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Bu kupondan yedısınJ bıriJc. 

tiren okuyucumuz KURUN dna I 
toruna kendini parasız muayt • 

................ ~~---~·t·t·ı·~~-~~::~~ ............ .. 

önderimiz Atattirk1in lıazarlarile Blylk 
3Üncü Dil Kurultayı Dün Açıldı 

"Türk inkllabı kendi mihrabmnın bizzat güneş olduğunu bulmuştur. Bize her 
hususta güneş olan Büyük Türk'ün zeka ışıkları karşısında tazim1e eğilirim,, 

:. t: ~ I , 
;j ~~~ 

Büyük Ottdet'imiz iki celse ara8ıntla Fransız alimi Bay HUer dö Barinttın ile qörüşürl-erlren (soldan sağa: büyük elçi Bay Fctit, Bulgar alimi Ray Pcter Miıoatev, Kültür Bakanı Ba• 
Saffet Ankarı, Bay Hasan Rıza, Lon dra büyük dçinıiz Bay Fethi Okyar, IJau HaSl(ln Reşit Tankut, Fransız rilimi /Jay dö Bcu·mton ve Hakkı Ta rık Us) - Büyük ôndt!rimiz ve Ba,_ 

vekilindz kurultayda müzalrerderi tal..ip odiJJOrlar. 

Kurilftttytl.d. bulunıvı ecnebi dü rıc Türkiyat 

Dil Karaıtayında 
Dün Kültür Bakant, Profesör Ba
yan Afet söylevler verdiler. Pro
fesör Yusuf Ziya tezini okudu 

D\ln üçüncü Dil Kurultayı Ulu Ön
Cierimiz Atatürk'ün huzurile tam saat 
on dörtte Dolm.abahçe sarayının ön 
salonunda açılmıştır. 

Daha saat on üçte Vekillerimizin 
ve davetlilerin büyük bir kısmı gelmiş 
yerlerini almıs bulunuyordu. Nafia 
Vekili B. Ali Çctinkaya, Hariciye Ve
kili l'evfik Rüştü Aras, Maliye Vekili 

B. Fuat Ağrah, Müdafaa Vekili Gene
ral Kazım Özalp, Sıhhiye Vekili B. 
Refik, İstanbul valisi ve belediye reisi 
Bay Muhittin Üstündağ, General Fah
rettın, Ali Sait, Salih, Halis, Ali Fu
at. Fehmi, Kamutay Asbaşkanı Bay 
Hasan Saka, biiyük <'lçi ve elçilerimiz
den Hayrullah, Zekai, Ruşen Jt~şr<'f v<· 

(Sonu: Sa. 7 Sii.. 1) 

Profesör na:.:arı Afet ıo,e Külütr Ba
k<tnı Saffet A rıl:arı söylevlerini ı•e
riyorlar. llaıı lbıahim NN:mi Dil-
men iki yıllık çalışma raporunu 

ol:uyor 

Atatürk 
Dün Fransız bil
ginile konuştular 

Kurultayda müzakereleri din liycn daı·etli ve üyo'er 

Madrltte panik çıktıl 
Şehrin üzcı ~nde tayyare:er do
laşıyor. Cumurreisi kaçıyor mu? 
Fransanın tavassutu f s:eniyor 

Lizbon, 24 ( A. A.) - Reuter Ajan 
sı muhabirinden: 

İhtilalcilerir. yirmi kadar tayyare 
sinin uzun müddet Madrit üzerindf 
uçmuş olduklan söylenilmektedir. 

HiıkCımetin tayyarelere karşı kul 
!anılan topçu kuvvetleri mukabelede 

bulunmamışlardır. B.ı tayyarclH, mü• 
tcakiben Gestafc ve Cı.ıatro • Vinıtoa 
tayyare mcydctıılarını bombardıman et· 
miş oldukları haber ı~ri!mektedir. 

Bir takım hangadarle: hükumet 
tayyareleri tahıip cdiımiştir. 

(Sonu: Sa. -S Su. 1) 

(7 inci S3)1famızda) $ -.;: " 

T«llıf1 ~ suçlu olarak idanıl.arı istenen Kamcrncf (~olda) ııe lhtiUil başbdılı.tan sonra ilk defo olarak Rurgos'da buluşan 11d aai 
Zinovi.y8f (Bağda). Hal"eketı lıazırlıyan Troçlri (ortada) p=:::-..:r.::::::=::::::..-::::.-.::.=., mandam: Genemi Franko <ön planda) ı·e ge. .. ıcral Jlola 

il De1Jlet Demiryollarında • • 

Sovyet tedhişçileri hakkmdaki ~~ Grupyolcularma~üyükten· Ü ıbret veren hadıseler: G. Fran 
idam kararımn tem~:;:i2 ;.~~~~~di 1.:2.~~~.::~;:"J koya kardeşi bile kin besliyor 



Arnavutlukta isyan çıktı! 
fi idare ilan edildi. iki fırka asker seferber halde 

Dof;u Af rikası rçın 

rı.aıyacda gene 
önüHü toplanıyor 

m.ı. 24 (A.A.) Bu ayııı beşin • 
b ri tatil eclilmis olan doğu Afrika-

111 gonullu kaydı muameleleri bu • 
n tekrar başlamıştıı. Gön üllülcr, as

ı ıki sent' hizmet elmek tanhhüclüıı
bulunmnk meeburiyctincleclirler. 

P:ır: s. 21 (A.A.) - l\fatin gazete-
sinin Atinadun alar::ık ll<'şrcttiği bi: 12 
telgrafa göre, Şimali Arnavutlukta adadaki Rumlar 

Y.unanistana 

kaçıyorlar 

kral Zogu'ya karşı bir is:-·an hareketi 
çıkmıştır. İdarci örfiye ilan eclilmiR 
ve bazı wbitlcr tevkif olunmu~tur. 
Her iht'malc kann koymnk üzere ıki 
fırka Befcrber bir h:ılc fCtirilmi:ıtir. 

HÜKÜ fE'I' 'TEJ\ZİP EDİYOR 
Tiran. ~1 (A.A) .- Arnavutluk 

matbuat b'irosu, Arn:ıvutlukta isyaıı 
<:ıktır;ın:ı dniı· yabancı ~azetelcr ara
srndarı YC'r~len haberleri kat'i surette 
vnlanlnmnkta. \'C hiitiin mcmlel<ettr 
l'ırıı. bir ı:ıiH:iırııın hiik;im şiirmektc ol
dttı~ıınu tasrih eylemektedir. 

Atina, (Hususi) - On iki adada 
bıılunnn rumlardan bir çoğu gördükle

ri tazyik dolayısile Yunanistana kaç
mak mecburiyetinde kalmakt:ıdrrlar. 

J\:afilc halinde bir çok rum aileleri· 
nin sık sık g-clcliklcri gcirülrrcktcdir. 

Madrid bombardıman edildi ! 
cevabını Fransanın beğenmemesi yüzünden ltal11anın 

anyaya karşı bitarafhk an~aşması yapıiamıyacak mı? 
Pıırıs, 21 (A.A.) - Hav:ıs, Valla~ı 
dan aldığı bir haberle Maclritln 

m.:>ardıman cdıldiğini tcyıt cylemek
ır. Askeri grupa mensup 21 tayyare 

un oğleden sonra Mndrit üzerinde 
muı;lar \'c tayyare l:ar..ı.rr,iihlarını 
mbardıman etmişlerdir. Hiikümct 
vareleri hiç bir harekette bulun- ı 

ıamışlardır. 

HÜKÜM.ET TEKZİP EDİYOR 

\la.drit, 24. (A.A.) - :Madrit hliklı.
ı asi ta}'yarelerin Gelape tayyare 
\danını bombardıman ettiklerinin 
ru olmadığını bildirmektedir, 

O KURŞUNLA ÖLDÜRÜLEN 
GENERAL 

L borı, 24 {A.A.) - Diario de Lis
gazetesinin bildirdiğine göre, sa-

• aturies mıntakası kumandanı ge
. Lopez öldürülmüştür. General. 

Ccrvantcs krovazörüne rastlamış ve Co
odrigton'un kumandanı lngiliz gemisinı 
tevkif erlen İspanyol krovazörünc ~ıka
rak hadiseyi protesto etmiştir. İspanyol 
krovazörü kumandam bu hadiseden do
Iayr tlerin teesstirleriııi bildirmiştir. 

Bu csnada ilcrlcrde Rcpnlsc ln
giliz dı itml\'Ufu clcı gözükmü~tiir. 

hpanyolların kat'i tarziyclerin -
clcn scnra iki gcmi ('chcllittnnlrn do~ 
nı :rollanmı:;olardT. lng-iliz yiik J:!e
misi 1-aptanı da i~tedi~i ~ibi )olun
da dernm edeceğinden haberdar e
dilmi~tir. 

