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UIR ınırnARRIRIN YAZfSI 

- Fakat ben bir şeye şaşıyo -
nım. Köyleriniz ve halkmız nasıl 
oldu <.ta laiklik davasını hazmetti 
ve bircok şeriat müesseselerinin 
kaldırılmasına tahammül edebil-
d 

. ., 
1 • 

Bu suali bana geçen kış mat· 
baamıza qelen bir fransız r.azete· 
ıinin muh:uriri sormuştu. Kendi
sine şunu dedim: 

- Siz bir şeyde aldanıyorsu
nuz ve hir şey de bilmiyorsunuz. 
Aldandıö-ınız mesele, türk halkını 
mutaassıp ?:annetmektir. Bilmedi
ğiniz mesele de, bizde ~eria.t mü
esseselerinin, p,İtgide, halk üze
rind'! ve savılı bir zümrenin hasis 
menfaatleri hesabına, bir tazyik 
Ye soyf!ıtn or.ağı haline f?eliri1miş 
oldu[iurhr. Bizde dini devletten 
ayıran hareket. bir vicdan hürri
yetine kar~ı değil. vicdan hürriye
ti lehine bir hareket olmuştur. 

Sa~ bir papas gazetesinin mu
harriri olan bu Zl\.t, ya1mz benim 
bu sö:·t rimi değil. inkılapçı fır
kanın bütün prensiplerini tahrif 
ederek ne~retmiştir. 

M!"harririn garazkarlığı, layi
ıizm davasının müslümanlığa o
lan mlinasebetinden (azla, rnisyo
nerlik dava~ma olan münasebeti
ni dü"ii.,mel<ten r,eldiğine şüphe 

yoktt1r. Oost ve demokrat Fransa
da, mezhep müesseselerini kültür 
nüfuzunu temin eden ami11erden 
ba~•rcası arJdedenler aon d<?rece 
aznll""•~tır. Bu, geçen asrın hika· 
yesi idi. 

Bu nsrm hikayesi başkadır: 
ancak, tam bir serbestlik içinde, 
karşılı!dı menfaatlerin muvazene
sidir ki milletleri birleştirebilir. 
Fransa ile her gün daha artan, da
ha ıamiymileşen dostluğumuzun 
aebebini, bu telakki değişikliği
nin h ~'dm olmasında aramak li.
•ımeelir. 

Bütün Fransa matbuatında 
Türkiye edebiyatı bilhassa bir ıe
nedenberi tamamen yeni vaziyete 
uygun bir hal almıfbr. Yukarda 
1azılarından bahsettiğimiz mu
harrirler gibi, düşünenler henüz · 
gaflette olanlardır ve azdır. Tür
kiye' d= laik bir devlet zihniyeti
nin istikrarı, Gazi devletinin bey
nelmilel büyük itibarını temin e
den en kuvvetli amillerdendir. 

Türkiye' de dinin herhangi bir 
ınenf aate alet edilmesine mani o
lan inkılap, hiç şüphesiz, yalnr.ı 
bizim şeriatçılık tüccarlarını de
ğil, herhangi hıristiyan mezhebin
den olursa olsun, bütün misyoner. 
lik ticaretini de zarara uğratmış
br. Fakat sarkta, Fransız ihttlali. 
nin mukaddesatmdan olan, vic. 
danlar hürriyeti'ne vücut veren 
ilk ve imli hareket de budur. 

Fransr.ı ihtilalinin ananelerine 
ıadık olanların, türk inkılabının 
bu davasını candan benimsemiş 
olduklarını biliyoruz ve onlar, 
Fransa' da, mütefekkirlerin, ve 
millf mukadderat kendilerine 
emanet edilmekte olanların ekse
riyetini teşkil ederler. 

Bizim fransız tefekküründen 
asla endişemiz yoktu. Bizim endi
temiz, osmanlı imparatorluğunun 
eski ahval ve §erait'inde menfaat 
bulmu~ olanların inadından idi. 
Şimdi bu unsurun nüfuzu ortadan 
kalkmışlll"· Zihniyetinin son ba
kayasının da silinip gideceiine 
tüphe yoktur. 

FALiH RIFKI 
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Parlamento!ar ara~t ittihadı konferansı Tababeti hkliye 
ve asabiye Konferans murahhasla

rı toplanıyor 
kon gresi bitti 

lstanbul, 22 (f elefon) - Türk t:ı -
babeti akliye ve asabiye konı:resi bu • 

• 
Iran ve Japon murahhasları diyorlarki gün üniversite morfoloji enstitüsünde 

toplantılarına devam etti. T oplantada Ü· 

ninrsite rektörü Cemil Bey de bulun-İstanbul, 22 (Telefon) - PMlamen
tolar konferansına iştirak etmek üzere 
bugün de fransız, Çekoslovakya, ital • 
yan, macar murahhasları ~eldiler. Bu 
kalile ite konferansın yarıdan fazla a -
zası lstanbul'da toplanmış oluyor. Mu
rahhasların çoğu eski nazır ve ayan a
lllrıdır. 

Japon mur.thha. ft,.yeti arasmda Ja
ponya'mn en büyük siyasi fırkası olan 
ve mecliste 303 mebusu bulunan Seb3. 
kay partisinin reisi M. lt..k~k:ı Hakaına
to c?a vardır. Bütün murahhaslar gaze
teraı re Tüı kiye'ye gelmelerinden mü. 
tevellit memnuniyetlerinin ve yeni Tür
\.iye ı.aMnndaki hayranl.klannı ıöyle -
mişlerdir. lyran heyeti namına Mirza 
lsa Han Elihvani ıu beyanatta bulun -
muştur: 

"- Beynelmilel parlamentolar bir -
liğinin dört senedenb:ri az:m bulunuyo
ruz. Konferansa filen i~tirakimizin se -
bebi konferansın Türkiye'de to.,Janmış 
clma:ndır. Asrrlardıınberi Türk~ye ile 
dostuz. Gazi Hazretleri:rle lyran Şa • 
hin~ahr Hazreth:rinin so':l telakil~i bu 
~ostluğu bir kat la'18 artırmıştır. Ko:ı
Cerans ruZTlamesinde 1'!1'!vcut m~selel::r 

mcv111nınc11t ter!<İ te!ılihet mes:lesi de 
vardır. Biz de Türldye P.ibi snlh'l muh
tnc!Z. Anttk sulh ta.,esin~e b"'o:!ad1i'•1 -
mrz işleri İ'ltaç ecbbiliriz. Mıım'dek" k"l
pitü!"'vonlaruı lağvi huım ... •ında türk 
murahhn~lariyle hemfikir b-..ılunmamtz -

M. Litvinof ve 
M. Bek uzun 
müddet görüştüler 

Cenevre, 22 ( A.A.) - Sovyet 
bat murahhası M. Litvinof ile Le
histan hariciye nazırı M. Bek 
memleketlerini ali.kadar eden 
meseleler hakkında uzun müddet 
eörüşmüşlerdir. Her iki taraf h~ 
yeti murahhasa.11 mehafilinde de 
bu hususta hiç bir ıey söylenme • 
mektedir. 

Cenup -Şark misakı için 
Cenevrede ·müzakereler 

cereyan ediyor ..• 
Belgrat, 22 ( A.A.) - Yugoı • 

lav matbuatı Rusyn ile Balkan 
memleketleri ve Çekoslovakya 
arasında, cenup 4 ıark misalu ak· 
di için Cenevrede müzakereler co
reyan etmekte olduğunu haber 
vermektedir. Siyasi mehııfil bu 
münasebetle Avrupa' da sulhun 
tarsinini temin edebilecek her tür
lü teşebbüs ve faaliyete iştirake 
hazır bulunduğunu ehemmiyetle 
kaydeylemektedirler. 

dan çek memnunuz. lyran yedi sene 
cvel kapitülasyonları lağvetmiştir. M111r 
ile aldettiğimiz muahede ile Mısır'da 

kapitJlaıyon hukukundan fera'.rat ettik. 
Devletler arasında mevzuub:ıhs olan em
niyet meselesi bizim ncktai nazarımıza 
göre terki teslihata bağlıdır.,, 

Japon heyeti namına M. lkkaku Ha
kamuta d:t şu b~yanatta bulunmuştur: 

"- Türkiye'nin tcrı:.kki yollannda 
atbğı adımları İşitt:k. Bunu, bu fll'satla 
görmekle mesuduz. lllzim Türkiye'ye 
celmtk fırsatını elde cdiıimize Jaoonya
ddti arkıdaşbnmlZitl gıpta ettiklerini 
ıöyliyebilirim. " 

Konferans pazartesi günü açılacak -
txr. Davetiyeler cönderilmiştir. 

içtimaı k"Jnsey reisi ar,acah; Bü -
yük Mill~t Mcc1isi R~isi Kizım Pa,a 
Ha::retleri de, Türkiye namına bir nu-

( Sona 2. inci ıavılada) 

du. EYvcli profesör Marinesko"nun ib
tiyıırlığın bi)'olojik mihanikiycti ve te -
davisi isimli raporu okundu. Profesör 
V enedik'te diğer ilmi bir l<ongrede bu-

lunduğu için toplantıda bizzat buluna -
madı. Bundan sonra profesör Nissen, 
Şuvarts Obendrofer, Mazhar Osman, 
Hamit Abdi, Ştroe, Trogatefko, Nenes
ko Kaçiyo, raporSarını okudular. Profe -
sör Nissen'in dimağ l<istlerinin cer • 
rahi tedavisi raporu üzerine b:ızı mü • 
nakaşalar oldu. B:ızı profesörler bu 
tecrübenin tam bir s~mere vermiyeceği -
ni söylediler. Niss'n iddiasını İyzah 
için kongreye bir hasta trk:Jim etti. Ve 
bundan aldığı netiyceleri anlattL Pro -
fesör Şvarts'ın dimağın tömörleri hak· 
{undaki ttüdü çok nlika ile dinlendi. 
Profesör'ün bu ıahndaki yeni bulu~ları 
takdir edildi. 

Saatta 45 mil hızla esen bir tayfun 
01 fa }aponqa'~qi altüst etti 

1039 k · şi öldü - 50 00 evi su bastı - 10 dan f nz'a. 
tren devrildi .. 147 mekteq yıkı·dı zarar büyüktur 

Tokyo, 21 
(A. A.) - Orta 
Japonyll' da Ki • 
yushu' <lan Ni • 
gat:ı'ya doğru 

saatte 45 mil sÜ· 
ratle ilerliyen 
bir tayfun 35 
mektebi yıkmış 
300 çocuk öl • 
müştür. Tay • 
fundan hasıl o • 
lan cezir iki bin 
evin Fukura 
ıehrinde ıular 
altında kalma • 
ıına sebep ol • 
mu§ tur. Birçok 
ölenler vardır. 
Ozakadaki ınet-
hur Tennoji ma· 

~ 

.J.ıpon1 .{le1tfzl 

bedi yıkılmış ve Japon adalarını ve Ozaka mıntakasını gösteren lcroki. 
yıkılırken de 15 (Tayf unua tahribatı dafre ile gösterilen lcısımdadıt.) 
kişiyi yarala • 
mıştır. Kujoto civannda bir ekis- uavenet için buraya askeri kıtaat 
pres yoldan çıkmıştır. Bu hususta gönderilmiştir. Kigoto'da enkaz 
malumat yoktur. Garbi Japonya•. altında bin talebe kalmıştır. Bun· 
da tel~raf, telefon mulıaberatı de- lardan beş yüzü derhal kurtard • 
miryollan, münakalat intizamını mış ise de diğer 500 ünün nkibeti 
kaybetmiştir. Yıkılan mektepler meçhuldür. Sahilde birçok şehir -
Ozaka mıntakasmdadır. ler cezir yüzünden harap olmuı • 

Ozakad~ tayfun neler 
yaptı? 

Tolcyo, 21 (A.A.) - Ozaka'da 
ölen talebelerin sayısının 400 el • 
duı'iu anlaşılnıı~tır. Y ardını ve mu· 

tur. 50 binden fazla evi sular bu· 
mıştır. Ondan fazla tren hattnn 
çıkmış veya devrilmiştir. 100 kişi 
kadar ölmüştüı. Tokyo, Ozaka ve 
Simanpseki demiryolu münakala-

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

Japon adalarının tabii tqekkülii, bu gibi fırtına, zelzele, tufan yağmurları gibi aletlere çok müsaittir. 
Yukardaki iki reımimiule görüldüiü üzere japon adaları hep böyle volkanik daiları, İf denizleri hcwiılu. 

• 
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rAZAR 

llc-r \'t•rdr S ?mrıı~ 
:s 

Dil bayram:a 
yak aşıyor 

O gün, radyoda Öz dili· 
mizle söylenecek sözlerin 
karşıhklaranı vermeğe 

başlıyoruz 

2:j eylül yaldaşıyor. O günü, öz tür:, 
d:li savaşının bir bayramı olarak kuUu -
layacl.\frız. Türkiye'dc ç.lnn cazeteler, 
o gün snyıfalarını güzel öz dilimizle ya· 
zalmış yazılara verecekler, radyod:ı b:ı 
yolda sözler söylenecek, öz dile ve b'.l· 
a:iye baf lılıfrı olan16U' lo~bnblar ya;ı:ı • 
cahtır. 

Türk Dili Tetkik Cemiyc:i lJt:tkanı 
ErzİT.can !Acbusu Sal/el Bey. 

O gün nu:!yod:ı Türk Dm Tctk:k Ce
miyeti yönünden ıöyJcnecek aözlerd:> 
hullnnılacnk kelimelerden altm1ş tanC$i• 
ni, anlaşılmasında kolaylık olsun diye, 
k~şıl ktariyle birl"kte yirmişer yirmişer 
üç ı:ün basacacız. Cayram günü ise o -
L:uyuculamnı:ı bütün bu altmtt sözü 
karştl klariyle birlikte c:ızetemizde oku· 
yacaktardır. 

Biz, cku,-ucularnnrza daha fayda!ı 

olabilmesi için bu liste ile birlikte, bu 
sözleri cümleler içinde de kutlanmak di
leiindeyiz. Sözler dizisinin aonuuda d.ı 
•cümleleri okuyaCl\ksıruzı 

Önder - Lider 
Budun - Millet 
Arm~ğan - HeJiya 
Yat - Yabancı 
Arıklık - Temizlik, İtmef (do. 

lrunulmaz arıklık - Harimi İ:J • 
met) 

Acun - Dünya, cihan 
Amaç - Hedel 
1 llus - Millet, halk 
Özey-Saye 
Y altırmak - Parlatma!z 
t ll:ışluk - Milliyet 
Türe - Prensip 
Güvenli - Emin 
Açar - Anahtar 
(';ömüç - Deline, lıa:ino 
Bitik - f(itap 
Gerek - Lazım 
Kongu - Tez, mcuzu 
Y a.ltırık - Şua 
Alan - Mevdan. ıaha 

(Ardı var) 

Türk budununun büyük Onderi C:ı· 
7.f, bize bağtşladığı bunca armağanlar· 
dan sonra bir de özdil veriyor. 

Yat lcosunlan yurdun dokunufmn 
anklığında boğan bu ulu baıbuğ, tür!c 

Bugün 
Oçilncü sayıfamızda 

Bir k;:,rşılaştarma 
Şeh;rli 

DördJncü Sayıfamızda 

İlim tarihi musahabe'eri 

F ransanın 1934 - 1935 
bütçe projesi 
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DIŞARDAN GELEN SON HABERLERG 
FRANSA'DA. Tayfun Japonya 

Japonya'da ingiliz M. Beranje Fransız yı altüst etti. 
INGILTERE'DE. 

