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açıldı 
Gazi Reisicümhurumuzla Başvekilimiz ve Vekillerimizden 
çoğunun huzuru ile Dolmabahçe sarayında tam saat on 
dörtte açdan Kurultayda yüzlerce aza ve davetli vardı 

Kurultay Başkanı 
Kizun Paşa Hazr.& 
lerinin nutku 
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• .. 

HABERLER i -k_i~n~c~i~D_i_l _~K~u~r_u_It_a~y_ı_.d_ü.;..n_.;a~ç.;.ı l;.;d;.;ıl DIŞARDAN GELEN 
(Başı 1 inci sayfcula) 7 - (Acun) cihan, dü~a. kainat ma- tNGlLTERE'DF .. 

tür ışıklariy}:! şenlendirmiştir. An - nalarına eski bir türk sözüdür. Acun; a
cak bu türk göçmenleri, içlerine gir- jun, açun, açın şekilleri vardır. Kutatkobi

dikleri çevrelerde, türlü değişiklik - lik'de,Radolf lllgatinin birinci cildinde ve 
lere uğradılar. O kadar ki, çoğu ana büyük türk lUgatinde (Uygur ve Çağatay 
dillerini bile unuttular. Yavaş, ya - l<'hçeleri olarak) Kısası Rabguzidc türk 
vaş öz ber,1iklerinden de uzaklaşan dili h'.igatinde, Pave dö Kurtey lilgatinde, 
bu türk göçkünlerinin türk ana dille Muinülmüritte vardır. (Tarama dergisi, 
ilisikleri. bugün yalmz çevrelerine sayıfa 200) 
saçmış oldukları eski dil kök ve iz
lerinde görülür. Türk ana dilini ve 
benlikl .. rini koruvabilmis türk ulus 
ve uruklannın bulundukları yerler -
de de. binden artık yıldanberi tür
rn sıyac;a ve <lin baskısı ve zo;luğu 
onları .. öz tiirk dili üzerinde isleyip 
onu vukseltmekten ~eri bıraktı. 

Bu çaP.Jann sıvasa ve din kurum
ları ise, türkreyi yükseltmeğe ça -
hsmc;k ~övlP dursun. tersine olarak, 
onun deıYerli özilnü bozmak icin el -
l,..r:-.:ı,.rı 0'"' 1 ~ni vaptılar. 

İ te bunlardan Ctürüdür ki, bu -
gün yazt dilimiz öz türkçeden ayrı1-
mıs, b;:ı.-.ıbaska bir kılık almıs ht'lu -
nuyor Bununla beraber, öz türk dili 
ulus icinde yaşamaktan alıkonama -
mıstır. Ancak. ya~akta olan öz 
türkcenin arı olarak, daha işlenme -
mis durmakta olduğ'unu acı olsa da, 
açıkc;a sövlemeliyiz. Dilimizin sağ
lam temelli düzen ve türelere daya
narak istenmesi, geni~Ietilmesi, o -
nun bugünün i.istün bilgi ve bilgin 
dili kıhnmasr, gerektir. 

Birinci kurultay. bu yolda ilk ve
rimli adımı attL İçinden seçtiği 
- umumi merkez heyetinin - ge -
celi eündüzlü çalısmasivle dil ~i 
.iki yılda vol aldı. Daha bugünden 
yabancı sözleri atarak yerlerine öz 
türkçc sözleri kullanmağa alışmıs 
bu1nnuyoruz. 

İkinci kurultayın dil işini daha 
çok ve tez verimli yola kovacağına 
ı:rüveniyoruz. Bu inanla ikinci türJ· 
a;1; kurultayına kutlu çalışma dile . 
rim . ., 

Başkan Paşanın nutku, her yerinde sü 
rekli alkışlarla karşılandı. Bu öz türkçe 
nutkun göz önüne koyduğu öz türkçe ke 
limelerin iyzahını aşağıya yazıyoruz: 

1 - (Başkan) arapçada (reis). (sözü
çaten) (baş) demek olan (re's) ten gelir. 
Türkçede de (oaş) reis demktir. Bir de 
(kan) eki getirilerek (başkan) yapılmış· 
tır. Bu söz, (reis) manasında ve (başgan) 
şeklinde olarak Divanılfıgatüttürk'te var 
dır. "Tarama dergisi, sayıfa: 654,.. 

2 - (Gözgü) ayna demektir. Farsça 
sanılan aynanın da türkçe olduğu anla -
şılmaktadır. (Göz) kökündengelen (göz· 
gü) sözü 16 ıncı asra kadar şiirlerde bile 
vardır. Süheyl ve Nevbahar tercimesi ile 
Tuhfetüzzekiye'de. Tefsiri Surei Mülk'
te ve azeri lehçesinde olduğu gibi, Anka
ra, Bursa. Cebelibereket, Kırklareli, Kon 
ya, Kayseri, Afyon, Zile, İzmir, Tokat, 
Giresun, Bo1u, Elaziz. Malatya, Kütahya, 
Kastamonu, Diyarbekir, Van ve Seyhan 
gibi bir çok yerlerden de derlenmiştir. 

"Tarama dergisi, sayıfa: 134,,, 

3 - (Uluğ) en büyük demektir. Bil -
yük manasına (ulu) ve (uluğ) sözleri çok 
yaygındır. (Ulu) doğrudan doğruya bil -
yf!tr demek o1du~na göre, sonuna (ğ) 
getirilerek (en büyük) manası verilmiş -
tir. Orhon abidelerinde ve uygur metinle 
rinden oğuz menkibesinde de vardır. (Ta 
rıoma der~isi, sayıfa: 137}. 

4 - Türkçe (onmak) tandır. Fransızca 
(honneur) de bu sözden kopmuştur. Ka· 
musu Türkide yuılıdır. Şeref, itibar, hay
siyet demektir. (Tarama dergisi. s: 300) 

8 - (Göçkün, göçmen) ikisi de mu . 
hacir manasına olarak derlemeden gclmiş
tır. 

9 - Bunlardan (göçmen) Beyçayırr ve 
Sungurludan, (göçkün) Çivrilden derlen

miştir. Her iki söz göçmek kökünden gel

mektedir, Bunlar bir yardım koymak üze
re (göçmen) daima seyyar bir halde mu • 

haceret edenler, (göçkün) ise bir yerden 

başka yere hicretle yerleşmiş olan mana
larında kullamlmıştn. (Tarama dergisi 
ı;ayıfa: 542) 

10 - (Çevre) muhit manasınadır. Çe

virmekten gelir. Dedekorkut kitabında, 

Biyanki lügatinde ve manilerde vardır. 

(Tarama dergisi, sayı fa 54 7) 

11 - (Donşak) cümudiye demektir. 

Donmak ve don sözleri herkesçe bilinen 

sözlerdir. Şark lehçelerinde -d- ler-t- ol • 

duğundan kelime türk dili liigatinde (ton

şak) şeklinde ahnmıştır. (Tarama dergisi, 
sayıfa 178) 

12 - (Yaka) ikisi de cihet demektir. 
(yaka) sözü Muğladan gelmiştir. Birçok 
yerde kullanılır. (Karşıyaka) sözü de bun
dandır. 

13 - (Kıran) taraf ve cihet manalan
na Camiülhikayat kitabında ve derlemede 
vardır. Kıran, Mukaddemetüledepte ve 
Radlof'un 3 üncü cildinde (Çağatay lehçe
sinden olarak) taraf manasına yazılıdır ki 
lrırak ve kırağ sözleri de bu köktendir. 
(Tarama dergisi, sayıfa 175) 

14 - (Sıyc:sa) arapçada mastan ve 
-:;üştakJarı olmıyan (seyaset) sözünün kay 
nağı türkçe yasa olduğu anlaşıJDU§tır. Ya
sa, nizam, kanun, ceza manalarına gelir ki 
orapçada siyasetin manası da budur. Po
litı"ka manasında kullanılması yeni ve son
radan uydurmadır. Başına gelen -s-- harfi 
türkçe birçok kelimelerin başında daha 
çok ve daha geniş olamsını anlatır. Mese
la -is- kelimesinin başına -s- getirilerek 
-sis- yapılır ki isin geniş ve şümullü şekli 
demektir. -yasa- run başına da getirilerek 
-siyasa- yapılmıştır ki -yasa- nın en yüksek 
ve şamil mefhumunu ifade eder. 

Kamusu Türkide kelime seyaset ola • 
rak harekelcndikten ve manaları verildik
ten sonra şu izahat verilmektedir: 

"Seyaset kelimesinin aslı -se-yasa-şek 

linde bir terkibi türki olduğunu lbniKemal 
Tahkik' Tarifilkelimatil acemiye ismindeki 
risalesinde beyan etmektedir.,, 

Görülüyor ki siyaset kelimesinin öz kö
kü arapça değil türkçedir. (Kamusu Tür
ki, cilt 1: sayıfa 7 54) 

15 - (Din) arapça sanılan bu sözün 
kökü türkçe olduğu anlaşılmıştır. Meşhur 
alman türkoloğlanndan Pr. Fon Bang ile 
Mlle. Fon Gabain "Uygur dili üzerine yaz
~ oldukları Analytischer İDdex zu den 
fünf ersten sti!cken dCT Türkische Turfan 
teste adlı endekste: aynen (din) kelimesi 
türkçe olarak yazılıdır. Bununla soğdca 
(den) kelimesinin de yakmlığr vardır. 

(Tarama dergisı, sayıfa 197) 
16 - (Kurum) tesis ve müessese ma

nasınadır. Türk dili lugatinden tesis ma -
nasma taranmıştır. Zaten -kurmak- tesis 
demektir. Alım, satım gibi kurmakta kul
landır. (Tarama dergisi, sayıfa 792) 

17 - (Isı) sıcak sözünün aslıdır. Sı -
cak (ısıcak) dan kısalmadır. Radlof lllga
tinin birinci cı1dinde ( osmanlr lehçesi ola
rak) ve Kamusu türkide vardır. ((Tarama 
dergisi, sayıfa 279) 

ılfouri/ Jl ekilinirı ll~·ma ııutku. 
Son dakikada aldığımız Maarif Vekili 

Beyin açma nutuklarını aynen aşağıya 
koyuyoruz: 

"- Reisiciimhur Hazretleri, Hanıme
fendiler, Beyefendiler 

Dünya tarihinin hütün dönüm nokta
larını yaratan. benliğimizin güçlükle nü 
fuz edebildiği en eski zamanlarda insan 
medeniyetinin ilk yapıcı ve yapıcısı 

olan yüce tauk Türk milleti kendi doğur 
duğu medeniyetlerin ilerlemesine yabancı 
bırakılmış bundan yüzlrce yıl karanlıltlar 
içinde kaJmı~tı. Bu karanlık o yüksek 
milletin az daha hayatına mal olacaktı. 

Yer yüzünün en asil, en kabiliyetli 
en çalışkan ve en fedakar milleti olan, 
türkün ölüm uçurumu kenarına geldiği 

korkunç bir günde tarih kendini yaratan 
ou millete yeni ve yüksek bir baş bağış
ladı. Büyük kurtarıcımız, varlığımızı u -
çurumdan kurtardı. 

O gündenberi milletle bu öz evladı a
ra.sında bir anlaşma var. Büyük Başbuğ 
bütün varlığını türklüğü kurtaracak ve 
yükseltecek işleri ileri götürmeğe, mille 
tini asri medeniyet seviyesinin üst tara
fına çıkannağa, ulu türk milleti de ken -
dini ölüme kadar sürükliyen bütün karan 
lıklardan sıyrılmak yolunda büyük yol 
göstericisinin ardından korkusuz yürüme 
ğe ant içti. Bu karşılıklı anlaşmanın ne
tiycesidir ki Büyük Şef'in geniş milli in 
kılap programında türk dili ve türk tari 
hi en ön sıralarda "bulunuyor. Bir mille -
tin bilgisizlik karanlıklarından, bilgi ışık 
larına çıkabilmesi, her şeyden önce o mil 
lete öğretilecek şeylerin herkesin anlıya 
bileceği açık ve öz bir dilJe yazılıp anla
tılmasına bağlıdır. Altı yüz yıl süren os 
manlı imparatorluğunda ortaya konan bil 
gi ve sanat eserleri ·oöyJe halkın kendi ko 
nuşma dili ile yazılmamasından dolayı 

millete yayılamamış, ancak dar bir zirve 
nin altında kalmıştır. Okuyup yazmak gi 
bi en basit bir insanlık ihtiyacı bile oku
ma yazma dilinin konuşma dilinden büs 
bütün ayrı bir dil olması yüzünden elde 
edilememiştir. Türk milleti varlığını 

dışardan ve içerden kar.artan maddi ve 
manevi bütün düşmanlara aman vermez 
bir savaş .ıçmış olan Büyük Reisimiz, bu 
düşmanların en başındaki bilgisizlikle dö 
vüşmek, onu da bir Başkumandanlık mu 
harebesiyle harimi ismetinde boğup yok 
etmek azmindedir •. 1928 harf inkılabın -
danberi, başta Büyük Gazi olarak, Türki 
ye Cümhuriyeti'nin ve Türk miJletinin 
kendini verdiği bu büyük savaşın bilgi 
ışıkları, ancak herkesin anlıyacağı bir dil 
ile kolayca yapılabilir. 

Büyük Şef, bu büyük işe okuyup yaz 
mayı güçleştiren harfleri değiştirmekle 
başladı. Türkçeye bütün ihtiyaçlarına 

yeten, en kısa bir zaman içinde en büyük 
bir kolaylıkla öğ.renilen bir alfabe ve bir 
imla bağışladı. Yalnız alfa"be değişmesi 

ile bir kaç senede elde edilen n.ctiyce yü 
rünülen yolun ne kadar doğru ve ne ka 
dar feyiz verici olduğunu göstermiştir. 
1928 de Türkiye'de okur yazar nispeti 

yüzde 20 aralarında iken cümhuriyetin 
onuncu yıldönümünde, 1933 te iki mislini 
geçmiştir. 

Şüphesiz bunu yeter bir kazanç ola • 
rak ileri sürmüyorum. Bizim hedefimiz 
Türkiye'de okur yazar nispetini yüzde 
yüze vardırmaktır. Çünkü ekuma yazma 
işi, bir bilgi işi değil, bir insanlık vas -
fıdır. 

Bu ülküye erebilmek için, yalnız alfa 
beyi değiştirmek yetmezdi. Bilginlerin 
yazılarını berkesin anlıyabileceği bir dil 
ile ortaya koymak gerekti. Daha alfabe 
inkılabı günü görülen bu gereklik dil üze 
rinde sıkı ve canlı bir çalışma programı 
ile karşılanmıştır. 

Harf inkılabının ertesi günü kurulan 

5 - (Önder} lider demektir; bu mana 
ite (Polatlı) dan derlenmiştir. Ön sözünün 
(öndemek) öne geçip sevk ve idare et -
n:ektir. Bundan yapılan önder farsça (piş
vanm) tam mukabilidir ki o da lider de -
mekt.ir. (Tarama dergisi, sayfa 467) 

6 - (Yön) istikamet manasınadır. A· 
nadolu•da pek yaygındır. Konya, İstanbul, 
Manisa. Denizli. Muğla, Afyon: Çankırı: 
Mucur: Bolu; Develi; Ordu'dan der len -
..,..:.,•fr. (Tarama derPisi savıfa 396) 

18 - (Arı) p~k. nezih, temiz demek • 
tir. Anğ, aru; aruğ şekilleri vardır. Rad
lofun birinci cildinde koman; kuandu ve 
osmanlı lehçeleri olarak, Büyük türk lQ. 
gatinde (Kazan lehçesi) olarak türk dili 
, .. ,aatinde. Evliva Celebi seyahatnamesin • 

de, Hutsma ve Pave de Kourtey lugatle • 
rinde vardır. Urfa, 'Manisa, Maraş, Koca
e1i ve Çorumdan derlenmiştir. Arığ ve arık 
şekilleri Divanı ICıgatittürkte de mevcut 
tur. (Tarama dergisi, sayıfa 63 7) 

Eko dö Pari, 
Hindenburg'un 
vasıyetnamesinin 

sahte olduğunu 
yazıyor 

Paris, 18 (A.A.) - Eko dö Pari ga
zetesinde "Hindenburg'un vaıiyetnam'.isi 
mevsuk değildir,, ba§lığı altında bugün in
tişar eden bir makalede vasiyetnamenin 
sahte olduğu ispata çalışılmaktadır. 

