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Gündelik 

İKİ TECRÜBE 
le laPanyollar sokak kavgaımdan, 
arde, boğazlaşmasından bıktılar, 
Usandılar. Şimdi bütün ispanya
~ bir tek kelime geliyor: Otori
e •e disiplin ! 

.. Büyük halk yığınlarının uzun 
ltıuddet, itsiz güçsüz, politika o
Yllnları ile avunabileceklerini zan 
?~lrnek doP,ru değildir. Hürriyetin 
•kı h" "'k d d b' .. t' UYU üşmanın an 1rı ıa ıp-

~:ts~: öteki anarşidir. Dem~~a~i 
ki ~u!manlardan birini devırıp ı
I ncısıne esir olcluğu vakrt, mem-
ekette büyük bir şey değişmit ol
ltıaz. Halk, rahat ve adalet ister. 

Fransa, dizginleri tam zama
nında tuttu. HükUmetin parla-

l
lhentoya götüreceği ıslahat proje-e • • 
l'lnın nasıl karşılanacağını bilmi-

~oruz. Fakat oradan da her gün 
l\Ula'" l ~nnn:a gelen kelimeler tun-
ardr" : Otorite ve disiplin ! 

E,ki demokrasi mekanizması
nın bugünkü hayat şartları içinde 
~kaayan cihazları nedir? Bu sua· 
~henüz hiç kimse cevap vennemit 
tır. Yalnız bu aksayışlardan muz-
;:ip. olanlar, bir muvakkat in~i-

t sıatemi bulmuşlardır. Bu sıs
~~ her yerde başka bir iıim ala· 
Qthr: fakat öz adı cliktatür'dür. 
h k~iktatür'ün tarihte, ilimde ve 
L ~ ıkatte yeri vardır. Diktatür, 
QU\>"k b h I u uhranları atlatmak ici.n 
k a kın kendi hürriyetinden hır 
d 1•tnın1, bir reia veya bir zümreye 
ı.t~retıne~e razi olması demektir. 
rn~ler hürrivetle, pe.rlament.o 
ka Uftakaşalan ile, ıokak ve trazete 
d'~ralan i{e idare edilmez. Fakat 
1•

1"'talür sürüp ~idecek olan bir 
:...•t

1
ern de~il. vazifesini bir gün nor 

... a b' • b int'k ır ıısteme bırakacak olan ir 

.... 
1f al vasıtasından ibarettir. Va-

~•e .. 
old •~nı devredece~ nizamm ne 
•e h~1nu dü~ünmiyen, bulmayan 
l>i alka anlatmıyan, yani kuru 
k:ı tahakküm manzarası halinde 
teh~k Zor idareleri her türlü 

~ı~ ... e açıktırlar. 
1 t"ki lsp d'k " ı·· .. ·· bö e d" .. ı..nya ı tator ugu Y-
iıl>a uştu. Fakat demokrasi yolu, 
au .. ~vol~arı çıkmazdan çıkmaza 
-.ı l"ij_}eyınce, yeni bir diktatür 

ey'-'ana geldi. 

d Fran•a dı'kt t•• ı· · .... ansız i.iıın a or ugun am 
l'İırn 8:ndır · Fakat parlımanta
"- .h•ıteminde ıslahat yapılması· 
aııİ" ayet o da inanmıştır. Fran· 
de, b bu kı~ı 9 tuba.t hatıratı altın 
çi~~ı':ı,.~at münakataıı ile ge-

ş· rdır. 
•ık,,..;rndiye kadar demokrasiden 
ket t 

1 ~'1Ymıvan büvük memle
kend;1Rı lt_"re' r:lir. lng'lizler, bunu, 
le.la 

1 e~ınz disinlin ve nlgun has-
t rına J, 1 _, . emle • d orç unurlar. Esasen sıs-
'l.İyeu:1 . e kendi mİ7.açlarına, va· 
8'1"«f .. l'lne ve mesuliyet!erine uy-
~ ... r. 

~ ı::n~a' da iki uçtan hicbiri hal
teçer;1°1Yet vadetmivor: Sağ başa 
~"-c•~ llasd bir 11ı..1ı,ı.. nizamı 
~. E ını ftefleri ağzından ilan 
~rk .. , ~ ~h1n ne vapacapını ise ro. F~k ılır: Şimrl1 Fr,,,,..a't1a, Er
•rnt'L ası ıle hirlikt L.. ''k b' I 'ııan e ouyu ır 
'1-·h .. 'tl b~~ buhran ~edrivor. On
h~"" UViik iht'1,.1~ bf\f;1ıdırlar · 
~ ""an ' ·· ' sı ç .. •;n aa. nrn için el~ yuvarlandı-
~ .... b~orlh•1kht.l'1 hiJm,.1rtedjrler. 

h. _ ..... 1n .. "k ,.ı 
~~rl hir . .kuy0 ~mokraaisinin, 
n .. · ı~tı rar• d .. .. .. 
L.:•1 ble L .... o~ru yunıyece· 
"'lln l'rlürd~· 1

" takip etme?l" .. k müm-
ur? 

~ FAUHRIFKI 

.... ll. F' gru . ı· "". d . 
· P re ıs ıgın en: 

li 8u-.u 
t "ile F Irk aaat 15 te Cümhuriyet 
tt • .\~n:•ı Grupu toplanacak

n l~rifleri rica olunur. 

Her gün sabahlan Ankarada çıkar 

M.Maksimos'un beyanat, 
Yunan Hariciye Bak.:\m Türk-Elen 

münasebetlerini nasıl g~irdüğünü anlattı 
lstanbul, 5 ( A.A.) - Elen Hariciye 

Bakanı M. Maksimos bu sabah saat 9 da 

Haydarpaıa'ya gelmiş ve Vali ve Beledi

ye Reisi Muhittin Bey Merkez Kuman

danı, Hariciye Vekaleti Kalemi mahsus 

Müdürü Refik Amir Bey, Emniyet Mü

dürü ve Elen bat konsolosluk erkanı ta

rafından kartılanmııtır. lstasiyon donan 

mıştı. M. Maksimos askeri merasimle 

klll'fılanmıf, Elen ve türk milli marılan 

çahnımftır. Aynı tı-enle Türkiye yeni 

ti"• SeEiri Ruıen Eıref Bey de ııelmi.-

Yunan Hariciye Bakanı M. Mabbııo.ı. 

tir. M. Maluimos öileden eni, Ayasof

ya ve Sultanahmet camilerini ziyaret et

miı ve öğle yem~ğinde Fransa'nın Tür

kiye sefiri M. Kammerer'in misafiri ol
muıtur • 

Bundan sonra saat 16 da Elen Harici

ye Bakanı, Ruıen Etref Beyle beraber 
Evkaf müzesini ziyarete gitmiştir. 

M. Maksimos Balkan antlatmaaı hak

kında bize fU beyanatta bulunmuştur: 

- Türkiye'de, dostlarımın arasında 

bulunmaktan daima büyük bir memnu

niyet duyuyorum. Bu seferki fl\aliyeti
miz yapıcı bir faaliyet olmuftur. Tayin 
edilen komisyon tarafından aarfeclilecek 
faaliyetin de dört memleket arasmdaki 
münasebetleri daha ziyade inkiıaf etti
recek mahiyette bulunmasını temenni 

ediyorum. 
Türkiye ile Yunanistan arasmdaki 

mevcut samimi dostluk ve teşriki mesai 
münasebetleri hakkında M. Maksimos 
ıunlan ilave etmiştir: 

- ismet Paşa, Tevfik Rüıtü, ve Ce
lal Beyler ile iktıaadi ve ticari münase
betlerimiz için yllpmıı oMuğumuz uzun 
,,-öriitmelere gelince, Hasen resmi teb
ı;ğde <le hilClirild;<i'i P'ihi, avın 15 inde 

Salih PaŞa eyi oldu 
Paris, 5 (A.A.) -Anadolu a

jansının hususi . muhabiri bildiri-

yor : 
Burada teda viıini bitiren Salih 

P · a dün ekspresle lıtanbul'a ha-af • . 
reket etmittir. Salih Pata ıatısyon-

d b .. "k elcilik erkanı ve tanıyan a uyu . 
ları taraf mdan uğurlanmıtbr. 

Bükreşte bir tethişçi 
yakalandı 

B··k s (A.A.) - Zabıta, u ref, th' · 
hüviyeti meçhul bir hırvat te ışçı-

T h. • goılav si yakalamıttır. et ışçı, ~ d 
ya suikastlerine ittirik e~ıt ol ~
ğunu itiraf ve fakat Marsılya. ı~ı
kastinc ; ~tirakini inkir eylemıftir · 

toplar - cak olan bir komisyon yaptık. 
Bu kc nisyonda her iki milletten beşer 
murah ·ıas olacaktır. ve komisyon başb
ca iki mahsulümüz olan tütün ile kuru 
üzümün ihracat ıartlarını inkişaf ettire
cek ve daha eyi bir tekle koymağa mü
sait bir teşkilat vücude getirmeğe çalı
şacaktır. Diğer bütün ticari meseleleri 
de görüştük. M. Pesmezoğlu'nun devam 
ettirdiği görüşmelerin, iki memleket 
mübadelesinin inkişafı için tamamen mem 
nuniyet verici bir neticeye varacağından 
eminim. 

Bize karıı gösterilen hüsnü ka
bulden dolayı Gazi Hazretlerine büyük 
nezaketlerinden dolayı ismet Paşa'ya, 
Tevfik Rüştü Beye, Vekiller Heyeti aza
lanna ve B. M. Meclisi Reisine minnet
tarlığı ifade edecek söz bulamıyorum. 
Ankara'da bulunduğum zaman kendimi 
tamamen kendi memleketimde kendi e
Yimde, hissettim. Çünkü Ankara'da ve 
Atina'da bulunduğumuz zamanlar, biz, 
kendimizi evlerimizde ve kendi memle
ketimizde hissediyoruz.,, 

Türk-Yunan uzlaşması 
Elen ricalinin bükiimetimizle yaptığı 

konuşmalara dair çıkan tebliğde tütün 
ye kuru üzüme dair yapılacak tetkilat 
masrafının iki hükumet tarafından ted
ye edileceği yazılmış ise de alakadar 
mehfilden yaptığımız tahkikatta bundan 
maksadın iki devlet tarafından vazedile
cek bir sermaye ile bu itin tedviri oldta
ğu anlaıılmıştır. 

Celal Bey 
M. Pesmezoğlu şerefine bir 

ziyafet verdi 
lktısat Vekili Mahmut CeW Beyefen

di Elen kolleğine kendi köşkünde bu ak
fBJ'll hususi bir ziyafet vermiştir. Ziya
fette yunan heyetinin bütün azalan, Ha
riciye Vekili Doktor Tevfik Rüıtü Beye
fendi ve diğer vekiller, Fırka Katibi 
Umumisi Recep Beyefendi ile lktısat 
Vekaleti erkanı it Bankası Umum Mü
dür vekili Muammer, Sümer Bank 
Umum Müdürü Nurullah Esat Beyler 
bulunmuşlrdır. 

Muvakkat bütçe ve 
fransız parlamentosu. 
Paris, 5 (A.A.) - Maliye encümeni 

Uç aylık muvakkat bütçe projesini tet
kik etmek üzere sah günü lçtimaa da
vet edilmiştir. Encümenin bu projeyi 
geciktirerek meclise, bütçeyi hemen 
müzakere eylemesini tavsiye etmesi çok 
muhtemeldir. Bu takdirde mecliste 
mühim bir müzakere başlamıJ olacaktır. 

M. Dumerg'in telsizle neşredilmiş 

olan nutkunun parlamento efkarı umu
miyesini biraz değiştirmiş olduğu mu
hakkaktır. Ekseriyet erkanından bir 
zat,. memleketi ve parlamentoyu mecli
sin filen infisahı ve yeniden seçim ya
pılması gibi bir sarsıntıdan kurtarmak 
için en iyi çare, hükQmetin fesh hakkı
nı kullanabilmesi için muvakkat bütçe
yi kabul etmek olacağını saytemlıtir. 

Maamafih, sosyatistlerle onlara kom
şu olan grupların bu görüte kartı tid
detli bir muhalefet "yapacakları tahmin 
edilmektedir. 

Sergide dolaşmalar 
Ankara Sergievinde açılan sa

nayi sergisi hakkında yapmakta 
olduğumuz müsahabeler uzun tet
kikleri icap ettiğinden dünkü ve 
bugünkü sayılarımızda bu yazılar 
eksik kalmıttır. Yarınki sayımız
da okurlarımız Orman Çifliğine 
dair yaznnlZI bulacaklardır. 

Balkaıi itilafı gidece
ği yolu biliyor 

M. Titulesko ajans mu
habirine böyle dedi 

Paris, 5 (AA) - Romanya hariciye 
bakanı M. Titulesko Havas ajansının 
muhabirine beyanatta bulunarak demiş

tir ki: 
"- Balkan iytilafının Ankara top

lantısının çok mühim sıya.sal netiyce· 
ler verece ğ i fikrindeyim. Sulhun ko • 
runması meselesinin bütün safhaları 

tetkik edilmiştir. Ne gibi ihtimaller 
karşısında kahnılırsa kalınsın Balkan 
iytilafı, tereddütsüzce takip edeceği 
yolun ne olduğunu şimdiden bilmekte -
dir. Biz, kendimiz için, komşularımız 
için çalıştık. Ziyra, bir defa daha söy
lediğim gibi, Bulgaristan'a karş ı tıpkı 

Balkan iytilafmı imzalamı~ gibi hayır

hahlıkla muamele arzÜsundayız . ., 

Londra · ~lcll>urİı 
·yarışı resmen hitti 

Londra, 5 (A.A.) - Londra - Mel
b~n yarışına resmen nihayet verilmiş
tir. Yarışa iştirak edenlerden dokuzu 
Aye'ye vasıl olmuş ve hayret verici yeni 
rökorlar tesis edilmiştir. Bu rökorlar ara 
sında hassaten Mollison'lara ait bir gün
den az bir zamanda f ngiltere - Hindis
tan rökoru, Scott - Black'c ait üç gün
d"'n az bir zamanda lngiltere - Avustu -
ralya rökoru ve Valker'e ait 14 günden 
az bir zamandR lngiltere - Avusturalya 
- lngiltere rökoru en ziyade ıayanı 
ehemmiyet olanıdır. 

Kış geliyor 
Beme, 5 (A.A.) - Havalar fe

na gitmektedir. lıviçre-ltalya hu· 
duduna kar yağmıttır. 

Belçika fevkalade murahhas heyeti 
le lstanbura hareket etmiştir- Heyet 
tü, Cümhuriyet Halle Fırkası Umumi 
Cümhur Umumi Katip Vekili Hasan 
Kumandanı lsamil Hakkı Beyler ve 
ğurlanmı§lardır. 

Yukarıki resimlerimiz Belçilca heyeti 
lsmt!t Paşa Hazretleri tarafından verilen 

İkinc.ı tc rin 

1931· 

SALI 

Her yerde 5 ku ruş 

öZ1"üRf{ ÇE . .. . .. 

GüVEN 
- Kafıle§im Aka Gündüz'e -
Sevgili TÜ

0

rk yurdu için kanı
nı akıtmış olan pclis ve jandarma
larımızm yüce ve ünlü adına bir 
menkUtaşı dikildi. Y enişehrin gö
beğinde ~apıtan bu güzel ve co~ 
yerinde işin adına (Emniyet Abı
de!i) denilmiştir. 

Biz karde~im Aka ile bunun 
öz dilimizdeld sözünü (Hakimiyet) 
yapısrnm y3z1 odasında bir gün 
aramıs ve l~nuşmuştuk. (Emni· 
yet) sÖzü dilimize üşüşen yabancı 
laflardan biridir. Şöyle bakılırsa, 
yazı dilinde büvük türk kalabalı
ğının anhyamadığı biohir yabancı 
s32ün yanında bu söz daha çok va 
yılmıs ve kamuca ne demek oldu· 
i!u anlaınlmıstır. Bunun icin karşı
l~ğı ara~ırke.n buna o denlü yer 
verilmemi~tir. 

Emniyet bizim dilimizde gÜ· 
ven demektir. "Kime güveninin" 
"sana güvendim de böyle yaptım'' 
gibi örneklerden de anlaşılır ki, 
güvenmek; eksiksiz (emniyet et· 
mek) demektir. 

Öyle ise emniyet yerine türkün 
S?Üveni daha uysal, daha tatlı, da· 
ha sokulgan ve· en ıon bizim olan 
bir tiirk sözüdür. 

Dikme dikili, dikmen sözleri 
de değişik söylenen türk dilleri?· 
de ( Menkutaş) yerini tutar kı: 
(Abide)nin karşılığır. Bunun için 
güven dikilisi, güven dikmesi, gü
ven menkutatı denilirse öz dilimi· 
zin öz aözü olacağı için (Emniyet 
abidesi)nden daha uygun olur. 
Bunul\ ~efiıik. söylen~ türk dil
lerinde baR"an&, bitilctat. bengütaf, 
dikilitaf, dikmetat gibi birçok söz. 
leri vardır. Biliyoruz ki, türlder 

(Sonu J. anca nyılada) 

bu akşam eksprese bağlı hususi .vagon
isıasyonda Hsridye Vekili Tevlı~ Rilı· 
Kitibi Recep Bey/endi/erle Rıys•tl 
Rıza, Başyaver Celal, Muhafız kıtaatı 
Belçika Sefareti erkinı tarafından u-

azası ile heyet preline eve/ki akasm 
ziyafeti glJsterrrwlcted ·r. 



SAYIFA '2 

Büyük Napoleonun 
mel{tuplan 

Paris, 5 (A.A.) - 17 Kanunuevel 
tarihinde burada Fransa İmparatoru 

Birinci Napoleon'un zevcesi Avustur
ya İmparatoru Fransova'nın kızı impa
ratoriçe Marie-Louise'e yazdığı 318 
mektup müzayede ile satılacaktır. Bu 
mektupların bir kısmı evlenmelerinin 
bidayetinde ve bir kısmı da Rusya sefe
ri esnasında yazılmıştır. En sonuncusu 
Elbc adasından yazıp içinde "sizi ve 
oğlumu yeniden görmeği ne kadar is
terdim'' dediği mektuptur. Bu mUrse
lUnileyhinin eline varan en son mektup
tur. İmparatorun bundan sonra yazdık
ları imparatoriçenin eline varmamıştı. 

