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Yapışık kardeşler 
arasındaki dava! 

Bugün başladı .• 
(Befind sayfada okuyunuz) 

• $ 

ültür devriminin bir bayram gününü yaşıyoruz 
l!!_rih devrimi geçmişimizin kaybol~n hakk~na kavuşturdu,· dil devrimi ~elecek .günlerimizi fetediyor 

Dil devriminin 1Nuhun gemisinde 
amaçları - - .. Türkçe •.. 

cı· Buıün dil bayramıdır. 1932 birinci 
Eıl ~u-~ltayı. ilk toplanı§ günü olan 26 
l~lulu dil bayramı olarak kabul etmiıti. 
h urkçe konuıan herkeı, eli kalem tutan 

1 
tt' Tüıic: bugün kendini ve öz dilini kut 
11~Yacakıı... Türle gazeteleri dil devri-:e uygun yeni bir hız alacak, herkes 
1 devriminin amaçlannı gerçeklettir
~ie ç.alııacakbr. 
1-~iil"lc: ulusu adı albnda toplanmıı o
.lk ınaanıan birbirine bağlıyan birçok 
ıııu •• 
fau '".?~~ler ve duygular vardır. Bütün 

duıuncelerin ve duyplann nakil va· 
~sı dildir. Onun için öz Tür:k dilini 

lluJaınak dofrudan dofruya ulusun 
~~lal varlığını kutlulamak demektir. 
• Uri&: dilinin güzellqmeaine yükselme
~· çalıtmak Türk Ulusunun fikirce, 

soyla) ve sosyal balamdan kuv • 
sine, yükselmesine çalıımak 

lctir. 
clevrinünden sonra dilin kendi 

e yapılacak ilk it ıu idi: 
~beri bizde yazı dili ile konuı· 

~~"'rasmda aykırılıklar vardı. Bu 
dmnak birçok Türle yazar. 

olmakla beraber uluıca bir 
hareketine giriıilemediii için 

~11-·-ıer çok ağır oluyordu. Bu ağır
lr biaiın Kültür alanmda ilerlememizi 
~rda. Atatükün önderliii ile 

""-• lliit @qtima Karwmmun kili • 
~~ bu apr ilerleimelere :reni bir bız 
-~ıtL 

Baıiin elimize aldrğımz kılavuz, Oa· 
~ d~diğimiz dili olabildiği kadar 

• ASIM US 
'/-

(Sonu: Sa. 2 Sil. 1) 

, u S yımızda: 
:r Ana Dil 

<rzan: Maraş saylauı H. Reşit 
7'anJı.1lt 6 ncı sayfada .• 

* 
Yüce 1 anrı halkı 
1ürklerle korudu 

l'azan: Ömer Rıza Doğrul 
7 nci sa} fada 

* Zen . b. d"I. . . ~ın lT r ımızın 
tJQ,.lı~ına inanmalılJıZ 

l'a:an: A. lsmct Ulukut 
6 ncı sayfada 

* ŞAKALAR 
7 nci sayfada 

. . .. 

Dil Kurultayının geçen yıllıi topla ntııınJa Atatürk ve toplantıJa bulunan c/inleyicil~,Jen b1r kıımı 

Türk ulusunun bütün vicdan ve irfanı bu onurlu günde 
devrimlerin ulu önderi Atatürk önünde saygı ile eğilir 

bütün dünya c;lillerinin bir kökten çıktığı hakikatı 

türk dili araştırma kurumu iki kı· j 
la\'UZ hazırlıyordu. birincisinin bas -

1 

kısı bitti. yakında bütün edinmek is -
tiyenlere verilecek, ilk \'e orta okul • 
Janmızın son iki sınıflarına da ders 
kitabı olarak alınacaktır. 

yazan: h~kkı tarık us · 
bir sözlükte aranacak doğruluk ve a • ı 
rıhkla ve cebe girecek bir hacimde 
bastırılmıştır. bütün devrim eserleri· 
mizde olduğu gibi dil devriminin de 
büyük işleri dar bir vakit çerçevesi i
çine sıkıştırma başancıhğı, bir sayısı
nı görüp beğendiğimiz bu kılavuzlar
da kendini gösteriyor. 

türkçenin osmanlıca dediğimiz ko • 
tunda, bu kolun da yazı san'atını 

kullananlar arasında en büyük bo -
zukluğu şu idi: 

2) dilin yeniden yeniye kelime ü -
retme canlılığı, becerikliJiği üzerin -
dedir n tekamül halindedir. bu bin-
de bir, huna hiç bakmaksızın, yaban • 
cı olmasa da yabansı olan dtllerin 

yapıklarından kelimelere sahip ~ık -
mış, böylelikle dilin üreme, büyüme, 
gelişmesinin ayaklanna bağ vurmuş
tur. osmanhr.a önceleri \'a;>maca bir 

imparatortn!• dili oluyor~!u; i>ir za • 
man bir sömürge (müstemleke) dili 
olur gibi oldu. kapitülasyonlar içinde 

Evliya Çelebi hicri 1081 de U~
türumcaya gitmiıtir. O ıtürumca 

kalesinin üstünde bir kitabe vardır. 
Güya 709 da burasını Muhamme· 
dtler alacaktır diye iki türlü yazı 
ile yazılıdır. Rumca yazı üıtte, 

Türkçesi alttadır. Üıtürumca a -
dının çıkıtı da bundandır! 

Evliya Çelebi buradan lakırdı· 
yı Türkçeye getirerek der ki: 

Hakikatülhal , bu ahdi kemte?·, 
Kmmdan, deşti kıpçaktan, hey -
hat sa.hrasmdan dağıstan padişa
hına giderken Kuhi elbrüz (•) e· 
teğinde, ırakr dadyan derler, hir 
şehriviran var, hala içinde ka\"mi 
)ezgi ve kavmi Iekzi ve kavmi la
tahal ve kavmi kaynak ve kavmi 
moğul ve kavmi boğol ve kavmi 
komuk ve kavmi kayık ve kavmi 
kalmık, kuhi elberz yaylas,ndan 
inib bu harabistan olan ırakı dad 
yanın ımarlarında s:ıkin olurlar 

1 ve bu viranistanrn mezaristanlan
nm taşlannda 'Türk1 lisanile tarih
ler yazılmıştır ki va hazreti feU ah 

gibi ve hazreti uzeilr gibi ve ha7.rP.ti 
Y.unus gibi tarihleridir -i\iın o} 
asırlarda Türki hatlar ve Türki li
sanlar varmıs. anmcin bu üstüıınn .. ~ 

ca kal'ası kapısı üzre iskenderi yu 

($) Kafkas sırn dağlarının en yük· 
.!<ek yeri. 

( Lütft>n sayfayı çf'drini= l 
~~--~~~~------~~-

Dil inkılabına 
karşı gelenler 
Dil inkılabının kökü ge~mi' gün -

ler içinde yaşar. Bu inkılabın da bir 
hazırlanış devri \'ardır. Son em yıl
lık basın gözden geçirilirse dil san -

(Sonu Sa. 8 Sü. 5) 

kılavuz ayrı ayrı iki kitaptır. os -
manhcanm son günlere kadar kulla -
nılmakta olan kelimelerini karşıhya
cak daha öz kelimeler birincide sı • 
ralanmıştır. ikinci kitap bu karşıhk
ların bir indeksi demektir \'e birinci 
krlarnzdan alınıp kullanılmış bir ke
linıeııin ne demek 1) 1duğunu anlamak 
ta zorluk çekenler, bu (türkçeden os
manhcaya) kılavuzla bu sıkıntıdan 

kurtulabileceklerdir. her iki kitap da 

1) kendisine söz söylenen çevrede 
binde dokuz yüz doksan dokuz kişi • 
nin bildiği kelimeler vardır: binde 
biri, bunları bıralub, kendi bildiği ke -
limeleri kullanırdı. 

istiklalini kayhetmiş bir dil .. sıyasal ========================= 
gidi~imizde olduğu gibi .. 

<Sanıı S. ~ Sü. T) 

~ " cep kılavuzunun Bugün çıkan amacı 
TUrkdlli Kurumunun blldlrl§lnden ; 
"··· (Cep kllavuzu), ne dlllmlzln zengin kaynaklar1nı daraltmak, ne de konu· 

şan ve yazanları zora sokmak maksadlyle ortaya konmuyor. Onun amacı, halk 
i~in yazılan yazıların, yalnız okuma ve yazma ö§renmit of anların da kolayca 
anlayabllece§I bir dllle yazllmasına yol göstericilik edebilmektir.,, 

(}'edinci sayfada) 

iş kanunu 
İstanbul Idrofil pamuk fahri -

kalan Türk Anonim sosyetegi di · 
rektörü Sabri Tozan düşünceleıi
ni anlatıyor. 

Yarınki sayımızda 
İşçiler, Kunm· işçi anketini 

sizin için açmıştır; istediklcrinfai 
yazınız. 

· -~. 

"'i'mctli )'urt::ı:rmcz; !J:ıy A{;:!urr~!:n:an l.'::=;i tm-a!ı:ı:fo.~ orcl···nu:::a "ITm~ğO'n cclilen uraklanmız:a Jan ad konma töreni yapılJı. Yukarıki re.imlerde "ba u~aJılanİnızı oe 
~ılma törenini •örüyorsunuz. Ycuı11 10 uncu ıayıladatlır. 



Dil devrimizin 
amaçları 

f (Üst yam birin.ede) 
ana d.ilhbize ya.klattırmak için yapdmıı 
olan dil tecrübesinin milsbetbir eseridir 
Bu eser, büyük Türk ulusunun yüksek 
jeniı~ ıunulmuftur. 

1 
Kılavuza konulan kartıhklardan bir 

ta1mnı hallan zaten bilip ku1Iandığı ke
limelerdir. Bir takmu eskiden varken 
ya dar bölgelerde kullanılır, yahut büı· 
bütün kullanılmaz olmut kelimelerden 
olmak üzere diriltilmesi istenmektedir 
Üçüncü bir takımı da dilin Öz kuralla -
rmdzın istifade edilerek yeniden yapılıp 
kablmııtır. 

Bu son iki takım içinden daha lülavu· 
zun anket devrinde herkesin beğenerek 
benimsediğ kelimeler çoktur. 

Türk yazarları bu kılavuzu dikkatle 
araştırırlarsa orada pek çok değerli kıy 
metler bulacaklardır. Böylelikle ulusca 
baılanmıı olan dil devrimi bundan fay· 
dalanacaktır. Bu eser bir lüuıun olarak 
ortaya konuluyor. Fakat hallün kulla• 
nıır, 11mııı, tutuşu, bir kelime ile bal • 
kın jenisi herhangi bir kelime üzerinde 
en isabetli karan kendi verecektir. 

Dil araıtırma kurumunun bu son ça
lışmalarından bir hakikate daha vanldt 
ki §İmdiye kadar türkçe değildir sanı • 
lan kelimelerin kökü, türkçe olarak bu
Junmuatur. 

İlk dizgi ve kılavuz çalıpnalari hat· 
larken Osmanlrca lugatlerde ve konuı· 
ma ile yazı dilimizde yer bulan bir çok 
kelimeler öztürkçe sayılmayor, tabii 
olarak bunlara da Öztürkçe IUgatnde yer 
verilmek istenilmiyerek karşılıklar aranı 

yordu. Halbuki kılavuz üzerinde çalışma 
lar ilerledikçe yabancı köklerden gelme 
sandan birçok Osmanlrca kelimelerin 
öztürkçe ol~ğu anlaııldı. Bu ıuretle 
Türk dil devrimi için yeni bir faaliyet 
ufku açıldı. Şu halde Türk tarihi araı. 
tırma kurumu nasıl geçmiılerin tozlan 
ve dumanlan altında kaybolan Türk e. 
ıerlerini ortaya çıkarıyorsa Türk dili 
araştırma kurumu da yemi çıilı,malarile 
kendi ma1ımızken kendi bısatrUfumuz· 
dan el çektiğimiz kelimeleri meydana 
koyacak, bunlar dil bakımından hayata 
aramıza dönmeseler bile Türk dilinin 
aailHğini isbat bakımından tarihimize 
bir hizmet olacaktır. 

ASIM US 

lzmirde şiddetli 
l}ağmurlar 

İzmir, 25 (Kurun) - Bugün öğ -
leden sonra burada seller yapan. ııo • 
kakları ta~rran olduk~a şiddetli bir 
yağmur yağdı. Tramvaylar bir müd
det i~liyemcdiler. 

e11nmnııımfnu11tttnıttıımnfmnttntr.nnnı'"'"""fttlliitlt11mıımım:uııautttmııum"'f' ! 

nan zamanı Türkçe hatlar yazıl -· 
ıruştır. 

HakikatülhaI, türkce lehcesi ka - ' 
dimdir. hatta tiirk, türkmen semt-
leri hazreti r:isalet penahm bir 

mektubi diirerbarlann kavmi et -
rak ve kavmi dağıstan ve kavmi 
lezgi ve balada beyan olunan ka
Yimler, cümle, hazretin mektubi-

1 le islanu kabul ettiler. kim nece 

ltalya, lngiltere ile bozuşmayı 
hiç bir zaman düşünmemiştir! 

Roma, 25 (A.A.) - Bay Musollnl, 
Venedik sarayında lngiliZ büYfil[ el -
çisi Sir Erie Drunımond'u kabul et . 
miştir. Elçi, kendisine İngiliz dış ba
kam Sir &lmuel Hoare'ın şahsi bir 
mektubunu vermiştir. Bay Sıimuel 
Hoare, bu mektubunda eski bir dost 
ve müttefik sıfatile münasip bir 
lisan kullanarak, iki memleket ara • 
sında faydasız bir suitefehhilmün ö
nüne geçmeyi bilhassa arzu etmekte 
oJduğunu beyan eylemektedir. 

Duçe, İngiliz sefirinderi İngiliz dış 
bakanının bu tebliğatının önemini tak: 
dir '\'e kabul etmekte olduğunun mu • 
maiJeyhe iblağ edilmesini rica etmiş
tir. 

Gioma]e d'ltalia, bu münasebetle 
yazıyor: 

"Bir çok defalar gerek resmi ve 
gerek yarı resmi surette beyan edil
miş olduğu veçhile İtalyanın lngil • 
tere ile bir gt1na anlaşmazlığı olamaz 
ve İtalya böyle bir anlaşmazlığın çık 
masını istemez. 

Mevcut anlişmazlık, tlalya ile Ha
beşistan arasındadır. Öyle ki, aklr
selim safiitil olan hiç liir kimse için 
bu anlaşmazlığı Avrupa alanına nak
letmek ve bu Yüzden İtalyan - İn • 
giliz münasebatını bozmak istemek 
imkanı yoktur. Ve hatta böyle bir ha
reket abestir.,, 

Bu gazete netice olarak diyor ki: 
''Herhalde böyle bir şeye meydan 

verecek olan ilk devlet İtalya olmt • 
yacaktır. İngiliz efkftrı umumiyesi, 
buna kani olmalı ve bunu kaydetme
lidir.,, 

CENEVRE, 25 "(A·A.) - Beşler 
komitesi raporuna bağlı Italyan rnulı 
tıasmda sosyete paktının ileri sürdü 
~ü vasıtalarla Hahe§ meselesini hal
letmeye imkan olmadıiı da tasrih o· 
olunmadığı halde haklara ve yükenle 
re riayet iddiasmda bulunan bir 
memleket düşünülmemiştir. 

Manda usulu bir lıal tarzına en 
ziyade yak1lışanı olmttkla beraber 
be~ler komitesi bunu gözönüne ge . 
tirmemiş n tei!\'İye suretini müşte· 
rek -/ardım fikrine istinat ettirmiş • 
tir. 

Betler komitesi yabancı uz 
manlar gönderilmesin: dUşiln • 
mü9se de zaten ! labeıiatanda faz
lasiyle yabancı uzmanlar vardır. 
Ve hunların eseri Habeıistanın 
silahlı kuvvetini ve komşuları i -
çiıı tehlikeleri arttırmak olmut · 
tur. Bu hal tarzı çok fenadır. 
Çünkü betler kongresinde ordu 
kontrolun dıtında bırakılmakta -
dır. 

İtalya, Kendisinin liususi men· 

f aatlerini tanıytt.n franıanın vel 
lngilterenİn dostça temayüllerini 
kaydeder. Fakat bunların fili ta -
hakkuku, İtalyan - Habet an -
la,malarına bağlı bulunmaktadır 
ki, ltalya Haheıistanın ou anla§· 
malara riayet etmeye muktedir ol· 
madığı dütüncesindedi1. 

Cenevre, 25 (A.A.) - Habe -
filtan uluslar kurumuna bir nota 
vermiştir. Bu nolida Habet kıta · 
atının sınırdan 30 kilometre geri 

çekilmek emrini tamamıyle y~ri • 
ne getirmit oldukları beyan edil
mekte, bitaraf ırıütahit!er gönde· 
rilmesi talebi hatırlatılmakta, u · 
luslar sosyetesi konseyinden za · 
ruri göreceği her türlü ihtiyat ted
birlerinin tatbikine Hal>eşistanın 
yardım edeceği ilave ve bu ted • 
birlerin ittihazı talep otunmakta· 
dır. 

ilk gelen telgraf haberforımiz 
10 uncu sayıfamızdadır. 

Zenci boksörün yumruğu 
Maks Bir'i dördüncü 

içinde yere 
ravntta 
serdi 

kanlar 

Louiı, Max Baeri dördüncü ravnl· 

ta nakavtla yenmittir. 

Birinci ve ikinci ravntları, 

daha çabuk yumruk salladığı i . 

çin, Joe Louis kazanmıştır. Birin
ci ravnttan itibaren Baer'in yü • 
zü kan içinde kalmış ü;üncü ra • 
vntta, yere yuvarlanarak dokuz 
saniye! kalmıttxr. 

Baer kalktıktan sonra tekrar 

Tapon ordusu Çinde 
neler yapmalı? 

Tokyo, 25 (A.A.) - Resmi Japon 

çevenleri, Tientsin mekez komutanı 

ğeneral Tananın: 

"Japon ordusu Çin ulusal partisi
nin rejimini tasfiye etmek ve gene -
ral Çang-Kal-Çek't Çinin kuzey böl 
gesinilen dışarıya atabilmek için bü -
tün nüfuzunu kullanmalıdır . ., 

Şeklinde yaptığı rivayet edilen di-

7ni tefsirden çekinmektedirler. 
Gen~ral Tana, ayni zamanda, Nan. 

kin hükQmetinin kuzey Çinin gelirini 

kontrol etmekten vazgeçmesi husu • 

sunda ayak diremiştir. 

• 
Kömür işçileri gr~vi 
VASINGTON, as (A.A.) -

Kömür ~fÇ'Üeri grevine ıon uer. 

mek üzere yapılan görÜ§melerin j 
ilerlemİ§ olduğuna dair hiç biri· 
haber cilınc:ımamıtır. 

yu varlanmıt ve dfüt saniye yerde 
kalmııtır. 

Diirdüncü ravndun batından 
itibaren, Max Baer J;ir yumruk 
yağmuru altında kalmıı ve mağ -
lup olmuıtur. 

Bu kadar valıti ve bu kadar 
hızlı bir mücadele §İmdiye kadar 
görülmüt değiidir. 

Ma~tan üç saat evvel Joe 
J ouis, zenci lstenegrat Marva 
Troller ile evlenmiştir. 

Bir tren kazası 
İzmir. ~5 {Kurun) - Büsüu Ay

dın treni Seydiköy yakininde bir 
kamyona çarptL Parçalanan kam· 
yondaki yolculardan üçü yaralandL 

Deniz uçaklarında 
yükselme rekoru 

Vaşington, 25 (A.A.) - Mühendis 
Beıtjamtn King, 4876 metre yükSfl -
mek suretiyle deniz uçakları dünya 
yükselme rekorunu kırmı,tır. 

JAPON KABİNESlNDE AN -
LAŞMAZLIKLAR VAR 

Tokyo, 25 (A.A.) -- Gazete · 
lerin yazdığına. göre, Japon ka · 
bineıinin ıon içtimaından bir ta· 
raftan ıü ve deniz bakanları ara· 
sında. ve diğer taraftan da Ba§ · 
bakan ile le;, Meı:hepler ve Tüze 
Bakanları ara.,mda çok bir anlaş· 
mazlık çıkmıthr. Bunun ıebebi 

bu bakanlıkların ba.!1 işlerde 

l<abahatli görülmüş olmalarıdır. 

yüzyıl evvel ti.irkçe kelimat eder - /1''"'°"'1t•aın ua:u •a.,.ıııı1111111111w Sıyasal görüşler ··•nı 1111111ırıtı~"""1Hıt~nidll'ntnnnı--.ı_, 
Ieı·di ve (elem gu1ibetinum) aye- & 1 
~~ şcrifini_n tefs~rfnde. müfessiri~ } Mısırda i h tilil cereya Dl 1 
oylc tahrır etmı~Ier kım hazretı ~ 1 
nuh neci aleyhis..c;elam ile gemiye ~ Londra gazetelerinin verdiği malumata bakılına hüt etmesi ve Mısır ile 1ngi1tere arasında bir anlaşma ~ 
o-iren hu~enk sah ve cümle ke g Mısırda bir ltalyan istilasından duyulan korku, git- yapılamadığı için vaziyetin kararlaşmamasıdır. ~ 
ı:... • ':i • • :~ ~ ·: '. ş-ı~ tikçe büyümekte ve Mısırlılar modern bir ordu sahi- Bugünkü hadiseler lngilterenin tek başına Mısırı E 
tı ıçre lısanı turkı kelımat ettıkle - ~ bi olmak lüzumunu anhyarak Jngilterenln bu tşi ştm- bile müdafaaya muktedir olamıyacağını, yeni sllah- j 
rinde mısır kavminden köhne ka-1 ( diye kadar geciktirmesini derin bir teessürle karşıla- ların, buna pek de imkan vermiyeceğini gösteriyor. ~ 

leman ve mchravam nam kimseler: maktadır. Buna karşı Mısırlrlar İngiltere i1e aralarındaki me· E 
" h b 'r d ? d .. Yine bu malQmata. göre (Veft) fırkası bugUnkU Mı- selelerin bu sırada hallini ve imzalanması lazrm ge- il 
ya mı ' u ne ısan ır · ,, eyu SU· = h k·'\ ı d ·· 1 len muahedenin artık ı"mzalanmasını istemek•..:.dı"r1er. ~-l sır ü umetinin ngiltere en onem i taahhütler temin ~ 

a ettiklerinde "hu Jisan sahihi on etmesini istemekte (Veft) in müfrit grupu ise ihtilal lngilterenin Mısın icap ederse müdafaa edeceğine ~ 
lardrr kim edimi arzı onlar elim- çıkararak Mısırın bugünkü durumunu düzeltmeyi da- dair verdiği taahhüt, .Mısırlıları tatmin edememiştir. ~ 
le kı. bzai teshire alacaktır,, deyu ha doğru bulmaktadır. l\Iısır gazetelerinin neşriyatına göre lngilterenin bu ~ 
işaret buyunnuşlardır. İngiltere gazeteleri bu malQmatı verdikten sonra tiiahhUdil, Mısırın bütün ulu..~al şahsiyetini hiçe indi- ~ 

imdi malfim o1dtı kim ntıh ne. 1 k ren bir vesikadır. ~ talyan siyasetinin ihtilal ceteyanını·şişirme için ça· ~ 
cide gemi içre IiAAnr türki kelimat _ ltştığını ilave ediyorlar. . Bun~la beraber bugün Mısırın b.a!ında ~ulun~n ! 
"l 1 ~ d · k d ~ hiikt1metın ıayıf olması, ve memleket ıçınde itımat 1le § 
, u~r ngun an sonra, ıs en er yu. ~ Hııkika.tte Mısırın (10,000) askerden ibaret olan or- karşılanmamış bulunması onun önem1i bir iş yapa- § 
namyan asrında evla bittarik li - fi dusu hiç işe yaramıyaca.k, ancak alaylarda gösterişi bileceğini göstermiştir. Bu da Mısırdaki ihtilal taraf- ~ 
sam türki ile üstünımca kalesi ka- ~ temin edecek bir haldedir. tarlarının eii.n(len gi!ne k!lvvet bu!mala!'!nl inb'.; ed~ i 
pısı üzre Iisamti.irki rumca keli • § Bu ordunun büyütülmesine ve asrileştirimlesine cektir. · ~ 
mat rilmuzlarmıl) yazılması · mu . s karşı gelen amil, lngilterenin Mısın müdafuyı taah- O. R. Doğrul ~ 

liaklrnkfır,, "'-~lihti ınq az m; aı m zs P•""9ıiı_.._..""""-ımnn"'~ıııu11111tmnıtt1Mtfttı1111ııtıı•11ttttt111ıu~ 

Yunanistan 
kır allık 

Mihalakopulosa 
Yuoanistana 
felaket mi getiıec 
Atina, 25 (Kurun) -

met gazetelere Cumurbk 
nı 8. Zaimis'in istifası 

bahsolmadığını bildirmışti 

Başbakan Bay Çaldaris 
nede değişiklik yapacağım 
tecilere yalanlamııtır. 

GENELOY VE MUHA 
PARTiLER 

Atiııa, 25 (Kurun) -
list partisi başkam B. Sofuli 
bakanı görerek geneloyun 
ya~ılmuı için muhalif 
tarafından istenen inanca! 
kında izahat •.rerecektir. 

Ba§bakan bu mesele ha 
da gazetecilere demi,tir ki 

- Mu.hali/ partilerin ıi 
laini öğrenir öğrcnmer. 

adliye bakanını yanıma ç 
rak meaeleyi eıaılı bir mret 
kik etme•ini emrettim. G 
esnasında rey vcrüirken ta 
dilecek uıul hahkındaki hü 
ler yalnız. mı.ıhalillere değ' 
ltfimet taraıarlarına da ı 

her halas hükumet, mııh • 
iddialarım tetkik edect'!k rı 
den geleni yapacaktır.,, 

KONDILISIN SOYLE 
Atina, 25 (Kurun) - H 

ye bakanı General ~:>ndili 
m.:ırtesi günü Li.risaya gi 
krallık lehinde bir töylev sö 
cektir. 
KRALLIK YUNANIST AN 

LAKET MI GET1RECE 
Atina, 25 (Kurun) -

Cümhuriye~i parti liderleri 
Ba Mihalakopuba, !>•) ~ 
halka hitaben verdiği ıöy 
bugünkü şartlar altında ya 
cak bir geneloy sonunda g 
lecek kralın Yunan halkınd 
rısının düşmanı olacağını, Y 
hların kralı oıamıyacağın 

memleketin ulusal müdafaa 
rine memleketin ba~ına f e 
enkazı yıjılacl\ğmı söyle 
Başbakan Bay Çal iaris, bu 
lev hakkında ıu sözleri söyl 
tir: 

- "Krallığın iadeıi, me 
tin menfaati ;cabıdır. Eğer 
Mihalakopulos akıi fikirde 
gekli olan cevab._ almak için 
lete ba., vursun.,, 

BAŞBAKANLIK YÖNE 
GERLIC1 

Atina, 25 (A..A.) - .datı 

yar.ın eski ilbayı Bay Lonto& 
bakanlık yöne::gerliği mak 
işgal edecektir. 

lzmirde • 
c1nay 

Bir ta:ebe, muallimi 
vurdu, öldürdü 

lzmir, 25 (Kurun) - Dün gec 
rada mü~ssif bir cinayet işi 
San'atlar mektebinin birinci sı 

da okum~kta olan Mersinli Reş 
dmda bir genç, kendisini iki yıl 
ta bıralrnrak mektepten çıkarıl 
na sebep o1duğu için resim mu 
Haydan ı:ıektep önünde taban 
vurdu. 

