
AradıOım kadın? .. 
Yazan: Kadircan Kallı 

Herkesin, aradığı bir kadın nrdır: Bu çok 
rlt7ıet. his, aşk \'e macera romanında onu bula
caksınız. "Bu bizim romanımızdır.,, di yeceksi

niz. Her halde okuyunuz 

t'unanislanda 
geneloy 

Atina, 18 (Kurun) - Kabine. ı;e
neloy tarihini 3 birinci teşrin olarak 
kararlaştırmıştır. 
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On Milyon ltalyan. Bugün Seferber Hale Gelecek Son Haberler 
Kısmımızda 

Harp adım adım yaklaşıyor 
r 14 ,,,,. 

Cebelüttarıkta toplanmakta devam eden /ngiliz dretnotlar, Malta limanında 

Yabancı sözleri 
nasıl yazalım? 

. "Cumhul'iJ et,, gazetesinde .. N." 
11'1lzasile bir yazı çıkmıştı. Bu yazının 
sonu~ bakımından herkesi ilgiliyecek 
bir değeri ,·ardır. Yazı, ill<in iki konu 
<bl.'enu) gösteriyordu. :;iri, Hôtel sö
Ziinün latince olduğu; ötekisi, Otel 
defi( de Hotel şeklinde yazılması. 

Betkeyi (makaleyi) yazana göre, 
bu gibi yabancı dillerden aldığımız 
Sözlerin yazılış biçimi bozulmamalı, 
Olduğu gibi yazılmalıdır. Malatya s:ı > -
1hı doktor Rı"· H'lmi l)'.tar, hu ko • 
•tların mncı ıne çok Önemli ve çotl 
Yüksek değerde bir cevap vermi~, 
lfôt1e sözünün latincede değil, daha 
lt!niş bir kaynakta araması gerekece
iinı gö:stermiştir. Bay ''N.,, buna kar
şı Yazdığı bir başka betkede, ergesi -
11in (maksadının) etimoloji h:'tkımı ol
IQadığını, -eğer iyi anlamışsam- ya
bancı dillerden aldığımız sözlerin, yi· 
ne o dildeki şekilde ya1.ılmasını iste -
diğbıi söylüyordu. 

Her ne kadar, dil kurumu genel 
8ekreteri Bay İbrahim Necmi Dilmen 
"1' .. an'' da çıkan bir başyazısında, bu 
l§tn eskiden incelendiği, önemsiz bir 
Şey olduğunu söylemişse de ben bu 
:~kta üzerinde biraz durmak. düşün-

liklerimi söylemek istiyorum. 
EYet, yabancı dillerden aldığımız 

l!Öıleri o dillerdeki sekilleri ile :raza-1 ':>' • 

'"'· Bunda hiç bir "şaz ve müstesna,. 

!Habeş imparatoriçesi ,«\disababadan 
ayrıldı. Şehirler boşaltılıyor 

Italyan cevabı endişe ile bekleniyor. Tekliflerin bir 
görüşme temeli olarak telakki edilmesi kabul edildi 

Italya - Habeş işi etrafında gelen 
son haberlere bakılırsa harp adım a -
dım yakınlaşmaktadır. 

Habeşliler Harrar'da sağlam olan 
bütün erkekleri silah altına çağır -
mışlardır. Gelmiyenler, yakalanarak 
kendilerine kadın elbisesi giydirile -
erk ve bu kılıkla şehirde dolaştml -
thktan sonra a.tıılaraklardır • ..Muhte -
mfl"'9 ha.a .... _ .. ,. ...... 

,.e Aksam şehirlerinin tedricen boşal· 
tılmasına başlanmıştır. 

Habeş imparatoru, harp patlarsa, 
genel karargahını Adisaba hacla im -
racak ,.e: uçakla bütün Habe~i~tanı 

teftiş ~decektir. Hükumet çok ben -
zin aldığından benzin fiyatları yüzde 
otuz yükselmi tir. 

Habeş imparatori<;e ·i de dün payi. 
tahtın iki saat ötesinde Bichofbu'ya 
taşınmıştır. Bu şehirde kaldığı müd· 
detc;e bir otelıfe oturacaktır. 

(Sonu Sa. 4 Sü. 4) 
Dün ıelırimizden gönüllu olarak 
giden iki ltalyan genci vapurda 

Zaharof ortada yok! 
Dünyanın en büyük silah tacirine gene 

A. ismet Ulukut 

<Sonu sa. 2 Sü. 1) gün doğduğu anlaşılıyor! 
......_____----~----~-------------------------------------------------------------------------------------~~ 

Kayseri, orta çağ yaşayışından 1 
.. . . 

Y•rm•ncı 
• 

asır yasayışına geçıyor 

Dünyanm en bü 
yük ıilih taciri 
saydan Mahut 
Bazil • Zaıharof 
Avrupada - harp 
sözleri başlar 
başlamaz sırra 
kadem baımıJ 

iŞ KANUNU 

Makines_i bozulan· işçi 
parasız bırakılmamalı! 
Günde on saat çalışılması, küçük bü
yük fabrikaların bir tutulması gerek 
iş kcuwnu etrafındaki anketimize 

devanı ediyoruz. lstiyen işçiler dü,ün
celerini kıaa olmak şartilc gazetemi
ze bildirebilirler. isterlerse adları ya
zılnınz. 

On şaat çalışmaya 
tarafdarım 

Şeker ve çikolata fabrikatörlerin -
den bay Fehmi Besler, kendisi ile gi>
rüşen muharrlrimize şunları ıöyle • 
mi,tir: 

•·- Ben, yeni inkişaf etmekte olan 
fabrikaları göz önünde tutarak on sa
at çalışmaya taraftarım. Eğer çalış -
ma sekiz saate indirflime, iMi bun -

(Sonu Sa. ! Sil. 5) 
Şnrer ve pJtolata fabrikatörlerinden 

Bay Feh'ml Besler 

ki: 

1 ürk tarihi araştırma kurumu üyeleri
nin Egedeki tarihsel gezisi 

Alet, Ege gezi.inde bir gazetec:ye heyetin aTClfhrmalarını anlatıyor 

Türk tarihi araştırma kurumu as
başkanı bayan Afet'le beraber Milet 
,.e Didim eski eserleri üzeı inde ince -
lemeler yapmak üzere Ege ha\'Zasın· 

da dolaşan heyet tarihsel gezisini yap 
mış ,.e Söke yolile Aydından lzmire 

dönmüştür. Bayan Afet kendisilc ko
nuşan gazetecilere demiştir ki: 

- _ff ilct ve Didim harabelerini gez. 
dik. Dönüıte Efcs ııe Bergama eser 

<Sonu Sa. 2 Sü. 2) 

ve nerede bulun -------------------------------------

duğunu anıa. Yunan atletleri dün geldiler 

~•eri kombina•ın.ın. 2i;'ıl~aaı tôrenin~e ekon~~i Baıkan.'!'lız B?y 
QI Bayar •Öylevını verıyor - F abrıkaJa Sumer Bank .unyalı 

(Yazııı Betinci aayıfada ). 

mak için yapı . 
lan bütü.n arat . 
tırmalar • boşa 

Zaharof gitmittir. Sun . 
day Di•paıtdi gazetesinin Pariı mu 
habiri bu yolda şu malumatı veri. 
yor: 

"Bazil Zaharofu yakından tanır 
ve takip ederim. Fakat bu sırada 
izini kaybettim. Paristeki evinde 
aradım. lskoçyah katibi Mak . 
deıınt nerede olduğunu bilmediği· 
ni söyledi. Zaharofun başka bir 
adamı onun Paristen otuz mil me
safedeki Bolin Korttaki şatosunda 

bulunduğwrn söyledi. HePrnn ora Balkan oyunlarına girecek Yunan at lctleri dün geldiler. }'ukarıki resimde 
(Sonu Sa. 2 Sü. 4) kenc!ilerini görüyorsunuz. Yazısı 4 üncü aayfamı:da. 



~ 2-KURUN 

Yunan filosu 

Yarın sabah dokıızda 
limanımıza geliyor 
Şehrimizi ziyaret edecek olan 

Yunan donannusı bugün Selanil· 
ten hareket edeeek, yarın sabah 
aaat dokuzda lstanbula eelecek . 
tir. 

Elli Kmvo.zörii ba§la olmnk ü
zere beş gemi ve üç deniz altı ge
misi gelmektedir. 

Y abanci sözleri 
nasıl yazalım? 

(Ustyanı birincide) 

düşünmlyelim. Bu kararımızı kesin o· 
Jar;:k dil lrnrumuna bir önerge şek -
linde Yerelim. Öyle ld, eski mantığın 
dediği gibi "efradını cami, agyarım,, 
mani bir kural olarak dil kurumuna 
onaylandırmaya çalışalım. 

Fransız1nrda "H,, harfi dilsizdir. 
Bizde ''nspirl',, sesliir. Olsun I bunun 
ziyanı yok. Hotel diyelim, hopital di
yelim. Da o kadar fark ebnez. Güzel, 
amma, he. söz böyle olacak mı? işte 
ı ,.. i şu soğuk ha,·a <!olaplarır. .1 ,·er · 
dikleri frigidaire sözü! Bunu da ku· 
r:ı• mıza göre olduğu gibi yazacağız. 
Fakat •ur··:cden başka bir dil b:· · 
yen n bilmeye de zoru olmıyan bir 
Türk banu b5yle okuyncak ve böyle 
öğrenecek: (lrl • gl • da - ire) 111sıf 
c!:ıirc gibi. Bu mnhn satıldığt yere gi
dip "bf r firigi daire,, isfyorum.,, diye· 
cek; satıcının ne anlıyacağını bile
mem. 

Sonra herkesin bildit;ri gramofon 
var. Bunu da kendi dilindeki gibi ya
za: ı. Gramophone \'e I:ir Türk'e o -

ltalya Beşler Komitesinin 
tekliflerini reddedecek! 

Cenevre: 18, (A.A.) - Bııgünl 
~ıkan bir bildirikte deniliyor ki: 

"Beıler komite!i konuşmalara 
esas olabilecek teklifleri kabul et
miş ve Baıkanı iki taraf dele • 
gcleriyle hemen degele gelmeğe 
memur etmiştir. 

Cenevre: 18. (A.A.) - Burada 
büyük bir asabiyet vardır. Genel 
olarak sanıldığına göre, ooıler 
komitesinin bu akşam iki taraf de. 
legelerine bildirdiği teklifler Ha -
be§istan taraf ınclan kabul edile . 
ct.kae de İtalya bunları reddedecek 
tir. İtalyanlar Romada kabinenin 
cumartesi toplanaeağmı ileri sü • 
rerek cevap vermek için en aşağı 
üç günlük mühlet istemişelrdir. B, 
Laval Aloisi'den bizzat Romaya 
giderek Musolini nezdinde teşeb -
büste bulunmasını istemiştir. Aloi 
sinin Romaya gidip gitmiyece • 
ği henüz belli dğildir. 
Diğer taraftan Laval da cumar

tesi günü toplanacak olan Fransız 
bakanlar kurulunda bulunmak Ü· 

zere Parise gidecektir. 
Berlin: 18. (A.A.) - Alman 

haber alma bürosu Londradan öğ-

reniyor: ler komitesinin tekliflerini alan 
Cenevreden gelen son haberle- Habef delegesi cevap vermek içiu 

re göre, bqler komitesinin öner_ üç dört günlük bir müh!et iıtemit-

L d d 1 
tir. 

geleri Paris ve on ra a yapı an ROMA, 18 (A.A.) -· Hav&.s a 
önergelerden pek de faı·klı değil jansının öğrendiğine gör:: yarı re' 
dir. mi İtalyan çevenleri, bugünkü fi · 

Deyli telgrafın siyasal aytarı ce nansal tedbirleri İtalyanın doğu 
nevreden gönderdiği bir yazıtın •

1
Afrikasındaki programım herhaldı. 

da, B. Musolininin her halde sa ta~~ika azme~it C?lduğunun b.ir de ' 
• A w • • lılı olarak telikkı etmektedırler 

v_aş ılanına m:cbu~ oldug~nu ~ıl~ı Betler komite~i teklifler:nin rcddf' 
rıyor. Habeşıstanın :komıtenın O· dileceğine kat'i nazarla bakılmak
nergelerini kabul edeceği ve fakat tadı•. 
ltalyanın bunları reddedeceği ka- İtalyan cevabına intizaren bir 
bul ediliyor. Bu takdirde, ulus- takım ıayialar ortada dolaımakta· 
1 et • ltal ı'cra""ta g"ı dır. Bunlara bakılırsa on mılyoı~ ar ıosy esı yanın ... • I l'w• 1 • 
. . . k il ı.._ ~ı b kl. ek talyanm seferber ıgı yann o ac&J< 
rıpnesmı 0 arr UGlS 

1 e ıyec tır ve Trablusta Sünusilerin muh · 
değildir. Uluslar konseyi, pak • temel hücumuna kartı süel tedbir· 
bn 1 O ve 11 inci maddelerine ler lruvvetlendirilecektiT. 
dayanarak, münasip müdafaa Herhalde İtalya 'her türlü hadi
tedhirleri hakkında karar verebi • seyi karşılamağa hazır gözükmek~ 
lecektr. Hadiseler farzedilen tedir. 

şek ilde cereyan ettiği takdirde, 
sosyetenin hu suretle hareket e • 
deceği zannedilmektedir. Duçe, 
Trablüs garba kuvvetler gönder • 
mek ıuretile lngilterenin mubte • 
mel bir hareketini önlemek iati . 
yor. 

CENEVRE, 18 (A.A.) -Beı 

-----------------------Bitlerin 
Tehdidi 

iş Kanunu 
( Ust yanı birincide) 

dan çok zarar görür. Çünkü ona görf 
gündelik alır. Bizde sana)i yeni baf 
lamıştır. Onun için fazla çalışın!!) 
mecburiyetindedir. 

Yalnız burada çok önemli bir det· 
dimiıe temas edeceğim. Duyduğuoa' 
göre on işçi ~JLlıştıran fabrika bir a '. 
telye farzedilerek iş kanunu hüküm 
]erinden hariç kalacakmış. Bu doğrU 
ise fabrikalara çok büyük zararla~ 
olacaktır. Bunun küçük bir misalitıl 
söyliyey:im: lstanbulda on beş kadat 
bisküvi çıkaran imalathane Yardıt• 
Bunlardan biri biz, diğeri başka bir 
fabrika, ondan fazla işçi çahştırıyo' 
ruz. Diğerleri ondan az amele çalış' 
tırdıklan için yüzde on muamele ver· 
gisi \•ermemekle ve istedikleri gibi b~ 
ze rekabet etmektedirler. Eğer iş 1'9 

nunu bu gibi imalathanelere bir 11111• 
afiyet verirse rakiplerimiz daha Ç~~ 
kuvvetle bize karşı koyabileceklerdıt• 
Onun için iş kanununda küçük büyii: 
fabrikalar bir tutulursa, bunun öıt 
almır.,, 

Bay Fehml, lfçlnln sigorta ~ 
sı için de fUnlan söglemlıtir: 

"- Duydufamuza göre işçinin f.' 
rortası için verilecek paranın yUı.~ 
yirmi beşini f§çi, yüzde yetmiş be§• 
de fabrika sahibi verecektir. Bu rii" 
de yetmiş beş eğer büyük bir yekO' 
tutarsa, fabrika sahibi fiyatları art 
tınnak mecburiyetinde kalacaktrr. 

