
• • •• • • 
HAKiMiYETi MiLLiYE 

2 

ON BEŞ1NC1 YIL No. 4710 Hergiin sabahları Ankarada çıkar .. ES 

EYLCL 
PAZAR 
1934 

Iler yerde 5 kurut 
2!S 

Gündelik. Ziraat Vekilimiz 
•.. Halkın zengin, sade ve doğru teftişlerine 

SOVYETLER VE MiLLETLER CEMiYETi. 

Sovyet Rusya Milletler 
dilinde biz... Bitmez ve tüken - devam ediyor Cemiyetine girmelidir 
mez servetf er buluyoruz ••• 

Baımuharririmiz Falih Rılkı Bey Moıkova'dan dön -
müıtür. lntıbalarını yakında gazetemize yazacaktır. Ken • 
diıi Moıkovcldan ayrılmadan bir gün evel Vokı idareıinde 
btı§lıca Sovyet muharrirleri hazır olduğu halde bir ziya/et 

Kara, 31 - Şehrimizde bulunan Ziraat 
Vekili Muhlis Bey dün bükômet dairesini ve 
bilUınam teıekkiilleri ayn ayn ziyaret etmit 
lf!r";"· Vekil Be1 müteakiben siit toza fab-

Entransijan diyor ki, 180 milyon halkı temsil eden 
memleket cihan muvazenesinde mühim bir kuvvet 
teşkil eder ... 

verilmiftir. · 
Derin bir muhabbet havaıı içinde geçen bu ziyafet eı

naıında Y akup Kadri Beyin türk edebiyatına dair vermiı 
olduğu iyzahat notlarını Cl§ağıda nqrediyoruz: 

Arkadaşlar, etmiflerdi. Bu dil, kendisi gibi me· 
Muhterem (Voks) müdürünün lez bir edebiyata yol açb ve nihayet, 

&l'zusu llzerine bugün size türk ede· bu edebiyat gitgide ancak mahdut 
hİyabndan bahsetmek işini üstüme bir zümrenin anlıyabileceği bir ede
•lmiı bulunuyorum. Fakat, buraya biyat halini aldı. Biz, buna, timdiki 
böyle bir it görmek için çok hazır · edebiyat kitapları tasnifinde "En
lıksız gelmit olduğumdan size an · derun edebiyatı,, namını veriyoruz 
cak Türkiye' deki fikir hareketleri · ve bunu tarihi bir cruosite gibi bir 
nin kısa bir mÜ§ahedesini yapaca · yana atıp asıl culturel ananemizi, 
inn ve maatteessüf teferrüata giri- bu yabancı tesirlerden az çok ma
·~miyeceğim. Çünkü elimin altında ~u? kalmı~ .olan halk edebiyatımıza 
hernen hiç bir metin yoktur. ıstmat ettırıyoruz. 

Türk kelimesinin bir (millet) Zira bu ıuni aristokratik edebi · 
ten ziyade bir (ırk) mefhumunun a· yatın yanıbaıında, menıei, ti ilkçağ 
dı olduğunu bilirsiniz. Bu ırk, he- d~virlerine dayanan bir halk dilinin 
lllen prehistorique devirlere daya- bır halk edebiyahnm yaıayıp bugü
han · bir zaman mesafesi içinde, ve ne kadar devam ettiğine ıafıit olu
'dünyanın dört bucağında türlü tür- yoruz. Bunların başında birçok es
lü isimler alarak, türlü türlü iıler ki türk masallan, türk destanları 
görerek türlü türlü medeniyetler ku bulunduğu gibi, hemen, İslamiyetin 
rarak b~gün, nihayet, Anadolu'nun başlallgıcında yazılmıf olan (Kitabı 
lbuayyen bir noktasında toplanmıf, Dede Korkut) u buluyoruz. Bu eser 
on sekiz yirmi milyonluk bir insan türk usunun, türkün hayat telakkisi
kütlesi tarafından temsil edilmekte- nin saf ve sade bir ifadesidir. Bu· 
dir. Fakat, bir türk edebiyatından, nun yambatında (Kudatkubilib) di 
bir türk dilinden, bir türk kültürün . ve tıpkı ( Konf esyus) un precepte' -
den bahıedildiii vakit, hali, Anado lerini andıran halis türk diliyle ya
lu'nun coğrafi ve tarihi hudutları zılmıt bir ethique kitabomz da var
dıtma çıkmak ıztırarnida bulundu- dil'. Gerçi, Anadolu halk edebiyah
iumuzu unutmam~lıyız. nın bu iki ana kitapla doğrudan 

Her ırk gibi türk ırkı da muhte- ~oğ_ruya bir münasebeti olduğunu 
lif kollara ayrılıp, her kol kendine ıddı8: edemezsek de, h~r~alde, bu 
töre iıimler ve hususiyetler alarak edebıyatm en karaktenstik vasıfla
dünyanm muhtelif noktalarında yer rında o kitapların hususiyetlerini ya 
lettiği için bu yüzden türk dili de pan vasıflarla bariz bir mutabakat 
llluhtelif lehçelere inkısam etmit bu- buluruz. 
lunu~. Bundan bafka bu ırka men Mistik türk tairi Yunus Emre'de 

ı"1p kollar, her gittikleri yerde bir d~ bu türk dehasının berraklığından 
laknn yabancı hususiyetlere temas hır fey buluruz. lılamiyetin kurutu-

Paris, 1 (A.A.) - Dün akşam çı
kan müteaddit Paris gazeteleri Sov 
yet Rusya'nm milletler cemiyetine 
girmesi meselesini tetkik etmekte • 
diri er. 

Tan gazetesi, başmakalesinde, 
Sovyet Rusyarun milletler cemiyeti 
haricinde kalmasındaki mahzurla • 
n bu müesseseye girmesindeki men
faatleri kaydediyor ve Sovyet Rus
ya'nın Cenevre'ye girmesi ile bu 
memleketin asyai siyasetinin niha
yet bulması ve diplomasi usullerini 
diğer devletlerin diplomasi usulle • 
rine uydurması muhtemel olduğunu 
ilave ediyor. 

Entransijan gazetesine göre, Sov
yetlerin Cenevre'ye iştiraki beynel -
milel vaziyet noktai nazarından 
ievkatade mühimdir. 180 milyon hal 
kr temsil eden memleket, cihan mu
vazenesinde herhalde mühim bir 

Ziraat Vekili Muhlis Bey kuvvet teşkil eder. Bu kuvvet ih • 
. . " . . . • mal edilemez. Sovyet Rusya Cenev-

nkasw ge~ıı, ınuessese sahiplennı fıbn- re müessesesine girmelidir. 
kanm Eaalıyet ve istihsal kabiliyetinin yük 
sekliainden dolavw t b "k et · • .: 

e· • ı• e n mır.r. Dolanda M>vyetlerin milletler ce-
Muhl1t Bey bugün ~ılıcak sergi itleri- • • • ..., • 

le meıgul olduktan soara yanında vali CeY mıyetıne girmesıne muarız degıl. 
det Beyle baytar ve orman amam müdür - Lahey, 1 (A.A.) - Holanda hil
leri olduiu halde Göle bzuma hareket et- ktlmeti Sovyet Rusyanm milletler 
miJtir. cemiyetine girmesi meselesinde As-

Cümhuriget arkadaşımız dün 
onuncu yıldönümünü kut/uladı 

• ':itikleri cihetle ya bu hususiyetlere cu ~e kısırlat!cı tesirinden, birçok 
lfendiliklerinden bir ıey katarak ve- tarıkatler tesıs etmek suretiyle türk 
)a onlardan bir teY alarak, meyda- ~hunu 1?1~rmıt ve ona (Karaca . 
lla, kendi mentei debalariyle pek de oglan~ ~·~ı en büyiik lirik şairlerin
İllltizaç etmiyen bir takım kültür ve den hırını kuandırmıt olan bu er· Cümliuriyet gazeteıi dün 1öı • nuncu yıldanGmünil, timdiye kadar 
llıedeniyet tipleri çıkarmıılardır. kek deha maatteessüf oımanb im- rulutunun onuncu yıl dönümünü par- masa batmda kutlulanan yıldanüm-

);;ümle, Selçuki ve Osmanlı türkle- panltor!uğunun taliiyle muvazi bir ~-~~~~i~l1e Jaıtl:ad!d• y ılhdönü~ü leri ananeleri.ne aylan olarak oriji • 
.ti bu zümredendirler. Osmanlı türk· hat takip etmit ve onun inhitatiyle mUDAMJUetiy e ıaz e 1 are aneıı • 1 b" bul la memJ ket letm 
lerj Anadolu'ya aelip yerleıtikleri beraber originalitesini kaybetmeğe nin bahçesine konan Gazi Hazret • n~I il' bulUfd k • eb" e ~ • 

• d 1 b 1 t Faka lerinin büıtü Yunus Nadi Beyı"n bir sı stan a ço eyı ır tesır uy&.n • zaman orada kendilerin en eve aş amış ır. t, aon devirlerin d N d k d 
hrleıii> devlet kurma, olan selçuki· milli. edebiyat taraftarlan, bu halk nutkundan sonra Büyük Millet Mec- ırmq ve a i Bey ıere avet . 
leri buldular. Bunların okuyup yaz- ~deb~yatının servetlerini henüz tü lisi Reisi Kazım Pt. Hz. tarafından lilerin ve gerekse birçok kari ve 
~- A 'd ketm 1 kta k k ı açıldı. Yunus Nadi Bey davetlilerine dostları tarafından mektup ve tel -.._. dili - bir zamanlar vrupa a 1f o ma n ço uza tır ar ve 
la.tince ,ibi • tamamiyle farsça ol· orijinal, mi11i bir türk edebiyatı İn· cümhuriyet Türkiyesinde gazetesi - graflarla tebrik edilmiştir. 
ınu,tu. Alimleri eserlerini fars diliy- şasmın malzemesini bu kaynaktan nin rolünü ve büyük davaya sada · Hakimiyeti Milliye, üzerine aldı· 
le telif ediyor, tairleri ,iirlerini far~ tedarik etmek yolunu tutmuş1ardn. katini anlattı. Sonra davetlilerine ğı neıriyat vazileıini büyük bir a . 
~ söylüyor ve devlet adamları bu Türk ıiiri, çoktan bu yola girmiş matbaaıım gezdirdi. Büfesinde ik · zimle on yıldanbeıi ifada deoam e · 
lıin siyasi muhaberelerini farsça ya- bulunuyor. Nazım şekillerinden ve ram etti. elen arkadatı için hep böyle muval-
:a:ıyordu. Bu yüzden en halis bir sel- dilden bütün arap ve acem tesirleri Yunus Nadi Beyin gazetesinin o- lakiyetli uzun ömürler diler. 
Çuk türkü olan Celalettini Ru?1i'nin tamamiyle atıldığı gibi düşünüf, gö- ~- ~'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!'!'!"!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!"!!!"!!~!!!!!!!"~~!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~!!!!!!!!~~~ 
~eınevisi fars kültürünün abıdele riiş ve hissediş tarzı da bütün o as- rinden geyinip kuşanmağa alışdık- Üsküdar-Kadıköy traml"R}"l açıldı 
rınden biri telakki edilmiştir ve O· yai yapmacıklardan tecerrüt etmit- sa, aynı suretle, kafamızı ve ruhu- fstanbul, ı (Telefon) _ Oskiidar tram 
bun ~ibi bircok türk alim ve mucit- tir. muzu da ekseriya Fransa' dan ithal vaylannm Kadıköyüne kadar olan lmmı ba
leı-j de teliflerini arapça dili!le Gerçi, bu, yenileşme hareketin. edilme hiı ve fikir kalıplan içine ,;in İflemeğe ıçılnuftır. Saıdiyeye kadar 
rı;-tıkları için arap ~)im. ve ~ucıt. de, bir asırdanberi, kendisiyle isti- yarleştirmit bulunuyord~ .. !Ju suret nlın kmm ciimhariyet bıyrımmdı açıla • 
erı arasına katılıp gıtmıtlerdır. nas peyda ettiğimiz garp kültürü· le kafamız ve ruhumuz, uıtünde ya- taktır. Ba hatlarda da bilet ücretleri indi. 

ele Bizim timdiki edebiyat dilimiz· nün tesiri olrnamı,tır denilemez şadığımız ülke gibi İstiklalini ve bi- rilmlftir. Eskiden onLeı brat olu awni 
la -~ her iki dilin tesirlerini henüz Garp milletleri üzerinde Greko.La: nae~l~yli, yarabcı kudretini kay- r .. ı timdi ız braflar. 

samblede ittihaz edeceği hattı ha • 
reketi. tetkik eylemektedir. Şimdi • 
den anlaşıldığına göre, Holanda 
Sovyet Rusyanın milletler cemiye
tine girmesi aleyhinde rey vermiye
ct>ktir. Fakat lehte mi rey vereceği 
veyahut istink'af mı edeceği de ma-
10m değildir. 

••• 

Bulgaristan' da 
devletin emniyeti 
hakkında bir 
kararname 

Sofya, 1 (A.A.) - HükUmet, dmethl 
emniyeti hakkında neırettiti bir karar .... 

mede, devlet memurlanna •-Ta etbua kar 
ıı katil cürmü tasavvur eden, eenew d ... 

lctlere kartı hasmane harekatta bulunu. 

ıiyalİ maksatlarla tiddet, delııfel hareket
lerine ve suikastı.. müracaat eden kim
seler için on sen • .:: kadar Upİa ceaui,te 
mühim cezayı nakdi ve medeni hukuktaa 
ukat cezalarını derpiı etmektedir. Kan. 
tddddar veya ıuifkaat •• ciiriim İlaıl mU,. 
sadiyle yabana dmetleria U'Uisine ..,. 
ınek için te,elddu ebnit ml..P.h pi .... 

İftİrak edenlerle bu kahil çeee1 .. rarda 
edenler, teahilat ıöıterenler, t.anlui ı.. 
kin ve iaıe edenler ve :rahat banlarm mey 
cudiyetinden haberleri oldup halde hiikt
mete haber vermiyenl• haklancla tlclcletll 
cezalar konmuıtur. 

M. Bartu Moskova 
ile konuştu 

M. Bartd ' 

Paris, 1 (A.A.) - Dün Parisle 
tünde taşımakta bulunuyor. Os: tin kültürünün tesiri naııl bir rol betmıfti. 
~ı ?ür~l~ri, neo .islamique devn oynamışsa, muasır türk milleti üa- lıt~, son ı~nelerin mili! edebi
de iden g~bı ta~mıyle ~rapça, ne tünde de avrup8:i ~!tür. öyle bir rol yat, dıl. ve ~ıh h8:"eketlen buna 
. aelçukıler gıbı tamamıyle far~ ~ynamıfbr. Yanı hızım ıçin bir nevi kartı bar mucadeledır. 
f'~rp okumamakla beraber, kendı- humanisme'in mebdei olmuttur. Bu büyük tarih ve dil cereyanla
;;ne türkçeden, arapça~an, .fa!sça· Lakin, bu hareket, yani türk ede- n üstünde biraz durmak isterim. 
~ hasıl olma melez bır dıl ıycat biyatında bu avrupalılık hareketi, Bazı kimseler, ezcümle Türk Tarihi 

M oskova arasında doğru telefon gö-

~ ~ 
rüşmeleri açdmıft!r. M. Bartu bu 

Askeri terfi listesinin devamı münasebetle fransa . hütrfbnet!niıı 
5. inci sayılamWladır. sovyet hilkQmet ve ~~Jetine httaP. 

VVV\NVVVVVVVVVVVV'•,..,..,.,..www eden bir beyannamesını okumuştur. 

-... uzun bir zaman passif bir mukallit- Tetkik Cemiyetinin maksadını • bu-
iÇ SAYIFAl..ARIMIZDA lik mahiyetinde kalmıştır. inkıraz gün Almanya'da çok defa hatin, ha~ 

İkinci dil kurultayı : Neşet Halil, halindeki osmanlı İmparatorluğu zen gülünç tezahüratını gördüğü
İnsaf kimde: Yaşar Nabi- İlim tarihi mı Avrupa yalnız siyasi ve iktıaadi müz. bir nevi ırkçılık, bir nevi pan 
111Uaab.abeleri : Salih Murat, Yabancı hakimiyeti altına almıyordu; aynı türlıizmle ifade etmek istemektedir. 
l>oataaı, Kanserin tedavisi ve netice le· zamanda manen ve fikren ele mili- Türkiye' de meydana gelen her bQ. 
ri. Dr. Baha Gelenbevi - Türkofisin temlekeleştiriyordu. Hakikaten bi2, yük ltM olduğu gibi Şelimlzln lrta· 
~nlUk servisi. roman. tanzimat devrindenberi nud liep diyle Ylleut bulan bu tarih inıtut'au 

tion ipeklerivle, Langqır yünlüle- (Son !. iad _,,,.U) 

Ergani bakır yolu istikrazı 

C Tertibi 
Sall:şa çıkanlmışbr 
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DIŞARDAN GELEN TELGRAFLAR 
... Halkın zenl?İo, sade ve do" ı·u 
di inde biz... Bitmez ve tük eq • 
mez servetler buluyoruz .•. 

1-RA~SA'DA. U Gll.TERE'DE. 

M. Bartu--Titülesko lngiliz lirası düşme· Bulgarların 
mülakatında neler ğe devam ediyor. bir kitabı (Başı 1 inci 5ay1ada) 1 optizma hamlesi alıyor ve birçok 

ilmt ve kültürel bir müessese ol - donmuş cemiyetlere mensup ırkçı • 
maktan başka bir mahiyeti haiı: de- far ve milliyetçiler gibi yalnız ma• 
ğildir. Maksadı hakikati bulmaktır ıisiyle gururlanıp dünyaya meydan 
ye her hakikati anyan gibi objektif '>ku!lUyor. 

görüşüldü? 
Faris, l (A.A.) - M. Bartu M. Titü

ltsko ile Sovyetlerin Mılletler Cemiyetine 
girmesi, Avusturya vaziyeti ile ıark misa
kı müzakereleri hakkında görüşmüştür. 

Paris'te, Sovyetlerin Milletler Cemiyetine 
girmesi için başlıyan müzakerelerin neti
cesi hakkında nikbinlik gösterilmektedir. 
Bu iş münhasıran assamlJleye tealluk et
mekte ve iki sülüs ekseriyet kafi gelmek
tedir. 

Bundan başka prk misakı ha~kındaki 
noktai nazar tf:atisine alakadar devletler 
arasında devam edilmektedir. Fakat bu 
müzakerelerin daha bir müddet devam 
edeceği anlaşılmaktadır. Bu iki nevi mü
zakere arasında hiç bir münasebet yoktur. 
M. Bartu ile M. Titülesko'nun 7/9 tarihin 
de Cmevrc'de başlıyacak olan mü~ake

rata, iki memleketi bağlıyan sıkı dostluk 
ruhu dahilinde ve müştereken hazırlan

dıkları znnnedilmektedir. 

Kıral Aleksc...ndr'ın 
Paris ziyareti 

, Paris, l (A.A.) - Yugoslav kı
ralı Aleksandr'ın Paris seyahati için 
alınacak tedbirler Belgrad'da hara
ietli noktai nazar teatisine vesile 
Dlmaktadır. 