Daily rreleg-raph gazetesinin hah
ri muhabiri hu hususta ezcümle di • 
yor ki: 

•• 'l'arafeyncc harp ilan edilmedi
ğ·inclen Ye ahloka ela konulmadığrn -
elan yabancı g-emilerin lspanyol su -
lnrı haı•icincle İspanyol ~cmil~ri 

tarafından tevkif ecliJcrek ara~tml
m:ı~ı tamamen kanunlara uygunsuz
clur. 

Şurası muhakkaktır ki eğer istik
ba lcle yeniden hir İspanyol harp gc
mhıl hir İngiliz g'l'misini tevkif ede
·ck Rr:ı.~tırmağa kalk•:-;>acak olursa 
lngiliz harp gemileri, Is:-::uıyol harp 
~enıi lcı-ini çekilmeğc mecbur edc~ek
lerdir . 

Illiyük RrJtnnya hlikumeti. n~ık 
clen;zcle ~<>rbe.~tisi hakkınr miidafaa· 
va hazrrchr., . , 

ANKARADAN '
::~:::::::::::= ... . ........ . ............... 
:.oo:::::x::=:: -··-·---············-· ................. ................. ............... 

iskan faal iyetleri devam ediyo 
t..f em/ek etimize on beş bin muhacir daha gelecek 

Ankara, 24 ('relc:fonla) iskan ge-
nel direktörü B. Cevdet gelecek hafta 
içinde Trakyaya bir tetkik seyahati ya
pacak ve yapılmakta olan muhacir ev
lerini teftiş edecektir. 

Diğer taraftan on gün sonra Bul -
garistandan ve Romanyadan yeniden 
gelmcğe başlryacak 15000 muhacirin İz
mir, Aydın, Seyhan, ve Adana hava
lisinde iskan edilmeleri için sıhhat ve 
)çtimai yardım bakanlığı tarafından ha
zırlıklar yapılmaktadır. 

Beden ta1biyesi kursları 
Ankara, 24 (Telefonla) - KültUr 

bakanlığı tarafından üç ay sonra beden 
terbiyesi enstitüsünde açılacak kursla • 
rrn hazırlığına başlanılmıştır. 

Kursa, Çapa muallim mektebi be • 
den terbiyesi kursuna iştirak etmiş mu 
allimler alınacak, muvaffak olacaklara 
beden terbiyesi enstitüsü mezunlarının 
haklan verilecektir. 

Orfamektep muallimliji 
müsabakasındaki 

dereceler 
Ankara, 24 (Telefonla) - Orta 

mektep muallimliği için ilkmektep mu
allimleri arasında açtlan müsabakadaki 
sözlü imtihanlara girenler üç dereceye 
ayrılmıştır. 

A derecesini kazananlar doğrudan 
doğruya Ortamektep muallimi tayiıı 

edileceklerdir. 
B derecesini alanlar terbiye ensti

tüsünde açılacak olan bir senelik kursa 
devam edeceklerdir. 

C deıecesindckiler ise imtihanda 
muvaffak olmamış sayılacaklardır. 

Ereğli 'Şirketi alınıyor 

tir. SatJş mukavclenamesinin bugunlcr 
de İstanbulda imzalanması muhtemel 
clir. 

GençlerbirHğine 
Istanbuldan iltihak 
edecekler 

Ankara, 24 (Telefonla) - "Altay,, 
ve "Altxnordu,. takrmlariylo maç yap .. 
mak üzere 5 eylülde İzmirc gidecek 
olan "Gençlcrbirliği,, futbol takuru .. 
r..a 1stanbuldan Birliğin eski azaların• 
dan Cihad, Ruhi ve Ali de iltihak ede .. 
ccktir. 

"Gençlerbirliği,, İzmirden dönü • 
şünde Eskişehir ve U .şak futbol takım .. 
lariyle de birer .rıa~ yapacaktır, 

rftalqa ile ticaret 
anlaşması 

Ankara, 24 (Telefonla) - İtalya 
ile aramızdaki Ticaret anlaşmasının 

yeni anlaşmanın imzasına kadar uzatıl .. 
dığım bildirmiştik. Uzatma için yapı• 
lan anlaşma imza muamelerinin ikmal 
edilmemesi yüzünden gümrüklere teb<t 
lig olunamamıştır. Tebliğin daha bir. 
kaç gün geçikeceği an.-ışrlmaktadır. 

Zir rat Bakanımızın 
sıhhati iyileşiyor 

Ankara, 24 (Telefonla) - Gelen ha .. 
berlere göre, Berlinde tedavide bulu " 
nan ziraat bakanımız B. Mlıhlis'e ya .. , 
pılan ikinci ameliyat da muvaffakiyct " 
le neticelenmiş ve B. bakanın sıhhati ta .. 
mamile iyileşmeğe başlamıştır. 

B. Muhlis Kamutayın açılmasına k:.l
dar Berlinde kalacak ve nekahet dev "' 
resini orada geçirecektir. 

Ankara, 24 (Telefonla) - Ereğli şir * Evkaf Genel direktörü B. Fahri 
ketinin hükfımct tarafından satın alın • Şark vilayetlerinde yaptığı tetkik scya .. 

l ·ıt varoşlarından birinde kain CA
n hastahanesinde bulunmakta 

Eu hastahaneye bir milis kıt.ası 
.., . H~ hasta generali, 40 kurşur 
• k oldiirmüştrr . 

masr için yaprlan müzakereler bitmiş- hatinde:ı dönmüştür. 

Sovyet tethişçileri hakkındaki .J L • ·z','- _, ·4. 
idam kararmın temyJzi istendi Seneleraenruerı ı K ut: ı .a 

• 1LYA'f\'IN CEl' ARINI FRAN
.~ 1 ı\ iÇiN IJE(:ENMEDI."' 

florna, 24 {A.A.) - Popolo di 
!\om gazctc.':ii, 1 ta ]yan ccva brnın 

, i. tr bıraktığı aki l<'r hakkında 

r ricı muhahil'inin bir mektubunu 
r.c rctnıel\tcdir. 

Bu ~azıda l'ZcUmlc deniliyor ki: 
"ltal.}an cc\ahıııın }'rnııs1z hü-

umcti tarafmdan hcğenilmiyen kı

ımlarım tahrife kalkmak kati) <'n 
oırru d<>ğildh-. 

Bu suretle miinaka~alara yeniden 
t-:ı~lanılma..o:;ına ~ebebiyct ,·erilchi-
1 r. Fransız j~c;i :-;enclikalarr birli.i{i
nin, Fransız hiikümetinin teı.İL'İ nl -
tında bulunmı~an bir daire olduğu 

pck _ga~ri muhtemeldir. 
A..J<s} fakdircl<', Fransız hUkümc

tinın 'aziyet itibarile, .Madrittcki 
Gıra! hükumetinden ·pek az farklı 
lduğunu farzctmck icap eyli ~cek

tır. 

HÜKUMET KUVVETLERi 
KURTUBAY A ILERLIYon 

J:Iadrit, 24 (A. A.) - Yan resmi 
r menbadan alınan haberlere gore. 
uz başı Aoinatera 1-:um~n !asındaki 

ukutnct kuvveti, Kurtuba şehrinclcı: 

vvel en son köy olan Loma'ya ~elmiş 
uz başı Balidrea kurmndasınıdaki kuv 
et asilere bi.iyük zayiat verdirerek Kur. 
uba'yı bombardıman ctmıc: ve lıi.-ı başı 

lıno kumandasnıdaki kıta ise Knrtu
ya hakim Coma köyünü almı~tır. 

Kurtubanın yakm:-Ia dusmesi bek 
rnrn"ktedır. Asiler tarafında bulu-

n muntazam kıtalar efradı bi.iyii:. 
tleler h !inde hükumet tarafına geç 

ek cdir. 

INGlLIZ GEMiSiNiN BAŞIN
DAN GEÇEN HADISE 

Londra, 24 (A. A.) - Gazetelerin 
!hassa meşgul oldu1d::ırı hadise, gibel 

an adındaki İn:;iliz yük ~cmisinin 
ı a Lpanyol harp gemisi tarafından 
vkıf edilerek muayeneye tabi tutul -

hi haber alan meııahiden Ögrenii
nc gi-ire, 1 ngiliz Coodrigton torpitcı 

uhrıbı cli.ın ak-ama dogru Miguel de 

Stalin'in yeğen i de tevkif edildi 
Paris, "'4, - Moskovadan bildiri! 

cliğine göre, Ziııavyev, Kanncv, Radck 
ve diğer tedhişçiler suslarını itiraf et -
mişler, fak::t Troçkiyc uydukları i~in 

son derece pişman olduklarını söylemiş 
lcrdir. 

Tedhişçiler hakkın c':ı veı ile;ı idan 
kararının temyizi istertmiştir. 

Diğer taraftan, 2 inci Enternasyo· 

hakeme esnasında ismi geçen Tomskl' 
nin intihar ettiği haberini öğrenen Troç 
ki, gazetelere "Bu intihar, tarihin bir 
sayfasını kapamakta ve başka yeni bir 
sayfasını açmaktadır., demiştir. 