Fran a Meeli~inde miizakereler 
pcr cmhcye 

Paris, 5 (A.A.) - M. Dumerg'in si
yaseti hakkındaki müzakere Mecliste 
perşembe günü başlıyaca.ktır. Milzakere
c!en evel, çarşamba günü, parlamento ko
misyonları bir toplantı yapacaklardır. 

Sosyalistlerle sol cenah mUfritlerinin va
ziyeti mutedillerin vaziyeti gibi şimdi

den belli olmuştur. Sosyalistler M. Gas
ton Dumerg'in siyaseti aleyhinde ve sol 
cenah da lehinde rey vereceklerdir. En 
mühim mesele, radikal sosyalistlerin va
dy~tidir. Bunların blok halinde mi rey 
verecekleri, yoksa azanın istedikleri gibi 
rey vermekte serbest mi bırakılacağı 

merak edilmektedir. M_. Dumerg, per • 
tembc günkU celsenin başında, istiyece
fi reyin şümulünii tasrih eden beyanat
ta bulunacağını bildirmiştir. 

Parlamentonun resmi açılışı giinU 
olan salı günü Kıral Aleksandr ite Bartu 
ve Puvankare baklanda nutuklar söy
lenmesine tahsis edilecektir. 

Kanmmesa i taclilntı ,.o 
fransız gazeteleri 

Paris, 5 (A.A) - Gazeteler, M. Du
merg'in nutku hakkında muhtelif mO
talealar serdetmektedirler. Maten gaze
tesi diyor ki: 

., Eğer parlamento, kanunuesasinin 
yeniden tadili işini iyi bir netiyceye U· 

]aştırmak için lazım olan muvakkat büt
çeyi kabulden çekinecek olursa ba~ve
kil M. Dumerg meclisi fesbetmekt-, 
bir karar vermesi için ulusa mllracaat 
edecektir. 

Buna mukabil solcenahm Lö PopU
ler gazetesi, meclisin muvakkat bütçe
yi kabul etmem~si kar§ısında M. Du -
merg'in istiyfa edeceğini, çOnkU Aya 
nm meclisin feshine ve tekrar seçime 
ririşilmesine muhalefet edeceğini bit • 
mekte olduğunu yazıyor. 

Tan gazetesi şöyle diyor. 

"M. Dumerg'in sıyasal hlirriyetleal 
ye hattA rejimin bizzat kendisini mev
%UUbahseder şekilde girişmiş olduğu te
ıebUs muvaff akiyetle netiyulenebitir 
Ye netiycelenmetidir.,, 

Nant kongresi kararlarına bağlı o
lan bakanlardan altısının başvekili ter-

iketmelerinin pek o kadar ehemmiyeti 
yoktur. Ve M. Dumerg, mücadelesine 
devam etmektedir. Fransa, cesareti 

1ever ve kendisine bakiykaten hizmet 
etmek istemiş olan kimseleri asla yal
nız bırakmaz.,, 

Birleşik so yali derin toplantı ı 
Bordo, 5 (A.A.) - Birleşik sosya.- 1 

listlerin toplantısında Leon Blum bir 
nutuk söyliyerek M. Dumerg'in siya• 
setini ve ıslfthat projelerini fiddetle 
tenkit etmiştir. 

Sosyalist lideri vöyle demiştir: 
"- Eyice biliyoruz ki Avusturya'· 

da faşizmi, kanunu esasinin yeniden ta
dili doğurmuştur. Cümhuriyeti kurtar
ııoak için mücadele edeceğiz.,, 

Bu hitabe şiddetle alkışlanmıştır. 
Hiç bir hadise olmamıştır 

Fransa kıyılarında 
fırtına 

Berre, S (A.A.) - Hüküm 6Ürmek
te olan fırtına bütün bu havalide hasar· 
lara sebebiyet vermiştir. Oc; deniz tyya 
resinin palamarl:ın kopmuş ve ikisi ka
nya oturmuştur. 

BELÇIKA'DA 

Bclçika'da diktat(irlüğe mcy'dan 
verilmiyccekmiş 

Binş, 5 (A.A) - (Belçika) M. de 
Brokvil, söylemiş olduğu bir nutukta 
sosyalistlerin işbirliği fikrini reddet· 
miş ve ekseriyeti teşkil etmekte olan 
liberal ve katolik fırkalarını tesanilde 
çağırmıştır. Kendisi katolik cemiyet 
ve mabfelleri federasyonunda söylediği 
başka bir nutukta kendisine fevkalade 
salahiyetlerin verilmiş olduğu tarihten 
beri hükftmetin yapmış olduğu icraatı 
müdafaa etmiş ve memlekete sabır ve 
sükQn tavsiyesinde bulunmuştur. 

Kendisi bütün tenkitlere rağmen ni
zam ve asayişi muhafaza ve katiyen za
af ve fütura kapılmaksızın vazifesini 
sonuna kadar yapacağmı söylemiş ve 
yeni bir ıslahat devresi açılabileceğini 
ve bu ıslahatın serbest bir memlekete 
yakışır bir tarzda icra edileceğini ve 
herhalde hiç bir diktatörlüğe meydan 
verilmiyeceğini ilave etmiştir. 

CIN'DE. 

Çin korsanlan hir ingilb 
ACmisine tf>caviiz ettiler 

Hong-kong, 5 (A.A.) - Kabotaj ya 
pan ve İngilizlerin kumandasında olan 
"Kaho,, isimli Çin gemisinden şöyle 
bir telsiz alınmıştır: 

"On iki Çin korsanının hücumuna 
uğradık ve Sami bumu açıklarında de
mir atmağa mecbur olduk. Tayfalardan 
Uçünü alıp gittiler. Fakat şimdi Sıva
topa doğru hareket ettik., 

Başka tafsilat yoktur. 

Çin Tiirkistanmda hir fılinı 
Stokholm, 5 (A.A.) - Gcr,"'n tem-

muzda Çin Türkistanmda olduğu ha
ber verilen seyyah ve kaşif Sven He
din'in Nankine doğru geldiği bildirili
yor. 

Müşterek cephe fırkasının 
mühim bir kararı 

Liyon, 5 (A.A.) - "Müşterek cep
he,, ismindeki yeni mlifrit sol cenah 
fırkası bugün "yeni harp ufukları,, 

hakkında bir karar sureti kabul etm1'
tir. Fırka, bu karar suretinde, tedafüi 
denilenlerden bulunsa ve sosyalist ol
duklarını bildiren memleketlerle akte
dilse dahi, 2ıt ittifaklar tıiı;ıtcmini tak
bih etmekte ve bu sistemi beynelmilel 
ihtilafların muhakkak bir membaı ola
rak telakki eylemektedir. Karar Bnre
tinde, hali hazırdaki hiikQmetin harbın 

önüne geçecek kabiliyette olmadığı te
yit edildikten sonra, tedafüi ittifak 

pren!lipine daima muarız olacak olan 
sulh sisteminin ancak "baştan başa ya

pılacak bir temizlik.,ten soıva teessüs 
edebileceği bildirilmekte ve bu "te

mizJik,,ten sonra mUşterek cephenin 

Avrupada Versay muahede!inden daha 
az kararsız bir sulhu tesis için "mu-

hal,, i yapacağı ilave edilmektedir. 
Bununla beraber karar sureti bu "mu-

hal.,in neden ibaret olduğunu tasrih et· 

memektedir. 

Macar tcşebbü leri ve Tan 

Paris, 5 (A.A.) - Ceneral Gömböşün 
Varşova'da ve daha sonra Roma'da 
yapmış olduğu teşebbllsler fransız mat
buatını endişeye düşUrmemekle bera. 
ber onda tadilcilik tehlikesinin henilz 
ortadan kalkmış olmadığı intibamı ha
sıl etmektedir. 

Tan gazetesi bu mUnasebetle diyor 
ki: 

Macar başvekilinin yapmış olduğu 
teşebbil!llerin Macaristan'a 1919 mua -
hedenamesinin tadili meselesinde im· 
kan dairesinde bir takım müzaheretler 
temin etmekten başka bir hedefi yok
tur. 

M. Gömböş'ün Macaristan'ın alman 
nüfuzu ile İtalyan dostluğu arasındaki 
vaziyeti hakkında duçeye teminat ver
miş olması çok muhtemeldir. 

Macaristan'm yalnız kendi menfaat
lerini müdafaa etmek suretiyle beynel
milel tcsanlltten müstakil bir sıyasa 

takip etmek arzusunda bulunduiu in· 
tibaı da mevcuttur.,. 

~ !r . ~ , · ~ , ! 

HAK1MF-YE1"f MI~LI~E 

AVUSTURYA'DA. 

M Gömbös . ' 
Viyanada 

Viyana, S ( A.A.) - Ceneral Gömböşün 
Viyanayı ziyareti, daha ziyade teşrifat 

mahiyetindedir. Dün saat 12,lS te Viya 
na'ya vnrnn baıvekil, hemen harp mak
tulleri abidesine giderek bir çelenk koy
muı ve sonra binbiri ardından başvekil 
M. Şu,nig ile hariciye bakanını :ziyaret 
etmi§, öğle yemeğini baıvekil ve karm 
ile birlikte yemiştir. M. Gömbö§, öğle

den sonra macar elçiliğine gitmiş ve ha§"' 
vekil ile hariciye bnkanı orada ziyaretini 
iade etmişlerdir. 

· Nihnyet reisicümhur M. Miklaı. ken
disini kabul ebnİ§tİr. M. Cömböş akşam 
anat 22 de Roma'ya hareket etmeden ön
ce Prens Ştarembcrg'i ziyaret etmiştir. 
Bütün bu mülakntlann bu kndar sürnt
Je cereyan etmiş olmasına rağmen bir teb
liğ ne§redilmişti~. Bu tebliğde iki mem
leket arasında dostane ve iyi bağlar mev
cut olduğu bildirilmekte ve iki ülkeyi 
a?alaufar eden sıyasal meselelerin umu
miyetle ve ökonom!k meselelerin de bil
hassa tetkik edilmiş olduğu ilave edil
mektedir. Tebliğde Macaristan'ın kültür 
snhasında işbirliği projesinin de tetk'k 
edilmiş olduğu beyan olunmaktadır. 

SOVYETtER BIRI..ICINDE 

Bir istasyon şefi ölüme 
mahkfun oldu. 

Moskova, S ( A.A.) - Sovyet yük

sek mahkemesinin, Osnova istasyonun

da 24 eşya vagonunun parçalanmasına 

ve bir kişinin ölmesine sebep olan 

tren kazası hakkındaki kararı neşredil 

miştir. Mahkeme, istasyon şefinin ser

visi bozduğunu ve seyrüsefer emniyeti 

hakkındaki nizamnameye daima muga

yir hareket ettiğini tesbit cdere·k ken

disini ölüm cezasına ve diğer iki müt

hemi de S ve 3 sene hapis cezalarına 

mahklım etmiştir. 

Ermcnistan'a dönen Ermt·niler 

Moskova, 5 A.A) - Kafkasya'da 

federal bir cümhuriyet olan Ermenis -

tan'ın inkişafına ait projenin tatbik:ı -

tından olmak üzere şimdi yabancı ülke

lerden dönen ermeniler için Arakdir 
yakınında 15.000 ev inşa ettirmiştir. 

l\.loskova mimari kon::;resi 

Moskova, 5 (A.A.) =- Mimari kon
gresi, 193 5 ikinci kanunda içtima ede
cektir. Bu kongreye fransız mimarları 
da davet edileceklerdir. 

Biiyiik Petro'nun C\'İ 

Moskova, 5 (A.A) - Vaktiyle Bü
yük Petro'nun aylarca içinde çalışmış 
olduğu Arkanjel'de kain köylü evinin 
olduğu gibi Moskova'ya nakledilmesi 
muhtemeldir. 

l\foskova-Doncç dcmiryolu 

Moskova, 5 (A.A.) - Moskovayr Do
neç havzasına bağlamak fizere yapıl
makta olan demiryolunun 640 kilomet
relik kısmı ikmal edilmiş ve bu kısım 
Uzerinde trenler gidip gelmeğe başla

mıştır. Çift hatlı olan bu yol iizerinde 
günde 25-30 çift tren i~liyecektir. 

ALMANYA'DA. 

İş cephesi alman ulusunun 
manevra sahasıymış 

Breslav, 5 (A.A.) - İş cephesi reisi 
M. Robert Ley, "Alınan iş cephesi te
saınüt duygusunda birleşik olan alman 
ulusunun ekzersiz ve manevra sahası
dır. •• demiş ve şu sözleri ilave etmiş· 
tir: 

"Bu tesanüt hissini, nümayişlere, 

geçit resimlerile mütemadiyen kuvvet
lendirmemiz lazımdır. Alman milleti
ne, tıpkı askerlere yaptırıldığı gibi, 
mütemadiyen talim yaptrmak icap e
der. 

lT Al~ YA 'DA. 

İ talyada mütarekenin 
16 ıncı yılı kutlandı 

Roma, 5 ( A.A.) - İtalya bugün 
İtalyan mütarek~inin 16 ıncı yıtdönü
münO kutlamıştır. Kıralı temsil eden 

veliaht ile M. Musolini ve bütUn hüku
met azası ve yüksek şahsiyetle!" hazır 
bulunduğu halde bu sabah bir ayin ya
pılmış ve M. Musolini ayinden sonra 
meçhul askerin mezarına bir çelenk koy 
muştur. Yağan yağmura rağmen halk 
M. Musoliniyi selamlamak için Vene
dik meydanını doldurmuştu. 

İtalya'da şi«ldelli yağmurlar 
Roma, 5 (A.A.) - Sel gibi yağan 

yağmurlar netcesinde bir ev, çamur ve 
ta~tan mürekkep bir avalanj altında kal 
mıştır. l 3 kişi enkaz altında kalmış ve 
şimdiye kadar yalnız iki naş çıkarılmış
tır. 

fSPANYA'llA 

İspanya'nm Fas Komiseri 
l\ladrit 'le 

Madrid, 5 (A.A.) - Fas'ın ispanyol 
nüfuzuna tabi kısmındaki SH komiser 
M. Rico Avello. Fas'a ait mühim me
seleler hakkında Madrit hükftmetile 
görüşmek üzere buraya gelmiştir. 

ispanya Meclisi açıldı 
Madrid, 5 (A.A.) - Kortezlerin 

içtima devresi bugiln açılıyor. Lerru 
kabinesi, kortezlerin huzuruna çıka

caktır. 1c;timaa muhalefet fırkası işti
rak etmiyecek veya müzakcratta müs
tenkif kalacaıktır. Kabinenin vaziyeti 
şimdilik eyi görünüyor. F<!kat sağ ce
nah lideri M. Rubles, fırkasının 115 
mebusunun teşkil etmekte olduğu kuv
veti M. Lerru'ye hissettirmek ist-cmesi 
muhtemel ve başvekilin dahil olduğll 
radikaller arasında ihtilaf mevcut oldu 
ğundan istikbaJi emin değildir. 

lspanya'da öliim cezası 

Madrit, 5 (A.A.) - Askeri mahke
meler tarafından verilen 23 ölüm ceza
sından yalnız ikisi tatbik edilecektir. 
Bunlar Gijon ve Rleon'da jandarmaları 
öldüren iki ihtilalci hakkında verilen ka
rarlardır. 

Hüklımet diğer zı mahkumun affı se 
bebini sonra bildirecektir. 

fı:;panyol mebuslar ve ~anı;1iir 

Madrit, 5 (A.A) - Parlamento sos

yalist grupu, sansürün ilgasına kadar 

kortezlere gitmemeye karar vermiştir. 

Bask mebusları parlamentoya gidecek
ler ise de sansür aleyhinde protestoda 

bulunacaklar ve iytimat meselesi ileri 
sürUlmediği takdirde reye iştirak etmi

yeceklerdir. Diğer taraftan Aksiyon 
Republiken. pazartesi günü kortezlere 
gitmemeye karar vermiştir • 

t~r.n:rERE'llE. 

Lena altın madenleri 

Londra, 5 ( A.A.) - Lena altın ma
denleri hakkında mevcut ihtilaf halle
dilmiş ve kumpanya namına hareket e
den M. Marşal ile Sovyet Hükumetinin 
bir mümessili arasında, Moskova'da bir 
anlaşma imzalanmıştır. 

1\felburn Jınva yarışmm neticeleri 
Melburn, 5 (A.A.) - İngiltere ile 

Avusturalya arasındaki hava yarışının 
neticesi şudur : 

Skot ile Blak on bin İngiliz liralık 
mükafat ile altın kupayı almışlardır. 

Turner ile Pangboru ikinci mükafat 
olan bin beş yüz ingiliz lirasını. Jones 
ile Vallu de beş yüz liralık üçüncü mii· 
kafatı almışlardır. 

]\!. Ma((donalda ufak bir 
ameliyat yapıldı 

Londra, 5 (A.A.) - Makdonatd'm 
bugün di~inden kiiçük bir ameliyat oldu
ğu resmen bildirilmektedir. Zannedilişe 

göre M. Makdonald birkaç gün Anm 
Kamarasına gelmiyecektir. 

BIULEŞİK JJE L~JLE <DE 

Şanghay müdafii 
Amerika' da. 

Sanfransisko, 5 ,(A.A.) - Devrıa

lem seyahatine çıkmış olan Şanghı:Y111 

meşhur müdafii ceneral Tsai-Tiang· 

Kai buraya gelmiş ve halk tarafında11 

alkışlanmı§tır. 

Amt•rika-Kuba ticareti 

Vaşngton, 5 (A.A.) - Küba ile Arne• 

rika arasında mütekabiliyet esasına ıı:ıii• 
tenit olarak aktcdilen ticaret muahedesi 

nC'tk<>si olarak Amcrika'run ihracau yüt: 
de 3.S vt Küba'nmki yüzde 11 nispetinde 
artmı~tır. 