Em akinin müsade- Soyvet dostlug" u• . (Başı ı. ind sayıfada) 
tı mkıtaa uğramıştl!'. Saatte 70 

resi meselesi mü- nun mahiyetı·nı· mil sürat!e esen tayfun evvela 
Magosakı'ye çarpmış sonra Oza • 

h• b• k• ı 1d • h tt• ka ve Kobe'de büyük zararlar yıı-
lffi ır şe 1 a 1 ıza e ı parak s:.hil şehirlerini harap et -

Londra, 22 (A.A) - İngiltere hüku- Paris, 22 (A.A.) - Ajans Ekono- miştir. To!<yo'ya tayfunun yalnız 
meti, Yokohama ve Kobenaka mıntaka- mik et Finansiyer gazetesi M. Beran- knvruğu çarnmı~tll'. Zararlar o 
lannda ingiliz tebaasına ait emlakin ja- je'nin fransız - Sovyet mukareneti kadar fazla değildir. Vapurlarda 
pon hükumeti tarafından müsaderesi hakkında bir makalesini neşretmckte- kaza ve zarar azdır. 
meselesine dair ingiliz sefirinin gönde- dir. Mütemmim haberler 
receği raporu beklemektedir. M. Beranje diyor ki: "- Moskova 

Bu ihtilaf kırk yıllık bir meseledir. ile Tokyo arasındaki müşkülat vahim-
Ve Avrupalı olup bir çok nesillerdenbe- leşecek olursa Fransa'nın sovyetler ya-
ri Japonya'da yerleşmiş olan eşhası bir- nında Japonya'ya karşı bir ihtilafa ıU-
birine düşürmüştür. Bir çok Avrupalı rüklenmesi gibi büyük tehlikeden 
aileler geçen asrın ikinci kısmında ebe- franııız siyasetinin ihtiyat tedbirleri 
di iycar mukavelenamelerile vasi arazi bizi masun bulundurmaktadır. Hindi 
ele geçirmişlerdi. Çini devleti olan Fransa Japonya ile 

1894 tarihinde Japonya ecnebilerin ötedenberi dostluk münaaebetlerinde 
harici ezmemleket imtiyazım refetti
finden hükOmet bu iycar mukavelena -
melerini geri almı' ve fakat kiracılardan 
resim almamak taahhüdünde bulunmuş
tu. Ancak bu asnn başlangıcında kira
cılan resme tabi tutmağa başlamıştır. 
Bunun üzerine f ngi1tere hiikfimeti me -
ıeleyi T..ahaye mahkemesine sevketmiş 
ve mezkur mahkeme avrupalılara hak 
vermicıtir. 

Halbuki bir kaç sene sonra Tokyo 
hUkfimeti kiracılardan doğrudan doğru
ya resim istememekle beraber bir takım 
bilvasıta 'Verr,iler istemeğe kryam etmiş
tir. Bunun Uurine t-krar protestolar ya
pılmış ve senelerdenberi müzakerelerde 
bulunulmuştur. 

s,.,n zamanlarda avrupalılann cm15-
ki müsadere edildiğinden bunlar kendi
lerinden istenilen parayı vermek n11•c
burivetinde knlmışlarclır. Bu hal, ingitiz 
sefirinin sid"ı-tle protesto etmesini in -
taç etmiştir. Mt'11Pltnin venlden hlld bir 
ıekil ıı1ması mnhtemcldir. 

rtlRt.tJ HARF.RJ.ER. 

Belçika hariciye nazın ikturadi 
anlaşma imkanları aramak üze

re Cencvre'ye dönecek. 
Brüksel, 22 (A.A.) - Belçika hari

ciye nazırı M. J as par bugün Cenevre· 
ye dönecektir. Nazır iktısadi anlaşma 

imknlarını araştırmak Uzere altın blo
kuna mensup devletlerin mlimessille· 
riyle temasa gelecektir. 

Mançuri' •lcki Sovyct kuvvetleri 
geri alınmıyacak. 

Moskova, 22 (A.A.) - Mançuri hu
dudundaki sovyet kuvvetlerinin geri 
ahna<:ağma dair hariçte dolaı,ıan şayia
lar kati olarak tekzip edilmektedir. 

A.JmanYada otomobil yollan in· 
şaati süratle devam ediyor. 

Bertin, 22 (A.A.) - 7000 kilometre 
uzunluğunda olacak olan ve geçen se
ne inşaatına başlanılmış ~ulunan oto
mobil yollarının inJaat ameliyesi o ka
dar süratle icra edilmiştir ki, bunların 
Frankfurt ve MUnih'ten başlıyan ve 
140 ve 120 kilometre tullinde bulunan 
iki kısmının inşaatı hitam bulmuş olup 
yakında 'bunların Uzerinde milnakalat 
~slıvacaktır. 

diline üstı.in bir anklık verebilmek için 
ulusu yeni Lir' savaşa çağırdı. 

Kurtuluş savaşımızda orduların ama

cı Akdeniz kıyılnı'ı idi. Dil savaıımız -
dnki nmnç ise türl<çemize yeni ve duru 
bir düz.en, bir enginlik vermek olacaktır. 

Büyük Bnşbuğ'un öz.eyinde süngü • 
!erimizi Akdeniz kryılarmda nasıl yal -
tırd.ksa öz dille yazı yazan kalemleri -
miz de yakın bir gelecekte bir süngü 
parılhsı ile bu savaşı kazandığımızı ya -
ucak. 

lç.imi:ıdc ulusluk oruncu, şaşmaz bir 
türe oldukça öz dilimizi bir açar ec:Jerek 
açamıyacağnnıa gömüç, yazamıyacağı -
um bitik yoktur. 

Buna güvenliyiz. 
Konaumuz, dilimizin zenıinliğini ·we 

.-.,-;nı:ğini bilgi yaltmklariyle aydınlat
mak n bütün aeunun gözü öntinde bu 
aavlatnı alanı oldufunu belirtmf"ktir. 

M. N. 

bulunmaktadır. Ve bu münasebetleri 
idame etmek ve hatti iycabmda kuv
vetlendirmek istemektedir. Rusya ile 
olan itilafımız münhasıran Avrupa'ya 
aittir ve asli Asya işlerine şamil değil
dir. Keza iki memleketin dahili ıiya· 
setleri de tamamiyle müstakil kalmak
tadır, nasıl ki çarlık Rusya'smın hari
ci siyaseti cUmhuriyetçi Fransa ile be
raber yUrUyordu. Milletler cemiyeti 
misakına uygun olan kuyudu ihtirazi
ye altında, Fransa - sovyet mukare
neti bizim emniyetimizi tarsin ve si
yasetimizi takviye etmektedir. Vakıa 
bu Tuna Avrupası meselesini halletmi
yor, fakat pancermenlik tarafından 

mUtemadiyen tehdit edilen Avrupa 
muvazenesinin idamesini mümkün kı
lacak teminatı vermektedir. 

llnkim' M. Prensin katili 
nihayet bulundu mu? 

Barse1ona, 22 (A.A.) - Marius 
Komp isminde bir fransız dün polis 
komiserliğine mUracaat ederek kendi
sinin hakim ve prensin katili olduğunu 
iddia etmiş ve bu katli vaktiyle Fas'ta 
aekertik yaparken tanımış olduğu eski 
bir arkadaşiyle birlikte yapmış oldu
ğunu ilave etmiştir. 

Arkadaşının bu cinayeti irtikap et· 
mek için kendisine yüz bin frank tek
lif etmiş olduf unu ve bilahare ancak 
25 bin frankla İspanya için bir pasa
port vermiş olduğunu söylemiştir. Bu 
adam, uzun müddet BarseJon'da ika
met etmiş olduğunu fakat parasız kal
dığından kendisini testim etmeğe gel
miş bulunduğunu beyan etmiştir. Kom
pun, bu beyanatına itimat caiz olmıya
cağı söylenmekte ve parasız pulsuz kat
mış olmasından bu masalı uydurmu; 
olduğu zannedilmektedir. 

Bir mısır tayyare filosu }~ran -
ea'yı dolaşıyor. 

Marsilya, 22 (A.A.) - On tayyare
den mürekkep Mısır filosu Liyon'dan 
dUn akşam buraya gelmiştir, Filo bu
gün Pize gidecektir. 

M. Şuşni~ Habsburg'arın 
başa getirilmiyeceğini 

söyledi 
Budapeşte, 22 (A.A.) - Avustury9 

başvekili M. Şuşnig Habsburg hane
danı meselesine dair fransız Figaro 
gazeteeine beyanatında, merkezi Av
rupa'nın siyasi istikrarını bozabilecek 
veya Avusturya'nm komşularını endi
şeye düşürebilecek bir tecrübeye gi. 
rişmcği katiyen tasavvur etmediğini 
söylemiştir. BUtUn macar matbuatı bu 
beyanatı neşretmekte •e bu sözlerin 
kıraliyete sadık olan başvekilin ıaııst 

hissiyatından ziyade şimdiki siyaat 
vaziyetle alakadar olduğunu kaydeyle· 
mektedir. 

Havanada kabine buhranı 
ihtimali. 

Havana 22 (A.A.) - Harbiye nao
rr Grandos btifa etmiştir. Pek yakın
da kabine buhranı c.Jacağı ıannedil

mektedir. 

Ozaka, 21 - Haberlere göre 
yıkılan mekteplerin sayısı 47 dir. 
225 çocuk ölmüff 822 çocuk yara -
lanmı~tır. 3 cocuk kayıptll'. 188 ev 
tamamen 260 ev kısmen harap ol
m' ştur. 96 k1<ıi ölmüs, 298 kişi ya• 
ralanmı'ltır. Ozal<a t;m,u-hanesini 
cezir alın götiirmüştür. Tjmarha -
ned~ bt•lunı"'ı 60 mec:mp kavbol -
muşbrdJT •• Tavlunun dPvirdiği 10 
trenden bir;!\i Tokyo • Simonscki 
ek;~presi idi. On va?.oncfan mü • 
rel<kep olen ek;·~reste 250 yolcu 
bulunuyordu. F.kispres tam bir 
neJ.rin iizerindeki kö,.,!'üd .. !l r-~ • 
cerk'!n hvfun tarafından devril -
~i•tir. Fa1<at köprür.ün pP-rmak -
lıkları n°'ıre düşrne!?n~ mani ol -
muştur. Ozl\l(~ noliı;i sul rın bas
rnMınd"\Yl 100 Jd .. inin öldi!'!tinü 
haber aldığını bil"Hrmistir. 50 evi 
de a 1 basmıshr. Tokyo' da hulu - . 
nan Haneda hava meyd<\nıncla 5 
han~ar harap olmus, 20 tayyare 
tamir edilemiyec"'k bir tarzcla ha -
sara ub-amı"hr. Tayfunun anten -
lerini devirdiği Nagoya rC\dyo is
tMyo!1 mda muhaherat tekrar te • 
ıiı edilmidir. 

Korkunç rakamlar 
Tokyo, 22 (A.A.) - Japonya 

üzerind~n müthiş bir tayfun geç • 
miştir. Ozaka' da be~ yüzü çocuk 
olmak üzere 1039 ld~i ölmüş ve üç 
bin kişi yaralanmışhl". 586 kişi Jca. 
ym ır. t 44 mekteo, 3914 mesken, 
3212 clükkan yıkılmış, 8120 ev ha
sara uğramı.:;br. Kiyato'da 207 ki
şi ölmüş, 939 ki~i yaralanmış, 
1675 ev ve 20 mektep yıkılmı"tır. 

Koloda 155 kiı;İ ölmüıh 433 ki
şi yaralanmıs, 37 ki!}İ de kayıp ol
muştur. 1234 mesken su a1tmda 
kalmı1'tır. Bundan hatka Ko~la 
2350 balıkçı gemisinin batmış ol
duğu söylenmektedir. 
Tayfun 1923 zelze)esindenheri 

misli göriilmenıiş bir afettir. 
Tokyo, 22 (A.A.) - Tayfu • 

nun bais olduğu hasarın misline 
1923 zelzeleaindenberi tesadüf e • 
dilmit değildir. Hasarat bilhassa 
Ozaka sanayi mıntakaaında pek 
büyüktür. Orada aynı zamanda 
pirinç rekoltesi de hasara uğra • 
mı"tır. Dört milvon buçel pirinç 
mahvolmustur.Oakyama ıehrini su 
basması yUzünden 60 bin kişilik 
sekeneai gıdasız kalmış ve şehir 
yiyecek istemiştir. 

Almanya' da demiryollar vari • 
dalı artıyor. 

Bertin, 22 (A.A.) - Alman demir
yolları idaresinden bildirildiğine göre 
bu senenin ilk sekiz aylık varidatı ge
çen senekinden yüzde 15 fazla olmut
tur. idare meclisi yeni bir takım bü
yük inşaata kara.r vermiştir. Berlin is
tasyonları da büyültülecektir. 

Almanya'da ne kadar 
yahudi kaldı? 

Bertin 22 (A.A.) - Neşredilen lıir 
istatistiğe göre 16. 6. 1934 tarihinde 
Almanya'dakl yahudilerin miktarı 361 

bin 826 idi. Bu miktar 1925 senesinde 
404.446 yı buluyordu. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Anafartalar caddeıinde 

SEBAT 

eczabaneaidir. 

GIRLEŞIK DEVLETLER'DE. 

Lindbergin çocuğu 
nu kaçıran her 
şeyi inkar ediyor 

Ncvyork, 22 (A.A.) - 40 saat süren 
sorguya rağmen Hauptman, Lindber
g'in çocuğunun kaçırılması işine her 
türlü iştiraki inkar etmiştir. Evinin 
bodrumunda bulunan para için de bu
nu kendisine Almanya'ya giden ve 
orada ölen Fişer ismindeki bir arkada
şının paket halinde emanet olarak hı· 
raktığını söylemiştir. Diğer bir ismi 
de Kart Pelmayer olan Hauptman AJ
manyada iki defa hapse mnhkUnı ol
muş ve 1923 te hapisten çıkarak giz
lice Amerika'ya gelmiştir. Haupt
man'ın mücrim olduğunun en mühim 
delili çocuğu kaçırm~k için kullanıl

mış olan hususi merdivendir. Haupt
man çok usta bir marangozdur. 

Lindhcrg'hı ~ocnğunu kaçıra -
mu karısı ve Yeğeni bırakıldı, 

Katil hala me~huldiir. 

Nevyork, 22 (A.A.) - Lindberg'in 
çocuğunu kaçırmış olmak töhmetiyle 
tevkif edilmiş olan Bernard Haupt· 
man'ın beş senedenberi zevcesi bulu
nan Amma Hauptman polis tarafından 
serbest bırakılmıştır. Mevkufun yeğe
ni olan Hans MüJler de tahliye edil
miştir. 

Şurasını kaydetmek iycap eder ki, 
Hauptman'ın fidyei necatı almış oldu
ğu tebeyyün etmiş olrtıakla beraber ço
cuğun kaldırılması hususuna iştirak 

etmiş olduğu anlaşılamamış olduğu gi· 
bi çocuğun ölümünden mesul olduğu 
da Gabit olmuş değildir. 

Lindberg ailesinin fclakc.tindcn is
tifade etmiş olan eşhasın cinayetin 
kendisiyle hiç bir güna atabları ol
mamaları ihtimal dahilindedir. 

ISV1ÇRE'DE. 

l\lillctler cemiyet~nde Çin mu -
rahlıası iştirak hissesinin 

azaltdnıasını isıccli. 

Cenevre, 22 (A.A.) - Milletler ce
miyeti umumi heyetinin bütçe komis
yonunda Çin murahhası memleketinin 
bu huı;ustaki vaziyetini anlatarak de
miştir ki: 

"- Çin hilkumeti bueUnkü mUşkU

lata rağmen 1930 itilafına sadık kata

rak 1931 den'beri 5 milyon altın frank 

vermiştir. Halbuki Çin hala milletler 

cemiyetine bor~lu bulunan devletler 

arasında gözUküyor. Bunun sebebi i&e 

daha bidayette Çin'in iştirak hiı;sesi

nin çok yliksek tutulmuıJ olmasıdır.,, 
Çin murahhası iştirak hissesinin 

azaltılmasını istemiştir. 

Bolivya ve Paraguayn narp ıe .. 
vazımı verilmesinin yasak ediJ. 

mesi etrafında muhtelif 
mütalealar. 

Cenevre, 22 (A.A.) - Hukuki me. 

selelerle meşgul olan birinci komisyon 

Bolivya ve Paraguay'a harp levazımı • 

nm verilmesi yasak edilmesi işini tct • 
kik eylemiştir. 

İtalyan, ingiliz, isveç, fransız ve İs· 
viçre murahhaslarınrn ambargo lehin -
deki beyanatından sonra söz alan Çin 
murahhası. mesulün tayininden evci 
ambargo konulmasının tecavüze uğn -
yan memleketin mildafaasınr zayıf dU
şUreceğini söylemiştir. 

vaziyeti münhasıran hukukt bakmı
dan muhakeme eden M. Politis her
hangi bir devletin .diğer memleketlere 
karşı ambargo koymakta serbest oldu
ğunu söylemi~tir. 

Bolivya murahhası, mUtecaviıi tarif 
etmeksizin ambargo vazında istianalat' 
yapıtmasmm tevlit edeceği vahim teh
likeleri l<aydetmlt ve misakm tuzum 
göaterdiği her hususta ittifak kaidesin
den ayrılmanın mahzurlaıına itaret •r· 
lemiJtlr. 

A VUSTURYA'DA, 

Fırkalar 
bir!eştirilmiyor 

Viyana 22 ( A.A.) - Avusturya mil
li sosyalist fırkasıyle vatanpervcrJcr 
birliğinin tevhit edileceği h:ıkkmdaki 

lıaoerlcri Avusturya ajansı kati olarak 
tekzip etmektedir. 

Avn!'furya hıristiy:m ~o-.yalisı 

kuliibii feshedildi. 

Viyı:ına, 22 (A.A.) - Ihristiy:ın -
sosyalist belediye azası kulübil dün 
fcvkaHide bir toplantı yaparak kulü· 
bün feshine kara~ vermiştir. 