Maamaf ih bu artırma maliyet fi ' 
yatında olsa olıııa. yüzde bir kadar bit 
fark gösterecektir, ki bu da toptıı• 
fiyatlarda hesap edileceği i~in ~ 
fiyatlarında hissedilmlyecektir sanı 
yorum. , 

Gtte çalışma meseletııine gelincf• 

katalım: Gra~op-hone değilrni?ety- 1~~~-~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~ 

Almanya ile Sovyet
ler arasında silahlı 

tehlike yakın ! 

bu da bizde bugün için lazımdır. Gt' 
ce çalışmasının kaldırılarak bunun Y~ 
rlne fazla amele alınma yolu tutula 
cağı düşUnillüyorsa, bunun da tatb~ 
edilemiyeceğinl sanıyorum. Gece ça 
lısma yı)da bir veya iki ay olur, ki 1 

cb_ saat en çok 12 ye kadar olduğu içil 

moıogic'yj nasıl okuyacağız? Dizde Bayan Af et Diyor ki : 
"y'' h..'lrfi sessizdir, okunmaz. Böyle 
o1·mca "t, y, m,, gibi üç okunmaz harf 
bir araya geliyor. 

Eğer kuralımıza bayrı (sadık) isek 
aJf,ıbtımize yeni harfler eklemek ge· 
rek olacak. lli)!e<:eğiz ki (f. = ph), 
(y :::: i). O zamnn bu iş daha genişli -
Yecek. ''Paris - Soir gaeztesi di)·or ki,, 
diyerek gazeteye bir yazı yazılacak; 
bunu soir okumnktan kurtarmak için 
alfabeye bitişik harfler koyarken "un 
= oi,, diye yazacağız. ''ltalyan borsa • 
sında panik oldu.,, derken Paniquc 
yazmak gerek. Bizde ''q,, harfi olma • 
dığı için bir Türk bunu okuyamaz. 
Öyle ise alfabeye bir "q" ile okunmaz. 
"u,, ve "e,, de ekliyeceğiz. 

Bizde )'1ılnız fransızcadan değil, 

başka dillerden de sözler vardır. On • 
Jarm da alfabemizde bulunmıyan 

harflerini almak zorunda kalacağız. 

Başka türlü kendi ulusumuza okuta -
mayız. Kendi ulusumuz okumadıktan 
sonra başkalarını düşünmek bize gö
re değildir. 

Daha bitmedi; kuralınuzı bozma -
mak istiyorsak, bunu bütün yabancı 
diller üzerinde yapmalıyız. "l\lüstes
na,, aramamalıyız. Öyle ise bugün dili
mizde kullanılacak arapça ve farsça 
~zl~i de kendi dillerinde yazıldığı 
gibi yazmaZ&ık haksız olur. Bunu da 
deneyelim: "Ta tal,, ndr bizde de pek 
çoktur. Bunun için alfabeye bir ,,tı,, 

ile bir "ayın,, koyacağız. Şimdilik bir 
"t,, ve "'ayın,. yerine bir apostrof ko
yalrm da olduğu gibi yazaJım. "Tl't,, 
oldu. Oldu amma neye benzedi? Sonra 
yine bizde farsi ndlardnn bir de ''f'er
''in,, vardır. Bu da böyle yazrlacak: 
"Prvin,,. Bunu kim, nasıl okuyacak? 
örnekler o kadar çok ki saymakla tü
kenmez. Yalnız gösterdiklerime daya· 
narak bu sonucu çıkara biliriz: l{u -
ralımız "agyarını cami ve efradı mıı· 
ni,, olmakla kalmıyacak daha dün gü
lünç olmaktan kurtardığımız alfabe • 
miz Çin alfııbcsine benziyecek. Arap 
ve Fars kapitiiliisyonlarmdnn kurtar
drğımız Türk dili, bütün dillerin buy -
ruğu altına girecek. llen bunu ne ken
di onuruma yakıştırırım. n:? de Türk· 
lüğümün onuruna. İşte bu korkunç Ye 
çirkin göretten (manzaradan) sonra 
Bay ''N.,, dan ayrılarak Bay lbrahim 
Necmi Dilmen'le birleşiyor, onun de-
411ği gibi. btz yazılanmızı kendimize o· 
kutmak için yazıyoruz, başkalarına 

d\iıil, diyorum. 
<Sonu sa. 2 Sü. ~ 

<Ustyanı birinci sayfada) bunları bizler meydana çıkarıyoruz. 
lcrfnf aczeceğiz. Elimizdeki diğe:r e • Bugün başkaları da bu eserleri mey
serleri başka bir gezimizde incelemek dana çıkarmağa çalışıyor. Elen ve Ro· 
istigoru:. Gezimizde görd/Jğümüz eser ma dcl'irlel"inln ne denirse densın, e -
ler çok enteresandır. Tarih ba~ımm- serleri hep buralarda yaşamış olan 
darı bu bölge o kadar zengindir ki Türklerin medeniyetıeri tarafından 
gezmekle bitmez.,, başarılmıştır. isim değişikliği olabi • 

fZMlR URA YININ ''ERDIGt lir. 
ŞOLENDE Bizim ırkımızdan gelenlerin ha -

Izmir, 18 (Kurun)- Uray, Türk tarihi zıları, bazı yerlerde asıl adlarını ta -
araştırma kurumu üyeleri onuruna şımamıştır. Fakat, tetkikler gösteri -
bir şölen verdi. Şölende, önce asşar - yor ki, her hangi de~r \'e medeniyet 
bay, ulusal ''arlığımızın dayandığı e- ne olursa olsun bu devirleri ve rne -
serlerimizi meydana çıkarmağa uğra- deniyetıeri Türkler ::raratmıştır. Bu -
şan heyeti öğdü ve başta asbaşkan nun için en Büyüğümüzde naldığımız 
Bayan Afet olmak üzere bütün he · direktiflerle çalışıyoruz. 
yet üyelerine, heyete bu büyük udc • Bugünkü rejimimizin olduğu gi -
vi veren Ulu Önderimize lımirliıerin bi, medeni eserler tarihi artık şunun 
candan teşekkürlerini bildirdi. Bayan bunun, tarihi demek değil, kültür ta
Af et, asşurba),n söz.lerine karşılık O· rihimiz d{!mektir. Dünün ta-:-:·.i için. 
larak şu söylevi '\"Crdh de de biz Türkü cephede aramak Av-

"- Bize bu akfam burada iz;: ir· rupanın bugüne kadar gösterdiği şe -
lilerle bir arada hulunmak fır·fttını kilden başka 14 şekilde tanrmak is • 
veren 's ar..ıayhğ·~ bütün kurul•1.nuz tiyoruz. Herhangi devirde olursa ol -
nnmına teşekkürlerimi sunarım. iz - sun, Türk daima kıymetli eserlerini 
mir bizi çok candan karşıladı. Bütün esirgememiştir. Diz bunları nerede 
lzmirlilerden, bilhassa gezdiğimiz olursa olsun, bulup meydana çıkara -
yerlerde bütün köylülerimizden gör- cağız. 

düğümüz candan sevgi, bizi çok he - Bunun sonucu olarak da asıl tari
yecanlnndırdı. Kurulumuzun, heye - himizin ana hatları meydana çıka -
timizin cok büyük ödevleri ,·ardır. ö· caktır. 
de\•imiz ~bilhassa tarih üzerinde ol - En Büyüğümüz ve hami Şefimizin 
ması itibarile önemlidir. bize yapbğı yardım çok büyük ve en 

Diliyoruz ki, tarih her şey demek· büyüktür. En Büyüğümüzün göster -
tir. Her şey onun içindir. Onun için- diği izler üzerinde yürüyoruz. 
dir ki biz tarih üzerir.de yaptığımız Türk tarihi araştırma kurumu na-
tetkiklcr arasında bugünün tarihini mına ricam arkadaşlarımızın ,.e bu • 
de tetkik ediyoruz. Tetkik gezimize rada bulunanların halka tarihsel e • 
ilk kışladığımız yer Anafartalardır. serleri korumak aşkını ,.e bunun için 
Anafartlar, yirmi yıllık bir tarihtir. dahi büyük bir hı~la çlışmasını sağ· 
Arası belki çok yakındır. Fakat, 0 kn- lamaktadır. Gene Ege mıntakasının 
dar esaslı bir tarih ve ,·nrhğımızın ° en zengin olan bir tarih kaynağını 
kndar ulusal bir damgasıdır. Bergamayı göreceğiz. Bu da bize bir 

Dinlerce ),lhk tarihi safhalarla do· çok istifadeler bahşedecektir. 
Ju olan Truvaya geldik. Sonra Ege Öğretmen .Afet söylevinin bu yerinde 
bölgesinde yaptığımız tetkikler bize "asşarbay bize gösterdiğiniz konukse
daha büyük medeniyet eserlerini gÖs· verliği en Büyüğümüze söylemeyi ,·aa
termlş oldu. Bunları görürken ak · dcdiyorum. Buradaki bütün arkadaş
Iımdan şunlar geçiyordu. Bütün bun· . farım namına tekrar teşekkürü bir 
lan yapanlar bugün üzerlerinde ya - vazife biliyorum.,, demiştir. 
şıyan biz Türklerin cetlerin_ıizdir. Y~- Söylev sürekli bir şekilde alkış -
ni bununla şunu demek istıyorum kı, lanmış n ~ölen sona ermiştir. 
Anadolu o kadar tarihi . bölgelerl~ lzmir, l8, (Kurun) - Ti!rk ta-
''e bu bölgeler o kadar tarıhl. eserl~r rihi araştırma heyeti bugün Berga. 
le doludur kt, dünyanın hiç hır yenn- h k . H K 

b k d tarih bölg;eleriyle ve e - maya are et etti. eyet, arşı· 
de u a ar ,_ d A .. k" . 
&erleriyle dolu yer yoktur. yaKa a ta.tür u~ annes.mın me· 

Dünyanın bütün eski medeı:ıU,et e· zarını ziya.ret etmı.s ve bır celenk 
serleri bu bölcgeler üzerindedir. Ve koymuştur. 

Moskova,18 (AA)- Havas Ajanıı 
bildiriyor: Yetkeli çeve.ıler Sovyel 
ler birliği için en yakın teh!ike -
nin garpte olduğu kanaatindedir
ı .... Be.y Hitl•rİn .A.lmaa. d-, aaya. 

sası ve klaipeda hakkmdaki di · 
yevi Moskovayı hayreti! dü~ür 
memiıtir. Bazıları Almanya ile 
Soyyetler birliği arasında ıilahlı 
telilikeyi yakın addetnıektedirler. 
Sovyet çevenleri, komünist ide -
olojisinin zararına da olsa, barıs 
için bir Avrupa cepheai teıkili 
gaygusundadırlar. 

Moskova, 18 (A.A.) - Tas a
jansı bildiriyor: 

Bay Radek, lzvestiyr. gazete 

işçinin sıhhatini sarsmaz. 
:. ~ll ~ULUın, lıl~ ~üpho ~ol.hr, kl 

kanununun emredeceği her şey ya 
lacaktır. Yaln~, kanunun fabrikala l' 
rın bllnyesinl sarsmıyacak şekilde ~ 
masınt ve hiç olmar.sa. tedrici bir. s 
rette tatbik edilmesini temenni edıYo' 
ruz.,, 

• • • • Bir dokuma lşçısının 
derdi 

Adresi bizde saklı hir doliuma i~ 
si Ankaradan bize §U mektubu yaz 

Sı.ndP dı'yor kı' • tır. • ·ı ·ki b··ı·· dii' 
· • Bilindiği gibi ırtı er ı o um ··tU' 

"Bay Hitler, barış istediğin; 
1 

_ Giinclelikle çalışanlar. 2 - Go ~ 
sağlarken Nürengberg !Okakla • iir çalıı:anlar. Bu ikinci bölümden t 
rmd9 tanklar, uçaklar ve topla: :. b. l 

b d' }anlar yaptıkları iş hesa ıy e paradıf 
dolaşıyordu. Bu arışsever ıyev. lırlar. Ben ikinci ~öl?mden •. ol r 
yalnız Bay Hitlerin her üz birFsa· f:um için kendi derdımızden soz sÇ .. 
vaşa hazır olmayıfındadır. a - " .... i\f t · ·ı r'nin en ro~ 

1 . l ~hl · carrım l encuca ı~~ı t J :. 
kat, Aman sı a anma.~ının ~ım .. c .. : . .. d .. ~ Makineler düzgün (, 
diden tehdit edecek kadar iler1 goturucu .. urd. l"k k Fakat mal> 

· · ... · ·· ··1 k d" hşlıkça gun e ı çı ar. 'f gıttıgı goru me le ır. . b. k 1 k ı 
0 

makineJ11 

Hitler uluslar sosyetesini, hadi- netl~ . ıkr sa ~.t 1d 0h~tresr:e iııçisi <le 
. •. d b"l w• tamırı aç gun e ı ' s ı. 

seler herkesın teessuf e e ı ecegı kadar gün parasız çalı~ır veyah~t ı~ 
bir şekil almadan harekete geçme gezer. Zaten az kazanan İ§çi içın . 
ğe davet etmektedir. B. H\tler bu hir kaç gün adeta bir sarsıntı olur ı, 
suretle perdeyi kaldırmış ve ordu- çiyi böyle zorlu duruma dü§ürme111

4 
larmı Sovyetler birliğine daha ya- için buna bir çare bulmal~dır· :M~ 
1 · b" · '- ·ı w • • •• la" kendı" elinde olmayan hır sebep un ır yere getıreoı ecer.ını gos· alı Jı 

. . h' 1.;. k hçi bir günden fazla ho§ k rsa " 
termıştır. Sovyetler ır ıgıne ar ds f d k d"•ine ''apdı"'gı iain <it. .. .. kbel b' . . e a!!ın a en lo J l' 1 !I ml~cadele mustn: ır harp 1· 'ri ile ölçüle bilir bir gündelik ,·el' 
çin Almanyada her türlü ideolo· mesi çok yerinde bir i§ olur 68DI~ 
jik seferberliğin ba§ına konulmuı d' 
tur. Nurembeııg <lıt siyuasmm iı teki evin~en ~rdum. Yok! d~ıı# 
tikametini burada aramalıdır. Sov ler. Parıse donerek Zaharo 01 
yet genoyu bi!tün tehditler karşı - kendisinden ayrılnuyan baş h8

0
, 

aında mut.lak bir aoğukkanhhk mesini buldum. onw: da eferıb, 
göste_rmektedir. sinin nerede bulundugundan 

beri yoktu. Monte Karloya telP. , Zaharof 
Ortada yok 

(Üst yanı birincde) 
ya gittim. Saat altı idi. Zaharo · 
fun adeti bu sırada arabasile gez
mekti. Fakat meydanlarda yoktu. 
Şatodan sordum. Gelmediğini 
söylediler. Ortalığın kararmasını 
ve ışıldarın yanmasını bekledim. 
Fakat hademe dairesinden başka 
bir yerde ısık yanmıyordu. Bura· 
dan Parise telefon ederek Paris 

. de 
fon ettim. Zaharof orada da , 
ğildi. Konuştuğum adam, Zal'ı11 , 
rofun gelip gelmediğini bilenler 
dendi. de 

Yalnız Zaharofun maiyetin ,, 
birinin Marsilyaya gitmiş old 

nu öğrendim. ~ ı 
Belki Zaharofun kendisi d~~ ı 

raya gitmiştir. Marsilyada.n •0 beşistana veya Yurumistana gıt! 
lebilir, çünkü bu iki memlek~~ , 
de sular bu!amk.. Zaharof gı 
günün en Sll'lr adamı oldu! 