Deniz. silahlan konuşmaları 
için Amerika ne d iişiiniiyor? 

Nevyork, 5 (A.A.) - Miralny aau· 

se, Londra deniz ailaohlarına ait yapı• 

lan görü$fnelerin eyi bir surette neti· 
celeneceğine fevkaHide itimadı oldu• 
ğunu ve hatta deniz silahlarının tahdi· 
dine müteallik bir itilaf elde edileceği 
ümidinde bulunduğunu söylemiştir. 

Eski reisictimhur M. Vilson'un giı• 
1i sırlarını biten Miralay Huse, bu nik• 
binliği M. Ruzvelt ile yapmış olduğu 
uzun bir mülakattan sonra izhar ctnıİŞ" 
tir. 

Bir} ik Amerika'da seçinı 

Nevyork, 5 (A.A.) - Yarın Ame
rikanın büyük intihap günüdür. Re)"

ler meclisin heyeti umumiyesine 'f/C 

ayanın üçte birine taalluk edecektir. 

Meclisteki bOtün aza adedi 435 dit 

Bunun 313 ü demokrat, 113 il cüınbıl' 

riyetperver, S i işçidir. Dört münhal 

vardır. Ayruı nzasmm üçte biri 32 wt• 

maktadır. Ayanda 60 demokrat, sS 

cümhuriyetperver ve bir işçi vardır. 

Yarın reye konulacak olan 32 azalık 
şu suretle taksim edilmiştir: Deınotc• 

ratlar 14, ci.imhuriyetpervcrler 17 ve i§• 

çiler 1. 

Bundan başka 48 umumi validetı 

32 sinin müddeti münkazi olacaktı!• 

Bunlardan 24 ü demokrat, 8 f cümhurf4 

yet~rver ve biri de işçidir. 

l\IACARtST N'n 

Bir ı;mika tçinin muhakcm i 
Budapeşte, 5 (A.A.) -Trenleri }'ol• 

dan çıkaran beynelmilel suikastçi sil· 
veste Matuska'nın muhakemesi ecre" 

yan etmektedir. Mntuska'nın trenlere 

karşı yaptığı beş auikastte birçok kiııt' 
seler ölmüştür. Merkum ipnotizme te•1 

ri altında hareket etti!ini bildirmekte• 

dir. Bu sefer Buda;eşte mahkernesİ 
huzuruna 5. 10. 931 tarihinde Viynna.,..... 

Budapeşte ekspresine karşı yaptığı .;c 
22 kişinin ölümü, 14 kişinin yaratantll11" 

sı ve müthiş zayiatla neticelenen sul• 
kast için çıkmaktadır. 

Rahip mektebinde okumuş ve soıır' 
•9• 

Avusturya - Macaristan ordusunda ı 
tihkam zabiti o1muş bulunan bu gatiP 
adam müdafaasında, deli otınadığt~ 
söylemekle beraber, suikastları roubtC~ 
"ruh,, ların teşvikiyle yaptığını bildi!" 
miş ve bu ruhlrın Allahtan mı yol<~ 
şeytandan mı geldiğini bilemediğini Hl" 
eylemiştir. i(• 

Muhakeme sekiz gUn kadar surece 
tir. ~ 

ÜLKÜ 
~ A. t.KEVLERI MECMUAS1 

C.. ı . . b' . cı· yılı um mrıyetm on ınn ; 
sayısı cıkmışur. Ülkü'nün ~~ 53

, .. 

yısiyle 36 sayıfahk bir broşıır P , 
C··111 

rasız olarak verilmektedir. u , 
huriyetin onuncu yılının Ankar~'1 
da nasıl kutlulandığmı anlata{ 1ıı • 
eser Enver Behnan Bey ıara 
dan yazılmıştır. 

o 
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En verimli mektep 
~1 karııya iki ıaf asker. 

lcı 11 u tarafta dik vücutlu, keskin ba
.e!;İ knın~zı çehreli, sıhhatleri yeri:tde, 
bir a e:1 •elaına gök gürlemesi gibi tek 

0ırzdan cevep veren genç insanlar. 
sar tede beli biraz eğri, mahzun bakışlı, 

ııntırak ceh ı· d "'k .. h re ı, ara a o suren veya 
urnun k 
d~ •• u çc en, sorulan suallere haylı 

U Und""k 
la u ten sonra cevap veren insan-r. 

~ Bunlar değerli .Muhafız Alayı ku

tt;.~~a~ının çok güzel bir buluşla tertip 
, '!ı hır kım.:•1 -.şmadır, Köylerinden ye 

nı gel · 
Yakb rnış neferlerle, yetişmeleri sona 
ı.. fınış Usta neferler k::ırşılaştırılarak 
uır taraf 
ti , tan usta neferlere ne kadar ye-
l !ını, ve ilerlemiş oldukları d;ğ r tara.f
an Yen· 1 

rj 1 ge enlere de neler öğrenecrkf&-
' !lası) Y t• • ·ı ki • ·· ·ı rn k • e ışıp serpı ece erı gosterı -
' ııtenrniştir. 

Beridek•I k •v • • ' f ' • n' 1 er a cıgerın rennı, rengı-
•n naıd · d • • • Adı· sırayet ettieini ve te avısını, 

11e V-1.~1 · • 'f · • • t k ları .. ~a etının vazı esını, yem an -
.,. n •uratıni, Attila'nın geçtiği yerleri, 
"'Zılıhn - • ·ı• .... _ agın nereye aktığını, bır mı ı-
~l'l:tren' rf 
ı I •n ne kadar olduğunu, yeni ha -
ere oku 

O Yup yazmayı biliyor. 
telEiler - içlerinde ilk tahsili gö-

renler de d h·1 • v • k d .. t • a ı - akcıgcn ann a gos-
ı:~°".1•r, frengiyi "dilde olan,. bir haa-
1 ~ dıye tarif ediyorlar. Adliye Veka-
etıyte d • 
rı, cen erme (Jandarma) yı karışh· 
!ar Otlar, tankı ve Attila'yı hiç bilmiyor-

~hl ~lınnağın kızıl avluya aktığma 
• d

Phrler, milimetre ile kilometre ara
•n iri ıt' ha farkı hiç biri iyzah edemiyor, ye-
1 a~erle okuyup yazan yüzde onu 

ttçınıyor. 

ı_ !~il değerli kumandanlar gibi aa-
•trinı" i . b' 1 l'llhta )'ı ır hocaıı olan ve on arın 
ı. t'lrtı çok güzel anlrvan alay kt1man-

llr IOruyor: 

al - köylerinizde paranızla beslediği
z •arddı İmamlar varmıydı? 
Birçokları cevap veriver• 
- \'ardı · 

ıl - Onlann karnını doyuruyor muy
"nuz? 

-E•et 

.,.;_t- karda kııta odunlarını, kömürl~ 

... q v • 
erJyor muydunuz? 

-E•et 

1 • - S..lla lcartılık onlar bu kadar ıene 
Qe ne Öğretti? - .... 
, d:-:_ S~n k~~dl

0 

paranızla tuttuğunuz, 
e •rıp • • d .... • 1 d lıeri • çır ıgınız adamların sene er en-
"-"'-'~ Öğretemedici şeyleri burada ar
sı.ete tl~ız bir buçuk senede öğren -
~İta tedır. Siz de öfrenecekıiniz. Bunun 
lıılc Yalnız htt iyi türk gibi ıizin de ça-

an, doın... 'ğ' b" .. v • t d 1-;: .... ., ... , Y• ıt, uyuge ıtaa e er, • .. çugü .. 
t nu sever olmanız yetişir. 

t..k 1vet, asırlardanberi ihmal olunan, 
!ey 

1 
nı~an .• para11 yenip kendisine bir 

'tiirk~eri!mıyen ve ancak cümhuriyet 
t.kd·'Yesı.yle birlikte kadir ve kıymeti 
lak ırı· edılen bu bir yığın insan şu kısa 

er ık rn .. dd 
tit'j) u etinde düzeltilecek, değiı-

ecelı; g" b" 1 •. 
den·ı ' ur uz estırılecek, ve sonsuz 
d.....'.. Ctı bilgileri öğrenecektir: en mo-
·• q tele •vo • 

olan b .~ıgın mahsulü birer makıne 
l'ını URQnkü ıilahlann nasıl çalıştıkla-

' "•111 iı .. d"'kl ' ' beli 1 • rı.otörq ta go~ u ennı eme ebn, 
llurı • • ' YYareyı, tankı tanımaları, u-

ıça" de h 
);q1Yt .. er feyden evel rakam ve 
\'"-'d 0irenmiş bulunmaları lazımdır. 
1li &e~~u tanırnıtk için coğrafya, milleti
l'İ1lj le. •rtn .. k İçin tarih, medeni vazifele-
1\i ko Vrarna11 için idare bilğiıi, sıhhati
~--rtı~ıı İçin aıhhat bilgisi, milli mü

"-nun~~~~ini Yapabilmesi için askeri 
dllh• . 0ırenmesi şarttır. Bunlara 
ltıii-ı~~lt'diğiniz kRdar da ilave etmek 

"'ttı:Urıd .. V ur, 

ettn;,~ ~~ları h~. dimağları tekemmül 
lc .. .,dil • 1

' kabılıyetli köylü çocuklan 
ö~ etirıc vet k k trerıyorf • eı:e adar mükemmelen 
"e Yiik kar Diğer bir vesile ile 
llliıtıli~e ın ktep!erdc uzun zaman mu-
) Yanrnr• b. k ırı ıııı- ., ır ar adaşla aynı ala-
lldd· neF•rlen d v •• 

ıt ıu il . ne sor ugumu~ mut&-
'll !\ '"r•., h • b' · 1t "e hi . ıc ırı cevapsız knlma-
llııttıto. O c bır saçma söz ortaya konma
İhtiy•ti: derecede ki bu arkadaş gayri 

"'-- Bu del'k • h'ııy•ca _ 1 anldardnn yanlış cevap 
1•ti.. Rı'l:, nıutl le b' -'Otoa.tc . a a saçma ır cevap 
lepıere tığ henırn hocalık yaotığım mek

llu •'l: toamalıyız. Demişti. 
:~le ve lce:~':"a~a bu çok bilgiyi sığdır-

u eak• . 1 elıne verilen t"' k k"' ı·· ·· ıt_ ı ıle k ur ov usu-
~.,. telitrn' tvas lnbul olunmıyacak ka-
~llrl~"~ş, Yetitmiş bir halde köyüne 
1,: t. eti ol vatan ıeverlikt~ ve fC'dakar
~" "'""•~ rnt '.Yarı türk zabitinin büyük 
lrl"'ı L "' tı•ıet' fd v 1. .. _ ~'it =nille 1 0 •ıo-u k.,-l,.,. bu oca-
~t...:... t Yavrtılarının bünyesine .._ ~•qe tan. .. _ ' 
~d ··...,nen uygun oluşunda 
lfaL:ı "'· 
----teı. b• • 

ızını İnanımız da şudur 

-----..... 
LE & 

ışeblr ve Taşra 
Bir düğmeye hasar 

llasmaz 
Okurlarımız beşinci sayıtamız· 

da yeni islemeğe başlıyan. An~~ra 
zahire silosunun nasıl hır mues
sese olduV.unu, na~ıl çalıştığını, ne 
gibi favdalar temin ettiğini anla
tan bir yazımızı bulacaklardır. 
Zahire memleketi olan Ankara
mız için bu silo büyük bir eksiği 
tamamlamıstır. Yazımızda okuna· 
cağı üzere bir saat içinde. 50 ton 
:zahireyi devreden bu sekız katlı 
silo küçük bir odadan, elektrik 
düimelerine basmak suretiyle ida 
re edilmektedir. Yandaki resim 
bu odayı ve silo şefinin kullandığı 
elektrik dü~me1niyle dolu levha· 
yı ~östermektedir. 

Türl{ musil{isi için 
yeni çalışmalar 

llaşlıyor 
Gazi Hazretlerinin Büyük Mil

let Meclisi dördüncü devre ve dör 
düncü toplantı yılını açarken söy
ledikleri nutuklarında ulusal 
(milli) musikimiz hakkındaki ifa
retleri üzerine Kültür Bakanlığı 
(Maarif Vekaleti) ulusal musiki
miz hakkında bazı tedbirler al
maktadır. Bu cümleden olarak 
bakanlık (vekalet) lstanbul'a bir 
musiki mütehassısı göndererek 
konservatuvar tarafından toplanı
lan halk türkülerini tetkik ettire
cektir. Bu isler için Avrupa' dan da 
mütehassıslar getirtilecektir. Ulu
sal sözlerimiz, ez~ilerimiz ve tür
külerimizin ortadan kalkacağı et-
rafında.ki sayialar asılsızdır. Bu
günden itibaren sanatkarlarımız 
bunlardan istifaı:f,. ederek uluslar
arası teknik kurallarına göre ulu
sal musiki eserleri meydana geti
recektir. 

Kültür Bakanlıl!ı (Maarif Ve
kil.Jeti) öniimüzdeki sene temsil 
<\k;\demisini 8Ç""1'k Ü"'~re hütçeye 
tRhs;sat kovac"'1<tır. Şimdiye ka
dar hllkAnlr~ın RVrT avrı rlairele
r;ne ha~lr "'~n J'A., .. ;lti MnA ilim 
Ml>J«,.hi ifp Riyaseti Cümhı1r flıtr
monik orkestra!!I son ı?Ür.lerde 

Yiiksek Okutma r.pnel Miidürlü
ğüne ( Yüksek Tedrisat Umum 
Müdürlüğüne) bağlanmıştır. 

Zongnlıbk aeru·li~i ~arp musiki 
tekni!!iyl•· (•alı~acak 

Zonguldak. 5 (A.A) - Ulu 
Önderimizin BHvük Millet Mecli -
sinde türk musikisine yeni bir yol 

S?Österen sözlerini isiten ve bun
dan ötürü de sevinç icinde çalka -
nan Zonguldak gençliği Gazi'sine 
sonsuz bağhlık ve saygılarım ar -
zetmiştir. Gençlik türk duyuşu -
nun inceliğiyle garp tekniğine da
yanarak yeni musikiyi yaratmak 
icin büyiik bir istekle çalışmak• -ı. -
dır. 

ki; haddizatında, viğit, İntizamı, itaatı 

sever, zeki, akıllı, k-wrayışlr olan türk; 

ordu şekli içinde k~ndi öz kalıbını bulu

yor ve yetişme işinde en büvük verimi
ni bu mektepte gö"teriyor. Bütün dün

yada her milletten evel ve her milletten 
daha kuvvetli ordular çıkarmış bulun-

t bunun bir delili değil midir? 
ması za en 

Bu mucizevi sır bu karşılaşmada da 
kendisini gösterdi. Alay kumandanının 
yeni gelenlere yiğ.tlik, doğruluk, itaat 

erkeklik tavsiye eden son öğütlerinden 
k d llüklüm büklüm duranla-sonra ı:uıı a • • • 

d x. lduklarım, değiştıklerını, ku-
rın or;ru • 
mandanın sordukl,.rına verdiklerı c~-
vaplarda onlann da uıta arkadaşları gı
bi tek bir ağızdan gürlemeğe batladıkla-

- d"'k Ve tfükün en verimli mek- ı rını gor u . 
trbinin b•ı ocak olduğuna bir kere daha 

kani olduk. 
M. ŞEVKi 

Hukuk fakültesinde 
Münhal bulunan Ankara Hu

kuk Fakültesi Dekanlığına Ceza 
Hukuku Proefıörü Baha Bey ve 
Hukukudüvel Profesörlüğüne de 
Mahmut Esat Bey intihap edilmiş
lerdir. 

lsıanhul Belediye M(·cli~inin 
ikinci toplantısı 

İstanbul, 5 (Telefon) - İstanbul 
Belediye Meclisi bugün ikinci toplantı
sını yaptı. Maliye, vergi, askerlik ve 
maarif komisyonlatına şehir namına a
zalar seçildi. Belediyenin 1913 senesin 
de Perye bankasından yaptığı 1,100,000 
altın liralık istikrazm ödeme şekli hak
kındaki mukavelenin tetkiki muhtelit 
encilmene havale edildi. 

Mnğla'da tiitün ~atı~ları 
Muğ!a, 5 (A.A) - Piyasanın a

çıldığı ayın birinden bu ana kadar 
Muğla, Milas ve Karaova' da bir 
milyon kilo kadar tütün satılmış -
tır. Alıs veriş hararetle devam e
diyor. Alrs verite inhisarlar, ame
rikan ve Felemenk kumpanyaları 
iştirak etmişlerdir. Fiatlar 65--80 
arasındadır. Fethiye'de piyasa 
henüz açılmamıstır. Tiitün zürri'.ı 
fiatlardan ve alış verişten çok 
memnundur. 

Halk l'ırka~ı O(·ak Kon~rderi 
haşladı 

İstanbul 5 (Telefon) - Halk Fır

kası ocak kongrelerine bu akşamdan i
tibaren baslanmıştır. tik konrıre Kum
kapı'da yapılmıştır. Kongreler ay sonu
na kadar siirecek, bundan sonra nahiye 
ve kaza kongreleri ynprlacaktır. 

Himayt•i Ftfalin yardnnları 
Himayei F:tf al Cemiyeti Umu -

mi Merkezi 16 teşrinievel 934 ta
rihinden 1 teşriinsani 934 tarihine 
kadar 1106 çoct.f?a vardım etmiş
tir. Bunlardan 287 hasta çocuk 
ve kadın umumi merkezin polikli
niklerinde mauyene ve tedavi edil
miı:tir. Ayrıc~ dis muayenehane
sinde 447 cocuk ve ımne umumi 
merekzin J..~nvolarından iı;tlı~r:fe 
""tmi~tir. ~::t dıJ.m1~sı kısmındl'\ ,fa 
her ~ün 152 cocuğa r.eman 1030 
kilo bedS\va ıiit tevzi .,.rfi]mistir. 
Yardrm icin miirac"~• "'den 4 co -
cuöa avrıca J>Ara "ardımı va"'' -
mı« Ir, 4? COCl1~A plJ..;5e, ~ÖÖ-\icliik, 
çamasır VP ~Pkt~.., levazımı ahn -
ma1<" ~,.r,..t: .. 1f" yetim çocukları se
vindirilmif;tir . 