Malum olduğu üzere, bidayette ko
münist partisi bürosu şunlardan ibaret
ti: Lenin, Troçki, Zinoviev, Kamancv, 
Rikov, Tomski, Stalin. 

nal tedhişçilerin lehinde tavassutta ---...... __________ _ 

bulunmuştur. Bu tavassut Sovyetler Atat Üt k 'Ün 
Dirliği gazeteleri tarafından :;!İdJctli 

bir tenkitle karşılanmıstrr. Çan k ı r. ıııa veKasta munu-
sTALINtN YECENt DE TEVKiF " 

EDIL=:>t ya ayak bastığı günler 
Daily Expıes gazetesiı in bildirdi Kastamonu, 24 (A. A.) - Bliyuı. 

g111e göre, Moskovada tec:Jıiş hareke· şcf A tatı.irkiin Kasta.nonuya gelişinin 
tiyle alikarlar olarak 200 kişi tcvkıl ıı inci yıliJömünü dlin Kastaınoııululaı 
edilmiştir. hÜy'iik bir coşkunlukla kutlulamışlardır. 

Staliniı. yeğeni elli · ::ş ya§larında - Bu mi.inas~bctle şehir ba~tan aşağı bay 
ki Dimitri Cugaşvili de v.-rdır. henclisı. raklarla donatılrtıı~tır. öeıcd<ın sonra 
Gürcistan ı Sovyetler BHiğinden ayır - Gazi stadında kadın erkek, çoluk, ço
mak suciyle ittiham cclilmeltedir. cuk, binlerce ~ehirli -1e ı·öylerdcn ge-

Moskova. 24 (A.A .) - Tass ~jnnsı len halk k.tlcsinin iştirak ettiği bir tö-

bil<liriyor: i ren ya pılını§ ve söylevler verilmiştir . 
Zinovicvist - Troçkistler'in idama 1 Stattaki törenden ~onra AtatiirkUn anı

mahkO:niyctleri kararı, işç iler tarafın · tına gidil mi~ türlii kım,ımlar tanı fından 
dan büyill; b:ı memnuniyetle kaJ'!iılan- çelenkler konulmuş ve söylevler vcril-
nw:tır. Bu,.ün, sabahtanbcri Moskova, · t" :o ,., mı;ı ır. 

Gorki, Rostov, Leıılng-rat ve dtılıa di - Ayrıca bugüniin ~ercfine .ı\tatiirk'i.in 
g ::r lıütiin şehirlerde, fobrikalarcla mu - Parti ılyönkuruluna armağan ettikleri 
az .. am mitihglcr yapılmr-ş ve :'ili mahkc- imzalı foto~raflarıııın asılış töreni yapıl 
menin kararı t,ısvip edilerek alkışlnn - mr~tır. Gece binlerce halkın iştirak et 
ınrştır. i1'cilcr "mahkeme, Sovyet mil • tiği l·Liyük l.ıir feller alayı yapılmış ve 
le tinin <'I zusuna tcrcüm;1n olmt11tur,, de-! hir çok yerlerde eglcntilcr ve şenlikler 
mekte<lirlcr. tertip edilmiş. balkevinde bir müsamere 

KARAn 72 SAAT SONRA INF AZ verilmi§tir. Eütüıı Kastamonu halkı 
OLUNACAK dünkü günü 11 sene evvelki gibi ayni 

!':1oskova. 24 (A.A.) 16 suçluyu 
idama mahkiım eden karar 72 saat 'Son-
ra kabıli infaz olacaktır. Mahkiımlar 

hu müddet zarfında aflarını talep etle-

1 
bilcc::klerdir. 

Su'ilular, mahkemenin kararını, bü -
yük bir soğuk kanlılıkl~ ı~~rşılanmrşla1 · 
ciır. 

KAPANAN llıR SA YfA 

0::.lo, Z4 CA..A.) - Moskov.ıclakı ınu• 

coşkunluk, cıy11i sevinç ve heyecanla 
A tatiirk'ü maddeten olmasa bile manen 
kucaklamı~tır. 

Çankırı. 21 <~\.A.) - Atalür.k'Un 
Çankırıya ııya!"' bastıkları günün 12 
inci yıldöniimii miinaı:ıcbctiyle diin saat 
14 de otomobilden indikkri yerde bin
lerce ki~dniıı üıiir:ıkiylf' biiyi.ik tören 
:v::ı.pılriı. ~clıir ba.•:t::ın ha~;ı. rlıınahldı 
J\ tatürk'c ÇankmHı.rm tazımat.ı aP..ı:: ı 
uildi. ı 

olan bir lıadise 
Alman lktısat Nazırı siyasi bir gaye 

ile Parise gidiyor 

L ti.ısa Har_ı ct Haberler J 
18 eylülde toplanacak olan Milletler 

Cemiyeti konseyinin ruznamesinde ez
cümle Lokarno muahedesi meselesi ile 
Milletler Cemiyetinin ıslahı meselesi 

vardır. 
ı 

"' İngiltere kralhğr tacının me§hur 
'Culiınan elmas1,, nı ke§fctmiş olan Sir 
Thomas Culiman, 76 yaşında olduğu 

halde vefat etmiştir. 
;;. Tass ajansınm bildirdiğine göre, 

"M oskovada yapılan hafif atletizm mü • 
sabakalarında 19 yaşında Bayan Dus • 
ya Vasilieva 1000 metreyi 2 dakika 58,4 
saniyede koşarak bcynclmllel kadın dün 
ya rekorunu 2,2 saniye farkla kırmış • 

tır. 

ı:ı Dün Fransada Metz - Tours hat
tında büyiik hava manevraları yapıl-

A 'many.acla y.eai 
asker'lik 
kar.aııollmesi 

Bcrlin, 24 (A.A.) - Bay Bitler. 
buı;lin Alman ordulartnda mecburi 
fiili hizmet müddeti hakkında a~ı
dald kararnam e) i im1,a ederek neş • 
ret tlrmi~tir: 

"Kar:ı, deniz ,., hava ~rdullll'1tıda 

m<'couri fij)j h i?.met müd det i, birbi -

rinin ayni olarak iki ı-1enedir. 

,\.;;kcri ı,unctlrrin yüksek kuman

danı oJaıı lıctiıı İ> c oitkam, bu karar • 

nam<'nin icra~• h;in lazım gelen rıi • 

7:tnt!lamr.lu iJc intikal denesi h:ık -

kınclab:i kaTart ne~rc.rliyecektir ... 

Berlin, 24 <A.A.) - B. Schaeht'm 
Franı;a bankası müClürü Bay Labcyıic'
nin ziyaretini iade etmek üzere bu h•f
ta i~inde Parise yapacağı seyahate nas
yonal sosyalist mahafili, yalnız ekono
mi değil ayni zamanda siyaset bakımın
dan da büyük bir hadise nazariyle bak

maktadır. 

Filhakika doktor Schacht, Parise gi
decek olan ilk nasyonal sosyalist nazı -ıı 

rıdrr. Bir Alman nazın tarafından Pa • 
rise yapılan eı'l son seyahat 1931 sene
sinde B. Brüning'in beraberinde harici· 
ye nazın Bay Curtius olduğu halde yap 
mış olduğu seyahattir. Bu ziyaret esna
sında Alman nazırları Pariste B. Laval 
ile B. Briand'a mülaki olmu§lardr. 

Mısır milletler cemiyetine 
girmek istiyor 

Kahire, 24 (.AA.) -- Niyabet mec
lisi, bir emirname .imzala.'UIŞ 'f"e bu e
mirname ile, Mısır - lngilız m.ıahede
ı:ıinden sonra Mısırın Milletle.r ccmıye
tine kabulü için derhal bir t.aloptl} bu
lurunağa Bacıbakan Nahas Paşayı.-me-
mur etmiştir. 

htgiliz - Çek anlaşması 
Londra, 23 - Gazetelerin yazdıklıı· 

rına göre İngiltere ile Çekoslovakya a
rasında bir ademi tecavüz misakı için 

göril!mclcr başlamıştır. 

LOND~ADA MISIR • 1NGIL1Z 
TEMASLARI 

Londra, 24 (A. A.) - B. Eden 
hariciye nezaretinde yeni İngiliz - Mmr 
muahcdenamesini im::l etmek Uzere 
r ondraya gelmiş, olan Mısır heyetini 
kabul etmiştir. B. Eden Mıım lıcyc:tı 

azasına ikram r.tmis olclugu bir n ., ,,, 

yemeğinde )(Clıdilcriyle bu muulıvü~ 

h~kkrnda r.orwımi.ı-;tlır. 
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iL A vrupa Postası ıı 
Türkiye ile Mısır arasın
da yeni bir muahede 

Bir lngiliz gazetesine göre 25 senelik 
bir ademitecavüz paktı yapılacak 

Sigortayı iki orta kız mektebi 

Londrada çıkan Daily Express gaze
te.inin Ankaradan aldığı bir habere gö
te Ankara hükQmeti ile Mısır hükume

ti Süveyf kanalının emniyetini temin i
~in yirmi beı sene müddetle bir ademi 1 

tecavüz paktı imzalamaya karar ver -
lllittir. Bu pakt Londrada imzalanacak 
Yeni İngiltere - Mısır anlaşmasından 
sonra Ankarada imzalanacaktı. Bu me
&eleye dair !Jehrimiz Mısır mahafilinde 
Yaptılımı.ı tahkikata göre Mısır hüku
meti timdilik sade Londrada yeni Mı -
sır - .lngilı muahedesinin imzasile meş
guldür. İngilizce Daily Express gaze -
teainin yeni bir Ankara muahedesine 
dair vCTdiği haber hakkında hiç bir 
rea ... ? ...,alümat unktur. 

