimizde çok huıuat bir alaka 
ve teveccühle takip edilmesinde 
şaşılacak bir teY yoktur. 

Biribirlerinden uzak mıntaka
da ve yekdiğerinden tamamile 
farklı ~rtlara tabi bulunan mem
lt"ketlerimiz, aynı gayeyi, fikri .ve 
iktisadi memba ve serYetlerimizin 
inkitaf ını mümkün kılacak yegi • 
ne çare olan ıulliun istikrarı gaye
sini takip ediyorlar. Bu gaye elde 
edildiği ve dünyada itimat hüküm 
sürmeğe başladığı takdirde mil -
Jetlerimiz arasında daha normal 
münasebata rücu ümidi hasıl ola -
bilecektir. Türikye ve lıveç, her 
ikisinin de muhtaç olduğu müte -
kabiliyet esasına müstenit ticari 
münasebetlerinde bundan müıte
fit olacaklardır. 

Kadehimi, yeni Türkiyenin 

J 

Büvük Gazisi Zati Devletlerinin 
sıhhatine ve asil, kahraman türk 
milletinin saadet ve refahına kal

. dırrr ve içerim.,, 

aıkrri kılanın önünden seçmiıler Ye mı
zıka lıveç ve türk ınarılaınu çalmııtır. 

lıtasiyon biıuumclan çakarak otomo
billerine binerlerken istaaiyon dıımda 
yer almıı olan mekteplilerle kalat.lık bir 
hal" kütlesi Vliaht ve Prenı•lr Hue-

V el'faltt Hz. ile Pretualn Hazeraıı 
müzenin kapuırwla. 

ratmı ıürekli alkıtlarla karplamıılar v• 
bir ıüvari kıta•• ıelam durmuıtur. 

Muhterem misafirler ikamet edece& 
ri Ankara Palu otel~ae ıi~lerken ~ 
rinci otomobilde Gazı ve Veliaht Ha&r\ 
leri, ikinci otomobilde V ~t H~ • 
Jerinin zevceleri Pren•eı Luız ve Harıcl
ye Vekili Tevfik Rüıtü Bey, üçüncü oto
mobilde de Veliaht Hazretlerinin keri 
meleri Prenseı 1 nsrit ve muhabere mü
fettiıi Hüınü Riza Pata yer almıtlardll'. 
Reiıicümhur Hazretleri biyÜk konua.. 

lannı otele sötürdükten aoara Çanka • 
ya'ya avdet buyurmatlardır. 

Veliaht Hz. Çankaya'da 
Prenı Cüıtav Acloll Huntla-I A•. 

(Sona 2. inci .ayJada) 

lııtuhterem misafirler Hariciye Vekilimi%in öfte ziyafetinde - etnofrafya mtheal 8nflnde - 02'!1t mabedinde totofraf ahrlarten. 



eisicümhur Hazretlerinin 
nu ukların aki türkçe kel· e erin 
osn1aniıca ve fransızca karşılıklarrı 

1 - Tükel Tam 

2 - Öz;:ü Hususi Particulier 

3 - Kıvan\ Zevk Plaisir 

4 - Uz, uzc:ı Müddet, müddetçe Pcndant 

:.; - Ynnka Aksisl'l.da Echo 

6 - Utku Zaler Victoire 

7 - Sücrdcmlık Askeri fazilet ve hüner La V crtu des armes 

8 - Alan Saha Do maine 

9 - Erden Fazilet Qualite 

10 - Dcnlü Kadar Autant 

11 - Yaltırıklı Nurlu .Eclntnnte 

12 - Yöndem Usul, tarz Façon 

13- Özenç Gıpta Envi(I 

14 - Bitim Nihayet 

Bitim ucu 
" ExtrCınite 

15 - Bcrkiteıı Tespit eden 

16 -Ataç Ccddani Ancestralu 

17 - Özlük Vasıf Qualite 

18-Tüm Tamam Tout 

19 - luı Sahip 

20 - Bays .. k Huzuı Tranquilite 

21 - Onünne Terakki Progres 

22 - Uygunluk Ah:nk, vifak Concorde 

23 - Kıldacr Amil Fncteur 

24 - Anıklanmak Hazırlanmak S'appreter 

25 - Baysal Sulh La paix 

26 - Oğuz Mübarek Auguıte 

27 - Söyüncii Nişanei muhabbet 

28 - Genlik Refah, genişlik Prosperite 

29 - Erk sürmek Hükumet icra etmek Regner 

30 - Güç Kuvvet Forcc 

31 - Ünlü Şanlı 

32 - Gönenç Saadet Bonheur 

33 - lsı Har, aıcak Chaleureux 

34 - Esenlik Sıhhat Sante 

35-Tüzün Asil Noble 

Reisicümhur Hz.nin konukları geldiler 
(BC!§ı J. inci sayı/ada) 

kara Palaı'ta bir müddet istirahat bu -
yurduktan sonra Çankaya köıküne gide
rek Gazi Hazretlerine iadei ziyarette bu
lunmuılardır. Reisicümhur ve Veliaht 
Hazretlerinin bu telakilerinde Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Beyle İsveç orta el
çisi de hazır bulunmuılardır. Veliaht 
Hazretleri Çankaya köşküne geliş ve gi

diılerinde bir ihtiram krtuı tarafından 

ıelfunlanmıı ve mızıka lsveç ve türk 

milli marılanm çalmııtır. 

Çankaya köıkünden Ankara Palas'a 

dönen Prens Güıtav Hazretleri biribiri • 

ni müteakip B. M. Meclisi Reisi Kiznn, 
Baıvekil ismet Pa§t'lar Hazeratınm ve 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Beyin zi
yaretlerini kabul buyurmuılarclır. 

Pren es Luiz Hz. ziyaretleri 
kabul etti. 

lsveç Veliahti Hazretlerinin refika· 
lan Prenses Luiz Hazretleri de öğle 

Yakti Ankara Palas otelinde B. M. Mec

lisi Reisi Kazım, Baıvekil ismet Paıala\" 

Hnzerahnın ve Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Beyefendinin refikaları Hanıme -
tendilerin ziyaret)el".İni kabul etmiılerdir. 

Hariciye Vekilimizin 
Ziyafetinde. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey 
saat 14 te laveç Veliahtı Hazretleriyle 

Giindclik. 

BiZiM YOLUMUZ. 
{Ba§ı 1. inci •ayıfada) 

ve türkiyeli olmıyanlar aristokra - • 
•İaİ vücuda getirdi. Türk unsuru 
bu İstismar mekanizmasının için
de Parya haline geldi. Bir mem • 
leket, ancak istiklal ve kurtuluı 
iktısadiyatının usullerini bulup 
tatbik edebilirse, garp medeniye -
tinden bir parça olabilir; eğer bu 
usulleri bulup tatbik edemezse 
garp medeniyeti istismar müesse
selerinin ayakları altında param 
parça olur. 

Osmanlı inkılapçıları ile Ke -
malizm inkılabının esas farkı bu. 
dur. 

FALlH RIFKJ 

Prensesler Hazerah ıcrefinc Anadolu 
kulübünde hususi bir öğle yemeği ver -
mi§lerdir. Yemekte Veliaht Hazretleriy. 

le Prensesler Hnzerab, maiyetleri, H ri
ciye Vekili Tevfik Rüştü Bey ve refika· 
lan Hanımefendi, Hariciye Vekaleti 
Umumi Katibi Numan Rifat Bey, İsveç 

orta elçisi ve refikaları ve V cliaht Haz
retlerinin mihmandarlan hazll' bulun • 
muşlardır. 

Ünlü misafirler müzeleri 
gezdiler. 

Yemeği müteakip Veliaht Hazretle. 

riyle Prensesler Hazeratı beraberlerinde 
maiytleri, mihmandarları ve teşrifntçıla
n olduğu halde etnografya müzesini, ha
cıbayramdaki değerli eti kabartmalarını 
içine alan eslci eserler deposunu ziyaret 
etmişlerdir. Veliaht Hazrtleri Anadolu'. 
nun eski tarihini ve bilhassa Eti devri ve 
yakm türk devri tezyin sanayi eserleriy
le pek çok alakadar olmuşlardır. Veliaht 
Hazretlerine Maarif Vekaleti müzeler 
müdürü tarafmdan iyzahat verilmiştir. 

Veliaht Hazretleri bundan sonra 11h· 
hat enıtitsünü gezmişlerdir, 

Reisicümhur Hzo nin 
ziyafet ve suvareleri. 

Akşam muhterem misafirlerimiz ve
liaht Prens Güstnv Adolf §erefine Reisi
cümhur Hazretleri tarafından bir ziya. 
fet verilmiştir. Ziyafette Reiıicümhur 

Hazretleriyle Prens Hazretleri araırn
Ja aynca dercettiğimiz nutuklar irat e
di'miştir. 

Ziyıtf eti bir ıuvare takip etmiı ve 
geç vakt~ lcudar devam etmiştir. 

Döviz siyaseti 
ve Almanya 

Berlin, 3 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: 

Döviz siyasetinin yeni icabatı Al
manya'yı dünyadan tecerrüde sevket· 
mektedir. Ecnebi memleketlere yapıla
cak tediyat ve alman parasile döviz ibra 
cı hakkında M. Zaht yeni tahdidat koy
muştur. Yolcular beraberlerinde ancak 
10 mark götürebilecekler ve muhacirler 
yalnız istisnai ahvalde ecnebi dövizi a
labiloceklcrclir. Ecnebi memleketlerde 
ikamet eden alınanlara tekaütlükleri te
diye cdilmiyecektir'. 

ı 
t Gll .. TERE'DE. 

• 
lngiliz kabinesi 
Almanya ile yapı -
lan mali müza ere-
er hakkında i 

raporu tetkik etti 
Londra, 3 (A.A.) - İngiliz kabine

si bugünkü içtimamda, Almanya 'le 
yapılan mali müzakereler hakkında 

Sir Frederick Leithross'un raporurı:1 

dinliyecektir. 
Bu münasebetle Taymis gazetesi 

diyor ki: 
"Almanlar, daimi her türlü itilafa 

muarız görünmüşlerdir. Ticari borçla
ra gelince, müzakere pek az ilerlemiş 
ve hatta hiç ilerlememiştir. Buna bi
naen, takas sandığı taraftarları her gün 
biraz daha davayı kazanmaktadırlar . ., 

Aynı bahiste, Finanşel Niyuz yazı

yor: 
· İhracat tüccarımız alacaklarınır 

tediyesini beklerken, fransız meslek 
taşları sipariş üzerine sipariş atmakta
dırlar. Fransa'da alman mübayaatmın 

bu kadar çoğalmasr takas sisteminin 
tatbikine başlanması sayesindedir. 

lı:giliz parası hakkında bir yazı 

Londra, 3 A.A.) - Morning post 
gazetesi yazıyor: 

"Paramızın her defa düşerek altın 

fiatı çıkışında tek tük birkaç sesin Ja 
ha endişeleri duyuluyor. Bununla mü
tenasip olarak sarı madenin itharmdaıı 
korkmalıdır. Amerika altın esasını 

terk ettiği zaman, b~r:ıelrrilel nültut 
piyasasının karma karışık olacağından 
ve bunun bizzat Amerika için bir fay 
dası olmaksızın bcyne'milel ticareti 
bozmasından korkulmuştu. Hadiseler 
şimdi bu tahminleri teyit etmiştir. 

Kıymetten düşen bir paranın ihracat 
ticaretine muvakkaten faycl;ı ,rerrliği 

şüphesiz olmakla beraber, büyük Bri· 
tanya'nm ihraç ettiğinden fazla ithal 
ettiğini unutmamalıdır. Buna binaen, 
isterlingin düşme~i bizi lakayt bıraka· 
maz.,, 

Diğer cihetten Finanşel Taymis'in 
1.ıir taraftan isterlingc ve hatta ister
ling grevine olan itimadını ilan et-

• e beraber, "hükumetin para siya
setinin müşterek esası olan altına av
det nazariyesini muhafaza etmekte ol
duğunu,, eöylemesi şayanı dikkat gö
rülmektedir. 

Diğer taraftan birçok kimseler, 
açıktan açığa sağa müteveccih bir lıü
kfimet teşkili diğer endişeler de tevlit 
edeceği kanaatindedirler. İleri fırkala· 
rm bunu nasıl kabuledeceği sorulmak
tadır 

İngiliz- Sovyet miiııasehatı ve 
müfrit muhafazakarlar. 

Londra, 3 (A.A.) - Müfrit muha
fazakarlar mehafilinde ruslarla bütün 
sahalarda mukarenetten içtinap etmek 
temayülü artmaktadır. 

Post Morning gazete'Si, Londra ile 
Moskova arasında aktolunan ticaret 
itilafının münhasıran Rusya'nın lehin
de olduğunu yazmaktadır. 

Diğer taraftan Deyli Telgraf gaze
tesi Rusya'nm bir istikraz aktetmek 
.için İngiltere bankası nezdinde beyhu
de teşeobüslerde bulunmuş olduğunu 

kaydeylemektedir. 

Ceneral Gömböş ayın 
14 ünde Varşova'ya 
gidecek. 

Budapeşte, 3 (A.A.) - Ceneral 
Gömböş'ün Varşova seyahati 14/10 ta· 
rihine talik edilmiştir. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Anafartalar caddesinde 
'ISTANBUL 

eczahaneleridir. 

Yeni Romen 
kabinesini 
M. Tatares o 
eş e ı 

Bükreş, 3 (A.A.) - Rador A
jansı bildiriyor: 

Tataresko kabinesi şu suretle 
te~e kül etmiştir: 

Başvekil ve T eslihat Nazırı ve 
Hariciye Nazırı M. Tataresko, Da
hiliye: M. lncules, Adliye: M. 
Viktor Antonesko, Maliye: M. 
Viktor Slavesko, Milli Müdafaa: 
Ceneral Pol Angelesko, Ziraat: 
M. Sasu, Münakalat: M. Frana 
Soviçi, Mezahip: M. Lapedatu, 
Maarif: Doktor Ancelesko, Me
sai: M. Niş tor, Nazırlar heyetine 
memur M. Yamandi ve M. Valer. 

Müsteşarlar: 
Dahiliye: M. Öien Titianu ve 

M. fyuka, Ziraat: M. Kansikof ve 
M. Negura, Mesai: M. Valerro
man. Hava: M. Arimesko, Mali
ye: M. Kostantinesko, Ticaret: 
Profesör Leon. 

Sanayi ve Ticaret Nezaretine 
şimdi hariçte bulunan M. Manu
lesko Strunka tayin edilecektir. 
Onun muvasalatma kadar vekalet 
Maliye Nazırı tarafından deruhte 
edilecektir. 

M. Titülesko lıariciye nezaretini 
muhafaza ediyor 

Bükreş, 3 (A.A.) - M. Tata· 
resko, yeni kabineyi teşkil etmiş -
tir. M. Titülesko hariciye nazırlı· 
ğını muhafaza etmektedir. 