()J.{)l\J 

Merkez Bankası miidiir mua
vinlerinden Adnan Mehmet Re
yin babası Mehmet A .. if Beyin ls
tanb•ıl'da öldiiğünü h;).her aldık. 
Geri k11'"nlara sabır diler. oğlu 
Adnan Beye taziyetlerimizi beyan 
ederiz. --.. ··-

Halkeri Temsil Komitasından: 
Sönmiyen Ateş piyesi 8 ikinciteşrin 

perşembe gUnli saat 20,30 da temsil e
dilecektir. Girme kartları 7 ikinci teı
rin çarşamba günü saat 17-19 arasında 
Ankara Halkevinden müracaat edenlere 

verilecektir. 

İhracatımız günden 
güne çoğalıyor 

İstanbul 5 (Telefon) - Balık bol
luğu devam ediyor. Yirmi gt1n zarfın-

da balıkhanede vasatt olarak elli bin 
çift torik satılmıştır. 

Bugün Yunanistana 15 bin çift to
rik ihraç edilmiştir. İhracat piyasasın
da canlrlrk devam ediyor. İhracat gUn
den güne artmaktadır. En batta buğ
day, yapağı, tiftik ve fındık ihracı j;?'el
mektedir. ----··----

ÖZTÜRKÇE 

GÜVEN 
( Başı 1 inci sayrf ada ) 

her gittikleri ve yatadıklan yerde 
gerek büyüklerine, gerek kendi soy 
larınm büyük işlerine yazılı veya 
kabartmalı taşlar dikerlerdi. Bun-
lar yeraltı araştırmalarile her gün 
dört yönde ortaya çıkıp durmak
tadır. Akatlardan, Sumerlerden, 
Birlesik Etilerden. Frikya ve Lid-
yalılardan, Etrüsklerden, Traklar 
ve Komanlardan, T evariklerden 
kalma ve her ~ün yavat yavaf, a
zar azar tarih bilgisi yoldamiyle 
düzelterek genişlenen sayısız ya
zılı veya kabartmalı dikili taşlar 
b ·lunmaktadır. 

işte bunlara her ulus bir ad tak
mı~tır ve bunların hepsi bir kökten, 
türk kökünden gelen sözlerdir. 
Şimdi bizim bunların içten söyle
nişine tat ve anlayışında en uygun 
olanını alarak konuşma ve yazı 
dilimizde yaymağa çalı,malıyız. 

(Abide. moniiman, hevkel) gi
bi sözler de vardır. Ve diyebiliriz 
ki, bu sözlerin pe1< çoğu da bizim 
dilimizden alınmadır. 

Bi7.ce, kendi inanıma göre, kül
türiin ta kendisi olan türk dilinin 
en büyük varlığı ve binlerce yıldır 
yahı\O ve öldürücü saldırıtlara kar 
sı kendini koruyahilmeai ancak 
köklerin k•kımlı olması ve bu dile 
özgü (mahsus) ses düzeni (fone
tik) yüzündendir. Bundan ötürü
dür ki içinden, dışından bu kadar 
yaman ve yıkan kanlı savqlar or
tasından sıyrılarak bugün öz ben
liğine kavufmuştur. 

Şimdi büyük itler gCSren tür
kün artık kendi işini görmeie yö
neldiği yeni çağda dilinin türesi
ne dayanarak, bütün yaban söz
lerden arınırken bir tek, isterse 
bizim artık içimize girmiş bile ol
sa. bir t•k yaban söz bırakmamak 
türk dilin~ hai!lı t;1rk varlığının 
en büyük bu_yur":n1dur. 

Edirne Mebuıu 
M. ŞEREF 

HU GECF. 4CIK ECZAHANE 

Hamamönünde 

HALK 

eczahanesidir. 1 

Ankara radyosu 
6. ncr akşam 

Diln gece Ankara radyosunun en 

mühim parçalarından birini Kütahya 

mebuıu Naşit Hakkr Beyin Romanya'

da yqıyan ve hıristiyan olan Gagavuı 

tUrklerl hakkında söyledikleri yarat

mıştır. 

Romanynda yaptığı ciddi ve itina· 

lı tetkiklerle bu hıristiyan tiirkler bak 

kında bize değerli bilgiler hazırlıyan 

Naşit Hakkı Beyin söylediklerinden 

bütün dinleyicilerinin fayd }andıkları 
muhakkaktır. O kadar ki, bu ve bu gi-

bi konuşmalar, radyonun ehemmiyeti

ni yaymak ve değerini anlatmak ic:in 

en kuvvetli bir vasıta olacaktır derken 

hiç yanılmadığımıza inanıyoruz. 

Naıit Hakkı Bey bugUn 220 - 250 

bin arasında tahmin edilen hırrstiyan 

tUrkler hakkında malfımat verirken 

bunlaırın mahatıt tesirlere rağmen bin 

aeneden~ri hata benliklerini korumu, 
olduklarını söylemekte, ana dile olan 

bağlılıklarına bilhassa i,arct etmek
tedir. 

Ayrıca bahsedilmesinde en bUJ4lk 
faydalar bulunan bu mevzu bizi pek çok 

alakalandımııştır. 

Na9it Beyden ıonra, Mozart'ın So

natealni Necdet Remzi Beyin 'keman'" 

Ulvi Kemal Beyin piyanosundan din

ledik. Bu gilzel musiki ustalar etinde 

değerini haklhten bulmuttur; zeftle 

dinledik. 

Bundan sonra, çocuklar hocalartyh 

konuştlılar: bu konuıma, yqanılan ha

yattan bir parça halinde pek gUzel ter

tip edllmltti. 

Küçüklerin konuşmaundan 90llno 

tekrar musiki bqladı; Nurullah in
ket Bey, yirmi dakika içinde, bb• _. 

alkinfn biltiln tadmı verdL. NundWa 

Şevket Bey, Ankara radyoeunun deı-

li varlıklarından biri olduluDu ispat ... 

ml§tlr. Her vesile ile, ıık ... onu dJa. 

temeli, kulak terbiyesi bakmundM lı&

yUk bir kazanç ol•caktır. 

Musikiden IODra ,Ne,.t Hallh Bq 

son Ankara serglılnin <Sdlntl ve dlrk 

aanayilnin ve ökonom.yaıuuo ileri ,W. 
1lnl anlattı. Neıet Halil Beyin ele al· 

dığı de~erli mevsu üzerinde pek geal 

işledi!! besbelliydi. Onu dinlerken, bl 

tlln yurdun, bu konupnalardan bol bol 

faydalanmış olduklarını hlssediyordı&. 

Bizim dlkkatlmld celp eden bir no• 
taya burada bilhaaıa işaret etmek isti

yoruz. O da, Neşet Halil Beyin ndyo 

için gayet elverifli bir seee malik olu

§Udur. Bu. Neşet Halil Beyi gayet fyl. 

pUrüzsUz ve kusunuz dinlememlzln "-f 
sebebidir. 

Netet Beyden ıonra, 15 dakika ka
dar caır: seçme parçalar Ç4llc!ı ve onun 

ardından, ajans haberleri e8ylendL Ve 

böylece, biz de, faydalr, ef!encell bir 

akşam geçirmiş oluyorduk. 

Bu 2'eccki program ıudur ı 

li ıncı akşam, 

Saat 19,30 dan zı e bdaı 

10 - On da:klb kahkw 

15 - Musiki ı 

Bacb Cbaconne 
Ferhunde Ulvi (Piyano) 

10 - Sporcularla konupnı 
20 - Musiki : 

Dvorak 

Necdet Remzi 

Ferhunde Ulvi 

Sonatfne 

(Keman)' 

(Piyano) 

10 - Ziraat Veklletinfn uatl 
(Pamukçuluğumaı:) 

15 - Dans musikisi 

Ajans haberleri - Ofis haberlert 

Bugiinkü dünya radyo 
programı 

ı(ONSERLER. 

Lonclrada ıaat 21 de p1,.no, IS de 

orkestra· Frankfurt 21,25 "9 orlawba , ema.ni 
konseri: Bethoven'in sekizinci ı 
Königaherg 22,50 den 24 e kadar lllllh

telif parçalar ve rua ıipn rormınslmn; 
Pariı (post Pariziyen) 21,15 "bey.-ı •l!I· 
dın,, operaıı, 22 de "sar. prens•s., G!J~ 



:sAYIFA 

(iiim .... h.rihi musahabeleri J 
Batlamyus 

BatJamyus'uo Almagest atlı eseri - lJ.eoseotik ve 

Helyosentik f araziyeleri-Batlamyus'un episiklleri 

Eski devrin maruf heyetşinasların -

dan Batlamyus Hiparhus'tan üç yüz se

ne kadar sonra gelmiştir. Bu sıralarda 

rasatların çıplak gözle yapıldığı aşikir

dır. Teleskop fikri meydanda olmadı

ğı gibi Batlamyus'un zaviyeleri ölç -

mek için iycat etmiş olduğu teodolit de 

idi bir usta elinden çıkmış bir alet idi. 

Batlamyus Almagest adiyle maruf olan 

heyet kitabında heyete ait bütün bilgi

yi bir ilim mevzuu olarak ortaya llny

muştu. Kendisi bu bilgiye ehemmiyetli 

Uaveler yapmış değildir. Hiparhuı'un 

Geoscntik nazariyesine sadık kalan Bat

lamyus'un mevdana koyduğu sistem 

kopernik zamanına gelinceye kadar, ya

ni 1400 sene hüküm sürmüştü. 

Seyyarelerin hareketlerini iyzah için 

bir Episikl nazariyeıi ortaya atmıştı. 

Batlamyus bu İfi büyük muvaffakiyetle 

başarmış ve kısa zamanda ay, güne1 ve 

aeyyarelerin hareketlerine ait pek tak· 

ribl bir cetvel hazırlamağa muvaffak ol

mu,tur.Nasıl ol~ta Batlamyuı Ari• 

tarhua'un Helvoıentik nazariyesini ka

bul etmeyip de Hiparhuı'un Gcosentik 

nazariyesini kabul etmişti? İ~te bu au

alin cnabı hcnUs verilememiştir. Eğer 

Batlamyua Helyoaentik nauıriyeaini ka

bul etseydi Epiaikl'ler karıtık tekilde 

olacak yerde basit daireler halinde o

lurdu. Koymut olduğu sistemde sabit 

farsedilen ar.ı müracaat noktası olarak 

almmıttı. Batlamyuı'un öltimiylc he

yet ilmindeki terekki durmuştur. 

Hiparhuı kendinden nel gelen mm 
adamlarından intikal eden seyyare fa

ruiyeainin hakikati hale muvafık olma

dığını anlamakla beraber yeni bir fara

ziye de koyamamııtı. Eğer buna mu -

vaffak olsaydı muasırları arasında bU -

yftk bir ün kazanacaktı. O ~hretten 

ziyade öğrenmcğe baktığından dolayı 

inanmadığı §eyleri kabul edemezdi. Bu 

keyfiyet eski yunanlılarda görülen e -

aaılı hasaaalardan biridir. 

Eaki yunanlıların seyyarelere ait e

plaildler faraziycıine aaplanmalarmı 

anlamak da zor değildir. Bunlardan 

birnciai, onların arzın güneş sistemi 

merkezinde oturduğunu ve ay, güneş ile 

nur; Bratislava 20,10 senfoni konıeri: 

Bah ve Liıt'den parçalar. 

DANS VE SIGAN MUSiKiSi. 

Bertin aut 20,10; Budapeşte 20,10; 

Loedra 0,15 Liinton orkestra11; Kopen

has 23; Roma 22,30; Varşova 22,15. 

PLAK NEŞRJY A Ti. 

Viyana ıaat 16,10 aeıli filimlerclen 

parçalar; Breı1av 8, 11; Brüksel 23,10; 
Bükret 17; Londra 17; Roma 12,30. 

KONFERANSLAR 

Viyana a38t 16,50 de kuyu ve ocaklar 
ela gaz tehlikesi; Londra 20.JC da ~ 
dem dünyada hürriyet •e otGrite; Var-
90va 22,45 e..,ennt,, konferamı. 

DiL DERSLERi. 

Viyana ~•at 11,30 da yeni bqlıyanla
ra italya1tca; l.aypzict 10,15 İngilizce; 

Pariı (radyo Pnri) 19,40 1t:lmanca. 

JiMNASTiK. 

Breılav sa3t 6; B~te 6,45 

1>0NY A HABERLERi. 

Viyana saat 9, 19; Bre.lav 7; Berlin 

20; Brükstl 22; Budapeıte 9,45; Ke>. 
nip:ıberg 18 ı;s de ga ... etelerin mütalea-

luı, MilAno 19, 19 45; Mo-kcnra 22,05 

(franı:zca); Prag 10,05 (almanca); 

22,30 (fran11zca), Strazburg 21 (alman
ca) 

A.S'G:R MIZIKASI. 

Katav ... t 15,66 de konser: lıumen
d~, fııntazi, tango; Stoldıolm 22. 

seyyareleri narz etrafında dolaıtıkları -

nı kabul etmeleridir. Hakikatte, bu ka

bul tarzı görüniitc uygun düf!Jlüyor mu? 

İkinci sebep de aeyyarclcrin bazan du

rur ve ha.zan da lrraa mesafede geri gidi

yor ve sonra da tekrar ileri gidiyormuş 

gibi görünmeleridir. Bu garip hareket 

ne suretle iyzab edilebilir. 

Bir kurşun kalemini bir yuvarlak 

tablanın kenarına sapladıktan sonra 

tablayı duvara yaslanmış olan bir masa 

kenarında yuvarlarsak kurşun kalem u

cunun duvarda çizdiği mDnhani bir E

pisiktoyt münhanisidir. 1 te yunanlılar 

seyyare hareketlerini bu münh21niyc 

uygun farzetmişlerdi. Bugün seyyare 

mahrcklerinin güneş etrafında ve mer. 

kezleri bir olan dairelerden (hakikatate 

tam daire olmadığı gibi, merkezleri de 

bir değildir) ibaret olduğunu kabul e

diyoruz. Eski yunanlılar bu mahrek -

leri arz etrafında ve merkezleri bir o

lan -cpisikl zencirleri farzetmişlerdi. 

Yuqanlılara bu fikri veren imillerden 

biri de izaft harekettir. Seyyarelere gü· 

neşten bakarsak bunları daireler Uze

rinde hareket ediyormuş gibi görürüz; 

fakat bu seyyareleri hareket halinde o

lan arzdan seyredersek bunların yunan

lıların kabul ettikleri episiktler üzerin

de hareket edermiş gibi göreceğimiz 

tabiidir. Sallanmıyarak giden bir tren

de gidı-r1·en tren ile etrafımızdaki ara

ziden hangisinin hareket haJinde oldu

ğunu anlamak milmkün değildir. Ha

reket eden trenden bakıldı<Yına göre 

tarlaların dliz olan yarıkları bize mün

hani imis gibi görUnebilir. Uzaktaki 

şeyler trenle bir istikamette ve yakın

daki şeyler trenin hareketine mukabil 

istikamette seyrediyormuş gibi görti • 

nür. Trenden muhtelif uzaklıkta bulu

nan iki 'eyi birbirine karşı istikamette 

gidivonnus gibi fÖrünür. Bir baloncu 

yukarı doğru uçtuğunu farkcdemez. O

na göre aşaıYıdaki arazi aşağı doğru gi

diyormuş gibi görünür. Eski yunanlı· 

lar arzın da diğer seyyareler gihi hare· 

ket etti f'tiııe inanamamı~lardı. Binaen

alevh seyyare hare'<etlerini görünıfüfü 

gi bi iy~ah ettiler. Arrı sabit olarak ka· 

bu1 edince seyyare mahreklerinin dai -

relikten Epi sikl'e inkılap etmesi zaru

ri!'ıir. 

Sonraları Aristarhus'un fikrini ka -

bul eden Kopernik güneşi sistemin mer

kezine getirdi. Bu suretle seyyare mah

rekleri basit daireler (daha doğrusu 

katınalrıa oldu) ve karışık Episikl'Jer 

ortadan kalktı. 

Fakat bugün bile emniyetle söyle -

mek laznn 1relirsc, yunanlıların zan -

nettikle-ri 'tibi arz güneş etrafında dön
müyor, güneş arzın etrafında dönüyor. 

mesele izafi hareket meselesi olunca 

doğrusuna na11l emin olabiliriz' A kai 

faraziyenin netiycclcrinden birini ala
lım. Günesin hacmi arz hacminin mil -
yon misli kadardır. Eter bu koskoca
man ıtüneş arz etrafında dolaşsaydı yir
mi dört saatte 900,000.000 kilometrelik 
mesafe katetmesi lhrm gelirdi c•). 

Bu halde Filne,in dakikadaki silra -
tinin 600,000 kilometre olması icap e

derdi. thtimalt hesap arz ile güne,in 
izafi hareketlerine kar§ı koyar. Batlam
yus'un Geosentik faraziycaini reddet -
mekli~imizin ana sebebi buna mukabil 
konan helyosentik faraziyesinin pek ba
sit olmasındadır. 

Helyosentik faraziyesi bir faraziye 
olmaytp başhba,ına mllhim bir hakikat
tir. Fakat hakikatte biz bunun doğru
luğunu göl'emiyoruz. Gelecek müsaha
bemizi vunanlıların Bivologya'sına has· 
redcceğiz. SATJİH MURAT 

(•) Güneşin mesafe ve cesameti ko
layca ölçülebilir. 

HAKİMİYETİ MILLİY~ 

f abancı Postası 

Fransa ve Almanya arasında Lehistan 
Mançester Gardiyen gazetesinin 26 

Birinci Teşrin tarihli sayısında "Ma -
caristan, Fransa ve Lehistan" başlığı 
altında çıkan bir taımakalede denili
yor ki : 

"Macar Başbakanı Ceneral Göm
böt'ün Varşovayı ziyaret etmesi ve o
rada bir anlaşma yapması, kendi ö
.ıündcn ziyade kavradığı anlam dola
yısiylc ehemmiyetlidir. Aslında bu an 
lapa az bir şeydir. Bu anlaşma, ile
ride iki ülke arasındaki aıyasal müna
sebetlerin sağlamlasmaaını ve alış ve
rişin - ne yolda, na11l olduğunu be
lirtmemekle beraber - artmaıını ileri 
sürmekte, bir anıklık kurmaktadır. 