-'I, . • • 
U) mıs gazctesı va~ıyt'hıame YC 

rc)ianı manevralarınm hcct'l'İksiz 
oltluğnnn yazıyoı·. 

Londra, 18 (A.A.J - Taymis gazetesi 
Hindenburg'un vasiyetnamesi ve önümüz: 
deki reyiamın kıymeti hakkında fogili~ ef
karı umumiyesinin umumi hissiyatını hu
lasaya çalışarak, bütün bu manevranın Al
manya haricinde herhangi bir kimse üze
rinde hiç bir intiba husule getiremiyecek 
kadar beceriksizce olduğunu söylüyor. 

ı\l\IERIKADA. 

Kuraktan sonra 
yağmurlar 
başladı 

Şikago, 18 (A.A.) - Şiddetli yağmur

lar cenubu garbi mıntakasında kuraklığa 
nihayet vermiştir. İllinois, Missouri, İowa, 
Kansas ve Michigan'da mahsulün kısmen 
kurtanlmasr ümit edilmektedir. Kuraklık 
mıntakalannda hararet derecesi inmiştir. 

On homhardmıan tayyare -
sinin ı-cyahati. 

Juneau • Alaska • 17 (A.A.) - On as

keri bombardıman tayyaresi hava müsait 

olduğu takdirde bugün Seakle yoluyla 
Vaşington'a hareket edecektir. Bu tayya
reler bir ay tetkik ve istikşafatta bulun
duktan sonra dün Fairbanks'tan buraya 
gelmişlerdir. 

ilk Dil Cemiyeti bir çok işler yapmakla 
beraber, çalışmalarının verimlerini ortaya 
koymakta geç kalması yüzünden, dağıl -
mıştr. Büyük Şef, iki yıl önce 12 temmuz 
1932 de Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ni 
kurarak bu eksiği tamamladı. 26 eylttl 
1932 de açılan birinci Türk Dili Kurul -
tayında, milletin bütün ateşli inkılap ar
zusu. yeniden teceJli etti. Bugün iki 
yılJık bir çalışma aralığından sonra ikin
ci Türk Dili Kurultayı toplanıyor. Ara 
yerde geçen iki yıl içinde durmadan çalı 
şarak ortaya oldukça müspet eserler kon 
muştur. 

Bütün Türkiye içinde halk ağzından 
söz derlemek üzere sıkı bir seferberlik ya· 
pıldı. Gelen sözler süzüle süzüle tarana • 
rak birçok öz türkçe sözler ortaya çıka • 
rıldı. Yazı dilimizde çok kul1anılan yaban
cı sözlere öz türkçe karşılık bulmak Uze • 
re bir dil anketi açıldı. Bu anketin bir kıs
mını tamamlamak üzere 126 bine yakın 
derleme fişi ile 150 den fazla yazma ve 
basma kitap taranılarak "tarama dergisi,, 
adı altında büyük bir eser ortaya kondu. 
Endeksiyle beraber 1300 sayfadan fazla 
tutan bu büyük kitap dil hazinemizin ilk 
müjdecisi sayılabilir. 

Bütün ilimlerin ıstılahları, fransızcası, 
ingiJizce veya almancası, bugün kullanılan 
şekli ile listeler halinde toplanmış müte
hassıslara dağıtılarak karşıhk istenmiştir. 

Bir takımlarının karşılıkları teklif halinde 
tesbit de olunmuştur. Yeni türk grameri 
çalışmaları IUgat ve ıstılah işlerinden son
raya bırakılmakla beraber söz yartma işin

M. Hanri Stimsoe' • 
un Deyli telgrafa 
beyanatı 

Londra, 18 (A.A.) - Haver idantl 
zamanında hariciye nezareti şefi olan J.t 
Henri Stimson Deyli Telgraf gazetesindf 
Amerika'nın Milletler Cemiyetiyle mütC9 
sanit olduğu tezini müdafaa etınektedio 

M. Stimson demokrasiye itimat beyan eti' 

mctke ve mutlakiyet usulünün tedricen q 
zaldığını ve yahut cebren değişeceği kani 
atinde olduğunu bildirmektedir. 

M. Stimson diyor ki: 
"Biz, cihanı müşterek medeniyetiml""I 

barba karşı muhafaza için giriştiği haya! 
savaşında en eyi teşci edecek vaziyette blf 
milletiz .. , 

Alman hükumetinin Sar Jıuktı • 
metine noıaı;;ı. 

Bcrlin, 18 (A.A.) - Alman bükUme• 

hükQmeti komisyonuna §ifahr bir nt Sar 

ta vererek Sar'da çıkan bazı gazeteler ta• 
rafından Hindenburg'un ölümü mOna1ebl 

tiyle Almanya ve Alman hükQmetleri ve 
hatta müteveffa Reisicümhur hakkında ya 

pılan tecavüzleri protesto etmittir. Hü~ 
met, bu kabil görülmemiş ifrat harekedeıı 

rinin milletler cemiyeti tarafından idari 

edilen bir arazide vuku bulmasını ve h• 
kiimet komisyonunun müdahaleye llizlllll 

görmemesini hayretle karşılamakta Y9 

mezkur komisyonun bu hareketini de ı~ 

detle protesto ederek bu hareketlere kasti; 
iycap eden tedbirlerin ittihazına ln"-ıi' 
eylemektedir. 

Romanya ziraat nazırının Lelılı • 
lan' daki temasları. 

Gdynia, 18 (A.A.) - Romanya Zir ... 

nazır muavini M. Manulesko De Romaa

ya 'nın Varşova sefiri M. Cadere ve Rom-! 
mebusu M. Valuta, buradaki ikametıed 
esnasında, Leh • Romen ticaret odası m• 
messilleriyle birlikte, Lehistan limanların

dan yapılan Romanya ihracatının inkipfl 
için tedbirler tesbit eylemişlerdir. 

2E! -anket halinde muallimlere verilmiJ, cev•P' 
lan alınmıştır. Tarama dergisinde g8rUleO 
ek zenginliği de ekler lltgatçcıini ortayl 
koymaktadır. 

Bütün bu işlerle beraber cemiyet 7t! 
yı bülten ne§retmiş, dilimizin ctlmolo 
ne başka dillerle münasebetlerine ait • 
çok ilmi tetebbüler yapını§ vücuda getiri " 
len eserlerden bir kısmını basmıt bir 9"' 
mı baskıya hazırlamıştır. 

İki yılın içinde yapılan bu ftler aHU • 
muza nisbet ~dilirse pe kazdır. Fakat, ytt1' 
sek kurultay dar bir kadro ve bütçe için 4 
de çalı§an cemiyetin §U kadar uma ... 
yaptığr işi azımsamıyacaktır ümtdfndı f 
yim. 

Bu ilk iki yıllık devrede birçok huır! 
tar da yapılmıştır ki, gelecek ylllar 
bunlardan istifade edil~ccktir. Gelecek , 
yılların çalışma programını da cemiyet 
rultayın tasvibine sunmaktadır. 

Büyük Şef, türk tarihi ve tUrk dili • 
lerinin en büyük ve en ileri gönüUUail.m 
Büyük Millet Meclisi değerli reisi ile ttıJ 
raber dil çalışmalarına yalandan alM 
duymaktadır. "Saygıdeğer Bapekil-l• I 
met Pş. Hz., bu milli kültür çalıtmatardlli 
da hükumetin bütün elinde olan kuı!rd • 
lerle yard•m edeceği vidinl bk daha~ 
rara beni memur etmiştir. Bu yUbek 
mayeye mazhar olan dil ftinln btr da~~ 
bile duraklamıyacağına kati kanntim ~ 
dır. 

Hanımefendiler, BcyefendilerJ 
İkinci Türk Dili Kurultaymr ...,-

de lüzumu olan kelime teşkili esasları iki rum. 

• - -:.....:.,_--= 
Ankara Sanayi sergisi 29 1.ci teşrinde açılacaktır • 

• • 
Milli bayramda yeni Ankara şehrini de görmek istiyen sanayıcı-

lerimiz şimdiden sergiye hazır olsunlar. 

Müracaat müddeti 1 eyllllde bitecektir. 
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kıqılardan Step'e 
Sadri Ethem, genç muharrirleri • 

ıniz arasında mevzularını içtimai tet
kiklere e~ ziyade istinat ettirenler -
den biridir. "Çıkrıklar durunca,, sı 
lnYmeti, :ı:amanla anlaşılacak ve arta -
cak olan bir ı·omandır. Bizde bir za -
halinde basan Avrupa mamulatının nasıl 
Yıktığını gösteren yegane roman, şimdiye 
kadar, bu olmuştur. Halbuki mevzu, bü
tiin, bir kütüphaneyi dolduracak kadar çe
şitliliğe ve derinliğe elverişlidir. "Kıyılar
dan Step'e,,, öyle baş adında söylendiği 
gibi, vagon pençeresinden görülenin bir 
hikayesi değildir. Muharrir, vagondan pek -.. aaa inmiş. step ve step insanı ile tanışmış 
ve bu tanışıklığın dimağda ve gönülde bı· 
raktığı intibaları, bizler ve yarınkiler için 
~Pteyliyebilmiştir. 

"Kıyılardan !jtep'e,, bozkır edebiyatı
?1•z bölümüne giren bir kitaptır. Osmanlı 
1lllParatorluğunda bozkır edebiyatı ola
llıazdı. Osmanlı, bozkırdan korkardı. Os
lcüdar kahvesinde narkile çekenleri yahut 
lıYdurma bir haJIObn sahnesinde karşılaş· 
tırarak biribirlerine yazılı gibi soğuk ibtİ· 
'•ılar söylettiği insanların halinden bahs· 
etıneği tercih ederdi. Bozkır, o sıralarda, 
?rıeınJ,..ketin işliyen yarası idi. 

Fakat kurtuluş inkılabından sonra, o 
bozkırın bugünkü şerefli istiklale uzun 
Yıllar gebe kaldığı birden anlaşılınca, İn· 
kılap muharrirleri "Bozkır., 1 bir mevzu 
alarak seve seve ele aldılar. Y akup Kadri 
tıin Yaban'ı Falih Rıfkı'nın Bozkır yazıla
~· Şevket Süreyya'nın bozkıra verdiği İç· 
t~lllai ve iktısadi tarif, hep bu buluşun ve
"11llleı-"d· ı ır. 

I 8u sefer de, Sadri Ethem, Bozkır'• an· 
atıyor. Kitabını okuyun. Göreceksiniz ki, 
0 da Bozkır'ı davamızın bir sembolü ola
~alc almıştır. Bozkır'ı altetmek ve yenmek; 
111kılahımızın bir tarifi de budur desek al
~llrı~mış oluruz. Sadri'ye bozkır ve bo~-
ır ınsanı hakkında bir kere daha malu· 

lllat aah"bi olmamıza yardım ettiği için 
lı- k"" d • ·•&&~brik hem de teşck ur e erız. 

BURHAN ASAF 

Mersin limanının 

ihracatı 
lıtanbul, 18 (Telefon) - Mersin lima 

llladaa ecnebi limanlua yapılan ihracat 
ttcQ aylardan bir miıli fazladır. 

Zilc'dc sel af eti. 

- Zile, 18 (A.A.) - Dün akşam üzeri 
llt 18 buçukta ini yağan bir yağmurdan 

rllra Deveboğazı ve Saraç derelerinden ge· 
~rı a.iithi, seller cok büyük tahribat yap • 
~;Jbr. Çay mah;llesinde 400 kadar ev~ 
t 

1~ basmış bunlardan üç evle bir c~mı 
t~I ~ köprüyü tamamen götürmüş dığer 
t 1~ı d,. harap etmiştir. Saraçderesinde~ 
~ ıelJPr bir köprü ile mezbahanın bır 
le • lllı vıkmış, Dereboğazından gelen sel· 
~ •se Amasya şosesinin 9 kilometrelik bir 
'te 11_1~ı tamı-men harap etmiş, iki değirm~n 
le)~ kö rüyü götürmüştür. Amasya ıle 
l,~r~f ınıılıaberesi kesilmiş ve şehir su yol· 
lft1'4 oı lmnştur. Sabahleyin kasaba altın· 
Lir L"'hede altmıı va,ında bir kadınla 
t\I ~uk cenazesi ve bir kadın da a;ır va· 
~if' olaralı: bulunmustur. Kaybolan birkaç 
~~ '~tanınaktadır. Bircok harman. bahce 
to~ atanlardan eser kalmamıştır. Hasarat 

ol•p tespit edilmektedir. 

~il'aseticümhur 
llndosu 

~ ~aaeticümhur bandosu bugün yazlık 
io~rinin sonuncusunu verecektir. Ban· 
t\ıiQu laa!ta 9 eylôl sergisinin açılma me • 
~ ,4" 1flİrak etmek üzere lzmir'e hare • 
~ ... ,. ttt~tir. İzmir sergisinden sonra An • 
lotıL-L_ donüşünde havalar müsait oldukça 

&.. ~da da konser verecektir. 
~ttip gu~kii konserin programı çok zengin 
lbttıda_ tdılnıiştir. Bu programın birinci kıı· 
ti ~0ıini'nio Giyomtel uvertürü ile ikin· 
~ili ~da list'in No. 3 Prelüt senfoni gibi 
;lFf~ ffı orkestraların bile icrasına mu • 
to~ olaınadığı şaheserleri salacaktır. 

aşağrva koyuvoraz: 
1 • it Birinci kısım 
~ I> •uıki: Marc Sambr emöz 

.. 'V' • :t" 

3 • it 0!J~k: Dans Slaviı No. E 
t • 4° 11nı: Uvertür Giyom Tel 

~- onıas: ... Hamlet (Klarnet 
.ıolo) 

S • l' ikinci kısım 
6 • (rt: S"nfoni Prelüt No. 3 

""•telli: Mar4 Oryantal 

$ 
11111 

Be ediyeler yaptık
ları iş eri vekalete 
b · direcekler 

Dahiliye Vekaleti belediyeler kanunu· 
nun neşrinden bugiine kadar geçen 3 sene 
zarfında belediyelerin hudutları dahilinde 
planlaştırma, elektrik, su ve iymara müte 
allik yaptıkları faaliyeti bir tamimle bü 
tün belediyelerden sormuştur. Belediyeler 
bu husustaki faalivetlerini 15 tesrinievele 
kadar bir raporla Vekalete bildire~eklerdr. 

Vilayet Bütçeleri 
tetkik ve tasdik 
olunuyor 

Dahiliye Vekaletinde mütesekkil hu -
susi komisyor. hususi idarelerin ~ bütçeleri -
ni tetltika devam etmektedir. Bütçeler hu 
susi idarelerin maaş, ücret ve borçları hak 
kmdaki kanuna göre hazırlanmıstrr. Ko -
misyonun tetkik ettiği bütcelerde~ 36 büt 
çe ali tasdika iktiran etmiştir. 

Evkaf yerlerinin 
tcar mukavele eri -
nin yenilenmesinde 
tenzilat 

Evkafa ait yerler için evkaf idaresiyle 
icatla tutanJ&r arasında 1931 ve 1932 se
nelerinde aktedilen icar mukavelenameleri
nin tecdidi için yeni bir karar verilmiıtir. 
Bu gibi mukaveleler 3 sene için temdit ve 
tecdit edildiği takdirde en çok yüzde yirmi 
ve iki sene temdit edildiği takdirde de yüz
de on tenzil edilecektir. 

On lira}a kadar talısisabız 
borçların tediye.si. 

