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ACjılan ilkmekteplerden bıri; Univers•te rektörü Cemil bey söz söylüyor; Rektörün nutkunu dinleyen Üniversite talebesi 

Mekteplerimizde 
imtihan usulü 
Bu ıene mektep imtihanları, 

üiğer senelere nisbetle biraz daha 
faz)a sıkı yapıldı. Bunun neticesi 
olarak mektepler yeni ders sene· 
si için açı1mağa hazırlanırken, im· 
tihanlarda muvaffak olamıyan ta· 
lebelerin tikayetleri başladı. U
mumiyetle sınıflrmda kalan tale -
belerin şikayetlerine o kadar ku- 1 

lak asılmaz. Çünkü bu türlü şi - ı 
kayetler muvaffakiyetaizliğin ta -
'bii bir neticesi gibi telakki olu· 
nur. 

B1munla beraber Maarif Veka
leti, bir dersten muvaffak olamı· 
yan talebelerin çokluğu kar§mn -
da b.nların imtihan evrakını ye
niden tetkik ettirmek kararınr ver
miştir. Bu kararda isabet bulun
duğu §Üphesizdir. 

Fakat bize öyle geliyor ki mek
teplerimizde imtihan işini, ~ahıi 
olmaktan ziyade umumi bir pren
sip meaeleai olarak tetkik etmek 
aaha doğrudur. Bugün tatbik c
'dilmekte olan imtihan sistemi na· 
zariyat noktasından cok mükem. 
mel olıa bile, şimdiy~ kadar ver
~iği neticelere göre memlektimi • 
zin ihtiyaç1ariyle hakikaten uy
ıun mudur? Değil midir? 

Bu nokta, halli icap eden bir 
mesele olarak önümüze gelmi§ 
bulunuyor. Malumdur ki mektep 

talebeleri eskiden her sene imti • 
han edilirdi. Bu imtihanlarda ta
lebeye verilen numaralar üzerine 
:tnuallimlcrin kanaatlerile mümey
yizlerin takdirleri de tesir ederdi. 
i am numara on, asgari üç olmak
la beraber bir de üssümizan nıik
Ya.sı kabul edilirdi. Şayet bir ta

lebenin imtihanda aldığı nunıara
JaTın yekunü üasümizan denilen 

derecey_i bulmazsa bu yekunü teş
l<iJ eden numaralar beşten fazla 
olsa hile gene sınıf geçilemezdi. 

Bugün tatbik edilmekte olan 
imt;ı~an usulünün esası işte şudur: 
llk mekteplerin birinci, ikinci, ü -

çüncü ve dördüncü sınıflarında sı
nrf geçmek için imtihan yoktur. ı 
Muallimler tahriri yoklama üzeri- , 

ne kanaat notu verirler. Bu ka- l 
naat notlarının vasatisi talebenin 
ehliyetine mikyas olur. Yalnız 

beşinci 11nıfta i.mtihan vardır Nu
maraların tamı beştir. Asgarisi 

uçtür. 

ilk mektebi bitiren talebe orta 
mektebe girdikten sonra birinci 
ımıftan ikinciye geçerken gene 

Mehmet ASIM 

P>namı ' Oncll •Ylfamıı ı inci sütununda) 

Ezinede bir cinayet 

insan değil 
canavar! 

•• 
Universite 

açıldı 

19 yaşındaki koca 16 ya
şındaki karısını öldürdü 

Rektörün nutkile 
başlıyan merasimi 
bir ders takip etti p ;q !!Jfl' M 

Ezine, (Hususi) - Ezineye 
sekiz kilometre uzakta çok güzel 
manzaralı bir köy vardır: Pazar 
köy.. Bu köyde Halil oğlu İsmail 
namında on dokuz yaşında bir 

Devamı 8 inci sayıfanın l lnct sUtununda) 

Vatandaş! 
Reyini kullan .. 

Belediy~ seçimının rey 
atma kısmı başladı 

İstanbul Üniversitesi dün sa. • 
bah saat 9 da Üniversite kon· 
ferans salonunda mera;imle aÇıl
mıştır. Merasimde Üniversite de-

(Devamı 7 inci aııyfanın ı ıncl sUtunund&) 

Isveç veliahtı 
bu akşam geliyor 

GLSTAV ADOLl" 
0

Ilz. 

lavcç Veliahti Prens Güıtav 
Adolf Hazretleriyle refikaları 
Prenses Lüiz ve kerimeleri Pem
ses lngrit bugün ıaat 17 de Vaaa· 
Iamd vapuru ile şehrimize gele -
ccklerdir. 

Misafirlerimiz, Haydarpaşa 

önlerinde demirliyecek olan va • 
purlarmda, muhabere müfettişi 
Hasan Rıza Paşa ile Hariciye ·be
şinci daire şefi Hulusi Fuat ve 
protokol müdürlüğü erkanından 

ı Şefkati Beyler tarafından hüku • 
1 met namına reımen istikbal edile

• ceklerdir. 

Yukarıda: Kadınlar birliği reisi Lati
fe Hanım, nutuk söyliyor. Aşağıda: 

Fatih Belediye sandrgına reyler 
atılıyor .. 

Belediye seçiminin rey atma 
kismr dün sabahtan itibaren baş· 
1amıştır. Kaymakamlık ve bele • 
diye §ubeleri binalarında bulunan 

(Devamı 8 inci say!~ ı mel ırtıtununda) 

Prens Güstav Adolf Hazretleri 
[ refikaları ve kerimeleri, h~ aktam 

hususi trenle Ankaraya gıdecek • 
lerdir. 

Talebeye 
ihtar! 

Maarif vekaletinin 
talebeye tebliği 
Ankara, 1 (A.A.) - Maarif 

vekaletinin talebeye tebliğ edil -
mek üzere mekteplere §U tamimi 
gönderdiğini haber aldık: 

(Dc\IWll % inci ıt;ı r!DJJm • Uncll aUtununda) 

Borsada mühim bir 
tecrübe yapılacak 

Tiftik sanayiini inkişaf ettirmek için ya
pılan teşebbüsler iyi neticeler veriyor 

Merkezi Ankarada bulunan 
tiftik cemiyeti reisi Yozgat mcb -
usu Sırrı Bey bir kaç gündcnberi 
şehrimizde bulunmaktadır. Sırrı 

Bey Bursada tiftik ipliklerinin 
krep döş in fabrikalarında kulla -
mlmast mümkün olup olmadığmı 
tetkik için gelmiştir. Bir iki gün 
sonra Bursaya geçecektir. 

Son zamanlarda tiftik fiatlan• 
mn biraz daha canlanmı olma
sından dolayı memnun görünen 
Sırn Bey bir muharririmizc de • 
miştir ki: 

- Hali hazıl'da tiftik fia'l! kilo 
(Devamı 8 inci eaytanın t tncf ıırOtuııunda 

Hala Darülaceze hissesi meselesi 

Sinemalar dün bir müd
det kapalı kaldılar! 

Dün kapatılan sinemaların birikmiş resimler 
alındıktan sonra açılmalarına müsaade edildi 
Üç ay evci sinemacılar arala -

rında yaptıkları bir toplantıda, 
Darülaceze resminin hiç bir hu

kuki mahiyeti olmadığına ve bu 
itibarla bu resmi vermemeye ka -

rar vermişlerdi. Sinemacılar ka
rarlarını yerine getirince 'belediye 

de sinemaları kapatmıştı. Sin~ 
macılarm Ankarada yaptık1arı te-

CLOttcn Myıfayı ~vlrlnlz) 

8 n ı ~ n. n ~ ü r u ~ n nı ~ i y o n ı u g u . 
GüreşlerePerşembe akşamı başlanıyor 

Oçünc•ü Balkan giirı:!'J l:illmpl)·oııluğu 
mü!lllbakaııına Jll'r r.mbo bllnii .ıkı:ıamı ha!j• 
Iıı.nacal,tır. Gıircşlcr Jrramm; Tiyatrosu blnR
ıımda )Upılacaktır. A,lnkta durmal. ı.ati ııu
rt>ttc yasak rdildlği lı;iıı tiyatroyu ıınrak o
turulacak .rer nisbctlrıdo SPJlr<'i ıılınıu•aldır. 
Bu ftlbıırla rc-rşı\lllbo ııabnhındnn ltlb:trl!n 
bnet satışına ba'.jlanması kararlJL~tınlmı'.jtır. 

. Dlln l'unnn gürrşçll<'rl ~hrlmh~fl J:'C'L 
nılıılcr \'C Icdcrol!lyon C'rldlnı 1arafıııdnıı kar-

ıtılnnmı,ıardır. Yulm.rıdııkl resim de Yuno.n 
gün1§~·Ucrlnl i<'dcras~on azaslle ooraber gös
te~iyor. Yunıın gcnı;lcrl; chrlmlro gelme· 
lcrinln :kendlll'rlnl ~ok ııc,hıdlrdlflnl bllha sa 
ı,al"l't 1?tnıJ,.lı•r ve J,rndll.,rlııl karşılayan giı. 
rt'"çilerlmlzılC'n Salmtn nyrı B;\TI gorll,.mu'.'i
lerdlr. 

Bulgar \ı' °l'ııı;osla\· 1nkıml nı 3 ıırııı, 
Romrn giirı•ı:çllrri dı, prrıwınbc gUnu §Chri
mlzn \1trnıı'} bııluııııraklardır. 
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Almanyada hasat bayramı 
d ll ! ............................................................ .. t 

:. aaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaa• ••••••••••••aaaaaeaa•aHte•••••• •• ı• 

O U Q a .. ~~ Devlete karşı ~~ i1litl8re ömür 
rından çelenk! 

,~'! Göbels söylüyor: Fohrerml Siz köylüden, 
işçiden ve askerden. bir devlet kurdunuz .. 

~--------------~ Haneln, 1 (A.A.) - (Alman· Bundan sonra söz alan propa· 
ya) bir dağın yamacında toplan • ganda nazırı M. Göbbela, hülisa
mış yelmiş bin köylünün huzuru tan şunu demiştir: 
ile kutlulanan "Hasat bayramı,, "f ürer' im, hava dalgalariyle 
na M. Hitler riyaset etmiştir. Bay- biribirine bağlı yedi yüz bin köy· 
ram yerine seksen tane, kocaman li.i kendilerine şereflerini iade et· 
oparlör ~onmuştu. tiğinz ve Vaymar hayaletnaen ve 

Ziraat n~zırı M. Valter Darre, demokrasinin saçma sözlerinden 
iki yüz bin kadara aylağa iş temin onları kurtardığınız için, size mil
ed?n yeni 'rejimin çiftçilik siyase· lelin minnettarlığını beyan edi-
tini methetmiştir. yorlar. 

Fürer 'im, yekpare bir çe1ik 
kalıbı gibi birleşik 66 milyon Al
man pe§inizden gidiyor. Siz, 
köylüden, işçiden ve askerden bir 
devlet kurdunuz.,, 

Bu nutuktan sonra köylü bir 
kadın, M. Hitlere buğday, çav· 
dar, arpa, mısır başakları ve 
ömür otu dallarından yapma bir 
çelenk evrmiştir. 

Arkasından, kürsüye çıkan 

devlet reiıi, hazirunu selamladık· 
lan sonra, yüz binlerce kişinin, 

hiç bir ayrı maksat gütmeden Ha· 
melne gelişlerini Fransız matbu -
atının ihtimal ki yanlış tefsir ede· 
ceklerini söylemiş ve hetbinane 
mülahazalarda bulunmuştur. 

"Biz, demiştir, :kuvvetli olma· 
ğa muhtacız. Bizler, ileri gitmiş 

bir işin değil, iflas etmiş bir mü· 
esaesenin mirasçılarıyız. Ancak, 
Alman milleti kendi kudretini an• 
lamıştır ve vazifesini çok iyi bil • 
mektedir.,, 

jj sonsuz itimat ıı= 
:: • • • • . 1 
gErganı ıstlkr az tahvılteırı 
H C tertibi 41 bin fazla ı: 
H taleple kapandı .. 
i~ Ankara, 1 (A.A.) - Ergani 
ii ıstikra:a tahvillerinin C tertibi 

i~ i~in ilan edilen ka:Yit müddeti u 
~~ dün a'l<şam hitam bulmuş ve her:: =· •• 
:: taraftan alınan malmata naza- n .. .. 
:: . 41 o o s: ~i ran tertıp mecmuunun . O İi 

ii hralık fazla taleple kapandığı ffn 
:: anlaşılmıştır. : .. .. 
g Büyük milletimizin bu vesi- g 
H le ile de milli işe karşı göster· H 
H diği alaka şükr..anla kaydedil- H 
.. ı· n mektedir. . ı: 
i ?: : : : : : ::::::: :: :: :: :::: :ı: x:: ::::::: :: ::: ::::::::::: :: :i! 

Cümhuriyetin on birinci 
y.I dönümü · 

Ankara, 1 (Hususi) - Cum
huriyetin on birinci yıl dönümünü 

kutlulama komisyonu, f ırkanm 
gönderdiği talimatnameye göre 

valinin riynsetinde mevki kuman· 
danı Sıtkı Paşa, Halkevi reisi 

Nafi Atuf, fırka vilayet idare he
yeti re;si Mümtaz, maarif müdü-

rü Rahmi Beylerin iıtirakiyle bu
gün ilk toplantmnı yapmıthr. 

T oplanhda kutlulama proıramı 

konu,ulmu,tur. 

CiümUş paralar 

Ankara, 1 (Husuıi) - Yeni 
gümüf paraların basılmr9 nümu • 

neleri kollekıiyonu Maliye Veki.· 
letine geldi. Tetkik edilecek, be· 

ğenili;ıe baıılmaıı için enıir veri· 

lce'ktir. 

şebbüsler üzerine teşekkü1' eden 
bir komisyon Darülaceze resmi· 
nin devlet şurasından geçmiş bir 
nh~arnnameye istinaden alındığını 
tesbit etmiş ve sinemacıların iti -
razlarının haksız olduğuna karar 
vermitti. Buna rağmen sinemacı· 
lar hala Darülaceze resmini ver
memekte ısrar ediyorlar, mesele
nin devlet şurasınca tetkik edil
mesi liııım geldiğini ileri sürüyor• 
laTdı. Diğer taraftan belediye on 
gün evel sinemacılara. tebligat ya
parak teşrinievelin birinden itiba
ren Darülaceze resmini vermele
rini, aksi takdirde sinemaların 

kapatılL'.~ağmı bildirmişti. Sine· 
macıların cvclki akşama kadar üç 
aydan beri biriken Darülaceze 
hissesini vermedikleri anlaşılınca 
dün sabah vilayet ve belediye rei· 
sliğince emniyet müdürlüğüne 

müıtacel bir emir verilmiş, eski 
Darülaceze hisselerini vermıyen 
ve bundan sonraki biletlerini ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

damgalatmıyan sinemaların der -
hal kapatılmaları bildirilmiştir. 

Bu emir üzerine dün zabıta me • 
murlar; bütün İstanbul sinemala· 
rına giderek evvela kişeleri, son· 

Iktısat Vekili Celal 
lspartada söylediği 

Beyin 
nutuk 

ra makine dairelerini mühürle-
mi!ler ve salonlarda bulunan 
müıterilerin biletlerini toplıyarak 
zabıt tutmuşlardır. Bu esnada 
sinemacılara biriken hisselerin 

Eğirdir, 1 (A.A.) - lktısat Ve- ı racat aanayiinde ilk modeli ve 
kili Celal Bey beraberinde Cahit tecrübesi olmak üzere gül yağı 
ve İzmir valisi Kazım Paşalar ve fabrikasını kuruyoruz. T es bit e· 
Isparta valisi Feyzi ve diğer meb- deceğimiz muayyen tipe sonuna 
us beyler olduğu halde hususi kadar sadık kalacağız. Ahcıla • 
trenle şehrimize gelmiştir. rın her sene ayni tipte mal a

derhal verilmesi, bundan somaki S. lktısat Vekili Celal Beyin 
biletlerin damgalandırılması, an· lspartada gül yağı fabrikasının a· 

cak bundan sonra sinemaların çılıtmda b:r nutuk söylediğini 
işlemesine müsaade edileceği bil- dün haber vermişlik. Ve1<il Bey 
dirilmiştir. Kişelerin mühürlen· bu nutkunda bilhassa demiştir 
mesi üzerine sinemalara halk gi- ki: 
rememiş, kapılarda birikmiştir. " Al 1 b' d d . l 
S. h" l . V 1. M h' . 'ı - ıcı ar ız en aıma e • 
ınema sa ıp erı a ı u ıttm . l 1 k · · l 

B .. ~ k t tb'k d ' ı mız ma a ma ıstıyor ar. Ve her eye muracaat euere a ı e ı· . 
l '- h kk d l~ ...... t 1 sene dcğısmiyen tipler anyorlar. en ~arar n ın a ma uma e· · 
d. k Bunlar modern ticarette teknik e· 
ınme istemitlerdir. Muhittin 

Bey memurların kanun ve nizam· saslardır. Gül yağcıhğmuzı bir 
lar dahilinde vazifelerini yaptık • servet vasıtası olarak kullanmak 
larını ıöyleyince bir kısım sine· icin bu değismiyen esaslı pren -
macılar An1<ara ile de görüşmü~ - siplere bağlanmak lazım gelir. 

lerdir. Ankaradan "Vali Beye Biz bütiin ih:cacat maddelerim:z -
de standardizasyona gitmek mec
buriyetini duyuyoruz. Bunun ih-

lacaklarından emin olmaları için 
icap ederse hükumetin garantisi -
ni de bu işe bağhyacağız.,, 

"lşin teknik kısmında bebeme· 
hal muvaffak olacağız. Harici 
ticaı·etinde de bir çok rakipleri • 
miz arasında sıkışarak yer almak 
surctilc giil yağlarımızın sürümü
nü temin, itibar ve hayıiyetini 
iade edeceğiz. Bllnda muvaffak 
olabilmek için şuur isler ve bil -
ha.!isa maksada sadakat ister. A· 
lakadarların bu temiz muhitte ça
lı~an müstahsillerin beklenen sa -
dakati göstereceklerinden emi • 
nim. ~u hald" bütün engelleri 
yıkmak kudretine malik bulunu • 
yoruz.,, 

müracaat ediniz., cevabı verilmiş, 
sinemacılar da nihayet eski hisıe· 
leri vermiye ve biletleri damga • 
landırmıya hazır bulunduklarını 

alakadarlara bildirmişlerdir. Bun 
dan sonra her ıinemadan biriken 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
öhjüler mUdürU şehrimize 

geliyor 

Ankara, 1 (Hususi) - lktıaat 
hisseler alınmış, bundan sonra 
kullanılacak biletlerde Darülfıce. Vekaleti ölçüler müdürü Bekir 

ze damga memurluğunca da dam· 
galanmıştır. Bu işler bittikten 
ıonr8itsİnema kişeleri ve makine 
dairelerindeki mühürler kaldırıl

mış, müşterilere damgalı biletler 
verilmiş, filmler gösterilmiye ba§· 
l~ıştır, 

Sıtkı Bey yarın lstanbula gidecek· 

tir. Oradan lzmiı~ geçecek olan 

Bekir Sıtkı Bey, İzmir mıntakası 

ölçüler işini tetkik edecektir. iz -

mir mmtakasındaki bu tetkikler 

bir hafta sürecektir. 

Maliye Veklleti tahsile 
talebe gönderiyor 

Ankara, 1 '(Hususi) -- Ma· 
liye Vekaleti tarafından, bir sene 
müddetle staj yapmak üzere, Av· 
:rupaya talebe gönderilecektir. 