Bu anlasmada muahedeleri yeniden 

gözden geçirme hakkında tek söz geç
memekte ise de Triy?n Muahedesiyle 

kaybettiği toprakları yeniden ele ge
çirmek bu suretle muahedelerin yeni 
baştan gözden geçirilmesini istemek 
macar dış sıyasasının temeli olduğu 

bellidir. 

Bu anlasma gösteriyor ki. lehliler, 
alınanlarla nnlacımakta yeter kadar ile
ri gittiklerini anlamışlardır. Bu işte 

biraz daha ileri fİtmek fransızlarla o
lan antlaşma ve birleşmeyi kırıp boz
mak, &0nra Almanya ve Macaristan
la bi~likte cıilahh bir topluluk kurup yeni 

Saht ve Almanyanın 
borcları 
Orta Almanya sanayiinin Vaymar'

da yaptığı bir nümayiıte aöz alan Al
manya devlet bankası reiıi günün öko
nomi i!lerini ele almı! ve demiştir ki: 

" - Dünya harbının arkasından ge

len sıyasa anlaşamamazlıklarından baf

ka bir şey olmıyan ökonomi buhranının 

besinci yılını yaşıyoruz. Başka bir ulu

sun hiç bir zaman taşıyamıyacağı yükü 

alman ulusuna y\iklemek tecri\besi ya

pıldı. lıin gerçek olan yönü şudur ki, 

bitler borçlarımızı ancak, yurdumuzun 

dışrna mal cıkarmakla ödeyebileceğimi

zi artık biltün dünyanın anlamıı olma

sıdır. 

Fakat üll..;emizden cıkarılacak her 

mal, ba~ka ülke1erde bir sürü mal ve 

eşya yapanlara tahiativlc bir rekabet 
demek o1a:.a~ından dolayı yabancı ül
keler de ihracatımızı kabul etmiyorlar. 
Ri'er, Alm:mya'nın borclarını ödemesi
ne clev?ll" etmesi isteniyorsa, Almanya
ya deha büyük ölçüde bir ihracat yap
masına miisaıde edilme1i<lir. Yok. eğer 
alman ihr.acatının bu öl dide olması is
tenmiovrsa borcların ödenmesinden de 
vaz O'e~illl'e 1idir. 

M. S?ht eve1ld hükfımetlt-rin icraatı

m tenkit ettikten sonra nutkuna şöyle 

devıım etmicıtir: 

"Bizler, muayyen bir yaşayış stan -

d'lrdını muhafaza etmek istivoruz. Ya
sayış yalnız vemek ve içmek değildir. 
Biz, bin yıldan fazla bir calısma ite el

de ettiğimiz kültürü yabancı aıyasa 

baskısı altında övle kolav kolay kendi

mizden tekrar aldırtmak istemiyoruz. 
Sanavi pazarını canlandıran biziz. Ara
pazarların canland ırılması için ham 

maddelerin bilyük ölcüde harcanması 

lhım geldiği de bellidir. Buna rağmen 
e~u yabancı ülkelerden getirdiğimiz 

ham maddelerin sınırlanması ileri sü -
rülecek olursa, vereceğimiz cevap şu 
olacaktır: Behemehal mecbur olduğu -
muzdan fazla bir sınırlanma kabul ede
meyiz. Çünkü biz de. ara pazarlarımı· 
zr korumak iatiyoruz. Ancak. buı:ün 

Avrupa bi:ı:e ham madde vererrezac, hu 
takdir<le de biz de baska çarelere baş· 
vuracağız. 

Mili sosva1izm is basına ı:rer.tif;i 7.a
man ilk i,. yabancılara, art•k bizden 
para alamıyacaklarını anlatmak olmuş -
tur. Alman obli~asvon himillerine vaı. 

nız ıunu söyliyebilirim ki: insan. bor
cunu ancak para kazanabildiği vakit ö

deyebilir. Paramızın olmamasına ae . 
hep olan hükfunetlcrinizin sıyasasıdır; 
para lruanamamamız da ~ene hü.kGmet
lcrinizin aıyasasından ileri gelmi!tir. 
Ülkelerinizde, pazarların alman devle· 
tine yeniden açılması için hükQmetlcri
nizle uğrafınız, biz ödemek istiyoruz; 
ancali, hUkfunetlerinlz bunun 8nUne 
geçmemelldirler Föllri~r Beobabt~r'tln 

bir acun savaşına yol açmak demektir. 
Fakat ]ehliler almanlara sokulmak

ta ilerlemeyi, şimdilik de olsa bırak
mış, bu işin fazlasından vaz geçmiş 

görünüyorlar. Lehistan şimdi bekli
yor. Kimi Fransayı mı? 

Fransa yeter kadar kıskançlık duy 

muş, telaş göstermiş, fakat Lehistanı 
hicbir suretk sryasal ortaklığından ay
rılmış saymamıştır. Çünkü her ne ka
dar ortada bir Leh-Alman anlaşması 
varsa da bu anlaşma gerek bir birleı
me olmaktan çok uzaktır. 

Bu işlerde Lehistan birçok ıeyler 

kazanmı,, Fransa ise bir aralık sinir
leri bozulmaktan başka hiçbir fCY kay 

betmemiftir. 

İlci ül'ke arasındl\ki dostluk gene 
ecıki düzenli duruş yeniden kurulabi
lir. 

Frano;a'da Lehistan'<'- bir oltimatom 

verilmesi sözü geçti. Böyle olunca 

lehlilerin ikiden birini, ya Fransayı, 

ya Almanyayı seçmesi gerekecek: fa

kat ikisine birden dost olmak müm

kün rılmıyacaktır. 

Böyle bir davranış. Lehistanı al

manlarla birle.meye silrükliyebilir. O 

zaman fransızlarla değil, almanlarla 

birlesmelt czimi yüz gösterir. 

'Snvyet Rusva'da 
Tayyarecilik hareketleri 

Koktebel'dc ıs eyHilde baJlıyan 

motönUz tayyare mitingine 19 tayya
re iştirlk etmiştir. Bu 19 motartritı 
tayyare arasında. en çok dik.kate de
ğerli olan n timdiye 'kadar eşi ıörül
memit bir tipte olduğu için alakayı 

celn edeni beı kişilik G.N. - 4 planö
rüdür. Planör, mitingte muvaffakiyet
li uçu~lar yapmış ve pek çok takdir e
dilmiştir. 

Harkov Üniversitesi talebesinin ken 
di başlarına yapmış oldukları kuyruk
SU7. P. P . Postişef planörü, bu miting 
te j]k ucuşunu yapmı' ve havada 58 
dakika kalmıştır ki, bu uçuş planörün 
"yüksek vasıflı planörler" sınıfından 
olduğunu ispat etmiştir. Genç talebe
yi bu mıtvaffakiyetlerinden dolayı öv
mek cok yerinde olacaktır. Koktebel 
mitinıı'ine iştirlk etmek üzere 0Ho a
vi khim fnbrikast mamul:ıtından bir ha
va treni, 15 eylülde Moskovadan hare
ket etmir i. Tren bir P.5 tayyaresi ile 
bir G. 14 tipi planöründen ibaretti. 
Bunlar, Osıoaviakhim fabrikasının, iş
lerinden kalmadan tayyarecilik öğren· 
mic; 11rnP1 r" i tarafınrlan ll'"Urulmuşlardır. 

A'Ilele Baranof tarafından kullanı
lan tayvare , planörü cekmekte olduğu 
halde Moskova'dan l<oktebel'e arıza
sızca vedi ıaatte vastl olmu~tur ki bu 
sur tlc veni hir hava treni sürat re
koru teııis e~ilmiş bulunulmaktadır. 

Kapalı mesafe dünya rekoru 

Bir sovyet motöriyle mücehhez R. 
D. tipi bir aovyct tayyaresi ile kom!u 
memleket tayyarecileri kapalı mesafe 
dünya rekorunu kıran bir muvaffaki
yet elde etmişlerdir. Tayyareci Gro
mof. Fmn. Spirin tarafından kullanı
lan bu tayyare hir havalanmada 12411 
kilometre mesafe katetmiş ve havada 
75 saat kalmıştır. 

12 F.yllıl J?Ünü sabah saat 8 de uçan 
tayyare, 15 ey101 gUnU öğleden eve] 11 
de vere inmittir. 

Model tavvaredliği 

İvanof. Makarof, Tru!lenko a'lh Uç 
mekteplinin bundan evci yapmış ve 
~ene modelciler mitin~inde uçurmus 
oldukları kücük model tayareler dün
ya mesafe ve uzun müddet havada kııl· 
ma (zaman) rekorunu kırmak suretiy
le hf"r taraftım tak,,ir edilmekte fdl. 

Sovvet tavvaret:iliği bu mektepli· 
Jerı'en ilk Parla Beynelmilel ffııvacı

lık Serei•inde tnlıir edilmek lh:ere bf • 
rer model yapmalarını iatemistir. BU
ttin Avrupanın genç mekteplilerini ve 
daha umumf olarak bütün çocuklarrnı 
alakadar eden bu model tavyarelerin 
Pariste takdirler]e karşılanacağına i
nanı im~ ktadır. 

Dizel tar1are motörleri 
Sovyet motar fabrikalarında kuv

vetli yeni bir dizel motörUnün tecrü
belerinin yapılmakta olduğu •c tecrl> 
belerden de muvaffakiyetli neticeler 
alındrfr ftaber verilfvor. 

Toplarla havaya '"I n arı 
• 

zıya şua arı 

Uzun tecrübelerJen sonra Ki Ih 
ve Christmas isminde iki m"i'ıendi• .l 
vaya ziya şuaları cnd2ht eden bir ne 
top iycat etmişlerdir. Ru şualar. t• • 
yarelerin uçuşlarına devamını irnıJtl'" 
sız bırakmaktadır. Bu hava mUd•f .. 
topları, mucitleri tarafından bir ç
defalar tecrübe edilmiş ve bu gösterlf 
tecrübelerinde şimdiye kadar yalıt•• 
az miktarda .7.iva kuvveti kullanıJrnı'*9' 
Fakat ziya ku~eti ne kadar çok o]11t'" 
sa topların tesiri de o nisbette faali 
oluyormuş. Mucitlerin biri tesir ;çiti 
hudut olmadığını beyan etmiştir. M# 
rafa bakılmana, toplar istenilen bit 
yüklükte inşa edilebilir. Hatta had• 

ya beş milyon mum kuvvetinde d1' 
şuaları endaht edeblecek toplar bile ır 
mal edilebilir. Böyle kuvvetli ziya td': 
aları sahasındaki her tayyare derhal 
başaşağı düşilp harap olacaktır. Etyed 
mucitler toplannı fransız askeri makr 
matrnın tecrubelerine arzetmişlerdir. 

Sessisz toplar. 
lstokholm'den bildirildiğine gört' ıl

yevm İsveç harbiye bakanhzı bilyük bit 
ktumiyet içinde yeni iycat bir sessiz to" 

pun tecrübelerini yapmaktadır. Bu tıO!" 

pu bir işveç mühendisi iye.at ctmittlr. 
İlk tecrübelerin muvaffakiyetli oldr 
ğu iıveç reami makamatında slSyleıt" 
mektedir. Parizer Tageblııt 

Sar nereye gidiyor? 
Londra, 1 ikinci teırin - Jk.ıgu,.kt 

sabah gazeteleri, fransız HkerlerloiOt 

Sar ıınırlarma yıfılmakta oldup ~ 
kındaki baıberlerle alikadar olarak ti' 
zun yuılar yumaktadwlar. 

Deyli Herald'm ıuyua1 ~ 
Bcrlindeki meusl mabmlarm HÇblt° 

den evci böyle bir isyan delill.liod' 
bulunu1mıyacatı kametinde oJdukWl

nı kaydetmektedir, 

' Nyüs Kronikl'in muhabiri, Pran"• 
dan gelecı haberlerin Almuyada yar 
tığı tesirleri anlattıktan IOIVa, ullhl
yettar alman mehafilinde franeız tt

şebbUsüne alınanlara meydan okudS' 
gözü ile bakıldığını yazıyor. 

Bugün Dcyli Telgrarm de teyit 

ettiği gibi, ingiliz hariciye bakanı Sif 
J on Saymen ile fransız elçisi SorbCO 
arasında Sar meselesi hakkında bir g6-
rüşme olmuş, bu münasebetle de fcatr 
aız elçisine, Sar sahasına yürümek aze
re yapılan franaız hazırhklarma da1I 
ingiliz hariciye bak.anına malQmat "'' 
miştir. 

Dcyli Ekspres de bu habere, Sar'ata 
üzerine horhangi bir yürüme takdirill"' 

de, İngiltere böyle bir hareketin önU"' 
ne geçmiyecegıne dair fransu: bük& 
metine teminat vCTdiiini ilave eunc1'" 
tedir. 

Taymis'in Paris muhabiri de, Parir 
te böyle bir ayaklanmanın önüne gr 
çilemiyeceii kanaatinin hikim olctuıo
nu yazmaktadır. Taymiı'in Bertindetl 
aldığı bir haberde de Almanya'da ltJ 
bundan 6tUrü yapılan öfkeye işaret r 

r·k~:,;;:s:::·'j 
Kadınhanında 

bir ahide 
Kadınhan'ımısda 11 yıl cümb"'rı1" 

bayramı bütUn halk ve ~urin ~ 
f ından •vinçle karşılanmış, aaat ıo il 
bütün kasaba halkı w hanımlarıını• .. 
köylerimizden gelen atlılar ile ~ 
balkı hep birden Cümhuriyct ~ 
nında yer almışlardı. tık mektep tal•~ 
)eri tarafından cümhuriyet marşı ~ 
lendikten sonra kürsüde yer atan c. 

11 
F. hatibi Salih Bey coskun hitabeti~ 
cUmhuriyetin yaratıcı inlcılaplarrn• 
daha anlatmış, halkın alkışlariyle kfilf"' 
lanmıstır. Hitahe biter bitmez i(Cne; 
nı kürsüde fırkamızın yeni yaptı .. 

olduğu üzerinde cumhuriyetin on-:
cu yıl kutlulama hatırası ya.ııl• 0..,... 

mermer ibidenin açıluı resmi fırka 1'S" 
si tarafından kavmakam Sait B~ye 1rt1• 
rakılmış ve kaymakam Sait Beyın ,_. 

çük, hararetli bir hitabesinden ~:w
bideyi örten perdenin ba~lar ıke ıl ~ 
tir. Gef)';lerden Yavuz, Turgut. ftfıı 
fa Beyler tarafmdan halk kUrıU 
güzel hitabeler söylenmiş ve alklf1 

mıtlardır. 
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başladı silosu ça'ışmıya 
Ankara'nın Yenişehire götüren as- tonluktur. Bütün kuyular 2800 ton ah- trol. cdeb.i~i.r. Sıc~khk 24 dere .. 

Ankara 
falt c dd . k 30 t ceyı geçtigı takdırde o koyuda a esınd ·ı r 1 • - Ser yor. Bundan başka her atı ar on -. e 1 er ıyen erın çogu - tutuşma başlamış demektir. Bu tak-
gıevi'ni g t"k h ··k luk on hücreye bölünmüş, dört katlı bir eç ı ten emen sonra yu se - dirde derhal o kuyudaki hububat sa-
len ve bir tarafı tamamen penreresiz o- ambar kısmı vardır ki ceman 1200 ton d b" d b 1 k ti" l 

:ı ece ır üğmeye ası ma aure y e 
lan bu yeni büyük binanın ne olduğunu almaktadır. ljücrcler arasındaki böl - soğutma tertibatını haiz hususi kuyuya 

merak etmişlerdir. Hemen haber vere- meler portatif olduğundan bunların ha- nakledilmekte ve soğutma vantilatörle-

liın ki bu bina, Türkiye'de garbın son cimleri istenildiği kadar büyültülüp kü- ri gene bir düğmeye basılmak suretiyle 

l{ububatı silolara taşıyan ç~1ik borul. 

tek 'k . nı ılcrlcmelcrine uygun olarak ya-

çültlilebilir. Bu ambar kısmı, ilerde, is- işletilerek hastalığın tam vaktinde ö-

teyen tUccarlara kira ile verilecektir. nüne geçilmektedir. Bundan başka hu-
Silonun bütün tertibatı otomatiktir. bubata arız olan ve buğday biti denen 

Ziraat Bankası tarafından satın alman 

zahireyi getiren köylülerin arabalar 

içinde çuvallarla getirdikleri hububat 

doğrudan doğruya emici makineler va

sıtasiyle zemin katından çekilmekte ve 

500 kiloda bir ölçU gösteren kantarlarla 

tartıldıktan sonra içindeki yabancı mad

deler ayrı yerlere ayrılmakta ve böyle

ce buğday veya arpalar istenilen nis -

bette temizlendikten sonra cinslerine 

göre muayyen kuyulara dökülmektedir. 

Bu suretle köylUlerin getirdikleri ayık

lanmamıı buğdaylar ayıklandıktan son

ra 100 de 3 ile 5 arası fire vermektedir

ler. Hububatın içindeki bUtün toz top

rak ayıklandığı halde silo içinde en kU

çWc bir toz bile ıızmamalrtadır. Çilnkti 

biltiln bu to.zlar içi havuu emici deri 
borularla alınmakta ve aıağıdak:i toz 

çuvallarına doldurulmaktadır. Keza 
tatlar ve sair yabancı maddeler de ayrı 

çuvallar içinde toplanmaktadır. Zahire
nin içinde bulunan maden! maddeler 

makinalan tahrip edebileceğinden bun

, ıı.r manyetik ~rtibatlı buaud bir maki-

haşereyi öldürmek için de husus! iki 
kuyu vardır. Bu hastalık görülen buğ
daylar bu kuyulara nakledilmekte ve 
orada otomatik olarak itaç buharı sıkıl
mak suretiyle ha ereler yok edilmekte
dir. 