1928 • 1931 senelerine ait tahsisatsız 
borçlarla mahsubu umumi kanununa tabi 
ve on liraya kadar olan alacakların nakden 
tediyesine bugiinlerde ba~lanacakhr. Mali· 
ye Vekaleti bu husus için defterdarlıklara 
bir tamim hazırlamaktadır. 

Magla halktoi gtnçltri lıarabtltrdt. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

• a ıa ve a ıye 
veki er· d··n 
ge.di er 

Şimendiferin ~:\azize varması ve yolun 
işletmeye Eçılma · resmini yapmak üzere 
uiden Nafıa Vekili Ali ve Maliye Vekili 
Fuat Beylerle merasime iıtirak eden diğer 
zeval dün sabah hususi trenle Ankara'ya 
dönmüşlerdir. 

Vekillerimiz istasyonda vekaletler er • 
kim ve birçok zevat tarafından kar!ılan
mışlardır. 

Vckillt·rimiz Ka)scri"<h· iken. 
Kayseri, 18 (A.A.) - Nafıa ve Mali

ye Vekilleri bugün saat 16,55 de balkın 
samimi tezahüratı arasında §ehrimize geldi
ler. lstasiyonda Vali, Kolordu Kumandanı, 
ukeri erkan, asker ve polis müfrezeleri, 
bando ve binlerce halk tarafından karşılan· 
dılar. 

Vekillerimiz istasiyonda yarım saat ka
dar kaldıktan sonra gene aynı trenle hare
ket ettiler. 

Başveki Hz. ve 
tktısat Vekili Celal 
Bey IstanbuJ'a 
dönd .. elr 

lstanbul, l 8 (Telefon) - Yeni kuru
lacak fabrikaların temel atma merasimini 
yapmak için Zongnldağa ve oradan Sino
ba giden Başvekil ismet P,. Hz. ile lktısat 
Vekili Celal Bey bugün Gülcemal vapuru 
ile lstanbul'a geldiler. Başvekil Hz. vapur
da Dahili)•e Vekili Şükrü Kaya, Maarif Ve
kili Abidin, İnhisarlar Vekili Rana Beyler 
ve Kolordu Kumandanı Salih PJ., Riyaseti
eümhar Umumi Katip Vekili Hasan Rıza, 
Seryaver Celal, Muhafız Kıtaatı Kuman· 
danı İsmail Hakkı Beyler tarafından karşı· 
landı. Başvekil Hz. vapurdan Sakarya mo
toriyle doğruca Dolmabalıçe sarayına çık -
mışlar ve kurultaya iştirak etmişlerdir. 

Orta ve liselerde 
ikmal imti anları 

Müdafaa ve kayıt ve kabul 
Vekili geldi muameleleri 

Milli 

Bir müddettenheri Ege mıntakasında se
yahatte bulunan Milli Müdafaa Vekili Ze • 
kii Bey dün Ankaraya dönmüıtür. Vekil 
Beyi~. istasyond,, vekalet erkanı ve bazı ze
vat kar§ılamıştır. 

Türk ve Yugoslav dostluk 
cemiyeti kuruldu 

lstanbul, 18 (Telefon) - Belgrad'ta 
Türkiye ile Yugoslavya arasndaki dostluk 
münasebatmı kuvvetlendirmek için bir 
türk - yugoslav cemiyeti teJkil edildiği 
haber veriliyor. Cemiyet iki memleket ara 
sında iktısadi münasebetlerin inkiıafı İ!le
rile de uğraşacaktır. 

Caııkn·ı • ııın harita~• miitc•ha-.~ı~a :.. 

ihale c'1ildi. 
Çankırı, 18 (A.A.) - Gelecek seneler 

iymar işlerine esas olmak üzere şehrin ah 
nacak haritası da müteahhide ihale edilmi! 
tır. 

Giiriiltii ile nıİİ(•aclclc. 
İstanbul, 18 (Telefon) - lstanbulda 

gürültü ile mücadele kararına muhalif ola 
rak gece saat 20 den sonra sokaklarda gü 
rültü yapan 20 esnaf hakkında ceza tatbik 
edilmiştir. 

lstanbul, 18 (Telefon) - iki gün son
ra lstanbul'da bütün lise ve orta ınektep -
lerde talebe kaydına haşlanıyor. Müracaat 
fazla olduğu takdirde sınıflarda nizami ra
kami doldurmak şartiyle şubeler açılacak • 
tıa. Bu mekteplerde ikmal imtihanları eylUI 
1 de baılanacak ve 20 de bitecektir. Ders
lere 1 teşrinievelde başlanacaldır. 

tJ ~kiidar traun 3) lıırr. 

İstanbul, 18 (Telefon) - Üsküdar 
tramvayları halkın müracaatı üzerine mev
cut İnşaat bittikten sonra Kurbağalıdere 
ve civarına da uzatılacaktır. 

RakırkÖ) iiniin ha,·a~azı \ ' C 

terkos le h·atı. 

lstanbul, 18 (Telefon) - Belediye 
Bakırköyünde havagazı ve terkos tesisatı 
yapılmasını esas itibariyle kabul etmiştir. 

Yunan ha~vc'kili Çuldaris"in kar -
dcşi lstanlmra geldi. 

İstanbul, 18 (Telefon) - Yunan Baş
vekili M. Çaldaris'in kardeşi yunan müna· 
kalit nezareti müsteşarı M. Kostantin Çal
daris bir seyyah kafilesiyle İstanbul' a gel
miştir. 

&I&:: 1 

Yeni bir 
ark d ? 

Dün gelen posta bize latanbul'da frnn· 
sızca olarnk çıkmaya başlıyan yeni bir ar. 
kndaş getirdi. 

Ancak, derhal ilave edelim ki "arkndaı,, 
kelimesini biz, bütün gazetelerin, biribi -
rine karşı kullımdıkları bir tabir olduğu 
için "Be) oğlu" hnkkında da kullanıyoruz. 
Yoksa, Türkiye' de intişar eden gazetele • 
rin arkadaş sayılmaları için ilk şnrl cüm • 
hüriyetin maksatlarını, hiçbir tevile mahal 
vermiyccek surette, müdafaa etmek ve 
ondan sonra da hakiyki arkadaşlık şiarla • 
rına sadık lmlmaktır. "Beyoğlu'' nda İse 
ikisinden de şüphe ettirecek mevzular, 
tasavvur edilcmiyecek kadar çoktur. 

Bu gibi mevzuların çokluğuna misal 
göstermek için "Beyoğlu'' nun yaprakla
rını birer birer çevirelim.. Bir başhks 

''Trakya hadiseleri türk - yahudi müna
sebetleri tarihinde ancak bir kaza idi,, 
Çokatn kapanıp unu!ulmuş olan bu hadi-
seleri, aylardan sonra çıkan yeni bir gaz• 
tenin hatırlatmasındaki kast acaba nedir? 

ikinci sayıfadaki "Yahudi camiaııU, 

"Katolik camiası", "Ortodoks camiası". 
"Ermeni camiası", gibi baılıklar, haberlert 
tasnife tabi tutmak arzusuna haml~dile • 
bilir mi? 

Türkiye birdir ve orada türk milleti 
vardır; azlıklar onun birer cüzüdür, a)'l".ı • 
Irk kabul etmezler. Türk vatandaılığının 
bu prensipini "Beyoğlu" adiyle fransızca 
çıkan bir gazetenin bozmağa hakkı ola • 
mnz. 

"lsmail Beyin iki karısı,, başlıklı tef .. 
aika "eski Türkiye hayatının sahneleı·inl.., 
göstereceğini vadediyor. Bu eski Türkiye 
Piycrloti zamanındakinden de çok daha 5,. 

lci olmalı ki "Ailenin reisi ''aziyetine gelen 
lsmail, müslüman kanun ve adeti üzero 
kardeşinin dul kalan karılarını almak mec
buriyetinde idi,, diye bir Ürcufe ile ba§h " 
yor. 

Türkiye'de Klod Farer'i okurken mide· 
leri bulanan kariler, "kardeşinin dul kalan 
karılarını almak mecburiyetinde olan Is • 
mail Bey" in hikayesine tahammül ede • 
miyecckleri gibi eski Türkiye'yi cahil ya• 
bancıların göziyle tanımak istiyen yabanot 
kariler de arlık tarihe karıımı§ bulunmak
tadır. 

'"Beyoğlu" nu karilerine takdim eden 
başmakeleden iki parça: 

"Memleketin ve devletin harici politi-
kası, haftalık (Ankara) ve (La Türlü Ke
malist) gibi, hiç bir ferdi teşebbüsün mas· 
rafına katlanamıyacağı vesika ve takdim 
şekli lüksünü icap eden organlar tarafın • 
dan oldukça muvaffakiyetle temin edil • 
mektedir ... .,, 

" ... En müessir propaganda, onu yap • 
mak için para almıyanlann yaptıklarıdır. 
Bazen tanınmış, dürüst ve bitaraf bir mu• 
harririn iki sayıfalık lehtar bir yazısında, 
ekseriya, kanaatlerden ziyade şüphelere 
mahal veren cilt dolusu, para ile yapılmıt, 
methüsenalardan fazla te!İr vardır.,, 

Ankara ile La Türki Kemalist'ten bah· 
t;eder etmez, tanınmış, dürüst. bitaraf mu
hArrirlerin lchtarane yuıları ile ciltlerce 
paralı methüsenalar arasında mukaye•• 
yapmaya kalkışmnk. bitaraf (?) muharri • 
rin. Ar.kara ile La Türki Kemnlist'i nasıl 
tanıtmak istediğine ve arkadaşlığı nasıl 

anladlğına delalet etmez mi? 
"Beyoğlu" nu çıkaranlar gu.etekrinin 

' l'dını Pera koymalı idiler. 

Mrığla ve Ftthiyt gtnç ltrİ bir arada. 

NASUHi ESAT 

İş Bankasının onuncu 
yıl dönümü 

İstanbul, 18 (Telefon) - Kurulu§U • 
nun onuncu yıU.tinümü münasebetiyle it 
bankası 26 ağustosta açacağı sergi içill 
Galatasaray lisesinin arkasından doku oM 
almııtır. Odalarda ayrı ayrı ba.a...m 
muhtelif iktısadi ve mali tettbhiisleri .. f. 
hiredilecek ve sergi on gün açık ba.......ıi 
tır. 

Üclt•sa Ua~konl'!!olo!'Otı , .e refikle111 
hakkmclaki hiikiim. 

lstanbul, 18 (Telefon) - Odeta bat 
konsolosu Rauf Hayri Beyle alakadar iki 
suçlu hakkındaki mahkeme kararı 20 aİ'jl 
tosta verilecektir, 

Ziraat Yckili ~luhlis Bey 

Uur a') a gitti. 

Bugün son yazlık konstrini vertc.ık olan ri yastticümhar orktslrası Niğtlt hapishantsinde ahlak Jtrsltri. 
''Yazısı mtmltlrtt postası siifanlarımızcla,, 

İstanbul, 18 (Telefon) - liraat Ve
kili Muhlis Bey dön Bursa' ya gitti. Bursa'· 

da koyun ıslalıı iılerini 2özdea ıeçirecek!ir 
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ilim Utrilıi musahabeleri. 

• 
ilmin terakk:sine yardım 

eden amiller. 
JJııira, din ve nıcrakm roUeri - Silıir ile dinin r J11eri - Antro
J>omorfiznı ve animizm - Tahii ha(1isel<'rin bu yollar(lan tetkiki. 

İlmin terakkisine yardım eden büyük kudretlere ilticaya mecbur 
başlıca amiller ihtira, din ve merak kalır. İlk nasihatlerin insan tara
olup bunların en mühimmi merak- fmdan verilmesinden ve dünyayı 
tır. gene insan olan kendi tecrübe ve 

Pek eski medeniyetlere, milattan heyecanlarına göre tetkik etmesin-
4000 sene eveline hatta daha evel - "1en dolayı havalinde insanlardan 
lere inersek bütün ilmi düşürunele- daha kudretli bir takım ilahlaP ta
ri meydana getiren başlıca amille- ~avvur edip kendi işlerinde bunlar
rin ihtira ve din olduğunu görürüz. dan medet umar. Tabiat alemindeki 
1lme tacil veren bir amiller ilmi ke- etkikleriyle tabiatte eyilik ve kö
şifleri ilerletmek hususunda kafi tiilüğün hakim olduğunu anlar. Al
derecede kuvvetli değildirler. Bu 'ahlara beşer evsafını vermek itiya
iki iptidai saikten birincisinin rolü -ima antropomorfizm dendiği gibi 
alet ve edevatın inkişaf ve kullanıl- "ansız esyaya da canlı eşya vasıfla
ması, maddi konforun artırılması, rını vermek itiyadına da animizm 
yaşama zorluğunun azaltılmasında .:terler. Antropomorfi.zm ve animizm 
yatar. Bu ilk faaliyetlerin ikincisi eski din. fiihir ve masalcılığının esa
olan din, hayatın muayyen safhala- "mı teşkil eder. İnsan hayatiyle va
rının inkişafında, sihirde ve masal- kından temasta bulunmalarından 
cılıkta rol oynar. Bu faalivetler eski rlolayı giines. ay ve yıldızlarla ma
yunan tefekkürünün inkişafına esas ruf tabii hadiseler ilk dinlerin ilah
ôlan ilim ve felsefe ile yakmdan ala larıdır. İnsanlar saf dileği yüzünden 
kadar olmustur. Daha sonraları, 1<enni zihnivet ve saikiyle varattığı 
şmid devrinde vaziyetin daha müsa- bu ilahları hadiselerle alakadar kı
it olması ve medeni sartlann ıslah hp tabii hadiseleri bunların yardımi
edilmesiyle üçüncü faaliyet olan me 1e İy.7.aha kalkısır. Mesela. g-iinclü
rak rol oynama<Ya hac:lamıştır. Fit- .. ün aünes ilahı semayı avdmlatır
hakika, asri tı"P<leniveti karakteriz-· '~en hirdenhire kar:ırıverme~inin gü 
eden, hakiki itim usullerini insana ..,ec:in iııı::tnlara ku~ması ve dar1lma
öğreten başhca rehber meraktır. -m<lan ileri geldiO-ine hükmedilir. 
Simdi bu üc faalivetin rollerini sıra- ~u e~::narl;ı c:rhhatli müsahedeler ya
.sivl .. n-öulen P"edr,.Hrn. ""'tarak haclic;enin makul tan:da ir-