~k ~erlerinde: 

liırsızlığa teşvjk 
Şükranla Şerife 
bcract ettiler 

llılit isminde biri tarafından Şük· 
r- ~ıı \e Şerife aleyhine açılan hırsız
(. 1' \'e hırsızlığa teş\ik daYası, Sul -
, de llahnıet ikinci sulh ceza hakyerin· 

bitmiştir. 
d Bu davada Halit, e\inde bir müd-
et hiınıetçilik eden Çerkeşli Şükra · 
~111 bir gün ceketinin cebindeki )irmi 

, ~a~ı aştnp kaçtığını iddia ediyordu. 
. rıre isminde bir kadının da, onu bu 

dlŞe teŞ\ik ettiğini iddiasına katıyor -
• il. 

b Davacı Halit, hakyerlnde Şerif enin 
• ~r değil, iki olduğunu, birisinin adre· 

Sa htılunmadığını söyleyince, hakim 
lAhaddin Demirelli sordu: 

- Şimdi siz hangi Şerif eden da -
lacısınız?. Buradaki Şerifeden mi, 

' toksa burada olmıyan Şerifeden mi? 
- Ef enllm, ötekinin nerede olduğu 

IQeçhuı !. Ben, şimdi bundan dava -
'1Yını ! 
Davacının karısı Nazire geldi. Du

. ~§ınada hazır bulunan Şerife, bu şa
l din davacının karısı olmasına gö -

r~ Şahitliğine itiraz etti. Fakat, Na -
~~e, onun aleyhinde şahitlik etmedi. 

ıllJt[s, şöyle söyledi: 
. - Bu Şerif enin bu işte hiç bir a -
tkası yoktur. Ot.eki Şerifenin ,·ar 
IQı? Onu da bilmem! Hatta Şükranın ' . 
tını lirayı aşıran olup olmadığı hu-

lıısunda da hiç bir şey diyemem. Sö -
~6ıı doğrusu bu! Esasen yirmi lira 

, ~" işi buraya kadar getirmemek dn-
Yerinde idi bence! 

, - Öteki Şerife nerededir, biliyor 
' llıtıs-tnuz? 

1 - Hayır. Fakat, bence polis yanlış
~ buradaki Şerife hakkmda tah -
n· . t yapmış~ır. Bun~n hu ~l~ hiç 

1.'Şıft olmadıgına kanıim. Ote~ının a· 
<l..~ası \'nr mı? Cnu da hilmıyorum 
>'a! 

Hakim Salahaddin Demirelli, Şe
r·c~·~ ne diyeceğini sorunca, o, daha 
.• ~Öylemeden-şahitli~ne tiraz ~t -
t 1 • 'azirenin sözlerini lctıbul etti! 

liakim Salahaddin Demirelli, hak
l~tint:c bulunmıyan Şükranla hakye
~111de bulunan Şerif enin beraeUerini 
'ltarlaştırdı. 

;,. mevkuf la Jandarma 
arasında kavga 

h Ilün saat on beş sularında, lstan -
il] ağır ceın hakyerine duruşması 
taPılnıak üzere getirilen Kamil is -
1111nde bir rne,·kufla bir jandarma a
l'asında kavga çıkmış, bir hayli gü -
~ltu, patırdı olmuştur. Bunu işiten
ler tellşla o tarafa doğru koşmuş · 
ar, bu suretle koridorda kalabalık bi
l'ilcı:n iştir. 
~ İ\l~n, jandar~anın ken~isJ~i •. ~o
rıntl·adıgını, sebepsız olark dovdugu -

111 
ıleri sürmüştür. Jandarma da 

etkufun birden~i~e elindclrl tüfe~e 
il attıtını, kendisının yalnız onu sı -
... hı alnıaktan menettiğini, fakat Yur
"lad" 'Jnnı söylemiştir: 
la ~evkuf biraz sonra jandarmalar 
lıı;~rından götürülmüş n koridora 
lıaıc iken kalabalık da dağılmıştır. Vaka 

3 kında aHikah makamca tahkikat 
llltlacaktır. 

köfte yerken 
t Ji~iktaşta Hasanpaşa deresinde o
~ta" Leman, Kutucularda bir köf -
t~ dükkanında köfte ):erken, tanı~ -
111 lrlınit isminde birı gelmi~ bır 
dt:;ıeden dolayı kavga etmiş ve ka-

bıÇakla yaralamıştır. 
ııı.·ıltro.an tedavi altına alınmış, Ka· 
~1

1 l'akalanmıştır. Tüze tahkikat ya-

~-----~~~~~~ 
Gelen/er, Gidenler 1 

~~Ot\tlJT AN BON - Franıanm 
~re! ha.va ata~ti komutanı 
t~.aezinti maksadile şehrimize 

St'tth·. 
~il Yy AH - Bu ayın 20 sinde 
~"0ki iıinıli bir seyyah vapuru 
~t/trrıan ıeyyahı getirecektir. 
dece~ı la.r. a.ym 21 inci akıamı gi-
t~ır. 
~~11~aAt ŞEVKi - Bir müd
~lçi,· •e'1ıirnizde bulunan Kahire 
~IU~ ~en~ral Şevki, lskenderiye 

~alııreye aitmiftir. 
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1Gezintiler1 

Kuru alkış! 
KUltUr itlerl 

Yeni okullar 
f Kültür Rakanı ı .:::na halterleri: 

Şoförün yaptıkları 

Gazetelerin hepsi, en baş lı."Öıele • 
r:ine Türk güreşrilcrlnin resimlerinl 
bastılar. Alladı/ar, pulladılar. Yaş~ 

gın çocuklar, varolıın arslanlar! de• 
dUer. Bay Saffet Arıkan 

Bakırköyde mutlaka bir Cerrahpaşa· hastanesinde 
. • Şehrimize kültür i§lerini ince • 

ortaokula 1htıljaÇ var Iemek üzere 1ıelen kültür bakanı 
Lise ve orta okul direktörleri Saffet Arı Kan dün sahalı Cer

dün öğlede sonra kültür direktö· rahpaıa hastahanesine gidf!rek Al 
rü Bay Mehmet Eminin bqkanlı· maa prof esörii ta.rafından gözle· 
ğı altında yeni bir toplantı yap - rinden ameliyat edilen Boiu ıay
mıtlardır. Toplantıda okullara lavı ve Türk tarih kurumu baıka. 
yazılan talebenin ne suretle yer· nı Bay Hasan Cemil ile diyanet iş
leştirileceği görüşülmüştür. Her"" Jeri ~kam Ba.y Rifat ve ayni 
kul kendi binasının alabileceği en hastahanede rahatsız bulunan iç 
çok miktara kadar yeni dershane il aylavı Bay Emini ziyaret et • 
açacaktır. Fazla namzet yazan~ mittir. Bakan, bu münasebetle, 
kullar da namzet talebelerini ye- hastahanenin birçok yerlerini gez-

ni afılacak okullarla kendilerine en mit ve gördüğü intizamdan dolayı 
yakin bulunan orta okullara veye. bastahane hekimlerine takdirleri -
c:eklerdir. ni bildirmiştir. 

Kültür bakanlığının yeniden a Bakan öğleden sonra kültür 
çacağı üç orta okulun yerleri ka • direktörlüğünde meıgul olmU§ ve 
rarlaştırılmıştır. okulların bina durumu ile alabile

Bunlardan biri Kadıköyün:le cekleri talebe sayısını incelemiş
Sen Jozef kilise!İ, diğeri Kumka- tir. B~.ıgün Ankaraya hareket e
pıda Jan Dark okulu üçi!ncüıü decektir. 

----~------------~--~ Ortaköydcki yatı okulu binaları · 
dır. · 

Bu okullardan Kadıköy ile 
Tayyare •• • 

torenı 

~um~~~ıdakilerin bina sahiple· 26 uçağımıza ad l<onacak 
rıle gorusme yapılmaktadır. · 25 l'"'I ha ·· .. d 
Bunda~ başk:ı. Bakırköyünde eyhu ~r§amk gunu Yl'.r ~-

şiddetle bir orta okuln ihtiyaç var. m
1 

uzunk hava f~nl orunma~ıdm sakg-
d B 1 Bak k.. o h • ryaca ava ı omuza yem .ene . 

ır. u yı ır oy, r. anıye, 
26 

. d .. 
Ye ilkö ilk okullarından 767 ta- len7n tayyaremn a kompa lo· 

ş Y l B I h I renı yapılacaktır. 
lehe mezun o muştur. uta e e er, B d ı... __ !_• d Abd" .. .. 1 w u M"a a §enrımız e ur . 
Bakırkoyunde orta okul o madıg1 nthmrım Nacim..-- 1ı1Idıgı · ç tayyare 
itin ls~~~uldaki orta okull~rl~ ye de ad konacaktır. u 
Ba~ırko.yuııde bulunan ermem lı· Ad konma için hazırlanan prog-
sesıne gıtmek zorundadır. ram& göre l&at on beşle konuk 

Bu durum karşısında bakanlı • y eşilköye gidecelcJerdir. Oraaa 
ğın burada m~tlak surette bir. orta .aylev aöylcnecek ve üç tayyare -
okul açması lazım gelmektedır. den birinin kurdelası ilbay Muhid 

üniversiteden bu yıl din Üstündağ, ikindıiparti başka-
• • nı Hilmi, üçüncüsü .tayyareleri a-

kaç kışı Ç_ıktı lan Abdürra.hman Naci tarafın -
Üniversitenin ohaziran devresin· dan keailecektir. 

Cle verdiği mezun sayısı tesbit e . isim konacak diğer tayyareler 
dilmiştir. Tesbit edilen sayıya gö· de ıunlardır: 
re her fakültenin verdiği mezun Fatsa, Kavak, Boğazlayan, Al-
miktarı sudur: çalma, Mudanya, Hopa, Ri:ze, 

Hukuk 73, tıp fakültesi sivil Sürmene, Görele, Adana mensu
kısmı 50, askeri kısmı 27, dişçi o- cat fabrikası, Mecidözü , Zile, 
kulu 60, edebiyat 28, fen 37, ec- Sivas, Çivil, Dikilidir. Bundan 
zacı okulu 38 kişidir. Bulıesaba başka Samsunda, Trabzon<la ve 
nazaran Üniversite haziran devre· Giresunda da bulunan tayyarelere 
sinde 313 mezun vermiştir. ad konacaktır. 
Asıl mezun Nlyımı ikmal srnaç - -----..--------

larından sonra belli olar.aktır. 
YENİ BiR PROFESÖR -- Ber· 

lin Üniversitesi profesörlerinden 
&.ıdendrof'la yardımcıaı bu yıldan 
itibaren Üniversitemizin fen fal:ül 
tesinde ders verecektir. 

Ken:lisile mukavele yaptlmış -
tır. 

DARÜŞŞAF AKALILARIN EL. 
BISESl - Önümüzdeki ders yılın 
dan itibaren Darüş;afaka lisesi ti'l
Jebesinin elbiseleri dcğİ§lİrilecel<
tir. 

Bu talebeler yalnız düz siyah el
bise ~ivecektir. 

AVRUPAYA TALEBE-Uni· 
versitenin türlü fakültelerinden 
Avrupaya tahsil için talebe gön · 
derilecei7ini dünkü savımızda yaz. 
mıştık. · Ünivers;te direktörİüğü 
bütün taleb,.,nin böyle bir ınna~a 
i~tirak edebilmesi için yazılma 
müddetini eyliilün sonuna k: dat 
uzatmıjlır. 

Smaç teşrinievvelde yapılacak
tır. 

lyhap Hulusi sergısı 
Sanatkarlar lyhap Hülusi ve Me

lek Celal eylulün yirmi birinci cu· 
martesi günü bir afiş, resim ve hey 
kel sergisi açıyorlar. Sergi, saat 
on beşte, istiklal caddesindeki Mı
sırlı apartmanının birinci katın • 
ela ilb~y Muhiddin Üstündağ tara
fından büyük törenle açılacaktır. 
Sanatkarın şimdiye kadar yaptığı 
birçok eserlerin gösterileceği, ser
gi, memleketimizde doğn1dan 
doğruya afi§ üzerine acılmış, ilk 
sergidir. Ayni zamanda Melek 
Celalin de resmi ve heyhellerinin 
bulunduğu sergi üç hafta müddet
le açık kalacaktır. 

Tramvay l<apılarında 
tadilat işe yaramıyor mu? 

Tramvay kazalarını önlemek i
çin birkaç arabanın kapılarında 
değişiklik yapılmış, hasam~!:la -
rın Üzerleri örtülmüştü. Altı ay
danberi tecrübe edilen bu usulün 
kazaları önlemek bakımından bir 
faidesi olmadığı anlaşılmıştır. 
B-Jndan sonra kapılar bu şekilde 
değiştiri]miyecektir. Tramvay sos 
yelesi ile yapılacak yeni mukave
lede kapıların otomatik olarak 
kapanmacı meselesi kotarılacak • 
hr. 

Tramvay Sosyetesinin 
aldığı fazla paralar 

Tramvay sosyetesi tarafından 
halktan fazla olarak :ılınan bir mil 
yon yedi yüz bin liraya maiısuben 
13 martta (300) bin, 8 ağustosb 
(350) bin lira cumuriyet mrekez 
bankasına yatırılmıştı. 31 ağustos 
ta vadesi gelen (30) bin lira da 
ayni bankaya yatırılmıştır. Bun
dan sonraki taksit 30 eylUlde ya • 
tırılacaktır. 

Maliye Uray aleyhine bir 
dava açtı 

Urayın Kara :ığ.:ı.çtaki soğuk ha. 
va depolarından iki yüz bin lira
ya yakın kazanç vergisi isten.mi~, 
uray buna itiraz e<lince mesele 
kazanç vergici tetkiki itiraz komis 
yonunca incelenmiş, bu depolar -
dan kazanç vergfoi i!lenemiyece
ğine karar verilmişti. Maliye ka
zanc komisyonunun bu kararım 
kafi görmemi~. devlet şfıra5mda 
ur~y aleyhine bir d~v:ı açmıştır. 

Bu dave. devlet şurasında tetkik 
edilmek iifereclir. 

Çocuğa çarptı ve 
kaçayım derken ••• 

Evvelki gece saat yirmi dörtte 
Şişliden Taksime doğru gelen 
2102 numaralı otomobil harbiye 
önlerinde Belvü bahçesi ıahibi 
Muhiddinin beş yaşındaM oğlu 
Yılmaza çarpmış, yaralamı§tır. Şo 
för bundan sonra ayni hızla kaç. 
mıya bqlamı§, Tak.im be!ediye 
bahçesi kar§ısındaki bir tramva di 
reğine çarpmıştır. Bu çarpma neti· 
cesinde otomobilin ön kısmı par · 
çalanmıt içinde bulunan müıteri· 
lerden Halis ve arka~,.;sı yüzle -
rinden yaralanmıılardır. Şcför 
bundan sonra kaçmı§lrr. Aranmak 
tadrr. 

Zehirlenenler 
Üsküdarda Toygar tepede olu· 

ran arabacı Mehmedin kızı Ke· 
ziban ile Bakırköyünde :kendisine 
misafir gelen Hatice kalaysız bir 
kabdan yedikleri makarnadan ze. 
hirlenmi§1er, Zeynep Kamil has
tahanesine kaldmlmışlardır. Bun
dan başka Boğazkesende lsma· 
ilin armitçi fırınmda çalııan Ah 
met te yediği baldan zehirlenmiş, 
Beyoğlu hastahanesine kaldın] -
mıştır. 