Siloda tohumluk hububatın ayı.klan-

Siloya hububat taııyın k6y101er 

SAYh'A. 5 
2!!S! :sez ... 

Bulday ~uvalları emici kutulara boıaltrlıyor 

rettir. 1 tef, 3 makinist, 2 iıçi ve 2 mu
~ hasip. Halbuki bUtiln bu doldurup bo

ııaltına ve temizleme işleri insan gücü 
ile yapılmak istense burııda yüzlerce 
insan çalıştırmak iycı;p ederdi. 

pılınıı d<SrdUncil modem ailodur. Sı
vas, Eskişehir ve Konya'dan sonda, dc

lcrJi Ekim Bakanımız Muhlis Beyin 

hiırıınet ve gayretiyle vücuda getirilen 

ve fennin son sözü olan bu silo Ankara 

tkirn unınlan için ökonomik ve sıhhi bir 
ırı·· 

tedir. Silo, çalıfAD makin.tarının mikta-

İçinde saatte 50 ton hububat devre -

den bu koca binanın her tarafı, bütün 

makinalan, kuyuları ve ambarları, ze

min katındaki küçücek bir odadan idare 

edilmektedir. Bütün eşyası üzerinde 

elektrik düğmeleri bulunan bir masa ile, 

kuyuların sıcaklık: derecelerini göstere

cek bi rlevha ve iki de telefondan iba
ret olan bu kumanda odası silonun di

mağı gibidir. Silonun her katındaki 

makinaları çalıştırmak, kuyuları doldu
rup boşaltmak hep bu odada silo teri

nin bir tek düğmeye basmasiyle idare 
edilmektedir. Şunu da aöyliyelim ki 

değerli ve nazik bir türk müteha111sı o
lan ıcfi Faik Be-yle beraber silonun bü

tün çalışıcı kadrosu türktür. Bu iyti
barla da ayrıca övünebiliriz. 

uessese kazandırmıştır. 

Planları ve makinaları alman Miag 

fabrikası tarafından temin edilen ve 

betonarme olarak yapılan silonun inşa
atı bir kaç ay önce bitmiş ve makinalan 

.da taınanıtanan silo bir kaç gündenberl 

lflenıcye açılmıştır. Bina arsasının al

Çakta olması yüzünden temeller kazılır
ken fazla su çıktığından kazıklar ve 
tecrit için 45000 lira kadar fazla bir 

nıasraf iycap etıniş ve bundan dolayı u

nıunıiyetle maliyet fiatı 250 bin lira rad-
deler· d . 

ın e olan sılonun masrafı Anka-
ra'd 

a 300000 liraya çıkmıştır. Bu raka-

rına göre saatte 25 le 35 kilovat ara11 

elektrik aarfebnektedir. İlk bakı§ta bu 

rakamlar pek fazla görünürse de bu 

koskoca binanın her tarafında büyük 
bir intizamla çahpn gücün yalru~ elek
trikten ibaret olduğu dütUnUlUrae ilk 
andaki hayretten ortada eser kalmaz. 
Çilnkü Ankara vilayeti senelik buğday 
lıtihaalinin yarısını birden içine alacak 
kadar bUyUk olan bu binada çalıpnla
-·n kadrosu yalnız sekiz ldglden iba -

Ankara ıilosu, bir ekim Ulkeıi olan 

TUI1kiye'nin hükOmet merkezine layık 
ve mıntakanın en lwwnlu bir ihtiyacı
m kartılayan modem bir aıüeaseaedir. 
Rejimin köylü ve ekim itlerine verdi&i 
ehemmiyetle mütenasip bir tekilde yü
rüyen iç lnta çalıpnamız: hiç \!ipheaiz 
ki yalcın yıllarda Tilrldye'yi bunun gibi 
bir 'ok lilolara aahip kılacaktır. 

mın içinde değeri yüz bin liraya yakın 
olan tnakinalar da dahildir. 

Hububatın içinde zahirenin e111ilip çekildiği çelik borular 

Silonun 4000 ton alabilecek hacimde 
olduğu rn·•t d. d . • • u ema ıyen evır yaptıgı ve 
Ankara vila . . b"" •. b -d .... .. yetinın utun ug ay uru • 

;~nün 8000 ton kadar olduğu düşünü -
Urse silonun büyüklük ve ehemmiyeti 
hakkında b" f'k· d. ·1 b·ı· ır ı ır e ını e ı ır. 

Siloda zahire depo etmeğe mahsus 
ıs ltu 
2 

yu vardır. Bunlardan 11 tanesi 
Os 

na tarafından çekilmekte ve ayıklan

maktadır. 

Fazla müddet stok halinde bekliyen 

hububatta tutuşma denilen hal husule 

gelmektedir. Bozulmanın başlangıcı 

ması ve temizlenmesi için hususi bir 
makina vardır. Tohumluklarını getire -
cek çiftçiler pek küçük bir ücret mu
kabilinde bunları temi.ıletebilccek ve ve-

rim kabiliyetlerini artırabileceklerdir. 
8 katlı olan silonun her katında yan

gın söndilnne tertibatı vardır ve 8 inci 
katta 6 ton hacminde bir su deposu bu: 
lunmaktadır. 

• 
3 

Şer tonluk, 2 tanesi 100 er tonluk, 
tane . 9 
~ 81 O ar tonluk, 2 tanesi de 60 ar 

olan bu hali haber venneık için her ku

yunun içinde bir hassas termometre 

vardır. Bu termometreler kumanda o

dasına birer telle bağlıdırlar ve bu o
dada küçük bir çarh çevrilince silo şcfi 
her kuyudaki sıcaklık derecesini kon-

Silo saatte elli ton alıp, bunu temiz
ledikten sonra kuyulara istif edebilecek 
veya tekrar geri verebilecek kabiliyd- Buldayı yabancı maddelerinden ıyıklıyaa çalkayıcı makineler 

li ==== altiın· 
~iye nin romanı: 3 Tefrika: 128 

insanlığın lı a 1 i 
a· Andre Marlo 

büt .. ır arQba tutamıyacak kadar fakir olan May, ilkbaharın 
u? ışıkları içinde Kama'nın evine doğru çıkıyordu. 
Jısor' "d b"l k • · ilı · un sattıktan şayet ağırsa vapura gı e ı me ıçın 

tıyar r k · J" Şa essamdan bil'.az borç almak lazım gelece ti. ısor, 
ngha 'd - .. 1 itli Y an cıkarken Kama'nın yanma sığmacagını soy e-

li ş. ?raya vannca adresini bildirmiş ve sonra susmuştu. 
atta M . . .... 

l>tofes.. ay, onun Moskova'daki Sunyatsen Enstt~sune 
Ya or tayin edildiğini bi1dimıesinden sonra bile bır şey 
· ?.tnarnışt B k k - dan mı •di? 1• u acaba j apon polisinden or tugun 

Mav h d·-· lten.ı· : em yürüyor, hem de Kobe'ye vapur gel ıgı zaman 
'-'lsıne ·ı . k du. .. verı mış o1an Pey'in mektubunu o uyor 

li;y
0
;··: e Şanghay'dan kaçabilmİ§ olanların hepsi sizi bek
h: ısa/eJeri aldım l"'C ... ,, 

'1c n Y, adını koymaksızın, Çen'in ölümüne dair iki hika-
c ret · · 1 rd " rnıstı. GizJi matbaalar bunları basıp duruyor a ı. 
· n·· ·k l~br;; un H ammelrih'i gördüm. Sizi düşünüyor. Elektrı 
••asına • "E-ı.:a labr;,. a montörliik ediyor. Bana dedi kı: ~ en 
-<1dan k · · f b "k €ırf nce çı mca yaşamağa başlardım. ,Şımdı a rı .8Y8 

beb1n· ~aşamağa başlıyorum. Ömrümde ilk defadır kı se-
l 1 bıler k · b k 1:Yerek. d ~ .e çalışıyorum. Sabırlı sebırlı gebermeyı ~ . -
l>e sö;"/e ef[ı~ .. gözlerimiz ]isor'un yolunda olduğunu kendı~~-. 

:Yınız. Buraya geldiğimdenberi hep onun verdıgı 

= = 
dersi dü.§ünüyorum,· bize şöyle derdi: "Bilirsiniz ki bir me
deniyet, onun en ziyade mustarip unsuru-esirin muhakkar
lığı, modern işçinin işi gibi - birdenbire bir kıymet halini 
al~nca, bu muhakkarlıktan kurtulmak değil, ondan selameti
m beklemek; i§ten kurtulmak değil, onda mevcudiyetinin 
sebebini bulmak mevzuubahs olunca, değİ§İr. Henüz kata
komblardaki kiliselere benziyen labrikanrn katedral ne ol
muş ise o hale gelmesi ve insanların orada ilahları değil, 
toprakla mücadele eden insan kudretini görmesi Jazımdır •. u 

Evet; insanlar değişmiş oldukları içindir ki değerli idi
ler. İhtilal korkunç bir hastalık geçirmişti, fakat ölme -
mişti. Ve onu meydana getinniş olanlar ise ölü veya diri, 
mağlUp veya galip, Kiyo ile onunkilerdi. 

•• •.• Tahrikçilik etmek için gene Çin, e gideceğim: ben hiç 
bir vakit halis komünist olamıyacağrm. Orada hiç bir §ey 
bitmiş değildir. Kim bilir, belki orada buluşuruz: bana is
teğinizin kabul edilmiş olduğunu söylediler ... ,, 

Katlanmış mektubun arasından gazeteden kesilmiş bir 
parça düştü; May bunu iğilip alarak okumağa başladı: 

Çalışmak, slllJflar mücade1esinin başl~ca silahı 
haline gelmelidir. Cihanın en ehemmiyetli sa-

nayileşme planı tetkik edilmektedir: mesele, Sov
ytler Birliğini beş yıl içinde bqtanbap değiştir

mekten, onu Avrupa'nm en büyük amai kudrctle

rinden biri yapmaktan, sonra Amerika'ya yaklaşıp 
geçmekten ibarettir. Bu çok bilyUk teıebbiis ... 

Jisor onu kapının çerçevesi içinde bekliyordu. Arkasın-
da bir kimono vardı ve koridorda eşya yoktu. 

May içeri girerken sordu: 

- Mektuplamnı aldınız mı? 

Girdikleri oda boml>Qştu, yalnız yerde Japon usuJün~e 
hasırlar serili idi. Yukarı kaldınlmış olan kağıt perdelcrın 
örtmediği pençerelerden bütün körfez görünüyordu. 

- Aldım. 

- Acele edelim: vapur iki saate kadar kalkıyor. 
- Gitmiyeceğim May. 
May, Jisorun yüzüne baktı ve "sebebini sonnağa ne ha

cet? Kendisi anlatacaktır,, diye düşündü. Fakat sual sornn 

Jisor oldu: 

- Siz ne yapmak niyetindesiniz? 
. • A 1 ı · tedia1m olmr~. - Tahnkçı olarak çalışmak. n aşı an ıs .... . 

Öbürgün Vladivostok'ta bulunaca"ım ve hemen M~sk?\.a-
• w. • M k 'da hatta Sıbır-ya gıdecegım. Eger bu olmazsa os ova . 

- • w• y k" 1 iş muvaffakıyetle ya'da hekımlık edecegım. eter ı ası . . 
bitsin. .. Hastalara bakmaktan öyle bıktım ki... Hele smıdı 
insanların ölümünü seyretmcğe hic tahammi~üm kıol:na -

b · • ... nt'Tlak ]"'?Jtn 1.;Clırsc ..• dı ... Bununla beraber, gene u ışı Y"ı' ·- ~ , . 
Bu da Kiyo'nun intikc.mını bir ceşit aı~ak demc.,tır ... 

- Artık benim yaşımda intikam dTn:nıvor... . . 
Filvaki onda değişmiş bir hal vardı. Uz'1k, .?vn~ "="'~ 1 

onun yalnız bir parçası odada rfı<ı} 'la her~L.!r .t. \ ... re ı.;-
zandı: 

(~onu v:ır) 
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Mark Tveynin •• •• •• yıldönümü 
Arnerika'da 

bir "ahlak t~ 

mizliği,, müca· 
delesi başladığı 

nr biliyoruz. Bu 
mücadele açık 

saçık sinema fı
Jimlerine karşı 

olduğu kadar 
"spikezi,, deni
len kumarhane, 
meyhane cinsin 
den kötü yerle
re de teşmil o

lunmaktadIC. 

yuzuncu 

Resmimiz, bu 
gibi yerlerde za
bıta tarafından 

ele geçirilen hü 
tün "otomatik., 
aletlerin parçalanarak ku11anrlma7. bir hale getirileceğine işaret olmak üzere 
Nevyork belediye reisinin ilk kazmayı vurduğunu göstermektedir. 

Amerika meşhur mizah 
muharririne ahide dikiyor 

İkinci teşrinin otuzuncu günü bu 
ünlü muharririn doğumunun yüzüncü Sağdaki resim - llk önce fakirleri 

kötü meskenlerinden kurtarmak ve i· 

kinci bir bakımdan da kökleşen i§siz

liğin önüne geçmek için, ltalya'da fa

kirlere oturacak temiz evler yapılmağa 

ve yıkık dökük yapılar da yıkrlmağa 

başlanmıştır. Bu hareketin ilk adımı

m ltalya Ba!jvekili Sinyor Musolini 

atmış ve resmimizde görüldüğü üzere 

eski yapılar yıkıcılrğrna iştirak sure

tiyle önayak olmwştur. 

Mark Tveyn, Amerika'nm meşhur 

mizah muharrirlerinden birisidir. İlk 
önce hayata .bir nehir gemisinde kap -
tan yamaklığr ederek atılmış olan Mark 
Tveyn, sonradan muharrirliğe ge~miş 

ve yazdrğı mizahi yazılarla evrensel bir 
ün kazanmıştır. 

yıldönümüdür. Amerika, bugünü bir 

ihtifal ile kutlamağa ve o gün Mark 

Tveyn abidesini açmağa hazırlanıyor. 

Açılacak olan bu abideyi Amerika'nrn 

meşhur heykeltraşı Mr. Russel yapmış
tır. 

Uzun seyahatler yapmış olan bu mi
zah muharriri, lstanbul'a kadar da gel· 
miş ve Boğ'aziçindeki kayıkçılarla ls • 
tanbul ' ·mamlarınr bazı yazrlarrnd::ı 

karikati.ırize etmiştir. 

Heykeli çevreliyen kabartmalarda 

muharririn yaratmış olduğu tipler tas
vir olunmaktadır. 

Heykelin ve kabartmaların resmini 
ıtcyuyoruz. 

Divanı Muhasebat 
RiyasE tinden: 

Divanı Muhasebatta açık bulunan 3000 - 3500 kuruş 1 

maaşlı murakip muavinlilderine aşağıdaki şartlar daire -
sinde r 1 vin alınacaktır. 

1 - ,'iiksek Ticaret, Mülkiye, Hukuk mekteplerinin 
birinden mezun olmak, 

2 - Askerliğini bitirmiş olmak (muvakkat bir müdd<!t 
için tecil edilmek kafi değildir.) 

3 - TamUssihha bulunduğuna dair resmi etıbba rapo
ru ibraz etmek (iycabmda daire tababetince de aynca mu
ayeneleri icra edilecektir.) 

4- Ecnebi lisanlarından birini bilenler 3500 kuruş ma
aşla tayin olunabilirler. 

5 - Taliplerin adedi münhal adedini tecavüz ettiği 
takdirde aralanncla müsabaka imtihanı yapılacaktrr. 

6 - Müracaatların bir arzuhcılle Divanr Muhasebat 
reisliğine yapılması lazımdır. Fotoğrafları, nüfus cüzda
tlI, mektep diploması, as~{erlik vesiykası, sıhhat raporu 
Divanı Muhaseb;:ıt Zat i"leri mü<iiirlUğiine verilecektir. 
Ankara dışında bulunanların isbu vesiykalarr arzuhalle
rine bağ'lryarak ve taahhütlü olarak Divam Muhasebat 
Reisliiğne göndermeleri lazımdır. 

7 - Miiracaatler 15 T. sani 934 (dahil) tarihine kadar 
yapılmalıdır. Andan sonra müracaatlar nazarı dikkate a
lmmıyacaktır. 

8 - Müsabaka imtihanr icrası lü:'umu ancak mi.irrıcaat
larm arkası alındıktan ve isteklilerin sayısı anla~ıldıkt;m 
sonra be11i olacağından imtihan g-ünü ve mevzuu 15. T. 
sani 934 tarihinden sonra aynca ifan edilecektir. 

9 - Evelce memuriyette bulunmuş olanlar veya halen 
memur bı1lunanlar bulunnukları memuriyetlere ait vesai
ki ibraz ve arzuhallerinde memuriyetlerini bildirecekler
dir. 

10 - İlk defa memurivete g-ireceklerle evelce bir me
muriyette namzet olarak bulunup da ınemurivetleri tasdik 
edilmemi<; olanlar namzet olarak alınacaklardır. 