Memurların müsabaka imti
hanları Ankara ve lıtanbulda ya· 
pılacaktır. 

Taliplerin (20) Teşrinievvele 
kadar Vekalete müracaat etmele· 
ri lazımdır. 

Terfi e ec hakimler 
dörty·'zü buluyor 

Ankara, 1 '(Hususi) - Hakim· 
lerin bir derece terfilerini göste
ren ve adliye tefrik encümenince 
hazırlanan listede dört yüz ka
dar hakimin ismi bulunduğu söy
leniyor. Bu listelerin, tefrik en • 
cümeninden çıkmasını müteakip 
ilan edileceği hakkındaki kanun 
hükmünü gi:iz önüne alarak l endi-

Demiryollarında 
nakli için 

Ankara, 1 (Hususi) Devlet 
Demiryollarında maden kömürü 
taşınmasına birinci teşrinin beşin· 
de başlanacaktır. Çok ucuz yeni 
bir tarife kullanılacaktır. O gün· 
den sonra, demiryollarında taşı· 

nacak her çeşit taş kömürü tonun· ı 
dan kilometre başında bir kuruş 

ne müracaat ettiğim tefrik encü· 
meni azasından ve zat işleri mü· 
dürü Kasım Bey bu isimlerin ya • 
kında çıkacak olan adliye ceride· 
si ile ı'leşredilccegini daha önce • 
den gazetelerle- neşrinin doğru ol· 
ına<lığmı ve esasen alakadarlara 
da ayrıca tebliğde bulunulacağı 
rı söı-ledi. 

maden kömürü 
ucuz tarife 
alınacaktır. Kok kömürü için bir 
vagonun en az yükü on tondur. 
Bu yeni ucuz tarifeye göre Hay • 
darpaşadan Eskişehre 314, Anka· 
raya 577, Sıvasa 1179, Adanaya 
1127. Kayseriye 957, Konyaya 
748, Malatyaya 1508, Elazize 
1628 kuruş verilecektir. 

Maliye l'ekô.leti nıüfettiş muavinliği 
imtihanları 17 ikinci 1 eşrinde 

Ankara, 1 (Hususi) - Maliye 
vekaleti, otuz beş lira maaşlı 
müfettit muavinlik imtihanlarını 
1 7 ikinci teşrinde yapmağı karar • 
laıtırmıttır. Talipler 31 birinci 

teşrine kadar Maliye Vekaletinin 
müfettişlik reisliğine müracaat 
edecekler ve nüfus cüzdanlariyle 
adreslerini, kendi el yazılariyle 

hal tercümelerinin hulasasını, as· 
kertik veıikaıını, mektep diplo • 
masım, sağlam ve yolculuğa da .. 

yanıklı olduklarına dair raporla· 
rmı göndereceklerdir. imtihanlar, 
maliye bütçe vergi nazariyelerin· 
den maliyemizin varidat muha5e· 
be teşkilatından, istikraz nazari· 

yelerinden, iktısattan yapılacak· 

tır. İmtihanda muvaffak olanlar 
üç yıl sonra yapılacak ehliyet im· 
tihanmda da kazanırlarsa müfct· 

tiş olacaklardır, bunlar bir yıl 
staj için Avrupaya gönderilec {• 
lerdir. 

........................ , ................................................................. . 

Talebeye ihtar 
-- (Baş taralı ı tncı 9yıtnda) 1 yaptığı tetkiklere ~azaran orta 

Mezuniyet ımıflarında bir tahsil müesseselerinin 1933 • 1934 
gruptan muvaffak' olamıyanlarm senesindeki çalışma verimi hepi .. 
yüksek sınıflara devam etmeleri mizi sevindirecek bir tekilde ol .. 
müsaadesi kaldırılmış ve geçen mamıştır. Vekalet yaptığı tet· 
ders yılında keyfiyet talebeye teb· kiklerde neticenin bu düşüklüğü • 
liğ edilerek ona göre çalışmaları nü icap ettiren amiller arasında 
bildirilmişti. Böyle olduğu halde en mühimlerinin ekseriya ders 
mezuniyet imtihanlarında tam müfredatmm tanzim ve muttarit 
olarak muvaffak olamıyan bir kı- bir ~ekilde takip olunmıyarak se
sım talebe, içinde bulundukları nenin bazı aylarında tedrisatın 
tahıil devresinin icap ettirdiği bü- pek ağır, bazı aylarında da faz· 
tün bilgileri kazanmadan daha la gitmesinden talebenin de mun• 
yüksek tahsil müeueselerine gir - tazam ve muttarit bir surette ha • 
mek istemektedir. Bu isteklerini zırlanmıyarak senenin bir iki a • 
yerine getirmek için gazetelere ymda sıhhatlerini ve fikri kabili· 
müracaat ederek, muhtelif ma • yellerini teşevvüşe ve zafa uğra• 
kamlara istidalar vererek bu mu· tacak şekilde çalışmakta olmala • 
vaffakıyetsizliklerini ilan etmek- rmdan ibaret bulunduğuna kani 
tedirler. Böyle olan talebelerimi- olmuştur. Bu sebepten 1934-1935 
zin lüzumsuz teşebbüslerle boş ders yılının başlamak üzere ol • 
yere geçirdikleri vakitlerini, ya· duğu bu günlerde tedrisatın inti • 
rım kalan derslerini tamamlamak zamı ve önümüzdeki okuma yılla
için sarfetmeleri daha makul ve rmda daha iyi neticelerin alınma· 
daha yerinde bir hareket olur. sı için vekalet müdür ve muallim· 

Talebelerin mercileri kendi lere tebligat yapmağı muvafık 
mekteplerinin müdürlükleridir. görmüştür. 

Hazan mercilerini tecavüz ede· 
rek vekaletimize müracaatlar va· 
ki olmaktadır. Bu tarzda hareket 
eden dilek ıahiplcrinin istidaları 
mekteplerine iade edilecektir. Ve· 
kaletimiz mektep müdürlüğü ka· 
nalından geçerek gelen müracaat· 
lan tetkik etmektedir. 

Sınıflarında ipka kalıp merci
lerini tecavüz ederek müracaat 
eden talebenin, lise ve orta mck • 
tepler talimatnamesi hükümleri 
dahilinde cezalandırılmaları için 
ayrıca mekteplerine de bildirile • 
cektir. 

Tedrisatta intizam 
Ankara, 1 (A.A.) - Haber a· 

hndığma göre maarif vekaletinin 

Ankarada belediye intihabı 
i~İ"1 haz.rhk 

Ankara, 1 (Hususi) - Beledi· 
ye intiha bile alakalı vilayet fırka 
nahiye reisleri bu akşam toplan • 
dılar. lntihabm devam edeceği 
günlerde nahiye ocakları mmta • 
kalarmda yapılacak el birliği ça· 
lışmalar üzerinde görüştüler. 

intihabın devam ettiği müd • 
detçe Hakimiyeti Milliye meydanı 
ile Saman pazarına birer kürsü 
konulacak, bazı hatipler bura • 

larda intihap hakkında söz sövli· 
yeceklerdir. Bunun için bir pro~· 
ram hazırlanmaktadır. 

• 
J 
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İŞARETLER 
-····························· 
Alman yada 

a thusianisme 
Almanyada bir knç senedir göze 

çarpan bir hudisc cereyan ediyor. Bu 
had~ Almanyada nüfusun tasfiyesi 

meselesidir. 
Almanyada 191S mütarekesinden 

beri devnrn eden vaziyet son seneler· 
de nüfusla iş arasındaki münasebahn 
kötü bir şekil alması bu tasfiyeyi za· 

rurile§tirmiıtir. 
Almanya 1871 harbinden evvel aşağı 

yukarı bugünküne yakın bir araziye 
sahipti.. Nüfusu da bugünküne naza• 
ran çok azdı. 40 milyondan daha faz· 
la değildi. O znman Almanya şimal 
Amerikasına en çok muhacir gönde -
ren memleketti. 

Almanyarun Sanayileımesi ve dün. 
ya piyasalnnna yayılması i§İ tamam • 
landığı zamanlara (1882) c kadar bu 
hal devam etti. Bundan sonra Alman. 
yada nüfus hem arttı, hem de muha •• 

ceret azaldı. 
1918 mütarekesi ve onu takip eden 

ıulh ıeneleı·i, -sulh senelerinin buhran· 
lan miislemlekelerc, emperyalist bir 
iktısat rejimine göre kurulmuş olan 
Alman nüfus kesafetine büyük darbe· 
lcr indirdi. 

lılc, 1.azançla nüfus arasında nİs· 
betler kayboldu. işsizlik başgösterdi. 
Açlar çoğaldı. Vaziyet o şekli aldı ki, 
nufus hakkındaki bedbin düşüncele • 
rindm dolayı alcybindc bir çok şey • 
lc.r aö:tlcnen Malthus'un nnznriycleri 
taha!--..kuk imkanı bulur gibi oldu. Ve 
hakikaten nüfusla hayat şartları arn • 
sındaki niıbctsizliği miıvazenelen • 
dirmek };in tabiat ve onun ardından 
insanlar faaliyete geçtiler. Tabii hadi· 
scleri şöyle tasnif etmek mümkündür. 

A) Mütarekeden beri Almanyada 
nüfus arttırma temposunu indinnİ§tİr. 
Bir :zamanlar binde 45 i hulnn do"'um 
bur.ün hinde yirmi beşi nşamamnktn • 
dır. 

B) İntiharların miktarı arlmı§tır. 
1930 için kaydedilen bu rakam 60 bi
ni bulmuştu. 

C) Bnkımsızlıktnn ölenlerin mik • 
tan da az değildir. 

lnsanlann bu tasfiye için nldıkln • 
r~ tedbirleri dy şöylece siralayabili • 
nz: 

A) Yahudilerin Almanya iJctısadi
yntındnn tasffycsi. 

ı;) Akimleştirme kanunu. 

C) Alkolik anaların, babnlarm ço
cukl.lrının düşürülme • k 

sı anunu .. 
Bu tedbirler nüfusun ta f" ••• 

~ s ıycsı ıçın 
anunı yollardan alınan tedb" l d" N""f ır er ır. 

u us fazlalığına karşı hemen dün-
yanın her yerinde ayni şekilde tedbir 
alınmıştır. Tarihin muht ı·r d • 1 . e ı cvır e -
rınde buna benzer h rekctl .. er goze cnr
par. 

lıpartada cılız çocukların Tnjet 
dağından atılması, eski araplard k • 
ı d• • d" • n ız 
arıa ırı, ırı mezarlara ..,0•• ··ı · 

o mu mesı 
hep bu nüfus fazlalığına karşı alı 
tedbirlerden başka bir şey dcğild~n 
• Bu zamanlarda Molthuscilik bütün 
§ıddetiylo devam ediyor. 

Almanyada müılemlckeciliğc da • 
yanarak kurulmuş olan emperyalist 
iktııadi bünyenin yıkılışı sadece 
Alman ordularının muharebe mcyda •• 
nında ıilnhı teslim etmelcri ile tamam
!anmıyor. Sulh günlerinde de bir çok 
msanlann kah tabiat, kah insan eliyle 
kurb n edilmesine sebep oluyor. 

Sadri Etem 

• 
ıs e 

e 

_ - VJHOT -
KONUŞUMLAR ......................... -..... _.... ..... 

eri mal 
cı. m t v ut )'in bir fıkr. sını 1a • 

sal tarak anlatıyorum. 
İngiltere kraliçesi, denize yeni in· 

diril c k olan buyuk bir vapur 
"Qucen Mary" ismini -ı; di. 

Bu isim koyma mernsimınde n §İ· 
şesi kırıldı? 

Bir şarap şi esı; halıs İngiliz şara
bı .. 

ilk mekteplerin 
70 i buluyor; 

birinci sınıflar nda talebe mevcudu 
maarif müdür üğü tedbir er aldı 

An ne olmu§tur, vapurlara isim koy-
ma meraıimind , ismi, babası vey 
anası kimse, varupun burnuna bir i· 
şe şampanya vurup kırar.. Bu bi 
merasimi rd halis Fransız § mpan -
yası kırılırdı. Liseler, orta ve ilk mektepler ; der ders yapacaklardır. Dersler, 

dün yeni ders yılı tedrisatına baş· ayrı muallimler tarafından veri
lamışlardır. Maarif vekaleti, hu lecektir. 
yıl hiç. bir cocuğun mektepsiz kal· Bu mekteplerde birinci grup 
maması i(ın icap eden bütün ted· abah aat dokuzda der e başlı • 
birleri almıştır. yacak tedrisat yarıma kadar süre· 

ilk mektepler ve orta mektep· cektir. ikinci grup için ders za
lerin birinci sınıfları oldukça ka· manı 14 45 e 16 arasıdır. Yarım 
labalıktır. llk mekteplerde sımt tedrisat yapan mektep baş mual
mevcudu 60 - 70 kişiyi bulmak· ]imlerine sınıf hocalığı verilm€ -
tadır. Bu vaziyeti gören maarif miştir · 
müdürlüğü, yeniden bazı tedbir- .Merkezde bulunan ve köy mu· 
ler alınmasını düşünmüştiır. alhmliklerine tayin edilen mual· 

k b
. l · f limler maarif müdürlüğüne mu -Me tep ına arı yem sını aç-

ı b 'Ik k racnat ederek itirazda bulunmuş· 
mıya uygun o an azı ı me • l . .. .. ..v.. .. 

1 d 
. d h 1 1 ardır. Maarıf mudurlugu bu mu· tep er e yem ers ene er açı a • . . 

k B
. 1 · f racaatları tetkık etmektedır. ca dır. ınn arı yenı sını açma· 

ga müsait olmıyan mektepler için 
yarım tedrisat şekli ka:bul edile· 
cektir. 

Talebenin bir kısmı öğleden e
ve) bir kısmı öğleden sonra dör • 

t 
tr 

a 
y 

Yeni hat dün sabah 
işletmiye açıldı 

Kadıköy - Bostancı tramvay ı 
hattı dün sabahtan itibaren işlen
miye açılmıştır. 

Sabahleyin sekizde ilk tramvay 
Kadıköy iskelesi yanından kalk • 
mış, doğruca Bostancıya gitmiş· 

tir. Halk yeni hatlar üzerinde İ§· 
liyen yeni ve asrı tramvay araba
larının evlerinin önünden geçişi -
ni tezahüratla i<arşılamışlnrdır. 

Yeni maarif müdür 
muavinleri 

Bu yıl ilk tedrisat müfettişleri -
nın teftiş mıntakaları değiştiril -
mi ve ilk tedn at müfetti leri a· 

st n 
urtu 

ulun 
şu 

6 T esrinievel Jstanbulun kur· . . 
tuluş gunüdür. Bu münasebetle 
cumartesi günü bir merasim yapı· 
lacaktır. Mera .. im progr mı ha -
zırlanmıştır. Cumartesi günü sa· 
bahleyin saat dokuzda askeri kı
talar, mektepler, cemiyetler Sul
tanahmette toplanacaklar ve sa· 
at on birde yürüyüşe geçerek Tak
!iİme gideceklerdir. Abidenin et
rafmdn şehir meclisi mektepler 
namına bir nutuk söylendikten 
sonra geçit resmi yapılacaktır. 
Gece Muhittin Bey tarafından 

Tramvay Kadıköyiınden Bos· Ma sim salonlarında ordu ve hü
tancıya yarım saatte gitmiştir. kumet erkanına bir yemek ziya· 
Hatların ve arabaların yeni olma· feti verile'C ği gibi İstanbul Halk
sı yüzünden tramvaylar istenilen evi merkezinde de bir danslı çay 
süratle gitmemiştir. Hatta gidiş verilecektir. Bundan başka Halk
gelişi intizama girince mesafenin evinin Beyoğlu şubesinde kon -
daha ziyade kısalacağt muhak • ser verilecek Alay köşkünde de 
kaktır. Kadıköy iskelesinden ve piyes temsil edilecektir. 
Bostancıdan karşılıklı her yedi .. ınnıınııııııuııumııı""'a'""' 
dakikada bir tramvay hareket e • i~ Erenköyüne otobüs işlcmekte-
decektir. Biri Kadıköyünden dir. 
Bostancıya ve diğeri K dıköyün· Kadıköyiinden Bostancıya bi -
den Suadiyeye olmak üzere 4 ve rinci mevki ücreti on il<i buçuk, 
14 numaralı iki sefer programı ikinci mevki ücreti on kuruştur. 
yapılmıştır. Şirketin taahhüt ettiği zaman-

Dünden itibaren Kadı - dan evcl tramvay işletmesi halkı 
köy Bostancı arasında j çok memnun etmiş, müdür Nec· 
otobüsler seyrüseferden çe- l mettin Sahir Beye teşekkür mek -

rasında yeni tayinler yapılmıştır. 

Bu arada, İstanbul ilk tedrisat 
müfetit lerinden Adil Bey maarif 
müdür muavinliğine tayin edil· 
miştir. Diğer mdavinliğe Şevket 

Süreyya Bey getirilmiştir. Veka -
leten vazife ö en izzet ve Mu· 
harrem B yler müfetti likteki va· 
zifelerine dön li lerdir. 

İstanbul ilk t dri at müfettiş· 
lerinden Hüsruneltin Beyin Baya· 
zıt vilayeti maarif müdürlüğüne 

.tayini yüksek tasdika iktiran el· 
mistir. 

Leyli meccani yazllacak 
tal~ elerin imtihanı 

Bu sene lise ve ort mekteplere 
alınacak leyli meccani t~lebenin 

imtihanlarına galata aray ve E
rcnköy kız li lerindc başlanmış· 
tır. imtihanlar birkaç gün daha 
sürecektir. 

Ehli hayvanJar sergisi 
dün açıldı 

Ehli hay" anlar sergisi dün sa
at on dört buçuh.-ta Edirnekapıda 

belediyenin yeni temizlik ahırla· 
rınd açılmıştır. 

Vali ve belediye l·eisi Muhittin 
Beyle muavin H mit, zira t mü
dürü Tahsin, baytar müdürü E
tem Beylerle birço c at ve hnyvnn 
meraklıları eraiye gelmislerdir. 

Baytar müdurü Etem Bey sergi 
binasının önünde bir nutuk söy
lemiş, bu arada sergi hakkında 
şöyle malumat vermiştir: 

O merasimde Fransız şampanyası 
.ikbal görmedi. Serbest ticar tin el 
h ı ı ol n Jngiltercnin kraliçesi; va· 
tnndaş yerli malı kullan! Emrin İta

at ederek vntandaşlanna ornck olmak 
isledi. 

1 ngiltcre gibi an n ye ğL-un b '· 
lı m mleketlcrde bile, mali, iktıaadı, 

mnddi ve prntik menfa t tehlikede ol· 
duğu zaman, • nan falan kalmıyor •. 

Kraliçenin bu h reketi, bugünkü 
vaziyetin 'azih bir timsalidir: Millı 
iHısntçılık. EsBSen buı:;in ne iktısnt 

milliyetten, ne d milliyet ikbsnttan 
ayrılabiliyor. 

Dünyanın en bi.ıyük imparatorlu .. 
ğunun kraliçesi - İngiliz lirasının dü
"ulc clmasınn rngm n - o buyük va • 
pura kendi ismini verirken, bir şişe 
Fransız şampanyası alabi 'rdi. Ha)>İr, 

bir ıi e ar pla iktifa etti. Fakat hu 
şarap lngıliz şarabıydı. Esas ol. n da 
budur. 

Şüphe yok ki, krn1içe bunu propn· 
anda için ynptı. lngiltcrcde, kral ve 

kraliçenin örnek olarak yaptıklan 

ıeylcr halk nrusında ndet olur. 
O merasimde, lm liçenin İngiliz şa· 

rabı il gemiye isim koyma ı, bize de 
örnek olmnlıdır. el:imi lzze 
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muştur. 