DENiZE DÜŞEN ÇOCUK -
Kara gümrükte oturan ıekiz ya • 
şında Sabahaddin arkadaılarile 
Eminönünde sahilde oynarken de· 
nize diitmÜf, sandalcılar tarafın· 
dan kurtanhıııflrr. 

AlalR YARALANDI - Kuru 
çeşmecle rıhtıma bağlı duran Kal 
kavan vapuruna kömür taşıyan 
amelelerden Hasan oğlu Şükrü bir 
kalas üzerinden geçerken ınüva • 
zenesini kayip ederek dii§müf, a · 
iır aurette yaralanarak naat.Lane· 
ye kaldmlmıftır. 
YANMAKTAN KURTULDU -

Tarabiyede Ahmet çelebi soka · 
ijında elektrik sosyetesi direktör . 
}erinden Fidosun evinden elektrik 
tellerinin kontak yapması yüzün · 
den yangın çıkmıı, piyano üze · 
rindeki örtü yandıktan sonra cer 
yan kesilmiş, yangının önü alın · 
ınışbr. 

BUDABlR KONTAK-Fatih· 
ten Harbiyeye giden 743 numaralı 

Güzel. Bu çocuklar, gerçekten al • 
kışı hak ettiler. Gazeteleri •~ 
ran coşkunluk da pek yerindedir. 
Eski çağlann tunca, mermere can 
veren san'at taRrılar"I da ncak •un • 
lara benzer gövdeler yaratnuşlardı. 

Müzeleri dulduran zanıwıla sarcırmıı 
heykellerin lıanqisi bunlardan daha 
alımlıdır? llasmımn ensesini zorlayan 
şu pazıdaki adale fık1rtısı, şu boyun· 
dan taşan gergin çıkıntılar, §il gag 
gibi esnek sırt ayrı ayrı birlbirinden 
üstün varlıklar. 

Fakat yüzlerine baktınız mı IJfhl~ 
rine? .. Orada ne kadar ııakitsiz belir .. 
miş çizgiler var! .. Gözlerinde e111ek • 
leri unııtulnwşlann yası 01'.-un1111or. 
Bu zehirli maake, kinı bilir km; acs 
sınayıştan sonra onlann vüzlerine 
geçti! .. 

Evet, bugiln auuçlannuzdan ilnl • 
cımlar fış1'.-ırıyor. Ciğerlerimizin olan
ca gücile haykırıyoruz. Amma, ..,.n 
yine unutacağız. 

Şimdi er meydanında alla§lıulıklcr
rınuz, daha terleri kurumadan, f/Ö • 

ğüslerini körüklendircn yorgunlu 
geçmeden iş başına koşacaklar. lı &o. 
yük bir şeydir. Ondan yUksünüyonım 
sanmayın. Yalnız şunu da unutma • 
yın, ki bunlardan çoğunun işi, bir ktr 
dırganın ağır küreklerine vurulanla • 
rınki gibidir. Ezici yorgunluklarla ba
şarılan bu işin geliri de bir lok111a H 
bir lıırkada kalıyor. 

Haftada en az iki kere mindere 
çıkmak, gövdeyi zağlı tutmak uğrun
da ayrıca her gün yıpratıcı idmanlar. 
yapmak, bunlara geniş ölrüdc ~ 
harcatır. Harcadıklarını yerine koya
cak zengin bir besi gerektir. Dugdıun. 

ki bunların hemen hepsi ~k dar, sı
kıntılı yaşıyorlarnuş. I şleri verimaiz. 
kazançları az, 11arınlsn karanW.U,.ıt 
.. Amatör,, lük. niçin OJınl•rın katı~ 
zısı olsun? Hele imrendiğimiz yaban
cı ülkelerde bunların eline su döke • 
miycnler, milyonlarla oynarken! .. 

Bana öyle geliyor, ki apora emek 
ve para dağıtılırken güreş, değeri kcr 
dar beninıscnnumıiş, yüzümüzü ağar
tanlar gereği gibi düşünülmemlf • 
tir. Her şeyden önce bu tok gözlii ~ 
cukların karınları da tok, sırtları da 
pek olmalı. Kupkuru alkıştan ne çı • 
kar? ... 

vatman Ahmedin idaresindeki S. Gezgin 
174 numa'!'ah bıamvay arabasının -------------
telleri kontak yapmıf, bir mile . Evkaf - Uray anlaşmaz. 
tar tel yandıktan sonra yangının lığında yeni meseleler 
önü alınmıştır. 

DIV ARDAN DÜŞTÜ - Bey . Uray ile evkaf arasındaki an • 
oğlunda büyük handek cadde~in· laımazlıklara ait layihalann kar • 
de oturan dört yaıında Ester Lu• ııklık verilmesine devam edili • 
napark bahcesinin dıvarmdr n yor. Ortaya yeni meseleler çık "' 
düşmÜ§, yaralanr.ııı, hastahaneye tığından bu İ§İn ne zaman IOD& 

kaldırılmıştır. erdirileceği henüz kat'i olarak W 
FAZLA BA(SIRIYOR DiYE -- li değildir. 

Ortaköyde manavlık yapan Ali İ· Balkanlı misafirler 
le incir satan Mehmet arasmda 
kavga ç.ıkmı§, Ali yumrukla Meh Yalovayi gezdiler 
medin dişini kırmıştır. Kavganın Şehrimizde bulunan Balkanlı 
sebebi Mehmedin incir satarken miaa.firler dün abalı Y alovaya 
çok fazla bağırmasıdır. gihr.iıler, akşam sekizde dönmüf-

ÇAY PARASINI VERMEYiN· lerdir. Misafirler Yalovada ha • 
CE - Kadıkövünde oturan sey • mamalara gibni§ler, eğlenmit
var elektrikçi Hasan ile arkadaıı lerdir. Orada kendilerine bir tolen 
Aziz Beyazitte Ahmedin kahve - verilmittir. 
sine gitmişlerdir. Kahveci Ah · Bahçeli ev)er 
metle garson Ömer ibuna kı;;:mış . 
lar, iki müsteriyi yere vatırıp döğ
müşlerdir. Zabıta tahkikata bat • 
lamıştır. 

Surpagop hastanesinin 
kasası ve defterleri 

Surp Agup hastahanesinin iş -
lerinde yolıuzlUk olduğu iddiasile 
mahkemeye müracaat eden erme
ni katolik mütevelli heyet azasın
dan Bay Pol alan, haatahanenin 
kasasının ve defterlerinin kapa • 
tılması hakkında bir karar almıt 
ve dün kapattırılmıftır. 

Yine bu karara göre Bay Re
fik isminde biri "yedi Emin,, o-

larak tayin edilmiştir. 
Hastahanenin direktörü Bay 

Kasabyan ise, eıki vaziyeti ia • 

Belediye tarafınd:m Cihangir yansın 
yerinde, Sıraselvilerden geçmek üzere 
genit bir caddenin açılmasına enelce 
karar verilmit fakat elde mevcut para 
bulunmadığı için İstimlak iıi btr müddet 
g«".riye bırakılmııtı. O civarda oturan hal 
km tikayeti ve bina yaptırmak istiyen
lerin daha fazla ınzlanmamalan için be· 
eldiye bu meseleyi yeniden incelemefe 
batlarmıtır. 
Öfrendiğimize göre bu s:ıhada birbi

rine bitiıik apartımanlardan daha zİyee 
de bahçeler içerisinde küçük binalar :ra 
pılrn.;ısına müsaade edilecektir. 

Tramvay tarifesi 
Tramvay tarife komisyonu top· 

lanmı! , raporunu bayındırlık ba
kanlığına göndermişti. Bakanlık 
şimdiki tarifeyi birincikinun sonu 

desi için uğrqmaktadır. ' w na kadar aynen luc:lik 
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1 ürkiyenin en büqük fabrikası 

Yapışık Kardeşler K d 
,_ ENG ve ÇANG = SAG ve SOL ayseri, Ortaçağ yaşayışın ~O 

• 
vır-.,, 

!lj Biilem: 38 il ID ~ m nımııııııınıınl Yazan: Rudolf Van Wehrt -~ minci asır yaşayışına geçıyor 
Utanmıyor musun Sen? teni bir tarih ve medeniyet sahifası- Spor sahası niçin?-Ame-
Sara, kızkardeşi Adileyde ikizleri lenin geçit resmi - En modern teknik-Amele meslek okulu 

methedince, baba, şiddetle çıkıştı! 
Batını okumıvanlara · 

l' apışık kardeşler, scvdildı! 
ri ve cvlenmcl~ istedi/deri kı::.· 
/arı babalarından i l<'mch İİ::.<' 

re, çi/tlih hiılıyası Arıton ·oyu 
bu;bhan<' 'f! yollrınuşlardır. İs 
panyol k<ilıya, orada lı-1::.lamı 
babası .ll ister Darı yel }'etse i~i 
açınca, bu bıçlalıarıe sahibi ilı 
tiyar, /;ı::.larmı istiycrılerin 
himfor old11ğm11t ara~tırıyor. 
Kô/ıya, bu cıı/(>nmc i.~teğini, 
l' apışık kardeşlerin ileri siir· 
diildcrini arılatıyor t'c bu cİ· 
lı<'li öğrenir öğrenme:, Miste:
}'cıs lwrlm, ır.Uiş içerisinde gc 
riye <:<'1dliror, ıcldifi reddedi· 
yor. Kcndilcrinf! tek mi, çif ı 
mi denilmesi, bir mi~ ihi mi 
ıayılmalan g<'rck of d11~11mı 
la' tiremcdiği hu şeytan (igii· 
rii, /ıil/;at 11c11b<'sİ malıluf.-farn 
lıiç bir mutehiı lliristi_rnrıw 
1.-·.::mı V<!rmiyr.ccğini söyliiyor· 
R11n1111 ii:crinr, onu ik11an ça· 
lışan kfilıya, Ef cndiferin, sizi 
bi' hamlede zengin bir adam 
lıaf i11e g<>tirebilirlrr, diyor. 

Artık kendisini tamamile toplıyan 
Miıter Y ela, gülümıedi: 

J 
rilmiştir. Sebebi de sizi benden istemek! 
Yapı§ık kardeıler, ikinizle evlenmek İs· 
tiyorlannıt! Bunu akıllarına koymuı-

lar! Siz bu iıe ne dersiniz? 
Baba, gözlerini kızlarının yüzüne dik 

ti. Cevap bekledi. lki kızdan küçüğü o· 
lan Adileyd, bir kahkaha attı: 

- Aman, ne saçma ıey! Hem öylo 
ıaçmasapan ki! Ben bu adamların daha 
yüzünü bile görmedim, ayol! 

Sara, gülmedi. Gülen kızkardeıine 

-fönerck, gayet ciddi bir tavurla, ıunln· 
n söyledi: 

- Ben onları gördüm, tanıyorum, A· 
dileyd! Birkaç gün evvel hem gördüm, 
hem de konuştum. Pek kibar ve nazik, 
pek se\'imli insllnlar ! 

Saranın bu sözlerini duyan ihtiyar 
baba, hayrete uğndı: 

- Utanmıyor musun sen, Sara? 
Saı·a da, hayrete düımüıtü. Babasına 

baktı: 

- Neden utanacakmışım. baba? 
Mister Y eh, adamakıllı öfkelendi. Kı 

zına şiddetle çıkıştı: 

- Sara! Senin ağzından neler işiti· 

yorum! Adeta kulaklarıma inanamıya· 

cağım geliyor! Seni bu teklif karşısında 
hiddete kapılacak ve şurada duran elçi• 
nin yüzün~ karıı. beni rahat brrak, böy· 
le deli saçması bir teklifle rahatsız et· 
me! diye haykıracak sanırken, sen bila
kis ..... Olur şey değil bu yaptığın, Sara! 

Sara, babasının şiddetle çıkışması ·:. 
zerine solgunlaştı. Önüne bakıp, fısıl
dadı: 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar ı:e Sov yet ağır endüstri komiseri Petekof Kayseri kombinasının içerisini geziyor. 

Rayların üstünde §ahlanmış gi
bi atlayıp koıan ve mesafeleri 
çiğniyerek geçip ileriliyen tren, 
lzmitte denizden ayrıldı, E:ıkife -
bire kadar yeşil tabiatin ve zaman 
zaman Sakaryanın sevimli man -
zarasını gözlerimizin önüne ser
di, iki yanlı yalçın dağların ıert 
güzelliğiyle bizi oyaladı ve bit • 
mez tükenmez gibi duran boz kı • 
rın çıplak topraklarını a~rak ge-, 
ce yarısı Ankaranın heyecan duy 
madan seyredilmesine imkan ol . 

lstaayonda başlıyan ve faıbri • zırlam19lar. Fa:brika yanındaki ge 
ka alanında bat döndürücü bir nit ıpor sahasının manası ve vazi· 
heybet ve ihtitam alan canlı ve lhe- fesi budur. Geniı, muntazam, gü. 
yecanlı kalabalıktan benim anladı zel yüzme havuzu; fudbol, atle 1 

ğım budur. tizm, bokı gibi sporların yapıldı· 
Fabrika için ayrılan sa.ha, üç yüz ğı meydan; manialı at koşuları • 

elli iki bin murabba metredir. in - mn yapıldığı saha, üstü kapalı, 
ta edilmif olan kısım elli altı bin yüksek tribün güzel görünüşü ile 
murabba metrelik bir yer tutuyor. ayrı bir zarafet ve ehemmiyet ah· 
Rakamların büyüklüğündeki be - yor. 
lağat, kafi derecede kuvvetli i - Tribünlerde, sahanın iki yanın
ken gözönünde yükselen ve yayı- da ve arkumda toplanan sekiz 
lan muazzam yapmın gözden di • bin kitinin çevresi içinde)Q boşluk 

- Y aa, öyle mi? Efendilerimiz beni 
bir hamlede zengin bir adam haline ge
tirebilirler, demek? Güzel! Fakat Efen· 
dileriniz benimle evlenecek değiller ki! 
Onlar beni değil, kızlarımı nikahlamak 
İıtiyorlar. O halde iti kızlara sormak 
terek! Hemen sorayım. Bakalım, bu ytı 
P•tık çaplunlarla evlenmek huıuıunda 
ile dü§iinüyorlar! Mutlaka ıizinle alay 
edecekler, bu teklifinize kıyaııya süle ı 
ceklerdir! Vaziyet, bunun akıi çıkarsa . 
benim, kızlanmı iyice tanımadığım an· 
la,ılır. Ben onları iyice tanıdığımdan ~ - J 
minim. Bu teklif karıramda gülecekler. 

- Babaaığım, ben evlenip evlenme· 
mek hususunda daha bir şey söylerne
d" m k_\! ~ier. sen i•t~miyoraan .... . 

lbtiJJar, d~ .oturduiu aiaç k•tü
iü üstüne ç~küp, kı~ara dik itaret et· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

u hend•t bir inti-~e çehk· 
ten sıralar halinde yer alan bir Ör· 
nek kılıklı, mavi gömlekli kadın 
erkek iki bin İtçiyi görmek benim 
için başlıba.şına bir heyecan kay
nağı oldu. Ekmeğine elemeğini, 
ve alın terini katık ederek yaşıyan 
ve cumuriyet Türkiyesinin endüs
tri i.ıbidesine gürbüz ve sai!lam 
kollarının kuvvetini temel olarak 
koyan memleket çocuklarını i~im 
saygı ve minnetle dolarak seyret
tim. 

