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1934 

ON SEŞ1NCl YIL. No. Bergün Ankara'da nkar. SAYISI HER YERDE 5 KURU~ 

• ikinci Dil K U r ll l ta U ;f Memeldeki tevkifler 

BELEDiYE SEÇiMi. ~ 
Belediye seçimi her gün biraz " Litvanya 

'Gündelik. 

~!::ir;t1ill:)'d~rt <;::;:.7~!": B'!gun. son toplantısını yapıp g'!r! kalan tezleri de tet- Almanya'yı 
~.ı. ... :e~:ı0 !i':!~k~ıer;ı: 0~~ kık ettikten sonra Merkez Hegetını seçerek daiılacaktır suçJu çıkanyor 
•ur~~_:~~;~; belediyelerin kuru . " .• Asker dili enerji ister, enerji Türk dilindedir. Türk dili emir ve kumanda dilidir. 
luıundaki 11lah hamlesini 1930 ka- Ordu yüreği ve kanı ile olduğu kadar dili ile de türk olmak istiyor. Ordu Gazi'nin 
nuniyle yaptı. Bu tarihe kadar ge- B K da J w ·ı k " f çen geni• tetkik devresi, belediyele- aş uman n ıgı ı e as erı za eri nasıl kaz~ndı ise Gazi'nin rehberliğile dilce 

Kaunaı, 22 (A.A.) - Pariı ...n "U. 
etuvoı Aides,, suetesi Memel topnldana 
ela bazı fesatçı fırkalara kartı sirifil- aci
li takibat baklanda adliye llUll'llllll ı..,.. 

natım mevzza bahseder• cli,.or kiı 

rimize çok sağlam ve bugünün ihti- türk olmak zaferini de öylece ve mutlaka kazanacaktır -,,Ali Fuat PalilAnın tezinden: 
Yaçlanna uygun bir bünye •ermek :r 

"-Viyana nibat tetlülltı.n..la ol• 
dujunun hilifma olarak M.nel'cle ••tt 

içindi. Şehri içindekilere maletmek lıtanbul, 22 (Telefon) - Dil ku di. Misallerle eski osmanlı dilinde • 
'Ye cümhuriyetin •ian olan halk ça- rultayı bugün ıene Gazi Hazretle • ki ıstılahların kifayetsizliğini ispat 
lıımuından belediye itlerinde genit rinin yüksek huzurunda ve Kazım etti ve: 
•erimler almak, eautı. - Askeri ıstılahlar en doğru ve 

Belediye kanununu fU ana çiz- Kurultay başkanlıg"'ının en askerce olarak ancak ana dile 
ailer içinde hulasa ederiz- ~evrilebilir. Asker dili ener1'i ister. 

1 - Belediye itlerini halkın seç· teşekkürü Enerji türk dilindedir. Türk dili e • 
tiği mecı;~ıer görecektir. t b 1 mir ve kumanda dilidir. Dedi. •k t ıtan u , 22 (A.A.) - ikinci Türk 

2 - Bu ıeçime geniş mı yaı a Dili Kurultayı Baıkanbğmdan: Attilanm, Cengiz'in Timur'un 
her vatandat airecek ve kadın da lk' • T" k d askeri sef erlerinı· Avrup'adakı' aske-
h 

0 kt• ıncı ur ili kurultayının açdma-em seçecek ve hem de ıeçilece ır. k 1 ri şöhretlerin seferlerile karıo:ıılac:.tır-
ıını ut ulamak üzere dııardan ve içer "' "' 

3 - Belediyeler• devlet kanun • elen binlerce telyazı11 gelmiıtir. Bunlar dı: 
larına uygun olmak -rtiyle şehirle- - Bu muazzam askeri sevku 

~ I d. dan her birine ayn ayn klll'fıbk yaz. 'd b ri icin htaT" tedbiri alabilecek er ır. ı are u muazzam asker millet ıstı-
4 - Belediyeler bu asrın, bu· mayı çok istedik, kurultayın ııla çalıı- lahsız, dilsiz idare edilmemiştir. De-

aünkü ileri hayatın istediği yeni bir- maları araımcla buna •akit bulama· di. 
çok işleri yapacaklardu. malda üzülüyoruz. Bütün selen tel ve Dil cemiyetine tarama dergisin-

5 - Devlet belediyelerin bütçe el yazılanna içten teıekkürlerimizi den dolayı teşekkürlerini kurultaya 
Ye hesaplarını ~urakabe edecektir. ıunanz.. ordu namına dileklerini arzetti: 

Belediyelerimiz bu çerçeve için- . . . . ... ... - Sözlük çabuk çıksın. Eski aske-
de calrsırken yeni gelirlere muhtaç- Pata Hazretlennu~. reııhgınd~ top • n ıstdahl~nn aranıp bulunması için 
b . Avrı bir kanun yapıldı vergi öl· landı ku~lta!ın uç celse aevam merkez dıl heyetine bağlı ayn bir 
~illeri Ş!"eni•letildi. eden bugunkü toplantısında Hakkı heyet kurulsun. Ask-eri sarf tanzim 

Her belediye sınırında alınan ok- Nezihi, Profesör Salih Murat Bey • edilsin. 
lrova; ortaçağdan kalma, iktısadi lerle Sovyet ulum akademisi azasın Dedikten sonra: 
•e mA.li Juymeti olmıyan bir vergi dan Profesör Sa 
idi. Eve-iki sene cümhuriyet buna da moiloviç harp 
ilmi ve ameli bir mahiyet verdi. akademiıi ku • 
Gümrüklerde alınan ayrı bir yüzde mandanı Ali Fu 
beled;ye-lere nüfuslarına göre dağı at Pqa tezleri • 
blıvor. Bu Anadolu ~ehirlerine ye- ni okudular. 
ııi bir kudret verdi. Her gün bir se Hakkı Nezihi 
hirde yeniden elektrik tesis edildi- B. tezinde türk· 
ğini, fenni mezbaha yapıldıi!'mı yol çenin tabiiliği 
lar, mevdanlar acıldığmı, heykel- esaılannı tetkik 
ler, Ab•deler dikildiğini görüyoruz. etti Profesör Sa 

Belediyelerin kuruluşunu ıılahla 
l>atlayıp gelirlerini de veren cüm- lih Murat Bey 
Lurivet, ilk dört ıenelik is bilanço- fizik bakımm • 
•unda ö*ünmeğe değer bir yek6n dan tetkiykini 
bulacaktır. Ve bu yekWı iyi bir te vaptı. Fizikle 

d i 1 arasında • 
lbelin ahlmıs oldu~nu ispat ede- ki münasebetle • Kurultayda bulunan zevattan bazrlan 
c:ektir. Süpheıiz ilerde de veni ih
tiyaçlar kanısında yeni tedbirler a- ri ıeı ve dinlenme kanunlarını an • "- Ordu yüreği, kanıyla olduğu 
lrn~caktır. Ancak bu tedbirler te- lattı. Bu kanunların Osilograf ale. kadar dili ile de türk olmak istiyor. 
lbelleri atılmıs bir binanın yapılış tiyle ölçü tatbikatını gösterdi profe- Ve ordu Gazi'nin baş kumandanlı • 
•e islevisine hız vermek için ola- sör Samoiloviç ( cüci usulü ede '>i ğıyla askeri zaferi nasd kazandıysa 
--•-- dili) hakkındaki tezini türkr• oku. Gazi'nin rehberliğiyle ve dilce türk 
~u. ~ d 

Belediye seçimine yaklaştığımız du bu dilin edebi üıtünlüğünden ve olması zaferini e öyle~ ve mutla • 

köklerinin bazı muayyen harflerle bafla
dığını, ikinci aadasız harfin (r) veyahut 
(1) olduğunu, bu harflerin bazı köklerde 
meydanda, bazılarmda da dütmüt bulun
duğunu ve aynı harflerle ba§Jıyan kök • 
lerde (r) ile bitince ne mana hasıl oluyor 
sa (1) ile bittiği zaman aksi mana hasıl 
olduğunu ve bu (r) yahut (1) in batka 
harflerle tebdil edildiği vakit manada 
değişiklikler vücude geldiğini, ezcümle 
(s) ve (z) harfine inkılap ettikleri vakit 
manaya daha ziyade şiddet ve intizam 
verdiklerini söyledi. Böylece türk kökle 
rinin tam bir dizi halinde ve tam bir ana 
diline yaraşır nizamda olduğunu ilave 
eden Hakkı Nezihi Bey, tezini: "türkçe
nin tabii ve umumi bir insanlıJr dili oldu. 
ğunu., aöyliyerek bitirdi.. 

Rus ilimi Samoiloviç'in tezi. 
On dakikalık bir istirahatten sonra 

kürsüye sovyet uliim akademisi azasın
dan profesör Samoiloviç geldi. Sovyet 
profesörünün hususi bir ahenkle, fıakat 

tatlı ve ikna edici bir kuvvetle okuduğu 
tezi "cuei olusu edebi dili,, adını taşıyor 
du. 

Tez dört kısma ay.rılmıştr. Bu edebt 
dilin tarihi ve diğer dillerle münasebeti, 
geçirdiği safahat ve tekimül, bu dil Uze 
rinde yazılmıf bulunan asarın tahlil ve 
tenkidi gibi ana hatlar tezin ilk Uç kısmı 
nın bünyesini teşkil etmekte idi. Son kıs 
mı, bu tetkik münasebetiyle, profesörün 
türk bilginleriyle müştereken çal•f&ll 
sovyet bilginlerinin mesaisinde milıtak • 
bel araştırma ve tetkik yolları etrafında. 
ki teklinde tavsiyeleri ihtiva ediyordu. 

Profesör Samoiloviç, bilhaua Huarev 

(Sona 3. adi "'"'""•) 

Afyon· Antalya 
demiryolunun 
temel atma 

tqkilatı daha tertip baliacle --~-
çıkanlmııtır. Suikutçılann nist.i tmııi1 
ediJmittir. Alman matbuatı M....a topnli 
lannda tethiı hareketleri projel.W. -
kaldıjmı sörür sörmez tehditlere -.ıa • 
mııtır. Bu hareketler, söril• daft aeıtl • 
c:eainde )'alanda bütiia dünp)'a ...ıa. 

olacaktır. Alman tehctitl-1 adli,.• m±nd 
mumı durduracak delildir. Mub,.i ı.. 
mamiyle dütürmek lbımchr. Utna,.. ... 
kukun çerçevesi içinde kalmqtır w llaa • 
dan sonra da kalacaktır. Ancak k-.di it• 
lerine yabancı müdabaleüne artık mü .... 
de etmiyec:ektir.,, 

Musolini - Şuşnif 
mülakatı ve 
Avrupa gazeteleri 

Floransa, 22 (A.A.) - Havas.;... .... 
dan: Avusturya bqvekili M. Şuınis he 
aabah ıaat 10,30 da buraya muvasalat et• 
mit ve bayraklarla donanımı olan iıtui • 
yoncla M. Mu.aolini ile ital)'an •• avaatwıt 
yalı pbaiyetler tarafından sel••lamnqtır. 
iki baıvekil iıtaaiyoncla aJ'DI otomoWltı 
binmiılerdir. Bu sabah ilk ıiyui sörüPM 
vuku bulmuıtur. Bunu öğleden IOlll'a .. • 

hir civannda yapılacak bir sezinti ...... 
ela ikinci bir görüpne takip edecektir. Mle 
lakabn hayret verecek mahiyette laiç Wm 
netiyce vermemesi icahetmelde ........ 
A wıturya iatildili lehinde Wr n6ım,.lt 

kıymetini ve Almanya'mn lbti,.ataahk • 
meden inkir edemiyeceli Wr ayul ...._. 
,.. haiz olacaktır. Almanya, salh ana• 
hakkında meıkUk olmı,..n cleliller p-.. 
mele yani Fransa ve l.,ut.e tanfnulm 
Cennre'ye dönmeie •• mi..,.. lltlMlm& 
.... ttaJ,.. tarafmclan da, Roma .......... 
.... ı dü.ilinde, müıtalöl Awıtwya'mn 1i 
b•di kalkmmanaa mataf PJnden ... 
nke davet edihniıtir. 

Mülakat naıd oldu? 

Antalya, 22 (A.A.)' - 28 ağus-

Lir günde düşüneceğimi7. şey, cüm- bu dile ait yapılan etüt ve nC4riyat- ka kazanacaktır.,, Dedi. 
huriyetin kunılua ve ilerlevis yolta. tan bahsetti. Türkiye' de milli kurtu Ali Fuat P&f& kunıltaym ıükran • • 
rtnı "cbv,r beledivelerimiz icin ıür • lut hareketinden ve Sovyet Ruıva' • alkıılan arasında kürsüden indi. mer&SIDll 
atli, hev~n1ı ve. fA.kat d;~;nHnli hir da inkılaptan sonra baılıyan ilim Bundan sonra kurultay ~kanlığı· 
Çalıamadır. Ve bütün seh;t'ler. bu hareketlerinin muvaffak netiycele- n~ lıtanbul üniversitesi rektörü Ce
eaa~lıu icinde muvA.ffak olacak un- rine işaret etti. Hareketin muvaffa- mıl. Bey ~e ark~daıları tarafından 
IUrl"lrı seçeceklerdir. kiyeti için tiirk - ıovyet bilRinleri venlen bır takrir okundu. Bu takrir· 

Floran•, 22 (A.A.) - letebni a.ı. 
aı bilcliriyor: 

<So• 2. a.a •••> 

Bütün millet islerinin öncülüğü- arasında samimi ve kuvv~tli bir teş- de; 
llii yapan C. H. F. yeni belediye se riki mesai lazımdır dedi. Ve bu mak "Kurultayda timdiye kadar dinle 
~İnıine ayn bir kıymet vermittir. sadın temini için kunıltaya doku7 n~n tezlerden çok iıtifade edildiğini 
OftVletin vatantlafa ve vatantlatın maddede hulasa ettiği bir program dıjier tezlerin de ayUı derecede fay-
d l L l ·ı l • • L L arzetti. dalı olduğuna ıüphe olmadığını fa-
ı_ ~ et-. Rarfı ılılı vazı e ennın naR k akt. d 1 w b 
ta)'fe ilaaını tanzim Fırka'nm büyük Ali Fuat Pş. tezinde önce kurul - at v 1~ ar ıg~ inaen geri ka 
~larmdandır. Belediye il'leri ise taya askerlik ıstılahlarını türkleş - la~ t~zlenn encum~nlerd~ tetkik 
11&lkm tehrine, ve dolayııiyle milli tirmek için ordunun iki yıl içinde edıldikten .so~ n_etir~~lenn kurul
...,.,~. hailılığının bir delilidir. vaptığı işleri anlattı. Ana dile çev - tafa ab:d~•! ~ıl~ınlı~ordu.,, Ku 

Cümhuriyet Halk Fırkası millet rilen ıstılahları osmanlıcadaki asıl. ru_ ~Y n ıttı alda kabul el-
itlerinin, ancak milletin iytimatla lan fransızca ve almancadaki muka- ~ıttır: V,,e ~ tekrar ~op!a~ 
lectiti kimseler ta f d • • ·• • billeri ile karşılaştırdı. Karşılığı bu- uzere ı~!unaa nıhbayet venlmııtır. 
W!I ra ın an ıyı go 1 l hl kaml Encumenler u ıece •e -- aı 
•uıece~ne kanidir ve vatandasın ıınan ıstı a arm ra anm ver. 1 d 1 1 k ,, __ _ ~d· d w ' • • • e en eve top anac•_lardır. Tezle-
1-. . an tanı ıgı. v~ emnıyet e~ı~ ri tetkiyk edecekler r&Porlanm ha • 
~nlan aeçmes1nı demokruının lazımdır. Dofdupuz, ,..adılı· zırl---L•ar ve kurulta d ~·~ • L ı k • k .. il ay___. ya arze e • 

ıwq ıc1191 o ara tanu. mız tehn sevme onun guze etme- ceklerdir. 
de ~el~diye. ı~i~l~rinde ise te~ir - sine, eyileımesin~ çal~smak, bü'riik Kurultayın yarın bu raPorlan 
lcü kilenn bırthınnı tanmu,sı mum· vatanı aevmenın bır parçasıdır. dinledikten ve merkez heyeti inti

~ oM·t~ndan Fırkaca bir dere- Yurdunu seven türk, aynı yüksek bap edildikten sonra daiılması muh 
~lı 1ntihap kabul edilmiştir. duyııu ile ıehrine de bailanacaktır. temeldir. 
le .Binae""leyh senelerdenberi mil- Ancak bu ıev.gi, platonik bir heye. 
tın hiiviik ve geniı ivtimadmı ta • r.andan ibaret kalamaz. Sevdiğimiz 

f!an Halk Fırkası, belediyelerin '\eyin güzel. eyi ve yüksek olmaaını 
i •~a halkın emniyet edeceği de- vürekten istemek ve buna bütün aa
ı·'b~' unsurların ıeçilmeıi icin teref- mi"'ivetimizle çalıl'mak lazımdır. 
~.:"öncülük yapacaktır. Fırka t~ Vatanımızı ve şehirlerimizi ıever
~ .t;nm faal unıurlan bu aerefli ken oııun batmcla çalıtaeaklarla 
rı._ "Z.1,..,:_•e ba•lamak üzeredir. Halkm ali.kalı olmak ve hatti bqkalarmı 

.-vq IPfian arul9'd1\ en sıkı bir alikalanclırmak bir borctnr. 
ile bu çaJ .... 1ara katılmeı• KEMAL TUBAN 

Muhtelif tezlerin 
tafsilab 

Hakkı Nezihi Beyin tezi. 
Hakkı Nezihi Beyin tezi "dillerbı 

mentel ve tlirk dili,, admı tqıyordu. 
Hakkı Nulbi Bey bu teslnde. tUrk ık 

toıta yapılacak Afyon • Antalya M R Jt "K 1 
hattının vazı esas meraıimine itti - • uzve a • 
rak edecek heyetin tetkili için bu • k •d • • 
gün Antalya belediyesinde Antalya IDM&,, 1 &resini 
mebuau Rasih Beyin reiıliğinde hü- İk d• 
kfimet erkanı, tetekküller, müeae- tens e ıyor 
seler mümeaıilleri ile memleket ile- . 
ri gelenleri ve tüccarlarmın yaptık. Vaşmgton, 22 (A.A.) - M. Ruz. 
ları içtimada bu merasime elli kiti • velt, kabine azasiyle muhtelif milli 
lik bir heyetle ittirak edilmesine ka kalk~a teşekkilllerinin reisi~ • 
rar verilmiıtir. ?eı:ı murekkep olan. iC?°a mec111inl 

, •, ıçtımaa davet eylemıştil'. Rumamo-
nin başlıca mev.zuunu milli ka11nn • 
ma idaresinin tensiki ve iktisat nl • 
zamnamelerinin katiyen tatbiki 
teşkil etmektedir. AnJqıldıfma g~ 
re, milU kalkınma idaresi reill M. 
.T ohson ile mesai nuın Mis Perkina 

Harp kaidelerini tanzim 
konferansı Brüksel'de 
toplanacak 

Brüksel, 22 (A.A.) - Belçika ve mezkdr idare milpviri M. Riç • 
hükfimeti t 935 kinunusaniıinde berg arasmda oldukça ciddi ihtilaf 
Brüksel' de toplanacak olan "harp vardır. Bittabi M. Conson eserinin 
kaidelerini tanzim,, konferansına it- iyi olduğunu ve ancak heyeti umu• 
tirak için bütün devletleri davet et miyesi itibarile bazı rötüşlere muh .. 
miıtir. taç olduğu mütaleasmdadır. Mua. 