Bu sene sergide 18 kısrak, 4~ 
tay, 18 inek vardrr., 

Etem Beyin nutkundan sonra 
ali ve beledi} e Teisi Muhittin B. 

de bir nutuk söylemi , r ının 

seneden seneye yerli h yvanl rla 
zenginle tiğini ve ittikçe yerli 
hayvan neslinin ıslah edilece ini 
zikretmiştir. Sonra kapıdaki kor· 
deli. kesilerek içeri girilmiş, 

ve hayvanlar teker, teker tetkik 
edilmiştir. Muhittin Beye Vt; da
vetlilere h r hayvan üzerind ay• 
rı, ayrı izahat verilmiştir. Sergide 
bulunan kısraklardan Cırçırlı Ha
mit efendinin sahini birinciligi 

- Beygir ve sı ır hayvanatı • kazanmıştn-. 100 lira ikramiye 
nın ıslahı ve çoğaltılması yolun· almıştır. Taylardnn Bakırköylu 
dn, her vilayette oldu"u gibi ls • Hakkı cfendnin Ok ismindeki ta· 
tanbulda da her sene bir hayvan yı birinciligi kazanını tır. 
ergisi açılmaktadır. Bugün seki· Boğalardan birinciliğe layık 

zinci hayvan sergisi açılı~or. Ser- bulunmamıştır. Şamlılar köyün -
giye 927 senesinde 176, 928 te den Mehmet aganın bo ası ikinci, 
247, 929 da 148, 930 senesinde Kalitnr köyunden Mustafa cfen-
267. 931 senesind 191, 932 sene· dinin bogası üçüncü olmustur. 
sinde 186, 933 senesinde 167 hay- İn.eklerden de birinci yoktur. 
van girmiştir. Bu sene de 67 hay- , Kalitaryalı Osman efendinin ine
van iştirak etmiştır. Bu azlık, at, ei ikinci, Çatalcalı Hasan efen • 
katır, merk p ve koyunların, bil- dinin ineği üçündılüğü 'kazanmış· 
hassA ecnebi ırk mensup sıgır tır. 

kabul olunmnmaları sebep ol· duracaktır. kilmiştir. Şimdi Fenerhahçe ve tupları gönderilmiştir. 
~t~~~~~~==~~~~~~~~~~ 

hayvanatının ziraat vekaletinden Kazananlara 3000 lira mukfı.
g len talimat mucibince ergiye I' fat ,,erilmistir. Sergi iki gün açık 

- Dehri Efendi, ben iş adamıyım, 
iaf dinlemem. Snbahın altısı oldu mu, 
oil7iimü a,-.:ırıın-

• . • Derhal yataktan fırlar, ayakta 
bir fincnn çay içip" 

ası ı 

••• Vapurd so!ugu alırım .. 
• , • lıtanbuln çt" İm zaman sa-

at yedi buçu bulmuıtur. Hemen 
dükl< nı açar, t ı;ahın b. §•na iC~e • 
rim •• 

Dehri Efendi - P i uıuı..ıTI~ 

dar n y)e \:akit g irirs"n? 

J 1 
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Mekteplerimizde 
imtihan usulü 
... llaş maknlcdcn devam 

imtihan yoktur. lki tahriri yok -
lama ile bir kanaat notunun vasa
tiıi üçü tutarıa geçer. ikinci ıı -
nıftan üçüncüye gene böyle geçi
lir. Üçüncü ımıfta her ne kadar 
iki tahriri yoklama notu veriline 
de bunun ıınrf ıeçmeğe teıiri ola
maz. Burada doinıdan doğruya 
mezuniyet imtihanı yapılır. Me -
zuniyet imtihanında muvaffak o
lan liseye geçer. Sonra dördüncü, 
beıinci, altıncı ımıf lar da gene 
aynen orta kııımda olduğu gibi -
dir. Altıncı sınıf, liıenin ıon ıını

fıdrr. Burada bakalorya yapılır. 

Fikrimizce yeni imtihan ıiıte -
mine nazariyat itibariyle itiraz et
mek hakıızlık olur. Fakat bu u
sulün memleketmizde tatbikini 
güçleıtiren bir huıuıiyet vardır. 
Bu M mekteplerde talebelerin 
c;okluiudur. Öyle mekteplerimiz 
vardır ki burada bir muallim yüz 
hatta yüz ıyirmi talebeden mü -
rekkep denhaneyi idare etmeğe 
mecburdur. 

Sınıflardan talebe kesafeti bu 
dereceyi bulunca, muallimlerin 
C:lera ıeneıi eınasında bütün tale
beleriyle ayrı ayrı metgul olmala
rına imkan bulunamaz. Muallim 
talebenin ehliyetini, çahtkanlığı

nı, anlayıf dereceıini tamimiyle 
takdir edemez. 

Vaziyet bundan ibaret olunca 
muallimlerin kanaat notlarında 

arzu edilen kıymet yok demektir. 
lıte buıün imtihan usullerimizde 
en birinci zaif nokta buraııdır. 

ikinci mühim meıele; imtihan
da muvaffak olamıyan talebenin 
vaziyetidir. Meseli liıenin seki • 
zinci anufmda bir talebe vardır 
ki her dersten muvaffak olmuıtur. 
Yalnız bir derilen geçememiıtir. 

Bu talebenin ikinci ıene sonunda 
bu dersten yeniden imtihana gir· 
mek hakkı vardır, fakat artık kal· 
dığı ımıfa devam hakkı yoktur. 
Olsa da bu talebe, bi'r sene evvel 
imtihan vermit olduğu derılerle 
biç allkadar olmuyor. Sınrfta bir 
intizanuızlık ve yaramazlık unıu· 
ru oluyor. Bu talebe dokuzuncu 
ımrfa aeçerek, muvaffak olama -
inh 'dersten sene nihayetinde ge
ne imtihan vermek ;ıterae buna 
da idari ıebeplerden dolayı Maarif 
Veklleti muvafakat etmiyor. Ne· 
tice; her dersten gayet iyi notlar 
aldıiı halde yalmz bir denten 
muYaffall olamıyan bir talebe İ· 

kim:i bir imtihan verinceye kadar 
bir yıl teneri hayatı 'leçiriyor. Ça· 
lqea da bh- tek denle metgul o
luyor. Sene nihayetinde o tek 

denten iyi imtihan vererek ıınıf ı 
ıeçae bile bu 'defa evvelki sene 
o1iuduiu dersleri tamamen unut • 
mut oldulu için onlarla alakadar 

olan dersleri anlıyamıyor ! . An
lıyamayınca, ·bir sene mektep ha· 
ricinde kalmaıı, ikinci sene niha· 
yetindeki imtihanlarda yeni bir 
muvaff akiyetsizlili ıe'bebi teıkil 

ediyor! 
MehmetA•ım 

içki düşmanlan birliği 
reisi şehrimizde 

lıveç ayan azaımdan ve bey• 
nelmilel içki düımanları birlik 
reiıi M. Ol11on ,ehrimize gelmit 
ve Türkiye içki düımanları birli· 
ii rei.i profeaör F ahrettin Kerim 
leyl ziyaret ebnittir. 

M. Oluon, Türkiyedeki içki ile 
m~dele hareektlerini ve fikirle-

Uyuşturucu 
maddeler 

Dikkate değer 
rakamlar 

Kartel mümessilleri yeni- Türkiyede kadınlar erkek-
den müracaat ettiler lerden fazla •• 
Uyutturucu maddeler inhiıarı 

müdürü Ali Sami B. Pariıte kar· 
tel ile temas etmif, fakat kati bir 
netice elde edemiyerek dönmüt· 
tü. Öğrendiğimize göre kartel mü
me11illeri inhisar idaresine müra· 
caat ederek müzakereye devam 
isteğinde bulunmuılardır. Bugün· 
lerde konuımalara tekrar batla· 
nacaktır. 

Afyon satışı ile alakadar tüc • 
carlar dün Ali Sami Beyin riya· 
setinde bir toplantı yapmıılardır. 
Bu toplantıda afyon ıatııı üzerin· 
de baz! kararlar verilmiıtir. 

Seyfi ve Hasan Beyler 
hakkında yanlış bir haber 

Milliyet refikimizin dünkü sa· 
yıamda lstanbul gümrükleri bat 
müdürü Seyfi Beyle muhafaza 
bat müdürü Hasan Beyin Anka • 
raya geldiklerine, lıkenderiye, 
Pirede yaptıkları tetkiler hakkın • 
da hazırladıkları raporu bizzat 
Vekalete verdiklerine dair husu
si bir telgraf haberi çıkmııtır. 

Halbuki Seyfi ve Haıan BeylP-r 
şehrimizdedirler. Dün de vazi • 
feleri hatlarına gelmiıler ve çal'!· 
mıılardır. lskenderiye ve Pire 
ıeyahatleri hakkındaki raporları

nı daha bitirmemişlerdir. Bu iti· 
barla bugünlerde Ankaraya git • 
meleri de mevzuu bahs değildir. 

Tütün almak için Avus
turyadan heyet geliyor 
Avuıturya rejiai umumi müdü

rü ve maliye müsteıarı doktor 
Kari Dorek, yanında müteha11ıs· 

hırdan mürekkep bir heyet olduğu 
halde teırinievelin yedinci günü 
Palestina vapuru ile lzmire gele· 
cektir. 

Heyet, lzmir mıntakaıında 
mahsulümüzü tetkik edecek, ora· 
dan Bandırmaya, Bursa yolu ile 
,ehrimize gelecektir. Heyet mem· 
leketimizden birkaç milyon kilo 
tütün aldıktan ıonra Y unaniıtana 
geçecekitr. 

Vaktinde dükkanını kapa
mıyanlardan ceza alınacak 

Bazı dükkan ve mağazaların 
akfalllları muayyen zamanda ka • 
panmadıkları yapılan teftitlerde 
görülmüf, kaymakamlıklarca 
zabıt tutulmuıtur. Belediye reis· 
liği dün bu mesele hakkında kay· 
makam ve ıube müdürlerine bir 
tamim göndermif, zabıt varakası 
tutulmıyarak kaymakamların 
doğnıdan doğruya ve 1575 numa· 
ralı kanuna istinaden ıuçlular 
hakkında ceza kesip derhal alma· 
ları bildirilmiıtir. 

Liman şirketinde 
Liman ıirketi tasfiye heyeti, 

idare ve mürakip heyetlerinin ra· 
porlannı tetkik etmekte ve tasfiye 
itlerini de ıüratle neticelendirme
ğe çalıtmaktadır. Bir kanunuaa· 
nide tirket tamamen taıfiye edil· 

Dul kadınlar en ~ok Ankara 
ve latanbulda bulunuyor 

istatistiklerden alınan rakam .. 
lara göre Türkiyede kadın mikda· 
rı erkek mikdarından fazladır; 
bin erkeğe karıı bin yetmit dokuz 
kadın vardır. Bununla beraber 
bazı vilayetlerde, bu cümleden 
latanbul ve Ankarada erkek mik· 
tarı kadın miktarından fazladır. 
Kara mıntakaıında bin erkeğe 

kartı sekiz yüz yirmi dokuz kadın 
vardır. 

Evli olmıyan kadın ve erkek 
miktarına gelince: lıtanbulda 

281.606 bekar erkeğe kartı 165 
bin 459 kız, 90. 786 dul erkeğe 
mükabil 71.076 dul kadın, 20.795 
botanmıt erkeğe kartı 60.126 bo· 
şanmıı kadın vardır. 

Bu rakamlardan anlatıldığına 
göre latanbuldaki dul kadınların 
miktarı dul erkeklerden yedi miıli 
fazladır. Dul kadınların bu faz
lalığı bilhassa kendini Ankarada 
göıtermekte ve Ankarada 2.312 
dul erkeğe kartı 27 .227 dul kadm 
vardır ki bu. da bire on üç niıbe· 
tini verir. 

Türkiyede mevcut balkın 
13.269.606 aı müılüman, 109.906 
ıı ortodokı, 81 .872 si Yahudi, 
77.433 ü Ermeni, 39.511 i kato· 
lik, 24.307 si de proteatandır. 

Musevilerin en çok kalabalık 
bulundukları yerler lıtanbul 
(47.035), İzmir (18.157), Edir· 
ne (6.098), Buraa (1.915), Ça -
nakkale (1.845), Kırklareli (978) 
Ankara ( 663) tür. 

Türkiyede, Türkçeden ıonra en 
fazla konuıulan dil Arapçadır. 
Arapça 134.273 kiti tarafmdan 
konuıuWıaktadır. Arapçadan son· 
Rucma (119.822), lıpa~yolca 
'(68.900), Ermenice (64.745), 
Fransızca (8.496), ltalyanea 
(7.248) kiti tarafından konuıul • 
maktadır. 

lıtan~lda ıon zamanlarda ev· 
lenme miktrı devamlı ıurette art· 
maktadır. 1927 yılında 2.899, 
928 de 3.930, 929 da 2.944, 
930 da 4.352, 931 de 4.708 ev -
lenme 932 de 4.813 evlemne kayt 
edilmittir. 

Kadınlar en ziyade 19 - 24, 
erkekler ise 30 - 34 yatlarında 
evlenmektedirler. 

Zabıt tutuldu, fakat •• 
Belediye aon bir kararlar, na· 

kil vaırtalarında ıuç itliyenlerdeıı 
derhal ceza keıilmeıini memurla· 
nna bildirdi. ilk partide otuz, 
kırk otomobil hakkında zabıt tu· 
turdu. Şoförlerinin plikaıı alm· 
dı ve bunlar itlemekten menedil • 
di. Belediyenin bu ıon icraatını 
memnuniyetle kaydettik. 

iki gün evel, Sirkeci - Koca 
Moıtafapaıa arasında itliyen oto
büılerden biri, Aksaray poliı 
merkezi önünde çevrildi. Bu o • 
tobüıün ıuçu fazla yolcu almaktı. 
Fazla yolcular indirildi. Zabıt 
tutuldu. 3287 numaralı plakayı 
tntıyan bu otobüıün cezalandırıl· 

- maaı lazımdı. Bu ceza da, araba· 
rini çok dikate değer görerek mn muvakkat bir zaman için dahi 
Fahrettin Kerim Beydea uzun olsa seyrüıeferden meni idi. 3287 

mit olacaktır. 
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izahat almıftır. busrün Sirkeci - Koca Mustafa • 

Parasız süt 
yok! 

Müstahsillerle satıcılar 
arasında neler oluyor? 
Şehir dahilindeki ıüt ıatanla • 

rın hile yapmalarından dolayı ıüt 
müıtahıilleri ile ıüt satıcılarının 
araıı açılmııtı. Hatta aradaki bu 
gerginlik yüzünden sütün bir gün 
müıtahıiller tarafından parasız 
olarak halka dağıtılacağı yazıl· 

mıth· Yaptığımız tah~kata göre 
parasız ıüt dağıtma haberinin aılı 
yoktur. Yalnız müıtahıiller, ıüt 

satıcılarını hilesiz ıüt ı~tmağa ic
bar etmek üzere temaslarda bu· 
lnnmakta~ tedbirler almaktadır • 
lar. Bu meselenin bugünlerde 
halledilmesi bekleniyor. 

lıtanbulda iki bini geçen ıüt 

müıtahsili, ile üç bini geçen süt 
ıatıcııı vardır. Süt satıcıları süt· 
leri Kağıthane, Sarıyer ve civar 
köylerden temin etmektedirltt. 

Ticaret odası Vehbi Beye 
ikramiye veriyor 

lktısat Vekaleti hizmetinde bu· 
lunan memurların ayni zamanda 
hocalık yapmaları lktıaat Vekile· 
tince menedildikten sonra latan .. 
bul ticaret odaıı umumi katibi 
Vehbi Bey yükıek iktııat ve tica· 
ret mektebindeki hocalıtı tercih 
etmit ve umumi katiplikten çekil· 
mitti. Ticaret odası meclisi Veh· 
bi Beyin istifasını tetkik ve kendi· 
tinden İ7.ahat isteınittir. 

Vehbi Bey iıtenilen izahatı 

vermit, oda meclisi bu istifayı 
tee11ürle karşılamıt ve on bir se
nedir odada çalııan Vehbi Beye 
bir ikramiye verilmeıine karar 
vermiıtir. Vehbi Bey, yeni umu· 
mi kitip tayin edilinceye kadar 
eıki vazifesini görecektir. 

Salihli Belediye reisine 
işten el çektirilmiştir 
Salihli belediye reiıi Hasan Ha· 

mit Beye itten el çektirilmittir. 
Yeni intihap neticeıine kadar be
lediye reiıliğini vekaleten Manisa 
encümeni daimi bat katibi Ferit 
Bey yapacaktır. 

Ihsan Bey iyidir 
Dün bir gazetede maarif vekaleti 
talim ve terbiye heyeti reiıi lhıan 
Beyin bir konjeıtiyon nezfidima • 
ii haıtalığı ıeçirdiği, bunun neti· 
ceai olarak kendiıincle felç ala· 
metleri görüldüğü yazılmıttır. Bi· 
zim öğrendiiimize göre lhıan B. 
ıeçenlerde fazla çalııma neti· 
ceai olarak hafif bir ihtikanı di· 
maği ıeçirmit; fakat çabuk İyi • 
letmiftir. Şimdi Bostancıdaki e· 
vindedir. iyidir, iki gün evel bir 
arkadatımız kendiıini ıokakta 
gezerken görmüf, konuımuıtur. 

lhaan Beye ıeçmiı olusun, de· . 
rız. 

Ankara sergis; 
Cumhuriyet bayramında An

karada açılacak olan ıergiye lı • 
tanbuldan müracaat edecek olan 
firmalar hazll'hklannı bitirmek • 

Mahkemelerde 

Elektrik şirketi 
aleyhine bir da•• 

açddı 
Ölçüler kanununa muhalif 

reketinden dolayı ölçüler ıııiif 
tiıliii tarafından elektrik ti 
aleyhine bir dava açılmııtır. 
dava, dün, ikinci ceza mahk 
ıinde batlamııtır. Dava evr 
göre Elektrik tirketi, mu• 
müddet zarfında ölçüler müf 
liğine müracaat ederek aaatl 
damgalatmamiıtır. 

Muhakemede hazır bul 
Elektrik ıirketi bat müh 
Hatim Bey, saatlerin damı 
ması için müracaatta bul 
olduklarını, yalnız Elektrik ,· 
tinin mevcut saatlerinin ö!~ 
müfettiıliğine götürülerek d 
galatılması imkan haricinde o 
ğu için, bu cihetlerin nazan 
kate alınması için lktısat V 
tine müracaat ettiklerini aöf 
mittir. 

Hatim Bey: 
- lktııat Vekaletine mü 

atımızda bu imkinıızlıiı bil • 
dik. Saatlerin mahallinde 
memur tarafından tetkik edil 
damgalanmıını istedik. Bu · 
ğimiz yerinde görülerek tasvip 
dildi. Binaenaleyh kanunsUS 
hareket yoktur demektir, dedi. 

Neticede, ölçüler müfettİf 
mahkemeye çağrılarak vazİ1 
sorulmasına karar verilmittir. 

Beş yaşında çocuta 
tecavüz eden! 

Kırk bet Yatlarmcla Ali ~: 
de biri, beş yaıında Elif ıın1n 
bir yavrucağa tecavüzden • 
olarak alır cezada muhakeaıe 
dilmekte idi. Dün bu dava neti 
lenmİ§, suçlu üç ıene hapse 111 

kiim edilmittir. 

