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lsveçlilerin Türk 
Orijinl 

Türk ve İsveç dilleri arasındaki 
benzeyiş ve kıymetli bir kitabın 
garip mukadderatı. 

Yazan: Ali Nuri DUmaç 
(Yarınki sayımızda) 

Konsey Yeni Bir Tavsiye 
Raporu Hazırlayor 

Nevyorkta yapılan bir protesto mitin
ginde Musolininin resmini parçalamışlar/ 

liarar bölgesinde yaban
cılara neler yapıldı? 

Emlnönll Halkeoincle Bay 'Agah Sırn Levent .öylevini veriyor. istiklal ve Kurultay maritan çafınıyv.-

Dil Bayramını içten Kutluladık 
Halkevlerinde 

ve üniversitede 
törenler yapıldı 
Halkevinde yapılan 

$Oralar ve cevapları 

----

Türk Dili 
Avrupalı, Asvah, ,c\frikah, Ameri~:ah 

ve bütün Okeanı kaphyan engin 
insan ~urupları dillerinin anasıdır 

Dil kurultayının bundan ÜÇ yıl "Bütün bu buluşlaıın ve erişlerin şerefi ulu önderimiz, Büyük 
önce toplandığı 26 eyhll Türkiyenin 1 

Türk dahisi Kamal Atatürke aittir. Bunu tükenmez saygı ve Harar ,elinnin kapısı her taraf mda dil bayramı olarak 
,..__ _ ~( , · ç k k . 1 bbul edilmittir. sevgilerle söylüyoruz.,, 
"-Cllevre, 26 >i...A.) - Uluslar tır. ün ü onıey tavsıye er ra · . Bu bayramın ikinci yıl dönümü - -----.-ıı---..----~ 

loıyete.,i konseyi, İtalyan deleıe· porunu kabul edinceye kadar uz· her yerde büyük törenle kutlulan- Türk dili kurumu genel sekrctı•r, 
•i hariç olmak üzere diğer bütün latma usulüne devam olunabilir. mıt ve şehrimiz halkevlerinde ve B. İbrahim Necmi Dilmen ıara/ındwı 
devlet üyeleri bulunduğu halde Konsey bu aktamki ve Asamb· Univers1tede de törenler yapılmış· 1'iirk Dil bayramı ilgisilc, dil kuru • 
l.uıuat bir toplantı yapmıı ve bu le cumartesi ııünkü içtimalarım tır. mu adına dün radyoda ı·erilen 5Öylc· 
toPt..ir..tıdi~lıljrc-fiiM!...-m.r-t-.._ ... ,_.....,..__. ... ..,--4ı.....-t JiMIHöNO HALKEVlNDE vi111n.en >~: 
lllaılrlmm halli için takip edile- konsey gerek Asamble her za · Eminönü hakyerinde törene Sa:rm yurttaılar, 

~ l b'I k tam saat on altı buçukta Bay Ce- o ı .. d" 'tat"-•-•" -k k tek uıulü ittifakla kabul etmİftİr. man toplantıya çagırı a ı ece · • T h . . I .. I •1 b ç yı oncey 1 • • ura un yu ıe 
• ]a] a sının açı If soy evı e aı · buluı ve yaratıı kaynağında yeni bir 

tır. lanmı§ daha sonra ba§kan Bay A· şimıek çakmııtı. Türke varlığını, erkin· Kon.ey betler komitesinin ra· 
l)orunu her iki tarafca kabul e · 
dilınediği için incelememeğe ka · 
l'tr · · vermııtır. 

• Konsey, sosyete paktının 15 
htıci maddesinde yazılı tavıiyeler 

YENi BiR RAPOR YAZILACAK gah Sırr~. Leve.nt. kürsüye gelerek 

1 

)iğini, egemenliğini soyıallıiını bağıılı-
Ceneyre: 26 · (A.A.) - U1uılar §unları soyJemııhr: yan yüce Onder, Türk dilini de aydın 

sosyetesi konseyi batkanı, konıe . BAY AGAH SIRRI ANLATIYOR gözünün önüne almııtı. Bu bakııın ilk 
yin on beıinci maddenin dördün- ~ayın Arkad~ş!ar: .. .. verimi, 26 Eylul 1932 de yurdun her yı 
cü paragrafı mucibince tavsiye · .. -.Bu~dan uç yıl once, bugun, rinden ıelmiı bin ı.dar dilcinin Dolma· 
lerde bulunarak bir rapor yazma· bırın:~ı dıl kı.ım.lbyı .toJ!lan~ı; bahçe sarayında toplanması oldu. Birin 
sını teklif etmittir. Bu teklif top· ve boy lece yem bır devrımın . hu • ci Türk dili Kurultayı adiyle Türk dev· 
lulukla kabul edilmittir. yük sava~ı başlamış oldt~ Dıl ~· rim tarihinde yer alan bu toplantınm 

B. Eden, konaeye hitab ederek v~şınm onemle başladıgı bu gu- bugün üçüncü yıldönümünü kutlıyoruz . 
kırize timdiye kadar hiçbir çözge nu bayram y:ıı~n;a~<la· ulu~al Bayramınız mutlu olsun! 
bulunmamasından ötürü mütees. bayramlanmıza bıı:nı daha kat-

( Sonu Sa. 5 Sü. 3 ) 

lbra1tim Necmi Dilmen çalqma 
odasıntla 

•ldcında rapor vermek üzere, 1-
ttlyan delegesi hariç, bütün kon
•ey üyelerinden mürekkep biı 
tthrir komitesi teıkiline karar 
"etınittir. Bu komite itlerine ya · 
.... ~ sabah batlıyacak ve müm -
~ olduğu kadar çabuk bi · 
•recekt' ır. 

sif olduğunu ve baıkanın teklifi • ımş olu~o;ıız: . Ha~ıkatta hu bay
ne iıtirak ettiğini ıöylemiı ve bil. ram, bızım .. ıçın. l?ır kurtuluş bay- -------·-Ş--K--A N U N U 
haaaa demiıtir ki: ramıdır. Turk ılı nasıl yabancı· İ 

"Ra y ı k h"k-'\metl larm salğınmdan kurtulduysa, por azı ır en u u er, 
~tler komitesi gene kalacak· 

.Romen 
ısonusa.2sa.2ı rsonusa.Bsa.ıı Ücretleri hayat pahalılı-

uçak filosu dün geldi ğına uydur~akgerektir 

Filo komutanı Albay Neg re.ko Yeıilköyde - Romen uçakçılar lıtiklal marıımız çalınırken 

Ankaray · ı k . R a gıuece olan yedı 
•O:nen u w d" . 

ın· çagı tU~ ,.ehrımıze gel-
.ı, Ye ·p .. 

iıı • . . ~· .toy !5lP.syonund3 yere 
rn ıı. t ı r. 

tın ~ornenle:- uc~kçıbrımız, 1-fava 
"• on uir uçakçıdu. 1 

Selam halinde 

soloğluğu erkam tarafından kar· 
ıılanarak, Y eşilköypalasta izaz 
edilmişlerdir. 

Hava bozuk Llduğu ıçin uçak · 
çılar yollarına devam etmenıİf -
ler ve kendilerine ayrılan otomo-

billerle Perapa!aa oteline gelmi! · 
lerdir. 

Hava iyi oluua, bugün Anka· 
raya gideceklerd;r. Gelenler Al · 
bay Negreskonun komutıımlığı al
ttında on bir uçakçıdır. 

Türk işçileri, imkan nispetinde medeni 
hayat seviyesine malik kılmak, iş 

verenin menfaati icabındandır. 

.. 

Fabrikatörlerimiz, ve ifçilerinıi;; 

lı Kanunu üzeride neler dü· 
fÜllÜYorlar '! Bir haftadır devanı 

eden anketimizin çok büyük bir aiti -
ka uyandırdığını görmekle memnun 
oluyoruz. Layihanın kanunlaşması • 
mn yakınlaıtıöı şu günlerde bu mev
zu üzerinde Ueri sürülebilecek fikir • 
lerin çok faydası olacağını sanıyo -
"'UZ. Bütün işçUer düşüncelerini kı -
ıa olmak şartUe bize yazabilirler. 
Bunları sırasUe basacağız. 

Bugün lstanbul ldrofil pamuk fab
"'ikaları Türk anonim soıyetesi direk· 
törü bay Sabri Pozam'ın düıüntlük • 
lerini yazıyoruz. Düfiin<'elerintle da • 
tma bitaraf kaldığını t'vvelti işaret e
den flt'RÇ direktör bfae şunları .öu • 
ledi: 

(Sonu Sa. 6 Sü. 4) Bay SaMi Pozam 
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ltalya zıhlıları 

Yunan Jimanlarına haber 
vermeden niçin girmişler 

Atina, 26 (A.A.) - Atina -&· 

jansı bildiriyor: 
Bazı Yunan limanlarına bir ta

kım İtalyan hup gemilerinin ön . 
ceden haber verilmeksizin girme
leri hakkında salahiyet!i memba
lardan bildirildiı?ine göre ltalyan 
makamatı Yunan hükumetine fU 
izahatı vermiştir: 

Yunan hükumetinden evvelce
den müsaade a1maksız n Yunan 
kara sularında geçenlerde dur -
mak mecburiyetinde kalmış olan 
lta)ye.n donanmasına mensup ge
miler Yunanistan& gitmiyorlardı. 
Bunların Yunan kara sularında 
durmaları dütünülmemit bulun -
duğundan vakit ve zamaniyle Yu
nan hükumetine haber verileme • 
mi§t'İr. Bu yüzden bu duruşların 
ne siyasi, ne de askeri hiçbir ma· 
hiyeti olmadığrnı söylemek fazla· 
dır. 

Ayni çeveıılerde yuKarıki iza
ha dayanarak söylendiğıne göre: 
İtalyan gemilerinin Y'1nan kau 
sularında durmaya mecbur olma· 
larma bazı ga~eteler tarafından 
verilen manayı ne hadiseler, ve 
ne de İtalyan ve Yunan hükumet
lerinin siyasaları haklı göstere · 
mez. Bu siyasa en derin kar§ılıklı 
dostluk hislerinden gelmektedir. 

Ger edenin Ahmetler 
köyünde yangın 

Bolu, 26 (A.A.) - Geredenin 
Ahmetler köyünde: dün gece bir 
yangın çıktı. 15 ev, 30 samanlık, 
15 ahır temamen yandı ve yalnız 
bir ev kurtarıldı. Köylünün zahi
releri ve eşyaları da yandı. 

' Yanğınlbir aliırdan ve köylü • 
fiun geee Jiayvanma çıra ile ba -
karken otların tutuşmasından 

çıkmıştır. 

Sovyet Rus - Çekoslovak 
dostluğu 

Mosko,·a, 27 (A.A.) - Kızıl ordu 
genel kurmay başkanı Egorof Çekos-
Jovak süel heyetine bir şölen ''ermiş-

tir. 
Karşılıklı söyle\•lerde Rus - Çe • 

koslovak dostluğu belirtilmiş n çok 
kuvvetli olan iki memleket ordusunun 
ve genel barışı korumak için önemli 
roll eri anlatılmıştır. 

Dikkat 
Gazetemizi 
bulamıyanlara 
Bir haftadanberi, Boğazın Ru

rnclihisarında yukarı Rumeli kı

yısında (KURUN) arayıp bulama
dığını idaremiTA: ·;elefonla, ınek

tupht bildirenler var. Kendilerine 
bu özel ilgilerinden dolayı teşek

kür ederiz. Boğazın bu kı~mına ga
zete gönderen, oralardaki satıcıla
ra dağıtan bayi Boğaza gazete gön-

lerrnekte hususi masraflar yaptığını 
ileri sürmüş, masrafı ne ise bunun 
bütün gazetelerin satışına göre tak
simi esa ından gidilerek muayyen 
bir rnikdar ödeme üzerinden bir an
laşma yapılmıştı. Buna rağmen bir 
kaç gün geçince yine anlaşmaya 

aykırı istekte bulundu, kabul edil
medi. Boğazın o taraflarındaki da
ğıtma eksikliği bundandır. İdare 
özel vasıtalarla bunu teltifiye ça
lışıyor. 

Ancak yerinde daha muntazam 
almak istiyenlere abone şartları
:mızdan istifadeyi hatırlatırız. Bu 
takdirde gazeteleri yUz para yerine 
2 kuruşa almış olmak gibi bir fay. 
dalanmaları da olacaktır. 

Konsey Yeni Bir Tavsiye 
Raporu Hazırlıyor 

Harp malzemesi 
Amerikaya göre yasak 

olan ve o1mıyanlar 
Va~ington, 26 (A.A.) - Cıı' 

mur Baıkam Bay Ruzvelt öğle' 
den sonra bir beyanname neşret 
mittir. Bu beyannamede bund&~ 
böyle yabancı memleketlere ' jhr3 

CI caiz olan harp aletlerinin b~ 
listesi bulunmaktadır. 

'(Üaıyanı birincide) 

harııı korumaktan baıka ne gibi 
bir it yapılabileceğini ve bunun i
çin hangi yoldan gitmek gerek· 
tiğini dütünmelidirler. Bu bizim 
için uluılar ıosyeteıinin üyeıi ıı· 
fatile unutulmaması gereken bir 
mükellefiyettir.,, 

B. Laval, B. Edenin diyevini la· 
mamiyle onayladığını IÖyliyerek 
demittir ki: 

"K . onsey , aosyete nızamname • 
ıinin yazı ve ruhuna uygun olarak 
ödevini yapacaktır,, 

Bu hususi cebeden sonra kon· 
sey açık bir toplantı yapmıttır. 

Cenevre, 26 (A.A.) - Rapo • 
run ve tavıiyeierin yazılması iti· 
ni üzerine alan on üçler komite • 
ıi yarın ilk toplantısını yapacak • 
tır. Uluslar sosyetesi konseyi bat· 
kanı, konseyin kap ederse fevka
lade hadiseler karıısında derhal 
toplanacağını söylemi:tir. 

Adi~ababa, 26 (A.A.) - Havas a • 
jansı aytan bildiriyor: Söylendiğine 
göre, Harrar bölgesinde yabancı düş
manlığı htidiseleri olmuştur. Bu ha -
diseler, ağır mes'uliyeti idrak eden 
imparatorun iyi niyetine rağmen, 

mahalli şeflerin yabancılara tam bir 
koruma ,.e güvenlik temin etmekten 
Aciz olduklarını göstermektedirler. 
FAŞiST ITALYA HER ŞEYE KAR· 

ŞI GELECEK 
Roma, 26 (A.A.) - Popolo d'ltalia 

gazetesi diyor ki: 

Dil bayramı 
Yurdun her yanında bü
yük törenle kutlu/andı 

Ankara, 26 (A.A.) - Dil bay· 
ramı Ankara halkevinde büyük 
törenle kutlulanmıttır. 

Arasında Kültür bakanı Saff e~ 

Arıkan, T ekitler bakam Rana ve 
pek çok saylavlar bulunan büyük 
bir halk kitlesi Türk ilerleme ta
rihinin en parlak sayfalarından 

birini te§kil eden bu dil savaşınm 
kululanııında bulunmak için 
saat 18'den itibaren tiyatro bi -
nasını hıncahınç doldurmuttu. 
Törene, lstanbuldan naklen rad . 
yo ile verilen lbrahim Necmi'nin 
söylediği bir ayta ile baılamıı bu-
nu marşlar takıp etmiştir. 

Bundan sonra Halkevi başka -
m Ferit, daha sonra Besim Ata • 
lay birer söylev vermişlerdir. 

En sonur.da, sahneye gelen Mü· 
nür Müeyyet öz Türkçe bir §İir o· 
kumuştur. Bundan sonra Bayan 
Melahat Azmi bir konferans ver -
mit ve bun-.ı cumur baş~<anlığı 

1 
falrmonik orkestrumın kcnseri ta· 

1 
kip etmitlir. 

j EDlRNEDE 
, Edirne, 26 (Kurun) - Dil bay • 
1 ramı bugün saat 17 de halke,·inde ka
l ]abalık hir halkın coşkun gösterileri-

) 

le kutlulandı. Törende Trakya genel 
ispekteri general Kazım Dirik, ilbay 

, ve şarbay, bine yakın sayın, seçkin 
l yurtdaş bulunuyordu. 
l 'foplulukt.ı önce istiklal marşı söy 

lendi ve bay Şeref Aykut bir söylev 
,·erdi. Öğretmen bayan Macide ile B. 
Kemalin ve Turanlı oğlunun söyle\' • 
leri günün engin heyecanlarını bütün 
gönüllere duyurdu. Edirneliler ken • 
dilerini öz dillerine ve öz benlikleri
ne kavuşturan Ulu Önderlerini can
dan saygılarla ve sonsuz şükranlarla 
bir kere daha andılar ve kıvançlı bir 

ı gün geçirdller. 
lZMIRDE 

İzmir, 26, (Kurun) - Dil bay. 
ramı Halkevinde törenle kutlulan· 
dı. Kazını Nami ve muhtelif ay • 
taçlar devrimin önemini. yürüyil
§Ünü anlattılar. 