Yeni Romen kabinesi ve roınen 
eCkiirı umumiycsi 

Bükreş, 3 (A.A.) - Efkarı umumi 
ye, ikinci Tataresko kabinesi hakkın
da çok değişik mütaleada bulunmakta
dırlar. Bazı gazeteler bu kabineyi evel
kinden daha mütecanis bularak ömrü 
daha uzun olacağını zannetmektedir
ler. Bazıları ise, siyasi v:ıziyetin şim
di evelkinden daha ziyade vahim bir 
manzara arzettiği mütaleasındadırlar. 

Bununla beraber, herkes, hükumet 
meselesinde hakim olan şeyin M. Ti
tülesko'nun iştirak edip ctmiycceği ol
duğunda müttefiktir • 

Dimineatza gazete,i, M. Titülesk:.l· 
nun nihayet iştirak e1eceğini 'e g~1e

cek hafta başında Bi.ilı:rcş"e muvasalat 
edince yalnız bu hususta ameli şart!ar 
münakaşa edileceğini temin etmekte
dir. 

Mezkur gazete, basvckilin samimi 
bir mecliste yaptığı §U beyanatı kaydet
mektedir: 

"- Anlaşacağız. Bıliy.:>rum ki M. 
Titülesko'nun bana yapacağr muahaze 
ler vardır. Ben de ona kalbi tecssfüU
mü bildireceğim. Her halde anlaşaca
ğunızdan eminim.,, 

M. Titülcsko'nun yegane şartı, ölen 
M. Duka ile birlikte çizdiği harici si· 
yaset programının tatbiki olacağı bil· 
dirilmektedir. 

Üniversal gazetesi, M. Tit.ülcsk.} 
girmediği takdirde kabine hakkındd 
çok betbin görünmektedir. 

İ talya'nrn Çin siyaseti VP 

tesirleri. 
Roma, 3 (A.A.) - Jurnal Ditalya 

İtalyanm Çindeki mümessilliğini se • 
faret clerecesine çıkarması üzerine Pa -
riste ve Londrada izhar edilen hayretm 
yerinde olmadığını beyanla bunun va
ziyetin tamamiyle bilinmemesinden ile
ri geldiğini kaydediyor ve diyor ki: 

"Filhakika üç devlet arasında Çin • 
deki diplomatik mümessilliklerinin de
ğiştirilmemesi hakkında bir itilaf var
dır. Fakat bu itilaf, her hangi bir diğer 
devlet Çindeki mümessilliğini sefaret 
derecesine çıkardığı takdirde üç dev • 
Jete serbesti vermektedir. Avrupa dev
letlerinden biri olan Sovyet Rusya son 
zamanlarda Çinde sefirlik ihdas etmiş
tir. Esasen İtalya hükumeti bu kararı, 
haber matbuatta intişar etmeden evet 
Faris ve Londra hükumetlerine bildir
miş bulunmaktadrr. 

SOVYETLER BIRLlCl'NDE. 
---------------------------
Sovyetlerde 
intihabat başladı 

Moskova, 3 (A.A.) - Bütün Sov 
yet Rusyada mebusan intihabatma baş• 
Janrn•t .. ır. 

Japonlnr teYkif ettikleri iki ı:.o~·· 
yet şimcıulif c>rİ memurmm 

lnraktılar. 
Moskova, 3 (A.A.) - Viladivostok· 

dan bildiriliyor: Japon - Mançuri me .. 
murlarr 21. 7 tarihinde tevkif ettikler! 
iki sovyet şimendifer memurunu rus 
toprağına nakletmişlerdir. Bunlar, ya
lan ifadede bulunmağa mecbur edilmek 
için polisin işkencesine maruz kaldık • 
lannı bildirmislerdir. Yapılan tıbbi mu• 
ayenc bu işkencenin izlerini meydana 
çıkarmış ve memurların bozulan asabt 
cümlelerini tedavi için sanatoryoma na· 
killerine lüzum görülmüştür. 

Uzak ~arkta 
Moskova 3 ( A.A.) - Kabarovsk'darı 

bildiriliyor: Polis, Mupcn istasyonun
da Çin şark şimendifer memurlarına ait 
kufübü işgal etmiştir. 

---··----• 
ispanya kab·nesin·, 

•• 
• oru 

edecek 
teskil ... 

Madrid, 3 (A.A.) - M. Lliru radi• 
kal - katolik kabinesinin teşkilini ka " 
bul etmiştir. 

l\f. Löru kabineyi teşkile 
~alışıyor. 

Madrid, 3 (A.A.) - M. Löru kabl• 
neyi henüz teşkil etmediği gibi bu hu• 
sustaki fikrini de bildirmemiş olmakla 
beraber yeni kabinenin eskisine ben • 
ziyeceği ve yalnız muhtar sağcenahlar · 
federasyonunun birkaç mümessili ile 
sağcenaha doğru biraz daha mütemayil 
olacağı zannedilmektedir. M. Löru"nun 
siyasetine müsait bulunan mehafil bu 
tarzı halli normal ve parkmento pren• 
siplerine uygun bulmaktadırlar. Sol cec 
nah mehafilinin mütaleası ise buna tac 
ban tabana zıttır. O derecede ki, bunun 
rcisicümhur tarafından kabul edilmi • 
yeceği ümidini muhafaza etmektedir ~ 
ler. 

Sar reyiamı etrafında 
faaliyet 

Sarburk, 3 (A.A.) - Alman istihC 
bara t bürosu bildiriyor: 

Sar halkı hürriyet cephesi denilen 
cephenin li<lerleri arasında son zaman .. 
larda beliren yeni bir hareketi alaka il 
fakat istihza eder<:k takip etmektedir& 
Bu liderler söylediklı.;ri nutuklarda 
13. 1. 934 reyifunmda zaferlerinden e .. 
min olduklarını bildirmi terdir. Bunlar 
statükonun hararetli taraftarları olduk• 
larıru iddia etmektediler. 

Şimdi öğrenildiğine göre bu zev 
birdenbire Sar arazisi haricinde mesken• 
le r kiralamak lüzumunu hissetmi ler .. 
dir. Lideılerden biri olan avukat Sen.ıo. 

eler bugünlerde Loren'deki Forbahta • 
yerleşecektir. Bir senedenberi Sarburk 
villalarında yrleşmiş olan diğer aza da 
keza bu şehre gitmektedirler. Burilııruı 
bizzat kendi zafer temimıtlarma kendi· 
leri tarafından yapılan bu tekzip halka 
par1ak olduğu kadar yerinde gözükmek• 
tcdir . 

IVIilletler Cemiyetine 
müzaheret birliği 

Cenevre 3 (A.A.) - Milletler ""''oro 
yetine muzaheret dünya birliği, umurn 
katipliğini Brüksel'e naklettiğindenberi 
ilk defa. ohrak öün Cc.nevre'de toplan .. 
ınıştır. Dünyanın en büyük teşekkül• 

terinden biri olan Kanada milletler ce. 
miyetine muzaheret cemiyeti, birlik a• 
zalığına kabul edilmiştir. --···-

M. Fon Papen 
Budapeşte, 3 (A.A.) - M. Fon Pa• 

pen Tuna sahillerinde avlandıktan son .. 
ra Budapeşte'ye muvasalat etmiştir. 
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Havadan korunma 
için söylenenler 

Dünya harbı bittiği gün, milli mü
jafaa kuvvetlerine bir yenisi eklenmiş 
bulunuyordu ve tayyare denen bu ye
ni kuvct tekamül ettikçe, dünya da, bü
yük ve korkunç bir mesele karşısında 
bulunduğunu görmekte gecikmedi. Bu 
yeni mesele hava tehlikesidir: tayyare
lerle havalardan gelecek tehlikedir. 

En ileri gelen ve aklı eren kuman
danların, erkanıharbiyelerin çabucak 
benmsedikleri ve üzerinde işlemeğe 
koyuldukları bu hakikat, ne kadar ya
zıktır, birçok memleketlerde hala, laf 
ebelerinin tariz ve hücumuna uğramak
tadır. 

Bizde de bazr gazetelerde kapma bil
gililerin bu gibi gayretkeşliklerine ma
alesef rastlanıyor. Bundan dolayıdır ki 
"havadan korunma için söylenenler., 
diye bu yanlış kanaatlan mütalea et • 
'llek istiyorum. 

Hava tehlikesini meydana getiren 
t~yyareciliğin artan kudretini hiçe in
dırmek için, müdafaa silahlarına mik
natisi bir kuvvet izafe ederek kolayca 
tayyare düşürmek kabiliyetini kazandı
.-an, ve yüz yüz elli kilometre uzaklar
ja uçan tayyarelerin sesini duyan ve 
h_aber veren cihazlar uyduran bu gibile
n~e k~~~ı gülmekten başka ne yapda
bılecegı düşünülmeğe değerlidir. Bir 
temele dayanmryan uydurma sözlere 
karşı çok defa susmak doğru olur. Fa_ 
kat, bu gibi büyük memleket meselele. 
ri~de böyle bir müsamaha yapmağa im
kan tasavvur edemiyoruz. Ve bu itibar
la da bu gibi yazrlarrn bellibaşlı nokta • 
larına elatmağı borç biliyoruz. 

Burada yüz altmış iki bin top veya 
yetmiş atım bir tayyare düşürürmüş .. di
ye başhyarak bir top ve tayyare müna
kaşası yapmakta hiç bir fayda görmiyo
ru~. Bu ayrı bir mevzudur. Fakat şu 
kadarı hemen söylenebilir ki bir tek 
tayYarenin bile müdafaa edilmek iste
nen y~rin üzerine gelebilmesi başlıba
şına bır tehlike teşkil etmek istidadın
da bulunurken müdafaa silahlarının 
kudret ve takatinden d" ... ··1 k t • usuru ece ay-
yarelerden bahsetmek t ~ 

d 
amamen mana-

n~ ır. 

Son manevralarda, Paris, Londra 
tah . d" .•• 

rı.p e ılmiş ve manevraların net· _ 
1 . b"" 1 . ıce 
era oy e ıylan edilmişse hakik-t" 
b"" ı . d ın 
.oy e olmadığını ispata kalkmak bi-
ıam vazifemiz değildir. Çünkü b .. 1 
b" "dd" oy e 
ır ı ıayı ileri sünnek, nihayet hava-

dan korunma hareketlerine suikast yap 
mak ~anasına da çıkabilir: çünkü bu 
yol, mılU müdafaanın kuvvetlerunesi 
d~ek olan bir hareketi baltalamış ol

ıı:a~a da varabilir. Bizim, dünyanın gi
dışınden alacağımız ders, fayda veren 
ve millt müdafaamıza zarar venniyen 
ve akla yakın olan noktaları almaktan 
başka bir şey olmamak gerektir. 

Pariıı, Londra manevralarının neti· 
celerini. bu devletler, siyasetlerinin iy
caplarına uydurarak şu veya bu şekil
de gösterebilirler; fakat bu şekiller, bir 
başka devletin silahlanma, veya hava
d~~ k?runnıa bakımından tedbirlerinde 
ınuessır ol d k r· v .. atna I Ça, bunların düzgün-
Ug:nden ve doğruluğundan şüphe et

me te hiç bir mana dil ·· fil şun emez. 
!3u münasebetle Londra ve Paris U

zerıne d"" 
le . ' unya harbında, birçok tayyare

nn gelmiş ve b b 
da BÖ 1 om a atmış olduğunu 
E. er y emek .zaruretini görmekteyiz. 

g ' bu taarruzlard b"" ·· k . al an uyu netıceler 
ınatnaınış ise b 1 

. ' un arı tayyarenin o 
zarnankı kabil" . 
bii h. b" ıyetıne vermek kadar ta-

ıç ır şey olam y · b" 
ta b··t·· az. enı ır harp-u un d .. 
t .

1 
unya harbı boyunca mesela 

ngı tereye t ı 
a ı ınış bulunan 300 t 

bombanın bir gü . . on 
ni b .. n ıçınde, atılabileceği

ugun çocuklar da ögv renın. b 1 
maktadır. ış u un-

Zaınanunız tayy 1 . . 
çuı kab"ll . are erının artan u-

ı yetlerıne şimd. b. 
gazları, yangın b ' 1 ır de zehirli 

h . Onıbalarını (hattı v 
ta rıp bombalarını) ki agır 
yetindeyiz. e emek mecburi-

Paris manevralarında, dil 
yarelerinin müdafaa silahlarışnıan tay
da ·· .. 1 tarafın
.. n .goru meden bulutlar içinde Paria 
~zerıne kadar geldikleri muhakkak bu-
unu~ca artık Paris'in tahrip edilmemiş 
oJd~gunu söylemek için ya safdil yahut 
gafıl olmak gerekir. 

T?p. mermisi tayyarenin yanına var-
mak ıçın zam f 
b. . . an sar ına mecburdur ve 
ır yerı müdafaa için bir değil yUzler-

c_e, birçok yerleri müdafaa için de bin· 
lerce top kullanmak aarurldlr. En sen-

&io •• • .u.ı,a. ••••~ı. baa 
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Şeblr ve Taşr Sonbahar at 
yarışları yarın 
başlıyor 

Recep B. 
• 
lstanbul'da inti-
hap yerlerini 
gezdi 

İstanbul, 3 (Telefon) - Cümhuri
yet Halk Fırkası Umumi Katibi Recep 
Bey bugün Beşiktaş, Taksim ve Kara
köy intihap yerlerini gezmiştir. 

İntihap mmtakalannda halk hatip
leri tarafından nutuklar söylenmiştir. 
Mektep talebeleri hocaları tarafından 
sandık başlarma getirilmiş ve kendileri
ne intihap işleri anlatılmıştır. 

••• 

Küçük itilafın iktısadi 
teşriki mesaisi. 

İstanbul, 3 (Telefon) - 3 ta
rihile Belgrat'tan bildirildiğine 
göre, küçük itilafın iktısat mecli· 
sine reislik eden M. Y evtiç murah
haslara hitaben söylediği nutukta 
elde edilen neticelerin küçük iti • 
lafın iktısadi teşriki mesaisini im
kansız görenleri kati olarak tek • 
zip ettiğini kaydetmiğtir. 

Adliye vekaleti avukatları 
tasnif mi edecek? 

İstanbul, 3 (Telefon) - Bu • 
rada Adliye vekaletinin avukat • 
larr ihtısaslarına göre ceza ve hu· 
kuk olmak üzere iki sınıfa ayıran 
bir kanun hazırlamakta olduğu 
söylenmektedir. 

Ticaret odası intihabatı. 
İstanbul, ( (Telefon) - Oç senede 

bir yapılan ticaret odası meclisi azabk
lan intihabı bu sene yenilecektir. 

Gayri mübadil bono]arı. 

lstanbul, 3 (Telefon) - Ziraat ban
kasının yeniden müzayedeye mal çıkar-
ması gayri mübadil bonolarının 17 lira
dan 21 liraya çıkmasına yardım etmiştir. 