Metresini öldüren 
Evvelki gün Fenerde me 

Emineyi öldüren Hamit, dün 
kalanarak müddeiumumiliğe 
lim edilmiıtir. Hamit hakkı 
ıulh mahkemesi tarafından te 
müzekkeresi keailmiıtir. 

Çocuğunu denize at 
müşahede alhnda 

Kadıköyüne giderken bel! 
ıındaki çocuğunu denize atıp 

maktan suçlu Ayte Hanımm 
hakemeıi dün ajır ceza m 
meıinde görülecekti. Ay,e He 
bundan evelki celıede, kendi 
hazan cinnet arız olduiunu id 

etmİf, adli tıpta mütahede al 
alınmaıını iıtemiıti. Ayıe H 
mm bu iıteii kabul edilmiıti. 

Dünkü celsede maznunun 
niiz müıahede altında bulund 
anlatılmıf, muhakeme batka 
ıüne bırakılmııtır. 

Verilen 
ıun olmıyan ıiyaıi 

kaleler netrettiiinden 
Birlik Gazeteıi aleyhine aç 
davaya dün bakılmııtır. 

suçluların sabıkalarının aoru 
için batka bir güne bırakılmııtıt• 

L Otfinin muhakem .. i 
tedirler. Sergiye müracaat eden· Bir içki i.lcminde Nobar iılll· 
lerin ıayııı gittikçe çoğalmakta • 
dır. 

-·············--··--........ ---.................. ~ 
P&f& araımda serviılerine devam 
ediyor. 

Zabıt tutuldu, fakat ... 

de birini öldünnekten ıuçlu L"" 
nin muhakemeıine dün aftr c 
mahkemeıinde devam edilmitt" 

Muhakeme tahit celbi için ba 
bir ıüne bırakılmııtır. 
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Daranın ikinci karısı ve çocukları 
(Persepolis) sarayından ayrılmıyordu 

Güzel Arşe ele geçerse, hükümdar onu Persepolise gönderecekti. Fakat, 
Prenses (Hera) acaba bu vaziyet karşısında sükut mu edecekti? 
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Daranın Per epolis'de yaptırdığı sarayda karısı ve çocukları oturuyordu. (Bu resim, son zamanda Vaşington 
arkiyat Enstıtusiı mutehassı lan tara fmdan yapılan afriya.tta meydana cıka rılan Persepolis sarayının mcthalini ve 

muhteşem taraçasını gostcmıcktedir.) 

Şair Huma şiirini okur okumaz 
ortadan kaybolmuştu. Roma dil
beri evde bekliyordu. 

Altmışından sonra azan lran 
ta iri, Lijiyi nasıl yalnız bıraksın
dı?. 

Hükümdarın arkasındaki da -
vetliler arasında, iki zengin, ya -
vaı yavaş konuıuyordu: 

-:-. ~en Sahilin en zengin inci 
tacırıyım. Evlatlığımı buldur -
mak iqin, icap ederse bütün ser -
vetimi sarfedeceğim. 

- Beyhude uğraşacaksın! Onu 
bulmak kabil degil. 

- Ben bulduracağım.. Etrafa 
hir çok adamlar gönderdim. 

- Gönderdiğiniz adamlar siz
den pal'a çekerek sevgililerinin 
kollur arasında ya§ıyorlar .. Sizi 
aldatıyorlar! 

- Bu sözleri, beni hiddetlen • 
dirmek ve böyle bir gecede nete -
mi kaçırmak için söyledigi:oi bi -
liyorum. Arşeyi bulduracağım ves
ıelam .. 

- Vay .. Senin evlatlıgının da 
adı Arıe mi? 

f nci taciri boı bulunmuştu. Kır
dığı potu tamire çalışırken, sesleri 
biraz fazlaca yükselmiş olacak ki, 
birdenbire ummadıkları bir mü -
clr. hale ikisini de şaşırtmıfh. 

DAra başını ar kaya çevirmiş: 
- Demindenberi sizi dinliyo -

rum! 
Diyerek, inci taciriyle arkada

tmr yanına davet etmişti. 
inci tacirinin benzi sapsarı ol

muştu. O zaten her zaman ve her
kese karşı yalan söyliyemez, doğ
ru sözlü bir adamdı. 

DArl şaka olarak : 
- Br.nim Arşemi sen mi kaçır

im? 
Diyince taricin çeneleri birden 

kilitlenmiıti .. Korkudan titriyor -
du. 

Hükümdar: 
- Niçin cevap vermiyorsun? 

Sıtma nöbeti geçiriyormuısun gi
Jıi. bu titremeye sebep ne? 

Diye sordu. 
Dara, tacirin vaziyetinden f Üp

helenmişti. 
Bazan boş atmanın faydası 

yok değildi. Hükümdarın şakası 

işe yaramıflı. 

- Söyle bakalım , Arşe şimdi 

nerede 
İnci taciri her şeyin meydana 

çıktığını zannederek, Hükümda • 
rın sualine menfi cevap vereme • 
di: 

- Bilmiyorum, dedi, üç gün -
denberi meydanda yoktur. Onu 
kaçırmıtlar galiba .. ! 

Dara birdenbire yerinden kalk
tı ve gözlerini açarak haykırdı: 

- Ben onu bir aydanberi aralı· 
Yordum. Demek ki üç gün evve
liıine kadar meydanda idi, öyle 
:rni? 

İnci taciri hakikati söylemeğe 
mecbur olmuştu: 

- Lidyalı Arzames onu zindan 
dan kaçırmıştı. Bana emanet o
larak bırakmıftı . Size getirmeğe 
cesaretim yoktu. Beni affediniz, 
haımetmeap ! 

Diyerek hükümdarın ayakları • 
na kapandı. 

Dara hem hiddetliydi .. Hem de 
sevinmişti. 

Arşe gibi güzel bir kadının bu -
lunmasından hükümdar elbette 
sevinecekti. Çünkü aktamdanbe
ri göz gezdirdiği kadınlar arasın
da, Dara, Arte kadar güzel ve se
vim 1 i bir kadın göremiyordu. 

Arşe sadece güzel bir kadın 
değildi. O ayni zamanda ten ve 
sehhar bir kadındı .. Gülütü, yürü-

yÜfÜ, kıvraklığı ve bilhaıas ıeıi· 
nin güzeJliği hükümdarı kendisi
ne diğer kadınlardan çok daha 
fazla ısındırmıştı. 

'Libya) da az kanı 11cak bir 
kadın değildi. Fakat, Libya es • 
mer güzeliydi. 

Dara, beyaz kadınlardan daha 
çok hoşlanıyordu. 

lran hükümdarı, Arşeyi ilk de
fa gördüğü zaman: 

- Süt, senin yanında esmerle • 
fiyor. Ve pamuk, muhakkak ki 
rengini senin beyaz teninden al -
mıştrr! 

Demişti. 

Dara, inci tacirinden aldığı taf
silat üzerine şehirde sıkı bir tara
ma yaptırmağa karar vermiş ve 
derhal etrafa arayıcılar çıkartmıt· 
h. 

Zevk ve neteyi her şeyden üs -
tün sayan hükümdar, (Arşe) yi 
elde ederse, Babilden uzaklaştı -
racakb. 

(Persepolis) sarayının in.tası 

yeni bitmişti. Hükümdar, (Arşe) 
yi Persepolise gönderecek, kendi
si de ara sıra oraya gidecekti. 

Sahilin işgalinden sonra, Per • 
sepolis tam manasiyle tenhalaş • 
mış, sakin bir münzevi şehir ol • 
muştu. Gürültüden kaçan hasla • 
larla bazı ihtiyar a .. ilzadeler Per -
sepoli~teki sayfiyelerine gidiyor • 
lardı. 

Persepo)is sarayında Daranın 

ikinci karısı oturuyordu. Hüküm
darın bu kadından iki oçcuğu var
dı. Çocukların biri on, ceğ ir on 
dört yaşına girmişti . 

İkisi de erkekti .. Dara hu ço -
cuklarm terbivelerine çok ehem • 
miyet veriyordu. Sara:> da müte -
addit hocaların terbiye ve neza -
reti altında büyüyen çocuklar a • 
nalarında:o ayrıldıkları için, Di • 

Ölüme Susaqan Gönül 
O seneki reıim sergisinin açıl

ması çok güzel, çok kalabalık ol
du. 

Cavza ile Nesrin, güçlükle bü -
yük salona girebildiler. Resimle • 
re göz atmağa başladılar. Tam 
orta yerde, büyük bir portre var • 
dı. 

Neırin bu reımin önünde dura
ladı, bu resme ötekiler de baktığı 
gibi lakayt bakmadı. 

Bu, ayakta bir kadın portresiy
di. 

Üstünde mavi bir tuvalet vardı. 
Çıplak omuzları harikulade gü • 
zeldi. Yüzünde tatlı, munis, rakik 
ve ayni zamanda hazin bir ifade 
vardı. 

Bu resim o kadar canlıydı, ki 
ressamın modeline a§ık olduğuna 
şüphe yoktu. Böyle bir şaheser 
ancak ıevgi ile yaratılabilirdi. 

Ca vza hayran olmuştu: 
- Hariblide, diyordu ... Şahe

ser .. . Dur bakalım ressamı kim. 
Elindeki kato)uğu karıttırdı. 
- Buldum "karımın portresi,, 

Celil Asaf. 
Nesrinin başına sanki bir yıldı· 

rım düttü. 
Sarardı. gözlerinin feri kaçtı .. 

Bütün vücudu titredi. Cavza hanı· 
mın kolunu tuttu. sarstı: 

- Ne dediniz? 
Cavza Nesrinin halini gorunce 

şaşaladı: 
- Ne oluyorsun Nesrin? ... Nen 

var? ... 
Nesrin kataloğu kaptı ve keke -

liyerek okudu: 
"Karımın portresi,, Celll Aıaf ... 
Kolları yanına sarktı. Gözleri -

ni portreye dikti ve kekeledi: 
- Celil. .. Karısı ... 
Ve ıanki korkunç bir hayal gö

rüyormuş gibi haykırarak gerile

di. 
Salonun kapısından, portrenin 

canlısı girmitti. Yanında Ce1il A
saf vardı. 

Nesrin çırpındı, sendeledi, ol -
du yere yuvarlanıverdi. ,,. ,,. ,,. 

Celil Asaf, kendini öldürmek 
fikriyle yola çıkmıf, fakat bir tür
lü canına kıyamamış, yapacağı 
şeyin kötülüğünü, manasızlığını 
idrak etmİf, geri dönmüttü. 

Evlenmişlerdi. 
Karr koca çok mesut bir ömür 

sürüyorlardı. 
Celil Aıaf tekrar hayata kavut· 

mut ve hayatı sevmeğe başlamıı-

tt ... 
Kalbindeki yaranın kapandığı-

nı ıanıyordu ... 
IKlNCl KISIM 

- 1 -
Karı koca, kıt ortası Ankara

dan kalkıp lstanbula geldiler. 
Cavit onlardan evvel, küçük, 

güzel bir apartman bulmuştu. A • 

---NlletPKV8~· ... ··-· ... --·-
ri.nın ilk zevcesi olan bu kadın 
Penepolisten uzaklaşmıyordu. 

(Bahter) kralının kızı olan 
Prenses (Hera) , Daranın ikinci 
karmydı. (Hera). Dara saraya 
nikahlı olarak ikinci bir kadın ge
tirdiği zaman, (Hera) ile nikah 
mukavelesi feshedilecekti. Dara 
ikinci karısını Babilden ayınnı • 
yor, çocukların anaıı da Perıe • 
polisten Babile gelemiyordu. 

Oba (Arıe) yi Peraepolise 
gönderine, Prenses (Hera) aca· 
ba bu vaziyet kartıımda ıükGt mu 
edecekti? 

(Devamı var) 

Yazan . Selami izzet 
partmanı battan &fagı yeni dö • 
tıediier. Eskilerden hiç bir fey al• 
madılar. 

- Yeni kalplere yeni ef yalar? 
diyorlardı . 

Celil Asaf çalııtı. Karmnın 

portresini bitirdi. Sergiye İftirak 
etti. 

O gün Şahendenin sevincin~ 
uç bucak yoktu... Sevinç iç.inde 
sergiye geldi ve portresini görmek 
için doğru büyük salona girdi. 

itte o zaman Nesrin onları gör· 

dü. 
Celil, daha etiğe ayak basmcıı 

Nearini tanıdı, fakat aldırış etme· 
di, görmemezlikten geldi ... Fakat 
Nesrin bayılıp yere düşünce, koş· 
mak, atılmak, onu bağrına bastır· 
mak arzuıuna kapıldı. 

Faka tCavidin eli omuzuna ya• 

pıtlı: 

- Celil, fU grup manzarası kl· 
min? ... Güzel eser .... 

Ve usulca mırıldandı: 
· - Bana bak, kendini topla .•• 

Öı\imden kurtulduğunu unutma .• 
lki erkeğin esrarengiz hali Şa· 

hendenin gözünden kaçmadı ... 
Gözlerini Celilin yüzüne dikmişti. 
Birdenbire sordu: 

- Ne oldun? Nen var? 
Endite ile titriyen bu ıes, Celili 

kendine getirdi: 
- Bir şeyim yok. 
Ve karısının koluna girip ilave 

etti: 
k d ... 1 '? - Burası çok sıca egı mı .•. 

Haydi çıkalım. 
Cavit derhal atıldı: 
- Evet, evet çıkalım, ben pat-

lıyorum. 
fakat Celil yerinde durdu. :Alnı 

kmfh. Kaıları çatıldı. Gözlerin
de bir kin yandı ... 

.... Cavza hanım, 'bir iki kitinin 
yardımiyle Nesrini kaldırmış, tah· 
ta koltuklardan birine oturtmuş-

tu. 
Şimdi genç kadının etrafını er· 

kekler sarmış, göğsünü çözmeğe 
uğratıyorlardı. Bunlardan biri 
Feyyazın ahpabındandı. Cavza 

ona seslendi: 
- R\ca ederim, ıiz burada met· 

gul olmayınız, Feyyaz beye tele· 

fon ediniz. 
- Nereye? 
- Klüptedir ... Yllhut bir oto • 

mobile bininiz, gidip alınız. 
- Hacet kalmadı ... ltte Feyyaz 

gellyor. 
Tesadüf olarak, F eyyazm da 

sergiyi gezmek aklına esmit v.e 
gelmişti. llerledi ve bir an, Cehl 
ile burun buruna denecek kadar 

yakın geldi. 
Bu kartılaıma, Celilin üstünde 

na1tl geçici bir teıir uyandırdıysa, 
Feyyaz da o derece afallattı. 

Bereket venin Cavit kendini 
kaybetmedi. Arkadaşının kolunu 
tuttu, dışarı sürükledi: 

- Yahu sen de mi kadın gibi 

bayılacaksın 1 
Atağı indiler. Havaya çıkınca 

Celil alnını sildi ve muvafık bir 

yalan uydurdu: 
_ Sıcak, kalabalık batımı dörr-

d .. d"" A. .. kalsın Ü7'"'"'""" fena • ur u... .. 
Irk geliyordu ... 

- lyilettin ya? ... 
- İyiyim, ama artık eve gide· 

lim. 
Şahende tek kelime söyleme · 

mit, fak at olup biten teylerin hiç 
birini de aözünden kaçırmamıttı. 

(Sonu yarın) 



# A 

l-llKAYE 
Başladı bitti ... 

_ ... ' ·. o Müellifi : Selami izzet 
Haftada iki üç gece, ihtiyar ba- j 

hasına: 
- Ağlama, baıka İ§ bulursun. 
Beraber yemeğe gittiler. Gece 

sinemaya gittiler. - Atel)'lede it var, ıecikece
ğim, derdi. 

Gider, sevgilisi ile buluıurdu. 
Ahmet hem çahıarak para ka • 

zanan, 1hem de anasiyle babasının 
gönderdikleri parayla keyif süren 
bir gençti. 

Şefika da henüz koklanınamıı 
bir güldü. 

Ahmet kokladı ... . "' . 
Bir gece, soğuk, buz gibi bir 

kanun gecesi, Ahmet uyandı. Ge
rindi. Eli, yabancı bir vücuda de· 
yince yerinden sıçradı. Kalktı .. 
Elektriği çevirip ıaate baktı: Üç!. 

- Sen hala burada mısın? 
Şefika ağlıyordu: 

- Babama ne diyeceğim? 
- Haydi, çabuk ol, kalk git. 
Ağlıyarak giyindi, çıktı. 
Ahmet arkasından baka kaldı. 

Za\'allı kı:z? Nereye gidecekti? 
Ya babasına ne diyecekti? Ama 
onu sabaha kadar alakoyamazdı. 
Ba,ma hela açmı§ olurdu .... 

Yarın babaya söyliyecek bir ya· 
lan bulunurdu elbet ... 

Eiektriği söndürdü, yattı .. Uyu· 
du 

• • • 
Şdikanın babası gece yar11ına 

kadar okuyarak avundu. Saat on 
ikiyi çalınca Göylendi: 

- Neye geç kaldı ya? .. 

Bir müddet dolaıtı. Pencereyi 
~çıp sokağa baktı. Saat birde kaı• 
helini giydi. Kızının çalıştığı a • 
telyeye gitti. Çaldı, çaldı, niha· 
yet açtılar. 

- Bütün işçiler akşam altıda 
gitti. Senin kız da gitti ... 

- Gece işleri yok mu? 
- Bu mevsimde gece işi ne ae· 

Ş~fikı;ının babası halktan bir 
adamdı. Namus kaderi bilirdi. . ,,. "' 

.... Merkezin ışığı gözüne çarp· 
h. Girdi .. Merkezi alakadar edi
ci hiç bir vaka yoktu. Kaza fa• 
lan da olmamıftı. 
Teıekkür etti, çıktı. 
E-rinin önüne geHnce, eı1kte bir 

gölge gördü. Ko,tu ... Baba kız u· 
zun müddet gözgöze bakıştılar. 

- Nereden geliyrosun? 
Kızın kolunu tuttu ve cevap ver 

meıine vakit bırakmadan: 
-· Yalan ıöyleme .. 
Ve kızrn kolunu kıracakmıt gi • 

bi sıkıyordu. Şefika inledi: 
- Demek doğru ... Demek ça • 

inura yuvarlandın ha?... Defol ... 
Bir daha evime ayak baıma ... 

"' . "' 
Sabaha kartı ıaat dörtte, Şefi· 

ka ka:ldırımda kaldı. 
Ne yaptığı malum. 
Ahmedin kapısı çalındı. Ağlı -

yan, yalvaran bir hınçkınk du -
yuldu. 

Heyecanlı bir gece ... Şefika ağ
lıyarak batına gelenleri anlattı. 
Ahmet cidden müteessir oldu: 

- Hele gel yat, sabah olsun 
düşünürüz. 

:(o :(o ,,. 

Sabah vaziyeti değiıtirmedi. Öğ
le bütün bütün müşkülleştirdi. Şe
fika ge'e ağlıyarak geldi. Atel • 
yeden yol vermitlerdi. Atelye sa -
hibi: .. Bahasının evinden kovu • 

Ertesi günü Şefika it buldu. 
- Gündüzleri çalışacağım. Ye· 

mekleri de orada yiyeceğim. Ama 
müsaade edersen geceleri buraya 
geleceğim. Bir oda kiralıyacak ka
dar param yok. 
Razı oldu. 
Fakat ertesi gün sordu: 
- Babanla barıfmağa niyetin 

yok mu? 
- Asla! .. 

"' * • 
Bir kadın araya girdi. Şefika • 

nın babasına gitti. Adam köpür· 
dü: 

- Çamura düıtü, çamurda kal
sın ... Benim öyle kızım yok. 