Genç Mısırın 
kaz.-ar;dığı zafer 
''Le Joum11I" gazetesi lngiliz - Mı

•rr anl&fmasmdan bahsederek 1öyle di

Y0r: 

"Seve ı-cve yutuluyormuş gibi yutu
lan haplar vardır. İngilizler de Mısır

la yaptıkları ıon anla§mayı memnuni -
)'etle kabul etmi, görünmek istiyorlar. 
Fakat bu memnuniyetin altından hoş -
nubuzluuk belli oluyor. 

"İngiltere Mısıra bugün vermeği ka
bul ettiği şeyleri vermemek i~in on dört 
sene uğra,tı. 1922 beyannamesi ile Mı
sırın istiklali tanındı. Fakat Nilin dö • 
küldüğli yerlerle Süveyş kanalı yani 
Mısırın bütün pencere ve kapılan İn -
gilizlerin kontrolü altında idi. Bundan 
ba~ka. ordu, maliye işleri, ecnebilerin 
himayesi de İngilizlere verilmişti. 

Genç Mısı!' milliyetçiliği İngilizlerin 
Vermek istcmcdiklı:ri lieyleri istemekte 
rsrar ediyordu. l 93D da akim kalan te -

"Açık Söz,, ve 
" Cumhuriyet,,aley
June açılan davalar 

A•ım ve Hakkı Tarık Us tara
fından (Açık Söz) ve (Cumhuriyet) 
gazetelerinin hakaret yollu neşrira
h aleyhine açılan davalarına ait 
dosyalar, müddeiumumilikçe lstan -
bul birinci ceza hakyerine veri\mi~
ti. 

Tatil oolays.sile birinci cezaya ve-1 
kalet eden nöbetçi ağır ceza hakye
rind e~ dün sabah celse açılmıştır. 

(ı\ı;tk Söz) aleyhindeki davada. 
suçlu. hakyerine gelmediğinden, zor
Ja getirilme kararr verilmiş, duruş
~ 31 ağustos pazartesi günü saat 
ona bırakılmıştır. 

{Cumhuriyet) aleyhindeki dava -
Ya gelince, bu davanın do.:-yasr, tnüd 
defumumtliğin kararı üzerinde bir 
noktallın tetkiki için davacının ist.e
ğfJe lzmit ağır ceza hakyerine gön
derildiğinden, oradan getirtilmesine 
talik olunarak, duruşma ayni gön 
ve saate kalmıştır_ 

Moda Deniz Klübünde 
Moda Deniz Klübünden: 
Deniz klübü genel düsturunun 10 

uncu maddesi mucibince (Genkurul -
umumi heyet) toplantısını pazartesi gü
nü saat altıda yapacağından azaların 

nıezlrur gün ve saatte klübe teşrifleri 

rica olunur. 

Bebek serg"si 
Beb~ sergisi 31 ağustos Pazar ak

pnu saat 20.30 da merasimle kapana -
cak ve bebek müsabaka piyangosu çe -

kilecetkir. 
Bu münasebetle halk opereti tara -

fından yeni bir operet hazırlanmakta 

olduğu gibi ayrıca tiyatro festivalinde 
büyük rağbet kazanan orta oyunu "Nas 
rettin hoca. oynanacak muhtelif var -
yete numaraları da yapılacaktır. Bu me 
rasime herkesin iştirak edebilmesi için 
duhuliye alınmıyacaktır. 

Dolandıranlar J · 
P 

ise haline getiriliyor 
şebbüsten sonra meselenin kapandığı 

zannolunuyordu. Belki de öyle olacak -
tı. Fakat Habe~istan meselesinde İngi -
lizler müstemleke siyasetlerini değiştir
diler. İngiltere Mısıra ordu serbestliği
ni, Mısır askerlerinin Sudana girmesini, 
İngiliz askerlerinin işgali alt'ında bu -
lunan yerlerin tahdidini ve Mısırın Mil
letler Cemiyetine girmesini kabul etti. 
Kapitülasyonların kaldırılmakta oldu -
ğunu da unutmıyalım. 

" ara çektimse 
bunu memleketim Orta mekteplerle liseler hangi 

semtlerdeki talebeyi alacaklar? 

Mısırdan ingidiz imtiyazının kalk • 
ması Mısır milliyetçiliğinin şimal Afri
kasında ve şarkta açtığı ufuklar karşı • 
sında ehemmiyetsiz kalır. 

lsoan qa hadiseleri 
lngıltereqı korkutugor 

Le Journal'ın Londra muhabiri bil • 
diriyor: 

H ükümet, İngiliz silah ve tayyare • 
}erinin ispanya ve müstemlekelerine sa
tılmasının yasak edildiğini bildirdi. 

Son günlere kadar İngiliz hükOmeti 
ispanyaya silah ve tayyare gönderilme
mesi için müdahale edip etmemekte mü 

teredditti. 

Kısa süren tatil devresinden dönen 
B. Eden kendisi yokken bu hususta ge
len rapor ve vesikaları tetkik etti. O za
man İngiliz siyasetinin biraz deği§eceği 
hissedildi. Bugün de bu vaziyetin kat'i 

şeklini aldığı görülüyor. Bu suretle in
gilterenin eskidenberi güttüğü ticaret 
serbestisi siyasetine son verilmiş olu -
yor. 

İngiltere bu karan vererek ispanya
daki hadiselerin kendisini ne kadar kor
kuttuğunu göstermiş oldu. Şimdi, bi -
taraflık an1a§masmm imza edilmesi bü
yük bir sabırsızbkla bekleniyor. 

l;KONOMi 
Limon bo11aşıyor 
1 ürk • ita/yan ticaret 
anlaşması uzatıldı 
Türk - İtalyan anla~ması üç ay da

ha temdit edilmiş, vaziyet dün alaka-
darlara bildirilmiştir. Gümrük idaresi 
emri alır almaz şehrin limon buhranı 
göz önünde tutularak, limana gelmiş 
olan malların derhal ~ıkarılmasma 
başlanmıştır. Limanda 1760 sandık i
dnde 76,800 kilo limon bulunmakta
dır. 

Limonların mühim bir kısmı piya
saya çıkarılmış bulunacak ve fiyatlar 
düşecektir. 

KÖMÜR SERGiSiNDE GôSTE· 
RILECEK V ASiT ALAR 
Taşköm ürü istihlak inin arttırılma

sı için açılacak olan taşkömürü. yakan 

• • 
ıçın yaptım,,, 

Suçlulardan Onni
gin söylediği 
Laflara bakın 

ünyon sigorta şirketini dolandır
makla maznun Onnik İplikçiyanm e
vinde bulunan defterden başka mah
keme ilamlarına da rastlanmıştır. Pul
ları yapıştırılmış ve mühürleri basıl
mış olan bu ilamların ne şekilde temin 
edildiği henüz tesbit edilememi§tir. 

Bunlardan başka noterden alman 
musaddak mukavelelerle, nüfus kağıt
ları da bulunmuştur. Bu vesikaların 
ne suretle tem.in edildiği tahkik edil
mektedir. 

Onnik, dolandırıcılık yaptığını in
kar etmemekte ve şunları söylemekte
dir: 

u_ 45 senede insanın başına böyle 
bir şey gelebilir. B~ı sigorta şirketin
den para çektim.se, bunu. memleketim 
için yaptım. Harice paranın çıkmama
sı, içerde k.almasmı temin ettim.,, 

Diğer taraftan Ermeni patrikha
nesinin de işe karışmış olduğu yazıl
mıştı. Öğrendiğimize göre bu mesele
de bir suç görülmemektedir. Çünkü 
her istiyea, ölen biri iGin ruhani ayin 
yapılmasını temin etmek maksadile 
kiliseye mum hedive edebilir. Bu su
retle mum verildiği vakitte kilise "fi
lanın ölüsü için mum adanmış. ruhani 
!iyin yapılmıştır.,. şeklinde bir kağıt 
verir. 

Yalnız, bu ~ibi kağıtlardan sigor
ta kumpanyasında ne şekilde istifade 
edildiği noktası mühim bir mesele teş
kil etmektedir. Bu mesele de ayrıca 
tetkik edilmektedir. 