... nzlan ise milli kalkınma idaresinin 
------------- esaslı bir surette tensik edilmesini 

iÇ SAYIFAWIMIZDA patronlar ile müzakerelerinde ame-
Osdilimizle: :M. N. - Garpta fikir ha- leye istedikleri adamları tayin et • 
reketlerl - memleket ve yabancı pos- mek hakkının tanınmasını ve fiatlar 
talan - kanser haatabğında verasetin tesbitinden vazgeçilmesini talep et-
roHl: Dr. Baha Gelenbevt - Şarki Al- mcktedirler. 
tayda bulunan "İıkit mezan,,: Abdül- M. Conson bu son iki mesele 
kadir. hakkında kati bir vaziyet almaktan 

çekinmektedir. 
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IŞA DAN GELEN SON HAB L • 
BfHLE~t~ lh.-. ~·'- ı'LER.DE. \L'\IAN YA 'DA. 

Otomobilli ve mit - Yeni Sar Alman 
ralyözlü şakiler bir murahhasının 
kamyon gümüşü söyledikleri 
aşırmışlar 

Bruklin, -Nevyork- 22 (A.A.) -
Bir dondurma fabrikasının otomo -
bilinin arkasına saklanmış olan işçi 
kıy af etinde iki kişi, fabrikanın önün 
de muhafızların nezareti altında gü
müş nakleden bir kamyonu mitral -
yöz ile tehdit ederek durdurmuşlar 
ve: 

"Bir tek kelime söylerseniz, mit
ralyöz üzerinize ateş açacaktır.,, 

Diye bağırmışlardır. Bu esnada 
fabrikanın otomobiline saklanmış 
olan 12 kişi, başka mitralyözlerle 
fırlamışlar, zırhlı kamyonun içinde -
ki gümüşü hemen kendi otomobil
lerine naklederek büyük bir süratle 
uzaklaşmışlardır. 

Hadise, dondurma fabrikasının 
korkudan donmuş bir halde seyirci 
kalan memurlarının gözleri önünde 
cerevan etmiştir . 

Derhal harekete geçen ve telsiz 
aletleri ile mücehhez polis otomo -
billcri hadise yerine gelmişlerdir. 
Şehrin büyük çıkacak yollan tutul
muştur. Polis, bu haydutların üze -

Berlin, 22 (A.A.) - Sar'da al -
man murahhası olan M. Fon Pa -
pen'in yerine geçen M. Jozef Bur -
kel, sarlılar için alman olduklarını 
bildirdikten sonra hariçten kendi -
1erine yardım teklif edildiğini gör -
menin kendileri için tahkir edici 
m~hiyette olduğunu söylemiştir. M. 
.T 07.ef Bur kel, kimsenin bitaraf ola
madığım, binaenaleyh, polis olmak 
için sarlılardan "bitaraf" olmak şar
tının istcnemiyeceğini ilave etmiş, 
1935 te yapılacak arayı umumide, 
sarlılann birer hakiki alman olduk -
larını ispat edeceğini de bildirmiş -
tir. 

M. Hitler dolaşıyor. 

Berchtesgaden, 22 (A.A.) - M. 
Hitler Obersalzberg'den dün akşam 
buraya gelmiştir. 

25 ~iya~i mevkuf tahliye edilmi~. 

Karlsrulhe, 22 (A.A.) - 25 siya
si mevkuf dün akşam serbest hıra -
kılmıştır. 

rinc "öldürmek üzere ateş" emri al- 1\1. Fon Papen mezunen 
mıştır. Almanya'ya döndü. 

Federal RczelTC bank ikinci Sarbrükken, 22 (A.A.) - Eski 
miidiirJii«ii. alman başvekili muavini M. Fon Pa-

• ı-ı • • pen 15 günlük mezuniyetini geçir -
Vaşıngton, 22 (A.A.) - Reısı - mek üzere Vallerfangen malikane -

cümhur, Federal Rezerve bank ikin- sine dönmüştür. 
ci müdürlüğüne bu müesseseden M. 
J. Tomas'ı tayin etmiştir. Geçen haf 
ta istifa eden müessese müdürü M. 
Blak'm yerine henüz kimse tayin e
dilmemiştir. 

ithalat '\C ihracat banka ı 
miidiiriiniin ()zleri. 

Nevyork, 22 (A.A.) - İthalat ve 
ihracat bankası reisi M. Stuart, it · 
halatcılar ve ihracatçıların bir top-
lantısında demiştir ki: , 

"-Eşya mübadelesinin para ile 
değil eşya ile yapılması gitgide ame 
rikan harici ticaretinin esasını teş -
kil edecektir. Harici ticareti tevzin 
için bu usule ihtiyaç vardır. 

ISPANYA'DA. 

Kabinede beklenen 
tebeddül olmadı 

Madrit, 22 (A.A. )- Dün top • 
lanan kabine içtimaından bazıları -
nm beklediği netice çıkmamıştır. 
Hükumet reisi, kabinenin ancak 
meclisçe verilecek ademi itimat re· 
yi üzerine veya nazırlar arasında ih
tilaf çıktığı takdirde istifa edeceği · 
ni bildirmiştir. 

Fırkalar arasında nıiicacle)e -
ler olacak. 

Madrit, 22 (A.A.) - Kıraliyet 
taraftarlarının Samper hükumetine 
brşı ittihaz etmiş oldukları hattı 
hareket hakkındaki tahminlere gö -
re, bunlar parlamento açılır açılmaz 
bilhassa itilaf giriz davranacaklar • 
C:ıır. Halkçı zümre fırkası azasının 
blühim bir kısmının da kıraliyet 
prensiplerine taraftar olduğunu na -
zarı dikkate alarak krraliyetçiler 
Rebbcs grupunun hükumete müza -
haretten vazgeçmesi için ellerinden 
ı?cleni yapacaklardır. 

~1. Şahtm b~yanatı. 

Prag, 22 (A.A.) - Alman ban -
kası müdürü M. Şaht, çek matbaut 
mümessillerine beyanatında demiş -
tir ki: 

"- Almanya'nın maksadı tedi -
yat hususunda kati bir itimat ver -
mektir. Almanya ile iş yapanlar eş
yalarının bedellerini alacaklarını bil 
melidirler. Mukavelelere olan iti -
madı yeniden tesis edecek surette 
hareket edeceğim. Mark sağlamdır 
ve paramızı kıymetten düşürmeğe 
katiyen tevessül etmiyeceğiz • 

llkrncktcp nnıaUimleri hakkm(la 
alman maarif nazırının 

öy1cdikleri. 
Bertin, 22 (A.A.) - Havas ajan

sı muhabirinden: Maarif nezareti 
müsteşarı M. Vilhelm Stukar, "Volk 
und werden" isimli mecmuada şun
ları yazıyor: 

"Artık Almanya'da, üniversite -
den çıkmış ilk tahsil muallimi olma
malıdır. Bütün bu muallimler, ilk 
muallim mektebi mezunu olmalı -
dır. Bunlann vazifeleri pedagojik 
sistemler tecrübe etmek değil, fa -
kat talebelere okuma, yazma ve he -
sap öğretmektir. Bütün kültürün ırk 
fikriyatı üzerine kurulmuş olması ve 
"sahte ilim" i bertaraf etmesi la -
zımdır. 

M. Göring"in beyanatı. 

Berlin, 22 (A.A.) - Alman istih 
barat bürosu bildiriyor: 

Otomobil kazasındaki rahatsız -
lığını tamamile geçirmiş olan Prus
ya başvekili ve alman hava nazın 
M. Göring, "Deutsche Allgemeine 
Zeitung" gazetesi muhabirine reyi
am hakkında şu beyanatta bulun -
muştur: 

"- Reyiam neticeleri bizi asla 

AVliSTURYA'DA. 

• 
Idarei örfiye 
kaldırıldı 

Viyana, 22 (A.A.) - 25 temmuzda Vi 
yana'da ilan olunan örfi idare dün gece ya 
rısından itibaren kaldırılmıştır. 

Dolfus kahioc~inde bulunan eski 
bir nazır tc,•kif edildi. 

Viyana, 22 (A.A.) - Dolfus ka
binesinde ilk değişiklik yapılmadan 
evel, nazır bulunan M. Buşinger, 25 
temmuz hadiseleri neticesi olarak 
tevkif edilmiştir. 

M. Buşinger, köylü federasyonu 
reislerindendir ve kabineden 1933 
de çıkarılmıştır. 

Yan resmi "Correspondance Po
li tiquc" e göre hükumet, son isyan 
mesullerine karşı şiddetle hareke · 
te karar vermiştir. 

Bir alman ~zetesi İtalyanların A
,·usturya hududuna asker tahşidi 

hakkm<la ne diyor? 

Bertin, 22 (A.A.) - "Angrif" ga
zetesi, "Zafersiz bir dönüş" başlığı 
altında, Friono'dan kışlalarına dö -
nen italyan kıtaatının resimlerini 
koymakta ve şöyle yazmaktadır: 

"Dişine kadar silahlı 75.000 İtal
yan askeri içinde kahramanlık ateşi 
ve ağzında türkülerle Brennero'ya 
doğru yürüdü. Eğer emretselerdi, 
Avusturyaya girmek ve M. Ştarem
berg'i rahatsız eden vaziyeti düzelt
mek istiyorlardı. Buna lüzum kalma 
dı. Ve şimdi madalyasız fakat ya • 
ralı da olmaksızın dönülüyor. Çok 
çok ayaklarda bazı nasırlar peyda 
oldu: Zafersiz bir ge2inti. 

Yunanistan'daki hadise 
zannedildiği kadar mü -

him değilmiş 

Atina, 22 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: Hükumete muhalefetle 
maznun zabitler meselesi hakkında 
yapılan ilk tahkikat, bu hareketin 
ilk dakikalarda zannedildiği kadar 
mühim olmadığını göstermiştir. 
Tahkikat devam etmektedir . 

hayrete düşürmemiştir. Eğer dün -
ya münsif olmak istiyorsa, Hitler'in 
almanlarm kalbine ne kadar yerleş
miş olduğunu itiraf etmelidir. Mün
tehiplerin "hayır" diyen yüzde onu 
bi.zi endişeye düşüremez. Bittabii bu 
hattıhareketlerinin sebeplerini araş 
tıracağız. Fakat kanaatimiz şudur 
ki, bunların bir kısmı bizi intikal ted 
birlerimize göre muhakeme edenler 
dir ki, yakında hatalarını anlıyacak
lardır. Diğer bir kısmı milli sosya • 
listliğin büyük gayeler takip ettiği -
ni teslim etmekle beraber başka e -
meller besliyenlerdir. Bunlar da ha
talarını anlıyacaklardır. Üçüncü kı • 
srm ise katiyen anlamak istemiyen
lerdir ki, bunları hükumet aleyhin -
de propaganda yapmaktan menet -
mesini bileceğiz. Biz açık ve sami -
. ~ tenkit istiyoruz. Fakat tenkit -
ler, daha iyisini yapmağa muktedir 
olduklarını ispat edenler tarafından 
yapJlmalıdır. Maamafih milletin bü
vük hayati meseleleri karşısında her 
türlü tenkit durmalıdır. Bu mesele
leri ancak Hitler halleder. Führer 
bizi çağırdığı vakit bilakaydüşart 
herkes arkasından gitmelidir. Hit -
ter herkese barışmak için elini uzat
mıştır. Şuna eminim ki birkaç sene 
itinde bütün milletin tek bir adam 
gibi sefin arkasından gidecektir. 

Musolini Şuşnig 
mülakatı ve 
Avrupa gazeteleri 

(Barı l. ınci sayı/ada) 
İtalyan hukümet reisiyle Avusturya. 

başvekili üç saat süren iki mülakatta bu
lunmuşlardır. Bu mülakatlar esnasında, 
iki memleketi siyasi, iktısadi ve harsi sa 
halarda alakadar eden bütün meseleler 
derin bir tarzda tetkik olunmuş ve Avus 
turya devletinin iktısadi ve mülki tama. 
miyeti hususunda gerek usul ve gerek 
direktiflere dair fili bir birlik hasıl ol
muştur. Avusturyanın tam dahili muhta
riyetinin de bulunduğu bu istiklal ve mül 
ki tamamiyet bütün Avrupa için müsbet 
bir menfaat ve Tuna mıntakasında huzur 
ve &iikunun muhafazası emrinde de mü
sait bir unsur teşkil etmektedir. İki dev
let adamı, iktısadi vaziyet hakkında da, 
Roma protokolunun faydasını teyit et
mi§lcrdir. Bu prtotolun şümulü teksif 
ve tevsi olunmuştur. Keza, iki memleket 
arasındaki teşriki mesainin daima daha 
ziyade inkişafını istihdaf edecek bir fa. 
aliyetin lüzumu hakkında da mutabık kal 
mışlardrr. Müteveffa M. Dolfus'un teşcb 
büs ve müdafaa ettiği bu direktifler iki 
memleket münascbatına ileride de hakim 
olacaktır. 

.i\I. Musoliııi nıiiJakattan ~onra 
karargaha gitti. 

yuk bir dikk.ıtle takip etmC'ktedir. Mat .. 
buat ise çok ihtiyatlı davranıyor Avus • 
turya ve ltalya'ya Roma itilaflariyle bağ 
h bulunan Macaristan M. Musolini ile 
M. Şuşnig arasında müzakere edilen bil· 
tün meselelerle doğrudan doğruya al5ka • 
dardır. Başvekil M. Gömböş mükaleme· 
lcrin programından muntazamnn haber· 
dar edilmektedir. Peşte'de Hitlerci Al -
manya'ya karşı muhabbet göstermek lü • 
zumu hissedildiğindcn Macaristan'ın va -
ziyeti o kadar sarih değildir. Bazı riva
yetlere bakılırsa, Macaristan'ın Avu.,tur
ya işlerine karşı birıaz soğuk davranması 
İtalya hükumetini müteessir etmiştir. 
Maamafih Peşte'de Viyana'ya dostane 
teşviklerde bulunulmakla beraber bu i~ -
lere açıktan açığa karışmaktan içtinap 
ediliyor. 

1\1. Şu-:ni~·in beyanatı. 
Floransa, 22 (A.A.) - Avustur

ya başvekili M. Şuşnig Stefani ajan 
sına şu beyanatta bulunmuştur: 

"- İktidar mcvkiine gelir gel -
mez İtalya'ya en kısa bir müddet i
çinde gitmeği ve M. Musolini ile mü 
davclei efkarda bulunmağı kendim 
icin manevi bir vazife telakki ettim. 
Bu manevi vazife, 25 temmuz hadi
seleri esnasında İtalyanın Avustur
ya'ya yaptığı yardımın bir neticesi
dir. M. Dolfus'un siyasetini takip ve 
memleketin iktısadi esaslanru kuv
vetlendinnek fikrinde olduğumu bir 
kere daha teyit ederim. Avusturya
mn istiklalini müdafaa mücadelesin 

Floransa, 22 (A.A.) - M. Musolini, de İtalya'mn yaptığı yardım, Avus
dün M. Suviç de hazır olduğu halde Avuı- turya-İtalya münasebatına hususi 
turya başvekili M. Şuşnig ile yaphğı mü- bir mahiyet vermektedir. İki memle 
lakatlardan sonra manevraların umumi ketin gayesi Avrupa'mn sulh içinde 
karargahına gitmiştir. M. Şu§nig ise bu. inkişafıdır .. , 
fÜn Cenova'ya gidecek ve oradan da Nis'c 
hareket edecektir. Tasrih edildiğine göre 
M. Şuşnig çıkarılan rivayetler hilafına 

olarak, ltalya'da ikameti esnasında eski 
Avusturya imparatoriçesi Zita'nın bulun· 
makta olduğu Viareggic'ye igtmiyecektir. 
M. Şuşnig, Nis'de bir kaç gün kaldıktan 
sonra Viyana'ya dönecektir. 

!\liilakat :\Iarini.:u köşkiimle oldu 
Floransa, 22 (A.A.) - Musolini • Şuş

nig mülakatı Marinisu kö§künde cereyan 
etmiştir. M. Şuşnig kendisine tahsis edilen 
Antinori köşkünde bir müddet tevakkuf· 
tan sonra saat 12-15 de oraya muvasalat 
etmiştir. G<irü§me kö§kün kütüphane oda
sında cereyan etmİ§ ve müteakiben 16 ki
şilik bir ziyafet verilmİ§tİr. 

l\liilakat etraf ıııcla İtalyan gazc -
telerinin yaz'tlıkları. 

Roma, 22 (A.A.) - İtalyan matbuatı, 
Musolini - Şuşnig mülakatını gayet ta
bii ve son hadiselerin muhik gösterdiği 
bir keyfiyet olarak telakki etmekle bera
ber buna büyük bir ehemmiyet vermekte 
dir. 

Gavoro Façista gazetesi diyor ki: 
"Avusturya vaziyetinde hüküm sür

mekte olan zahiri sükuna itimat etme
mek lazımdır. Nazilerin hareketleri ital • 
yanların kuvveti karşısında süratle dur -
muştur, fakat bundan vaz geçilmiş değil
dir. Avrupanın mütesanit menfaatleri ve 
İtalyanın da kati menafii almanların giz 
li olmakla bcraber ma1Um olan hattı hare 
ketleri karşısına çıkmaktadır. 

Tribüne gazetesi de, C. Şuşnig'in zi · 
yarctinin pek zamanında vuku bulduğu· 
na dair fransız ve diğer ecnebi efkarı 
umumiycsinin İtalya ile beraber olmasın 
dan dolayı memnuniyet göstermekte<lir. 