Avuı;tm·~·a hiikiıı wti )eni para 
-:ıkarh } or. 

Viyana, 22 (A.A.) - Hükmet yüz 
şitinglik yeni attın para çıkarmağt ka
rarlaştırmıştır. Bu paraların üzerinde 
Avusturya'nın yeni arması ola11. iki 
başh kartal bulunacaktır 

Bulgar lıaridyt' nazırı 
r..cn~vre·<lt·ıı cJÜndii. 

Sofya, 22 (A.A.) - Hariciye nıızın 
M. Batelof Cenı vre'den Sofya'ya dön· 
müştür. 

Parlamentolar ar<: sı 
it1 ihadı konferansı 

(Ba~ı J. inci sayı/ada) 
tule iyrat buyuracaklardır. 

Konferans riyaiet bürosunu teşkil 
ett:kten sonra çalışmalarına başhyacak .. 
lır. 

Konferansın devam edece~i günler 
için hazırlanan program şudur: 

Pazar, 23 eylUl: Saat 10 - Hukuli 
daimi komisyonunun içtimaı, s:ıat 10 -
SiJahlann tahdidi daimi komisyonu ile 
emniyet muhtelit komisyonunun müş
terek içtimaı. 

Pazartesi, 24 eylfil: S::ıat 10 - Par• 
lamentolar konseyi içtimaı, saat 13 -
parlamentolar birliği türk grupu reisi 
tarafrndan parlamentolar birliği konseyi 
azaları şerefine Perapalas otelinde öğle 
yemeği. Saat 15,S - Konferansın açılı .. 
şı. Parlamentolar konferansları nizam .. 
namesinin onuncu maddesinin tadili. 
Katibiumumi raporunun müzakeresi. 
Celse kapandıktan sonra parlamentolar 
konseyinin içtimaı. Saat 21,S - Rivase• 
ticümhur saravmda Büyük Millet Mec .. 
tisi Reist tarafından muralıhaslarm ka .. 
buJU. 

Salı, 25 eyllıl: Saat 10 - Umumi 
celse: Umumi müzakerenin devamı ve 
sonu. Saat 14,S - Şehirde gezinti, mU• 
zelerin, abidelerin ziyareti ve saire ... Sa· 
at 20,5 - f stanbul belediye reisi tara.ı 
fından murahhaslar şerefine akşam ye .. 
rneğl. 1 

Çarşamba. 26 ey10l: Saat 10 - U • 
mumi celse. Enınivet ve silahları bırak• 
ma. Saat 15,S - Umumi celse. Miizake· 
renin devamı ve sonu. ~aat 22 - P"'r • 
lamentolar birliği Tilrkive gn1pu tam· 
fmdan murahhaslar şerefine Dolmabah· 
çe sarayında suvare. 

Perşembe, 27 eyllıl: Saat 10 - U· 
mumi celse. İçtimai meseleler. Saat 15,.5 
- Umumi celse. Müzakerenin devamı 
ve sonu. 

Cuma, 28 eylfıl: Saat 1 O - Büyük• 
adaya hareket ve adada gezinti (Topa• 
ne iskelesinde toplanılacaktır). Saat 13 
- Yat kulüpte öğle yemeği. Saat 15 -
Adadan hareket. Boğaziçinde ge.zintL 
Saat 17.5 - Beylerbeyi sarayında say. 

Cumartesi, 29 eyllıl: saat 10 -
Umumi celse. Temsili rejimin tekamü
lü. saat 15.5 - Umumi celse. Müzake• 
renin sonu - intihap - konferansın 

kapanışı. Saat 20.5 - Hariciye Vekili 
tarafından murahhaslar şerefine Pera
palas otelinde aktrun yemeği. 

Pazar, 30 eylfil: - İktısadi ve snali 
meseleler daim.l komisyon.unun içtimaı. 
Saat 10 - Siyasi ve teşkilat meseleleri 
daimi komisyonunun içtimaı. Saat 15,5 

İçtimai ve beşeri meseleler daimi ko .. 
misyonunun içtimaı. Saat 15,S - t~tl'" 
mai teknik ve ıı:ıüstemleke meseleleri 
ctaimi lıomlsyonunun içtimaL 
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Bir karsı/aştırma 
Mılletler Cemiyeti konseyine aza ae

çildii:rimiz gün, lstanbullu arkadaştan -

mızın muhabirleri bulgar komitecisi Mi
baiJof'tan mülakatlar almağa muvaffak 

olmuşlardı. 

En büyük gazetelerimiz, her iki ha

diseyi de te~arüz ettirmişlerdir. · Fakat 

ayn nisbeot1er dahilinde. 

Bir k~re iki hadisenin ayn ayn o!a

rak baş sayıfa1arda ne kadar yer tutmuı 

olduğunu tctk'.k edelim; 

(Her iki hadiseye dair otan neşriyat 

ıantimetre murabbaı üzerinden hesap 

oJunmuştur.) 

Komiteci Konsey 

haberi na lığı 

Zaman 2442 195 
Milliyet 57G 441 
Cimbmiyet 3T7 638 

Vakit 400 203 

Haber 221 161 

Ak~ 840 234 

Son Posb 96$ 

Yekun 6822 1929 

Komiteci haberine verilen ehemmiyet 

)'edi gazetemize düşen v:ısati1eri yani 

832 ile 247 yi alırsak bire üç virgül ı~ 

k!z nisbetindedir. 
Şimdi bir de iç sayıfalardaki neşriyat 

aı!ktarfarmı tetkik edelimı 

(Keza ıantlınetre murabbaı üzerin -

Clen) 

·!Comiteci 
haberi ıızahk 

Za-as 6760 90 
Milliyet 574 638 

C:.imhariyet 693 620 
Vakit sso o 
Haber 91 o 
Ak11Uft 1050 o 
Son Post. ıoso 163 
Yclr~n 9683 1416 

Cme nsatilft'i brtdaştmnak ıure • 

tiyle, lc-,miteci haberine •erilen ehem
miyet kOftle,r mlıfnmza 6,8 niıbetinde 
faiktir. 

iç •e dış nyıfalarm mukayesesinde 
iıe, ge!'.I., r.ısati üzennden, komiteci ha
berine be' misli bir ehemmiyet •erildi • 
iini ~:;rüyortız. 

Du lrnrşılattrnnayı yapan ark:ıdaı 

aynC"l .,.ı notu ilive ediyor: 

K~yriyet iytibariyte: Çeteci hab-ari 
diğttin~ nazaran göze daha fazla çar. 
pacrk bir surette konmut veba husus
ta boJ res:mltt ye kocaman b'\~Mdar kul
lan1tm~hr. Ve hatta Son Posta gaze
tesi en . büyük harfierivle bir dt!ı manşet 
koyma~tnr. Bu suretle ba ba'>f!!'. yedi 
ra7.et_,,izirı sıı.yıfalan içindi!, ~ii~-?ri ta
rn~md~., i\deta yutu1mtıf!lul'. Basit ka -
riirı r.Ö~ne göre, vaziyet. ıiva~1 uferi
r,,:z'i~ 11leyhint!ıdir. Aynı k'\riİn k'!Fıwna 
ıröre i-:~. ,.':!D.lrğnnnrn ehemmiveti be. 
men hi'.c; işlenmemiştir. 

••• 
Cn r;ı!tamlara Ye bu k1çük nota hiç 

bir ıe:r ilaYe edecek değiliz. 
BURHAN ASAF 

IŞlettirilecek ma
denlerimiz hakkın

da tetkikat yapacak 
heyet gitti 

Beş senelik ganayi programı • 
na göre işlettirilecek madenler 
hakkında tetkikatta bulunmak ü • 
zere profesör Granik, ma.den u • 
mum müdürü Bekir Vehbı, Baş· 
müf ettİ!'I mühendis Abdullah Hüs
rev, alt;n arama müdürü Hadi 
Bevl~r yarın lzmir'e hareket ede -
cekler ve oradan haşhyarak 
Mardin'e kadar muhtelif yerlerde 
tetkiklerde bulunacaklardır. 

ViYan:ı beynelmilel },inlcilik 
mus:ıba~rnlarına iştirak edecek 

zahitlcrimiz ~ittiler. 
lst:ın!>:.ıl, 22 (Telefon) - Viya:ıa 

b~ynclbil d binicilik müsabalı:'llarına i~
tir::.k cl~dc znbitlerirniz bu ak,am 
mckt::!> lıumandam reislifi.nde bar,k;:t 
e\tiJer. 

mu 

• 
Iktısat Vekili Celal 
Bey dün geldi 

lktısat Vekili Mahmut Celal B. 
ve refaketindeki zevat bugün sa
bahleyin saat yedide otomobille 
Zonguldak'tan hareket etmişler -
dir. 

Vekil Bey Gerede' de Bolu h~ -
yetiyle konuşmuş ve bir müddet 
de Kızılcahamamda tevakkuf e -
derek akşam saat 21 de Ankar<l'. 
ya avdet etmiştir. 

Yunanistan Bari sergisinCle 
muvaffak oldu. 

İstanbul, 22 (Telefon) - Atina'dan 
22 tarihiyle bildZr:liyor: Yunanistan 
Bari sergisinde büyük bir muvaffaki -
yet kazanmıştır. M. Musolini sergi mü
messillerinin Yunaniıtan'ı sergide bu 
kadar muvaffakiyetle temsilden dolayı 
tebr:k ehniştir. Yunan sergisinde tütün, 
sigara. balı, zeytinya{!ı, fü:üm teşhir e
dilmi~fir. 

Ceynelmilcl afyon kartP.b 
ile müzakereler. 

İstanbul, 22 (Telefon) - P:ıris'te 
beynelmilel afyon karteli murahhas1a -
riyle türk - yucoslav afyon bürosu na
mına müz2kerede bulunan afyon inhi
ıan müdürü Ali Sami Bey geldi. Beya
nabndaı Kartelin yugoslav baro3un -
t'an alacağı afyonun asgari miktannr ta
yin edemediğini, fakat müzak~relere de
Tam edildiğini ve müsbet netiyc:der Ü • 

mit edildiğini, söyledi. 

Bulgar ziraat hanka~mm 
açtığı kredi. 

İstanbul, 22 (Telefon) - Gulgar zi
raat bankası bazı ıarap kooper~tifleri
ne üzüm toplama Ye ıarap ya?ma mas -
raflan için ~ buçuk milyon lira kredi 
açmıştır. Berlin piyasaımda bulgar Ü -

zümlerinin 101 k•to-su 30-33 mark ara
ımdadır. Şimdiye kadar bulcta":"larm Al
manya'ya yaptıi:ı ihracat 1344 .-agon • 
dur. 

Bakalorya ikmal imtilıanlan 
neticeleri iyi değil. 

İstanbul, 22 (Telefon) - Lise ve or· 
ta mekteplerde bakalorya ikmal imti -
hanları bitti. Alınan netiyc:eleı- mü~b:?t 
değadir. Bir çok mekteplerde mevcut 
talehe smıf mevcudunun ynrrsını tutma
maktadır. 

Orta mekteplere girece!1 
talebenin imtihanları. 

lstanbul, 22 (Telefon) - Du ıene 
orta mditeplere leyli meccnni olarak 
a:irec:ck tale!>eılln imtilıanları 3:> eylulde 
yapılacaktır. 

Nafıa fen mektebincle ıslahnt. 
lıtanbul, 22 (Telefon) - Nafıa fen 

mektebinde esaslı 11lahat yapılacağı söy
ı ... n;yor. Ders proı:ramlarının tctk:hlne 
ba~lanmı§tır. 

Esnaf cemiyetleri 
murakabe büro5u. 

İstanbul, 22 (Telefon) - lktııat Ve
kaleti esnaf cemiy~tleri murcık3b! büro
sunun Odaya tabi olacacını bildirrnittir. 

HAICIMIYETI MiLLiYE 

Takdirname ile 
mükafatlandırılan 
muallimler 

1933 - 1934 ders senesi i~inde vazife
lerini muvaffakiyetle yaptıklarından 

dolayı vilayet maarif inzıbat meclisle
rinin teklifi ve Maarif Vekaleti inzr· 
bat komisyonunun kabuliyle takdirna
me ile taltif edilenlerle yazdıkları 

eserler orijinal görüldüğünden dolayı 
kıdemlerine birer sene zammedilcn 
muallimlerin isim ve vazife yerlerini 
yazıyoruz. 

Takdirname ile taltif edilen mual
limler şunlardır: 
ANTALYA VİLAYETİNDE: 

Merkez İsmetpaşa mektebi başmuat
limi Ali, Merkez Gazipaşa mektebi mu
allimi Naci, Korkudeli maarif memuru 
Turgut,_ Küçükköy rr.c!~tebi maşmualli
mi İbrahim, Osır.an Kalfalar mektebi 
muallimi Baki. Zivinit köyü mektebi 
muallimi Ferdane, Sulckler köyü mek
tebi muallimi Şevki, Akseki :nerkez i
kinci me!<tebi basmuallimi Mustafa, 
Akseki Aks~hap köyü mektebi mu -
allimi Nuri. Ormana kövil mektebi baş· 
muallimi Mitat, İlktedrisat müfettişi 

Hilmi, Cümhuriyet mektebi muallimi 
Hakkı Hilmi, Alavya Necati mektebi 
başmuallimi Nevfel, Cakırlar mektebi 
başmuallimi Faik, Korkuteli ikinci 
mektebi başmuallimi Haı>an Sırrı, Kü
çük köy mektebi başmnallimi İbrahim, 
Merkez İsmetpaşa mektebi muallimi 
Firdevs Hanım ve Beyler. 

AYDIN VİLAYETİNDE: 
Gil?:elhisar mektebi başmualliml 

Sabri, Güzelhisar mektebi muallimi 
Necmi, Güzelhisar mektebi muallimi 
Muharrem, Güzelhisar mektebi maul • 
limi Elmas, Güzelhisar mektebi mual • 
timi Glizide, Umurlu mektebi başmual
limi Necmi. Sultanhisar mektebi baş • 
muallimi İbrahim, Nazilli Maarif 
memuru Ahmet, Nazill Beş eylut 
mektebi muallimi Ekrem, Nazilli 
Deş cylUl mektebi muallimi Salih, 
Nazilli R:cepbey mektebi muallimi Va
hap, Nazilli Recepbey m~ktebi mualli"tli 
Salih, Nazilli Recepbey mektebi mualli
"li I~emal, N ~dili Gereniz köyü melcte
bi muallimi İzzet, Karacasu Merkez 
m:ktcbi muallimi Mustafa, Yedi Eylul 
mektelıi başmuallimi Şükrü, Yedi Eytnt 
mektebi muallimi Necmiye, Yedi Evlul 
mektebi muallimi IIavdar, Halide Ha. 
tun mektebi ba~muallimi P.em-,;iye, Ger· 
mencik mektebi baş:nuallimi Ziya, G~r
meneik mektebi muallimi Mustafa, Na
ip!i mektebi muallimi f s:nail Hakkt, Sö
kP I~o-::a~öı mektebi ba"lm11allimi Os -
m<ın, Söke Kocagöz mektebi mualti-ni 
Ulvi, Sökl! Koc:\...-fiz mektebi muallhıi 
Meliha, Söke Ji'<ıikbey mektt'bi muallbıi 
f''1vı>r, Söl<e Faikbev mektebi mu,.llimi 
Nüzhet. Cine maarif memttru Fehmi, 
f'.ine Karnko!l:or rnue111im vl'.'ki1i A h:f 
Cen<Tİ7, Cin• Karak..,Tlar mektebi mual
limi Fev7.İ Bev ve Hanımlar. 

ÇANAKKALE VİLAYETİNDE: 
Dümrek mektebi muattimi Abdülka

dir, Ezin~ Bergaz kö}rü mektebi başmu
allimi Kadri, Ayvacık Kıranburgaz m!k
tebi muallimi Osman Nuri, Gelibolu 
maarif memuru Ali, Gelibolu Cümhuri
yet mektebi muallimi Fahriye, G~libolu 
Evreş mektebi muallimi Servet, Eceabat 
Merkez mektebi muallimi Ahmet, BU· 

Adliye Veki'imiz 
lstanbulda 

fstanbul, 22 (Telefon) - Is • 
tanbul'a gelen Adliye Vekili Sa • 
raçoğlu Şükrü Bey bugün Islan • 
bul adliyesini ziyaret etti. Salahi
yettar nd1iye teskilat amirlerin • 
den ceza İstatisÜkJeri, mücrimle -
rin karakter ve tahsil seviyeleri 
hakkında malumat aldı. Vekil D. 
beyanatında adliye binasının in • 
şasrna bir iki ava kadar başlana
cağını söyledi. Vekit B. yarrn ak
§aın Ankara'ya hareket edecektir. 