''Cenevrenln gUlünç teklifler.inden 
sonra, fa~st İtalya bütün hldiselere 
karşı geJmeğe hazırdır. İtalya, men • 
faatlerini ve haklarını tamamen ko -
rumasını bilecektir. 

Bundan ötürü Afrlkaya asker sev
kiyatı devam etmektedir. 

LiBYA GENiŞ BiR SÜEL KAMP 
HALiNDE 

Londra, 26 (A.A.) - Daily Teleı
raph'ın Mısırda Mersa Matruş ayta • 
rından aldığı haberlere bakılırsa, Lib
ya bölgesi geniş bir süel kampa ha • 
line gelmiştir. Blngazide önemli hava 
kuvvetleri topludur. 

Deniz UssU haline konmuş olan 
Tubrukta bir kruvazör, 3 torpido, 2 
denizaltı gemisi, 3 de deniz uçağı bu
lunuyor. 

NEVYORKTA !t!USOLINININ 
RESlfflNI PARÇALADTLAR 

Nevyork, 26 <A.A.) - Habeşista • 
nın salgına uğramak ihtimaline kar· 
şı prote to amaclle N evyorkta iki gös 
teri yapılmıştır. Bunlardan biri Ha • 
beş erginlik komitesi, öteki de harp 
ve f a,izm aleyhindeki birlik tarafın • 
dan tertip olunmuştur. Gösteriye 8000 
kişi katılmıştır. Bu esnada l\f uı;ıolini
nin büyük bir resmi parçalanmıştır. 

HABEŞISTANA GOZCÜ GÖNDE. 
RILE.UIYECEIC 

Cenene, 26 (Kurun) - Sosyete çe. 
venlerine göre Habeşistanın gozcu 
gönderilmesine dair dileği kont'ley ta • 
rafından kabul edilemiyecek gibidir. 
Bunun durumu yatıştırmağa. yaramı· 
yacağmdan başka ödevini de pek gü~ 
göreceği kestiriliyor. 

SÜVEYŞ KANALINDAN GEÇiL~//. 
YECEK 

Londra, 26 (Kurun) - Uzak şark 
servislerini yapan İngiliz ıemi kum· 
panyaları Süveyş kanalı yerine l'.Jmü 
burnundan geçmeyi kararlaştıracak . 
)ardır. Sebebi sigorta primlerinin Kı. 
zıl denizde bir harp ihtimaline karşı 
yükselmesidir. Bir kaç kumpanya şim 
diden karar vermişlerdir. 

ULUSLAR SOSYETESi GiTTiKÇE 
ZAYIFLIYORMUŞ 

Roma, 26 (A.A.) - Uluslar sosye. 
tesinin kurulduğu tarihtenberi gitgi . 
de zayıflamakta olduğunu isbat et • 
mek ergesi ile yazdığı bir makalede, 
Tribuna gazetesi, ne 15 inci, ne 16 n· 
cı maddenin İtalyayı mutazarrır e • 
decek bir tedbir makanizması tasar • 
ladığmı ve bu tedbirlerin ancak pakt 
metnine muhalif olarak alınabilecek
leri fikrini ileri sürmektedir. 

PATRASTA INGILIZ DENiZ. 
ALTTLARI 

Ati na, 26 <A.A.) - Patras körf e . 
zine beş İngiliz denizaltı gemisi gel • 
miştir. 

ROMADAKI FRANSIZ BÜYÜK 
ELÇiSi 

Roma, 26 (A.A.) - Fransız büyUk 
elçi~i, bay Suvich ile görüşmüştür. 

f,JUSOLINI iLE LAVAL GôRüş. 
MIYECEKLER 

Cenevre, 26 (A.A.) - Bay Lanı 
ile Musolini arasında bir görüşme ya. 
pılacağı hakındaki yabancı haber, 
yetkili bir kaynaktan yalanlanmak • 
tadır. 

GAZETELERE GÖRE 

Londra, 26 (Kurun) - İngiliz ga
zeteleri buıün (dün) Cenevrede top • 
]anacak Uluslar sosyetesi konseyinin 
çalışmasına büyük bir önem ,·eriyor
lar. Çünkü bundan sonra Habeş işi -
nin sosyete statüsünün 15 inci mad
_desine dayanmak ı:ıuretile incelene -
ceği tahmin olunuyor. Konseyin se • 
kiz günden evvel komite raporuna 
dayanan her hangi bir neticeye var -
mıyacağı sanılıyor. Bu suretle yeni 
bir mesele çıkamz.sa buhranın yeni 
safha~• ancak hafta sonlarına doğru 
başlıyacaktır. 

Gazeteler meselenin sosyete dışın · 

da hallolunacağı hakkında ~ayialara 
ehemmiyet vermiyorlar, bu teklifin 
İngilizlerce reddedilecini umuyorlar. 
'faymis'e göre, İtalya isteklerinde 
mantık ve vuzuh yoktur. Dayandığı 

teferrüat manasızdır. 
FRANSIZLARA GôRE 

Paris, 26 (Kurun) - Fransız ga • 
zeteleri bugün için bir takım öğütler 
kaleme alacak olan komitenin kurul
manası gözlüyorlar. Kuzey İtalya şe
hirlerinin birinde üç tarflı bir kon • 
feransın toplanacağı dedikoduJan 
yalanlandığı halde bazı gazeteler bu· 
nu pek uzak görmüyorlar. "Petit Pa
rhden,, e göre lngilzler raporun bir 
hafta içinde hazırlanmasını istemek· 
tedirler. Bir kısım delegelerin ise u· 
zun miiddete yanat olmaları muhte· 
meldir. Fransa ile lngilterenin emek· 
lerinin boşa gitmiyeceğine dair Mu • 
soliniden inanca alınmadıkça bir Uç· 
ler konuşmasına yanaşdmıyacaktır. 

"Echo de Paris) ye göre Fransa Ö· 

ğüt yolunda yavaş gidilmesine taraf· 
tardır. Fakat 1nıilizler bunu hızlan • 
dırmaya çalışacaklardır. 

Rapor herkesin sandığına röre, 10 
- 12 gün iç.inde hazır olacak ve böy. 
lere meselenin korkunç safhasına e -
rişilecekir. 

ASAıJIBLE BÜROSU TOPLANIYOR 
Cenevre, 26 (A.A.) - Uluslar aos· 

yetesi genel sekreterliğinin yaydıfı 

bir bildiriğe göre, a5amble bUrosu, 
toplantıların tatil edilmesi yahut 
sonraya bırakılması m~elesinl Jnce
lemek üzere yarın nya cuma günü 
tekrar toplanacaktır. 

Sürekli yağmurlar 
başladı 

Günlerdenberi rüzgarlı ve ku • 
rak giden havalardan ıonra evvel 
ki aabah §ehrimizde • liqlıyan 
yağmur, dün ve aun ıece aratı'k • 
larla sürdü. 

Gece ıiddetlenen yağmur teh • 
rin bazı mıntakalarında seller 
yaptı. 

Ziraat Bakanlığı Meteoroloji ensti-
tüsünden bildirildiğine göre, son 24 
sa.at zarfında Ege bölgesi tamamen 
ve kesif bir surette, orta Anadolu • 
nun Kastamonu, Bolu, Eskişehir çev
releriyle Uşak yağışlı geçmiştir. Öl -
çülcn miktarlar metre murabbaına 

Manisada 59, Turgutluda 48, Kuşada
sında 42, Somada 29, Dursunbeyde 
25, Kebsud'da 15, Tosyada 13, Alaça
tıda 11, Uşakta 9, Emcd'de 7, Bursa 
\'e Edremitte 3, Bigada 2, Bolu, Kas
tamonu ve Eskişehirde bir kilorram 
kadardır. 

Soma ve Bigada bir sis tabakası 
şehrin her tarafını kaplamıştır. An
karada dün saat 13,30 da başlıyan 

yağmur, vakit vakit şiddetini arttıra
rak saat 15,35 e kadar devam etmiş 

n metre murabbama dört kilogram 
bırakacak su nrmi~tfr. 

Çankırı Saylivı 
Sami öldü 

Ankara, 26 (A.A.) - Çankırı say . 
luı Sami Çölgeçen, bugiln Çankın
da nefzi dimağiden ölmüştür. 

Saylann cenaze.si, ailesi tarafın • 
dan Ankaraya kaldırılacaktır. 

Arnavutlukta isyan yok 

Ayni listede her hangi bir har 
çıkması takdirinde ihracı yas& 

olan harp malzemeleri de buluıt 
maktadır. Harp mühimmatı yaP 
maya yarayan iptidai maddele 
bu listede yazılı değildir. 

Liste altı nevi efyayı ihtiva el 

mektedir ki, bunlar da tüfekler 
mitralyözler, her türlü mühim 
mat, her nevi harp gemileri "' 
muharebede kullanılmak üzere 
yapılmıt tamam veya perakend 
halde tayyareler ve balonlardı 
ki bunların topla mücehhez ol 
maıı veya boınba atacak ıekild 
mücehhez olmaıı metruttur. 

Bir otobüsün ba
şın da o geçenler 

7 ekirdağından gelirke 
lli.stiklerini çivilerle 

parçalamışlar 
Tekirdağı lle lstanbul arasında i 

liyen ~för Hayrinin idaresindeki' 
numaralı otobüs, dün gece Çekmec 
ler arasında Haraml dere denen )·e 
de ~arip bir macera geçirmiştir: 

Otobüs Haramt deresine gelince 
birden karanlrklar arasından b8 
kfmselel'in Uzerlerine doğru gelmek 
te olduğunu gören şoför. durmuş, ıı 
istediklerini sormuştur. Gelenleri 
yol amelesi olduğu ve oradaki sad 
)ardan çıktıkları anlaşılmıştır. Ant 
leler, otobUsUn önUnd• clurmuılcar• 

- Buradan geçemeı.sinlz .. demi~ 
lerdlr. 

Havanın yağmurlu olması, otob 
sün ana yoldan başka. bir yolda gi 
mesine mA.ni olduğundan şoför: 

- Bu yoldan bugün sekiz otob 
geçti .. Yalnız biz mi geçemiyeceğiı 
Demiş.. Ameleler buna : 

- Zorla geçerseniz ilerde gününil 
zü görürsünüz .. Yol çivi ile doludU 
Karşılığını vermişlerdir. . 

Bu tehdidi bir şaka sanan ve ) ' I 

mi beş yolcu ile ge~ecek başka bir) 
da bulamıyan şoför, otobüsü sürınil 
tür. 

Fakat biraz ilerleyince, otobüs yo 
da saplanıp kalmı~tır. Bunun üzeri 
otobüs yolcuları inmişler, tekerle1' 
ler muayene edilmiş, lastiklerin yo 
konan demir çivilerle parçalanmış o 
duğu görülmüştür. 

Otobüsün tamirine başlandığı \"S 

kit söylendiğine göre ameleler tekt 
uzaktan taş atmağa başlamışlardır 
Otobüs tam yedi saat burada tatt' 
edilmiş, lstanbula saat yirmi Uçil 
geçe gelebilmiştir. Dün bir muhn~ 
rlrimiz, otobüs sahibi Bay Osman fli 
ri ile görüşmüştür. Bay Osman 1'11 

' şunları söylemiştir: 
- Büyük zarara uğradık. Yarın g 

nel savamanhğa başvuracağız. L8S 
tiklere giren çiviler de elimizdedi 
Yedi ~aat geç kaldık. Seferimize d~ 
vam edemiyeceğiz. Duyduğumuza ı; 
re, mUteahhit yolu çabuk yetiştirtt' 
nlecburiyetinde imiş, otobüsler ge 
çerse çalışma uzarmış. Fakat o pıU 
teahhit yolu yaparken ayni zama11 
da geçecek otobüslere yol vermeği 
temin etmeği üzerine almı§ bu1Ul1 
maktadır. Sonra bizim geçtiğimiz ~ 
dan bizden önce bir çok otobüsler 
geçmişlerdi. 

Tirana: 26, (Kurun) - Arna • 
vutluk ajansı, asilerle hükUnıet 
kuvvetleri arasında bir çarpıfm4 
olduğuna dair ecnebi kaynaklar . 
dan çrkan haberleri kati olarak 
yalanlamaktadır. Arnavutluğun 
her tarafında tam bir sükun vaT • 
dır· !!!m~e!!"'m!"'!!!!!es!!!!!i~n~in~v!!!!!e!!!!!r!!!!!d!!"'iğ""!i""!s!!!!!'o""!n"'!u~ç~l!!!!!a!!!!!r!""!h~şl<_.-: 

Amerikada kalkınma kında gerçin yapmakta olduğıı 
idaresi ve temel yasa kalkınma idaresine bildirmiıtir· 

Bu gerçin, B. Roosvelte 19. 
Va~ington: 26, (Kurun) - B. d 

R 
toplantı denesinde yeni bir en , 

oosvelt, kalkınma idaresinin te • tri nizamnam~i kabul ediJrrıe51 
mel yasasına uygunsuzluğunu bil· ni kongreden istemek husur;U11 
diren yüce divanın hükmünü üze. karar vermek imkanını vercce1' 
rine nizamnamelerin tatbik edil· tir 
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li; a r e t l e r 1 
arım ürünlerini 

13 kişi, ağır ceza hakyerinde: lcorumak 
. "1cı.nisacla bağ ürünleri ile ge· 

Kervansaraydan kaçırılan köylü kız' 
ı11erı b' h ,. l l ıl ır ay.ı yurtta~ ar top an· 
l cır. Kendi i~lerine dair konuı · 

' cır, Bu konuımaların mevzuu 
~§eyden ör..~e piycuaya çıkan· 
~? malın ucuzca satılma11nı te · 
ırı etmektir. 

Dağ başına götürülmüş ve 36 saat alakonulmuş! 

O' • Bu toplantının bir~ok dilekle· lstanbul aiır ceza hakyeri, Şile j 
1ilVQrdır. Fakat bana kalır•a, bu köylerinden Kervansaraydan Gül-

eh/ süm isminde bir kızı kaçırıp da • 1 

eri bir ,,i'enıip altında top • 
Qrtıcıh ğa kaldırmaktan, kaçıranlara yar 

mümkündür. Bu prensip dım etmekten, bu ıur;ları i,Jiyen-
tr • e Tiirk ürünicri İ•ter endüstri. lerden bazılarını yaralamak, döv
, ""er tanm malı ol.un evvelden mek ıuretile suç işlemekten tam 

nlara genig ölçüde d 3Vlet yar - on üç kitinin duru,maıma batln-1 
llt!ı111 temin etmektir. K 
"1em/e/ıetimizde Oı1 yıldan onuklarımız 

1 ~Q zamc:ndanberi endüstri la· F . . · 
' l)etleri kanun bakımından yar· est val munase•Jetıle gc-
• ~llttlcrr ıörmekteaır. fenrer yurtlarına döndüler 

d" Nitekim geli§liyen 'i ürk en • Balkan festiv3li münasebetiy· 
"'hiainde bunun terirleri göze le tehrimize ıelmiı olan Romen -
. Qcak kadar Jıeıkindir. Nite . ler de dün ak§am meml~ketlerine 
rrı Türk endiııtriıi devletin bu dönmü~lerdir. ŞehrimizJı- bu SU· 

~ernli Yardımları yü~ündenclir retle hiçbir Balkan heyeti kal • 
' •on yıllarda kendi.ini kurtar- mamııtır. 