Gümüş paralar hasılmağa 
haşlanıyor. 

İstanbul, 3 (Telefon) - Cumartesi 
gününden itibaren gümüş paraların ke
ıilmesine ve birinci hafta içinde de basıl 
masına başlanacaktır, 

minden rnutlak olarak acizdirler. 

~unlar, yer silahlarına güvenmenin 
yerınde olmadığını gösterebilir. Yer si-

lahına güvenebilmemiz için topçunun 
tayyarecinin ve tayyarelerin ne yapa
caklarını peşinden bilmesi ve mermile-

rin tayyareyi havada arayıp bulacak 

zilşuur bir kabiliyete erişmesi şarttır. 
Bunlara mukabil, hava tehlikesinin 

bugün için bilinen ve en çok güvenile
cek karşı silahı yalnız havadan halkça 
alınacak tedbirlerle korunmaktan iba
ret değil midir? 

Halk etrafında top tüfek görmediği 
zaman beyhude yere ümitsizliğe düş

memek gerektir ve topun tüfeğin mev
cudiyeti ve tesiri yalnız orduyu alaka

dar eder. Halbuki, bütün dünyada hal
kın tabii bir mükellefiyeti halini alan 
havadan korunma tedbirleri en kuvvet
li teminattır ve bu tedbirlerin de kati
yen alınması lazımdır. 

Hava tehlikesinden bahsetmenin 
halkı korkuya sevkedeceği iddiası o 

kadar safdilcedir ki üzerinde durmağa 
hiç de lüzum görmiyoruz. Tehlikeye 

karşı hassasiyet, insanda onu karşıla
mak ve yenmek duygusunu uyandırır. 
Bundan nasıl gaflet edebiliriz?. 

Bugün halk takdir ediyor ki kendini 
müdafaa edecek en kuvvetli silah tay
yaredir, havadan korunmaktır ve bun
dan dolayı da durmadan fedakrihkta 
bulunmakta ve tayyareciliğini büyült
mek için çabpıaktadır. 

Tekrar ediyoruz: Halk için en emin 
korunma vasıtası kendi alacağı tedbir
lerdir; tayyaceleridir; top tiifek değil 
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·Veliaht Hz. müze def terine 
duygularını yazarlarken. 

Prenses Luiz Hz. müze defterine 
duygularını yazarlarken. 

Prenses lngrit Hz. müze defterin 
duygularını yazarlarken. 

Çankaya kulübü
nün ba'osu 

Bu ak9am halkevinde meni • 
min ilk balosunu Çankaya spor ku
lübü vermektedir. 

Balo sabaha kadar devam ede
cektir. 

Balonun neşeli geçmesi için 
herşey temin edilmiıtir. 

llıh.at Velıilimiz Keçiborlu labrl· 
lrcuının temel atma nathnu 

• 
Iktısat Vekili Celal 
B. Antalya' da 
tetkikatta 
bulunuyor 

Antalya, 3 - lktrsat Vekilı Celal 
Bey dün vilayeti, kumandanlığı, beledi
yeyi, C. H. Fırkasını ve Halkevi ile 
mahalli ve mali müesseseleri ziyaret et
miştir. Elektrik ve çeltik fabrikalarını 
da gezen Vekil Bey sahilde şelaleleri 
görmek için denizde bir tenezzüh yap
mıştır. Refakatlerindeki mütehassıslar 
su kuvvetlerini tetkik etmişlerdir. Gece 
Vekil Bey şerefine bir ziyafet veril
miştir. 

Celal Bey bugün kazalara gidecek ve 
Manavgat'm eski Antalya iskelesinden 
vapurla Alanya'ya geçecektir. (A.A.) 

Vekil Bey l\lanavgat'a 
hareket etti. 

Antalya, 3 - lktısat Vekili 
Celal Bey vali ve Antalya mebus
ları ile beraber bu sabah sa.at i de 
Manavgat'a hareket etmişlerdir. 

•••• 

Firdevsi'nin yıldönümiı. 
lstanbul, 3 (Telefon) - Yarın 

üniversite konferans salonunda 
İran şairi Fircİevsi'nin bininci yıl. 
dönümü merasimi yapılacaktır. 

İslanbul'un geçen haftaki 
buğday stoku. 

lstanbul, 3 (Telefon) - Ge
çen hafta lstanbulda buğday mik
darı 12707 tonu değirmenlerde ol· 
mak üzere 33308 ton idi. 

Çin askeri heyeti. 
İstanbul, 3 (Telefon) - Şeh • 

rimizde bulunmakta olan çin as -
keri heyeti bugün zabitan atış 
mektebini ve yarın harp akade • 
misini ziyaret edecekler ve öbür
gün Ankaraya gideceklerdir. 

Adanada be1ediye intihabatı. 
Adana, 3 - Ayın beşinci gUnü baş

lıyacak olan belediye intihabının son 
hazırlıkları da bitmiştir. 

Şehir meclisini teşkil edecek azala
rın tesbiti için dün 17 mahalle ocağı 

merkez nahiyesi ve vilayet heyetinin 
iştirakiyle saat 15 te C. H. Fırkası bi
nasında yapılan toplantı saat 18 e kadar 
devam etmiştir. Bugün de saat 11 de 
aynı heyet tekrar toplanmış şehir mec
lisini teşkil edecek fırka namzetlerini 
tamamen ve kati olarak tesbit etmiştir. 

Yarın dördüncü perşembe gününden 
itibaren evler ve çarşılar bayraklarla 
süslenecek, şehrin muhtelif yerlerinde 
hatipler belediye intihabının muhtelif 
mevzuları üzerinde söz söyliyecekler· 
dir. (A.A.) 

Ordu Belediye Meclisi 
azalıkları. 

Ordu, 3 - C. H. Fırkası idare ve o
cak heyetleri dün gece belediye azası 
namzetlerini tesbit etmiştir. 

ilkbahar at yarışları bittiği gün bq 
güzel ve kibar sporu sevenler cuma gun. 
terini nasıl geçireceğiz diye adeta üzül· 
düler. Fakat yaz tatilinden istifade eden· 
ler yarışları lstanbul'da da kaçırmadılar, 
Ankara'da kalanlar da yaz sporlarilo 
mevsimi çabucak geçirdiler. Daha lstan• 
bul yarışlarının münakaşaları bitmeden 
Ankaramızda da yarışlar başlıyor. 

5 birinci teşrin cama günü yarışların 
ilk günüdür. Buna rağmen koşulara 
ümit edildiğinden fazla at kaydedilmiş • 
tir. Bilhassa vilayetlerde koşan İngiliz 
atlarına üç tane daha ilave edilmiştir. 
Bunlardan Barç ve Salvator lstanbul'da 
da koştuklarından Ankaradaki koşuları 
hakiki kıymetlerini meydana çıkaracak• 
br. Ahmet ve Fikret Beylerin Grandezi 
ise ilk koşusunu Ankara'da koşacağmdan 
diğerleri kadar iklime alışmış değildir. 
Yabancı memleketlerden gelen atlar ilk 
koştukları mevsimde beklenen koşuları
nı yapamıyorlar, çünkü birdenbire ikli • 
me alışamıyorlar. Fransa'nm en tanın .. 
mış atlarından olan, Prens Halim Beyin, 
Ronflon'u Ankaraya geldiği zaman bü -
tün atçdar korktular. Kukklar Ronnon• 
un hikayeleri ile doldu. Yalnız bazı huy· 
suzlukları ümit veriyordu. Mesela hare-
ket yerinde duruyormuş, koşmuyormuş, 
arka ayaklarına el sürdürmüyormuş, 

nallatmıyormuş denildi. Hak"katen bu 
huysuzluklar görüldü fakat çabuk geçti. 
Geldiği memlekette bütün itinalara rağ
men nallanamıyan ayaklan nalbant Meh 
met Efendinin elile temizlendi ve nal • 
landı. Fakat iklime alıf31Dadı adeta has-o 
ta oldu ve koştuğu koşularda kendisin -
den çok aşağı kuvvette rakiplere geçildi. 
Halbuki lstanbul'da her şey yoluna gir 
di ve Ronflon Ronflon olmağa başlad .. 
Yeni gelen atlar da, Grandez müatesna, 
bu devreyi atlattılar denebilir. Onun 
için Ankara'daki koşulan çok sıkı ola~ 
caktır. 

Bahsı müşterek tanınmamış atlar ar& 
sında fazla kazanç verdiği İçin merakh181 
bu cuma şanslarından azami istifade 
edebilirler. Bu hususta kendilerine yar· 
dım etmeğe çalışacağız. Yannki nüsha• 
mızda koşuları ve kazanması ihtimali 
olan atları bildireceğiz. A. L 

Memlekete girmesi yasak 
edilen mecmua. 

Memleket haricinde ne§redil • 
mekte olan "Kafkas dağlıları" 
mecmuasının matbuat kanununun 
51 inci maddesine tevfikan mem· 
lekele sokulması icra Vekilleri be· 
yetince yasak edilmiştir. 

Ankara Halkevi Reisliğinden: 

Halkevinde, kadın ve erkek 
seslerinden mürekkep muhtelit 
bir koro teşkil edilecektir. 

Böyle bir .koroy;t aza olm~k 
için münevver hanım ve beylerın 
hergün saat 14 den 18 e kadar Hal4 

kevi katipliğine müracaat ederek 
isimlerini kaydettirmeleri rica o • 
lunur. 

Dinarda belediye intihabatı. 
Dinar, 3 - Belediye intihabı bit

miştir. Reyler tasnif ediliyor. 
(A.A.) 

söylerken. Keçiborlu lıiikürt oealılarımlan blrlntle: He~ tetlıikt• 6ulunuyor. 
llctısat Vekili Celal Bey tarafından. Keçihdu lıiildirt lalirilıunııfl ı.-.ı atım meruiilli yapddılım JfUaJlftdc. 
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SAYIFA 4 

[İlim tarihi musahabeleri 
Yunan riyaziyesi 

Pitagoras mektebinin riyaziyesi - Hipyas'ın Kuvadratiks'i bir 
hilalin sathı - Plato'nun riyaziye hocalığı - Öklit ve eseri 

Pitagoras ameli hesap ve adetler na
~ariyesini ileri götürmekle kalmayıp 

oklit hendesesinin I, II, iV ve VI inci 
nıakalelerine giren mevzuun çoğunu 

biliyordu. Gerçi tenasübe ait nazariye
sini müşterek mikyaslı olmıyan adetle
re tatbik edememişse de bir murabbaın 
kutriyle dıl'ı arasındaki nisbete ait hu
ıusi hale tatbik ettiği anlaşılıyor. Beş 
muntazam cismi biliyordu; muntazam 
beş dılı'nm (on iki yüzlü muntazam ci
ıim de buna istinat eder) 

Çizilmesi için altın kesme (*) da
Yasını bilmek lazımgeldiğine bakılırsa 
Pitagoras'ın hendeseye ait bilgisinin 
C!üşündüğümüzden fazla olması iycap 
eder. Bu dava riyaziyede pek ehemmi
yetlidir. 

Pitagoras kaim zaviyeli müsellesle
rin hassalarını öklit'ten evel ispat et
tnişse de Öklit'in bulduğu usuller ken
'di malıdır. Pitagoras'ın koyduğu usul
Jeri katt olarak bilmiyoruz; hu husus
taki bilgilerimiz tahminden ibarettir. 

Bir murabbaın kutru ile bir dıl'ı a
ıasındaki nisbetin müşterek mikyash 
olmamasını pek kolay bir usulle ispat 
etmiştir. Riyaziye henüz beşikte iken 
ispat tarzının bu kadar doğru olması 
hayrete şayandır. 

Hipyas'm maruf eseri müsavi sürat
li hareketi (biri zaviye ve diğeri bir 
müstakim üzerinde) haiz iki noktanın 
hareketlerini terkip etmekle e tde edi
len münhanidir. 

Kovadratiles denilen bu münhani bir 
zaviyenin herhangi bir nisbette taksi
minde kullanılır. Bu riyaziyecinin bu 
kadar zor bir meseleyi bu kadar ba -
ıit tarzda halletmesi takdire şayandır. 
Hipyas münhaniyi mibanikt tarzda çiz
mek için bir cihu iycat etmişse de 
Plato hendesede talı:simatsız cetvel 
Ue pergerden gayri cihazlara müsaade 
ıtmezdi. 

Sakızlı Hipokrat daire hcndesesini he
ri götürmüşse de asıl mühim meseleleri 
evelki müsahabelerimizin birinde ismi 
geçen üç klasik meseleden ikisini (dai
renin terbii ve mikabm tasnifi (**) me
selelerini halletmesidir. Müstakimler
Je çevrilmiş olan bir ıekil mesahasınm 
tayini basit bir mesele olduğu halde 
müstakim ve münhanilerle çevrilmiı 

tekillerin mesahasını bulmak meselesi 
bambaşkadır. Hipokrat'ın mesele halli· 
ne nasıl yaklaştığım söylemek faydalı 

olacaktır. Hal suretindeki basitlik ve za
riflik hayrete şayandır. 

Muasrrlarmdan bazılart kad;\r yük

sek riyaziyeci olmıyan Plato bir ri

yaziyeci ve her şeyin fevkinde olarak 

eyi bir riyaziye hocası idi. Riyaziyenin 

istintaca istinat eden bir ilim olduğu

nu çokça işitiriz. Riyaziyenin içinde 

'döküldüğü kalıba bakılarak mütalea 

yürütlürse bu iddia doğrudur. Çünkü 
bir riyaziyeci meselelerini, Öklit'in ka
ziye kurmak hususunda takip ettiği 

yoldan giderek halleder. Bu hal sure
tini kurma keyfiyeti ise esaslı mukad
demata istinat eden istintacı muhake-

me silsilesinden ibarettir. Fakat riya
ziyeci meseleleri tahlil usuliyle halle
der. Plato'nun açıkça gösterdiği veçhi -
le bu usul biricik usuldür. Eğer bu mu
sahabalerimizde işin tekniğine ve tafsi
lata girmeğe imkan müsait olsaydı Pla
to'nun zamanına dönüp mektebinde 
verdiffi bir dersi burada verirdik. Bu 
'derste Plato'nun meseleyi nasıl tetkik 
ve tahlil ettiğini, hal usulü bulunduk
tan sonra bütün meselenin ortaya ko
nup ilk mebdelerden başhyarak istintaç 
tarikiyle ve pek doğru iymali fikredil
diğini görürdük. Büyük bir riyaziye 

(*) Bir müstakimi taraf ve vasat 
nisbetinde taksim etmek davasına altrn
kesme davası denir: T. T. T. C. için 
yazdığım (Riyaziye tarihi) büroşürüne 
"lıakimz. 

(**) Bu meselenin bir ismi de Delyan 
meselesidir. Bu isim Delas mabedinde
ki mikap şeklindeki kürsüden gelir. 
Y. M. M. nin 77 nıımaralI mecmuasmda 
(fen. mühendislik ve medeniyet) maka
lesine bakJmz. 

hocası, büyük bir usulcU olduğu şüphe
siz olan Plato'nun ilim hocalığına son. 
ra temas edeceğiz. 