So yaJi fırka mm işç.ilere 
beyannamesi. 

Paris, l (A.A.) - Sfio sosyalist 
fırkası fransız işçilerine hitaben neş 
rcttiği bir beyannamede sosyalist 
tarzı haller lüzumuna işaret ederek 
gelecek Kanton intihabatında milli 
birlik namzetleri aleyhinde rey ver
-melerini bildirmektedir • 

1. Bartunun Romayı ziyareti 
teeyyiit ediyor. 

Paris, 1 (A.A.) - M. Bartu'nun 
sonbaharda Romaya gideceği teyit 
edilmektedir. Cenevre milletler ce -
miyeti müzakereleri haricinde ya -
pılitcak görüşmeler kısmen bu mü -
him diplomatik mülakatın ihzarına 
hasredilecektir. 

BIRLESIK DEVLETıLER'DE. 

Pa~aguay hakemliği kabnl etti. 

Vaşington, 1 (A.A.) - Paragu
ay hükumeti, Çako harbma nihayet 
vermek için kayıt ve şartsrz olarak 
hakemi kabul ettiğini bildirmiştir. 
Bolivyanın da kabw etmesine inti
zar etmektedir. Bolivya iki kaydı 
ihtira.zi koymaktadır. Bunlardan bi
ri Paraguaya ait Rio limanı üzerin: 
deki hukukuna mütealliktir. Resmı 
mehafil Bolivyanm nihayet kabul. 
edeceği fikrindedirler. Arjantin, O
n1gvay ve Brezilyanın mütaleasT 'la 
bu merkezdedir. 

Pamuk gı-e'i yüne de 
sirayet edi) or. 

Vaşingtt>n, 1 (A.A.) - Pamuk 
sanayii için verilen .~ev emrinin 
yün sanayiine de teşmtlıne karar ve-

riJmi§tir. 

SOVYET RUSYA'DA. 

İzmir panayırı ,-e do t Ru ya. 
Moskova, 1 (A.A.) - İzmir sergisinin 

küş:ıdı miinasebetiyle • Karahan ile Te_v: 
fik Rliştü Bey ve Panüniy- "-;t ticaret ,. 
öasiyle sergi komitesi arasında telgraflar 
t~t.i edilmi§tir. 

Husya'nııı Sofya elçisi. 

Moskova, 1 A.A.) -- Scvyet Rusya'
nm sabık Danimarka el~isi M. RaskoJni.. 
kof Sovyet Rusya'nın Bulgaristan elçiliği
ne tayin edilmiJtir. 

Londra, 1 ( A.A.) - İngiliz lirası 
75 e mukabil 74,40 dan geçtikten 
sonra 74,55 de kapanmıştır. 

Piyasada pek gizli bir surette 
kontrola devam edilmektedir. Bu 
kontrol işine mani olmaktan ziyade 
bir kontrolun mevcut olduğunu gös
termek için yapılmaktadır. Kontro
lun bu mahiyeti, ingiliz makamatı
nm İngiliz lirasındaki tehavvülatı 
c;imdilik durdurmak istemediklerini 
<;-Ostermeğe matuftur. Bununla be
raber, anu edilmiyen bir seviyeye 
kadar düterse bu kontrolun daha 
c;iddetle müdahale edeceğinde şüp -
he edilmemektedir. 

Dolar sabahleyin 501 de açılmış 
498 buçukta kapanmıştır. Altın esa
c;ma istinat eden paralar çok aran -
maktadır. Florin 7.25 3/4 de kapan
mıştır. 

Da,-e ·ye Y ung istikrazları. 

Londra, 1 (A.A) - M. Şaht'ın 
beyanatı yüzde 7 faizli 1934 Da:ves 
istikraziyle 1930 tarihli ve yüzde 5 
buçuk faizli Yung istikrazları üze -
rinde mühim bir aksülamel tevlit 
etmiştir. Daves'ler 51 e mukabil 47 
buçuk ve Yunglar 39 a mukabil 36 
buçukta kapanmıştır. 

lngiltercnin ıticaret gemileri 
için bir teklifi. 

Londra, 1 (A.9.) - Sir Con Say
mon~un başlıca deniz devletlerine 
biitün ticaret gemileri tonajının ten
zilini teklif ettiği teyit edilmekte · 
dir. Teklif, bu devletlerin ancak ken 
1i ticaretlerine 12.zım olan miktarda 
g-emi muhafaza etmelerine matuf -
tur. 

Bir tekzip. 

Londra, 1 (A.A.) - İngiliz res -
mi rnehafil~ bu sabah çıkan bir A -
merika gazetesi tarafından deniz 
toplan çaplarının tahdidi h~,tlınıda 
tngiltere ile Japonya arasında ak -
tedildiği bildirilen itilaf ha 1 '·mda 
kati olarak ademi maliimat oeyan 
etmektedirler. 

ALMANYA 'DA. 

Bitler, ecnebi sefaret ~üesasmı Öa 
üremberg ıiçtimama davet etti. 

Bertin, l (A.A.) - M. Hitler, bu sene 
cie ecnebi sefaretler rüesasmı şahsi misa
firi olarak N urenberg milli sosyalist :kon
gresinde hazır bulunmağa davet etmiştir. 
Misafirler 6-9 tarihinde hususi trenle Bcr
htesgaden'e hareket ederek orada Alplara 
giden alman yolunu ziyaret edecekler ve 
8-9 tarihinde Nurcnberg•e muvasalat ede
'Ceklerdir. 'Diplomatlar 11-9 tarihinde Ber
line döneceklerdir. 

Otelciler fedcra~yonu. 

Berlin, 1 {A.A) - Beynelmilel otelci
ciler federasyonu kongresi 2-10 tarihin -
den 6-10 tarihine kadar Berlin'de toplana 
caktır. 

Atina, 1 (A.A.) - Proia cazetesinin 
Sofya'dan aldığı bir mektupta Sofya'da 
"Bulgar harici siyaseti,, isminde blı .kita
bın neşredildiği bildirilmektedir. Kitabın 

muharriri Tnkya ili .icra komitesi rei i 
!van Ormancief'dir. Muharrir bulgarların 
bugün, 1878 :tarihli Ayastafanos muahede
sine göre tesis edilmesi lciztm gelen büyük 
Btilgaristan'dan ve ayru zamanda müsta
kil ve muhtar bir Makedonya'dan da bah
settiklerini ve bulgarlarm bundan başka 

Dobrice'nin ve diğer bazı garp vilayetleri
nin ve Trakya'nm :iadesini de istediklerini 
bilhassa tebarüz ettirmektedir. 

metotlarla tarihi i7.ler üzerinde yü- Tarih Enstitüsünün yam başında 
rlimektedir • rv l E •ht·· ·· ( k' d G " · .. .. . . . .. .. vı n-· usu 1 o a azı nın ese• 

Turk muverrıhlerı bu ızler ustun .d. ) b' k d' b r-· · d -
de ne buluyorlar? Evvela şunu bu- n ır . ıze en ı e~ ı~ımıze ogru 
lup öğreniyorlar l<i, türk milletinin bu mıHetçe bareketırnızde başlıca 
tarihi ilk zamandan son zamanlara vasıtalardan birini temin ediyor. 
kadar daima başkaları - yani türl< Bir takım ecnebi diHerin tesirleri al· 
milletinin düşmanları - tarafmdan bnda adeta halkça hiç anlaşılmaz 
yazılmıs ve hu suretle ortaya haki· bir h 1 · k' 1 b' •_. 
katte hiÇ bir zaman mevcut olmıyan ~ e gır~n. e~ 1 osman ıca ızı.~ 
ı., • ·ıı t' t ·h· k l H tt 4 kendı kendımızı bulmamıza mam ... ır mı e ın an ı çı mış ır. a a . . . .. 
P,'aribi şudur ki, tiirk adı bile bi?.e ıdı. Bu, ancak mahdut hır zumre ta• Proianm muhabiri, kitabın bulgar mat- f d 1 1 

buat bürosu tarafından muhtelif ecnebi başkalan tarafından verilmiştir. Fi- ra m an an aşı ır bir nevi {aristok· 

gazete muhabirlerine tevzi edilmiı oldu
ğunu bilhassa kaydettikten sonra mezkOr 
matbuat bürosu memurlarından Assen 
Bozinorun neşrettiği diğer kitaptan da 
bahsediyor. Bu kitapta ezcümle, Türkiye
nin, Bulgaristan'daki türk ekalliyetine mu 
kabil Trakya'yı !Bulgaristan'a vermesi ta
zım geleceği ileri sürülmektedir. 

lllNDISTAN'DA. 

Gandi esef ediyor 
Simla parlamentosu par) alarm 

mabede girmesini menetmiş. 
Bombay, 1 (A.A.) - Simla parlamen

tosu kendilerine teması caiz olmıyan par
yaların Hint mabetlerine girmelerine mü
saade edilmesine matuf olan kanun tekli-
fini hükumetin talebi veçhile reddetmesi 
üzerine. Gandi demiştir ki: 

"Bu kanun şekle daha ziyade riayet 
edilerek reddedilmeliydi. Tamamen içti
mai mahiyette bir ıslahata müteallik olan 

lo!ojik araştırmalar bu 1ımin arapça ratik) dildi ve anahtarı din ve saray 
bir kelimeden ittikak etmİ§ olduğu- ulemasının elinde bulunuyordu. Biz• 
ou ispat ediyor. Nuri ki (Turan) dek' d"l ·n1c 1 b ·.,. b f'k•r 

• • 1 son 1 ı ı a ı ıy .. e u ı ı ve (Turanlı) kelımelerı de farslar . . .. 
tarafından (ly.ran) a mukabil ola- otokrasısıne karşı asıl kutle, asıl 
rak uvdurulmuş bir kelim~dir. halk namına bir harekettir. Halkın 

Bunun gibi ta ilk arap ve acem zengin, sade ve d~ğru dilinde, biz., 
vakanüvislerinden son Avrupa mü- yaratmak ia:.~:ğimiz edeb! 7e bedii 
verrihlerine kadar türke dair ne ekspresy~n: b}~mcz ve tükenmez serı 
vazılmış ise hepsi de ilim namma 
"loksan . .sak~t malômattan ve bazen \·etler buluyoruz. 
de fa.his yalanlardan ibarettir Tu- Şimdiye kadar halkı güzel sanat• 
'1af ı şudur ki, bizim de, çocukları - ları ve edebiyatı anlamak len biliye• 
uuza tarihi bu yabancı, bu düşman tinden mahrum telakki edenler bu 
'lllembalarrll\n alıp okuttuğumuz za- sade halk diliyle yazılmış eserlerin 
manlar olmuştur. Bu suretle dünya muvaffakıyeti karşısında utanmafa 
yüzün~e vahşi, kandökücü, yıkıp başladılar. 
vakıcı bir türk milleti efsanesi alıp 
yürümüstür. Garplıların bir millet Bizim bu tecrübemiz de İspa\ 
'lle •hinde efsane uydl'rmak kabili- ediyor ki, halk yığmlannm (masla• 
vetini siz de bizim kadar, bilirsiniz. rm) ruhu kendisine hitap etmesini 
Büyük rus ihtilali hakkında Avrupa bilenlere karşı asla sağır değildir, 
'!'Un muhtelif memleketlerinde ne ka Kurunuvusl.adaki ilimler gibi, ede• 
tlar müthiş, tüyler ürpertici bir ya · biyab da mahdut bir zümrenin iç.in• 
lan edebiyatının lePcısüs ett1i'!ini ha- de saklanmış bir srr telakki etmelC 

müzakerata siy;,ısi maksatlar karıştmlma- tırlıyor z. Sizi ( Fiçi ) adaların - zihniyeti timdiye kadar dünyanın 
sı şayanı eseftir.,, daki vahşiler gibi ihtiyarlarınızı öl- birçok memleketlerinde hakim bu• 

Umumi valinin bir kararı. 
dürüp etini veme.kle ithama kadar lunuyor ve -bu yüzden, yazık ki, en• 
u:ırdılardı. Eğer bundan birkaç asır telektüel zümreler, adeta, halktaıı 

Bombay, ı (A.A.) - Hindistan umu- wnra gelecek bir müverrih bu aca- ayrı, halkın üstünde bir sınıf gibi 
mi valisi, A1ver Mihracesinin ıiki sene kcn vip neşriyatı, yazacağı (Rus ihtilali görünüyor. İşte bizdeki dil reforma"' 
di devleti arazisine ginneme~i iıakkındaki tarihi) ne birer vesika olarak lelak- sı bu ayrılığı ortadan kaldıran va/ 
ikaran gayrimuayyen müddet için uzatmış ki ederse meydana ne canavarca bir sıtalardan biridir. 
tu. Bu devlet halen ingiliz idaresinin kon- ~ey cdtacağmı tahmin edebilirsiniz. 
trolü altında bulunmaktadır. Suiistimalle Türkün milletler arasında (mn
müttebem olan mihracenin, Gandi hareke- dun) bir millet olduğu, bu milletin 
tinde de alakası oldu~u için mihracelikten biitün (madun) milletler gibi mede-
kati olarak çıkarılacağı muhtemeldir. 

Teşrii meclis dağıtıldı. 
Simla, 31/12 tarihinde bitecek o

lan teşrii meclis gayri muayyen müd 
det için dağıtılmıştır. Umumi inti -
habat yalanda yaprlacaktrr. 

11JRL'U HABERLER· 

niyet sahasında hiç bir eser vücuda 
~etirmediği nazariyesi bugüne ka-
dar asırlara hakim olmuşiur. Lakin 
bugünkü Arkeolojik araştırmalar, 
ve bulmalar, bugünkü etnoğrafik ve 
filolojik ilimler sayesinde artık bu 
valan nazariyenin ne kadar .zavallı 
bir iftira olduğu meydana çıkmış
br. Dünyanın muhtelif kıtaları üs
tünde türklerin muhtelif devirlere 
ait medeniyet ve kültür eserleri: ya

Milletlcr cemiyeti ve Bulgaristan. zılı ve işlenmiş taşlar, şehir harabe-
Sofya, ı (A.A) - Cenevre'ye gidecek le:ri ve mamul eşva tabiyeleri halin

olan bulgar heyetine riyaset edecek olan de duruyor. Biz, bunlarla, lüzumun
hariciye nazırı M. Batolof matbuata beya dan fazla iftihar edip, başka millet
natta bulunarak Bulgaristan'm milletler lere üstünlüğümüzü İspata kalkışmı
cemiyetine olan merbutiyetini ve bulgar yoruz. Yalnız bu güneş altında me
milletinin bu cemiyet için beslediği iyti- denilik. kuruculuk ve insanlığa hiz. 
mat ve ümit hislerini bildirmiş ve demiş- met iddiasında bulunan milletler a-
tir ki: rasındaki yerimizi istiyoruz. 
"- Milletler cemiyeti büyük tehlikele Askeri hayatı biribirinden par 

rin önünü almıştır ve küçük devletlerin lak .zaferlerle dolu olan türk serda
emniyet ve istiklalini muhafaza ile meş- rı Mustafa Kemal'in hiç bir gün bu 
guldür. Bize kıymettar maddi müzaheret -zaferlerinden bahsederek öğündüğü 
te bulunan milletler cemiyetinin göster- işitilmemiştir. Fakat mensup oldu -
diği alakayı unutmıyalım.,, ğu ırkın bu medenilik ve kuruculuk 

Ereğli tayyaresi kasaba üzerindff 
uçuşlar yaplT. 

Ereğli, 31 - Zafer ve tayyare hayra ~ 
mmda Boluda at konına merasimi yapdaı& 
Ereğli tayyahesi bugün ıehir üzerinde uçur 
lar yapmıı. beyanaameler atmııtır. fayya• 
renin uçu4unu seyreden halk sev:iıaç te.z.a " 
biralı &östermİJl.İr. {A.A.) 

Bazı dahiliye la)inleri. 

Kocaeli vali vekaletine mülkiye müf et
tiılerinden Hasan Faif, Çankırı vali veki" 
letine mülkiye müfettişlerinden Derviş Hii~ 
nü, Gireson nli Tekaletine mülkiye müfef" 
tişlerinden Tevfik Talat, Buraur vali veki• 
letine lzmir vaFi muavini Saip Beyler tayİll. 
~itmişlerdir. 

Köylüye verilecek pulluıi 
Ye arabalar. 

Leh-runan tenis maçı. vasfiyle iftihar ettiği sık sık görü-
Varşova, 1 (A.A.) - Lehistan ile Viyana alman kulübii kapaııluı. lür ve onun eseri olan ve onun irşa

Yunanistan arasındaki Davis kupası Vıiyana, l (A.A) - Polis Viyanadaki diyle hareket eden tarih enstitüsü o
tcnis maçında Hebda 6-3. 6-0 ve 6-7 alman kulübünü kapatmıştır. Kulüp nazi nun için türk milletinin mazideki 
ile Stalyos'u ve Slosinski de 6-1, 6-0 hareketine mensup bütün münevverlerin sayısız zaferlerine dayanan bir em
ve 6-2 ile Zahos'u mağlilp e.tmi_ştir. içtima mahalli idi. Berndorf'taki Krup peryalist ırkçılık nazariyesini kö-

Vilayet hususi idaresi lıer sene çif tçİ.11 
yardım olmak ve köylüyü eski sistem vesiL" 
itten kurtarmak için pulluk ve dört teket" 
lekli arabalar salın almakta ve taksitli 
köylüye dağıtmaktadır. Aldığunız ma1iill1 

ta göre; vilayet bu sene de çiftçiye dai•~ 
mak üzere çift tekerlekli yüz pulluk alaca 
br. Bu pulluklar münakasaya konmufbl"' 
Ayın altısmaa ihalesi yapılacaktır. 

fabrikalarmın müdürü M. Hamburger po künden reddeder. 
Be rnelmilel eoğraFya kongr i !is nezareti Gltında bulundurulmaktadır. İşte, bu kültür hareketinin, bu 
Varşov~ 1 (A.A.) - Beynelmi- tarih ilmi inkılabının tesirleri mua-

lel coğrafya kongresi mesaisini ik - Balbk memleketlcd \ ' C Vatikan. sır türk edebey.atı üstünde de tesir
m.al e.tmiştiı;. Gelecek k.ongı:e 1938 Vatikan, 1 (A.A.) - Osservatore Ro- lerini göstermeğe başlamışbr. Yeni 
senesinde Amsterdam'da toplana - mano gazetesi Baltık memleketleri birliği milliyetçi eserlerde artık Namık Ke-
caktır. nin akti münasebetiyle diyor ki: mal devrinin romantik ve destani 
-••••••mm••••ı "Riga konferanSI şimali şarki Avrupa vatanperverliğinden eser kalmamı!

siyasetinin inkişafında çok büyük bir tır. Gerci, yeni türk edebiyatı iJea-
"'I J GECE AÇIK ECZANELER .ehemmiyeti haiz olacaktır. liıt'tir, fakat hu idealizm, artık, on 

Adliye SAravı karşısında Vatikan gazetesi, pan cemıanist ihtira- dokuzuncu asır romantizmasiyle ka-
ANKARA satının lbu birliğe sebep olduğu kanaatin- rışmış bir miatisizma değildir. Türk 

ve Y eniıehirde Gazi hulvarındiı ele bulunarak: "Bu itilafın ,ark lokarnosu gençliği tarihi kültüründen ancak 
YENiŞEHiR müzakereleri ü:r:e.rinde herhalde tesiri ola- yaratmağa ve kurmağa hazırlandığı 

Ec.zaneleridir. a-'-b ( d • • • • b. ıll-•••••••••••••• caktır.,, eliyor. müs~ e me enıyet ıçın venı ır 

Bu sene gene köylüye dağıtı1mak üze_!! 
araba almacaktır. ArJba1ar için evelce , .. 
pılau münakasa netiycelenmediği için ati" 
balar tekrar münakasaya konulacaktır. 