Muallimin cenazesi bugün b 
törenle kaldm1dı. Törende ilbaY' 
alJlmler, izciler ve mrzıka buiurı 
du. Zavallı muallimin mezarı ba, 
söz söyliyen ilbay, <hıun bir \' 
şehidi olduğunu anlattı. 

Hocalarını kaybetmekten pe~ 
-·· • ·- • " ? • .. - ..... eı yıııı: i.t:t:Sı:ıut uuynı'! ıtı.ıt'ueııEı, 11 

1 üzerinde "Sana kıyan elleri fôrıet 
nacak, seni unutnıwru•flaız.u .ı·l).ılll 
çelenk bıraktıhı.r. 
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ltalyan diplomasisinin Bursa da 
e metodu . 

~ı1!':r:.:y;;~0Z.~~e öı!~"Zl:i..~: Baş bakanımızın 
ıı.vmcı'- • k A l d. .. • 

yurtdaşlara h · diriğ· 
Oğuz oğullarının ilk durakla • 

rından biri olan Bursa, ön ümcfo 
eski bir tarih yaprağı genişliğiy -
le açıldı. Batan güneşler altında 
avize saçakları gibi ürperen ı§ık
lı kavaklarla dolu ova, gün so -
nunda daha koyu ve çok anlamlı 
bir renk bağlıyor. lo1jluğun içe 

r R ım anı O Sa ıyecegt fU• 

llt,~ "Nüfus sayımındaki amacımız, ne bir eksik ne bir artık; •u - ltalya lngiltere ile harp 

,;.·rnl§, Türk ulusunun sayısını olduğu gibi göstermek.,,, 
.h &u konuımalar ıon ltararı ıi-

j • Q bırakmıı olanların ıözleri • 
ır. 

e 
~ F cık.at radyo antenler~nde, ga
~e •iitunlarında sürüp giden bu 

Batbakan İsmet İnönü nüfus sa· 
yımı dolayısiyle bütün zabitlere. 
devlet memurlarına ve bütün yurd 
daılara hitaben bir bildirik yaz . 
mıttır. Bu bildirik istatistik ge • 
nel direktörlüğü tarafından yayım 
lan maktadır.: 

baylaıın, işyarlann öğretmenlerin 
ye yurddaşl ann da bu ödevi can -
la ba§la yapmaları gerekli olduğu. 

nu hatırlatmak isteıim sayım gü -
nüne kadar hepimizcdüşen başka 
bir ödev, büün yurddaşlara, sayı-

mm faydalarını ve bu işin ulus sinen, düzlüğü derinle§tiren bir 
menfaati için yapıldığını a:nlat - enginliği var. Gönlüm, hangi kay
ınaktıı-. mıklardan sızdığı belirıi.z duygu· 

• ııthi§ •Öz meydan muharebele • 
,~e rağmen ltalyan kıtaları ha • 

Çok önem verilmiş gerekli plan larla dolu, bu oı:aya baktım. Kar-
bir nokta da şudur: §ı sırtlardan al ıalvarlı akıncı la -

Jii ete geçmiı d«-ğildir. Gerçi bü • 
;Jii il deh1etiyle bi:- h:ızır!ık hüküm 

trıtekted ir. 

E

r akat bu gürültüler arasında 
Ycın diplomasiıi keneli davcuı 

Önümüzdeki 20 ilktcşrin pazar 
günü yurdumuzda ikinci genel nü
fus sayımı yapılacaktır. Sayım, 

devlet ve ulus için en önemli ve en 
faydalı işlerden biridir. Sayım 
günü yurdumuzun içinde yaşıyan
insanlarm eksiksiz sayılıp yazıla
bilmesi için hükUmet bütün tedbir. 
leri almış bulunmaktadır. Bu işin 
dileğimize uygun olarak başarıl -
masmı her şeyden önce ilçe, il, Ye 
komunbaylardan beklemekle be -
ra ber i.izerlerine sayım memurlu . 
ğu ödevini alacak o1an bütün sii-

Kurtu luş 
Bir genç kız daha 

erkek oluyor 

Sayım, yurdun her tarafında rın dolu dizgin nasıl koptuklarını 
bir günde başlayıb bir günde bi - düıündüm. Sonra, acı günleri an· 
tirilecek ve her yerde, yalnız ogün dım ve bu karanlık, ta "Sakar • 
hazır bulunanlar kaydedilecektir. ya,, dalgalarının "Nilüfer,, e ka • 
Bu sebeple, bir yerin ahalisinden nıtığı uğurlu demlere kadar ıür
olup da o gün orada bulunmayan 'clü. 

rı - • h b ı·· Yanı mu are eye uzum lar saynn defterine yazılınryacak- - • • • 
"1cırlan iıleri hal için - birta· 

iltt eıcuları da ileri sürmektedir: 

.- lardır. Çocukların en küçükleri- ı Her kasabanın, e.ki, yeni lıer 
nin bile sayım defterlerine yazıl
maları da asla unutulmamalıdır. l I ·1 • • db' - ngı terenın zecrı te :r-

eli 
.rnııvallakiyetle ba.faracağına 

~n kendine gö:-e özel sayılan 

§eyleri vardır. Burada bu özel • 
lill yavaı yavCI§ .Uiniyor. O ka • 
dar 'ki, sokaklanncla gezerken, 

bah~erinde dolCl§ırken, kahve • 

rl~l olmadığını tebarüı ettirmek
ır. M~ela iı partisinir Lortlar 
orasındaki mümusilin iıt;la 

jkı_ecJi tedbirlert' karft bir kısım 
. i Qtı tımumiyenin tezahürü fek· 

Amacımızın ne bir eksik, ne bir 
artık, Türk ulusunun sayısı ve ne 
halde olduğunu doğru olarak öğ
renII}.ektir. Herkesin bu amacı geı 1 