1htiraın rolü - İlmin terakkisin "~hı mümkiin iken insanlar zor mü· 
de ihtiram rolii pek mahduttur. Bu- 'l:'aht>de tarafma gidecekleri yerde 
nun sebebi ise muayyen bir ihtiyaç •5atir, masal ve itikat tarafına ko
kar!:?ısında kalan insanm bir çareye 1=tvca ı.:rec:erek hakikatten uzaklaş
baş vurarak bu ihtivacı su veva bu ....,, .. tardır. 
suretle karsılamasıdır. Bir defa ih- İnsanlar müşahede yardımiyle 
tiyaç ve zorluk ortadan kalktımı, in- ':>azı hadiseleri eyice anladıklarına 
san zorlu~ ~abuk unutur ve ilerisi- inandıktan tarihtenberi tabiat kuv
ne gitmez. Eski ihtiralarda (idare vetlerinden az cok istifade edchil
cdilen kemmi müsahede) den eser ·-nis1ndir. Mebdeinde eksik müşa
görülmiyor. Bu ihtiraları bulanlar heclclere istinat eden idare kabiliye 
ani ihtivaclar karsısında er gec; ça- ti sihirciliğ'i mevdana getinnis: hu 
re h11Jm;ıkt;ın b:ıska bir sev yaı)ma- sanatın muvaffakiyet veya ademi 
mısJ;:ırdtr. Mesela, e<:ki zamanlarda mı· ·aff;:ıkıyeti henüz ispat edileme-
manivelalar. kızaklar, bakır destere -nistir. Mesela yağmur duasına çık
ler, ıakkaplar. oklar ve yaylar, -nak vP.va vere su serperek merasim 
cömlekci tezp-ahı ve hatta k~ba sa- vapmak tabiatte istenilen bir neti -
ba ırg-at görüvoruz. (3600 M. E.) "eyi elde etmek için takip edilen 
le ,g-elinciye kadar eski mısırlılar ""ntropomorfik hir usuldür. İnsanlar 
cark (te1·t-rl,.l() ile rule (\•nvarlak lıu mer::ıcıimlerden kaçmaktan kork 
odunıı) vi hihnivorlardı. H:ıro ve +ukJ.::ırı kin usuliin muvaffakıyet ve· 
cidali seven B;:ıhillilPr ise f4200 M ·1a ademi muv:>H~kıyetini tecrübr 
E.) d,. tPker1e0·i ktı11anrnıslar ve iki ~-iemcmic::ler<li İkinri bir misal ola
tekerlekli arabalarla düsmanlarmı rık küsufu ::ıl;:ılrm. İnsanlar kiisuf 
tCQP1emic::lPr'1i R::ıhi11iJ,.r harp <ıra- 1~adisesinin bir canavar tarafından 
balariyle (M. E. 1600) de mısırhla- vanıldıo·m~ hükmetmisler ve g-ürül
ra hücum ettiği zaman mısırlılar te- tü ile, ~ilah atmak veva sata oku
kerleö i ö<Yrenrnicılerdi. Buna muka- mak suretivle canavarı korkutup 
bil. mısırlılar da daha eski zaman- \cüsufun ort;ıdan kalktıP-ına zahip 
lardanheri cömlekci tezP-ahındaki olmuşlar: filhakika bugün bile bir
tekerleüi kullanıyorlardı. Bu halde "Ok vrrlerrle bu carelere has vurulu
tekerleği arahaya t:ıtbik eden babil- vor. Eski insanlar hu hareketleri 
liler cömlekçi tezg-ahmı düsünme- vapmıyarak küsufun bitip bitmedi
dikleri gihi tckPrleP.i cömlekri tez- <Tini veya canavarın gidio e-ltmcdi
gahına tatbik eden mısırlılar da ara- ~ini tecrübe etmemişlerdi. Bu tecrü 
ba tekerleğini düşünmemişlerdi. t~- beye kalktıkları zaman bir felaketle 
te buradan da anlaC'•fdığma göre es- karşılanacağım daima zihinde tut
ki ihtiralar ani ihtiyaçlara karşı tuklanndan dolayı küsuft:ı daima 
konmak üzere bulunmus tedbirler ~ürültü vaparlarmıs. Böyle itiyatlar 
olup ne babilliler ve ne ele mısırlı - coktur. Mesela cirkeften atlamak, 
lar bu tekerleklere bakıp tamim ta- g-eceleyin tırnak kec;mek veya ayna
rikivle devrani hareketi düsiinme- ya bakmak ... gibi. Bu nevi itiyatlar 
mislerdi. Bugün ise ilimdeki terak- bazı ilmi düsünmc unsurlarını ihti· 
ki daima ihtiram önünde gider ve va etmekle beraber ilmin terakkisi
bugünün ihtiraları ilmin terakkisin- 'le do~rudan tioğruya yardım ede
den istifade ederek meyd;ına gelir. memislerdir. Bu neticeyi şu sebep-

Sihir ile dinin rolü - timin baş- •ere istinat ettirebiliriz: 
langıcında sihir, tasavvuf ~ m!.sal- t. Tabiatln insan gibi bir kast 
cıbğın rollerini bulup cıkannak zor- sahibi (yani suurlu) olması ve in
dur. Yunan tefekkürü ile ilmi faali- <>anların vantıkları kanunlara ve in
vetir,;n başlaneıcında bunlann mü- san ar7.ulanna benzer kanunlar ve 
İlim rol oynadıkları süphesizdir. Bu arzularla idare edilmesi gibi a prisri 
nu anlamak için iyman ve itikatlar- hir fr.-::1zive tahkika hile değmez. 
la icraatın mahiyetine bakalım. Ha- 2. İlk im;anlarm karşısında bu
yat daima nese ve sürur içinde gec- lundukl:ırı hadiselerden bircoğunun 
mediğ'inclen dolavı insanlar mazide •nahiveleri nek kansık oluo sahih 
olduğu gibi bugün de t;:ıbiatin mer- '11iişahede ile tetkikine imkan yok
hametine iltica ederler. İnsanlar kü tur. 
c;illt yaşlarında korunmağa ihtiyaç· 3 .... Bu h~diselere verilen dini ve 
duyarlar; bir rehbere muhtaçtırlar kud~ı ma~~vctler .?unlar hakkmda 
ve rahat yaşama icin çare ararlar. t~tkık degıl .sp~kulasyon yapr.nağı 
Bu hususta kendilerine rehberlik bıle menP-tmıstır. tyman ve ıtıkat
edenler ana ve babadır. Ana baba tarın biribirine zıt ve muhasım olu
da kendi ebeveyninden iutikaİ eden şu bunlardaki kudsiyetin kıymetini 
nasih::ı.tJeri c:ocuklanna verirler. Co- sıfrra indirir. 
cuk büyüyünce ana, baha nasihati - 4. Hadiseleri (idare edilen kem
nin hayat mücadelec;inde kifavct et mi müşahede) usulüne göre iyzaha 
medii7ini göriir ve bar:l<a vardrmcı kalkrc:rnak hayat pahasına malola
mem'1~1:ır ar;:ır t rıc:arı bir t .... lnT"'l ihti J:>ilirrli. 
Y•"'""r l~;ır"'t"'m'1 3 i-.. ~:-ı k·· '-etinden Kainatın ölçü ve adetlere istinat 
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M. Ruzvelt 
Gümüşü 
Millileştiriyor 

Muğla Halkevlilerin seyahatı 
Muğla Halkevi kıştanberi tasarladığı 

bir yaz seyahatini bu hafta başarmış bulu
nuyor. Çok değerli çalışma)an görülen 
Halkevimizin bu seyahati gerek seyahate 
çıkanlar, gerekse kazalar için çok hayırlı 
ve çok faydalı olmuştur. 

Kafile 23 kişiden .baretti. Bu kafilede 
güzel sanatlar musiki grupu, temsil kolu, 
içtimai yardım, köycüler, tarih, dil, edebi
yat komitelerinden birçok zevat vardr. Ka 
filenin ilk uğrak yeri Köyceğiz oldu. Fa
kat yaz münasebetiyle Köyceğiz'de halk 
çok azdı. Orada durulmadı. Doğruca 

Dalyan'a çeildi. Dalyan'da harabeler ge
zildi. Bu harabeler çok kıymetli tadhçe 
ehemmiyetlidir. 

Dalyan Türkiye"nin manzar.:ı itibariyle 
benzeri bulunmıyan bir yeridir. Saatlerce 
süren yeşil bir kordon içinden geçersiniz. 
Her iki taraf yemyeşil sazlardan mürek
kep bir duvar ile çevrilmiştir. 

Fethiye'ye motörle geçildi. Gençler mil
li şarkılar söyliyerek Fethiye'ye çıktılar. 

Fethiye'nin değerli halkı tarafından sami-

miyet ve coşkunlukla karşılandılar. Muğ
la Halkevi gençleri Fethiye"de dört gün 
kaldılar. Fethiye Fırka heyeti ve gençleri 
Muğla gençleriyle çok yakından aUikadar 
oldular. Bir gün maden fabrikasına gidil
rli . Gençler sevgi ve saygı ile karşılandılar. 

Frthiye Halkevi reisi tarafından bir 
konferans. ayrıca temsil. konc:er verildi. 
Halk çok alaka ve r;ığbet gösterdi . 

Niğde'de hapisler;n 
NICDE - Niğde cümhuriyet müddei

umumiliği genç ve gayyur memleket mu
allimleri ile elele vererek hapishanede ce· 
zalarını çekmekte bulunan iki yüze yakın 
vatandaşın ahlaki bilgilerini ve bedeni ka
biliyetlerini metodik bir say ile tezyide ça
lışıyorlar. 

Ekserisi genç olan bu mahkiım vatan -
daşların tehzibi ahlaklarına ve sıhhat bil
gilerinin çoğaltılmasına çalışıldığı gibi be

şeriyet içinde sağlam ve muteber birer 
uzuv olarak yaşamak esasları da öğretil

mekte ve cümhuriyetin umdeleri vatanse
verliğin esasları da serbest konferanslar 
şeklinde kendilerine telkin edilmektedir. 

Muğla Halkevi gençleri Fethiye'den 
Bodruma geçtiler. Bindikleri İnebolu vapu 
runda gençler hürmet ve teveccüh değil 

çok fena muamele gördüler. Bodrum'a ka
dar azap ve ıstırap içinde gittiler. Deniz 
yolları işletme idaresinin İnebolu vapuru
nun bu aykırı hareketlerine dikkatW'ıi çe
keriz. 

Muğla Halkevi gençleri Bodrum'da çok 

alaka uyandırdılar. Yorgunluklarına bak

madılar. Derhal büyük hanın avlusuna 

sahnelerini kurdular. Vazifelerini yaptı

lar. Ertesi gün Milas'a geçildi. Milaslılar 

da Muğla gençlerini çok eyi karşıladrlar. 
Geniş parkta kurulan sahnede konferans . 
konser, temsil verdiler ve çok alkışlandı· 
lar. 

Muğla Halkevi gençleri Muğla'ya dön
dükleri vakit çok derin bir vicdan huzuru 
içinde idiler. Gençlik vazifelerini hakkiyle 
yaptılar. Bu seyahat çok faydalı oldu. 
Halkevinin kurulma ülküsü anlatıldı. Kö
yün Namusu adındaki çok değerli piyes 

temsil edildi. Alaturka alafranga konser
ler verildi. Bu suretle Muğla Halkevi genç 
teri çok muvaffakıyet kazandılar. Muğla 

Halkcvi bu sene birçok köyleri de dolaş· 
mış irki ve ku;nar aleyhinde konferanslar 
vermiş. istiklal piyesiyle istiklalin değeri
ni anlatmış. köylülere mahsus konserler 
vermiş ve çok faydalı işler görmüstür. 

M.O. 

ıs'ah1 
. . 

ders'er 1Çll1 

Kayda şayan bir cihet varsa o da hapis
lerin büyük bir sabırsızlıkla hocalarına 

intizarları ve onları can kulağiyle dinliye
rck gösterilen yolda yürüyeceklerine istek 
it> söz verişleridir, 

Mahpuslar kendilerine dağıtdan kitap
lar ve hocalarının verdiği derslerle meş

gul olmaktadırlar. Niğde hapishanesinde 
göze çarpan bu feyizli teşebbüsten dola
yı ,lakadarlarr tebrike şayandır. 

Diğer memleket hcıpishanclerindeki va
tandaşlarımızın da tenevvür için müddei
umumi beylerle muallim beylerin birleşik 
hareket ederek çalısmaları çok eyi netice
ler vrrecek bir faaliyet olacaktır. 

(Vaşington) dan 9 ağustosta bildlrilfe 
yor: Reisicümhur Mr. Ruzvelt, 1934 gU
mUş mübayaa kanununa tevfikan gümü
şün beher (ounce) nin (*) !10,01 aentterı 
millileştirilmesi emrini vermiştir. Darpha• 
nelere, Amerika'da mevcut gUmüşlıeri al
maları için talimat verildiği Reisicümhu• 
run beyanatında tasrih edilmiıtir. Darpha· 
neler aldıkları giimilşten ufak bir resim 
hakkını tenzil ettikten sonra mütebakisi· 
nin tutarını gümüş bonosu veya nakit ola• 
rak mal sahibine verecektir. Bu emirna· 
menin 21 kanunuevel 1933 ten itibaren 
memlekette çıkarılan yerli gümüşe tesiri 
yoktur. Bundan maada Amerlka'da 9 a• 
ğustos tarihine kadar mevcut gümUtUn 
kaffesi 90 giln zarfında darphanelere tet
lim olunacaktır. Bununla beraber t.azı it
tisnalara da mUsaade edilmittir. Bunlar 

meyanında ticar[ ve sınat itlerde lizumu 
olan gUmiiş ile maden ticareti lolıerind• 

mevcut kontratlar muclbince ihracı saru• 
ri olan gümüş vardır. Bunlardan maada 
ecnebi hükumetler ve ecnebi merkes ban• 
katarının sahip oldukları gilmUt. fabrika 
mamulatt olan gümi\ş avııni ve tezyinat, 
Amerikan gümüş paraları. ve ecnebi gU" 
mü!? paralariylı- ham giimtişlt~r fıtiına edil 
mektedir. 

Bu kanun, milli nakit miktarı yüzde 7 ~ 
altın ve yüzde 25 gümüş nisbetlne çıkıncı• 
ya kadar mübayaatı yapmak üzere bUkQ. 
mete salahiyet vermektedir. 

Reisicümhur Mr. Ruzvelt'in gimUt 
hakkındaki emirnamesi apğıya tlercolun
muştur: 

"Bugünden itibaren Birleıik Amerika 

Hükumetlerinin para siyaseti ıu wac1e ola 

caktır: Gümüş ve altın para ıtoklarmdakl 

nisbet yükseltilecek ve gümüıUn miktarı 

mevcut stokun yUzde yirmi bC§ini bula• 

caktır. 1934 glimüş mübayaa kanununun 

verdiği salahiyetle satın alınan gUmUt• 

mukabil gümüş bonolarını tevzi etmek 

üzere hazine müdürline salahiyet verilmiıt· 

tir. Bu bonolar piyasada para gibi tedavül 
cd cektir. 

Karaman belediyesinin faaliyeti 

Gümüş bonolannın mukabili olan gU· 

nıüşler. tam olarak devletin hazinesinde 

h1fzedilecektir. Gümüş bonolar bilcümle 

KARAMAN - Orta Anadolunun şi· gelen İzmir Nafıa Başmühendisi Nuri Bey kanuni borçlar tediyatında muteber olacak 

rin kasabalarından biri olan kasabamızda 

tabiatın verdiği güzelliği artırmak ve şi

rin kasabamızı temiz ve muntazam bir ha

le koymak için belediyemiz elinden geldi

ği kadar çalışmaktadır. Y rni açılan yollar 

ve caddelerin kaldırım dôşenmesi tama

'Tien bitirilmi~ ve yollarımız mümkün ol

-Juğu kadar düzelmiş bir hale girmiştir. 

Belediye, bilhassa kasabamızın sıhhatı 

ile alakadar olan sebze ve meyva halinin 

ve Aydın vilayeti Başmühendisi Kemal 

Beyle birlikte Tire - Aydın yolunu teftiş 

ve tetkik etmişlerdir. Her iki Başmühen -

dis bu yolun Aydın vilayeti içindeki kısmı 

i:e İzmir Vilayetinin köprü ovası mıntaka

sındaki kısmr tetkik etmişlerdir. Bu tet

kikat ve yol hakkmda İzmir Nafıa Başmü

hendisi Nuri Beyle görüştüm ve kendisin
den şu iyzahatr aldım: 

- 26 ağustosta açılma resmi yapılacak 

tır. Resmi ve hususi borçlarda da tefrik 

edilmiyt>cektir. Bono sahipleri arzu ettik· 

Jeri zaman hıı bonoları giimüş dolarla teb· 

dil edebileceklerdir. Reisicümhur lüzunı 

gördüğii herhangi bir zamanda Amerika· 

da mevcut lıütün gümüş madenini, bu ka

nundan aldığr salahiyetle toplatabilecek" 
tir ... 

inşasına da ehemmiyet vermektedir. Yapı- olan Tire - Aydın yolunun İzmir vilayeti

tan hal yakında bitmiş olacaktır. Bu suret- ne ait kısmının toprak düzeltmesi ve köp

le aynı mahalle toplanacak olan kasap. rü ve menfez gibi sınai inşaat kısımlan bi

sebzeci, ve meyvacı gibi esnafın toplu o- tirilmiştir. Yalnız yirmi dördüncü kilomet

laıak kontrolleri kolaylaşmış olacak ve yi- re ile otuzuncu kilometre arasındaki kr

yecek maddelerinin temiz ve sıhhi bir su- sımda bir kilometrelik kısmının toprak tes 

rette satılması temin edilmiş olacaktır. viyesi katmıştır. Bu kısım da açılma günü-

Mr. Ruzvelt, yukardaki kanunnameden 
evel neşrettiği beyannamede. 1934 gümüŞ 
mübayaa kanununun tatbik zamanı geldi· 
ğini ve bu tatbikatın memlekette fiatlaıırı 
i"tikranna ve hatta yükselmesine yardınt 
edeceğini ve harici ticaretimizi, kıymeti 
düşen ecnebi dövizinin makCıs tesirlerine 
karşı himaye edeceğini bildirmiştir. Gii ' 
~1iişün millileştirilme hare ketleri. bir sene 
kadar evet altın üzerinde yapılan muarne· 
lede takip edilen aynı yola giriyor. şı.ı 
farkla ki hükiımet. tedavülde bulunan gii· Belediye, kasabanın gösterişini ve te

mizliğini temin edecek olan evlerin bada
nalanması meselesini de halletmiştir.Halka 
bunu ucuz yaptırabilmek için kendi vesa
itiyle kireç yaktırmış ve bunu maliyet fi
atiyte halka vermiştir. Şimdi kasabamızın 
bütün evleri, dükkanları ve duvarları top
rak renginden kurtulmuş ve temiz ve be
yaz bir renge bürünmüştür. 