~'t •ahiplerine )İizcle otuz kadar Yunan ve Yuaoslav heyetleri 
r •etirebümi§t:r. vali ve belediye reisi Bay Mu -

ı>Q t.f emleketin içinde yeni yeni hittin Ostündağa birer teıekkür 
ol ınrlar vücuda getirmeh, zengin telgrafı çekmişlerdir. Yunan h~ 
• 1'11.ıyczn •ınılları Türk enclü•tri - yetinin te~graf mcla ıöyle deni • 
lrte .... " O ak • O A ,. ... u~tcn yapm ıçın yegane yor: 

•llre icl. b • 
ı. "/çerisinde çok lutulkar ır 

İf '4y11i uıulü tanm ürünlerimi: mualirıeverliğ;n birçok tezahür · 
ı}lt de dii§ünmek yerinde olur. lerini gördüğümüz g:.i=el Türkiye· 
'lQtt~ 
) Q dıı pazarlara arııuluıal pi· den ayrılırken derin §Ükranları • 
,rı.cUarcı mal 11~nderdiğimize gö- mızı arz.eder ve duyduğumuz tak· 
: daha baıka yardım çareleri de dir ve heyecana büyük ,eliniz A~ 
lıı Clrncıntız, bulmamız gerekli o - tatürkün nezdinde de tercüman 

'· olmanızı rica ederiz.,, 
j,.· l>iinya piy.ı~asına çıkan mat Yugoslav heyf"ti ise telgrafna · 
~111: 

I meıinde diyor ki: 
I -ı,- IJ'i kalitede olma~,. . "llolkan lc•tiudllerintl• wörtlii-
:.;- Ucuz olmalı ğümüz hararetli hüsnü kabulden 

~U· 1 
- Arandığı yerde buluna· dolayı Yugoslav heyeti namına 

; ~İr halde olmak lazımdır. §Ükranlarımızı kabul buyurmanı 
i~ Yi kalite, bizim ürünlerimiz zı rica ederim.,, 

, to it tcıbiatin bir vergiıidir. Türk 
u~0§ı, Türk ıuyu, Türk ha -
ltQf tarım ürünlerimize oriji • 
fie <lamgcuuıı bc.aıyor. Bu yön -

it lcı-' • .. .. k . k 
fllr 1' ~a auıunece ıeyımız yo • 
~ abicıt bi~irr.le beraberdir. 

'»ıi Ctlzluk İ.§ir.e geline~: bunu te· 
~,~her feyclen önce bir taraftan 
ltiJ~ r"'let ifi, bir taraltan da teı· 
~ Cltı111cı meıeleıidir. 

~İrt ~let i§idir, ~ünkü devlet ha
let, ' 1111e giren bir takım mmral- • 
qtl v'!'dır ki, ürünlerin maliyet fi. 

"'ni "k . l '>t~ Yu •eltmeğe veaıle o • 
tiib tcıdır. Meıela dııardan gelen 

'eler k'·k·· l /./.. • u urt er ... 
QJqf,;lQs~ ürü~~n olgu.ı bir ha! 
lllıı ıneıı ıçın ldzrm o • 
fit,a ınttddelerin gümrük resmin -
Olq, ~11?1 tutulması buna bir çarr 
11
}' f!fcı ıleri sürülebilir. Nitekim 

fJi viki sanayi,, kanunu cndüı . 
6-, ltttıdcl-elerincle buna benze:
cictıt~ev! Yardım vazile•ini yıllar-

ı ~1 IÖrtnüftiir. 
>Qp,;cır, Üzüm ürünlerimiz için 
"t eı':l,~ bu nevi bir yardım da 
lir v 

1 1 •anayi,, eıa•ına mütena· e )' • 

Çöpçü uğramazsa evler
deki çöpler ne yapılır? 

Beyoğlu cihetinde birçok ev · 
lerin çöpleri sokc.ldara döktüklc 
ri görülmüf, ı11ru~turm.:ı yapınca 

çöpçülerin uğramadıklarından şi· 
kayet edilmittir. 

Her mahalieden çöpçü araba· 
sının muayyen saatlerde geçme -
si temin olunmu!tur. Buna rağ · 
men sokaklara ç.öp atılırsa atan· 
lar tiddetlc ce:;:alandırılacaktır. 

getirmek de akla gelen tedbirler
dendir. 

Türk mallarını İ•tıyen yerler~ 
de bulundurmak iti de bir devlet 
ödevi olarak yıllardanberi üzerin· 
de çalııılan bir mevzudur. Nite · 
kim Ekonomi Bakanlığı bunu te · 
min için en değerli zekôları ıeler
ber etmif, en cle~erli çalııma un
•urlarını Vekalet ve Türkolis 
kadro.una almıftır. 

Sadri Ertem 

mıttrr. le cevap verdi: 
Şevki oğlu Ali ile efe Mehmet -Kızım kaçırılıyordu. Babalık 

ve Sadık asıl vakayı yapmakdan, duygusiyle telita düttüm. Bu sıra
Ahmet, İsmail, Mehmet, Hasan, da çoban Aliye elle vurup vurma
Ali, İhsan, Sabri, Bekir, Nev • dığımı hatırlamıyorum. 
zat ve Molla İbrahim de m~htelif Hakyeri, kurulu,· birkaç Ş<'hit 
noktalardan ana vakaya karı§ • dinledi. Duru~mayı bat!;a ~a:' jtle 
maktan hl'lkyerine verilmişlerdir. rin de dinlenilmesi için bıraktı. 

!~~ab:b~s:iı~~la ~~::i~~~:~; ~· "" s·~·~ i iuç• ........ ;·~kt"~'b'i""'mm 
kolaylaştıran çoban Aliye elle vur 
duğu iddi~ olunuyor. IParise gönderılecek talebe 

Hakyerı hatkanı Ahmet Suat, nasıl seçilecek? 
davacıları ve suçluları sorguya . . .... 
çekmif, Gülsüm, vakayı şöyle an- Memlek~tım.ızden her yıl .. hutun 
}atmıştır: ma~r~fını ~zerı~e a~~rak , uç '~ .• 

- Beni Şevki oğlu Ali kaçll'dı. ne ıçınv~arııe hır Turk. talebe ıo~ 
Köyden yarım saat uzaktaki çef . d~rec~~·- yazılan Berlı~z mektebı 
meye ıtüğüm!e su almağa gitmiı. d.~rekt~rıle konu§tuk; bıze şunları 
tim. Suya gelir, diye yolumu bek ıoy}edı: . . 
lemi§Jer. Üç ay evvel öğlevakti ' - Mektebımızden Avnıpaya 
idi. Şevki oğlu Aliye Efe Meh - Türk tale~~ .~ö.~dertmeği biı: za : 
metle Sadrk, beni yakalamak ve mandır. cl_uşunuyordum. Parıstekı 
götürmek hususunda yardım etti- me~kezımı~e yazd~. ldare l!le~
ler. Cocan Ali ile İsmail de si • kczı hcyetınce munakaşa edıldı. 
lah atarak kaçırmayı kolayla,tır- Eirçok aı:a, müessesc~i~in ~rsıu
dılar. Dağ başında tam otuz altı lusal ~ahıyette olt?ası ıt!~arıl~~ ta 
saat kaldım. Şevki oğlu Alide al- lebenın yalnız Paı~ deıpl• ~ı~er 
tı patlar, ötekilerde mavzer vardı. m .... emlel~etl~re .. d~ gonderılmesı ı~
Dağ başında Sadık bana aeni vu- kanını ılerı ~nıyordu. Fakat ı: 
rurum, diye silah çevirdi. Ali de da~·e m.cr~czı .. başkam Kollon~, 
silahını çıkardı. Onun için bağı . · _kı csk~ hır Turk do~u~u~: T.~hsı
ramadım, kaçamadım. Bana baş_ lın Parıste ol~asmı ılerıv surou. Ve 
ka bir şey yapmadılar. Otuz al- b.a~l<an mevkımde oldugundan bu 
tı saat aç biiliç beklettiler. Sonra fı~!r kazandı.. . ... 
jandarmalar imdada yetişti. Bun- ı;:ak~t. bez:ı.ı~ d~cem! bu~u 
lar jandanna·lar gelirken ıilahları çok ılerıye goturmektır. lyı netı -
aa!<Jadılar r ' celer aldığımız takdirde, daha i . 

_ Şevk·i· oğlu Ali ile aranızda leri seneler için plannnız var. Bel
bir tanı,ııkhk var mı idi? Seni an- ki bu talebenin sayısını, birden 
niiiden .,,..,. babancl&n istem it mi ı. ikiye ve daha yukaıılara çıkara . 
d"., cak, başka yerlere de hurdan üi -1

-· Hayır. Aramızda hiçbir §ey lehe gön'dereceğiz. 
yoktu. istememişti! "Parise Türk t..'llebcsi gönderme 

Kızın anası Rukiye, şunları söy- mjz, imtihan neticesinde olacak -
ledi: tır. Fakat imtihan kağıdlan ka . 

palı zarflar içinde Paristeki idare 
merkezinden gelecek ve yine gö . 
rülmek üzere Parise gidecek, tale
be oradan seçilecektir. 

- Köye yarım saat mesafede 
orak biçerken birçok silah sesi i . 
§İttim. Koıtum, köye yakın gelin 
ce, birde baktım l<i, benim kızı 
ıürü·klüyorlar. Evlad değil mi? 
Götürmeyin, diye ate§e attım ken
dL,-ıi ! Şevki c5'lu Ali, bana gel . 
me, diye ruvel sıktı. Be!, altı el 
kurtun attı. Kolumdan yaralan • 
dım. Ali. kızımı evvelce isteme
mişti. Hic alakaları yoktu. 

Suçlulardan 5evki oğlu Ali, 
ıöyle dedi~ 

- Gülsümle be§ ıenedenberi 
ıevitiyorduk. Bulu~tuk, konuş . 
tuk. anası, babası vermediği için, 
beraber ba§ımızı alıp gitmeği söz
leştik. Zorla kaçırmadık! 

Efe Mehmet de, kızın kendi iı· 
teğile geldiğini iddia etti. Sadık. 
"ben orada yoktum bile! Poliste . 
ki ikrarımız doğru değildir. Da
yak ne olsa söyletir adama!,, de
di. Sonra da sözüne şu sözü kat
tı: 

- Yaram yoktu. Ondan şika -
yet için müracaat etmedim! 

Öteki suçlular da hep inkar et . 
tiler. Çoğu vaka yerinde hiç bu -
lunmadıklarını ileri sürdüler. Kı
zın baba11 Molla İbrahim de şöy-

"Talebenin Pariste yapacağı 
tahsilin nevi, kendi istidadına gö 
ı-e olacaktır. 

"Gelecek yılın eylUlünden itiba 
ren göndenneğc başlıyacağrz. Her 
yıl bir tane gidecektir. 

Mektebimizin tahsilinin devam 
ettiği üç sene içinde her sene bir 
talebe gitmek şartile Paristc üç 
talebe hulunacak demektir. 

"1\ıfaksadımız memlekete, kül . 
ti.ire faydalı olmak, halkın sempa
tisini kazanmak, istidatları teş. 
vik etmektir.,, 

Berlitz mektebi direktörü, Türk 
inkilabmm Türk dilini yaymak 
hususundaki yardımına da işaret, 
ederek, latin harfleri kabul olun
duktan sonra Berlitz usulü üzere 
bir "Ti.irkçe öğretme kitabı,. da 
yaph!:rım söylemiş ve bu kitapla -
rm Berlitz mektebi bulunan bi.i • 
tün dünya merkezlerine dağıtıl . 
dığmı anlatmıştır. 

Bcrlitz müe~esesinin bütün dün 
yada 350 mektebi Yardır. Şimdi 
Japonyada da, bir mektep açılı -
yor. 

fır, erinde bir hareket olacak· 

8q k"I" 
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~ )' ti a ı değildir. Hükumetiıı 
lii.rt;;,~ ımı Yanında bir de baık.l 
'tte4' ırıctt~ı bir )ardım1111 da gör
l,ri lerektir. Bu yardım da ürün· 

'Cl.IYoneJ b · ~q 1 .. ır fekiltle pazarla • 
orader111 ... • il egı temın etmektir. 

"1( .. c!eıela bizim incir mahmlleri· 
~ en .. d 

~'ut l Yuz e otuzundan la:ılan 
tedir ~ llrken mahvolup gitmek -
l'crt1 ... • u ararlııki fark, mali"et li-

··• Yiik ' " 8'Q ıe,fen ıcbeplerdendir. 
• :tdtın bl'uh ·· .. ..1 trı~a .,. a. uruncu er ara-
ltiuıe ~aırall :ırı azaltacak lefeli• 

Ôr~Df.N 8İR HAV.<\ 
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Franaa canbazhanelerlnt.."ı çalııan <Fratellini karde~ler) Avustralyoda bulunan bir cambazhane direl:töril tara· 
lıntlan çağırılmı§tır. Vç kardeş yola çıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle dünyanın bu en meşhur kor::il;lcrinin seyaha 
~n'l takip edecekainiz. Bu macertllfl ig icc takip edebilmek için bu resimleri keserek toplamak ve bir kolleksiuon . ~ --

1Gezintiler1 

Kaphca~arda 
Burcada dağlar cömert, ova 

cömert ve bunları hrslummış gi -
bi yerin altı da cör.::::rt. Bağrını 

yararak lı~kırtftğı s:ılarla yaı·a -
ları va3:/~rıyor, tutmaz. olmuı 
dizlerin aiJrılarını hesiyor, roma· 
tizmc:.nın oynak/ara saplanan dit
/erini ıöküyor. Etinizde böyle bir 
dert yoksa, siz:in de payınız unu
tulmamı§tır. Aydınl:k kubbeler 
altında kiihü .. t yaldızlı mermer 
kurnaların kahkahalarını din • 
liycrck keyiflenirsiniz. Bu ne kıo
rak, r.e fı.'~ır lıkır ve ne yosma bir 
giilü§tÜr bilıen:Z ! .. 

Hamamların yapılışı da gü • 
zel. Burada dü:.liiğiin gö::ü yoran 
yayvarJığı yok. Mermer bcua • 
maklc:rın cana yakın iıtili, daha 
ilk baki§ta ho§a gidiyor. Bu basa
maklardalii mini mini çağlıyanla
ra güneş vurdukça, üstlerinde e • 
leğim.ağm:ulan kemerler, köprü
cük/er kuruluyor. Külahlı ıadır -
varJarın elmcu aorğuçlarını kwıl· 
cımlandıran güneı, dııardaki 
güneşten ne kadar btı§ka! •. 

ilk kapının üstünde: "Ciğarcı 
Üe girmeyiniz!,, Buyruğunu o • 

kudum ve çubuğumu üfledim. I • 
kincide: "Yıkanmadan havuzlara 
el almayınız!,, diyorlar. "Aslan ai· 
zı,, için de gene böyle bir öğüt gÖ• 

züme çarpınca bir kurnanın ba • 
şına çöktüm. Sabunla tıkalı ku .. 

taklarımcla ıürekli uğutı'ular, vakit 
vakit keskin gümlcme!erlc t:ar6l • 
lıyor. Kendi kendime içerde ha • 
vuz keyli kızı§tı, diyorum. 

Temizlendikten sonra çepçeu
re mermer direkler, renkli taı;lar
dan kemerleı·le ku§atılmıg büyüll 
havuzlu yere girdim. HcwJ;z, c&ki 
Roma arenaları gibi basamak ba
•amak derinleıiyor. Firto!ayı a • 
danJar oturmuı. Kiminir. Yalnız 
ayakları suda, kiminin yalnız ba
§ı dııarda. Kimi de geniş bilezi -
ğin üıtüne yaslar.mı§. H avaz yeni 
olduğıı için, çok sıcak. Yüzmeğe 
heve3lenenler görülmiyor. Mer • 
mer direklerin gölgeleri ta dibe 
kadar iniyor. Titrek suda bunlar 
ejderhalcqmı§ korkunç ipek bö • 
cekleri gibi kırpı~ıyorlar. 

Hamamların hangi çağda ya ·• 
pıldığrnı bilmiyorum. Fakat ~ura .. 
da burada göze çarpan çini par• 
çalarında, Selçuk :;an'atini andı• 
ran kırıntılar var. Bu çinilerin ço
ğunu aeçen çağlar hırpalamlf. 

Sonradan vur.ulan yamalar, acı a
cı ıırıtıyor. Eski parçalar derin • 
tiklerinde ı§ığı biriktirip zümrilf 
yapar~en, ı:or.radan katılanlar, 

göğüslerini aydınlığa kapamt§ • 
lar. içlerinde ötekilerin balkıyışı 
yok. 

Böyle dü§ünürken, bir gümle· 
me Üc silkindim. Fışkıran bir •a 
dalgası üstümüze serpildi. Havu-z. 
kayniyordu. Anla§ılan ıabırsızın 
biri dayanamıyarak atlamıştı. O
nu görenlerin birçoğu )'Üreklene
rek daldılar. Hamam gümbürtü• 
ler içinde kaldı. Kulaç, tekme ses
leri, kahkahalaı, ıakalaşmalar, 
kukuriko!lar ba§ladı. Havada 
meneviıli sabun balonlc:rı da uçu
§Unca, kendimi bal.od.:& sandım. 