•lay edecekler. Bahse girerim! 
Diyen baba, yüzünü evin bulunduğu 

tarafa çevirdi, iki elini birden yanlamtı 
11Ya ağzına götürdü ve kızlarını çağır· 
dı: 

- Sara,.. Adileyd! 
Miıter Y ehin bağırarak çağırışından 

bir•~ "k" k • k •w• d -. sonra, ı ı ız evın apısı eııgın e 
IÖründüler. Kota kofa babalarına doğ
ru gelirken, sesleniyorlardı: 

- Ne var, baba? Bir ıey mi oldu? 
Sana yardım mı edelim? Yokıa bizi bir 
:ter. mi gönderecekıin? 

Birdenbire, babalarının yanında acaip 
ı.iYiniıli çiftlik kihyaaı ile üç uıağı se· 
~~ce, faıaladılar. Yan yolda durdular. 

1 
ııter Y eh, yapııık kardeılerden ge· 

erı teklifi ıöyle anlattı: 
le" - Ne olduğunu öğreneceksiniz. Bel-

1 de biliyorıunuz, bu civarda, oldukça 
~:ın bir yerdeki bir çiftlikte, yapı§ık 
~-'.kiti oturuyor. Onların çok para sa· 
d ıbı, çok zengin kimseler olduklann· 
-.a bahıediliyor. Burada kartınızda du

t-arı şu adam, o yapııık kimıelerin kah
~"'· Onlar tarafından buraya gönde 

ti: 
- Haydi, siz içeri gidiniz. Ben bu a

damla biraz konuşacağım! 
Kızlar, tekrar eve girir.ce, Mister Yets 

kahyaya ıöyle dedi: 
- Yan taraftaki miıafirhaneye gidin, 

biraz eğlenin. Ben gelir ve kesenkes 
cevabımı bildiririm. Kesenkes kararımı! 
Çok endişe içindeyim. Şimdi kat'i biı 
şey sÖ) liyem'.yeccğir ! /,~eta · >rkuy?• 
rum. Ne çapraşık it bu ya Rabbi! 

Kahya ile uşaklar miıafirhaneye yol
lanırken, ihtiyar baba, arkalanndan ıes ' 
lenerek, sordu. 

- Efendileriniz kafirdir, değil mi? 
Putperestler vardır, hani, Efendileriniz 
de öyle puta mı tapınırlar? ... Bu Engle 
Çang, Çinli mi yokıa Japonyalı mı? 1-
aayı tanımazlar herhalde! 

Kahya, azametle dönerek, cevap ver· 
idi: 

- Gene saçmalıyorsunuz, Miıter Yeta! 
Benim Efendilerim de tıpkı siz ve ben 
gibi Hristiyandırlar. Hem onlar ne Çin
li, ne de Japonyalı! ikizler. Siyamlıdır! 
Bıçkıhane sahibi, ba§ını" bir sağa, bir 

sola salladı. Hiç ses çıkarmadan evine 
doğru yürüdü. 

(Arkası ı:ar) 

Biçki mektebinde tö ren 

Mezunlar bir arada 

di~'eınecilerde Türk kadınlan bi~ki diin yapılmıştır. Ayni. zamanda bu yıl 
. dö ş nkulundan bu yıl mezun olan on mezun olan talebelerın haznladıklanl 

rt talebeye diploma verme töreni elişleri sergisi de açılmıştır. Sergide 

Nutukları gazetelerde okudu
nuz. işçinin halkevi başkanının 
ve ekonomi bakanının sözlerinde 
birleıtikleri yüksek ve değer· 
li nokta ıudur ki, sanayile -
ıen yeni Türkiyenin çatısını yur
dumuza, birbirimize ve bizi kur • 

Jlabrika direktörü Şevket Turgut izahat veriyor taranlara kartı duyduğumu:ı sev· 

mıyan bol ıtıklarina kavuştu. Da- mağa naklettiği anlam, bu bela- ginin ve imanın sarsılmaz temeli 
ha sonra uyku ve ertesi sabah Kay ğah en az birkaç misline çıkarmak üstünde yükseltiyoruz. 
serı. tadır. Mimarideki zerafetin ilave Sanayiletme hareketi, geçimi 

Orta Anadolunun yüksek dağ • ettiği güzellik heyecanını da bu ~~çok ~efa ve çok yerlerde ~erimi 
larına dayanmış gibi duran kül na katarıak ilk empresyonumu !up~elı olan toprakt~ bek!_1Y~.r~~ 
rengi şehir, kendisini yüz yıllar- kısa ve eksik te o1sa . söylemiş sa- hın bır ~ıkınt.ı çc:I<enA Turk koyh~su
dan yüz yıllara götüren uykusun- yılabilirim. 'k :.enı geç un hmkkl~~.m :,etırf • 
dan artık uyanmak üzere:Hr; Zi- Fabrikayı yapanlar, fabrikada ce . 1! kurtul~t are etı ır. em e 
ra Türkiyenin en büyük fabrikası- çalııacak olanların çahıma gücü- ket ıçınde yetıt~n ham maddeye ~a 
nın yanı başında kurulmuş olma- nü artıracak, onları oyalıyacak, Relık Ahmet Sevengıl 
ıındaki büyük mana, işte herkes eğlendirecek, onlara sağlık ve 
kolayca anlıyabilir ki, Kayseri i • kuvvet olacak, imkanları da ha - ( Llltfen sayıfayı çeviriniz) 

çin orta çağ yaşayışından yirmin
ci yüz yıl yaşayışına geçmek de . 
mek olacaktır. 

Tepeleri karlı Erciyeşin eteğin
de yapılan hazin görünüşlü Kayse· 
riyi vagonun pençeresinden seyre
derken onun ve insanlarının ta -
rihinde hazırlanmakta olan büyük 
devrimi düşündüm. Bann öyle 
geldi ki tabiat ve binalar, adım a
dım yaklaşan bu değişikliği sez. 
miştir ve Kayserililer kenrlil~ri i
çin açılmakta olan yeni tarih ve 
medeniyet sahifesini kutluluyor -
lar. 

talebenin yıl irinde vücude getirdiği 
çok güzel escr1er Yardır. Bu yıl me
zun olan talebenin adları şunlardır: 

Nermin, Niliifer, Servet, Muhli~e, 
Sabiha, JJ:ıyri.rc, Melahat, Zinnure . 
Kfimllt', Ayşe, :Macide, Nebahat, Sük· 
ran, Nazan 

f:kononıi JJakanınuz Bay Cclril Haya r, Soı·yct elçisi Karalıan, l'etekof ve 
Tüze Baknı Bay Şükrü Saraç tören esnasında 
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1935 genel nüfus 
sayımı 

20 iJk teşrin Pazar 
Eskiden devletler ulus için de 

ğiI, uluslar devlet için kaidesi 
hakim iken, devletler sayıma 
önem vermezlerdi. Kaziye ter 
sine döndüğü zamandan bPri 
devletler sayım gibi ulusa iyi 
hizmet yollarını gösteren işlere 
başvurmağa başlamışlardn. 

Baıvekdlet 
istatistik Umum Müdürlüğü 

Yeni neşriyat 

Perşembe Gazetes; 
Perıembenin 25 inci f.Bym renkli ola· 

rak çıktı. içinde güzel hikayeler, türler, 
resimler •ardır. Tavsiye ederiz. 

ewwww aa m •t1ttnwtt-..m1tt1MJUQli11~ 

hancı ülkelerde pazar bulamıyanl 
müıbıhsil artık memleket içinde 
:pazar bularak sıkıntıdan kurtula. 
caktrr. Ham maddesini yabancı 
ya ucuz verip yapılmasını nisbet· 
ıiz derecede pahalı aldığımız C§· 
yayı memleket içinde yaparak u
cuza aatın alacağız. Ve nihayet 
bunların hepisinin kıymetini göz 
önünde tutmakla beraber bunlara 
ilave edeceğimiz bir kıvmet da.ha 
vardır ki, o da ıudur: Sanayilet • 
me hareketi, devletciliğin ilerile 
me, yükselme, ve yurda faydalı ol. 
ma yolundaki büyük verimidir 
Devlet bankan o!an SUmcı-bnn '•' 
m kurduğu Kayseri beı ve pa. 
muldu dokuma fabrikası iş . 
t~ bunun iı;indir ki Türk de;letçi. 
lığinin bir ileri adnnı ve güzel 
randmap1dır. 

Kayseri bez ve pamuklu d'lku . 
ma fabrikaıanm içini gezerken 
verilen i-=ahatı dinlerken zevkı ~ 
mız ve iWharımız bir hıt dahn ert 
tr. 
Sümerbankın dört bu~uk milyon 

lira değerinde olcın }·eni fabrikau 
Tür~iye için büyük bir §eydir, fo. 
kat ışte Sovyet doıtlarımız ıöylü-

rl:ı r ki, on -lictridc pek ilerilc: . 
miş olan Sovyet Ruıya icin ve ba-; 
ka yabancı ve ileri m~leketlc: 
için de veni ve yükaelc tekoik mü 
kcmmelliğini taşıyan bir etcı·dir 

Se?e~e yirmi yedi bin balya pa 
muk ıshyecek. otuz milyon metre 
bez c:_:ıknracak. Üç tekin h<liin<lc 
dört bin beş yüz i;;i çalıftınıcak 

Dört bin bet yüz işçi diitl bin 
beı vüz a'le demektir. Her ailevi 
be! kişi hesap e.deraeniz yirmi i};i 
bin bes yüz kişi gecinecek. Ü&te -
lik sevinerek ziyar~t ettiP-imiz iş· 
çi meslek mektebi de ame!enin ve 
amele çocnklnrının bilr.i ve insan· 
bk kiymetlerjni, işçilik ikiymetle 
rini yükseltme1;te ve memJeluıt co.1 
cuğunu mnnevi sah da da değ~r 
Jen,Jirmektcdir. 

Sözün kisası: Curnuriyet Türki 
yesjnin devlet ha:-kast olan Sii . 
merbank, padişahlık idareıoinin hı: 
kım:ı.ız ve perİ§an bıraktığı Anndo. 
lu içine viı·minci vfü= vıl mcdcniyı• 
tini götürme yrlundn va'Zile al 
mı~lır ve ~Pni1e~il1r kj, şllr.dider 
yüzde elli muvaffak olmuttur 
Çünkü iyi bn"hngıç. ynrı muvaf -ı 
falciyet say1lır. 

f!efik Ahmet Sevencil 

Venediğin amirali Antnnyo Grimani 
den gene büyük bir donanma ile oralar
da dolatıyor, tüı·k filoaı:nu ezmek için 
fırsat kolluyordu .• 

Modon ve Korona gibi bir çok kale· 
ler henüz V cnediklilerin ellerinde ol· 
duğu için türk donanmasına güçlükler 
çıkany.ordu. 

Türk donanrnaımın amaçı lnebahtı 
kalesini kuptan türk oıdusuna lı:avuı· 
mak, denizden de zorlayarak kaleyi 
ele geçirmekti. 

Amiral Grimani ise Türk donanma· 
ımı lnebahtı körfezine sokmamak içi:ı 
çalrıacakb. 

Türk donanması ufak tefek aavaı· 
Iarda:l c\Jnra Sabynnza ve Modon ta · 
rall.1rını ı.;ezmİ§, Navarin açıkların· 

dan ıimale doğru yoluna devam ediyor· 
du. Amiral Grimani, imdada gelen Fran· 
sız ve Rus §Övalyelerinin gemileri ve 
Kıbns valisi Andrea Loredar.o'nun ge· 
tirdiği on bet gemi ile, epeyce kuv.ret • 
lenmiı bulunuyordu. 

lbrahim Necmi Dilmen anlatıyor: 

Dil Kurumunun Ça ışmalaı:ı 
Yazı diline gıren kelimeler, büyük sözlük, kılavuz 

cüı.a&ıuwdıt )'lhll~ ıtıırcllJ uıaıwtr, US"' 
rtnde muamehı görealerdl.r. IC&kamlar "' 
12 kapanış utış nyatla.rıd:ı 

nukut 
Türk dili kurumu genel ıekreteri 8. 

İbrahim Necmi dilmen klavuz, yazı dili· 
ne ıiren kelimeler, büyük &Özlük ilmiğ 

k:ııım için çalr~mafor h.ıkkında Ulus ga· 
ı:etesine ıunlan .Öylemiıtir: 

"Kurum klavuz için geçen ilk kinu· 
nun ortaarndan beri çalıııyor. lllı:in yazı 
dilinde ~ok lı:ullanılan arab ve fara keli· 
melerin b.rtdıklannı koymakla iıe baı· 
lanmııtı. Sonradan bu ölçü daha ıeniı· 
ledi ve 34 bin kelime yerine 7-8 bin ke
limeye karıılık aramak ıerekliii ıörül· 
dü. YapılM tözler bir kere daha ıözden 
ıeçirilerelc ldavuza ilk tekli verildikter, 
sonra hazırlan-.ı Taslak Ankarada U
luı'da ve ondan alına suretiyle bütün 
gazete ve dergilerde ~ktr. Bu baaııta 
herke.ıe:ı önerge istendi. Bir düıüncesi 
olanlar önergelerini kurum11 ıönderdi · 
fer. Bunlar toplanıp sıraya konduktan 
ıo:ıra üçüncü bir zevizyon yapıldı. Ge· 
len önergelerden uygun görülenler obn 
dr, bundan haıka Şemseddin Sami, mu· 
allim Naci ve Salahi lugatleri taran da 
ralc klavuza ıirmemiı arabea ve farr,ca 
ıöı:ler de katıldı. Bu ıon ıeklini aldık· 
tan sonra kla,•uz, oımanlıca ve türl;çe 
olarak tam alfabe eıraıına kondu Vt' 

baskıya verildi. 

Klavuzun oımanlrcadan türkçeye O• 

lan kısmı basılmrtlır. Çok yakında ıatı· 
ıa da çıkacaktır. Türkçeden osmanlıcaya 
olan kısmı bıısıJmaktadrr. Dil bayramı
na kadar bunu:ı da satııa çıkacağını u· 
muyorum. 

Klavuza ıiren kelimelere gelince, kL-ı 
vuzda 7500·800o kadar kelime vardır. 
Bu kelimelerle yazı ve konuıma diline 
kaç yeni kelimenin girdi;;: ezberden söy. 
lcnemez. Fakat, bu 8000 kadar kelime 
üç kategoriye aynlabilir: 

1 - Öteden beri aöyleyip yazdığnnız 
sözler.. Bunlarm yazı dilinde araba ve 
farsca kartıbklarmı kullanmakla dile 
bir fey kazondır:nuı olmıyordulı:. Tam·· 
tersi kafamızı boş bir kalabalık ile dol· 
duruyorduk, güneı dediğimiz halde. 
şems, afitab, hur§jt y112:mamız ne kadar 
lüzumsuz ve ıo~ırtıcı bir ıeydi. Omek • 
!eri buna göre çoğaltnbilirainiz. Demek 
ki birinci katagoridel<i sözler dile yeni 
den yerleıecek kelimeler değildir. Her· 
kesin öteden beri bilip kullandığı bun
dan sonra da kullanacağı sözlerdir. 