ÖKLİT - Öklit'in §Öhreti usul is
mindeki maruf eserinde yatar. Bu eser
de, mahrutiyat hariç olmak üzere, ipti
dai hendesenin en mühim kaziyeleri 
sistematik bir surette arzedilmiştir. 

Eserin büyük bir kısmı evelki eserler
den toplanmıştır. 

Kaziyelerin veriliş tarzı (ki bu da 
beyan, ifade, tersim, ispat ve neticeden 
mürekkeptir) Öklit'in malıdır. Bu eser 
terkibi mahiyet arzetmekle beraber, 
ispatlar mantıki ve sahih muhakeme 
silsilesine göre yazılmıştır. Bir takım 
tarifler ve mevzulara istinat eden bu 
muhakeme silsilesinin istihsal tarzına 

ait bir ip ucu görülmiyor. 

Bu tariflerle mevzualar birçoğu be

dihi olmıyan faraziyelere oturtulmuş -

tur; bilhassa muvazi hatlara ait miitea

rife bedihi olmamakla kalmayıp doğru

luğu ispat edilemez. ispatların veriliş 

tarzına ait sebepler ve iyzahlar görül

miyor; terkibi ispatlar verilmişse de 

bunların istihsaline ait tahlil usum ve

rilmemiştir. Öklit meselelerini nasıl 

halletmiş Bunu bilmiyoruz. Hal suret

lerini yazmış ve hu işi pek eyi görmüş

tür. Diğer taraftan, kaziyeler tam bir 

hendesi muhakeme zencirini teşkil et

mek üzere dizilmiştir. Birinci makale

nin ilk otuz iki kaziyesine ait mantıki 

münasebetler şu şekilde cetvel tarzında 
gösterilebilir. 
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Bir ila dördüncü ve altıncı makale
ler müstevi hendese, beşinci makale te

nasüp nazariyesi, yedi Ha onuncu ma
kaleler adet nazariyesi, on bir ve on 
ikinci makaleler mücessem hendeseden 
bahseder. On üçüncü makalede bir fih
rist, altın kesme ve beş muntazam cisim 

ile diğer maddelere tahsis edilmiştir. 
Öklit'in hendesi optiğe ve hendesi 

heyete dair bir eseri vardır. Öklit esas 
itibariyle bir mantıkçı idi. Öklit hen
desesinin yakın zamanlarda dünya mek 
teplerinden çıkarılıp atılması bugün 
tahsil görmemiş kimseler muhakeme 
kabilieytinin iki asır evelkilere nazaran 
geri olduğunu iddia edenlere hak ver
diren sebeplerdendir. 

SALİH MURAT 

fuğlada yo) faaliyeti. 
Muğla, 3 - Bodrum mıntakasının 

Akyol - mumcular arasında yol çalış
ması devam etmektedir. Son bir ay için 
de Bodrum yollarına 500 amele gel
miştir. Bu mmtakada şimdiye kadar 4 
kilometre kaldırım, bir buçuk kilomet 
re uzunluğunda da hendek açılmıştır. 

Milas mmtakasında müteahhidin çalış
tığı yerde 300 metre kadar silindiraj 
ve bir buçuk kilometre uzunluğunda 
taş hazırlığı yapılmıştır. Bu kısmın bir 
ay içinde biteceği muhtemeldir. Milas 
mükellef amelesi ayın birinden beri sa· 
lışmağa başlamış, bunlara Kaya ve Ba
ğayokuşu yerlerinde iş verilmiştir. 

Muğla - Tavas yolunda bugünlerde 300 
amele çalışmaktadır. Marmaris mmta· 
kasında çalrşma işi ayın beşinde başlı

yacak ve Akkaya ve ova kısımlarında 
çalıııtacaktır. (A.A.) 

HAKiMiYETi MiLLiYE. 

1 Yabancı po•tası. 

Dünya meseleleri 
ve silahsızlanma 

lngiliz Avam Kamarası azasından ve 
silahsızlanma koni er ansı reisi olan Sir 
Artur HENDERSON, La Depeche ga
zetesinde §U makaleyi ne~rediyor: 

Cenevre'ye Milletler Cemiyetinin 
on beşinci içtimaiyle aynı zamana te· 
sadüf eden hususi bir seyahat yaptım. 

Seyahatimin asıl sebebi M. Bartu'nun 
teşebbüsiyle silahsızlanma umumi kon· 
feransının 8 haziran içtimaında kabul 
edilen çalışma programında daha ileri 
gitmek imkanı olup olmadı(!ını tahkik 
etmekti. Silahsızlanma bürosu o za
man umumi komisyona teklif edilecek 
bir uzlaşma projesi hazırlamak vazife
sini almıştı, fakat bu proie ancak silah
sızlanma konferansı üzerinde fena te· 
sirler yapan muallak meselelerin halli 
için hükümetler tarafından ciddi gay
retler sarfından sonra hazırlanacaktı. 

Bütün dünya devlet adamlarının bir a
rada toplanması onlarla istişare etmek 
için J:tfö:el bir fırsat veriyordu. 

Bu konuşmalardan mühim müzake
relerin terakki göstermiş olduğu ve 
bunların. muvaffakıyetle neticelendik
leri takdirde karışık dünya vaziyeti ü
zerinde çok hayırlı tesirler yapacağı 

kanaatini edindim. içtimadaki temsil 
heyetlerinin budunlararası (beynelmi
lel) vaziyetine nazaran kendilerini bir 
bütün addettiklerini. veyersiz bir nik
binliğe kapılmadan, umumi bir surette 
salah alametleri mevcut olduğunu, ve 
bu içtimaın Milletler Cemiyetine daha 
kuvvetli bir vaziyet verece~ine ina.'1-
drklarını müsahede ettim. Hemen her 
yerde vaziyete Sovyet Rusya'nm cemi
yete girmesi beklenmesinin hakim ol
duğunu gördüm. Bu projeye karşı mu
halefete telmihler pek medihkar değil
di. Bu vaziyetin hakiki derin sebepleri
ni anlamak mü kül olduğunu itiraf edi
yorum. Milletler Cemiyeti budunlara
rası (beynelmilel) dostluk, tesanüt, 
sulh, teşriki mesai ve emniyet prensip
lerini himaye ediyorsa, Sovyet Rusya
ya veya herhangi bir devlete vaki olan 
davetin formülü üzerinde tenkitler or
taya atmak eyi bir fırsat değildir. Bu
nunla beraber, günlerce müşkül tered· 
dütler ve memnuniyet verici davet for
mülü bulmak için bir sürü gidip gel
meler oldu. 

Bu iğneleme siyaseti beni iki sebep
ten hayrete düşürüyor: Birincisi, kom
şu devletler münasebetleri arasında ih
tilafların seri tekamülü ki harp tehli
kesini artırıyor. İikincisi, Sovyet Rus
ya'nın dünyada işgal ettiği hususi mev· 
ki dolayısiyle bu memleketin Milletler 
Cemiyetine girmesi hadisesinin manası. 

Her bakımdan bir tesanüde olan 
mühim ihtiyacı ispat eden ve muhtelif 
memleketlerin karşı koymaları lazım

gelen tehlikeler, hemen her ocakta ka
yıplar ve ıstıraplar doğurmuş olan mi
silsiz bir iktısadi buhran ve fen saye
sinde zaman ve mekandaki setlerin il

gası dolayısiyle muhakkaktır ki beşeri 
menfaatler Cenevre'de gördüğümden 

başka bir vaziyet almak iycap ettirmek
tedir. Fikrimce, milletlerin, siyasi, ik
tısadi ve içtimai bir tek bütünün unsur· 
lan olduğu kabul edilmelidir. Bunun 
içindir ki, ister ehemmiyetli ister ehem 
miyetsiz olsun, ve sebepleri ne olursa 
olsun, muhalefet ne meşru bir hotbin
lik ve ne de eyi anlaşılmış bir hususi 
menfaat temsil ediyordu ve Milletler 
Cemiyeti üzerinde ki tesirleri dolayısiy
le, bu muhalefet muvaffak olsaydı teh
likeli olacaktı. 

Tarihi bir hadise sıfatiyle Sovyetler 
Birliğinin vaziyet değiştirmesi pek 
mühimdir ve Milletler Cemiyeti bina
siyle Cenevre otellerindeki başlıca mu
haverelerde bu mevzuun hakim olması
na hayret etmedim. Sovyetler Birliği
nin Milletler Cemiyetine diğer devlet
lerle aynı hak ve şartlar içinde girme
sinden en fazla müteessir olanlar bile 
son yirmi sene zarfındaki hadiselerin 
verdiği baş dönmesinin tesirinden kur
tulamıyorlardı. Fakaf umumiyetle ma
zisine rağmen Sovyet Rusya'nm Mil -
letler Cemiyetine hararetli bir sulh ar
zusiyle ve bütün komşulariyle dostluk 
münasebetlerini sıklaştırmak emeliyle 
geldiği kabul ediliyordu. Rus meselele
rine pek büyük bir alaka göstermiş bir 
adam sıfatiyle, dünya teşriki mesaisi 
lüzumunun Sovvet Rusva'vı. Milletler 
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( Memleket Postası J 
Kırşehir mektubu 

(Hususi) - Vali vekaletine ta -
yin edilen Şevki Bey eylUlün 17 sinden 
beri iş başındadır. Halk, Kırşehir'in 

idari, iktısadi ve içtimai vaziyetini çok 
eyi, yakından bilen bu kıymetli idare -
ciye büyük ümitlerle bağlanmıştır. 

Anadolu'nun ortasında, demir yolla
rından uzakta bulunan Kırşehir bekledi
ği iş adamına kavuştuğundan dolayı 

bahtiyardır. 

Memlekette göze çarpan bir faali
yet başlamıştır. 

Vali Bey devaire ve belediyeye gön -
derdiği bir tamimde "memleketin, içti
mai, iktısadi ve hassaten umran vazi
yetlerinde gördüğüm derin boşlukların 
bilgili ve devamlı mesai hamleleriyle 
doldurulabileceğine kaniim, yığın ha
linde bulunan işler, başta yol olmak ü
zere, sıraya konulmuştur. İş arkadaşla
rımın günlük vazifeleri fevkinde devam 
1ı ve verimli bir harekete geçmelerini 
rica ediyorum.,, demektedir. 

BANDO 
Fırka tarafından lstanbul'a ısmarla

nan şehir bandosu geldi. Askerliğini 

mızıka kıtalannda yapan genç efrattan 
mürekkep bir heyet Süleyman Beyin 
riyaseti altında belediye bahçesinde 
her gün provalarına devam etmekte
dirler. 

Bando, gençlerin tükenmez heves
leri, şefinin yılmaz azmi sayesinde az 
zamanda mükemmelleşecektir. 

Cemiyetine derhal aza olmadığı tak
dirde, onunla sıkı bir münasebet tesi
sine mecbur edeceğini daima hissettim. 

Benim anladığıma göre, Rusya'nın 
hususi vaziyeti onun Milletler Cemi
yeti azası olması, Jüzumunu azaltmı

yor, biJakis ! Bir komünist birliği bile 
dünyanın diğer milletlerinden ayrı ka
lamaz. Diğer taraftan, son seneler zar
fında Rusya'nın Milletler Cemiyetine 
yakınlaşmasını büyük bir memnuniyet· 
le görüyordum. Böy1elikle tamamen ay 
rı hükfımet şekline malik budunlar 
(milletler) mümessillerinin biribirle
riyle temasa gelmek fırsatları hiç şüp
hesizdir ki Sovyet idarecilerinin fikir
leri üzerinde büyük bir tesir yapmış
tır. Bunun neticesi olarak, cemiyete 
karşı müstakbel vaziyetlerini mütalea 
etmek suretiyle akit selimlerini göster· 
diler. Stalin'in dediği gibi Milletler 
Cemiyetinin harba mani olabileceği ve 
bir dereceye kadar sulh davasını kuv
vetlendirmiye yardım edebileceği ne
ticesine vardıktan sonra şimdi Millet
ler Cemiyetine girmiye hazırlanıyorlar. 

Bu tekamill bana, her bakımdan mem
nuniyet verici görünüyor, ve dünya U

zerinde ancak hayırlı bir tesir yapabi
Jir. Bir yıl oluyor ki, Birleşik Amerika 
ile Rusya'nın Milletler Cemiyetine git
gide artan eyi münasebetlerine ve bu 
develtlerin Milletler Cemiyetince ha
zırlanacak herhangi bir dünya istişare 
sistemine iştirakleri imkanına işaret e
derek sulh yolunda müşterek bir çalış· 
ma için Moskova ve Vaşington yolları
t'\ın Cenevre'den geçtiğini söylemiştim. 
Hadiselerin bu fikri teyit etmiye doğ
ru gittiğine samimi olarak inanıyorum. 

Oldukça endişe uyandıran diğer me
seleler arasında hassaten Uzak Şark, 

Avusturya meseleleriyle, cenubi Ame· 
rika'daki ihtilaf, Sar plepisiti ve şark 
paktını zikredeceğim. 

Şark Lokarnosu hakkında alman ce
vabı benim için hayret edilecek bir şey 
olmamakla beraber çok hoşnutsuzluk 

uyandırdı. Mıntakavi ittifak ve paktla-

rın muayyen bir mıntakanın bütün dev
letJerine şamil olmak ve geniş bir ptan 
dahilinde Milletler Cemiyetinin mesu· 
liyeti altında aktedilmek şartiyle fay
dalı bir iş görebileceklerini kabul et
mekle beraber bu nevi paktlara karşı 

hiç bir zaman fazla taraftarlık etme
dim. Dünyanın en karışık yerlerinde 
hedefleri dostluk, ademi tecavüz ve 
teşriki mesai olan bu neviden paktlar 
vardır. Onlar lüzumlu oldukları yerle
rin Milletler Cemiyeti nüfuzunun neti
celeridir. Mıntakanm bütün devletleri
ni içine alabilmesi şartiyle şark lokar
nosu Milletler Cemiyeti davasına biz· 
met edecekti. Çünkü Cemiyetin azası 

ola nbütün milletler kendi emniyetle· 
rini muhafaza için iştirak edebilecekle· 

Rizcdc belediye intihabatı 
başla<lı. 

Rize, 1 - Bugün merkez ve 
kazalarda heJediye intihabına hat· 
lanmış, şehrimizin her tarafı bay • 
raklarla donatılmıştır. Kadın ve 
erkek müntehipler neşe ve sürurla 
kütleler halinde belediyeye akın 
etmektedirler. 

Aksaraycla Karasiiz hatakhğı 
kurutu la,·ak. 