26 AGUSTOSTA MERASiMLE 
AÇILACAK. 

AYDIN - Birkaç gün evci şehrimize 

eden :ıhenk mefhumiyle iyzahı iste
nirdi. Antropomorfik ve bedii iy
manlardan ilham alarak meydana 
konan bu ahenk prensiplerini maruf 
Pitagoras manastırında bile görü
yoruz. Yunan ilmi tefekkürünün 
başlangıcına işaret eden bu mektep
te Pitagoras hendeseye ait tetkik
leri kainattaki ahenge ait iymanla
nm tesis etmek üzere okutmuştu. 
Bu makalelerimizde yunan devrine 
g-eldiğ'imiz zaman göreceğiz ki yu
nanlıların tefekkürü de eski masal 
ve spekülasyonlara istinat ederek 
b:ışlamıştır. 

SALİH MURAT 

ne kadar tamamen bitirilmiş olacaktır. Bu 

kısmın bitirilmesi için de bir kilometrelik mUş parayı çekmiyecektir. 

kısmı dört metre genişliğinde yaphnyo- (Manceıter Gardian) dan. 

ruz. Bilahare bu kısım da genişletilecek
tir. ( ) f ngiliz ölçüc;üdür, bir librenin ı 6 

Aydın vilayeti içindeki kısma gelince; da biri. 

toprak düzeltilme işi bitirilmiş fakat men-

fez ve köprü gibi inşaatı tamamlanmamış- surluk - Bursa. 
ti kincisi: Aydın, Tire, Ödemi§, Dal 

Marmara, Kasaba. 

Veya Aydrn - Tire - Çatal • Bayındır• 
Sinancılar - Kasaba. 

tır. Bu kısımda claha iki köprü ve on kü

çük menfez yapılması iycap etmektedir. 

Fakat bu köprülerin yanlarından varyont 

açarak 26 ağustostan itibaren yol gelip 
gidişe açılacaktır. Ancak bu yaz için müm- Birinci kısım üzerinde Menemen yanıf1 
kün olup kışın bu suretle gidip gelişi te- da Gediz üzerindeki 200 metrelik abşaP 
min etmek mümkün değildir. köprü yerine 160 küsur metrelik betoJI 

Nuri Beyden bu yolun Aydın ve fzmir arme bir köprU de yaptırıyoruz. dedi. 
vilayetlerini nerelerden bağladığrnı sor- Aydın'dan Denizli'ye doğru giden yo• 
dum. Şu cevabı verdi: tun tcsviyei turabiyesi <le yapılmaktad~~: 

- Bu yol evvela: Aydın ve İzmir vila- Bu kısım şimdiden Horsunlu'ya Derletı 
yetlerini Balıkesir, Çanakkale ve Bursa miştir. Aydın Denizli yolu bitince bu yol• 
vilayetleriyle birleştirecektir. İkincisi de la İzmir vilayeti bu taraftan Denizli • sıı; 
kü,.ük Menderes havzası Gediz havzasiyle dur, Isparta, Afyon, Konya. Adana'ya b8, 

~ b·re 
birleştirilecektir. 12nacaktır ve gene Afyon'dan Eskişe 1 

Birincisi: Aydın - Tire • Torbalı - lz- vr> Ankara 'ya bağlanacalı't1r. 
·r mir - Menemen - Bergama - İvrindi - Gün Bu yollar cümhuriyctin ikinci on , 

görmez • Çanakkale. hnda tamamen bitirilecek Ege mıntak•' 
Güngörmez'den Edremit • Burhaniye - demir ağlarla olduğu gibi mu,nta?.aıtı !::: 

Ayvalık. lerle de yurdun her yerine bağ11"..,.c; 

Gene Gün.e-örmez'den Balıke~ir - Su- r.aktır. O n. 



19 AGUSTOS 1934 PAZAR HAK.lMIYETI MiLLiYE --- SAYIFA S 

I Tr rkofis günlük sel'visi J 
Ziraat Vekilinin 
Bursa'daki 
tetkikleri 

Elaziz şimendiferinin açılma 

' Hububat 
Amerikada hubuhat fiatları 

düşüyor. 

Borsa, 18 (A.A.) - Dün ıehrimize ge 
len Ziraat Vekili Muhlis Bey merinoı mev 
ıaana dair tetkiklerinin son kısmım burada 
yapan heyeti toplıyarak uzun bir içtima 
yapmıı ve birçok kararlar almıJtır. 

Nevyork, 12. 8. 934. Vekil Bey toplantıyı müteakip Anadolu 
Kısa bir zamanda soğalan satı' emir Ajanıına •ıağıdaki beyanatta bulanmaılar 

dır: lcri üzerine cumartesi günü (11 ağustos) 

Şikago'da bütün hububat fiatları r.esmen "- Hükimet lwnbrin fabribuaı 
tesbit edilmiş olan günlük azami sukut kurmayı iktısat Ye sanayi progruuaa almıı 

hr Bu f h ·•---- istedi~· · ı~... - " haddine teoezzül etmiştir. Buğday, ar- ·. • a na&11111 il ıace uue J1ID1I 
Ydı.tı k . . • L_ __ : eti .. - __ ..l!!I. 

pa ve çavdar 5 ,er sent düşmüştür. mı - . :r rme lflDI eamumy e •Jll...a. 
sır 4 ve yulaf 3 sent tenezzül etmiştir. Esasen merinos koyalan izeriade dalaa 
Şikago borsası kapandığı zaman mütead- enlce Karacaheyde tecribeler yapdmıfti. 
dit satış emirleri icra edilmeden kalmış- Son defa da Ziraat nkileti aabak mü-

resmine ait intibalar 

Dış pazarlarımı7. 
Çekoslovakya, tiirk ithalatı bedel 

)eri için beyanname ve vesika 
verilmesi medmriyetini kalclrrdı 

Çekoslovakya hükumeti kanunlar ve 
kararlar mecmuasında okunmU§tur: 

ur. lttarı ve Jiikaelı hytar melıtel.i zootebi 
Vinnipeg borsasında sukut Şikago'da muallimi Ihsan Abidin, Vekalet ıootebi 

kinden fazla olmuştur, zira Kanada pi- mütebassııı Nurettin. yükıek ziraat enıti • 
yasalarında tahdidat yoktur. Orada buğ- tiiıü profesörü Beller, hakteriyoloi Sürey
day fiatı 6 1/ 2 _ 7 1/ 4 sent sukut etmiş- ya, Tabıin, Kadri, .Salihattin. Parazitolof 

yelli hattm .. flu. 
11e1 olu Y olçab 
iıtasiyonunda ve • 

.. Maliye nezaretinin 19 mart 1934 tarih 
n 35 numarab resmi tebliği veçhilc: Çe • 
lroslovakya milli bankası tarafından 16 
wnart 1934 tarihinde ittihaz edilmit olan 
kararın 9 uncu maddesine tevfikan, Tür • 
kiyedcn ithal olunacak emtia için gümrük 
cJairelerine hususi bir beyanname itau ve 
mczldlr ithallttan mütevellit borçlarla it· 
bu borçlar mukabilinde yapılacak tediya • 
tm tevsiki hakkında vazedilmit olan mec
nriyetler ı ağustos ı 934 tarihinden itiba
ren kaldırılmıştır.,, 

· Ne.zat, Necati, Fikri ve Karacabey har111 tır. 

Bu sukutun sebepleri son ne,redilen midüri Şefık Beylerden miite,ekkil bir he

resmi raporda 1 ağustosta buğday rekolte yet J.aliade Bur11 ft Balıkesir mıntaka • 
t-thmininin ı temmuz tahmininden fazla larmda eneli topla olarak ıezmiıler hili

olmasıdır. Diğer bir amil de hububat mın hare laer f1'11P kea~ •ranp dahilinde Lma
takasında yağmur yağdığı haberidir. si tetkiklerde bolan1111ılardrr. Bu heyetle 

killerimiz, davulla • 
riyJe uzak köyle • 
rindea kalkıp ıelea 
117anık köylileri • 
miı ırumdaa t.iy 
le ıeçtiler. 

Almanya hububat ithal edecek. 
Berlin 11.8.1934 

Maliye ve maat nezaretlerinin yeni bir 
brarnameaine nazaran 31 temmuz 1935 
tarihine kadar Almanya her nevi çavdar, 
mlca bufday, arpa ve yulaf gümrük res
mine tabi tutmaksısm ithal edecektir. Fa
kat ithalltm sallhiycttar makamca yapıl -
maaı prttır. 

Nevyork'ta pamuk fiatı da 18--21 pu- bu defa ıörüpnekliiün tamamiyle kati Ye 

van düşmüştür. Pqin satış fiatları 20 müsait neticelere hailanmrftır. ite pek ya

puvan düfük olarak 13.55 te ka~nmıştır. ·~mda bı,lanacaktır. Fahrikanın iptidai me
·raddmı veren ınerinsonan muvaff akiyetle 

(The Financial Times) 1 
vapı maması ve iyi neticeler vermemesi için 

'luğday piyattaları 

Nevyork 11.8.1934 

~içbir sebep yoktar. lkliın Ye tahiat bana 

tamuıile elveriflidir. Zaten prof eaörlerin de 
teslim ettiği rihi Anadolu ince yinli hay 

Buğday piyaaası 6 5/ 8 - s 1/ 2 unt nnlann ana ,...duar. Köylimizin ula 
Jlf, kanaytf Yt fÔrif blailiyetİJIİn JÔB 
liii La ifin nıanlmaamcla en Wyik m 
vet Te imit kayna;mr. Merinos itinin ua 
program senelere aynl.llllf olarak hamlu 
-nı§br. Heyet fiıHi ba ana proıram iıe
inde en kiiçiik teferrüatma balar İf plin1a 

Hudtna .... 
nrdtlı • r 4 la • 
&a•J•• j la ••• 

lafU •·H il 1111 
ba lteki,.... .. 
ltörlt #Na c • .. 

Filiyatta bu kararnamenin manası ıu
ıılur: Yalnız hububat işleriyle IllC§gul olan 
lffDll alman devairi resimsiz hububat it -
bal edebilecek ve bu makamlar da ancak 
Almanya'da ihtiyaç kendini fazla hissettir
diği zaman ithalltta bulunacaktır. 

düşük ve zayıf bir vaziyette kapanmıştır. 
Şimali Manitoba No. 1 pefiD F. O. B. 

Nevyork fiatı butelde 94 3/4 aent, No. 
2 kı' buğdayı pefin fiatı 113 1/2 ıent, 

No. 2 kırmızı kıt buğdayı peşin fiatı 

109 1/ 2 senttir. 

Londra 11.8.1934 

rDU laazırlamaktadır. Haynn rslilaı, lıasta
hklarla mücadele, h1um n aab' i,Jeri hir 
kül J.alinde hirilliriai tamamlaylCI bir 111-

Maliye •ekilimiz 
Fuat Bey, Nafıa ve-

Umumiyetle piyasa durgundur: Avus- rette yapılmıftır. Yetli sekİI seneye bölia 
turalya ballarına biraz talep vudır. Fiat- nrii• olu ha prernmm ilk iç seaelİ ller 

türli bazırldda,.. tamamlaamasma hasta lar umumiyetle düşmüştür. Vadeli sif sa-

kilimi& Ali 8eJia 
mea1miyetten gi • 

Resmi raporlara göre mahsul cvclcc 
tahmin edildiği kadar zarara uğramamış ol 
•uiwıa nazaran resimsiz fazla miktarda 
hububat ithal etmeğe mahal kalmıyacağı 
•n binaenaleyh bu tedbirlerin fazla ehem
miyeti olmadığı anlasılmaktadır. 

lıldarla miica•le ve eleman yetİftirilmeıi
tı' fiatlan 8 1/2 - 9 puvan düşük aç1l- ne avnlllllfbr. 

mış borsa zayıf bir vaziyette ve 9 - 10 Karacabey uras1 ve Barsa Ziraat mek-
puvan düşük olarak kapanmıştır. tebi tatbik noktıımdan merkez olacak, bil-

lea baluflan ıltna· 
da 1wtı bpayan 
kordeliyı millet ve 
hükimetiıniz namı • 
na kesti. 

(The Finandal Times 13 8 1934) (The Financial Times) gi ve tekaik itleri yüksek zirut enıtitüün-
13. s. 934 de toplanacaktır. Merinos itinin Bursa •e 

Al·nsturah·a vulaf ithali· tak~i -
datm.ı kalrl••"''· 13 ağmıtos buğday fiaıları. 

(Buşel başına sent olarak) 

Balıkesir Yiliyetlerinin iktısadi kallwuna, 

Yulaf ithalatına karsı ı-.vusturalya'da 
tatbik edilmekte olan zorluklar 20.8.1934 

ıarihinden itibaren kaldırılmıştır. 
(Eildienst 14.8. 1934) 

Şikago: 

Eylfıl teslimi 

')erleme te yükselmesinde biiyiik ve verim· 
li tesirleri olıcıimdan ,üphe etmem. Bar· 
sada temaı ettiğim yetifliriciler bilhaua 
merinoı yetiftirme cemiyetinin kıymetn reis 

açılış saat ıı,3o •e arkadatlaıı ba itin az zamanda mavaf -
103 

1
/,. 102 fakiyet1e haf&tllnıası iman ve kanaatimi 

Filistin yemlik hububat 
ithal .-decek. 

Filistindeki meralann eylulden itibaren 
hayvanlara beslemeğe lcifi gelecek mik • 
tarda ot ve yonca veremiyeceğinden sürü
lerin açlıktan telef olmaması için yemlik 
hububat ithali vasi mikyasta artırılacaktır. 

(Eildienst 14.8.1 C)34) 

tlakimiyeti Milliye'mn romaru: 3 

• 
insanlığın 

_ Kiyo. Ben "başkası,, mıyım? 

1. inci kin un 

uslimi 
Mayıs t-csJimi 
Winnipea: 

Birinci teşrin 
Birinci kinun 

MaJll 

106 

108 

Tefrika: 14 

b a 1 i . 
Andre Malro 

Kiyo gene sustu. Evet, bu sırada May "başkası,, idi. Ara
larında bir şey değişmişti. 