2 - Katagoride yeniden yapılan türk 
çe sözler vardır. Bunlar timdiye kadar 
yabancı bir ıözle anlatmalc zonğmda 

hulunduğumuz yüksek r.nlamlan aöyli
yebilmek için bilinen türk köklerinrı 
tiirk ekleri kablmalc yoluyle yapılmıt· 
tır. Bu'"!lann içinde az bir kıımınm dü· 
-; "i11ceyi tam karıılayamamaar yahut bir 
zaman için yadırganma11 ihtimali var· 
dır. Faknt güvenerek diyebilirim ki, 
yüı:dc seksen yerinde urdır. Şuradi\ 
kulinndıcrn11z (zorağ) (zaruret), (ye· 
rindelik), (isabet) sözleri gibi içlerinde 
,.,.,k !evimli ve çok kolay anlaıılacalt 

karııhklar çoktur. Bu yeni yapıan keli 
meler içinde bir takım önelı:le yapılmış 
sözler de vardır. Yad, yantı, as •.• gibi 
sözlerle yapılan bu yeni kelimelerin 
türk dilinin tivesini hiç de bozmadığını 
bozmak ıöyle dursun dile yeni bir tat 
,·erdiği duygu:l~!tdayım. Türk dilinde 

önek olamaz diyenlere yalnız tunu ıöyle 
mek isterim: 
Eıki ve ilkin dillerin hiç birinde önele 

yoktur. Hatta Hind-Avrupa dillerinin 
ana dili diye bilrinlerin yaptıkları teo · 
rik dilde bile önek görülmiyor. Dil bil • 
ıinleri öneklerin birleıik kelimelerdeki 
illı: parçanın kaynaııp küçülmesiyle mey 
dana ıeldiiini oybirliii ile ıöylerler. 
Türk dilinde de birlqik lcelimelerde11 
böyle önelı:ler çlkabilmeıi çolı: tabiidir. 

3 - Bu katagoride, türlı: diline yaban· 
cı dillerden gelmiı ..Jl&nrlan •Özeler var· 
dır. Bu katagorideki ıöz.ler dil iıinin en 
can alacak noktasıdır. Biz yabancı dille· 
re türk kökünden geçtiği anlatılan ve 
sonradan bayaiılatarak dilimize geri 
dönen bütün kelimeleri klavuza türkçe 
kökünden diye olduiu gibi aldık. BugÜ· 
ne kadar edindiğimiz aaraılmaz kanaat 
odur ki, Hindu • Oropen ve semitik de
nilen dillerin ıimc!iye lı:adar bir türlü 
bulunamamıt olan anakaynağı türlı:çe· 
nin koynunda ıalchdır. Avrupa dilcileri 
türlı:çeyi dilimizin türlü lehçelerini az 
bildikleri ve hale ana kaynağı üzerinde 
durup derinleımedikleri için bu büyük 
halı:ikab görmemiılerdir. Görenleri ol· 
muııa bile boı bir ıurur bunu söyleme
lerine engel olmuıtur. • 

Dillerin ilk doğuıuna doğru gerisin 
areri bakılacak olursa, tabii seı çıkanna 
ve ıcı?e duygu anlatma makanizmasının 
en çok ve en iyi türkçede bulunduğu 

görülür. 

Tarihten önvenin karanlrklan içinde 
doğacak olan bu büyüt< hakikatrn arn·ı· 
nr ortaya çıkarmalı: dil davamızda bü
yük ve bütün dünyaya yayrın bir buluıı 
olacakdır. Bu bu1uı ortaya çıkınca yal· 
nız dilimizde kullanılan ve ıimdjye ka· 
dar yabancı dilden gelmiı sanılan ıözlc· 
rin deiil, biitün yabancı sanılan dillerin 
dahi türkçenin zengin nrlıiından kay
namıt olduğu meydana ç:ıbcakdır. 

Ancak böyle bir bulu§ yüksek bir öke· 
fiğin (dehanın) verimi olabilir. 

Bizim dil çalrımamızm iki ayn ama· 
cı vardır: biri, yukarda şöylediğim gibi 
yüksek ilim davaardır. Bunu bütün var· 
lığımız ve araıtrrma gücümüzle kova· 
layoruz, öteki daha fazla pratik bir İJ· 
tir. Biz, on sekiz milyon türkü lasa za. 
manda okur, yazar ve okuduğunu anlar 
bir hale getirmek iıtiyoruz. Bu da an· 
cak herlı:eı için yazılan yazılann herkeı 
çe, kolaylıkla anlaıılabilecek temiz, ıadt' 
ve ahıılmıı bir dil ile yazılmasına bağ. 
lıdır. itte bilinen yahut ne demek oldu· 
ğu kolayca sezilebilen •Özlerin, yazı di· 
line bol bol ıirmeııni iıteyiıimiz bun· 
dandır. Bunu yapabilir•ek halkı okutm., 
iti büyük bir kolaylık alabileceği g:bi. 
okullarda öğretme için ven1en zaman da 
aultılaeakdır. 

Klavuzun yabancı sanılan binlerce sÖ· 
ze, abımıt türkçe karıılrk koymaar iıtc 
bu ikinci dava içindir. Terimlerde ilk 
ve orta öğretim için gine bu yolu lı:ova. 
lamak gereklidir. 

Yüksek ilim ve ihtisas terimleri arar· 
u1n.m11 ep 'ta.ıa..<atnll!uaq !.ıap:~ı ıcır.m 

bilir, ancak türk çocuğunun henüz, baı 
ka dil öirenmediği, y•hut yeni öğren· 
meğc hatladığı ilk ve orta okul kitapla· 

rını tam anlayabileceği dil ve terim var· 
lığıyle yazabilmek, öğrenmeyi çok kolay· 
laıbracak büyük bir İftir. Klavu:ıda ile· 
ri sürülen lı:arııhklann kullanılması iti· 
ni biz en çok yazarlanmızdan bekleriz, 
onlann zevkine İnanıyor ve güve.niyo. 
ruz. En iyi romancılannuzdan bir arka· 
daı geçen rün: 

ligi kelimesi ilk günler bana çok ya· 
bancı geliyordu, timdi ise öyle alrıtım 

ki alaka diyemez oldum. 
Diyor. Klavuzla ortaya atılan sözler· 

den bir çoğu ıimdiden yer tuttu. Dev
let terimleri reımileıince bu akıt büsbü· 
tün kuvvetlenecektir. Böylelikle klavu· 
zun kısa bir zamanda kendiliiinden içe 
sineceğini umanm. 

'>:!.'!. - • Viyana 
' • l'\uyor- 126. - • l\laıirld 

ı • Plr15 1(18. - • fltrtlu 
• Mlllııo 19t. - • Varsovı 
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•Atine '"· - • l:likrc) 
• C'eocut K!Q •• • Belgrad 
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• Stotboı .. 31, •• • Ranhor 

Çekler 
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• Sofyı 63,llŞIO • rclgrıd 
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Yaşa.yan bir dil elbette evrimini ya. 
pacakdır. Klavuzdaki ıözlerin bir takımı 
lan yazarlann elinde belki daha ıevim· •----- E S H A M ___ .... 
li ıekiller alır. Yeni yeni anlamlar yeni •iş Bwu• 9.~')- framvıy 9 .... 

kelimeler doğurur. Türkçecilik akıtı bir (A111dolu 2UO * ~:~n;o0:~ ~.~ 
kere yerleıtikt.en ıonr~ buaknudn temiz, R;f ;. Hayriye 1~~ ~ırlr Deı - .... 
canlı bir edebıyah dograc ır. Bu e- •McrtuBukası 87.:U &lyı - ..... 
debiyat bize daha bir çok keilme vere· u. sııona -.oo fırt IQ. ecıı -."' 
cekdır. Bunun için khavuzla dilin tabii Boıııontı 7,60 fele!oo - ..... 

evrimini durdurmuı olnuyacafız. Kla- -istikrazlar - tah vlller 
vuzun rolü bir sözü yadırgayan fakat •tHJTilrk Bor.I .MO F.lelrtrli 
ka11ılığını bulamıyan yazara yardım et- . il iS,85 rraıııvay 

mekdır. Umduğumuz ıey de az zaman. • • m 73.65 Rıhtım •4 "" 
. .• lstllrruıDıhııt 1 94 12 • Anadolo l .ıl! 80 

da herkesın bu sozlere ahıarak lı:lavuza •trcHl lstlbaz.ı 95. _ • Anadolıı 11 4sı,8'l 
bakmak ihtiyecmdan kurtulmaıubr. ' ı IHS A M 10, • Anadolu 111 r,•O 

Büyük sözlüğe gelince, klavuzla kar. * Sıvıı·F.rıoruı 9~ • :\lllnıtssll A -44 oCJl 
§ılık arama İ§İ ıona ermiı sayılabilir. ,_ ____________ , _ _. ..... n 
Bundan sonra hazırlanacak ıey büyük 
türk sözlüğüdür. Bunun için ıeçen yıl Takvim 
yüz elliden fazla eski kitabın taranmaar ı==::ı:::ıı=::ı:ııı:a:::comı:ıa:t 

Perşembe CUMİ> 
19 Eylül 20 Ey161 
!O C. Ahir ~I C. .Ahir 

işile girilmiıti. Bu taranmanın fitleri ıe· 
tip toplanmaktadır. Bu sene de yeniden 
taramalar verilecektir. Bir yandan da 
söz derleme işinin verimi sıraya lı:ona· 
rak bir derleme dergisi hazırlanmrlkta· 

dır. Klnvuz basıldılctan ıonra bir de ek· 
ler dergisi çıkanlacak ve bunda türkçe 
söz kurumuna'yarayan ekler toplanacak 
dır. 

timi kısım için çahımamıza gelince, 
bu it bir yandan türkçenin en eskilerine 
vanncıya kadar bütün lehçelerini araı· 
brmak, öteyandan da baıka dillerin el· 
molojilerini yaparak onları türkçe il~ 

karıılaıtrnnak İ§idir. Bu sözlerden aon· 
ra bunlann yeniden birleıtirilmeıiyle 

dil teorisi ortaya çıkacakdır. Bu iki iıten 
birincisi için §İmdi pekarski'nin büyük 

Gtıa dotusı. 
Gün batısı 
Sıbıh Dlı:tıU 

rıııe oımuı 
ikindi namazı 
Akşam 11amaı· 
Yıuı namuı 

lraıa.t 
Yılıo ıc,eo gliolırl 

Yılın laJ111 ı:liolerl 

15.36 
11!.14 
l!l.47 
4.C• 
!60 
100 

Sovyet heyeti 

5.4'1 

ııı.ıv 

5.06 
lt.07 
ııı.s~ 

18,tl 
19.4' 
4.05 
i61 
ros 

Kayseri pamuk kombinuıısı' 
açıllf töreninde bulunmuı ol-' 
Sovyet heyetinin bugün tehrimiı' 
gelmeıi bekleniyor. Heyet, h 
tanbulda bir kaç gün kaldıkt~ 
ıonra Odesa yolile Moıkovaya d 
necektir. 

yakut lugatini rusçadan tercüme ediyo· ==============~ 
ruz. Yakutlar Sibiryanm kuzey doğu • Rusyada parça parça basılmaktadır •. ~ 
sunda ya~ayan eski bir türk oymağıdır. kat henür; tamam olmamııtrr. Onu DV 

Bunların dili lran ve Arab dil ve kültür· liyerek Zalatarılı:i'nin küçük çouaı I~ 
lerinden çok uzak kalmıı olduiu halde tini ruıçadan dilimize çevirtiyoruz. ~-il 
tercümede ilerledikçe birçok yakut •Ö~· lardan sonra Jurıız ve alta.a lehçelerlP" 
)erinde bizim arabca veya farsça sandı· lugatlarini de tercüme edeceğiz. Bu 1; 
ğınuz kelimelerin kökleri kendini ıö•· T k d"I' • b' lı: b' bil' ; larla ür ı mın ır ço azce ııı 
tennektedir. 1900 büyük sayfadan fazla 4' 

dik kalmıı varlıiı ortaya çıkacakdır .Ilı olan bu IUgat bir kaç aydan beri hirçok .,, 
öte yandan etimoloji kolumuzda ' . 

elden parça parça dilimize çevrilmekte· tr 
dir. İtin tercüme tarafı bitrneğe yakla,.1 Yunan, Litin, aralt, farı dillerinin '1 
mı§hr. Kontrolu da yapıldıktan ıonra 1 molojilerini türkceye olan yakmhıdltif 
bütününün yeniden derin1eıtirilmeıi ıı· I ve bailılalı:lan bakrnundan araıtmnı;;.ı 
rnsı gelmit olacakdır. Yine yakutlar gİ· dır. Bu dil araıhnnalan dunnadan ~ 
bi Sibiryanın kuzay babsrnda yaıayan lennıeden yukarda iıaret ettiiim biİ 

/ çocukların lehçeşi de çok merak verici hedefe doiru ıürüp ridocekdir. Neıid_, 
Türk diyalektlerinden biridir. Bu dil i. (&b§aCllklar, yapyan ulusun yata>' 
çin aslım çoua! olan atmarin admda bir dili elltette evirimini de ıürüp götür' 
bilgi:ıin yazdığı büyük bir ruıça lugat cektir." 

KAQA .. KARTAL 
BUYUK DE't41Z ~~ 

- DUşman var ... Boğazın ilerıslf 
de bek\iyor-

Gemide bir kaynaşma oldu .. 
Burak Reis: r 

- Ne iyi. .• Biz onları arayacaf'
za, onlar bizim ayafımıza geliyor~ 

Yazan : Kadircan Kafir 
Amiral Grimani Türk donanmasını 

prova hattı üzerinde yakalamalı: ve 
kendisi üç •af üzerine borda nizamı 
atarak saldırmak istiyordu. 

lıte ıimdi iıtediği olacaktı. 
Türk donanmaaı Mora yanm ada

ııyle Prati adacığının ortaımdaki ka· 
naldan geçerken, ister istemez pro\'a 
hattına geçmiı olacaktı. 

Amiral Grimani donanmaıiyle be· 
raber kanalm timal aizmda bekliyor
du. 

Kara Huan reis, filoya kumandakı· 
rını veren, gemilerin birinin dümen ıu
yu üzerinden gidiıleri seyreden Burak 

Oi"iA.N ~ 

reise balı:tı. 
Eski günleri hatırladı. 
Kara Kartalı düıündü: 
Gedilı: Ahmet paıa ile birlikte Ot

ranto ya gittikleri zaman Kara Kartalı 
bir yıldınm gibi limana ıaldınnı§, ora· 
daki altı dütman kadırğasını ate§e ver• 
mitti. Kendisi de bu ateıten kurtula
mıyarak bir zafer maıalesi gibi yan· 
mtfb. 

Ondan aonra r.eler yapmaınıtlardı? 
Şimdi Ü~ yüz parçadan ibaret koca 

bir donanmada bulunuycrlnrdı. He-:ı 

de donanmanm en büyük iki gemisin· 
den birinin kapanı idi 

Bölem: 76 
Kara Haıan bu sulara geldikçe eski 

&§kının da tazelendiiini hiı ediyordu. 
Aşağı yukarı bütün yoldaşları, hat. 

tatnce Hüseyin bile evlenmit çoluk 
çocuk sahibi olmuıtu. Fakat o yapa 
yalnızdı. 

Çünkü Korne)yayı seviyordu. 
Fakat o şimdi, yaıtanmııtır. Aca

ba ne oldu? Evlendi mi? Hiç evlen
meden kalır mı? Hatta unutmu~tur. 
Hatırlayamaz bile .. 