Burdurda 30 ağn toc:; hayranı'• 

Burdur, 31 - 30 ağustos bayramı-" 
leke.timizde çok güel bir !'kilde bthıl~ 
mışlır. Akşam balo verilmipir. Nafıa ~=~ 
teşarı Arif Bey bugün fehrimize gehııır· .. 

llremen tütün ofi i. 

A ) T .. ·· ticaretil1C Bremen, 1 (A. , - utun 
6
,. 

tz.nzim için burada bir kontrol ofisi tef ı
süs etmiştir. M. Şaht, ofis işe baş~ 
ya lradar tütün mübayaaıum mene 



? EYLUL 1934 PAZAR 

ikinci dil kurultayı 
İstanbul 2 7 ağustos 1934 

12 Temmuz 1932 de kurulan Türk Di
li Tetkik Cemiyeti Umumi Katibi İbrahim 
Necmi Bey 18 Ağugtoı 1934 te toplanan 
ikinci Dil Kurultayına ıu çalııma hesap· 
larım verdi : 

Doktor Saım Ali, Yusuf Ziya ve Ahmet 
Cevat Beyler; Türk dilini lndo-Oropeen 
dillerle karşılaştıran etütler hazı . ·- .§IC\r 
ve bu etütlerini kısmen neıretm .!ıerdir. 

Naim Hazım Bey, türkçeyi Sami dil . 
lerle karşılaştıran ve arapçanın kültür •Öz 
le.-inin Türk köklerinden kopmuı olduğu 
kanaatini veren etütlerini neşretmit ve 

ııeır için hazırlamııtır. 
Ahmet Cevat Bey, Türk dilinin tarih· 

ten önceki varlığı hakkında ilk denemeyi 
yapmıt ve bu deneme baadmıştır. 

Ahmet Cevat Bey, türkçeyi Sümer di
liyle karşılaıtıran (Alfabenin menşei) ad
lı kitabını bastmnııtır. 

Türk dilinin daha yakın tarihe ait yadi
earlarını tetkik eden ondört etüt (telif ve
ya tercüme) kıımen basdımf, kısmen ba
ıılmak üzere hazırlanmııtır. 

Lenıüistik ve filoloji üzerine (tercüme 
veya telif) yedi e.er hazırlarunıı ve kıs

nıen buılmıtbr• 
Türkoloji üzerine ıimdiye kadar çıkan 

eserlerin bibliyoırafiıi ile, lenıüiıtik, fi
loloji ve etimolojiye ait tanınmıt ve ileri 
eserlerden faydalı olanlar ve Uıro-Fin, 
lndo-Oropeen, Hami-Sami dil ıurupları
Dlll mncut mukayeıeli 1ıramerlerinden bi 
,._. tanesi tercüme edilecek; Sumer, Eti, 
Elam. Az1onik, Etrüak... dilleri üzerine 
bazırlanmıt etütlerden tercümeler yapda
c:akbr. 

Türk lehçelerindeki sözlerin derlenmesi 
iti devlet vazifesi aayılmıttır. 

Derleme iti 1933 ün ilk ayında batla
bUf ye 1934 ün ıonuna kadar olan 16 ay
da cemiyet merkezine 129,792 fit ıelmiı
tir. Deftet' halinde ıelenlerle beraber top
lama 140.000 i bulmuıtur. 

Derleme fitlerinden 125,988 i ıeçen yı 
lıa dolıuzuncu ayında latanbul Oniversite
Iİnde lise ye orta mektep muallimlerinden 
bir hqet tarafından taranmıJ, bunlardan 
dilimizdeki yabancı sözlere karııhk olabi
lecekler aynlmıftl1'. 

Dil Cemiyeti merkezine selen 129.972 
fitten yüzde doluam tekrarlama, seri ka
lan 13,000 in yüzde ellisi de ite yaramaz 
aa)'liına, 16 ay içinde, yazı diline halk di
linden 6,000 den fazla söz bulunmuı de
rnektir. 

Bir dil anketi yapılmıt ve halktan 1382 
arçça ve farsça sözden, 1,100 tanesinin 
karıwiı alınmıtllr. Bunlardan 640 i tet
kik edilmittir. 

Tıvama seferberliği yapılmıf, 125,988 
derleme fiti gözden geçirilmit yerli yaban 
cı, yazma baıma 150 kitap taranmıı, bun
ları. 35,357 tarama fiti yapdnuttır. 

Askerliğe ait olan 859 u iıtisna edilir
se, 16 ilim ve ihtisas tubeıine ait 32.302 
ıstılahm karıılığı bulunmuıtur. 

v ..... v .... 
Profesör Meıcaninof, Samoiloviç gibi 

ecnebi bilginlerin hazırladıklarından bat
ka, kurultaya ıayana dikkat olarak, 

Ahmet Cevat Bey, Türk dilinin yapı
la! karakterleri ve turkçenin lndo-Oropeen 
dillerle mukayeıesi, 

Doktor Saim Ali Bey, eıki dil mefhu
mu ve politik terbiye, 

Naim Hazım Bey, Türk dilinin Sami 
dillerle münasebeti, 

Doktor Reıit Rahmeti Bey, Uygur ede 
biyata •e bu edebiyatın Türk dili tarihin
deki mevkii, 

Agop Martaryan Bey, Türk Paleo et· 
lnolojisi, 
haldundaki tezlerini okudular. Eğer vakıt 
olaaydı, kurultayda daha yirmiden fazla 
te~ okunacaktı. 

lbrahim Necmi Beyin kurultaya arzet· 
liii raporu ve kurultay müzakereleri~i '.!' 
dece bu verimleri bakımından tetkik etmek 
l'iirk Dili Tetkik Cemiyeti çalııınalarını; 
beynelmilel dil bilgiıine verdiği yenf ma
teryeller ve yeni İstikametler be.konandan 
kıymetlendirmek de büyük bir ittir. 

Hatta, Dil Cemiyetinden ve iki kurul
laydan alınan bugünkü neticeler, Türkiye
tıirı cihan harbından ıonraki devirde tem
•it ettiği siyasi, içtimai inkılapların ilmi 
'-hada devamı da telakki edilebilir. .. 

Fakat bence iki kurultaydan /Jıle Dil 
Cemiyetinin iki• senelik çahıınaıından ·ç; 
karılacak en i! · ·;'1 hüküm, milli 'davanm 
İlmi sahada mevzuunu ve elem..nını bul
tnuı olmasıdır. 

Dan. muvaffak olmuttur. 
NEŞET HALiL 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

$ 
il 111 

Başvekil Hz. nin (Ankara Maarifi 
Şark seyahatleri bu sene iki yeni 

lstaobul, 1 (T~le_fon) - Baıv.~k~I İı - mekteple fakvi-
mtt Paşa Haıretlerının perşembe gunu f&rk 
seyahatine çıkmaları muhtemeldir. Ba,v~ • ye ediliyor 
kil Hazretlerine bu seyahatlerinde Dahilıye 
Vekili Şükrü Kaya Bey refakat edecektir. Vilayet ilk mektepleri tefrinievelin bi -
Seyahat Trabzon • Erzurum yoluyla baflı • rinde açılacak ve derslere ba,lıyacaktır. 
yecak ve on beı gün sürecektir. Maarif müdürlüğünce Ankara merkez ve 

Tramvaylarda tcnzih'ltll 
tarife ba~ladı. 

fıtanbul, 1 (Telefon) - Tramvay la· 
rif elerinde yapılan tenzilitm tatbikine bu -
gün ba,Iandı. T enzilit bilhassa ikiden fazla 
m:- :akalarda balkı memnun edecek derece
dtdir. 

lstanhul valiRi geliyor. 
fstanbul, 1 (Telefon) - İıtanbul vali 

ve belediye reisi Muhittin Bey belediyeler 
bankası heyeti umumiyesinde bulunmak üze
re bu akflm Ankaraya lıareket etti. 

Rusya'tfaki ~porcularımız 
(lt)ndliler. 

lstanhul, l (Telefon) - Cevdet Ke -
rim Beyin reisliğinde Rasyaya giden spor· 
cularmıız bu sabah lstanbul'a döndüler. 

Hdt•<liyc intihap hazırlıklarına 
ha~landı. 

lstanbul, 1 (Telefon) - Bugün lstan 
balda blediye intihap buırlrklan filen bıf· 
ladı. intihap defterleri salı günii açılacaktır. 
Rey hakkını haiz vatandaılarm intihaba iı
tirııkleri için ıokaklara beyannameler ya · 
pı~mlmıftır. intihap nisabı 400,000 dir. 

Giimriik ,.e inlıi~arla . 

vekalt·ti teşkilatı. 

lstanbul, 1 (Telefon) - Verilen ha -
berlere göre Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
m.-rkez ve taıra tefkilitını değiıtirec~k mı· 
niyette bir teıkilit kanunu projesi hazır . 
1ainıftır. 

f:ı;naf banka!'lı heyeti umumi -
~···~i toplanıyor. 

lstanbol, 1 (Telefon) - Esnaf ban · 

kası\eyeti umumiyesi aym sekizinde fev -
kalade olarak toplanacaktır. 

ti~e \ 'C ortamekh'J>lt•rin 
kayıt '\.'~ kahul mfüMc·ti. 

İstanbul, l (Telefon) - Lise ve crta 
mı·kteplerde talebe kayıt ve kabl!t miid,I,,· 
on beı eylôle kadar uzatılmıftır. Bu mek -
teplerde bakalorya imtihanlarına başlan · 
mıştır. Bugün liselerde 500, orta mektep 
lerde 700 talebe imtihana girmişlerdir. Tıp 
fakütlesi ey1ul devresi imtihanları on beş 
eyliilde başlanacaktır. imtihanlara birinci 
,ıntftan 500, ikinciden 230 üçüncüden 150 
talebe girecektir. 

mülhakat mekteplerinin kadrolan hazırlan 
mışlır. 

Vilayet Kabaküllük ve Erzurum çefme 
si civarında yapılmakta olup bütün inıaab 
pek yakında bitecek olan iki büyük ilk 
mekteple Ankara maarifini takviyeye karar 
vermi,tir. lnıa tarzı ivtibariyle çok güzel 
olan bu iki mektebin ders levaznnmm da 
son kabul ediltn sistemdP. olması vilayetçr 
takarrür etmiştir. Bu iki mektepte nra 
kullarulmıyacak ve srra yerine talebelerin 
fa,lan !!Öz önünde tutularak masalar kul
lanı1acakhr. 

Maarif müdürlüğü her iki mektebin dr 
muallim ve talebe teskilatmı ikmal etmeğr 
cahsmaktadır. Mekt~plerin levazımı mü • 
nıkuayı cıkarılrnrstrr. Kabakülliik'te ya· 
'lılan mektebin adı Hakimiyeti Milliye ve 
Erzurum Çefmesi yanında yapılıma da 
Kurtulnf konnıoftar. 

Erzurum mebuslan 
:\1iinlt•lıipforlt· tema!'lta bulunmak 

iizc•rc En.uruma vardılar. 

Erzurum, 1 - Erzurum mebuslan Na 
fi Atuf, Aımı ve Nafiz Beyler intihap daire 
!erini dolafmak ve halkla temas etmek i
ıere buraya geldiler. 

Hamdi Emin Bey 

V t·kilet emrin~ a)ın(lığı aıulsızdu·. 

Devlet matbaası müdürü Hamdi Emin 
Beyin, Vekalet emrine alındığına dair f stan 
bul gazetelerinden birinde bir haber intitar 
etmistir. Anadola Ajansı, alakadar makam 
lar ~ezdinde yaptıiı tahkikata i!tin~den bu 
haberi tekzibe salahiyettardır. (A.A) 

Emlak Bankası 

Unr.,.a ~uht•!-Iİ diin at:ıldı 

Bursa, 1 - Emlak bankasının Bursa 
fubesinin açılma resmi bugün yapddı. Bu 
münasebetle belediye salonunda büyük bir 
top1anb oldu, banka davetlilerini ağırladt 
ve nutuklar söylendi. Merasimde bankanın 
· C:are meclisi reisi bey de bulunmakta idi. 

BilahMe bankanın merkezine gidilerek kor 
dela Büyük Millet Meclisi Reis vekili ve 
Bursa mebusu Refet Bey tarafından kesil 

di. Halk Bunanın iymımna ve ilerlemesine 
fırsat veren bu teı1ebhüsü alkışlamakta ve 
sevinmektedir. (A.A) 

Tt•kir,Jağ ~arap fahrika~ı. 

Tekirdağ, 1 - Ş:uap fabrikası IS ey -
lfılden itibaren bağcılarımızdan fenni ıera
'te muvafık üzüm alacak ve yeni mahsul -
den tarap imaline haılıyacaktır. (A.A.) 

-~· 

!Yeni döviz 
Kararnamesi 

On bir numaraJı kambiyo kararnamesi 
bugünkü resmi gazetede nefir ve meriyet 
mevkiine girecektir. Bu kararname yetmi' 
maddeyi ihtiva etmektedir ve dokuz ve on 
numaralı kararnamelerin esaslı hükümleri· 
ni cemetmis bulunmakta olup tatbikte gö
rülen bazı -noksanları ikmal etmiıtir. Yeni 
kararnamenin yeni hükümleri fUDlardır: 

Ecnebi memleketlerde seyahat etmek 
istiyenlerin döviz ihtiyatları tahdit edilmiı
tir. Ecnebi memleketlere seyahat etmek is
tiyenlere asgari yüz ve azami iki yüz lira
lık döviz verilecektir. 

Ecnebilerin Türkiyedeki kazançlarmdan 
çıkarabilecekleri mikdar her türlü vergi ve 
teYlcifat çıktıktan sonra kalan mikdarm üç
te Liridir. 

Türkiyede iradı olan ve ecnebi memle
kette oturan şahıslar her ay azami iki yüz 
lira c:rkarabileceklerdir. 

Eski kararnamenin on üçüncü maddesi 
kaldmlmııtrr. Bankalar doğrudan doğruya 
döviı veremiyectkltt n hil~ımrm döru ih
tiyaçları kambiyo müdürlüğüniin viıeıi ile 
temin edilecektir. 

Bundan sonra ihracat tacirleri gümrik 
beyannamelerinin bir nüshasını da kambiyo 
TDiidiirlüklerine tevdia mecbur olacaklar -
dır. 

Devlet memorlarmm hariç memleket -
lrre yapacaktan ıeyahat için kendilerine la
ırm olan döviz ihtiyaçlan icra Vekilleri be
veti karariyle verilecektir. Bir nzif e ile 
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Milletimizi yabancı memleketlerde ve 
yabancı gözlere kar§ı temsil iılcrinde gö .. 
terdiğimiz kayıtsızlıktan Falih Rıfkı Bey 
gene bu ı:ütunlarda bir iki defa acı acı ti· 
kayet etti. Benim de Varlık'ta çlkan mu• 
snhabelerimden birinin mevzuunu bu me
sele te§kil eder. Birkaç gün evel La Tri. 
biina gazetesinde " Leblebici Horhor ağa,, 
filmi hakkında çıkan birkaç satır milli iz
zeti nefsimi isyan ettirdiği için 24 ağustoı 
tarihli Hakimiyeti Milliye'de " Küçük bir 
mukayese,, isimli yaznnla gene aynı mev• 
zua dönmiye mecbur kalmııtnn. 

Yakıt gazetesinde bu son yaznm meY• 

zubahs ederek benden "biraz insaf., isti
yen Selami izzet Bey o yaz.unı okuınamaı 
ve hulasasını ba§kalanndan dinlemiı ola• 
cak ki ''hatırımda kaldığma göre,. kaydiy. 
le benim hiç de söylememit olduğum SÖ:11oo 

14:r zikrediyor. iki gün evel intişar etmiı 
bir fıkraya hücum ederken onun aatırlan
rı aynen zikretmek veya hulasa yapılaaa 
yazıyı tahrif etmemek bir muharrir ciddi
yetinden beklenecek ilk tart defil midir? 
Sdami izzet Beyin bu hareketi, banri a.. 
lnmdan mütalea edilirse edilsin dotnı sle 
rülemez, çünkü hafızasmm zayıfbimclaa 

dolayı yazonm tahrife ufradığmı lr.abal et
sem bile hafızası zayıf olaa bir ~CllUll 
bir münakatada ona iıtinat etmemesi İ~ 
cap etmez miydi? 

Selami İ7Ze-t S.?' o:!ir-:- kil 
" Dcil M.1.§ tilrkleri "Lebleblcl HorbOl'e 

ağa,. filmindeki kıyafetleri yatıyor IUUllİ 
yaban muharrirleri yabant telakki ederim. 
Fakat bununla beraber Osmanlı deYrlnla 
kıyafetleriyle çeVTilmiş filimlerin Avnıpaı. 
ya gönderilmemesine taraftarım. Fakat 
gönderilmesini aleyhimizde kasti bir haııı 

reket diye alıp, bu yolda hücuma geçmeyi 
de ciddiyetl~ kabili telif bulmam,. 

Muhatabım Leblebici Horhor aia fil-

b:triç memleketlere giden kuriyelerin döviz minin bugünkü Türkiye hayatım taaYİf 
;htiyaçlan bu halden müıtemada. ettiğini sanan muharrirleri uteclili .- teo 

Bundan ba,ka karanamede gümrük mık takki etmekte hürdür. Y alna yahua 
buzlarına giimrüklerce dercedilecek met • memleketlerde böyle telakkilere tesadüf 
ruhat ve zivaa uğrayan ~ümrük makbazlct· • h !!_ ..... _ ı---ıı.-- _ .. b • • 1 • " • d'" • •1 etmenın er zaınan mw:wnuı o -.ıuu ... rmm nus aı sanıye en uzenne OVIZ ven e- • • 
bilmesi için ifası lazım gelen muameleler bu telakkilerin de aleyhimizde bir Pros-
~111 kkında da hükümler Tardır. ganda teıkil edeceiini kendisi de taadili 

Ankara'ya dönenler 
Maarif Vekili Abidin, Nafıa müsteıarı 

Arif, varidat umum müdürii Rüpü Beyler 
'ehrimize gelmiılerdir. 