Yorulup çıkar.lor, İstakoz gibi 
kıpkırmızı bcuamaklara dizilirler
ken, delikanlt!ar biribirlerinin o
muzlarına kollarını atarak katar 
yaptılar ve yarı beUerins kadar su 
içinde düdük ~ala çala koştular. 
Buna "Tiren oyunu,, diyorlar. 
Kaplıcaların bı:t§lıca eğlencelerin· 
den biri imig . . <fo cıc::h, mermer 
6lcalz olan yerlerde göniiller ele 
kaynak olmu§ çok mu? .. rı cebri bir au uücıul 
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Isk in işl ·eri Süzan ismindeki 
daktiloyu öldüren iç işleri bakanlığından alınarak 

sıhhat bakanlığına devrolunuyor Telsiz işyarı tedainin 
telnar duruşması yapılıyor 

riyle ilgili olduğu tahmin olunu -A~ara, 26 (Kurun) - Dün 
akıam, yanında Sıhhiye Bakam 
olduğu halde, iç İşleri Bakanını 
ziyaret eden Başbakan ismet in • 
önü, Bakanla bugün de görüştü . 

Bu konuşmalar mevzuunun göç -
menlerin iskan ve sıhhi vaziyetle-

Köprü üstünde daktilo Süzanı 
yor. Geç vakit öğrendiiime göre, tabança ile öldürmekten suçlu o· 
iskan işlerinin ciahiliy~den alma- lan Anadolu ajansının e.ski telsiz 
rak sıhhiyeye devri hükumetçe işyarı Ali Fedai, ayni yerde dak . 
kararlaştırılmış, Kamutayın açı tiloluk eden bu yahudi kızını ta -
lrşmda sunulmak üzere bir kanun sarlıyarak öldürdüğü noktasm -
layihası hazırJanmışhr. dan İstanbul ağır ceza hakyerinde 

idama mahkum edilmiş, araların

Istani>ul Urayında yeni memuriyetler 
ihdas olunuyor 

daki vaziyete göre bazı takdiri se
bepler cezayi hafifletmiş, asılmak 
cezası yirmi dört sene ağır hapse 
çevrilmişti. Bu yirmi dört sene • 
nin beş senesi de af kanunu dola· 
yısiyle gitmiş, suçlu on dokuz se-

Ankara, 2S (Kurun) - lstan· 
bul belediye ve hususi muhase • 
helerinin birleştirilmesi üzerine 
itlerin artmasından dolayı me • 
murlarm maaşlarına ~pniş mik · 
yasta zam yapılması, y~niden ha-

zı memuriyetler ihdası iç lılen neye mahkum kalmıştı. 
Bakanlığınca muvafık gorülmüş, Bu kararı geçende yargutay boz. 
hazırlanan liste Finans Bakanlı muştu. Dün İstanbul ağır ceza hak 
~ıııca tetkik olunarak Başbakan- yerinde yeniden celse açılmış, dava 
İtfa verilmiştir. cı varisler avukatının evvelce son i· 

ki duruşmada bulunmayııına gö -
re şahsi hak ve tazminat 11 • 

An karada otobüs seferleri 
teğile duruımada hazır bulunamı 
yacağı yolunda karar verifmiş, bu 

Ankara, 26 (Kurun) - 1 Teş· 
rinde işlemeğe başlıyacak otobüs 
aeferleri 6 hatta ayrılmıştır. Bi · 
rinci hat Çankaya - Taşhan -
Keçiören, 2 inci hat Bakanlık . 
lar - Yenişehir - Taşhan - Ce· 
beci , üçüncü !ut Askeri fabrika
lar - istasyon - Cebeci, dör · 

düncü hat Bakanlıklar - Yeni .

1 
§ehir - Taıhan - Etl:k, beşin • 
ci hat Bakanlıklar - Yeni~e -

suretle yargutayın bu hlsustaki 
hir - Taşhan - Askeri fabrika kararına uygun hareket edilmiştir. 
lar, 6 ıncı hat Dikmen _ Bakan- Davaci varislerin avukatı Sadi 
Jıklar _ Taıhan _ Cebeci. Riza, bunun üzerine hakyerinden 

çekilmiştir. 
Evvelce Çankayadan Keçiöre-

Ali F efainin avukatı Etem Ru· 
ne 50 kuru~a gidildiği halde, ka- hi Balkan, bozmaya uyulmasını İs· 
bul edilen tarife ile 32,5 kurul'a tem iş, Kemalin başkanlığı altında 
gidilecektir. ki hakyeri kurulu, bozmaya uy • 

Tarifeler eskisine göre yüzde 
yirmi beş tenzili.tlıdır. Memurlar 
için ayrıca tenzilat yapılmak hu
susu tetkik olunmaktadır. 

muştur. Duruşmaya devam edile
cektir. 

Bir bacağı kesilen gencin 
tazminat davası 

1tif aden arama enstitüsü Avr upaya talebe yollıyacak Birkaç sene önce Ankara cadde 
sinde Remzi paşa zade Şevket tara 

Ankara, 26 (Kurun) - Ma • 
den arama itleri enstitüs~, yapı -
I'a~~~ bir müsabaka sınacında ka· 
zanacak 8 lise n&ezununu tahsil i
çin Avrupaya gönderecektir. 

Orta tedrisat kadrola
, ındaki değişiklik 

Ankara, 26, (gurun) - Orta 
tedrisat kadrolarında yapılacak 
deği§ikliklerin tetkikina bugün 
geç vakta kadar devam olundu. 
Kadroların ya:-ın tamamen tesbit 
edilerek tebliğ olunacağı umulu -
yor. 

Elr ihtilas suçlusu 
Ankara., 26, (Kurun) - lhtilas

aan suçlu olarak muhakeme edi -
len divanımuhasebat Jevazim me
muru Ihsan tevkif edildi. 

Hava turunun neticesi 
Ankara, 26, {Kurun) - Hava 

turunda derece kazanan filoları . 
mızın adları yarın belli olacaktır. 

Malige meslek okulu 
Ankara, 26, (Kurun) - Mali. 

ye meslek okulunda tedrisata bi -
rinciteşrinde başlanacaktır. 

Vaz geçildı 
Aırkara, 26 (Kurun) - Sümer 

Bank Avrupaya bu yıl taİebe ~ön
dermekten vazgeçmiştir. 

Bunlar, Avrupada okudukları 
müddet kadar mecburi hizmete 
tabi tutulacaklardır. Müsabaka 
sınacı Birinciteırinde 
yapılacaktır. 

Ankarada 

Hava kurumuna yapılan 
gardım ve mütekaitler 

Ankara, 26, (Kurun) - Türk 
hava kurumuna devlet memurları 
tarafından verilen iane:ıin müte· 
kait ve yetimlerden de kesilip !,e 
silmiyeceğinde tereddüt hasıl ol· 
duğundan maliye ianenin İstisna· 
sız herkesten kesilmesi lazım gel· 
diğini al&kalılara bildirmi,tir. 

lstanbul Kız lisesi coğ-
rafya öğretmenliği 
Ankara, 26 (Kurun) - İstan

bul kız lisesi çoğrafya öğretmen
liğine Bayan Adalet tayin olun 
du. 

Taymis üzerinde 
bir depo yanıyor 

Londra, 26 <A.A.) - Times nehri 
üzerinde kain ve İ!;erisinde yığınlarla 
ham kauçuk bulunan yedi katlı büyiik 

bir depodan yangın çıkmıştır. 300 it

faiye neferi saat uğraştıktan sonra 
hu yan~ını ancak hastırabilmişlcrdir. 
A tcş en üst kattan çıkmı~ n sırasilc 

alt katların her birine bulaşarak bü
tün binayı harap etmiştir. 

Deponun yanındaki eylerin duru-

f rndan atılan bir kurşun, "aktam,. 
gazetesi idare işyar1 . ,Şevkete İsa• 
bet etmiş, .Şevketin bu yüzden bir 
bacağı kesilmişti. Kendisi, lstan
bul dördüncü hukuk hakyerinde 

Remzi paşa zade Şevket aleyhine 
tazminat davası açmış, hakyeri 
dokuz küsur bin lira tazminat Ö· 
denmesine karar vermişti. 

Y argutay, bu kararı bazı nokta
lardan bozmuş, bozmaya uyul • 
muş, yeniden duruşma yapılmış
tır. Duruşma karar için kalmı§tır. 

1 ramva.gda yankesicilik! 
Eşref isiminde biri, cumartesi 

pazarından tramvayla evine dö • 
ncrken, sahanlıkta duran Veysi,Re 
cep, Apo~tol isimlerinde üç ki!i, 
saat ve kordonunu çarpmıslardır. 
Derhal yakalanmışlar ve dün ak
şam üzeri Tüzeye getirilmi§lerdir. 
Genel savamanyar Şefik, ara§tır· 
maya el koymuştur. 

~öbetçi eczaneler 1 
Samatyada: Erofilos, Aksaray da: 

Ziya Nuri, Karagümrükte: Arif, Şeh
remininde: A. Hamdi, Fenerde: Emil 
yadi, Şeh1.adeba.ında: ÜnİYl'rsite, E· 
minönünde: Agop Minasyan, Divan -
yolunda: Esat. Zeyrekte: Hasan Hu
lüsi, Kumkapıda: Belkis, Beşiktaşkta 
Nail Halit, Ga1atada Mahmudiye cad 
de.,..inde: Mi~l Sofronyadis, Taksim
de: .Nizamcttin, Kal) oncukulJuğunda: 
Zafiropulo, Şişlide Hamamda: Halk, 
Jfasımpaşada: Merkez, Hasköyde: 
Halk. 

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

Artvin vilayet olugor 
Ankara, 26 (Kurun) - Artvin 

kazasının vilayete çevrilmesi ka . 
rarlaştırıld ı. 

mu tehlikeli görüldüğünden bunlar ·--Bu akıam ----• 
boşaltılmıştır. Sümer Sineması 

20 ilkteşrin - Pazar 
GENEL NUFUS SAYIMI 

Sayımın bü!iin yurtta bir gün de başarılması soysal birl;k ve ça
lışmanın en güzel bir belgesi olaca kt?r. 
Bu büyük günde devletin buyruklarına hepimiz uymalıyız ... 

Başvekcilet 

istatistik Umum .Uüdürlüğ8 

Herkesin büyük bir zevkle 
seyredeceği 

KNOCK • OUT 
(iki genç kan) 

Nefis komedi müzikalini tak
dim ediyor. Oynıyanlar: 
Sanım sinema perisi 

ANNV ONDRA 
I ve kocası meıhur boks ıampiyonu 

Max SCHMELiNG . 
Jlavete::ı: Paramount Jurnal 
•- dünya havadisleri 

. 

Limanımızı ziyaret eden dost 
Yunan filosu :>aş komutanı vali 
ve belediye r~isi Bay Muhittin 
Üstündağa bir telgraf ~öndermiş · 
tir. Bu telgrafta ~öyle yazılıyor: 

" Bize gösterdiğiniz karde~çe 
ve candan hüsnü kabulden dola -
yı duyduğum en derin şükranları 
dost Türkiycnin sularındcn ayrı -
lırken bir kere daha zatı alilerin-e 
arzetmek isterim. Emrim altında 
bulunan Yunan bahriye ve tayya
re zabitlerind e de tıpkı benim 
gibi silinmez hatıralar bırakan bu 
hüsnü kabul, her iki memleketi 
biribirleriyle sıkıca birleıtiren 
dostluğun büyük bir istikbale ma
lik olduğu hakkındaki inancımızı 
büsbütün kuvvetlendirmiıtir.,, 

İtfaiyenin 13 üncü 
yıldönümü 

ltf aiyenin on üçüncü yıl dö -
nümü yarın saat on beşte Fatih
te direktörlük binasında büyük 
törenle kutlulanacaktır. Törene 
istiklal marıiyle başlanacak, bir 
söylev söylene~ektir. Sonra itfai
ye efradı tarafından beden hare· 
ketleri talimleri, atlamalar, kim • 
yevi maddelerle )"angm söndür • 
me tecrübeleri, yanğına çıkıt ha
reketleri yapılacak, maskeli top 
oynacak, maske iie koşulacaktır. 
itfaiye bando9u türlü havalar ç.a· 
lacaktır. Gece de bir eğlence ter· 
tip edilmiştir. itfaiye cazbandı 
geç vakte kada.r davetlileri eğ 
Jendirecektir. 

Temizlik kongresinde 
neler konuşuldu? 

Avrupada mceleme seyaha • 
tinden dönen uray fen heyeti di -
rektörü Bay Hüsnü dün bir arka
da,ımıza şunları söylemittir: 

" - 18 Ağıııtoıta Franklortta 
toplanan temizlik kongresi alt~ 

gün sürdü. Çöplerin topıama ıe • 
killeri etrafında görüımeler oldu. 

Bundan sorıra Berlin, Ham • 
burg, Dreıclen, Paris, Viyana, Ro· 
maya gittim. ArkaclQ§ımla birlik
te belediyecilik, temizl;k, itliaye. 
yol ifleri etrafında incelemeleı 

yaptım. Raporumuzu on beı gün 
:zarfında belediye reislik makamı· 
na vereceğiz.,, 

Şehir tiyatrosu 
temsillerine başlıyor 
Şehir Tiyatl'osu önümüzdek1 

Salı günü 935 - 936 senesi tem 
sillerine başlıyn<'aktır. Dört gece 
dram oynanacak, beş Birinciteş -
rin günü de saat on be:te çocuk · 
lara ilk temsil verilecektir. 

Ayni gece &aa< 20 de operet 
oynanacak, ertes! Pazar günü de 
sabah onda gene çocuklara ikin • 
ci temsil verilecektir. O gün on 
beşte ve gece 20 de de operet oy
nanacaktır. Salı akşamları mual
lim ve talebelere tenzilatlı temsil
ler verilecektir. Çocuk temsillerl 
çocuklara 15, velilere 30 kuruş • 
tur. 

1 KHa Haberler 1 
Çalışma saatleri - Birinci teşrinin 

birinden itibaren resmi dairelerde ~a
lı:;<ma saatleri deği~eccktir. Memurlar 

1 sabahlan dokuzda gelecekler, akşam 
1 on yedide t;ıkacaklardır. Öğle yapdo-

1 

su bir saattir. 
Yollara i~aret - ~ch\mi ccsme -

Maltepe, Kartal - Pendik. Kartal -
Yakacık yollarına arsıulu al lsaret · 

Pelia halterleri: ...................... 
Tramvaydan atlayan 
çocuğun başına geleni 

Ortaköyde oturan sekiz Y 
da Sabahattin Aksaraya gi 

bir tramvayın arkasına asıl 
Galatasaray lisesi önünde ) 
atlamış, karşı taraftan :ıeien 2 
numaralı otomobilin altında 

larak yaralanmış, sol kolu kı 
mıştır. Vücudünün türlü yerle 

den de yaralanan çocuk haıt 
neye kaldırılmıştır. 

ANNESİ PARA VERMEl'I 
CE - Küçükbel-ekte lbriktat 
kağında yedi numaralı evde 

turan akıl hastalığına müPI 
Salahattin annesinden para i 
miş, alamayınca camları kı 

tır. Bu ıırada ellerinden yar• 
nan Salahattin hastahaneye 
dırılmıt tır. 

KALP DURMASI - S 
yada Sümbüllü medresede ot 
kutçu Necati Fatih camiinio 1 

lusunda dolaıırken kalp du 
sından düıüp ölmüttür. 

DOLANDIRICILIK -

Limanda bulunan lıveç ba:nCll'I 

Vigland vapuruna kayıktan 
denkleri verilirken ıapan b 
lsmailln batına çarpıuıt, 

mıttir. lımail hutabane~ımııı1r1 
mıştır. 

ŞARKI SÖYLERKEN 
LACAKTI - Tl\rabyada 
sokağında oturan Haçik ~ 
don sarhot olarak sandala 
mit, ıarkı söylerken sandal 

rilerek denize düımü!lür. 
don tam boğulmak üzere 
kurtarılmıttır. · 

SOL ELiNDEN - Bekir 
Serif isminde biri yanında 111e 

;i olduğu halde f stikli.l cadd 

den sarhoı olarak geçerken ~ 
Kazımla aralarında kavga 
mııtır. Şerif, anlatılamıyall 

cisimle toförü aol elinden ehJ 
miyetli surette ynralamıf, y.'I 
lanmı§tır. 

OTOMOBll ÇARPMASl 
Hakimiyeti Milliye caddeıil' 
geçen §oför Mchmedin 2541 
maralı otomobili. Saime çar 
yaralamıştır. Şoför yakalantl'~ 
tır. 