Acaba onu görebilcek miydi! 
Hiç ummuyordu. 
Onde giden küçük Türk gemilerin

den biri son hızla geriye döndü: 

Diye gülümsedi. Ayni zamanda 
manın görUndüfü arkadan gelen~ 
nanmaya haber vermek için baY'' 
çekti. ., 

Türk donanması boğazdan Ç~ 
çıkmaz, Antonyo Grimani, hÜ 

ipretini çekti. Ayni umanda (,oı". 
dano ile Armenyoya ıu emrileri ~ 
dl: ~ 

- ÖJ1deki fU büyük kalyon, J{e I 
Reisin genıisidir. Her neye mal ol 
sa olıun, onu batmnah~ını:ı; !. • 1,. 

Kemal Reis o zamanlarda Tiit~I 
rln en tinlti, en yaman amiralr ~ 
Akdenizde Yenedik donanmasına tf 
açtırmıyor, onları büyük zarsır1~_. 
sokuyordu. Bunun için Venedil<. cii I 
hurh'eti Kemal Reisin yok edılol} 

(Arkası ı"IJf 
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latanb11l Millt Emllk Müdürlüğünden: lstanbul gümrükleri sabş komisyonu reisliğinden1 
Muhammen değer 

t...ı..,ı: Nifaaeı Mehmet P&fll Havuzlu Boıtan IOkaiı Hlri Lira 
il.;__ 1 Jeni Z3 sayılı e\rın t / Z p-ıyı... 180 
~: Dayebatun Tar 'kçılar sokağı eaki 86 yeııi 66 aa.nlı 

diikk 7
• l1ıla lnın 1/ 5 payi... 120 

1-tı: HGıeyfn ala Dıvarcı ıokafı eski !55 yeni 61 aa11h a• 
~nın tamamı. 118 

• tua: Yenitehir l>emirhane ve Keklik aokafı yeni 18 
laydı ev mahlinin 5/ 24 ve arıa mahlinin 5/ 12 payı. 48 

~--. Kltiplraum Puçaca aokafı yeai 21 .. ,,11 ......... 10/ 
1• pa71... . 20 

_......._,hatun: Papqköpriisii sokağı eski 24 ayılı arsanın taaaa 

•-m~~-lllı. 310 
Pı: Emekyemez mabaıleai Mürver ıokalı eaki 8-10 ye-
ni &10/ 1 aa11lı ananın tamamı... 145 

..., ... _ohu Atik ali paıı Sofçu hanı alt icat •ki yeni 18 aa11b 
odanın bımam•... 129 

~laflı Hacı Muatafa Tqçılar ıokatı eıki 281 yeni 89 ıayı 
lrJab Jı ~~inl0D Z0/ 240 payı., 165 

&f 1 • Huaeyın ap nıahalleıı Dıvarcı acakağı eeki e9 ymi 
81 l&JW Vl&IUll taaıa1111. 204 

.... .....e 
Dala: Yeniıehir ~.addeai ve Kasap çikmazı aokaiı t-.aki 

..... -=· 75, 77 ve 2 ili 1 ~"111ı Ud p ı rp anaıtm tNnaqp. SU 
•la; Küçük Şith11ne ıQkaj ı eski 21-23 yeni 13 aayılı ~r-
l&JUn twnamı. 41 

rl'lellrAw; Rafit paf& ıoka jı eski 1 M. yeni 117 sayılı ananın 
tamamı. Z50 

"'-'-tı: Huae,in ala kiiçük Şiıhane ıokaiı eıki 38-38 yeni 
24 aaydı ananın b\maırı. 56 

snıııııı.-ini ı Simk-t 111ah .. Ueıi Pat• •kk-1 tokalı eski 2 Müker-
rer yeni sayılı on ı-arça arıt&nm tamamı. 400 

köy: Yeai .... b.Ue hd boyq yeni 100-102 •yılı evin 2/10 

M.K.N .. 

1849 
ıaıs 
1817 
1816 
1762 
1736 
1786 
1831 
482 

825 
1843 
102a 
1023 
4630 
1865 
1901 
1900 
1811 

1898 
1817 
1896 
1188 
llM 
1895 
1905 

lhale sinil: 4/ 10l 935 

ağırbfı Ja,metl 
K.G. L. K. 

8,750 8.10 
3,860 m 

1178, 127,IO 
1$57 70,70 

0,460 S7Ş 

150 24 
294.500 322,85 
75 

205 820 
u..ı. süıalh 1/10/935 

2176 141,45 
92 • 

1121 112,10 
400 32 
611 907,79 

15,900 95,40 
1916 11,IO 
540 24,30 
518 77,70 

ihale ıünü: 12/ 10[935 
9287 167,17 
1888 ısı 

S87 21,28 
421 158,SI 

403' 908,77 
209 47,0I 

1351 785,50 

PA~. SOQ 
~VUtköy: Dere ıokai. Hki 88 yeni 70 ıayılı arsanıa ~ 

••• 95 
VUtköy: Yenimahalle ıokafı Paki yeni 45 ıayılı arsanın ta-

nıamı. 62 

Türk hava kurumu piyango 
direktörlüğünden: 

~: T evkiicafer Yeni ıokak eski S yeni 7 sa7ıb evin tamamı 500 
Jolu: Atik ali pqa Tavukpazarı ıokafl esld yeni 32 N-

Jılı dükkanın tamamı. 120 
trllcöy: lkinel lnırm çift1t cni11ler ıokaiı eıki 30 M. ıayıh ı.r-

Yirmiqci tertip için t!)O bin el 10 bin dan.r plbı ile 10 bla ftw.1' 
afiti l·utırılacakdır. Açck eluilbne ile 20-9-935 eu1a ıünü u,at IS ele 
münakasa ve ihalei kat'iyeai yapılacakdn. istekli olanlar pi1up Di. 
rektörliiiii mııhaaebe_.. prtnameaini her ıün ıörebilirler. "5GS4•' 

133 ~ sanın tamamı. 

iller: Tevkikaf• Tat merdiven ı okaiı eıki 16 yeni 20 aayılı 
e'9in 1 / I pa71. 236 15 

1ehatqn: Kalcılarhan alt icat el'liy~Uhayrftdükkinm 1/ 2 

l'~~:
1

·u-~artı cı.ddeai eski 101 yeni 300 sayılı dükki- Kumkapı: C•K'n-cı A ~el•'• Pazuhent aokalı eski 5 yeni ıs 
nıa 18780 281840 payı 81 ıayılı evin 6/ 20 payı. 

"-eu Hisan: Arapcunl Çef1De ıokaiı l 7 yeni 63 harap Eminönü: Şeyh ıeylbi ıııalıalleain in Meyhane Ye kafeali aolcak 
bafm tamamı. 1880 ları eaki 11,13 M ·,3 M. 13 M., yeni 11ila19/ 2 ve 2 ;ıa 

illa~., Hü97ia ata 'dumhane sokağı eıki 22 yeni 20 sa.rıh 8 ıayılı ._.ldcA11lana odaların 31317370/ 663552000 pa-

't artanın tamamı. 51 yı. 
"iabqı: HUMybı aia ~ithane ıo kağı eıki 47-49 yeni 33 ••- Kumbpı: Çadırçı alımet çelebi pazohenl ıokalı eski 1 teel ti 

'il )'ılı anamn tamamı. 35 sayılı evin 6/ 20 payı. 
ldahaıı: Hüaeyin ağa ş:,Jıane •0 kağı eski 19 yeni l5 ıayılı 

115 
~bıönü: Se1b mehm.ı a•Jlini kömGrcii ıokafı eaki yeni S .... 

't artanın tamamı. yılı Mil hava dü..'dr.lnın 3/ 40 payı. 100 
'-'lahatı: Hüaeyin aia f\Hezi!c ıokağL eıki 35-37 yeni 29 .ayılı .,.. Eminönü: Şeyh ıeylini mabalfe,inin Arpacılar tokatı eaki n 

t_._. &rtanm tamamı. 'dV yeni 38 ••Y•b bili hava dükklnm 3/ 40 payı. 81 
~nüı Hacı muatafa 'J uzcular ıokağ. eski 1 yeni 36 ıııyılı dQlrk ..,_ Eminönü: Şeyh mehmet Geylani ,apçı ham derunu eaki yer..' 6-
t...... inın 6/ 40 Pıf.Y•· -.uu 8 ı ·k· -..I--- 3 ı 
~nüı Ahıçelebi Lim,·ııcula.r addeıi eski 48 yeni 55 ıa71h l&JI 

1 1 
' uu.nJP 

1
• paJL. 

iL._ ..._ tlUkkinoı 12/ 80 payı. 'lOO Eminönü: Şeyh Mehmet Ce,llal Bahçebpr lılıele caddesi ... 
if~ia41a: Detfrmen Pckaiı yeııi4 saydı evin 2 1 payı 50 ki 19 yeni 5l ıayıh bili bava dükkanın 108/ 1440 ltafl· m 
~: Phipqa luzrlm'rare ~ok"efı yen· 8 aayılı evin tam"mı 300 Calata: Kemenket mah.aı~eai Kılwç alı p&f& caddeai eald 10..lZ 
-..._,.: AWüuellm kumbaraln.ne ve Hahcroilu iskelesi aralı· yeni 16-16/ 1 say&l~ iki .Jükklnm 1 / 10 payı. 

tı iı yeni 153, 155. 16 aaym dükkanların 1 2 paylar.. 4SO Galata: Keıneııket mabllı.l•i Karakö7 çaddeai etki 7eui 17 ... 
ı T..a.tıwdwwe ncldeti eski 8'yente& •Yılı •ukkb111 11lı dükkan ve od&ıaruı 3140 pafs. 1247 

1418 

117 

Ul8 

L a;s pa71 81 Tarlabatn HilHyİn ata Yeniıe:hir M4icl••i eaJti 173 JODİ lli:S .. 
......... Qı Alııçelebi Lim~ncular c~ dde1i etki 37 Jeni 34 1&Y•lı yılı dUkklnm tamımıı. 
't tllikldnm 2381/ 4800 payı. 682 Ka.nnpap: Emincami 1»4halltfi Samauq e,okajl eıW 14 Yt0i 
.......... Hüteria ala ~llltu C.tm"i tobiı Nki 21 .. zs yelti 36 -.yılı eY ve düldrlnm 187 5/ 2400 paJ'I. 

ta-.. an ea11lı iki •ria 1/ 4 IN'JI· O Feriköy: Birinci kııım m.ıhalleai Baruthane1tı.atsnki••ı1e 
........... ı Yayaainaa mahallftl A1azma caddeai etki iti, lı arsanm tamam.. • 

C...... _117,ll9yeal 217,1.19 •yıh dikkb Ye ~in 3 32 paJ'I 112 Ferikö7: Birinci kıaıın ıuhallesi Dabaklıane ıokaiı eaki 28 
~· Mullk eolcal• eald yni 9 1&71b mn l / :J payı 116 saJdı anaom tamuıı. 

972 

691 

862 

cinti eı1a 

IJMk meuüeaL ,, ,, 

Puh kul&.ad•tt _., t•..W. 
Boı aiaç ıaz sandığı. (t&hta) 
J)evtJ Jaııq tjiyij. (Pa~~t 3). 
Viıi maden ıuyu. 
Otomobil psi akıamı. 
Kreafpodra riz. 
Yün menıücat. 

Adi bot Iİfe· 
F01fat dltU. 

Bo,ah möatamel llemir f ;çı. ,, 
" 

,. 
" TaJJ&N ~in ~ " dıt llsı· ii. 

Deri aun'I _çiçek. 
Kafea tlunaçana mabfa11&1İ(demlr )" 
8İçiJmlf J&Zl)IDlf JıaJmu (kereste), 
,apqtırmaya ma•aaa diki.tirin. 

Siye.la ag levha (kumea puh)' 
8oJU111 demir fıçı {lallD9l delik),, 
BemOL 
.. ta ...... ıı ııw,.. • . ceillamr. . ., ... ,.... 

" " 
Hamnatı ~ ile DnPI aena• 
JIJıe qaahPıU nebati aratit ,.P. 

" ' '(1191) 

Danizyolları 
IŞl.ITNlll 

A•W"1c S""'1- ........ ................... " ...... 
-- Ha11 telefe• ı 11748 --ıl 

Trab~on Yola 
CMURlYET vap'°" 19 tJlGI 

PERŞENBE ıünü .ut 2(1 de 
ffq~ya kJctar. "5659" 

/.l!flN Y olıı 
WAD.l<Wiaa 

PERŞENBE pnü aaat 18 da im 
roza kadar. ''8880" 

Tra66on J'ohı 
VAT AN vapuru 21 erltl CU .. 

r.tAR'l"l!!I pna ıaat IO de Ri
zeye kadar. "5197" 

TZŞEKKOR 
Zeynep Klmil bastnesinde sert& • 

itip B,Up tuafmdaa yapılan ameli· 
,.t w ılrdQtba ltttlf " .-.ket, " 
ebe ve hastabakıcılann yarclımlanu 
tefekkürler olunur. 

,...,,. .......... 1'uat 
o • • • ••• 

tJ""""' lflllıd """""""'"'' 'fJ'lkiiôrcla TaYql JIPM ... ma • 
halleebade YanfJl(af& llOkNıada 12 
Ho. lq evcle makim AJte Nfıaet ye • 
ld1I aftkat irfan hin taralpdall 
~tta Vaneetl•d• Badıl9• ead 
• ..... 67 o.da•aldm fM&taleJ'· 
.._ acsıu .....,. • ._.,.....aiti .. 
delaleyMa ikametsllamı• .... aliyeU 
a...elılla UANa tebQaı kıNula ,. • 
rar verilmekle ini baptaki amıhal su
reti .... .......,, fiyaallı,..ne asılclıjı 
..... 'N ftlt1I daft,a karp tarihi illn
du ltl..,._ ııo fla ıartıau eev•• 
veıilmm ltlz111BD llbu tebUI oJ• • 
aar. 

~hau KalJOllCU lrulluiu aokatı eski 171 yeai 183 aa11b F eriköyı Birinci laaıaa ns"11all•i l<aaımpaf4 fOkaiı M'5 7 M, M 
O 9'la 1/4 pa

11
• 270 yılı paamn tam•ııu. cıf Dr. Hafız Cemal 

......_.:Selimi ali maballui meyhaneler ıokalt eaki 8.S yeni Ferikay: ikinci k11ım Çif.~ cevizleraokais ..W M a~ı an&P DaleUlfe .,.,.,....., 
&.10 aaJdı Od araanm tam~mı. 15' nıp ı.aıamı. M Puar• b.tka ıOnlerde ,. .. 

: Birinci aokafl etki 27 yeni 31 sayılı evin 2112 payı 36 Galata: Kemenket mahalleai Keıneraltı ıokaiı etki 32-34 yrni at (l,Ş daa f) 7• kadaı' l•nbul 
Salmaiacı orta ıokak yeni 28-30 sayılı evin 4'72 S0-12 sayılı iki di.ikkinm 84 120 payı. 1037 Dil'JQJoluclaki (118) n1119aralı 

Pa11 34 ....._, kabiaetincle beetala,..u 
Amavutköy: Yeniçeıme aok,ğ. eıki 8 yeni 8 sayılı evin 1/ 4 pa- L-ı....·ı -~er. 