Ama Ahmet af allam\ttı. Bir • 
denbire sırtına bir kadın yükü 
yüklenince ıatalamıştı. Kendi 
kendine dü~ünüyordu: 

"Şefika ile evlenemem. Bu yol· 
da yaşıyamam ... Eğer Şefika uzun 
müddet bu hayatı seveceğini sanı· 
yona aldanıyor. Ama güzel kız 

da ... Gülüıüne bayılıyorum .. Hoı, 
onu bırakırsam elbette bir talipli· 
5i çıkar ... Bak bu tuhaf, henden 
ayrılacak oluna, batka birini bu • 
lacak ... Hayır ... Sahiden onu se • 

. ? 
vıyor muyum • ,, 

"' lf. • 

Ahmedin gün görmüı bir dostu 
vardı. Ona gitti. Akıl danıftı. 

Bu dostu, sobanm batında &e· 
dire uzanmıtlı· Gerindi: 

- Hele ilkbahara kadar ala • 
koy, dedi, şimdi kıştır. Geçsin ... 
Sonra düşünürüz. 

Ahmet bütün bütün şaşaladı. 
:(. :(. !>(. 

Oh!. .. Güneı ısıttı .. Hava ılık ... 
İnsan rahat, geniı nefes alıyor. 

Kış geçti. 
:(. • :f· 

Pencerenin önünde ıeasiz duru· 
yo1 Jar. 

·- Ne düşünüyorsun? .. 

- Seni! 
Sahiden de onu düşünüyordu. 

Beraber geçirdikleri üç ayı dü!Ü• 
nüyorlardı ... Rahattı, huzur için· 
cbydi. Mesuttu .. 

Ne olmuştu? Ahmet muharrir· 
di, ~airdi .. Bu üç ay zarfında sev
danın ne demek olduğunu öğren· 
mi~ti ... 

Sevdayı tadan, kadınla yaşa • 
manın rahatına alışan yalmz ka
lamaz. 

E ... Bu aokak kızıyla da evle • 
nemezdi ya ... 

Sevdanın ne demek olduğunu 

öğrenmişti ... Başkasını sevdi, ev • 
lendi ... 

• • • 
Şefika. mı? .. 
Onu artık siz de sormayın, siz 

de aramayın ... Sizi onun peşinde 
görürlerse ayıplarlar ... 

Jandarma tayinleri 
Kütahya, (Husuıi) - Jandar· 

ma mektebi kumandan muavını 

binbaşı Safi.h Bey Çanakkale do • 
kuzuncu bölük kumandanlığına, 

mülhak yüzbaşı Hakkı Bey Bolu 
ikinci bölük kumandanlığına, 

ikinci bölük kumandanı yüzbaşı 

Refik Bey Bolu yedinci bölük ku
........,.......,-~ __ ..ıa.;n_ıscı.-ı&:te.1ıııeın...-eumı:l11lL..-_ _ _L!,!m!_!a~n~d~a~n~lığma nakledilmi§lerdir. 

Yerli kadınların 
peçeleri kalktı 

Kurslar - Şehitler abidesi
Yangın - Bulvar 

Gaziantep, (Hususi) - Va
li Akif Beyin reiıliğinde toplanan 

müdürler heyeti memur ve beledi
ye encümeni de yerli ailelerin pe· 
çeleri kaldırmasına. karar vermiş, 
ve bu kararın tatbikine geçilmit· 

tir. Bu karardan memnun olmı· 
yan ne yerli, ne memur tek bir 
tavandat gösterilemez. Bugün 
§ehrimizde peçeli miktarı düne 
nazaran yüzde elli eksilmiştir. 

Muallimlere trahom kursu 

Şehrimizde salgın bir halde 
bulunan trahom hastalığının ta -

lehe nrasında teveasüüne mani ol
mak makaadiyle ve vilayetimizin 
teşebbüsü üzerine sıhhiye ve ma· 
arif vekaletlerinin teması temin 
edilerek §ehrimizde ilk mektep 
muallimlerine bir trahom kursu 
açılmıttır. 

Köy k ltiplerl kursu 
Geçen ıene açılıp iyi neticeler 

alınan köy katipleri kursu, vila
yetimize ilhak edilen lılahiye ve 

Pazarcık kazaları köylerinden ba
zılarına da ltatip yetittirmek üze· 
re bu ıene de açılmıthr. Ay so· 

nunda yapılacak imtihanda kaza. 
nan müdavimler, ücretleri köy 
sandıklarından ödenmek üzere 
vilayetçe köy katibi tayin edile • 
ceklerdir. 

Şehitler Abidesi menfaatine 
tema il 

Methur müdafaa esnasında fe• 
hit düşen altı binden fazla hem
şehrinin nıhlarını ihya maksadiy· 
le Çınarlı cami mevkiinde yapıl -
makta olan muazzam ve muhte • 
şem şehitler abidesi menfaatine 
bu hafta halkevi temsil şubesince 
Kahraman piyesi temsil edilmiı, 
ve çok beğenilen ve iki defa oy· 
nanan piyes oldukça mühim bir 
varidat temin etmiştir. 

İnşaata hararetle devam edil
mekle bulunan abide teşrinievel 
zarfında ikmal edilecektir. 

Yangın 

Şehrin ortasında Mahmut da
yıya ait büyük han, bitişiğindeki 

f mndan çıkan bir kıçılcrmm han 
odalarındaki alay otlarına sıçra· 
ması üzerine, yanmıştır. Hanın 

içerisi tüccara ait sabun, zeytin 
yağı ve ot dolu idi. Yirmi dört 
saat devam eden yangın yüz bin 
liralık zarar yapmıştır. 

Belediye intihabat. 
On birinci teırin günü yapıl· 

mast mukarrer olan belediye inti· 
habatı için lazım gelen hazırlıklar 
tamamlanmı§, defterler asılmış 
ve encümenler seçilmiştir. Beledi
ye reisinin ldm olacağı hakkında 
simdidcn kati bir sey söylenemez. . . 

Qazi bulvar1 
Geçen senedenberi yapılma11 

na devam edilen büyük Gazi bul
varının inşaat faaliyeti hararetle 
devam etmektedir. Maarif hah· 
çesinden liseye kadar olan bir ki
lometreye yakın kısım asfalt ola • 
rak yapılacaktır. Bu bulvar, şeh • 
rin cidden emsalsiz bir ziyneti o -
Jacaktır • 

Enver 

Uşakta 

Belediye seçimi 
10 Teşrinievelde 
Buğday alımı ve şeker 

fabrikası hisseleri 
U,ak, (Husuıi) - Utak, Yeni 

şehir meclisini seçmek için hazır· 
)anıyor. Dört sene evel seçilen 
meclisin yaptığı itler, beledi fa· 
aliyet gözler önündedir. Bu iti -
barla hem,ehrilerin bu seçimi her 
noktadan ehemmiyetle karııla· 
dıkları görülmektedir. 

Eski belediye reiıi Tirit oğlu 
Alaettin Beyin güzel eserleri ve 
imar niıaneleri bir abide olarak 
tehirde yükselmektedir. 

Şehir mecliıini seçmek üzere 
intihap itlerile çaliıacak eıicümen 
seçildi ve ite batladı. Defterler 
tetkik olunarak tehrin muhtelif 
yerlerine asıldı. 

Belediye intihabının bir günde 
ve 1 O tetrini evvelde yapılması 

mukarrerdir. Hemtehrilerimiz bu 
tarihte yeni meclis azasını ıeçe· 
cek, bu suretle belediye reisimiz 
de meclisin seçiminde meydana 
çıkacaktır. 

intihap ıelahiyettar hemşehri
lerin adedi on üç binden fazladır. 
Büyük bir ekseriyetin şimdiden 
hazırlanmakta olduğu görülmek· 
tedir. 

Bu§day ahmı 
Zıraat bankası tarafından bu 

sene kazamı~dan da buğday alın· 
masına karar verilmiştir. '.Alaka· 
dar makamlar tarafından bildiri· 
len bu haber burada derin bir se• 
vinçle karşılanmıştır. Köylümüzü 
ve çiftçimizi koruma noktasından 
faydalı olan bu i,in hemen bata -
rılmaıı umumi bir arzudur. 

Henüz buğday mübayaatına 

başlanmamıştır. Hasılat zamanı· 
nın sonu olması itibariyle bu işe 
bir an evci başlanması çok yerin
de bir hareket olacaktır. Şu gün· 
lerde mübayaa emrinin gelmesi 
beklen.iyor. 

şe.,er fabrikası halk 
hisseleri 

Uşak teker fabrikasında hisse· 
dar bulunan halkımızın hisse se· 
netleri bedellerinin başa baş ve· 
rilmesine yüksek makamların de· 
ğerli alaka ve yardımlariyle ka
rar verilmiştir. Bu hisse bedelleri
nin bir an evel tediyesi için çalışıl

maktadır. T eşrinievel başında 
hisse bedellerinin tamamen tedi -
ye edilmiş bulunacağı söylenmek· 
tedir. Bu iş için şeker fabrikasın
da tasfiye meınurlariyle Sümer 
Bank umum müdürlüğü çalışmak· 
tadır. 

Yusuf Ziya 

Kütahyada dil bayramı 
Kütahya, (Hususi) - Dil bay· 

ramı Halkevinde büyük merasim-

le kutlulanmıştır. Bayrama saat 
on altıda lise talebesinden kala· 
balık bir grupun söylediği istiklal 
ve kurultay marşlariyle batlan
mış bunu müteakip lise edebiyat 

hocası Eflatun Cem, Türkçe ho
cası Turgut Beylerin heyecanlı 
konferansları şiddetle alkışlan
mıştır. Radyodaki konferans din
lenmiı, haziruna dil, tarih, ede
biyat komitesi tarafından incir 
ikram edilmiıtil'. 

Torbalıya gelirken 

Bir otomobili 
Soymak istediler 

Kurşunlar atıldı, fakat 
şoför aldırmadı! 

Selçuk Torbalı arasında bir ha• 
dise olmut, bir iki çalı kakıcı bit 
otomobilin yolunu kesmek iste• 
mişlerdir. Hadise şöyle olı:nur 
tur: 

Selçuktan Torbalıya gelmek ü• 
zere bir F ort otomobili içinde iki 
yolcu olduğu halde yola çıkmıttrt• 

Otomobil Numan zade Muıt•• 
fa Beyin çifti iğ inden geçen yol• 
dan süratle Torbalıya doğru ilet" 
lemekte iken otomobilin arkasıll" 
dan bir ıes: 

-Dur! 
Diyebağırmıt, bunu bir ıilib 

sesi takip etmittir. 
Otomobil bu kuru sıkı tehdid• 

kulak aımıyarak olanca süratiyl• 
yoluna devam eylemittir. 

Yapılan takibat neticcsind• 
müteurızların iki kiti olduklatlı 
pek az evel Tirenin Urfalı çiftli• 
ğinde koyuncu Mustafanın ağılı• 
nı bastıkları, attıkları silahlar• 
mukabele edildiğini görünce }<aÇ" 

tıkları tesbit edilmi,, yakalan111ıf 
)ardır. 

Mütecavizler Tirenin Subatf 
köyünden Hacı Mehmet ile önıet 
oğlu Ömerdir. Zabıtaca evlerİJ1' 
de yapılan ara§tırmada hadiıe 
maha11inde kullandıkları tabancı 
ile mavzer bulunmuştur. 

ikisi de ad iyeye verifınışlet'" 
dir. 

Kırklarelinde bir 
araba kazası 

Kırklareli, (Huıusi) - Me111" 
leketin biricik gezme yeri ola" 
park ve asfalt cadde akşamları 
çok kalabalık olur. Akşam, gen• 
yolun en kalabalık olduğu ıırad• 
inhisar idaresi odacııı Hasan efesı• 
diye ait olup parkın önünde d&I' 
ran paytonun atları her nedentl 
ürkmüf, hayvanlar olanca hıı • 
lariyle koımağa başlamışlar, ar•' 
hacısız arabanın korkunç bir ~ 
kilde koşması kar§ısında ahaft 
bağrışrp çağrııarak kaçışmai1 

başlamıştır. Atlar, bir aralık ytJ' 
lun kenarından eşeğiyle gitmekt' 
olan ve kaçmıya vakit bulamıyaıt 
bir zavallı köylüye çarpmıtlar, e' 

§ekle köylü yere yuvarlanmışlat 
fakat büyük bir kaza olmadalt 
kurtarılmışlardır. Köylü hafifç' 
yaralanmıştır. Atlarını ba~ıb~ 
bırakan arabacı hakkında kanuJJ 
takibat yapılmaktadır. 

Bir yavru kaynar pekmel 
kazanına düşüp öldü 
Aydının Musluca köyünde bit 

bir ana babanın dikkatai:zl!ği yii"' 
zünden bir yavru kaynar pekınef 
kazanına dü§mÜş, feci bir surett' 
ö]müstür. 

M~sluca köyünden Hacı ,.\ti 
oğlu Ali karısı ile beraber avlul•" 
rrnda pekmez kaynatıyorlarmıt• 
Karısı ile beraber kazanı tutııP 
yere indirm!şler, bu sırada yatı• 
larında dolaşan üç yaşındaki kd" 
ları Şadiyenin ayağı kayarak k•" 
zanın içine düımüştUr. Kayn•' 
pe~mezin içinde kavrulan yavr\J" 
cak, üç ~aat kadar ya§ayabihnİfi 
sonra ölmüıtür. 
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,.JJniversıte diı merasımle açıldı 

ı Hq tarnıı ı ıncı aayıtaııaı 

kanları, ecnebi ve Türk profesör· 
leri, bir çok mebus ve 1500 ka· 
dar Üniversite talebesi hazır bu • 

lunmuıtur. 

Üniversite rektörü Cemil Bey, 
saat 9.20 de kürsüye çrkmış ve 
profesörlere, talebeye hitap eden 
nutku ile merasimi açmııtır. 

Cemil Beyin, geçen ders yılı
nın bilancosunu izah P.den ve ge
lecek yılda yapılacak itleri anla -

tan nutku şudur: 
A4jlŞ nutku 

Değerli dinleyiciler; . .. . • 
ı la bul Onivcrsitesı bugun ıkin-
ı n B .. 

ci ders yılına bathyor. . ugun ha!h· 

d yılının Oniveraıteye, ona ya-yan era .. 
21lanlara ve bunları yeti!breceklerc 
uğurlu ve verimli olmasını dilerim: U
niversitenin ikinci dera yılmı bu dılek-
lc açıyonım· 

Bu münaı;ebetle ıöz aöyliyeceğim. 
Fakat parlak ıöz, edebiyat beklcmiyc
niz. Bilginin dili doğnıyu ve gerçeği 
açıklık ve aadelikle ıöylemektir. Siz • 
terle bu dil ile konuıacağım. 

üniversitenin her yıl Birinci Tef • 
rinde açılma111 talimatname iktizaH • 
dır. Çok yerde daha geç açılmaıı bize 
örnek olamaz. Zaten daha evvel açan 
yerler de vardır. Meıela Hollandada 
20 Eylülde açılır. Bunun faydası, deri'" 
leri vaktinde yetiştirmek ve imtihan
lara vaktinde yani 20 May1sta bagla• 
yıp Haziran içinde bitirmektir. Yalnız 
bu )'n ikmal imhanlnrı talimatın bu 
hükümden evvel ilan edilmİ§ olduğu 
için, Hukuk ve Fende imtihanlarla 
beraber derslere b3ıhuna nıümkün ol
madığı için bu seneye mahsus olarak 
bu iki fakültede derslere 16 Te§rİnde 
baıhyacağız. 

Univeraitenin geçen yılı bir kuru· 
lu§ yılıdır. Bir Oniveraite kurmak ko
lak bir İ§ değildir. Eski Franıa Rei· 
sicümhuru Puankare Struburg Ünİ· 
versitesinin bir yıl dönümünde, bu -
nun Fran11ı:r: idaresinde açılıtını Fran
sanın harpten ıonraki en büyük ese
ri olarak andı ve Franıa heaabına bu
nunlt. cğündü. O Fransada ki, bir 0-
niveniteyi kura~ilecck kaç Oniverai
tc ve yüksek müeueac vardır? Ve 
Fran1M1da ki, Strazburg'ta bütün teıi· 
ıatı ile ve vesaiti ile bir Oniverıite 
bulmuttu. 

Cümhuriyetten evvel Oniver11ite 
ne idi? Saltanat devrinin istibdat ida
resindeki iki Darülfünundan bahıe lü
se lüzum yok. Biri liac derecesine ine
rek biraz sonra knpatılmııtr, bir taht 
ba~ıılayııı olan ikinciıi, bir çe!İt mu • 
alhm mektebi idi. 

Metnıtiyetin ilan edildiği 1908 de
dir ki, ilk Darülfünun kuruldu. Ben de 
onun Hukuk fakiiJteaine 0 yıl Huku· 
ku Düvel hocaıı idim. Ve ilk derıimi 
bu konakta verdim. Hatta sonralan 
bir çok derslerimi bu salonda verdim. 
O vakit bu Y eynep Hannn kona v 

1 
Çağaloğlunda okuduğumuz bir ka ~: 
dalı, kütüphanesi ve bir tek kitabıç bi
le olmıyan binadan sonra ne bü ük 
göriinmüıtü. Ve üç Fakülte hunu ~ol
duramamııtı. Bir binanm dar gelme • 
ıinden korirulmaz. Onun çaresi bulu
nur. Geni§ gelmesinden korkulur. o 
güniin bugünden farkı !udur ki, §İtn
di, bu !bina iki fakültenin bir kısmıNl 
çok dar geliyor ve ayn enıtitülcr ya. 
pıhyor. Cümhuriyettir ki, Darülfünu
nu elinden tuttu, ona en yüce yerini 
verdi, ona Türk gençliğini İyi yetiıtir
mesi iırin ne müıtıkün iıe verdi ve ni
hayet büyük hamle bugünkü bildiği • 
miz Üniversiteyi kurdu. 

Baımuzdn günq gibi parlıyan Bü
yük Gazinin ve onun büyük gÖrü§leri
ni tahakkuk ettiren hükumetimizin 
dünya üniversiteleri arasında kendini 
andıracak ve saydıracak bu Univcr11i
teyi kurmak ve yürütmek yolundaki 
büyük himmetlerine bugün bu açıı 
gününde Oniveraitenin sonsuz minnet 
ve §Ükranlannı aayğı ile arzetmeği 
birinci borç bilirim. 

Üniversiteyi açmak, kurmak ve iı
letmek yolunda geçen yıl aarfedilen 
bütün emekleri ve bu emekleri sarfe· 
denleri de minnetle anamn. 

Verim 
Açılıt gününde geçen bir yılın ve

rimini anlatmak, açıı ıözlerinin en la· 

bii k11mıdır. Geçen yılın verimi ne • 
dir? 

Bunu talebe vaziyeti itibariyle 
bugün söylemeye imkan yok. lmti • 
hanlar' devam ediyor. Üniversitenin 
geçen yıl 3556 talebesi vardı. Bunla
rın kaçı muvaffak oldu. ı•ynca ilan e
deceğiz. 

ilmi faaliyet 
Bir Üniversitenin birinci \•azifcsi 

talebeyi öğretme ve yetiıtirme iıe i
kinci vazifesi memleket ilmi faaliyeti· 
nin merkezi olmak, ilmi araştırmalar· 
la ilmi ilerletmek ve milli kültürü yay
maktır. Üniversitenin bunlarda da ge
çen yılı bir kurulu§ ve hazırlayl§ yılı
dır. Ve bu kuruluı devresi devam et• 
mektedir. Salahiyet sahibi üç profc • 
sör Franck, Desaauer ve Ruttin ve 
bir çok yardımcılar daha yeni geldi· 
ler. Hukuku Medeyine ve Eczacı mek· 
tebi için beklediğimiz iki profesör 
daha gelmediler. Jlmi kadro bunlann 
da gelmesi)~lc tamamlanacaktır. 