Trakya Valileri içtimaı 
dün yapıldı 

Ed!rne, 22 (A.A) - Dugün ıaat IC· 

k!zde açılacağı bildirilen Trakya valile.. 
ri içtim:ıı, umumi müfettiş İbrahim Ta
li Beyin riyasetinde ve lkbsat Vekaleti 
t:ıralmdan gönderilen alak'.ldar zevatın 
da hazır bulunduğu bu toplantı lbrahim 
Tali Beyin bir nutku ile açıldı. Bu toı>
lantıyı Edirne, Çanakkale. Kırklareli, 
Tck~rdağı valileriyle yüksek iktısat 

mecüsi azasmdan Furtunzade Murat 
Dcy ve her vali il1' b!rlikte gelen nafıa 
ser mühendis ve ziraat, ba.-tar ve mıı
r,.if m;idürleri terkip n teşkil etmekte
dir. Bu toplantıda umumi müfetti,rk 
ba~müşaviri vck"Ji ve emniyet müşaviri 
Osman Bey de bulunmak!a idi. 

Her vali k~di vilayetinin ahnli ik
tısadiye ve siyasiyeainin bireT hulasası• 
m yapmıştır. 

ikinci toplantı öfleden sonra saat 
ikiye btt'akılmıştır. 

26 ey!ô!de türk dili tet
kik cemiyeti başkanı Saf
fet B. Bir nu~uk söliyecek 

İstanbul, 22 (Telefon) · - 26 
eyllılde birinci dil kurultayı top • 
lantısının ikinci yıldönümü şen • 
liklerinde Türk Dili Tetkik Cemi
yeti merkez heyeti başkam Erzin· 
c~n mebusu Saffet Bey radyoda 
bir nutuk söyliyecektir. 

Turhal şeker 
fabrikamız tecrübe 
çalışmalarına 
başladı 

Tokat. 22-Turhal şeker fab
rikası tecrübe çalışmalarına bu • 
gün ba,lamıştır. Köylüler pancar
larını getiriyorlar. Civar istasyon· 
!ar panc:ır vagcnlariyle doludur. 

(A.A.) 

yük Anafartalar mektebi muallimi M. 
Tevfik Dey ve Hammbr. 

ÇORUH VİLAYETİNDE: 
Hopa Konak köyü mektebi muatll • 

mi Ahmet Bey. 

ÇORUM VİLAYETİNDE~ 
Mecitözü Elvan Çelebi k!Syll mekte

bi muallimi Rifat Bey. 

(Devamı yarınki nUshamızda)' 

Jlfucla lıusu:ıi muhaf,irimizin, Memleket postası sütıınunCla 'Jerceltiğimiz mektubunda balııettici t.fuğla'nın 
ı:ü:ıel ue çam cığ~lariyle dolu ı:üzel parkının bir kısmının görünüıü. 

.SAYIFA 3 

Şehirli 
1 staıı?>ul 2:> eylul 1 !): l 

li!Ç~ y3r.l;ınmda:ı b3i.nde şehirci • 
l::r arasmc!ahl "ıchirli,, telakkilerinden 
iki::ine İşaret ctm!ştim. Bu yazıda "şe
hirli,, b&kkmda tercih ettiğim telakkiyi 
orzedcc:cf:im. V c bundnn evelki yazıla· 
mnda yaptıcım ı:i!>i bu yazıda da; 
Şehir idarelerinin ve bu idarelerde ş~'ı· 

ri temsil salahiyetini haiz olan belediye 
meclisi aza!armın "§ehirli,, denen şahsi
yeti tanımadıkça; bu ıahıiyeti ıebir iç'n 
fayd:ıh bir şek.ide v:ızü'elendiremiyec?k
lerini, şehir idaresiyle şehirli arasmd:ı 
ı.cmereli b:r çalışma ahengi k:ıramıy:ı • 
cak!annı İspata çalı§acağım. 

Evvela; bir çoklannm zannettiği gİ· 
bi "şehirli,, nin şehirde doğan insan d~ 
rnck olmadığmı söylemek isterim. Şe • 
birde doğan bir vatandaş, k3yde doğan 
bir vatandaş da şehirde yerleşmiş. b:ı 
ıuretb şehirlil:k ve k3ylülük nsıflıınnı 
tamamen değiştirmiş olabilirler. Ayıu 
suretle bir lstanbuJ tehirlisi Ankara'da, 
bir Konya ,ehirliıi de 1ıtanbul'da yer• 
lcşmit olabilir. 

!:ster ltöyde ister şehirde doğmuş. İs
terse başka bir ıehirden yeni bir ıehro 
taşmart.k orada yer1etmiş olsun; 

Eğer bir vatandaş içinde yaşadığı 
ıehrin nelirinin istihsaline nya artma• 
ama ( t) ve şehirde şehir hizmetlerinhı 
görülmesine yardrrn edebiliyors::ı bu r.ı• 
tandaş "şehirli., dir. 

Sonra. şehirli, tehirde eY •eya rant 
sahibi olan insan demek de değildir. 

Bir vatandaşm içinde oturmadığt, 
hatta siyasi, iktısati faaliyetlerine iıtira!ı 
etmediği şehirlerde de e• ve,ra rantı ola• 
bilir. Buna muk.ıbil bir İstanbul tehirli· 
ıinin f stanbul ıehrinin smm içinde bir 
tek d'k"li ağacı bulunmryabilir. 

Türk vatandaşı olmak demek nasıl 
Türkiye' de mülk sahibi insan olmak de
mek değilse, bir tehirli olmak demek 
de ıehirde mülkü olan insan demek dı • 
iild:r. 

lki nsfrn hareket noktaa birdir. 

Sombart tehirliyia 

1 - Şehir gelirinin istihsaline .,ar' 
dnn edenleT ( 1ehri kuranlar) 

2 - Şehirde tehirliye ait laizmetlw 
görenler (şehri dolduranlar) 

diye ik':ye ayırır. Bunlardan birincl. 
sini tehrin betkemiği telakki eder. BuQe 
lar olmazsa ~ehirler kunılamaz, yaşı • 
yamaz der. Ve bu noktadan lıareket .. 
dcrck ıehri Ye ıehirliyi anlatır. 

Ben, Sombart'm telakkisinin doğnı 
olduğuna inananlardannn. 

Ankara, İstanbul için olduğu «ı"bi 

bütün türk ıehirlerinde nüfuı tetkik· 

lerinin bu noktadan yapılmaamı fayda!a 
görenlerdenİm. 

Mesela; 

1 - lstanbul'da ıehre gclir temi:ı 

eden inç ıehirli vardır. Bunlar ıehre ne 

nevi gelir temin ederler, ve temin ettik• 

lcri gelirin hacmi nedir? 

2 - lstanbul'da şehirliye ait işler\ 
görerek geçinen kaç kişi .ardır, ve ls
tanbul şehirlisine hizmet arzeden bu te
hirlilcrin sayılan lstanbul tehirlisinira 
hizmet talebine cöre azını. çok mudur?. 
uaıı_ ilah.. 

Diye 1stanbul'un bir nüfus tetk"l<l 
programı hazırlanabilir. Ve ancak b5y. 
lo bir tetkik yapıld kta.n ıonradır ki, 1a.
tanbul ıehir idaresi; 

Şehirdeki nüfus hareketlerine. mes • 
k~n, gıda, yol, nakliy:ı.t, İymlh' ilah .• it
lerine faydalı olarak müdahale edebilir. 

Şeh:rde k::ıç k!ti vardır, tehrin it Yt 

ku:ınç hacmine göre bu nüfus artına

ğa mı, eksilmeğe mi mütemayildir?. 

Şehir nüfusu ne nevi i,leT ,aparlar, 

ne kazantrl:ır, nasıl geçinirler, ihtiyaç• 
lan, n ihtiyaçlan için tediye k:ıbiliyetin. 
da olduklan p:ıra, nedir?. 

Dunlar bilinmeden ve bunlan bilmcla 
için esaslı tetk"kler y:ıpılmadan bir te. 
hir idaresi, şehirde İymar planı hazrrla. 
m::k gibi büyük i,Jerd"n ve büyük dava
lardan v:ızgeçin. bir tel< sinemaya kon!!• 
lacı-k knltult mik~annı bile hatasız o!a
nk hesap edemez. 

~ehir i<!arecil~ri için ~thir gibi şe • 
hirli de başta gelen tc~k·k mevzul:ırm• 
dan biridir. Bu~ünl<ü yazımda bu mcv• 
zua onun İiİD iş:ıret ettim. 

m:::ŞET HALİL 

(1) Şehir gelirlerinin v:ısfmd:ın b:.ın· 
cbn evelhl yazılarımda b:ıhscdilm:ş~i. 
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Iskenderiye Mektebi 
l:skcnderiye şelıir ve iinivcrsitusinin kuruluşu - Bu devirde ycli
ıen büyük alimler - Kilisenin artan muhalefeti - Yunan ilim şu

le inin söomcqİ - ilk ve son mekteplerin maruf simaları 

İskender'in (M. E. 323) tarihinde 
vefatiyle koca imparatorluk ceneratte
ri arasında bölilnmüş ve yeni Mısır'ın 
idare merkezi olan tskenderiye'de bu 
cenerallerden Batlamyus'un hissesine 
düşmüştü. Biribirini mUteakip gelen 
Batlamyus'lann idaresi altında bu şe

hir o devirde fikir Sleminfn merkezi ol
muştur. (M.E. 300) de mUze (MUzlerin 
makarrı c•ı ) kurulmuı ve lwıa bir za
manda bir yunan Universitesi halini al
mıştır. Bu binaya mülhak olarak büyük 
bir kütüphane ve profesörlere mahsus 
takrir salonları inşa edilmişti. Yedi 
yiiz sene yunan ilim ve riyaziyesinfn 
karargahı olan bu mektep karşısında 

Atina mektebi husuf etmişti. Yunanlı
larla beraber romalrtar da trp, riyaziye, 
heyet ve coğrafya öğrenmek fiıere ts
kenderiye'ye ko~muşlarsa da Roma hiç 
bir zaman ilim merked olamamıştır. 

Milattan evet UçUncU asrrda İsken-" 
deriyede öklit (275-330), Arşimet (212-
287), bergnmah Appolouyus (200-260) 
gibi yUksek riyaziyeciJer ve Arlstarhus 
gibi bUyük heyet ılliminfn gayretile ri
yaziye müteklmll şekline çıkanlmı~ır. 

Sonraki alJT, birkaç btıyOt adamı ih
tiva etmesine rağmen, u çok inhitat 
devridir (120.160) Hiparhuı eıkl dev
rin en bUytlk heyet itimi oldu~ gibi 
tskenderiye'tl (M. S. 140) Klodyus 
Batlamyuı da yabana atılır şey değil
dir. 

yaziye ve muvaffakıyetsizlik göster~ 

dikleri mevzular da fizik ile kimyadır. 
Yerin darlığından dolayı burada tafsi
lata girrniyerek sadece bUyUk liderler 
ve eserlerini %ikretmekle iktifa edece
ğiz, 

tık mekteplerin maruf simaları şun
lar olabilir: 

Tales, Pitagoraa, Parmenides, Zeus, 
Anaksagoras, Hipokrat, Sokrat, De

mokritos, Hipyos, Plato, OdukB<>s, 
Aristo, Teofrastuı. 

1skenderiye mektebindeki maruf si
malar da ıunlardır: 

Öklit, Aristarhus, Arşimet, Appo
louyus, Hiparhus, Ste~ilyus, Hero. 

Birinci gruptaki Teofrastus ile ikin

ci gruptaki ÖkJit muasır olup Öktit 
evelkinden 52 sene evel doğmuştur. 

Maruf heyet alimi Batlamyus milat

tan sonra 140 senelerinde yaşamrştrr. 

-yolen (M. S. 130) da yaşamış ve Di

yofantuı ile Pappuı da (M. S. 300) de 

ya~amı~tır. Bu fasıllarda verilen tarih

lerin pek takribi olduğunu söylemek 
zaittir. 

SALİH MURAT 

l' nbancı po:4ta~ı. 

HAKIMIYETl MiLLiYE 

( e ] 
Muğla'da ıynıar faaliyeti devam ediyor 

MUÔLA - Büyük Toros dağları
nın Ege denizine kadar uzanan etekle
rinden birisinin kıyısında ve denizden 
altI yüz küsur metre yükseklikte lüırul
mu~ olan Muğla tabiatin verdiği bütün 
güzelliklerle si.islenmiı bir şehirdir. 
Muğla şimdi kendisinde esasen mevcut 
olan tabii güzellikleri asrın iycap et
tirdiği medeni ihtiyaçlarla süstiyerek 
tamamlamak ve tam asri ve medeni bir 
şehir haline girmeğe çalışmaktadır. 

Muğla, çok çalışkan belediye reisinin 
faaliyet ve gayretiyle yakın bir ı.aman
da bu hedefine kavuşacaktır. 

Bütün memlekette olduğu gibi Muğ 
la'da da umran, terakki ve yenilik cüm
huriyet devrinden itibaren başlamıştır. 
Halkın yeniliği sevmesi ve istemesine 
rağmen eski devirlerin ihmali ve geri 
kafalıhğı denebilir ki, şehre hiç bir şey 
kazandırmamıştır. Eskiden kalıp şim
diki ha1de şehri az çok süsliyen birkaç 
yeni bina da §ahsi himmet ve gayretin 
bir nümunesi olmak üzere Müştak Bey 
zamanında vücuda getiri1en eserlerdir. 
Henüz çok kısa olan cümhuriyet devri
nin eserleri ise günden güne kendini 
göstermekte ve şehri süslemektedir. 

Eskidenberi şehirlerimizin ortasın
da, en işlek yerlerinde, cami avluların
da mezarlıklar bulunmaktadır. Bu me
zarlıkların böyle yerlerde bulunması 

aıhhat iytibariyle doğru olmadığı gi -
bi halkı daima melale, hüzne ve te
vekkü1e sevketmesi rlolayısiyle de 

muzır idi. Belediye reisimiz bunları şe· 
hir içinden kaldırmıştır. Eskiden ıa
rıklt, fesli ve birçok çeşitli mezar taş
lariyle dolu ve mezbele halinde bulu
nan bu yerlerde şimdi birer bahçe. gü
zel mektep binası, sinema binası şehri 
sfisJemektedir. En kalabalık mezarlar, 
kurşunlu cami denilen camiin etrafın
da idi. Bu mezarlar kalkınca, tarihi 
kıymeti olan bu camiin zarif ve çok sa
natkarane yapılmış kubbe]eri. ve bina
sı da meydana çıkmıştır. Bu civarda a
çılan yer1erden birisine de sıhht bir hal 
yapılmaktadır. 

Muğlayı anarken meşhur parkrnr da 
anmamak kabil değildir. Hükumet, be
lediye ve hususi muhasebe ve askeri 
ıfofreleri binaları ortasında kalmış park 
bol çam gölgeleri altrncfa insanı derin 
bir serinlikle sarar. Park, çepçevre ö
mürleri 15-20 seneye ulaşan çeşit çeşit 

ve sık çamlarla sarılmıştır. Yar günle
rinin bayıltıcı sıcakları buralara yak
la~amaz. Gece ve gündüz çam dallan
nrn tatlı ve hafif eskinlerle hrşırdadığı 
görUIUr. Evinde, dairesinde •e herhan
gi bir yerde sıcaktan bunalmış •. serinli
ğe ihtiyaç duyanlar muhakak çam göl-

gelerine kendini atar ve buzlu bir içim 
ile kendini serinletir. Ru sene parka 
çok düşkUnlük vardL Halkın bir kısmı 
yaylada olmakla beraber park hınça

hınç dolu idi. Bu serinlik altında ku•
vetli bir radyonun, dünyanın bin bir 
çe~it yerinden yolladığı musiki parça-

Muhteri ve mUhendister arasında 

(M.E. 135) Stesibyus ve talebesi (M.E. 
75) Hero ve doktorlar arasında da 
0·'· S. I3C) Galen başta gelir. 

Sovye memleketinde spor 
Bunlardan 300, 400 sene sonra da iki 

büyük riyaziyeci yaşamıştır. Dunlar
dan (M. E. 300) Diyofantus ismi daima 
cebir ismiyle beraber gezdiği gibi bu 
devirde f skenderlye'de hocalık eden 
Pappus da meşhurdur. 

Kilisenin gittikçe artan muhatef eti

ne rağmen itim bir iki asır daha çabala 

dı ve bin senedenberi yanmakta olan 

yunan ilim meşalesi nihayet beşinci a

sırda tamamen söndü. Bundan sonraki 

bin sene karanlık içinde geçmiştir. 

Yunanlılar milspet ilim bakımından 
f e baştan ba§ladılar ve kendi kendile· 
rine yol açmak mecburiyetinde idiler. 
Hakiki arastırma ruhiyl~ mücehhez o

lan yunanlılar yüzlerce ıene bu ruhla 
hakikati aradılar. Bunların ·.ede fi eş
yayı akıl ziyası altında aydınlatmak 

idi. Zaman ilerledikçe mUteaddit mü
phedelerle keşiflerinin sıhhatini tah
Jı:ika başlamışlardı. 