: lcadi7e Kayıkçı Şöhret ıokaiı eaki 9 7enl 13 sayda e- yı. 17D ~ ... 
~ ı.-.mı. 181 D M.., ...... n et telefona 

.. •-- 52 h Anlayutkö1: ere ıokav! eıki 22 yeni 15 .. ,,1ı evin ıı.120 "'9CMI, r••b'- &-•-.ı-.. ·--..:ıııııı 
ı~ acadiye tenekec; etki 7 veni aa71 anaıun tamamı 19 pa)'L 150 ..-.... -

11 
WMH"'- AWNllfll• 

: HiiMJin •la mahalleai Sultan se1uıeıi aokaiı ealö 27 
72 

Anaavutköy: Ayaııofri tokalı etki 70 ,.eni U / 1 ea,dı " " Göz Hekimi 
L....._1eal 29 a,W ma 1/1 payı. clilkkl.n .,... .... ?. .... ,.. 90 ~: Paarbatı To.,...k aokai· eaki 28.351eni 37 •1111 e'ria Dr. .Şükr Ü Ertan 1..~- 578 Büyükdere: Aımalı ıoka~ eaki Jeııi 10 aa,.Jı erin 1/11 payı. 95 •wı 

'"":s:;.. ali efe..di selaımız caddesi 11lri 225.m ....,; Yakanda Judı -ı·ır 4/10/916 Cıma ırtlni 1aat 14 de pef!n pa. --== ... 8 

L -241 aaydı ananm taıDalDL 98 ra Ye • arttmn• ne Mttlacakdrr lıteklilorin % de yedi•.ı.~uk pey Sa!ı gül\)tri fl*~PeacUr .. 
:&.~: Konçlne tokalı etki 98 yeni 25 sayılı evin tapııaanı 500 akçelerini saat 12 den evvel yabrm alan. (F) 5"757 ıiill•••=--1•-•-111111 



ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık a aylık a aylık Aylık 

KemJekeUmizde 750 00 ~ 110 
Yabancı yerlere 1350 72~ 400 150 
Posta blrliğtne 1 
glrmlyen yerlere} 1800 9:!0 500 lllC 

l'Qrldyenln ber poııta merkezinde KUKUNa abone yazılıT 

-
Türk 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lltanbul. A.llkara caddeat, l VARl'I yurdu) 

(idare: 24370 
relelon ) YBZJ lflert: 24379 

Telcnt adrem: KURUN lıtAnbul 

Poata ııutulU No. ttl 

marJama ve hazır elbfseler vardır. Veresiye muamele. Bir defa müracaat. 

Benzin, yağ ve gres eksiltmesi 

Ankara otobüs işleri direktörlüğünden 
Kapalı zarf usulile ~0/9/935 tarih:nde eksiltmeye konu.mut olaı 

benzin, yağ ve gres ıartnames111de bazı ,]eğiıiklikler yapılmı~ olduğu• 
dan !<E:yfiyet yeniden ilan olunur. 

1 - T eahhüt edile-:ek şeyler ayrı ..ıyrı eksiltmeye konuJmuıdu. 
Şöyleki: 

Benzin Yağ 

250 den 350 2ı:t den 35 
tona kadar tQna kadar 

tahmin bedelleri: 
Benzinin 12'/ 750 lira 
Yağın 10,500 " 
Gresin 5,000 " 

Gres 
10 dan 20 

tona kadar. 

1 

Gecen ve gUndUzlU 
Kız ve Erkek 

"''anta,ında 

1 ş 1 K "FEYi'iYE" LiSESi 
fürkiyenin en eski huıusi liıeıidir. Ana, ilk, Orta ve Li~e kısımları, Edebiyat ve fen böhikleri v 
dır. Yetiştirdiği talebelerinin muvaffakiyeti ve çok yüksek bir talim heyetine malikiyetatı se 
duyan müessise bir e<:nebi lisanı öğretmek için esaslı cı-dbirler almı~ltr. Talebe kaydına de 

---edilmektedir. Her gün müracaat edilebilir. Mektep tarifnamesi isteyiniz. Telefon: 44039 

p==--=mwwwww lstllllAI Lisesi 
fi Direktörlüğünden : 
Ü 1 - llk Orta ve Lise kısımlarına. yatı ve gündüz, kız ve erkek ta!~be kaydına devam olunmak 

2 - Benzin ıartname:si 639 ku rufa. Yağ ve greı 
delıiz Ankara Otobüı lciueıin~en alınabilir 

3 - Eksiltme kapah "arf ·.ııuh ile yapılacakdır. 
4 - ilk teminat: 

ii 2 - Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 
ıartnameleri be llıı!m: lıtiyenlere, kayıt prtlannı bildi~en Öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. ~-

=•-:-.::maaı Şehzadebaıı Polıı karakolu kllrtııında. Tl!lefon: 22534 1 m=a cm 

Benzin için 7637.~ liradır. 

Yağ " 78'.5 " 
Gres " 375 " 
5 - Teklif mektublaıı 30/ Ey ul/ 935 P~.zarteıi saat 14 te kadar 

Ankara urayı otobüs id'lruine verilmesi lazımdır. 2609 "5618'' 

1 DHl!I U11in1111rı le ıı111~n illMie tııı i~lrl· illılırı 
lki eksiltmesi feshe~: len ve muhammen bedeli 16000 H~a olan 

200000 adet telgraf mak;rıesi handı 21-10-1935 Pazartesi ~ünü saat 
15,30 da kapalı zarf usuhı ile Ank.ı rada idare binaıında sa!m aı::.a
cakdır. Bu işe girmek isteyenlerin 1200 hrahk muvakkat te~.1inat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe ma'lii kanuni 
bulunmadığına dair beye.nname ve tekliflerle ayni gün nat 14,30 a 
kadar Komisyon reisliğir.~ vermeleri lazımdır. Bu ite aid tartnameler 
Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünde ve Ankarada malze-
me dairesinde parasız olarak t.:·ağıı. ılmaktadır. ''5707" 

7363 lira muhammetı kıymetli lokomotif, vagon ve emnıyet uupa 
pı yayları gümrüklenmiş c:larak leş timi f ırtile 18 Birinci Teırin l93b 
Cuma günü saat 15 de 4nkarada idare binasında kapalı zuf uıulile 
satın alınacakdır. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANK ASI 

14/9/1935 vaziyeti 
AKTiF 

K•H: 

~~~~n;~~'. ... ~.~1.~~~ .. ~.~'.~.~~·.~-~~ 1 ~ ;;:~!~::~· ~ 
Ufaklık ....................................... ,, 713.785. 07 

o ahlldekl Muh•blrler : 

1 ... k 1 ur· ırası ............................. 1 L .311.881.27 -----.... arlçtekl Muhabirler : 
(\!tın. Safi kilogram 4.401,278 f 6.190.763. 28 
"lbna rahvili kabil Serbesı dövizleı 1.008.176. 28 

Hazine Tahvlllerl : 

arşılığı L.t58.748.56a-
l\anunun o ve 8 ıncı mad· 

==L=,,.== ~ Serm•r• -~·~-
5 

~--=-·-·· 
40.985.895.47 

.311.881.27 

ihtiyat akçesi ................................ _ .......... _ ........ . 

TedavUldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nıktiye 1 L. 158.748.563.

Kanunun 6 ve 8 inci madde- 1 

1 eriııe tevfikan hazine tara· 
J fından vaki tediyaı 10.640.380.-

Dcru~te edilen evra ıo nııttiyt 
7· ı 98 939 ~6 bıluycsi .................... , ... - ....... .. 148.108.188.-

Kar ~ılığı tamam'n albn olarak 
tedavüle ilheten vazedilen iL.. I0.000.000.- 158.108 Oeruhıe edilen evrakı naktiye ' 

delerin" ıe~fikan. H:azine tara- ~ l0.640.380 _ 148.IOS. ı 83 _ 
tından vıkı redıyaı I'. " · 

TUrk Llraaı Mevduatı : 

~:::~iiz :~:::::: ::: ::::::::~:::::: ~ J 5.756 618.62 
15

.756 Senedat CUzdanı : ------ı 
Bu işe girmek isteye:ı!erin 552 lira 23 kuruıluk muvakkıt teminat 

ile kanunun tayin ettiği vesikaları . kanı•nun 4 ncü maddesi nıucibince 
ite girmeğe kanuni manUeri bulur madığına dair beyannam::ı ve tek· 
liflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon Reisliğine veııneler: la
zımdır. 

(~~zine honolan ...... ..... ............ , L I.500.000 -
1 ıcari senetleı _....... .. ........... .. 1I.882.53984 

13.382 559.84 

Döviz Mevduatı: 

~:::~i2 :::: :::::: ::::~::~~~:::::: l 12..8.!~~~i~; 13314 

6260~· 
Eaham ve Tahvlllt CUzdanı ~ ------Muhtelit 

.-}l tiyenin karşılı~ı esham •e 31.291.157.91 
tahvillt 1 itibari kıymetle 1 

Bu işe ait şartnameteı· parasız olara1< Ankarada Malzeır.~ dairesir. 
den: ~-laydarpafada Tes~Hüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtılmakta· 

( Deruhte edilen evrakı nak- ı 

B ı Serbest Esham v~ Tahvillt •. 4.552.312 86 35.84:3.470 77 ... 

dır. ı'5632) 
Albn ~e döviz üzerine ıvıns ,. 30.874.54 
f ahvil~r üzerine avans 4.270.241.32 

Muhammen bedeli 93000 lira olan Eıkitehir ateljesinin Kalörı 
fer tesisatı 28/ 10/ 935 t>azarlesi günü ıaat 15,30 da kap~Jı zarf u 
ıuliyle Ankara idare binasında ihale edilecektir. 

Hlaaedarlar···· ................................................. . 
4301lıs86 

4500000-
11240047 01 

265.872.072 78 
muhteeıt 

Bu ite girmek istiyenierin 5900 liralık muvakkat temina• ile ka 
nunun tayin ettiği vesikaları, ~anıı nun 4 üncü maddesi mu~~bince ite 
girmeye kanuni manile-i bulunm~dığına dair beyanname ve teklifle· 
rinfn ayni gün saat 14,J(l a kada• Cer Daireıi komisyon reisliğint. 
verme1eri lazımdır. Bu \1.- ait ıarlnam~ler 465 kurut ınukabilindt
Anka:-a ve Haydarpafa ~ezneleri"ıde satılmaktadır. (2562) (5526) 

lstanbul limanı sahil sıhhıye merkezi 
satınalma komisyonundan : 

Mfıiatehdimin için yerli ma ~' deriden 172 çift fotin açık 
ile yaptırılacaktır. 

eksil•me 

A- Tahmin bedeli 774 liratfır 
B - Şartnameler merkezimiz levazımından paraıız alınır. 
C - Eksiltme 24 Eylül 935 Salı günü ıaat 16 da Galatada K~ra 

mustafa pap sokağında lstan~ul Limanı Sahil ııhhiye merkez1 sa 
tın.alma komisyonunda yapıhcaktır. 

D - Muvakat teminat 59 liradır. 

E - istekliler kunduracı ol.Juklarma ve halen bu itle me11ul ol 
dwklarına dair 935 senesi Ticl\ret Odası vesikası göıtermeğe mecbur 
durlar. Aksi takdirde eksiltmeve giremezler. 

F - Eksiltmeye girecek ola~la,. peyler sürülmeden evvel teminat· 
larını merkezimiz veznesine ·nak buz mukabili yatırmıt olmahni la 
zımdır. (5259) 

ZA Yl 
Davutpaşa orta mektebinden aldı

iım phadetname zayi olmuştur. Ye· 
afsfnl alacağımdan eskisinin hUkmü 
yoktur. (V. No. 9167) 

11 Emba 

Z AY l 
Beyoğlu 19 uncu mektepten aldı • 

J{ım şahadetnameyi zayi ettim, yeni • 
sinf alcağımdan eskisinin hükmü kaJ. 
mamıştır. (V. No. 9178) 

113 Halet 

YekQn YekQn 265.8~ -------
2 Mart 1833 tarihinden itibaren~ 

Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Altın üzerine avana yUzde 4 1 

lıtanbul asliye altıncı hukuk mah • r 1 t b ı 
kClıU:B ı.;..(:,.: s an u 5 inci icra memurluğund 

Mahkememizin 93:>/ 1069 No. Ju dos· 
yasile Nebahat tarafından Yani aley. 
hine açılan boşanma da,·asında müd • 
deialeyhin ikametgahının meçhul ol -
duğu mübaşiri tarafından davetiyeye 
,·erilen ~erhten anlaşılmakla tarihi i
landan itiraben daYetiyenin on beş 
gün müddetle ilanen tebliğine karar 
\'erilmiş ,.e daYetiyenin bir sureti mah 
keme divanhanesine talik edilmiş ol • 
makta Zl-10-9.'l:l çarşamba bünü sa -
at onda lstanbul asliye altıncı hu • 
kuk mahkemesine gelmesi \'eya bir 
\'ekil göndermesi aksi takdirde gıya • 
bmda mahkemeye Ye tahkikata devam 
olunacağı tebliğ makamına kaim ol • 
mak üzere ilan olunur. 

Z AY l 

7273 numara Ye 29-8-931 tarihli be 
yannameye ait 711:> numaralı lstan • 
bul ithal!t gümrüğünden aldığım 

makbuzu zayi ettim. Yenisini alaca -
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. (V. 
No. 9162) 

Yeminli üç ehli vukuf taıafrndan tamamına 540 lira kı}ınet 
dir edilen Eyip. Baba Hcıydar M. Yeniçeıme Sokak E. 19 Y. ıtı 
lu M-tbahçe ahtap bir ev açık arttırmaya vazedilmiş olduğundııD 
10,935 tarihine müsadif Perıembc güni~ saat 14 ten 16 ya ı;ad-' 
irede birinci arttırması icra edilec.ektir. Arttırma bedeli kıymeti 
hammenenin % 75 ni buıJuğu takdirde müşterisi üzerinde b.rakl 
tır. Aksi lakdirde en ıoı~ arttıranın taahhüdü bakı kalmak nzeı' 
tırm~ 15 gün müddetle :,.mdit edil erek S.11,935 tarihine m".Asad· 
ma giınü saat 14 ten 16 ya kada: keza dairemizde yapıl~"ıtk 
açık arttırmasında arttwna bedeli kıymeti muhammenenin et 
bulmadığı takdirde sah~ 2280 No lu k3nun ahkamına tev!ıkall 
bırakılır. Satış pqindir. Arttnmaya ittirak etmek iateyenleri:ı 
muhammenenin % 7,5 t ;sbetinde pey akçesi veya milli b:r 
nın teminat mektubunu namil bulunmaları lazımdır. Haklar! 1 
cilli :ıf" sabit olmıyan ipo!ekli alacaklarda diğer alakadaramıı 
tifak hakkı sahiplerinin bu haklar.nı ve hususile faiz ve mu•rif 
olan :ddialarını evrakı w;,)spit~lerı ile birlikte ilin tarihinder. iti 
nihayet 20 gün zarfında birlikte dairerrize bildirmeleri l" 
Aksi takdirde hakları Tl\pu sidlli ile sabit olmıyanlar satış be 
paylatmasından hariç k'\:ırlal". M•~terakim vergi. tenviriye, ta 
den mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli mü.ıaY 
tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isteyenler 25,9,93f: t 

Aldiyeli zade den itibaren hırrkeıin g<'tt·bilmesi için dairede açık bulundu 
__ lab_l_bl_: _A_S_IM_u_ı ___ V_A_K_IT_ma_t_ba_a_•ı arttırma şartnt\mesi ile 9~4 - 3831 No. lu dosyaya mÜracaatJ,.. 

Netrt1at direktörü: Refik Ahmet SevenKO dosyada rnevcut vesaiki ~~rebilece~leri ilin olunur. (S 