Al:lt ve edevat 
ilmi faaliyetin bir tartı olan alat, 

edevat ve kitap geçen yıl ısmarlanma· 
mııtır. Muğlak bir mahiyet alan bu 
itler halledilmiş ve ilk aletler Üniver
site binasına gclmigtir. 

Binalar 
llmi faaliyetin tam ba!lıyabimesi 

jçin lazım olan binalar itibariyle de 
kuruluı devresindeyiz. 

Rasathane binası, Fizik - Kimya, 
hayvanat nebatat enstitüleri binalan, 
Gureba haıtahane11inin yapılacak iki 
pavyonu mimarlann bunlara ait ke
şifleri hala verememiş olmalarından 
dolayı ihale edilmiştir,. Bu ay içinde 
bunların ihalesini yapabileceğiz. Mor
foloji binası geçen yıl müteahhitleri 
yüzünden Üniversitenin ha§ belası ol· 

muıtur. Bu kötü işi mümkün olan ehven 
ıekilde hallettik. Tedrisatın burada İ· 
kinci sömestre kadar normal şekilde 
yapılması için de tertibat nldık. ~r
rahpaşa ve Hasekide salahiyetli pro • 

feaör)erimizden şehrin ve bütün mem· 
Jcket halkının da istifadesi için yapıl· 
maııı liz.ım olan inıaatın emrini Sıh • 
hiye Vekaleti venni§tir. Hasekide sa· 
ri hastalıklar paviyonunun in§aahna 
hemen batlanacağını Vali Bey dün de 
teyit cylemittir. Göz ve CeJTahi pavi
yonlarının keıifleri yapılmaktadır. 

bunların çabuk yaprlamsı üniverıite 

kadar memleket için de faydalı ola
caktır. 

Talimatlar 
Geçen yılın faaliyetine göre yıl so

nun bir çok talimatnameler yapılmı§ • 
tır. Vekaletin tetkik veya tasdik ede
mediği bu talimatlar için Vekil Bf. a
meli bir hal yolu buldu. En salahiyet 
sahibi erkanım, Talim ve terbiye dai· 
reıi reisi lhaan, Teftiı heyeti rciıi A,.. 
ni ve yüksek tedrisat umum müdürü 
Hamit Beyler üniversitede bizimle ça· 
lıımağa yolladı. Yapılmıı talimatlan 
iki ayda raporlara göre tetkik ettik. 
Tadil ettik ve yeniden yazdık. Yapıl· 
mamıı olanlan da hazırladık. Vekalet 
bunlardan üniversite talimatını lc.ra 
vekiJleri heyetine aevketmiıtir. Öbür· 
Jcrini taıdik ederek yollamıtbr. Bun· 
lann talebeyi alaknlandıranlan bastı -

nlacaktır. 

Bunlar hakkında biraz malumat ve
receğim. 

Fakültelenn ders müfredat pro • 
gramları profesörlerce uzun mesai ile 
hazırlanmıghr. Bunları muvakkat dev
reye ait olarak aynen kabul ettik. Yal· 
nız tıp fakültesinin programlannı Sıh· 
hiye Vekaletinin görü§Üne göre ta • 
maınladık. 

Hukuk fakültewun programlarJn· 
da değişiklikler yapıldı. Sebebi, bu fa. 
külte mezunlarının çoğunun hazırlan· 
dığr adli meılekte madun bırakma • 
maktır. Bu fakültenin temel gayretini 
memlekete kuvvetli hukukçu ve kud· 
retli hakim ,Yetiştirme teşkil edecek • 
tir. 

Bir hadise nakledeyim. Maliye Ve
kaleti bir A vrupaya gönderme muıa· 
bakası açtı. Buna iştirak eden ıeki:r: 
ki!iden üçü bura Hukukundan, uçu 
mülkiy en, ikisi Ankara hukukun • 
dandı. Üç bura Hukukçusu, ikiıi im
tihanın yazı ile yapılan ilk kısmında 
düıtü. Uçüneüsü Pariste bir aene Dok
tora 11ınıfına devam cbniı .. olmaıma 

rağmen iki mülkiye ve Ankara Hu • 
kukçuıundan sonraya kaldı. 

Bu hadiseyi, Adliye müfctti§leri • 
nin raporlan teyit etmeseydi, zikre 
değer bulmazdım. Hepsi nyni yurdun 
evlattan arasındaki farkı gidermek la
znndır. Hukuk fakültesinde derslerin 
her gün sayısı bu sebeple dörde çıka
nlmış ve ders saatleri arttınlmııtır. 
Fakültenin istediği ihzari sınıf kabul 
edilmemiştir. 

Her fakültenin idare ve imtihan ta· 
Jimatnamclerine göre tahsili tıpta On 
sömeıtrede Doktora ile biter. Buna iki 
sömestirlik F. K. T. de katılırsa mem
leketimizde bir lise mezunu altı yılda 
hekim oluyor demektir. 

Ebediyat fakülteıindc tahsil sekiz 
sömestrede lisans ile bitiyor. Doktora 
şeraiti fnkültesince daha yapılmamış • 
tır. Biz buraya ikinci ve dördüncü sö
mestirlcr ıonunda yapılacak birer ara 
İmtihanı koyduk. Bu imtihanlar lale • 

benin Proceminer çnlışmalannı tah • 
sil F. K. T . de iki söme11tirede bir ser· 
tifika ile biter. Fen tahsili yapmak is
tiynlcr altı sömcstirlik tahsillerini i • 
lim hayatı iç.in Doktora ile ve meslek 
hayatı için lisanı ile bitirirler. Aynca 
kimya mühendisliği de vardır. Biz bu· 
rada da talebenin iyi çahtmaıı için ilk 
yılda bir sertifika alma ıartını koy • 
duk. 

Dil 
Talebenin üniversite tahsilinde ve 

hayntta muvaffak olabilmesi için dil 
bilmesi lazımdır. Bu sebeple talebe • 
nin terfi edebilme veya mezun olabil
mesi için Dil mektebinden sertifika al· 
ma yolundaki kaideyi teyit ettik. 

inkılap kürsü ü 
Üniversite talebeliği, inkılabını 

Cümhuriyeli ve onun büyük eserleri· 
ni inanla benimseme demektir. Dün • 
yanın en güç şeraiti altında kurtulu§ 
savaıı nasıl ba!ladı ve muvaffak oldu. 
Bu §anlı tarihi ve onun harici, dahili 
huku\1 ve iktısadi cephclerinj aydın • 
}atacak ve yaşntacak olan inkılap tari
hidersleri mezun olmanın !artı kabul 
edilmiıtir. 

Devam 
Talebe talimatı devamı talebenin 

tahsil hayatında muvaffak olmanın 

temel §arlı saymıştır. Üniversite için 
yapılan büyük fedakarlığın devam • 
sızlık yüzünden heder edilmesi kabul 
edilemez. Bütün memleket darülfünu· 
nunda devamıızlıktan istirap duymU§• 
tur. Ders ve vazife saatinde herkesin 
dakikaaı dakikasına itinin başında bu
lunmasına memleket laknyit kalmıyor. 
Değme ma:r:eret talebeyi de hocalan 
da vazifesine koşmaktan nlıkoymnina· 
lıdır. Biz tipiden vapur işlemediği gün 
Boğazdan kayıkla dersine koıan ho • 
caların hatırasını minnetle karıılanz 
Bunlar bir iıtiına değildir. Türk alim· 
lerfoin ve talebesinin öğretme ve öğ. 
renme yolunda her mihnete katlandık. 
lan, tarihi bir hakikattir. Yolculuğun 
me§akkat olduğu devirlerde büyük 
Türk alimleri uzak ilim merkezlerini 
şehirden şehire, kıtadan lataya dola • 
ıırlardı. Ve Türk gençleri gün doğ • 
madnn bunların kürsüleri önünde yer 
nlmaga koıarlardı. Bunu temin eden 
şey, hatta zorluğunu zevk yapan şey 
öğretme ve öğrenme aşkıdır, ilim hır
sıdır, ilim için her :mihneti iktiham ve 
vazifeye §evk ile devam hıraıdır. Ve 
bu, bütün Türk ellerinin ezeli şinn .
dır. Bu bilgi aşkı düıtüğü gün inhitat 
baılanuıtır. iki asırlık inhitat tarihi 
bütün Türk tarihinde bir iıtisnadır. 
Onunla bütün münasebetimiz kesilmİ§, 
bu tarih, tarihi durduran büyük hamle 
ile sökülmüı ntılmııtır. Ecnebi profe
sörleri arkasında nsırlnrın böyle bir İ· 
lim ananeıi ve hevesi olan, böyle bir 
ilim aşkı ya§ıyan bir memlekete gel
diklerini, Türk profesör ve talebede 
dedelerinin bu ananesini unutmamalı

dırl:ıır. f .,tanbulu ı vesait itibariylı: 
ıüçlüğünden balu;.)lunamaz. Bu çc4İt 
güçlük ikinci derecede kalır. Esaı de
vam azim ve karanm vermededir. Za
ten bilgi, kolay elde edilir olsaydı, de
ğeri olma:r:dı. 

Seminer ve umumi mesai 
Devam yalnız nazari dersler için 

değil ameli dcrıler için de, Dil mek • 
tebi jçin de §artbr. Talebenin ameli 
derıelerc ve tercih ettikleri Semine • 
lerc devam ederek hocalaryile çahıma 
yollannı öğrenmeleri bugiinkü üni • 

versite tahsilinin temelidir. Nazari profeıörler yanında çnlııan v y bun
ların yanında ihtisas yapan bilgin 
gençlerimizi de saygı ile aelamlarım. 

derıleri sadece bellemek ve imtihana 
bunlarla girmek ve hatta geçmek ta • 
lebeyi de kendilerinden hizmet bekli· 
yen memleketi de hüsrnnn uğratır. 

Hayatta muvaffak olan talebe mahdut 
ders notlarını belliyerek İmtihan gi-

ren ezberci talebe değildir. iyi öğre • 
nen, biten, düıünen temyiz ve muba • 
keme eden :talebedir. Bu sebeple im • 
tihan usullerini de değiştiriyoruz, ve 

imtihan fasılası usulünü tamamiyle kal
dırıyoruz. Derslerin bittiği günün er· 
te11i günü İmtihanlar başlar. 

Çahş a ve ~ok ~alışma 
De\•amın faydalı olabilmesi için Ü· 

niversite gençlerinin ve onlan yetiş • 
tirecck olanların çok çalııması lazım
dır. Yaptığı her büyük itten, daha bü
yüğünü yapmak hıziylc çıkan ve §İm· 
diye kadar ;aptıklariyle bize bütün 
dünyada bugünkü yüksek ve şerefli 
mevkii getiren büyük Gazi, d<ıha ge· 
çen yıl, yurdumuzu dünyanın en ma· 
mur ve en medeni memleketleri ıevi
yesine ve milli kültürümü:r:ü mua11r 
medeniyetin seviyesinin üıtüne çıkar
mağı ilan etti ve bunun tahakkuk yo
lu olarak daha çok çnlı§mağı göster· 
di. Büyük Gazinin göıtcrdiği yolu 
en evvel ve en başta Üniversite ve o· 
nun değerli profesörleri, duyğulu ve 
titiz talebesi baıarmalıdır. Hayatı çok 
çalışmanın ve milli ismetin C§sİz Ör • 
neği olan Başvekil, bir münasebetle 
§U sözleri söylemi§ti: 

"Türk gencinin kabiliyetine hudut 
yoktur. Bunu bilerek netice alınız. 

Çok çnlışhrını:r:, kıyıcı olunuz. Çünkü 
bu nesil yarının mes'uliyetini üzerine 
alac;aktır ." 

Benim bildiğim ve gördüğüm §U • 
dur: Türk genci bugün de dedeleri 
gibi çok çalııkandır. Onu çalı§hnna
ğr bilmelidir. Univcr iteli bu çok ça
lı§ma ile yetİ§ecek ve yetiıtirilecek, 

Türk ilmi bu çok çalı§ma ile kurula • 
caktır. 

Karakter 

Tarihin qsiz §ercfini t ııyan üni· 
versite gençliği aizi de hizmetinize 
memur edilmekten ıeref duyan, bu 
bilgi yurdunun eski bir hocası ııfatl· 
le, sevgi ve saygı ile ıelamlanm. Kcn• 
disine muvaffakiyct dilediğim Univer· 
site kendilerini saygı ile ıclamlndığım 
profesörler hep siz.in ve sizden aonra 
geleceklerin feyzi içindir. Okumanız 

ve öğrenmeniz içindir. iyi yeti!memiz 
içindir. Ümit ediyorum ki, hep aizin 
için olan bu teylerden en iyi ve en çok 
İ11tifndc yolunu bilecckıiniz. 

Siz harikalar yaratan ve harikalan 
vakıa yapan bir miJletin çocuklarmnız. 

Arkadaşlar, Türk eli büyük alim
ler ve büyük adam] r diyandır. Türk 
elinin §Öhreti dünyayı tutmu§ ırgın 

ve engin bilginleri pek çoktur. Eğer 

din ve dil farkı olmasaydı bunların sa• 
yısı iki l<at olurdu. Bunlann izinde 

' dünyaya şöhret salacak büyük Türk 
bilginleri sizlerden yetiıccektir. 

Türk eli büyük alimler diyan ol -
duğu gibi, büyük adamların da ası1 

diyarıdır. lıkcndcr Seznr, Napolyon 
bütün dünyanın büyük §Öhretleridir. 
Yalnız batına Türk eli bunlardan §Öh· 
retli ve bunlardan çok büyük adam • 
lar yetİ!tirmiştir. BüyÜk Tür)( ndam • 
larının anı, dıunarlannıtda en güç İş
leri başnnna enerjisini veren aıil kanı 
yoğurur. 

Gn:r:i Mustafa Kemal tarihte tanı· 
dığım bütün büyüklerin büyiiğüdür. 

Dünyanın en güç §erniti altında kur
duğu büyük eseri aize emanet eden 
ulular ulusu Gaziyi Üniversite Kürıü
ıünden binbir minnet, binbir saygı ile 
11elnmlarım. 

Üniver ite her yıl m ra imi• 
a~rlacak 

Talebe talimatında Üniversite ta • 
)ebeliğini yüluek bilğinin en yüce mer
tebesi saydık. Talebenin ta§ıdığı bu 
ıercfi temiz ve her ıeydcn üstün tut-

Rektör Cemil Bey, açma özle· 
rini bitirdikten sonra, Oniver ite· 
nin her yıl merasimle açılacağını 
ve mearsimi bir fakülte profeıö • 
rünün vereceği dersin takip ede -
ceğini ilave etti ve memleketi • 
mizde yapılan büyük inkılaba, o· 
nun battanberi isithd f ettiği 
Cumhuriyete bir tazim olmak üze· 
re bu yıl e asiye hukuku dersinin 
verileceğini bildirdi. Üniversite 
Hukuk fakültesi profesörlerinden 
Ali Fuat Beyi kürsüye davet etti. 

maaını ve bunun mcsuliyetini jyi duy
maımı istiyoruz. Talebenin milli ka • 
rekterc uyğun §İarda olması li.znndır. 

Milli karakter vekarlı, ağır baılı, fa-
ziletli, feragatli, doğru ve İyi duyğu
lu olmağı icap ettirir. Univerıite gen
cinin bir örnek olmasını iıtiyonız. Bu 
sebeple talebenin lahıi1 ""tları gibi 
tahsil hayatındaki bütün hareketleri 
de fişlerine kaydolunacak ve bunlar 
girecekleri hizmetlere esa11 olacaktır. 

Univeraite havası ıırf ilim havası
dır. llmin fazilet, feragat ve ç."\lıtma 
istiyen saf ve temi:r: havasıdır. Uni • 
venite hocalannın ve talebesinin için
de yaıayacağı hayat havası budur. 
Kazanç pe§inde koıma, Ünivenitçyi 
bu kazanca bir nevi destek yapma çir
kindir. Hoca talebesine talebe harice 

ancak feragat ve fazilete dayanan te
miz bir karakter ile örnek olabilir. 
Ynlruz söylenene değil, söyliyene de 
bakılır. Söz kndar öz de görülür. 

Yüksek bilgi ihtiıns i§İdir. Ve her 
keae lazım değildir. Lazım olan onu 
iyi yapacakların iyi ve tam yapmaıı • 
dır. İhtisas bunu icap ettirir. Yarı dok
tor adamı candan da, maldan da eder. 
Yarı ruim her §eyden eder. Büyük bil
ginlerden tam ihtisas yapma yolundan 
iatifade ediniz. 

Son sözlerimi söyliyorum: 
Ecnebi profe11örler dünyaca tanın. 

mı§ büyük ıali.hiyetlcriyle lstanbul 
Türk Oniverııitesinin büyült şerefidir
ler. Onlar1n büyük salahiyetleri önün· 
de saygı ile eğilirim. Türk gençliğinin 
ve Türk ilminin bu büyük salahiyet • 
Jerin fazlından lam istifadelerini temin 
İçin mümkün olanı yapmağı borç bili
yorum. Şunu da ilave edeyim. Tarih-

te, kendilerine, yarının Türk nlimleri
ni yeti§tİrmek ve Türk elinin bilgi fa· 
aliyetini kurmak ve yaym k gibi !Öh· 
retlerine §Öhrct katacak çok ıercfli bir 
iş düımüıtür. Onlann da bunu takdir 
edeceklerine §Üphe ebniyorum. 

Üniversite kürsülerinde tanınmıı 
salahiyetleriyle Türle gençliğini yetiı
linneğc ve Türk Lilgt iaaliyetini kur· 
mağa ve yaymağa f}alr§an değerli Türk 
profesörleri önünde ayni saygı ve tak-

dir ile eğilmeği ıercf sayarım. 
Y annın prof'esörii olmak üzere bu 

Ali Fuat Bey: 
"-Rektör, dekan ve münev• 

ver gençlik; Rektör Çemil Bey· 
efendiye, hu yıl Üniversiteyi aç· 
ma dersini Türk umdesine uydur· 
duğu için te ekkürlerimi guna· 

rnn.,, ' 
Demiş ve der e başlamıştır-. 

Ali Fuat Bey, te kilatı esasiye ka· 
nununu ve rey verme ve seçme 
mselelerini anlatmış, en sonunda 
drsini, gençliğe hitap ettiği ıu 

cümleyle bitirmiştir: 
"- işte ana büyük Kuman .. 

danların emanet edeceği halk hü· 
kiimeti böyle hak devletidir.,, 

Meclis Reisi ve Vekiller 
An karada 

Ankara, 1 (Hususi) - Bü· 
yük Millet Meclisi Reisi Kazım 

Pata Hazretleri ile Hariciye Ve· 
kili Tevfik Rüştü, Dahiliye Veki· 
li Şükrü Kaya Beyler bu aabah la
tanbuldan geldiler. 

istasyonda Milli Müdafaa, Ad .. 
)iye, İnhisarlar vekilleriyle müs
teşarlar, Riyaseticumhur umumi 
katip vekili Hasan Rıza ve başya· 
ver Celal Beyler tarafından kar
şılandılar. 