May tekrar söze başladı: 
- Demek ki ben ... ne bileyim işte bundan dolayı ... bera

berce tehlike yede mi giremiyeceğiz? Düşün Kiyo: insanın 
aklına adeta intikam almakta olduğun geliyor ... Eğer bun
dan dolayı bana bu kadar hiddetli isen yapacağın bir met
res bulmaktır .... Hayır, niçin böyle söylüyorum, bu da doğ
ru değil.. .. Ben aşıkımla değil, herhangi bir adamla münase
bette bulundum. Bu aynı şey değildir; sen de istediğinle 
ınünasebette bulunabileceğini pekili bilirsin ..• 

Acı acı: 
- Sen bana yetersin, cevabını verdi. 
Bakışı Jlay'ı hayrete düşürdü: onda bütün duygular bi

ribirine karışmıştı. ve - hepsinden fazla şaşırtıcı olanı - yü
ZÜnde, kendinin bile bilmediii korku verici bir şehvet ifade
si vardı. 

Sonra tekrar başladı: 
- Bu 11rada istediğim şey, on beş giln evelki gibi, be

l'aber yatmak değildir. Sana kabahatin var , demiyorum. 
~ alnız gitmek imyonım, diyorum. Bana karşı tanıdığın 

87 

== 

kuvvetlendirmektedir.,, 
105 aı, Vekil Bey onnanlarmuzm muhafazası 
ıoo '1akkmcla bir ... ıe cevaben, ormanlarımı -

ım çok sakı te askeri bir disiplinle müa -
'aza11 kin yeki)etçe yellİ bir kano hazır 
'"'•"'"kt" "lda;.. sôylemiftir. 

Vekil Bey refakatindeki zevatla birh"k-
. .. bacrün Karıtr11h•v harasına gitmi"ir. 

serbestlik kendi hürriyetindir. Hoşuna gideni yapmak hür
riyeti. Hürriyet bir alış veriş değil, hürriyettir • 

Sustular. 
- Kiyo neden biribirini seven insanlar beraberce ölüme 

g-Oğüs germekten başka ne için ölüm karşısındadırlar? 
Münakaşa etmeksizin gideceğini tahmin ederek kapının 

önüne geçti. 
- Madem ki bu hürriyet bugün bizi biribirimizden ayı

racaktı, o hürriyeti bana vermemek tazımdı, dedi. 
- Onu sen istemedin. 
- Fakat onu benim bir hakkım olarak önce sen teslim 

ettin. 
Kiyo'nun aklından "bana inanmamalı idin,, cümlesi geç

ti. Kadının dediği doğru idi. Kiyo hürriyeti ona bir hak bil
mişti. Fakat onun şimdi haklar üzerinde münakaşa etmesi 
kendisinden büsbütün aymyordu. 

- Kullanılmamak için verilen haklar da vardır. dedi. 
Bu an onları ölümden de fazla ayırıyordu: göz kapakla

rında, ağızda, şakaklarda, bir kadmın her yanında bütün 
sevgilerin izleri bellidir, halbuki bu iri elmacık kemikleri, 
bu uzun kirpikler başka bir aleme aitti. En derin sevginin 
yaralan mükemmel bir kin meydana getinneğe yetişir. Ölü
me bu kadar yakınken, keşfettiği bütün bu düşmanlık dün
yasmm eşiğinde ricatmi edecekti. 

- Kiyo, dedi. Diyelim ki kusurum var, kabahatliyim. 
Nasıl istersen öyle, fakat şimdi, şu dakikay seninle br.raher 
gitmek istiyorum. Bunu senden ta lep ediyorum 

Kiyo susuyordu. 

"Dayan ltapmm,. 
diyea tam ..,._ 
~atopluuılıWer-

ce ntaHaf, ... • 

llD ıiztl ..... . 
n deria Wr ... idıt-
de dilde& 

- Eğer beni sevmese idin seninle beraber gitme• umu
runda bile olmazdı. .. O halde? Niçin biribirimize ıstılrap ve
relim? 

Sonra bıkkın bir tavurla ilave etti: 
- Sırası imiş gibi... 
Kiyo içinde, aşinası olduğu bazı ifritlerin homunlanmeıhi.i; 

ta olduğunu hissediyordu. Onu sevmemiş olsaydı lllp ile 
memesine ehemmiyet verir mi idi? Belki de bunu anlanwta'J 
icbar etmiş olmasıdır ki Kiyo'yu ona karşı bu derece muha· 
lif vaziyete koyuyordu. 

May anlamak mı istiyordu? Gözlerini yumm111ta v-. 
omuzlannm durmadan, sessizce titreyip dunnan, yftzlln 
hareketsizliği hilafına, sanki insan oğluna mahsus tareais• 
liğin bizzat ifadesi idi. Onlan biribirinden ayıran yahRz Ki· 
yo'nun iradesi değil, ıstıraptı da. •• ve ıstırap onları ne kadU 
ayırıyor idiyse ıstırabı seyretmek de yaklaştırdığından Yay• 
ın f ev kala de har duyduğu zamanlardaki gibi yavaş yav 
kaşları kalkan simasına karşı tekrar incizap duywyordu. .. 
Kapalı gözlerin üstünde alnın hareketi durdu ve g1:>• kapa 
tan inik kalan bu gergin çehre, birdenbire, bir ölünön 
halini aldı. 

May'ın ifadelerinden çoğu Kiyo üzerinde müessir de w • 

di: bunları bilir ve May ona sanki kendi kendini t~~'it ed 
yormuş gibi görünürdü. Fakat hiç b'ir vakit bu öl ; · · · 
görmemişti, ve ölüm onlara o derece yakındı k! ... · •:ıı · • 

akıbetin hayalini ıörüvonım sandı (S!>!hl vm > 
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BUHAR 
l 000 beygirden büyük 

buhar türbinleri kullanıldı • 
ğı zaman buhar iktısadidir. 
Bundan küçük kudretler 
için gazojen tesisatını ter· 
cih ediniz. Çünkü: 

l - Yarı yarıya daha 
ucuz çalışırlar 

2 - Duman, kurum ve 
kıvılcım sacmazlar 

3 - Ba~it ve tehlikesiz· 
dirler. 

O E U T Z gazojenleri a-
şağıda sayılan milli mahru
katla isler: 

a) Zonguldak ve muhte
lif linyit kömürleri 

b) Bilumum nebati mad
deler: 

Odun kırıntıları pamuk 
şifi, 

Celtik kavuzları kendir samanı, V. ~. 
~) Muhtelif bakaya zeytin, pamuk çekirdeği küspeleri 
D E U T Z gazojen motör ve kazanlarmı 
15 ten 1400 beygire kadar imal tder. 

HAN S F R A N K ve Ş - Ki 

Galata, Voyvoda caddesi A2ooyan Han, No. 5 

Jstanbul 

HAKfMf YETi MiLLiYE 

Satılık hane 
Mutasarrıf olduğum hane satı

lıktır. İçindekilere müracaat. Ye
ğen Bey mahallesinde Gelibolu so-
kak 7 No. hane. 7-3434 

ZAYi 
Tatbik miihüriimü zayi ettim. 

yenisini kazdıracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. RUKİYE 

7-343~ 

ZAYi 
Belediyeden almış olduğum (220) 

No. bisiklet plakasını zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. AHMET 

7-3432 

ZAYi 
Bursa Sultanisinden aımış ol • 

doğum lastiknamemi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur 

1328 mezunlarından 
f. Bedri 

7-3435 

Satılık kamyon ve 
ınotorsıklet 

ı9 AGUS?OS 1934 rAl~~ 

Biga Belediyesinden: 
Belediyemiz elektrik santıral dairesine 9 eylfıl 934 tari

hinden 31 mayıs 935 tarihine kadar 8 ay 21 günlük ihtiyacı 
olan 40.000 kilo mazotla 1.000 kilo makine yağı 3.300 lira be
deli muhammeniyle 5-8-934 tarihinden itibaren y inni gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 
Taliplerin Mazot ve yağın evsafını anlamak üzere santıral 
memurluğuna ihale giinii olan 25-8-934 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 17 den evet müracaatları ve belediyele
re müteallik müzayede ve münakasa nizamnamesinin 7 ve 
15 ci maddeleri ahkamına tevfikan tazımgelen teminatı havi. 
teklifnamelerini belediyemiz riyasetine göndermeleri ilan 
olunur. (4n80) 7-3361 

Şirketimiz, radyo amatörlerine bir hizmette bulunmalC 
emeliyle berveçhiati hususatı muhterem radyo meraklılan• 
na arzeder: 

1 - Ne marka ve cins olursa olsun, modası geçmiş akü· 
mülatörlü ve yahut cereyanla işliyen eski ve değer• 
siz radyoları, 934 modeli olan 938 tip ahize ile tepdi
le karar vermiştir. Eski radyolar, mutabık kalınan 
bedel ile kabul edilecektir. 

- Müracaat edeceklerin, ellerinde bulunan eski radyo .. 
larm cins ve modelini ve bulunduğu vaziyeti ve te • 
f errüatım bildirmeleri rica olunur. 

Poda liutusu 1420 f elefon 4-4038 

Bir adet horş markalı beş ton
luk kamyon ile bir adet 503 marka
lı Fiat ve bir motörsiklet acele sa
tılıktır. Görmek istiyenler Ankara 
Eskişehir garajına müracaat. 

3-938 apareylerf.. 
miz 15 - 2000 met
reye kadar bütün 
Avrupa istasyonla· 
rım mükemmel su• 
rette almaktadır. Di 
namik hoparlörlo 
mücehhezdir. Muh· 
telif elektrik volta:' 
jiyle işler, gramofon 
tertibatı vardır. 

' ·:;~ .. . . . . . 

ANKARA iCRA DAİRESİ GAYRI MENKUL SATIŞ MEMURLU • 
CUNDAN: 

ipotek olup satılmasına karar verilen tapunun 16-1-933 tarih ve 
ııra 90/21 sayıfa 113 No. sunda mukayyet ve Yenişehirde kain kirgir 
ve aıağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere açık artırmıya çıkarıl
mıştır. 

EESAF VE MUŞTEMf LA Ti 
217 metre murabbaı sahadan l 15 metre murabbaına insa edilmis 

mezkir kir gir hane bir kattan ibaret olup bir antre, bir sofa, Üç oda, bi; 
mutfak, bir banyo ve bir haladan ibarettir mütebaki saha avlu ve bahçe
dir. Hududu dosyamızda mevcut krokide muharrerdir. Heyeti mecmuası
na 2855 lira kıymet takdir edilmiıtir. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 - Satıı peıin para ile olmak üzere 20.9.1934 tarihine müsadif 

perıembe günü saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul satış me
murluğw.ında yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmi§ olan yukardaki kıymetin % 7,5 pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu getireceklerdir. 

3 - Satıf günü artırma bedeli takdi redilen kıymetin % 75 ini bul
duktan ve üç defa nidadan sonra mezkur günün i 6 ıncı saatinde en ç~k 
artırana ihale edilecektir. 

4 - lıbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder olan kıyme 
tin % 75 ini bulmadığı takdirde 6-10-934 tarihine müsadif cumarte· 
si ,ünü saat 14-16 va kadar yapılacak ikinci artırmada keza üç defa ni
dadan sonra saat 16 da en çok artıran talibine ihale edilecektir. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihalevi müteakip veril
mediği takdirde üzerine ihale edilenin taleo evlemesi ile ihale tarihinden 
itibaren vPdi gün içinde vezneye teslim edilmdi~i takdirde ihale bozula
cak ve ishu talepten evel en yüksek teklifte bulunan talibin teklifi veç
lıile a1ma~a razı olup olmadıiı 'kendisinden sorulduktan sonra telilifi 
veçhiJ,. almai?a razı olduihı takdirtie fark, ihalesi feshedilen birinci talio
fen fl!hsil edilmek üzere ikinci tali'l uhdesine ihale olunacaktır. Teklif 
vedıife almıva razı olmadıiı takdirde ise mal yeniden 15 1'.'iin müddetle 
artırmıya çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapıla· 
caktrr. 

6 - Her iki artırmada mal talibe ihale edildikte tapu barcı % 2,5 
dellal lıam talibe ait olacaktır. 

7 - Bordıılar ve alacaklılarla diğer alakadıırların gayrimenl<ul üze
rindeki haklarını ve hususiyle faiz ve mar.rafa dshil olan iddialarını ev· 
rlu mi!sniteleriyle 20 ~ün icinde icra dairesine bildirmeleri lamndır. Alc
ıi halde lıa1<1an tapu sici11iy1e satıil o1ma~ı\~ ttb1 .,,t!etfnf ""9~ 
•11a~l~d~n fıa~ tnflr1aca\1arcfrr. 

S - Artrrmın İşlirafc edenler daha evel şartnameyi görmüş oku
muıı ve aayriın°nk11li1n iv"1ar vaziyetini bilmis ve bunları tamamen kabul 
etmis ad ve itibar olunurlar. • 

9 - t~bu acık artırma (artnamesi 1-9-934 tarihinden itibaren 
934/!;8 dosva numarasiyle herkese açıktır. 

10 - Talinlerin mezkur tariMerde icra dairesi gayri menkul satıs 
mem11rf11iuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 7-3429 · 

lzm ·r Memleke t hastahanesi 
Baştabiptiiinden: 

lzmir Memleket ·ve Eırefpa~a hastahaneleriyle Sanatlar mektebinin 
bir senelik ihtiyacı olan 46360 kilo koyun eti ve 118,000 kilo ekmeğm 
münakasaıında talip zuhur etmediğinden 6.8.1934 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle yeniden münakasaya konmuftur. 
Taliplerin şeraiti öirenmek istiyenler Ankara Srhhiye müdüriyetine mü· 
racaatlını ve münakasa kanunmıan l O ve 11 inci maddelericc göre zarf. 
lana ihzıtrı ve hini ihale olan 26.8.1934 tarihine müsa.dif pazar günü 
saat 1 dan 12 ye kadar fzmir encümeni daimi vilayete müracaatları. 

(3250) 7-3291 

Ankara Valiliğinden : 
Necati. Bey caddesinde idarei hususiyeye ait 16/17 nu

maralı dükkanların Mayıs 935 sonuna kadar icarı için icra 
kılınan müzayedesinde talip çıkmadığından her pazartesi 
~e perşembe günleri pazarlıkla talibine verilmek üzere mü· 
zayede müddeti 20 ağustos 934 tarihine kadar uaztılmıstır. 
r.raliplerin encümeni vilayette şeraiti anlamak istiyenlerin 
her gün muhasebei hususiye müdüriyetine müracaatları ilan 
01 1,.ınr. (1917) 7-323' 

7-3428 

Ankara J. Sa. Al. 
komisyon odan: 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı iki kalem malıeme ka
palı zarf usuliyle satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 
malzemelerin hizalarında gösterilen gün ve saatlerde yapı
lacaktır. Talipler şeraiti anlamak üzere istedikleri vakit mü
nakasaya iştirak için de gösterilen gün ve saatte ilk teminat 
makbuziyle birlikte komisyonumuza gelmeleri. (2018) 

Metre İsmi Münakasa tarihi günü saat 
8778 Kaputluk kumaş 8 eylUl 934 cumartesi 10 

69417 kışlık elbiselik kumaş 8 eylUl 934 cumartesi 15 
7-3430 

Türkiye İdman Cemiyetleri 
ittifakı Umumi Merkezinen 

Ankara'da Elmadağında Yakupbattal köyü civarında 
İdman Cemiyetleri 1 ttifakı Umumi Merkezi tarafından bir 
kış spor evi inşa ettirilecektir. Talip olanlar, Ankara Tay
yare Cemiyetinde Havacılık ve Spor Mecmuası Müdürü Or
han Haydar Beyde bulunan plan ve şartnameleri, on lira 
bedel mukabilinde alabilirler. Taliplerin 23 ağustos 934 per
şembe günü saat on beşte Ankara'da Bahçeler Müdüriyeti 
binasının alt katında bulunan T. t. C. 1. Umumi Merkezi ri-
yasetine; teklif bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetindeki 
teminat akçelerini fenni ehliyetnameleriyle birlikte teklif 
mektuplarım tevdi eylemeleri ilan olunur. 7-3431 

4 - Bu apareyleri 
tecrübe için muhte• 
rem müşterilerimi
ıZin emrine amade 
kılmaktayız. 