Aksaray, 1 - Sıtma mücadele 
heyetince kurutulmasına karar ve
rilen beş bin hektarı geçen Kara
söz bataklığını ke!f etmekte olan. 
Sıhhat Vekaleti mühendisi iıini 
bitirmi, ve dönmÜ!tÜr. Kurutula. 
cak yerden 50 bin dönümden faz
la ekine ve dikime yarar tarla çı • 
kacaktır. Yakında kurutulma iti
ne ba!lanacaktır. 

Uşak fahrika .. ı im ayın hc..:incle . . 
istihsale haşlıyor. 

Usak, l (AA.) - Yaptığı büyiik t~ 
kilat dolayısiyl<. bu sene ıeker fabriku• 

istihsalatına 5 birinci teşrinde başlıya· 

caktır. Dün defne dallariyle süslenmiş 

bir trende ilk pancar geldi ve JS!lO ame
le bu treni merasimle karşıladı. l'k ,.,an
car t:\hiplerinden altı kişiye fobr·kaca 
ikra- · verildi. 

ri bütün bu mmtakavi misakların Mil· 
Jetler Cemiyeti misakı esaslan üzerine 
istinat ettirilmesi ve hedeflerinin dün
ya sulhunu kolaylaştırmak ve kuv\•et
lendirmek olması iycap ettiği kanaııtin· 
dedirler. 

Vardığım netice şudur ki budunlar 

arası (beynelmilel) vaziyetin saliih bul

duğunu düşünenkr hakhdırlar. Fakat 

şuna da kaniim ki birçok siyasi mesele

ler halledilmelerini bekliyorlar ve bun

lar haUedilinciye kadar son yıllar zar

fında budunlararası (beynelmiJel) iıt

lerde kendini hissetirmi~ olan aynı ka

rarsızlık devam edecek, ve Milletler 

Cemiyeti çalışmaları bu yüzden müş

külata uğnyacaktır. Kati bir sal5h ih

timalleri henüz cesaret verici mahivct

te değildir. şu itibarla ki bütün gayret
lerini cüretkar bir siyasete doğnı çevi
recek yerde, hükumetler, iktısacli ve as
keri meselelerde dar bir milliyetçilige 
temayül göstermektedirler. Budunlar, 
(milletler) hüklimetlerin dünya hasta· 
hklarını milli ilaçlarla tedaviye çalış
malarını ümitsizlikle görüyorlar, ve 

halk tabakaları dünya fakir olduğu 

için değil. fakat hiikumetJeri kafi de
recede cesur olmadığı için muztarip 
kalıyorlar. 

Hiç bir hükumet harbı arzu etmiyor, 
Bununla beraber harbın vasıtası olan 
silahların azaltılmast suretiyle sulhun 
tesisi volunda aşikar bir suiniyet var
dır 

---··-----
Havacılık ve spuı 

En çok okunan mecmuamız olan (Ha
vacılık ve Spor) un 128 inci sayısı çık 4 

mıştır. İçinde kırk resimle süslenmig. 
olan şu yazılar vardır: 

Hava tehlikesi - Mahmut Beliğ 

Paris bomba altında 
Yarının uçan transatlantikleri 
İstikbali parlak bir tayyare: Yeldeğir
meni. 
Hasret ve tayyare (şiir) - Behçe.t 
Kemal 
Beni dinle (şiir) - Hasan Bekir 
30 ağustos intıbaları • 

Havada heyecanlı bir macera 
Tiyatroda tayyare - İhsan 

Ankara'da güreş müsabakaları 
Başka memleketlerde havacılık fa:ı.'{· 
yctlcri 
Canlanan heykel (hikaye) - ServeJ 
Ziya 
Tayyare Cemiyeti için çalışanlar 
Sinema sayıfası 
Karilere hediyeler 
Çocuklarınıza faydalı bir eğlence tc 

mirı etmek istiyorsanız mecmuadan tav· 
yare modeli isteyiniz. 
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• 
ilk eplere u •1. • 

ır akın var 
Bu yılın yekunu gecen yıldan O/ O 20 fazladır 

~-

1 

Kız lisesi dördüncü sınıl talebeleri dersre. Ticaret mektebinde; talebe Jer•len çıkıyor. 
Şehrimiz ilk mekteplerine bu sene 

biiyük bir talebe akını olmuştur. Geçen 
eencye nazaran bu yıl umumi talebe ye
kununda tahıninen o/o 20 nisbetindc bir 
fazlalık vardır. Bütün müracaatların 
kabulü ve hiç bir talebenin mektep ka
pı5111dan "yer yok ı,. kaydiyle çevrilme
mesi esas tutulmuş ve bütün müracaat
lar kabul edilmiş olduğu için esasen ta
lebe kadrosuna dar gelen mevcut mek
teplerle ihtiyacı karşılıyabilmek çok 
güçleşmiş ve bu yüzden yeni tedbirler 
alınması iycap etmiştir. • 

Bu yıl şehrimiz ilk mekteplerinde 
üç ayrı tedrisat tarzı takip edilecektir. 
Bunlardan birincisi tam tedrisattır ki 
ilk mektep müfredat programını nor
mal saatler içinde ve tamamen tatbik 
edecektir. Bu usulü takip edecek mek
tepler şunlardır : Keçiören, Etlik, Çan
ka!a bağ mektepleriyle, Yenişehir'de 
Mımar Kemal mektebi, Samanpazarın
da İstiklal ve Albayrak mektepleri, ço
cuk S arayı caddesinde Gazi mektepleri, 
Işıklardaki Necati Bey ve Erzurum ma
ha1les.in~e ki Dumlupınar mektepleri. 

İlı:ıncı şekil çift tedrisat sistemidir. 
Bu u ur · s u tatbık eden mektepler ayrı 
talebe ve muallim kadrolariyle öğleye 
kadar ve öğleden sonra olmak üzere iki 
ders günü yapmakta ve müfredat pro
gnmımı tam olarak tatbik etmektedir
~er. Bu tarz tedrisat yapan mektepler' : 
smet Paşa mahallesinde İsmet Paşa 

Hal arkasındaki İnkılap Hamam" .. ' 
d k' t • onun

e ı nönü; Ulucanlar'da'k:ı' c·· '- . umnun-
yet mektepleridir. 

tı'çüncü tekil tek muallim kadrosiy
le öğleden evcl ve öğlcaen sonra olmak 
ilzere iki ayn talebe zümresine iki a -
n ders günü yapan mekteplerdir ~ 
bunların ders saatleri azaldığı için müf 
redat programını kısaltarak tatbik et-
mektedirler 1 Cebeci'deki İl tek" B 

k b
. ın ey 

ıne te ıyle Hisardaki Yeni Ha t k 
• b' ya nıe -
.e 1 yanm gün tedrisatı yapmaktadır
lar. 

Bu sene inşaatı biten Kurtuluş ma
hallesindeki Kurtuluş ve Kabaküllük'
teki Hakimiyeti Milliye Mektepleri 

~al edilerek ancak teşrinisani niha
Yetinde açılabilecektir. 14 dershaneli o-
lan b "k" · u 1 1 yenı mektebin açılışı Anka-
ra'nın ' lk k 

• 
1 me tep kadrosunda -

k~ darlığı biraz hafifletecektir. Bu ye-
~ nıelctepler Samanpazan, Hamamön.ü, 

ebcci, Hisar taraflarındaki talebe ke
safet· · · ını ızale edecekse de İsmet Paşa 
ttıahalles' H 
d 1 ve al arkasındaki kı&mılar-

a gene kesafet baki kalacak ve sene 
sonuna k d b 

a ar uralarda çift tedrisat 
yaprn_ak iycap edecektir. 

Dıkmen'd t 
1 e 0 uran halkın müracaat. 
arı ?azarı itibare alınarak Dikmen'de 

de bır mekt 
. ep açılmasına karar veril-

1~.ış ve hazırlıklar bitirilmiştir. $imdi-
ı ıı: 3 sınıflı 2 • • 

k ve nıuallımlı olacak bu 
ıne t ep ·· ·· .. 

An onumuzdeki hafta açılacaktır. 
• eyl. 1 ::a ırne:kez ilk n:ıekteplerinin 29 

u e dar acavdedilmiş olan talebe 

yekUnu 8962 yi bulıtı.uştur. Bağ mek
teplerinde de 400 kadar mevcut vardır. 
Bu sene yeni kaydedilen talebe mi' 
rı 1987 dir. 

ticaret mektebinde; talebeler 
tenellüs esnasında 

iki. küçük mektepli hanım 
evlerine dönüyor. 

şubeli birinci sınıfta 327, 7 şubeli ikin· 
ci sınıfta 317, 6 şubeli üçüncü sınıfta 
263, 5 şubeli dördüncü sınıfta 241 mev

cudu vardır. Mektebin 5 inci sınıfı yok
tur. Yeni talebe kaydi mevcudun% 20 
sidir. 

lnlulap mektebi Talebe mevcudu 

714 tür. 7 dershanesinde çift tedrisat 
usuliyle 14 sınıf okumaktadır. 3 şubeli 
birinci sınıfta 150, 2 şubeli 2 inci smı· 
frnda 109, 3 şubeli 3 üncü sınıfında 140, 
2 şubeli 4 üncü sınıfında 115, 4 şubeli 
5 inci sınıfında 203 talebe vardır. Yeni
den kaydedilen talebe miktarı 150 dir. 

Necati Bey mektebi: 15 dershanesin
de tam tedrisat usuliyle 15 sınıf oku
yor. 3 şubeli birinci sınıfında 125, 3 şu
beli 2 inci sınıfında 156, 3 şubeli 3 ün
cü sınıfında 128, 3 şubeli 4 üncü sımfın 
da 156, 3 şubeli 5 inci sınıfında 154 ta
lebe vardır. Yeni kayıt miktarı mevcu
dun 3 20 si nisbetindedir. 

Gazi Kız ve Erkek mektepleri: 16 
dershanesinde tam tedrisat yapıyor. 3 
şubeli birinci sınıfında 156, 3 şubeli 
ı inci sınıfında 159, 3 şubeli 3 üncü sı
nıfında 152, 3 şubeli 4 üncü sınıfında 

142, 4 şubeli 5 inci sınıfında 205 talebe 
vardır. 

Yeni Hayat mektebi: İlk üç sınıfın
da yarım gün tedrisatı ve son iki sını
fında tam tedrisat sistemini takip edi
yor. 4 şubeli birinci sınıfında 189, S $U

beli 2 inci sınıfında 243, 2 şubeli 3 ün
cü srnıfmda 125, 2 şubeli 4 üncü smı
f ında 105, 2 şubeli 5 inci sınıfında 100 
talebe. Yeni talebe miktarı 239 dur. 

Cümhrıriyet mektebi: 7 dershanesin· 
de çift tedrisat sistemiyle 14 sınıf oku
yor. 4 şubeli birinci sınıfında 189, 4 şu· 
beli 2 inci sınıfında 192, 3 şubeli 3 ün
cü smıfrnda 161, 2 şubeli 4 üncü sını
fında 105, 1 şubeli 5 inci smıfmda 50 
talebesi vardır. Yeni kaydedilen talebe 
189 dur. 

lnönü mektebi: 1043 mevcudu var
dır ki İsmet Paşa mektebinden sonra 
en kesif talebeli mekteptir. 10 dersha
nesinde çifte tedrisat usuliyle 20 sınıf 
okuyor. 6 şubeli birinci sınıfında 290, 
5 şubeli 2 inci sınıfında 287, 3 şubeli 
3 üncü sınıfında 182, 3 şubeli 4 üncü sı
nıfında 162, 3 şubeli S ind sınıfında 

181 talebe vardır. 
lltekin Bey mektebi: Talebe kesa· 

fetinde üçüncü gelen mekteptir. 10 ders 
hanesinde 17 sınıf okuyor. Umum tale
be mevcudu 776 dır. İlk üç sınıfında 
yarım gün, son iki sınıfında tam tedri
sat yapılmaktadır. 4 şubeli birinci sı

mf rnda 178, 4 şubeli 2 inci sınıfında 

175, 3 şubeli 3 üncü sınıfında 155, 3 şu
beli 4 üncü sınıfında 141, 3 şubeli 5 in
ci sınıfında 127 talebesi vardır. Yeni 
talebe miktarı 178 dir. 

lstiklal mektebi: 6 dershanesinde 
tam tedrisat usuliyle 6 sınıf okuyor. 
1 şubeli birinci sınıfında 50, 2 şubeli 
2 inci sınıfında 103, 1 şubeli 3 üncü, 
4 üncü ve 5 inci sınıflarında 51 rer t;a. 

lebesi vardır. Yeniden 78 talebe kaydet
miş, bunlardan 28 ini Albayrak mekte· 
bine vermiştir. 

AJbayrak mektebi: 6 dershanesinde 
tam tedrisat usuliyle 6 sınıf okuyor. 2 
şubeli olan birinci sınıfında 110, tek 
şubeli olan ikinci sırufmda 54, üçüncü 

K.ız lisesinde: Bir sınıf ders esnasında Ticaret mektebinde: daktilo dersi alan talebeler. 

FRANSA'N1N MEMLEKETiMiZE 
AYIRDJl";I DÖRDONaJ OÇ AY -

LIK KONTENJAN HiSSESi. 
Türkoiis Paris şubemizden dün alı

na.."1 bir telgrafa göre Fransanın dördün 
cü üç ay için memleketimize ayırdığı 
muhtelif maddelerin kontenjan mik -
tıarı aşağıda gösterilmiştir: 

K ental 

Yumurta 540 

Mısır 20.000 
Arpa 15.390 

Kepek 14.000 

Bakla 6.800 

Tanenli hulaaalar 325 
Koyun ve kuzu derileri 1.075 kilo 

DIŞ YON PIY ASALARI 
Londra 27-9-934 : - Bugünkü yün 

satışlarında 9,373 balya pamuk arzedil
miştir. Yerli ve Avrupa mümessilleri
nin sıkı rekabeti dolayısiyle fiatlar da
ha fazla sağlamlık göstermiştir. 

Avusturalya satışa 2,369 balya me
rinc çıkarmıştır. Bunların iyi. cin5lcri 
15 şilin fiat getirmiştir. Yeni Zclandın 
arzettiği en iyi merinolar 24 şiline sa· 
tılnuştır. Yıkanmış melezler 5-9- 3/ 4 
pene arasında fiat bulmuştur. 

Kap yünlerinin vaziyeti iyidir. En 
iyi cinsleri 9 peneye satılmıştır. 

Bradford, 27-9-934: - Merinolann 
fiatı çok düşük olduğu için satış fazla 
olmuştur. Maamafih fiatlar biraz daha 
sağlamlaşmış ve 1/ 2 - 1 pene artmqtır. 
Melezlerin fiatı daha sağlamdır. Lon
dra piyarasrnı takiben burada da fiat· 

- -- --· -
Yeni neıriyat. 

La Turquie 
Kemaliste 

Matbuat umum müdürlüğünün 
çıkarmakta olduğu Latürki Ke
malist mecmuasının ikinci sayısı
nı da aldık. Mecmua gerek yazıla
n, gerek baskı baknnından övül • 
meğe çok değerlidir. 