Polis Haberleri 

Bir kaza daha 
Bir çocuğun tramvay 
altında ayağı kesildi 
Kuruçeşmede sepetçi çıraklığı ya

pan Salim evvelki gece Bebek tram
vayının romorkunda giderken Kuru
çeşmede atlamak istem.iş, muvaffak 
olamıyarak düşmüş, sol ayağı tramva
yın altında kalarak kesilmiştir. Çocuk 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

JZMIRDE YAKALANAN IS
MAiL GETiRiLDi 

Aksarayda oturan Bayan Nadire
nin evine elektrik memuru süsü verip 
girenlerden !smailin İzmirde yakalan
dığını yazmıştık. 

İsmail dün !zmirden şeh:rilmize geti
rilmiştir. 

ARABA iLE TRAMVAY 
Mustafanın idaresindeki araba Çam 

lıcaya giderken beş numaralı tram
vay arabası ile çarpışmıştır. Araba 
parçalanmış, içindeki yolculara birşey 
olmamıştır. 

YALANCI DOLMADAN 
ZEHiRLENDILER 

Galatada Karmcaçıkmaımda otu-

vesait sergisinde teşhir edilecell vesa
itin kontenjana tabi tutulmada.il ser
bestçe ithaline karar verilmlştir. Bun
lardan satılacak olanlar da tktısat Ve
kaletinin müsaadesile satılacaktır. 

FRANSANIN PEYNiR 
KONTENJAN/ 

Fransa 1036 yılı üçüncü üç aylığı 
için fazla olarak-75 kental daha peynir 
kontenjanı vermiştir. 

, ran Mari, Sati, Margarit, Marko Ga
latada Beyazıt sokağında Fotiden al
dıkları yalancı dolmadan zeh'rlenmiş
ler, Gureba hastahanesine kaldırılmış 
lardır. 

ZAFER BAYRAMI 
HAZIRL/i\..LARI 

30 ağustos Zafer bayramında yanı
lacak geçit resmine ait program ls
tanbul kumandanlığı ile belediye tara
fın~an müştereken hazırlanmaktadır. 

B. 1-lALOK NİHAT IŞLERlNI 
DEVRETTi 

Ankarada Çankaya kaymakamlığı
na tayin edilen Fatih kaymakamı Bay 
Haliik Nihat dün arkadaşlarına veda 
etmiş, işlerini Sarıyerden Fatiha ta-1 
yin edilen Bav Rauf'n dcvretmistir 
KARiKATÜR SERGiSi BUpÜN 

TAKSIM DE AÇILIYOk 
Kırk ~n ktrk vece ı::cnlikleri · mü

nasebetile tertip ed:len karikatür ser
gisi bugün saat on altıda açılacaktır. 
Sergi on gün açık kalacaktır. 

MOTôRDE KAVGA 
Akçcşehir isimli motör dün Keres-

Lise ve orta okullarci.o. ~alebe kay
dı işlerine başlanalı dört gün oldu;u 
halde şimdiye kadar şehrimiz lise ve 
ortaokullarına iki binden fazla talebe 
yazılmıştır. Kültür direktörlüğü hiç 
bir talebenin açıkta kalmaması için 
bazı tedbirler almış ve her semtteki 
ortaokullarla liselerin alacakları tale
be miktarile hangi mk ve ortaokul ta
lebelerini kaydedeceklerini bildiren bir 
cetvel hazırlamıştır. Cetvelde her ka
za ilk ve ortaokuldan mezun olanların 
girebilecekleri orta ve liseler göste
rilmiştir. 

Kız talebe için mevcut olan Eren
köy, Kandilli ve İstanbul kız liseleri
nin bugünkU ihtiyacı karştlıyacak nis
bette kadrolarında yer olmadığı için 
Kültür Bakanlığı şehrimizdeki iki kız 
orta okulunu lise haline getirmiye ka
rar vermiş ve hazırlrklara başlamış
tır. Bunlardan biri Fatihteki Cumhu
riyet kız ortaokulu, diğeri de Ortaköy
deki İnönü kız ortaokuludur. lki okul 
da lise kısmına talebe kaydetmeğe 
başhyacaktır. Hazırlanan cetvele gö
re: 

LİSELERE GİRMEK tçtN 
Eyüp ve Heybeliada ortaokulunun er 

kek mezunları İstanbul erkek lisesine, 
kız talebeleri de İstanbul kız lisesine, 
Cumhuriyet ortaokulu talebesile kız 
öğretmen okulu orta kısım talebeleri 
Cumhuriyet kız lisesine, Nişantaşı ile 
İnönü ortaokul talebesi !nönti kız lise
sine, Davutpaşa ve Gelenbevi erkek 
ortaokulları emzunlan Vefa ve Per
tevniyal liselerine, Gaziosmanpaşa, E
mirgan erkek orta mezunları Kabataş 
lisesine, Emirgan, Üsküdar kız orta 
okulları talebesi Kandilli kız lisesine, 
Üsküdar, Kadıköy 1 inci erkek orta 
mezunları Haydarpaşa lisesine, Kadı
köy jJtinci orta mezunlan Erenköy kız 
lisesine yazılacaklardır. 

ORTAOKULLAR 
Eminönü kazası dahilindek'i. ilko

kullardan mezun olan erkek talebe 

Balkan festivali 
Romen ve Yugos lav 
hegetieri yakında 
gelecekler 

29 ağustosta başlıyacak Balkan 
festivaline davet edilen Romen ve Yu
goslav heyetleri 28 ağustos günü şeh
rimize geleceklerdir. Her iki grup da 
yirmişer kişiden mürekkeptir. Diğer 
heyetlerin gelecekleri gün henüz 
belli değildir. 

DAVET 

lstanbul belediyesi Festival komi
tesinden 

"İstanbulda Kırk gün, kırk gece,, 
şenlikleri dolayısiyle tertip olunan ka
rikatür sergisi yarınki salı günü saat 
on altıda Taksim meydanında Emlak 
şirketi binasının üst kat salonunda a
çılacaktır. Şehrimizde bulunan muhte
rem mub'uslarımızla İstanbul umumi 
meclis azalarmm amtbuat mensupla
rının açılma saatinde sergiye şeref 
veremleri rica olunur. 

tecikrde karpuz sergisi önüne yana
şırken Siirtli Salfilıattin, Halil, Osman 
ile motör sahibi Ali, kardeşi Rasim 
ve İbrahim arasında kavga çıkmış, 
bunlardan Osman ile Ali kavga esna
sında denize düşerek yaralanmışlar
dır. Kavagcıların hepsi yakalanmıştır. 

Kum.kapı ortaokuluna, İstanbul erkek 
lisesine, kız talebe kız lisesine ve kız 
orta okuliyle, SUleymaniye ortaoku
luna, Eyüp kazası ilkokullarından me· 
zun olanlar Eyüp ortaokuluna, Fatih 
Karagümrü.k, Fener ilkokullarından 
mezun olanlar Gelenbevi erkek orta 
ile Cumhuriyet kız lisesinin orta kl5-
mına, Şehremini ilk okullarından çı
kan erkek talebe Davutpaşaye kız ta
lebe Samatya kız taJebelerile birlikte 
kız muallim okulunun orta kısmına, 
Beyoğlu ilkokullarından çıkan kız ta.
lehe Nişantaşı ortaokuluna, erkek ta
lebe Kasımpaşa ortaokuluna, Beşik
taş kazası ilk okulJarmdan çıkan kız 
talebe lnönünü kız li~i orta kısmı
na, erkek talebe Gazi Osmanpaşa ve 
Kabataş liselerine, Beykoz ve Sarıyer 
ilkokullarından çıkan erkek talebe 
Beykoz ortaya kız talebe Beykoz muh
telit orta ile Kandilli kız l'i~ine, Ü&
küdar ilkokullarından mezun olanlar, 
erkek talebe 'Oskilda.r 1 inci ortaya, 
kız talebe Üsküdar 2 inci ortaya, Ka
dıköy ilkokullarından mezun olanlar
dan erkek talebe 1 inci ortaya, kız ta
lebe 2, 3 üncü ortaya, erkek talebe 
Haydarpaşa lisesine, Kadıköy ikinci 
kız orta. mezunlan Erenköy kız lise
sine, Bakırköy ilkokullarından mezun 
olanlar da, Bakırköy orta okuluna gi
rebileceklerdir. 

PARASIZ YATILI TALEBE 
Parasız yatılı talebenin imtihanlan 

bir eylfildan itibaren yapılmıya baş
lanacaktır. İmtihana girmek için ağus 
tosun 29 uncu günü akşamına kadar 
İstanbul ta.rafında bulunanlardan er
kek talebe erkek lisesine, kız talebe de 
kız lisesine müracaat ederek kaydo
lunmalıdırlar. 

KüLTüR YARD!REKTÖRÜ 
BAY AD~ 

Kültür yardirektörü Bay Adil Cor
lu ortaokul direktörlüğüne ve coiraf
ya öğretmenliğine tayin edilmiştir 

• 

Fazla iş 
Vatman oe biletçiler 
Sıhhat Vekaletine 
baş vuracaklar 
Vatman ve biletçiler gi.inde dokuz 

buçuk saat çalıştırıldıklarından şika
yet etmişler, alikadar makamlara 
müteaddit istidaalr vermişlerdi. Aldı
ğunız malU.mata göre vatman ve bi
letçiler fazla çalıştırıldıklarından sıh
hatlerinin bozulduğunu söyliyerek Sıh
hat Vek&letine baş vurmıya karar 
vermişlerdir. 