çeklcştinneyc çalışmasını 'dile · [erinde otururken Bursalıyı değil, 

~~~e telakki edilmekteJ bütün I n- -=--======================= 
h ıı elkarı umumiye•in;n bir nok- Adli ve an kazı 

ettalında toplanamaciığı neti · , .. 
1 çıkarılmaktadır. 

il - Uluslar ıoıyeteıindtt 
tqltlQ lngiltere ile birlikte misa· y 
rı anan adliye binasının yerinde. 

l'tti.icfalacuını üzerine almış ise l . 

Galiba birkaç sene daha 
kalduıJamıyacak 

e bun l .. b' . db' l utaş ve toprakların kaldırılması 
un cu a ır zecrı te ır o · . . . k d. . 1.. .. 

~Qcr.Jt • • • ışı uzyıp gıtme te ır. Mıl ı emlak 
, 1 -«ı Franıanın kend,ıını harp .. d .. ı-· .. .. b l d' ) ki 
<rnQsın .. ""ki. . .. . b. mu ur ugu e e ıye er topra arın 

._ Q ıurıı ıyemıyecegı ır k ld l · · .. ·ı · · 
"~ ol,_ k ·1 . . . .. 1 k d' N a ırı ması ıçın yer gostcrı meıını 
._ . -a ı erı 3uru me te ır. e· . . b . . .. 
"kon b b h" .. • el ııtemıt, eledıye de bır yer goster· 
,_ u :ı ıı uzenn e yazı ya- . . y . . 
'llll ltaı 1 • t 'k' l . . mıftı. apılan ketıfte bu yerın 

Bay (Bayan) Kurıulu§ 

Malatyamn köylerinden birin
de lstanbula gelen Cemile ismin· 
de bir kıza Haseki hastahanesinde f Yan gazete en ı ır erını b'' .. k l .. 1 

l>~!ıa h. "l • k d' l ut un en azı a amıyacagı an aşıl. 
u aıa etme te ır er: .. . ı· t 1 k k l « - mıthr. Bunun uzerıne toprakla. ame ıya yapı mı§, er e o mut • 

rim,, • 

Lağam suları 
Bostancıların inadı üzerine 

sebzeler imha edildi 
Beyoğlu kaymakamlığı Harbi • 

ye mektebi arkasındaki bostan ıo 
ların lağam ıulariyle ıulandığını 
görmüt, bunlara ceza vermiftir. 
Bu cezaya rağmen bahçivanlarm 
yine bostanlarını lağam sulariyle 
suladıkları yapılan ulu teftitler ... 
den anlatılınca bostanlardaki aeb 
zeler imha edilmiştir. 

Bar.aya yerle§enleri görürıüniiz • 

Süel, •ivil birçok adam ununu e • 
leyip eleğini a.allktan sonra bura
ya g~mü§ler. Anadolunun doğu• 
sıtndan, batısından, göbeğinden 

bölük bölük gelenler, Bar•anın 

yerli rengini silmifler. 

:.ı\na yollar düzgün, Cumur• 
lult anıtının çevresinde, la • 
tan.buldakine benzer süslii bir a • 
lan yapılıyor. Burcuı çiçeklenin ... 
ce güzel olacak. Arabalar ucuz. 

En uzak semtlerden Çekirgeye, 

Hamamlara 'kırk kuruıa gidiliyor-. 
f."~ Pıw-r.·-· ı .... er:ıı.,.. J..,.ll... rın curaya ta•ınmasından vaz ge· tu. Cemil hilA haatalianede yat. 

·Q I l b l b "'l Ç" :s Otomobüler takıiıiz. Akıam üst -
l, az a e ag ıya.maz. un- çi)miş, denize dökülmesi dü•u"nül - makt.adır. Yakında. ik. inci bir a· IJastabakıcı/arın b t. 
'il( y ı d "S cıj erae ı leri halk bu ana yollara dökülü • ~·d~ cıtım yıl ıonra ngıltere ~ye- müıtür. melıyat daha geçırdıkten sonra . . 
,... rr •eçim yapılacaktl · Bu ıe • y t t ki d . "f tam erkek olacaktır Sıra aervılerdekı Alman ha.ata· 
,ıtlıcl ' • anını§ a§ opra ar an ıstı a - · li . d d . .. M hm 

yor. Bursa.nın imrenüecek varlık
lartndan biri de kcuasızlığıdır. l~ e muhalaz'2kô.rlar çı-kilecek- d d ' l . k b"l ld .. d b Cemile hastahanede iken bir .. anesın e te avı goren e et 

, JI 1 • e e ı mesı a ı o ugun an u Al. . . d b" h t 
l~ er erıne iı pcırtiıi T:e liberal· k d · d b l kaç gün evvel kendisi gibi bir 1 ısının e ır as anın pneçere· Orada ıuzun müddet oturanlar. o-

ffel k • arar a yerın e u unmamışhr. d b k k b d.. k d- · 
tQ iıe .ece lerdır. Bugünkü Fran- Yanan yerdeki tat ve topraklar genç daha hastahaneye getirilmiı- en. a ar henf atıd o.nhere 1, .~ . tomob~lin, ll.amyonun, otobüsün 
~ tf partiıi ile el birliği yapa- . d"l'k ld .. .b. d B tir Bu genr "Kurtulu!l adında mesıne, mu a aza a ı ma goate· b 
Qıfa tım ı ı o ugu gı ı uruyor. a· • :r ,..,, k b ld ki "dd. • l nCU1l irer canavar olduklannı u· 

d0 r. Fransanın Akdenizde kalım dah 'k d k? 15 yatında bir yahudidir. Birkaç rere se ep o u arı 1 ıuıy e 
•ttı I il I a aç sene uraca . 1 t b l .. .. .. .. haky nutmuılar. Yahut buradaki. ara. 
}' .. ng tere değil, talyadır. . gün sonra yapılacak bir ameliyat· ~ an u uçuncu agır ceza .c· 

ti ll:ı; yıldır lttgiltere politika _ Mısır postalarımız la Bayan Kurtulu~ da Bay Kurtu. rınde durutmaları yapılan hasta • balar hayvanat bahçelerindeki· 
) ~l@ birlikte baıbet§a gıden /tal . luş olacaktır. bakıcı Duda ve Yabanna, dün be· ler gibi uılanmıılar. Adam çiğne-
Qll t1· 1 Deniz yollar: idare5İnin Pire · l d" 

fQt •p oma.siıi ıimdi ondan bir raat etmıt er ır. miyorlar. Dükkanlara girmiyor• 
'Cl~ d·ı ki ve lskenderiyeye yaptığı sefe,le - 30,000 göçmen için f. . • • te~ı .• 1 e erde bulunurken bu rin az mü~teri bulması ve masraf- Bulgar misa ırlerimız gıttı lar, duvarlan toplayıp yıkmıyor• :r.• ıleri sürmektedir. h J ki l 

G larını çıkaramaması §İmdiye ka . azır 1 ar Festival münasebetiyle tehri • ar. 
liti4 •ı~at Mussolini ltalya dıı po- daı bir takım ır.ünaka§alara se _ Romanyadan ana vatana gele· mlze gelen Buigarlar dün aktam Halk ta buna öyle alı§mıf,· ezil-
bQh ~nın bu yeni iıtikametinden be:> olmaktaydı. ltalyan kumpan- cek göçmenlerden 30.000 kada · memleketlerine c!önmüşlerdir. Mi- memeği öyle aç ık, hak diye benim· 

•ederken: ·· h l ki b l k.o1
0 

• yaiarına ait birkeı.ç vapurun hat - rının go_ç azır 1 arına aş anını§ safirler Sirkeci istasyonunda fes- ıemiş ki, değme gitıin. Otobüs, a• 
eilt mı arayan her devletin in- tan çekilmesi son aylar içerisinde tır. Bu göçmenlerin beı bini Ro • 
t eren· tival komitesi tarafından uğurlan- raba korna çaldıkça, onlar inıant 
'1Qr L ın muvalakatfrı; alarak vaziyeti birdenbire deg- ı!ltirilmi!l, manyanm türlü köylerinden Kös-

e'fet ett · .. · . -s 'l: 1 . 1 d" mı~lardır. sinirlendiren bir karınca ağırlı • 
tıQ e·· ıgını, ve onun ar.zum • deniz yolları idaresi fazla yolcu tenceye ge mış er ır. 
I 0 re ıö ·· · l • d I T k ı · kt l' ... d Romenler de yarın gidecekler- 'aiyle dönüp bakıyorlar. Çok ke: 
~ nıurge ı§ erın e muva . ve yük almaya başlamıştır. ra ya gene ıspe er ıgın en o 

1 >'et Jt,.,. d " .. ı ·· · ı k l" d l dı' r b k "' b ·1 ·· • l S n 0 tr • '4.&.Qn ıgını soyuyor, ve Diğer tarafti\n, Türk vapurla- ge ece ta ımata göre gön eri • · a maga ı e '4§enıyor ar. onu • 
l'ıe 4°'? hQreketin lngiltere emeli· rının servis inti7.amı da beğenil - mek üzeredirler. Be§ bin göçmeni ================ da geçecek yer kalmayınca ara• 
1ebQ~!' ~i~ ~art;ket olduğunu da diği için yabancı yolculM da Türk getirecek dört vapur Köstencede JO.OOO göçmen tamamiyle ana va- balar duruyor. Bir kez de lstan • 

Ciir~[ t~'rl~~or. vapurlarını te:·clh etmektedirler. beklemektedir; bu göçmenler iki tana kavuımut bulunacaklardır. bulda bir korncu.ın, bir tramvay 
'>lq... u tu u, patırdılı, korkulu Bu itibarla Piı·e ·•e lskenderiyeye partide memleketimize gelecek • Romanyadaki elçiliğimizden ge · ··~rctl ç~nının, bir otobüs böğürÜ§Ünün 
rli/Jl ar arkasında ltalyan yeni yapılan bütün seferlerde yer lerdir. Dig" er taraftan, l'e!lriniev - len bir habere göre, bu sene ha · b 0 rnQa· · 'l: ca.Jdelerde kopardığı telti§ı, do • 
,,. H· ııı 1935 yılının b'J§ından bulmak imkanı azalmıttır. Sosye- velin ilk haftasında da bet bin reket eden göçmf'nler, Romanya. 

"-ıı'Q rtlerin kullandıg" • metodu · · l 1 b kl k d d h ~ .. tenın yem vapur o.r a maın e e" a ar yeni bir parti n a gele - daki mali itlerinin düzeltmi§ bu -
'>ıet~'>tcıya çalırmaktaclır. Bu niyor. cek, bu suretle bir ay zarfınd:ı lunuyorlar. 

ğurduğu bozğunu dügünün. 

"Kübizm,, buraya d:ı girm~. 

l'tti,. ~it ana hattı davalarını bir- ================================================================= 
Q;Clt rn,, gibi gözüken devletler 
. 'ttclak· 
~c/ ı menfaat z:.ıddiyetle • 
l,,. ,..e~ hencliıi irin yeni ıentez . 

~ılfQr 
maya çalıfmaktadır. 

"----.. Sadri Ertem 

~ususi otomobiller 
1 -ka·d loltıobiU~ ~ çalıtmıyan huıuai o 

dııtıa.... rın para ile yolcu ta•ı -
· ·•na d · L % 
tık~Yet Ü ~ır uelediyeye yapılan 
ittin )' I 2erıne, bu cins otomobil
~tıj i ~ cu ta.trınaktan yaıak edil-
ı.., . Çın al&kad• 1 . ·ı "llgf ur ara emır verı . 
'lı~~r. Aktkai takdirde para cezası 

ca 11'. 

Fratellini Kardeşler Avustralya Yo!unda: No. 50 - :l6 Eylfıl 1935 

Fransa canbazlıanelerinC:t ralı~an(Fratcllini kardeşler) Arustral1:ada bulunan bir cambazhane dirr.klörü tara -
lından çağırılmıştır. Üç kardeş yola çı kıyarlar. Aşojjıdald rcsinıleı·lc dilnya nın bu en mcşlıur komiAlcriııin seyalıa 
tlnl takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edebilmek için bu resimleri keserek toplamak ve bir kollcksiyon 
yapmak lazımdır. 

Sık sık §İ§man §İ§man çimento 
ambarları göze çarpıyor. En ho -
ıuma giden şey, yolların sulanı§ı, 
oldu. Şar dı§ındaki toza ancak 
mahalle aralarında rastlarsınız.. 

Bursada ge~e ile birlikte uyku 
saatleri de ba§!tyor. Sokaklar ıs ... 
sız.l~ıyor. Ovı:ıyı dolduran böcek 

seslerinden ba.§ka hiçbir §CY drı • 
yulmıyor. Polis ve bekçi düdük • 
le•i bile. Yalnız ço.k yıldız var. O 

kadar çok k i, hiı türlii gece bü 
tün[ enmiyor. Ne vakit baksanız, 

pençere!erdc ince bir aydınlık tii· 
lün i1n dalgalandığı.'1: görürsünüz.. 

1 s. Ciez~in 
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Maden kömürü ihracatımız artıyor Oyuncu IPerapalas otelinin / Romen 
Ankara, 25 (Kurun) - hal yaya maden kömürü ihracımız gün 

geçtikçe artmaktadır. lkincikanunda 9500 tonluk ihracımız Şubatta 
13, Martta 16, Nisanda 34, Mayıs ta 48, Haziranda 60 bin tona çık· 
:rnııtır. 

Dört arkadaş, hakyerinde 
ceza yediler 

banyo dairesinde 
1 

Bu sabah Yeşilköy ist 

lzmir telefon sosyetesi 1 

Ankara, 25, (Kurun) - Bayın
"dırlık bakanlığile İzmir telefon 
sosyetesi arasında henüz halledil
memiı meseleleri halletmek üzere, 
sosyete mümessilleri bu günlerde 
Ankaraya geleceklerdir. 

Yeni lzmir defterdarı 
Ankara, 25, (Kurun) - Y ni iz. 

mir defterdarı Bay Ihsan yann iz. 
mire hareket edecektir. 

Mimar Yansen 
Ankara, 25, (Kurun) - Anka· 

ranın planım yapan mimar Yan · 
sen kendi arzusile memleketteki 
itinden tekaüt edilmiştir. Yansen, 
Mersin, Adana ve diğer illerimi · 
zin planlarını yapmak üzere Tür· 
kiyeye geletektir. 

Mezarhk projeleri 
Ankara, 25, (Kurun - Ankara 

asri mezarlığı iç.in açılan müaa -
bakaya giren projeler tedkik edil· 
mektedir. te:lkikler sonunda ka-

Kalp durmasından ölüm 
ölüm 

1 zanacak proje ile diğer projeler 
:Ankara 25 (Kurun) - idman ı sergi evinde teJhir oluna-:aktır. 

ittira'ln veznedarı doktor Hadi bu 
sab:ıh lstanbuldan Ankaraya ge • Adliye komisyonunda 
len ekispresde kalp durmasından 
öldü. 

Spor federasyon•arı 
Ankara. 25, (Kurun) - Spor 

federasyonlarının . deniz federat· 
yon müstesna • Ankaraya nakil e- 1 

dileceği haberi teyid etmektcdir. 1 

l dman ittifakı bunu bir kara ıı ı 
bağlamak üzeredir. 

Tarih csQ-ıafya fakültesi 
Ankara, 25, (Kurun) - Anka

ra tarih coğrafya fakültesine bu 
yıl 40 yatı talebesi alınacaktır. 

ulgar kralı 
mektup 

• 
orıse 

SOFY A 25 (KURUN) - Eski ha 
'kanlardan Ya ilyefle profesör Daneİ· 
lof bugün kral Boriı1e hitaben ayrı 
ayn birer mt"ktup yolladılar. Iektııp· 
larmda. İç ,·e Dı§ durumu anlattıktan 
onra Bulgari tanda hugünkii rejimin 

clcğişınesj icap ettiğini, yeni hr kanun 
f'Sasi ve yeni bir intilıaplı l1iikfımetin 
'Bulgaristaw idare etme i lfömmunu 
bildirmektedirler. 

Üzüm satışı canianıyar 

Ankara, 25, (Kurun) - Adli -
ye müstefarı baıkanhğın.faki ko • 
misyon, muha.keme usul kanuni
le noterlik kamınunda yapılacak 

değiıikliğin hakkın~aki kanun 
projesinin tetkiklerini bitirdi. Ko 
misyon bugün ceza evleı i kanunu· 
nu tetkika batladı. 

Ankarada müze 
Ankara, 25 (Kurun) - An · 

kara itfaiye meydanında yapıl · 
makta olan orta okulun müze ha· 
line çevrilmesi dü§:i.."lülmektedir. 

Fındık fiyatları 
Tarım Bakanı Giresunda 

incelemeJer yapıyor 
GİRESUN. 25 ( A. . ) - Şehrimiz 

de incelemelerine de,·am etmekte hu· 
lunan Tarnn Bakanı Muhlis Erk.men 
bugün tecim ve endüstri odasına ge · 
lerck fındık ihracatc;ıları n kıncıla· 

riyle üç saat kadar grüşmiiş, fındık fi 
yatlarının ucuz olmasındaki sebeple· 
ri, fiyatların yiikselmesi için alınma· 
r gerekli görülen tedbirler ve iirCl -

menlerin fiyatlara müessir olan tlu • 
nımlan hakkında incelemelerde hu · 
unmu§ ve tecim ve endüstri odası ha~ 
kanrnın istatistiklre dayanan \'e fm • 
dık fiyatlarının niçin dü~erek ucuz 
atıldığmı açıkca bildiren sözlerini 

,Jinliynek not a1nu~hr. 

İzmir, (Özel) - Yeni teıek • 
kül eden üzüm tirketi, dün piya· 
sanın, biraz gev§ek gittiğini gö • 
rerek ilk üzüm müsabakası yap
mr~ ve hu muvaffakiyet derhal 
tesirini göstermi,, satııı canlan -
mı!, tacirler, vaziyetten bağ mın· 
takasındaki elemanlarım haber • 
dar etmi§lerdir. f ürk - Yunan manevrala-

Şirket müdiirü Bay lsmail farı yapılacağı doğru değil 
H;:ıkkı lüzum hası! olunca derhal ATINA, 25 (A·A.) - Atna ajan'n 

F eriköyünde aeyyu bir can baz 
hanede oyun bittikten sonra oyun 

cu kızlardan Saniyeyi kaçırmağa 

davranmaktan suçlu lamail , Fet· 
hi, Bayram, Veysel aleyhlerinde 

ki dava, İstanbul üçüncü ceza hak 
yerinde sonunu bulmuıtur. 

Hakyeri lsmailin altı ay on al
tı gün, Fethinin beı ay iki gün, 

bayramla Veyselin de altı!ar ay 

birer gün hapse konulmalarını ka 
rarlaştırmıştır. 

Pelia halterleri: -------Feci bir ölüm 
lstinyede Tevfik Azmiye ait ki. 

reç ocaığnda Rizeli Mehmetle ar· 

kadaıı Y orgo lağam açarlarken 
Mehmedin batına büyük bir tq 

düımüf, Mehmet ağır surette ya • 

ralanmıf, biraz sonra da ölmüş· 
tür. Sarıyer jandarması tahkikat 

yapıyor. 

7 ramvay çarptı 
Dün sabah Divan yolunda bir 

kaza olmuftur. Vatman Hasanın 
iduesindekı Sirkeci . Y edikule 

tramvayı Divan yolundan Sirkeci
ye doğru inerken kartı cihetten 

gelen bir tramvaym arkasından 

anaızın Hüseyin isminde birisi ö -

Mütekait mısırlı miralay, 
neden öJdü? 

Miralay mütekaidi Mısırlı Aziz 
Ali Riza, "Perapalas,, otelindeki 
odası yanındaki banyo daire.in · 
de ölü olarak bulunmu!tur. Tüze 
doktoru Enver, gitmiı, muayene 
ebnİ§tir. Genel savamanlrk da a • 
raıtırmaya el koymuftur. 

Ölen, yetmiı be§ yqındadır. 
Kendisinin bir zamandanberi kan 
ser hastalığı çekdiği anlaıılmı§ • 
tır. Ölümün kanın beyne aıçra • 
ması suretile olduğu, hastanın di· 
mağ nezfine uğradığı tesbit edil. 
mittir. Önce füpheli görünen ö • 
lümün sebebi bu suretle tesbit e • 
dilince, verilen rapora göre, ce • 
set gömülmüıtür. 

Amele 35 saat tatil 
yapacak 

Hafta tatilinde yapılan yeni 
kanun değiıiklikleri alakadar ma
kamlara bildirılmiştir. 

Bu tebliğe göre evvelce 24 sa -
at olan hafta tdtili 35 saate çıka
nlmıttır. 

Bilhasaa amelenin hafta tati · 
linin 35 saati mutlaka bulması is· 

tenmektedir. Yalnız, halkın giyim 
ve içimi ile alakalı ahı verit yer
leri, timdiye kadar olduğu gibi, 
Cumartesi günleri gene açık ka • 
lacaktır. 

nüne çıkmıt. vatman hemen fren =========================== 
yapmıı ise de bamvay0 Hüseyine[J _ ~ısa Haberler 1 
çarpmı§tır. Hüseyin iki üç metre Yunani8tanın Varna konsoloslu -
sürüklenmit• ba!ından ve vücu • ğu _ Yunanistanın Ankara elçiliği 
dünden muhtelif yaralar almı§, başkfltibi bay Liyanopulos, sıhhi se • 
gülhane hastahanesine kaldınl _ beplerden dolayı Varna konsoloslu • 

ğuna seçilmiştir. 
mııtır. 

• Sayım günü sefer halinde bulu • 
BIÇAKLA YARALADI - Şiş· nan vapurlardaki sayım işini süvari

lide Arif pafa apartmanında otu- ler idare edecektir. 

ran doktor Bay Fahrinin yanında * Gümrük muhafaza teşb.ilah inhi • 
sar şişelerinin üzerine yapıştırılan misafir olarak bulunan 22 yaım-
bandrollan taklit eden bir şebeke 

da Zahide meırutiyet mahlesinde meydana çıkarmıştır. 
Şerifeye misafir gitmittir. * Son bir ay içerisinde, memleketi-

Biraz sonra iki kadın arasmcla mizle Japonya arasındaki takas mu
kavga çrkmıf, Şerife brçalda Zahi amelesi artmıştır. 

• Mersin ve Adana borsasından ge-
deyi ha9ından yaralamıtlır. len telgraflar üzerine buğday piya • 

DAL DÜŞTÜ - Üsküdarda ta. sa"ı ) eni den ) üksclmiştir. 
hakçılar mahallesinde oturan a - * Deniz tecim direktörlüğü tara • 
mele Jsmailin oğlu dört yatında fından, lzmir limanına vapurların 

doğrudan doğruya yanaşarak yoku • Basri evlerinin önündeki ceviz a- larm vapura merdh·enle binmeleri için 
ğacı altında oynarken hB.!ına bir bir rapor hazırlanmış ve Ekonomi 
dal dütmüf, çocuk ağır surette Bakanlığına gönderilmiştir. 

yaralanarak hastahaneye kaldı - ---------~'"------piyasada nazım rolü oyniyacağı . 
n r söylemittir. 

Türkofis Berlin şubesinden 
E •len bir rapordan anla§ıldığına 
göre, üzüm için hükumetimizce 

elınmış olan tedbirler, Alman 
piyasasında bazı tüccarların oek· ı 
lenmedik zamanlarda yaptıkları 

ve zarar verici hareketlerin önü • 
ne geçilmiş ol.ıcağı bildirilmiıtir. 

Tiirkiye ile YunaniElanm ieıirakile 

yakrnda Canakkalede haYa ve deniz 
nıane' raları yapılacağına dair Alman 
karnağmdan ~ık.an hir haberi yalan· 
hıınakuıdır. 

~~.':::. .. -~--·--- 1 Gelenler, Gident;;f 

L 

Bu tedbirler mevsiminde ve 

zaruri görülmüştü:-. intibalar çok 1 

iyidir. Almanya piyasasında is • 
tikrar bat göstermiştir. Fiyat ve 
muamelenin hararetlenmesi bek
lenmektedir. 

Bu haber, Yunan amirali Sakella· 
riou·nun idaresi altında yapılacak o· 
lan hu tunne' raara iki Romen torpito 
unun <ln i~ıirak edeceğini i]a, e et. 

ınekte idi. 

Yeni uçaklarımız 
SAl\1 Ul\'. 25 (KURUN) - Sam· 

sun, Ka,·ak, Fatsn, Alaçm halkının 

yardımlarile a1ınn altı uçağa bugiin 
büyiik törenle ad kondu. Uçaklar, tÖ· 
rndı-n sonra uzun uçu§lar yaptılar. 

Akşehirde hastane Yurttaş 
Alqehir, (Özel) - Şehrin dı- Yerli mallarının yabancı malların-

şında Sultandağımn yetil yama • dan iyi olduğu yerli mallarının ya • 
cında Hıdırlık denilen yer hava- hancı mallardan ucuz olduğu ve ni· 
sının temizliği, iyiliği, yerinin gÜ· hayet yerJi malı senin malın oJduğun
zelliğiyle methurdur. Belediyemiz dan dalma onu al 
burada fenni ve asri techizalı o- Ulusal ekonomi ve Arttırma Kurumu 

lan bir hastahane yaptırmak icin =====:-=--:==========::========' 
leıebbüslere geçmiıtir. 

Geçmiş Kurun/ar: -
26 Eylul 1920 

Bir kaç gün süren kısa bir in. 
tihaptan sonra Fransanın yeni Re
isicümhuru taayyün etti. Esbabı 
mucibe dolayısile çekilen Mösyö 
Döşnncl'in yerine dünkü Başvekil 

,Jfijsyö lJlilran riyaseti cümhur mcv. 
kiine oturdu. Döşanel'in istif asın. 
dan sonra ilk ileriye sürülen isim 
Mösyö ıJtilrandı, bununla beraber, 
geçen kanunusani ayındaki Rcisi
cümhur intihabatında csbak başve. 
kil Möttyö Klcnıansonun milli ka/ı. 
raman sıfatile haiz olduğu şöhret 
ve marufıycte rağnum uğrpdığı 

hezimetin hatırası henüz zihinler. 
den sUinmcdiği için son dakikaya 
kadar muhalif bir netice zuhur et. 
nıesi ihtimali daima göz önünde tu. 
tuluyordu. Fakat şimdi gösteriyor 
ki, lf-lösyö lflilran 19U senesinden. 
beri geçirdiği gösterişsiz ve saml. 
mt hayatı siyasiye itibarile Fran. 
sanın kalbini kazanmıştır. 

Fransız heyeti 
Irana gidecek Fransız süel he· 

yetinin dün ıehrimize gelen baş · 
kam General Gendr iki arkadaşı 

komutan F ovr ve yüz batı Robi 
no da dün Fransedan gelerek To
katliyan oteline inmittir. 

Heyet lrana doğru bugün ha· 
reket edecektir. 

Haseki ameliyathanesi 
bitti 

Telefon tirkctinden geri alına · 
cak paralarla bir müddet evvel ya 
pısına batlanan Haseki hastahane 
ıindeki entsniye pavyonu ile ame
liyathanenin yapısı bitmİ§tir. Bo • 
yasıda sürüldükten sonra açıla • 
caktır. Bfoa üç katlıdır. 

Bundan ba§ka bir ay evvel baş
lanan mutbak , çamaşırhanenin 
yapısı da ilerlemek edir. iki aya 
kadar burası da bitecektir. 

yonunda bekleniyorl 
Uçakçılarımızm ziyaretine 

ıılık olarak yurdumuza gel 
Romen uçakları bu sab:ıh gel 
ler ve Y e§ilköy istasyonuna i 
ceklerdir. 

Uçaklar, buradan Eskitehir 
Ankaraya gidecektir ••• 

Gelecek uçaklar Romanya 
pısıdır. ve "cet 31u tipi tayy 
serisine dahildir. 

Bu yedi uçağın sıra.siyle fU 
ıimlerde olduğunu öğrendik: 

Cet 10, Cet 31. Cet XV, 
Cet 41, Cet 7 K •.• 

Cet 31 adlı uçak, 230 be 
kuvvetinde salmon sisteminde 

motörü vardır. 1120 kilo ai 
ğında ve 215 kilo hızmdadır. 
tep uçağıdır. iki kitiliktir. Ce 
ve Cet 41 uçaklardan biri 
cisi talim : Akrobasi ve tu 
uçağıdır. Motörü 250 beygir 
vetinde, 830 kilo a.ğırhğmda 

ve aaatta 170 kilometre yapm 
tadır. lkinciıi İse bir rasat 
dır. Motörü ayni kuvvettedir. 
zı 266 kilometre, ağırlığı iae 1 
kilodur •• 

Cet X tayyaresi hafif yüzlü 
cı uçağıdır. Jakor ıiatenıi 

360 beygir kuvvetinde motörU 
260 kilometre sürati vardır. 

Cet XV hafif avcı uçağıdır. 
kitiliktir. ve bir mitraliyozu 
dır. "Cnom ve Ron,, .Ütemi 
SQQ beY:ıir kuvvetinde motörü I 
atta 300 kilometre ızı vardıt• 

Cet 7 K ise, çift satıhlı ve iki 
tiliktir. Motörü yukankinin •1 
ni kuvvettedir. 1450 kilo a"' 

ğında ve 251 kilometre ıüratiıı 
dir. Bu uçakların hepsininde 

dern teçhizatı vardır.Fotoğraf, 
siz, elektrik ve bomba atma al 
leri mevcuttur. 

Bu filonun komutanı tan 
Romen uçakcılarmdan Bay !'lef 
resko Goorge'drr. 

Askerliğe çağırılanlat 
Eminönü Aı. ıubeılnden: 

1 - r. inci teşrin 935 relp ,-e 
kinde hangi sınıflardan hangi d 
Jarına kadar çağırılacağı n bu 
lardan be<lel vereceklerin hangi 
he kadar bed~llerinin kabul edil 
sınısile aşağıya yazılmıştır. Dik~ 