Memleket dısında Türkiyenin 
ileri hareketlerini canlandırmak 

ve türkün yüksek meziyetlerini 
dünyaya yaymak gayesile çıkarıl
makta olan mecmua bu ülküyü 
ve ihtiyacı karşılıyacak kadar mü· 
kem.mel ve nefis bir haldedir. 

Yeniliklerin ve büyük bir kal -
kmma hareketinin kuvvet kayna-

sınıfında 66, 4 ve 5 inci sınıflarında 

45 er talebesi vardır. Yeni talebe mikta· 
rı 80 dir. 

Mimar Kemal mektebi: 396 talebe 
mevcudiyle 10 dershanesinde tam ted
risat yapıyor. Şimdiki vaziyette talebe 
kesafeti en az olan mektepse de Yeni
şehirde oturan aileler ekseriyetle bu 
ay içinde İstanbul'dan döndüklerinden 
talebe miktarının bir ay sonra daha faz
lalaşacağı muhakkaktır. 2 şer şubeli bi
rinci sınıfında 74, üçüncü sınıfında 85, 
dördüncü sınıfında 73, beşinci sınıfın
da '79 talebesi vardır. Yeni kaydedilen 
talebe miktarı 62 dir. Bu sene talebe 
ihtiyacım karşılamak için yemekhane 
ve teneffüshaneleri de dershaneye kal
bedilmiştir. 

Dumlupmar mektebi: 7 dershanesin
de tam tedrisat usuliyle 345 talebe o
kuyor. 2 şubeli birinci sınıfında 114, 1 
şubeli 2 inci sırufında 50, Z şubeli 3 Ün• 

eli smıfmda 61, 2 ıubeli 4 üncü sınıfın
da 88, 1 şubeli 5 inci sınıfında 3Z tale
besi vardır. Yeni kaydedilen talebe 
miktarr 114 tür. 

1932/ 33 ders senesinde Ankara mer
kezi ilk mekteplerinin bağ mektepleri 
de dahil, umumi mevcudu 6784 kişi idi. 
Bu sene 29 ey!Qle kadar kaydedilen 
talebenin 9400 e yaklaştığı nazarı iti
bare alınırsa Ankara'da talebe miktarı 
artmasının nisbeti hakkında bir fikir 
edinilebilir. Talebe mevcudu bu nisbet 
dahilinde artmakta devam ederse Anka
ra şehrinin gelecek sene talebe tehacU
müne cevap verebilmek için şimdiden 
esaslı surette hazırlanman iycap ede
ceği aşikardır. 

]arın yavaş yavaş yüksekliği görülme k.. 

tedir. Dahili yün ticaretinin vaziyetl 
iy i ise de hariçte t alep nisbeten azdır. 

Sydney 27.9.934: - P iyasa'da dün 

görülen faal iyet ve sağlamlık b ur1in 
de devam etmiştir. Bugün Sydney mil._ 
zayedelerinin son günüdür. Piya~daı 

fazla değişiklik olmamış, Yorkshirc ve 
Japonya mutat derecede muamele yap• 
mıştır. Buna mukabil Avrupa müm~a, 

silleri arasında rekabet biraz artmıştı Pt 
Satışa arzedilen 8.226 balyanın 7.061 
balyası satılmıştır. Hususi sat ışların 

yekfınu l.379 balyadır. 
Resmi raporda buradaki satışlarda 

Alman alıcılarının muamelede bulu 1f 

duklarr yazılmakta ise de Almanya'n n 
tahdidat vazettikten sonra tek bir blll• 
ya bile almamış olduğu öğrenilmiştir, 

ÇEKOSLOVAXYA. BULGARISTArf 
TAKAS ANLAŞMASI. 

Son zamanlarda Bulgar hükfımetiyl& 
Çekoslovakya sanayi grupu arasında 
bir takas anlaşması aktedilmiştir. B~ 
anlaşmaya göre Çekoslovakya aanay' 
grupu Bulgaristan'a iki sene zarfında 
81.000.000 leva kıymetinde vagon, silin~ 
dir, traktör, tayyare, motör ve muhte• 
lif zirai makineler verecek ve buna mı.ı 
kabil bu memleketten tütün alacaktır. 

AVUSTURYA, MACARl~TAN VE 
YUGOSLA VY A'Y A TUZ 

iHRAÇ EDiYOR. 

Viyana'dan alman haberlere göre A• 

vusturya Memlehalar lcfaresi 1935 set 
nesi 8 ,000 tonu Macaristana ve 12.000 

tonu Yugoslavyaya olmak üzere 20.000 
ton tuz ihracı için mukaveleler aktet .. 

miştir. 
---~~!!!!!!!!!!!~~~~~ 

ğr olan Ankara kadar, !stanbul'uı 
ve Türkiye'nin güzelliklerini gös4 

teren resimler pek güzel seçilmiş• 
tir. 

Matbuat umum müdürlüğünün 
duyarak ve bilerek çalıştığını 
bu mecmuanın kusursuz olara1' 

gösterdiğine inanıyoruz. Bu ina .. 
nımızr, Avrupa gazetelerinin La., 
türki Kemalist için takdirkar ya " 
zılan da takviye ediyor. 

Matbuat umum müdürlüğünü 
ve mecmuanın tabını üzerine al • 
mış olan devlet matbaasını bu mü .. 
kemmel eserlerinden dolayı can· 
dan kutlulanz. 

••• 

Ayın tarihi de çıkti 
Matbuat umum müdürlüğünün 

memleket içi ihtiyacını karşıla .. 
mak üzere neşrettiği aym tarihi • 
nin yedinci sayısını aldık. Hazi .. 
ran vekayiini toplıyan bu temmuz 
ayı nüshası, Alahazret İran Şahin· 
şahı'nm memleketimizi ziyaret .. 
Ieri hatıra ve hadiselerini ihtiva 
ettiği için tarihi büyük bir değeri 
vardır. Elli kuruşa satılmakta bu .. 
lunan bu 450-500 sayıfalık mec -
mua, memleket iç ve dışında cere
yan etmiş olan bütün vakayii tak
vimi vesaiki ve gazetelerde oku· ' . nan akislerile ihtiva edıyor. 

Bundan başka da mecmuanın 
sonwıa konmuş olan kültür kısmı, 
bütün vatandaslarr faydalandıra .. 
cak seçme bahisler ve yazılarla 
doludur. 

Biz, ayın tarihinin her kütüp • 
hanede en değerli ve gözde yed 
tutacağmı ve büyük bir boşluğu 
dolduracağını gördüğümüz için 
okuyucularımıza tavsiye ediyo ~ 
ruz. ···-

ÜLKÜ 
RALKEVLERI M&CMUASJ 

Birinci teşrin sayısı s;ıktT. ULKÜ''ııı. 
nün 20 inci sayısında gene bir çok de " 
ğerli ilim, iktısat ve politika yarılariyl• 

bir roman ve köycülük bölümünde Üll 
tetkik vardır. Her yerde 25 kurustur. 
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Yazlık/arımız için modern evler 
Fransa' da ve Amerika' da yapılmış iki gaz evi örneği 

~ -

Renkler: ekseri duvarlar tatlc ve &• 

çrk toprak rengine yakın bir renkte, 
Madeni aksam dış kapılar ve pence .. 

reler sütlü kahve, balkon ve tarasa par
maklıkları beyaz renkte boyanmıştır. 

Perde ve bölmeler için elmas tozu 
rengi intiha~ edilmiştir. 

Bahçe. 

BüyülC ağaçlar ile çevrilmiş bir ça· 

yır sahası. Ağaçlıklar arasında gidiş, 

geliş, dönüm yolları, bahçenin nihaye

tinde at, tavşan, av köpeklerine mah -

sus ahırlar. İki büyük yol, biri zerze

vat ve yemiş bahçesine, biri tavlalara 

gider. 
' Loa Anjeloata bir doktorun sıhhi evi, demirden ve betondan bir ev. 

Yaz ve kıı oturmağa mah•u• bü tün konforu havi bir villa. 

Villaya bitişik iki taraflı bir dıvar 

fazla güneş ve rüzgarlardan nazik çiçek

leri korumağa yaramaktadır. 
tılmaktadır. Sıcak hava gaz ocağı ile 
temin olunmaktadır. Bazı odaları ısıt
mak için ayrıca elektrik tertibatı var
dır. Vantilatörler de bu suretle işle -

Bir büyük salon "evin imtidadınca. 
iki yedek yatak odası (banyolu). 

Resim ve planını bastığımız villa açık 
ıtrazide yapılmak üzere tertip edilmiştir. 

En fazla hava ve ziyadan istifade ede
cek şekilde, iki misafir yatak oda -

sr bulunacak surette taksim olunmuş

tur. 

mıştır. Teshin: yüksek kalori kudretin· 

de mazotla yanar, otomatik olarak işler 

buhar kazanı ile temin edilmiştir. Ya

kıcı mayi için büyük bir tank konul
muştur. 

Karar: 

Planın taksimat tarzında yüksek bir 

zevk hissedilmektedir. 

İç ve dış mimarlığında ilim ve tec

rübeden doğan bir münasebet görül

mektedir. 

tilmektedir. 
Mutlaka yemek elektrik ile pişiril

mekte ve bütün mutfak edevatı elek
trik ile müteharrik bulunmaktadır. 

Ust kat: 
Asma kat manzarası arzetmektedir. 

Burada yatmak için açık bir tarasa da. 
vardır. 

Evde tatlı su bir tasfiye kazanından 
temin edilmektedir. Her tarafta sıcak 
ve soğuk su tesisatı vardır. Tesisatın 

boruları bakırdır. Teshin santral tar• 
zında temin edilmiştir. 

Misafir odaları, kabul ve davetler yap
mağa müsaittir. Birinci katta: kabul sa
lonunun 15. metre uzunluğunda ve ka
natları üstüste toplanabilecek §ekilde 
yapılmış "büyük paravanı,, müteharrik 
bölmesi vardır. r--

. . Girinti ve çıkıntıların ve köşelerin 

çokluğu yüksek bir sanat eserini ya~at

mış olmak itibariyle sevimlidir. 

Sıhhi evler: 

Sıhhi ev üç kat iizerine bina edil-

. ' , 

Binanın iç sıvaları yağlı boya veyı 
hususi duvar kağıtları ile tezyin edil. 
miştir. 

İhtiyaç halinde müteharrik bölme 
açılmak suretiyle geniş bir salon ka
ı:anılmış olur. 

r-ı--

~ l J 

Bastığımız resimler içinde "Losange
les,, de bir doktorun sıhhi evini ve bu 

evin projesini göriiyoruz. Amerikalıların 
ışık ve hararetten fevkalade istifadeyi 
esas olarak kabul eden inşaat t.ırzına bu 
ev güzel bir misal teşkil eder. 

Kaliforniya dağlarının haline uygun 
olarak vilcuda getirilmiştir. 

Umumi manzarası göze çarpacak bh 
şekil arzetmektedir. Teşkilat ve inşaat 
asri bir tarzda yapılmıştır. 

Villayı yazın temiz havaya karşı bu
ıundurmak maksadiyle cephesi şimale 
verilmiştir. 

Şekil -2 
miştir. Bir de zemin kate bırakılmıştır. 
Arsası çok meyillidir. 

Zemin katında: 

Teferrüat hakkındaki tetkikleriml• 
ze gelince: iç taksimatı projede tetkik edilebi

lir, (giriş yeri) "kapah ve açık,, (ves
tiyer), (W C), (büyük salon), (küçük 
salon), (yemek salonu), (açık hava sa
lonu), (balkon), (çalışma odası), (mut· 
fak), (banyo salonu), (kapalı bahçe). 

Tavan ve taban tecrit vasıtası tSı .• 
nevinden bir tecrit maddesi ile } apıl
mıştır. 

Binanın iskeleti demir direklerden 
vücuda getirilmiştir, demir pencere ve 
kapılar umumi iskelete bağlanmıştır. 

İskelet beton kuşaklar ile kapatılmış
tır. Oturma odası ve merdiven ha!n ta
mamen cam ile kapatılmıştır. 

Jimnastik salonu, mutfak, bahçede 
oyun sahası, 

Birinci katında: 

Methal, bu villaya göre dftr yapıl• 
mıştır, 

Çankaya, Keçiören, Etlik, Ayrancı 
sırtları ile çevrilmiş olan güzel Anka• 
ramızın da yakın bir atide bu sırtlar• 
dan yUkselecek güzel villalar ve sıhhf 
evler ile slislenmesinf dileriz. 

Elektrik, ışık şebekesi eve üç hattan 

verilmektedir, hatlar ankastiredir. 

Ust katta: Yatak odaları ve lüzumlu 
kısımlar. 

Villa kış •e yaz oturmak için yapıl-

Mevsimler arasında bazı odaları ısıt
mak için elektrik radyatörleri konul
muştur. 

Eve ait sıhhi ve teknik tesisat asri 
bir ihtiyacı tatmin edecek kadar mükem

mel yapılmıstn. Ev sıcak hava ile ısı-

Büyük bir kabul odası, merdiven, ço
couklar için oyun salonu, banyo, çama
şırlık, küçük bir sinema yeri, yilksek 
kudretli bir telsiz. 

İkinci katında , EKREM FUAT 

Kırşehir Defterdar
lığından: 
Muhammen 
kıymeti 

Cimr 

Lira 
5 
4 
5 

30 

Hane arsasr 
Tarla 
Bağ Tarla 
Bahçe 

Mevkh Kimden metruk 
olduğu 

Gög gfö Sütlü oğlu Aleksan 
Güğercinlik Rumdiğinli Sahak 

,, ,. Aliksandurus 
Kayseri caddesi Mengi~oğlu 

Yuvan 
10 Söğütlük Killik Dellu oğlu Üftat ve 

Mardurus 
Aşağı pazar Rum Lindu yuvan 
Şalgösteren Nakkaş~iyan 

sürüp karısı Hınazant 

240 İki dükkan ve Arsa 
2 Hane elyevm arsa 

7 Bağ Tarla 
2 Hane elyevm arsa 

20 Bağ tarla " 
" 

,, " ,, 
Sitanyan gülzar 

" 
Yukarda isimleri yazılı mülkler 29-9-934 tarihinden 

itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa cıkanlmıştır. Ta
liplerin yüzde yedi buçuk depozito akçeleriyle detferdar-
lığa müracaattan itan olunur. (2828) 8-4393 

8,. Millet Meclisi 
idare bey'etinden~ 

Bi"yük Millet Meclisi kaloriferlerine Jüzumu olan 250-
300 ton kok kömürü ile 30 ton blok kömürü pazarlık sure
tiyle satın alınacağından bu kömürleri vermek istiyenle
~n teminat akcesile ve verece kleri kömiirün evsafı fen -
niye raporu ile beraber teşrinievelin ON DÖRDÜNCÜ 
pazar günü saat onbeste Büyük Millet Meclisi f dare he-
yetine miiracaatlan. (2766) 8-4384 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlü~ünden: 

Cinsi Adet Muhammen Kıymeti 
Lira K. 