Hir zabıta "·aka~ı 

etmiı olacak ki bu neYİclen filimlerin A..,.. 
rupa'ya aöndenlmeaine taraftar olmamp 
nı ıöyliyor. Her gördüğü kaıurlu hareketi 
tt'nkit etmekten çekinmiyen V akıt mubu. 

riri bu fikrini benden evel de aöyliyebilir 

di. Ben de aynı feyi söyledim. Aynca k 
filmin sanat bakımından biç bir kıymet ta-

lstanbul, 1 (Telefon)-Bugün zabıta biri şnnadığanr da ilave ettim. Selimi izzet 
türk diieri rum iki kadmm çocuk düşiirme- Bey de aynı fikirdedir. Şu halde kendiÜıı 
ğe teşebbüs ederek hayatlarını tehlikeye ni bu kadar kızdıran ıey nedir? Bunu cö~ 
koyduklarmdan haberdar olmuıtur. iki liyor: Ben ipek filim ıtüdyoaunun bu ha 
kadın da lıastaneve kaldrnlmı•lardır. ikisi-
nin de hayatı tehlikededir. Stbep olan ve 
tavassut edenler hakkında tahkikat yapıl -
maktadır. 

rcketini ''bizi gülünç etmek için,, ''kasd 

bir hareket,, diye tavsif etm.iıim. O J'aDt 

mı tekrar okuyunuz. Bunun apaçık bir İfw 

tira olduğunu tasdik edeceksiniz. 

Ortada yapılmıt ve milli menfaatleri. 

mize uygun olmryan bir hareket •ardır, 

bunun sebeplerini ara§tırmadım ve araı 

trrmam. Her kim olursa olsun bir türkün, 

tü. ldük aleyhinde kasti bir hareket yapa. 

c • ğını havsalam bile almaz. 8- ,.Iıua 

yapılmıı olan hataya itaret ederek böyle 

bir milli temsil iti için sinema da dahil ol

d nğu halde memlekette bütün nqriyatı 

kontrol vazifesiyle mükellef olan Matbuat 
Umum Müdürlüğünden müsaade almak 
iycap ederdi, dedim. 

''Tilrk inkılabına, türk terbiyesine, türk 
sı:viyesine, türk bilgisine aykırı düıen her 
şeyi imha için elbirliği ile çahımak, eğri 

yolu tutanların hareketlerine düzen ver• 
ml"k için uğraşmak hepimizin vazifesidir.,, 

Bunlan söyliyen ben defilim, Selimi 

izzet Beydir. Hem de bana hücum eclell 
1yazısında söyliyor. Gene Selimi izzet ~ 
bana, kendisinin de vazife diye tavsif et• 
tiği bir iti yaptığım için hücum ediyor. Ş• 

halde kimin kimden insaf lıtemiye haldı 
olduiunu siz takdir edin. 

Leblebici Horhor ağa operetinden filim 

çekmek doğru olmıyacağmı hiç bir zaman 
idc!ia etmif değilim. Muharririn bu baJmn. 
dan §İrketi müdafaa etmek lüzumunu ne
den hiuettiğini anhyamadım. Hem bu ta-

mamen mevzu harici bir bahistir. 

· · __ .. .. · l kt d" e· taraft Sunorurlu • Çorum yolunun açılıtı Çorum vılayetınde umran faaııyeU gun geçtikçe yenı eser er venne e ır. ır an •- •• 

Selami izzet Beyin evelce bana yaptığı 
' :l' hücumda kullandığı fol ve yumurta 
' biblerinin yeraizliğiM. itaret etmiıtim. 

ıharrir, bu hücumuna da öküz ve bu
~ğı gibi mevzuun ciddiyetini ihlal edea 
laübalilikler karıttırmaktan kendini alamao 
mq. latediii tanda, Ye iıtediti tet•ihl ... 

• ,.. __ h,. __ da J •- • _Lu ihti lannm tamamlanması açın ça-yapıhr ve yeni ve muntazam yollar mey dana gelirken bll' ~•r•n•a mem eaetin ıuun yaç • • 
h§dmaktadır. Resimlerimiz biri Çorum - Sungurlu yolunun açılqı ~layııiyle Sunı urlu' da yapılan yol bayramı ıntıbalanndan 
birini, diğeri de Çorum' da yapdan doium evi biauını röttermeldedir. 



SAYIFA 4 HAKiMiYETi MiLLİYE 

• 
1 

r abancı posfmı • 

a vyet mu ri kongresi 
yun devri - E · yuııanlılarm ilme }aptıkları hizmet: -

i ri i-tidatlannın sebehi - 'Fal .::il 'c terkip kabiliyetlerinin derc
eelcri. 

Birçok tanmmı~ yabam:ıı muharmrle~ ll:afmışttr. Sa:vyet Rusya zili.niye.tinin yeni
,rin ve t:ıunian arasnrd;r kıym~li türk edi~ denı inşasını gösteren küçük. teferrüata ka 
lcri Falih Rıfkı ve Yakup Kadri"nin de fi derecede ehemmiyet verilmiyor. Yeni a 
miiŞ.atıit ve davetli sıfatiyle hazır; bulun- dam biJnassa s._aculdar arasında yetış,iyor. 

E~elk~ makalelcrimizde eski: Yu- sanlara faikiyeti sebepleri uzun za- duklan Sovyet muharrirleri kongresi Mos- Halbuki Sovyet edebiyatında çocuklar tet 
nan d'evrınden evelki devirlerde ya- mLındanbcri miinak~a ~eminini teŞ- kondaı toplanın~ ve çalışmalarma haşla- kil: edilmiyor. Sovy~t kadım da bu ed'ebi-

Filhaki:K: mı tır. SCN)ret Rusya'da toplamşınaı pü yoıtta kafi d'cırecede tetkik edilmemi tir. 
pılan işleri hulasa ettik. . a, kil eder. Akfa yakın olarak şu se- bü.yük bir ehemmiyet verilmiş ve pek lıü· Sovyet edebiyatı yalnız rus diliyle yazıl-
eski medeniyet devrinde yaş:ıyan ın· bepler kabul edilmektedir.: .... - · J b ;;1..... ş ola bu ı: n rede nu~ '"'etlerden mürekt. ..... dcgwildir. Bu, Sa:u 
s:ınlarm bir kısmı yavaş yavaş A:k- YW< umıt er rrg,.a...mı n ·o g ... -:r '""' """-t' 

1) Fikri istidatlarının melez cet- konuşanlar ve fikirlerini söyliye.nler yal- yet topraklarındaki birçok milletlerin. ayrı 
deniz ve Ege sahillerine akmışlar. ter.inden tevaırüs etmesi ihtimal da- nn muhar.rirlerden ibaret değilliirı. Halka diliyle yazılmış olmalanna ve. şekil ayrı-
Burlarda ÜÇ mühim terakki merkezi tahsis edilen tribünlerde Moskova'nm mü- 1ıklarına rağmen esasta Birleşen geniş bir 
görülüyor ki, bunlar da Nil ve Fırat hil:indedir; nevverleri, iş~ileri ve.. tcltni:siyenleri,.. fabı:i- edebiyattır. Savyet tenkidi dalia faal. daha 
vadileriyle Girit adasıdır. Mısır me- 2) Muhakeme ve münakaşada, k:ı ameleleri namına kongreyi selamlarm- canlı ve elastiki olmalıdır. Kendi kendini 
Öeniyetinİn cioğup batması, Babil tam manasiyle,. serbestiyet ve hür- ya gelmi~ &eyetler, pijoniyefer, deniz ve tt>nkit efzemdir. Çünkü Sovyet iş~isi mem 
mm takasında birçok büyük impara- .ci;yetin me\lcut olması muhakkak o- kcira kuvvetlerine mensup heyetler de ha- kkctinin muharrirlerinden daima daha faz 
torluk~arm. ~ulup yrlalmaST. Gi'rit lan sebeptir~ Ba.Dil:, Mı:s.ır, Gfnit gibtı zır bulunmuşlar ve ar.ısıra da fikirlerini lasını istemektedir. 

mrlhe?e~1·ykeb~~kaçdılıp. kapa~masr t~- eski medeniyetferde ve hatta sonTa- soyliyerek müzakerelere iştirak etmek su- Sovyet muharrirleri birliği yalnız ede-
m ı uyu cvrıne gıren mu- 1 k I d 1 retiyle edebiyata karşı alakalarını ızhan biyatÇ;rlıum maddi menfaatlerini müdafaa 

him hadiselerdir. İkinci Büyük .!- ı:n bazr mem e _et :r e papas arın. ı-tmişlerdir. için vücuda getirilmiş biı: teşekkül cleğil-
;virde eski Yunan ve Roma medeni- clinı. adamlarının ınhısarı altında bu.- ı 7 ağustos günü açılan kongrede fah- dir, bilhassa zihni ve manevi anlaşmalan 
yetlerinin doğup batmasını görüyo- lunanı ilim cansız düsturlar şeklinde ri reis ve reisin intihabından sonra muhte- ve yakınlaşmaları temine yaramak gayesiy; 
ruz. Üçüncü devirde ise, Akdeniz idi. lif komisyonların s-cçilme işi yapıfm11 •e ıe teşkil edilmiştir. 
havzasında yaşıyanlarıIL gittikçe za- Kabin sunfma mensup olanlar - önndan sonra Maksim Cmli:i'nin pek ~ok Ferdin faaliyetini tahdit etmek değill 
yıf düştüğü ve buna mukab~l Avru- tlan gayrisinin yeni fülgi aramasmaı ..,lkrşfanan bir raporu ~i~fenmiş.ti:· fakat ona en geniş imkanları vermek la-
pa halk.mm kudret kazandıcrtruı ve ·ı d" b , . __ kA B'"tiyük Sovyet edibının kanaatmce ed~- zımuır. 

.. • _ .. c.. cevaz ven mez ı; u arayıcıJ.dJ. a- . . 
nihayet. asrı medenıyett goruyaruı:. hinl d"" lakk. dil" d' bıyatm ılk şartlarını te~ki1 eden masal v e Hataları yanında So"yet edebiyatınını 
""arihin· muı... .. _1:ı: de~irlerinde ""'rt erce uş_man te ı e ır ı. efsaneler iptidai adamm, işçinin işindenı v k . tl . vaı:dır- Bu. edcbiyatt ı.A u..u;.ı.u. ' G • ilk de . L de b"lh skii .ı..ırça mezıye erı -
kalmu bir kısrm balkın daha metle.- er:çı: vır er • ı assa e mütevellit yükünü hafifletmek. işinin ve- . d bi atlarını mevzularını mütcnev-

:s M d . .._:_ . .:ı 1_;:h· 1 ., · · · ·k· a·· ki d.. garp e e y 
-1:' halkkütlesinimagwlup edip metle- ısır me enıyeı.uıue, - m er ıı.- rımını artırmak, ı ı ve ortaya 1 uş- n·-· 1 eri:cfe.. bıra1'mıstır. Rus. bur;uvm 
W.: • • l . . Vl ıg1y C g • ~ 
niyetini ezdiği ve bımlardan mede- min tera.ıtkisine hizmet etmışlerse manla~ına karşı s~lah aıı:nak ve tabıatın edebiyatının hayata girmesi ve <m:.::\ Uı.c-
niyet dersleri alıp dünya.ıırn lideri de s-onradan ilim meselelerini dinı muh~hf ~~vvetlen_y~e mucadele etmek te- rir.de tesir sahibi olması için yüz sene lfi-
-'d - ·· :~1:: B billil k r~· !layullerını aksettınyordu. •:ı· S d b·yau on ı..:-. aen~e-ua UoO-U gorw.uyor. a er, sumer· orensipleı:iyle halle calısara es~tı . ~ lri b' k-ı ·- .. b··ru·· zım g~ı.uı,., a\.".J~t e e 1 ""':ı • 
h1 • - lı- · · . Buquvazı ç ır zaman u turu u n .. PICZ'~ aswıycliler, uanhla:r, yanan hayratı da bozdular B11ı erart altın- . - . ·~· f • . rı· iliti" ı k bu tesırı yaratmıştır. 
•-- 'L-. lı1 b- :ı. • • • · ınsanlıgın mKışa ı ıçın uır ı yaç o ara . . . d . ...-, nıua.yct roma arın trUJUUl'llı ta-- .:ı- t _1 _ı:_· • _1_ ba:t·lt ola"'a<i.r ac::ı' k. • . t .1 1 

·r .
1 

··- Sovyet memleketı muharrırlerın en gıt-
\.1- .. ,_, ___ kendilerinden ı uaı eı:'cus..Kının p.:ıı:. .. ı=>'"' :;( - tı!lcrk ı etmemıltrr. şçı ere çı tçı er ogren . . 
-v edenılı:_~e_~~kıı. tl' t- ,__ ka--ı:rr Bereket ver:sim ki vtm!l'l"rhiar mck hakkından mahrum bırakılmışlardır~ gide daha fazla Ş_eyler ıstı.yarsa bu, oura
.IQ!lla ge ı:;ı..w;ıre yıne c cseı:r uuı w:- 1.1.1 • J -·--· • b.. .. k cJı • et~ 

da payras- reşkil'atr o kacfar ileri git- Filhakika "halk terbiyesi., namı altında da edebiyata verılen uyu emmıy ı: 

fttlmıış°:'". • . • . • mern · ti Bunlar hurafat ile anan~ birçoli: ieyfec y.aztlnıış v.e sö:ytendi. Fakat gösterir. 
GerÇII birım:ıı devırde yaşıyan m- ,,. ~ · _ _. hakikati haWe iş'i_i kütleltri ırk, milliyet, Sovyet muharrirleri kong.resind.en çıkanı 

IBJll:ar birçok şeyler keşfetmişler ve: VIJ akidelere 0 kadar bagb degıldiler.. sınıf ve din farklariyle inkısama uğratılı- yeni muharrirler birliği ne y<.!pacakfir? Bu 
nıühim i lft" yapmışlarsa der, 'öunlar Mesdcbmi serbestse münakaşa eder yordu. birlik yalnız mesleki menfaatleri düşünmi-
lli:m bakımmd objdctif olmaktan ler ve.: iılme hwılutsuz olarak canlıı Sanat nokta{ na:r.mndaıı en: nıükemmet! yecd: taka.t edebiya.tm heyeti umumiyesinı 
ldy~~ .. ~ .. ll~ escı:leır b~ biıı: şdtil vermeğe çal'rşrriaı:d'r. e em derin tipler: Hergü:l, Ptomete, dok- deki menfaatle: uğra§ac:aktı.t. Birlik müp-
•t ilim batın ıx;m de~~ ha.yat mtır Yunanlrfann ilmi bizzat ilim ha- ror Eaua~ ı:us halk. masalhırmdaki kahra- udilerin idaresini eline almalı,, anlan tq
?d~~i ve konf~ iç.in ya~~:· tın fç_in sevdikleri ş_üphes.izdir. On _ mcnlar ve kukla oyuım fOlkloıı ta:raimdaru kila.tlandınnah ve Jaıv.vetle.rini muhtelifi 
Dk ıkı makalemizde arzettıgımız; l " a1d _ ,,,;h' ··~:. yaratılmışlardır. Feodal asaletin eseri olan sahalara tavcih etmeli ve. anlara çalışııuı-
•eçhile bu musahabeleri daha ziya- a.ı: eşyayı. _:ıgu ~~ r;~ 

1 
fil ortaçağ, ronıarı bilhassa l'atihı tipiyle ala· sım ötretmclidir. 

C!e objektif bakımdan yazmağı ve: .esas. _kabul etmışlcrdı. tm 
1
• ar ~ kadar olmuştur. Maksim Gorki'nin bu sözlerinden sonra 

teceddüt devrinden s-onraki devirle- ~biycUI ve sanat aşkD kada::r ırı:yazı- A:ntı\i:lte dcvnnde Mnm:'ın haydut ma- kürsüye komünist ıne.ııke:ri komitesi katibiı 
n bz?crea yeı: venneği esas olm-ak ye, mantık ve hnalifikitt sevgisi gö .. salhıriyle başlıyarak Atina. ve Roma tari- fdanof gelerek fırka namınaı Savyet hükQ
ab ettİğİmiız do12yiı asrlı mev- rülüyor. Takip edilen usullerderu kiyle Rönesaruıa kadar uzıyan ve nihayet: metinin edebiyattan beklediği şeyleri an
mumt.12a ilriıxiı ~izle b~hyac.a:ğw. birçoğumm yanlış ve- İstidfallerin- zamanımıza kadar ~len burjuva edebiyatı: tatmıştır. M. İdanof, yaprlan litkılaptaru 
Bu ~rn kxsax:a gözden g~iroiltten: elen coğumın saçna ofmasma rağ- ba.z:ı.. unutulmaz !rCİ1reler pratmıstır~ Bu- sonra Sovyet memleketinin ikttsadi, ıiya
aoma liçüncü mühim de.vrc girecc~ rik· . I • d k RUSUZ müna- nuııla bcı:abez bu edebiyat. daima cemiyeti si ve fçtimat &akımlardan manzaran ta-
ttz. men 

1 ır ış ~n ~ °1: _ . . hariciı bir hayat. yaş.ıyan tiplerle. haydut· mamiyle değiımiş oTduğunu v:e edeôiyatmt 
" kaşa etmelerı hakıkatı oldugu gıbı tarla dolandırıcı ve katillerle meşgul ol- bu seri değişmeyi adım adım takip ederek 

" " görmek icin Iazımgelen birine~ şar- muş,' "faydasız adam,, tipini tasvirden u- aksettirmesi iycap ettiğini söylemiş, Sov-
Tarihin eski devrinde Yananis- ta uyar •. İlmi araştırmada takıp et- sanmamıştır. Bu edebiyat Şekspir devrin- yet edebiyatının dünya içinde. bir ideal ta

tanflda yerleşen melez ırkm fikri tei- tilUeri usuilerden: çoğunun yanlrş tlt>nberi tiyatroda da roman vadisinde de kip eden yeıane edebiyat olduğuna işaret'. 
lli ve muvaffakiyctleri zamanr:- olmasına şa~amahyız. Cünkü bw1 daimi bir inhitat halindedir. Bununla be- etmiştir. 

aıızda yaşıyan insanlalillt hayalleri- lar bu usulleri yeniden yeniye koy· raber realite iki üç asrr evel gibi şimdi de Burjuva rejiminin feodalite Uzerine za-
nl daima g,ıoklamaktadır:. l dr •debiyatçıfar için zengin mevzularla dolu- ferin i müteakip burjuva edebiyatının en 

Yunaniıstan'a akan insan sürüle.- 'llUŞ ar : • . _ . . ı:lur. Halbuki ou edebiyatta ı:ıe:e~a _bir b~n yüksek derecesine çıkmı~ oldu~ zamanla-
• .. 1 , __ b" bir" l ka 'l?ahlil l,.ab liye;tler.ıne dıyecek kacı, bir politikacı, bir sanayıcı tıpı ta!Mr- rın şimdi rok uzakta kaldığına ışaret edenı 

rı YUZ erce SellCua:. ı.t lY e yııa- '\T ' • d"I 1 ~ ' • ·ı ' l: 

. . . yok. ı: etı ır rn erı nyazıyecı er. de hiç bfr zaman "faydasız adam,, tasvı- hatip Sovyet muharrirkrinin şimdi romaOJ 
ı:ak: tarih~ eski Yunan ıı;kı ~e~- kül halinde alınırsa, riyaziye tarihi- -ind'e gösterilen sanatı bulamayız. Avru- mrvzularmt fabn'ka atelyel ııinde, çe1yus