•mı11Hmı111.-mnnm11wtı1m11mUMttı~-----" 

-Geçmiş Kurun/ar: 
27 Eylül 19 

Harp yok, 
Seferberlik var 

Bulgar başvekili Stanbulilki 
saat siircn mühim bir nutkll 
şunları söylemiştir: - Komşu 

lctlt.:ri lıarp ile tehdit etmiyor 
Her yerde hakim olan lıalk old 
cihetle ben de halkın kıyamını 
tediyorum. Biz harbi istemiyo ~ 
Çünkü lıarp ı•e cebir ile kazarııl 1 şeylerin nwlıafazası imkansıztlJ 
Biz Bulgar hudutları etrafında 
rcyan eden rnkayie karşı aıeırJI. 

tcma~ager ı:azi11cttcyiz.Riz hakiki 
bitaraflık mulıafa=a edeceğiz. 8 ,J 
yoldur, B<!fcrberlik .vardır. Fa r 
bu RCfl'rbcrlik silalı ile değil, kO 
ma iledir. Jcr konma.,ına ka ra r Yerilmiştir. Bir :,.. __________ ,,.,,,, ... 

ay i~indc bu iş bitirilmiş olacaktır. 



Yapışık Kardeşler 
~NG ve ÇANG = SAG ve SOL 

eöıem~ 46 m 11 llU~ll il lrnmım~ Yazan: Rudolf Van Wehrt l!m 

Hukuki Cevaplar! 
Okumuş Eng, 

hakimin bir 
davasını anlatmadan, 

dokundu! • • 
ışaretıne 

Yapışık kardeşlerden Eng, 
Çangı dava ediyor. Böyle yapı
fık vücutlü iki insan ara8ında
ki bir davaya bakan hakim, l.e 

türlü bir kararla duruşmayı so
na erdirebilir? Herkesi ve baş. 
fo hdkimlerle avukatlar olnuık 1 
Üzere bütün hukukçuları bil . 
hassa alôkalandırıcı olan bu en. 
teresan mevzu, hakikatin roma
nı olan bu değerli eserin yeni 
Bafhasıdır. Bugünkü bölcmdc 
davanın esasına giriliyor: 

Hikim, dosyeyi karııtırarak. 
"-sa girit yollu söze batladı: 

- Aranızdaki dava ... 
Cöınlesini tamamlamadı. Ta . 

:aınJıyamadı. Yutkundu, sesinirı 
k·~u deği ti, sağ elini masamsı 
Uraüye tiddetle vurdu: 

- Fakat, böyle dava olamaz. :nnn ! Bana bakın, bu pek mi • 
)' •~z fey ! Bunun tatbik:ıtında hi; 
d erı Yok! Siz 'Diri birinizden nasıl 
ta~"acı olabilirsiniz ki! Biribiri -
. •ıe Yapıfıksımz ! Bu hakyerinde 
~taıanlara tit Kannh kitaplara gö-
e dec;il vl . d' ... o , sag am ınsan ımagına 

Rore h k ·1· N s· d ta a verı ır. e ıyam ayız. 

l
e de Eski Dünyada! Burası Asva 

o t'ı"'d ... "b" ... . b · .;. ıgı gı ı ""'vrupa da değil, 

8~rası Yeni Dünya, Amerika! 
ı·~rle~i~ Amerika hükUmetleri 
~ Utnreıınd,en ş;mali Karolina ! 

Urada .hukuki bi.- takım kelime 
;h~ları sökmez, öyle kaçamak 
~Harı kapalıdır! Demek siz Miı
ıı: Eng Banken, yakışık almıyan 
t' te!•ette bulunduğu için, karde
d•rıizi hakyeri kıuariyle cezalan . 
~;ınak istiyorsunuz? Öyle mi? 
}> federsiniz, ama sizin beden 
h~P~nız itibariyle, bu saçmasaparı 
1) r 1•tektir. HaRlıyım, değil mi? 
... ~~anızı geri alıyorsunuz, değil 

1
• Ha? 

b 
1
Eng, kesenkes fU mukabelede 

ıı Undu: 

d - Ha.yır, böyle bir ıey aklım· 
'n b'l l) 1 e geçmiyor. Davamı geri 
ll'ııyorum ! 

ilet:- Fakat, bu davanızdan ne 
ll •ce hasıl olacak, sanıyorsunuz? 
tınu .. 1 ll •oy eaenizt?, Allah aıkına?. 
'na kalırsa .... 

Hakim, duruksadı: 
lr1tı - Neyse, h~Je anlatın baka -
!,· davanızı! Şıkiyetinizin seb'!

ı ned" ., E hl ır • vvefemirde onu anlı 
ıın hele! 

,111°lnıınuı Eng, hakime davasını 
ele '~aya girıtirken, önce onun 

ltlınki bir iıar~line, dokundu: 

ll'ııı - ~emin, Amerikada olduğu-
0 ~a l§aret ettiniz. Mükemmel! 
de halde müsaade edinız de, ben 
rak u. hatırlatıtınıza karıılık ola
hir 4•ıze bir şey söyliyeyim. Ben, 
tat d~erika vatanda~ıyım. Yurt -
leb 'Yeyim isterseniz! Amerika 

''•ınd b' f tiyle . an ır erd olmak sıfa -
ll'ıeri~ıze tunu söyliyeyim ki, A . 
'YYen ada suç hadiseleri için mu· 
h~k· kanunlar vardır. Siz de bir 

ırn olm k f . kan a aı atıyle ancak bu 
1. Unlara \Jyg· u h·'k"' b' •tai · n u um vere ı . 
d. nız. Buna mttb K 

ı ıa "l . uraunuz. en-
\ak 8 an_ı ~nsan dimağınıza göre 

11111 ııbı ·· .. 
t•na h:iknı" !orunen ıeyi, tek ba· 
lıız H k unuze esas tutamazaı -

. a Yerinhı vereceği bir hü -1 

küm, kanuna aykırı bir hüküm ol
mamalıdır ve olamaz! Kardeıim 
Çang, bana kartı yakıtık almıyan 
harekette bulundu. Karılarımız 
kavga ebnitlerdi. Kardeıimin ka· 
rısı, bundan dol:ıyı kocataına ti • 
kiyet edince, Çang benim üzeri . 
me atıldı ve .... 

Sözün burasında aalonda bu . 
lunanların kıkır kıkır gülütlerini 
duyan hakim, içini çekerek, onla
ra döndü: 

- Gülmeyi bırakınız. rica e -
derim. Burada olan fey, eğlence 
değil, muhakemedir. Bir davanın 
durutması yapılıyor. Bu, ciddi bir 
meseledir. Çocuk oyuncağı değil! 
Lutf en devam ediniz, Mister Eng 
Bankera! 

Eng, devam etti: 

- Kerdetim, ayyaıtır. Gecele. 
ri içki içer. Tam tabiriyle akpm· 
cıdır ! Gündüzleri it yolunda. A · 
va gideriz, balık tutarız, yahut da 
arabaya biner, gezeriz. Fakat ak· 
fam oldu mu, bir teviye içmeğe 

baılıyor. Kör 'kütük olup aızıncı . 
ya değin! Haddizatinde onun bu 
sarhotluğu benim için ötedenber! 
nahot bir haldi. Lakin, tımdi üs . 
telik bana kartı yakıtık almıyan 
harekette de bulununca, artık ea· 

kisi gibi birletik yaşamamız, im
kansız . Böyle ağır surette mua • 
meleye taliammül ed•me.m ı Sa • 
nırım ki, beni tokatladığını ve ba
caklariyle bacaklarıma vurduğu • 
nu, bana tekme attığını inkar e
demez. O taarruz, ben müdafaa 
halinde iken, ik:miz b!rden yere 
düttük. Yere düttükten sonra da 
beni hali dövüyordu! 

Hakim,' Engin sözünü kesti: 

- Biraz durunuz da tarifinize 
göre bu vaziyeti göz önüne geti . 
rebileyim! 

Y apıfık kardeılere dikkatle: 
hayretle ve hatta bir parça da 

korkuyla bakan hakim, onları bir 
an böyle süzdükt~n sonra, ıöyle 
dedi: 

- Anlatıldı! Demek kardeti· 
niz size kartı hu suretle yakı§ık 

almıyan harekette bulundu. Pek· 

ili! Sizin sözünüz ki.fi! Şimdi siz 
cevap veriniz, M;ster Çang Ban • 
kers ! Kardeıinizi dövdünüz mü? 

Çang, yüzünü ektitti: 

- Evet, ben kardeıimi döv -
düm! 

- Nasıl oldu da dövdünüz, 
canım?. Bu ne manasız ıey ! Ara · 
nızdan su aızmıyacak surette ya
ıamanız, biribirinizle hot geçin -
meniz gerekken ! Siz ki, yaradılıt· 
tan birletikainız, nasıl olur da! ... 

Anlatmaya mecbursunuz ! 
Dövdünüz, hi? Peki, bunun sonu 

neye varır? Sizin bir ayyaf oldu · 
ğunuz gerçek m;? 

- Arada sırada içe?im. Bu. 
doğrudur! 

- içersiniz demek! Kardeti • 
nizi dövdüğünüz de doğru. ikrar 
ediyorsunuz? 

- Evet! 
- Peki, ned~n? Sebebini de 

anlıyalım bari! 

(Arkası ı:ar) 

lbrahim Necmi Dilmenin Söylevi 
(Üstymıı birincide) 

Türk dili itini bu durağa aetirmez -
den önce Önder, 9 Ağuıtoı 1928 de 
Türk alfabeıini yaratb. Bu alfabe dili • 
mize ıoysal dünyada hakkı olan yeri ver 
miıti. Bu alfabeye yaraıır yolda lugat, 
gramer, terim yaratma itine de el kon· 

muıtu. Ancak bu yoldaki ilk çalıtmalann 
verimi, Atatürk'ün karanlıklan yaran, 
güçlükleri yenen, en kısa yoldan en u • 
mulmadık yükıek bulutlara varan deha 
ama göre yeter delildi. En küçük bir 
izden ulu bir anayo) bulan Önder, bu 
yetmezliğin neden ileri geldiğini hemen 
gördü. Dil devrimine doiru yürüyen 
yolun tarih kaynaima dayanma11 gerek 
liğini duydu ve yalbrak saçan sözlerini 
oraya çevirdi. 

Türk Dil Kurumuna öz bir kardet 
olarak kutsal eliyle kurduiu Türk Ta. 
rib Kurumu, yeryüzü tarihinin ilk kül
tür ıtıldannm Orta Aayadaki Türk ana 
yurdunda parladıfmı, oradan türlü göç 
me yollarıyla Ural· idil boyuna, Hint 
ellerine, lran yaylaama, Mezopotamya 
ovalanna, On Aayaya, Ege ve Akdeniz 
layılanna, Afrikaya, Atlaı Okyanoıu ya 
kalanna, Viıtül, Rayn, Tuna havzalan
na Çine, Amerikaya ve bütün Okeana 
yayılclıimı ortaya çıkarclr. Soysal yap· 
manın, bilginin, her türlü kültürün kay
nağı böylece belli edildikten son~ ye • 
niden dil üzerine dönülebilirdi. Tarihin 
•erdiii yeni aydmlıia söre yeryüzü dil
leri üzerinde Türk dilinin bir kaynak gi· 
bi gözden geçirilmeıine batlarnak, bu • 
nun için de bir yandan Türkçenin en es 
ki varlıklanna kadar derinletmek, bir 
yandan da batka dillerin etimolojilerini 
aratbrarak bunlarla dilimiz araamcla ta 
rihin, belki de tarihten öncenin karan • 
lıklan içinde unutulmut olan bağlılıkla· 
n bulmağa çalıtmak.- lıte yeni dil atılı
tının baılıca amaçlan bunlardL 

Birinci Dil Kurultayı, kurduiu dil 
kurumuna iki bijyük Çalıtma yolu söı • 
termitti. Bunlardan birincisi daha çok 
pratik olarak Türk dilini herlceain ko. 
layca öğrenip anbyabileceği tekle koy • 
makb. 1 kinciıi, daha gücü ve daha esas 
1111 i"e, dilimizin bütün dünya dillerine 
an, k:>ynak olduğunu ortaya ~rmak, 
i;unu &ittin lt~ dün,....... tanıtmalrtı. 

Oç yıllık salıtmanın ucunda, &u iki 
büyük yol üzerinde ne kadar ilerlemiı, 
neler yapmıı olduğumuzu, burada kısa· 
ca anlatmak İllerim: 

Dilim.2i bütün Uluıun kolayca anla· 
yıp öğrenebileceği bir ıekle koymak iti, 
kısaca ya:rı dilini konutma diline elden 
ıeldiii kadar yaklatbnnak diye anlatı· 
labilir. Soysallığm, i1eriliğin en &irinr.i 
ıarb, okuma yazma bilmektir. Biz Je 
bütün Türklere okuma, yazma, hesap 
öğretmek iıteriz. Alfabe deiitiminden 
aonra okuyup yazmada bir güçlük kal • 
mamıtbr. Yalnız okunacak fe)'in anla • 
tılmaaı da gerektir. Gazetelerde, kitap· 
)arda kullandığımız yazı dili, herkesin 
konuıup anladığı dilden ayn oldukça 
bu anlatılma iti sailanmrı olamaz. 

lıte bunun için, Dil Kurumu, yazıda 
kullanılan, fakat konutma dilinde yeri 
olmıyan sözlerin, konuımada kullanı • 
lan sözlerle deiitmeıine çalıımaktaclır. 
Kartılık arama yolundaki bunca emek • 
lerin sebebi ve hedefi budur, 

Yazı dilimizde yer all])lt, fakat halk 
konuıma dilinden uzak kalmrı olan söz
lere karıılık aramak çin kurumumuz 
ıimdiye kadar tU itleri yapmıfbr: 

1- Bütün yurt içinde halk ağzından 
söz derlemesi yapılmııbr. Bunun için 
bütün öiretmenler, dilseverler, devlet 
iıyarlan, Halkevleri ödev almrılardır. 

Köylere vanncaya kadar her yerde hal
km aizından duyulan sözler fitlere se
çirilmiı. ilçe ve il batkentlerinde toplan 
mıt, süzüle ıüzüle Kurum merkezine 
kadar gelmittir. Birbirinin tıpkısı olan
lar ilçe ve il merkezlerinde birlettiril • 
diji halde Kurum merkezinde toplanan 
fiılerin sayısı (140) bine varmıtbr. 
Bunlan koynunda toplıyacak bir (Der
leme Dersiıi) hazırlamaktayız. 

2 - Yazı dilinde çok kullanılan, fa • 
kat hallan konuıma dilinde yeri olmı. 
yan (1500) kadar kelime, gazeteler,•· 
janalar, radyolarla herkese bildirer<!r 
bunlara kartıbk aramak iti bütün uluaa 
bir ödev olarak verilmiftir. (Büyük Dil 
anketi) aclr verilen bu çalıtma bütün 
yurtta derin bir sevgi ve ilgi ile kartılan 
anıtır. Bu sözlerin hepsine selen karft" 
hklar sıralanarak (Türk Dili) bültenin· 
de ortaya konmuttur. 

3 - Ankete konmut ve konmamıı ya
zı dili ıözlerini kartdamak üzere, der • 
lemeden gelen fitler ile yüz elli kadar 
kitaptan Türkçe sözler tarablmıt, 7ürk 
dilinin varlıklannı, biç deiilıe bu varb
iın büyük bir kıımını koynunda toplı • 
yan bir (Tarama Dergıi) baıılmııtır. 

Bu dergide, timdiye kadar yabancı aam
lan 7000 den arbk söze kartı, bunları 
anlatan 30,000 e yakın türkçe söz var • 
dır. Bu türkçe sözlerin toplamtı dilimi
zin türlü ıiveleri ve varbklan üzerinde 
de kartılatbnnalar yapılabilecek senit 
bir çalıtma meydanı açımtbr. 

4 -Türk söz yaratma yollannı söı
termek ve bir kökten 'hir çok sözün üre
yitini ortaya koyarak, yeni yeııi sözler 
bulma itini berkeıin yapabileceii birtek 
le sokmak iıteiiyle, dilimizde söz kuru· 
mu yollan üzerine bir anket yapılınıt, 
bu anketin iki parçası baubp yurda ya
yılınıtbr. Bunlann verimi •e Kurumun 
çalıtmaları, baskıya verilmek üzere ha
zırlanmakta olan (Ekler Dergiıi) nde 
toplanacakbr. 