BiRiNCi NEVi EKMEK 11 

KURUŞ 

Belediye nark komisyonu aun top
lanmış, on bir kuruş on para olan 
birinci nevi ekmeği on bir kuruşa in
dirmiştir. İkinci nevi ekmek on buçuk 
kuruşta, francala 16 kuruşta ipka e
dilmiştir. 

TARTI ALET LERl 

Tartı aletlerinin muayene ve dam· 
galanmalan için verilen mühlet bu a
yın sonunda bitecektir. 

Eylôl başından itibaren kontrollere 
başlanacak, damgasız görülen ölçü ale
ti müsadere edilecek, sahibi cezalandı
rılacaktır. 
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Hergün bir hikaye 

Bir Pazar Günü 

'fam onlaor tramvay durağına gel. 
diler, içerden biletçi zm çekti. • 

Fakat ikisi de sporcu idi. Kapı 

nın yanındaki demir çubuğu faka :a. 
dıkları gibi basamağa atlayıwrdilt•r. 

Güzin: 
- Ne ise! Yetiştik, dedi. Ya ka. 

çırsaydık ! 

İffet, cebinden para ç karırken: 
- Kırk dakika daha beklerdik 

dedi. 
Kadıköyünden binmişler, Cadde 

bostanına gidiyorlardı. 

- Kim bilir plaj ne kadar ka\a 
balıkt.r şimdi! 

-Tabii .•. Ar.ta ben daha z1~·ade 1 

çayı merak ediyorum. Kiml"r gele. 
cck ac.r.ba? 

- Süzan muhakkak gelir. 
- Gelir mi hiç"? Adoanla dargın 

mışla.r. 

- lşte asıl onun için gelir ya! 
Barrşmnk için bundan daha iyi fır. 

sat nerede bulacak! 

Bundan sonra dedi kodulara bnş. 
)adılar: Sü7.an Adnanla niçin darıl. 
mış, Şmdi niçin barışmak istiyor. 
muş, muş •.• 

!JI. :(. !JI. 

Trr..myav Cndde boı;;tanrna geldi. 
Güzin tramYaydan hemen atladı. 

lff et de onun arkasından. Sonra hız. 
lı hızlı plaja doğru gitmeğe başla. 

dılar. 

iffetin danslı ç~yı merak etmekte 
hak!cı vardı. Çünkü onlar buraya de. 
nize gfrmek için değil, piaj gazino. 
sonda verilen danslı çaya gelmişler. 
dl. 

Gazinoda caz başlamıştı bile. 
Tam içeri girdiler, caz durdu, 

dans bitti. 
Oturdular. Biraz sonra yanlarına 

bir genç geldi. lffet!n karşısında 
iğildi: 

- Bundan sonraki dansı benimle 
eder misiniz? 

Iffet cevap vermeden biraz dur. 
du. Sonra: 

- Olur, dedi. 
- Mersi. 

Bur ... Jnn sonra konuşmağa oaşra. 
dılar. Caz başlamak üzere idi. O sı. 
rada genç ayağa kalktı: 

- Arkadaşımı çağırayım, dedi. 
Ca3 başladığı zaman Güzinle Adil 

İffetle de Nihat dansa kalkmışlardı: 
Bi:-inci danstan sonra oturdular. 

Caz tekrar başlayınca tekrar kalktı. 
Jar. Fakat bu sefer Güzinlc Nihat, 
iffetle de Adil dansediyorlardı. La. 
kin Adilin lff ete. Nihadın da Güzi. 
ne söyledikleri sözler değişmedi. 

~ ~ ~ 

Akşam gazinodan çıkarlarken genç. 
ler kızkırı otomobillerine davet etti. 
Jer. Biraz ötede 1936 modeli bir oto. 
mobil duruyordu. 

Adil: 
- Bir saat kadar şöyle bir dolaşı. 

rız, dedi. 
Nihat da: 

- Evet, dedi. Daha ''akit erken. 
lffd bu teklifi kabul etmek üzl•re 

idi. Güzin kolunu dürttü \'e ge•ıç. 
lerc: 

- Maalesef biz gelemiyeceğiz, rle. 
dJ. 

- Ni'çin? 
- E\•imizc erken dönmemiz lazım. 
- O halde gelecek pazar bekleriz. 
ICht bu sefer arkadaşının gene 

aksi bir cevap vermesinden korkarak 
acele ,.ile: 

- Olur, dedi. 
- Bugünkü gibi aynı vakitte ga. 

zinodi bekleriz sizi. 
- .Hay hay. 
Tramvayda lffet Güzine: 
- Ne güzel bir otomobil gezin. 

tisi yapacaktrk! Dedi. .r-.·eye kalıul 
etmedin sanki? 

- Öyle her teklif h·emen kabul 
edilir mi? Bu pazar olmasın da ge. 
lece!c pazar olsun. ı 

Bu sırada tram\'ayın yanından 
bir otomobil geçti. 

- On1ann otomobiJI ! 
Nfhatla Adil de onları görmüşler. 

dl. EIJerlnl salladılar. 

Anlatan: Vır Guı 

1-;r!esi pazar aynı gazinoda buluş 
tular. O gün dans 3oktu. PH\ja in. 
diler. Akşama kadar yüzdüler, gü. 
neş banyosu yaptılar • 

Akşam olunca Adilin gene "Bir o. 

tSTANBUL - 18 Oda musikisi plak. 
19 haberler. 19.15 muhtelif plaklar. 20 

gitar solo (plak). 20.30 stüdyo orkes -
traları. 21.30 son haberler. Saat 22 den 
sonra Anadolu ajansının gazetelere mah 
sus havadis servisi verilecektir. 

BORSA 
24· 8. 93& 

Ul:r.aJarında yılıt17 lfart'lll oı11nlar, flu 
rtndt' llllULOl .. Jto Cilreııl .. rdlı . KakanılııU 
-ı\at 12 df' kapanı, !lllh!J flyutl.Jlrı ıır 

p A R A l A R 

• Lonelra l'lo"4 f:ıO • Madrtô ltı -
• Nevyorlı . 2~ - •Bertin 'iO. -
• Pllrb !t17 - • Varşova _o -
• Mtınnr 1 •6 - • Budııreşt• >4 -
• Urtıkııeı · f - • Bllkre~ t) -

• AUnıt ~ıt - • ~lgT&ô N:! -
• CeoPvr• ·W- • Yokohama tl4 -
• Sofya ~b.- • Stn~hotm :j;i-

• AmııtPr~:tlT 4.- • Altm 1166 -
• Praı? \I~ - •Banknot '!41.i -

• Vlyıuıa ~4 -

ÇEKL E R 
• Londra R!ll'>.~l • Vlyıma 4.19 

• Nevyorlr ı. 7ll1fl • a.tadrld 6 8~111 

• Part11 t2.0b!>ll •Beril.o 1 U7~U 

• Mtıllno ıo.ı 52, • Varşove 1 22 

• Brtıkııel 4,7ı,2:J • Budapet'- f 26 
• AUna ti8 !J17b • Bllkree ıU6111bO 

• Cenevrt ~ . 4Hlı') • Belgrac "4 66 6 
• Sotya 118.8962 • Yok:ohanuı 'ı!.6H87 

• Amsterdam 1.lli1Jl! • Moskova 2t 1-&7 
•Prat 111.208.'i • Stokholm H06 

tomobil gezintisi yapalım.,, demesini •----------------
beklediler. E S H A M 

Fakat, gencin dudaklarından böy. 
le bi:- teklif çıkmadr. Halbuki gazi. 
noya gelirken görmüşlerdi. Otomobil 
orada bekliyordu. 

Adille Nihat kızları tramvay du. 
ra;;.ına kadar getirdiler ve döndüler. 

İş Bankası fi 90 
Anadolu ıı6.8r ı 

Rej! 1 S0 
Ştr. Rayı1y ı ~.ooı 

* Merkez Baaır i7 
U. Sigorta .00 
Ponomotıb ll,10 

rramva1 ·•f'"fl 
Çlmenttı ı . il.ö 
Onyon Del J 00 
Şark Del ) (J.J 
Balya JOO 
Şark m. ec7A 1 lXJ 
Telefon ') <Xı 

Tram,·ayda lffet Güzine: ·----------------lStlkrazlar Tahviller 
- Gördün r.tü? Dedi. Bu sefer o. • 1933 T.Bor ı 2aın ıı:ıektrlk ~.o., 

tomobillerine davet etmediler işte!. • • • • a 21.su rramva1 ııı.10 
Güzin verecek cemp bulamadı. • • • m 2U.90 Rıhtmı a.Oô 

Yalnız dudaklarını büktil. lsUk.DahlU \!62b •Anadolu ı 41> -

Bu sırada yanlarında iki genç kr. ıı::rgenJ tııuk. 116,00 • Aııadolu D ib..-
1928 A M lll.CXI Anadolu m f7 «I 

zın konuştuklarını duydular: s. Erzunırn 100 • MUmeHIJ A 4s-
- Hem bizi akşama otomobil ge. _mi!'"' _____________ .,.