:i\Iiilakat hakkında Peşte mehafili 
alaka ye dikkat gösteriyor. 
Peşte, 22 (A.A.) - Havas ajansı bil· 

diriyor: 
Hükumet mchafili Avusturya başve -

kili M. Şuşnig'in Floransa seyahatini bü 

}\I. Şuşni~ Ceno,•a'ya gitti. 
Floransa, 22 {A.A.) - Avustur

ya başvekili M. Şuşnig otomobille 
Cnovaya hareket etmiştir. 

:\liilakat lıakl\.ında neşre.clilen re .. 
mi tebliğ ııe diyor? 

Viyana, 22 (A.A.) - Dün Flo • 
ransada M. Musolini ile M. Şuşnig 
arasında yapılan mülakat hakkında 
nesredilen resmi tebilğde, bu müla
katın çok mühim bir neticesi ola .. 
rak, iki devlet adamının, iki mem .. 
leket arasında faal bir teşriki me • 
saiye karar vermiş oldukları bildi • 
~ilmektedir. 

1\liilakat ''e Iraıısız ~azcıderi. 
Paris, 22 (A.A.) - Fransız matbuatı 

M. Dolfus'un ölümünden ancak birkaç 
hafta sonra vuku bulan Musolini - Şuş• 
nig mülakatına büyük ıbir ehemmiyet atf 
etmektedir. 

Pötit Pariziyen gazetesi diyor ki: 
"Floransa'da neşredilen tebliğ, Avus .. 

turya'nın istikliilini teminat altııµ alan 
şubat tarihli .ingilfa - fransız - italyan 
beyannamesine tamamiyle uygundur. A· 
vusturya'mn istiklalini muhafaza için 
Floransa"da ne gibi tedbirle.r derpiş edil· 
diği bilinmiyor. Ancak italyan hükiımc· 
ti bazı ahvalde kuvvete müracaatın mües 
sir olabileceği kanaatini izhar etmiştir. 

"Eko dö Pari,, gazetesi ise M. Muso
lini'nin, Avusturyanın istiklalini zaman 
altına alan vazifeyi ltalyaya tevdi edeıı 
bir misakın Fransa ve İngiltere tarafın· 
dan imzasını düşünüp düşünmediğini sor 
maktadır. 

"Ekselsiyor,, gazetesi, Floransa müla 
katmm, M. Bartu tarafından sonbaharda 
Romaya yapılacak ziyaret esnasında ne .. 
ticeleneceğini zannetmektedir. 

Nihayet Figaro gazetesi de diyor ki ı 
"Yegane srueti tesviye bir Tuna si 11 

yasetinin temin edeceği Avusturya istiJC 
!alidir. Bu siyaset Avusturya, Macaris .. 
tan, 1a1ya ve küçük itilaf devlelerini bi• 
ribirine yakınfoştırmalıdır.,, 

Ankara Sanayi sergisi 29 1.ci teşrinde açılacaktır, 
Milli bayramda yeni Ankara şehrini de görmek istiyen sanayici .. 
)erimiz şimdiden sergiye hazır olsunlar. 

Müracaat müddeti 1 eylUlae bitecektir. 
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• 
lkiı. ç1 Dil 
Kurultayında 

(Başı 1 inci sayfada) 
ve Şirin romanını ve muhzbbetnameyi ve 
bu eserlerin dilini tetkik ederek cuci 
ulusu ede·bi dilinin asırdan asxra geçerek 
yeni lehçelere kadar intikal ettiğini söy 
ledi ve bu eserler etrafmda yapılmış tet
kiklerin bazı cihetlerde noksanları bulun 
duğunu misaller göstermek suretiyle is -
bat ve izah etti. 

Profesör, bilhat;sa Muhabbetname ile 
liusrev ve Şirin eserlerinde bu dilin da
ha fazla mütebariz olduğunu söyliyerek 
dil bilginlerini bu sahadaki tetkiklere 
davet etti. Profesörü, tezinin sonunda 
9 madde ile telhis ettiği teklifleri yalnız 
cuci ulusu edebi dilinin ve buna müte
fcrri umumi lisaniyat tetkiklerinin esas
lı şekilde tebarüzünü temin edecek ana 
hatları ihtiva etmektedir, Profesör bu 
tavsiyeleri yaptıktan sonra Reisicümhur 
liazretlerini ve kurultay azalarını selam 
hyarak kürsüden çekildi ve şiddetle al -
kışlandı. 

Salih Murat Beyin tezi. 

tllll 

Elaziz'de 
yapılacak bulvar 
ve Gazi heykeli 

Elaziz, 22 - Demiryolunun Elizize va· 
rışınm hatırası olmak üzere vilayetçe istas· 
yondan şehre yaptınlmakta olan bir kilo -
metrelik bulvarın istasyon tarafındaki başı
na bir meydan ve ortasına Gazi büstünü 
havi bir abide yapılmasına başlanmıştır. 

(A.A.} 

Boyahat'ta pirinç zeriyatı. 
Sinop, 22 - Boyabat kazasında pirinç 

zeriyatı bu sene geçen seneye oisbeten yüz· 
de elli fazladır. Bir ay sonra alınacak mah
sulün 4 milyon kilo mikdarmda olacağı tah
min edilmektedir. (A.A.) 

Teze, konuşma mekanizması (dilin men '" .. . .. 
§ei ve tekxmülü) bahsi ile başlıyan Salih Vskudar - Kadıkoy tramvayınm 
:Murat Bey dedi ki: yeni arabaları. 

"- Dil meselelerinin tetkikine başla· Üsküdar • Kadıköy ve temdidi tra:m -
ntldt~[ zaman evvela şöyle sualler karşl- vay şirketi yeni hatlar için getirteceği 20 
sında kalırız. tramvay arabasının memlekete sokulması -

a - Neden insanlar bir dil ile konuş- na müsaade edilmesi hakkında lktısat Ve· 
n:ıuyorlar? kaletine müracaat etmiştir, 

b - Kelimeler nasıl meydana gelmiş • 
tir? Yüksek iktisat tahsili için Avru • 

c - Neden falanın adı filan da falan pa'ya talebe gönderiliyor. 
değil? . k lstanhul, 22 (Telefon) - Yüksek ti -

Bu bahiste dilin menşeini tetkık etme caret ve iktısat tahsili için Marsilya'ya gön-
tA "k d'l' · t kAmu"'lünden evel . .. ~ ve onuşma 1 ının e a . denlecek talebeler arasında yapılan musa 
P d · d d'W' • • t usulünün can 1 an omım e ıgımız ışare baka imtihanmı Galatasaray lisesi mezun a 
old w b · t1 · t kamül ede ede ugu ve u ışare erın e •w• rmdan Mithat Bey kazanmıştır. 
dil dediğimiz şekle inkılap ettıgı kuvvetle 
ınuhtemeldir.,. demektedir. Romanya ticaret odasının 

istediği malumat. 
İstanbul, 22 (Telefon) - Romanya 

tacirer birliği ticaret odasından ticari ver
giler hakkında malumat istemiştir. 

Zagrep'te bir niimune 
panayırı açıhyor. 

lstanbul, 22 (Telefon) - Eylôl ha • 
şmda Zagrep'te yirmi dördüncü nümune pa· 
na yırı açılacaktır. 

Dil fizigi üzerinde kuvvetli tetkiklerde 
bulunan (Sir Richard)ın "konuşma dili el, 
baş gibi azanın tabii jestlerinin dil, dudak 
\te saire ile taklit edilmesi ile başlar. "sö -
zünün iyzahmı ve tahlili ilmisini yapmak
tadır. "Söz uzuvları,. bahsinde seslerin 
teşekkülündeki fizikt amilleri tahlil ede -
rek demektedir ki: "İlmi alfabe denilen al 
fabede 48 ses vardır. Bir çok kimseler bu 
sesleri biribirinden ayıramazlar. İngilizce 
konusmalar vasıtasının 39 söz sesini biri· 
birinden ayırt edebilecekleri anlaşılmıştır. 
'Bu sesler (hecayı ıslah komisyonunun) ka let olan türkün bu sahadaki ihtiyaç
buı ettiği eserin aynıdır. "Bunu bir cetvel tarını karşıhyacak derecede geniş 
takip etmekte ve bu cetvel de sessiz ve ses- ve özlü olduğunu müteaddit misal -
1i harf:ter göre iyzah olunmaktadır, lede izah etti.Binlerce yekuna varan 

Satıh Murat Bey; . . .. askerlik istılahlarmdan mühim bir 
Bu çok enteresan bahsin tetkiykını şoy kısmının karşılığı bulundua·unu ve 

lece bitirmiştir: . bunun osmanlr ıstılahları n~vinden 
"Z d ·· teri elektrık usul .. . amammız a soz ses . tercume kelımeler olmayıp mak -

le · ·1 ,.. ı k t kil edilmektedtr. . rı ı e sunı o ara eş . . ,.. sadı ıfade edecek mahiyette sözler 
Sunı hancereler vasıtası ile mıhanıkı suret ld w " 1 d" . o ugunu soy e ı. 

te de sesler hasıl ediliyor . ., Bütün askerlik ıstılahlarmm türk-
Üçüncü bahis (ses dalgalarının .. karak- çeleştirilmesine muhtaç olan ordu • 

teristik1eri) dir. "Ağızdan çı~an soz ses· nun, her mutlu inkılapta olduğu gi
leri havada tazyik dalgalan ile naklolu - bi, Ulubaşbuğun himmetiyle bu ne
nur.,, dedikten sonra bu dalgaların kay[rt tiyceye de vardığını söyledi. 
8Uretlerini göstermekte ve galvanometre - Askeri söz ve Istılahların büyük 
den; esiloğraftan bahsetmekte, bu~ları~ erkanı harbiye reisliği tarafından 
e~aslarını kısaca anlatmaktadır. Sesın ~ı- nasıl tesbit edildiğini anlatan hatip 
2 •ki hassaları, tipik ses dalgaları,. ses~erın "Son tetkik makamı Büyük Erkanı 
~erkip ve tahlili kurultayda pro1eksıyon harbiye reisliğidir. Bütün ordu ve 
ıle gösterilec<.ktir. . donanma, büyük erkanı harbiye reis-
. (Sesli harfler nazariyesi) bahsınde s~s- liği baş olmak Üz·ere, bir çok koldan 

~ı harflerin teşekkül tarzına ait (armonık. hedefe doğru ilerliyen bir .kütle 
ınarnıonik) nazariyelerden bahsetmekte halindedir. Hedef ülkümüz olan öz 
\Te bunların ihazlanm yapmaktadır. Ez · türkcedir. Bu hedefe mutlaka vara
ti.irnle bir yerinde diyor ki: "mesela - m~t.~ cağı;,.,, dedi ve şiddetle alkışlandı. 
cl;ıki ( a) nm pes karakteristik tekerruru Askeri tabir ve ıstılahların araş -
80o ve tiz k3rakteristik tekerrürü :s:3 trrrlmasr esnasmda göz önünde bu -
kadardır - met . teki ( e) nin karakterısttk lundurulan esasları anlatan Ali Fu -
te~errürleri 691 ve 1953 dür. Gramofon at Pş. bir tabirin askeri ıstılah olup 
Plagınm devir süratini azaltmakla muay. - olmadığında tereddüt hasıl olursa o 
:v.~n bir suratte · ma · olan ses . diğer bır tanbirin askeri ıstılah olacağım söy
s:ı~atte - mov - veya - mu • şeklıne sokula- liyerek sözü büyük türk cihangirle
bılır.,, rine nakletti. Ve alman eserlerinin, 

(Sözün umumi karakteristikleri) tezin bir mukavese esnasında, Attila, Cen 
110nuncu krsmıdTr Bunda (bir sesin perd.!si o-iz ve Timürlenk gibi türk cihan . 
bu sesin forn"m:ıntal dalgasmm perdesi - ~irlerinin İskender, Sezar gibi garp 
dir.) diverek bunu ivzah ;tmekte ve gran- cihangirlerine her noktadan faik ol
d;ıU'ın c;rkar<i1<!1 netir.eyi tetkik etmektedi. duğunu kcıhul ve teslim ettiklerini 

Ali Fuat Paşanın tezi. 

lll.. On dakika aradan sonra, akade -
s·,1ler kumandam Ali Fuat Pş. kür -
k~.Y~ geçti. Ali Fuat Pa~anm t'ezi as
!iı'dtlık ıstılahlar, hakkında idi. Ve 
~ detle alkıslandı. Tezine "Ulu 
k:~huğumuz, Hanımlar, Beyler. As
Si ~1 .ıstılahların öz türkçeleştirilme
Çar~ın .ordunun iki yıl içinde nasd 
tul !<:>tı:;rnı, ne yaptığım yüksek ku
A l·trra ar.7.edeceğim.,, diye başlıyan 
diı ~ 1 Uat Paşa, bir emir ve kumanda 

1 ('l;:ın •• •• k · k b' '1 .... oz tur çenın as er ır mı · 

o:öyliyen Fuat Ps.. te:dni şu çok 
kuvvetli cümle ile bitirdi: 

"-Türk cümhuriyet ordusunun 
dileği tiirk dili ile talim ve terbiye. 
türk dili ile sevk ve idare, türk dili 
ile emir ve kumandadır. Türk ordu
<;u, yiireğiyle ve kam ile olduğu ka
dar dili ile de öz türk olmayı isti -
yor. 

Büyük Başbuğumuzun öz dili . 
'11izi yabancı istilasından kurtarmak 
vt> dilimizden de yabancıyı söküp 
crkarmak icin açtığı savaşta zafer 
~·erçektir.,, (A.A.) 

HAKIMIYE.Tl MiLLiYE 

~smet Pş. Hz. nin 
lzmir sergisini 
şereflendirmesi 
muhtemeldir. 

İstanbul, 22 (Telefon) - İzmir bey -
nelnıilel sergisine iştirak edecek İstanbul 
tacirleri cumartesi günü Gülcemal vapuru 
ile lz?1ir'e gideceklerdir. Başvekil İsmet Pş. 
Hz. nın de bu vapurla lzmir' e gitmeleri mub 
temeldir. 

Takas suiistimali tahkikatı bitti. 
İstanbul, 22 (Telefon) - Takas sui 

istimali tahkikatı bitti. Rapor 1600 sayıf a 
kadardır. Ve tamaınlanmak üzeredir. Tah
kikat evrakı doğruca adliyeye, rapor dl\ 
başvekalete gönderilecektir. 

Kapatılan gazeteler~ 
İstanbul, 22 (Telefon) - Mali mües· 

s~selere k~qı şantaj yapan Ticaret, Tür -
kiye s~nayı ve ticaret, iktisadi Türkiye gıı. 
ıetelen hakkında Vekiller Heyeti karan bu 
gün gazetelere tebliğ edilmiş ve bu gazete 
]er kapatılmıştır. 

Türk-Yunan 
ofisi toplandı. 

İstanbul, 22 (Telefon) - Türk -
yunan ofisi bugün toplandı. Ofis iki meuı -
Jeketin ticari münasebetlerini genişlc1tmek 
ve bu münasebetleri güçleştiren amil1eri or 
tadan kaldmnak için aJakadarlarm müra -
caatım nazarı dikkate alacakbr. 

Kaçakçıların mahkumiyeti. 
İstanbul, 22 (Te1efon) - Sekizinci 

ihbsas ınahkemesinde esrar satmaktan suç 
111 Agop altı ay hapse hapse 11 O lira para 
cezasına, kaçak içki satan Nikola Pandalo 
Yorgi isminde üç kişi de 9 ay hapse ve 90 
ira para cezasına :mahkômolmuşlardır, 

İstanbul belediye intihabatı. 
lstanbul, 22 (Telefon) - lstanbul be

lediye intihabı bir günde bitirilecektir. 

Türk- Yunan 
muhtelif mahkeme· 
si tatile karar verdi 

Muhtelit hakem mahkemesi Türkiye 
amami ajanlığından: 

Türk. Yunan M. H. mahkemesi 14 a · 
ğustos 19 3 4 tarihinden 3 O eylul 19 3 4 ta· 
rihine kadar ahdi tatilini yapmağa karar 
vermiştir. 

Şu kadar ki tatil esnasında da usuli 
mühletler cereyan edecektir. 

Elektrik şirketi hakkında 
takibat yapılıyor. 

lstanbul, 22 (Telefon) - Sekizinci 
ibtısas mahkemesi elektrik şirketi teavün 
sandığı aleyhine nizamnamesi hilafında ha
rekette bulunmasından dolayı takibat yap -

Lise ve ortamektep müdürleri 
toplandılar. 

lstanbul, 22 (Telefon) - Buğün res
mi ve hususi bütün lise ve orta mektep mii 
dürleri Galatasaray lisesinde toplandılar. 
Toplantıda mekteplerde ikmale kalan tale
belerin sayısı ve bu talebe sayısına göre 
teşkil edilecek imtihan komisyonları tetkik 
edildi. Şif ahi imtihanların günleri karar -
laştmldı. 

Bir türk kadmmııı tebe1Tuu. 
lstanbul, 22 (Telefon) - Ayşe H. is

minde bir türk kadını Bakırköyde Himayei 
etfal doğum evine 2500 lira vermiştir. 

Telef on şirketinin iade 
edeceği paralar. 

lstanbul, 22 (Telefon) - Telefon şir 
ketinin halktan fazla aldığı 220 bin lira 
ile yeni bir hastahane yapmak mümkün 
olmadığından bu para ile belediye Haseki 
de entani koğuşu, doğum koğuşu ve Cer -
rahpaşa hastahanesinde de yeniden bir 
pavyon yaptıracaktır. 

Beşinci at koşuları. 
lstanbul, 22 (Telefon) - Cuma günü 

Veli Efendi çayırında yapılacak olan beıin 
ci at koşularına 26 hayvan girecektir. 

Avcı1arın ha, ramı 
İkinci bayram daha giizel olacak. 

Ankara Avcı • 
lar Kulübü bu se • 
ne avcılar bayra • 
mmı 31 ağustos cu· 
ma günü Kayaşın 
Nenek köyü koru • 
luğunda yapacak • 
hr. Kulüp ilk bay • 
rammı geçen sene 
kanunuevelde yap • 
ınrştı. O bayram • 
d a avcdarnnızm 
çok güzel ve hü -
nerli atışlarını gör· 
müştük. Bu ikinci 
avcı bayramının 
daha mükemmel ve 
eğlenceli olması 
için çahşılmıştrr. Ankaradaki avcıların hep-
si de bayrama iştirak edeceklerdir. Avcılar 
atış müsabakalarım kazanmak için çok sı· 
kı çalışmaktadırlar. 