J:t"ort markalı 1 35 00 Nakden 
Kamyonet. · Peşinen 

Yukarda yazılı kamyonetin ihalesi 20-10-934 cumarte
si günü saat 1 S te icra edilmek üzere müzayedeye konul-
m u~tur~ Taliplerin müracaattan. (2832) 8-4387 

' 

ANKARA ASLlYE BİRİN· 

et HUKUK MAHKEMESİN
DEN: 

fstanbul'da Aksaray'da Cakır 

ağa mahallesinde Tramvay mev

kifi caddesinde 32 numaralı Hay 

riye Hanım hanesinde Salih kı

zı Şerife Hanıma: 

Kocanız Ankara'da Yaman 

irketi merkez muhasebecisi 

İhsan Bey tarafından aleyhinize 

açılan boşanma davası arzuhali 

ilanen tebliğ edilmiştir. 10 gün 

zarfında cevap vermediğinizden 

tahkikat giinü olarak 18-10-934 

perşembe saat 10 tayin edilmiş

tir. Bugiln Ankara asliye birinci 

hukuk mahkemesinde haLrr bu

lunmanız veya bir vekil gönder

meniz lüzumu ilanen tebliğ olu-

nur. 8-4391 

İstanbul'daki Bursa 
Pazarı Sipahi zade 

Qaktilo 
aranıyor 

Makinede eyi yazı yazan 
hamm ve beylerin Bahkpa -
zan meydanlığında Halk İş 
idarehanesine müracaatı~ -
rı. ·Telefon: 2037 

8-4324 

il. il. Vollan ve Uman 
ları tJ. Md. Sa. AJ. Ko

misyonn ilanlan. 

ILAN 

Af yon istasiyonundaki 
geçit mahalli ile araba dö
nüş yerinin kısmen mevcut 
ve kısmen Afyon ocağın

dan bilihraç ihzar edilecek 
parke taşiyle ferşi münaka
sasr 25-=10-934 perşembe gü
nü saat 15 te Ankara'da ida
re merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Afyon istasiyo
nunda üçer liraya satılan 

şartnamelerde yazıhdır. 

(2792) 8--4383 

DOKTOR 

Baha Hazım 
GAZİ TERBİYE 

ENSTİTÜSÜ HEKİMİ 

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

ZAYi. 

Ankara nüfus müdürliığün -

den aldığım nüfus tezkeremle 

Sarıkrşladan aldığım askeri ter

his tezkeremi zayi ettim. Yeni

lerini çıkartacağımdan eskile -

rinin hükmil yoktur. 

Ankara: Yeni halde No. 50 de 

Kasap Hakkı 
8-4397· 

Jandarma Umum 
kumandanlıiından: 

Mefruşat kapalı eksiltmesi pazarlığa çevrilmiştir. Pa4 
zarlık birinci teşrinin altıncı cumartesi günü saat on be~ 
te yapılacaktır. İsteklilerin Jandarma Umum Kumandan.
lığı Levazım Müdürlüğüne müracaatları. (2806) 8-4386 

Kırşehir defterdarlı. 
ğından: 

1 - Kırşehir hükumet konağı eski helalarının ref'i vo 
gösterilecek mahalle yeni projesi mucibince hela inşası 27. 
9.1934 tarihinden itibaren (21) yirmi bir gün müddetle açılC 
münakasaya konmuştur. 

2 - Bedeli keşif (2135) lira 6 kuruştan ibarettir. 
3 -Talip olanlar 17.10.1934 tarihine kadar vilayet def• 

terdarhğında müteşekkil münakasa komisyonuna müracaıo 
at edeceklerdir. 

4 - Taliplerin münakasaya iştirak edebilmeleri için 
ihale günü münakasa komisyonuna aşağıdaki vesikaları il>
raz etmeleri lazımdır. 

A - (160) liralık dipozitonun mal sandığına yatırıldı-. 
ğ·ı hakkındaki makbuz veya hükumetçe makbul milli bir 
bankanm teminat mektubu veya hükCımetçe muteber ve 
(160) lira karşılığı esham ve tahvilat. 

B - Cari senenin ticaret odası kaydı 
C - Fenni ehliyet vesikası 
5 - İnşaat müddeti, tarihi ihaleden itiharen iki aydrr. 
6 - İşbu insaatm kes.fi Nafıa Vekaletince tasdik edil-• 

mek üzere olduğundan, inşaatı teahhiit edecek müteahhit 
~üşarünileyh vekaletçe yapılacak ilave veya tadilatı şim • 
dıden kabul etmis ad olunacaktır. 

7 -: Fazı~ ~~~silat -~lmak istiyenlerin Kırşehir Nafıa 
Baş muhendıshgıne muracaatlarr ilan olunur. (2847) 

8-4401 

Jandarma Umum kumandanlık 
satın alma komisyonundan: 

Verilen f iatın haddi itidalde görülmemesinden pazarhli 
suretiyle satın alınması iycap eden (1500) adet portatif 
çadırın pazarlığı 6-10-934 cumartesi günü saat on dörtte 
yapdacaktır. İsteklilerin aynı gün ve saatte komisyona 
müracaattan. (2802) 8--4385 
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alil c· Ka~ıtçıtık ve 

avacılık 
Sayı 128 çıktı 

- İçindekiler -

- · Hav.a tehlikesi Mahmut Belıg 
- Parıs bomba altında 
- Yarının ucan transatlantikleri 
- Uçan yeldeğinneni 
- Hasret ve tayyare 

(Şiir) Behçet Kemal 
- Beni dinle 

(Siir) Ihsan Bekit 
- 30 Ağustos intibalan 
- Havada heyecanlı bir macera 
- Tiyatroda tayyare 

Ihsan 
- Ankara'da Ulu Gazi Güreş Müsa

bakalan 
- B~c::ka memleketlerde havacılık 

f aalivetleri ... 
- Canlanan he:vkel Server Ziya 

SİNEMA-MÜSABAKA 
VE SAİRE 

qtR MEKTUPLA TA yy ARE 
'1:0DRl t 1STEYtNtz. MECCA. 

NEN GÖNDERİLİR 
40 tan fazla resim 
16 Büyük Sayıfa 
10 KURU 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalet iht" • · alatı ten . . ıyacı ıçın muhammen bedeli 2500 lira olan 
p v1ınye pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

azar ık 6-10-934 ta .h. .. d"f 
15 te v ek"J M n ıne musa ı cumartesi günü saat 
tır. a et alzcme müdürlüğü makamında yapılacak-

Taliplcrin Ti 
vakkat tem. caret odası vesikası ve 187 ,S liralık mu-
olan nıakb:atlannm malsandığına yatınldığma dair 
nı gün ve saat~~Y: ba_nka kefalet mektubu ile birlikte ay-
. Talipler b h omısy~nda bulunmalan lazımdır. 
lınde Ankara; ~~~stakı şartnameleri ikişer lira mukabi
~aşa'da tesenW: a et malzeme müdürlüğünden, Haydar-
lırler <2132) ve muayene memurluğundan satın alabi-

-- 8--4266 

SIHHi BANYO 
1.10.1934 den itibar f ---ı Kurna 

40 
b en ıatlarda tenzilat yapılmıştır. 

yoluk k ' ~nyo BO, lüks banyo 100 kuruş. 10 ban -
ame 7 lıradır. 8-4321 

Tar sus Be ediyesioden; 
w •• Kapalı zarf usulilc münakasaya çıkarılan yangın düdü ... 
:.':1~.~ zuh~. eden taliplerin verdikleri fiat haddi 15.yıkmda 
1 o~u mb edtgınden bir ay içinde pazarlıkla alınacağı ve talip
erın elediyemize müracaatları ilan olunur. (2748) 

8-440( 

HAKfMJYETJ MiLLiYE 5AYIFA 7 

aacıl Heı nevi pJan ve resimlerin kopyalan süratle çıkarılır. Telef on: 1230 

Ankara Bdecliyt• Hci -

HiH iliin lan. 

tI..AN 

Temi7.lik hayvanlannm bir 
t>nelik ihtivacı olan yet.mis 

'1eser bin kilo arpa ve saman 
vinni giin müddetle ve kapalJ 
··~rfl:ı münakasaya konulmus
·· •ır. Sartnamesini görmek is
. ;yenlerin her gün yazt işleri 
'•alemine müracaatları ve ta
·iolerin de 16 teşrinievel 934 
'ah günü saat on buçuğa ka· 
dar teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını Beledive 
encümenine verm~l,.ri. (2695) 

8-4198 
İLAN 

1124,84 lira muhammen 
bede1li su işleri ambar ihtiya
cı olan (62) kalem malzeme 
virmi gün müddetle ve kapalı 
~arfla münakasaya konulmuş
tnr. Listeyi ve ~artnameyi 
~örmek istiyenlerin her gün 
vazı işleri kalemine müraca
,tları ve taliolerin 13-10-934 
~ıımartesi günü saat on bu
çı.ığa kadar teminatlariyle 
~irlikte teklif mektuplarını 
)elediye encümenine verme-
leri. (2696) 8-4199 

İLAN 
5427 lira bedeli keşifli 

Yenişehir - Cebeci yolunun 
Erzurum köprüsüne iltisakı, 
Cebeci istasiyonu ile Musi 
ki Muallim mektebi arkasın 
dak.i kısmın parke ile kapa
tılması işi 6 teşrinievel 934 
cumartesi günü saat on bu
çukta belediye encümenin
de pazarlıkla yaptırılacağın 
dan taliplerin müracaatlan. 

(2813) 8-4356 

Ev aranıyor 
Y enişehirde vesaiti nak

liyeye yakın biri üç diğeri 
dört ila beş odalı iki ev aran· 
maktadır. Elektrik, su ve 
havagazı tesisatı bulunmak 
şarttır. 

Dört ile beş odalı c-vin 
möbleli olması şayanı ter
cih tin. Öğleden evci 2 IGJ 
numaraya telefon ed:tmesi 
veyahut Ankara posta ku -
tusu (86) numaraya tahriren 
bi1dirilmesi 8--4382 

Sablık arsa 
Çankın caddesi yalanın

da dört yolun birleştiği köşe 
başında. 420 metre .Ankara 
Eczahanesine müracaat. 

As. fb. U. Md. Sa.Al. komisyonu ilanları i 
50 TON HAM ADANA PAMUCU 11-10-934 

100 TON KIRPINTI AVRUPA PAMUÔU 11-10-934 
Yukardaki malzeme ayn ayrı pazarlık suretiyle 11-10-934 

tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaatları. (2826) 8-4376 

800 TON MAGNEZİT 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 9-10-934 ta
rihinde saat 14 te ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin te
minat ile miiracaatları 

(2782) 8-4334 

10000 TON LEVEMARİN 
KÖMÜRÜ 

Yukardaki malzeme pazr
hk suretiyle 6-10-934 tari
hinde saat 14 te ihalesi icra 
edilecektir. Taliplerin temi
nat ile müracaattan. (2793). 

8-4338 

Ankara levazım arnirliği Satan Alma 
komisyonu ilanları 

İLAN 
Aşağıda cms ve mikdarı yazılı mevat hizalarında göste

rilen tarih ve saatlerde kapalı zarf ile münakasaya konul -
mustur. Taliolerin şartnamesini görmek üzere hergün mü -
nakasaya istirak etmek üzere ihale günü gösterilen saatten 
eve] teminat akceleriyle birlikte Edremit askeri alım satım 
komisyonuna müracaatları. (2637) 

Neresi için ihale günü Hepsinin ilan 
tarihi 

"0.9.1934 
27.9.1934 
4.l0.1Q34 

11.10.1934 

cinsi 
Ku.Ot 
Arpa 

Arpa 

mikdan alınacağı saati 

Ku. Soğan 

300.000 Edremit 15.10.1934 14 
250.000 Edremit 15.10.1934 15 

160.000 Ayvalık 15.10.934 15.30 
8.000 Edremit 15.10.1934 16 

8-4120 

.LAN 
Selimiyedeki kıtaat ihti· 

yacı icin münakasaya konu -
lan cins ve miktan aşağıda 
I!Österilen lavamarin ve kok 
kömürleri kapalı zarfla iha
lesi 14. 10. 934 pazar günü 
saat 15 tedir. Muvakkat te
minatlar:iyle birlikte teklif 
mektııp1armı alarak Selimi
yedeki satınalma komisyo -
nuna müracaatları. (2686) 

Cinsi Ton 
Lavamarin 

İhale 
Tarihi Sa. 

!LAN 
fekirdağındaki kıtatın ih -

tiyacı olan 65000 kilo patates 
ve 30000 kilo kuru soğan ale -
ni münakasa ile satın alına · 
caktır. İhale günü 13.10.1934 
cumartesi saat 15 tedir. Evsaf 
ve şeraiti öğrenmek istiyenle
rin hergün ve münakasaya iş
tirak edeceklerin de belli gün 
ve saatte teminattan ile bera· 
her Tekirdağmda fırka satın 

alma komisyonuna müracaat -
kömürü 104814.10.934 
Kirible 

15 tarı. (2619) 8-4090 

kömürü 215 14. 10. 934 15 
8-4183 

iLAN 
Tekirdağı kıtatının ihti

a~ı için elli bin kilo bulgur 
24.10.1934 çarşamba günü sa
at on beşte açık münakasa 
ile ihalesi yapılacaktır. Şart
namesini görmek istiyenle
rin bergün taliplerin de belli 
saatten evel Tekirdağ Fırka 
satın alına komisyonuna rnü
racaatlarL (2851) 8-4399 

• 

İLAN 
Kırk beş ton yerli kok 

kömürü münakasai aleniye 
m:uliyle ihalesi 27 teşrinie
vel 934 cumartesi günü sa
at on darttc yapılacaktır. 

Sartnamesini görmek üzere 
her gün müracaatları ve mü 
nakasaya iştirak için de vak 
tinde teminatlariyle beraber 
Ankara Levazım Amirliği 
satın alma komisyonuna mü 
racaatlan. (2837) 8-4388 

lstaob11l P. T. T. 
Be; şmüdür.üeünden: 

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

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

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

Orduevi Müdür üi!'ünden: 
Ordu evindeki diş müessesesi binasının şartnamesin

deki şerait dairesinde tadilatı 8-10-934 pazartesi saat on 
yedide ordu evinde pazarlıkla talibine verilecektir. Plan 
ve şartnamesini görmek istiyenler her gün saat dokuzdan 
on ikiye kadar ordu evi müdürlüğüne miiracaat edebilirler. 