1 
zintisine çağırırlar, hem de gazino-
da başkalarile otururlar. lşte böyle .----------------, 
onları şap gibi oturturuz biz de .şim. Zahire satışı 
di !>eklesinler bakalım otomobilin•----------------• 
yanında akşama kadar. 

Çankırı Saylavı 
Bay Rifat Uoür kalp 
durmasından öldü 

Çankın saylavı B. Rifat Unür evvelki 
gün yanında ailesi olduğu halde tram
vayla Çamlıcaya çıkarken üzerine bir -
denbire fenalık gelmiş, biraz sonra öl -
müştür. 

Bay Rifatın kalp sektesinden öl -
düğü tesbit edilmiştir. 

Kederli ailesinin ve dostlarının tees
sürlerine iştirak ediyoruz. 

MAHMUT SAiM ÜÇÜNCÜ 
CEZA HAKYERINDE 

Evvelce bir çok defa neBriyat do

hta.ııbuJ tlcarec ve &ablre borua.uıda dl111 
ınuawe.le cörea (kilo) maddelerı 

NeT't: 

Buğday (yumuıak) 5,33 
,. ( ıert) 5,20 
,. <kızılca) 5,20 

Burçak 4,30 
Keten to. çuvallı 8,20 
Nohut natürel 5,12,5 
Susam 14,35 
Tiftik (oğlak) 108 

" (mal) 92 
,, (çengelli) 111 

Yapak ( Erzunım) 52 
Peynir (beyaz) 32,30 

,. (kaıar) 30 

Kf.P. 
lto çok 

6 
6,20 
5,30 

5,30 
15 

110 
100 

33 
36 

Takvim 
SALI Çarş•mba 

25 Ağustos 21)Ağustos 

landırıcılığından yakalanıp duruşması •======= 7 C. Ahır 8 C. Ahır 
yapılan Mahmut Sa"min bir davasına, 
İstanbul üçüncü ceza hakyerinde dün 
sabah bakılmıştır. 

Eftalya, Elisavi ve daha bazı şa
hitler dinlenilmiş. Mahmut Saim, ha
diseyi teyit yollu şahitliklere itiraz et
miştir. 

Müdde>umumi Kamil, davacıların 
dava istidası vermediklerini ileri sü
rerek, bunların amme şahidi sıfatile 

GUn doğ'u~U 

GUn batJ'ı 
SBbab Ollmaz: 

Oğle namazı 

lklndl nllmazı 
Akşam nama.%) 

Yataı o1UllA%1 

lımıak 

Ytlm geçen gtınler1 
Yılm ka.lıuı g11nlerl 

5 20 :; 21 
19,54 19 52 
4 40 440 

1216 1216 
16.01 lt:ı,01 
19,54 t8 52 
20 :33 20 32 
~.31 3,32 
2.i8 2J9 
121 126 

celplerini istemiştir. Mahmut Saimin ':-----------------= 
gösterdiği müdafaa şahitlerinin çağı
rılıp çğaırılmaması hususunun da, bil· 
tün amme şahitleri dinlenildikten son
ra düşünülmesi uvgun düşeceğini mü
taleasına katmıştır. 

Necip Nadir, Hüseyin ve Burhanet
tin. bu isteğe göre karar vermişler, 
duruşmanın devamını 18 eylfıla bı
rakmışlardır. 

ANKARA - KAYSERi 
TELEFONU 

Ankara ile Kayseri arasında yapıl 
makta olan tr,lcfon hattının inı:;ası i
lerlemektedir. Hat, 15 eylüle kadar 
bitecek ve derhal mükalemeye açıla
caktır. 

Bu suretle ayni tnrihte Kırıkkale

nin de Ankara ve tstanbulla telefor. 
muhaberelerine başlaması imkan dai-

1 
resine girmiş olacaktır. ' 

TAKS:M BAHÇESiNDE 

o~E~tr~ jD!:l·HH:~q I 
Bu akşam 21,45 de ,;ı~ ~~ 1 

ŞiRiN TEYZE ·~-~ Operet 2 perde 
2 tablo 

Cuma akşamı büyük 
müsamere 

Yeni Ese1ler 

ARKITEKT- MiMAR 
Du aylık Derginin 65-{>6 ıncı sa

yıları intişar etmiştir. Bir c,ok tetkik 
yazıları, projeler, fotoğraflar, mimar
lık faaliyetlerine dair haberlerle do
ludur. Tavsiye ederiz. 

·······················································································································ı 
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•• toren Bir · güzel 
Karad~nizden i.lk fındık mahsulü 

Fındık mahsulü Karadenizin Trab-f dası başkatibi Bay Osman'ın söylevi· 
zon - Giresun - Ordu gibi üç vila- ni verirken alınmıştır. nk mahsul ola
yctini besler ve her yıl ilk yetişip de rak Tiryesteye sevkedilmek üzere ha
mcmleketin dışına ilk scvkolunan mah zırlanan ve kırmızı kaftan ü.ıcrinde 
sul de vapura törenle yükletilir. türlü kordelalar ve yaldızlarla sUsle-

Fmdığm hem miktarca, hem vasıf- nen iki çuval fıodık, -tç işleri Bakanı· 
ca daima üstünlüğünü muhafaza etmiş nın ~k yerinde olarak yaptıj; bir 
bir mıntaka olan Giresun merkezinin tamimin iyi tesirlerine dclruet edeceği 
bu yıl ilk mahsulü Cumhuriyet adını ÜTerine- bir elarabası üstünde görülmek 
taşınyan vapur postası beklcnlirek öu~ tcdir. Bu resimde ilk sırada görfüen· 
na yüklenilmiş ve yüklenme töreni §e- ler • torcnde bulunanlardan bir kıe-mı
hlr için canlı bir bayram halini almış- dır: 
tır. Törene mutad olduğu üzere orada
ki askeri kıta iştirak ettirildiği gibi 
Ticaret odasında başlıyah bu tören, 
şehir belediyesinin, muvp.ffak reisi 
Eşref Dizdarın himmeti eseri olarak 
yeni yetiştirilmiş ;lehir bandosu refn.
katile Orduya kadar devam ettirilmiş
tir. 

Gördüğünüz resimler Giresun muha
birimizce yollanmıştır. Biri Ticaret o-

Sağdan sola: Fahri Bil~e (Ziraat 
bankası direktörü), E~ref Dizdar (be· 
ledivc re> isi l. T-l rık T Tc; tGiresun "'ay
lavı), Hasan Tahsin GUrsoy (tüccar
dan), Fcyy:ı7. (vali). Tahsin (alay ko
mutanı), İsmail Sabuncu <Giresun 
sayla\•ı). 

İkinci resimde mahsul vapura gö
türülüyor. 

Aiıteple Narlı arasında 
Elli kilometrelik bir dcmirvolu 

J 

Antebe çok fay dalı Oııacak 

Narlı ,istasyonllndan bir görürıü~ 
Narh, (Ozel) - Antebin yegane istasyon çok işlektir. Ser.ede hin bef 

istasyonu bulunan Narh, himm~te yüz tonu geçen ihracat ,.e o mıl.tar 
çok muhtaçtır~ İstasyonun _günde \'a- ithalfıt yalnız bu yol ve istas; ondan 
snti .yirmi beş yolcu ve heş vaı:on yapılmaktadır. 

muamelesi olduğu halde henüz ram- Sa~ ın Bayındırhk Bakanı Anteple 
pa ve bekçi tc~kilütr yoktur. l<~a1la Narh :ı.rasında bir tren hattı y=1pma
lüzum hisseclilen büfe \'C otel henüz ğı vandetmislerdi. Tecimsel ı~o!;!a

yapılmamıı;;tır, Yolcular burada sa· dnn büyük ehcmmiseti olan bu iş. 

bahlamak mecburiyetinde kalsa1arl Anteb· bir kat daha inki;af ettire· 
bile y(yccek ekmek Ye yatacak otel ccktir. 

bulamazlar. ' . . 1 Antep - Maraş nrasın<laki A~.c;u 
Narh Ante!;e elli kilometre me· 1 köpriisü de yapılmaktadır. Ru kcprü 

sa'fededi;, ·Otomobillerin işitmekte jki \'İliiyetin ticari dururaları üıeı in 
bulunduğu yol düzgündür. Yolu ve de çok müessirdir. 
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Dilde halkçılık • • • Dil Kurultayı 

ibret veren hadiseler Urüneii dil kurultayı dün çalq· 
ltlcıy:ı bcqlttdı. Bu çalı§manın bir 

\ 

iliın, fikir "e millet meaelesi etra-' 
ltttcla temerkiiz e.'meğe bQfladığı 1 
dQha ilk çalııma seanslarında gö- s p an ya 
ıe çarptı. 

asilerini idare eden 
kardeşi bile kin 

General Franko'ya 
besliyor Ui.m ve likir dediğimiz zaman 

bq meseleleri mücerret ı.ıe naz:tıri 
bir mahiyette tetkik eden entel· 
lekfüelin anladığı manayi ııeriyo· 
1ılz. Bu bakımdan "Türkoloji,. 
enternasyonal bir hayli kıymeti e
ti kendi sahası etrafında cemet· 
'lttİ§tir. Bu toplantının mihrakı dil 
kurultayı ve dil cemiyetidir. 
Türkolojiyi mücerret bir ilim gibi 

tetkik etmek iıtiyen alimler mem
leketimizde ciddi, olgun bir ruh 
b"l~caklarclır. Kurultay da mesııi
•i11i bu yola ıokmakla dünya ilim 
tereyanları hesabına çok değ~rli 
bir hizmette bulunmuş oldu. 