Kulüp bayram yerine gitmek istiyenler 
için otobüsler tutacaktır. Bayramın prog -
rammı birkaç gün sonra yazacağız. Bu mü
nasebetle geçen seneki av bayramının bir 
resmini koyuyoruz. 

İzmir müskirat idaresi 
iizüm a1ıyor. 

İzmir, 22 - Müskirat inhisar idaresi 
Bornova havalisinde yetişen şaraphk mis· 
ket ve siyah üzüm mübayaasına başlamış • 
tu. Alınacak üzümlerin elli bin kilosu şa • 
raphk ve bir milyon kilosu da soma için -
dir. (A.A.} 

' * 

SAYIFA 3 

Öz dilimizle. 

• 
1 
lk.nci Kurultayı 

İkinci Dil Kurul tayı, toplantıla
rına döleniyor. Anması başları dön
dürecek ve beyinleri şaşırtacak ka· 
dar eski bir soysalliğın çocukları, 
orada üzerine öykünün, bakımsızlı
~m ve yabancıtaparhğın tozlan bi
.. ikmiş engin bir dili duru kökün .. 
deki parlaklık ve yüksekliğe yücetl
:nek için tarihin tanıdığı en büyük 
~ürkün yedişi altında çalışıyorlar. 

Bundan iki yıl önce ilk dil kurul
taymm büyük bir urunç içinde top
lanışını mavi ve engin gözleriyle 
~ören, gördüğünden ötürü içi içine 
csığmıyan Bo~az suları bu yıl yeni 
baştan o toplantıların ikincisi kar-
1ısmda ülküsüne yürüyen, amacına 
seğirten türk gibi sevinç ve hız için
de ::tkıp gidiyor. 

Bizi ö.z dilimize kavuştunnü 
S?Üdü ile atılan bu büyük adımlar. 
yıllarca, yüzyıllarca öz ana ve ger· 
çek baba kucağından koparılıp yat 
revreler ic~inde büyütülen bir çocu
~u ana kucağına yaklaştırıyor de
mektir. 

Bu toplantxlar, türkün bilgi. uya .. 
nrş ve kendine dönüş tarihinde birer 
-:ıtıhş durağı sayılacak ve yarın ana .. 
ı:;ma öz ve duru bir dille sevgisini 
f~~rldıvan yavru, yavuklusuna eynel 
sozlerle vurg-unluğunu anlatan im• 
re genç artık geçmişe kansacak ~ 
lan bu sayıh toplantıları ne. sonsuz 
bir öğ-ünç içinde anacaklar, 

Başınızı yurdun dağına, taşına 
c;eviriniz; orada yeni türkeWnin de
mirle ve c.elikle yeniden kurulduğu
nu görürsünüz. Gözünüzü sınırları -
mızın dı&ma uzatınız, orada türli 
onurunun ne üstün bir yer tuttuğu
nu g-örerek kıvranırsınız. 

Ve kulağınızı Boğaz sularının 
kıyısında en büyük türkün yanrl.ıa
şmda toplanan Kurultay'a verinizr 
orada yeni düzenine doğru yürüyen 

. bir di1in ilk ırlarmı duyarsınız • 
Yeni Türkiye,nin kuruluşunu her 

yönden görebilen kutlu çağlarda 
yaşıyoruz. 

Bugün, daha gönlümüzün derin• 
liklerinde biriken bu uruncu, bu se..ı 
vinci gereği gibi anlataınadığnnıza 
acımryalım. Biribirinin ardından ge 
lecek kurultaylar, dilimizi özleştire 
cek ve uzak olmryan bir yarında o
nu ~a yapacak, onu da anlatacağYz. 

ikinci kurultayın toplantısı kar
şısında duyduğumuz en umut veri-
ci duygu budur. M. N. 

Döleniyor - Devam ediyor 
Soysalhk - Medeniyet 
Öykü - İhmal 
Yediş - Sevk ve idıaro 
Urunç - Heyecan 
Güt - Merak 
EyneJ - Müntahap 
İmre - Aşık 
Onur - Şeref 

Ir - Nağme 
Yön - Taraf 

Trabzou'da fmclık satışları. 
Trabzon, 22 (A.A.} - Dün borsada 

16 kuruşla 16,25 arasında 22 bin kilo ye
ni fındık mahsulü satılmı~tır. 

Ziraat Vekili Muhlis Beyin 
tetkikatı. 

İstaobu1, 22 (Telefon) - Ziraat vekili 

ı
Mublis Bey yarın Karadenizde bir tetkik se· 
yabatine çıkacaktır. Erzurum ve Kars'a ka· 
dar gidecektir. 

Çankırı kiitüphanesine hediye 
Çankm, 22 - Mebusumuz Ziya Bey 

Çankırı kütüphanesine üç yüz kitap hediye 
etmiştir. (A.A.) 

Nazilli lıalkevi mensupTarmrn Denizli seyalıatinden: lki halkevf men -
supları bir arada Ya.ııil Memleket postası sütunumuzda 



SAYIFA 4 

Garpta fikir hareketleri 
llarpsonrası alman içtimai lwyutı ı:«' edebiyatı - Rıızı:elt'in 

lktısadi siyaseti deği~ecek mi? 

Alman muharrirlerinden Erich Noth, ratı fevkinde tutan kuvvetlere tabi oldu 

Pariı'te çıkan Europe mecmua11nı tercü • 

meıini neırettiği bir makalede, harp son • 

ra11 alman edebiyab hakkında ıu hüküm -
leri veriyor: 

Harp, bu yeni edebiyata men§e teşkil 

etti. Sade bir lisanla "olan şeyleri,, hika

ye eden ralis tromanlar birdenbire müthiş 

bir ittibamname mahiyetini aldı. Filha

kika halkın, Renn ve Remarque'nin 

hatsiz hesapsız ıstırapların destanı olan 

aıerlerini okurken vardığı kanaat budur 

Bu kitaplar intişar eder etmez en ha

raretli münakaşalara sebebiyet verdiler. 

Zira mevzuu bahis olan nokta, muharebe 

bin, ondan habersiz olan gençliğe ne 

tarzda hikaye edilmesi lazım geldiği me
telesi idi. 

Zamanının makesi olan harp sonrası 

~ebiyatı bu suretle siyasi bakımdan tef 

lir, muhakeme ve istismar edildi. Üsliıbu 

Ye mevzuları itibariyle tenkidi ve terbi -

yevt bir mahiyeti haiz olan bu harp son

rası edebiyatı hakiykatle doğrudan doğ

lllya münasebattar olup mevzularının si-

1asi olması ve muasırları üzerinde mües

alr bulunması yüzünden taoiatiyle politi 

liaya bağlandı. Kaçınmak istemediği ve 

.bçınamadrğı siyasi mücadelelere karış -

aıış bulunan bu edebiyatın mukadderatı 

Almanya'nrn siyasi inkişafına tabi oldu. 

Politikaya mutlak surette tabi bulu -

nan zamanımız, içtimai hadiselerin tesi

rinden azade 1calmak manasına "sanat 

l!jin sanat,, ve "fikir istiklali,, mefkure -

lerini artık kabul edemez. Esesen biaman 

hakikat, ibdakar fikirlere bütUn kuvve -
tiyle hakim olur. 

Kendisinden evelki fikri ve felsefi 

hamlelerle derin bir tezat teşkil eden ci

han harbı hakikatin yeni bir telakkisini 

vücude getirmiş, yeni bir zihniyet do

ğurmuştu. Kudurmuş bir madde alemiyle 
hasıl olan müsademe, Birçoklarının göz
lerini açmış, onlara vakıaların kudretini 
ve resmi mefkOreciliğin arkasında gizle 
nen hakiki menfaatleri göstermişti. Harp 
sonrası edebiyatında tesadüf edilen yeni 
hakikat mefhumu bu vaziyetin mukadder 
bir neticesi olup "yeni hakikatçilik,, bir 
sanat nazariyesi olmaktan ziyade o vazi
yetin makesidir. Büyük harbr takip eden 
bütün hadiseler bu temayülü kuvvetlen • 
dirdi; akıl ve mantığa sığmaz rakamları 
ile enflasyon, içtimai nizamın sırrını or
taya koydu; cihan buhranı herkes için 
feci bir iktrsadi ilimler dersi oldu. 

Bu :nis.:ıller, içtim .. i hadiselerle ede. 
b ıat aıasındaki sıkı münasebeti göster. 
n.eğe kafidir. Yeni edebiyatı vücude ge
tiren hadiseler o kadar muazzamdır ki 
onlardan ihtirassız olark bahsetmek im
kansızdır. Yeni alman muharrirlerinin 
çoğu tarafından kullanılan sade lisan iç
timai mahiyette romanlar icin en muva -
fık lisandır. Bu suretle y;rattıkları sa
nat ne gazetecilik, ne de fotoğrafçılık 

olup mevzuu, fert ile içtimai heyet ara
aındaki ihtilaftır. Bu sanat, ferdin ve 
cemiyetin hudutlarını ve mütekabil me
talibini, her iki sahanın biribirine nasıl 
Nğh ve tabi olduğunu göstermiştir. 

Görülüyor ki harp sonrası alman ede 
biy<ıtı hadiseler ve vakıalara kar:ın fikri 
aksüJamelin esas nümunesi halinde te
kevvün etti. Herhangi büyük bir fikir 
eereyanının menşeinde olduğu gibi onun 
menıeinde de

0 

kati mahiyette bir hadise
ye tesadüf ediyoruz ki o da, garbin fikir 
ananele,-inde henüz başlangıcında bulun 
duiumuz derin bir ihtilal vücude getiren 
mnumf harptır. Harbrn ilanı, cereyanı, 

neticeli ve bundan doğan siyast hadise -
ler Avrupa'nın yalnız içtimai bünyesini 
değiıtinnemif, fakat aynı zamanda yeni 
değiıiklikJer de bazırlamıflardır. 

Harp, "malzeme., etrafında divasi bir 
mücadele olduğuna, beşerin zaptedemedi 
ii qyanın bir nevi kudurması halinde 
tecelli eylediğine göre alman edebiyatı • 
nın eşyanın hakiki manzarasiyle alakadar 
olmur mukadderdi. Cemiyetle ferdin mü 
nasebeti meselesi, ferdin mutlak mahkQ
mi yetini isbat etmek itibariyle bizzat 
harp tarafından tarif ve halledilmi' bu • 
Junuvordu. Menfaatlerini ferdin mukadde 

ğunu gören beşer, fertle cemiyetin biri -
birine nasıl bağlı olduklarını gördü. 

Binaenaleyh harbın neticeleri muhar
rirleri yeni bir vazife karşısında bulundu 
ruyordu. En birinci vazife bu yeni ve 
muazzam mevzulara vaz'ıyet etmekti. İç
timai mükellefiyetlerden azade kalmak 
için infiradı ihtiyar etmiş olan yeni ro -
mantizm karşısına dikilen bu hakikatle 
mücadele etmek kuvvetini kendinde bu -
famadı. Artık mevzuu bahsolan, ferdin 
cihan içindeki elim yalnızlığını teren
nüm e'tmek değil, fakat cemiyetin ince 
mekanizması içindeki vaziyetini tesbit 
eyi emekti. 

İşte bu suretledir ki harp sonrası ede 
!:>iyau hadisatın ilcasiyle herkesi '11Üte -
essir eden vakıalar ve meselelerle alaka 
öar olmak mecburiyetinde kQldı. Bütün 
fertlerin alakadar oldukları meı.:elcleri 
tetkik etmek suretiledir ki bu yeni ede. 
biyat, halka ne derece yakın bulunduğu
nu isbat etti. 

Europe mecmuasının aynı nüshası, 
Wall-Street ve Washington isimli bir yazı 
da Amerika reisicümhuru Ruzvelt'in iktı. 
sadi siyasetini ,ayanı dikkat bir vüzuhla 
tahlil ediyor: 

Ruzvelt tecrübesi, harp sonrasının en 
çok şüphe ve tereddüt hu~ule getiren ha . 
disesi oldu. Bu şüphe ve tereddüdün baş. 
lıca sebebi reisi cümhurun iktıdar mevki. 
ine çıktığı sıralarda mazhar olduğu rağbet 
''e iytibardır. Ruzvelt devlet reisliğine ge
tiı ildiği tarihte memleket üç seneden beri 
hiç bir memleketin hiç bir devirde duçar 
olmadığı bir buhran içinde idi. Şu rakam. 
lar. vaziyeti gayet iyi iyzah eder: 

Birleşik devletlerin umumi faaliyet 
:nüş'iresi 1929 temmuzunda 11 O idi. Bu 
müş'ire sorıraki senelerde şöyle düşmüş. 
tür: 

Kanunu evel 1929 92 

" 1930 76 
,, 1931 65 

" 1932 59 
Mart 1933 53 

Yani Ruzvelt riyaseti cümhura inti -

hap edildiği tarihte memleketin faaliyeti 

yüzde elli nispetinde felce uğramış bulu • 

nuyordu. Mart 1933 de birleşik devletler 

deki "tam,. i~sizlerin yekunu 14 milyo'ldu 

Ru"velt'in yapması Hızım gelen ilk i . 

istira kudretini arttırmak ve müntehiple

ri kütlesine çalışmak imkanlarını temin et

'l"ıekti. Tehlikenin en büyüğü çiftçilerden 

gddi.,i cihetle bunların tazyikine t~bi olan 

Ruzvelt doların kıymetten <'lü<>ürülme ine 

rıza gösterdi. Bu tt>dbirin ilk neticesi kıy

metten düşürülmüş dolar üzedinden hu • 

bubat fiatlannın derhal yükselmesi oldu. 

Diğer taraftan zeriyatı tahdit hususun 

da alınan tedbir ıeriyatrn filen tahdidine 

yaradıysa da bu, çiftçilerin verimsiz top • 

raklan ekmemek ve aldıkları primleri ekil 

miş toprakların verimini artırmakla ikti -
fa etmelerine münhasır kaldı. 

Ruzvelt'in on sekiz aydanberi vaziyeti 

sr.ğa sola dağıttığı tahsisat sayesinde ida

re ettiği sabittir. Yoksa; ne ziraat, ne sa. 

nayi sahasında müspet denilebilecek ve 

memleketin bütün hayatına şamil netiyce 
:er elde edememiştir. 

Mesela büyük sanayi erbabı buhran. 

dan bilistifade inhisar teşkilatını kuvvet -

lendirmiş ve küçük rakipleri bertaraf ede -

rek piyasaya mutlak surette bakim olmuş
lardır. 

Vaıinıton, Wall-Street'in aleyhinde 

midir? Hakiykatte, Vaıinıton'un, Nev -

yorlı borsası tarafından verilen direktifleri 

harfiyyen icra ettiiini &örüyoruz. Zaten 

"Ruzvelt tecrübesi., esnasında husule ge • 
len temerkü.r ve teksif cereyanı Swope 

plamna tamamen muvafıktır. Bu plan, mil 

li kalkınma te§kilatr salahiyetlerinin bUyük 

maliye ve sanayi erbabı elinde bırakılma • 

srnı istiyordu. Milli kallanma teıebbüsü 

bu balamdan olsun iflas etmi§ değildir. 
İflas eden Ru.ıvelt'in idarei maslahat poli

tikasıdır. Amerika iktısadi bünyesinin dev 

Jet paraaiyle yaptılmakta ilanihaye devam 
edilmesine imUn yoktur. Binaenaleyh 
Ruzvelt siyasetinin birinci safhası bitmi§ 
sayılabilir. 

HAKiMiYETi MILLl'YE 

( Memleket J 
Tavşanlı'da Z raatçilerin faydalı iş:eri 

Tavaşnlı çiftçileri rençberlik işleri:;i 

fenni yolda yürütmek üzere {çiftçiler bir -
Hği) adlı bir cemiyet yapmışlardır. Hüku
metten resmi nıhsatın, alan bu cemiyetin 
10 - 8 - 934 cuma günü açılma merasi'lli 
yapılmış ve açılmaya hültfımet m~murları. 
Cümhuriyct Halk Fırkası ve diğer cemi -
yetler rüesası ile ahali ve çiftçiler davet 
olunmu-tur. 

Merasimde cemiyet katibi Must:,.fa Bey 
birliğin maksadını iyzah için kısa bir nu -
tuk söylemiş ve bunu kaza kaymakamı 

Osman Nuri Beyin asrın isteklerine ve hü. 
kumctin prensiplerine uyan şekillerd: ça
lışmak istiyen bu gibi teşekkülJere hüku
met ve Ciimhuriyet Halk Fırkasının her za 
man yardımcı olduğunu ve onların dilekle 
rine mümkün olan kolayl:ğı göstermeği 

"vazife tanryncağını vadeden çok güzel bir 
nutku takip etmiştir. Bundan sonrn davet 
liler :ırasında memleketin zirai ihtiyaçları 
hakkında görüşmeler yapılarak merasime 
nihayet verilmiştir. 

TAVSANLIDA İLK PANCAR VE TE
SELLÜM YERİNİN ACILIŞI. 

Kazamıza refah ve S"tvet veren pancar 
•eriyatının tesellüm ic:i ve yeni yapılan 

kantar ve tes•llü-n bh"'sınm açılması ayın 
15 inde mcr..,simle baslanmış ve y.amlmıs
tır. - • iş ciftdmiZ'i 2l!ik2dar eden bir iş ol
ır.ası hasebiyl• merasimin yanılmasını cift 
dler birliği dıoruhte etmic:tir. Merasim şöy 
ie ol mu tur: Birinci a·aba cemiyet namı
'l" doldurulmuc ve teslime gelen di~er ara 

ve ilk pancar ma hsu Ü 
balarla birliktf G::-zi biistünün önünde top 
lanılmış~ır. vndc birliğin .araba5ı arkasın
tla mızıka ve onu da diğer pancar dolu 
arabalar takiı: ederek bir resmi geçitten 
sc ·ıra birinci araba kantara yanaştırılmış -
tır. l~aymakam Osman Nuri Bey tarafın -
dan kordela kesilmiş ve araba tartılmıştır. 
Bunu, Kaymakam Beyin "çifçiliğin toprak 
değil altın karıştırmak olduğunu ve ne ka
dar fenni çalışılırsa o kadar büyük fayda
lar görüleceğini ve bu işin zürraa yarayışı 
itibariyle olduğu kadar da kendi şeker ih
tiyacımızı elimizle meydana getirmemiz 
itibariyle de milli bir servet olduğunu,. an 
latan nutku takip etmiş ve merasime niha
yet verilmiştir. 