5 - En son olarak (Tarama Dergisi) 
ndeki karpbldar elenmit, gerekli sözle
rin kartılıiına yeni aöder yarablarak 
bir (KartıWdar Kılivuzu) yapılmıt ve 

berkesin (lÖzÜ önüne konulmuttur. Bu 
kılavuz, Oımanlıcaclan Türkçeye ve 
Türkçeden Oamanbcaya olmak üzere 
iki kııımdır. Cep kılivuzu teklinde ha • 
aılmıtbr• Herkesin kolaylıkla kullanabi· 
leceii bir biçimdedir. 

Bütün bu sayılan çabımalarda aöz 
önünde tutulan teYı yazı ve okutma di
lini elden seldiii kadar konuıma cliline 
yaklatbrmak, okuyacô. Türk çocuğuna 
en kısa bir zamanda en kolay yoldan en 
çok bilgiyi belletme yolunu bulmak, her 
Türkün gazete, mecmua, roman okur. 
ken okuduiunu anbyabilmesini safla • 
rnak olmuıtur. Yoksa karphiı aöateri • 
len sözlerin öz köklerinin türkçe olduju 
nu inkir etmek delildir. Bu büyük baki 
katin bütün ilim dünyaıma söıterilmeai 
zamanı da uzak delildir. 

Biraz sonra daha senit ölçüde anlat
maia çabpcağım: Araıtırmalanmız i · 
lerledikçe, biz, tiirkçed• ayn sayn de
nen dillerde de ae•ıili ana dilimizin kök 
&erini •• ~ laol w h-h 1 1 ,. ... 

Bunun içindir ki lali"11Zda ortaya ko • 
nan söz kartılıldarmı kimaeye zorla ka
bul ettirmeyi hiçbir zaman dütünmedik. 
Kılavuz, dilleri ve kalemleri durdunnak 
için değil, onlara daha geniı, daha var
lıklı söz ve yazı yollan açmak için orta
ya çılamtbr. 

Sonuna yaJdatmıt olan ita yoldaki 
çalıımalann verimi, yazarlarmuzm e • 
meklerine bağlıdır. Her yazarın yüre • 
iinde, yazı yazarken, yazıanu okuyacak 
olanlann sayıamı çofaltmak; düıünce • 
sini duyguıunu bütün Türklerin anlama 
ama yol bulmak aevgiıi yqaraa, yazıu
na hallan bilmedifi, anlamaclriı sözleri 
kantbrmaktan kolaylıkla seri durabi -
lir. Atatürk devrinin yazarlan, Büyük 
Önderin yaratbiı yeni aluaal de•let re
jiminin her19yden çok ve herteyden ÖD• 

ce halkçı bir rejim olduiuna anutamu• 
lar. Halkçı bir rejimde ber19y halle için· 
dir. 20 milyon tünden yalnız bir kaç bi
ninin okuyup anlıyacafı bir yazı, kalite 
ce ne kadar kuvvetli olursa olsun, ulu • 
... deierce çok seri demektir. 

Bütün yazarlar, bu büyük ve gönül 
alıcı dileğe yazılannı yaklaıtırmaia çalı 
ıırlana, pek kısa bir zaman içinde, Türk 
gazete ve kitaplannm büyük k11mı, hal
lan öz malı ol~r. Gazetelerimizi, Dersi· 
)erimizi, kitaplannuzm bir kısmını mil
yonlarca yurttatm okuyup anbyabilece
ii bir tekle koymadıkça tam ıoyaal bir 
uluı olarak kendimizi dünyaya tanılama 
yız. Bu büyük ülküye her yazarın yar • 
dım etmek iıtediiine İnanıyor •e pve
niyoruz. 

Böyle bir akıı. yazarlar için de çok 
faydalı olur. Bugün yazarlık, bizde in
aanm hayatını kazandmcı meslekler aı· 
raımda sayılamıyor. Bunun sebebi de 
sürüm azbfıdır. Gazeteci gazetesini se
kiz on bin yerine yüz bin, iki yüz bin 
olarak satarsa, bir kitap &et bin yerine 
yürı bin basılırsa, o zaman kalemiyle se 
çinelı!!ecek insanlar da güvenerek hayat 
lanm bu ite bailarlar. 

itte, birinci amaç üzerinde Dil Kuru· 
mu çalıtmalarnun nrpaı hanlardır. Hal 
in okutma itini en kolay ve en çabuk yol 
dan bqaracak, okuma öirenen her Tür 
kün anlıyarak, tadalarak okuyabileceii 
yazılar yaratacak bir dil; çıoculdarmu • 

zın en kıaa zamanda en çok ve en iyi bil 
gi edinmelerine yarayacak, taze kafalan 

ezberciliğe düımekten kurtaracak bir dil 
yurdun bilirlerini, yazarlannı birkaç bin 
kitilik bir azınlığın değil, gerçekten bü
tün balkın ve uluıun okuyup anlaması• 
nı kolaylattıracak bir dil ... 

Derleme, anket, tarama, kılavuz .. Bü 
tün bunlarla buraya doğru yürüyoruz ve 

öyle umanz ki, artık bütün Türk kalem 
aabplerinin birleterek yapacaklan yazı 
devrimiyle, bu it yoluna sirmiı olacak
tır. 

Bu mutlu bayram gününde, Kuru • 
mun ajzmdan bütün Türk yazarlarına, 
kalemlerini bu yola çevirmelerini rica e
deriın. 

Şimdi, ikinci, daha büyük ve daha de 
rin çalıpna yolu üzerinde de bir kaç söz 
ıöylemek isterim: 

A vrupada dil itleriyle uiraıan ve ea 
çoiu bainazlık kaygdaryle baib bulu• 
nan bila'inl•, nud tarihte Türldin bü • 
yük birincilik ve yarabcıhk haldanı ltil
malenmtlene, Türk dilinin ana kay. 
nakhk deferini de öyle bilmez ........ 
mqlarclrr. Günetia ıfliı, ona sözlerini 
yumuılarm bile kirpikleri araunclan nü
fuz eltili sihi, Türk dilinin birncilifi •• 
üatünliiiii de bunlum ..... tınmlan u • 
cunda kendini söstea memit delildir. J~ 
lerinden hakkı prardan üstün tutarak 
buna itiraf edenler de •..-dır. 

Bununla beraber, Tirk mliain ~ 
•arhimı derinlettirmek •• onan Witm 
dillere kök aalmq bir diller - old11-
iunu söıtermek. • çok Tüıke difel', 
Türke yarapr. Hele Atatürk çoculdan 
için bu, bem yükaek bir ödev, Mide bil 
,.ük bir krnnF· 

Türk Dil Kuruma, ita yüce ...._. i
zerinde de iki senit Te aaa yoldan ~ .. 
maktaclrr. 

Bunlarm biri Türk dilinin en eaki, 
en uzak, en ilkel ftl'hklanna clOjTu 

~ ..... tmmlu yapmaktır. B. 
yoldan yiirüy•ek dıı1imizin, biitün yer 
yiizü dm.ine ana lmyaaklık etmiı olan 
en ilkin aöz köklerini ltalmaia doiru si 
diyoruz. Yazılı olank elde bulunan -
eaki Türk dil uıtlarau, Orhun yazıtla· 
nm, Uypr yuılanm, Kltsarb Malmia 

dan om... ltplit Grkün'i. '~ 
en )Wli yolda çewhuwk aibi çabpnalar, 
aonuçlanm ••mele ,.aldapmf balunu• 
yor. Yazıda nönceki daha eski zamanla· 
rm Türkçe varlıldanm bulmak için de. 
en uzak•• bnflDUllll Türk yurtlann
da yapyan koaapm dillerini derinleftir 
mek serektir. Y abt, Ço•.., Klqu, Al· 
tay lehçeleri sibi ... alzmda ,. ...... , 
anmlimik edebiyata 1a.rqmum, dille
rin sözlüklerini lna İf ~ - yararlı inal 
duk. Bunlardan Yakut dilinin ltüyiik 
profeaör Pelmnki tanfmdan Ruaça ola· 
rak yuıhnq olan 1900 Miyik uhifelik 
IQsati 1-ttan bata cljlimju çenilmiıtir. 
Bu lqat bize dilimizin dinyaya yay,. 
söz köklerinden bir çoianu tanıbn1f bu 
~unuyor. Sibiryanm dolu kuze7inde 
yapyllD, kendi öz •erimini halk dilinde 
yapnuı olan bir dilde U.M8, ı-.. li· 
tince, Grekçe n bütün lndo • Oropeen 
sanılan n denilen dillerin ana kölderinl 
bulanc:a, hele Sümercenin mttan niha • 
yete kadar en eski tiirkçe oldaiu anla • ~ 

ııhnca derin bir hayranbja •• hayrete 
dütmemek mümkün delildir. 

Yine Yakutlar sı'bi Sibiryanm batı lna 
zeyinde yafryan Ço•qlanncla biri ruaça 
öteki macarca olarak yuılmıt iki küçük 
aözlüfünü de dilimize çevirmekteyiz. 
Çovat dili için Atmarin'in yazclriı ruı • 
ça büyük sözlüğün baımn henüz Sc>v • 
yet ülkesinde de tamamlanmamıtbr. ılit 
tikten sonra bununla da uirqacaiız. 

Kırgız, Kazak, Altay- gibi eski Türk 
lehçelerinin lqatlerini de bundan sonra 
ki çalıımalarla dilimize maletmek umu • 
dundayız. 

Kendi öz dilimize en eıki ve en il • 
kin kaynaldanna doiru yürüyerek de • 
rinlettirmek yolundaki çalıımalann ve
rimini bulmak üzere ikinci bir çabıma 
yolu daha kovalıyoruz: Bu da Türk di. 
linden ayn ve batb sanılan dillerin eti
molojisini aratbrmak ve bu yoldaki ça
bpnalann •erimini dilimizin söz lıökl .. 
riyle lcarplqbnnak yoludur. 

Bütün Avrupa clillerine kültür kay. 
nakbiı elmİf denilen eski Grek ve Li• 
tin dillerinin etimolojileri bize &u dille
rin Türk kakünden türemiı olduiun• 
pek aydm bir yolda ıöatermittir. Bütün 
Doiu ellerine •tık açımı denilen Arap-

(Lütfen ıa11f0111 çmrlniz) 



~ 6 - KURUN rr EYJ .. UL 1935 

Dil Bayramı münasebetile Halkevle
rinde ve üniv~rsitede törenler yapıldı 

(Üı& yanı l»rÜ&cdfl) han Seyfi tiirine fCSyle batlamıt • 

Türk dilinin de, y_ş.b'ancr dillerin tır: 
salğırundan öylece kurtulması g€· Sakın incinmesin nazlı bacılar. 
rekti. Çünkü bir ulus, asıl dilini Kenardan geçeyim yol sizin ol -
yabancı salğmlardan kurtarmak • sun 
la kendi erkinliğine kavuşmuş sa -1 Yüreğimde çoktur gamlar, acı • 
yılabilir. İşte bizim de erkinliği- ! larA.ıc..•lar iPeyı·m, bal sizin olsun 
rniz, büyük Atatürk'ün en yüksek Ei"' ~ 
utkularından bu devrimle tamam- • Bay oman Seyfinin bu tim tid· 
lamış oldu. Ondan ötürü, bu bay 'ı detle alkıtlanmıftl1'. 
ramda ne kadar sevinsek azdır. Halkevi temsil kolundan Bay 

Bay Agah Sırrı bundan ıonra Sadi, Faruk Nafizin bir tiirini oku 
e.ki dilin ne kadar anlatı!maaı muı ve dil tarihi arqtmna kolu Ü· 
aüç bir dil olduğunu göetermek yelerinden Bay Mehmet Halit Ba
m~sadile iki lcarakteriıt,ik parça yır da dil devriminin nasıl kurul· 
okumuı ve ıözlerini §Öy.te bitirmİt· dulunu ve dil kurultaymm binler• 
• ce halkın nasıl kendi az dili öi · 

tir· : k lattıkt • retmeğe NLtuiunu an an ıon 
Zaman zaman dilimizdeki bu -r ra ıözleTini §Öyle bitirmittir:. 

bozukluğu ve bu karışıklığı sezen- "-Türk ulusu savaş alanında 
ler ve öz Türkçenin savgasıru ya· siyasa alanında ekonomi alanında 
panlar oldu. Fakat bunu başar· olduğu gibi kültür alanında da 
mağa güçleri yetişmedi ve yeti • göz kamaştırıcı bir kazançla yük
şemezdL Bunu başarabilmek i · seliyor Ben bu inanı bu gerçeği 
çin, ancak , her işte önderimiz o • önünüzde söylerke seviniyorum. 
l~~ hüt~. u.~usa k~~ yolun_u Ve gönlüm bu sevinç içinde titrer
gcsteren Buyük Ataturk un demır ken vurdumu kurtaran uluscu bir 
ve güçlü ~d~si gere.!<ti· Ş~~di? sözle Türkü yeniden yaratan Büyük 
bu bayram ıçın yaptıgımız törem Atatürke minnetlerimi bir daha 
açarken. Büyük Atatürk'ün adını, sunuyorum.,, 
bin sa.ygr ve sevgi ile tekrar an • Koro heyeti tarafmclan ikinci 
mağı en büyük bir ödev bilir ve bir konser verilmi9 bundan aonra 
kendilerini derin saygr ve minnet. da radyoda dil kurumu Genel 
le selamlanın. sekreteri Bay lbrahim Necmi Dil· 

Btndan sonra orada hazır bu- men söylevini Termit ve balkeYi • 
lunan halkevi koro heyeti tarafın· ne selmi4tir. lbrahim Necmi Dil 
Clan istiklal ve kurultay martları men Halkevinde ilkin radyoda ver 
okunmuı, muhtelif ulusal parça • diii söylevin bir bülbumı yaptık 
lar çahnmıttır. Muzik bitince ta. tan sonra hazır bulunan halkm dil ü 
ir Bay Orhan Seyfi kürsüye gele . zerinde ıorduiu ıualleT üzerine 
rek iki halle tiiri okumUflur. Or • cevap vermittir. 

················-···-·-··················-·······-·- SORULAN SUALLER 
H Fan dilleri üzerindeki derinlettirme-
I•, hunlann ela Türk cliliıiia zeqin kay 
naimdan akıp seldiiini belli etmekte-
dir. 

Biri ötekini kontrola yarayan bu iki 
JO) üzerindeki çabpmlann Terimi ..... 
... da ~örülen lti;r!il(, hiç fiiphe bırakım· 
JOr ki, dilimiz bqün A'n'llpa1'f, Aıya • 
rı, Afrika,., Amerika,.. n bütün Ok•· 
m kaplıyan ea.sin insen sruplarnun dil
lerinin anasıdır. 

Bay lbrahim Necmiye sorulan 
sualler fUD}ardır: 

- Kültürü yeni kelimel~rle kar 
şılamak mümkün olabilecek mi? 

"- Kültür denince iki şey anla
şıln-. Biri ilk ve orta okuma ça
ğında öğrenilen kültür diğeri de 
geniş kültürdür. 

Yeni dilde kullanmağa başladı
ğmuz kelimeler belki yadırgana
cak fakat sonra bütün dünya dil • 
le1ine meydan okuyacak kadar ge 
nişliyecektir. 

ince noktalannı bilmelidir. 
Fakat biz diyoruz ki: Medeni · 

yelleri Orta Asyadan aldıkları gi. 
bi dillerini de buradan almışlar -
dır. Bunu göstermek ileride ka -
bil olacaktır. 

A vnıpa Alimleri belki bunları 
biraz yadırgayacaklar, fakat ta • 
rihi vesikaları görünce susacaklar. 
dır. 

- Bazılarımız henüz dil kuru • 
munun verdiii kelimeleri tama • 
men kullanılmıyorlar. Bunlan hal
ka nud öğreteceğiz. 
"- Dil işinin daha ilk günlerin 

deyiz. Kılavuz yeni satışa çıktı. 
Hiçbir kimseyi 5 • 6 bin kelimeyi 
ezberlemiye mecbur edemeyiz. 
Bu iş için çare aranmaktadır. Bu 
sebeple okul açmaya ihtiyaç var • 
dır. Okula devam eden ve daha 
doğrusu okuyan öğrenen halk bu
nu da kolayca öğrenecektir .• 

ONIVERSITFDE 
OniYenite edebiyat fakültesin· 

de yapılan töreni fakülte dekan ve 
kili lbrahim açmıf ve sözü profe • 
sör Bay Rasıp Huhaiye b1Takmıt· 
tır. 

Profeeör dil detifmesinin ta 
hqmclan sonuna kadar nud batla 
dıjını ilmi bir konferans halinde 
anlabmftır. 

Bundan sonra bir talebe duy • 
ıularmı aöylemiftir. 