okunarak şubeye müracaat etnıt 
ve bedel ,·ermiyeceklerin de toplıt~1 
günlerinde şubede bulunmaları 
zımdır. 

A - Deniz sınıflarına aynlı1'1:, 
ratlardan 329 bakayasile 830 Dl~, 
lar 10 I. inci teşrin 935 günii se 
dilmek üzere şubede toplana~ll' 
dır. Bu sınıftan bedel ''erecekletiJI 

1 
delJeri 9 l. inci teşrin 935 akşa11' 
kadar kabul olunacaktır. 

B - ,Jandarma sınıfına ayrıl~ 
ratlardan 329 hakayasile 330 Dl~ 
Jar 15 J. inci teşrin 935 günil se''.. 
dilmek üzere §Ubede toplana 
Bu sınıftan bedel vereceklerin 
teri 14 1. inci tetrin 935 gilnU ak 
na kadar kabul edilecektir. 

C - 316, 327 bakayasi1e 328 do 
1udan geri kalan piyadeler ve 3t& 1 
dğ. lu iki senelik sınıfa ayrılnt1f; 
lanJarın hakayarile 329 Dğ. lutar 
inci teşrin 935 de şubede top]~ 
lardır. Bunlardan bedel verece1'1'f' 
bedelleri 23 r. inci teşrin 93:> 9 

mına kadar kabul edilecektir. ,ı; 

% - Toplanma gi.inJerfnde ~11 / 
müracaat etmeyenler hakkrnds / 
kerlik mlikellefiyeti kanununul1 d'' 
maddesi ahkamı tatbik edilecek 
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Dava Başladı/ 
''Ben ayakta duracaksam, o 

duracak. Oturamaz!,, ayakta 
da 

J'ücutlerl biribirininkine 11a 
pışık iki insandan biri diğeri • 
nl dava ederse, duruşma nasıl 
l/Ürür? H}kim, bu ~apraşık da
vayı ne gibi bir karara bağlı • 
uabUir? Bu kar11ık lf, n~ tür-
l - k 1 u ·otarılır? Herkes ve btıfta 

lınkimlerle avukatlar olmak ü
ıere bütün hukukçuları bU • 
hassa alakalandıracak olan bu 
enteresan konu "l'apııık kar • 
dc~ler,. romanıtun bugUndcn i
tibar~n başlı yan yeni ll<tf hala
rını teşkil ediyor. Hakikat.in 
romanı olan bu değerli CHri 
başındabcri takip edemi.yen • 
lcr de, bu agrı faslı zevk du -
11aral• okuyabilirler. 

Vineton şehrindeki hakyeri bi . 
~sı, saçak saçağa ah~ap binalar 
a. Çerçevelenen bir meydanın ya • 

l'lı baımdaydı. Çok sıcak bir ıün ! 
~Ütün §ehir ahalisi aıcaktnn buna· 
'Yor. Meydanın şurasında, bu . 
ta.ıında tek. tük ıölgelikler var. 
Canlarından l-e:zmiı gibi bitkin 
~Ürüyen birk:\ç sokak 1<öpeği, bu 
RtiJ~eliklere sığınn1ak için canatı . 
}'orlar, itişiyorlar. Bu ~ehrin, o ci· 
~&r için büyük ehemmiyeti oldu • 
iu muhakkak. Sebebi de, şehirde 
0 mıntakanın en yüksek hakyeri • 
ilin bulunması! Vinıtonda, 11yni za 

inan-da bircok avukat, bire.ok 
"'~Lt L : k ,, .. 1 ' • -

""~ .v411ı nırcc- ,.. ....... t.-n-nroı• ya. 
tar. Müteahhitler, içyerlerde bi -
tiken yığın yığın zahireyi topdan 
~bnalır ve memleketin liman ~e
hıtlerine gönderirler. 

Hakyeri binasının biti~itinde 
~~ni§ verandalı bir gazino va;, 
le•, aahibi hiçbir zaman o günkü 
•-:lar par~ kazanmamıttır. işte 

:era?da h~ncahınç dolu. F evkala
lı e bır hidııe, buraya bugün, da-
a ıabahın saat ıekizinde müte -

Ceııiı bir kalabalık topladı. Ve- ' 
~•ndada bekliyenler, hakyeri sa. 
donunda yer bulmak enditeai için-
1' • çırpınıyorlar. Çünkü, ıaat do· 
~zda •imdiye değin eşi görülme· 

ltııı bir davanın durutmaaı batlı· 
~~le. Bu dava, kimle kim ara· 
••rıd ) avene davaıı? Hakyeri ıa· 
~unun kap11ındaki liıteye bir 

Röa atalım.: 

Dava edilen Dava eden: 
e,,rı B ankers Çang Bankcrs 

Dava sebebi 
'Yt:ıkııı.lt almıyan hard·ct 

~ ~inston tehri a.ha.lisinin çoğu, 
,.~Pıtık kardeılerlc hiç bir yerde 
.rUı ·• i I ~uze gclmemitlerdi. Ancak J ~rınden bazıları kır yerlerinde 
.. ~~tırken onları fÖyle uzaktan gö 
t ılnıitlerdi. Rastgele göriifler ! 
ltl?t1.e ~ang Vinston şehrine hiç 
teh' ıç ınmemiflerdi. Dolayısiyle 
d ırfller bu davaya bakılacaimı 
l Uyunca, fırsatı ganimet bilmiı; -
er b · 
lcı ' tar atta, çarayakta akın a . 

011~ 0 tup ıelmitlerdi. Nihayet 
Oıt •1~•kdoya doya ıeyredebilecek, 

e ı ıeıJ- · • · · • d' l' -rını ıtibp davalanm 
111 1Yeceklerdi. ! 

k Saat dokuza doğnı birbiri ar . 
••ı •ır 'k• ·ı a 1 ı araba g"ld" "ld'" ı er) d' u ur gu ur 

de de 1 ve halcyeri binaıının önün· 
urdu e· . . ,.. • · ırıncı arabada Engle 

'.rilng ıki • ra, 'A ncı arabada karılan 'Sa· 
ve dil d 'b_ 

lard H ~Y oankerı oturuyor • 
1

• er ık' ba 1 .~ra nın ardı aıra 

da atlı ikişer uıak, sütlü pUslil si· 
yim kutamlariyle göze ça.rptyor • 
du. Gazinoda bulunanlar. veran• 
danın parmakhkhrın& tutunarak, 
yarı bele kadar a~aj;ıya sarktılar 
ve ağızları açık bir halde. bak • 
dılar. Yapııık kardeıler, yanya· 
na arabadan in:liler. Vinıton teh 
ri ahaliıi, Siyamlı ikizlerin tahay. 
yül ettikleri gibi olmadıiım ıör -
diller. Onların görüniiJler; son 
derece acaip bir ~ift mahluk ıey· 
redeceklerini i&nıvorlardı. Halbu· 
ki, itle bu Siyamhlar da kendileri 
gibi lnl pantalonlar, bol ceket -
Jer ve geni§ kenarlı ıapkalar IİY· 
mi~lerdi. Aradaki fark, onlann 
vücutler:nin yan taraftan yapıfık 
olması Ye bir de yüzlerinin çekik 
biçimi ile sarımaı rengi! Enıle 
Çanı, hemen hakyeri binasına 

girdiler. Seyretmek için gelen • 
ler, iyice gözden geçiremeden, i • 
kisi birden yüksek keme~li büyük 
kapının aizma varır varmaz ıöz· 
den kaybolmuılar, 11rrolmuşlardı. 
Karıları da ıık adımlarla kocaları· 
nın peıi sıra yürümütler, açık 
kapının eıiğinden ıeçivermiflerdi. 
Verandanın baıamaklarını dör . 
der dörder atlayarak meydana i • 
nenler, demir kapakları birdenbi· 
re açılan bir hazneden ıular nuıl 
.hoıanrraa. jgtP nyJP, güriil aüriil a1c.. 
tılar ve bir an ıonra ... lıakyeri 1&· 

lonunda tek bot yer kalmadı. Sa
lon, İğne atsan yere dütmiyecek 
derecede kalabalıktı! 

Hakim, yaşli, vakur bir zattı. 

Bir kerevet üstüne konulmut ge • 
nİtçe , masamıı, bir kürsüye çık· 
tı, yerine rahatça yerleıti. Müba -
şirler, kollarını çaprazlayıp, haki
min sağında ve solunda dimdik 
duruşla vaziyet aldılar. iki zabıt 
hatibi de hakimin sağında ve so
lundaki yerlerine geçip, aağlı ıol· 
lu yer tuttular. Bunlardan biri, ha· 
kime dar, uzun birdoıya uzattı. 
Hakim, doıyeyi açtı ve ıöyle bir 
göz gezdirdi. Sonra baıın1 kal • 
dırdı, karıısmdaki bir ııranın üı
tünde oturan yapııık kard~ılere 

ilk defa stözlerini çevirdi. 
- Celse açıldı! ikinizden han

ıiniz Eng Bankers ve hanıınız 
Çang Bankera? 

ikizler, bu aorıu üzerine ayağa 
kalktılar. lkiıi de cevap verdi: 

-BenEngim! 
- Ben de Çang ! 
Hayretle batını ıaUamaktan 

kendini alamayan hakim, §Öyle de 
di: 

- E"tıg! Demek davacı olan siz 
ıiniz ! · 

- Evet, Sör! 
- Şu halde siz ayakta durunuz 

ve siz Çanı Banken, tekrar ye • 
rinize oturunuz ! 

Eng, somurttu: 
- Ne yazık ki, kabil değil. Ben 

ayakta duracaksam, o da ayakta 
duracak! Oturamaz! 

Hakim, anladı: 
- Ha, ıahi ! Bunu dütüneme • 

dim, affedersiniz! 
Durufmayı dinliyenler aruın • 

da hafif tertip gülÜflDeler oldu. 
O güne kadar hemen her dava cel
sesinde bot kalan dinliyenlere I 
mahsus en ön ııralardaki Sara ~e j 

Seriinin gece hayatından artık eser ka.'mamış g·ibidir. 
şu levhayı görürsünüz: "Kiralıktır.,, Kulüplerin üzerinde 

Almangada her genç kızın ~fJ/enmeden evvel yaptığı fek bİr şey vardır: 
Evleneceği adamın şeceresini tetkik etmek! Dudak boyası ıte s ıgara da 

Alman kızının dudaklarında buıunmıyan iki şeydir. 
"Almanyanın genç nesli olan 

biz!er, kendimize inanıyoruz. Mu
kadderatmııza inancımız var. Ken 
dimizi yüksek iradenin icra vası . 
tası biliyoruz.,, 

Bu sözleri, bu günkü Alman 
gençliiinin lideri ve hatibi sa.yı • 
lan Gunter Grundel söylüyor ve 
bu sözlerle bugünkü Almanya.nın 
yirmi milyon gencini harekete ge
tiren düıünceyi ifade ediyor. 

Alman gençliğinin mukaddera· 
tına inandığı onların herhalinde, 
her yürüyütünde, yüzlerinin cid
diyetinde, okunuyor. Bu inanç, 
ıerefi Prusyada lahana tarlalarile 
ujraıan , yahut Hanuver yolun -
da taş kıran itsiz gençleri bile CO§ 

turuyor. 
Hitlerin sesi, bugün, genç Al

manyanın sesidir. Hitleri seçen -
ler, otuzuna varmamı§ ıençlerdir. 
Hitleri iktidar mevkiine getiren 
ıenel ıeçim yapılmadan önce, ıeçi 
me girmek Yatı yirmi birden yir· 
miye indirilmiı, ve böylece seçme 
lıakkmı haiz olanların ıayı11 bir 
milyon· arttırılmıftı. Ulu1al soı • ( 
yaliatçilik, en büyük yardımı genç 
lerden gördü. Onların kollanna 
güvenerek iktidar mevkiine yük • 
seldi. Bu ıençlerle onları yetit -
tiren ana La.halar, fatfst deYleti te. 
mellettirmekle, Veraay muahade
sinin enerjilerini kısmak ve boğ -
mak istediği neslin kabiliyetlerine 
bir çıkıt temin etmek istediler. 

'Alman kızlan bir &ıyram ~iğinJe. 

Başka memleketlerde ekono • 
mik buhran genç erkekleri ve ka -
dmlan it bulmak fıraatından ma:h 
rum etmif, evlenme imklnlarmı 
aksabnıf, belki büıbütün kaldrr • 
mq,gençleri bedbinliğe uğTatan, 
ıençlik içine gayz dolduran bir 
vaziyet almıı oldufu halde genç 
Almanya canlıdır, faaldrr, ve ü . 

bir ıenç kolumu yakaladı, 
-Hayır! 
Dedi. Ve iki dilenci gence ha· 

traraJr, 
- Haydi! 

dedi. Onlar da bir göz yumup 
açma araarnda. gaip olup gittiler. 
Kolumu tutan genç onlann arka • 
11ndan gitti; hiç !üphe yok ki on . 
lann hareketini amirlerine rapor 
etti. 
Almanyanın bütün gençliği Hit· 

lere karıı mütea111bane bir bağh
lılc gösteriyor. Her genç Hitlerin 
bir fotoğrafını tqryor, kızlar bile 
ziklerini ve br09larını onun min· 
ya.törü ile süılemektedirler. Bü . 

Alman kızları bir toplantıda N-:ız.i •elômı veriyorlar. 

liabve içerek bet altı ..at eilenl • ' 
yor. 

Gerçi Alman gençlerinin ·para. 

ıı u, fakat hepıi de eıhhatli, hep 
si de birbirine ibağlı, hepıi de de
ğerlerini anlıyan gençler. 

lııizlerin artmur, Yaf&Ytt aevi

yeıinin C:IÜ!Jnesİ, anruluaal ıevıi· 
nin gaip edilmesi Alman genci ü

zerinde bir tesir yapmıyor. Feliat 
kendileri günün birinde, bu meae 

lelerle kartı karırya geleceklerdir. 

Almanlarda ulusal tuur çok liUT 
vetli. Bir zamanlar ıehvi edebiyat 

ile dolan Univeraite tehirlerinin 

kütüphaneleri bugün nazilerin Ji. 

derleri hakkında yazılan biyoğ • 

raflarla ve ırk nazariye.ini anla .. 

tan kitaplarla dolmUJtur. Her~ 
kız evlenmeden evvel. varaca.İı 
adamın şeceresini tetkik ediyor. 

Hitlerin genç kadınları it ve en
düstri aleminden gelen emirleri, 
gençlik arasında fena bir intiba 
bırakmamııtır. Gerçi ortaya bir 
takım feministler çıkml!' fakat 
bunların genç olmadıkları der -
hal göze çarpmıttır. Dudak boya
sı ile sıgara, Alman kızının dudak 
}arından uzaklaşan ıeylerdir. AJ. 
man kızı bundan sız anmryor. Hü
lasa üçünı~ü raylı Alman gençli • 
ğidir. 

mit ile doludur. Bütün gençlerl tün genç erkeklerin üst dudakları ~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!~ 
davanın kendilerine verdiği öne. üzerindeki bıyıkla (Fuhrer) 8 her: Yakında: 
mi duyuyor; ona göre harekete • zemek istediğini gösteriyor. Çin gençJig" j 
diyorlar. Be!linin eskiden çok ıen olan 

Alman ıehirlerinin yol kenarla- gece hayatından eser kalmamış l wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı 
rında dilenen bir kimaeye teaadüf gibidir. Bütün kulüplerin üzerin· 
olunmaz. Bir defa Kolonya ıeh • de "kiralıktır,, levhaıı a11la. AI. 
rinde iki ıencin dilendiğini gör - man gençlerinin çoğu üniformalı 
düm. Elim, para çantama uzandı.! oldukları halde operaya devam e
F akat çantamın içinden bir para diyor ve kahvelerde ve dans sa . 
çıkarmadan on yedilik üniformalı lonlarında toplanıyor, ve orada bir 

1 :mı = 
Adileyd, kızardılar. Utanmıılar • dı runuz !. .. Hayır, hayır! Oturu -
dı 1 nuz daha iY,i ! 

-- O halde,.... ikinizde aiakta .... .._~...ı. ( A rlwsı var) . -

Yeni bir gazete 
Manisada §İmdilik Pazartesi 

ve Perşembe günleri çıkmak üze
re "Sekizeylul,, isimli bir gazete 
çıkmağa ba!lamı§tır. 8 Eylul Ma
nisanın Yunan işnalinden kur • 
tulduğ'..I tar!htir. Yeni arkada!t • 

m1zı k1.!tlulo.r, uzun ömürlü olma
sını dileriz. 
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Zenqin bir dilimizin 
varlıqına inanmalıqız 

Hızlı adımlarımızdan yeni bir Türk 
soysallığı doğacaktır 

"Maliki mülk<irayı alem t'e lıakimi lan öz dilimizi, türkçenin bütün var
/ıikmet fezayı ckalimi lıikem manw- lığı sanmak çok ağır bir yanlış olur. 
rci ciham vakfı istirzak edip tevli- .Müslümanlık kültürü altına girme -
yetin mülitkii adaletşiar ve hükkcimı mi~ bu kadar Türklerin arapça n 
merlıamct disara tefviz ettikçe ... ,, farsçadan bir şey öğrenmediklerini 

Bu yazı on altıncı yüzyılda Fu - düşünlirsek onların konuşamadıkları
zuli'nin yazdığı bir mektubun baş - na mı inanacağız; hele bugün elimiz
Jangıcıdır. En koyu o manlıca olan bu de Orhon anıtları ''arken, büyük bir 
mektubu ancak iyi ders görmüş pek soy.sallık (medeniyet) kurmuş olduğu 
az olan okumuşlardan bir takım an • halde hiç de müslüman olmıyan Uy
lıyabilirdi. On dokuzuncu yüzyılda da gurları tanıyorken böyle bir inancı -
yine böyle pek azlık bir kümenin an- mız olaınaz. 
lıyabileceği yazılardan kurtulunmuş Bu sözüme kar~ı da cevap ,·erile -
değildi. Yu uf Kamil Paşanın, J<'ran- bilir: "Türkler büyük osyalhklar yap-
ız edibi Fenelodan yaptığı Telmak mı:.lar doğru, ancak bugünkü sosyal-

çevirmesinden şu örneği alıyorum: lığın istediği sözleri onlar da bulama-
''l'arın enanıili gülgiınc nümayı yız. Bunun için başka dillerden almak 

§afak ebı·abı mutallciyı şarkı açıp zorundayız.,, Bu, pek üstün körü 
geysüvanı enı-arı cfşanı /ıurşit ruyu bir dü~ünüş olur. Yeni sosynllık ı 
deryayı ciyinc nümadan bedii ..• ,, için, ne olursa olsun "chemain de fer .. 

Bu iki yazıda gösterdiğim dil han- sözünü almak zorunda bulunduk mu? 
gi ulusun diJidir? Diye sorsalar ne Türkçe sözlerden yaptığımız "demir
diyeceğiz? Arabın değil; çünkü için- yolu., nu kullanmıyor muyuz? Hem 
deki farsi n tek tük türkçe söz - daha iyisi, ha sözü eskilerimiz koymuş 
)eri bir Arap anlamaz. İranlının de - da, eski ağıza göre ''1'imur yolu,, de-
ğil; bir lranlı orada göreceği arapça miş. ı 
ve türkçe sözlerin ne olduğunu bilme- "Tentürdiyot,, u kullanmak istemi
yiverir. Türk halkı i e bunu bir "dua,, yen Türk halkı ona "gün görmez,, 
sanarak arkasından "amin,, i bastı - demiyor muydu? Yeni sosyalhğa göre 
rır. Öyle olunca şimdiye kadar bas - yine kendi kaynağından söz çıkarmak, 
ma kalıp kullandığımız bir ad vere • Türk gibi, özünde sos}'allık bulunan 
Jim: "O manh ulusunun,, diyelim. Di- bir ulus için güç bir şey değildir. 
yelim amma yanı başında da unutmı- Araplar mı bugünkü sosyallığı kurdu
yalım ki "Osmanlı,, sözü, türlü ulus - Jar? Öyle ise neden oksijene "müvel
lann bir araya toplanıp yaptıkları bir lidülhumuza,, , idrojene "müve11idü1-
"sosyete,, den başka bir şey değildi, ma,, diyoruz? Bunları, yine biz Türk
bir ulus olamazdı. Nitekim bu sos - ler, arapça sözlerden uydurduk. Böy
yetenln öz ulusluk kaygılan ile ya - Je olunca Türkçeden :uyduramaz mr
vaş yavaş dağılmaya başladığını n yız? Hele bizde "nazik,, den "nezaket,, 
en sonunda, yerinde yeller estiğini "felek .. den "felaket., gibi arabın bil
biliyoruz. Hele öteki ulusların bu mediı!i sözleri uydurmak kuvveti var
yapma dile pek aldırış etmediklerini, ken ! 
yfne kendi dillerini ku1landıklarını Avrupa dillerinden alalım diyenleri 
gördük. bir gözden geçirelim. Fran~ızca bilen-

Büyük "Fransız inkılabı,, nın n terimiz, ''Fran ·ızlardan alınsın", lngi
başka etkilerin uyandırdığı "ulus,, lizce öğrenenlerimiz "İngilizceden", 
duygusu Osmanlı so~yetesindeki kil - Alman dilini okuyanlar "almancadan,, 
meleri birlbirinden uzaklaştırırken, o diyorlar. Ben ise, "Türkçeden., diyo
sosyetenin öz kuvnti olan Türk, bu rum yeTürk ulusunun siyasal erginli
duygunun dı~ında kalamazdı. Onu da ğini "istiktalini,. olduğu gihi, dil ergin 
uyandırmak ıazımdı. lşte halka ga - !iğini de kıskan~ bir koruma duygusu 
zete okutmak düşüncesile yine hal - ile bütün gelişi güzel sözlerin üstünde 
ka, öz türke dönen yazarlar istiyerek buluyorum. 
yahut istemiyerek bunu yapmış oldu- Öyle sanıyorum ki "pek güzel, dili
lar. Artık eski osmanlıcadan pek <;ok miz Türkçe olsun; bunun gittikçe böy
şeyler atılmış oluyordu. Bu bir adım- le olduğu da gösterilen örneklerden 
dı. O kurunlarda bu biçim yazılara belli. Ancak )ine kendi gidişine bıra
karşı atıp tutanlar olmadı mı sanki? raknlım.,, diyenlerde olur. Ben bunu 

Bu kadarla da kalmadı. Yazı yaz- ela iyice düşünmeden hemencecik söy
mayı, izerlerini <eserlerini) büyük bir lenmi bir söz diye alıyorum. Çünkü 
halk kümesine okutmayı kendine bir bir şeyi kendi gidişine bırakmak, onu 
ülkü edinmiş olan Ahmet Mitnt E - yüzlerce yılın dileğine atmak demek
fendi Türklliğe okuJdukça sokuldu. tir. Bizi geride bırakan yüzlerce yılın 
Onu herkes seviyordu. Yazılarını ka - kıyasını (cinayetini), ne kadar çabuk 
pışıyordu •. füçin? Çünkü halk onun üstümiizden atarsak Türkün gücünü 
dediğini anlıyordu. Bu başarı Ahmet o kadar açık göstermi~ oluruz.Biz, biran 
Mitat için bir kazanç yolu oldu. Ar- önce kendimiz olmak zorundayız. Her 
tık her şeyden söz açarak yazıyor, bir alanda (sahada) gösterdiğimiz başarılı 
düziye yazıyordu. Bu, gözden kaçmı- hızı bunda da göstermek, "işte biz a • 
yacak pek önemli bir hadisedir. Yap- rapçasız da, farsçasız da yazar Ye ko
ma bir Osmanlı dilinin. gittikçe ve bir nuşuru1..,, demek 'l'ürklüğün onuru -
zoram (zaruret) karşısında bozulma- dur. Hem bunda bir güçlük de yok ki .. 
ya başladığınt gösteren en iyi bir bel- Okurlarımın elinde bulunan bu yazı 
ge (delil). iç.inde yeni gördükleri, yeni öğrene • 

Türke söz anlatmak için türkçe ko- cekleri kaç söz vardır? 1'op~. topu 
nuşmak zorunda bulunanlar, bir 1~~rk ya üc;,w ya dört.: ötekilcwr· her.;u~ ko • 
dili olduğunu bilmiş oluyorlar. Böy - nuştugumuz so~ler degıl mt. '\' alnız 
Je olunca, bir Bulgar, bulgaı-ca; bir hiraz istek Ye bıraz da atılganlık o • 
Sırp sırpça konuşurken bir Türk ne - lursn böyle yazıları herkes yazar. ' 'e 
den ~ürkçe konuşmasın? herkes söyler. lstenilen şey de yerme 

Bir takımlarının "yazı dili başka, gelmiş olur. 
1 

konuşma dili başkadır.,, diyecekleri- Elverir ki, her yerde ,·e her işte 
ni sanıyorum. Evet, Avrupada da vak- gü~lü, büylik ,-e hızlı Türk adımları 
tile böyle idi. Yüksek takımın dili atmakla veni bir Türk soysnlhğı do
"latincen iken "Rönesans,, bunu kö - ğacağına 0 inanmış olalım. İnanç, her 
künden yıktr. Her ulus kendi izerini, güçlüğü yenen sönmez hir kunettir. 
yine kendi dilile yazmaya başladı. Başımızda Büyük Önderimiz Ata • 
Yüzlerce yıldan sonra bizde Röne - türk'ii gördükçe, Sakarya kıyılarında 
sans olmamasını istiyecek bir Türk, doğan kutlu ve dinç Tiirk güneşinin 
kendi büyük varlığına inanmıyan bir yeryiizünde Türk ·oysallığı ile başlr
Türk düşünmek istemiyorum. yan yeni bir tarih dönümü olduğuna 

Bir Türk dilinin varlığını düşün • inanmıyacak bir Türk yoktur. "Fran
dükten 8onra bunun ne olduğunu da sız inkılabı., nın ortaya attığr devir 
göz 8nUne almak gerek olur. Bizim a-ı çoktan c;ürümü~tür. Onu yeni bir 
rapça ve farsça kültürü altında unut- TUrk soysallığr &'\rsıp clöke<'ektir. 

tutumuz binlerce sözlerden arta ka - A. l•met Ulukut 
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- an a o .. 
ve ana dil 

Su~ 

Harapp 
Yazan; Maraş Saylavı H. Reşit Tankut 

Nerede tarihsel, önemli bir ka·f Fakat acaba Sumerce hangi( 
zı başlasa, hangi yerde kıvanç ve, dil gurubunun anaıı idi ve nere· 
onur verir değerli bir eser bulun - de doğmuıtu? 
sa batı acunu onunla kendi uluıal Sumercenin Akdeniz kıyıları
varhğı arasında eskiden batla - na ve oralardan Afrika ve A vru
mıı bir yakınlık ve hısımlık ara- pa içerlerine ıokulup yayıldığı 

mak yoluna koyulur ve onu özel nuıl yad11anmıyorsa doğu tara
varlıklarma ve köklerine bağlıya- fında da Asya ıçerlerine kadar izi
mazsa hiç olmazra Hint - Avru- ne ve izerlerine rastgelinmeğe 
pa dedikleri Etn\k guruba bağla- ba9landığını herke& kabul edi -
makta gecilanez. yor .. 

Yazık ki, aıtımızın ilmi ka • Sint nehri avzaıında alana çı-
rakteri bu benlikçi kayguya hak karılan Mohancodaro ve Harap
vermektedir. pa eski kültür fü~eklerinde bulun. 

Aşağı Mezopotamyada, Su - muı yazılar bir Hint - Sumer me
merde bulunan yazıların ve ka - ıeleıi canlandırdı. On yıl var ki, 
zıtların hangi uruktan hangi -:.ılu- ilmin ıözleri Mohancodaro ve 

1 

sa ilitkin olduğunu arattıran i. • Harappada bulunmut olan 70 ka-
limler de aynı kayguyu tatıyor • dar eıerin yazıları ve bezekleri 
lardı. Çünkü gizemlerine girmek üzerinde gezmektedir. Damgalar. 
istedikleri eserler eskilikleri ka • dan ibaret olan bu eıerferin taıı
dar da değerli idiler. Onlar; yük- dığı yazılar daha evvel ııraıiyle 
selmif, incelmiı, kıvanmaya de • Sumer, Elam ve Buluciıtanda 
ğer bir kültürden haber veriyor - bulunmut olan etleriyle beraber 
l&Tdr. Ve niçin onları yapanlar - tarihten önceki Sumer siteleriyle 
da bugünkü Avrupalıların dede - bu Mohancodaro ve Harappa ıi
leri olmamalıydı? te!erini kültür bakımından biri -

Fakat ilk sözü ıemitizanlar birine bağlanmaktadır. 
söylediği için önce Sumer yazııı· Mohancodaro ve Harappa 
nm simi bir dil gizlediği ve Su - hakkında "The ıcript ol Harappa 
mer halkının sami uruktan oldu - and MohancoJaro anJ itı connec
ğu sanıldı. Kazılar ilerledikçe al- tion with other ıcriptı. LonJon 
danı!dığr anlatıldı. Çıkan eserler 1934,, adlı önemli bir kitap yaz • 
sami olmıyan bir dilden ve sami mıf olan G. R. Hunter Harappa 
olmıyan bir ulustan haber veri • ve Mohancodaronun karakteriı • 