Jen melez bir ırkı meydana. getırmış rıin en ön safındaki gruplardan bi- payı bu yaratma iktidarsızlığına sürükle- kin kahramanlarının macerasında aradık
tir. Uzun süren dahili muharelıeler r!ni te5'kil eder. Terkip Kabiliyetle- ıniş olan sebep sanann serbestisi~i, yara- larım ve yeni rus edebiyatının başlıca e~
yüzünden fikri terakkiyatın il!< sa E- rine gef1nce birinciliği bir ta-rafa hı- trcı fikrin_ i~tiklalini ~üdafaa etmış ve sı- hasının yeni devri kuran i~çi v:e çiftçiler 
halan pek batidi.c. Nihayet merkez k 1 "k' ·ı· -. b"l k az mflar hanemde edebıyatm tek başına yn- teşkil ettiğini ilave etmiş_ tir. 
' . . . ra a ım, ı ıncı ıgı ı e azanam abilece-·ni san olmak hatasıdır Bu- . . aen. .zıyade muhıtte, anavat.,""'ri.an zı l B .. J-!:: .. 1 .. 1 l bak hrsa kur FY ITT mış _ ind kıym. Dinleyiciler arasında Ç.clyuskin heyeu 

d d . . ............ , ·l • ·de ar. ugunKu o çu ere ı nunla beraber bu edebiyatın.. ıç e et .. M Ş "t b"ı: aralık. avag·a ka-lkarak 
ya e enız aşın ınusu;;.ı.ı.ı...< ·.~ d kl •1. Lcri b' .• . 1 k k . . . 0 b b ı:eısı • mı ı J ' 

b. ıkl k h ket. . b ~ ı dı- u an ı ım n, ır ıKı par. a no · li şahsiyetler de yetışmıştır. ar ın u- ba .t b" kari sıfativle sör söyliyeceğine 
ır uyan ı are ınııı a~ a g:r . . .J:li üh" • 1 d - .. k"" uh . . 1.t den ümirs" l"k sı u: 'J - -ı.. İlk Yi kt b' G ~ ıstıısna euı rse, m ım o ma ıgı gun u m arnrı rea ı e ız ı . t ttikten sonra son sefer nnasmcb. 

goru uyor. unan me e ı :ır· . a.·· "h"l" . h. t kle gölgesini ka ışare e 
bi A d 1 h ·n - d d ı asikardxr Zevk meselesınde be ıı.- nı 1 ızmıne ıcre etme y- b • ·· erine tacnvabildiklerL kİtaplan er na o usa ı erın e ve a a ann- · • h d d d _ r Rus edebiyatr 19 angız uz rJ 

öa açılan 1yonya mekteö-idir. fut- vatta en iler.de gelirlet'. Gotik tar- e en a am ?gmuştu · 
1 

lC A , rada yüksek sesle okumuş olduklarım ve 
. •1ncu asırda bıraz gel( o ara vrupa nm d k f ı · ff deler temin ya'nm cenubiyle Sicilya'dalci müs- zındaki mimarinin mü'srifane tezyı- . . .. .. .. d T 1 t 0 

bu eserler en pe az a ıs ı a 
1 . . • ı - . . . -•ııden yurumuş bu tarz a o s oyu, os- ettikler.ini sö lemiş ve ~ok alkışlanmıştır. 

tem ekelerde açıian ıkinci me ttı llJ natı karşısında yunan mımarısmın -c-fı!ky gı"'Ui lfüyük muharrirler yetiştir- y, _ . . 

bınm takip eder. Atina"nm maruf i- 1Jasitlik ve sadelik ve güzeIIiği der- miştir 1907 - 1917 devresi rus edebiyatın Kongrenin. 21 ve ~2 agku.stos Gtarıkh~~~e 
k• k b' . kad . . I }' . . 1 l 1 • de Ma sım or ı n•n 
' t rne te ı, yanı a emısıy e IS~Sl at ~ze çarpar. Eski. yunan. mima- da "yaratma hürriyeti,, fikri hakim olmuş top ana~ ce. se erın . . ·. 
()aha sonradan _açılmıştır. En. son r:si, heykeJtraşhğı. ve edebiyatında ve bu hürriyet garp bur.juvazisinin nruha- r<tporu urennde fransız mu~nrrırı Jan Rı
olarak İsl .. cncleı:ıyede açılan mektep r 1 ··bal w ~ ... + 1e<te"' eser ~azakar zihniuetinin müdafii olmuştur. ar Blok fikirlerini söylemış ve bunları 
velk·ı · · "l d bırak.mı n az a mu cga '\le gu.':l.4er"-c.~ "' ~· . . . 

1
• 

e I erını gCJ ge e ştrr. -'"1 •• .• •. nl ' Rus münevverlerinin tarihinde bu devre !'lıünakaşa eımiştiı:. Çimento ısım ı meş_-
eb. asl -~-..;ı__ ~~ar Bu!!Ull: kucük heyeea a:r . h • · k.. •· 1 ek: 

mekt ın pap ar tarC:tL.lllU4ll. Y~ ·r l · k,., . . k ll d w b l yüz kızartacak bir leke teşkıl edecektir. hur romanın mu arrırı ursuye ge er , . la b' . 1 ac e etme ıçm -u an ıgımız o . . . . b" b 
1 

k t' C1an: soruraı ınsan rm m senelrk İnkılap Sovyet edebiyatı i~ın yenı ıhtıyaç- Sovyet ede ıyatının aş ıca no sanının ı-
uykuya dalcfrğr görülüyor. Yunan malzeme karrpsrnda Ylmanlılaırm laı ve yeni vazifeler doğurmuştur. Tabia- pik çehreler yaratamaması olduğunu söy-
ttıektebi denince bizim bugünküı ına basitliğini takdir etmemek haksız- tin kuvvetlerini idare etmek sanatını on- fomiştir. Ondan sonra Leonid I..eonofr söz 
masile ikinci deviı: kapanıyor. Bun ... lık olur. Yunanlıların en büyük a - 1'1ra öaı:etmek için kültürü bütün fertlere almış Savyet memleketinde edebiyat saha
na.da bildiğimiz mefrtep anlaşıl~ damlan bile basit işferde bize naza- teşmil etmek Iazımdır. IrlC, millet, din farlt smda yapılacak muazzam işler olduğunu 
malıdır. Burada mektepten mafrs~t ran o kadar lıüyük nata işlemişler- tıriyte aynlmış yüz milyonlarca halk bü- ve bu işleri başarabilmek _!~i~ üç. misti , beş 
bir "fikir mektebi" ohıp etrafına hin diır. ki bu hata.Iardarr dola t nltitle- yü1c bir cehalet ve batıl itlkatlann karan· misli çalışmak iycap ettıgını anlatm1?tır. 
takım talebeler toplııımş olan: bir · · d kurtul~~ la yıF eka b' lıldan içinde kalmışlardı. Sovyet rejimi Ermeni muharriri Şirdan zade Erınemsta-
ho · f" .~ _r__: ·..:ı rı:mız en ... , ...... yvr r. a t ır ·· ·· · ı · · · b" d "yete kü"l '" .. 1 ·· h ... dak. yenilikleri anfut-canın talebeler~ ikir ve c:ı..;uue- • • • • .. dunun esır ennı yem ıı: me enı , - nın ı:u tur ayaun ı 
&ini vavrna3Idıı:. efe o devre ınıp vany~tı .. ona: gar.: türe doğru gptüı:mek istiyor. Sovyet mu- ~ş ve 72 ya ma giren hayatının en mesut 