Diğer istikametlere nuaran riyazi

yede pek ileri gitmiı olmaları tahlil ka

biliyetlerinin istintaç kabiliyelerine 

nazaran pek ilerde bulunmasındandır. 

İlim adamlarının faraziye yaratmak 

hususunda atılganlığı şimdi nasılsa o 

zaman da öyle idi. Aradaki fark o za

manki ilim adamlarının faraziye koy

mak için topladıkları hakikatlerin pek 

az olmasıdır; ve bu yüzden fizikf ilme 
ait faraziyelerin hemen kSffesi sabun 
lcöpüğü gibi a8nmüştür. 

Şu muhakkaktır ki yunanlıların fal

soları çok olmakla beraber muvaffakı· 

yetleri de az değildir. Akıbet yunanlı

ların deha memba1arı bo andı. Eğer bu 

memba kurumasa idi yeni dünyanın 

miJ:ıttan sonra bec;inci asrı mUteakip 

gecirdi-i şerait onlar için felaket olur

du. Teceddüt devriyle büyük adamlar 

b:ıc;ka yerlerde dünyaya geldiler ve bu 
devirden sonra ilim mevzii ve milli ol
maktan çıkıp beynelmilel şeklini aldı. 

Yun<ın ilmi. umumiyet itibariyle, ri
yaziye ile fiziki ve bayati ilmi ihtiva 
etme':te-lir. Biz burada yunanlıların ri· 
yazive. heyet, biyoloğya, tıp, fizik ve 
kimyasına hu15saten temas edeceğiz. 

Yun:ınJıların bu ilimlerdeki muvaffakı
yetleri tertip tarzına göre küçülmekte
dir. En muv;ıffak oldukları mevzu ri-

Fransız muharriri, seyahatini bitirirken umumi intibalarını 
anlatıyor ve son hüküm eri i ver.yor 

İşt~ seyahatin sonuna eriştik. 
Seyahatimin son merhaleleri olan Sı

vastopol, Odesa ve Kiycf'te sansasyo
nel notlar almak fırsatını bulamadım. 

Her yerde kiltlelere mahsus beden ter
biyesi için aynı itinalı teşkilat. Bunun
la beraber bu röportajın sonunda iycap 
eden neticeleri çıkarmadan önce ıize 

Kiyef'te yüzme sporlarının fevkalade 
inkişaf ettirilmiş olduğunu haber vere
yim. 

"Rus şehirlerinin anası,, nı baştan 

başa kateden Dinyeper nehrinin sahille
rinde otuz iki yüzme havuzu vardır ve 
bunlar şehrin muhtelif sendika ve koo
peratiflerine aittir. Yazın her gün 4000 

den fazla yüzücü bu muhtelif havuzla
ra girerler ve akşama doğru, seri akış
lı sularda yllzmc ve kürek çekme spor
lariyle meşgul olan bu binlerce genç 
erkek ve kızın manzarası dünyada cid
den bir tanedir. 

Fak:ıt bu dört bin yüzücü kışın ne 
yapıyorlar? Çünkü Kiyef'te 32 açık 
yUzme havuzuna mukabil ancak bir ta· 
ne kapalı kıı havuzu var. Şimdilik Sov
,-etlcr birliğinde yüzme sporu yalnız 

yaza mahsus bir spordur. 
Bu noktayı da tasrih ettikten son

ra neticelere geçelim. 

SPOR BİR V ASiT ADIR 
Sovyet relimi sporu bir vasıta telak

ki etmiştir. Irkı ıslah etmek, ferdi ter
biye etmek, yeni bir milletin kuvvet ve 
itibarını temin etmek için bir •asıta. 

Ve sporun bö;:' e"e yalnız makul bir 
eğlence vasıtası gibi değil fakat içtimai 
terbiyenin lüzumlu bir unsuru olaralc 
telakki edilmesi gene sporun lehine bir 
harc:..ettir. 

Almanya ve ltalya'da da vaziyet b8y· 
ledir. 

Bütün yeni hUkDmetlcr spordnn is
tiladc ediyorlar. 

r ..... da l::i•im vazifemiz olmıyan hiç 
bir tefsire girişmiyelim ve sadece mU
şahede etmekle iktifa edelim. 

Üç bUyük Avrupa devletinin, siya
si telakkilerini değiştirirlerken sporun 
miikemmel kudretinden istifade etmeyi 
düşünmüş olmaları dikkate değer. 

rünmiyen bir makineyi ıslah yolunda 
:-ıeler yapabileceğimizi diişünmek için 
başkalarının derslerinden istifade et
meli değil miyiz? 

Filhakika fransızın yaratılışı ders 
almıya müsait değildir, fnkat hiç ol
mazsa düşüncenin kimseye zarar ver
memiş olduğunu kabul edelim ve düşü
nelim. 

Bu sütunlarda iyzah edilmiş olan 
yenilikler serisinden bir ayıklama ya
pacağız.. Sovyet Rusya'nın en mükem

mele erişmiş olduğunu iddia etmek ni
yetinde değiliz. Fakat bazı fonnilller
den mülhem olmakta fayda olup olmr
yacağını tetkik etmek istiyoruz. 

P. T. D. 
Evvela şu meşhur P. T. D. imtihanı: 

"iş ve müdafaa için daima hazır/., 

Bu spor imtihanı sayesinde Sovyet 
Rusya'da beden terbiyesi yüksek şura
sı o zamana kadar spor kelimesinden 
bile haberdar olmıyan kütleleri munta
zam beden terbiyesi yapmıya ıevketti. 

Bu spor şehadetnamesini elde et
mek için iki milyondan fazla genç vU
cutlarını çah§tırdılar. P. T. D. aiz ne 
yapacaklardı? Tabii spor, fakat körü
körüne spor, mütehassıssız spor, kulüp 
sporu, köy ıporu. Ve bir futbol takı-

.,tla on iki yer olmadığı için birkaç 

/ /_.'/ 

sene ayak teptikten sonra spor sahala
rından uzaklaşacaklardı. 

... Fransa'da olduğu gibif 
Bunun yerine ruslar kemali ciddiyet

le bir imtihan hazırladılar, beden terbi
yesini tarih ve coğrafyayı tetkik eder 
gibi tetkik ettiler; spor itiyatları elde 
ettiler. 

Bizde P. T. D. ye benzer bir şey var 
mıdır? 

Filhakika (bedeni kabiliyeti) ve (as
keri hizmete hazırlık) şehadetnamele
rimiı. var. Fakat bu tamamiyle aynı şey 
değildir. Bu şehadetnamelerimiz ancak 
müstakbel askerlere mahsustur, halbu
ki P. T. D. Rusya'daki bütün sporcu 
kadın ve erkeklere açıktır. 

Neden bir P. T. D. imtihanımız yok? 
Mütehassıs ek&iklif'inden mi? Muallim 
kıtlığından mı? Kredi noksanından 

mı? Yoksa namzet bulunamadığından 
mı? 

Hayır. Şu halde? 
Ait olduğu makamlar neden bir 

spor tahsili şehadetnamesi projesi ha
zırlamıyorlar? 

Uyuşukluğu biraz sanabilecek olan 
geniş bir milli mesele. 

Eyi sporcu işaretini göğüslerine ta
kabilmek gençlerimiz için ne sevinçli 
bir mazhariyet olacaktır. Selefleriniz 
spor idarecileri için o güzelim beden 
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ları dinlenirdi. Son zamanlarda buraya 
musiki takımı da getirtilmiş ve ho~ va• 
kitler geçirilmiştir. Dazı geceler yüzı 

Jerce sandalya işgal edilir, oturulacalS 
yer bulunmazdı. M. C. 

ADANA 

lLK MEKTEPLERDE 

tık mekteplere talebe kayıt ve kabul 
muamelesine şimdiye kadar hiç bir se• 
ne zarfında göriilmemiş bir hararetle 
devam edilmektedir. Okuma çağında 

olan çocuklar semte bakmıyarak ve be• 
hemehal kaydolunmak hevesiyle en u .. 
zak mekteplere bile müracaat etmekte• 
dirler. Bu tehacüm karşısında maarif 
müdürlüğü nisbeten tertibat alabilmiş• 
tir. Bu sene 925 ve 926 doğumluların 

hepsi kabul olunacak ve sonra da 9?7, 
doğumlulara başlanacaktır. 

- Türk Sözü• 

terbiyesi madalyalıırını iycat etmesinl 
bildiler. Siı de gençler için stadyu°" 
da kazanılacak bir nişan yapsanız. 

Basit bir teklif. Belki. Fakat düşit• 
nülsün: Bu spor şehadetnamesini ka• 
zanmak için müsabakalar hiç eksik ol• 
mryacaktır. 

Federasyonlarda birinci derecede blr 
ekipte rol alacak her atletten bu şeha• 
detnamcyi arasalar mükemmel bir ıse• 

ref olmaz mıydı? 

SPOR MEKTEPLERl 
Mim spor komitesi reisine dönelim 

ve diyelim ki: 
"Komiteniz federasyonlara spor 

mektepleri tesis edilmesi fikrini lı?tır• 
!atamaz mı? Biı bu mekteplerin Sov• 
yetler birliğinde çalı!'masını gôr<!ilkc 
Her spor sahasında bir eHt zümresi ye• 
tiştirerek spora ne kadar hizmet etti• 
ğini de müşahede ettik. Bizim de böy. 
le müesseselere ihtiyacımız var.,, 

Her spor federasyonunda 9ampiyo• 
nun spor terbiyesinin istihkar edilme• 
diğini biliyorum. Fakat ekseriya bu, 
ne şekilde kontrol ediliyor? İş, onda 
dokuz defa Kulüp muallimlerine terke• 
diliyor. Bu kafi midir? Federasyon, 
doğrudan doğruya kendi murakabesi 
altında şampiyon mekteplerine sahip ol 
malıdır. Burada calışmalar dağıtılma• 

malı ve yalnız iki üç imtiyazlı değil bil• 
~·ük kütleler t<"rbiye edilmelidir 

SPOR ARAŞTIRMALARI 
Her beden terbiyesi enstitüye mer .. 

but ilmi araştırmalar enstitülerinden u.. 
zun boylu bahsettik. 

Fransa'da buna benzer bir tetekkU· 
lümüz var mıdır? 

Spor tatbikatının orta)'• •tt:ığı mnh• 
telif ilmi meseleler üzerine ihtirasla e., 
ğilmiJ olan alimlerden Sovyet Ruaya• .. 
da yüzlerce vardır. 

Fransa'da spor faaliyeti üzerindcs 
ilmi araştırmalar yapanları saymak Jel, 
zımgelse on parmağımız k5fi gelecek• 
tir. 

Bu doğru mudur? 
Daha eyisi yapılmak 15zrmgeldiğf 

üzerinde herkes ittifak ettiğine göre• 
neden buna benzer bir teşekkül tetki~ 
l"dilmesin? 

VE NİHAYET 
Fakat uzun tetkiklerimizi bura·J3 

tekrarlıyacak değiliz. Biz burada sade• 
ce Sovyet sporu şeflerinin en esaslı 
teşebbüslerini huHisa i1e iktifa ettik. 
Sözümüzü bitirirken bunlar üzerinde 
ısrar ediyorsak bu, sırf fransız sporu• 
nu idare edenlerin gözünden bu husus
ların kaçmaması içindir. - Robcr Periyt 

Son. 
L'OTO'dan 

r J //im ve sanata hakim olan dolwz 
ilahın her birine ],!üz denmek.tediı. 

Biz Fransa'da, hariçte ıpor idaresi
nin tamamiyle ba~ka bir zaviyeden gö
rüldüğünü bilmekle iktifa etmeli mi
,ız? c~rkları klfi derecede yağlı g5- Sovy.ıtlerde spora verilen ebemm/yctln ve sporla uğraşanların \Oklrığı nıı gösteren bir resim: Kızılmey<landtı spor tczal:r.rlJ 
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• • ve ç 1 ec 
Bugünkü mimarlar gıbi, eski za

man yapıcılarının diplomaları, ameıt 

ve nazari hayatta mevkileri olmadığı 
halde vücuda getirdikleri eser.ere ba
\cılırsa yüksek zevk ve yüksek tezyina
tın eksik olmadıgı gôrülür. 

Yapı programı, malzeme ve tarzın 

iklime uygun olması düşünülürdü. 
Yazın iki ay plajlarda, dağlarda veya 

otomobille yollar üzerinde sürülmekte
dir. 

.servis!) 

1 
Ha1en Almanya'da en çok: orta nevi 

tiftikJere aJaka gösterilmektedir. Bunoı 

Jar hafta zarfında 8.5 - 9 fransı• 

Malzemenin nakli o zamanın vasıta
Jarımı göre yavaş ve müşkül olurdu. Çocuklar doğum evinde doğarlar, 

süt evinde büyürler, ana, ilk, orta, yük
sek mekteplerden sonra alaya giderler. 

Şimdiki gibi fabrikalar olmadığın· 
dan bilgiçliğe ve icada lilzum vardı. 

frangı üzerinden muamele görmilftür4 

Eyi neviler 9 - 10 franga kadar yükoı 

aelmİ1tir. Biı' hafta ~veJ en yüksek fi-ı 

at yalnız 8 frank raddesinde bulunu'
yordu. 

Bu tarzdaki, ecdat evlerini bulmak 

ve görmek müşkul c!eğildir. 

Evi yaptır;ı ı kendinden .liyade ev
ladının mal sahibi olmasını dü~ünürdü. 
O sebeple de eder sağlam yapılırrlı. 

Bir parça demir konnıamış ve bir 
tek çivi vurulmamış büyük: in§aat - bu
gün bile - bizimle yaşamaktadır. 

Hanımlar, erkekliğe mahsus olan 
hayatı tam bir erkek gibi yaşamak is
terler. 

ALMANY A'DA MUHTELiF iH
RACAT MALLARIMIZIN 9-15 

EYLÜL HAFTASI PiYASA 
VAZİYETi. 

İstanbul'un tarihle beraber yaşıyan 

Her yerde ve her :zaman aile evleri 
ihtiyaca göre yapılırdı. 

Şu halde oturulmıyan eve ne liizum 

var? Aile yuvalarının büsbütün gözden 

kayıp olduğuna mı ~ahit olacağız 

BERLIN AJANIMIZ BlLDIRlYOR: 
iç fındık: İnsanların meskene mahsus muhab

beti bu yuvalar ile yükselir, canlanır

dı, eski köşkler ve yalılar aşk ve mu

habbet yuvası idi, aaçaklarınıo altında 
(ya hafız) (tevekkeltü alellah) (ya ma-

Şurası da muhakkaktır ki alemde 

kati inhilal yoktur, ati endişesi berde

vamdır, bir taraftan da makinelerin te

rakkisi de tevakkufa duçar olmamakta

dır. Her ihtiyacı yerinde ve zamanın
da ucuz fiat ile temin müsabakası de
vam etmektedir, ümidimize göre az za
manda insan eliyle yapılacak pek az iş 
kalacaktır. (Bilhassa inşaat), zannımı
za kalırsa az sonra bütün evler maden
den ve hassatan bakırdan yapılacaktır. 

Piyasada mühim değişiklikler kay
dedilmemiştir. Bu hafta içinde beyaz 
Giresun mahsulü yolda teslim cif 
Hamburg 100 kilosu 510 fransız frangı 
üzerinden muamele görmüştür. Primo 
Giresun eylfil ve birinci teşrin tahmili 
500 fransız frangına teklif edilmiştir. 
Trabzon ve Ordu malları 100 kilosu 
75 mark üzerinden teklif edilmiştir. 

Almanya piyasasında Türkiye mahsu
lü fiatları rekoltenin azlığına ni~betle 
aşağı sayılmaktadır. Buna sebep de is
panya mahsulünün fazlalığı gösteril
mekte1iı'. 

Yumurta: 

Almanyada tUrk yumurtalarrne kar-

1• talep ve alaka mevcuttur. Ukin va.. 

ki olan talepler maalesef tüccarlanc 

mızca kartılanmamaktadır. 

Eski sistemde gelişi güzel yapılmış bir ev nümuMsl. 

Planları hazırdır, işi muvaffakiyetle 
başarmak imkan dahilindedir. Fiatlar 
en aşağı • şimdiki evlerden - % 25 ten 
dü ük olac:ıaktır. Cephc1erinin imitdadı 
5 §er metre yükseklik "katlarda .. 2,80 
olan Beş odalı bir ev, bir mutfak, bir 
banyo. alt ve üst kat, 15 tonluk bir ağır
lık teşkil edecektir. "Tabii temel açma
sı bu ağırlıkla alikadar değildir.,, 

iki kamyon ile götürülmesi müm
kün bir ağırlık. 