DldER HALKEVLERINDE YA· 
PILAN TÖRENLER 

Dün Eminönü Halkevinde oldu 
iu ıibi tefıirdeki diler Halkev • 
)erinde de tören yapılmıttır. 

Betiktaf Halkerinde Dumlupı· 
nar yab okulu öiretmenlerinden 
Hamdi, Beyoğlu Halkevinden Bay 
Hıfzı Tevfik, Kadıköy Ha1kevin • 
de Kaöatq lieeai öjretmenlerin • 
den Niyazi Tevfik, 0.küdar Halk 
eYinde halk üyeleri tarafmclan 
Şitli Hallcevinde Bay Methi Şehreı 
mini Halkevinde Hasene Ilgaz dil 
denimi hakkında birer söyle. YeT 
mitlerdir. 

Bu söylevlerden batka radyoda 
verilen söylev halka dinletilmiı ve 
Halkevlerinin kor09u tarafmdan 
muhtelif uluaal parçalar çalmmıı· 
tır. 

Ba kubal bayram sününde, bütün 
'1D'ltatlanma bu inam bildirmek Kuru· 
mmnuz için büyGk bir eninçtir. Bu ... 
~ daha büyük bir borç Tarta, o da 
Mitin ba balaılana •e eritlerin tenfi, 
Kanunumuzu karan •• kol'U)'lln, ona 
iılaklar açan, yollar s&tenn Ula 0..de 
rimiz, Bü:rük Türk DW.i KAMALA· 
TA TORK'e ait olduianu tükenmez say 
sı ve ... silerle aöylemektir. 

-Aldığımız birçok kelimelere 
Türkçe k&künden diyoruz, acaba •---0-,-.-H-a-f-ız_C_e_m_a_I -
Avrupa ilimleri buna inanıyorlar 

Yutttaılanm, 

Dil bayramınızı içten kutlar, hepini· 
u matluhıldar diler, bütün bu ıevinsle
ri yaratan büyijk Atatürk'e uzun•• da· 
ima ıııldr ömürler dilerim. 

mı? Dahill11e miitehauııı 

"-Biz bu kelimelerin büyük Pazardan bqka günlerde sa· 
bir kısmını ihtiyaç kaygusile ve at (2,5 dan S) ya kadar lıtanbul 
yalnız okuma yazma bilmeyen hal 
ka kadar inmiş kelimeleri aUiık. DiYanyolundaki (t 18) numarah 
Dilde bizim olmuş kelimeler var • huaual kabinesinde hastalannı 
dır. Mesela ; Arapca dıvar ke • kabul eder. 
limesi. Bu kelimeyi cahil olanı • 
mız da biliyor. Avrupa bize iti • Muayenehane •e ev telefonu 
raz etmezden önce kendi dilinin 22396, yazlık telefonu Kandilli 

Aradılım Kadla 7 
nit alınlı ba§lndaki beyaz saçlara 
Leyi& llbamn artık afarmıı olan o 
eski ve mefhur altın sarısı uçlan 
kanşıyordu. 

Aşk, Macera ve Hayat Romanı 1 

Hasan ilhan da onun arkaamda 1-' 
idi. 

Ali elindeki zarfı en büyük karde
,tne uzattı: 

- Polise bir emktup .. Babam yaz • 
JDJ§.. 

DedL 
lfln iç yüzü bütün çıplaklığile mey 

.lana Çtkmıştı. 

Demek ki bu ölüm önceden ken -
;Jilerince düşünülmüf, hazrrlanmııtı. 
Şimdi şaşkınlıkları dağılmııtı. Çün
\İbabalariyle annelerinin batlıca 
felsefelerini hemen hatırlamıılardı. 
Onlar şöyle düşünüyorlardı: 

- Bir insan, istediği kadar yaf& • 
malıdır. Hayat bize defli, biz hayata 
kumanda edeceğiz. Ölttm, kö,e bafla
ruıda ha.lıyan tabansız köpekler gi • 
bf dir. Korkarsak saldınr, UstUne yil • 
rürsek ka~r. Yapma arzusu damar
lardan hislerden ve heyeeanlardan 
ctetn kafadan doğmalıdır. Y&§&mata 
akkımrz nrsa ilmek yanlıştır. Fakat 

)apmak hakkını kaybettiğimiz, yani 
hayat yükünü taşıyamadığımız ve ar-

B81em ı 7 

tık ondan tat alamacbiumz rtin, vU -
cut denilen bu et ve kemik torbasını 
sürümekten ne çıkar? 

Derler ki keneli kendini öldürmek 
arzusunu doiuran teY ancak bir is • 
teri, Nevrasteni, bir mellnkoli veya 
bir nostaljidir. 

Ferit llhanla kansı bu aösU yalan 
çıkarmışlardı. Çünkü onlar da bu haa 
talıklardan hiç birinin on küçük bir i
zi yoktu. 

Üç kardeş yatağın önünde, eller sar 
kık, baılar eiilmit, H8ll& durdular. 
Odada, bir mabedin, ruha kucaklryan 
ve insanı başka bir dlılJaya, bir bot
luk dünyasına götüren sonsuzluiu 
var gibiydL 

Bir sonbah&nn rünqi, uclan sa • 
rarmış çam yapraklan arasından aı -
zarak san perdelerden odaya serpl • 
liyor, mavi 7organlann, beyaz yas • 
tıklann, mai hablann flıerinde ve do
nuk yaldızlı kllrtlarla sıftllımf olan 
duvarlarda titriyordu. 

Öliilerin yüzleri daha çok aydıaJam. 
y_or ve ağarıyordu Ferit ilhanın re • 

••• 
Vedat, polis komiseri, müddelu • 

muml ve doktorla birlikte döndü. 
Ferit ilhanın mektubu açıldı ve o • 

kodu: 
"Bizim neden öldüğümüzü uzun 

usun ar&ftlrmayımz. Kendimiz iste • 
dik ve ölmeie karar verdik. Artık 
hayatın tadı kalmamııtı. Halbuki in
san, yqamıf olmak için dejil, tat i
çin yaşar • .,, 

"Tuvaletin üstündeki iki kUçti.k il • 
kör kadehi, bir likör .Urahisi bulaeak
auuz. Bunlann yanında ajzı damla -
lıklr kUçtik bir fite daha var. Uzun 
zaman çabprak huırlachiım bir ze
hlri oradan likör dolu kadehlere 
döktük. Muallarcla (abı bayat) deni
len bir teY varchr, onu içinc:e insan 
birdenı.re pnçlefir ve ölmezletir • 
mi§. Bu ıu da ölflm ıuyudur Ye ima
m derin, tatlı ve banın bir afk uyku
suna röttrtlr. 

.. otallanmıza IÖyleyinU: Ömer h
han adına Beyof lunda Uçilncil no • 
tere bıraktrtnn mektuba alsınlar, e
kuaunlar. Ona röre davranamlar. He
piniz ~ blmn. Gene ctirti191im 
demiyeceğiz zira_ 

Mektup burada birdenbire keallmlt-

iŞ KANUNU 
(Üstyanı birincid~) .. 

"- Kanunun ulusal istihsalde ça • 
hpnlar arasındaki münasebetleri 
tanzim ve ulusal ekonominin tam bir 
ahenk içinde inkipfını temin edece • 
ğine şüphemiz yoktur. it kanununun 
bilhassa Türk işçisinin it ve 
hayat şartlarının tanziminde pek ö • 
nemli bir yeri olacaktır. Türk yuTdU· 
nun ekonomik yük8elifini temin için 
memleketi smalleıttrmeti bir mecbu
riyet halinde gören yeni Tilrk rejimi 
bu ınnalleşnıenin en Jinemll tarafla • 
nndan biri olan it •e lfçl meeelestnl 
ihmal edemezdi. 

tı kanununun ana hatlannı lylee 
anbyabilmek için yurdun iç n dıı 81• 

yasa.sına !tikim olan partinin pror • 
ramını tetkik etmek bize bu husa1ta 
bir fikir verebilir. Cumuriyet Halk 
Partisi adından da anlqılacağı veç· 
hile milliyetçidir. O halde Mitin hal
kın refahını temin edecek bir tarzın 
bulunup tatbik edileceiine ftiphe e • 
dil memelidir. 

tı kanunlanmn yapdmuında l.ndl 
olan §eyler üzerinde durmak ı.te • 
mem. Ancak her memleketin M)'Al 
durumuna göre it kanunları arasında 
bazı farklar görmek mömkflndflr. Me
eell lngillz itçlıli daha fasla talbk 
ve lriiltfir lılertne lnem verdllf lçbl • 
dir, ki çalrttıfı yerin saflık .. rtlan • 
nı ihtiva etmesi, kiittlphaneler ve ban
yoları bulunmaaım ve it müddetinin 
kısa olmasmı ister, kanun da bunu te
min etmete utraıır. Diler bazı mem
leketlerde ise ücretler as oldujunclan 
i~iler birinc:i derecede ücret itile met 
gal olurlar. Nitekim yapılan grevle
rin çoiu ücretlerin çofaltılmaaının te
mini içindir.,, 

Bau Sabri Pozam, ırevlnin a · 
rarlarını da kıaaca anlatmlf, lııatı. • 
tiklere dayanarak grevlerin ifÇl ve 
patron için de nrarlar doiflrdıılvnu, 
çilnkll grev nnaaımla ffll'f"'ı11an a • 
nNlenln gündeliğini kaybefflllnl, ka • 
zancı daima az oldllprw, bu mlU • 
!'et içinde fabrika ıahiblnüa tk 9"" 
yanda bıraktı# için zarar gilrdüjifrj 
anlatmııtr. 

AMERiKAN SiSTEMLERi 

Genç direld~r. burulan ıonra Anw
rllcada tatbilc edilmekte olan Lebll lfl 
temini anlal""f, ıunlan eö11lemi1tlr: 

"- Bu sistemi Lebil adlı biri çıkar
mıştır. Çok f ayduı rörttlmfl9tilr. Me
seli, amele federasyonu• amelesini 
memnun eden, ameleabıin istirahatini 
temin eden fabrikalara bir hak veri
yorlar. Bu hak, o fabrika sahibinin 
bütün eşyalarının üstüne "ba etJ& a· 
melenin her türlü istirahati temin e
dilerek yaptınlmI§tır.., yazuıını tap • 
yan bir etiket yapıftırabllmeaidfr. Bu 
etiketi taşıyan e,ya her amele hatıl 
bir ~k mttnenerler tarafmclan ter • 
cih edilmektedir.,, 

ti. 
Doktor raporunu verdL 
Müddei umumi bir zabıt tuttu ve 

yazmın Ferit tıhana, altmdald tmza
lann da onunla kanl'lna ait oldufanu 
açıkça yazdı. Orada buhmanlann im ~ 
zalarını aldı. 

Gözleri i(:zarmıı olan dört ıencin 
ellerini sıktı: 

- ölüm hepimizin ufnyacafı IOD 

duraktır. Onu hepimiz bekliyoruz. Al· 
lah kalanlara uzun ömürler ve sallık 
lar versin. 

Dedi. Arkadqlarfyle beraber rlttf. 
••• 

Dört kardeı yalnız kalınca bir kaç 
dakika söz söylemekten korkar rfbl 
sustular. Bunda hiç fÜphMiz ilim a -
cısının, yasın pa)'I çoktu. Fakat bu 1 • 
lftler için yapılacak son vazifeler de 
vardı. 

Onları nasıl ve nereye kaldıraeak • 
lardı? acaba notere bıraktıklan va • 
siyet mektubunda bunun için bir flY 
yazmışlar mıydı? 

Neden sonra Ömer ilhan birdenbi
re doğruldu: 

- Ben Hasanla beraber notere rf· 
diyorum. Siz burada kalın? .. diye Ali 
ile Vedada söyledi. 
İki bftyilk kardeş iki buçuk iç saat 

sonra noterin yanında idiler. 
Noter ismet Kemal Bey, iri yarı, 

heybetli, temiz yürekli ve talr l'lllılu 

Bay Sabri bundan ıonra lf 
mbe cet'fJ/J verenler lıakkında söı 
li11enlc ıunlan demiıtir: 

"- iş kanunu nasıl olm41ıdır? 
ausuna kar§J söylenen fikirlerde 
kes kendi özel durumunu göz ön" 
tutmaktadır. Halbuki iş kanunull 
beklenen ilk i!j siy ile sermaye 
sında bir ahenk kurmaktır.,, 

ÜCRETLER MESELESi 

ücretler meselesine gelince; yt1 
dumuzda ücretlerin umumi surette 
oldutunu kabul etmek lizımdır. it 
sizlik Ucretlerin azalıp çofal-••u..-. 
lmil olacak kadar değildir. Bence 
retlerin takdiri 1'1 devletle allk• 
olmalıdır ki, devletc;tlfk vasfımız 
bunu icap ettirir. Bu da Fransız 
eşelmobil dedikleri sfitemle oımall 
dır. Uc:retleri, hayat pahalılıfına o1 
durmak. Bu esnada amele ile pa 
aruında UYUf&mamazlıklar otursa 
netlc:ede iki taraf da haklı (ıkar. 
Marsllyada 1920 de kabul edilnd 
Cenubi yeni Gal eyaletin de de tooS 
blk edilmektedir. Avusturalyada 
buna yakın bir mul •ardır. Bu 
hükılmet her )'il en az ve en çok 
delili teebit etmektedir.,, 

GOTVRV iŞ YE iŞ SAATi 

Ba11 Sabri Pozam awtlmlze kit 
ıılılc veren bazı fabrika ıahiple 
götllrll 1f ondütlerl ve bu ~k fal 
dfllı oldlllu fikrine karıı da fU 
-'i•leınlfUr: 

"- Buna terletid sistem det 
Bunda patron en iyi çalıpn iffl 
yapmakta oldutu iti esas tuta 
rUndelltfnl tesbit eder. Orta çal 
lfçl ullir. lı saatine gelince; bu 
tiurlnde fazla mtinakap zamanı 
mittir. Sekiz saat normaldir, bu t 
rada bazı itlerin hususiyetleri v 
kf, bunlarda sekiz saat kabul et 
m8mkün olmuyor. Mesel& ziraatte 
denlsdlfkte. Buna kal'flhk sekiz 
at çal111Jam17ac:ak itler de vardır. 
sel& demlrc:illkte ft1& çok fula 
rant •erea ~- pı'fanlan 
Ji1111&aa.tleri en çok bet saat ol 
dır. it saatinin 11samaamda pa 
bakımından bir kazanç yoktur. Ba 
11111Sta bir çok tecrtlbeler yapılmıt 
trr. Adını lllylemek istemem, bir ı 
rlka amelesini 11 saat çalııtınrkeO 
ldse lndlrmiı ve ıinntif ki, ayni 
aelds aaat içinde de verilml§tir. 

ÇOCUKLAR MESELESi 

Çocuklar meselesine gelince; 1 
yqındakl çocuklar kat'iyyen ip ki 
bul edilmemelidir. GtindUz hafif it 
lerde çabftmlabilaeler de ıec:e iti 
bir vakit dofru değildir. Alman 
bunu o kadar bariz bir misali gö 
mfittflr, ki.. Bir harpte Almanya 
bir mmtakasmdald ukerlerin mua 
yeneafnde çotunun sakat ve askerf 

(Devamı 1 nd ıaglado) 

bir ada•dı. öıaer ilhanla kard 
tanıyordu. Ölflm haberini alınca 
ce f8f1nr gibi oldu. Fakat ken 
çabuk toparladı: 

- Bunu anlamııtım biraz.. 
Dedi. 
- Nuıl? .. 
- Babamz bundan bet ıfin 

sabahleyin erkenden buraya ıe, 
Şimdi size vermek için saldamıı "' 
duğum mektubu teslim etti. Şu 
nm kenannda d6rt tane de te 
yazdı. Yfldinde besbelli bir renkti 
vardı, fakat hallerinden ceaa~l 
kunet okunuyordu. 

lamet Kemal Bey biraz durard 
Jatmaia devam etti: 

- Ferit llhaa bir aralık "artık 
yatın tadı kalmadı. Öyle ya, talll 
mlı 111 hu .. Yetmlf yıl.. Hangi soıı 
tem motlr claya•bllirdi?,, dedi. 
feleefe yaptık: "Her varlığın, htt 
;yin anası t.a41fttlr. 