Eski Yunanlıların fikir isleri iti- muhakeme edersek bu.yük ve ebedı >ıarrirJeri, faaiiyet:Ierini bu muazzam işin "'ünlerini şimdi yaşamakta olduğunu kav
f>ariyle kendilerinden evel g~len in- kıymeti hai:z eserier de göreceğimiz zirvesinden tetlük etmeli, ölçmeli ve teş- d~iştir. Büyuk Savyet muharriri trya 
~~~---~'!!!"....,. ___ ...,.....,....,~- niphesizdin. unanlıiarda bulduğu- 1dlatlandırmalıdrrlar. Kitaplann merkezi Ehrenburg Sovyet edebiyatını dünya ede-

re yazmakta serbesttir., yalnız ba~kalarına muz maI.Zemeden bircoğunun evel- ahsi i , yani işin yarattrğr adam almalr_ biyatma karşı müdafaa ettikten sonra bu 
ait aöz ve fikirleri tahril etmemek tar- ı.:. d • '--d :.;_t • ı..iİe yoktur. Ta- 19 uncu asrın garp ve rus edebiyat.!arım fCmi edebiyatırı hatalarını zikretmiş ve iş-

~ evır.u:ı: e ı.uen u • • . f • • 1 faı:. "k .• d k- h t an ti,yle. YAŞAR NABl • • . • esas fıkrıni vermiş olan cemıy:e.te zıt ert ç_ının ya nız un a ıçın e ı aya mı -
Not riliın esin d.Cvirlcrıne bakılırsa ~- olmuştu. Ve fert ekseriya bu edebiyatın Tatmak kafi gelmiyeceğini, çünkü bir insan 
Yaşar Nabi Beyin, geçen günkü saye- karda saydığımız hatalarına rag- eserlerinde. "faydasız adam,, 1eklinde. te-tolan işçinin sevmek, ıstırap ç_ekmek ve dü

mızda çıkan "Yayla Dumanı,,' isimli yazr. men yunanfılarda yükseklik ve efe- zahür ediıordu. Halbuki Sovyet birll~n- ş_ünmek gjbi i~sani tar~fları o~~~~u~~t, 
sı yanlışlıkla tashihsiz ve b.a.zı hatalarla rinliK görüyoruz. de "fa~dasız adamu mevcut olamaz. Sov- bunlan da tetkık etmek ı}fcap ettıiını soy 
çıkmıştır. SALİH MURAT yet edebiyatı realite sahasmda ıene geri lt-rniştir. Daha birçok muharrirler söı al-
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tedavisi 
ve a 
tık ya.2..lmu-d.ı · l~ :ıs_ı: h ·~' "'uın .. ıe

raı;etin rolündc.:n" lıcıhs..tnııştık. Bu un 
de. kanserin tedavisi ~c ncvı:.ut lc<lavi . .::r
dcn alman scriri 111.:tice er len b hscd cc-o 
ğız. Açık soy,lcmclt Iazun g,._lirse .. k e
rin ilacı'' yoktur. Şimdiye kadar kimyaca 
maddelerle, muhtelif madenlerle, .zehir 
!erle "yılan zehirleri" a~ı veya seromlar• 
la ve nihayet gudde veya ur hula.>alarJ He 
yapılan bir~ok tecrübelerin verdikleri ne• 
tıceler menfidir. 

Bununla b.ccaber birç_ak kanser vakala• 
rı hususi~etlerine göre muayyen tedavi 
metotları sayesinde kabili şiiauır. Bu me• 
totların başında cerrahi müdahale, radyo· 
ter~bi (X) ~uaı veya radyom ve sonra elek 
triğin muhtelif şekilleri veya hararet g~· 
lir. " ELECTRO-COAGULATION~ E-
LElCTROLYSE ,. bu muhtelif tedavi U• 

sulle·rinin gayeleri. kanserli olnn bütun 
Ltnsurlarm kökünden kaltfırması esasını 

istihdaf etmel<tcdir. 
HalbuRI kanser fıastalığı liaş;langıcın· 

d'a tamamen mevzii bir ftastaT'ıR ofduğu 

halde namütenahi kanserh &ocreferin ço
~alması sayesincfe sag,fıklı ofan örgüleri 
"hesç" JCaı>fıyarak Fıabıı; bir uru meydana 

t •• l - y n lTi --ı:;.-r--:-: -ı ...... •-
0..""' ırır er. ~\l UIUd iCtl~:"""'"• ·nu --·=...... 
n~ueier bil~barc vücu<lürr daha uzaR nak 
tala-rı11a dbğru yürüyerek or4lda da J<&ın· 

se. tczc:füfort'Irrr yaparlar ve işte böylece 
nastcıllğın bütün vücudc sarılmasına scl)e 
ofyet verirler. Fiell:imferin serlri ofarak 
g0rdükferi &u hastalık seyrfnin ftangf mo 
kanisma altında tezahür ı:ttiği, birçoR a• 
r.aşt.wna.Jau. raıbncıa. la}ltkiylc anlCIŞllma• 
mıştır. Sebe2' olacak. oı:::ta.~a korum. iddia• 
lara. bakılırı•a meuit tahaı::ciiş_lccin bilhas • 
sa. hastaliğuı.. husuliin.e. sebebiyet YC.rmak· 

tedi~ Bancia:ı baş4 ~ISlaı:uı. hususi ita 
bililfc.tleU de. h;rı;talıiJnı olıı§una. amil ali• 
rr.A:lktaörr. Bill:ı.a.ı;.aa, soıı. araştıırmalarda. km 
serli insanludıub 1att ınünas:t:: be.t.lerim mey 
dana ~ıiması iıinı ~~Haddi 
zatind• ~ ehe.ıwW.~e.tli. alan. buı a.raş,tı.r 
mal~ maalesef henüz miispc.t bir. rıcti4e 
vcrmediklcr1, ~bi ayn a.~o alınan teca:ühe 
n~ticeleri de çok defa birbiı:letir.c lllSıml 
maktadır. 

Bundan ba~ka henüz. t cdihct sahasnı.• 
dan ~ıKmıyaııı bu )larım Jamalak n:uac.iy;c 
terdeki ifmt esaslar: maalesef yanlış bit 
zihniyetle hastalara tatbik edilıne.ktc vo 
bu suretle pek çok hastaların hastalıkla• 
rrnı iyi edememek bedbahtlığına sc.vket• 
mektedir. Bununfa kastetmei istediğimiz 
natamam oran öu ilmi csasfarla kanseci 
tedavi etmeğe çafışmaktansa daha müspet 
biı neticeyi veren klasik ted'avi ile uğra~ 
mamn daha f.ıydafı ve makuf bfr te.dbir 
olacağını anhıtmafttrr. 

Filliakika erk.en bir teşhisle hastalı• 

ğııı mafidut olan fdalfyet sahasını vücut 
harici etmeft ve yahut lıastahğ_ı o nakta • 
da gayrı faal bir llale sokarak yayılması· 

na mani olmak kabil iken neticesiz. kdl· 
mağa mahküm tecrübelerle kıymetli va· 
kıtıleri kal"betmcninı mmrt:ı:!d ·en;; bit 

b..reket lamıyaca..,11 şüphesi-.ıdu: 

Şu halde katt3 rın erlren teşhisinin, 

sr.afrğm tcd"avi eöıl'ebilmm için büyük 
.-e ~ Fıayati d?cmmiyr.tT wn:hr. Hid
talığm ilk te§evvüş ft' tezafüiratı a ğnsrl 
ve patırdlsndir. Bu sebeple birçok kiın· 
c ~ler gafil avlanırlar ve yalhrt füıstalılôır• 
nnı hissetsder föle Küçük Bir armı diye· 
rek ehemmiyet verip hekimlerine gitmcı:• 
ler. H.alliakit cilt, d1l ve unkurafüm karha• 
lan ilk anlll'i'mda tzm:rmen ka6ili şiracltr• 
aı. Biraz sonra mahiyetlerinf nulasatatı 
anl;;tmağa çah~nğımrz tedavi usulleri 
s:ayesinde kanseri tedavi etmek peK3fİl 
mümkündür. 

Kan::.cr tedavisinde kullanıran metot• 
arr iiç zümreye ayırabiliriZ': 

1 - Cerrahi tedavi, uruu ve ura kom• 
şu olan örgülerin "nesçJerin'' büyük bit 

· ıe kısmını. da tam men çıkarmak şıutıY 

ı..:c:n~crin cerr.ahi tedavisi şafidw. CiörU
lüyar ki, erke-n t .. hisin kanserin 9ifasııı• 
da büyük bir kıymeti vardır. 

2 - 'EL.ECT O - COAGULA..TLO~ 
ve ELECTROI.Y~r:" ile tedavi: Bu u-

suller.- ancak ~!c.. ıı ' i olan lanserleı::de vıt 
'l"k: e.ıfüchilir. d 

• ..: rJI. 3 - (X) ş.ı.:2ı ı.~ radyom:- Halbuı:u 
. saıııı· yorr: ve (X) !:J"'r • kan.sen tednviııı 

. b" .. -erindB "nışlar, bılhassa CjOcuk ede ıyatı u .. 

Jikkate değer bir ra[>?r akunmu.ştur ... tUrl 

Sovyet muharrirlerı kongresı . bu al<• 
Sovyetler birliğinde pek büyük bır al 
ile karşılanmıittt4 
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sında günün en mühim meşgalesini teşkil 
etmektedir. 

(a) X şuaı: "CROOKS" tüpleri deni
len hususi tüpler içinde elektrik ENER -
CİSİNİN tahavvülü sayesinde elde edilir. 
Bu şuam husulü·şartlarını anlatmaksızın 
diyebiliriz ki (X) şuaı ziya şuaı itibariyle 
radyolarda kullanılan "HERTZIENNES" 
dalgaları şuaı gibi, dalga uzunluğu itiba
riyle karakteristlik olan dalga ihtizaz per 
desine mensupturlar. (X) şuaları oldukça 
geniş bir perdeyi teşkil ederler ki, bunla
nn en uzun dalgalarına hekim dilinde: 
"yumuşak ve az kabili nüfuz şualar" ve 
en kısa dalgalarına da "sert ve kabili nü
fuz" denir. 

Ampuller tarafından husule getirilen 
şualanmanın vasfı tüpün hudutlarındaki 
elektrik potansieli veya voltajma tabidir. 
Ne kadar yüksek olursa şualanma da o 
kadar nafiz olur. 

b) Radyom: Radyom madeni üç tür
hi ziya neşreder. Bu ziyalar rumca harf. 
lcrle isimlenen (ALFA), (BETA) ve 
(GAMMA) ziyalarıdır. İşte kanserin te· 
davisinde kullanılan radyom ziyaları da 
bu üç nevi ziyadır. 

(GAMMA) şuaları dalga cins ve tabi
atı itibariyle (X) şuamın aynıdır. Fakat 
bunlardan daha nafiz olup 20-30 santimet 
re kalınlığında kurşun gibi şayanı ehem
miyet maacn kesafetini bile delip geçmek 
tcdir. Bu şua 2.000.000 volt gibi yüksek 
b r • ıısıyc l f aıl.ın_ t.c.:rnb ... etme: •• 1.. u ı ı. 

Radyom, karbonat, klor, klorür, bro -
mür emlahı halinde ağızları mühürlenmiş 
ve iyice kapatılmış tüpler içinde muhafa • 
za edilerek kullanılmaktadır. Şu halde mu
hafaza edilen radyom ancak 1700 yılda 

ağırlığının yarısını kaybeder. 

İster (X) şuaı olıoun, ister radynm şu
a• olsun kanser tedavisinde daima en na 
fiz olan şuam istimaline çalışılmıştır. 

Cilt, unk ve ağzın bazı nevi kans~rle

tinde kemik hançere urlarmda (X) şuaı 

ve radyom ile muvaffakiyetli neticder a • 
hnmıştır. Bununla beraber, kanscrler1e 

müspet bir netice veren (Radyoterapi) 

bazı kanserlerde aynı neticeyi vermemek
tedir. Öyle kanserler vardır ki, cerrahi 
tedavi çok kıymetli neticeler verebilir ve 
bunun gibi radyoterapinin .ııuessir bulun
a .. ğu kanser nevileri vardır. Netice itiba 
riyle, kanser tedavisinde herkesçe bilin
mesi lazım gelen esas noktaları şu suretle 
hs::ıif edebiliriz: 

Cerrahi müdahale mahdut bir sahaya 
münhasır olabilir. Erken· tethis edilirse 
geniş bir sahayı vücut harici etmek sur~ 
tiyle tedavisi ıafidir. Fakat hududu muay 
yen bir hadde kadardır. 

Halbuki radyoterapi cerrahi tedaviye 
nı:·.zaran tatbik sahası itibariyle daha g'!
r.iştir. Kanııerde tedavinin esası hasta 1 t~ 
Jı örgülerdeki höcrelerin tamamen b uap 
edilmesi olduğuna göre kanserin eskimiş 
ve net ice itibariyle yayılmış olmaması 

:meşruttur. Birçok kanserli hastalar erken 
elen doktorlarına muracaat etmiş olsalar 
1 şhyan ve kabili t edavi olmadığını zan 
ctt:kleri hastalıklarını, küçük bir sahaya 
münhasır iken esaslı olarak tedavi ettire· 
bilirler. 

Halbuki benim gibi birçok hekim ar
kadaşlarımın da teessürle gördüğümüz 
gibi dertlerine derman aramak üzere mü· 
racaat eden birçok kanserli hastalarda has 

&KIMIYETI MiLLiYE 

İzmir bugün çekirdeksiz Uzüm yetiş
tirmekte üçüncü gelmektedir. 1909 dan 

1913 senesine kadar, vasati olarak 53 bin 

ton istihsal etmiştir. Ancak 1926 ile 1930 

CiHAN KORENT VE ÇEKiRDEKSiZ arasında istihsal miktarı biraz eksilmiştir. 
UZUM 1ST1HSALATI. 

Son yirmi yıllık cihan korent ve çe
kirdeksiz üzüm istihsalatında görülen mü
meyyiz vasıf korent üzümü istihsalatını 

azaltarak yerini çekirdeksizlere bırakmak
ta olmasıdır. En fazla korent yetiştiren 

Yunanistan'da dahi İzmir cinsi çekirdek
siz yetiştirmeğe daha ziyade ehemmiyet 
verilmektedir. Bununla beraber bu husus
ta en ileriye giden memleketler Avustu
ralya ile Kaliforniya'dır. Cihan harbından 
evel 1909 ile 1913 arasında vasati olarak, 
senede 430 bin ton korent ve çekirdeksiz 
üzüm elde edilirken bu miktar, harptan 
sonraki senelerde, vasati olarak, 600 bin 
tona çıkmıştır. Çekirdeksiz üzüm istihsa
latım en çok artıran memleket Kalifomi
y;ı olmuş ve vasati hasılat miktarım 70 
bin tondan 245 bin tona yükseltmişti. Mah 
sulün memleket içinde kolayca sarf ve is
tihlak edilmesi bu hususta büyük amil ol
muştur. Zira Birleşik Amerika 1920 d~ 
46 mil. libre ~ekirdeksiz ve 55 mil. libre 
korent üzümü ithal ettiği halde dahilde 
istihsalatm tezyidi sayesinde 1930 da an· 
cak l O mil. libre ithaline ihtiyaç hasıl ol
muştur. 

Kaliforniya'dan sonra cihan kuru ü

zUm istihtakatının artmasından en ziyade 

Avusturalya istifade etmiştir. Harptan 

sonra Avusturalya hükumeti bu sanayiin 

sistematik bir tarzda inkipfım ve mevcut 

ziraat mmtakalarına yeni sahalar ilavesiy

le genit ve istikbal vadeden bir tekimüle 

mazhar olmasını temine çahfDU§tır. Ve 

filhakika bu sayede Avusturalya'nın çekir

dt'ksiz üzüm hasılatı, harp öncesine naza
ran, yedi misli artmqtır. 

Bu memleket balen vasati 61 bin ton 

hıısılat ile çekirdeksiz kuru üzüm yetişti

ren memleketler arasında Kaliforniya'dan 
sonra ikinci gelmektedir. 

Kuru Uzüm istihsalinde esas itibariyle 

1910 da başlıyan inki§aftan İzmir, lyran 
ve İspanya da hissedar olmuştur. 

talıklarının çok eskimiş ve tıbbm tamamen 

aciz kalabileceği bir şekilde yayılmış ve bü.. 

yümüş olduğunu esefle müşahede etmekte
yiz. 

Yalnız bu acı müşahedenin verdiği bir ka 
naatla diyebiliriz ki, batının birçok ileri 
memleketlerinde görüldüğil gibi bizde de 
hr,Ikın sıhhi terbiyesi bu vadide henüz ile 
ri gidememiştir. 

"Halkımızı tethiş ederiz korkusiyle ha 
kikati söylemekten çekinmenin, bu vadide 
cehaletin doğurabileceği fecaati takdir et 
memek olduğuna kaniiz. Hekimin kolayca 
tashih edebileceği yersiz bir korku duygu 
su, sonu ekseriya feci olabilecek bir ihmal 
ve eğreti bir emniyet duygusundan her 
halse daha karlıdır!'' 

Dr. BAHA GELENBEVI 

Korent üzüm piyasasındaki tedennide 

en büyük amil sultana tipi çekirdeksiz ku-

ru üzümlerin müstehlikler meyanında da

ha fazla rağbet görmesidir. Aynı zamanda 

çekirdeksiz kuru üzüm istihsalatının mü

him nisbette artması ve fiatların son sene

ler içinde mütemadiyen düşmesi de bu hu
susta müessir olmuştur. 

Bu inkişaftan zarar gören memleket, 

Knliforniya'dan sonra en çok korent üzü

mü yetiştiren ve dünya ihtiyacının hemen 

üçte birini temin eden yunanistandır. 

Korent üzümlerinin en büyük müşte

risi olan İngiltere'yi alakadar eden bu in

kişaf bundan sonrasr için tevakkufa uğra

r.ıış addedilebilir. Yunanistan'dan alınan 

son haberler önümüzdeki korent mahsulü

nün 135 bin ton olacağrnı bildirmektedir. 

İngiliz piyasasının istihlak kabiliyeti ise 

oldukça sabit ve sağlam bir hale gelmiş
tir. 

Aşağıda te.rtip ettiğimiz cetvel üzüm 

istihsalatmdaki safahatı ve harptan evelki 

ve sonraki vasati hasılat miktarlarını gös
termektedir: 

Çekirdeksizler Ton hesabiyle 
vasatisi 

1909-13 1926-30 
Kalofrniya 71.700 244.940 
hmir 52.580 47.980 
A vusturalya 6.753 44.910 
İspanya 26.170 21.356 
İran 32.960 19.563 
Yunanistan ve 
Girit 18.000 21.660 
K.ıbna 3.416 5.058 
Cenubi Afrika l 1.257 4.918 
Rusya 30.000 25.000 
İtalya 8.000 6.000 
Arjantin 300 3.000 
Şili 129 1.000 
Filistin Maveraişeria 750 1.120 

252.615 446.514 
Korent 

1909-13 1926-30 
Yunanistan 174.570 147.646 
A vusturalya 4.045 15.659 
Cenubi Afrika 6 164 

431.236 609.983 
(Der Früchtcbandel) 

NOT: Türkiye cihan üzüm istilı
salatında üçüncü gelmekle beraber 
türk çekirdeksizleri tabiatın kendi. 
lerine bahşetmiş olduğu yüksek va
srflar dolayısiyle bütün memleket. 
lerde en mergup olanlardır. Filha
kika Türk çekirdeksizleri cazip 
renkleri, kabuklarının inceliği, lez
zet, aroma ve şeker nisbetinin yük
sekliği dolayısiyle her tarafta ta
nınmış ve bu yüzden bütün diğer 
üzümlere tercih olunmaktadır. 

SAYJFA 1 

Ordu .terfi listesi. 
Askeri fabrikalar kaymakamlığından Eczacı kaymakambğmdao miralaylıft 

miralaylığa terfi edenler: terfi edenler: 
A. Seyfi (Edime), Emui (Edime) Bey· M. Rapp (Diyarbekir), s.plM (lttaDI 

ler. bal), Oma• (Bo,.bıt), A. ft'umi (S.. 
Askeri fabrikalar biılbapltiıdan kay- kuköy ), Beyler. 

nıakamlığa terfi edenler: F.uacı binbijılığındaa u)'lllak ıı;. 
Ferit (Vefa), O. Nari (Çu~ıme) terfi edenler: am 

Beyter. S. Nari (.Erzincan), A. Vaah (Ena. 
Asekri fabrikalar yüzbaıılığmdan bin- ,..), ff. Sür.yyıı (lstuıbul), A. fıf1lri (Q, 

baıılığa terfi edenler: rit), Beyler. 
Hayri (İstanbul), Fahrettin (Davutpa

ıa) Beyler. 

Askeri f ıbrikalar birinci mülazimliğin
den yüzbaııhğa terfi edenler: 

F.cıacı ltirind mülazim.liğindeo yüıbapı 
lıia terfi edealtt: 

M. Celalettin (Kalkandelen), H. N ... 
rettin <lstanbal), Necati (Lokça) Beyler. 

A. Riza ley (Buna). 

Levaznn kaynıakamlıiıodan 
Kimyaıer bmba~an kı,_.bm(,. 

miralayb- ia ter6 edıeıaler: 
ia terfi edenler; 

Bahaettin (Vodiu) M. Arif (_.) Bey. 
M. Teftik (Ha1dır,.p), H. J&1u1 

(İatan~ul) Beyler. 

ler • limyarer birinci müluimliğinden J"'9 
Levazım binbapfığmdan kaymakamlıia baflhia terfi edenler: 

terfi edenler: M. Nermi (lıtan\ut) Bey. 
A. Bican (Fındıklı), Haniit (Doğancı- Digi yizha~ftndan binbaıılıia lerD 

1 ) A H.. tt' (K·· b k'- I) M R edenler: Sadrettiıı ~ (Nipnta,ı). ar , . uıune ın or a ~a , . em-
zi (Çankırı), Ahmet (Unkapa.m), Tevfik Baytar ka,..bmk(a•am nünla,lft 

Erzurum), A. Haydar (Be.tikt&f), Nuret- terfi deııler: 
ıin (Edirne), Mustafa (Samsua), Şevket H. Ham~ (Kıy1eri), l~iJ (l~Na, 
(Kıztaıı), Ihsan (Çanakkale), lımati Hak- ahmel), Alı (Boma), Arif (OsldidarJt 
kı (Çankırı), Mutaf• (Hasköy), tıUICb l'd. Raındi .<r~!tca>, M. Nm (selimiye)\ 
(v l.d . ik' u_L.:........: er__:.._ __ ) R f"k Hant (Ald.isar) beyler. 

a ı eı at -,. •lllmWD LIDIKAD , e 1 Baytar lt"nf.tlh .. .d b bm1 iC 
(Filibe), Abidin {fspırta), Cemal (Ay4ıo) terfi e•ewler~ M. Ateı: iter '('L~"' 
Beyler. "' ıA 

L ··-L .. ı - d b·-L 1 • Baytar yüıbaıılrğmdan binbaplığa terıi 
. evazım yawaJ&lıgm an ııwafı ııa ler- fi eılenler: : 

fı edenler: Cemil (ı..bul), ~et {&.ta.WJı 
Ahmet (Trbaıen), Hüe,U. (Gelue), M. Rı- (Amasya) lbrahim (Cirit)' ll&t 

M. hmail (ülirae), A. Liitfi (litUıı), •• (Tekinl.jı) Ah.........._ (oka! 
~· Hamdi (Yozgat), Servet (Osk.Har), le l8tfi (Nıali~),' lrfaa (Oıkip), Orfe . 
fık (Beıikta§), Afi (Cerrahpqa), N. Şe. (Aydm) Ferit <fstanhl) Mer~1 ( 
babettin (Minaarsinan), Memdah (Edime), nop), Mit (larahi11r), İenfi lstanba! 
A. Fethi (Kocaaıutafapqa), Nea (ILı· S11Jo (Lrdanm), Hıpl (l>Wzn) S.th 
naslı~),. Ziya (Yakol'a), Feni (Eft.e), (fttaaW), A. Rua (Oıkidar), 'Wı 
H. Kımıl (Ayasof)'a), Sait (Van) Be,ler. (A-tJa) Be1ler. f 

Levazım lmrinci mülui111Uğin4en ,&z· Jkiad -' Jaikimliktea Mriaci .-ıa 
baıılığa terfi edealer: terfi edenler: -ı 

M. Tevfik Bey (Bursa). M. Ruim Bey (Sui!2), il. Miİılİr ·~ 
Levazrm ıaülazimliğinden bm.ci mila- Selaaik. M. F.in Be, (Seriİf't). 

ıillllliie terfi eienler: Oçmci .-.f lailrjmljkta ikim ...... 
Hüsametlİll (E;irdir), Abdiirralmn terfi ecle~ı.: 

(Konya), Ceviet (Oıkidar), Saim (Lta•- lsmaıl Hakkı Bey (Befildaı). 
bul), Fehmi (E~irae), H. Sabri (fstanNI), Dönliinti t11nf •akim&ktu isine& t11 
~a~mer (O•rı), Mahmut (Aatalya), R. mfı terfi edenler: 
Niyau ~Bursa) Beyler. Fazıl Necip (Giresun), Haydar (tat~ 

.Tabıp kaymakamlığından miıalay1ığa bul), Ali Rıza (Sıvaı), Mustafa (Erıu~JJ 
terfı edenler: M. Fehmi (Yenice varaar) Beyler. 

N. Zeki (Kastamonu), M. Şaban <fı- Be • • f L"'-!-1!1.... dö" .ı·· ·· 
tanbul), Raıit (Kiiçiikpazar), AZiili (Sı. J~ı ımı aumaauen ıuur.a llıt 
vıııı), A. Şekip (Aymtap), A. Necati (Te- nrfa terfı ~r: , 
kirclağı), Ş. fikri (Kazan), Nihat (Befik- M .. Fahn ~Ankara), M. Sa•ık (Yaoya)t 
taı) Ka"zı..,. (T ab ) B 1 Selamı (lr.m1r} Beyler. 
~ , ... r zon ey er. ,. . . • • 

T b. b' b ı ~ da k ~ Altmu sıaıf hakon!ikten be§tDCı ımıf-. 
a ıp ın a§.1 ıgm n aymakamlıp t fi d I • H AL!~ n_ (T L_ı__ ) 

terfi edenler: er ı e en er. . ıın DCJ 1 raumngarp 

A. Kemal (Orda) Hüseyin (iımir) Oçüncii sınıf asken mua11imlikten ikin• 
Beyler. ' ' ci sınıfa terfi edenler: lsmail Bey (filihe). 

Tabip yüzbaıılığtndan binba§ıfığa terfi Altıncı ımıf hesap memurlağullaan 1* 
edenler: 

M. Niyazi Clstanbul), M. MemcJuh (Bur 
sa), fbrahim (lstanbul), M. Tevfik (Ay
dıa), M. Sadettin (lstanbul), Cıyahetullab 
(Ejderhaa), S. Sami (Antalya), M. Cemil 
( f stanbal). Beyler. 

şinci sınıf lae.sap memurlufaııa terfi eClea
ler; 

Aıiı (Kayseri), Şeref (lzmit), Siiley. 
mu (Kır§ehir), Hakkı (Giimülcene), AJ[. 
met (Bağdat), A. Fevzi (Van) Beyler. 

M. laımi Bey (For.aıaa). 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lfakimiyti Milliye'nin romam: 3 Tefrika: 84 

• 
lnsanlığ•n b ali. 

lindre Malro 

Ferral etrafın selamları arasında ona doğru yürüdü. Bu 
Selamların manasını biliyor, fakat onlara hiçbir ehemmiyet 
atfetmiyordu. Kiyo'nun da o sırada Şanghay'da olduğunu 
bilmiyordu. Şahıslar hakkında Marsiyal'ı sorguya çekmeği 
aşağılık sayıyor ve sonra, Kiyo'nun rolünde de umumu ala
kadar eden bir mahiyet görmiyordu. 

Çekingen bir tasvipsizlikle ona bakmakta olan bütün bu 
budalalar ihtiyara afyon dolayısiyle bağlı olduğunu sanıyor 
lardı. Yanlıştı bu. 

Vaktiyle Pekin'de, onu zaman zaman gelip ihtiyar jisor
Un af yon sedirine uzanmağa sev ketmiş olan şey çok daha 
karışık bir zevkti. İlk önce iskandal'dan tat duymak hassa
~ı ... Sonra, sadece Konsorsiyom'un reisi kalmayıp kendini 
1§ine bile üstün sanmak tesellisi ile ondan ayn olmak iste -
1.?esi idi. Sanata, düşünceye vuzuh adını verdiği fırsatçulu
ga karşı duyduğu inhimak onun bir nevi müdafaası idi: 
~crraı ne büyük itibar müesseseleri, ne maliye müfettişliği 
'le ne de umumi nakit işleri meslekinden yetişmişti. Ferral 
&ilesi cümhuriyetin tarihi ile fazla alakası olduğundan onu 
kiınse bir borsa simsarı sayamazdı. O, nüfuzu ne kadar ge
lliş olursa olsun bir amatör olarak kalıyordu. Dört yanını 
Çeviren boşluğu doldurmıyacak kadar mahir olduğundan 

o boşluğu bilakis genişletiyordu. Jisor'un vasi kültürü, mu
hatabının hizmetine daima amade bulunan zekası. örf v~ 
adetlere karşı ihmali, hemen her zaman için kendine has 
olan görüşleri ikisini biribirine çok yaklaştırırdı; Jisor, Fer· 
ral ile politikadan ancak felsefi bakımdan konuşurdu. Ferral 
zekaya ihtiyacı olduğunu söylerdi ve zeka onu rahatsız et
mediği müddetçe bu doğru idi de ... 

Etrafına baktı: o otururken hemen bütün gözler başka 
yana çevrildi. Bu akşam evinde, aşçı kadınla çekinmeden 
evlenebilirdi, ancak bu kalabalığın ona saygı gösterdiğini 
görmüş olmak için bütün bu aptalların kendi hareketlerini 
muhakeme etmekte olmaları onu kızdırıyordu. Onları ne ka
dar az görürse o kadar eyi olacağını düşünerek tarasaya çı
kıp bahçeye karp içki i9lleği Jisor'a teklif etti. Havanın se
rinliğine rağmen boy'lar oraya birkaç masa yerleştirmiş
lerdi. 

Jisor'a, mukaddemeye lüzum görmeden sordu: 
- Canh bir mahlUku tannnak kabil olduğunu samr mı

sınız? 

Masanın üzerinde küçük bir elektrik lambası vardı ki 
gittikçe fazlalaşan sis içinde halesi adeta birdenbire kay
boluyordu. 

Jisor muhatabına baktı. "Eğer istediğini ıaptırabilmiş 
olsaydı böyle psikolojiye baş vurmazdr 

- Bir kadm mı? dedi. 
- Kadm veya erkek, ikisi ae bir. 
- Bi rkadmm mahiyetini tayinle uğragan düşüncet!e dal-

ma şehvi bir şey vardır ..• Bir kadını tanımak istemek, he. 
men her vakit, ona sahip olmak veya ondan intikam alma1' 
gibi bir şey değil midir? ... 

Komşu masalardan birinde g~ bir bar kızı ötekine fÖJJ 
le diyordu. "Ben bunu kolay kolay yutmam. Bak sana söıii 
liyeyim: o kadın benim köpeğimi kıskanıyor.,, 

Jisor da sözüne şöyle devam ediyordu: 

- Sanırım ki zekaya müracaat şunu telafi içindır: bir Hl 
sam tanımak menfi bir duygudur: müspet duygu ise rea1~ 

dir, sevdiğine karşı daima yabancı olmanın verdiei vür;b 