yorlardı. O zaman üç teori yer tik özellikleriyle birer Sumer 
buldu. sitesi olduğunu ve oralarda bu -

1 - Sumer - (Hint - Avrupa) lunmuı olan mühür yazılarının 
2- Sümer - Mısır Sumer ıilindir, tabJet ve mühürle-
3 - Sümer - (Skit Kasdo - rindeki yazıların ıerelC ıekil ve 

Skit, Turani) gerek reıim baktmından ayni d\-
Bizi yakından ilgiliyen üçün • duğunu IÖyliyor. Hunter'in ince -

cü teorinin baılıca kahramanları leme ve eıelemesine göre Sumer
H. Rawilson, G. Oppert, F. Le • cedeki gunu (kelime anlamını 
norman ve E. Shrader idiler. F. kuvvetlendiren ve tekrarlıyan i -
Delitzsch ise ufak tefek bazı ba- taret.) gibi bir çok iıaretlerde 
ğmlarla Sumerceyi bir lehçe tipi Mohancodaro yazısında aynen 
olarak Uralo - Altayik veyahut kullanılmıttır. 
Turani olarak ayırıyordu. Sumercenin aramerini herkes-

Bilginler bir çeyrek aıırdanbe- ten evvel yazmr§ olan S. Landon 
ri bu üç köklü teori üzerinde ça· Hunter'in bu kitabını çok beğe -
hştılar. Bu arada ve bu teorilerin nerek kendisine bir ön yazı yaz -
dışında başlı ba~ına ve bağınsız mıftı. Bunda Longdon Mohanco
olarak çalıtanlar da vardı. Aut - daro mühürlerinde nefi itareti o
ran'ın saygı ile ve dikkatle andı- larak kullanılmıt olan NU edatını 
ğı bu alimlerden bir kaçını apğr- mühürlerdeki ıekillerine baka -
ya yazmak değerbilirlik olur. rak eski Sumeı·cenin NU ıı ile öl. 

Bunlardan J. Ball 1913 de Çin çüJtiirdükten sonra der ki: (Eğer 
ve Sumer dillerinin benzerliği ü- bu yazı Sumerce olmcuaydı cula 
zerine olan etüdünü ve 1918 de okunamıyaoaktı). 
de Tibetçe ile Sumerceyi ölç~ıtü- Her iki alime göre bu eski 
ren bir belgesini yaydı. Hint dili ile Sumerce ayni dildir. 

Kuluge ve M einhol tJerıuch ikisi de tek heceli ve bitiıken 
einer beantwortung der frage: (agglutinante) dir. 
Welher •prahgruppe İ•t dcu Su - Burada en çok göze çarpan 
mer i•el anzorglideTn? Leipzig yön Mohancodaro dilinin ve ya-
1921,, adlı etüd!eri ile ( dcu Su • zısının en eski Sumer diline ve 
meri•che und die Sprachen Alri- yaz11ına benzemesidir. Meıeli.: 
kcu 1914) batlıkh etüdlerini çı - Sumer'in en çok ulusal ve parlak 
kardılar. bir devri olan Gudea (milattan 

1915 de Hommel'in "200 Su· 1900 yıl önceleri) devrinin Su • 
mero - Türki•he Werterglei • mer dili ve ya.:ısi Mohancodaro • 
chuhgen,, adlı kitabı çıktı. Su - ya göre bambatka bir dil ve ya -
merceyi Hint - Avrupa dilleriyle zıdır. Çünkü o c!evirlerden daha 
ve Morfoloji bakımından ölçüttü- önceleri bile Sumeri yabancı ve • 
ren önemli eserlerin batında M. ya. uzak hıaım unıklar kaplamı§ 
Taf'rtheli'in St1merian and Gorgi- ve dili üzerinde kesin denecek 
and'ı ile Autran'ın 1925 çıkardı - kadar önemli etkiler yapmıtlar
ğı Sumerien et indo • Europeen'i dır. 
ıte!ir. Bu iki bilgin Sumerceyi Naramsın'ın anzanik yaz111 
Hint - Avrupa gurubuna bağla • Amuru'ların samiletmit dili bun
mak için çok emek ve çaba har· ların baıhcalarr:ıdandır. Halbu
camı~lardır. Fakat bütün bu e - ki Mohancodaro ve Harappa 'im
mekler ve çabalar meseleyi Jcııği- di Sibiryanın §İmalinde yatamak
tıp parçalamaktan ba,ka bir so · ta olan Yakutlar gibi yab:ıncı 

nuç vermedi. Sumer diti sorgusu kültür baskını ~örmemi§ ve dai ~ 
yine bağınsız ve çözüaüz kaldı. ma bağınsız kalmııtı. Onun için-

dir ki, Sumercenin eıkisiyle bl 
ıımlığım açık olarak göıtemıek 
tedir. Ancak 3000 yıl önceleri 
de yaşamı§ olan bu eıki Hint di 
ve yazısı kendisiyle beraber y.ı' 
yan değil, fakat kendisinden ço 
evvel yaıamıt olan Sumer..:e 
benzemekle bizP. her ikisinin d 

1 -· daha baıka ve üçüncü bir kü tıı 
özeğinden kopuıl gelmit oldukl' 
rı kanaatini vermeğe yaraınsk 
tadır. 

Gerçek: Huter'in yukarda ,d 
geçen kitabındaki eski Hint alf• 
besiyle Hanı Jensen'in ( Geıclıi 
chte Jer ıchrilt 1925) adlı kit• 
hındaki Orhon yazııı biribiriı" 
yaklaıtırılına göz alıcı bir y• 
kınlık ve benzerlik görülür. ti•~ 
.buki iki yazı araırnda iki üç bİ~ 
yıl ve bet altı bin kilometre uı~ 
lık vardır. 

Yazı ve dil l:ienzerliklerini •' 
raıtırırken bütün yer yüzünü do' 
laımıt ve bütün uluslarm içine ~ 
kültürüne ıinmit tek bir dilin bİ' 
.zaman erkle yqamıt olduğuo' 
ve bugün de yine- yaf&lllakta 
lundujuna inanmamak, bir v• · 
kitler modadan dütürülmüt ol-' 
Marr nazariyesine kıymet ver ' 
memek elden gelmiyor. Marr 1•' 
fetolojiıinde acunun bir pal'ÇI" 
için qağı yukarı bunu kunı:ıU ' 
yor muydu. 

Mohancodaro ve Harappa tıf 
kı Sumer ıiteleri gibi büyük ıu il' 
zerinde idiler. Tıpkı Sümerler t 
bi tek heceli •• biti•keıt 'h1 .. ' 
kullanırlardı. Kültürleri ayn; 
Sumer kültürü idi. Ve ha1)1 
.bugünkü Hintlilerden değild~ 
Böylece Sumer'in urukdatları o~ 
duğuna f üphe edilemiyen bu iıı' 
sanlar nereden gelmiılerdi? 

Büyük AT ATORK'ün 1cuıJ 
eliyle kurulan ve yüce yol göıt•.' 
riciliği altında çalııan Türk ~,r 
hi kurumu bize göç yollarını )ıe' 
•İn olarak çizmit ve tanıtmıf bd' 
lunuyor. Orta Asyanın büyük rt' 
maklarla beslenen iç denizi kı1' 
larında ve büyük su ağızlarıııd~ 
acunun ilk ve ana medeniyeti~ 
kuran Türk uruku dünyanın d6 
yanına yayıldığı vakit yeni fd'' 
olarak yine deniz kıyılarını ve.•~ 
ağızlarını ıeçmişti. Fıral ve Sııt 
boyları bu yurtların bqhcalarıı" 
dandır. Daha buna benzer ~ 
kimbilir ne kadar uzaklarda b 
çok eski Türk yurtlan bulun•' 
ıc:aktır. Çünkü Güney Ameri1<'; 
•ınm bat11ındaki ile de pi.que d 
·bulunup da misyonerler tarafıfl : 
dan Avrupaya getirilmit olan t.lı 
ta tepsinin üzerindeki pictoJ; 
raphe oymalarını okuyan von ,.r' 
:vesy bu yazının Mohancod ,ı 
ıyazısiyle kökdaı olduğunu ve ~ ı 
,ikisinin bir kaynaktan ıeldii'f~' 
1934 de ispat etmiı ve bu ket 

1
, 

doğru olduğuna baıta S. Laııl 
don olmak üzere, ilimlerin Ç~ 
inanmıtlardır. 

1 

Sibiryanın bir köıeıinde 1' , 
hancı hiçbir kültürden etkil~~, 
memit olarak bu davaya u:ıv, 

tan kendisini ve özlüğünü ~C 
termeğe batlam~ olan bir ~,.'fi' 
dili ve onun hrsım lehçelerı .... 

b ··tiJ' 
ki, galiba çok bekletmeden \it r 
bu sorgulara. en kesin k~r!~;, 
vetecek ve ana dil hangı•1 

mlıammasının oı.ahtarını ıu11• 
caktır. 
: . 



••Divan -z - Lflgat-it-1 ürk,, ün ön sözü 

erabe 

Ônıer Rıza 
Doğrul 

"Türklerin dilini öğre
nin, onların sonu gel
miyen devletleri var,, 

Türk dili ara§brmalannın en önemli ı olanlan yuca kıldı. bunları. onların 
~Ynaklarından biri "Dirarı Lii.gatit- ~ayesinde her dileğine eriştirdi ve a· 
t1'rk,, dür. yak takımlarının /.;epazeliklcrindcn 

Şöyle böyle dokuz asır önce yazılan /wrudu. Artık her aklı başında kim· 
bu eser uzun seyahatlerin ince araıbr - senin 'l'iirklere sısıkı sarılma.sı., t:e 
lrlalann, yorucu incelemelerin ve herıey onlarm ok sağanaklarından korunma 
deıı Önce en coıkun ve §uurlu bir dil ve sı gerekti, 1'ürklerc yakl~manın en 
llluı sevgisinin verimidir. Bu bilgi anı • giizcl yolu dillcrile konu§mak, söz • 
brun bir "Ön sözü,, vardır ki okudukça /erini onlara dinletmek, onların gö • 
coıarırn. Bu ön sözz, "Divan,, sahibinin niillcrini almaktır. Tiirkler Türk di
bilgisini ''e duygusunu anlatır ve dokuz /ine sarı/anı kendilerinden sayarlar, 
i\1tr Önce Y&§ıyan Türklerin ulusal uya· onu korkudan korurlar. Türke her 
nrkbğınr, belirtir. sığınana başkaları da sığınır ı;e onlar 

Divan sahibi öz Türk olduğu halde da kurtulur. 
bu Arapça yazısı ile en yüksek Arap Buharanın din uluslanndan 
llasirlerini kıskandıracak bir edebi mu - birifo Ni.mburun yine bir din ulusu 
"•ffakiyet kazanmıftır. l/a::.reti Peygamberin kıyamet alamet 

Dil bayramını kutluladığrmız bu ünlü Terinden, ~on zaman fitnelerinden, 0-
tiinde dokuz asır önce Türk lugatini ğu;; Tiirlderin çıkı§ından bahseder· 
Y~rak o zamanın medeniyet acununa hen "Tiirkf<.rin dilini öğrenin, onla
"?ürkçe öğren!,. diyen Kaıgarlı Mah- rın .~onrı gclmiycn dr.t'ietleri t,•ardır! .. 
lrıudun bu ön sözünü türkçcye çeviri- dr.diğini senetle nak/P.ttilP.r. Hadis doğ 
~er, bütün okuyucularınızla birlikte o - ru i c Tiirkçeyi öğretme/~ vacip olur 

11rtıak istiyorum. değilse ala! bunu gercklcştirir. Ben 
Divan sahibi Kaıgarlı Mahmut di - de onun için bu kitabı yazdım•,, 

Yor ki: Bir kitabın ön sözünden fazla mermer 
"Gördiim J,i: l'ur.a Tanri dcı ·let bir sütuna hakkolunup tarihin göğıüne 

giinr.sirıi Tiirl.l<'rin burçlarında l§ll· dikilecek bir anıt için hazırlanmıp. ben
~fa~ıı, onların miilldi ile döniip yurnr zeyen bu kııa yazı, bir p.heaer sayılsa 
, 'lrtan ldirt'leri criri p çevirdi. onlara yeri.lir. 

b
·7 !iti;., ~arımı ır l!_rdi ı·c deı•fcıi onlara Kitıarlı Mahmudun dokuz aıır Ön· 
a 'l ladı, onları " rm Padi~alıları ced~n bütün meaeniyet acununa "Türk· 

'''Ptr ı·e l1iitihı :.aman lıalkrnrn ai::girı çeliMı •. dlYe ialü-.r. test buton•· 
'" · · il ·' d il l' l f kesten faza bize "Öz dilinizi öX.--:in "e 1 ırıı <' <'rinc ı;o,· 11. a ıll on ar n 5'""" 
l·orııdu ı•e halda"' onlar fa sağlamladı. canlandınnl., diyor. 
Onft1ra yana~anları. onlarla beraber Ômcr Rha Doğrul 

Rllll!!mmı:'" .. f'".'."'"ıc-ırrrr:n'ıwjr.mmı;ıımrrrrrnııım~ mınnı• ffilRlllllınmı 

Cep Kılavuzu 
Osmanlıcadan Türkçeye Cep 
Kılavuzu satışa çıkarıldı 

l~anbul, 25 (A.A.) - Türk 
Dili Kurumu Genel Sekreterli -
iinden: 

,, Osmanlıcadan Türkçeye 
cep kılavuzu,, bugün salı§:ı 

çıkmııtır. Bu"un endeksi olan 
lürkçeden o~manlıcaya cep kı
lavuzu da basılmaktadır. Cep 
kılavuzlarının bu basımı halk 

1 
İçin ucuzluk bakımından yapıl
llıtttır. Bunun için karton icap
!ı ~larak çık2.rılan kılavuzlarm 
tk1sine yalnız 40 kuruş fiyat 

,., .... 
.:...ogan, bizim 

t <Soğan) bizim soğan iken tu 
ar ona (basal) deriz. 
Şu tatlı (bal) bizim iken tutar 

ona, (asel) deriz. 

~ 

konmuıtur. İki kılavuz bir ki 
tap sayılır ve ayrı satılmaz. An
cak, istek edenler ıimdiden ik: 
kısmın bedelini vererek birinci 
kısmı alabilirlu ve ikinci kııım 
çıktığı zaman almak üzere bit 
fit alırlar. Pek az miktarda ola
rak yaptmlmıt olan bez cildli 
ve reperluarlı Kılavuzların fiatı 
80 kuru,tur. 

Satış merkezi 
Ankara cadde.!inde Turk kitap
cılığı Limited Şirketidir. 

••• 

Bu Türkün (ağzı) yok mudur? 
Bu (fcm) nedir? ( dehen) nedir? 

Şu (aksiid) ü bizim iken tutar 
ona (leben) deriz. 

20 ilkteşrin - Pazar 
GENEL NUFUS SAYIMI 

15a.Yırrıın bü~iin yurtta bir gün de baıarılmaıı ıoyıal birHk ve ça
ıtınanın en güzel bir belgesi olacaktır. 
8'a bii,ük &ünde devletin buyruklarına hepimiz uymalıyız ... 

Baıvekôlet 

latatlatik Umum MüdürlüğQ 

~~====================================== 

7 - KURUN ~8 EYLbL 19:-t:l ....._ 

Dil üzerinde 

Muallim Naci, (Jir) edal rıeya Jbrahim Necmi 
•ııaaı yerinde (durur) kullan· Dilmen 

mak _ltuahata uyğu~ ~eiüclir el! • Türk Dil Kurumu, bugün sayın Türk yurttaşlanna (Osman -
ye b~r yazı n~retml§h •• Muallım i lıcadan Türkçeye cep kılavuzu) nu sunmakla sevinç duy · • 
Na~ıye :.ııd g~Jenle~Je~ El hac lb-ı maktadır. Bunun indeksi olarak hazırlanan (Türkçeden Os - il 
rahım Elendı eıkilerın yazıla · rnanlıcaya cep kılavuzu) da basılmaktadır \'e pek yakında or -
rın~an. b~r~ok m_isaller bularak taya konacaktır. 
(d~r) ın ~ki (~) ile kullamlmaaı (Cep ıtılavuzlan), 1933 martından beri sürüp giden bir ça. 
c'!'z oldu~nu ısbata aav.G!.ır. Na·\ lışmanm verimidir. Bu çalışmanın amacı da, yazı dilimizde 
c~ ~una Suleym"!' ~elebının me~- ! kullanılan, fakat halkın konuşma 'dilinde yeri olmadığı jçin \ 
lulunden §U beyıt ıle cevap venr. ~ yabancı sayılan gözlere öz Türkçe karşılıklar bulmaktır. aı 

Birdir ol birliğine §ek yok dunır d · • • "d' · • '1 • ·ı ·· .. .. d t ta 1 b 'k' E6 
Gerçi yanJıı aöyliyenler çok durur Dil evrımının gı ışını ı gı l e gozonun e u n ar, u ı ·ı ~ 

Merkep og"' lu küçük kitabın ne büyük ~meklerle yapılmış olduğunu pe~ iyi) 
bilirler: = 

Araplar P harlini B olarak Türk Dil Kurumu, 1988 martında açtığı (Dil Anketi) ile bu işe i 
•öyletlikleri gibi yabancı kelime- el koymuştu. Bu anketin verimleri bir araya getirilerek yine o J 
lerin K harlini de kal yaparlar: yılın yaımda bir '(Karşılıklar Kılavuzu) hazırlığına da ba.5lan - ~ 
(P1na) ya (B1na), (Avukat) a t -= 

- - mIBL ,-
Al/tat dedikleri gibi... Ancak, yalnız ankete gelen cevaplarla bu işin eksik kalaca· 

Markapolu adlı bir Suriyeli ğı görülerek geniş bir tarama :işine de girişildi. Elde bulunan e 
Hristiyan vaktiyle, l•tanbula gel- 120 bin kadar derleme fişi ile 150 kadar kitap, .a.rapça ve farsca J 
mif. Müracaat ettiği bir memur sanılan sözlere karşılık olabilecek karışmamış Türkçe sözler bul- a 
adını •ormuf. Kendi ıivaiyle mak bakımından taratıldı. Bu çalışmadan da 1984 yazında or · =ı 
(Merkebolu) clemif. e taya konulan '(Tarama Dergisi) çıktı. 
Kelekyan Dalçef öldü ) Tarama J?ergisi merine gele~ düşüncele~ anketin ~~~mleri, ~ 

Diran Kelekyan Efendinin •a- f kurumun elmde bulunan ve bu ışe yararlıgr umulan butun bel-, 
bah gazetesindeki maleale•i D. ~ geler, bir araya getirilerek 1934 yılı sonlarında yeniden kıla - _ 
K. 7üm.zü ile ~ıltardı. (Dal kel) in § vuz hazırlığına el konuldu. Kurum Genel Merkez Kını.ıhı İ 
malralui denirdi. i Üyelerinden başka yurdun yazı ve dil He uğraşır seçmelerinden ~ 

Bir Girilli rncıııt6crqcs 11elmi,. ,= 16 kişiyi de içine alan kılavuz çalışıiıa kolu, aylarca süren ça- 5 
Ahmet Raaimle karıılatmlf· = J~malardan sonra '(Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kıla - \ 

_ DalçJ Eleneli burada mı? ~ vuzu) adı altında hazrrladığı bir taslağı bütün gazete ve mec-i 
_ aHyır. Dalçel Elendiyi Me· ~ mualarla halkın gözü önüne ~oydu ve herkesten önerge is - a 

buıantla arayınız. ~ tedi. Gelen önergeler fle kılavuzda eksik kalmış söz listeleri 
(Giritliler ele (kel) i (ç) gibi ~ve şekil birliği sağlryacak etütler bir araya getirilerek son bir 

okurlar ve o tarihte bir (Dalçel ~defa daha kılavuz sözleri gözden geçirildi. 
adlı mebu• vardı.) ~ işte bugün ilk kısımı ortaya konulan '(cep kılavuzlan) bu 

Y · d ikaclar uzun ve önemli çalışmalann ürünüdür. 
a sız e... - ü 'd' . . . t" 1" .. 1 . .. . d ı 

B . •• b' ·• B' · ~ ç senedenberi ıl JŞının uru yon en uzenn e ça ışmış ve 
'.'"~kır f1" b >'..azmq .• ı~n: ~ çalL~makta olan Türk Dil Kurumu, 'Kılavuzu ortaya 'koyarken 

vbermolq. ~L u~an . e~~~memq. e ~herkese açıkça bildirmeyi borç bilir ki, Türk 'dilinin geniş ve 
ep arıuc uemıf l'Ct. 1 . l ~ '(T D . ") d 'd r( kıl ) 

- Niçin ·anJaf1lır surette ıöy- 5 zengın var ıgı, ne .. ara~l ab'l e~~d ~-led," neD"l~ .c~p .. a~~u 
1 • , s nda tam olarak gosten e ı mış egı ır. ı ımızın oz r.ay · 
em~~ ~ nakJanna doğru girildikçe, Türkçe'de ana söz köklerinin var· 
Şaı~ e:. el • • ani ~lığı, bunlnrdan türlü, türlü sözler üretmeğe yarayan eklerin 
- a .. z e nıçın ıöz a - j zengı"nliği, köklerle eklerin birleşmesindeki dil sisteminin 

mauınız?. = 
§ geııişliği kendini göstermektedir. Bu yönaen yapılan araştır. 

Diye lıarıılannı. \ m:ılarm verimi, akıl şaşırtıcı bir 'değerde ve 1ı.eniiz rdünya lengü. 
"Serian darıbekadan ~ istlerinin sezemediği 'bir enginliktedir. 

celbi ,, ~ (Cep kılavuzu) nda öz TÜrkçe karşılığı gösterilen sözler 
Vaktijle hülıUmet biri.ini arar. ~<le, etimoloji bakımından Türk diline yabancı sözler 'değildir. 

Zabıta, el11'akınc "Merkumun ir - ~ Bir yandan Türkçenin en eski ve el 'değmemiş varlıkları, öte 
tilaali Jarilbaka eylemiş olduğu - ~yandan tndo-Oropeen ve Hamito Semitik denilen 'dil familya · 
tahkikatı vakıadan anlQfılmııtıru i larmm Etimolojisi üzerinde yapılan 'derinleşti~eler, Türkçe -
diye geriye yollar. Amir olan a - ~den başka denilen dillerin de aynen Türk kaynağından oldu.· 
elam "Serian darıbakadan cel. ~ ğunu, günden güne 'daha kuvvetlenen ve daha sarsılmaz bır 
bi lausuıumı iıter. Tabur a ~ ~inan haline gelen bir gerçek olarak ortaya koymaktadır. Hele 
ğ~;, bunu görünr.e huzura çıkar: ~Türk olduğuna şüphemiz kalmamış olan Sümerlerin dili hak-

- Darıbakadan celbi buyrui· §kında iki, üç seneden beri alimler tarafından ortaya konulan 
mu1• Olmüı adamı ruuıl getire • ~ ince araştırma ~serleri gözönüne alınırsa, işaret ettiği~~z .. bü
lim? §yük hakikatin az zamanda güneş parlaklığı ile kendını gos -

- Olmüı•e nl'!Jen "i:tlclü,, diye ~ tereceğine şüphe edilemez. . 
yazmadınız da darıbeka etti di - ~ Türk köklerinden geldiği anlaşılan sözlerden pek a~ hır ~s
yorsunu::. Ben bit yere gitti :zan - ~mı kılavuzda gösterilmiştir. Ancak Türkçenin başka ulkeleröe 
nettim. ~ söylenip yazılan dillere vergisi bu kadarcık değildir. 

Ad k ki "' ~ Kılavuzu yaparken, Türkçenin tarihini, hatta tarihten ön -
anşı ıgı = · · d · 1 t' b" ·ı· · rta k ak 'du"şu"nu"lme • • • JE cesını enn eş ıren ır ı ım esen o ya oym · 

Maltall~ bekçısını arıyorlar: imiştir. Daha çok pratik olarak, bu ~?~.ü ha~kın a~lryabileceği' 
Benım. . • . ., g aç1k, sade, canlı bır dile yer vermek duşuncesme baglanılmıştır. = lh•an Bcyın erı~ neresı. ~ (Cep kılavuzu), halk için yazı yazm~k istiyen Tiirk yazar ·; 
N~ ya~calr .. n. - farmm alrştıklan Osmanlıca yazıdan Turkçe yazıya geçmele-

- Bır. k~ır_,ıt rıar ela... rini kolaylaştırmak isteğiyle yapılmıştır. Büyiik Türk Sözlüğü 
Bekçı kagıd: alır, ba~ar. üzerindeki çalışmalar, dilimizin geniş zenginliklerini ortaya 1 

- Sen bana ~hıan dıyoraun., dökmek umuduyla, sürüp gitmektedir. Bundan ba.~ka dilimi-1 
BuraJa 1!~.!l_ı:za yazr_lı:··. zin en ilkel varlıklarım bulmak ve bunları yabancı denilen\ 

Bekçı hu•nurıza terlıibını Ha-,f - (Lü.tfen sayfauı çeı·irini:) j 
IG!'I Riza diye okumaktadır. '· ... • o rz il n •ı ır ta1111ııt11ınn111111K1lnt11ıı1uH111llllllllll1h 
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Dil Bayramı 
Halkevlerinin, 

bayrama 
bugün kutluyacağımız 
ait programları 

Bucms dil bayramımızdır. Bütün Hal 
kevlerinde yçılacak törene Tük dili 
tetkik cemiyeti adına bugün ıaat 18 de 
18,50 ~ıında Ankara radyosile veri· 
lecck söylevle baılanacaktır. Halkevle· 
rinin bu bayrama ait programları ıudu .. : 

Be§ikt~ Halhcı:indc 

1 - Radyo ile verilecek söylevin 
dinlenmeıi, 2 - latiklal rnar,1ı, piyano 
ve kemanla beraber, 3- Kurultay mar· 
fı. Dumlupınıır tehir yatı okulu öğret
meni Hamdi ve öircnicileri tarafından, 
4 -Atatürk (şiir) Dumlupmar öğrenİ· 
cileri tarafmd~, p - Türk dili ( ıöy • 
lev) Orta okul öirctmenlerindcn Şakir 
tarnfmdan, 6 - Soyumuz, dilimiz (Şiir) 
Dumlupmar ö~renicileri tarahndan, 7-
Beyaz kahrarnAn (Piyes) Beşktaş Hal· 
kevi gösteril gurubu tarafından. 

Beyağlu llalkeı'inde 

1 - Radyo ile vcriecek s9ylevin din 
lenmesi, 2 - lstikll ıtı.nr§ı (KORO) 
3 - Konferans, dil devrimi Bay Hıfaı 
Tevfik ~rafından. 4 - Halk türl<üleri 
'(KORO) "Sunnyar.,, 5 - Halk türkü- ' 
Jeri (SOLO) ben yayladM geldm (ba· 

yan Nieoıosyan). 6 - Halk t\irlcülcri 
(KORO) "parlak yı:ırim., , 7 - Halk 
türküleri (SOLO) ne vereyim ben (ba· 
yan Nigogoısyan), 8 - Halk türküleri 
(KORO) "yaylada bağım vardır,,, 9-

Halk türküleri (SOLO) "Karaca dağ,, 
(Bay koncegül,, , 10 - Hallı: türküleri 
,(SOLO) Naznnım (Bayan Nigoroı • 
yan). 11 - Çumuriyet rnar§ı (KORO) 

12 - Şiir (Bny Tevfik Fikret), 13 -
Göıtcrit (İ&tikliıl) Bay Reıat Nuri Pi· 
.Yes 1 perde 

Eminönii /Jnlhcl'inda ~ 

1 - Radyo ile verilecek söylevin din· 
lenınesi, 2 - Açma ıöı:ü Halkavi başka. 
nı Aeah Sırrı Levent tarnf ından. 3 -
Iıtiklal ve Kurultay martları ı (Halk.., 
vi KORO heyeti ve Şehir bandcsundıın 
ayrılacak bir heyet tarafından), 4 -

Dil hakkında sijrlev (Dil araJtırma ku· 
rumu başkanı Bny lbrahim Ncc:ni tııra 
fmdan. Ancak kendisi başka bir vazif• 
alaaac Dil edebiyat ve tarih ıubemiz. 

elen Bay Halit Bayn tarafından, 6 -
Oz türkçe ıiirler: (Faruk Nafiı:, Orh"n 

Seyfi veya Jıhnmi Bekir tarafından), 
6 - Öz türkçe nesirler: (lıtiklal llseai 

:talebeai tarafıncJ<ın), 7 - Konaer (Şe
hir bandosundan aynlacak heyet tara· 
fmdan). 

ı l - Radyo ile verilecek söylevin din· 
lenmeıi, 2 - lıtiklal marıı, Halkevi ku. 
ralı sesli piyano bcraberile 50 kiti bay 

bayan birlikte, 3 - Dil kurultayı martı 
Erenköy lisesinden 20 kız okur tarafın· 
Clan, 4 - Türk dilinin enginliği ( ıöy • 
)ev) Kabataı liıesi tarih ÖGretmeni Ni
yazi Tevfik Yükselen tııırafından, S -

En eski Türk hicati divanı (konferans) 
·Haydarpaıa liaeıi edebiyat öğretmeni 
Behçet Yaıar tarafından (bu arada bin 
yıl önceki di~ICl".imizden örnekler oku • 
Jıaca.kbr.), 6 - Ayın on dördü (Halke· 
yj kuralı) dört ıesli Halk türküsü, 7 -

Bayrak ( Halkevi kuralı) dört sesli pi • 
;rano ile beraber, 8 - Şiir öz türkçe ya· 
~lnuş: Gazi mektebi talebeleri tarafın· 
elan, 9 - Mandolin konseri; öğretmen 
Ziya ve talebeleri tarafından, 10 - Ulu 

' 

sal çalım (J-lalkcvi kuralı tarafından) 

eıer Muıtafa f uat. 

Şe/ırq111i11i Halkednde 

1 - Radyo ile verilecek ıöylevin din 
lenmeıi, 2 - lstiklll marıı (Muıiki), 
3 - Kurultay martı: Gençler tarafın • 
elan, 4 - Dil, tarih, edeltiyat Haaene 11. 
gaz tarafından, 5 - Türk dili, çalııma· 
lan ve çalııma tekniğimiz hakkında öz 

türkçe ıöylev, 6 - Şiir, ıoyumuı ve di· 
limiz, Şinaıi tarafından, 7 - Oımanh 

Türk dillerinin mukayesesi, Nevzat ta· 
rafından, 8 - Halkla temaı, güçlükle
rin izalesi için kolun yapacajı yardım. 
(Genel konuıma). 

1 - Radyo ile verilecek ıöylevin din 
lenmeai, 2 - Söylev, (Türk kültürü ve 
dilinin eskiliği ve kıymeti) Methi tara • 