8-4390 ------• 
lktısat Vekaletin elen: 

Üç ayda bir çıkan (Resmi sınai mülkiyet gazetesi) bas
tınlacaktır. Taliplerin 9-10-934 tarihinde saat üçte müba
yaat komisyonuna şeraiti anlmaka üzere de levazım mü-
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2818) 8-4395 

Milli l\liiclafaa Vekaleti 
Satm Alma Komisyonu 

ilanları 

lLAN 
lzmıt ve Tuzladaki kıtr..at 

hayvanatınm ihtiyacı için 392 
bin 400 kilo arpa kapalı zarf .ı 
usuliyle münakasaya konul 
muştur. İhalesi 7 I ı. teşrin.~ 
934 pa?.ar günü saat 15 tedır~ 
İsteklilerin şa1 tnamevi .görı 
mek üzere her ~ün ve tal ıple-4 
rin de tayin erliJen vakitte ~z 
'l1itte Fırka satırı~lm~ kom1s1 
vonuna müracaatları 1lan olu1 
nur. (2584) 8-4071 

1LAN 
iNŞAAT: Selimi~e kışla

sının tadilat ve tamıratı ka· 
palt zarf usuliyle münakasa 
ya konmuştur. İhalesi 23-~0. 
934 salı günü ~aat 11 dedır. 
Taliplerin kesif ve şartna: 
meleri ile projeleri gönnek 
üzere her gün M. M. V · s~
tmalma komisyonuna mu
racaatlan ve münakasaya 
iştir~k için dahi teminat ve 
teklif mektuplarım ihale sa• 
atinden evel mezkur komis• 
yon reisliğ-ine venneleri. 

(2755) ~4269 

İLAN 
Eskişehir Garnizonlarınm 

kalorifer tec::isatı kapalı zarf 
la yaptırılacaktır. Şartna· 
mesini gönnek istiyenl:ri!1 
her gün miinakasasına ıştı
rak edeceklerin 22-10-934 
pazartesi günü saat 10,5 
(onbuçukta) teklif mektup
lariyle ve t<>minatlariy1e bir 
tikte M. M. V. Satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(2731) 8-4250 

İLAN 
1 - Safranbolu'daki krtaat!i 

ihtiyacı için münakasaya ko-o 
'lulan 220 bin kilo unun bebe~ 
kilosuna 12 kuruştan İstan .. 
bul'da talin çıkmıştır. 

2 - Münakasa müdded 
H-10-934 tarihine kadar tem ... 
dit edilmi~tir. Taliplerin m~ .. 
vakkat eminat olan 2142 h41 

rayı Maliyeye yatırarak mak· 
buzunu Alaya göndenneleri 
ve mezkur tarihte saat 14 te 
telgrafhanede makine basmj 
da pazarlığa iştirak etmeler11 
ilan olunur. (2617) 8-4222 

İLAN 
Bayramiçteki kıtaat ihti

yacı için 8992 kilo benzin 
936 kilo temizlik için gazya
ğı 66 kilo gres yağı 162 kilo 
makine yağı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İhalesi 9-10"" 
934 sah günü saat 15 tedir. 
Taliplerin o/D 7.5 teminatla .. 
riyle R satın alma komisyo
nuna müracaatları. (2840} 

8-4389 

Tophan~cle l"tanhul Lf' 
ftZllll Amirliji Saim 

Alma Komisyonu 
han lan. 

fLAN 
1stadbu1 Levaztm Amirliği 

kıtaat ve müessesatının ihtf .. 
yacı için 80.000 kilo sığır eti 
kapab nrf usulivle 7-10-934 
pazar gij.nü saat 14,30 da alma 
caktn'. Şartnamesini göreckle 
rin her gün ve taliplerin belli 
saatten evel teminatlariyle 
teklif mektuplarım Tophane
Je satın alma komisvonuna 
vermeleri. (297) ( 5632) 

8-4009 

Ankara 3 iiucü sulh lau· 
kuk malıkemesiıu)ell.t 

Ankarada tabak'1\lt\t '!11ahal • 
lesinde 18 numaralı e\'d ita • 
met etmekte iken vefat eden i • 
ranh ~· Efendinin borçlu ve 
alacakhlarile mirasçılarının 3 a1 
zarfrdda mahkemeye milracut 
etmeleri ilan olunur. 

1-4398 
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Kumbara bütün bir istikbaldi' 
'1 

TÜRKİYE İŞ BANKASl 

Cebeci Ha~?.~tc?ı~ s~!!~! .!~~ı~İLehas"" 1 
Hastalarını her gün öğleden sonra Balıkpazarında Polis nokta· 

ıı karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. Telefon: 3506 

Şark Demiryolları 
i 1 an 

Ana Hatta mahsus seyri seri "A,, harfli istisnai ve mu
vakkat Tarife ile mücavir mevkiflere mahsus seyri seri 
1 No. h tarifenin 1 inci ve 2 inci ilivelerinin gelecek Bi
rinci Teşrinin bidayetinden itibaren ilga edileceği muhte
rem yolculara ilan olunur. 

Bundan maada ana hatta mahsus seyri seri "C,. harfli 
istisnai ve muvakkat Tarife de ancak 28 eylUle kadar (28 
Clahil) muteber olacaktır. 

Ahalinin seyah;ı.tlerini kolaylaştırmak maksadiyle Bi
rinci Teşrinin bidayetinden itibaren mutat olan tarifelere 
tekrar avdet etmektense. bu tarifelerde atide bildirildiği 
Uzere mühim tenzilat yapılmasına Şark Demiryolları Şir
keti tarafmdan karar verilmiştir. 

1. - İstanbul Banliyö mevkiflerine mahsus olmak üze
re: 

- Yalnız azimet için o/c 30 tenzilatı havi bir hususi yol
cu tarifesi; 

- Azimet ve avdet icin o/0 30 tenzilatı havi bir hususi 
yoku tarifesi ta"tbik edilecektir; 

2. -· 106 - 107 ve 322 • 323 kat~rları ile yapılan dahili 
münak;ttata mahsus olmak üzere: 

- Yalnız azimet icin 3 30 tenzitatı havi bir hususi ta
rifesi; 

- Bazı mevakif arasında. azitnt't ve avdet için o/0 50 ten
zilatı havi bir hususi yolcu tar:rc~i tathik edilecektir. 

fst .. rıb1ıl. 25 ev1U1 1934 
MÜDHRfYET 

8-4342 

Sihhat ve içtimai muavenet Ve 
\aleti hudut ve sahiller sihhat 
umum müdürlüğünden: 

Umum müdürlük binasının kaloriferle teshini için 80 ve 
~nkara merkez hıfzıssıhha mü~ssesesi için 400 ton ki ce
lllan 480 ton yerli kok 'kömürü kapal! zarf ile alınacaktır. 
lartnameyi görmek üzere Ankar~'c.la unı1.1m miMürlük ayni-
yat muhasibi mesullüitfine İstanhul'da G~lata'da Karamus
tafapaşa caddesinde İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi 
6aıtabip1iğine müracaat edilmelidir ihale 10 teşrinievel 934 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 10,30 da Ankara'da 
umum müdürlük masraf komisyonunda yapılacaktır. (2614) 

8-4154 

inhisa r' Pr Ankara 
Başmüdürlü~ünden: 

Ankara Orman Çiftliğinde yeniden yapılacak memur bi· 
nası kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur. 

Bedeli keşfi (5863) lira (27) kuruş olup keşifnameyi al -
mik istiyenler üç lira mukabilinde alacakları gibi ihaleden e
yef yüıde 7,5 teminatı muvakkate vereceklerdir. 

Münakasa 22 teşrinievel 1934 tarihine rasthyan pazar • 
teei günü saat on beşte olacaktır. 

fstek1i1erin Başmüdürlükte müteşekkil alnn satım ko · 
.miıvonuna müracaatları. (2649) L-4141 

HAKiMiYETi MiLLiYE. 

ICebeci merkez hastahanesidahili hastalıklar mütehassısı 
DOKTOR NUSRET ISMAIL 

1 
Güthane hastahanesi sabık dahiliye baş muavini 
Hastalarını her gün 14-20 ye kadar adliye sarayı kar· 

1smda Faik B. apartrmanmöa kabul eder. 
Tf>lPfon: 3613 

Harita Umum Müdürlüğünden : 
1 - Harita umum müdürlüğü Jeodezi şubesi için (5) adet 

gece işaret aletinin aleni münakasası t 4-10-934 pazar günü 
saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce
becide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (Z599) 8-4101 

Nafıa vekaleti 
beşinci daire su ·işleri 

müdürlü2"ünden 
. 

Bedeli keşfi 5764 lira 27 kuruş olan Akköprü, sekizin-

ci kilometre ve güverdnlik bentlerile Ankara ovasını su -
tayan bütün kanalların tathiri 1 teşrinievel 1934 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasa
ya vaz ve ihalenin 20 teşrini evel 1934 tarihine müsadif cu
martesi günü saat on beşte vilayet idare heyeti odasında 
icra edileceğinden taliplerin yüzde 7,5 teminatı muvakka
te akçesi olan 432 lirayı vitayet veznesine teslim ettiğine 
dair makbuz irae etmeleri ve evrakı keşfiyeyi görmk isti
yenlerin hergün istasyonda beşinci daire su işleri müdür-
Hiğüne müracaatlan ilan olunur. (2774) 8-4328 

Zara C. Müddeiumumiliğinden: 
3500 lira bedeli keşifli adliyenin dokuz göz odadan iba

ret yapılacak binasının kapalı zarf usuliyle 22.9.1934 tari
hinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya konul -
muştur. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakka· 
teleriyle birlikte 14.10.1934 pazar günü daireye gelmeleri 
ve daha ziyade malfimat almak istiyenlerin dairemize ve 
Baş mühendislik makamına müracaat eylemeleri ilan o-
lunur. (2667) 8-4168 

• 
lst<A ııbul Sıhhi Müesseseler satın 

alma komisyonu reisliğinden: 
Haydarpaşa Nümune Hastahanesinde inşa edilecek 

olan 21,970 küsur lira bedeli keşifli mutfak ve çamaşırha
nenin ihalesi 9-10-934 sah günü saat 14 te pazarlıkla icra 
edileceğinden keşifname ve şartnameyi görmek için sıh
hi müesseseler muhasebe kalemine ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de belli gün ve saatte komisyona müracaat-
ları. (6189) 8--4331 

Yozgat Valiliğinden: 1 

Terzili mevkiindeki kaphca'da hususi idare namına in
şa olunacak otel ve gazinonun planı aşağıda şekil dahilin
de Yozgat Vilayetince müsabakaya konmuştur. 

1 - Otel 20 yataklı ve hususi iki ve umumi bir banyo 
dairesini muhtevi olacaktır. 

2 - Zemin katı gazino ve lokanta halinde olacak mut
fak ve sair kısım bodrum katında tesis edilecektir. 

3 - Binanın etrafında mevkiyle mütenasip bir bahçe 
resmi de ilave edilecektir. 

4 - Projesi kabul olunacak talip bilahare on beş gün 
zarfında tafsil at resimlerini halk kağıdı üzerine mürek
keple çizecektir. 

5 - Teklif edilen resimler Nafıa Vekaletinin teşekkül 
edeceği iki mütehassıstan mürekkep bir heyet tarafından 
tetkik edilerek birinciye 300 lira ikinciye 150 lira mükafat 
verilecektir. Verilecek mükafatlar tafsilat resimlerinin ve
rilmesinden sonra tediye olunacaktır. 

6 - Daha fazla malUmat almak istiyenlerin Yozgat 
Valiliğine müracaatları itan olunur. (6202) 8-4345 

Türkiye iş Bankasından: 
. _ıs Birinci Teşrin tarihinden itibaren Bankamız gişele
rının saat 9.30 • 12 ile 14 - 16 ve Pazar günleri saat 9.30. 13 
arasında açık bulunacağı muhterem müşterilerimize ilan 
olunur. 8-4351 

4 1. TEŞRiN 1934 PERŞEMBE 

r· 

Tc:J Q. K iYE 

tlRAAT 
3ANKASI 

-DAQA• 
BiRiKTiREN 
~~T &;Oi;Q 

Kelep·r eşya 
Oda takımı, karyola ve sair ev eşyasının en güzelini 

çok ucuz olarak yalnız Bahkpazarı civarında Işıklar 
caddesinde (HALK MOBİL YE SALONUNDA) bu-

lursunuz. Telefon: 2037 8 - 4323 

Her halde okuyunuz 
Ankara Samanpazan'nm en güzel mevkiinde otomobil 

durağında hava ve nezareti ve temizliği ile meşhur yent 
icar ettiğim !stihtas otelinde muhterem müşterilerimizin 
istirahatmı son derece temin edildiği gibi fiatlarda dahi 
fevka19.de tenzilat yapıldığı ilan olunur. Bir defa tetrifi· 
nizde memnun kalacağınız muhakkaktır. Müdüriyet 

8-4343 

Maden kömürü nakliyatına 
f evkalide tenzil it~ 

devlet demiryolla
rından: 

5 Birinci teşrin 1934 tarihinden itibaren Devlet Demtı
yollannda tam vagonla nakledilecek her nevi maden köe 
mürlerinden ton ve kilometre başına (1) kW'Uf ücret at... 
nacaktır. Kok kömürü için bir vagonun asgari hamulesl 
10 tondur. Bu tarifeye göre muhtelif merkezler arasında 
bir ton kömürün nakil ücreti şudur: (2824) 

Hacıbay Değinni H. paşa' Mersin' 
ram'dan saz' dan dan den 

Eskişehır 1122 166 314 823 
Ankara 859 429 577 694 
Sıvas 305 1031 1179 564 
Adana 802 837 t 117 67 
K:ayserı 479 809 957 343 
Konya 899 467 748 390 
Malatya 1194 1229 1509 459 
Elaziz 1313 1348 1628 578 

Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmelidir. 
8-4365 

imtiyaz tabibi ve Baımu 
baniri F ALIH RIFKL 

Umumi netriyab idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

Çankırı caddesi civarında 

L 
Raldmiyıw Mil/iye Matbaa -
ııntla basılmııtır. J 

Kiralık ev 
Biitün konförü havi 4 a 

da, 1 mutfak her cebhesi p 
neş görür elektrik ve lı:..v• 
gan vardır. 

Hacıbayram Bilge sokall 
İımetpap mektel>i üstünde 
4 No. içindekilere müracaaı. 

8--4380 

ANKARA MAHRUKAT 
DEPOSUNUN otv ANET 
RfVASETf KARSISINDAN · 

Bu kerre Dabağhanede Cümbu 
riy.?t bahçesine nakletmis olduiu 
ına muhterem mü,tcrilerimizin aı 
ıan dikkatine arıeylerim. 

i SİNEMALAR 1 

Entirasit kok ve her nevi mali 
takat ihtiyacı de~a sahaletle 
temia olun•r. 

Telel•: Zl 75 T-S411 

1 YENİ 
BUGÜN, BU GECE 

İki büyük yıldızın yarattığı Filim: 

GARİP BİR AŞK 
SYLVİA SİDNEY- FREDRlC MARCH 
Ayrıca: Bir kadın tarafmdan ıporun 

eaını ghterilen 1 kısımlık Pilim. 

1 KULÜP) 

TAMiRAT MtJNASEBETlLE 

BiR MtJDDET KAPAUDIR. 