Türk Philips Limitet Şirketi 
Ankara, telefon: 3722 

Ankara Valiliğinden: 
ldarei hususiye ile Meclisi umumi ve daimi encümen salonlan içia 

muktazi 20 ton yerli kok kömürü 3 eylul 1934 tarihine müsadif pazar. 
tesi günü ihale yapılmak üzere açık münakasa ile münakasaya konul • 
muştur. Taliplerin % 7,5 teminat makbuzu veya teminat mektuplariylı 
mezkur tarihte encümeni vilayete ve şeraiti anlamak istiyenlerin lıer • 
gün muhasebei hususiye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. (2073); 

7-3439 

Askeri Fabrikalar 
ticaret kaleminden: 

80.000 Takım sandıklık küknar tahta 
Yukarda yazılı sandıklık köknar tahta 26 ağustos 1934 pazar el 

nü saat 15 de pazarlıkla satm alınacağından taliplerin % 15 temint ı 

lariyle aynı gün ve saatte gelmeleri ilan olunur. 
Talipler ~artname ve resimleri Ticaret kaleminde görebilirler. 

7-3436 

kara Birası 
·. · ... ·'~· ~·,,..': >-- ! • •. . • ·". ', . . .,. . :t~ . .. . . '·.::. ' 

Herkesin Sevdiği 

ORMAN ÇİFTLIGJ 
• 

nın 

Ankara Birası 
·, .. ~-.·: \. . . . . .· .. :.. ~· . •. 

Çok Yakında Çıkıyor. .................... __ __ 
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Halil Naci Kağıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon 1~30 

Kumbara sahipleri ••• 
1 Eyhil 934 ... tarihine 
kadar Bankaya asgari 
yirmi beş lira yatırmış 

EYLÜL 

1 
olmalısınız! 

1 Teşrinievvel 934 kumbara keşide -
PAZARTESİ sinde talihlerini denemek İsleyenler 

Bankada asgari 25 liraları bulunması 
,,,,~~, lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

Senede 10.000 lira mUkaf al 
- Türkiye i Ş Bankası -

Müteahhit ve nşaaf f 
sahip' erinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 
t·i Esk;şehir oteline müra· 
:aat. Tele.fon· 1~72 

DIŞ HEK11\ll 

Ca' it Kurtoğlu 
İstanbul ve Paris dişçi mektep • 

terinden mezun. 

Çankaya caddesi No. 9 
Telefon: 37'72 

7-3427 

ıM. M. V. Sabn Alma Komisyonu ilanları 1 
ILA N 

Miktan İhale Saat İhale şekli 
kilo günü 

Cinsi teminat 
Lira 

612 
2025 
1350 

Sade yağ 9600 25-8-934 11 Kapalı 7a_rf 
Un 360000 23-8-934 11 

" Arpa 600000 25-8-934 10 ,, 
Sığ-ır eti 120000 23-8-934 10 ,, 1350 

164 
J80 

Zeytin yağı 7500 27-8-934 10 Açık pazarlık 
Kuru fasulya 32000 27-8-934 11 

" Bulgur 50000 29-8-934 10 ,, .263 
Pirinç 215~0 29-8-934 11 ., 320 

Bergama garnızon kıtaatmın ihtiyacı olan ve yukarda cins 
miktar ve ihale gün ve saatlarr yazılı sekiz kalem yiyecek mü 
nakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek üze
r~. her gün ve ?azarhğ'a iştirak icin de hizalarında gösterilen 
~nlerde saatmden evet teminat ve diüer vesaiki tazime ile 
birlikte Bergama askeri satınalma ko~isvonuna müracaat-
ları. (1997) 7-3332 

İLAN 

Zir poligonunua mermi ihzar 
mahal'i inşasr aleni münakasaya 
komr. ştur. İhalesi 4 eyliil 1934 
salı r'"nü saat 11 dedir. Taliple
rin kl ·r, rsim ile şartnameyi gör 
mek i ere her gün öğleden sonra 
münal saya iştirak edeceklerin 
de ter ·natlariyle vaktinde müra-
caatlar·. (1980) 7-3311 

İLAN 

Tekirdağ' kıtalannm ihti 
yacı olan (300.000) kHo ek
meklik un kapah z~rfla mü
nakasava konulmt'stur. İha
lesi 25-8-934 cumartesi P:ünü 
saat l 5 tedir. Sartnameyi' gör 
mek istivenlerin her .,.ün ve 
münakasava ic:tirak ech~cekle 
rin de belli gün ve saatinde 
teklif ve teminat mektupları 
ile Tekirdağ' Askeri satın al 
ma komisyonuna müracaat-

ları. (1825) 7 - 30Q5 

iLAN 

lır. Tal ipler §artnamelerini görmek 
üıere hergün ve münakasaya iştirak 
icin de tayin olunan tarihlerde Van 
da askeri satın alma kom?wonunıı. 
müracaatları. 7 -3 312 

İLAN 

İstanbul K. lığına bağlı kı 
taat ve müessesat hayvanatı 
ihtiyacı için (400000) kilo yu
laf kapalı zarfla münakasaya 
lconulmustur. İhalesi 1. 9. 934 
cumrırtesi günü saat 15.30 da
dır. Talinlerin sartname ve 
rıiimunevi g-Ormek üzere her 
.-riin ve mün~kasaya iştirak 
icin de o gün ve vaktinden 
,.vel teL-lif ve teminat mektup 
larivle İstanbul Fındıklıda Fır 
ka Satm::ılma komisvonuna 
-nüracaatlarr. (2002) 7-3337 

1LAN. 

As. Fb. U. ld. Sa. AJ. 
komisyonu ilanlan. 

12000 KİLO KENDİR İPİ 
15 TON GÜMÜŞ KUMU 
40 ,, SÖNMEMİŞ Kİ

REÇ 
Yukardaki malzeme aleni 

münakasa ile 10-9-934 tarihin 
de saat 14 te ayrı ayrı ihalele
ri icra kılınacağından taliple
rin şartname almak için her 
gün saat 13,30 dan 15,30 ka
dar komisyona ve münakasa
ya gireceklerin de yevmi mu
ayyende teminatlarile beraber 
müracaatları. (2009) 7-3350 

40 TON FLUSPAT 
500 GRAM PLATİN TEL 

Yukaradki malzeme pazar -
hk suretiyle 22-9-934 tarihin -
de saat 14 te ayn ayn ihale
teri icra edilecektir. Şartname 
almak istiyenlerin 13,30 dan 
l 5,30 kadar komisyona ve pa
zarlığa gireceklerin yevmi mu 
ayyeninde tcminatlariyle mü
racatları. (2008) 7-3349 

Cebeci Merkez hastahane -
si dahilive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmaiJ 

Hastalannı her gün iki -
den ~onra Adliye saravı kar
!$ISmda Faik B. apartımanm· 

'ia kabul eder. Tel: 3613 
7-3204 

b·········at. 
Cebeci Merkez Hastahanesi dahili' 

Hastalıklar Mütehaum 

Dr. Zeki Hakkı 
Almaaya'da ihbıasmı ikmal 

etmiıtir. 

Hastalarını her gün öğle 
den ~onra Adliye Sarayı ya· 

.ıl nında Gcnçağa apartımanın-. 
~da kabul eder. T:elefon:2357. 

t 1 - 3301 a ,., ......... ~ 
T rabzonda bulunan kıt:ıat için 

348.0110 ıcao un 92000C kao cdun 
ı ono kilo sade yaiı kapah zarfla 
münakasava konmuştur. UnDD iha
lesi 29.8.1934 çar$amba ı:iinü sa
at 10 da temin;ı.b 2610 liradır. O. 
dunun ihalesi 29.8.1934 saat 11 
de teminatı 862 liradır. Sade ya~ 
29.8.1934 saat 14 teminatı 825 
liradır. Talioler şartnamesini gör
mek üzere he!'gÜn ve münakasava 
iştirak için vakti muavyeninde tek
]if ve teminat]ariyle T rabıon aske
ri satm alma komisyonuna miira -
caatları. {1846) 7-3142 

Y ozga tta bul unar: kıtaat 
icin 65.000 kilo sığır eti 
550,000 kilo odun kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. 
İhalesi 25-8-934 cumartesi 
ünü saat 15 te ve 600 kilo 
zeytin vağı 7900 kilo toz şe
ker 5000 kilo gaz 8000 kilo 
tuz 5000 kilo sabun açık mü
nakasa ile satın alınacaktır. 
Münakasası 25-8-934 cumar
tesi günü saat 9 dadır. Talip lı--•-•••---••• 

İLAN. 

Çaldıran'da bulunan kıtal için 
, 74300, Kizmıpaıadaki krtat için 
97175, Başkaledeki kıtat için 66000 
kilo Van hastanesi için 270000, 
Gervadaki kıtal için 171000 kilo 
fabrika unu, Van hastanesi için 
12000 kilo sade yağı ve 25000 kilo 
pirinç ile 160000 kilo arpa, Kiıım
papdaki kıtal hayvanatı için 97000 
ln1o arpa kapalı zarfla münakasa -
ya konulmuştur. Evsafı kimileo ko· 
lordu evsafı olup mahalli istihsali -
tına tiibidir. ihaleler-: 8. 9 1 O 11 
eyliil 1914 t ... ·ıı --~-.ı .. • .. r:.f: . 

Aman. 

terin sartnamelerini görmek 
üzere her gün ve münakasa
ya istirak edeceklerin tayin 
olunan vakitlerinde teklif ve 
tPminatlariyte Yozgat aske
ri satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1750) 

7-3013 

il.AN 
Tekirdağ kıtalannın ihti

yacı olan (60) bin kilo bul
gur ve Maalkaradaki kttarıt 
ihtiyacı olan 45 bin kilo bul
gur kapalı zarfla münakas;:ı. 
va konmustur İhalesi 21 . g.. 
934 salı günü saat t 5 tedir. 
Şartnameyi görmek ic:tiyen
lerin her gün ve miinakcısa 
ya iştirak edeceklerin de bel
h gün ve saatinde teklif ve 
teminat mektuplarivle Te
kirdağ' Fırka satın alma ko
misvonuna mürcaatlan. 

(1826) 7-3094 

Ankar::ı Le\'azım Amirli
ği Sarm Alma Komi'" 

voun h ' lanlara 

10000 
7500 

İLAN 
Karpuı 
Taze üzüm 

15666 Patlıcan 9200 
12000 Kırmızı domates 
J 1000 Kuru soğaıı 
I 500 T aıe fasulya 
500 Taze bamya 
500 Y eıil dolmalık biber 

0000 Patates hin 1iralıkdır. 
Balada yazılı 9 kalem tue sebze 

pazarlıkla 2 J ağustos J 934 salı gii 
nü ıaat on dörtte alınacaktır. Sırt -
namesini görmek üzere bergÜn ve 
pazarlığa iıtirak için de vakti mu -
ayyeninde teminatlariyle beraber 
Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (2072) 

7-3437 

• • ne sıcak ••• 
Bununla beraber evinize geldiğiniz ·zaman 
soğuk bir şey içmek imkanını bulamıyor
sunuz l Fakat konışularınız "Frigidaire" 
sayesinde bütün meşrubatını gece gündüz 
soğuk olarak içiyorlar. 
Siz de sıcağa daha fazla tehammül ede
cek nıisiniz ? 

FRIGIDAIRE 
Ctıı,eral Moto• -.acnu1i" 

BOURLA BiRADERLER V! Ş• 

Hususi Almanca derı 
Halis bir alman Matm32el 

muallim mükaleme ve pratik 
bir metot ile çabuk ve ucuz al
manca öğretir. Müracaat: pos-
ta kutusu: 17 7-3367 

Kiralık Ev 
Y enişehirde Kocatepede 

Yugoslavya sefareti yanında 
bahçe içinde 7 odalı bir ev 
mobilyalı veya mobi\wısız ki
ralıktır. Görmek ve görüşmek 
için 1269 numaraya telefon 
olunması 7-3302 

IST ANBUL OCONCO 
NOTERLi CiNE 

Efendim, 
Dairei tliyenizden 22 mart 934 

tarih ve 328/ l 563 cilt ve 4354 ye\' 
rniye namaralı veka1etnami umumf 
ile A kara acenhılıima tayin eyledi
~im OSMAN FF.HMf Efendinin nlıa 
letine badema lüzum l<almadıcın
dan isbu veknletimden azlettim. lı
bo azilnamenin kendisine tebliği ı· 
nmdan itibaren hiç bir suretle nam, 
ve hesabıma hareket edemi1ecdifti 
bilmek ve ona göre barekf't etmek 
üzere işbu dört nüshadan ibaret .,. 
lan azilnamedcn bir nüshasmın An
kara 'da iıtasiyonda komisyoncu OS
MAN FEHMi Efendive ikhıc~ nii~ha 
smm Ankara' da Devlet DemiryoHa
n müdüriyeti umumiyesine tebli#i, 
ilcüncü nüshasının beravı Detir ve 
ilan Ankara'da Hakimiveti Mimve 
nıı-tes; idaresine irsal ve dördörıcti 
"ndıa~tnm dairei aliyenizde hıhıaı 
rica ,.-' .. rim ef,.ndim. 

ADRFS: lstanbul' da Fmiaönön
de Y Pnİ Ticaret hanında Yeni Kay
seri Ümit ticuet ve nakJivatı nnau· 
miye. Ambarı '\AMiL ZADE HO
SEYIN AVNi Bty. 

işbu aıilname dairede sak1• •s
ima uyrun olmakla berayı ilan Haki
miyeti Milliye gazetesine irsal lolan
dı on bir ağustos bin dokaı yilı 
otaz dört 

f stanbul ü~üncü noten UINRI 
Kemal 
7-3344 

Ankara Beleflh Rci! 

lii:ri iHi n lan. 

İLAN 
.. E~niyet müdürlüğü dör _ 

~~ncu şube polis memurları 
ı~ın yaptırılacak 53 takım el
b~se, ~3 ~a~~t ve 50 çift poti _ 
nm yırmı gun müddetle ve ka 
pah 2 arfla münakasaya konul
?1~ştur. Ş.artnamesini görmek 
ıstıyenlerın her gün yazr işleri 
kalemine müracaatları ve ta
liplerin de teklif mektuplari
Je teminat akçelerini J eylfıl 
1934 cumartesi günü saat on 
buçuğa kadar belediye eneli -
menine vermeleri. (1983) 

7- 3314 

iLAN 
(5796,73) lira bedel kepfli Kı· 

zılcabey caddesi lrotuvarJamun par
ke olarak İn!ası yirmi gün müddetle 
ve kapılı zarfla münakaıaya konul
muştur. Taliplerin l eylfıl l 934 cu
martesi günü saat on buçuğa kadar 
temioatlarile birlikte teklif mektup
larmı belediye encümenine vennele-
ri. (1995) 7-3316 

Tophanede 1 ıanbul l .t' 

\'azmı Amirlii!i Saim 
AJoıa Komi~}onu 

ilanları 

fLAN 
İstanbul Levazım Amirli

ğine bağlı kıtaat için 932 
ton Tüvenan kömürü 22-8-
934 çar'iamba günü saat 14 
te kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin 
her ı!"Ün ve t aliplerin belli 
saatten evet tekliflerinin 
Tonh<ınede komisyona ver
meleri. (143) ı (4166) 

7-2981 

r ercüme ve İngilizce 
Hususi Ders. 
Posta Kutusu 200. 



'iAYIFA& 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Kabataş'ta inşası mukarrer Levazım Ambarlan 
i~in 16-7-934 tarihinde kapalı zarf usuliyle yapılan münaka
sa muvafık göriilmediğinden mezkur inşaat yeniden kapalı 
zarf ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma sartnamesiyle evrakı fenniyeleri on lira 
muk::ıbi1incle Cihali'deki muhasibi mesullük veznesinden alı
nacaktır. 