fından, 3 - Şiir (Ö:ı .türkçc) lımail ta. 
rafından, 4 - Söylev (Türk dili hakkın 
da) hmail Hikmet tarafından, S - Şiir 
(öz türkçe) Turhan tarafından, 6 -
Müzik (Musiki kolu tarafından). 

o.,kiidar llalkct:inde 

1 - Radyo ile verilecek ıöylevin din 
lenmesi, 2 - Dil ve Tarih (ıöylev), 3-
Şiir <Halkevi Üyeleri tarafından), 4 -
Söylev (Öz türkçe) (Halkevi üyeleri 
tarafmdan). 

• • • 
latanbul,, 25 (A.A.) - Türk dili tet· 

kik cemiyeti ıenel aekreterlijinden: • 
Dil bayramında Türk dili adına veri· 

lecek olan aöylev Ankara radyoıile bir· 
leştirilecek olan İstanbul radyo merke· 
zinden yann 28 Eylul Perıembe ıiinü 
ıaat 18 d• v•rilocektir. 

.y. :/. "' 

t~ıanb"l Tiirk 1'chiz T~le/on Ano 
nim Şirketinden: 

26 Eylul Perıembe 8ÜnÜ yapılacak 
dil bayramı münaıebetile İstanbul rad • 
yoıu baynm meraıimi yapılan muhtelif 
yerlerden tuansmi11ion yapmak ıuretile 

bu merasimi yapacaktır, O gün ıaat 1~ 
30 dan itibann lıtanbul Halkevinde 
yapılan meraumi naklederek her tarafa 
Y•J'acak ve saat (18) de Türk dili araı· 

brma kunırnu ıenel ıekreteri lbrahim 
Necmi Dilmenin önemli ıöyJevini din. 

letecelctiı; Gece ı.aat (20) den itibaren 
de Beyoğlu Halkevindeki dil bayranu 
törenini yine naklederek yayacaktır. 

Halkevlerinin programlarmda tiyat 
ro eserleri, Korolal" ve güzel konıerler 
vardır. 

KURUN 
Gaıetemlze gönderilen yazılar, g'Uett• 1 

ye girmek lçlıı be, zartmm klişesine tr•· 
zoteı kellrnoet yuıtmaııcıtr. 

Ka111ıJık 18tlyen okurlar, mektupl&rrQIJ 
ıo ~uru_şlulr pql koymıı.lıdırlar. 

Buılnııyaıı yuııan gen göndırmekte:ı, 
ıuyaıetala ~ııanm11 m~tuplamı lçl!)e 
koııuıao p.araıarm kaybolmaamd&ıı, llln 
olarak çıkan yaı:ılardan dolan, dlrelttör • 
IUk, tlltUrıe SQrU eor~ aımu. 

Günü geçmİf .ayılar 6 ltanııtur 1 

' ;:;:;; 

Adre.:!nt dc~Ureq aboneler ~6 kı.ıruf 

1

1 

öderler. 

QaııeCeml&dı çıkan l"ar.ılarta ,._lmle'1ft 
her b.a.kkı aal~ kendlll lçlndlr. 1 

dillerin söz kökleriyle kal'şılaştrmrnk yolundaki çalışmalar da 
'durmamıştır. Kurum, o yoldaki çalışmalann verimlerini de 
ııyııca ortaya koyacaktır. 

(Cep kdavu:zu) , ne dilimizin zengin kaynaklarını daralt • 
mak, ne de konuıan ve yazanları zora sokmak kastiyle orta . 
ya konmuyor. Onun amacı, halk için yazılan yazıların, yalnız 
okuma yazma öğrenmİf olanların da kolayca anlıyabileceği bir 
aille yazılmasına yol göstericilik edebilmektir. 

Bütün yazar ve okurlann bu maksadımızı gözönüne alarak 
kılavuzu iyi kru'§ılıyacaklaıını umarız. 

T.ürk dil kurunw genel sekreteri _... -
I. Necmi Dilmen 

dil devriminde ikinci de re 
bütün dünya dillerinin bir köktençıktığı hakU<atı 

(Üstyunı birincide) 

dilin liıtünil yabani otlar elbi kap
lıya.n, daha iyinin beslenmesine en · 
ıel olan ikiliklerden son bir devrim 
hamlesi ile onu kurtarmak, dili ken • 
di tabii çenesi içinde tUrk dimağı • 
nın duyup düşündüklerini olanca in • 
celikJerile anlatma yeteneiine ka -
vuşturmak dil devriminin iki ama • 
cından biri ve ilki fdi. 

dil araştırma kurumu bu ideal yo
luna döklilen savaşçılan yüksek bir 
kumanda altına topladı; şimdi de kı
lavuz, ~a,·a çılaı·ın önlerini aydınla • 
tacak bir eser olarak ortaya çıkıyor. 
ilk düfünü' ve ilk hız günlerinin sar
şıntdı hareketlerine kılavuz, dildeki 
bilgileri ve yazıdaki ince zevkleri ile 
fanınmış ellerin ördüğü ilk \'e güzel 
bir süzgeç hizmeti görmU§ olacak • 
tır. 

• •• 
bir &üzgec diyoruz; dil kurumu kı· 

11\rnzunu bize hediye ederken çok fi. 
mi bir duyguya uyarak, buradaki kar
şılıkları ku11anmakta bizi zorlama • 
dığını anlatmaktadır. görülüyor ki 
kurum, bu yeni kılavu:ılar üzerine bir 
defa daha tfirk jeni!lfnin kapısını ça· 
Jıyor. yüksek türk jenisinin yeni bu· 
luşlarını ve bu buluşların izahını yük
sek türk milletinden bekliyor. işte 
biz bunu bundan sonra yapılacıık 

türk lUgatı fçin çah~malarımızdn bir 
temel direktif olarak kabul etmeli • 
yis. bu direktif ki bizim trük aklımı
za, zek~mıza tam bir genişlik, bir ser· 
bestlik nrlyer, onu kullanarak yeni 
bir ça1ı~ma devrine giriyoruz demek
tir. 

ıirdfğimfz devir de birl dil devri
minin fkfnel amımna ulaştıracaktır. 
bir yandan büyllk tUrk dili Higatını 
Ye gramerini yapmaya dofru gidilir
ken, türk dili arattırma kurumu bir 
yandan da - kılavu,unun bac:ında 

dediği gibi - türkçenin en eski ,.e iş
lenmel m kay11aklarını, indo-öropeen 
ve ~mftik dillerin etimolojisini ka • 
n~trracak, bunlardan elde edilmiş so
nuçları ortaya. koyacaktır. bu ikinci 
çalıpna de,•rinin ,•aracağı yeri kıla • 
vuzun batındaki şu satırlarla tanıyo-

yazan: hakkı tank us 
tUrmez bir ke:tinlikle söylenir durur. 

ancak bu ana dilin yaşıyan bir dil 
veya yaşıyan bir dilin adını ta~ır ol • 
ması da bir <ihtimal) şeklinde olsun 
düşünülebilirken bu ihtimale dokun • , 
11Ulktan hep çekinilmiş, koyunların -

daki tabiiyet kağıtlarının da bir te • 
siri \'ar mıdır, bihneyiz, bu ilim dün
yasında hükümran geçinenler, bu ihti
mali çokluk ağza almaktan hep çeki • 
nir gibi davranma tır. 

tıpkı tarihte olduğu gibi.. 
yer yüzün<te ornllık çırağını u • 

yandıran ,.e bu çırağı hep kuvvet • 

lendirerek asırlardan asırlara nak • 
leden türk iken, türk zekası iken çok 
vakitler ve çok yerde onda da yine i
lim adamlarının ağzını kendi tabiiyet 
kiğıtıarile kapanmış bulmadılC mı? 

bugiln bunu bir tarih hakikati olarak 
okuyoruz. bu bUyiJk medeniyet tohu~ 

munun nerelerde, nasıl filiz verdiğini 
arkeolojik belgelerden öfreniyoruz .• 

khisfkle~miş psikoloji kitaplarının 
bedahetlerindendir: <insan bir fikri eöz 

haline ıretirmeden kendi içinden dü • 
şünür; sözsliz fikir olamıyacağı gibi 
fikirsiz de söz olamaz.) 

bu büyük medeniyetleri yoğuran 
eğer dimağ değirmeninin fikiı· dedi~i
miz ürUnU fse - psikolojinin kabul 

• 
ettiği bu bedahete göre - artık o fik· 
rin kelimesi de o dimağın ürünü, 
yetiştirmesi olmak pek tabii bir so • 
nuç olmaz mı? 

medeniyetf n f ikrl fikrin ke1f mesi 
ile ikiz olarak tilrk jenisinden doğ 
du. ne yazık ki tarihimizin hakkına 

karşı yumduğumuz göz, dilimilın hak
kmı da göremiyoriiu. 

arap dili i~in arapça yazılan tet • 
kikler, söz gelimi söyliyelim, (ıırat 
kelimesi ltlgntı rumiyede tarik ma • 
na~ınadır) der; biz buna karşı so • 
kak kelim ~ni ıdkak'dan ç karmaya 
~alışan tüne hocaları 'ie türkçe lioca

Jarını hayatt.ı. görmüş bir nes1fn ço • 
cuklarıyız. bize (çakmak kelimesi fari
sidir, ~ahmah'dan) derlerdi! hemen 
hemen (eshabı kehf) hikllyesine ger
~ek bfr örnek ,·erir ıribi derin ve asır-

hk bir uykudan silkindiğimiz gün, 
suf ziyaların, naim, hıiıım lnı-m Si 
dillere tiirJ,çcnin te ·iri tczlcl'inl k 
di aramızcln bile "hele bir bakıllılll 
diye knr layanlar bulmak çok ııö 
memelidir. 

bir heves olarak biz de bir 
~ilndür, hilmi ortaç"ın son \'erdifl 
nekler üzerinde yürüyoruz. dil bil 
ginlerinin uzun yılludır derleyip to 
ladığı i tikrıı belgelerini bir yanılJI' 1 
za aldık. tarihten öncelerin karnııb 
ğını sıyırıp öndüren bir istidldl ı·' 
~ı. ilk medeni) etin orta asyadan l\JIJ ~ 
nadığı hakikati de bir yanımızdad 
bu iki kanadın bizi götürdüğü alt 
şu küçük kıJa,·uz kitabınııı bn lnıtl' 
cmda kalem dokundurup ıcçtiği, b 1 

yük hakikatin ta kendi idfr: 

Yalnız bizim ana dilimiz dı 
bütün dillerin anadili Türkçed 

otel kelimesinin kökünü gösW 
yolunda yapılmış araştırmadan Jtil 
mi ortaç'm \'erdiği haber, biıe sad 
ce bir kelimenin kökünü bulmndıııt 
leri gelme bir yürek genişliği ,er 
mekle knlmıyor; hu ara tırmanın 
yandığı pren iplere, sc )erdeki dcjl 
şim kanunlarına hakmıı: türkçet11 

bütün dilJere ana dil olduğunu 1'I 
seziş olmaktan ç1knrıp ona bir bul 
olmak değe.ri kazandıracak annhtl 
elde etmi olursunuz. 

yarınki yazımızda bunu biraz dıı 
derinleşti rereğiz. 

hakkı tarık uf a 
-;:;? 

Demir fabri kalarımıı 
Bet senelik endüstri plarııl 

ba~armak için hazırlanmakta O \ 

lan demir end~ı~riıine ait proi' " 
lerin bir komisyon tarafından İ~ \ 
celenmekte bulunduğunu, AnJt.' ı 
ra özel aytarımı2dan geien bir ti 
lefonla okuyucularımıza bildir' 
mi,tik. Ankaraya giden SüJIS' 'ı 
Bank genel direktörü Bay Nurııt 
lah Esat endüstri iıleriu' incele 
yen komisyon konu§malarıocl' 
bulunacaktır. d ruz. ~~~!!"!""' ...... """"!"!~~~~""""!"!~~~!!!!! 

"türk dilinin uzun zamanlardanbc· 
Ti sanıldığı gibi yalnız ural - altay 
dil tıTdasının bir parçası olmak şöy
le durıun, bir uandan indo • öropeen 
denilen arvuoo diller 1011una, bir yan
dan da ıemitik cıdını taşıyan dillere 
kök vermiş bir ana dil olduğu, gün • 
den güne daha belirli kanıtlarla or • 
taya çıkmaktadır. bu bakımdan bu • 
gün yabancı denilen. twrupa ı·c asya 
dillerinden türkçeye alınnııı sözler a
rasında pek çoğunun aslında tirk kö
künden kavnadığı anlaşılıyor.,. 

• • • 
evet, böyledir. türk dilinin de türk 

kültürü, türkün kendic:i gibi en asil, 
en kadtın bir orijtnalitesi vardır. dün
yada eski diller ve diller diye &ayı. 
lan ne varsa bugünkü türk jenisi tek
rar ka,·rıyor ki onun astl l'C esası 

türkçedir. 
cumuriyetin bugünkü kafası aydın 

çocuklarına dilşen başlıca vazif'eler • 
den biri de bu hakikati ilim dünya • 
sına bütün teknik \'e lojik yollaril«= 
ıöstermcktir. . "'. 

şimdi bu düşünce He, ges-en gün 
- (otel kelimesini hotcl yaa:malı) gi ~ 
bi bir önergeden istifade edilen~1' -
türk dili araştrrma kurumunun terim 
kolu üyelerinden biri imzasile ileriye 
sürülen kök dil inc~Jemeslni hatırlı
yorum: bu küçük dokunuş, bana, ilim 
dünyasına salınmasını istediğimiz ön
cülerden biri gibi n ulusal duygula • 
.ra çarpıntı veren bir kılıkta görünü. 
yor. 

Dil inkılabına 
karşı gelenler 

(Ü~tyanı birincitl~) 
şına ~ıkanlar bu~ünleri kolay bulma· 
mış; karşılarına çıkanlar ek ik ol • 
mamışhr. 

Aşağıdaki satırları 1316 da ıs yıllık 
olan sayılı bir mecmuanın S2 inci cü. 
zUnden \'e 1701 inci sayfasından ah • 
yoruz: 

Ne tesadiJftUr ki bu muharririn ol. 
masın dediği bütün bütün ııttına ol • 
muştur: 

"Arabi için Kureuı ne iıe bugün • 
kü türkre irin de lsta11bul odur. Hal 

böyle iken utannıadcuı bize Kırımda 
çıkan Tercüman gazetesinin liaanı sa
dcgii beyan irin nümune tutulmak 
teklifinde bulunuluyor. 

.... Benim elimde elıa böyle bir tek. 
lifte bulunan ıerşemin azameti kav • 
miyei Osmaniye namına hüdanın bir
liği lıakkiyçün dilini keserim. 

.... Bugün her kelimei arabiyc ye • 
rine bir kelinıei türkiyc ikame etmek 
iatiytnlt>r dü~nmü11orlar mı ki böyle 

~ir te~ebbüı bizim için din, mezhep, 
ıman, namus, hamiuet, gayret, iffet, 
iemet gibi sıfatın cümlesinden te • 
cerrüt etmedikçe mümkün değildir. 
Çünkü şu sıfatın yerine konacak kc • 
limcler o mellı ve ıtrasile ayyuka çı • 
kardıkları eski tiirk~ede bulu1tmak 
ihtimali ı·ar mıdır? 

Beı ıenelik pJanda çizili bo1' t 

nan demir fabrikası Safranbolıl b 

da kömür bölgt!ıİ olan Karabü~' 
le yapılacaktır. 

Bu maksatla çağrıldığını hl' 
her verdiğimiz yabancı uzı.11,-
Granig fabrika yerinde incele..,, 
lere batlamı§ VP. bu hususta hıısl 
ladığı raporları BaymJırlık 9' 
kanlığına göndermittir. Fabrİ 
çalıımaya baılar başlamaz seo• 
de 100.000 ton ı~ömür çıkarş 
bu suretle memleketin demir 
çelik ihtiyacı kaı şılanmıt ola 
tır. 

1 

Sümer Bank uzman Grainf 
den ba~ka laveçli diğer bir •!~ 
düstriciyi ve kimya sanayii 1 

meşgul profesör Kerschhaıııf 
da anıaje etmi,tir. 

Endüstri pla:umızın yapıl,, 
çalı,malarla 937 yılı ıonlat1 

doğru tamamlanmı§ bulunac' 
umuluyor. 
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Ü kaçırmayınız .. 
~I Peşin ve Veresiye 

il·; Ucuz Q'İ) inmek i · .. 1iı -
kapı Şe'·t .. •ci •tnc! Heldr ımrşısıP 

.Ş~mdi (Ltiiltilleillallah) ktlinıci tev.. iİ 
lııdıne (yoktur tapacak ralantır il 
ancak) ibarei rckike ve galiza.sı nas.ıl i 

da 86 numnrnh Tlirk elbise dCP~ 
.. ,. . r ,; 

..una m ırncnnt e .. ınıı. Hnzı · 

;-;ıı:/:al;:Z :ı.t.t:atiiUr:' ~ DlAl • ıma elbiseler, oaltolar. ot' 
. . i d.:s:· · :~cu& c : lı; .... t.. • c, . • " 

Bır takma tabırat ve tırkibatı il. : ,.,· . ., .,. • ~ . · .,~.: .... ·· r ' 
&aniye vardır ki nwkabillcrini hiç bir iJ ... ılız kum. ~ .r. Bı r c.. ura 
ı·aldt hi bi ti .. k !J kMidlr. "" 

Vakıa dillerin kökü ve köklerin ta. 
rihe gömülmüş bir ölü dil~ nisbeti 
]lı9tkolojf ile fiziğin, filoloji ile len • 
gülstfiln yıJlal"dır Uıerinde durduğu, 
konu~tu4u bir konudur ve bütün dil. 
)erin be~ yüz kelimelik basit bir ana 
dile daJ:anması ilim dilinden su gö • 

L Ç T IJUT(' e tur rede QfQlllQ• ••••M•••••••-••-• .. ••••••••••••H•••H••,9•••••:::: 
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nen-ur~ ıüzelleri 

· ~ıı ~r:st~r balosunda, çifte cazban
tttı}· 

1 
engı biribirine karışıyor, şam

t'tya ar su gibi akıyordu. Bütün 
rt er Ork, güze1Uk kraliçesini seçmek 

f; 
e buraya toplanmıştı. Amerika -

~ 0~: ıne:;;hur on ressamından iba
!i ş, An hakeınler heyeti kararını ver
il ad· Po~~o kazinosunun eşsiz güzeli 

0 1-f ıs, guzeller güzeli seçilmişti. 
akeın h t · ı· K '' b ı ·· I }\ eye ı, evve a, u a ı gu -

ıı 1111 °~Şa Flores ile Gladis arasında 
~· t hır ter~ddüt geçirdi, fakat ni -

ıı ~ie • Gladisin zarif güzelliği, öte -

dı t' 
11 

da.ha sıcak , .e Yahşi alımını alt 
l. 

e" l\onsa k d' ·· ll ·v• ' h' arı b ~ • en ı guze ıgını ıçe sa -
b idi u karan öğrenince sapsarı ke -

rıİe-d~daklarr büzüldü, bakışları 
h ~tı. :Masasında oturan dostları

, ı~· onun hu mağlübiyetile için için 
1 

:. eden kadınların, öteki hakkın -
'rd' ta~dir dolu sözlerini dinlemeden 

1 enbıre yerinden fırladı ve bütün 
'I ·11•

0
" Gladisl alkısa boıi'arken, otomo-
ııe ti ~ d a aclı, uzaklaştı. 
tl't •. 

ıtr .. g.ı.rınce mantosunu sırtından 

t ' _duşunmeğe başladı. Rakibesinin 
esı g" k'' ne un u gazdelerde çıkacak kos-

Urıa resimleri şimdiden iÖZünün ö • 
e geliyordu. 

a ~Zeldenberi nefret ettiği Gladis•in 
: ar olacağı bu bedava reklam -

eı· neler kazanacağını düşündükçe 
qtı gibi oluyor, onu g'll'tlaklamak 
li~tuna \'urulan bu ağır darbenin 

arnınr almak istiyordu. 
D!:lt" a uste sayısız sigara içtikten son-

~· alnına dökülen saçları sert bir 
ıt 1ş hateketne geriye atarak meydan 
~il' 

lııi t'castna ayağa kalktı. Kararını ver 
~ • ı. 

\n ·;Yni gün, öğfoden sonra, Konşa, 
~a 0. 

10 kazinosuna geldi. Antonio ile 
Jtııunu, prova ile meşguldüler. 

. il.t~l\ntonio, kulağı altın halkalı, alnı 
\ıe~:a doğru kaçık, sjvri dişli bir ' "t ika ıneleziydi. İnsandan ziyade 

' ~Vaha benziyen bu mahllık, genç 
~11,~0tiI maymununu terbiye etmeğe 
h~t affak olmuş, ona, en şaşılacak 

eketıeri yaptırabiliyordu. 
~ ~Ortc;,.,• k d' . . .. k . t ~i~i . :."" nın, ·en ısını gorme ıs e-
~aıı~~ haber alınca, koşa koşa geldi. 
de11 ~a.nsiskoda ilk tanıştıkları gün -
tn11 .ti' dansözü, rnhşi kalbinin bü • 
~~ Şıddetile se,·meğe baslamıştı. O -

I ql l!t" • ' 
~·e b ışılınez, mukaddes bir varlık di-
\·ere akıyor, bir pmıesi için hayatını 

l\.Cek deı-ccede tapıyordu. 
dıl'a 0:.Şa, alçak sesle, ona uzun uza
tıı11i • ır şeyler anlattı. Gözleri, An
~iııı.ı~ t'ltın gözlerinin i~in de, ince, bi -
"i1111 : elleri, onun omuzlarında, se -

~ !t:ırip hi r kısık Jık hı sordu: 

!tlAURICE DECOBRA'dan Hopa da Vapurda bir cinayet 
- Antonio, sana ananı öldür der-

sem, ne yaparsın? 
- Öldürürüm! 

Bir deniz faciası Bir Alman genci, arkadaşın~ kırık 
- Pek ala, gel öyle ise. 
Konşa, arzusunu, Antonio'ya giz • 

lice anlattı. Antonio bir kelime söy -
lemeden dinledikten sonra başını kal
dırdı, dansözün ince bileğini sıkarak: 

Beş çocuğu denize götü- bira şişesile öldürdü 
ren adam boğuldu lzmir, (Özel) _Limanımız -

- İstediğini yaparsam karşılık ba
na ne vereceksin? dedi. 

KonŞ<t, tırnaklarını, adamın avu
cuna batrrarak hiı;; düşünmeden ce -
vap verdi: 

- J(endimi! 

Ou beş gün sonra, biı· ak~am saat 
dokuz buçukta, Apollo kazinosunun 
hıncahınç dolu olduğu bir sırada, sol 
taraftaki ilk locaya, yalnız başına 

bir ltadm girdi ve en kuytu köşeye 
~ekildi. Ru kadın Kon~ idi. 

Orkestra bir fokstrot Ç'aldr. Bir ar
tist ufak bir numara yaptı. Bıından 
sonra, Antonio sahneye çıktı. Konşa, 
sa.bit bakışlarım sahneye dikmiş, şık 
bir insan gibi giydirilmiş maymunun 
hareketlerini dikkatle takip ediyordu. 
Goril, yaptığı bütün jestlerin garip 
mimiklerin mükemmelliği ile, her za
manki gibi çok muvaffak oldu. 

Nihayet sıra Gladis'e geldi. Gla -
dis, nefis, şahane tuvaletile sahnede 
şarkl söyledi, dansetti, halk heyecan 
içinde, onu, beş altı defa sahneye ça
ğırdı. 

Konşa, beklemekten sinirleri ge -
rilmiş bir halde, sabırsız, helecan i -
çinde seyrediyordu. Birdenbire, bir 

Hopa, (Özel aytarımızdan' - daki Alman bandıralı Hanri va -
Hopanın üç kilometre yakınında- purunda tayfalardan Munihli Se
ki Kise köyü kıy.ılarmda bir de · bastiyen Haten Kafer arkadaşla-
niz faciası olmuştur. rmdan Harnburglu Korl Foiceyi • 

Otuz beş yaşlarında Ragıp a- öldürmüştür. Maktul, tayfalar a -
dında biri, üç çocuğunu, küçük rasmda kavgacıl; ğr, geçimsizliği 
yeğenini ve bir de ufak h izmet - ile tanınmış ve hiç sevilmemiştir. 
çisini alarak yüzmek ıçin deniz Hadise, gece yansından sonra ol
kıyısına gitmiş, fakat çocuklar a - muştur. 

cele ederek babalarının soyunma- Katil, kendisine, hadis~den 
sını beklemeden hemen denize evvel: 

dalmışlardır. - Bu yaptıklarından vazgeç • 
Çocukların denize girdikleri melisin! Kabadayılık yetişir .. 

yer dere ağzıdır. Bir iki gün ön - Kendine güveniyorsan, diğer!eri
ce yağan şiddetli yağm1.1rlarla ta- ne yaptıklarını bana da tekrarla! 
şan 'dere, denize yeni su getirmiş, Demiştir. Kavga bundan çık -
burasını hayli derinle~tirmiştir. mış, fakat kapanmıştu. Biraz 
Çocukları sığ zannettikleri yerde sonra katil, bir bira şişesini kır-f 
suyun kendi boylarını geçtiğini =============== 
görünce korkarak bağuıp çağır -
mağ:ı başlamışlardır. 

Bay Ragıp, çocuklarının öl -
mek üzere olduğunu görünce el
bisesini çıkarmadan denize da -
larak suyun içinde ilerlemiş, fa
kat çocukların yanına varmadan 
suların coşkonluifJ içinde kaybo
lup gitmiştir. 

Uzaktan çocukların bağrışıp 

çağırışmasını işiten bir kadın, 
feryat ederek etraftan imdat is -
temiş, tenha sahilde uzaktan ge -
çen bir erkek duyarak yetişip gel
mi4, soyunup denize girmiş ve bo
ğulmak üzere olan çocukları su • 
yun üstünden birer birer topla -
m.ştır. 

kahkaha tufanı salonu çınlattı. Sah· !!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!I 

nedeki kapılardan biri açılmış, An- zavallının yilzüni.i, bir çekişte yırttı. 
tonio'nun maymunu, her zamanki gi- Maksadı öldürmek değildi. Antonio'
bi siyahlar giymiş olarak sahneye dan aldığı dersi tatbik etmi::;;, sehı·eye 
girmişti. Salma salına Gladisin ar _ derin bir pençe yaı-ası a~makla ikti -
kası sıra yürüyordu. fa etmişti • 

En büyüğü dokuz yaşında o -
lan çocuklar, karaya çıkarıldık -
tan sonra kendilerine denize ni
çin yalnız girdikleri sorulmuş: 

- Bizi babamız getirdi! 
Demişlerdir. Babalarının ne -

rede olduğu sorulunca kendileri 
boğulmak üzere iken lıabalarmı Salonda, kadınlar, ellerile, yüzle -

Katil Sebasıiyerı 

mış ve parçalarını mendil içinde 
saklamıştır. 

Küçük bir vesile, kavgayı ta
zeleyince, katil, bu içi kırık şişe 

parçası dolu mendili maktule sa ~ 

vurmuştur. 

Şişe kırıkları, haş ve boyun ta
rafına rastgelmiş, şiryanları ko • 
parmış, tayfayı öldürmüştür. Ka
til, polis gelinceye kadar ölü ar -
katlaşının başında beklemiş ve 
polis gelince: 

- Evet hen öldürdüm. Mak • 
sadım öldürmek değildi. Bu he· 
riften bıkmış usanmıştık; kendi. 
sini korkutmak istemiştim! 

Gladis, buesnada, en son reveran- rini kapıyor, korkudan bağırışıyorlar 
sını yapmrştr. Arlı.asına döndü, hay - erkekler, roYelverJerini çekmiş, fakat 
retle gorile baktr. Goril ise, Gladisi artiste isabet eder korkusile, ateş e
seyircilere takdim etmek ister gibi, demiyorlardı. Sahne makinistleri bile 
ı .. oca tüylü elini, onun bileğine koy - işe karışmağa vakit bulamadılar. 

da denizde kendilerine doğru ge- t' 
ır. 

Demiştir. Katil tevkif edilmiş-

du. Goril, işini bitirince, sahnenin ar-
Bu beldenilmiyen manzara 5;eyirci- kasına doğru kaçtr, gitti. lmdada ko

lerin pek hoşna gitmiş, maymunun al- şanlar, yüzü gorilin pençesinin bı -
dığı tuhaf tavırlar, kahkaha fcrtı - raktığı kanlı izlerle dolu Gladisi ycr
naları koparnıağa başlamıştı. Salon den kaldırdılar. 
alkışlarla inliyordu. Bu esnada, locanın kuytu köşesine 

Fakat, birdenbire, bin beş yüz se- büzülmüş olan l{onşa burun delik -
yircinin ağzından, clehşetle karn::ık bir ]eri h~yecandan açılıp kapanırken ) um 
feryat yükseldi ... Goril, kurnazlıkla, ruklannı sıkıyor, alınan intikammm 
birdenbire Gladisin srrtrna atlamı:;, zevk.ile mest bir halde, yüzü el~ediy
bacaklarrnı, korkudan donup kalan yen hara?.> olan rakibesini, tahttan 
artistin beline dolamıştı. düşen ve artık ebediyyen güzeller gü-

Bir yandan, kuvvetli bacaklarile, zeli oJmasın:ı. imkan kalmıyan Gladisi 
kızcağızı sımsıkı Ulj>tederken, koca seyrediyordu. 
pençesini de, onun c;:enesine uzattı ve H. raroğlu 

lirken gördükleı-ini ve adamca -

ğızm suda kaybolduğunu söyle • Emet kadınları manto 
mi§lerdir. 

Bay Ragıp denizde aranmış 

ve suyun üstünde yüzen cesedi 
bulunup çıkarılmı~tır. 