sıkın tısı dır. 

- İnsan hiç sevebilir mi? 
- Bu yürek sıkıntısını .zamanm gıderdığt gorlilmüştüra 

yalnız zamanın ... Bir insanı ta'mmak kabil değildir, fakat 
onu tanımadığını hissetmekten geri kalındığı da vakidir, 

Zeka ile tanımak istemek zamana ehemmiyet vermemeğe 
kalkışmanın bir şeklidir ... 

-Zekanın vazifesi eşyayı mühimsememek değildir. 
Jisor ona bir daha baktı: 

- Zekadan sizin anladığınız nedir? 
- Alelumum mu? 
- Evet. 
Ferral düşündü. 

- Eşyayı ve insanları kavramak vasıtalarını etinde ~ 
mak. 

(Sonu var) 



SAYIFA. 8 

ıM. M. V. Satın Alma Komisyonu iliı.nları 
İLAN 

Cins ve miktartan yazılı beş kalem erzakın hizalarında 
gösterilen günlerde kapalı zarf usuliyle ihaleleri yapılacak· 
trr. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak iı;in de teklif ve teminatlariyle münakasa 
günlerinde saatlerinden evet İstanbul'da Selimiye'de fırka 
satın a1ma komisyonuna müracaattan. (2235) 
İhale tarihi Saat Cinsi Miktan Muvakkat teminatı 

kilo Lira 
13-9-934 
15-9-934 
16-9-934 
17-9-934 
18-9-934 

14 Yulaf 16,000 600 
14 Kuru ot 330,000 1113 
14 Odun 107,000 1007 
14 Saman 275,000 517 
14 Ot 310,000 1776 

İLAN 
Çaldıran'da bu1unan kıtat için 

7 4300, Kizmıı>atadaki krtat için 
97175. Başkaledeki kıtat için 66000 
kilo Van hastanesi icin 270000, 
Cenadaki kıtal için 17 I 000 kilo 
fabrika unu, Van hastanesi icin 
l 2000 kilo sade yait ve 25000 kilo 
pirine ile 160000 kilo arpa, Kazrm· 
pa,adakl lcrtat hayvanatı için 97000 
kilo arpa lcapalı ıarfla münakasa 
fa konulmuştur. Enafı kimHen ko.· 
lorda evs,.fı o1on mah,.Ui idihıa1i • 
tma t&ft;,fir. lh~leleı'. 8, 9 1 O. 11 
tylôl 1934 tarib1erind~ ,,,_'lılıu~:ı\ · 
hr. Talipler fartnamelerini görmek 
lzere bergün ve münakasaya t$lirak 
dn de tayin olanan tariblertfe Vın 
Ilı askeri ıatm alma komi!yonan11 
•iiracaatlan. 7 - ~ l, 2 

İLAN 
Çorludaki kıtaat ihtiyacı 

için ( 46000) kilo bulgur S. 9. 
g34 carsamba günü saat 16 da 
kanalı zarfla satın alınacaktır. 
Şartname ve nümunesini gör -
m~k istivenlerin her gün ve 
taliolerin mezkOr günde betli 
saattan evel teklif ve teminat 
mektunlarivte Çorluda K. O. 
Satınalma komisyonuna müra 
caatlan. (2001) 7-3336 

1LAN. 
İzmir Askeri Hastahanesi 

için 131 ,500 kilo koyun eti ka
palı zarfla münakasaya kon· 
muştur. İhalesi 10 eylUl 934 
pazartesi günU saat 16 da ya
pılacaktır. Talip1cr şartname
sini görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak iı;in de 
vakti .ıuayyeninde teklif ve 
teminatlariyle İzmir müstah· 
kem mevki satın alma komis
yonuna müracaatları. (2108) 

7-3478 
İLAN 

Zir poligonunda insa edile· 
cek hava rasat binası aleni mü 
nakasava konutmustur. 1hale
si 6. 9. ~34 persembe günü sa· 
at 11 drdir. Taliplerin kesif 
resim ile şartnameyi görmek 
üzere her gün öğ1eden sonra 
nıiinak;ı~:t va i~tirak edecekte. 
rin de t eminatlarivle vaktinde 
M. M. V. Satmalma komisyo· 
nı\na müracaattan. (2003) 

7-3338 
İLAN 

7-3627 

HAKiMiYETi MiLLiYE 2 EYLOL 1934 PAZAR 

EVET, FAKAT YA İKİ SENE SONRA? 
Fiyata gayet ucuzdur diye bugün almak istediğiniz Elek· 

trikle soğutma dolabı yaran ne olacak ? 

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

cins alameti deAildir. 

Elektrikle soğutma dolabınızı kısa bir müddet sonra tebdil 

etmek mecburiyetinde bulunmak tehlikesine maruz kaı .. 

mayınız. Bir karar vermezden evvel ahpaplanmza damşınıZ4 

Hepsi de .. Frigidaire" ciddidir diyecekJerdir. 

Siz de onlar gibi yapanız ve Frigidaire teşkilAtına müracaat 
ediniz. 

FRIGIDAIRE 
Geaeral .,oto• -.ımulitı 

BOURLA BiRADERLER VE Ş• 

Ankara Belediye Reia · 
liif iltinlan. 

İLAN 
357,74 lira bedeli keşifli Et· 

lik bağlarında köprü inşası 
yirmi gün müddetle ve aleni 
c;urette münakasaya konul· 
muştur. Şartnamesini görmek 
istiyenlcr her gün yazı işleri 
kalemine müracaattan ve ta· 
1ip olanlann da 11 eylUl 934 
-.alı günü saat on bucukta be
lediye encümenine gelmeleri. 

(2116) 7-3484 

İLAN 
818,13 lira bedeli ke,ifli be

lediye hastahanesi ilavei inşa 
at ve tamirat 4 eyliil 934 salı 
ç:ünü pazarlıkla verileceğin· 
1en taliplerin saat on buçuk
ta belediye encümenine müra
':aatlan. (2292) 7-3686 

Ankara Levaznn Amirli
ği Satm Alma Komis 

yono lvlaolan 

İLAN 

Beşbin liralık değirmi saz 
kömürü alınacaktır. Pazarlığı 
6 eylUl 1934 perşembe günü 
saat on birdedir. Şartnamesi
ni görmek üzere hergün ve 
pazarlığa iştirak için vakti 
muayyenindc teminatlariyle 
beraber Ankara Levazım a -
mirliği satın alma komisyonu 

'la P-."elmeleri. (2318) 7-3727 

D. D. Yollan ve Liman · 
lan U. Md. Sa. A1. Ko· 

misvonn ilanlan. 

İLAN 
Münakasası feshedilen 180 

------------- kalem ecnebi eczayı tıbbiye 
6-9-934 perşembe günü saat 
10 da Haydarpasa mağazasın 
da pazarlıkla mübayaa edile
cektir. Fazla tafsilat için Hay 
darpaşa mağazasına müraca -
:3t edilmesi. (2297) 7-3722 

1 As. Fh. U. Md. Sa. Al. 
komi!lvonu ilanlan. 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Etimesut mektebi talebesinin mayıs 935 gayesine 

kadar iaşeleri il( in muktazi 38 nevi kuru erzak ( 4630) lira 
(10) kuruş muhammen bedel il.zerinden münakasaya konul• 
muştur. 

2 - Münakasaya gireceklerin % 7,5 muvaliakt teminat 
akçelerini daha evciden muhasebei hususiye veznesine ya• 
tırmalan lazımdır. 

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

7-3511 

Marmara Üssü Bahri Kumandanlığı 
satın alpıa heyeti reisliğindenı 

20.000 kilo sa e yaği 
Deniz efradı ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle münakasaya 

vazedilmiş ve 22 eylUl 934 cumartesi saat (14) tc ihalesi icra 
kılınacağından t aliplerin şartnamelerini almak üzere Anka• 
ra'da deniz levazım miidürlüğiine f stanbul'da Kasnnpaıa'da 
Deniz Levazım satmalma komisyonuna, İzmitte üssübahri 
satmalma komisyonuna müracaattan. (2311) 8-3725 

Yozgat Jandarma Efrat 
Mektebi kumandanlığındaıı 
Yozgat Jandarma Mektebi efrat ve hayvana tının 21-8-934 

tarihinde ihale edilen yiyeceği meyanında kapalı zarf usuliY. 
le mevkii münakasaya konan ekmeğe teklif edilen fiat had
dilayıkta görülmemiş olduğundan 25 ağustos 934 tarihinden 
25 eyliH 934 tarihine kadar bir ay müddetle tekrar münaka .. 
saya konmu~tur. İhale oazarh,Jc suretiyle 25 eytUl 934 salı 
günü saat 10 da icra edilecektir. Talipler ihale gününden 
evel o/o 7,5 teminatlarını malsandığma yatırarak alacakla~ 
makbuzları komisyona vermek suretiyle münakasaya iştirak 
edeceklerdir. ' (2272) 8-3726 

'"a münakasaya girmek i~in d_. teminat ve teklifat ile müra• 
o gün teminat ve teklifat ile caatlan. (2201) 7- 3588 
11üracatalan .(2200) 7-3587 

Halil Naci Kağıtçılık ve Matbaacılık Her· nevi nlin ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. 

1 
2 



~ Z EYLOL 1934 PAZAR 

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

::ktazi 20 ton yerli kok kömiirü 3 eylil 1934 tarihine müsadif pazar • 
günü ihale yapılmak üzere açık münakasa ile miinakasaya konul • 

lılqflur. Taliplerin % 7,5 teminat makban veya teminat mektaplariyle 
111_.tzk~r tarihte encümeni vilayete ve şeraiti anlamak istiyeolerin her • 
itin tnuhasebei hususiye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. (2073) 

7-3439 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Zonğuldak Belediye 
Riyasetinden: 

Keşif bedeli yekunu (16522) lira (55) kuruş olan Zongul· 
dak belediye binası zemin ve birinci katlan inşaatı kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Taliplerin yüzde 
yedi buçuk pey akçeleriyle teklif mektuplarını ihale tarihi 
olan 12-9-934 çarşamba günü saat (15) ten evci Zonguldak 
belediye encümenine vermeleri ve iyzahat almak için lstan-

• • " bul, Anka~a ve Zonguldak belediyeleri Fen dairelerine mü-
Sı h hat ve ıçtımaı Muavenet racaatlan ,ıan olunur. (2168) ,_3531 

Veka!eti hudut ve sahiller sıhhat Karaköse Valiliğinden 
Umum Müdürlücründen: 9854. ~in k~ı~fli me~lek~t .~astahanesinin tamirat ve tadilatı 19.8. 

5 1934 taribınden ıtıbaren yı~ı ~un müddetle ve kapalı zarf usuliyle mö-
Müstahdemin icin 158 takım elbise ve 158 çift fotin ile oakasaya çıkanlmışbr. Talmlerın vakti muayyeninde Karaköse valiliğine 

~ takım tulum ve '40 takım caket, pantalon iş~i elbisesi ve miiracHtlıırı :ı:-n ""'"''r (~197) 7-3585 
S adet yağ"lı Gemici muşambası ile 12 çift lastik çizme nü
~Uneleri üzerine ayn ayn münakasaya konulmuştur. Müna
S as~ Galata'da Karamustafapaşa sokağında İstanbul limanı 

9 
ahıl Sıhhiye Merkezinde müteşekkil komisyonda 20 eylQJ 
~4 Perşembe günii saat 14 te ihalesi yapılacağından şartna
b·' ve nümunelerini görmek üzere Ankara'da Hudut ve sa
ilılıer sıhhat umum müdürJüğü ayniyat muhasibi mesullüğü 

Ankara inhisarlar 

e rnezkur Merkez Baştabipliğine müracaatları. (2198) 
7-3647 

.......... ----~--------------------------------------
P.T.T. Başmüdürlüğüden: 

t liaftada mütekabil ikj sefer olmak ve yazın kamyonla kı 
ttı'ttı hayvanla ve mütekabil Lir seferde altı yüz kilo yük taşı· 
~ak vazın iki otomobil kıı:;ın yirmi dört hayvan bulundurma!~ 
,~.altı yoku ile yirmişer kilo eşyalarının nakline müsaade 
1ıa11tnek ve ara merkezlere u~ramak üzere altı yüz lira mu 
ir:rnen bedelli Van - Erciyaş · Bitlis postası 15.8.1934 ten 
taı .a~en münakasaya cıkarılmıstrr. İhale günü olan 3.9.1934 
ttı~ıhıne kadar taliplerin mahalli münakasa komisyonuna 
~acaat etmeleri. (2155) 7-3535 

l' arsus Belediye Riyasetinden : 
'cu_ En aşağı iki kilometre kutrunda bir sahadan işitilecek 
ttı \1\7ette bir (siren) kapalr zarf usuliyle münakasaya kon
ı2Ufntu~-. % 7,5 tem~?a.~Ia ber~ber talip o1anlarrn eyJlıl ayının 
,, . cı çarşamba gunu saat uçe kadar Tarsus belediye riya-
~e müracaat etmeleri ilan olunur. (2166) 7-3550 

~nkar a Va ili'"' inden: 
'İtt; - Eti:nesut .~a~ı mektebi. talebesinin mayıs 935 gayc
ba kadar ıaşelerı ıçın muktazı ekmek ve et (3250) lira mu· 

l'l1tnen bedel üzerinden acık münakasaya konulmuştur. 
'k 2 -. ~ünakasava gireceklerin 'fo 7,5 n:ıuvakkat teminat 
h....Çelenm daha evelden muhasP.beı hususıye veznesine ya-
""'ll'laları lazımdır. 

baş müdürlüğünden: 
Kmkahamam inhisarlar memurluğuna gelecek tütün ve miiskint 

sandıkla~ ~kliresi bi~ sene müddetle münakasaya konulmuştur • 
lhaleyı katiyesı 4 eylal 1934 salı günüdür. 
Şartnameyi '?Örmek ve fazla malômat almak istiyen taliplerin ihale 

gÜnÜne kadar Kızılcahamam inhisarlar Başmemurluğuna müracaatları . 
(2230) 7--3604 

Ankara Ziraat müdürlüğünden: 
Ankara. vilayet çiftçilerine dağıtrlmak üzere 100 adet 6 

numaralı cc1ft .. kollu p~lluk ~ eylU1 934 perşembe günü saat 
15 te a~~k muna~asa. ıle n;ubayaa edilecektir. Şartnameyi 
almak uzere talıplerın Zıraat müdürlüaüne müracaatlan 
ilan olunur. (2067) .,. 7 _ 3447 

Ankara Vilayet Sıhhiye 
Müdürlüğünden: 

Muayene v_e tedavi evleri için 136 kalem ezcayı tıbbiye 
pazarlık suretıyle satın alınacağından taliplerin 13.9.1934 
perşembe günü saat 15 te muvakkat teminat o1an 127 lira 50 
l~unışluk .vezne makbuzu .veya banka kcfa1etnameleriy1e bir
lıkte b~ltı .. saatteı; e_vel vıl~yet encümeni daimisine ve şart
nameyı ~ormek ıstıyenlerın de sıhhat müdürlüğüne müra-
~t1arı ılan olunur. (2121) 7-3506 

As. Fb. U· M. Sa. Al. komisyonundan: 

i 1 an 
Evelce ilan 
edilen müna
kasa tarihi 

)c 3 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün vila-
te~ M.~a~if Müdürlüğ"üne v: i~ale ~~rihi olan 10-9-934 pazar- 60000 kilo saf kurşun 

glinu saat on beşte daımı encumene miiracaatları. 1350 kilo kurşun üstübeç ) 
8-9-934 

münakasala
nn tehir 

edildiği ta
rihler 
18-9-934 

'-...... (2146) 7-3510 700 kilo kaba ,, ) 
" 3400 kilo bir kaynamış bezir) 

'1Ümru··k h fa a U K 400 kilo iki ., ,, > mu a z mum u - 2500 kilo neft yağı ) 
6-10-934 

llıand 1 " • t b ( t 1 1400 kilo toz sülüyen ) t an ıgı ıs an u sa ın a ma 10 milyon muhtelif kutur-) 
l(onı· d da çelik bilye ) 

ısyonun an: 1500 kilo muhtelif kuturda ) 
20-9-934 27-Hl-914 

~ 
1
1 - Gümrük muhafaza memurlan isin 2429 metre caketlik kamat- çelik tel ) 

._ .. sız metre pantolonluk kumaı kapalı zarfla 17.9.1934 pazartesi 
11 •aat Cai dörtte eksiltmeye konulmuıtu. 

'ı~ ... - Tasdikli fUbwııeıi berpa lstanl.1 Gümrük Malıafaza Bapnü· 
'&ii binasmdaki komisyoadan alınabilir ve nümuneleri de görülebilir. 

~ 3 - isteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili olduklarına dair 
~~ ile muvakkat teminat olan "1324" linlık vezne makbuzu veya 
~ kefaletnamelerile birlikte teklif mektwplarmı belli saatten evel ko-
~- (5036) 7~3580 

.\dtiye Vekaletinden: 
'\/ ek~Jet odacı ve müvezziler~ için _yapt::ı~~cak (31) T~
~ elbısenin mevcut nümunesıne gore butun masrafı mu
~ h!t tarafından yapılmak ve şartnamesine muvafık su
~ ıymal etmek işi münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 
~ 934 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te muvak
)~ te_ı:ninat olan (58) lira 25 kuruş olduğu taliplerin muay
~ ~nde teminatlariyle mübayaa komisyonuna müracaat-
~ olunur. (2204) 7-3648 

t1afıa V eki f etinden: 
Sifı~ğla - Fethiye yolu üzerinde (63814.82) lira ~edeli ke
~t alaman çayı köprüsünün betonarme olarak ınşası ka

~~rf usuliyle münakasaya konulmuştur. 't (Unakasa 22 eylUl 1934 tarihine müsadif cumartesi günü 
l' ı:) te Nafıa Vekaletinde yapılacaktır. 

~i: Slıpler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Veka -
'1 ~ 0 se, Köprüler ve Binalar Reisliğine, Ankara ve İstan-

)(·~fıa Başmühendisliklerine müracaat edebilirler. 
cltıL:'l.Un~kasaya girmek istiyenler şimdiye kadar yapmış ol
~~ ınşaata dair vesikalarım münakasadan en az (8) gün 
'lllı!>ıŞoseler reisliğine vererek bir ehliyeti fenniye vesikası 

~arı l" dı 
~ ~.. aznn r. 
~~a~n~kasa evrakı (3.50) lira bedel mµkabilinde Nafıa 
~Uetı malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

'lttu nakasaya iştirak edeceklerin hazırhyacaklan teklif 
~t 1r•arını 22 eylUI 1934 tarihine müsadif cumartesi günü 
l~ 

1
e ~~dar Nafıa Vekaleti müsteşadik makamına tevdi 

e en ılan olunur. (2280) 8-3717 

Muhtelif böhler mukayese) 2Z-9-934 4-10-934 
marka çelik ) 
Krrk altı kalem tüf ek mal-) 29-9-934 8-10-934 
zemesi ) 

On kalem makine yağı ) 29-9-934 8-10-934 
Muhtelif pafta ve erkekler) 2-10-934 8-10-934 

650 kilo Aliminyom ) 6-10-934 lS-10-934 
480 kilo kalay ) 6-10-934 

M~rangoz kurutmahanesi ) 5-9-934 15-10-934 
H~7:a_larında gösteri1en tarihlerde münakasalan icra edi

l~cegı. dan edilmiş olan baladaki malzemelerin münakasa ta
nhle~ gen_e hizalarında gösterilen tarihlere tehir edi1diği. 
Ta1ıplenn bu tarihlerde münakasalara iştirakleri. (2271) 

7-3668 

Mektep defterleri 
Türk Maarif C. Umumı 

Merkezinden: 
Türk Maarif Ce~iyeti finnasını taşıyan her nevi mek
tep defterlerine bu sene tamamen yeni ve evelce yapıl
:na~ta olan defterlerden daha cazip bir şekil verilmiş

tır. Emsaline her hususta faik olan bu defterlerin 

Umumi satış deposu yalnız 
istanbul'da Marpuççularda 

Boyacı Han altında 

1 ~!ı~~~==!ca ~!!~~~i=~o~~ur. 

SAYIFA 7 
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Nafıa Vekiletinden: 
Ankara'da, Yenişebirde Nafıa Vekaleti binasının cenuı 

tarafına inşa edilecek istinat duvarı, mutfak, iki yemek sa. 
tonu, ta, merdiven ve transformatör mahalli kapalr zarf uslJI 
tiyle münakasaya çıkarılmıştır. Keşif bedeli (55545) Iirt 
(73) kuruştur. 

Münakasa 23 eyliU 1934 tarihine müsadif pazar günü saat 
(15) te Nafıa Vekfileti müsteşarlık makamında yapılacaktır, 

Taliplerin fenni ehliyet ve cari seneye mahsus ticaret oda. 
sı vesikaları ve (4159) lira {10) kuru~luk muvakkat teminaı. 
lariyle aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları 1iznn. 
dır. 

Fazla tafsilat istiyenler Nafıa Vek31eti Şose, köprüler v' 
binalar Reisliğine müracaat edebilirler. (2278) S.-3711 

Tekirdağ Vilayetinden: 
28703 lira 89 kuruş bedeli keşifli Tekirdağı hükfunet ko

nağının şimdilik beden duvarları tuğla inşaatına ait 1031S 
lira 3 kuruştan ibaret aksamının ilavei inşaatı şartname ve 
keşifnamesi mucibince ve kapalı zarf usuliyle 23 ağustos 934 
tarihinden 17 eylUl 934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
on beşte ihalei katiyesi icra kılınmak ü~ere 25 gün müddetle 
münakasaya çıkarılmış olduğundan talip o\anlann evsaf ve 
şeraiti kanuniyeyi haiz istihdam edeceği fen memuru ve 
o/o 7 ,5 nisbetinde teminatlariyle beraber Tekirdağı vilayetin 
de müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (2285) 

g;.._.3720 

Anka ra valiiitinden: 
Vilayet ayg!r deposu hayvanatınrn senelik ihtiyacı için satın alınacak 

yirmi bef bin kilo yulaf ve yirmi beı INıı lôlo kuru ot ayn ayrı açık mii
nakasaya konulacaimdan taliplerin şartauıeleriai ~i iare her gün 
vilayet baytar müdürlüğüne veya aygır dep;;s;; ~dürlüiüne ve miina • 
kasaya i~irak edeceklerin de temina!!:nfyie birlikte ] O eylôl 1934 pazar· 
lesi giinü saat on beşte daimi encü~ne müracaatlım ilan olamrr. {2224) 

7-3599 

Biga Belediye Reisliğinden: 
25.8.934 tarihinde ihalesi mukarrer olan ve üç bin üçyüz 

lira muhammen bedelli ve kapah zarf usu1iyle münakasaya 
çıkarılan kırk bin kilo Mazot ve bin kilo makine yağının ta
libinin teklifnamede yazılı evsafr münakasa kaimesindeki 
evsafa uygun gelmemesi dolayısiyle ihalesi yapılamamış ot
duğuı;dan bu kere encümence makine yağma ait mevzuat 
beledıyede kalmak ve münakasada yazılı evsafı haiz motö
rin bulunmadığı takdirde tadil en evsafı f evkaladeyi cami ve 
c:;antral dairesine elverişli motorinin 8-9-934 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat l 7 de ihalesi belediye dairesinde yapıl
mak üzere pazarlık suretiyle işin intacnıa karar verilmiştir. 
Evsaf ve şeraiti anlamak istiyenlerin belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. (5283) 8--3697 

ı.u.K. 112'1 Ankara sabo alma 
komisyonundan: 

30 kilo siyah 62 kilo san kösele ile 25 adet zahma demi· 
ri 9 eylUl 934 pazar günü saat 14 den 15 şe kadar pazarlıkla 
satın alınacaktır, İstekliler şeraiti anlamak için hergün pa· 
zarlığa iştirak için de gösterilen gün ve saatte komisyonu-
muza gelmeleri. (8324) 7-3728 

• 
ismet Paşa Kız Enstitüsünden: 

1 - Talebe kayıt muamelesine başlanmıştır. :Bir teşrini
evele kadar devam edecektir. Eski talebenin kayıtlarını ye
nilemeleri. Yeni talebenin müracaatları. 

2 - Senelik Jeyli pansiyon ücreti 275 liradır. Maası 55 
liraya kadar olan memur çocuklarından o/o 10 tenzilat yapı
,4. 

3 -- Ücretli tahsilde birden fazla çocuğu olanlardan % 
14 kardeş tenzilatı vardır. 

4 - KAYIT VE KABUL 
A - İlk mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
B - Orta mektebe devam edenler ve mezun olanlar mes

leki derslerdeki iktidarlarına göre muhtelif sınıflara kabul 
edilir1er. 

5 - İkmal imtihanları 4 eylUl<len itibaren başlıyacaktır. 
6 -- Bu sene ilave edilen iki smrflı mual1im kısmının gir

me ~artlan aynca ilan edilmektedir. 
7 - EylUiün son günü leyli talebenin ve bir teşrin saba

hı saat sekizde derslere başlamak üzerf: nehari talebenin 
mektepte bulunmaları. 

8 - Fazla tafsilat için mektebe müracaat edilmesi. 
(2151) 7-3523 

Nafıa Vekaletinden: 
~er~ifon - Çorum - Çerikli yolunun katettiği Delice su .. 

Y~ u~e~~de bulunan {18553.30) lira bedeli keşifli Karabekiı: 
koprusu mşaatı kapah zarf usuliyle münakasaya kontılm~ 
tur. 

Münakasa 22-9-1934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
(15) te Nafra Vekaletinde yapılacaktır. 

Taliplerin münakasa evrakını- görmek üzere Nafıa Veka
leti: Şose, Köprüler ve Binalar Reisliğine. Ankara ve İstan
bul Nafıa Başmi.ıhendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasaya girmek istiyenler şimdiye kadar yapmıs ol
dukları inşaata. d~~- vesikalarını 1?üı~asadan en az (8) ~gün 
evel şoseler reıslıgıne vererek bır ehlıyeti fenniye vesikası. 
alma1arı laznndrr. 

Münakasa evrakı bir lira mukabilinde Naha Vekileti 
malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarını 22 eylfrl 1934 tarihine müsadif cumartesi. günü 
saat 15 e kadar Nafıa Vekile.ti müsteşarlık makamına tevdi 
eylemeleri ilan olunur. (ZZ79) 8-3718 
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lstanbul Amerikan koleci 
Kız kısmı 

Amerikan Kız Koled 
Arnavut köv 
Telı 36.160 

Erkek kısmı 
Robert Kolec. 
Bebek 

Tel: 36.3 

Mektep f ngiHzceyi en iyi öğreten bir müessese<ıir. 
Almanca veya Fransızca ihtiyar? olarati mütehassıs 
ıııuallimler tarafmdan öğretilir. Aile hayatı yaşatıhr. 
Milli terbiye ve küttlire son Clerece ehemmivet verilir. 

Bakaloryaya Hazrlar 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuftan· 

na, fikri terbiyelerine hizmet eder. Kız ve erkek beden 
terhivesi ve sporlan ile gençleri bedenen vükseltir. 

Nehari Ücretlerinde tanzilat vardır 

kısmı 
Ameli ve nazari elektrik, 
makine ve nafıa mühendisi 
vetiştirir. 

Robert Kolecde kayıt günleri: 
1 Ağustosa kadar cuma günleri 9-12· ye kadar. 
1 Ağustostan itibaren cuma ve salı günleri 9-12 ye 

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

kadar. 
Fa7.la maTOmat icin mektuola da müracaat edilebilir. 

Almu1a'u.1Ltuasuu.ibıal 
ttmiJtirı 

Haalatamu __ ber cün~öğfe 
den ıonre Adliye Sarafl J•· 
omda Ce~fa apartmuının- • 
da kabul eder; Telefon :2357 t 

7 - 3307 • 
• ......... w\ 

Cebeci Merkez hastahane • 
si <tahitive mütehassısı 

1 

Dr. Nusret lsmaiJ 
Hastalarmı her gün iki 

den ~onra Adtive saravı kar
şrsmda Faitt B. apartnnanm· 

1a kabul eder. 
Telefon: 3613 

ve JngiJizce 
Huıuıi Oerı. 
Posta Kntom 200. 

ANKARA MAHRUKAT 
DEPOSUNUN DİYANET 
RİYASETİ KARŞISINDAN -

~ Doktor Hilmi İsmail 

Bn kerre Dabağhanede Cümha 
riyet bahçesine nakletmi' olduğu 

..,~~,..,..,.~~."'"~ mn muhterem mü,terilerimizin na · 
~~ zan dikkatine arzeylerim. 

~~ Cebeci Haatahaneal Cilt Saç Zührevi hatahklaı Mütehassm ·l Entirasit kok ve her nevi mah · 
~ Hastalarını her glln ağled:n sonra Çocuk Sarayı caddesinde ~~ ru~t ihtiyacı depomuzca suhuletle 

Abidin Bey apartrmanında kabul eder. Telefon: 3505 ~~ t'!mın <Jlnrıur. 
~~~~~~~~s:'j~~~~~~~mi~~...,~ Telefon: 2075 7-3490 