Z AY l 

29 - 9 - 934 tarihinde Sen 
Benua. liseıinden lmış olduğum 
tasdiknamemi kaybettim. Yeni· 
ını çlkaracağımd n eskisinin 

hükmü yoktur. 
·(2529) 715 Ekrem 
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B d ··h· t ··b ı-TAKViMursa a mu ım ecru e SALI Cuşamba • .... dahilinde tiftik ipliği yapdacak o• 
lursa bunu yalnız Türle sanayi er
babı kullanmıyacaktır. Ayni za
manda ecnebi memleketlere de ih
raç etmek mümkün olacaktır. 

Bu cihetten memleketimizde iplik 
yapılmasını ben çok ehemmiyetli 
görüyorum. 

Giiıı doğuşu 

Gün batısı 
Sabah namazı 
Oğle namazı 

1 ilııdl ııamıızı 
Atşam namazı 

Yatsı n anıazı 
imsak 
Yılın geçeıı günleri 
Yılın talan günleri 

2 ı ei Tc~n 3 ıcı Teşrin 
n C. Ahir 23 C. .Ablr 

5.58 :>.59 
17.51 17,50 
s.oo 5.01 

12.03 12.03 

15.U 15.W 
17.51 17,SO 
l!l.13 19.20 
4.19 4.'ZO 
268 269 
97 96 

baflDa elli ile altmıı kuruı araıın· 
dadır. Bütün emelimiz tiftiğin 

memleket dahilinde iplik yapıla -
rak tiftik ianayiini inkiıaf ettir -
mekti. Bu husuıta yaptığımız te· 
tebbüsler iyi neticeler vermekte -
dir. Dün Feshane fabrikasını gez
diın. Orada bizim tqehbüsatmıız 
üzerine getirilmit olan yeni maki
neleri gördüm. Bu makinelerin 
bazııı lrurulmuftur. Tiftikten İp· 
lik yapılmaktadır. Bugün yinni 
numaraya kadar iplik çıkanlıyor. 
Daha inceleri de yapılacaktır. Di
ğer makineler de kurulduktan 
sonra yevmiye altı yüz kiloya ka
dar tiftik iıleneceğini bana söyle
diler. F eshane fabrikasının itlet
me mühendisi Sıtkı Bey bu işle 
hakikaten §&yanı takdir surette 
çalrf!Dl§tır. 

Bir kaç. gün sonra Buraaya gi .. 

deceğim. Orada tiftik iplikleri ·- l R A D Y O 
mizin ipek makinelerinde kullanı- :.:-~===========~ 
larak dokunulup dokunulamıya • B ug Ü n 

823 Klız. BOKREŞ, 364 m. 
cağını tecrübe edeceğiz. Eğer bu 13 • 15 gündüz nefriyab. 18: Kan-
tecrübe muvaffak oluna bu tez - ıık konser. 19: Haberler. 19.15: Motoi 

orkestrası. 20: Oniverıite. 20.20: Plak 
gahlardan bir kaç tane de Anka- 21,45: Konferans. 21: Senfonik kon • 
nda kuracağız. • ser. (Bach, Brabnıs) 22: Konferans. 

22.15: Senfonik konserin devamı. 23: 
Cemiyetimizin Ankarada yap• Haberler. 

tığı tiftik mensucab ıon zaman - 223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
larda çok zarafet kesbetniiıtir. 18: Viyolonsel konseri. 18: Konfe • 

rans. 18.35: Richard Straussun eserle • 
Ne kadar yapdırıa o kadar sarf rinden senfonik konser. 19.15: Enstür -
ediliyor. Bugün eıki Ankara 10• mantal konser. 19.45: Edebiyat. 20: 

"Dan,, korosunun konseri. 20.20: Aktü-
funun tam aynini yapıyoruz. alite. 20.30: Koro konseri. 20.45: Mu -

Son günlerde Almanyadan bir 
mektup aldık. Bu mektupta Tür
kiye tiftik cemiyetinin tiftik ipli
ği yaparak satmakta olduğu bildi
rilerek fiatı ve muhtelif cinsleri 
hakkında malumat isteniyor. Bun
"dan anla§ılıyor ki memleketimiz 

Cemiyetin bir te§ebbüsü de sahabe. 21: Operaya dair sözler. 21.10: 
"MAR1E,, operası. 

tiftik müstahsillerinin ittirakiyle 545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
ihracat kooperatifi yapmaktır. Bu- 18.50: Keman konıeri. (Bach, Ko • 

h 1 
daly, Falla, Habay.) 19.30: Musahabe. 

nun nizamnamesini azır ıyoruz. 20: Salon musikisi. 21: Müsamere (Ce-
Bu sene bu nizamname mucibince za Entz.) 21.30: Viyanadan nakil 23. 
kooperatifin tejlril edilebileceğini 05: Haberler. 23.30: Eduardo Bianco -

nun iıtirakiyle tanko takımının konseri. 
ü'!'lit ediyorum.,, 

Ezinede bir cinayet 
..,. CBa§ tarafı ı tnci sayıfada) ı ca hemen arkasından üzerine hü-
ıenç, on altı yatındaki zevcesi cum ederek kudurmutçasına elin
Zelihayı yedisi arkadan ve dör- deki keıkin bıçağı zavallı genç. 
dü önden olmak üzere on bir hı- kadının vücudünün raıt geldiği 
çak darbesile öldürmüıtür. yerine saplamağa başlamış, kadın 

Altı aydanberi evli olan bu yere yuvarlanmıı ve oda kapısı -
ıençler arasında geçimsizlik had nın yanında kıvrılarak can vermi.f· 
bir tekil almııtı. Bir haftadır ka- tir. Katil kanlı bıçağı ve kesilen 
dın muhtarın evine iltica etmiıti. elile gelip jandarmaya teslim ol
Maktulenin anası, ayni 2amanda muıtur. 
katilin babaıınm zevceıidir. Ba- Vakayı haber alan müddeiu -
ba, oğul; .bir ana kızla eylenmiı- mumi Hüsrev, Doktor Mitat, jan· 
lerdir. Anasından batka bir de darına kumandanı Şükrü Beyler 
abluı olan kız, dargmhk zaman- derhal vaka mahalline otomobille 
larmr ablaıınm ve muhtarın evin· yetiıerek tahkikata batlamıtlar-
de geçirmiıtir. dır. 

Pazartesi günü, baba ve ana Köyde kalabalık bir kadın gru· 
kasabaya, pazara 'inmiıler. Za • bunun içinde feryadr göklere yük
valb ıenç kadın, kim bilir hangi selen maktulenin ablasının ıesi 
hiuin ıevkiyle, kap11mı kilitleyip ortalığa hüzün veriyordu. Kati -
pnlerce ıemtine uğramadığı evi- lin ve bu i§le alakadar görülen 
ni kollamaia vitmi§, koca, esa - babasının ifadeleri alınmııtır. 'Bu 
Mil kanını uzaktan takip etmekte çok feci ölüm hadisesi muhitte 
imit, kadın eve girip odaya çıkın· derin bir tee11ür uyandırmıttır. 

Vatandaş, reyini kullaıi 

841 K.hz. BERL1N, Tegel 357 m. 
19.45: Robert Schumanrun eserlerin. 

den triro konıer. 20.25: Av hikayeleri. 
20.40: Aktüalite. 21: Haberler. 21.10: 
Mozart neıriyab (radyo orkestrası) 
21.10: Mozart neıriyab (radyo orkes • 
traaı) 22.10: "Der Pfarrer von Elever
suhbach,, isimli ıkeç. 23: Haberler. 23, 
20: Alman operalanndan romantik par· 
çalar. 

592 Khz. VIY ANA", 507 m. 
18.30 Yeni Avusturya musikisi, 20 

Kilise musikisi, 21.30: Frans Lebar'in 
jdaresinde radyo popürisi (Yanda A • 
ehe], Margrit Bokor, Enıst Tautenhayn 
Richard Tauber ve bir koro heyetinin 
iıtiralderile, 23.10: Milli neıriyat, 23. 
30: Haberler. 23.50: Askeri konser, 1 
Kuartet konseri. 

- BOR SA 
rrnzalarında yıldız işareti olanlar üzer· 
le rinde ı - J O da muamele görenler· 
dir.] Rakamlar ka.panış fiatlannı gösterir. 

rlukut (Sa~) 
* Londra 
* Ne•yorlt * Parls 
* MllAno 
*.'Rrfibcl 
* Atlna 
• Cenevre 
•Salya 
* Amsterdam 

1 
* Prag * Stotbolm 

6!0, -
125. -
uo. -
218,-
118, -
25,-

820, •• 

94,-
85, -
98. -
Sı!.-

• Viyana 24, ·-
* Mıdrlı 17, -
* Berlln «. -
* V arşova 24, -
• Budıp~c ~6. -* Biltreş 19. SO 
• Belgrat f\7, -

* Yokehama 36, -
* .Altlll 925. -
* Mecidiye l\S, -
4 lbnknot 5?39, -

(kap. sa. 16) 

* Londra 618.75 • Stothlm s.ts 
• Nevyork Q.8015 * Viyana 4.27'5 
* Parls 12.06 • Madrlt S.8157 * MllAno 9.28l!O • Berlin 1,9775 
* Brüksel 3.3994 • Varşon 4.2067 

... (Bq tarafı 1 tnel u.yıfad&) kiyeci Hacı Mehmet camiinde, • Atin• 83.t950 ıtı Budapeşte s,96 1 
+ Cenevre 2.4354 • Bükreş 79,5825 

sandıklar sabahleyin .ekizde -açıl
mq Te kadm erkek herkes gelip 

'replerini atmışlardır. Rey atacak
lar, her kazada mahalle, mahal
le aynldıir için halk nüfuı cüz
danları ve hüviyet varakalariyle 
birlikte sandık baılarına gelmit· 
lerdir. Defterdeki adları ile hü· 
Yİyet ve nüfus cüzdanları kartı -
lqbnldıktan sonra vatandaılar 
rey atmıya çağırılmı§ ve reylerini 
atmıılardır. 

Beykoz sandığı sabahtan akta • * soıya 65,5388 • neıgrat 4 7875 

ma kadar Kanlıca karakol bina· * Amsterdam 1.17 ı2 * Yokobama 2..73 
• Pra~ 19,0675 Moskovı 1089.75 

sında, Kadıköy sandrğı sabahtan ır~====--=~~=-"=:"~===~11 
alqama kadar Huanpqa ilkmek· E S H A- M 

tehi binasında, Betiktaş sandığı 

ıabalıtan akşama kadar. T eıvikiye 
camiinde, Beyoğlu sandığı öğle-

den evel Mecidiye köyünde Çar - 1 

• iş Bıntısı ıo.oo 

Anadolo 27.llS 
• Reji 2.:\5 

Slr. Ba~rıyc 15.!iO 
• Merkez Bankası ı;s;So 

U. Sigorta -,oo 

Tertos -.-
• Çimento as. 13.25 

Onyon Değ. -.-· 
Sark neı -.-
Balya --. 
Şark nı. ecza -.-

daklı 'kahve, öğleden sonra Ki. - lll==~~=====~====l 
Bomontl 12,!S Telefon -.-

Fatih, Üsküdar, Beykoz, Bey· 
oilunda dün ikiter bine yakın rey 
ablmıt ve sandıklar ıaat yirmi 
b;;.de kapatılarak mühürlenmit· 
tir. 

ğrthane köyünde1'i ilk mektep bi-

nasında, Sarıyer sandığı öğleye 
kadar Rumeli kavağı meydanında 
öğleden ıonra Rumeli feneri mey

danında, Adalar ..sandığı Heybeli
ada iıkelc meydanında, Bakırköy 

aandığı kaymakamlık binasmda 
bulunacaktır. 

Halkevlnde temsil ve konser 
Halkevinden: 

Bu sabahtan itibaren gene açı· 
lacaktır. Bugün intihap sandıkla -
nnm bulunacakları yerler şuralar· 
dır: 

Emin önü sandığı saat on iki - İstanbul mnumi meclisine aza 
ye kadar Bayazıt camiinde, öğle- seçimi münasebetiyle: 
4- aonra Şeb•deba,ı camfuı - 1 - 4 Birinci teırin 934 per
de, Fatth sandıfi Fatih kayma• ıembe günü akıanu saat 20,30 da 

kamlık dairesinde, Oıküdar ıan • ı Tepebatında Mctrutiyet cadde
.biı •babtan akf&Jlla kadar Ara- sindeki (Beyoğlu inamı) mızda 

istikrazlar tahviller 

* l9SSTürt Bor.l 29.60 Elektrik 
• O 27,60 Tramvay 
• lII 27.SO Rıbum 

lstikrlz.ıDablll 1 97,()() • Anadolu ı 
Ergani istikrazı {17.- .ı\ıııdola ır 

ı 1128 Mü A. - ,00 Anadolu 111 
Bığdu. -.oo • Münıessıı t\ 

bir temıil. 

-.--.--.-
46,15 
46,U -.-

2 - 8 Birinci teşrin 934 pazar· 
tesi günü aktamı ıaat (20,30) da 
Ceğaloğlundaki merkez salonun • 
da bir konser verilecektir. Arzu 
edenler lemıil davetiyelerini Bey
oğlu §ıımı ve l\.onıer davetiyeleri
ni merkez idare memurlujundan 
her gün alabilirler. 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Samsunda "Kapan,, meykiinde yaptırılacak yaprak tü· 

tün ambar binası inşaatmm kapalı zarfla ihalesı lstanbulda (17 • 
10 - 934) Çar§amba günü saat HJS,, te icra edilecektir. 

2 - Keşif bedeli "159.997,, Yüz Elli Dokuz bin dokuzyüı 
Doksan yedi lira 9 Dokuz kuruştur. 

3 - Projelerin beher takımı "15,, On beş lira mukabilin· 
de lstanbulda Cibalide Levazım ve mübayaa Şubesinde Nakit 
muhasibi mes'ullOğünde ve Samsunda inhisarlar Baş Müdürlü· 
ğünden ahnabilir. 

4 - Taliplerin "%7,5,, muvakkat 
mektuplarını ihale günü muayyen saate 
komiıyona tevdi etmeleri icabeder. 

teminatlarını havi teklif 
kadar Cibalideki mezkur 

(6017) 

"84,, adet yangın söndürme baltası ile "500,, kilo arap sa· 
bunu satın almacakt~r. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pa· 
zarhia iştirak etmek üzere "% 7,5,, teminatlariyle beraber ''15 -
1 O • 934,, Pazartesi günü "saat l 5,, te Cibalide Alım, Satım Ko· 
misyonuna mnracaatları. (6242) 

lstanbut Belediyesi ilAnları 

lıtanbul Belediyesinden ; Daimi Encümence karar alhna ah· 
nan Belediye tembihi aşağıda yazılıdır. Bu tembihe aykırı hare• 
ket edenlerin ceza görecekleri ilan olunur. . (6294) 

Haliç Sahillerindeki Un değirmenlerinde buğdayların haliç 
suyu ile yıkanması yasaktır. işbu buğdaylar ancak Şehir suyu 
ile yıkanacaktır. 

.. Üsküdar Kaymakam ve Belediye Şubesi Müdürlüğüaden : 
UskUdar Karacaahmet mezarlığında bulunan 100 adet ıclvi ağa· 
cı 8 -10 - 934 tarihine müsadif Paı.artesi günü saat 14 de pazar· 
lılcla sahlacaktır. Almak iıtiyenlerio yevmi mezkurda 22,5 Yirmi 
iki buçuk lira ma•akkat teminat akçesi makbuılarile Daire En· 
cümenine gelmeleri ilan olunur. ( 6292) 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden ; 

idare ihtiyacı için 7 ila 8 zer mctrehk 700 tane kestane 
direği pazarhkla satm alınacaktır. 

Pazarhk 7 Birinci Teırin 934 tarihine müsadif Pazar gün1l 
saat 14 te icra olunacağından isteklilerin o gün Te saatte 7, 
nisbetindeki güvenme paraları ile birlikte Galat saray Lisesi kar· 
ş1sında Beyoğlu Posta T. T. Merkezinin üçüncü katında Binalar 
ve Levazım Müdüriyetine gelmeleri, şartname her glln g6rülür 
ve alınır. (6309) 

Devlet matbaası müdürlüğünden: 
Matbaada bir yılda birikecek tahminen 65,000 kilo kadar 

kırpıntı kağıtlarınm yapılan açık artbrmasında verilen fiat layık 
değerde olmadığından ihalesi yapılamamış olduğundan 8/10/1934 
Pazartesi günü saat 14 de paz\rhkla satılacağı ilin olunur.(6285) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
• Bir senelik: kirası 

Gajatada Bereketzade mahallesinde ytlkıek kaldmmda Cila- Lira 
ciyan aparbmanm altında 46 No. lu dükkin. 180 

" " " " " " " ,. " 
48 

" " 
240 

" " " 
,, ,, ,, il 

" 
,, 50 

" 
,, ,, 240 

Yukarıdaki diikkinlar iki sen müddetle açık arttırma surc
tile kiraya verilecektir. isteklerin 10/JO/!J34 Çarşamba günü saat· 
on dörtte pey akçelerile mürcaatlara. (M) ( 5943 ) 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TIY ATROSU 
TEMSiLLERi 

2 - 1 O - 934 fo.ınbul Btltdııani 
Sah günü akıa· 
mından itibaren 

saat 20 de 

Cürüm 
ve Ceza 

20 Tablo 

S~hirTiyatrosu 

""''111'"'" 

l ııuıı l ınnnu 

Yazan : F. M. Dostoyevsky 
Terccme eden : Reşat Nuri. 

Localar 250 - 300, koltuk 50, 
Sandalya 40, Galeri 30 kuruş. 

_..,. ınıı tuıt:"lllı" ... 1pMIJJ11-•'ltl.tı 
Yazımızın çokluğundaıt "Yarın 

dünya alevlenirse,, tefrikam121 bu
gün koyamadık Okuyucuları

mızdan özür dileriz. 
• , ......... -...ıfllll!lillltlfftllllll 

Askere çağırma 
Üsküdar Askerlik Şubesi Riyasetin· 

den: 
1 - Deniz sınıfına mensup Oıkü

dar mıntakası ahalisinden olup şube
miz yerli ve yabancı efradından 316 
ila 327 doğumlulann (dahil) bakaye· 
ıiyle gene deniz sınıfına mcnıup 328 
doğumlulann 13 - 9 - 934 Cumarte
si günü sabah saat dOkuzda Üsküdar 
ıubeıine müracaat1eri. Deniz efradın· 
dan bu doğumlulardan bedel verecek· 
lerin de bedellerinin 11 - 9 - 934 ak -
şamına kadar bedelleri kabul edile -
cektir. Bu tarihten sonra bedel mua -
melesi yapılnuyacaktır. 

2 - Piyade, !fopçu, muzika, mu -
habere, istihkam, nakliye ve süvari sı
nıflarına mensup 316 ila 327 (dahil) 
doğumlu bakayalarla gene bu sınıfla

ra menıup 328 doğumlu efradm 24 • 
1 inci Teşrin - 934 Çarf8mba günü 
sabah saat sekizde şubede isbab vü • 
cut eylemeleri ve bu ıınıflann ve bu 
doğqmlulann ı.edel para]an da 23 • 
1 inci Tefrin • 934 Salı aktamına ka· 
dar kabul edilecektir. Ona göre mü· 
racaatleri ilan olunur. 
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• Vapurculuk 
-ürk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentahğı 
Liman han, 1 elefon : 2292~ 

Trabzon Yolu 

----------------------------------------------
ve ARIN ; ,, ~. , . 

T crcüme Külliyatı 

tO uncu Kitap 

RASİN KULLİYATI 2 

9 - v A t\.1 1 '&. l -c • UU\,,. • • - .... . 