İspanya Taragona ma11arı birinci 
teşrin tahmili cif Hamburg 100 kilosu 
235 peçeteya teklif edilmiştir. 

İtalya, Napoli fındık içleri eylul 
ve birinci teşrin tahmili 100 kilo başı· 
na 350 liret üzerinden teklif olunmUJ· 
tur. 

5 eylül tarihinde G il. C ıınıfıodan 

100 yarım ıandıklık bir partimiz .sa 
mark üzerinden muamele gönnüştiir, 

12 eylw tarihinde aynı fiat il&erindellı 

ikinci bir p;uti aatdmışur, 

Buidayı 

yalı, köşk ve saraylanndaki güzellik, likelmülk) levhaları mutlak bulunur-

Hemen arsaya kurulmak üzere gele
cek, marangoz ve camcı ilk günü çalı
şabilecek, duvarlar metre murabbaında 
12 kilo ağırlıkla olacak. 

İtalyan kabuklu fındıkları ise 21 
birinci teşrine kadar tahmil prtiyle 
100 kilo başına cif Hamburg Sicilya 
yuvarlak 180, Giovanni uzun 188, bun
ların ekstra nevileri ise 200 liret Uze
rinden teklif edilmiştir. 

Türk butdaylarına talep glttikç-' 

artmaktadır. Eyi nevi sert bufdaylan

mız cif Hamburg 100 kilo ba9ma 68 

florin üzerinden büyük miktarda utlJ,. 

mıttır. luDiı mmtakaaı maı..ıi e,l 

nm butc197.Ju cif Hamburg 100 kilo

su 65 florin üzerinden muamele gör .. 

miif tBr. Buna mukabil Mersiıı mınta. 

kasa buğdayları gibi nisbeten ucu.& ne• 

.ııcr üeriaden ID\lamcle oım..,tır. 

Bu acwi mallarımız bilhassa Fransa ve 

Arjantin buğdaylarının rekabetine ma.. 

nu blmaktadır. Maamafih iJeri41e ba 

-ııarmna da alaka göstcrilece&i 

Omit edibne.ktedir, 

di!:'·:ıt, semt, uzuıı 8mUrlillilk sanat. du. 

\at- gözleri önünde fJJk &almaktadır. 

Türkiye'nin muhtelif köşelerinde 

vücuda getirilen tezyinat ve adr ise 

yalnız bizim değil, dıştan gelenlerin 

bile hayret ve zevkini okşamaktadır, 

Fakat evde yaşamak için lüzumlu 
olan cnstalasyonlar. ziya ve havanın 
hayat iberindeki şifa verici tesirleri 
şimdiki gibi dür"" ··•'1liyordu. 

Bölmeler milimetrenin onda yedisi 
kalınlığında, ön tabaka alüminyumdan 
ibaret. 

Dört adam, dört günde evi kuracak, 

Badem içi: 
Bu hafta zarfında piyasa aabft ve 

sağlam geçmiftir. lmıir malı çuvallar
da 100 kilosu cif Hamburg 56 florin 
üzerinden satılmıştır. Bunların acılan 
ise 48 florin üzerinden muamele ıör

müştür. 

Çn-..: 

Türk milletinin ananevi olan yapı

cılık ve süsleyicilik zevki tarihte mils

pet bir hakikattir. 

Layuhti olan mantık bu güzel eser

leri vücuda getirmek hususunda yar-
dım etmiştir. 

Kalın duvarları, bUyUk odalarr, sUs

lü ocakları, güzel çatılan, nadide çi

çeklerle dolu bahçeleri ile, ecdat evle

rini hatırlamak mümkündür. 

Ecdadımız bu evlerde yaşarlar, çalı

şırlar ve nihayet her fani gibi gözleri

ni hayata - burada - yumarlardr. 

F11hakika o zaman için aile evi yap

mak insanın hayatında büyük bir gaile 

idi. 

Eve başlamadan malzeme biriktiri

lir, duvarcı ustaları çağırılır, danışılır, 

!iat kesilir, kurbanlar kesilir iş başlar

dı. 

Bu safahat dün ne ise bugün de «şa

ğı yukarı odur. 

Yapılarının başında başlangıcından 

sonuna kadar bastonu elinde beldiyen, 

her işi nezareti altında yaptıran ev sa

hipleri eksik değildir. 

Hak"miycti Milliye'nin romanı: 3 

-
insanlığın 

Yakın mazinin 

hatırladığımız hu 

ausiyetle:i. aile 

hayatından aldı-

ğımız medeni ter

biye üzerinde mü 

essir olduğu aşi

kardır. 

Şimdiki insan

lar ölümden uzak 

ve fevkalade he· 

yecan ve hareke1 

içinde yaşamak 

istiyorlar, evler -

de eskisi gibi çok 

oturmıyorlar. 

Yemekler için 

2 saat. uyku için 

8 saat. Bunlardan 

hariç bayat - fab

rika, yuıhane, ıi

nema. büyük ma

ğaza veya hasta -

hanelerde • müş

terek çalışma ile 

geçmektedir. 

Tefrikaz 101 

ba l i . 
~ndle Jfalro 

Klapik ihtiyarbyamazdı: yaş onu insanlık tecrübesine 

değil, hayatı bilmemek vasrtalannın nihayet biribirini bu
lacağı _ şehvaniJik veya uyuşturucu maddeler gibi _ ze
hırlenmeye götürebilirdi. 

Baron kendi kendine düşünüyordu: "Acaba ona herşeyi 
anlatırsam hepsini tabii bulmaz mı? ... " 

Şimdi Çin şehrinin her tarafında tiifek atılıyordu. 

l{lapik, Jisor'dan imtiyazlı mıntakanın sınırında kendi
sini bırakmasını rica etti: König onu kabul etmiyebilirdi. 
J isor durup arkasından, onun zayıf ve intizamsız hayalinin 
sıs içinde kaybolduğunu seyre daldı. 

Şankayşek'in hususi polis teşkilatı 1920 ye doğru inşa 
edilmiş bir köşkte yerleşmişti: Bekon-le-brüyer üsllıbunda, 
fakat sarı ve mavimsi acayip süslerle çerçevelenmiş pen -
cereleri olan bir şöşk ... İki memur ve lüzumundan fazla nö
betçi ve hepsi de silahlı; işte o kadar ... Klapik bir katibin 
kendisine uzattığı kağıdın üzerine yalnız "Toto" yazıp zi
yaret sebebini gösteren haneyi boş bıraktı ve sonra bekle
meğe başladı. Odasından çıktığmdanberi ilk defadır ki ay
dınlık bir yerde bulunuyordu: cebinden Şpilevski'nin mek

tubtınu cı~\:ardı: 

Yeni usulde elrsilrsiz bir aile ocağı. 

Tiftik: 
Piyasa geçen haftadan daha aağ

lamdır. Fiatlar ehemmiyetli nisbette 
yükselmiştir. Talebin durmıyacağı ve 
bilakis ileride daha eyi işler yapılaca
ğı ümit edilmektedir. 

parası mutedil §art ve taksitler ile ve
rilecek. 

İşte yakm ati olan yarım asır son
raki aile yuvaları. 

Mimar, müteahhit, işçi gailesi yok. 
İnsanlarm gelecek hayattaki sürattcn 

başı dönüp Ssabı bozulduğu zaman ıU
kOn ve sükQt ihtiyacı daha bariz hisso
lunacak, ve tabiatiyle aite yuvatannm 
kıymeti miltezayiden artacaktır. 

Gürültü ve hareketten uzak hususf 
evler yapmak iycap edecektir. 

O zaman insanlar kendi muhitlerin
de yaşamak ihtiyacını §iddetle duya
caklardır, ihtimal evler sağlam ve ıüs
lü taşlardan yapılacak ve sanayiin bü
tün kudretiyle tezyin edilecektir. 

Şu halde aile yuvalarmm atisi emin
dir. 

EKREM FUAT 

Türk çavdarları cif Hambmg 4,( 

florin iittrindcn teklif edilmektedir. 

Danı 

100 kilosu 76 - 77 franııı.a francı 

üzerinden teklif edilmiştir. Tuna 

malları için 100 kilo başına 7,15 florin. 

istenmiştir. İhracatçılarımızın bu maı.. 

ıule de ehemmiyet vermeleri tavsi70 

olunur. 

Arpa: 

Arpa hakkında gene bUyük bir talep 

ve alaka baılamıştır. 59/60 kiloluk o/• S 

muhtcviyath mahsul 50 ve 65/67 kil• 

Juk % 3 muhtewiyatb mallar ise 51,S 

fransız frangı üzerinden muamele gO. 
müt,ril. 

Kiralık ev 
Y enişehirde fransız konsolos • 

hanesi olan 7 odalı eT kiralıktır. 
Kalorifer, banyo, havagazı, elek
trik, yerlerde mupmba, lambalar, 
mutfak tesisah, bir mikdar eşya 
gardroplar, Ye sairesi Yardır. 

Gazetemiz heyeti tahririye 
müdürüne müracaat. 

usevgili dostum; 
"Israrmıza dayanamadım. Kaygulanm esaı;lı idi, la -" 

''kat düşündüm: bu suretle beni rahata kavuşturmuş ola -" 
"caksınız. Bıı sırada işimin bana vadettiği karlar o kadar" 
'·ehemmiyetli ve o kadar emindir ki, muhakkak bir yıla var_,, 
"maz, size aynı vasıllarda ve daha güzel eşya takdimi kabil" 
"olacaktır. Bu şehirde yiyecek maddeleri ... " 

mz? Vakıa, sizin işiniz Çin emniyet müdürlüğüne ait ise do 
bu müdürlüğü idare edenler artık çinliler değildir. Palavra 
artık yeter. 

Bunun peşinden de dört sayfalık izahat geliyordu. 
Klapik'i bir nöbetçi gelip aradı. 
König, yüzünü kapıya çevirmiş, masanın üstüne otur -

muş, onu bekliyordu. Tıknaz, esmer, dört köşe suratında, 

bumu çarpık, masadan inip, onları biribirinc yaklaştıracak 
yerde biribirinden ayıran, acele ve kuvvetli bir sıkışla elini 
sıktı. 

- İyi misiniz? Pek ala. Bugün sizi göreceğimi biliyor -
dum. Ben de bu sefer size faydalı olmakla bahtiyarım. 

Klapik gene deliliğe vurarak: 
-- ıfüthişsiniz, dedi. Yalnız, kendi kendime acaba bir 

anlasamamazlık mı var, diyordwn: bilirsin:.Z ki ben siyaset
le uğraşmam ... 

- Anlaşmamazlık yok .• 
"Klapik: "Ondaki minnettarlık mutaazzımca bir şey!" 

diye düşündü. 
- Buradan kaçmak için önünüzde iki gününüz var. Vak

tiyle bana iyilik ettiniz: ben de bugün size haber yolladım. 
- Na .... sıl? Haber gönderen siz miydiniz? 
- Şpliveski'nin buna cüret edebileceğini umar mıydı • 

Ktapik - canı sıkılmasına rağmen - Şpilevski'yc hay~ 

ran olmaktan kendini alamıyordu. 
Nihayet: 
- Madem ki beni hatırlamak lutfunda bulunuyorsunuz, 

müsaade edin de sizden bir ricada bulunayım, dedi. 

- Ne gibi? 

Ktapik'in artık büyük bir Um idi yoktu: König'in her ye
ni cevabından anladığı şey güvendiği arkadaşlığın zaten 
olmadığı veya artık kalmadığı idi. König ona vaziyeti bil "' 
rlirmekle borcunu ödemiş demekti. Bir şey umduğu için de
ğil, vicdanı üzerinde bir yük ka1!11aması için sordu: 

- Jisor'un oğlu için bir şey yapmak kabil mi, acaba? 
Fakat bana öyle geliyor ki sizin bütün bu gibi şeyler umu• 
runuzda değil.. .. 

- Jisor'un oğlu necidir? 

- Komünist..... Ehemmiyetli bir komünist olduğunu 

sanıyorum. 

- İlk önce, o neden komünir:ottir? Babası da mı? Melez 
mi? Yer mi bulamamış? Bir işçinin bile komünist olması 
budalaca bir şeyken acaba ona ne oluyormuş? 

- Kolayca anlatılamaz ki .• 

Klapik düşünüyordu: 
Sonu var 
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Halil Naci Katıtçılık ve Matbaacılık Her nevi pfan ve resimlerin kopyalan süratfe çıkarılır. Telef on: 1230 

P. T. T. Ankara Baş 
Müdürlüğünden: 

Şimdilik tccriihe rnal1iyetincle olarak 23 eYliıl 934 
p3z:ır giinii An1rnr:ul::m Kayseriyc u~rıyarak Diyarhe
kir·~ t!İlnwk ve 24-9-1934 pazarte~i giinii aynı ve~ -
lıilc tliinmck iiz<'rc hir t:ı~· 1nre harckC"t edecek ve im 
tayyart>ılc ı>o~t::t ı1ahi naklohmacaktır Tc<'riihc neticesi 
muvafık ecirülürse her pazar nym suretle Refer yapı· 
la<'aktrr,. Tayyart~ Ankarad:ın on hiri on ~eçc hareket 
edN·,.kıir,. (2687) 8-4177 

1 :ebeci merkez hastahanesidahili hastalıklar mütehassısı' 
DOKTOR NUSRET ISMAIL 

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

<:ısında Faik B. apartımanında kabul eder. 
TP1Pfnn: 3613 

Belediye Reisliğinden 
Veni yapılan sebekenin eski hatta bağlanması için 24-9-

934 p:ızartesi günü sabah saat beşten 26-9-934 çarşamba gü· 
nü sabah saat beşe k::ıdar kırk sekiz saat şehir suyu kesile
cek ve valnrz bu müddet zarfında halkın büsbütün susuz kal· 
mam,sr ir:in sabahlan saat yediden dokuza kadar her mın· 
tak?l:ır:\ 1ki~er saat !;U verilecektir. (2640) 8-4126 

Sümer Bank Umum 
Müdürlü~ünden: 

Bankamız tarafından Avrupa'ya tansile gönderilecek ta
lebenin müracaat müddeti bitmiştir. Müsabaka imtihanları 
6 ve 7 teşrinievlde İstanbul ve Ankara'da icra edilecektir. 

Müsabaka imtihanına. müracaat edenlerden ancak evel· 
ki ilanımızda bildirilen şartlan haiz olanlar girebileceğin· 
den bu gibilerine imtihanın mahal ve saati ve hangi dersler· 
den olacağı aynca adreslerine bildirileceği ilan olunur. 

8-4155 

rüRK MA ARlF CEMlYEfl MEKTEPLERı 

Bursa Kız Lisesi 
Orta ve lise kısımı ın vardır. Resmi liselere muadeleti 

'Maarif Vekaletince musaddaktır. İngilizce lisanı müte
hassıs tarafından oku ulur. Senelik yatı ücreti 185 gündüı 
=crcti 35 liradır. Memur cocuklanna ayrıca tenzilat var -
lır. Kayıt muamelesi başlamıştır. 1 Teşrinievelde dersele
-p h.,._tanacaktır. 

Ankara ana, ilk, orta mektebi 
İlk iiçüncü sınıftan itibaren İngitizc~ Hsam mütehas· 

us taraf mdan okutulur. İlk kısım sene tik ücreti 60, orta 
'·ısım 70 1::-::·1 ::-. Karrleslerden tenzilat yapılır. Kayıt mu
ımc!esi baslamıştır. flk kısım ıs eylUlde orta kısım 1 teş· 
·inievt-lr!e derslere başhvacaktır. 

1 E :.~{!eŞe~k~İ~oc~~~!a İ~~hs=~-~~=a~c~ lisanı 
ıkutu1ur. Yatı ücreti J 5:> gündüz ücreti ayda bir liradır. 

<~vıt muamelesi başlamıştır. 15 eylUlde derslere başlana-
• ..,,...... f?l\?O\ R--400~ 

oktor Hilmi İsmail 

1 Cchecı Haı;tahaneai Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar Mütehassısı 1 
Ha .. talarınr her gün öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde 

J\hi~in Rev an~rtım11n•n~:l 1c::ıhıı1 ener. TeJ~fon: 3'i06 
S A 

IV1aarif Vekaletinden: 
Maarif vekaletinin 58 tane sobası pazarlıkta kurdurula • 

cakttr. Taliplerin ihale günü olan 28 eylUJ perşembe günü 
saat "" hrşte mübayaa komisyonuna müracaattan ilan olu -
nur. (25!'2). 8--4141 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
ı - Harita Umum müdürlüğli kıtası icin inşa edilecek 

pavvnn kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 15. 
1 O 1034 nazartesi saat (11) dedir. 