lstanbul Levazım Amirliği sahn alma 
komisyonu ilanları 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı kıtaat için 250 ton un 
18.9.1934 salı günü saat 14,30 da kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her gün münakasası için de belli 
saatten evet teklif mektuplarının Tophanede satın alma ko -
misyonuna vermeleri (236) "5067" 

x x x 
Maltepe Piyade atış mektebi için 150,000 kilo ekmek 18. 

9.1934 sah günü saat on beşte kapalı zarfla alınacaktır. Şart· 
namesini g-öreceklerin hergün münakasası için de betli saat· 
ten evet tekliflerinin Tophanede Satın atma komisyonuna 
vermeleri. (234) "5068" 7-3582 

Harbiye Mektebi ve merbut mektebin ihtiyacı içiıı 
"62,000" kilo koyun. 
"18,000" ,, sığır, 

'' 2,500'" ,, kuzu eti 20.9.1934 perşembe gilnü saat 14 
<ıe kapalı zarfla almacaktır. Şartnamesini göreceklerin her
gün ve taliplerin betli saatinden evet tekliflerini Tophanede 
satın alma komisyonuna vermeleri. (226) "5017,, 7-3579 

-
Her yerde her ıımf halk anımda eo Çok tanılan içki biç 

§liphesiı B 1 R A O 1 R • B 1 R A nm mmıtaamwı kalland • 
ması pek faideli bir ıarette gıdanw tamamlar, yorganlufu gide• 
rir, m~!:avemeti arbrır. Binaenaleyh B 1 R A tamamen ideal 
bir içkidir. 

Her yerde 
BO fONTI BiRASI 

isteyiniı. 
~.~, _, .. ,... .... . . . 

Y enişehirde 7-8 odalı kira -
lık bir ev aranıyor. 

Yeniıebirde 7.8. odalı bir apar· 
ıman veya bir ev annıyor. 1537 
numaralı telefona müracaat. 

Adliye Vekaletinden: 
Kırklareli Noterliği açıl· 

ımştır. 

İmtihansız Noter olabilmek 
şartlarını haiz taliplerin bir 
ay içinde Adliye Vekaletine 
müracaattan ilan olunur. 

(2296) 8-3721 

ZAYİ 
Tahsis olunan §ehit maaşıma ait 

195 No. senedi resmiyi uyi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hilk 
mil yoktur. 

Kaleciğin Ahmet Adil köyünden 
MevlQt oğlu şehit Mehmedin 
mahdumu Ahmet 8-3716 

DIŞ HEKiMi 
Cavit Kurtoğlu 

lıtanbal ve Pariı diıçi mektep • 
terinden mezun. 

Çankaya caddesi No. 9 
Telefon: 3772 

7-3427 

"~- Kiralık bina -18 
~ ~ 
~l Anafartalar caddesinde elyevm 

T~QKiYE 

i:IRAAT 
BANKA51 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Aylık icar 

Mevkii Cinsi Kapı Metruke Muhammen Kaç taksit 

Aşağı Ayrancı Bağ maa 
hane 

N o. N o. kıymeti olduğu 

13 394 
Lira K. 

20 00 MUşahere suretiyle 

Yukarda yazılı maa hane bağ icannm ihalesi 17-8-934 
zarlr~a çıkanlmıstır. Taliplerin müracaattan. (2098) 

tarihinden itibaren bir ay P" 
7-3469 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse Kaç taksit Mül~ Mahallesi Mevkii 

sokağ" 

Misakı milli Çatal dağ hane 

No. No. kıymeti miktan olduğu hazaC 
Lira K. 

180 00 Tamamı nakCten veya ikinci 23/ 895 79 
tertip mUbadil bon~ 
su ile peşinen 

Leblebici Yenişar ,, 45/19 223 800 00 n ,, ., 

Çoraklrk 4596,50 M.2 Bağ 17 250 00 " ., ., 
Yukarrla yazılı bağ ve hane terin ihalesi 8 eylQl 934 cumartesi günil saat 15 te icra etilJ.t 

mek üzere müzavedeve konmu~tur. Taliplerin müracaattan. (2099) 7-3470 

Nafıa Vekaletinden; 

.. ~ ,afıa Vekaletinin İ!gal etmekte 
~~olduğa bina, nkiletin nakli ha 'i.,. 
~ "biyle t kinunuevel 1934 tari· ~ ,..,. 
~~'ıinden itibaren kiraya ~rilecek-~ .. -------------------.. ·------------·~~ ... ., • G k •• dk. • ~ ~~ hr. ere ıçın e ı tesısat ve ge· ~ 

Bursa'mn Gölbaşı mevkinde yapılmakta olan Toprak 
bend'e ait dip savağın muhammen bedeli 14840 lira olan 
Yana, Kapak ve Boru tertibatı kapalı zarf usuliyle münaka
saya konulmuştur. 

Münakasaya 17-9-934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15 te Nafıa V ekfileti müsteşarlık makamında icra edilecek
tir. 

Talipler mukavele ve şartnamede muvazzah olduğu üzere 
malzemenin cins ve nevine göre toptan fiat teklif edecekler
Clir. 

Taliplerin tekliflerini (2226) liraldc muvakkat teminat ve 
ticaret odası vesikasiy.le münakasa saatinden evet münaka
sa komisyonu riyasetine tevdi etmeleri iycap eder. 

Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Anka
ra'da Nafıa Vekaleti Malzeme müdürlüğünden alabilirler. 

<21ssr 1-3606 

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 vazifedar 
olmıyanlar tercih edilecektir. 

Madde 3 - Arzu edenlerin nUiayet 5 eylQI 934 tarihine 
kadar Heybeliada'da bulunan mekteblmize milracaatlan. 

(4872Y 7--3473 

.,,~ rekse bulunduğu mevki itibariylf ~ 

.. ~ -ıtel olmaga pek müsait olan meı· 
rmr binanın tamamını isticar et·~~ 
~~ -ııek istivenlerin Hakimiveti Mil · ~ 
~ 'ive caddesinde KOÇ ZADE Ti- ~ 
~~ ı:ARETHANESf ne müracaatlan. ~ 
.. 7-3526 ~~ 
~, ... .. :..: :.:: ~ :9: ~ :... .... ;.'9':j ~ ~~ 

;.....:~ ..,.;::..:~~~~ ~~ 

Kiralık daire ve oda 

Havuzbaşının güzel bir 
mevkiinde elektri~ havagazı, 
su ve banyolu daire ve müsta
kil oda kiralıktır. Tercihan 
her gün saat 14 e kadar 1841-
e telefon. 7-3691 

lmtiya:ı: sahibi ve Bqmuhar
riri F ALIH RIFKI. 

Umumi neıri:yat· idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

a ıeo• ı 

Çankırı caddesl cirarznda 
Hdlmiyetl Milliye Mstbııs:n
da basılmıft.11'. 

"Ankara'da,. Türk Maarif Cemiyeti ilk Mektebi~~~ orta 

Kayxt işlerine başlanmıştır. Ana ve ilk kısım 15 eylUlde, Orta - kısnn 1 Teşrinieveıde 
derselere başlıyacaktır. Orta kısım için müstakil bir bina ayrılmıştır. İlk üçüncü sınıf• 
tan itibaren Amerikalı tarafından İngilizce dersleri verilir. Tedrisatta en son usuller tat• 
bik edilmektedir. İstiyen talebeye öğle yemeği verilir. Fazla tafsilat için mektep idaresi• 
ne ıııüracaat ecfümesi. Telefon 2877 ve 2182 (5134) 7-3657 # 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğ.ünde: 
Mahallesi Mevkii 

sokağı 
Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse kaç taksit rnUlıi' 

No. No. kıymeti miktarı olduğu liazat 
Lira K. 

Bozkurt Çankırı cad. hane 9/ 91 34fl 400 00 Tamamı Nakden Te peşineıl 
Balaban çeşme ,, t;/1672 39C' 500 00 ., ., 1ı1 

" ,, ., 1/1673 391 350 00 " • " 
Ense Cebeci 321755 M.2 tarta. 36-37. 1350 00 " _. ., 
Balkehriz 5555 M. 2 harap 17 300 00 ,. ., " 

bağ 
Yuliarda yazılı emvalin ihale si 8 eylul 934 cumartesi günU saat ıs te icra edilmetC uıerl 
rnii?:;:ıvPciP.ve konnlmm:tur. TaHnlPrin miiracaatlan. (2101) 7-3468 

Kulüp Si.nemasında 
BUGON iKi FiLiM 

1 - ŞIKAGODA: P ANIK 2 - PRENSES NADY" 
BU GECE 

ŞİKAGO'DA PANİK 

Geceleri 12, pdizleri l Jlfllld&D apfl eo aklann sinemayı blnıl& hiilllmetce menedilmidir. 
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.: 

' 