3 - Kırrhrma 22-8-934 tarihine müsadif <;arşamba günü 
saat (l 'i\ te Cihali'deki Ahm Satım Komisyonunda icra olu
nacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yu
karıda tavin olunan gün ve saatten evel komisyona verile
cektir. 

5 - Krrdırma sartnamesinin maddei mahsusasr muci
bince. fenni ehliveti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 

6 - Rer istekli insaatm bedeli keşfi olan (69770) lira
nın OJ<' 7,5 ni~hf"tinde muvakkat teminatı tayin olunan sa-
;:> t-t-0., .... .... 1 • ... .. 1;..., M,...., .. 1;,.Hr. (42Q4) 7-3108 

P.T.T. Başmüdürlüğünden 
Ankara telefon hatları ihtiyacı i<;in iki mecralı 1000 adet 

beton bl0kun imali 27 - 8 - 934 tarihinde saat 15 de ihale edil
mek üezre 8 - 8. 934 tarihinden iytibaren yirmi gün müddet
le aleni münakasaya çıkanlrmştır. Taliplerin şeraiti anla -
mak üzere P. T. T. Başmüdürlük kalemine müracaatları. 

(1963) 7-3273 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara merkez İnönü, İltekinbey, Çankaya, Gazi 

kız, Gazi erkek, Mimar Kemalettin, Dumlupınar, İsmetpa
şa, Albavrak, İstiklal. Keciören mekteplerivle Etimesut va
tı mektebinin tamiratı 2561 lira 50 kuruş, Bata kaazsı Mer
kez mektebinin 600 lira, Haymana kazası merkez mektebi
nin 1471 lira muhammen bedel üzerinden münakasaya çıka
nlrruştır. 

2 - Münakasa merkez mektepleriyle Etimesut yau mek 
tebinin tamiratı ayrı Bata kazasının ayn, ve Haymana kaza
sındaki avn olmak üzere üc kısım üzerinden yapılacaktır. 

3 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedellerin o/o 
7,5 u tutarında muvakkat tamirat akGelerini önceden husu
si muhasebe veznc"inc yatırmaları Hiıımdır. 

4 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Maarif 
müdürlüğ-üne ve ihale günü olan 27-8-934 paazrtesi saat on 
beste d::ıiml Pnriimrne miir::ıcaatları . (1847) 7-3162 

Deniz lisesi müdüriüğünden: 
Mektebimize Yüz Sekizer lira ücretle bir Coğrafya, bir 

Riyaziye, bir İn?:ilizce muallimi alınacaktır. 
Madde ı - İngilizce mualimi: mutlaka Üniversitede 

bilimtihan ehliyetnameyi haiz veya Maarifte müseccel İn
gilizce muallimi olacaktır. 

2 - Riraziye muallimi: Üniversite Riyaziye şubesin
de• veya yüksek mühendis mektebinden veya yüksek mual
lim mektebi Riyazive şubesinden veya Maarifte müseccel 
Lise Riyaziye muallimi olacaktır. 

3 - Coğrafya muallimi: Üniversite Coğrafya şubesin
den mezun veya Maarifte müseccel Lise Coğrafya muallimi 
olacaktır. 

4 - Riyaziye ve Co~rafya muallimi için mütekait zabit
ler de Üniversitede imtihan vermek şartiyle alınabilir. 

5 - İstekli bulunanlardan hiç bir yerde vazifedar olmı
yanlar tercih edilecektir. 

6 - Arzu edenlerin nihayet 20 ağustos 934 tarihine ka -
dar Heybeliada'rla bulunan Mektebimize müracaatları. 

(4685) 7-3362 

lktısat Vekaletinden: 
Vekalet devairi ihtiyacı için pazarlık suretiyle evrakı 

matbua tabettirileceğinden taliplerin nümunelerini görmek 
ftzere Levazım müdürlüğüne ve 30-8-934 tarihine müsadif 
perşembe günü saat ikide yüzde yedi buçuk teminatiyle bir· 
Hkte vekalet satın alma komisyonuna müracaatları ilan olu-
nur. (1860) 7-3161 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon - Isparta yolunun (98053) lira bedeli keşifli 

ıo+ooo - 11+000 kilometreleri arasında "5480,, metre tulün 
deki esaslı tamiratın 2 eylUl 934 tarihine müsadif pazar gü
nü saat on beş buçukta encümeni vilayette kati ihalesi ya
prlmak üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya konulduğun· 
dan keşifname ve şartnameyi görmek istiyenlerin Nafıa Baş 
mühendisliğ"in.e ve taliplerin % 7,50 teminatiyle encümeni 
vilayete müracaatları ilan olunur. (4681) 7-3360 

Himayeietfal Cemiyeti Umumi 
Merkezi Reisliğinden: 

Cemiyetimiz umumi merkezi ile müessesatmın ihtiyacı 
olan (300) ton alman teshin koku ile (150) bin kilo kesilmiş 
kunı mese odunu kapalı zarf usuliyle münakasaya konul
mUŞtur. İhalesi 27 ağustos pazartesi günü saat 14 de yapıla
caktlr. Şartnameler umumi merkez muhasebesinden tedarik 
edi1eltilir. 7-3285 

Ankara Vilayetinden: 
U.9.1934 tarihinde Aakara ehli hayvanat sergisi için mübayaa olu· 

nacak 5198 kilo kara otan 23 ağastos 1934 perttmbe günü saat 15 de 
tili,.t c1aimi enciimeninde açık pazarlık suretiyle ihale oloaacakbr. Ta

- rr,... Jiıcle 7, s teminat akçeleriyle gelmeleri ve ıartnamesini görmek 
istir., diret ltaytar müdüriyetine miracaatlan. (!040) 7-3405 

HAKiMiYETi MILLIYP. 

Kütahya Jandarma Mektebi 
Kumandanlığından: 

Kütahya Jandarma Mektebinin 1 EylUl 934 tarihinden 
itibaren bir senelik ihtiyacı olan aşağıda yazılı ( 42) kalem 
erzak ve yemden yalnız ekmek kapalı zarfla diğerleri açık 
eksiltme suretiyle l ağustos 934 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. Münakasa 22 ağustos 
934 tarihine müsadif çarsamba günü saat 9 da mektep ku
mandanlığı dairesinde müteşekkil komisyon huzurunda icra 
edileceğinden taliplerin sartnameyi almak ve öğrenmek 
il7:ere mektep kumanrlanlığ"ma ve muayyen olan zamanda 
o/o 75 tminatı muvakkate makbuzlariyle Komisyona mlira
caatları. ( 4217) 

Asgari Azami Erzaktn cinı •oo 600 Un (1-ci 
190000 200000 Ekmek nevi) 
35000 40000 Sığır eti 60 l 00 Kırmızı biber 

800 1000 Koyun eti 3000 4000 Kabak 
3000 3500 Sade yağı 4000 5000 Patlıcan 
7000 8000 Bulgur t3000 15000 Arpa 
5000 7000 Pirinç 8000 10000 Kuru ot 
3000 3500 Toz ;ooo 6000 Saman 
5000 7000 Soğan 500 1000 Taze bamya 
2700 3000 Sabun ıooo 3000 Lahaa 

180000 200000 Odun çam 300 500 Sarm111k 
7000 8000 Kura f uulye 400 600 Sirre 
4000 5000 Nohut 400 500 Salça 
8000 10000 Patates 100000 125000 Soba odanı 
1800 2000 Toz feker mef e 
2oon 3000 Kırmızı tomates 3000 4000 Prasa 

308 400 Zeytin taoes; 2000 3000 lspuak 
3000 4000 Mercimek 1000 2000 Bakla 
1500 2000 Kuru iizüm 800 1000 Semiz ota 

çekirdeksiz 400 600 Zeytin yıiı 
200fl 2500 Sehriye !000 3000 Y. Fuulya 
3000 3 500 Makarna 500 1000 iç beze\ ye 

500 700 Süt (vağı alın- 2000 3000 Börülce 
mamr,) 7-3024 

~ Doktor Hilmi 
~ 
~ 

~~ Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç. Zlihrevr hastalıklar Mütehassısı 
~~ Hastalarını her gün öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde 
~ Abidin Bev ııpartrmanında kabul eder. Telefon: 3506 

Paris~ten gelen bir sanatkar 
Terzi zade Osman Zeki Bey mahdumunu dahi uzun se

neler Paris'te yüksek terzilikte yetiştirtmekle sanatlarını 
bir daha yükseltmişlerdir. 

Bankalar caddesi Tel: 3141 

Ankara Mıntaka Sanat 
Mektebi l\!üdürlüğünden 

Mektebimizin eylfıl mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 
1-9-934 tarihinden iytibaren başlanacak ve 20-9-934 tarihin
de nihayet verilecek 1 - 10 - 934 tarihinde tedrisata başlana
caktır. 

Tedrisata başlama tarihi olan 1 - 10 - 934 tarihinden bif 
haf ta evel mektebimiz talebesinin mektepte bulunma lan 
ilan olunur. (1947) 7-3281 

Askeri Fabrikalar ticaret 
kaleminden: 

16 Ton Yerli Adana pamuğu veya pamuk
lu mensucat fabrikaları arayişi 

Yukarda miktarı yazılı pamuk 25 ağustos 934 cumartesi 
ıünü saat 15 te pazarlıkla satın alınacağından taliplerin ~Y: 
m gün ve saatte gelmeleri ilan olnur. Pa~uk şar~8:mesmı 
görmek istiyenler her gün Ticaret kalemıne gelebılırler. 

7-3391 

Gümrük Muhafaza Umum ku
mandanlığı İstanbul satın alma 
komisyonundan: 

ı - Gümrük Muhafaza teşkilatı için Dizel Motörlerine 
mahsus "150,. ton motorin kapalı zarfla 4-9-1934 salı günü 
saat on dörtte eksiltmiye konulmustur. 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün İstanbul gümrük mu
hafaza Başmüdürlüğ"ü binasındaki komis_Y~ndan alınabi.lir. 

3 - İsteklilerin hangi müessese sahıbı veya vekilı ol
dukları hakkındaki vesika ile muvakkat teminat olan "957,, 
liralık vezne makbuzu veya banka kefaletnameleriyle bir
likte teklif mektuplarını belli saatten evel komisyona ver-
meleri. (4612) 7-3324 

imtiyaz aahibi ve bqmu
liarriri F ALIH RIFKI. Kulüp 

19 AGUSTOS 1934 PAZAR 

Askeri Liseler 
Müf ettişğilinden : 

İstanbul ve Bursa'daki As. liselerle Erzincan ve Konya 
askeri orta mektepleri için aşağıdaki derslere muallim alına .. 
caktır. 

1 - Riyaziye, Fiizk, Kimya. Tarih, Coğrafya, Almanca. 
2 - Birinci maddede yazılı derslerin muallimliğine ta• 

lip olanların üniversitenin o derse ait şubesinden mezun bu.
lunmuş olacaklar veya Maarifin aynı derecedeki mekteple· 
rinde müseccel muallim bulunmuş olacaklar ve yahut mil• 
tekait zabitandan üniversitede imtihan vermiş ve ehliyetna .. 
ıne kazanmış bulunacaklardır. Riyaziye için yüksek mühen .. 
dis mektebi mezunu olması da caizdir. 

Almanca icin siviller de üniversitede imtihana sevkedi· 
lir. 

3 - İstanbul'daki askeri liselere talip olanlar için veri .. 
lecek avlrk ücret 84 ve Bursa lisesi için 98 ve Erzincan ve 
Konya Orta mektepleri için 98 ve 108 lira aylık ücret verilir. 

• 4 - Bu muallimlikler için mütekait zabitandan veya ıi ... 
vıJ muallimler<len arzu edenler hangi mektebe ve hangi der-
se talip olduklarına dair yazacaklan birer istidaya hal ter .. 
cümelerini (Fislerini) iliştirmek suretiyle 934 ağustos niha .. 
yetine kad:tr Ankara askeri liseler müfettişliğine gön dermit 
bu 1 unmalıdırlar. 

· Krrıkkale'deki askeri sanatlar mektepleri için aşafıdaW 
qerslere ve vazifelere muallim ve memur alınacaktır. 

1 - Atetye müdürlüğU. Atelye ressamı ve resim muaı .. 
Jimli~i, 

Tekneloji (sanat bilgisi) muallimliği, musiki mualltm. 
liği, 

2 - Bu vazifelere talip olanların vesikalarının birer 
s':1retlerini ve fişlerinj bir istidaya iliştirerek 934 afuıtot 
nıhayetine kadar Ankara Askeri liseler müfettişliğine gHn
dermiş olınaları iycap eder. 

3 - Atelye müdüriyetine 126, ressam ve resim muallim• 
liğine 108 Tekneloji muallimliğine 108 musiki muallimlilbı 
ne QR lir~ :rnhk iicret verilecektir. (1932) 7-3233 

M M. V. Harbiye Dairesi Fen 
ve Sanat Müdürlüğündenı 

Bu sene eylUI bidayetinde FN. VE. SN. MD. riyet U. yetince motorft 
vasıtaların ve bu meyanda da benzin ve lastik ve yağlarm tecrübeleri JlP" 
tırılacaktır. Ba tecrübeye bila kaydü,art ve bir teahhüdü tazammün et • 
memek ve heyete ve sefere ait bilcümle masarif atı kabul etmek ıarti,le 
girmek istiven firmaların tarihi ilandan itibaren azami bir hafta zarfında 
FN. VE. SN. müdüriyeti umumiyesince müracaat ederek teahhiide imla 
eylemeleri şartbr. (2059) 

Tecrübeye girecek vasıtalar ıunlardır: 
1 - 1 .5 tonluk kamyon, kamyonet 
2 - Motosiklet (sepetli ve tek ve çift silindirli)" 
3 - Lastik 
4 - Benzin ve yağ 
S - Sair motorla ve bunları ait malzemei f enniyefer. 

7-3418 

lstanbul Amerikan kolec· 
Kız kı5'mı 

Amerikan Kız Koleci 
Arnavut köv 
Tel: ~6.160 

Erkek kısmı 
Robert Kolee, 
Bebek 

Tel: 36.3 
Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. 

Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak miltehassrs 
m~a!limle: tarafından öğretilir. Aile hayatı yaşatılır. 
Mıllı terbıye ve kültüre son derece ehemmiyet vCTilir. 

Bakaloryaya Hazırlar 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukufları

na. fikri terbiyelerine hizmet eder. Kız ve erkek beden 
terbiyesi ve sporları ile gençleri bedenen yükseltir. 

Nehari Ücretlerinde tanzilat vardır 

kısmı 
Ameli ve nazari elektrik, 
makine ve nafıa mühe.ndiai 
yetiştirir. 

Robert Kolecde kayıt günleri: 
1 A~ustosa ka?~r cuma günleri 9-12- ye kacıar. 
1 Agustostan ıtıbaren cuma ve sah günleri 9-12 ye 

kadar. 
lstanbul Kız Kolejinde kayıt günleri: 
15 Ağustostan itibaren cuma ve sah günleri 9-12 ye 

kadar. 
Fazla malOmat için mektupla da müracaat edilebilir. -Erkek Orta Mektep 

Müdürlüğündenı 
Mektebimizin mezuniyet 11nıfmda riyaziyeden ikmali olaa talebeıl 

1 eylulde yapılacak mezuniyet imtibanma hazırlanmak üzere bu • .,. 
üzerinde müzakere ve tatbikat yapılacaktır. Hergün ders vardır. Tale -
benin hemen müdüriyete müracaatları. (2083) 7-3438 

Sinemasında 
BUGON IKl FiLiM Umum netriyatı idare 

eden Yazı itleri Müdürü NA 
SUHl ESAT. 

1-HO.RTLAYAN lUUJUYI( 2-KARA YILAN 

Çankırı caddeıl civarında 
Hakimiyeti Miıiiye matbaa • 
ımda baaılmıtbr• 

BU GECE 
HORTLAYAN MUMYA 

Geceleri iZ, tiiadüleri 1ppndaaapfl91cuklum sinemaya kabulü hikimetçe ... eclilmiflir. 