Naz }\i ka lkevi nıensup'an 
Den iJz.'de 

Nazilli halkevi mensupları 70 kişilik 
bir kafile halinde 17 ağustos cuma günü 
Denizli'yi ziyaret etmişlerdir. Sabahleyin 
giden arkadaşlar Denizli istasyonunda 
halkevine menrnp kardeşleri tarafından 

samimi tezahüratla karşılanmışlardır. 

Şehrin gezmeğe değer yerleri gezil
miş, öğleyin halkevi tarafından bir ziya· 
fet verilmi tir. Akşam üstü iki tarafın 

sporcuları bir futbol maçı yapmışlar ve 
2 - 2 berabere kalmışlardır. Çok samimi 
surette devam eden maçtan sonra avdet 
?den Nazilli halkevine mensup gençler 
avnr sıcak duygularla teşyi edilmişlerdir. 

~~----------------···--------------------
rllb<ırıcı JJOstmn. 

Sovyet mem1eketinde spor 

Moskovanın müstakbel on dokuz kısımlı spor şehri 
«ilk beş senelik plan sonunda elde edi

len neticeleri gördünü ... Artılc gayretleri
'11izin azalacnğrnı \'e kazandığımız zafer
lerle iktifa ederek i~tiraharc çekileceğimi 
d zannetmek doğru değildir. Hayır, önü
müzde istikbal \•ardır. Bız §imdiden onıı 
hszırhyorıız. Şimdi ikinci beş senelik 
plan içi11deyiz .. , 

Bana bunları söyliyen muhatabım stad 
yom ine: atı'lda ihtı rs sah 'bi olan genç 

ir rl"imar, Ardri;ev :i ;:o'Ja tır. 
Yüksek beden tcrbiysi şurası rcısı 

Antipov Mosko' a'da ınşa edilmekte olup 
1935 te bitecek mua.ı:ı:am stadyom haltkın 
da izahat almak üzere kendısini görmemi 
hararetle tavsiye etmişti. 

Andri;rcvski henüz 30 yaşına girmemiş 
tir. N .. polyon devrinde oldugu gibi cene
rallcrin 25 ya mda oldukları bir memle
kette bu bir mani u kıl ctm :r.Kıymet se 
nelerin sayısını beklemez ve henüz ZO ya
şından fazla göstermiyen Andriyevski, 
buna rağmen dünyanın en büyük spor miı 
essesesini inşa etmek \'azifesiyle miikel
'ef buJumaktadır. 

Stalin'in 1928 de beş sene sonra bitme 
::ıi lazım gelen bir çalışma planı kararna
mesini imzalamış olduğu malumdur. Bu, 
Fransa'da kendisinden pek fazla bahsettir 
miş olan meşhur beş senelik plandır. 1932 
de birinci beş eenelik plan bitince ikinci 
~eş senelik plan tatbik mevkiine konul-

du. 
Dinamo stadı Hk kısımda yapılan bir 

müessese oldu. Diğe: bir satad, daha doğ 
rusu muazzam bir spor kombinası ikinci 5 
senelik planın programındadır. Sözü mi
mar A ndriyevski'ye bnakahm: 

« 1931 Eyliılünde So,•yet Hükumeti 

ederektir ki, yeni kombinanın projesini 
takdim ettim. 300 hektar üzerine başlan
mış olan bu st'adyom için günde 1500 işçi 

çalışmaktadır. Bir sene sonra müessese -
nin açılış şenliği yapılabilir.» 

Andriyevs!:i yoldaşla münakaşa etmek 
stemeıdim. Münakaşa etmey-: değil, ma

·umat almağa gelmiştim. Yoksa kendisine 
-ıeden Dinamo stadına para ile girildiği
ni ve spor mekteplerinin Avrupa'dan daha 
mükemmel bir surette niçin şampiyonlar 
hazırladığını sorardım. 

Andriyevski'nin esas düşüncesi kütle 
hareketlerinin hazırlandığı zamanlar se
yircilerin sporculara karışması imkanını 
hazırlamaktadır. Kendisi stadyom inşa şe 
killerinin henüz yeni devrin anlayışına 
mutabık olmadığını ve iıstimai ihtiyaçla -
rın bunlarda kafi derecede nazarı dikka
te alınmamış olduklarını düşünmüştür. 

Bunun içindir ki, o, bir spor şehri in-
a etmiştir. Moskova'nın garbında 1800 

hektarlık araziyi işgal eden İsmailovo par 
kı bu iş için onun emrine verilmişti. Mi 
mar orada 300 hektar intihap ederek in 
şaata bur.ada başlamıştır. 

Parkın merkezi: 
Parkın merkezini futbol ve atletizm 

sahalariyle tam bir stadyom teşkil edecek 
tir. Bundan başka kütlelerin hareketleri 
için 20.000 sporcunun içine sığabileceği 
kadar geniş bir saba, futbol sahasının ya
nından itibaren 400 metre genişlik ve 
1000 metre uzulukta olarak vücude geti
rilecektir. 

140.000 kişi ala<:ak tribünler dört köşe 
üzerine değil, üç köıe üzerine yapılacak, 
stadın şimal tarafı tamamen açık olacak
tır. 

Bu merkezi arazinin etrafı ilerde bir 
beden terbiyesi yülr~k ~Orasına bir kom- . t' h t kü"l .. k 

. . . • d. B . ıs ıra a ve tur par ı olmak üzere a-
bına te!tıs ctroek--emrını ver ı. unu yenı y d"L"J k . 
b · d k 

1 
d gaç ı .. ı me suretıyle hazırlanacaktır. 

ır tarz a yapma azıın ı. s d • 
. • ta yomda ıdmanlar yapılmıyacak, bu 

« O zamana &ad.ar -Dınamo muz da raaı dahili ve harici ıpor temaslarına tah
dabil olduğu halde - ekseri hallerde spor 1 sis edilecektir. 
müessesderi romen anliteattlarınrn takli- Ondobz Jwu:m: 

di idi. Tribünler her taraf tan sabayı çe- Spor devletinin merkezi olan bu stad-
virerek gözleri etraftan ayırıp müsabaka yomun ~trafmda ondokuz kısım buluna -
'ar üzerine tek.sil ediyordu. caktır. 

«Bu, stadyomlarr profesyoneller için 
yapılmış ticari müe~seler olan kapitalist 
memleketler için mükemIMl bir usuldü. 
Fakat Sovyet Rusyvı'da neden bu yolda 
yürümeğe devam •delim? 

c Mazide tabaikuk ettirilrmş bütün iş 
!erden istifade etmek mecburiyetindeyiz. 
Fakat bu istifade mekanik olmıyacaktır. 

« lıte bu nazari1e üzerine, yani sosya 
list bir rejimin ~.utları umumi kültürün 
daha derin esaslar üzerimi• inlripf rna 
imkan verdiği nazariyesi üzerine istinat 

Bunlar idman ve çalışmalarıa tahsis e
dilecektir. Stadyomu te~kil eden birinci 
:ısımdan sonra ikinci kısımda 50 metre 
uzunluğunda n 25 metre geni,liğinde bir 
yüzme havuzu ve 25X25 metre ebadında 
bir vatC"rpolo havuzu bulunacaktır. 

Üçüncü kmm 400 metrelik kül dökül 
müf bir pistle atletizm kısmı olacaktır. 

Atlama ve atmalar için lUzumlu vesait ve 
dörtbin seyirci için oturma yeri de bu 
'<ısmm tef errüatı arasındadır. 

Dördüncü kısım. askeri kısımdır. Bu--

rada gençler askeri usullerle terbiye edl 
lece klerdir. 

Beşinci kısım, bisikletçilere tahsis • 
dilmiştir. Buradıa 500 metre muhit dairi 
sinde ve etrafında 7000 seyirci için yerı .. 
ri havi bir çimento pist bulunacaktır. 

Altıncı kısımda futbolcuların antrent 
manian için çimenli altı futbol sahaeı vaı 
dır. 

Güreşçiler, boksörler ve siklet kaldırı• 
cılar gibi ağır atletler için 7 inci kısJD'I 

ayrılmıştır. 

Sekizinci kısım, Basketbol ve voleybol 
oyuncuları içindir. İçinde 30 voleybol vo 
12 basketbol yeri, ayrıca beşbin seyirci 
alacak bir sahası da olacaktır. 

Tenis 9 uncu aahaya maliktir. Burada 
40 antrenöman mahalli, 4 maç kordu ve 
15000 seyirci alacak bir mCTkezi kort bu· 
lunacaktır. 

Onuncu kısım, güvercinler üzerine ni • 
an alma &abasıdır. 

11 inci ve 12 inci kısımlar şimal ve ce • 
nuptan kombinanın methallerini teşkil ede 
ceklerdir. 

13 üncü kısımda bir lokanta ve üze
rinde milli Rus oyunu groodki için yer 
yapılacaktı:. 

Çocukların sahası 14 üncü kısımdadır. 

15 inci kısımda 300 odalı bir otel var• 
dır. 

16 ıncı kısım müdürlerin, muallimle· 
rin ve memurların ikmneti için bir mahal 
ledir. 

17 inci kısımda koruluk bir ada bulu· 
nacaktır. Kürek amatörleri bunun etra· 
fında bazularını terbiye edeceklerdir. 

18 inci kısım da mükemmel portakal 
bahçeleri içinde istirahat yeri olarak ha· 
zırlanacaktır . 

19 uncu ve sonuncu kısımda da bir 
,,ektep tesis edilecektir. 

Sovyetler Birliği İcra Komitesi bu in• 
şaat için muazam bir yekün olan 100 mil· 

on ruble tahsis etmiştir. Bu inşaatın 
fransrz parasiyle tahminen 35 milyon 
franga malolacağı söylenebilir. 

Miymar Andriyevski diyor ki, bu kom· 
binanın inşaatı Türkistan-Siberya demir 
yolunun inşasiyle mukayese edilebilir. 
Bir fikir vermek için şunu söyliyelim ki, 
1 milyon metre murabbaı toprak kaldır• 
mak icap etmi~tir. Ve ekilecek snh:ı 100 
hf!İtt;tr işg .. J edecektir. 

Mimar yoldaşın odasından çıkarken 

adeta Jülver'in maceralarını tekrar oku• 
muş kadar mütehassis oldum. 

Jülver de böyle Lilipütlülcrin muaz· 
zam çalışma kabiliyetlerine hayran oluyor 
du. 

Fakat Lilipütlülcr bu boyda iken na· 
sıl bir Jüliver'e benzetebilirim. 

Rober Periye - L,OTO'dan 

• 
Otto ve 1 ay 

Roma, 14 Ağustos. 
Starhunbergin Habsburg h2.ıvd nının 

.A·:u.J:.uryaya avdeti ve hiıki.ıın .,ürmcleri 
etrafında Deyli Telgraf gazetesine verdi· 
ği lastikli beyanatından Musolini ile ara. 
Jarında bu meseleyi Ostiada mevzuu bahis 
ettikleri anlaşılmaktadır. 

Musolini şimdiye k>tdar bütün Habs· 
burg planlarının kati bir aleyhtarı idi. 
Netekim 19 Birinci Teşrin 1933 tarihli 
Pupolo d'İtalia gazetesinde Otto'ra h"taP 
adlı yazısında diyor ki: 

İtalya'nın muvafakatı olmzdan r~yhi· 
şin arkasından yürüyen lıir devlet h .ın· 

de üzümlerin kendine daima koruk kala· 
cağını Mösyö Otto bilmelidir. Hiç şı.1_ .ıe 

yok ki, Av.ısturya'nın kı•dllık taraft:ıı:J,rt 
.; İkinci Teşrin 1918 de Habsburgia· ıll 
mukadderat saatini gösteren yelkuv 1nı 

geri çevirmek istiyorlar. Fakat ~unı.ı da 
bugünden itibaren unutmamahdırlzır kİr 
faşist İtalya Brener'de bulunmaktadır. 
İtalya Cenubi Tirolü Avusturya'ya ia• 

de eder ümidiyle Habı;burgların İtalya 

Kırahnın kızı Mari ile evlenme planın• 
geUnce, bir değil, bin tane evlenmeler yaP 
salar Bozen mıntakasının İtalyanlarda k• 
lacağını akıllarından çıkarmamalıdırlar. 

Avusturya'da istikrarsılığın önüne 
Habsburgların getirilmesi ile geçilebiled 
ği. ümidiyle yukarda bahsettiğimiz işi ?tf· 
Cusolini'nin talik edeceği tabiidir. 

Bu takdirde de Habsburg Avusturya'•• 
tamamen İtalya zenciri ile b:ığlanmış .,~ 
daha bugünden Roma siyasetinin takip et 
tiği gayeye uygun bir tarzda dış ıiyatt'" 
tindeki istil:lalini tamamen kaybetmi~ o
lacaktır. 

P.apen'in tayini münasebetiyle ltall"11 

ların Avusturya'nın dahilt aiyasetine ırıil 
dahale manasını ifade eden gayet sert "' 
mantıksız hücumları, Almanya ile A.,ıJ.-

• i.J> 
turyanrn barı~maııından korkulc!ı;;~u ıÇ 

yapıldı~tnı inp:t ct-ıc-':t ·· .. r. 
ı .... · .. ,.. . . 



HAK1MIYETI MiLLiYE 

lleldnıinıizin köşesi T arilı tetkil..leri. 

Kanser hastalığında verasetin rolü Şarki Altayda bulunan "iskit,, mezarı 
V crzsetin kanser hastalılı üzerindekı 

rolü insanlığı uzun yıllardanberi ve hatta 
bügün bile fazlasiyle meşgul eden günün 
mühim meseleleri arasındadır.Birçok araş 
tırmalara rağmen bu mesele tamamen is
pat edilememiştir. İhsai malumat da en 
son araştırmaların verdikleri neticeler gi
bi bu mühim ve hayati mevzuun üstünı.i 
örten karanlığı giderememiştir. 

Bununla beraber bu meselenin hakika 
tini öğrenmenin nazari ve pratik faydası 
olduğu inkar edilemez. Çünkü verasetin 
kanser hastalığı üzerinde hakikaten bir 
tesi:-i varsa bunun içtimai sarsıntılarının 
bilhasa izdivaç sahasında ne kadar ehem. 
miyctli olabileceğini takdir etmemek ka

bil değildir. 
Birçok hastalıklarda verasetin tesi~·ı 

meselesi patologia'da oldukça mühim bıı 
yer işgal eder. Yani irsiyetin bazı has· 
talıkların tahası;ülünde pek çok yardımı 
olduğu bilinen bir keyfiyettir. Net ekim. 
birçok irsi h<.stalıklar vardır ki, hastalı. 
ğın mahiyeti, nevi ve cinsi itibariyle ana 
ve b~badan birinin mevcut hastalıkların 
aynıdır. Bu gibi hastalıklara (ailevi h~s: 
talıklar) denir. Bir de alkolizm, sar'a gıbı 
hastalıklarda olduğu gibi baba ve ananın 
hastalıklarının aynı olmadığı halde gene 

irsi olan cinsleri vardır. 
Birkaç satır içinde hulasa ettiğimiz ir 

si hastalıklar meselesinin, ırkın inkişafı 
üerinde mühim tesirleri olduğu rr.ünakaşa 
edilmiyen bir hakikattir. Cemiyeti yakın
dan alakadar eden bu gibi hastalıkların 
bilinmesinde büyük faydalar olduğu mu
hakkaktır. Bunları sırası gelince mevzuu 
bahis etmeği vadederken bugünlük mev
zuumuzu teşkil eden kanser hastalığını 
tetkik edelim: 

Kanser hııstalığıyle verasetin tesiri 
hakkında şimdiye kadar yapılan araştır. 

maların bir kısmı insanlar üzerinde yapı 
lan müşahedelere {istatistiklerin mütale
ası, ailelerdeki kanserin tetkiki) diğer kıs 

mı da hayvanlar üzerinde tecrübi surette 
elde edilen vesika ve tecrübe neticelerine 

istinat ederler. 

İnı;an müşahedesinden elde edilen bil. 
gilcrde birinci safa koymamız lazım gelen 
ve tıp cdc\:iyatında yer tutup kanserde 

veraset meselesi münakaşa edildiği zaman 
her yıl tekrar edilip durc:n (kanserli aile-

ler meselesi) gö:ı:e çarpar. Filhakika Frnn 
sa'da (Bonap:ırte) ailesinde istisnai ola. 

rak görüldügü gibi (Napoleon)'ın babası 

kardeşi vP iki kız ko.rdeşinde kanser has

t, lıgı eörülmüstür. Halbuki tıpta istisna. 

lardım hisse çıkartarak bunu umumileştir 
m .... k :1mi bir nazariye ve prensip olarak 

kc:rul etmeğe imkan yoktur. (Ailede kan
sıer) m"fhumu bu suretle bertaraf edildik 

ten sonra bu yolda yapılagelmekte olan 

anketleTin hatalı neticeler verebileceğini 
evelden hatırlattıktan sonra ihı.:ai tetkik
lerin verdikleri neticeleri gözden geçire-

lim: 
a) Fransa'daı Prof. Roussy'nin Ville 

Juif'teki kansar enstitüsündeki yaptığı a. 
raştmnalarında (kansere yakalanmış bir 
Çok hastaların verdikleri izahat ve yapılan 

'"kimıveti Milhye oın rooıaru: 3 

• 
insanlığın 

tctkikatta hemen ekserisinin ailelerinde 
kanser hastalığına müptela olmadıklarını 
,örmüştür). 

b) Hollanda'da Amster<lam kanser ens 

titüsünün neşriyatına bakılırsa kanserin 

·rsi bir hastalık olabileceği lehindedir. 

Meme kanserine tutulmuş 258 hastanın 

:çinde 76 kişinin ebeveynlerinde ve akra

~alarında kanser hastalığı olduğu görül. 

müştür. Deelman ismindeki müellif ih· 

iyatlı bir görüşle bazı vakalarda irsi a. 
nillerin ekseriya nazarı dikkati celbetti

!ini bildirirken. diğerlerinde irsiyetin 

ıastalığm husulünde hazırlayıcı bir ze. 

-nin teşkil etmesinin mevzuu bahis olam1 

acağını bildirmektedir. 

c) Lehistan'da: Bu memlekette yapı· 

n ara~trrmalarda hastaların birk2ç züm 

reye ayrılabileceğini ve bu zümreler için. 

deki hastaların %25 inde irsi bir iı;tidat 

-nevcut olduğu iddia edilmiştir. 

d) Türkiye' de: Memleketimizde mun -

azam bir teşkilat olmamasına rağmen 

Ankara'da Ömer Vasfi, lstanbul'da Prof. 