11 - Memuriyette bu1ıınmamıs olanların 30 yaşından 
fazla yac:ta bulunmamaları lazımdır. (3294) 8-5066 

Anl~ara inhisarlar 
s~~m-ürlürlü~ndcn: 

Yerli Tuzfasınm idare hinasr tadi1en açık münakasaya 
yirmi gün mikl<letle konulmustur. İhale günü 24. 11. 934 
Cttm?rt"'c::j günü saat on beştedir. Sartnameyi görmek ve 
fazln matıı,.,.,.,,t almRk ic:tiyenler İnhisarlar Ba~müdiirJügi.i-
ne mür~r::ı;ıtları. (3~ 1 O) 8-5073 

AııJ~ara inlıisarlar 

Başmüdürliirunden: 
Cogul Tuz ambarlarının esaslı tamiratı 4. 11. 934 tari

hinden itiharen yirmi gün müddetle açık münakasaya ko
nulmuştur. Keşif \'C sartnameyi görmek ve daha ziyade 
tafsilat alnıak istiyenler ht:r gün başmüdürlük münakasa 
komis~,on 01 na ve ş~rtnamesi mucibince yapmıya talip olan
lar ihcı le ~iinü olan 24. ı 1. 934 tarihinden evel saat on beşe 
kadar mtıv~!d{at teminat olan (82) lira 24 kuruşu başmü
dürliik ve"'nc::-ine na1{t"n yo.tırdrğma dair makbuz ibraz et-
m0-7·e l'T""" '= !)t!rc~ıırl:ır. (33l 1) 8-5072 

\lelitep!er Alım Satım 

1( o mis, .. on 11"ft nrlan: 
·' 

Aş~g ıua yazılr heş kalem eşya 8. 11. 934 Perşembe gü
nü saat üçte pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin nümunele
ri görmek için mektebe müracaattan. (3314) 

90 Metre Elbiselik yün kumaş 
30 Cif t Çorap 
70-90 Mantoluk kumaş 
55-70 Ki rep birman 
30 Cift ayGkkabı ö-5071 

l\IP ~JUO l/ .o!{;) fptinrl~n: 
Tetkik bürosunna calrşmak üzere alınacak memur için 

acrl;:ır;ıO-ı f>velce ilan olunan imtihan 8. 11. 934 tarihine 
mi.i<>;odif önihnii..,rleki nerc;oerrıhe giinü !=:abahleyin saat 10 da 
y;; rırl~crıktff. T::ılinlerin per~emho:: <7İinü ı::a;ıt ondan evel 
irntih"'n icin tetkik hürosu müsavirliğine lü7.ıımu müracaat 
l:'ın ilan olunur. (3308) 8-5075 

Ankara fü.:iincii İ<·ra 

lllf'murhı~11,~<lıu1: 

Bir borçtan dolayı haciz 

edilip s<>tr!;!rna k .... r:=ır verilen 
5220452 motör No. lu Fart 
marka (cıoo) lira kıvmetin -
r'le kamPon çalr<:•r hir vazi
yette t<'ferriiatirle 8. l 1. 934 
tarilıin0c ner~embc !!iinü 
saat 14 ten l 6 ya kadar Fort 
gara im da ac:ık artırma sure
tiyle yüzde 75 ni bulduğu 
takcHrde satılacaktır. 

Kıymetinin vi.iz<le 75 i 
bulmadığı takdirde ikinci 
artırması 15. 11. 934 tarihin
de perşembe günü saat 14 
ten l 6 ya kadar icra edilecek
tir. Taliplerin maha11inde 
memurumuza mi.iracaa;tları 

ilan olunur. 8-5067 

l\Iöllle 
Ve konforlu, aile nezdin

de bir oda. Yenişehir Sıhhi

ye sokağı 37 alt kat. 
8-5058 

Y enişehirde kooperatifin 
karşı sırasında İnkılap ve 
Eczacılar caddelerinin bir
leştiği yerdeki evin üs t katı 

kiralıktır, içindek ilere mü-
racaat. 8--4989 

; 

for•harn••h· f.,.tanhıı l l.e 
\'!l'7•m ı\Tflir liai ~:•••n 

Alm:1 1\ n~1i .. yonu 
fl·lnbn. 

fLA !\! 

'f -+"'nbnl Le·ıazım :ııııirli
c;.;.,,.. hcı crlr kıtaat ihtiyacr 
iı-:n ~O torı ıeytin yağı 24 
ftdnd tesrin 0~4 cunıartesi 
.giiri.i c:a<ıt 14.30 da kapalı 
z;ırf ile almacakttr. Sartna
m~~ini görecP,klerin her gün 
ve münakasaya ic:tirak e<le
cekJ~rin belli saatten evet 
tP.kliflerini Tophanede sa
tımdma komic:;von11na getir 
meleri. (497) (7237) 

8-495:: 

Sıva~ C. l\liicldeinmumi
lifömf Pn: 

9186 lira 22 kuruş bedeli ke. 
şifle Sıvas hapishane ve tevkif. 

hanesiyle jandarma kara kol unun 
dahil ve hariç kısımlarmın ta. 

miratr kapalı zarf usuliyle ilk 
baharda havaların açılmasında 

imiaata başlanarak nihayet ma. 
yısm yirmisine kadar ikmal e . 

dilmek üzere yirmi gün müddet· 
le ve 17. 11. 934 salı günü ihale 

edilmek üzere münakasaya vaze· 
dilmiş olduğundan müddeti hi. 
tamında taliplerin yüzde yedi 
bucuk teminat akçeleriyle Srvas· 
ta C. Müddei U. liğinde müte . 
şekkil komisyona gelmeleri ve 
fazla iyzahat almak istiyenler 
şartnameyi okumak üzere her 
gUn C. Müddei U. Jik kalemine 

. mtiracaatları ilan olunur. 

l
r:~..-,. ;y:;~~~:..:~·~ ... ~~;a;~ ~~~ ~~ 

l Ankara Beledh e Reisli j!i 
~ . 
l · ilanları . 
~ 

( 4229,95) l ira bedeli keşit 
1i mahzeni evrak yanında 
taksi sokağına parke inı:ıası 
yirmi gün müddetle ve ka
palı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her 
glin Fen İşleri Müdürlüğü· 
ne müracaattan ve t aliple
rin 17 teşrinisani 934 cumar 
tesf günü saat on buçuğa 
kadar teminatlariyle birlik· 
te teklif mektuplarını bele• 
rlive encümenine vermeleri. 

(3156) 8-4839 

Kumbara bütün hir istikbaJdir. 

Anliara Ticaret ve Sanayi Odası 
sicilli ticaret bürosundan: 

Divanı Muhasebat memurları biriktirme ve yardım san· 
<lığı reisi tarafından 2279 numaralı kanur.un ikinci mad· 
desi mucibince tanzim ve Ankara valiliğine iyta edilip An· 
kara muhasebei hususiye müdürlüğünün 3. 11. 934 tarih ve 
7233 numaralı teskeresiyle berayı tescil odamıza tevdi e· 
dilmiş bulunan 23. T. Evel. 934 tarihli beyannamenin 4. ıı. 
934 tarihinde tescil ve bir suretinin berveçhizir aynen neş· 
redilmekte olduğu ilan olunur. 

2279 numaralı kanunun 2 inci madd~si mucibince ta11 • 
zim edilmiş olan beyannamedir. 

1 - Teşekkül etmiş olan sandığımız yalnız ortaklarına 
ikrazatta bulunmakta ve tahsil ettiği faiz miktarı yiizde 
1 Z yi tecıwü:r. etmemektedir. . 

2 - Sandığımız yaptrğı ikrazatta ort~k1arm'l tahmrl 
ettiği şeraiti kanunu mahsusunun ahkamı umumiyesi;•le 
esas mukavelenaınemizin emrettiği hususattan ib;ırett1r .. 

3 - Sandığımızın ortaklarrnci::ın aldı~ı faiz yü7.de 12 ~· 
tecavüz etmediğinden muhasebei hususiye için tefrik edı· 
lecek bir hisse yoktur. 

4 - İşbu beyannamemiz üc. ni;'>ha olar~. l{ takdim ınh?· 
dığından mezkur kanunun üçüncü maddesine tevfikan izıll 
verilmesini dilerim efendim. 

Divanı Muhasebat rrıemurlan 
Birikt;rrrı,. ve yarclcm 

SandT-'lı reisi 
8- 5o70 Ziya 



~KiNCi TEŞRiN 1934 SALI HAKİMİYETİ MlLJ..1YE SAYIFA 7 
cs:ı:ı 

-~ J{. .;;ntr:1 1 111< ve l\1athaac1hk Her nevi olan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon. 1230 
- '....... .... . : - .... • ' ,1 l " • . - • ' ·. '~··,,. ., .• ·• • . \ ..,. - .. ..... '• ... 4 .... . . .. . . -' . . ..,, .. ~ 

Eyi ve seri bir surette · 

FRANSIZCA 

İNGtLIZCE 
ALMANCA 

Asri lisanları 
Hususi 

l den 15 
~rinJsaniye 

BERLITZ ve umumi 

deı-sler 

hanenizde kadar 

reni kurslar 
açılıyor. 

MEKTEBİNDE ÖÖRENİNİZ 
'f'Ya 

mektcptf. 

Muhasip aranıyor. 

Tecrübe dersi meccanendir. 
İyi bir muhasebeciye ih

tiyaç vardır. Lisan bilenler 

tercih edilir. 

ANKARA: Kooperatif arkasında Ali Nazmi Bey apartrmanx 
İSTANBUL: 373 İstiklal caddesi. 8-4868 

Akba Kitap Evine müra-

---.uı111nıuuıııııuUlllllltllllllltı1111U1111111W_•_.ımu ı m•ı•ı•ı 
I! 

GÜZEL FATMA 1 
KLARABOW 1 

O • 11 ltlllW ıııa•WD-~111 

• - ı•ımıw:wmuıı11eımılJllWll1Pllll!!I 

1 
§ 

~ 
Nurkalem 

~ 

Yerli kurşunkalemlerinin her çeşidi piyasaya -= 
çıktı. Tamamen yerli malı olan kuyruklu yıldız İ 
markalı ~ 

Kurşun kalemlerini 1 
Kopya kalemlerini I!§ 

Renkli kopya kalemlerini ~ 
Kırmızt-mavi posta kalemıertnı 1 

Taşçı ve marangoz kalemlerini 1 
görmek ve tecrübe etmek icin Ankara dördüncü 
miJli sanayi sergisindeki 1 io numarah NURKA- = 
LEM Ltd şirketi kurşunkalem fabrikası standını zi- i 
yaret ediniz. Sipariş kabul edilir. 1 