11 
Istanbul Harici Askeri' 

~ Kıtaat ilanları 

Askeri mektepler ihti) acı 
İ<'İn yerli fabrikalar mamu
lfttmdan 9416 metre lfıcivcrt 
renkte elbiselik kumaş ka· 
pah zarfla münakasaya kon
muştur. İhale i 22 tcşriniev-

Sakarya vaııuı ı 
2 Teşrinievvel Salı cünü saa 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak. Gi
dişte Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Fatsa, Giresun, Vakfı Kc
bi:-, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 
bunlara ilaveten Sürmene ... c Or

duya uğrayacaktır. 

H. NAZIM Fiyatı: 75 Kuruş .. -----..------------------~-----:wwwa _,--=.... ,,..--. - ,.., ,_, zı:şati ~ ~ ~-BASlLAN LAR: 
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vel 934 pazartesi giinii saat 
J' l:i te ~ apılacaktır. Taliple-

rin sartnaınc ve nümuncsini 
görmek iizerc her giin öğle
den . oııra Ankarada 1\1. l\f. 
Y. Satmalma Komisyonuna 
ve miinalcasasma iştirak c· 
deccı~ıcrin helli gün ve ~aat
tcn e'" el teklif mektupları -
nı mczk(U" kom is~ ona verme-lzmir ve l\1ersin 

sür'at yolu 
İNÖNÜ vapuru 

4 Teşrinievvel Perıcmbc günü ı;a
at 11 de Sirkeci rıhtımından kalka
rak d~ru lzınir, Antalya, Alanya, 
Anamur, Mersin ve Payasa gide -
cck. Dönuıte bunlara ilaı:eten Taş
ucu Çanakkale ve Geliboluya uğrı-

yacaktır. 

Bcyoglu üçüncü sulh hukuk 
hakimliğinden: 

1 - Sabiha, Leman, Nezi· 
ha, Mahfuze, Firdes Hanımla-

ra Süreyya Beyin şayian muta
sarrıf oldukları (350) lira kıyme· 
ti muhammine1i Beyoğlunda Hü· 
seyin ağa mahallesinde Tavşan 
sokağında eski 12 Kılburnu cad· 1 

desinde P.~ki 24 numara ile mu· 
rakkam ah~ap biri küçük olmak 
üzere ceman dört oda bir hala bir 
ocak mahamnden ibaret ve tami· 
re muhtaç hanenin tamamı şuyu· 
un izalesi z1mnında açık arttırma-

ya vazedildiğinden 4 - 11 - 934 
tarihine müsadif pazar günü saat 
15 ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh 
mahkemesi başki.tipliğince bilmü· 
zayede satılacaktır. Arlt!rma be
deli kıymeti muhamminenin 01075 
"ini bulursa 0 gün ihale edilecek
tir. Bulmadığı takdirde en son 
arlttranın taahhüdü baki kalmak 

suretiyle ikinci arttırma 15 inci 
güne tesadüf eden 20 _ 11 _ 934 
sah günü saat 15 ten 16 ya kadar 
icra olunacak en çok arttırana i
lıale edilecektir. 

2 -- Tarihi ihaleye kadarki ma· 
liye, belediye vergileriyle vakıf 
icaresi tellaliye müşteriye aittir. 

3 - Arttırmaya ittirak edecek· 
lcr kıymeti muhammenelerin yüz· 
de 7,5 niıbctinde teminat akçesi 
veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu getirmeleri şarttır. 

4 - Arttırma bedeli tar'hi i
haleden 5 gün zarfında mahkeme 
kaaaama. tediye edilecektir. Alpi 
takdirde ihale f esh ve fark' fi at, 
zarar ve ziyan, faiz bili hüküm 
kendisinden tahsil edilecektir 

5 - 2004 numaralı icra ve 
iflaı kanununun 126 mcı madde· 
ıine tevfikan gayri menkul üze· 
rindeki ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarlar gayri menkul 
üzerindeki haklarım hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
isbat için tarihi ihaleden itibaren 
20 ciin zarfında evrakı müsbitcle
riyle birlikte satış ımemuruna mü· 
Tacaat etmelidir. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilliyle ve sabit ol
mıyanlar satış bedelinin paylaş • 
mas•ndan haric kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme di • 
vanhanesinde herkesin görebile • 
eeği bir yere asılmıştır. Fazla laf· 
- ahnalr ittiyenltll'in 934 - 18 
1mma1'a n~ baş lt1tabete müraca• 

e..tlan olaa olıınu:. 
(2537 

Bütün millet]erin edebi, içti· 

mai, iktısadi, mali..... En mü· 

haHet eserlerinden seçme kitapla

rın tercümesi ve DÜN ve YARIN 

tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 

cilt kadarının çıkarılması suretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 

edilmiştir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yanlunlarma müraca· 

at olunmuıtur. 

10 
uncusu çıktr. 

t - :;AI o, Oodc - Uıı.)11ar ıMut 100 
~unıı 

: - AtLE Çt..lIBEltl, l\Jcıru::ı - ı. ıı. Ali:ıan 100 

s - TH.'AHl'lT, UAJ"IU\ \e uonSA, lktısat doktoru 

111 uhlııı ~teuı 

' - 1>~\1.1.r '" tu'l'.IL.AI., Lenin - lla)dar ımat 
5 - SOl5Y \LIZl\1: Knuukl - ~blha Zekeri)& 

6 - l\0LLl1 A'I .1 ltA:SlN. iL Nazım 

16 

'75 

15 

75 

60 
7 - tsÇI ıslNIFl UlTll .. i\Ll, Lenin - Haydar Klfl\ 

8 - RUHi HAY \'1"1 \ ı.AŞUUJt, l'rol. l'Udi - l'rof. Ur. 

1.\1, lltıl rullııtı 

9 - ısı \HAN\ uo ım. Piler L<ıll - ı. 11. ,\ıııaıı 
10 - h.CLl.t\ \T .ı. it \l51N JI, il. ~uzını 
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l - uO!aU U U\ \, llnlz.ıll - Bs~dar ltifnt 

Z - ILKB \HAH sELLERI, lvao Tilrıeniev - laıQlr.a4e SllrPnı 

1 - ... EldYET, l\l•ıblttln 

' - KAl'JT \1.IZl\l asUHKANL PrOfeeör Plro - A.Iuuet Bamcl1 

IS - ı ""':\llZJ ve KAltA. Standal. 
ti - ISA: l"ıırb Kııhlyaı mektebinde ProleHr doktor Blae Sanp - Baydar RUaı 

'7 - t;Ill\ 1: Kropotkln - Ataotto AJame& 

8 - lÇllMAI ;KANUNLAR, Grtıel - Ball! Atune' 

t - ÇOCUK uOŞüRTENLER B. Goualve, Muualer - Prof. Dr. M. Bay 

nıllab 

10 - S\.LAl\mO, Flober - 1. a. Allpo 

11 - SAl\ılMI SAADET, TolıtoY - L U. All.

J% - DIZR \ELt.NtN HAYATI. A. Monıa 

TC!JQKiVE 

l\QAAT 
6ANKA~I 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-~D~Q 

leri. (350) (6305) 
~ =<· :., 

Hava ihtiyacı için muntc· 
lif mahallerde) a1>dacalc yer 

I 
'ltı henzin tanklarmın 22 -
1 O - 931 te ~ apılacak miina
kasasmdan . arfı nazar edil
mi .tir. tsbu 'tanklar ı>azar-
hkla ~ amlacaiından pazarlı· 
ğma iştirak edeceklerin 6 -
1 O - 934 cumartesi gilnü saat 
14 te teminatlarivle birlikte 
A nkarada M. M. ekaleti 
Satmalma Komisyonuna mü
racaatları. 

(353) (6310) 
#(.. #(.. :(. 

Ceheci hastanesinin tadi· 
len inşası kapalı zarf usulile 
münakasa~a konmuştur. l· 
halesi 21 - 10 • 934 pazar gü· 
nü saat 1 l dedir. Taliplerin 
şartnamesini görmek ıçın 
her gün ve münakasasına iş
tirak edeceklerin bPlli saatte 
Ankarada 1\1. M. Vekfıleti 
Satınalma komi yoPJ.llla tek· 
lif mektuplarını vermeler;. 

(320) (6136) 

- Doktor • OperatiSr • 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın bastahkl.-ı 

mütebası.,. 

Doktor • Operat&r 

Iff et Naim H. 
Cerrahi hastahkları mütebaılılll 
l\lu.ı)~ne uat\.ırı 10·12 Orıa~öy Sifa 
wnlu 15-18 lk)or\u l tiklal cad. 19 

1 clelon 422.!I \C 46901 -9 

htanhul a liyc mahkemesi ü
dmcu hl kuk dairesinden: 

Şi,lide Hoca Manıur uıa~lle· 
sinde 8 No. lı hanede muki111 Sa· 
babat Haıum ş:ddetli geçituiz· 
lik sebebiyle ayni hanede rAukim 
kocası Mehmet Efendi tlqhine 
açtıjı bo,anma davasına ait elup 
berayi tebliğ ıönderilen arzuhal 
sureti muma:leyh Mehmet Efen· 
dinin mezkur haneden 8 ay evvel 
çıktığı ve ikametgahı meç,!ıul ol· 
duğu beyaniyle bili.tebliğ • kıı
lınmış v,. il~nla da tebliğin« arar 
verilm'ş olduğundan tarihiırllin • 
dan itibarP.n lO gün zarfında da· 
vaya karşı cevap v9Tmek üzere 
mezkur arzuhal suretinin mahke· 
rne divanhanesine asıldığı Hiln o-

lunur. (2543) 

SATILIK EV 
Fatih tramvaJ duıak yeri ile 

fatih parkı araımda tramvay cad• 
desine nezareti, elektrik tertiba· 
tını havi, yenı yapıtisııı ki.rgir 
hane satılıktır. Görmek istiyenler 
her gün öjleden sonra saat ikiden 
albya kadar içindekilere müracaat 
edebilirler. 

Fatihte Dürgerzade mahalleıU. 
de Küçük meydancık numarasız 

hane. 



Holantse 
Bank-Cini N.V. 

Sabık Bah ,.ısefit Felemenk 
Bankası 

istanbu l Şubesi 

'3alata Karakoy Pala:.. 

Meydancık Alalemci Han 

~er turlu Banka muamele• 

ıeri. Kasa•ar icarı 

UMUMT MDDORLOK: AMSTERDAM 
Şubeıe ... ı : Amsterd a m, Buenos Alres, 

istanbul. R !o de Janei ro, Santos, Sao Pauıo . 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon • Antalya hattı 40 - 56 mcı kilometreleri arası 3 i.incü 

kıımı inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıka· 

rılırııthr. 

Münakaıa 16/ 10/ 934 tarihine müs.adif salı günü saat 15 le 
Vekalet müsteşarlık makamında yap ı lacaktır. Taliplerin teklif
lerini cari seneye mahsus T icaret odası ve fenni ehliyet vesika
ıa·rı ve 20000 liralık muvakkat teminatın mal sandığına yatırıl
dığına dair makbuz veya banka kefalet mektubu ile birlikte ay· 
nı gün ve saatten evvel komisyon riyasetine vermeleri lazım· 
dır. Talipler bu husustaki şartnameleri 50 liı-a mukabilinde 
Vekalet malzeme müdürlüğünden satınalabilirler. "6165,, 

lstanbul Posta Telgraf 
Ba·ş müdürlüğünden : 

Yazm otomobil kışın ı caba göre araba ve kızak ve hayvan la 
nakliyat yapılmak ve Hasi'n Kaleden Karaköse'ye kadar 581J, 
Karaköıe'den Beyazıda kadar 400 kilo olmak üzere 850 Jira 
mubammea bedelli Hasanh.ale • Beyr.mt postası şehri 1150 liraya 
indırilmiıse de fahiş görüldüğünden 5/91934 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle pazarlığa çıkarılmıştır. Taliplerin Erzurum Bıj 
MlidOrlüiüne muracaatları. ( 5654) 

1 Devlet Demir yolları ilanla.rJ 

1 - Kaldırım inşaatında kullanılan parke taşları, 1/10/934 
tarihinden itibaren taş, topra k, kum ve sai re nakliyatına mahsus 
D. D./46 numaralı tarifeye ithal edilmiştir. 

2 - D. D./46 numaralı tarife, yaln1z tam hamuleli vagonla 
1apı!acak nakliyata tatbik edilir. \6040) 

Zeytin, ay çiçeği, pancar, susam, pamuk çigidi ve erdiğ 
yağh hububat küspelerine ve pamuk çıgıdine asgari on ton ha 
mule olmak veya bu sıklet üzerinden ücrete tabi tutulmak şart 
lariyle 1/10/934 tarihinden itibaren 1 baremine tabi tulu!mak 
ıuretiyle mühim tenzilat yapı l mıştır. Fazla tafsilat için istasyon 
lara müracaat edilmelidir. (6039) 

Yerli Mallar Pazarları 
• 

esı a ldı 
Fabrikasının kunduralarını satıyor 

Sağlam ------· 
Giizel -r.---
Ucuz 

Ga1atada , 
Karaköyde 
Caddesinde 

Kadın 
m:ww5x zı: P:iilWI 

E rkelt 
- 'NMM 

Çocuk 

Yeni mağaza yolunuzun Üzerindedir, 
geçerken bir defa uğrayınız, Beykoz 
kunduralarını mutlaka beğeneceksiniz 

kiye 
KEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

27 /9 ı 1934 vaziyeti 
AKTiF ~ıı 

Lira Kasa~ 

ı\lıın: sati ı..ilop,ram IJ . .'528 350 [.. T9.028.7 ı7. Otı 

Banknot ............................ 1 . l 5 .. 'iJ8.044 -
Cfaklılı ....................................... il ., 678.7 '29. 30 3., 24·5 ~20 36 

Dahildeki Muhabirler : 
\!tın.Safi l\g . .......... 1.788-0S?-1 L 2.515.004. -
l'im lirası ........... .. . ... .488.06 ' .82 a 003 065 8~ 

Hariçteki Muhabirler: 

Serma ya 
ihtiraı akçcsı 

PASiF 

1 edavüldeki Banknotlar: 

LJerııflt e edilen cHai-ı naı-tnc L 1.ıs748 :'itı.i -

l\anun un b \ c 8 ıncı ın:\ddc 
l erıı ı e lc\' lı .an \a J..ı ıeıl iyaı 

Deruhte edılen evr:ıı-.ı na, ı ı t 

ba ~;: ıydı . 14ij.~6a G::ı ~ -

~ 

1 Lfr· 

1;; nmı ı ncı 
f)(J.J 914 

\ltın: ..,afi kiloı;ram 3.807- 017 JI ~-:354.88.5. !8 
ı\luna tahvili kabil Serbest dovizleı ;:; 000.377. 71 

Hazine Tahvilleri : 

10.355 263.22 Karşılı~ı camamen altın olarak 
tedavüle vazcJilen 1. 8.088.00U. 1 ;:i7 95 f 6:14/ 

~tJ.48:5 u36 

Deruhte edilen c' rakı naktiyc ~ 
,a rş ı lığ ı 1 .. 158.N B.563.-
1\anunıın 6 \'C 8 inci mıı.d-
delcrine tevfikan vaki ıediyat ., 948 1-.929. - 149 ~63 634 -

TUrk Lirası Mevduatı : 
Vadesi;r, 

1 V.ıdcli 
'.:0.485 636.70 

Senedat Cüzdanı : 
Döviz Mevduah : 

f lazine bonoları • · r.... 3.735.7 ıo - Vade<-iı •• · · · .... ~ ....... ,, 11.089 J4~.S1 
Vadclı ........ .. . .... ..... ı .s..,6.731.ISI i 1925874 

7.659.833.02 ~uhtelit ............... ···~-...... ....... .......... . . . 48 67J.350 
l"icari senetler ······ - 1 •• 3.9..?J.o9:lo2 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
esham f 

ve 
tahvilat 1 

ı::sham \'~ 

Deruhte edılen l!H a· 

k ı n :ıktiye karşılığı 
[ İtibari k ıymetle ] 
Tah,·ilat · - · · 

,, 27.748.632.22 

•. 4.J30 .. ')34.69 ;3':?.279.166.91 

4fi9 küsur M3 kerestenin kapalı zarfla münakasası 16/J0/934 
Salı 11at 15 te İdare binasında yapılacakhr. Fazla tafsilat 
Ankata, Haydarpaşa Eskişehir ve Adana veznelerinde ikiıer 
liraya ıablan ,artnamelerde vardır. ( 6117 ) ı \!tın 'c deh iz üzerine avans 
-------------------------- - rah, iJat üzerine avans /1 

!Ol.939.53 
2.::19.'i. 9·~ J0.1 335 47 

4 soooco-

b 

K d i teftı 
meliyet k. 
tehassis ol, 

etmislerdir 

adeb 
ki Fatih 

1de, Üs'k 
&kf&Dl 

o 

Clr1 

d(dTk'l 
arddofdur 

SiM Neşriyat müdürii · REFiK Ahmet 
/ AKIT Mathaaıı ı - l ııtanbul 

H lssedarlar .................................................. .. 

muhtelif • 
YekOn 254.700.4~ 12 28Q !l9I 53 

YekOn '.:! :'\4. 700.410.3.~ ------
2 mart 1933 tarihinden itibaren~ 

Iskonto haddi yüzde 5 1·2 - Altın üzerine avans yüzde 4 1-~ 
~------~-~-~---~~~__;,~---~-~-----------------..../. 

·-----• H·J"J· h Deniz y 0 11 arı ~~nıı1DH111ınıınmınnnnııııuuunu ı a 1 a m er mw11w• 
ıŞLETMESa k • • • d 

Accntelcrı !\ar.ı köv l<öprü tıa~t m er ez 1 um u m 1s1 n en : 
l el.42~ö2 - 'irk ecı ı\l üh ürdar z adt" ,~ 

•--ı;ı ~ Eskişehir Merkeı ambarında: muhtelif otomobil ve makine 
l lan l'elefoı• 22740 lg. 

~ pa~çaları (4) Teşrinievvel 934 tarihinde satılacağmdan talip· 

Bandırma ı:...: ıerın müracaatları. . 
•ııııııı ııııı ııııııııınııuıııııııııu ıııııııııııııııııııııııııııı ıı111111111111ııııııııııııııııııııııı1111111111111uıııııııııııııııııııııımııııııııııuııııırnıuııııuııııouıınıııııııımHn111ııını111111Huıı 

Postaları 
lştan :m !dan CU .ı.1ARTESl 

ve SALl günleri saat 19 da 

kalkmakta o'an Bandırma 

postaları 2 T. evvelden itiba· 

ren saat 15 te kalkacaklard~r. 

(6195) 

~····················································································"······························ ;s·················· ................................................................................................ .. .. .. :: .. .. 
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:: .. .. .. .. 
:: .. .. 
:: .. .. 

Ç 1KT1 

:: 

SAVAŞTAN 
BARIŞ 

Yazanlar: Vô.-Nu ile Çürüksulu Meziyet Ayvalık Yolu il! 
i! Öz Türkçe ile yazılmış ilk roman 

AN r AL y A B~Pıf~;,;~ i===.=_ı===: Tevzi Merkezi : v A K 1 T Matbaası - lstanbul 

Çarşamba 19 da Sirkeci Fiyatı 50 kuruş - Her Kitapçıda bulunur. 
rıhtımı nda~ı '.~ a : kacakt\r. (6288) -----·---1----- ::::::::::::::::ı=::::atmn11111:::::::::::::::::::::::::::::::::.--···ı=···:::::::::::11:m. .. .:u:u:m: 