2 - Taliplerin kesif, sartname ve krokisini görmek ü
zeri' hrrP"ün ve mün::\k~sava istirnk edeceklerin de teklif 
me'·t11nl;nnı vaktinde Ankarada Cebecide Harita Umum 
fllücli"rlüğü satın alma komisyonuna getirmeleri. (2636) 

8-4161 

M;q0rif Vekaletinden: 
Ankara mektepleri ir.in nümunesi veçhile 200 adet sıra 

ite J 'l yazı tahtası pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerin pa
zarlık r;iinü olarak 24 eylül pazartesi günü saat 15 de veka
let mi: b:ıy.ıa komisyonuna müracaat lan itan olunur. (2675) 

8-417.f 

Bir saat 
gibi 

hassastır 

"Frigidaire" in şiari bütün mamulatını müde .. 

kkik bir surette hesap etmesidir. 

Bunun neticesi olarak ta vücuae getirdiği 

elektrikle soğutma tertibatının makanizması 

bir saat gibi tevazun etmektedir, 

Bunun meydana getirilmesi için hiç bir şeyaen 

çekinilmemiştir. Ne paradan, ne de saiyden. 

Daha ucuz soğutma dolaplarında vakJ olduğu 

gibi ''Frigidaire" de katiyen t ehlike mevzuu~ 

bahis değildir. 

Bununla beraber, mesbuk muvafakkiyetlerl 

kendilerinde ·sabit olmamış diğer markalara 

nisbeten "F r i g i d a ire" in fiyatı hic d& 
oahah değildir, 

T~O.KiYE 

~IRAAT 
B ANKAS I 

Hariciye Vekaleti mübayaat 
komisyonundan: 

Müstahd~min için dikilecek elbise ve paltolar için ya
pılan pazarlıkta verilen fiatlar haddi layıkında görülme -
miş olduğundan 25 eylCıl 1934 sah günü saat 15 te yeniden 
ihale edileceği ilan olunur. (2658) 8-4164 

Ankara mektep!er satrnalma komisyonundan 
Ankara erkek lisesi için y:ıptrnlacak olan 50 adet tale

be sırası pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Pazarlık 27. 
9.1934 tarihine müsadif perşembe . günü mektepler muha
sebeciliğinde toplanacak olan komisyonda saat 15 de icra 
edilecektir. Taliplerin nümune ve şartnamesini görmek 
üzere hcr2;ün mekteo idaresine müracaat etmeleri. (2670) 

8-4170 

FRI fi 1 DAi RE 
BOURLA BIRADE~LER ve Şaa 

Mahsulatı mütenevvia 
panayırı 

Bozüyük Belediyesi 
Reisliğinden: ... 

Kazamızda bu seneden itibaren her sene eylut ayında 
mahsulatı mütenevvia panayın açılacaktır. Panayır 23. ey .. 
llıl 1934 tarihinde pazar gününden başlıyarak beş gün 
devam edecektir. Panayıra gelecek zevatla iştirak edecek 
tüccaranın her türlü istirahatlannı temin edecek tertibat 
alınmıştır. (2668) 

Bir tashih 
l. 3. 5. 7. evllıl tarihli H. Milliye ~a;ı:etesincte münderiç 

mahsulatı mütenevvia panayın yanh~hkla (Tüccari eşy:ı 
ve havvan panayırı) şeklinde ilan edilmiştir. Keyfiyet tas-
hih olunur. 8-4169 

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

ret vapılacak binasının kapalı zarf usutivle 22.9.1934 tari· 
hinden itibaren yirmi gün miiddetle münakasaya konul • 
mu,.tur. Taliolerin yüzde yedi bu~uk teminatı muvakka• 
telerivle birlikte 14.10.1934 pa7.ar günü daireve gelmeleri 
ve dahfl ziyC'de malUmat almak istiyenlerin dairemize ve 
Baı:; miihendislik makamına müraca~t evlemeleri ilan o-
lunur. (2667) 8-4168 

1 Serveti Fünun 

1 
-!3 ıeuedir durmdan neşir vaziytesini yapmakta olaa bu 

ı.,.ı ... ı. •mli uz .. ır.ı·ır. Anı<'lr=- d11 .... l,~ ven A K B ,,_ 
1..;;•;; .. 1. .... ,. .. ;);, c; .. --•·t, ""'""- 1 n 1:... R, t.ft •• .,,,,., ?O kumı. 

" - .. a- ~ .,, _, . ... ... - ':"' • .... •O 

Ankara Asliye Birinci 

Davacı Ankarada Öztürk ma· 
hallesinde Meydan sokağında 8 

numaralı hanede mukim Fatma 
Hanım ile itfaiye meydanında 

seyyar köfteci Yusuf çavuş ara
larında cereyan eden boşanma 

davası neticesinde yekdiğerinin 
boşanmalarına dair verilen 19.7. 

H nku!t Mahkemesinden: 

1934 t:!rih ve 934/ 131 numaralı 
hüküm müddeialeyhin i!cametga· 

hının ır.eghuliyeti hasebiyle ilar.ı 
sureti 20.9.1934 tarihinde mahke·. 
me divanhanesine talik edilmiş 
elmağla tebliğ makamında kaim 
olmak üzere ilan olunur. (2672) 

8-4172 



23EYLÜL1934 PAZAR 

Nı ürebbiye aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Eskişehirdeki ilk yatı mek

tebi icin çocuklara nezaret edecek dikiş bilir bir müreb
">iye lazımdır. Mektepte ibate ve iaşe edilecek. Ayda 40 
lira ücret verilecektir. Almanca bilenler tercih edilir. İs
·ekliterin hüsnühal ve mektep vesikalariyle fotoğraflı 
t:ercümei hallerini rapten bir istida ile Ankara'da Türk 
Maarif Cemiyeti Umumi merkezine müracaatları. (2519) 

8-4004 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Vekalet kalöriferleri için alınacak 350 ita 450 ton 

yerli kok kömürü kapalı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - Münakasa 30-9-934 tarihine müsadif pazar günü sa· 
at 15 te levazım müdürlüğünde müteşekkil mübayaat komis
yonunda icra kılınacaktır. 

3 - Şartnameyi almak için her gün levazım müdürlüğü -
ne ve fstanbul'da Dolmabahcede evrakı matbua amban mü· 
meyyizliğine müracaat edilebilir. 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin yedi yUz yirmi al
tı lira muvakkat teminat akçeleriyle tayin olunan saatten 
evel levazım müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(2462) 8--3907 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden: 

Muayene ve tedavi evferi ihtiyacı için 102 kalem ilaç ve 
tıbbi malzeme kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş· 
tur. 29-9-1934 cumartesi giinü saat on beşte Ankara'da Veka
let binasında satınalma komisvonunda ihalesi yapılacaktır. 
Taliplerin s::trtname. liste ve tevzi cetvelini görmek üzere 
Ankara'da Vekalet İçtimai Muavenet Umum Müdiirlüğüne 
ve İstanbul'da sıhhat ve i~timai muavenet Müdürlüğüne mü 
racaatlan ve sartnames; vechile hazırlanmış pev akçesi ve 
teklif mektuplannm muayyen vaktinde satmalma komis-
yonuna vermeleri ilan olunur. (2385) 8--3846 

Nafıa Vekaletinden: 
Çankaya: Riyaseti Cümhur ikametgahı yollan ile Orman 

çiftliği, Marmara havuzu civan yollan, Hakimiyeti Milliye 
meydanı ve Yenh~ehir'de, Nafıa Vekaleti binası önünden ge
çecek yolda yapılaoak (4971C5) lira keşif bedelli tesviye, bor· 
dür şose tamir ve asfalt kaplama inşaatı kapalı zarf usuliyle 
19-9-934 tarihinden 9-10-934 tarihine kadar 20 gün temdidi 
müddetle münakasaya konulmuc;tur. 

Münakasa Ankara'da Nafıa Vekaleti Müsteşarlık maka
mında 9.10-934 s~lı giinü saat (15) te yapılacaktır. Münaka
saya iştirak için verilmesi lazımgelen teminat (3728) lira 
(70) kuruştur. 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin teklif mektubunu 
ıartnamede yazılı olduğu veçhile hazırlıyarak miinakasa 
saatinden evel münakasa komisyonu reisliğine tevdi etme
leri veya bu saatten evet vasıl olmak şartiyle gönderilmesi 
lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mütemmimi olan evrakı istiyen
lcr (250) kuruş mukabilinde Ankara Nafıa Veldleti Malze-
me Müdürtüğ-ünden satın alabiHrler. (2579) 8--4051 

• 
Iktısat Vekaletinden: 

Daktilo aranıyor 
İktısat V ckaleti Deniz Nakliyatı Umum MUdUrlUğU şu

abau ·çin a1tmıs lira aylık ücretle ve müsabaka ile iki dak
tilo Hanım alrnacPktn:. T~liplerin 27 eylUl 934 perşembe 
günü saat on üçte D~nız Tıc~reti müşteşarhğı binasında açı· 
lacak mfü::abaka imt1h:ınmlt ı~tirakleri. (2~31) 8--41 tı 

(sparta Beledi e reisliğinden 
İsparta içme sularının membalaıında.n itibaren bir ki ... 

Jometrelik kısmında a1tı adet beton su toplama havuzu ile 
695 metre tıılUnün iki yüz milimetrelik çimento boru ve 
keza 125 metrolllk kısmında da yUz milimetrelik ve 180 
metroluk kismmda da geksen milimetroluk <löJmıe demir 
bon1 ferşiyatile bunhı.ra ait gilzergahm hende\t hafriyatı 

d8rt bin yedi yi.ız cm sekiı lira beş kuruş bed~li keşifle 
kapalı zarf usuliylc 17 ~vlUl 1934 den itibaren yirmi gün 

müddetle münakasava k&nulmuştur. Tı!liplerin müzaye-
de ve ın\inakasa ~eraiti umıımiyesi mucibince ınuktazi 
yUzde 1,5 dioozitolariylc birinci teşrin ayının 7 inci pazar 
günü saat ıs se kadar belediye :riyasetine müracaattan 
ilan olunur. (2666) 8-4167 

E.lek·rrik şirketinden 
K\\~'lçi muharrike fiau bir kilovat takatten dun 

dahi ol2a hususi kuvvet hattı üzerinde bulunmak ,,e 
ayrr<:.al saate rabıt şartl ile dalına muteber 1f1k fiatmm 
n14fı U«etc tabidir. 

Muhterc:m mtiiterilerimiıiu maUhnu olmak üzse 
ilan olunur. 8-4175 

HA.KlMIYEn MIUIYE 

Milli ~füdafaa Vekileıi 
Satın Alma Komisyonu 

ilan lan. 

IW 
Ordu sıhhi ihtiyacı ıçm 

( 448) adet oksijen koklatma 
>1e (60) adet oksijen doldurma 
:ihazlan ile teferruatı ve 
(538) adet oksiien bombalar 
{apalı zarf usuliyle satın alı-
1acaktır. İhalesi 25-9-934 salı 
~ünü saat 14 te icra edilecek
•ir. Talipler evsaf ve şartna· 
nesini görmek iizere her gün 
'iğleden sonra ve münakasava 
;stirak edeceklerin de o gün 
.;e saatinden evet teklif ve 
nektunlarivle birlikte M. M 
V. satın alma komisvonun;ı 
nüracaatlan. (2306) 8--3724 

tT.AN 
Merkez ve Tuzladaki kıta· 

arın ihtiyacı olan 450 ton lin
ıit maden kömürü kapalı zarf 
ısuliyle münakasava konul
nustur. İhalesi :m-9-Q34 pazar 
-rünü saat 15 tedir. fsteklile. 
·in şartnameyi ~örmek üzere 
ıer gün ve münakasaya isti
·ak edeceklerin tavin edilen 
ründe saatinden evel teklif 
ıe teminatlarivte tzmit'te fır
ca satmalma komi!::vonnna 
nüracaatlan. (2473) 8-3913 

fl ... AN. 
Asker ihtiyacı için (800) 

ıin kilo mese odunu kapalı 
•arf usulivle münakasava ko
mlmustur. fhalesi 2-10-Q~4 
"137.artesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin sartnamesini gör. 
nek istiyenlerin her gün ve 
nünakasava istirak edecekle 
·in de münak:ı.sa günü saatin 
fon evet teklif ve teminatla
·iyle Eskisehir'de K. o. satm
ılma komisyonuna milracaat-
· :ırı. (2475) 8--3912 

İLAN. 

kapalı zarf münakasasına 1 
talip çıkmadığından bu defa 
puarlığa konulmuştur. İha
lesi t.x.1934 pazar günü saat 
on birdedir. Taliplerin keşif 
ve projelerle prtnameleri 
görmek üzere her gün öğJe
den sonra ve pazarlığa işti -
rak edecekJerin de teminat -
lariyle vaktinde M.M.V. sa
tın alma komisyonuna mü· 
racaatlan .(2662) 8-4163 

Tophanede t~ıanbnJ Le · 
vazım Amir1i~i Saim 

Alma Komisyonu 
1Janlan. 

tLAN 
lstanbul levazım amirli -

ğint: baglı krtat için 3S bin 
kil(l beyaz peynir 14.10.19?4 
pazar günü saat 14 de kapa~ 
1r zarfla ahnacaktır. Sartna· 
mes:n! göre;:eklerin her gün 
ve +a1iplerin belli saaatten 
evet tekliflerim Tophane -
de komisvona vermeleri. 

"333" "5935" 8-4159 
· İLAN 

İstanbul Levazım Amirli· 
~ine bağh kıtaat ve milesse
-;atm ihtiyacı için 241000 kilo 
1covun eti kapalı zarf usu1iyle 
7-10-934 pazar günil saat 14 te 
11macaktır. Şartnamesini gö
~eceklerin her gün ve taliple
·in belli saatten evel teminat· 
'ariyle teklif mektuplarını 
rophanede Satmalma komis
ıonuna vermeleri. (290) 

(5631) 

İstanbul Levazım Amirliği 
kıtaat ve müessesatmın ihti-
vacı için 80,000 kilo sığır eti 
~tapalı zarf usuliyle 7-10-934 
oazar günü saat 14,30 da alına 
:aktır. Şartnamesini göreckle 
rin her gün ve taliplerin belli 
c:;aatten evet teminatlariyle 
teklif mektuplanm Tophane
:fo satın alma komisyonuna 
vermeleri. (297) ( 5632) 

8--4009 

SAYlfA 7 

Süt çocuğunu en iyi besliyen sütlü ondur. 

Lak tin 
Laktin'in faydalan şunlardır: 

1 - Cocuğu iyi besler, kemiklerini kuvvetlendirir. 
Kemik hastalığmdan korur. 

2 - Hazmı bozuk ise, amel varsa düzeltir. 
3 - Cocuğu bilhassa yaz ishallerinden •arur. 
4 - lnek südüne ihtİV34;: bırakmaz. 
ŞARK ECZA DEPOSIYI.E KOOPERAT&FTEN 
4R.\VJN17. ft-~lO 

Beyşehir be ediyesinden: 
Beyşehir kasabasına isale edilecek çem çem suyu yo

lunun hafriyatiyle mahalline boru nakli belediyeye ait ol
mak tizere proje ve sartname ahtdnn bomların f eJ"Şlyatı 

ve memba ve mansap depolarının inşası 21 eylfıl 934 tarihin- , 
den itibaren l.inci teşrin aymm JJ. inci perşembe günü saat -
15 kadar yirmi gün müddetle ve beş bin beş yüz lira bedeli 
muhammene ile kapah r.uf usnJiyfe mtinakasaya konul • 
muştur. Taliplerin proje ve şartname ahkimmı anlamak 
üzere Beyşehir belediye riyasdine miiracaa't eylemeJet'i 
ilan olunur. (2674) 8-4173 

Ankara Erkek Orta 
mektebi müdürlüğünden~ 

Ankara Erkek orta mektebinde yapılacak ilave ve ta. • 
mirat 20.9.1934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle "Ve 
pazarlık usuliyle münakasaya konmustur. İhale 29.9.1934 
cumartesi günü saat 15 te Maarif vekileti inşaat kamis .. 
yonunda yapılacaktır. 