Nurkalem kurşun kalemleri ecnebi mamulatın- 1 
dan her suretle üstündür. Kırtasiye mağazalarında 
~~~ 1 

NURKALEM LTD. ŞİRKETİ KURŞUNKA- 1 
LEM FABRİKASI; AYVANSARAY - İSTAN- • 
BU L. 8-4889 1 
-~--~--~~--
üeniz 1 '~~si Müdürlüiünden 
1 - Mektebimize 108 lira ücretle bir tarih muallimi ah

ttad. caktır. İsteklilerden hiç bir yerde vazif edar olmıyanlar 
ığerlcrine tercih edilecektir. 

2 - İsteklilerin üniversite tarih şubesi mezunlanndan 
~eya Maarüçe müseccel Lise tarih muallimlerinden bu
btUnnası ve mütekait zabitler için de üniversite de bilimti

an ehlivetname almış olması şarttır. 
3 - Taliplerin sıh'ıat ıaporu, hiisnühal kağıdı. Niıfus 

tezkeresi ehliyetnamelerinin tasdikli suretleriyle fotoğ
~Oı fiş veya kısaca hal tercümeleri ve hizmeti askeriye
lini ifa ettiğine dair vesaik ve mektepten verilcek teahhüt 
::~edi. suretiyle birlikte 10-2. Teşrin- 934 akşamına kadar 
,_~da 1le Heybeliada'daki mektep müdürlüğüne müracaat-
-arı. (7224) 8-4956 

Çıktı 
Enver Behnan Beyin 

• Tarihi sinema romanı olan (AYŞİM) pek güzel 
hır baskı ile satılığa çıkmıştır. 

• Kitap meraklılarının bu güzel kitaptan bir tane 
edınmelerini sağlık veririz. 

Değeri 60 kuruştur. 
Her kütüphaneden arayınız. 8- 5046 

saclarınız 

11 
dökülüyor mu? 

01 Ctrıcn dökülmesine mani 
llllu.z. 

!~~ZUK ECZAHANESİ 
t tahzaratmdan. 
w.~MOJEN: Saçların dö
'Qllll . 
ile esıne ve kepeklenmesi-
tonıani olur. 
lertrı~O JEN: Saçların kök -
ler. 1 kuvvetlendirir ve bes-

toM 
bir OJEN: Latif rayihab 
t~\ losyonudur. deposu 
lah eczahanesi her ec -
l'lrıd':ne ve ıtriyat mağazala-

I 
araYtnız. 

ln T o~ ... ~! iZ Kanzuk eczanesi ma mulitmdan. • • 
~enlere pelesenkli katran eksın 

Her ec.zanede bulunur. 

caat. 8-5048 

Gümrük Mu haf aza Umum 
l(umandanlı«!ı İstanllu1 Satın 

Alma Komisvonundan: 
~ - ~uhafaza Deniz teşkilatı kin yetmiş ton ikinci 

nevı Benzın kapalı zarfla 22-11-934 perşembe günü saat on 
dörtte ·eksi1tmiye konulmuştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün İstanbul Gümrük Mu
hafaza başmildürJü~ii binasındaki komisvondan alınabilir. 

3- İsteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili ol
duklarına dair vesika ile muvakkat teminat otan bin yedi 
yüz elli dokuz liralık vezne makbuzu veya banker kcfalet
nameleriyle birlikte te1dif mektuplarını belli saatten evel 
komisyona venneleri. 

(7162) 8-4957 -----
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

Bankamıza merbut teknik servislerle Ankara Subemizin 
Emlak ve ~yta~ ~ankasmm evelce işgal ettiği Anafarta
lar caddesındekı bınaya nakil ve orada muamele ifa et-
mekte olduğu ilan olunur. 8-5045 

Çif te1er Haraaı Müdürlüğünden: 
Müessesemizin kadro fazlası hayvanatından 20 baş 

kasaplık inek ile 20 baş tiftik keçi~i 20 baş da damızlık 
inek ve düğe ikinci teşrinin onuncucumartesi günü saat 
8 de Çifteler pazarında pazarlık suretivle satılacaktır. 
Hayvanatı görmek istiyenlerin Hara Müdürlüğüne mü -
racaatlan. (7262) 8--4986 

Esli.işehir IJisesi MüdürlüITTinden: 
Mektebimize alınacak 80 - 125 ton yerH kok kömürü 

22 birinciteşrin, 934 tarihinden iytibaren (20) gün müd
de:~: açık münakasaya konulmm:tur. İstiyenlerin şartla
" .. og-renmek üzere mektebe ve münakasaya iştirak için 
yuzde 7,5 muvakkat teminat mektuplariyle 11 ikinciteşrin 
934 pazar günü saat (JO) da mektepte toplanacak komis-
yona müracaatları. (3068) 8-4742 

SERVETİ FONUN ~ 

43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmaktaı~ 
olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeril 
A K B A kiitüphanesidir. Senelik abone 10 1ira. Be
her sayısı 20 kuruş. 

" .BIU,., R.-.Br.ll'lllClalmmCZIC31!~:. ... -~a• x-·-·--·· 
Elbise Miiı~akasası 

Hukuk Fakültesinden: 
r IA:Yli talebe için 150 takım elbise yaptırılacaktır. Ta
ıplerın 21-11-934 çarşamba günü saat 11 de müracaatları. 

(3209) 8--4945 

Ankara Valiliğinden: 
d ~erkez ilk mektepleri icin 8852 1ira muhammen be -

elh marangoz eşyası kapalı zarfla münakasaya konut
muş~r. $artnameyi görmek istiyen1erin her gün vilayet 
maan~ müdürlüğüne milracaatlan ve münakasaya gire
f!Jenn kanuni tarifata gö~e hazırJ1!acaklan kap~lı zarf-

15. 11. 934 saat 15 te vılayet Daımf Encilmenme ver-
meleri. (3252) 8-4985 

İzmir Memleket Hastahanesi 
Baştahip~Oinden: 

İzmir Memleket ve Eşrefpaşa hastahaneleriy1e Sanat-
13!' mektebin!n bir senelik ihtiyacı olan 46,360 kilo koyun 
etı. 1l8.000 kılo ekmeğin pazarlık suretiyle temini için ya
pıla~ !lanata talip zuhur etmediğinden 22-10-934 tannin
den ıtibaren 20 giin müddetle ve kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. Talipleden şeraiti görmek istfyen 
ler Ankara Sıhhat M6dürlüğüne müracaat1an ve rnlnaka
sa kanonunun ıo ve l 1 inci maddelerine g3re sarflarm lh
zan ye m6nakan ~nil olan ıt-ll-934 tarihine mUsad;f 
paıar günü saat 10 dan ı ı re kadar bmir EndimeDi daimi 
Yilayete müracaatları. ( 4412) 8-4798 

Anli.ara Nafıa 

Başmülıeııdisliğindeıı: 
Bedeli keşfi 400 lira olan Emniyet abidesinin arka ci 

betinde yapılacak baraka 8 T. sani 934 perşembe günü sa 
at 15 te pazarlıkla yapılacaktır. Taliplerin yevmi mezkfir· 
da muhasebei hususiye müdüriyetindeki komisyona müra· 
caatlan. (3293) 8-5054 

s\nkara ValiJi~nden: 
Etimesut yatı mektebinin 5251 lira 50 kuruş muham

men bedelli kuru erzakı kapalı zarfla münakasaya konul· 
muştur. Şartnameyi görmek istivenlerin her gün vilayet 
maarif müdürlüğüne miiracaatları ve münakasaya gire
ceklerin kanuni tarifata göre hazırhyacakları akpal ızarf· 
lan 15. l 1. 934 saat on beşte vilayet Dainır Encümenine 
venneleri. (3253) 8-4984 

r nhisarlar Umum l\ilüdiirlü!fünden: 
1 - Paşabahçe'de yeniden vaptlacak "106704 . lira be

deli keşifli fabrika inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasa· 
ya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartnamesiyle projeleri on be lira mu
kabilinde Cibalide Levazım Şubesi Nakit Muhasibi M~ 
sullüğünden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 7-1 t-934 tarihine müsadif sah günü saat 
on dörtte Cibali'de Levazım ve mübayaat şubesinde ya
pılacaktır. 

4 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre yu• 
karda tayin olunan gün ve saatten evel komisyona veril· 
melidir. 

S - Kırdınna, şartnamenin maddei mahsusası muci· 
hince fenni ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6- Talip olanların o/o 7,5 muvakkat teminat parasiyle 
birlikte müracatlan. (6755) 8-4658 

Hali tasfiyede 
Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim 

Şirketinden: 

Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi halk hisse
leri aşağıda yazılı şerait dairesinde Sümer Bank tarafın• 
dan tediye edilecektir. 

1 - Tediyata 15 teşrinisani 1934 tarihinden iytibaren 
başlanacaktır. 

2 - Tediye mahalli Uşakta, Uşak Terakkii Ziraat şir• 
keti merkezidir. 

3 - Hisse adetlerinin yekunu yirmi beşi tecavüz etml· 
yen (25 dahil) senedat hamillerine tamamı defaten öde
necektir. 

4 - Yirmi beş hisseden fazla hisseye sahip olan hiue• 
darlara hisse bedellerinin, 

A: Nısfı 15 teşrinisani 1934 tarihinden iytibaren, 
B: Diğer nısfı 1935 senesi birinci üç ayı zarfında Ba!l4 

kanın tesbit ve ilan edeceği bir tarihte ödenmek suretiyle 
iki müsavi taksitte tediye edilecektir. 

5 - Müracaatlar doğrudan doğnıya Uşakta TasfiJ m& 

murluğuna yapılacak ve tediyat müracaat sırası üzerinden 
iyf a edilecektir. 8-5025 
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Hakiki, saf, kati tesirli ASPİRİN, EB marka· 
sını faşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider• 
mek için başvuraca~ınız deva, dünyada 
meşhur,,.~ •müstahzarı olmalıdır. 

Polatlı Top. A. Sa. 
Al Ko. Riyasetinden 

310000 kg. kuru otun münakasası 10-2. Teş.- 934 cu
martesi günü saat 11 de icra edilecektir. Taliplerin yev
mi mezkur ve saatte muvakkat teminatlariyle birlikte ko
misyonda bulunmaları lüzumu ilan olunur. (3296) 

8--5056 

~ u l lll l l l l l il lll il l l l l l il l l l il l il lll l l il l l lll lllll l il l il il l il lll l l lll l l l il l l l lll l lll lll l l l l I 

; & İıı.e diş macunu ~ 
~En mükemmel bir diş macunudur. -
§ Çünkü: İki yüzü mütecaviz mütehassıs diş tabiple- = 
§ rinden mürekkep bir heyet tarafından ihzar olunmuş- SS 
§ tur. Ve bu heyet son terakkiyatı tetkik etmiş ve bütün ~ 
5 dünya mütehassıslarının da aradıkları bilUmum S = . = = evsafı hır araya tophyarak := 
~ l\ıline diş macunu nu ~ 
5 (4317) meydana gelmiştir. 8313 ~ 
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Divanı l\luhasehat Riyasetinden : 
Divanı muhasebat dairesi kalorifer ihtiyacı için müba-

P'aasına lüzum görülen 150 ton kadar Kadıköy kok kömürü 
münakasaya konulmuştur. İhale günü 9 teşrinisani 934 
saat 14 tedir. Talip olanların şeraiti anlamak için o gün
den evel idare ve hesap işleri müdürlüğüne müracaatları. 

(3082) 8--4713 

Esl{işelıir l..isesi Müdürl~Oiinden: 
Mektebimizin elektrik tesisatı 21 birinciteşrin 934 ta

rihinden iytibaren (20) gün müddetle a~ık münakasaya 
konulmuştur. İstiyenlerin proje, şartname ve mukavele • 
nameyi görmek üzere mektep idaresinet münakasaya iş· 
tirak için de tesisatı, bu gibi işleri muvaffakiyetle baı:ıar· 
mı~. fenni ehliyet vesiykasrm haiz bir mütehassısın neza
reti altında yaptıracaklarına dair noterlikten tasdikli bir 
taahhütname ve yüzde 7,5 teminat mektuplariyle müna· 
kasanın yapılacağı 10 ikinciteşrin 934 cumartesi günü 
saat onda mektepte toplanacak komisyona müracaattan. 

(3069) 8--4741 

Ankara inhisarlar . 
Başmüdürlüğünden: 

Çankırı tuzlasının idare binası tadilen tamir olunaca· 
ğmdan açık olarak yirmi gün müddetle münakasaya konul
muştur. İhale günü 24. l 1. 934 Cumartesi günü saat on 
beştedir. Şartnameyi görmek ve fazla matfimat almak is
tiyen taliplerin ihale gününe kadar Ankara İnhisarlar Baş 
müdürlüğüne müracaatları. (3309) 8--5074 .. .. '-' .. 

!!llDlrugu Ankara 
Müdürlüğünden 

Müdürlüğümüz ihtiyacı için sekiz ton yerli kok kömürü 
ile bin kilo kuru gürgen odunu pazarlıkla alınacaktır. Pazar 
hk 21. 11. 934 çarşamba günü saat 15 tedir. Vermek isti
yenlerin belli gün ve saatte güvenmeleriyle birlikte Güm
rükteki satınalma komisyonuna müracaatları. (3307~ 

8-5076 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

3000 kilo şimsir 
40 metre mikabı dişbudak kalas 

Muhtelif ölçü aletleri 
Muhtelif mikrometreler 

8/2.Teş./934 
8/ 2. Teş./934 
8/2.Teş./934 
8/2.Teş./1934 
12/2.Teş./934 50 kalem elektrik malzemesi 

300 kilo fırçalık tel J 
1000 adet ıa;tik parmaklık ) 12/2.Teş./934 

Elektrik malzemesi 12/2.Teş./934 
Altr kalem deri 13/2.Teş./934 
Bir ton grafit 13/2.Teş./934 
Kayaş çarkhanesinin inşasr 13/2.Teş./934 

500 adet namlu makkabı 13/2.Teş./934 
20000 Galvanizli tel halat 13/2.Teş./934 

Yukardaki malzemeler ayn ayn pazarlık suretiyle hi
zalanndaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ile müracaatlan. (3276) 8-5020 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

A ma Komisyonu ilanları 

Asağıda cins ve miktarı ve ihale günleri ve saatleri ya
zılı 4 kalem erzakm kapalı zarf usuliyle münakasaya ko -
nulmuştur. Talipleri teklif mektunlarivle beraber temi
natlarını he11i saatten evel Garp Hudut.Liva Kumandan· 
lrğ'T satmalma komic;vonuna müracaatları. (3124) 
Un 270000 12 / ll / 934 pazartesi saat 15 te 
Un 270000 15/ 11/ 934 ,, ,, 15 te 
Sığır eti 67 5000 15/ 11 / 934 ,, ,, 15 te 
Sığır eti 67 5000 15/11/934 ,, ,, 15 te 

fl,A N. 
Sıvas Garni.7.onu icın vtiz 

on beş hin kilo sıö-ır 'eti ka
palı zarf usulivle nıilnakasa 
ya knn11hnust11r. İhale tari
hi 22-2. Tes.-934 persembe 
günii saat on cfört bur.ukta
dır. ~artn:\mec;ini görmek 
istivenlerin her gün ve mil
nak;:ısava istirak cdece!de
rin ele mtlayyen c;aatten e
vel t .. ıı:;tif rnr'<tunlarivle sr
vas Frrka ~c:ıtmaolma lrnMis 
yo.nuna müracaatl:>n. (~208) 

8-4911 

t LAN 

Konya merkez kıtaat ve 
müessesat havvanatı kin 
kanalı zarf usulivle müna
kasava konulan dört vüz 
bin t,.ito :>manrn miinakasa
sr 2?-2. Tec::.. 934 perc::embe 
günü saat 14 tedir. Sartna
mesini P-Örmek istivenlerin 
Ankara Levazım Amirliı:Ti 
satımılıııa knmisvomma mii 
racaatlan taliplerin de betti 
saatten evel teklif mektup
larım Konva•da satrnalma 
komisyonım~ vermP-leri. 

(3206) 8--4912 

8---4780 

tLAN 

Bin liralık tuz alınacak -
tır. Pazarlı~ı 8 teşrinisani 
934 perşembe günü saat on 
birdedir. Sartnarnesini gör
mek i.lzcre her ciin ve pa -
zarh<Y,.. ic::tirak icin de temi -
natlarivle ber<.'her Ankara 
Leva?:ım Amirli fti S:ıtm al -
m:ı 1·r.misyonuna p-elm""l"ri. 
(3289) 8--5064 

tLAN 

Antalya•daki krtaat ihti
yacı icin iki ytlz yetmiş bin 
kilo unun kanalı 7arf usuı:te 
ihalesi 24-2. Teı:ı.-934 cu"':"':-.r
tesi saat 15 te vaprlaı::<ıktrr. 

Sartnamesini görmek isti
venlerin Ankara Levazım 

Amirti<{i satmalma komis
yonuna miira,.aatları ve ta· 
Jiplerin ele belli ~aattcn evet 
teminatlaryle hirlikte teklif 
mekt11nlanm Isnarta satm
alma Knmisyonunrı verme-
leri. (3175) 8--4948 

İLAN 

fLA N Bin liralık siyah cekirdek 

Kırk bin kilo Nohut mü- li kuru erik alınacaktır. Pa-
nakasai aleniye usulivle zar ığı 7 ikinci teşrin 934 
ihalesi 22 ikinci tec;rin 934 - carc::amba günü saat on bir
persembe günU saat 14 te· ~ 
dir. Sartnamesini ı;örmek 
ü:ı:ere her gün ve ihale gii
nü de vaktinde teminatla
riyle beraber Ankara leva
zım Amirli f"f i satmalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(3177) 8--4908 

İLAN 

Yüz kırk bin kilo kuru fa
sulyeye kapalı zarf günü 
teklif olunan fi::ıt gali görül
mfü;tür. Pazarhaı 8 te~rini -
sani 934 perşembe günü sa
at 14 tedir. Sartnamesini 
gönnek ürere ·· her gün ve 
pazarlığa iştirak icin de vak
tmda teminatbriyle beraber 
Ankara Levazım Amirliği 
satmalma komisyonuna gel-
meleri. (3288) 8 - 5065 

dedir. Sartnamesini görmek 
üzere her gün ve pa7.arhğa 
iştirak icin de teminattariy
le birlikte Ankara Leva
zım Amirliği satmalma ko
misyonuna gelm .. leri. (3291) 

8-5051 

f LAN 

Beşyüzelli bin kilo sama
na kapalı zarf günü talip 
cıkmadı. Pazarhğr 7. 2.teş 
934 Carsamba günü saat 14 . , 
tedir. Sartnamesini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa 
iştirak için de vaktinde te
minatlariyle beraber Anka
ra Levazım Amirliği Satın 
alma Komisyonu Riyaseti
ne gelmeleri. (3281) 

~~O~fl 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

CAG 
Samsun garnizonundakı 

hayvanat icin 340 bin kilo 
aroa kapalr hiirüm voli vle 
;ılmacaktrr. (herine brrakıl
masr 17-11-934 curııartesi 
günü saat 14 tedir. İstekli
lerin hağldırrını görmek icin 
her giin eksiltm:ve girecek
lerin ele belli gün ve saatin
de dHek okuntuları ve pey 
akceleriyle Samsundaki k<r 
misyon~ h:ıc:vurm;"ılan. 

(3234) 8---4953 
CAG 

Ankara, da Koca tepede 
kapalı bürüm yo1iyle bir 
kısla yantırılacaktır. Üzeri
ne hrrakılması 14-11-934 car 
:;;;mıha günü saat 11 dedir. 
Raö-h~ım ve projelerini gör 
ınek icin her giln, eksiltmi
t•e girmek için de helli gün 
ve saatinde isteklilerin di
let~ mektunlarrm ve pey ak
·elerini M. M. V. Sa. Al. 
Ko. nuna vermeleri. (3113) 

8--4785 
CAG 

(40) adet komple saraç 
takımı acı" eksiltme ile ah
nar.a.ktrr. H zerine bırakılma 
c;ı 20-tl-Q34 sa 1ı !?'i;nü saat 
on birdedir. 1 steklilerin bağ 
la<Yrm P-Örmek için her gün 
ve e1ı;:si1tmcsine girecekle
rin de pey akceleriyle gün 
ve saatinde M.M.V. Satm
alma komisvonuna basvur-
maları. (3215) 8---4914 

CAG 
Trabzon garnizonunda -

ki asker icin 348 bin kilo un 
kapalı b\irüm yotivle alına
caktır. t) zerine hrrakılma
sr 17. 11. 934 cumartesi gü
nü saat J 5 tedir. İsteklilerin 
belli g-ün ve saatmda dilek 
okuntulanm ve 2740 lira 50 
kums pey akçeleriyle Trab
zondakj komisyona haşvur
malan. (3250) 8--4975 

CAG 
Krnkkale askeri sanatlar 

mektepleri için aşağıda ya
zılı dokuz türlü eşya eksitt
miye konulmu~tur. Ü zerine 
bırakılması 25-2. Teş.- 934 
pa7.ar günil saat 14 ten 17 ye 
kadardır. İsteklilerin pey 
akceleriyle Mp. Sa. Al. Ko. 
nun;t ha~vurmal;ırı. (3216) 

Cinsi Takım 
Piiama 200 (500 metre 

Baş havlusu 
Sırt havlusu 
Pestemal 
Filirloks 
fanila 
Filidoks 

tisor mek
tepten ve
rilmek su
retiyle iy
mal edile-
cektir.} 

150 adet 
130 ,, 
95 ,, 

109 ,, 

<lon 377 ,, 
Tire çoraı, 164 çift 
Yiin çorap 223 .. 
Frenk gömleği 377 adet 

8--4940 
CAG 

Ordu için (14) metre tul 
ve (6,5) metre genişlik ve 
(5) metre yüksekliğ'inde k<r 
tay taşmır tertibatlı ve (20) 
yatak sığar hastane çadırla
riyle (7,20) metre uzunlu -
ğ-unda ve (6,5) metre geniş
liğinde ve avnı yükseklikte 
ameliyat çadırları satın ah-
., .... ,.._,.1, un +•1+""r'"Ttı t .. ,~n"H'•tı 

nakit ve kısmen de bono ile 
ödenecektir. · 

Bu cadırları vermeğ"e iSa 
tekti olanlar carlırlann ör -
nek, şekil. a~ırhk ve parası 
hakkında dilek okuntuları -
nr bildirmek ve bu hususta 
daha fazla haber almak üıe
re kataloğlariyle birlikte ıs. 
11. 934 pen~embe günü ak
samı saat 16 va kadar M.M. 
V. Sıhhat isleri dairesi hİ -
rinci ~11hesine nğramalan. 

(3266) 8--49q9 

CAÖ 
Ordu sıhhi ihtiyacı icin 

kaoah hiiriim yöndemiyle 
(155000) aflet pansuman pa 
keti 5. 12. 934 carsamba gü
nü ~aat 14 te satın alınacak
tır. t steklilerin bağ"lıhğınt 
görmek üzere her gün öğle
den sonra ve eksiltmeğe ge
leceklerin belli gün v saatıtl' 
dan önce dilek okuntuları 
ve pey akçelerile birlikte M. 
M. V. Satmalma komisoyo
nuna gelmeleri. (3302) 

8- 5062 

CAG 
10000 kilo dilgil yağı 
3846 ,, 712 C vakom yağJ 
2000 ,, kemik yağı 

Yukardaki üc türlü yağın 
acık eksiltmesine istekli 
çıkmadrıb icin kesişmeye bı· 
rakılmrstır. Ü zerine bırakıl
ması 10. 11. 934 cumartesi 
günü saat 14 tedir, isteklile
rin bağlılığım görmek üze
re her gün ve kesişmesine 
gireceklerin de pey akcele· 
riyle vaktmda M. M. V. sa
tmalma komisyonuna baş• 
vurmaları (3300) 8---5063 

CAG 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 

kapalı bürüm yöndemiyle 
21 takım seyyar baktroloji 
sandıkları 28. 11. 934 çar· 
şamba günü saat 1 4te satın 
alınacaktır. İsteklilerin bağ 
hhğmı görmek üzere her 
gün öğleden sonra ve eksilt 
meye gireceklerin belli gün 
ve saatmdan önce dilek o -
kuntulan ve nev akçeleriyle 
birlikte M. M. V. satmalma 
komisvonuna gelmeleri 

(3303) 8--5061 

CAô 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 

kanalı bürüm yöndemiyle 
728 adet muhtelif oksijen 
cihazları 1. 12. 934 cumarte
si gi;nii saat 14 te alınacak
tır. İsteklilerin bağ"hltğ'ını 
vnrmek üzere her gün öğ ... 
leden sonra eksiltmeye j!İ· 
receklerin belli gün ve saa
tmda önce dilek okuntula -
rı ve nev akceleriyle birlikte! 
M. M. V. satmalma komis -
vonuna gelmeleri. (330~) 

8--5059 
CAÔ 

Ordu sıhhi ihtiyacı için 
kapalı hürüm yöndemiyle 
50 kalem isnenciyari malze
mesi 3. 12 .934 pazartesi ~ii
nü ~~::ıt 14 te satın alınacak
tır. İsteklilerin bağhhğtnı: 
görmek üezere her gün öğ .. 
leden sonra ve eksiltmeye 
gireceklerin betli gün ve sa
atmdan önce dilek okuntu· 
ları ve oev ttkçeleriyle bir -
likte M. M. V. satmalma k<>' 
misyonuna gelmeleri (3304) 

R_ı:nı:n 

lmtiyu sahibı ve Batmu 
barriri FAl.IH RIFKI. 1 SİNEMALAR 1 

Umumi nefrİyatı idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAl --Çankırı caddesi civarında 
Hakımiyetı Milliye Matbaa 
trnda "asıtmıştır. 

1 1 YENi Bugün Bu gece 
.Pıerce licnoit'nın meşhur romanından 

muktebes: 
LÜBNAN KASRI MELİKESİ 

Tamamen Suriyede çevrilen bir filim 
Spinelly - Jean Murat - Chacatouni 

Aynca: Diinya havadisleri. 

Bugün, Bu gece 
1 KULÜP) 

"Arslan Adam., ın unutulmaz kalıı.ıı. .ı· 
nı meşhur sporcu BUSTER CRABBE 
tarafından temsil edilen: 

ARSLAN TARZAN 
Fransızca sö.ı:lü filim. 

Aynca: En veni dünva havadisleri 