Boğulurken kurtarılan çocuk -
lar hayli su yutmuş oldukları 
halı.le boğulan Bay Ragıbdan bir 
bardak bile su çıkmamıştır. 

. . 
gıyıyor 

Emet, (Özen - Urayımız, 19 • 
9 - 1935 günlemecinde bütün ba
yanlarımıza sosyal kılığı kabul et-

tirmiş ve manto giymelerini karar· 

laştırmıştır. 

Her bayan 1935 Cümhuriyet 

Bayramı gunune kadar b irer 

manto hazırlıyacak, bayram gü -

Adamcağızın suya girer gir -
m~7 birden bir h(>yecan darbesiy· 
le kalbi durarak öldüğü tahmin 
edilmektedir. nü ·giyecektir. Bayanlar urayın bu 

Hadise, burada herkesi müte· kararından pek memnun olduk • 
essir etmiştir. laanı bildirmi~lerdir. 

· ·aradığım Kıldın 1 
~k, Macera ve Hayat Romanı 

Ömer İlhan keh!edi : 
-" Evet .• Artık yetim ve öksüz 

kaldık. Biran önce polise haber ver
mekten başka yapılacak bir şey yok .. 

du. Kadehleri kokladı ,.e onlarda da 
ayni kokuyu buldu. 

- Bu bir zehirdir .. sessiz, acısız u
yutur gibi öldüren bir zehir .• Bana öy
le geliyor .• 

ve tekrnr ona dönen tuhaf bir ırmak 
gibiyiz. Ölümden başka hiç bir şey_; 

söze değmez .•. 
Ömerle Ali odaları dolaşıyorlardı. 

~an: Kadircan Kafll 

. llir k 1 ıç~ti o , kırılan camın deliğinden 1 
~eııc llzandı, İspanyoleteyi çevirdi ve 
..., etenı 'k' ·1t~ ~ n ı ı kanadı birden açıla -

ı\ etnç adam odaya girdi. 
g tık h" b' ırıı be . ıç ırinde kapının açılma-

ı\rk klıyecek hal yoktu. 
dııar, : arkaya, hepsi de içeri atla -

ı:. aryolanın başına üştüler 
~~ q • 

~lr elit once oraya varan Ali llhan, 
rıesin· e babasının diğer eme de an -

ın b't 't-e bitk· ı eklerini tutmuştu. Sapsarı 
..... il ın ~ir sesle: 
"-· lınuş .. ölmüşler ikisı· de O\l• • •• " 
\' e ınledi. 
G~rinde duramıyordu. 
e>ıJer· d 

~tıdr, ya ın en bir kaç damla yaş bo-
dt, nakJarından aşağı yuvarlan-

tl 
?lıi)·C>~e:. İlhan bu söze inanmak iste-

A.ı· İ 
l'U)( h~ lhanın bıraktığı bilekleri bil -
"'ııt ~:th ınerakla P&rmaklarının ara -

() . Df ıt letft. 
~'ldı~al da en küçük bir kımıldanıs '-'a-

l\ an u • :.• J 

ııe}' ar tnidlnt verecek en ufak bir 
1Yordu. 

ı• 
Bölem: 6 

Fakat bulamadı. 
Ilasanla Yedadın gözlerinin içine 

bakıyorlar, sanki soruyorlardı: 
- Doğru mu? Alinin dediği doğru 

mu? .. 
Ömer İlhan çilgın gibiydi. 
Önünde yatanların kollarını alm

larınr, şakak ve yüzlerini yokladı. En 
az bir sıcaklık bile yoktu. Çoktan, 
hem de bir çok saatler önce ölmüş -
lerdi onlar .. 

Dört delikanlr, iki ölünün baş u -
cunda, haşlar eğilmiş, gözler ıslak, 
bakışlar bulanık ve sessiz duruyorlar
dr. 

Önlerinde kuştüyünden yastıkla -
ra gömülmüş olan iki baş vardı. On· 
ların yüzlerinde hiç bir acının izi, hiç 
bir yas okunmuyordu. Durgun ve 
mes'ut ölmüşlerdi. Yalnız renkleri 
solmuş, çizgiler biraz çoğalmıştı. 

İki ölü, derin bir uykuya dalmış 
gibiydiler. 

Ortalıkta, kuşkulandıracak hiç bir 
düzensizlik, bir boğuşma ve kavga izi 
yoktu. 

Dördü de sessiz ve dalgın idiler. Iü-
• zaran gözlerini menclillerilc siliyor -
]ardı. Bu anda, bütün desteklerini 
kaybederek boşluğa düşenlerin kor -
kularını duyuyorlardı. 

Onlar hayatlarını artık kazanmı~
lardr. Yaşamak i~in ne Hizımsa hep
si vardr. Fakat varlıklannrn kaynak
ları kurumuştu. 

Babalarile annelerinin bugün lercle 
değil, hu yıllarda bile ölecekforini hiç 
düşünmemişlerdi. Hiç olmazsa yiir. 
yıl yaşıyabilirlerdi. Buı: da hr hald~ 
bir srr vardı. 

Ömer llhan etrafta hiı' telefon a -
radr. Fakat bulamadı. Sonra hatır -
fadı ki babası i.iç yıl (ince artık ls v 

tanbula inmemcğe h~şladı~ ı zaman 
telef onu da kaldırtmıştı. • 

Fakat bu araştırma sırasında kö -
şecleki tuvaletin üzerinde iki küçük 
kadeh ve bir likör surahisi gördü. 

Şaşmadı, fakat likör surahisinin 
yamnda minimini bir de şişe vardı. Ö
mer İlhan onu eline a ldr. İçinde bir 
kaç damla, koyu kah,·erengi s u var
dı. 

Şişenin üstündeetiket yoktu. 
l'ıfantarınr çıkardı ·ve kokiadr. Af

yon ruhuna benziyen bir koku duy -

Dedi. 
- Onu ldm buraya koyabilir?. 

Buna ceYaı> veren olmadı. Karyo
lada yatan annelerile bubalarmm 
koyduğunu dü-:ünmek bile akıllarına 
g~lmiyordu. Çünkü bu öliiler, hayata 
karşı o kadar cesur ,.e bağlı idiler 
ki ... ili<; bir gün en kü<;ük bir bıkkın -
l ~k, hir ölüm arzusu göstermemişler

di. 
Ömer İlhan Ye da ela <löndii: 

- Çabuk, karakola git .. Gördükle
rini anlat. Biz burada senin döniişü

nü hekliyoruz. 
Yedat ~am ların altından ge; erek 

hızlı hızlı caddeye çıktı. 

Frlsefe hocası yatağın kena rına i
lişmi :), artık kuruyan ve donuk birer 
cam gibi durgun duran gözlerile ö -
lülere bakıyordu, şöyle düşünüyor -
du: 

- Asıl olan ölümdür. Bfr piyes da
ha bitti ve perde indi. ÖJiim nedir? 
Biitün sırları öı-tcn perdeler kalkıyor, 

büti.in düğümler birer birer c;özülü -
yor. Fakat bu perde kalkmıyacak. Bu 
düğüm çözülmiyecek Ye hfa kör bir 
kuvvetin elinde böyle sürükl~nip gi
deceğiz. Bilinm2z bir pınardan çıkan 

Orada başka iz, başka biı· şey arı -
yorlardı. l<'akat bulamıyorlardr. Her 
yer temiz, her ~ey yerli yerinde .. 

Ali bir aralık çalışma odasına gir
mişti. Buranın bütün duvarlarını kap 
lıyan dolaplarına yüzlerce cilt kitap 
sıralanmı:;-tı. Köşede büyücek ve iş -
lerueli mermerden hir ocak vardı . l'e
r it 1Ihan, ) ıllarca, bütün eserlc:-ini 
burada. yazmış, konferanslarını bu • 
racla hazırlamıştı. 

Burada hali onun varlığı, onun ha
vası seziliyordu. 

~öminenin biraz il~risinde ' c pcn
cer; nin önünde büyücek bi r yazı ma
sası ,·ardı. Oraya yaklaştı. Ostünde 
beyaz bir zarf gördü. Eğildi ' 'e ÜS• 

tünii okudu: Polis kom ic;cr liğ ine .. . 
Eline aldı. E\'irip ce,•i rdi. Bu yazı 

babasınındı. Beklenmiyen ölür.ıün sır 

rını her halde bunun içinde bu!ac~k· 
lardı. 

- Ömer ... Ömer ••. 

O STI'ada yatak ocarma cfönmü~ o
lan Ömer llha n bu sesi duydu. 

- Ne vaP •• ? 

Di'-'D sordu ,.e kapı ~·a doğru yiiril-
dü. 

(A rka.~ı rm"} 
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giltere-Fransa arası akian aşın 
1 Sosye-te_p_r_e_n-si_p_le-r-in-e- sadakat 1 Abdurrahman Naci 

uçaklarına ad kondu 
Yeşilköyde uçaklara 
uçuş münasebetile 

ad konma ve 
yapılan tören 

Müşterek harekette Çekoslovakya ile Yugoslavyanın 
tedbirlerine güvenjlecek 

ita/yaya göre anlaşma çaresi: Habeşistan etrafında bulun 
bölgelerin Habeş tahakkümünden kurtarılması! 

Hava Kurumuna 120 bin lira 
vereni mühendis Bay Abdurrah · 
man Naci Demirağ namına ah • 
nan üç yeni uçağa dün Y e§ilköy ! 
uçak alanında ad konma töreni I 
yapılmıştır. 

ma:I Şevket ıunli\rı söylemiıtir: 
lSMAlL ŞEVKET ANLATIYOR 

Bayanlar Baylar; 
"Bugün ismet lnönünün tehli· 

15 birinciteşrinde baş)ıyacağı sanılan muharebenin 
başlangıcına kadar işlerin uzatılması isteniliyor 

Törende İstanbul valisi Bay 
Muhittin Üstündağ, Kor General 
F ah rettin ve Parti namına yöne · 
tim kurulunddn Ali Riza Erem 
Hava kurumu baıkam lsmail 
Hakkı, Abdurrahman Naci De · 
mirağ ve birçok yurttaşlar bulun 
muştur. 

Törene tam ı.aat on i~~te ban -
donun çaldığı utiklnl marşiylc 
başlanmış, da!ia sonra hava kuru
mu başkanı kürsüye gelerek §UD • 

ları söylemiştir: 

BAY lSMA\L HAKKI 
ANLATIYOR 

)\z:iz: yurttcı§larım; 
" - Biliyorsunuz. ki, bugün 

öz: Türk çocuğu Abdurrahman 
Nacinin ordumuza armağan etti
ği üç tayyareye ad konma töreni
ni yapıyoruz. 

Bu büyük Türk çocuğu hava 

kurumuna yalnız. 120 bin lira ver
mekle iktifa etmemi§tir. Tayyare 
oldukça masrafa lhtiyaç göıteren 
bir san'attır. Ve daimi surette ye· 
r.i ilerlemeye göre yeni masarile 
ihtiyacı vardır 1ıte Abclurrah -
man Naci bu üç uçağın geri ka • 
lan ve ileride yapılacak masarif • 
lertni de vermcği taahhül ediyor. 

Bugün büyük BQ§bcıkanımız 

lımet lnönünün nutuklarında İfa-
7et ettiği hava tehlikesinin mü -
him bir kısmı atlatılmı~tır. Vatan· 
dıqlar bu aavcqta candan alaka 
göstererek bize her hususta yar· 
dım ecleceklcrini temin ediyorlar. 
'Abdurrahman Nacinin aclı yalnız 
tayyarelerclc cleğil, Hava Kuru· 
mu aleminde de yaşıyacaktır. 

Y O§mın Atatiirh, YCl§a•ın ismet 
lnönü ve Abdurrahman Naci,,. 

Bay İsmail Hakkıdan sonra 
genç subaylarımızdan Bay Ke • 
mal kürsüye gelerek §unları söy
ledi: 

SUBAY KEMALİN 
SOZLERl 

ke Lfareti üzerine büyük bir tehcı- l.ondra, 25 (A.A.) _ Daily Teleg
lükle yardıma ko§an Abdurr.:ıh - raph gazetesinin öğrendiğine göre U
man Naci adlı bir vatan aeverin )uslar sosyetesi prensiplerine kat'i sa
yurt müdafaa k~vvctlP.rini ço • dakat hususunda İngiltere ile Fran • 
ğaltmah üzera hediye ettiği ve . a arasında tam bir anlaşma elde e -
hava silahlarının adlarını koy • dilmiştir Ye yapılacak müşterek 
muk için kalplerimiz. sevinçle do· harekette yalnız Fransamn değil Yu

goslavya ve Çekoslovakyanın da tt;d -lu olarak topla11clık. 
birlerine güvenilmektedir. Cenevre • 

Fennin harıkat.ırını taııyan bu den ltalyayı Habeş sınırlarındaki kuv 
uçaklar bugünden itibaren yük • vetleritıi geri çekmeğe se,·k edecek bir 
sek ruhlu, yüce cluygulu bu öz önenmenin çıkması imkansız gözükü
T urk oğlunun aJını yurdumuz.un yor. Bununla beraber Ingiliz kabinesi 
m~ıvi göklerine yazacaklar birer parlamentoyu zamanından evvel top

lantıya ~ağırmayı lüzumlu görmemiş. semavi anıt gibi bcı§ımızın üstün-
cl ti~ 

e dolcı§acakfor ve gözlerini u· Hükllmetin kanaati, harbin daha 
luklarımızın enğinliklerine dike- önceden çıkmıyacağıdır. 
rek biz.i koruyacaklardır. INGILIZ KABiNESiNDE FRANSA 

Abclurrahman Naci. bugün, iLE ANLAŞMA 
yirmi milyon Türkün kalbi ıenin 

Londra, 25 (Kurun) - Röter ajan
ıevğinle çarpıyor, yirmi milyon sına göre kabine toplantısında ln -
göz.den f ııkıran ıevgi bakııları giJtere sıyasasına ait hiç bir yeni ka
senin yavuz ;ehrenin etrafında rar verilmemiştir. Yalnız yapılan bü
taval ediyor. Bah~iyar Türk oğlu. tün i§ler tasvip edilmiştir. Gazeteler 

Seni tebrik ederken, yüce la - bu toplantıda Fl'aJ\sa ile İngiltere ara
ziletli, yükıek aeciyeli oğullar ye- smda bir anlaşmanın belirmiş olma -
ti§tiren Cümhuriyet rejimini tak _ sını gerçek bir memnuniyetle karşı • 

hyorlar. Fransızlarca sorulanlara ''e
clis ecliyorum. Baıdan bQJa bir ============::.::=========
clevrei fazilet ıJe ülviyet olan bu 

renini tamam!amııtır. 
rejimi yaratan Büyük ;;nelerimiz Bundan ıonra Abdurrahman 
ve her yönden atamız, Atatürkün Naci Demirağ uçakları, Teğmen 
aclını tebcil ve canclan kopan ıay- Nuri, Teğmen Ne-cdet ve Gedikli 
gıları katına ulaştırıy::m.:m ve ilk çavut İrfanın idaresinde hava -
ikaz ifaretini ve1mekle ;edakô.r • lanmıtlar ve bu üç Türk çocuğu 
lık alanıncla volkanik leveranlar 

bütün halkın göğüslerini sevinç 
uyandıran Başbakan lnönü kah • ve gurur heyecanlariyle kabartan 
ramanı lımeti el~ kutluluyorum. 

ve en coşkun gösterilen yaptıran 
Abdurrahman Naci, seni yedi favkalade muvaffakiyetli akro -

yüz bin yurtt~ namına kollarım -
batik uçuş hünerleri yapmıılar -

la, ıevgüi bağlarımla w.ıcaklar ve 
U 

dır. 
rayın •evgilerini sunarım.,, 

Uçuşun sürdüğü müdJetçe bü-
ABDURRAHMAN NACININ tün alan, alkıt ve yaşa sesleriyle 

SÖZLERi çı.1lamıttır. 
İsmail Şevketin teşekkür ıöz - ABDURRAHMAN NACl 

ferinden sonra kürsüye çıkan Ab- NE Dl YOR? 

.turrahman Naci, Türk yurdunda Uçakları Hava filomuza ar -
r.C\lı!an ve kazanan her türkün mcığan eden Bay Abdurrahman 
ner şeyden evvel borcu, yurdun Naci kendisiyle görüıen bir yazı
h:zmeti olduğunu söylemiş ve bu cımıza §unları söylemiştir: 
iic uçağı almaıda ödevinin bitme- " _ Bugün duyu§lanm, mem
Jiğini, kendisinin ve ailesinin bu leketime kar§ı ifa edebiidiğim u· 
yurdun kendilerine sağladığı bü· fak bir hizmetin vicdanım ve ru-

Saygı değer yurttQ.§larım: yük kazancı gene o yurda hasre- hum üz.erincle teıkil ettiği inikcis-
deceklerini ilave etmi•t:ir. [ d B l k tl L 

u - Türk havalarında uçan ,. ar ır. u meme e e Kaz.anmış, 
Abdurrahman Naci. kÜrsu .. den b l k tt J ğmu• bu··yu"mu··· bir uçak ıubay aıfatiyie bugün u mem e e e o ::rı ı; 

b'urada duycluklarımı anlafmak- inuikten sonra korgeneral Fah - bir Tiirk evladı olmak ıılatiylc 
iatiyorum. ı-.. ttin, kendisini elinden tutarak, bugünkü bu i§le vazifem hiç -

rilen uygun cevaplar bu anlaşma}, 

teyit etmiştir. 
"Deyli Herald" gazetesine göre, bu 

cevap kesin bir "evet,. demektir. 
Bir başka gazete de, bu cevabın 

lngilterenin sosyete nizamnamesine 
ne kadar arka olacağı hakkındaki 

Fransız endişeledni dağıtacağından 

emindir . 
LONDRADA ITALYANLAR iÇiN 

KUNDURA YOR! 
Londra, 25 (Kurun) - lç Bakan -

lığı hava koruma dairesi asbaşkanı 
hava kurumu üyelerine hava tehlike
si hakkında izahat vermiştir. Bundan 
sonra Londranın hava hücumların -
dan korunması için hazırlanması la
zım gelen plan üzerinde konuşul -
muştur. 

Kunduracılar birliği de dün bil -
tün üyelerine Italya hesabına çalış -
mayı yasak etmiştir. Sanıldığına göre 
750 bin çift kundura üzerinden iki 
sipariş beklenmektedir. 

HABEŞ iLLERiNDE 

Adisababa, 2S (Kurun) - Söylen
diğine göre, Habeş hükumeti tara -
f'ınd:ın şimdi Cibuti'de bulunan bir 
Fransız sömürge bölüğünün Cibuti -
Adisababa demİl")"Olunu korumak üze
re Direduaya gitmesine ıizin '·eril -
miştir. 

HABEŞ HlJKUJJIETI ARSIULU
SAL BiR KOMiSYON iSTEDi 
Adisababa, 25 <A.A.) - Habeş hü· 

kQmeti, Hnbeşistanın tecavüzi tedbir
ler alıp almadığını görmek ve muha -
samaya hangi tarafın başlıy:ıcağını 

tesbit etmek üzere, Habeşistana der
hal hava yolu ile ve icap ederse, mas
rafı Habeşistan tarafından ödenmeli 
suretile arsıulusal bir komi yon gön
derilmesini uluslar sosyetesinden is -
tem iştir. 
INGILIZ FiLOSUNDAN 60 GEM/ 

YUNAN SULARINDA 
Atinn, 2:> (A.A.) - Akdeniz İngi -

liz donanmasına mensup 4 zırhlı, 2 u
çak gemisi, 8 kruvazör ve 46 torpido
dan mürekkep bir filo, bugün Nava· 
rin, Apostoli ' 'e Korfu limanlarında 

demirliyecek ve 25 birinci teşrine ka
dar ornlarda kalacaktır. 

Diğer taraftan, lta]Jan ihtbat fi. 
lo undan bir kru,aörün de Korfuya 
gelmec:i bekleniyor. ltalya hükumeti 
bu gemi için hususi mü anele almış -
tır. 

Yunan amiralliği deniz a k;fi;i·rn, 
hizmetinin 14 a)adan 18 aya çıkarıl· 
masını teklif etmiştir. 

etrafta bulunanlara heyecanlı bir bir zaman bitmi§ değildır. 
Nazarlarınızı birkaç yıl ev • ses?e dedi ki: k Portsait. (A.A.) - Ak denizdeki ü-

velı·,,·ne atfedı·n:... Go··recek•ı"nı·z. Büyük önderin i§aret ve u - .. .. 1 · ı · t .d r · ı · ıı .... .. çuncu ngı ız orpı o ı oti asına 
"ABDURRAHMAN NACiYi mandlt.$ı altında bütün servetimi 'ki, hiçbir kimıc feclakarlık yolla- mensup "Achate.,, destroyeri buraya 

d k k . . . ÇANAKKALE HAR61NDE ve hayatımı bu memleket ug"runcı gclmı·~ıı· r. nn a yürüme ten çe ınmemııtır. ~ 
TANIDIM feda etmekte hiç bir :r.wnan çe - t ·) 1 Bugün de furo.da görclüğüniir. TALYAN ORDUSU Gl N GEÇT K-

kinmem. Ve bu, her Türk evladı- ÇE" AR'fTIRILl'' OR hamiyetli bir vatanda§ hava teh· "Ben Abdurrahman Naciyi Ça- ' • 
nın bir borcuclur. like•ini clüıünerek onu haz.ırlıya11 · nakkale harbincle tanıdım. Ora - Roma, 2:; ( :\.A.) - Diinkii kahine 

lara yardım ediyor. da yeclek yar1ubay olarak bulu - Her türkün böyle :lü§Ünmui kurulunda hir takım sücl 'c JÖnet.sel 
Şura11nı söylemek iıterim ki nan bu Türk çocuğu, •iperlerimi· la::.ımclır. iliz Balkan harbinde, terlbirlcr alınmıştır. Bunların en ö -

yardımın ölçüsü yoktur. .zi, tahkimatımızı yaptı. Sonra Umumi harpte istiklalıiz yO§ama- nemJi i 1901- 191 ı cl_oğumJularından 
d • ll c nın ne elemlı" bı"r hayat oldug"u ı;ıimdiyc kadar s ilah altına nlınmamıı;ı Şimdi bcı§ımı:z.ın üstünde uça - yur un clemtıryo arını yaptı. :1im- • :>' )' 

t b• ·ı· N ·1 ld olanla rın )enide nmuayene)e tfıbi tu· cak olan •u uraklar Abdurrah - di Türk havasını koruma ödevini -nu anım'§ ır neaı u;. aı v u-
::ı: :ır • "kl ·1· h-.t k tutmasıdır. Siyah gömlekliler teşt.i. 

man Nacinin bir armaganıdır. yapıyor. Ona tqekkür eclerim.,, ğumuz. ıatı a ın mu ı.ua:z.a ve O· ıatr da ordu kadrosuna alınmakta " 
Bu memlekette büyümü§, bu Çok alkıtlanan bu söylevler · runması icap edeı .,, mili" su baylan cırdu ihtiya t su ha) fa. 

memlekette yeti§miı bu kahra • den ıonra ilbay Üstündağ, uçak- ABDURRAHMAN NAClNIN rı dereces ini almaktadır. 
man Türk ~ocuğunu •elamlamayı ların adlan yazılı olan yerlerde HEDiYELERİ ING/LTERE CENEJ'REDEN BAŞ. 
vazile biliyorum.,, örtülü kumqları ve uçakların Bay Abdurrıt.hman Naci kendi KA }'ERDE KONUŞMIYACAK 

liğ mutedil görülüyor. İngilizler 
eden krarların çok acele olm 
fakat pek de gecikilmeden sosyet 
alınmasına azmetmişlerdir. lngiliS 
kQmetinin yeni konuşmalara ceıııf 
reden başka yerde girişme)i 1" 
etmesi imk!nsız gözüküyor. La 
zecri tedbirlerin basit bir t.akıın 
nomik tedbirlere inhisarını teklif 
tiği yalanlanıyor. İngiliz nçenteri' 
deki kanaate göre takip olunan 
de yakında bir değişme hasıl ol• 
ve bunun teferrüatı Lavalle EdeJI • 
rasında tetkik edilecektir. 

ITALYAYA GORE ANLAŞMA 
ÇARESi 

Cenevre, 25 (Kurun) - B~ler 

mitesinin konseyye verdiği rapor 
kısadır. Hiç bir hüküm ve netice 
tur. Rapora üç ayrı mektup bağlı 
Birisinde komitenin teklifleri, öt 
de Habeşin cevabı, üçüncüsünde JtJ 
yan delegesinin komite başka 

söylediği düşünceler hülAsa ediJı.t1M 
tir. 

Raporun; timdiye kadar bili' 
miyen kısmını te!kil eden bu 1 
§Ünceler hulaaaıında B. Aloisi f 
la.rı belli etmektedir: Betler ko,; 
tesi ltalya tarafından HabeıiP 
hakkında ileri sürülen ıarih itb,
ları nazarı itibare almamı§ ve 
beıistanın uluslar sosyetesi Ü 

olmağa Jiyik kalıp kalmadılı' 
tetkik ebnemiştir. ltalya fl•V 
tistanı sosyeteye girerken üzer~ 
almıı olduğu vecilieleri yapaı'I' 
makla ittiham etmektedir. S 
Habe~istan, sosyete üyesi ol•r 
kabul edilmesi için lazım olaıı 
ahhütleri de yine yerine geti 
mittir. 

İtalyan muhtırasında, anl•f 
mazlığın hallinin Habeıistan et 
fmda bulunan bölgelerin fi• 

tehakkümünden kurtarılmasınd 
ibaret bulunduğu ehemmİY' 
kaydedilmekte ve Habeılileriaı 
bölgeleri merhametsizce isti• 
ettikleri ilave olunmaktadır. 

halyana göre, anruluaal ko.,r 

rol bir hal sureti olamaz, ç · ·t 
ortada sok kuvvetli modern •1 

]arla techiz edilmit barbar 
memleket vardır. 

FRANSA lNGlLTEREYE p}: 
RA MI VERİYOR? 

"" Paristen gelen bir teli"~ 
teyit edilmeyen yayıntılara ,.,-, 
Parisli bangerler tarafından~ 
rulan küçiik bir sendikanın l 'I 
yaya 740 milyon franklık bir 
di açlığı bildiril:yor. 

SOVEYŞ KANALINDAN c,f/) 
MIYECEK Ml? ~ 

Singapurdan geien bir tel~ 
ta Prens Etsilver adlı gemi Sil 
panyasma mensup vapurlar I 
VCY§ kanalı )'.erine Ümit~~ 
dan gc ... ;mek emrini almıf~ 
Bunun sebebi kanaldan g fi 
mallar için harp aigortaaınıJS 
setilmesidir. Bundan sonra şehir namına pervanelerini bitibirine bağlıyan uçaklariyle uçan uç.akçrlara birer Cenevre, 2;; (!{urun) - Jtatyıın ka-

L._ __ ~Ş~e~h~ir:.....:.r.f::=ecl~is=i~u~·y~e~s~in~d~e=n::....:B~a~y_1~s:..___:-~k~o~rd~e~l~e~le~r~i ~k~e~3e~r~e~k~a~d~k=o~n=m~aC---"to_··-~kolLaıuJiJıLe.d.lıu~u:n:ist.ill"-~-----J_ı.:-::...:,;.~:.;_~~::.:..:~--..::...:..=:~~:.:..:::...J-~~~~~~--~~~~------
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Büyük Harpte 
Üsküdar birinci sullı Jıukuk malı - .wmm:•-u••••••••• 

kem.esinden: c • 11 
üsküdarda Solak Sinan mahalle- enızyo arı 

Ing·iliz, Fransız kruvazör
lerini nasıl batırdım? 

sinde Çınar caddesinde çıkmaz yağ- - 5 L E T M E s ı 
hane sokağında No. 6 mülfızrm teka- 1 

• 
üdü Hüseyin. Acenteleri: 1\araköy - Köprübaşı 

Nurettin tarafından aleyhinize aç- Tel. 42:;s2 · Sirkeci .Mühürdar zade lSTANBUL - 18,30 bayanlar için 
jimnastlk, Azade Tarcan. 18.50 dans 
musikisi. 19,40 opera, Faust, 20.30 s -
tfidyo orkestrası. 21 radyo caz ve tan 
go orkestraslan. 21,35 !!On haberler, 
bonalar. 21,50 Rozf Ludlingson, tan. 

mış olduğu izalei şüyu davasının ca- Han telı>fon: .22740 •••• 

Yazan: Mütc:Jlaiı topçu kumandanı M. ~:rtufrul 
• 22,05 plak ne,riyatı. 

(Ba§t<ı.ra/ı 7, 9, 14, 17, 21 24 kayığa yerleıtireceği birkaç por • VlYANA _ 17,10 &T&mofon, 17,45 
y eylül tari/ıli S0)1/anmı:;dadır) takal sandığından !birisinin yerin konupıalar. 18,15 konser. 19,0;) edebi 

r· lt arda anlatıldığı veçhile Pa· den oynamasiyle vukua getirecek yayın n tiyatro yayını. 20,05 haber _ 

•
11 

- 11 kruvazörü batırıldıktan veçhiJe amili bizzat olarak ateı onr d'w h 1 __ ~ ler, ulusal yayın, konutma. 20,3:> rad-
ho. a. ıger franıız g'°nıileri e· allllUı tertibatını ihzar edecektir. .. ,en ı_ h l yo orkestrası. 21.50 şiirler ''e haber -
).. r:er afta bir-a-ün Agva açık· 3 - tbu kayrk; havanın, ınak. 

ri muhakemesinde gönderilen dave -
üyede ikamctgtihınrz malUrn olmadı
ğı mlibaşir tarafından ,·erilen şerh

ten anlaşılmış \'e Hanen tebliğat ya
pılmasına mahkemece karar yeril -
miş olduğundan muhakeme günü o -
lan 21-10-935 tarihine müsadif olan 
pazartesi günü saat 10 da Üsküdar 
sulh birinci hukuk mahkemesinde ha
zır bulunmanız lüzumu ilanen tebliğ 
ve ihbar olunur. (V. No. 9258) .. rın l ler. 22,05 şarkılar. 2.1,0:i haberler. 23, 

ın· a ge ir, bizim topçu menzili· aada uygun ıelecek i1ıtikameti hu· 
A ııden da.ha acık bir uzaklıktan; bubuna göre Kemer nahiyeıinden 15 Viyana ıauaikisi. J.tanbul aaliue birinci lırıkuk malı· 