Talipler şartname ve teferrüatmı vekalet inşaat daire· 
sinde görebilirler. (2680) 8-4176 

1 As. Fb. U. Md. Sa.Al. komisyonu ilanları 
BİR ADET KADRAK TEZGAHI 4.10.1934 
BİR TON BAKIR 6.10.1934 
310308 Muhtelif ebatta ateş tuğlası 4.10.1934 

Yukarda yazılı malzemeler hin1annda gösterilen ta~ 
rihlerde pazarhkla alınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamalC 
üzere hergün saat 13.30 dan 15.30 za kadar ve pazarlığa iş.ti 
rak edeceklerin de teminatJariyle bitlikte vakti muayyenin 
de komisyona müracaattan. (2608)' 8-4085 

il.AN KIRIKKALEDE PİRİ~ 
HADDEHANESİ İLE 1S 

Kmklfafe muhafız efradmm TASIYON ARASINDAK 
ikinci teşrin 934 gayesine ka· ~OLUN 1N~Sl 
da. ihtiyaC1 olan 11 SOO kilo O· 

İstanbul Levazım amirliği
ğine bağh kıtaat için 80 ton 
c;ığır etinin 7 teşrinievel 934 
oazar günü saat 14.30 da ka -
oalı zarfla alın. cağı ilan olu-
nur. (2586} 8--4056 

ı•-••-•ı•••••ll dun 23. 9. 934 tarihine müsadif 
nazar günü aleni münakasa su 
retiyle ihalesi yapılacağından 
taliplerin yevmi mezkOrda te 
rninat ak~eleriyle birlikte Kı
nkkale gnıp müdürlüğünde 
müteşekkil satmalma komisyo 
nuna müracaattan (2566) 

YulCardaki malzeme kapa 
zarf suretiyle 20-10-934 tasi 
hinde saat 14 tc ihalesi ic:r 

İLAN 
D. D. V o ilan ve Liman 
lan U. l\1d. Sa. AJ. Ko-

Gülhane hastahanesinin 
nuhteJif laboratuvarlannm mis.yonu ilanları. 
;htiyacı için (791) kalem alet fLAN. 
ve edevat kapalı zarf usuliyle 1578 adet lokomotif ve va-
~atın alınacaktır. İhalesi 2·10- ~on bandajının kapalı zarfla 
~34 salı günH saat 14 te icra e- rnünakasası 31-10-934 çarşam
lilecektir. Talioler evsaf ve ha günü saat 15 te Ankara ida 
·artnamesini görmek üzere re binasında yapılacaktır. Faz 
1-ıer gün öileden sonra ve mü- la tafsilat Ankara ve Havdar
.,akasava iştirak edeceklerin Da$a vemelerinde beşer liraya 
-le o giln ve saatinden evel tek satılan sartnamelerde vardır. 
1if ve temin::tt mektuplan ile (2534) 8-4013 

~irlikte M. M. V. satın alma ı••••••••••••• 
komisyonuna mUracaatlan. ii= 

(2435) 8--3905 = Ankara Levazım Amirli 
İLAN ii Satın Alma Komis-

İki bin adet efrat binek 1 yonu ilanlan. 
everinin kanalı zarfında tek-
lif edilen fiatlar gali görül - f LAN 
dü~ünden bu defa pazarlığa Bin liralık patates, on bin 
dökülmüstür. İhalesi 25-9- beş yüz kilo lahna ve on iki 
934 salı giinil saat on birde- bin yüz kilo kuru soğan, altı 
dir. Taliplerin evsaf ve şart- bin iki yüz elli kilo yeşil ve 
nameler ile ntimunevi gör _ altı bin iki yüz kilo kırmızı: 
mek üz~re her gün öğleden domates altı bin kilo tue 
sonra ve pazarlı~a lstirak e- f asulya, dokuz bin kilo pat-
decelderin de M. M: v. sa _ hcan alınacaktır. 
tm alma komisvonuna mü • Pazarlıklan 25 eylfil 934 
racaatlan. (2565) 8-4045 sah günü saat 14 de yapıla-

lLAN caktır. Şartnamelerini gör -
Ordu ihtiyacı icin (2000) mek üzere her~ün müraca. 

kilo kinin kdor maiyetin ka- atları ve pazarhğ'a iştirak e-
palı zarf usuliyle satın ah- deceklerin vaktinde temi -
nacaktır. İhalesi 14.10.1934 natlariyle beraber Ankara 
paz~r 2iinü saat 14 dedir. levazım amirliği satın alma 

Talipler evsaf ve şartna- komic;vonuna gel~eleri. 
mesini görmek üzere her - (2671) 8-4171 
gün öğleden sonra ve mü -
nakasava iştirak edecekte • ~ektepler satın alma 
rin o giln ve saatinden evet komisyonu reisligınv • -
teminat ve teklif mektupla- den·. 
riyle birlikte M. M. V. satın 
alma komisyonuna müraca-
atıan. (2643) 8-4162 

1NŞAAT İLANL 
İNŞAAT: Xınlıkale'de 

üç zabitan apartunanı ve 
meftllt lise binannm tevsii 
ile gedikH ldh:ük zabit mek-
-L.. • --:.ı- . tgımlll ~ mev•m 

İnşaat Usta Mektebine 90 
ton Ankara çimentosa açık 
münakasa suretiyle ahnacak
tD'. Bn işe girmek fstiyenleı 
Dinakasa günü olan 5 teşrini· 
,veı 934 tarihinde -t 15 te 
teminatlariyle birlikte kamis· 
yana müracaadan. (238S) 

8 3830 

8-4032 

edilecektir. TaJiplerm şm bia 
me için her gün öğleden son 
ra münakasaya ciı mek ~ 
de o gün teminat (ve teklifat~ 
ile nıiiracaatlan. (2SBO~ 

8-4072. 

Kumbara bütün bir istikbaldir> 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Aokara Valiliiioden: 
1800 lira bedeli kesiffe tehir 1obntasmm tamiri 2'-9-gsf 

perşembe günü saat 15 te encümeni vi.Jayette ihalesi icra 
ktlmmak tlzre a~ nriin~ koaıdı:amştm. Talif>lerin 
%. 7 baçak teminatlariyle makGr tan"bte encümcm vila,_. 
te praiti anlamak istiyenlerin her~ 111i111u1set>ei haısaaiJ .. 
ye müracaatlar Hm ohlllar. 12591) ......,.,. 



SAYIFA 8 

Ankara Belediyesi 
intihap encümenin
den: 
1 - Ankara Belediyesi Mecli
si intihabı için intihap encü
menince tanzim olunan inti
hap edilrıek ve intihap et
mek hakkını haiz vatandaş-
ların mahalle mahalle isim
lerini havi ikişer nüsha def-
terler24-eylôl pazartesi ~ünü 
sabahı Vil~yet ve Belediye 
da:resi kapılarile Samanpa -
zarı meydanına asılacak ve 
·bu defterler tatil günü hariç 
o~ mak üzere altı· j{Ün müd -
det1e askıda kaldıktan sonra 
30-eylôl pazar günü akşamı 
saat on sekizde askıdan in -
dirif ecektir. 
2 ~efterde ismi olmayan 
ve yanlış veya mükerrer 
yazılmış olan vatandaşlar 
bu hususa ait itirazlarını 
ancak 30 - evlôl pazar günü 
akşamına kadar yapabilir
ler • 30 eylôl ak~amından 

itiraz ka •• sonra eneumence 
bu edilmez. 
3 - Belediye mecilsi azalığf 
intihabı 10-teşrinievvel-934 
çarşamba ğünü sabah saat 
dokuzda başlayacak ve 16 
birinci teşrin salı günü ak -
şanıı saat 19 za kadar (7) 
gün devam edecektir. 
4 - ntibap sandığı Ankara 
belediye dairesinde beledi -
ye meclisi salonuna konula
caktır. · 

5 - Hangi mahalleler _al -
kının hangi günlerde reyle· 
rini kullanacakları ayrıca 
ilan edilecektir .. (2639) 8-4122 

HAKiMiYETi MiLLiYE 23 EYLÜL 1934 PAZAP. 

Kırşehir Defterdarlığından ~ 
Sı. N o. Cinsi R. Eb. Mevkii 
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• Yılanhöz 
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saz ca· 
yırtık 
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Yaylak 

Oönümü Hududu SAHİBİ E 11'TELt 
MahlUJ 25 Şa. öz şi. ve ga. Abdurr:ıhm:m, cc. Mehmet 

18 .. ,. " Abdürrahman ga. hali cc. Mehm~t Nizam oğ"lu Mehmettcn 
rnahti11 

ıs 

18 
35 

15 
12 
16 
19 
45 
30 

25 
25 
38 

30 
31 
24 
42 
20 

24 
35 

5 
5 
6 

16 
8 

16 
15 
15 
8 

8 
30 

3 
9 

10 
ıs 

4 

2 

5 
ıs 

15 

15 
35 
30 

1500 

1800 

2300 
150 

100 
18 

20 

16 
146 

G4 

4~ 
l50 
15 
28 
10 

ı5oo 

,, ve şi Mehmet Ef. ga. cıplak~öl ce. Ahmet 
,, Ahmet si. esat, ga. ağıt ce. Hasan 
,, Öz şi. Mehmet ga. Ahmet ce. Hasan 

,, Hark ve sadık şi. Ahmet ga. sadık cc. Omer 
,, Öz şi. Sadık ga. Ahmet ce. h;\li 
,. Sadık şi. Hasan ve ~e:vfi ga. İbrahim ce. bark 
,, .. .. göt ga. göl ce. Ali 
,, Abdultah ~i. Ahmet ga. ve ce. göl 
., Sadık şi. Mehmet ga. Hahtlı yolu ce. Izzct 

., ., ,. İzzet ıra. yol re. Hasan 
,, Hasan şi. Abdullah ga. İzzet ce. göl 
,, Çıplakgöl şi. çıplak göl ga. sadık cc. Has:ın 

Mahlfıl .. 
İhili oğlu l.!u:t=ıfadan m'11ı· 
IOt 
Mahlul 

" ,, 
Yusuf oğlundan mah1Ul .. " Mahlw 

.. 
•• 

,. F.s~t şi. İzzet ga. tarik ce. Mehmet .. 
,, nöt ., 8anrk gC\. Esat ce. hcırk ., 
,, H::tli ., Abcii.irrahman ga. yol. cc. Ahctürralıman ,. 
,, Ahmet ,, Ahmet gC\. Murta.zC\ cc. harlc ,, 
,, Göl ,, hark ga. hark ce. Ahmet ,. 

,, Halit ,. Nigar H. g-a. Abciullah ce. harte 
,, Hark ,, H:tsan B. g-a. Tahir cc. Ahmet 
,, ., ,. Mehmet ga. •• ce. Ali 
,. ., ., Ahmet ., Ahmet ce. harı~ 
,. fc.kele volu ~i. öz ga. hark ce. hark 
,. Hark şi. hcırk ga. ~orak ce. Ali ku. 
., ,. ,. Ali ga. çorak ce. ,. .. 
,, ,. ,, Corak gn. hark ce. Ahmet 
ti ,. ,, Ahmet ga. hali ce. Mıı~tafa 
,. ,, ,. Mehmet ga. tarik ce. Mehmet 
.. ,, ,, Mustafa ga. tarik cc. ., 

,, ,. ,, ,. ., .. .. Osman 
,. .. ,, Ktlıcö?.ü ga. Nigar H. ce. Hüseyin 
,. Öz ., f c::m:-ıil ga. hark ce. Halit 
,, ,. ,, Ali K5 ga. hark ce. Yusuf 

,, Hark .. 
tt 

ti " 

" " " 

Kartal Mehmet ga. yol cP.. tnriti 
Tarik garben saz ce. Mehmet 

Ali Kl .. tarik ce. tarik 

., ,, Tarik u tepe ce. Hacı 

,, Öz ,, f ... ,,,!"!il ga. hark ce. tarik 
ti ,, .. Tarik ,, ,, N değinneıı 

,, tarik ,. Öz ga. ce. tepe 

., Çorak şi. tarik ga. Osman KS ce. tepe 

,, Yol şi. t?.zet ~a.. g-a. hali re. Ati Ki 
,, ,, şi. hali ~~ tene ce. Hacı 
" ,. , tepe Ça ha ti ce. ., 
., Çeltikkaya· şi. yığılıtaş ga. baykuşkayasr 

,. Nuri şi. koyunsemirden ga. yurtycri cc. yol 

.. yol ~t yol g:11. yolce. ~amurabatmaz 
,, Tahir şi. yol ga. yol ce. teı:e 

,, H~li ~i. H:ıım ,.f, ~a. tepe ce. öz 
., Nigar H. şi. Mehmet ga. hark cc. Nigar it 

,. Öz şi. öz g~. değirmen harkr ce. Ömerk~ 

" ,, ~i. Muqtafak:! g-a. hark ce. hart< 
• Kuruöz şi. Turanka ga. tarikiam ~. yol 

,, Halit Alika şi. Hacı ga. öz ce. hali 

.. Tariki~m ~i. ~a?. ve c;ııvrr g;ıı. 1'7. cc. hali 
,, Şose şi. hazne ce. ga. öz ce. hali 

,, " " " " " 
n yol şi. vol g-a. vol ce. hali 
,, •• ~i. hacr ga. vol ce. Hasan 
,. Eski krqta !i'i. kelekmaşadı ga. yığıhtaş cc. 

baykuşkalesi 

·,. 

" .. 
" 
" .. 
•• 
" •• .. 

:AhmPt oğlu Osmandan 
m.ahlul 
Nesilsiz .. 

., 
Melcmkcrli kuru zor oğlu 
Osm~n mahlUl 
Mahlul 
Osm::ın oğlu Mehmetten 
mahlUt 
fhiti oğlu Hayd'1rdan rnah• 
Jiil 
n~ncı oğlu Ahmettcn mah. 
liil 
Gedik Mnst~fadan mahlut 
"f!.. ti ka. oğlu İsmailden mali• 
ll\1 
Vur;11f oğlu Ali kahyadan 
nıahtUI 
~~ıtstafa oğlu Hacidan malı 
mı 
Osman oğlu Duran'dan .. 

" " .. 
f\razii haliyedcn mahlül 

Arazii haliyedeu 

.. 
• • 

.. " 
1\hmf"t oğlu osmandaıı 
mahlUI 
Molla Ömerden mahlül 

Ahmctten mahU\l 
Eşhastan mahlUJ 

Arazii haliycden ~nlül 

• .. .. 
" 
n 

H ,. .. 
•• 
" 

" .. .. .. .. .. 
MetemtCer köyüniln 30 senedenbe:-i nesli münkariz bulunduğu nüfus kaydı ve yapıtan tetkikat üzerine tiaza idare 

heyetinin 2-8-933 tarih ve 180 sayılı karan veçhile itan edil mesi ve kanuni müddeti bulunan bir ay zarfında varis otan· 
tar var ise baistida Çiçekdağı ve bulunduğu mahal detferdar ve malmüdürleri vasıtasiyte müracaat edilmesi, bu müdde
tin inkızasında müracaa·ı: vaki olmadığı takdirde yuk;lrdaki gayrimenkulatrn tam:ımen hazineye ait ve buna mahsus 
mera ve yaylanın muamelei tefviziyesi icra kılınacağı ve mesut memur tarafından tesbit edilen gayrimenkulat kay. 
eh~~ mnvafrk h11lnnr1ı1<?-n n~n olunur. (2669) 8-4156 

Katip aranJyor 1 
Usulü muzaafa aşina bir 

katip aranıyor. 
Eskişehirli İbrahim Hak

kı Bey ticarethanesine mü • 
racaat. 8-4157 

Fransızca bi en 
aranıyor 

Ankara mektepler alımsatım komisyor.undan: 

Ank ra Valiliğinden: 
( - Ankara merkez Kurtuluş ve Hakimiyeti mittiyc mck- .. e~~~~~~~~~~ 

tepleri için yaptmlması mukarrer 16 kalem marangoz eşyasi imtiyaz snhibi ve Baımu · 

İyi fransızca bilen bir 
genç bey ve hanıma ihtiyaç 
vardır. Fransızcayı iyi bil -
mesi şarttır. AKBA'ya mü· 
racaat. 3377. 8-4165 

Ankara mektepleri için 343 ton yerli kok kömürü 17 ,000 
kilo kuru gürgen ile 32,000 kilo kuru meşe odunu alınacak• 
trr. İhale kapalı zarf usuliyle 4-10-934 perşembe günü saat 
15 te Ankara mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek istiyenler her gün İsmet Paşa Kız Ens". 
titüsüne müracaattan. (2606) 8-4077 

hıırriri FALiH RIFKI. 
pazarlıkla ahnacakttr. 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin yüzde Umumi ne§riyntı idııre eden 
V,5 ğunu evciden muhasebe: hususiye veznesine yatırmaları Yazı iılcri müdürü NASUHi 
lazımdır. ESAT. 

S - Şartiamcyi görmek istiycnlcrin hergün Maarif mü
C1ür1üğüne ve 3.10.1934 tarihine kadar her pazartesi ve per • 
§Clllbe ~ünü saat on beşte vilayeti daimi encümenine müra-
caatlan. (2616) 8-4088 

-Çanl:Kı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye Matbaa· 
$ında btıSilnıııtır. 

Kulüp s·nemasında 
Bugün: iki filim: l - GiZLi TEŞ "<lLAT J - ÇiFTE ÇAVUŞLAR 

Bu gece: Ç 1 F T E Ç A V U Ş L A R 

Oeceteri 12, gilndUzleri 5 raJındao apfı çocukların dııema7a kabulü blikQmctçe mcnedilmlştlt. 