J111a11Jann kimi sfisel kimi 
dofmUfl&, kimi uua kimi kula ,ı 
•Uf'&, kimi ... ·ut kimi avaJIJ 
117ona, kimi zeki kimi aptal yad 
mıpa, bunlar111 hepsi tesadUftell 
muttur.,, dedi& Bana cevap 
•- Belki ba11 noktalardan ve 
gelişi güzel bir h~kı-.ıa bu feJ 
dofru görünür. Belki dofrudaJ' 

{. .4.rlıaa tHlf J 



iŞ KANUNU 
(f.net aayf adan devam) 

Jatı llıJta~k d~recede olduktan an · 
'" hr. Bu me3ele incelenince, bura • 
~abril;a mıntakası olduğu ve her· 

1 
daha çocuklukta11 çalıfBl&ia 

.,.,:~ıı bulunduktan görülür. 

...._ce ite ıireeek çoeuklarda ip · 
.._~I aramak çok gereklidir. E· 

r "111llar ileri atirttltlrae, ilerisi için 
faydalı sonuçlar alınır. 

KADINLAR VE DOCUM 

ICadınlar dofum ve lobsalıkta it • 
117.aklaıtınlmalı ve bunlara ya · 
Ye?Jnfye verilmelidir. HattA ay • 

lllUtat rahatsızlıktan da söz 8ntln
llıtuJmalı, istirahatler verilmeU • 

SiGORTA iŞi 

it hayatında çabpnların dertlerl
~re anyan ı, kanunumuzun bil . 

sigortayı ihmal etmiyecettni 
nam. Slıorta prlmlerinla tedl· 

de işçi uf ak bir kısmını, meseli 
fazıa yüzde yirmi beşini nnnell· 
' Diğer kısmını fabrika ödemeli • 
• Pedak!r, çalışkan ve feragat sa· 

Türk işçilerini imkan nisbetinde 

1~~~1 bir hayat sosyetf!ine malik 
.._ it verenin menfaati icabıdır. 
ltçt ~bftrken ne kadar milaterih 

BU iŞi KOilllSIYONLAR YAPMALI 

Burada ıunu da UAve edeyim. A
mele ücretlerinin t.-bftinf komisyon· 
1ara vermelidir. Bili liraya kadar ay
lık alaa ffçl ile patron arasında ya · 
zıh mukaveleler bulunmalıdır. işe gi
rip ~a p.rtları açık olarak tee • 
bit edilmeHdir. işçiden ufak cezalar 
almt1'8& bunlar fabrika sahibinin ee
binde kalmamabdır. Bu paralar iMi -
nin kültür durumuna Jlbeltmek I· 
çin sarf edilmelidir. işçinin maap hac
zedilirse en çok maqınm ytlzde onu 
hanedilmılidir. Amele mUfe«ltleri 
olmalı, bunlara ameleden seçilmiş 

murahhaslar da ittirak etmelidir. 

KADIN ERKEK GONDELIKLERI 
FARK/ 

Kadın erkek gtlndeUJderl arasın
da fark olmamalıdır. Erkek fHIJer • 
den çok iyi it yapan kadınlar var • 
dır. Kadındır diye 50 - 60 kuruş ıiln
deltk vermek doğra detildlr. 

Bir de büyük fabrikalarm hulun • 
dulu yerlerde kantla denilen dik -
klnlar bulunur, i1Çiler burada akı 
veriş yaparak bütün kazançlanm bat
larlar. BGnlann lnUne geçUmelL Bu
nun yerine amele kooperatifleri ku • 
rulmabdır Ye bunlar ameleler nya 
onlarm getirecekleri kimseler idare 

randıman da o niabette fazla 
~~ Burada ıunu da kaydetmeliyim,!••---•••••••• 

., kanunu uıusa1 i' ahengini te - Denizyolları 

etmelidir.,, 

'h edecek ve amelenin terfihl key- · 
'-il tt de gözöntinde tutulacaktır. An· 1 ' L E T M E • 1 

'- tedbirler endfletrl tirllnlerlml· Acaa.lert ı Rankl1 - Klprlbqı 
lbaliyet fiyatlanmn bul ::rWrael· TeL 42.112 • Slrked ll8hlrdar ade 

fi 
1trtnı mucip olacaktır, ki bunu had- .... Han tel,.fon: 2274n ••• 

~"Raıiye indirmek mukabil tedbir- l -•ab,•on Yolu 
~ ılınması da llzmdır. Ba da u • -.. • 
~l lanayii daha kunetll bir te • KARADENiZ Vapuru 28 
~ lainıaye etmek, sanayi mahsul - EylQI CUMARTESi ıünü aaat 
il ba fazlalqtrtı allbette maliyet 20 de HOPAYA kadar. (5929) 
~nnı aeulatmakla olur. 

/( 

:-- BUGUNKU~ 

~PR!?.M!RJ 
.• ·.ot- ., l. : 
. ' .............. ~ .... . 

'1 - KURUN "!.7 EYLOL 1935 -

1111111 Llllrtlllrl ı 1111ıırı ı~mme unum ı~aresı ilanları 
Muhammen bedeli 18829,80 lira ,.,ıan 627,tiGO rr.etre mikabı 

çam dilme ve tahta 8 birinciteırin 1935 ıah günü saat 15,33 da ka 
palı zarf uıulü ile Ankarada idare binaıında satın ahna~aktır. 

Bu ite girmek istiyenleı ın 1412,,23 l:::ahk muvakkat ıl: .kanun~ 
tayin ettiği vesikaları, k1Lnunun 4 üncü maddai mucıbınce •.t 
ıirmeye kanuni manileri bulunmAdıjın.ı dair beyanname ve tekhf 
lerini ayni gün saat 14,30 a ksda:· .komisyon reisliğine vermeleri li 
znnd1r. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde 
ve Haydarpapda Tesellüm ve sevk müdüi'lüiünden dağıtılmak 
tadır . "\ "\ , \ . (5814): 

1 ıatanltul Evkaf 1114111'1111 Hanları 1 -------Osküdar Haaı Heana hatan mahallesinde Sultan tepeaind 
Yakfi7e ile tuamıf olunur Özbek ler derıümm tabdidi1le bir kıt' 
tapu senedinin verilmeai lıtanhal Evkaf Direktii1lüiünden iatenile 
bu yerin tapuda kayrtlı olmadılna dan 1515 aayılı kanun ve nizam 
mesi hükümlerine tevfikan tahkik at yapılmak üzere 15 - 10 - 93 
inci Salı tünü aaat onda mahalline tapu memuru ve mühendiı gön 
tlerileceğinclen bu 7erde tasarrufla alikuı olanlarm muteber belı 
leriyle birlikte Oıküdarda Dolan ~darda tapu daireaine 935/1 
dosya No.si1le bat vurmaları ilin olunur. (5918) 

Usküdar cumhuriyet 
müddeiumumiliğinden: 

Oıküdar Adliyesinin 200 çekiye kadar odun ihtiyaç piy 
narhı üzerinde açık ebiltme1e konulmuttur. Talıp olanların f&rln 
muini görmek ÜzHe her ıün Oık ıidar Miiddeiumumiliiine müra 
.. t etmeleri. Ve ihalenin 15 - 10 -935 Salı ıünü saat 10 da olaca 
ilin olunur. (5981) 

Usküdar cumhuriyet 
müddeiumumiliğinden: 



ABONE ŞARTLAR/: 
Yıllıll • •JlJ\ı: a aylık A7lık 

llemhketimbde 780 .., fıs 110 
Ya'bancı 1erleA 1360 72G tCM> 180 

Poeta blrlltlne J 
gfrmlyen yerlere 1800 ~ ttOO lAO 

ııırklyenln ber poata merkeztnde llUKUNa abone yazılır. 

YAZI \/ f YONETIM YERi: 

latanhuJ. Ankara .:addUI t tAIU'I yurdu) 

\ld~re : 24370 
reıeton I Yazı lşlert: 2'!79 

reııt rRI aı1resl: KUKtJ~ l•tanbuJ 
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AVDA 75 KURUŞLA 
Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ISITICI elektrik aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz - Hiçbir tehlikesi yoktur .. Otomatik ayar 
Peıln 66 lira - Bir ·s ile veA lira - 4 T de ile Ieılye 82E kiıa ayda 75 ......... 

SATIŞ YERLERi: 
SALIP AZAR MAGAZASI 
METRO HAN 
EI~EKTRlK EVl 
KADIKÖY 
BÜYOKADA 
OSKODAR . 

..; . 

Sahpazar, Necatibey caddesi, No. 428 - 430, Tel: 44963 
Tünel Meydanı, Beyoğlu Telefon: 44800 
Beyazıt, Mürekkepçiler caddesi Telef on: 24378 
Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 
23 Nisan caddesi, Telefon: 56,128 
Şirketi Hayriye iskelesi, Telefon: 60312 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ı w 23 1 S t 1 k 111 (, 1 S 8 S 1 
Nafıa Bakanlığından: r DlrektörlOğOnden : 

1 - Ekıillmeye koııulan İ! "Bolu Vilayetinde Gerede - Kızıl· fi ı - ilk Orta ve Lise kııımlarına yatı ve ıündüz, kız ve erkek ta•~be kaydına devam ol1&&&1u.ı•-~ 
cahamam yolunda Ulu ıu üzerındf! Betonarme Afatlar köprüıüdür. H 2 _ Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar ıelinebilir. 

1-tın. keı'.f bedeli 22.000 liradır. l..:.- lıtiyenlere, kayıt tartlarmı bildiren öğrenekten bir tane paraıız olarak ıönderilir. 
2- Bu ı~e aıt tartnamel~r v~ evrak ıunlardlr: . :c.-::a•ı mmma ŞehzadP.b•t• Poliı karakolu kıuıııında. TP-lefon: 22534 _____ ,1111 ... ., 

A - Ekııltme tartname11, 
B - Mukavele projt'ıi 

C - Nafia itleri ıeraiti ~mumiyesi. 
D - Teıviye: turabiye, ıose ve kiğir intaata dair fenni tart-

name. 
E - B~tonarme büyük köprii ler hakkında fenni tartname. 
F - Keıjf hüliıa cetveH 
G- Proje. 

lıtiyenler bu tartnameleri ve evrakı 110 kurut bedel 
Rnde Nafia Vekaleti Şoıeler Reiıliğinden alabiliıler. 

mukab•-

3 - Ekıiltme- 9 - 10 - 935 tarihinde Çartamba günü saat 16 
da Ankarada Nafia Vekaletinde Şoıeler Reialiii daireıinde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 
5 - Ekıiltmeye girebilmek için iıteklinin 1650 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan batka aıaiıdaki vesikaları haiz olmaıı la. 
zandır. 

1 - Timet odaıına kayıtlı b~hındujuna dair vesika. 
2 - lıteklilerin yapmıt ->ldukları itlere ait VHikaları ihaleden 

en az ilç g'Ün '!vvel ıöıtererek Nafia Veki.letiaden alacakları ehli
yet vesikası. 

1 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir aaat evveline 1'a.dar Şoseler Reiıliği daireıine ı~tirilerek eksiltme 
komisyonu Reiıliiine makbuz mukablinde verilecektir. Poıta ilf' 
alnderilecek mektuplann nihayet üçüncü maddede yazılı ıaate ka
dar 1111mit olmaıı ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıt ol
)DUı lizımdır. 

Poatada olac.ak gecikmeler kabul edilme1:. (2702) t5827) 

--.-KARYOLA 
Bronz • NtkellJ • Maılf Nikel • Like Ye çocuk karyolalannı 

hem son desenlerini fabrika flyahna lıtanbul Rıza Pata 
yokuıunda 66 No. lı A s R t M o B 1 L y A 

malazuında bula bilirsiniz. 

Türk 

A H M E T F E V Z 1 Tel. 23407 

hava kurumu alım ve 
satım komisyonundan: 

1936 Yrll>aıı Piyangoıu için (150) bin el ve (10) bin duvar 
planı ,(10) bin resimli afif batbrıl acaktır. 

Açık ekıiltme ile 30 - 9 - 1 S35 Pazarteıi ıünü ıaat (15) de 
münakasa ve ihalesi yapılacaktır. lıtekli olanların Piyango Direktör· 
lliü Muhasebesinde §artnameıini her gün ıörebilirler. (5909) 

~---s-.ıkta, ---
Dikiş Yurdu 

Yurdun sergisi açıktır. Duhuliye 
yoktur. Biçki ve un•at meraklıları 

mutlaka görmelidir. Kayıd devam 
ediyor. Akaretler 64. Telefon. 43678. .. _ ... 

ZAYi 
1932-933 ders yılına ait ut. tt • 

çüncil i1k mektebinden aldıfım pha
detnameyi kaybettim. Yenisini a1aca
tımdan eskisinin hükmü yoktur. (V. 
No. 9287) 

No. 2" lımail Muammer 

n19anta9•nda : Tramv•v ve ŞavJlllı qddelerlnde 

IYATll Şış ı erakld Lisesi l§w.dü~ 
A N A • 1 L K • O R TA • L;I S E 

57 Yıl önce Sellnikte kun:lup 1919 da lıtanbula taıınmıı Türkiyenin en eıki &zel okuludur• 
Reamt LIHlere muadelett, durum ve tutumunun dUzgUnlUIU maarHç• aaptanmıftlr. 

Kız ve erkekler için : Yanyana ve reniı bahçeli iki binada ayrı yatı 
daireleri vardır. Franıızca, Almanca, lnrtlizce kurlanna dokuz yqından baıbyarak bet 
talebe girebilir. Yabancı dil öfretmeie Ye her bakımdan talebeıini iyi yettıtirmeie önem Yerchfl 
için ıınıflanna çok talebe oturtmaz. LlSE herf1in ıaat 10 • 17 arannda açıktır. Kayıt qlerbl• 

Pazartesi • Çar•amba - Cuma ınnleri bakılır. Telefon: 42517 

Yeni ne,riyat 
HOLlVUT 

Ha1ivut bu hafta büyük harbin mü
tareke senelerinde bütün Çini dola -
şan bir muharririn akıllara hayret ve
rici sergüzeşti ile, ~ok güzel resimleri 
ve en son sinema haberlerini yük1ü 
olarak çıkmıştır. 

KA.GITTAN DVNYA 
Bay Niyazi Remzi'nin Türk de • 

biyatına yeni bir ses getiren 18 hi • 
kayesi. Karilerimize tavsiye ederiz. 
Fiyatı otuz kuruştur. 

ERGENEKONDAN DOCAN 
GIJNEŞ 

Nafıa Bakanlığından: 
Bakanlık ihtiyacı için muham men bedeli 7590 lira olan 230 

kok kömürü Bakanlık binaıında te ılim tartiyle kapalı zarf uttd 
ekıiltmeye konulmu,tur. 

Ekıiltme 3/ Birinci Tetrin/ 935 tarihine raıtlayan Pertembe 
ıaat 15 cie Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüiünde yapıla 

isteklilerin tekliflerini Ticaret Odası 'Vesikası ve 569.251 r 
muvakkat teminatları ile birlikte 3/ Birinci T eırin/935 Pertembe 

saat 14 e kadar Malzeme Müdürlü iüne tevdi etmeleri lazımdır. 

lıtekliler bu huıuıtaki tartnam eleri parasız olarak Ankarad• 
kanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 2612 ccSf!A( 

A~ş ~u~~lerind~B~M~- --•••••••••••••••••••••·-~ 
met Neca ti Ongay'ın eseri. Resimli 

Türk Hava Kurumu A-y basım evince bastırılarak çıkarı1-
mıtşır. Tavsiye ederiz. 

ARKITEKT - MiMAR -1-1111 il Bu aylık derginin 5;)..-56 ncı uyı-
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi 

zengin etmiştir. 

Sel inik 8 ankası ' lan bir arada zengin bir münderecat 
ta çıkmıştır. içinde İstanbul sebze ha-
1i, Güzel san'atlar akademisi talebe 

Tesis tarihi: 188R 
aaı-e merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 

Ttlrklyedekl Şubeleri: 

lstanbul, ( Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yuoanlstandakl Şubeleri ı 
SelAnlk . A tlna . Pire 

Her nwi Banka muamelatı. 

mesaisi sergisi ve güzel san'atlar bir-
liği resim sergisine ait mühim dökil· 
man1ar ne bunlardan başka bir çok 
yapılmış binalara ait fotoğraflar ve 
mimariye ait teknit yazılar vardır. 

Güzel San•atıarı sevenleri a1ikadar 
• edecek bir dergi olan (ARKlTEKT) 1 

tavsiye ederiz. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Balnili. Ankan caddesi No. 80 
Telefoaı 22188 

Sah aw.a.i meccanendir .. -· 

19. cu tertip 6. ·ci keşide 17 1.ci 7 eşrint/I 
Büyük ikramiye : 200.000 Liradıt 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, ıo.ooO 
liralık ikramiyelerle beheri ( 50.000 lira ) Jılı 

iki mükif at vardır .. 

~: A.Sllıl US - V AlllT mat .... ı .. 