"iv b A I 23,5:> konutma. 24,10 Viyana mu -~ ~ .urnuna Paris - il yi batır nta yaya doğru ıeyir ve hareket ke~ıinden: .. •ak ik sikisinin dcvamr. 24,3:> dans musikl-ed ı~ın tuttuğumuz mevzie at~ ettiği f rini düpnan aefineaiM Zülfikar tarafından müddefale)·h, 
1n·ir~ı. Bu mevziden aşan top mer verecek surette çartamba, perşem si. BERLIN _ 17,05 mu.~iki. 17,35 kil- Istanbulda Çakmakçılarda Yaldc ha-
tı..1 erı Agva köyündeki evlere çar- be, cuma, cumartesi günleeri nında mukim Habip aleyhine açılan 
-r ah l ' · · d' 0 d en.:~ f' · k · 1 b çük konser. 18,0:> Laypzigden. 19,35 ~· h . a 1nnze zarar verır ı. ra a ..,~man se ınesı e serıyet e it u tasfiyeyi şirket davasından dolayı teb 
d~ •1.k .fi.işm;nın bu tecavüzün- günlerde Antalya körfezine uira· spor. l9,rı0 konuşma. 20,0:> piyano kon Jiği muk~ıi davetiyenin, müddeialey
d n bı7.:\r olmıııtu. Fırka kuman- maktadır) denize açtınlacaktır. aerf. 20•45 iünün akisleri. 21•05 haber hin ikametgahı hazırasının meçhuli
F anlığı bunrlan haberdar oldu. 4 - lJbu kayık; sefineyi yak • Jer. 21•15 konser. 23,o5 haberler. 2:J,3S yeti hasebiyle hukuk usulü mahkeme
l rı..,ns ı ı Zl"nıil~rinc mukabe!e için lattırmaktan tevekki ettirecek de. geee musikisi. Jeri kanununun (141) inci maddesine 
0~ar: ·nız1n me~1li kafi değildi. recede sahi~e .ne ~k yakın bu~ BUDAPEŞTE - 18,3:> musiki. l9,M tevfikan on beş gün müddetle ilanen 
Ş ·, u c--~~pıen fırka kumandanı malı ne de ıçındekı efrad kayııın piyano. 20,lO gramofon. 20,35 musi - tebliği ve emri tahkikatın 10-10-935 
./ .k nC'\', ru gen .lere ba'.:ka bir beraberinde bulunacak küçük l&D ki. 23•25 ııiya."8l icmal. 23,40 Çingene saat (14) e talikine karar \'erilmiş ol
lt oldarı n •1lu•bel ·yi düıündü. Fır- dalla karaya kısa . bir zamanda orkestrasr. 24,20 cazbant. 1,10 son ha- duğundan müddeialeyhi mumaileyh 
1, lj11•1 is•~lık:: ,. ~. ,,;)üğü kumrndam kaçmalarına mini teıkil edecek herler. tayin kılınan günde mahkemeye gel
tı\~ Unan ve iktida~ .ve. itgü~-:_rl~ğı der~ce~~ u~~ '!l~alr. Takriben BOKREŞ - 18,05 radyo orkestra- mediği veya bir vekili kanuni gönder
lb Sehl.lem olan bırıncı mulazım sa:hıle ıkı hın, ıkı hın bet yüz met- 81• 19,20 konser. 20,05 konferans. 20.'.!5 mediği surette hakkındaki tahkikatın 
'ttıetaı un !leyi çaiırdı. Agva köyii· re olması kifi gelelbilir. gramofon. 21,05 konferans. 21.20 şan gıyaben bakıJacağ mahkeme divanha
lak~arar veren bu gemilerP. infi · 5 - Kayıkta yüzücülükte ma • Te piyano konseri. 22,35 haberler. 22, nesine talik olunan davetiyenin teb -
t ! malzemelerle bir mukabele hir, zeki iki nefer bulunacaktır. 50 eğlenceli konser. 23,50 haberler. }iği makamına kaim olmak üzere iJan 
'rtıb edilmesini ve bu it için ka • 6 - Efradı merkume, eyyanır VARŞOV A - 17,20 mandolin kon- olunur. (Y. No. 925-i) 
rık Vesaire ne }azmıu fırkadan mezkurede mesafei mezkure da - serf. 17,!')() koro konseri. 18,20 oda mu- ----------.,..----
tıteıne · · p · il · b h'I" d lk · . sikisi. 19,05 solistlerin konseri. 19,50 Jstanbul mahkemei asliye üçüncü 'b • sını ve arı - yı atıran ı ın e ye enı açacak, aahıle 
enını! d .. .. k d wramalon. 20,05 haberler. 21,05 hafif hukuk dairesinden: lct. e e goru!ere aramız a iki bin bet yüz nıetre araaın - e 

~:~r-lattırılac.a'.k oyun hakkında d . hareket edecek ve musiki. 21,50 haberler. 22,05 piyes, 23 Feriköy kilise arkasında 16 numa -
--:~leaımı istedi ve bu itin 8ayet ~. sey·ı·r ve . . . 05 prkılar. 23,30 gramofonla hafif ralı ha.nede Ayşe Hikmet tarafından 
~ıılj tutulma~ını emretti. lbra:him mımıkunse sabıt hır vazıyette musiki ve dana havalan. kocası Galatada Camcı Memiş mahal-

ey 'le konustuk tasavvurumuz kalacaktır. Düıman sefinesi ta · -======================::. lesinde Mandıra sokağında Güzide a-
f\l fekilde ld . ' rafından kayık görünür görün · • 8 O R S A • partımanın kapıcısı amcası Meh -

o u. ·ı· b !L_ Bir yelke r . d" •
1 

k mez, amı ı izzat terboatr ihzar _..;..._____________ met yanında ömer l1Y88 aleyhine a-
°l>urgası a n mıkAf~t~esıd da_ - edilecek, yelken indirilecek. ka· 26-9 • 935 _ çılan boşanma davasının icra kılınan 
t\tınit v rt'sı;.a ak 1 mbı arb~ 1 

• yık olduğu mahalde llırakıluak, muhakemesi neticesinde: Kanunu 
fu . er e§ ırme , unu ır top f d k" ük' _.ı l b" . ka Wı&lanDcla Jlldıa , .. reıu olalllu,...., • d · fi 
1 nya3 ile ''C bir tel vasıtası'yle çe· e kra kuç d''aaoua a .ın.JP .. ray

1 
a medeninin 134 Uncü mad esıne tev -,.. et dDde mumole ıöreulerclk. Rak•m•er -. d L~tek ate1le:::e~:. Birkac µorta _ ç~ aca , utman Y •t~r, uzer e· ı u kapaıut •tıt flfatlandlı. kan boşanmalarına dair mahkeme en 

'aj 11.ndıı .. ı k .. l~ t• k rıne endaht ederse denıae abla · rtukut ------ rıkan 93'/2528 numaralı ve 11-9-
nı ayııa yer eı ırme , cakl .. ek k , __ --'-l ;ı •a.nd kl d h. . . . l d • ar, yuzer araya çı~ ar 935 tarihli kararı ha'i illmm müd-

Ce b'ı ar an msının atın an ın dır. (Denize atılan efrad üzerine • Londu liı 3• - * Vlyıu 2'° -· deialeyh Umer llyasın ikametgt\hının 
• il' telle funyanın tevkif çm . t a·ı --»i . d"I p . • 11.·n,.or• ıt6. - • MaıJrld !7 -
ıı~e bağlamak. Bu dinamitli ı•- a e:ı e ~·me~k• eadır e ı en .. arıs • Partı 16&. - * BerHn :ır. - meçhul bulunmasına blnaen Hanen 
lıtb ı Yine eski mevzie yerleşecek ıe· 'f sde ıtnedsı UDlad )n anının cum · • Mlllao 187, - • Varşon !4. - tebliği tensip kılınmış olduğundan ta-
tta.,." k d _ 1_ .b . ı ı a a ın an ır • • BrUbe sıc. - • Budıpe,ıe ~•. :ııo rihl iJAndan itibaren onbeş gün için-

k. - .,amın arsısın a tilArı en ı- 7 K... 1 ld" k" d" •Atına 94 - • BDkre, ı~ - x 1 · · ,...ı Üç kilometre~ açığa konacak. - f' .... yı:<,dmem~ d~r.l ı, kUbf. - • Cenerrr ıııa' ·- • Belırad ~~: - de dava edilen umer lyasın temyızı 
~etni yelkenlerini açacak, ı(iya mad sll ınesın d~I ık ';{ece ır • Sorya Y4, - ~ Yotobama 35, - dava edilebileceği tebliğ makamına 
~rtakal yükü i!e Antalvaya ıic!i. san ta 

1 
a c~rre ıh ere ı' . ınere ya. • Amıttrd•. sı. - •Altın l'37. - kaim olmak üzere ilan olunur. 

Ol'ırıuı gibi düımana bir his ve . nj! ırı ~ca ve amu eaı .se .meye • Praı 97. - * Mecidiye 53, - (V. No. 9255) 
~k· ek. Bu gemide bulunacak olan a ıknaca hr. B~ ~5nada ındfılad~lın • Stokhotm 31, -· •Banknot 231 _ 

"t Yüzgeç ve zeki neferimiı: knı _ vu
1 

1!u ve netayıcı taruau e 1 e. ·,·----- Çekler __ ...._ _ _. iLAN 
~rii görünce; g{iya kaç.amı n· ce.rtır. . . . • Londrı 6!0,- • Stokhlm 3.tll75 
~larm ak il k k 

1
Y 8 - Mumaıleyhın emrıne fır . 

1

• Nnyor~ o.79~'1 • Vtyır. •.201" 

1rabzon Yolu 
ANKARA vapuru 26 eylGI 

PERŞEMBE günü saat 20 de 
Hopaya kadar. "5879" 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 27 eylul 

CUMA günü saat 11 de Mer· 
ıine kadar. "5879" 

1 rabzon Yolu 
KARADENiZ Vapuru 

Eylul CUMARTESi günü saa 
20 de HOPA YA kadar. (5929) 

lLAN 

Kütahya vilayetinin Emek lia • 
.zaaı içinde değirmisaz ve kızıl bük 
köylerinde timalen: Kızılbük kö. 
yü camii, Hacı Hasan değir.meni, 
değirmisaz köyü camii hattı mün· 
keıiri; şarkan değirmisiz köyü ca• 
mii Hoca Koz tepe hattı müstaki
mi; garhen: Kuru tepe, kör tepe 
maıak tepe beton sütun - ma§ik 
tepeden 208,10 dahili zaviye ile 
390 metredeki beton ıütun - kızıl 

bük köyü camii hattı münkesiri i· 
le çevrilmit 407,2060 hektar ıo..ra • 
zide Selanikli Hasan baba oğlu 
Hurıit taraf mdan bittnharri mey· 
dana çıkarılan linit madeni 99 se
ne müddetle adı g~en uhdesine 
ihalesi yapılacağın-:lan maadin ni· 
zamnamesinin 36 ve 37 inci m:ıd
de!eri mucibince bu bapta bir gü
na itirazı olanların 9/ 8/ 935 gün
lemecinc!en itibaren iki ay müd • 

det içinde Ankarada iktisat veka
letine ve mahallinde vilayet ma

kamına ba istida müracaat eyle • 
meleri ilin olunur. "4602" 

lstanbul Harici Askeri r 
Kıtaah Uanlar1 

5124 kilo du!'al saç levha ka
palı zarfla eksiltmeye konmut • 
tur. Hepsinin biçilen ederi 20498 
lira ve ilk inanç parası da 1537 
lira 20 kuruıtur. İhalesi 11 -
11 - 935 Pazartesi günü ıaat 15 kctııia.rınr ,ı_urla1 arı kes~~~d'lya nı1z kanın motorbotu ve yelkenli di _ • Paıls 12.orı • ~Yadrld 5.8H9 

ı K rma aaa ı e ye· i b. 'k' ka k .1 kt' S • Mlltan 9.73:>0 • Berlln ı,97:-0 
~lerini indirerek arkada baih fer !r 1 1 yı v~rı ece ır. e- • Brükse 4.70ıf • Varşon uıso 
h·ılunan kücük sandala binerek ıa bınenın bat~ası ıhabulınd~ müre~e · ı • Atlıı• !!~.87-- • Bu:Japeşte 4,70J7 

ı e gelecekler. ~tı, v~aıtı mez re ıle tahlıs e- • renerrı ı.4470 • BDtres ıoı.•ıs-

Kütahyanrn Emet kazası içinde 
Çayır köyünde timalen: Kolfan 
beton sütonu, yaran kıran tepesi 

dedir. Sartnamesini görmek üze
hattı müstakimi, ıarkan: yaran kı 

re her gün saat 15 den 16 ya ka
ran tepesi, hallettiği tepeıi hattı 

8u ınüt 1 • !L_ •
1 

dılecektır. • Sofyı 63,83- • Belgrıd :14.9137 

fırka. kum~ e;mızk IT tt~boan e 9 - Sefinenin yaralanıp bat . • Amıtcrdın ı.ısı~~ • Yotoham• 'l.7596 

rjlbiıe b"ır Yn lkanıl' ~--u e ı ve em- maması ve yerinde kalması veya. • Praıı 19,!0 • Moskovı ıos7.-
t.ı e en ı -..vıiı ve por • ı. f' E 5 H A M ~al ile dol d ki d" nut se ıne sandallarının açılıp ----
ı,.. u san ı arı ver ı. k 'ht' 1. r_ • k" j "~Yı~a 

70 
. . . . . acmuı r ıma ıne meonı mez ur • r, Baatu o.~·>- Tramvay 9,-

di. 1 1 kilo dınaant yerl .. tınl· sefineyi ve sandalları garketmE"k ı •Aaadolıı ?ll.PO •Çimento ıs 8.7s 

lonra ! tr tamam hazırlandıktan için topc:u alay 59 Bl. 8 seri cebel lle]ı t.t5 ünyoa Oet -.-· 
1'eti a a ~ka kumand~bi~m IU • Dölü-iü Kemer burunda mevzi a . şır. liayrty• ıs.· ~ark Oe!. 
l'ini f,ıgıda yazılı hu ıte aul em . lacaktır. Ayni zamanda alay 176 •:'.1ertu Batuı !7 .. ~ Ralyı . 
hııİ; ile~' vı8 A,.aya emim~ede dan .bir takım piyade lbulunduru • ~~~~:C:~" -;:~ ··~e~ı;:-n eczı -'.
ltt'bik b a arla ha!eket ettik ve lacaktır, Sefinenin garkrodan SOP· -latlkrazlar - tahviller--' 

•a asına ıectık: ra firara tüaddi edecek düı-·-
~ SURET _. • ımTırt ftor.ı •~o 
• o~u A aandallannı cevirecek olan motor. • ıı n,90 
s1. li' • .l'~j'- 57 KlJmandanhiına ~o~la bir yelkenJi kayıfa yerleı . • . _ ıu '3.20 

rk.,.ma..w-.ı h·ılımek üzere cepane -.e mürette· •'•Ukr1&1Dab11t ı 94 -

l~h: 1 baıtiyle bir zabit lcumandaımcla iki •1rı11ı ııtlkra&ı 9s. 
._fl•t Mt. ıönderilecektir. ı 91M ıo. 

~:Jelrtrh -.-
rramYa~ 31,70 
flıhttm 44 -
AHdo!ıı ( ~3-

Anadolu il 4;\,-

ADldOlu il 1 l,40 
• \'ltlmusıı A 44 ~.) --;(j' 10 - Orada bulunacak efrad • Sıvu 'uraın 9~. 

ve hayvanatın mnaddı iatai ka. ==::::::::::::::::::::=:; 
Fır1uı Karargdlauıdu ki An 1 d Prrşembe CU:\lA 

26-Z-33' .. 
d~~ ._ Sa!ıili devir ve tarauut e • 
~İ· ~ra. .sıra. topçularımızın 
q ~ tı' ~ncınden karakollarımı· 
tici~ a.;: kavaidi medeniye ba
t~ e ~1 1ı r-1c ahali tne.kenlerine 
d~a t~la iraaı basar eden 
~ ıı.. • .. fıtıelerine sureti atiye. 

ıuır t&arr . . 
2_1 . ~ IC!'a edıleuktir: 

yı a ta ya an naklolunacaktrr. Takvı·m 
11 - ltbu taamız mah:ıllinde 

ıevk ve idaresine fırka iatmlri.m 'll•-----=t 
Bl K M 1 Gaı dofa~11 

• • Ü azimi evvel Jbrahim Gürı t-ıtıs• 
~fendi memurdur. Mumaileyh te . !'abah nama,. 
lefoola fırka ile teıiti irtibat ede- o~ıe nımııo 
cektir. Kıtaatı mezkure 27 _ 2 lkladı .... ,, 
- 34 te Antalya.dan hareket ede- Akşam uaıaı 
cektir. V1tsı oımu• 

lmsat 
TEBLIG: Yılıa ıtçea l{llale 

F. 57 K. Miralay Yıhıt talın rünlerl 

26 Eylül 
!7 C. Ahir 

!5.!11 

18.01 

•.oo 
it.O~ 

ııua 

11'.0l 
t 9.l\J 
4.ll 
!ifil 
9l 

27 F.ylül 
•8 C. Ahir 

!5.5~ 

18.IJO 

~Ol 

1 t.0' 
1!1.17 
18,CO 
19.:ıı 

4.l!l 
~8 

98 
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kartmııza dikildi ve kayıia .ekiz 

dar Komisyona gelmeleri. Eksilt
müstakimi, cenuben ve garben: 
hallettiği tepesi mebtei hudud 0 • meye gireceklerin 2490 sayıh ka

nunun 2, 3 üncü maddelerind~ is
lan beton süton . hallettiği tepe -
sinden 29,30 zaviye ile 1915 met- tenilen belgeler1r. birlikte teminat 

ve teklif mektuplarını kanunun 
rodaki beton siitona • ile çevril • 

emrettiği mühifrb bir zarf içinde 
mit 121,3800 hektar arazide Se - . • . 
IA ·k1· H b b .. 1 H ·a ıhale saatınden br saat evvel An· 
anı ı asan a a og u urtı , 

Z. H l't H·· · wl M h t karada M. M. V. Satmalma Ko -
ıya a ı , useyın og u e me , 

ı ·ı .. 1 O Al' "l Ö misyonuna vermeleri.(298) (5942) 
smaı og u sman, ı og u · 

mer, çavuı oğlu ~iza ve ~aba Ha- ı-n~~ıııııııııınııııı 
san tarafından bıtteharrı meyda· o t" n l -pera or - ro og 
na çıkarılan linit madeni 99 se · 
ne müddetle adı geçenler uhdesi- Dr. Mehınet Ali 
ne ihalesi yapılacaeından maadin 
nizamnamesinin 36 ve 37 dinci Bevliye mütehassısı 
maddeleri mucibince bu bahta bir f{öprübaşı: Er:ılnönü han telefon 21915 

güna itirazı olanların 9/ 8/ 935 ınıı-~ıtıf!llllllıııı:~ 
günlemecinden itibaren iki ay Dr Hafız Cemal 
müddet içinde Ankarada iktisat • 
vekaletine ve mahallinde vilayet Dalıiliye mütelzasıısı ' ' 
makamına da istita mi!racaat ey- Pazardan baıka günlerde sa· 
lemeleri Han olunur. "4601" at (2,5 dan 6) ya kadar lstanbul 

KELEPiR PlY ANO 

Bir borcun ödenmesi i~in meşhur Bu
vaslo markalı hir piyano sanda] be -
desteninde pazartesi günü satılacak
tır. (F.) 

Divanyolundaki ( 118) numı>.rah 

hususi kabinesinde hastalarını 
kabul eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
22396, yazlık telefonu Kandilli ?lr Muı~ '!-ihkam böli.tjii kumanda

'-'"1nız~ınıevvel .. lbr~~ efenrH 
"'fi·-· a takarrur ettığı v,.,,.hile 
&... ..... uın ftl -.l • • ~ 

Mlllı•~ Ş~lift 
Ala11 116, topçu, """ s1 lıtUcJ:am 

oolüıJti ve hcrayi "'..,,,,at l.-olordrı 
kumananlığına 

on mermi savurdu iae de isabet --~:---------------------------
ettiremedi v• hernedenae aonra ... ---- Akba müesseseleri •• -.._1 eraıYenıne yanftfaca . 

"" edt Wl Me vukubuJacak infilak. 
d,t rafut. • kereyi batıracak ka 

fl&lcr,e,ı •~ala lcili madcfei in
lirecekt· l>tr yelkenli kayığa yerleı 

ır. ltbu maddenin infilakını 

Fak&t az kaldı bu iaimi• yan 
yerde inkıtaa uğrıyacaktı. Çünkü 
biı: emrimize verilen kavıiı kara
ya cekip kaburgasına dinamitleri 
yerlettir:rken sanki bu isi ha.her al 
mrı gibi Alelcıand!'a biTdenhire 

vu ıeçerek dönüp ıitti. Bu ıu -
retle hazırlanan kayık berl(Ün a&· 

ba.h erkenden iki üç kilometre a -
çıta çılcarıhr, orada bekletilirdi. 
Fakat "'1 ıefer Alekaandra ortada 
Y,Oktu. ( A rkaıJı var) 

Ankaranm modern müease5eleridir. B~tün mektep kitapla 
rı, kırtasiye, her lisanda kitap ve gazeteleri en ucuz bu mües
aeıelerde teC.:arik edebilirtiniz. Umum kitapların ve gazetelerin 
Ankara bayiliği. Telefon: 3377. 



ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık ~aylık a aylık Aylık 

Jıtemlmtlm1.ade 7GO '20 236 110 
Yabancı yerlere 1360 726 400 lGO 1 

Po9t& blrlltfne J 
ırtrmJyen yerlere 1800 9GO GOO 180 

l'Orkiyenln her poata merkestnde KUBUNa abone yazılır. 

·-----------(Türk Elbise Deposu 

YAZI VE YONETIM YERi: 

latanbul. Aok ar11 caddut, ( ~AKl'l yurdu) 

\ld11re: 
l'ele1on 1 Yazı ıeıerı: 

- Telıı-at adrat: K 111C UN 

Poeta sutuw No 48 

H370 
24378 

lttanbuJ 

reminatlı ucuz mal istiyenler Hah çekapı Hacı Bekir karşısında 86 numara Türk elbise deposuna uğrasın Jar. istediğiniz yerli ve yabancı kult\aşları bulduğunuz gibi her nevi ıı' 
marlama ve hazır elbiseler vardır. Vere.siye muamele. Bir defa müracaat. 

!. 

~ 

1'lSPİRIN J.I 
2 ve 20 komprimel ik ambalajlarda 

bulunur . Ambalaj ve komprime· 
'\ 

lerin üzerinde halisli~ini tekeffül 
.........:~ 

eden ffi markasını arayınız. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~ 

nııııı oııiryılllrl ıe liııolırı ıııetme 1 mım i~ınıı illılırı 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

2119/1935 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

Ka .. : 
Altın . salf kilogram 16.376,424 1L.23.034 799. 60 
Banknot....................................... ., l 5.386.664 -
Ufaklı k...................................... . ,, 678.274. 93 

Oahlldekl Muhabirler: 

l'ürk !ı rası ... , ........ - ............. 1 L .476.055 87 

t : erlçtekl Muhabirler : 
Altın Safi kilogram 4.401,297 6.190.789. 20 
Altına tahvili kabil Scıbcst dövizlt' 1.722.105. 89 

Hazine Tahvlllerl : 
Deruhte edilen evrakı naktiye 1 
. arşılığı L.158.148.563.-
Kanunun o ve 8 inci mıd· 
delerine tevfikan. Hazine tara· ,., 10.640.380.
fıodan vaki tediyaı 

Senedat CUzdanı : 
Hazine booolan . ........... ............ L l .500.000 -
ncar1 senetler - ... _ .... _....... .. • •. f 4.00 f .164 02 

Esham ve Tahvilat CUzdanı ~ 

r Deruhte edilen enalu n•k· ı A\ tiycnin karşılığı esham Te ~ 31.512101.4( 
tıhvillt l itibari kıymetle 1 

B ) Serbest f;shım n Tahvltlt . .. 4.550.659 i5 

Alttn \le döviz üzerine anns 
r ahviltt üzerine ıvıns 

1 •• 30.S99.i3 
~ 3.624.0SS 19 

Hlsaedarlar·· .................................................. · 
muhteMf 

YekGn 

Lira LI,.. 

3909973853 

.476 055.87 

7 91289509 

148.108.183 -

ı 5.50 ı .164.02 

36.063.36 ı.ı 6 

3654658 52 

4500000-
ıı 379 915 2! 

266.695.97 J.44 

Se rm•r• ................................................... -..... ı 5.000.~ 
ihtiyat akçesi........................................................... 1 ~6.7 

1 edawUldekl e•nknotlar: 
Deruhte edilen evraı.ı naktiye L 158.748.563.-

Kanunun 6 Ye 8 inci madde· 
lcritıe tevfikan baıine tarı · 

fından vaki tediyar 

Deruhte edilen evra.. ı naı.tlyt 

bakıyesi .............. - .................. . 
l\a r şıb~ı tamamen albn olarak 

ı 0.640.380. -

148.108 183.-

tedavüle iltveten vazedilen ~-L_1_0._ooo._ooo. __ -_, l 58. f08. f 

Urk Lira•• Mevduatı : 
16. ı 84 255.!'i7 ~:::~:ı =:::: :~::::::::::~:~:::::: ~ ------· Döviz Mevduatı : 

Vadcslı 
Vadeli 

Muhtellf 

.................................. 
(2.965 554.14 

. 488.38205 

.............. -.............. , 
------............... --------·--········ 

13 453 • 

62922 

Yekin 66.695.9,!, 

2 M rt 1988 tarihinden ltll»aren: 
MuJlamZ:en bedeli 21808 lira olan 'okomotif ve otomotris kazan 

borularile buhar huruç ve duhul boruları ve bagalık çelik çekme boru 
lar 1 !kinci Teırin 1935 Cnma günü saat 15,30 da kapalı za1 f usulile , 
Ank-;ı.ra'da idare binaaınrta satın nlınacakdıJ'. 

, Iskonto haddi ,u.de· 8 1•2 - Altın Uzerln• avane. yUzde 4 1~ 

z Bu ite girmek isteyenlerin 1635,60 l iralık muvakkat ter.ıinat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ncu maddesi mucibince ite 
ıirmeie kanuni manileri bulunmaıi ığına dair beyanname ve teklifleri· 
ni ayni günü ıaat 14:30 a. kadar 1.r omisyon reialiğine verm"ıeri li.zını 
dır. Bu ite aid tartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire· 
ainden Heydarpaıada Teıellüm Müdürlüğünden verilmektecHr. 

(5494) 

D, D. numaralı gidiı - dönüt yolcu tarife.ainin Eylul 935 so-
84 

nunda bitecek olan mer' iyet ınüd deti, BirinciKanun 935 sonuna ka
tlar olmak üzere ve ayni tartlarla üç ay daha uzatılmı§tır. 

(2733) (5888) 

Muhammen bedeli 5444 lira olan 30 tane 500 kiloluk ve 3 tane 
de 250 kiloluk baskül 24 - 10 - 1935 Perıembe günü saat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu İ!e girmek iıtiyenlerin 408.30 li ralrk muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayjn ettiği veıikalar ve ite girmeğe manii kanuni bu
lunmadığına da~· beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon reisliğine vermel eri lazımdır. Bu ~!e ait §artnameler 
T eaellüm ve Sevk Müdürlüğünde Ankarada Malzeme dairesinde pa-
rasız olarak dağıtılmaktadır. (5815) 

Şehrimizin yeglne sazh lokantası 

Çağlayan 
''Eski Mu len Ruj,, 

5 Birinci Teırin 1935 Cumartesi akp.mı yepyeni programla 
açılıyor. Telefon : 40335 -............................ ... 

Erenköy kız lisesi satınalma 
komisyonundan: 

Okulumu.zun Rnelik 37 kalem 22150 kilo ve 34100 adet ve 
3300 demet yaı sebze açık eksiltmeye konmuıtur. 

llk teminat 170 lira 54 kuruttur. Bedeli 2273 lira 80 kuruıtur. 
lbiltme 11 - 10- 935 Cuma günü baat 1.4 te İstanbul Kültür di

• 

/ 
·' 

J/ 
(_ 

Y~dinci icra memurluğundan: Jandarma genel komutanlıgı" Ank 
Bir borçtan dolayı mahcuz bulu -

nup paraya çevrilmesine karar veri • 
len doğrama şerit makinesi kalas ve 
tezgah ve iskelet oda takımı 30-9-
35 pazartesi günü 12 den 13 e kadar 
Çemberlitaşta Tavukpazarında 10 nu-

.marah fabrikada birinci açık arttır -
maya çıkarılacağından taliplerin gün 
ve saatte mahallinde bulunacak me • 
mura 935/3387 sayı ile müracaatları 
ilan olunur. (V. No. 9273) 

sahnalma komisyonundan: 

ı•terlfiiünde yapılacaktır. Şartname okuldan görülür. Teminatlar -------------
iı. Sablbl: ASIM us - VAKrr matbuu 

Örnek ve eva&fına tamamiyle uygun olmak ıeregile 25,oo' 
tane harp paketi 4/11 /935 pazartesi günü saat 11 de jandarıo' 
genel komutanlıiı kurasında kapalı zarf usuliyle aabn alnı• ' 
caktır. Harp paketinin bir tanesi için 30 kurut paha biçil111İf ~ 
tir. lıtekliler ekıiltme gün ve saatinden bir ıaat önceye kad-' 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgelerle 5'd 
lira 50 kunıtluk ilkteminat parasniı İıavi sandık makbuzu vet• 
banka mektubunu muhtevi tekliflerini komisyona vermeleri -ti 
örn"ii her sün komisyonumuzda ıörüleceği ğibi tartnameıinİll 
de paruız olduiu • "2547' "5525" 

11a1ıldan alınacak yazı ile Liseler Muhasebeciliii V ezneaine yatırıla- NeHfyat dJreJrtörtı: Bef1k A.bme& SevenSo 
1 1 hl\ (5932). 