Dr. Cemil Paşa, Prof. Hamdi Suat ve da. 

'rn birkaç Türk hekiminin vardıkları neti 

celcrde kanser hastalığında ailevi istidat 

ve irsiyetin mevcut olmadığını meydana 

koymuştur. 

Hayvanlar üzerinde tecrübi olarak ya

pılan araştırmaların verdikleri neticelere 

'telince: Bunların heyeti mecmuası tek. 

ıik itibariyle bir kıymet ifade ederse de 

ayrı ayrı yapılan tecrübelerin verdikleri 

neticeler birbirini tutmamaktadır. Müşa

'ıede ilminde büyük ehemmiyeti olan bu 

-:ihetin noksan oluşu ortaya konan ilmi 

kanaatların çürük bir görüş ve iddiadan 

ibaret kalmasına sebebiyet vermektedir. 

Daha ziyade hekimleri alakadar eden bü. 

tün bu araştırmaların kinden şimdilik ka 

'"lul etmemiz tazım gelen ve tıp ilminin 

knnser sahıısmda tebellür eden, Amerikalı 

'.eo TJocb'm ilmi kararlarıdır. Makul ve 

·ıadisata uygun olan bu görüşe nazaran 

<tecrübi olarak mütalea edilen kanserde 

;rsiyetin rolü meselesi prensip itibariyle 

1oğru olmadığı gibi hayvanlarda elde edi 

len araştırma neticelerini de insanlara tat 

bik etmenin kabil olamıyacağını) bildir

mektedir. 

Netice itibariyle görülüyor ki, kanseı 

re karşı vikaye teclbirleri ve kanserli aile

lerden doğan gençlerin izdivaçlarının meni 

meselesi kolay kolay kabul edilmesi doğ

u olmıyan ve haddi zatinde çürük esaslara 

:stinat eden bir karardır. 

Hnbis bir timör'ün inkişafına karşı or

~anisma'nın oynadığı rol, bugün bilinen 

bir hadisedir. Fakat bizz:ıt kanserin irsi 
ve ailevi bir hastalık olduğunu iddia etmek 

kelimenin bütün manasiyle yanlış bir gö 

rüş ve iddiadır. 

Dr. Baha Gelenbevi 

Alttıy'tfo iki bin iki yiiz yıllık bir mezar keşfedilmiştir. Si1'iry<ı 
t:e .4luıy'ın e.cki kiiltiirii11ii kuran milletin ırkı mesele.ci yeni lw/ri
yat neticesinde wyin edilmek üze retlir. 

1924 te Altay' da antropologiya tetki
katiyle meşgul olan ilmi heyetin keşfetti
ği bir büyükte 1929 da rus devlet müzesi 
taraf mdan hafriyat yaptırıldı. Bu büyük 
(Kurgan) Şarki Altay' da Balrklıgöl civa-
rındaki Pazrrık yaylasında yüksek bir yer
de bulunmuştu. Sibirya, Altay ve Orta As -

gösteriyordu. Sibirya' da bulunan eserlerle 
Av1 payı Kaside, bilhassa Karadeniz kıyı

.r rında, Tuna bavzalarmda ve batta lskan
dinavya' da bulunan eserlerin ayn( medeni
yet bakıyeleri olduğu ulaıılıyordu. Ba me
deniyetin hareketi ve seyri batıdan doğuya 
değil, bilakis doğudan batıya geldiği şüp

hesiz olduğundan "Sibirya medeniyeti,, mu 
ammasmı çözmek merakı Avrupa ve ·rus 
ilimltrini sanruıtr. Fakat, ilimler iıe hat
laymcıya kadar Sibirya ve Altay kültürü -
oün en değerli yadigirlan olan hiiyiikler 
rus muhacirleri tarafmdan soyulma§ bnlu
'l" ---.. du .... 

A!tay ve Yenisey' de 1721 de seyahat 
"den Messerschmit, buralardaki büyüklerin 
n:slar taraf mdan soyulmakta olduiondın ~ 
~ikivet etmiştir. Onun sözlerine göre Sihir -
va' da yerleşen ruslar eski büyüklerde de-
fine aramayı !tendil.,rine sanat edinmişler-

•• 

di .• Bu büyüklerden çıkan ıltm Ye fİİmÜf • - .uci De J f 9Cll """"''• Silıİr.JG N Or. 
J putlar ziynet esyaları ve kıymetli taşlarla han lıavzalanıJa b•llllUUI OrltOR ~.,.._ 

19 
.. 1 , . ·ı hl . k .. ı- .. . . k - . la "B....," daila lıt,hlln. 

.. 
uncu asırda Sibiryada bulunan ,us enmı~ sı a ar rus oy usu ıçın pe ııtı-

eserlerden. haaverdi Gene 1735 le Sibiryı'da tetkikat leria kiiltir i61adma dair JUlıt difiace-
ya' da bugüne kadar tetkik edilen büyük- yapan Miller de aynı sözleri tekrar etmit- lerin bir anue ltalbule JUletmif ....... 
ler gibi "Pazırık hüyliğü,, de pek eski bir tir. 1719 da Sibirya yoliyle Pekin'e giden dır. Fakat bit, Orlto. Ye f lllİteJ ...,lerl 
zamanda me:ar hırsızları tarafından ıo - İngiliz seyyahı Jobn BeU'e define anyan üzerinden esru ,erdelİDİ blduaa ilm er 
vulmnf oldu~ gÖ!'Ülmü~tü~. Bununla be- ruslardan biri "bu hü '"kte tabut altında geç bu "maaw,, JI da laalletlecejiM illa· 
raber bu bafrıyat beklenılmıyen derecede .. _ !11 .. . . myoruz Son Altay laafriyab MticelİIMle el-
verimli ve bulunan e~yanın ilmi kıymeti do gcmu~ ~asa b~lun~ugu~u,,. soyle~ıftı: de edil;n malilut h.,aia de 1aklıfbiw 
layısiyle Sovyetler akademisi muhitinde • • Sıbı'?'a asarıatıka uzenode cıddı ve bildirmektedir. 
fevkalade alakayı mucip olmuştur. Hüyü- ılm~ tetkıkat ancak 19 ~~cu a~ırda yapıl - ABDOLIADIR 
ğün altında bulunan mezann milattan önce maga baılandr. Ruı alımlennden bafka 
birinci veya ikinci asra ait olduğu tahmin birçok Fin ve macar ilimleri de bu tetkika- İzmir ,.e İstanbul liman işleri u • 
olunmaktadır. ta iıtirak ettiler. Bo asirm bulunduğu sa- mum müdürlükleri nizamnamesi 

Pazırık hafriyatının ehemmiyeti hakl<m banın yalnız doğudan batıya değil, Altay İstanbul Ye lmir ima. itleri - 9 
da bir fikir edinebilmek için Sibirya ve Al _ ve Sayan dağları merkez olmak itibariyle, dürlüklerinin YUife "ft aaliWyetleri Uk • 

19 anca asırda Sibirya' da balanan 
tserlerden. 

tay asarratikasına dair bugüne kadar elde 
edilen malumatı burada hulasa edeceğiz. ,, 

" ,, 
Eski Sibirya medeniyeti ve asanatikası 

on sekizinci asırdanberi Avrupa ilim dün
yasının dikkatini celbetmiştir. Yenisey ova
larında görülen "esrarengiz,, yazılı abide
ler, Sibirya'ya yerleşen rus muhacirlerinin 
''define,, aramaları neticesinde bulunan kıy 
metli asarıatika, soğuk ve llSIZ Sihirya' da 
vüksek bir medeniyetin yaıamıı olduğunu 

cenuba ve doğuya doğru da uzandığı anla- kında Maliye wkiletiniD laamladıp llİ • 
~ıldı. Orhon kıyılarındaki, o zaman için zamname Dnlet Şiraıma yerilıniftir. Ni • 

zamnameyit göre, ınefıula lİllall .......... 
"esrarengiz,, yazılı sayılan, abidelerde bu mukavelelerine dahil itleri Jeaİ - .. 
tetkikler \"e ar ştrrmalar neticesinde ke,fo. dürlökler y.,.admr. 
tundu. Umum midirlikler kati...,... •aai 

Türklerin beşiği sayılan Altay' da ve memurlar ücretli elacak 'ft bdro .... • 
Yenisey havzalarında ilk ilmi haf riyal meş- me katiyet kethettikten sonra teapit ol .... 
bur türkiyatçr Radlolf tarafından 1865 te caktır. 
yapıldı. Bu hafriyatın neticeleri "Sibirya 1Iktedrisat muallim muavinleri 
ctiki)alı,, adile neşrolunmuştur. Radlolf'rm imtihan olacak. 
klaiik eserlerinden biri olan Aas Sibirien Maarif nületi ilk teüsatll ...,__, 

tl k't b il · · ·ıd· · d' · b b muallim 11111&'fialerinden baai -.1er 1 P. ı ı a mm ıncı cı ının ye ına a ı d .1 L- •• L • .ı_ 11!-.11L ..__ 

( f 68 143) d s·h' .. 'k ası suretı e -ıue --r ....... _ ~ 
sayı a - e ı ırya asarıatı asma tihanına gir-.iyenlerill deıfaal Ml'h•• 
hasredilmiştir. girmeleri lü:nnnana tamim etmİftİI'. 

Bütün bu mesailer neticesindedir ki Or- A'"' A il . •d hk"' 
L y · . b 1 . k Al ATI as erı ı ama ma um. 
'lOn :"~ ·enıse: ~.ıt~. :. e.~ 0 u~~p . t~y. Adana, 21 (A.A.) - Sôrimiı aiınlr 
'e Sıbırya eski kulturunun ve turk lanhınm za mahkemesinde grup grap mahakemelı.I 
parlak sayfalanndan biri ilim dünyasına a· yapılmakta olan Air,daiı İlyanı ~-
çılmış oldu ••• Bana rağmen, "büyük kültü· dan 18 kişiye ait lriikiim din ulabbmqbJ. 
rü,, nü ilk kuran milletin hangi ırka men- Buna na!ll'Ul Se'fiı oğla Ali, latm.. olll 
sup olduğu meselesi garp ilimlerinice bili &kir, Aptal oila Şikri .,. Ani el • 
" k d lu Sadık ölim uzama~. r.. 
muamma,, sa~lma .. ta '~; . kat banlardu S.dlk ya..-~ 

Bu meselenın böyle muamma,, halın- istifade ederek ce1111 alb MM ıju Mfll 
de kalıp bir tiirlii halledilememesinin ye- indirilmi§tir. Diğer 14 me'fbf 1terael e1 • 
~ine iebebi, garp ilimleri arasında türk- miılerdir. 

Tefrika: 77 

b a 1 i. 
biliyordu. Bunda müessir olan belki sesi, sakinliği ve hatta 
dostluğu idi. 

Fakat kızgınlığı çabuk yatıştı. 

..4ndre 41tılro 

Katof'un yukarda çocuğu bekliycn kadını düşndüğünü 

bissctti. 

- Hiç bir şeye ehemmiyet vermiyen bir erkek hakiyka
ten sadaka ta, f edakarhğa velhasıl bu biçim duygulardan bi
rine rastlarsa hapı yuttuğu gündür. 

- Etme canım! Bu takdirde erkek ne yapar ki? 

- Ben böyle şeyler yapmadım, böyle .. yler yapmak .._ 
mutlak lazım değildir. İnsan hiç bir tcYe inanmazsa. bq 
kalarmda iyi duygulara rastlay~ biç bir §eye u· IUllDIMll~ 
ğı içindir ki bu iyi duygulara inmk mecmuriy~s, 
tabii. Senin yaptığın da bundan ibarettir. Kadm ve çocllll 
olmasaydı sen de Çen'in ardı sı~ giderdin, defil mi7 

- Kadın öyle sadık ki... Elinden geleni yapıyor. 
- Sadakat büyük şeydir ... İşin en ehemmiyetli tarafı 

Yalnız kalmamaktır. 

- Sen de buraya bana yardım etmek için geldin de -
ğil mi? 

- Evet. 
- Merhamet ettiğin için geldin ya! 
- Merhamettten dolayı değil ...• 
Katof merhametten dolayı oraya gelmecııgini söyle • 

tnckle beraber ne için geldiğini anlatacak kelimeyi de bir 
türlü bulamıyordu. Bilvasıta düşüncesini anlatmak iste -
di: 

- Ben bu hali bilirim. Senin gibileri de bilirim. İnsan, 
hatıralardan başka hangi vasıta ile anlamağa muvaffak o -
lur. Bunun içindir ki sen beni kızdırmıyorsun. 

.. Yaklaşmış, başını omuzlarının içine doğru çekmiş, gö -
ıunün ucu ile arkadaşına bakarak hecelerin üzerine birer 
birer basan sesile konuşuyordu. Bu vaziyette ikisi de, gra
tllof on plaktan arasında, bir kavgaya hazırlanan iki pehli • 
"an gibi idiler. Fakat Katof kendinin en kuvvetli olduğunu ı 

- Ne yapacak? Sadizm yapar. 
Gene ağustos böceğinin bağırışı. Sokakta af ır ağır u -

zaklaşan ayak sesleri .• 
- Toplu iğne kullanarak sadizm, ıtözle değil. .• Fakat 

kadın buna tahammül eder ve daha ileriye de giderse ... Me
ıeli bir erkek bilirim ki sanataryoma girmek için kadının 
yıllarca biriktirdiği parayı alıp onunla kwnar oynamışur. 
Ölüm dirim işi. Adam parayı kaybettı. (Bu gibi vaziyetler
de kumar oyruyanlar paralarını zaten mutlaka kaybeder · 
ler.) Bitkin, ıimdi sen ne halde isen öyle, harap olmuş, eve 
döndü. Kadın onun yatağına yaklaştığını görünce işi he • 
men anladı. Ve sonra ne oldu bilir misin? Erkeğini teselliye 
çalı§tı ..•• 

Hammerlih düşündüğünü yavaı yavaş söyledi. 
- laşkalannı teselli etmek kendi kendini teselli et -

mekten kolaydır. 
Ve sonra baımı kaldınp Katof'a bakarak ıol'du: 
- O adam yoksa sen misin? 
Katof yumruğu ile tezgaha vuraru: 
- O kadar, dedi, ben olsaydım bendim, derdim. 

- Ve insan ancak bu kalbi vauflar dolayıaiyle ~ 
olduğundan onlar da sizi bir lokmada yatarlar. Kadem .. 
yutulmak esastır, şu halde o vasıDarm yutalmMI dalla del• 
olmazmı idi? .. Fakat bütün bunlar *ÇJD& pyleıdir. Jfe.eı. 
haklı olmakta değildir. Ben Çen'l lrapı dıprı etmit olmal4l 
bir türlü tahammül edemediğim cihl mm wimde de -.o' 
yamazdım. 

- Arkadaşlardan ancak yafllliilecelderilll iatemek il • 
zımdır. Ben evliya değil arkadat annm. Evliyaya inan. 
yoktur benim ..• 

- Senin bir takım adamlarla ı.eraber kur)un madcnlerl. 
ne gitmiş olduğun doğru mu? 

Katof sıkılarak: 
- Ben üsera karargahında idim. dedi: o.en blral'lı8tl 

veya kurşun madeni, ikisi birdir. 
- İkisi bir değildir. 
- Ne biliyorsun? , 
- Dediğin doğru değil. Sen ..,_ Çen'I abker.._ 
- Benim çocuklarım yok.. ... .. 
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EVET, FAKAT YA İKİ SENE SONRA? 
Fiyatı gayet ucuzdur diye bugün almak istediğiniz Elek-. 
trikle soğutma dolabı yarın ne olacak ? 

Dikkat ediniz .•• ucuz bir fiyat ekseriya iyi ve güzel bir 

Cins alameti değildir. 

Elektrikle soğutma dolabınızı kısa b.ir müddet sonra tebdil 

etmek mecburiyetinde bulunmak tehlikesine maruz kal

mayınız. Bir karar vermezden evvel ahpaplarmıza danışınız. 

Hepsi de "Frigidaire" ciddidir diyeceklerdir. 

Siz de onlar gibi yapınız ve Frigidaire teşkilatına müracaat 
ediniz. 

FRIGIDA 
~eaeral Moto• ınamulio 

BOURLA BiRADERLER VE Ş• 

Maliye Vekaletinden: 
Tahakkuk müf ettişlikleriyle tahakkuk baş 
memurluklarına şeraiti haiz olanların mü
racaatları hakkında: 

Istanbul Üsküdar, ve Beyoğlu tahakkuk müdürlüklerin
de İzmir Ankara, Bursa ve Seyhan vilayetlerinde münhal 
bulunan 4o ve 45 lira maaşlı tahakkuk müf ettişlikleriyle ta
liakkuk baş memurluklarına 2265 numaralı kanununun 27 
inci maddesinin C: fıkrası mucibince hukuk, mülkiye yüksek 
ticaret ilimleri mektebi mezunlarından talip olanların evrakı 
müspiteleriyle birlikte vekalete müracaatları ilan olunur. 

(2123) 7---3505 

Ankara Valiliğinden: 
İdarei hususiye ile Meclisi umumi ve daimi encümen salonları için 

maktazi 20 ton yerli kok kömürü 3 eylul 1934 tarihine müsadif pazar • 
teai günü ihale yapılmak üzere açık münakasa ile münakasaya konul -
muıtur. Taliplerin % 7,5 teminat mıkbozu veya teminat mektuplariyle 
mezkur tarihte encümeni vilayete ve feraiti anlamak istiyenlerin ber • 
gün mubasebei hususiye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. (2073) 

7---3439 

Safranbolu belediye reisliğinden 
2290 N o. kanunun 1 inci maddesi mucibince Safranbolu 

Kasabasının haritasının tanzimi bir ay müddetle kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulup 12-9-934 tarihinde ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin Safranbolu Belediyesine müracaat 
lan ilan olunur. (2132) 7---3504 

Ankara yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsüne ait Ankara'da Yenişehir civa
nnda Saksenberg şarap fabrikası namiyle maruf olan fabri
ka 3 ı mayıs 935 tarihine kadar icara verileceğinden taliple
rin şartnamesini görmek üzere enstitü muhasebesine ve % 
~,5 teminatlariyle 27 ağustos 934 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 te enstitü idare ve ihale komisvonuna müra-
ca~tlan. (2104) 7-3475 ----
Ankara Valiliğinden: 

1 - Etimesut mektebi talebesinin mayıs 935 gayesine 
kadar iaşeleri için muktazi 38 nevi kuru erzak ( 4630) lira 
'(10) kuruş muhammen bedel üzerinden münakasaya konul
muştur. 

2 - Münakasaya gireceklerin % 7 ,5 muvakakt teminat 
akçelerini daha evelden muhasebei hususiye veznesine ya
tırmaları lazımdır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek için her gün vilayet 
Maarif Müdürlüğüne ve ihale tarihi olan 10·9-934 pazartesi 
günü saat on beşte daimi encümene müracaatları. (2145) 

7---3511 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 --- Harita kıtası efradı için (8) kalem erzakm pazar

lık gününde fiatı gali görüldüğünden işbu erzakm pazarlığı 
29-8-934 çarşamba günü saat 10 dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Cebe
cide Harita umum müdürlüğü satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2133) 7-3503 
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Askeri fabrikalar 
ticaret kaleminden: 

9-9-934 te pazarlığı yapılacağı ilan olunan Oleum ve sa• 
ir malzeme meyanındaki 20 ton Glikol şartnamesinde tas
hi hat yapılmıştır. Alakadarların yeni şartnameyi görmek 
ü tere müracaatları. 7-3500 

Maliye Vekaletinden: 
Maliye Vekaleti binasında icrasına lüzum görülen 4830 

lira 70 kuruş bedeli keşifli tamirat pazarlıkla yaptırılacak
tır. Taliplerin ihale günü olan 1-9-934 cumartesi günü saat 
15 te % 7 ,5 pey akçesiyle Maliye Vekaletindeki komisyona 
müracaatları. (2139) 7-3517 

P. T. T. Başmüdürlügünden 
Gazi Orman Çiftliğinde inşa ettirilecek olan P. T. T. bi· 

nası için teklif edilen bedel muvafık görülmediğinden bir 
ay içinde pazarlıkla intacma karar verilmiştir. Taliplerin 
şeraiti anlamak üzere Başmüdürlük kalemine mliracaatlan. 

(2138) 7---3518 

Ankara Valiliğinden: 
1 --- Etimesut yatı mektebi talebesinin mayıs 935 gaye

sine kadar iaşeleri için muktazi ekmek ve et (3250) lira mu
hammen bedel üzerinden açık münakasaya konulmuştur. 

2 --- Münakasaya gireceklerin % 7,5 muvakkat teminat 
akçelerini daha evelden muhasebei hususiye veznesine ya
tırmaları lazımdır. 

3 --- Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün vila
yet Maarif Müdürlüğüne ve ihale tarihi olan 10-9-934 pazaP. 
tesi günü saat on beşte daimi encümene müracaatları. 

(2146) 7---3510 

Asekeri fabrikalar 
ticaret kaleminden: 

Küçük Yozgat İstasiyonunda teslim istenildiği mitka. 
içi yıkanmış 300 litrelik demir Oleum Fıçı satılaca.ktu. Ta-
liplerin müracaatı. 7-3499 

MÜTEAHHiT VE iNŞAAT 
SAHlPLERININ 

NAZARI DIKKA TLERlNE 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satıf 
evi Eskişehir oteline müra -
caat. Tele fon: 3272 

7- 3314 -------
DIŞ HEKfl\11 

Ca,·it Kurtoğlu 
İstanbul ve Paris diıçi mektep • 

terinden mezun. 
Çankaya caddesi No. 9 

Telefon: 3772 
7-3427 

a::':::::ueai daMH 
HastahkJar Miteha11111 

Dr. Zeki Hakla 
Almanya'da ihb1&11DJ ilım&I 

etmiıtir. 

Hastalarını her gün afle · 
den sonra Adliye Sarayı ya· 

41 nında Gençağa aparhmanm· • 
41 da kabul eder. Telefon:U&7. 
• 7 - 3307 

"lwwwwwwwww..t 
Sabhk kamyon ve 

motorsıklet 

Bir adet horı markalı bet ton• 
luk kamyon Ue bir adet 503 marka• 
Lı Fiat ve bir motörııiklet acele sa• 
tdıktır. Görmek istiyenler Ankara 
Eııkigehir garajına müracaat. 

7-3428 

Tercüme ve ln11ilizce 
Hususi Derı. 
Posta Kutaıu 200. 

Kiralık apartıman 
Yenişehir Paşalar te

pesi Fevzi Paşa cadde· ~ 
sinde Dr. Talat Bey apar- ~ 
tımanmm 4 oda 1 salon 
bir camekan balkonu ha -
vi ikinci katı kiralıktır. ~ 
Müracaat telefon: 1679 

7---3463 " 

ANKARA MAHRUKAT 
DEPOSUNUN DİYANET 
RİY ASETt KARŞISINDAN 

Bu kerre Dabağhanede Ctimhu· 
riyet bahçesine nakletmiJ oldağa • 
mu muhterem mü§terilerimizin na • 
zarı dikkatine arzeylerim. 

Entirasit kok ve her nevi mab • 
rukat ihtiyacı depomuzca suhuletle 
t~min olunur. 

Telefon: 2075 7---3490 

Cebeci Merkez hastahane • 
si dahilive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalarını her ~ün iki • 

den sonra Anlive saravı kar· 
şısında Faik B. apartımanın· 

da kabul eder. 

Telefon: 3613 



23 ACUS OS 1934 PE ŞEMBE HAKiMiYETi MiLLiYE 

Satıhk haoe 
Mutzsarrtf olduğum hane satl

ulttır. lçindekı1ere müracaat. Ye· 

ğen Bey mahallesinde Gelibolu so-

kalr 7 No hane. 7-3434 

.\ukura Le\'azım Amirli
ği Satın Alma Komis 

vorm ivlanlar1 

İLAN 
Otuz dokuz bin kilo pirinç 

kapalr zarf günü teklif mektu
b~ verilmemiştir. Pazarlığı 25 
agustos 934 cumartesi günü 
ıaat on dörtte yapılacaktır. 
Pazarlığa iştirak için vakti 
~uayyeninde teminat mektu-
ıyle beraber Ankara Leva-

2nn Amirliği satın alma ko
trıisyonuna gelmeleri. (21021 

7-348« 
İLAN 

Bir milyon seksen beş bin 
!_~o arpa kapalr zarf usuliyle 
uaalesi 3 EylQt 934 Pazartesi 
t&nü saat ondörttedir. Şart· 
llamesini görmek üzere her 
IÜn ve ihale günü de vakti 
llıuayyeninden evet teminat 
-.e teklif mektuplanm mak-
buz mukabilinde Ankara Le
~znn Amirliği Satmalma Ko 
~layonu Riyasetine vermele-
li. (1913) 7-3247 

As. Fb. U. Md. Sa. Al. 
koml!'fonu Oan1an. 

90 TON GAZOİ~ 

Yukardaki malzeme pazar -
~ suretiyle 23-8-934 tarihin· 
~e saat 14 te ihalesi icra edi -
ecektir. Taliplerin teminat 
ne müracaatları. (2115) 

7-3483 

BlR ÇİFT KOŞUM BEY • 
G1Rİ (FAYTON ARA -

BASI İÇİN) 

Yukardaki fayton beygir -
leri pazarlık suretile satın alı
lıacaktır. Şartnamesini gör -
llıek istiyenlerin ve hayvan 
lahiplerinin hergün öğleden 
tve1 saat 9 dan 11 re 'kacfar sa
bn alma komisyonuna müra -
taatlarr. (2137) 3519 

D. D. Yollan ve Uman • 
lan U. Md. Sa. Al. Ko-

mlıyooo ilanları. 

İLAN 

ıl\1. M. V. Sahn Alma Komisyonu ilanları 11 
İLAN 

Cinsi 
Makama 
Şehriye 
Pirinç 
Kuru fasulya 
Nohut 
Sabun 
Şeker 
Zeytin tanesi 
Beyaz peynir 
Reçel 
Kuru Erik 

,, kaysi 
,, üzüm 

Kırmızı biber 
Çay 
Kok kömürü 

Miktarı 
5000 )' 

500 ) 
11000 ) 
6000 ) 
1200 )' 
'2500 ) 
3600 )' 
2000 ) on oeş ltalem erzak 

2400 ) bir şartnamede ka-
400 ) palı zarf 

500 ) 
500 ) 
500 )" 
60 )' 
70 )' 

150 ton bir şartnamede 
aleni münakasa 

Sade yağı 1600 kilo bir şartnamede 
aleni münakasa 

Yu~rda .ci'!!.ve mi~t~rlan yazılı erazk ve saire hizala
rında ıoeterıldı~ı veçhıle aleni ve kapalı zarfla münakasa
ya konmuetur. Aleni münakasalar 2 eylUl 934 pazar günü sa
at 14 ten 17 ~e kadar kapalı zarf aynı ~nde saat ıs te yapı
la~ak:· Tal~pl!r k$artnamf'lerini gönnek üzere her gün ve 
~lJlla sara ıstır.a edeceklerin tayin olunan vakitlerde tek
tıf ve temınat!anyle Kınkkale'de Askeri sanat mektebi sa-
tın ~l~a komısv~nu!'a miiracaatlan. (1789) 7-3061 

Mıktan Cınsı kıtası ihale saati 
242.955 Un Vize 15 Kapalı zarf 
193.888 Un Pınarhisar 15 
46.841 Sığır eti Vize 15 " " 
46.619 ,, ,, Pınarhisar 15 " " 

724.013 Odun Vize 15 " " 
555.809 Odun Pınarhisar ı 5 " " 
Y k d 'k . " " u ar a mı tar, cıns kıta ve ihale saatleri yazılı e k 

ve yakacak ma?~et~;i kap~lı zarfla münakasaya konul~:~. 
tur. ~artt. namk edsını kg1o~ek ıs~iyenlerin her gün ve münaka-

ks_ay~ ışt ıra 
1 
e ekce ~rın teklıf ve teminatlarivle Vize' de as

en sa ın ama omısyonuna müracaatları. (2142) 7-3514 

. f~AN • • \atat için ekmek, halgur, sadeyağı, 
Kıtaat ıhtıyacı ıc~ın 33.000 kara f11alyı nohut mercimek s· k 

k.1 d .. ' ' ' ır e ı .. o sa e yagı kapah zarfla süt, yoğurt, saman, ot, aleni müna : 
mu!1akasaya konmuştur. İha kasa ile satın alınacaktır. ihaleleri 29 
lesı 29-8-934 çarşamba günü ağustos ve t, 2, 3, 4, 5, 6 evli11 934 
s.aat 16 da yapılacaktır. Ta- tarihlerinde yanılacaktır. Taliole 
~~pler şartn~.mesini .. görmek miktar ve şeraitlerini anfamak üze~ 
uze~e ~er f?U? ve muna.kasa- re her~ün Arıkarada M.M.V. satın 
ya ışt!rak ıçın . de vakt1. mu- alma komisvonuna ve münakasaya 
ayyenınde teklıf ve temınat- idirak ir.in de ta · 1 - 1 
lariyle Lüleburgaz'da askeri de Vanda askerA yınt o urıan r:n ~r: 
satın alma komisyonuna mü on .. ı sa m a ma omıs 
racaatlan. (1821) 7-3098 Y una muracaatları. (1978) 

İLAN 7-3313 
Tefenni'de bulunan kıtaat İLAN. 

hayvanatı için üç yüz altmış 
yedi bin kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmus
tur. İhalesi 28-8-934 salı gÜ
nü saat 10 da yapılacaktır. 
Talipler şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de vakti 
muayyeninde teklif ve temi
natlariyle Isparta'da Askeri 
satınalma komisyonuna mü-

Lokomotif aksamı Jiapalı racaatlan. 0819) 7-3099 
~a münakasası 6.10.934 cu- İLAN 

Beytüşşebapta bulunan kı
talarm :htivacı icin (2500) ki
lo sade ~'ağ'ı (1500) kilo şeker 
(~.500) kilo sabun, (12.000) 
k · bulgur (8,000) kilo fasul
Y~, (8.000) kilo nohut. (4,000) 
kılo pirine ( 4,000) kilo merci
n:ek, (3.000) kilo soğan 3.000 
~ılo natatec;. (8,000) kilo zev
tın (3000) kilo kuru üzüm 
(800) kilo salça (50,000) kilo 
arpa, (30,000) kilo saman, 
(~5000) kilo arpanın (30000) 
kılo sc: ıan (35.000) kilo çayır 
otu (250,000) kilo odun 3000 
~ilo ~az vağ-ı ac,1< münakasa 
ıle alınacaktır. İhalesi 28-8-
934·salr günü saat t 4 dedir. 
~erai:ini anlamak istiven ta
lıplımn Bevtüc;~ebaota askeri 
satınalma komisyonuna mü
racaattan. Münakasaya iı;ti
rak edeceklerin de mezkur 
g-ün ve saatinden evel mezkur 
komisvona teminatlariyle mü 
racaatlan. Münakasada komis 
vonda bulunmıyacak olanla· 
nnda aynı gün ve saatinde 
makine basında münakasava 
iştirak edebilecekleri. (2060) 

"'41Clrtesi günü saat 15 te 'Anka- Eskişehir hava mektebinde 
~da idare binasında yapıla- yapılacak kalorifer tesisatı 
... ktır. kapalı zarfla münakasaya kon 

Tafsilat Ankara ve Hay- muştur. Sartname ve projele
aşa veznelerinde on beşer rini görmek istiyenlerin her 

Ya t 1 ı d g-iin öğ'leden sonra ve müna-
~rdrr. 1~~:D· şartn~3:~6 e kasasına gireceklerin 5-9-934 r----------.. çarşamba günü saat 10.5 ta 

Ankara Beledive Reis • 
llif llanlan. 

teminatlariyle birlikte M. M. 
V. Satın alma komisvonuna 
müracaatlan. (1920) 7-3221 

İLAN İLAN 
Hava kıtaatı için Eskişehir 

tılh 30 Atmosfer tazyikine mü de iki efrat paviyonu inşası 
~ atnmil dört yüz metre it - kapalı zarfla münakasaya ko
~Ye .. hort~mu mübayaası yir· nmuştur. Şartname ve proje
~ müddetle ve kapalı terini gönnek istiyenlerin her 
t1ır a münakasaya konmuş - gün öğleden sonra ve müna
tll1; Şartnamesini görmek is - kasaya gireceklerin 6-9-934 
~lenl~rin h.~rgün yazı işleri perşembe • gün~ ~aat ıo.s da 
llpı ~ıne muracaatlan ve ta- teminatlanyle bırlıkte M. M. 
tlinerın de 28 ağustos 934 salı V. Satın alma komisyonuna 
-._~1 Ü.saat10.30 a kadar temi- müracaatlan. (1921) 7-3223 
~latiyle birlikte teklif mek- İLAN 
'i ctrnu Belediye Encümeni- Diyarbekir'de hangar ve 

7-3417 

iLAN 

Talipler evsaf ve şeraitini an
lamak için hergün mezkur ko
misyonla İstanbul levazım a • 
mirliği, Kırklareli, Tekirdağ, 
ve Edirne def terdarlıklarma 
ve münakasaya iştirak icin de 
teminatlarile vaktinde · Vize 
askeri satın alma komisyonu . 
na müracaattan. (2107) 

7-3507 

İLAN 
Birinci fırka kıtaları hay -

vanat ihtiyacı için (341) ton 
saman kapalı .zarfla münaka -
saya konmuştur. İhalesi 8.9. 
1934 perşembe günü saat 15 
tedir. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere hergün ve mü -
nakasaya iştirak edeceklerin 
de o gün ve vaktinde teminat· 
1ariyle ve teklifnameleriyle 
İstanbulda birinci fırka satın 
alma komisyonuna müracaat 
lan. (2140) 7-3516 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için (500) ile 

(1500) baş top koşumu katır 
kapalr zarf usuliyle satın alı
nacaktır. İhalesi 24-10-934 çar 
şamba günü saat 14 te icra e· 
dilecektir. Talipler evsaf ve 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
ra~ edeceklerin o gün ve sa
atınden evet teminat ve teklif 
mektuplarivle birlikte M. M. 
V. satın alma komisyonuna 
müracaattan. (2144) 7-3512 

İLAN 
"ermeleri. (1953) barakaların sökülüp nakil ve 

7-3279 yeniden inşası kapalr zarfla 
münakasaya konmuştur. Şart
name ve projelerini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden 
sonra ve münakasaya girecek 
terin 8-9-934 cumartesi günü 
saat 10,5 ta teminatlariyle bir 
tikte M. M. V. satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

iLAN 
'-rt l tfaiye müdüriyeti koğuş
~ na Yeniden döşenecek mu 
ttıud~a ve tamiri işi yirmi gün 
~s etle aleni surette müna 
bıeg~Y~ konulmuştur. Şartna
hıı1~1 görmek istiyenlerin 
itti ışleri kalemine ve talip -
Orı b 28-8-934 sair günü saat 
"ıen ,uc;ukta Belediye Encü -

Manisadı bulunan kıtat için 
28,500 kilo sade yaiı kapalı urf 
la minılr11aya konma~r. ihalesi 
25.8.1934 cumartesi günü saat 16 
dı nprlacaktır. Talioler fllrtnı · 
mf'sini görmek üzere hergün ve mü Samsun garnizonunda bulu 
nalı:ısayı if(irak için de vakti mo· nan ve bulunacak olan kıtala
ayyeninde teklif ve teminatlıriyle rın ihtiyacı olan (360,000) ki
Manisadı aııkeri satın alma komiı· lo ekmeklik un kapalı zarfla 

•ne ınüracaatlan. (1952) 
7-3280 

(1922) 7-3224 

İLAN 
v aa udueıiyle Bap.le, n . 

mDpafa, Çaldıran, Cnarü .. lnu 

yonuna miiracaatlan. (1844) münakasaya konmuştur. İha-
7-3140 lesi 9-9-934 pazar günü saat 

İLAN a tedir. Taliplerin şeraitini 
öğrenmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin teklif ve teminatlariyle 
Samsunda Fırka satın alma 
komisyonuna münaaksa günü 
saatinden evel müracaattan. 

Vizede bulunan kıtat hay • 
vanatr için 45,291 kilo kuru ot 
44,341 kilo saman 96,156 kilo 
arpa aleni münakasaya kon -
muştur. İhalesi 10 eylul 1934 
pazartesi günU saat 15 tedir. (2141) 7--3515 

SAYIFA 7 

T~QKiYE 

t.IRAAI 
BANK~~· 

DACA• 
BiRiKTiREN 
RAJ...IAT bD~Q 

Ankara ismet Pşa Kız 
enstitüsü müdürlüğünden= 

Ankara Kız Enstitüsü Kalorifer, ve saire tesisatı 13-8-934 
tarihinden itibaren '21 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyh 
münakasaya konmuştur. İştirak edecek talipler münakası 
şartnamesi, fenni şartname, proje ve mukavelename suret• 
terini almak üzere Maarif Vekaleti İnşaat dairesine müraca• 
at edebilirler. İhale Maarif Vekaletinde toplanacak olan İn• 
şaat komisyonu tarafından 3-9-934 paazrtesi günü sat 15 tı 
icra edilecektir. (2019) 7-3400 

Ankara milli emlak 
müdürlügünden ı 

Mevkii Cinsi Metruke Aylık icarı 
No. 

Lira K. 

Kaç taksit 
olduğu 

Yenişehir Hane O 360 6 00 Müşahere suretilt 

Yukarda vazıh hanenin icarmm ihalesi 2 eylul 934 pazaı 
günü saat 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konulmUI' 
tur. Taliolcrin müracaatları. (1972) 7-3326 

Ankara Musiki muallim mektebi 
müdürlüğünden: 

Bue sen. mektebe alınacak yeni talebenin kayıt muam~ 
lesi ağustos 20 den 1 eylUle kadar devam edecek ve 22 ilt 
22 eylUI arasında kabul imtihanları yapılacaktır. 

Mektebe girme şeraiti: İlk mektepten mezun olmak, mu 
sikiye istidadı bulunmak. yaşı 12 den küçük 14 ten büyüli 
olmamak ve tahsile mani bir hastalığı bulunmamaktır. 

Orta mektep talebesi ve mezunları musiki kabiliyetine 
\'e bilgisine göre imtihanla yukarı sınıflara alınabilirler. 

(2056) 7 - 3445 

Afyon Vilayetinden= 
Afyon - Isparta yolunun ( 9805 ) lira bedeli keşini 

ıo+ooo - 11+000 kilometreleri arasmda "5480,, metre tulün 
deki esaslı tamiratın 2 eylUl 934 tarihine müsadif pazar gi.le 
nü saat on beş bu~ukta encümeni vilayette kati ihalesi y• 
pdmak üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya konulduğuae 
d~? keşi.f n~_?.te ve şart~ameyi görmek isti yenlerin Naf~ Bat 
muhendıslıgıne ve talıplerin ,, 7,50 teminatiyle encümeni 
vilayete müracaattan ilua olmım'. (4681 \ 7-3360 



SAYIFA & JIAKIMIYETI MILLIYP. 

Çay Belediyesinden: !Riyaseti Cümhur filirmo?!~ 
1 - Çay nahiyesinin Nafıa Vekaleti Celilesince musad- Orkestrası şef lıgın den 

dak projesi mucibince 16662 lira bedeli keş~fli Hidro Elek- Riyaseticümhur Filarmonik orkestrasr binasında yapıla-
trik tesisatının yapılması 16 ağustos 934 tarı?inden bilitibar cak olan tamirat hakkında keşifnamesini görmek istiyenler 
yirmi gün müddetle yeniden kapalı .zarf usulıyle mevkii mü- Orkestra muhasipliğine pazarlık hususunda da 23-8-934 per-
nakasaya konulmuştur. . . . şembe günü saat 15 te mektepler satın alma komisyonuna 

2 - Gümrük ve muamele vergısı beledıyeye aittir. müracaatları. (2128) 7-3491 
3 - Tediye şeraiti: 
Bedeli ihalenin % 30 u banka teminatı mukabilinde mu-

ttavele imzasını müteakip derhal % 30 u bilelim -
le malzemenin Çay nahiyesine vürudunda ve mütebaki % 
( 40) ı tesisatın ikmali ile kabulü muvakkatte verilecektir. 

4- Proje ve evrakı mü tef erriasmı Çay Belediyesinden 
ve yahut İstanbul'da Taksimde İstiklal Apartımanmda elek 
trik mühendisi Hasan Halet Beyden bedel mukabilinde 
alabilirler. 

5 - Talip olanlar 4 eyllıl 1934 salı günü saat üçte müna-
kasa ve ihale kanununun mevaddı mahsusasma tevfikan 
Çay nahiyesi belediye encümenine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. {4931) 7-3508 

-----------------------------------------------
Ankara Vilayet Sıhhiye 

Müdürlüğünden: 
Muayene ve tedavi evleri için 136 kalem ezcayı tıbbiye 

pazarlık suretiyle satın alınacağından taliplerin 13.9.1934 
perşembe günü saat 15 te muvakkat teminat olan 127 lira 50 
kuruşluk vezne makbuzu veya banka kefaletnameleriyle bir
likte belli saatten evel vilayet encümeni daimisine ve şart
nameyi görmek istiyenlerin de sıhhat müdürlüğüne müra
caatları ilan olunur. (2121) 7-3506 _ 

~ ~~,.,~~~~ Doktor Hilmi İsmail ~ 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç. Zlihrevl lıaotahklar Miltehassm ıı 

Hastalarını her gün öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde ·~ 
Abidin Bey apartnnanında kabul eder. Telefon: 3506 d 

,.,_,,·~,, 

~~---~.,_,._.;ıı.r .. ~ 

Sandıklı Gecici cami inşaat 
komisyunn reisliğinden: 

Altı sene evet kazamızda müceddeden inşa edilmekte o
lan cami bazı sebepler dolayısiyle bugüne kadar natamam 
kalmış ise de mezkur cami fennin kabul ettiği şekilde ikmal 
edilmek üzere in~aatma baslanacağından müteahhidi.bulu
nan Kayserinin Darsiyak köyünden Farsak oğlu Mehmet ve 
Darlason köyünden Civelek oğlu Mehmet Raşit Efendilerin 
azami bir aya kadar komisyonumuza müracaat etmeleri aksi 
takdirde herhangi bir müteahhide verilerek inşa ve ikmal 
ettirileceğinden bu yüzden tevellüt edecek zarar ve ziyanın 
da kendilerinden alınacağı ilan olunur. (2109) 7-3476 

Ankara Nümune Hastahaesi 
Baştabipliğinden: 

Hastahanenin ihtiyacı olan ameliyat ve pansıman için 
musaffa on bin metre tülbent ve 3000 metre sargılık ameri
kan bezi ile bin kilo Üç A. marka musaffa pamuk ve 16 ka-
lem muakkam katgut ve yedi kalem Rontgen malzemesi ay
n ayrı pazarlıklarla mübayaa edileceğinden talip olanların 
20 ağustos 934 çarşamba günü saat 10 da hastanede müteşek 
kil komisyona ve evsaf ve şeraitini görmek için de her gün 
öğleden sonra baştabipliğe müracaatları ilan olunur. 

(2135) 7~3501 

ilan 
Merkezi mülga Aksaray vilayetinde müteşekkil ve Ak -

saray merkez kazasiyle Koçhisar, Arapsun köy şahsiyeti 
maneviyelerinin ve Aksaray muhasebei hususiyesiyle, bele
Cliyesinin ve Arapsun kazası merkezinden bazı zevatın ser-
mayei münf eri delerinin ortak bulunduğu çiftçi kardeşler 
kooperatif şirketinin bundan evel içtima eden heyeti umu
miyelerinde fesih ve tasfiyesine karar verilmiştir. 

Kararı mezkfir İktısat Vekaleti Celilesiyle yüksek vekil
ler heyetinin tasvibine iktiran etmiş ve tasfiye heyeti de şir-
ketin merkezi idaresi olan Aksaray kazasında ve şirket ida
rehanesinde biliçtima tasfiyeye iptidar etmiş olduklarından 
şirket dainl~rinin tarihi ilandan itibaren azami üç ay zarfm
tfa tasfiye heyetine müracaatla istifayı hukuk etmeleri lü
zumu ticaret kanununun 481 inci maddesi delaletiyle 444 ün 
cU maddesine tevfikan ilan olunur. 7-3383 

Çifci kardeşler kooperatif 

Askeri Liseler 
Müfettişliğinden : 

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 yazılr derslerin muallimliğine ta

lip olanların üniversitenin o derse ait şubesinden mezun bu
lunmuş olacaklar veva Maarifin aynı derecedeki mekteple· 
rinde müseccel muallim bulunmus olacaklar ve yahut mü
tekait zabitancfan üniversitede imtihan vermiş ve ehliyetna
~e kazanmış bulunacaklardır. Riyazive i<(in yüksek mühen
dıs mektebi mezunu olması da caizdir. 

Almanca icin siviller de üniversitede imtihana sevkedi-
lir. · 

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

• 4 - Bu muatıimlikler icin mütekait zabitandan veya si
vıl muallimlerden arzu edenler hangi mektebe ve hangi der· 
se talip olduklarına dair yazacakları birer istidaya hal ter
cümelerini (Fislerini) iliştirmek suretiyle 934 ağustos niha
yetine kadar Ankara askeri liseler müfettişliğine göndermiş 
bul unmalrdırlar. 

Kırıkkale'deki askeri sanatlar mektepleri için aşağıdaki 
derslere ve vazifelere muallim ve memur alrnacaktır. 

1 - Atelye müdürlüğü, Atelye ressamı ve resim mual
limliği, 

Tekneloji (sanat bilgisi) muallimliği, musiki muallim
liği, 

2 - Bu vazifelere talip olanların vesikalarının birer 
s~retlerini ve fişlerin! bir istidaya iliştirerek 934 ağustos 
nıhayetine kadar Ankara Askeri liseler müfettişliğine gön
dermiş olmaları iycap eder. 

3 - Atelve müdüriyetine 126, ressam ve resim muallim
liğine 108 Tekneloii mualllmliğine 108 musiki muallimliği· 
ne 98 lira avlık ücret verilecektir. (1932) 7-3233 

Deniz lisesi müdürlüğünden: 
Mektebimize {108) lira ücretli bir İtalyanca muallimi 

alınacaktır. 
Madde 1 - Mutlaka Üniversitede bilimtihan ehliyetna

meyi haiz veya Maarifte müseccel İtalyanca muallimi ola
caktır. 

Madde 2 - İstekli bulunanlardan hiç kir yerde vazif edar 
olmıvanlar tercih edilecektir. 

Madde 3 - Arzu edenlerin nihayet 5 eylUl 934 tarihine 
kadar Heybeliada'da bulunan mektebimize müracaatları. 

{4872) 7-3473 

Nafıa Vekaletinden : 
Afyon - Antalya hattının Afyondan itibaren 25 ila 40 ıncı 

kilometreleri arasr ikinci kısrm inşaatı kapalI zarf usulü ile 
münakasaya çıkarılmıştır. 

Münakasa 3 eylo.t 934 tarihine müsadif pazartesi günü sa
at 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında yapılacak
tır. 

Taliplerin fenni ehliyet ve cari seneye mahsus Ticaret 
odası vesikaları ve {28750) liralık muvakkat teminatlariyle 
aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazrmdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (50) lira mukabilinde 
Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden tedarik 
enehilirler. (1959) 7-3318 
' 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
İzmir şehir dahili posta nakliyatı için açılan kapalı zarf 

münakasasmdaki teklifler şayanı kabul görülmediğinden 
münakasa 11.8.1934 tarihinden itibaren bir ay müddetle pa
zarlık şekline ifrağ olunmuştur. 

Taliplerin İzmir Başmüdürlüğünde müteşekkil münaka
kasa komisyonuna müracaat etmeleri. (2041) 7-3394 

Erkek Orta Mektep 

Müdürlüğünden: 

- şirketi tasfiye heyeti Mektebimiıin mezuniyet sımfmda riyaziyeden ikmali olan talebeyi 
1 eylôlde yapılacak mezuniyet imtihanına hazırlanmak üzere bu ders 

NEHARi -----.. üzerinde müzakere ve tatbikat yapılacaktır. Hergün ders vardır. Tale. ---LEYLi ve benin hemen müdüriyete müracaatları. (2083) 7-3438 
Resmi Liselere muadelet hakkını haizdir. 

Kız Feyziati Liseleri Erkek imtiyaz sahibi ve başmu
harriri F ALIH RIFKI. 

23 AGUSTOS 1934 PERŞEMBE 

Ankara yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan 10 adet mikros· 
kop aleni münakasa ile alınacağından taliplerin sartnamesi· 
ni görmek üzere enstitü muhasebesine ve %1 7,5 teminatla· 
riyle birlikte 25 ağustos 934 tarihine müsadif cumartesi gü· 
nü saat 15 te ihale edileceğinden enstitü idare ve ihale ko-
misyonuna müracaatları. (1830) 7-3114 

P.T.T. Başmüdürlüğünden 
Ankara telefon hatları ihtiyacı için iki mecralı 1000 adet 

beton bl0kun imali 27 - 8 • 934 tarihinde saat 15 de ihale edil· 
mek üezre 8 · 8 · 934 tarihinrlen iytibaren yirmi gün müddet· 
le aleni münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin seraiti anla• 
mak üzere P. T. T. Başmüdürlük kalemine müracaattan. 

(1963) 7-3273 

Ankara yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Yüksek ziraat enstitüsü talebesi için aşağıda yazılı ikl 
kalem ayakkabı münakasai aleniye ile ihale olunacaktır. 
Talipler şartnameyi görmek üzere her gün enstitü muhas~ 
besine ve % 7,5 teminatlariyle beraber ihale günü olan 8 
eylUl 934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te enstitü 
ihale ve idare komisyonuna müracaatları. {2057) 

350 - 360 erkek iskarpini 
40 - 45 kadın iskarpini 7-3419 

Ankara milli emlak 
müdürlüğündenı 

Mahallesi Cinsi 

Zir Arsa 

Umum 
M2 

M. 
368 

Muhammen Hisse miktaı1 
kıymeti 

Lira K. 
\5 00 Tamamı 

Kaç taksit olduğıı 
Nakden ve peşinen 

Yukarda yazılı arsanın ihalesi 2 eylQI 934 pazar günü sa• 
at 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. Ta• 
liplerin müracaatları. (1975) 7-3329 

-
Iktısat Vekaletinden : 

Vekiletimiz ölçüler ve ayar müdürlüğünde açık bulunan vazifelere 
birisi elektrik öbürü mekanik ölçüleri mütehassısı iki fen müıaviri iJe bi
risi kimya öbürü elektrik diploma mühendis veya doktoru ve bir yükseli 
mühendis mektebi veya üniversite fen fakültelerinden mezun olmak üze
re iki laboratuvar mühendisi ve demiryollarmda vagon ve baskül muaye
nelerinde çalıştmlac:ak üniversite fen fakültelerinden, teknikum, Roberf.r 
kolej veya Sanatlar mektepleri makine ıobelerinden mezon iki, Ankara, 
lıtanbul, Samsun, Mersin ve İzmir' deki ölçüler ve ayar mmtaka bat mii• 
fettişliklerinde çalıştırılmak üzere de 13 ayar fen memuru ile müdürl~ 
büro i~leri için iyi tahsil gÖrmÜf ve tecrübeli bir mümeyyiz almacakbr. . 

Fen müpvirliklerinden baıka açık vazifeler için Ankar ölçüler n i• 
yar müdürlüğünde ve lstanbolda Marmara mmtakası ölçüler n ayar ba~ 
müfetti~liğinde eMiyet imtihanı yapılacaktır. Bu imtihandan önce açılacali 
ve l S gün sürecek olan hazırlama kurslarında gösterilecek nazari Ye anır 
li derslerle dilekçilerin bilgileri tazeleflirilecektir. t 

fmtiLana girmek istiyenlerin en reç 25.8.1934 akpmma kadar Arta 
1iarada ölcüler ve ayar müdürlüğüne vermeleri veya göndermeleri lbd 
gelen vesikaların nelerden ibaret bulunduğu, karı programı, nrileceli 
ücretler ve sair flrllar Ankarada ölçüler ve ayar miidörlüğiindea ye f,. 
tanbul, Samsan, Mersin ve lzmirde mmtaka ölçüler n ayar bapntifet-

1 tiıliklerinden sorulup öğrenilebilir. 
Bu vazifeler için bundan evel müracaat ederek imtihua ginalJ olar 

far da eslci müracaatlarmı yeniliyec:ek ve noksan vesikalannı tamamla •
1 mstlrd1rlar. <?.n5.t) 7-3415 

Harita Umum Müdürlüğündenı 
1 - Harita umum müdürlüğü için (24000) metre beya• 

bezin (salaşbur) münakasasr kapalı zarf usuliyle 25-8-934 
cumartesi günü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek tizere her giln ve rnU
nakasaya iştirak edeceklerin de teminatlariyle yevmi me.Z" 
kurda Cebeci'de Harita Umum Müdürlüğil satın alma ko • 
misvonuna g-elmeleri. (1792) 7-3063 

Ankara Şehir içme suyll 
komisyonundan: 

Komisyon tarafından Ankara'da Çubuk bendiyle zıraaC 
Enstitüleri karşısındaki bir mahalde ve bu mahal ile ,ehil 
arasında döşenecek ana boruların malzemesiyle beraber fer' 
şiyatı ve buna müteferri ameliyatı 22-8-934 tarihinden ıtl• 
haren iki ay müddetle ve kapalr zarf usuliyle mUnüaaaY• 
konulmuştur. Münakasa 22-10-934 tarih pazartesi gUntl saaC 
15 te Ankara'da İş Hanında komisyonun dairei mahsWNlstıl" 
da icra kılınacaktır. Teklifnameler ve taliplerden aranıtad 
vesaik muvakkat teminat bu husustaki münakasa ,arınsın~ 
sinde iyzah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipleı! 
bu husustaki ~artname ve projeleri beş lira bedel mukabilirt' 
de komisyondan alabilirler. (2134) 7-3502 

Sinemasında 
Amavutköy - tramvay caddesinde - Çiftesaraylarda 
Kız ve Erkekler için ayn teşkilata malik, Ana sınıfı ile 

İlk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

Kulüp 
Umum neşriyatı idare BUGON lK[ FiLiM 

Terbiye usulleri ve tedrisatrndaki muvaffakıyetile ta
nınmıştır. 

lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 

eden Yazı işleri Müdürü NA l _ K A N L I H A y A L E T 2 _ ç 1 P. L A K 
SUHI ESAT. BU GECE 

Çankırı caddesi civarında · K K A D I N 
Ha~mfye6Miılfyem~baa·~~~~~~------~~ç~·~ı~P~L~A~~.-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
amda baıılmıttı' Geceleri 12, (iiadüıleri & y~u a.-iı çocuklaim sinemaya kabulü hiikimetçe menedilmip. 
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