Diğer taraltan bu çalqmayı 
l'l'ıilletleşme he•abına bir hareket 
dr;yc kabul ediyoruz. Naurriye 
rliine kadar üim usullerini, ilmin 
lqruretlerini ileri sürüyor, pratik 
r:ephc:de de dil i§i milletle§me, 
Pnilleti üstün kültüre sahip bir 
~iitle haline koyma, ı.ıe halk ara· 
''ttda anltl§mayt kolaylaıtırma da
Vq3ıdır. 

I brahim Necmi Dilmen dilin 
fQsf iycsi, ve halhl(l§maaı meselcsi
rı; b'.l bakımdan pek yerinde izah 
etti. Bu izahın otoriteli bir ce
'17iyet namına ileri ıiirülmü§ ol· 
!'Jtas~ bize demagojiden tamamen 
hyrılmq bir camianın ıuurunu 

C:r:.fottyor. 
Türk dilinin taaliyesi, ·Türk 

ıiiJi hareh~tinin heJeli harJada 
1?ıilletten, kütlelerden uzak bir dil 
t'ircuda getirmek değildir. 

Bir zamanlar Türk dilini ken· 
di halalarına göre tasfiye etmek 
istiyenler meydana çıkmııtı. Bun· 
lcrın emelleri haliati, fakat bu 
hcdis emel dili öldürecek derecele· 
re kadar çıkıyordu. Çünkü dili 
l>öyl :! bir tasfiyeye tabi tutmak 
dilin bir camianın anlQ§ma ı1aaı
tQsı olduğunu inkar etmek Je
'ttıekti. Anltl§ma vasataıı olamıyan 
!eye ise dil demenin imkanı yok
ho·. 

Bilhassa istibdat deı.ırindehi 
1' iirk dili ta.sliyecileri araıında 
Yer tutan bu telakki zaman, za
'11ttn nüksetmi§, fakat her dela· 
cınd :ı hayatın zarureti onu yen
'>'lİ§tir. lbrahim Necmi Dilmenin. 
l>u noktayı tebarüz ettirmek mre· 
tile ileri siirdüğii dilin halkçı he· 

1 efrika No. 39 

Cem.al Darıcı gene kendisinden bah-1 

'ediyordu: 1 
- Biz Tilkilikte oturuyoruz. Orada 

bir evinı var. Güzel, büyük bir ev am
?11a, gelgelelim beni sıkryor... Bizim 
refika altr ay kadar önce, sizlere ömür, 
Olüverdi de ... Son zamanlarda dayana
~adrm, fstanbula gittim. Orada bizim 
daymm damadr var. Komisyonculuk 
~apryor. İJİ yolunda ... Ne diyordum, o· 
tada şöyle kendime uygun bir.. Hani, 
bu yaştan sonra iki çocukla bekar kal
ltlak ve bekar yaşamak pek güç te ... 

J\ı:itin sabrı ka1mamrsh. Neredey
ge: 

- Be ad._.m, bunlardan bana ne' Sa
tıa dünürlük mü yapayım? 

Diye bağıracak ve kaçacaktı. 
Gülerin gevrek kahkahası duyul· 

dıı, 

Solda: sağda: Ramon Franko 

İspanya ihtilali yalnız yurttaşları 19Z5 de, l 3 üncü Alfonsun mem-
değil, k;!rdeşleri de karşı karşıya getir- lekette g\!neral Primo de Rivera'ya ku
mektedir. Mesela bugün ihtilalcilerin 
başında bulunan• General Frankonun 
kardeşi Ramon Franko İspanyada 1 
hükümet hava kuvvetlerinin belli başlı 

"Queen Mary;, 
rekoru kırdı/ 

şeflerinden biridir. r 
Ramon Franko • 1930 da Kral 13 Nevyork, 24 (A.A.) - "Cunard 1 

üncü Alfonsun mcmbketten sürülme- \\ bite Star., tebliğ ediyor: 
siyle ve Cumhuriyetiıl ilaniyle netice· Queen Mary, Atlas Okyanosunu dört 
lenen İspanya ihtilalini idare edenler _ gün, yedi saat, on iki dakikada geçerek 
dt>n biridir. Bugün de kardeşi Geneıal Normandie'nin rekorunu 4 saat, 30 da
Frankoya karşıdır. Bu suretle İspanyol kika farkla kırmıştır. 
kavgasının fiilen olması bile fikre-n ve Quten Mary, vasati 30,01 mil stirat 
netice itibariyle hakikaten bir kardeş elde etmiştir. 
kavgası olduğu görülüyor. -----PRAG--0..,.,,.._N_,l,_V_E_R_S_l..,-T-E~ ... -S-,-l --

Fakat , bu iki kardeş ayni şerait 1'ALEBESI 
altında yetil}tirilmişti. Fransisko Fran
ko (bugünkü general Franko) 4 kanu
nevvcl 1892 de doğmuştu, kardeşi Ra 
mon da ondan dört sene sonra • Baba
ları bir bahriye zabiti idi. Anneleri de 
asdzade bir aileye mensuptu. 

Şehrimize tetkik seyahati ic:in ge
len Prağ üniversitesinden 40 kişilik 
bir kafile Şark vilayetlerimizde bazı 
coğrafi tetkikat yaptıktan sonra clün 
şehrimize dönmüşlerdir. 

Fransisko, 15 yaşında askeri mek- { G •• k f • • il • 
tebe verildi. Bir iki sene sonra da kar- 0 erlDI e erJD• 
deşi ay~i me~tebc başla~. de tutamıyan 

Tabıatlerı arasınd.ikı ayrılık bura-

da ke~dini göstermeğe başlamıştı. ulusların hali 
Fransısko yapışkan, canlı, irade sahibi 

Bütün ulusların ha.va kuvYetlc
bir genç olmuştu. Rımon ise bulaşik rini artırmak için gösterdiği telaş, 
huylu, hayalperest bir çocuktu. Yal- havacılığa verdiği önemi yakından 
nrz , aklına her geleni yapardı. Bu gördükten sonra, havacılığın bizim 
cihetten onu cesur saymak kabildi. için bir fantezi olmaktan çok uzak, 

I-İayalperestliği ona göklere yüksel. canla başla sarılacak bir ana iş ol
duğunu bir kat daha anlamış bu

mek hevesini verdi. Tayyareciliğe ya· lunuyoruz. 
zddı. Göklerini avucunun foinde tut-

Ağabtyisi ise mektepten çıkar çık- mıyan ulusların halini ğörüyoruz. 
ınaz vatana en büyük yardımı edebil':' Uçak filolarmın bir insan "ağırlı· 
ınek için , Fas ordusuna geçti. Burada ğrndaki bombalarilc dünyanın en 

.. d .. .. d' vuruşkan yiğitleri bile başa çıka-
gun en gune yararlık goster ı. . mıyor. 

deli ı.ıarmak istediğimiz yolun h~vacılığa para y~ti~tirme~. ancak 
.• .• • • · butün ulusun aynı comertlıkle yar-i 

Hiç durmadan milyonları hemen 

ustunde aydınlık bır l§aret nokta- dıma koşmasına. bağlıdır. } 
11ıdır. TÜRK HAVA KURUMU , 

S•drl Ertem 1 

Aziz o tarafa baktı. 
Cemal Darıcı da onun gibi yapmış

tı. Şimdi sözü genç kıza çevirmişti: · 
• - Dünya umurunda değil! Ne şen 

kız! Fakat ne de sağlam ahlakı var!., 
Bu za~anda kızın böylesini projektör
le arasan zor bulursun!. Kimseye aldır 
dığı yok. .. Hiç korkmadan dünyanın 

öteki ucuna göndet. Kimdir, kimin ne
sidir? İyice konuştuk ve hemen hemen 
dost olduk amma. aıılıyamadım. Yahut. 
anlamak için vakit bulamadık. Zaten 
kimseyi dinlediği de yok ya ... 

Azi? bi r dert yanar ı;ibi cevap ver
di: 

- Eğer kendisini pek beğenmiı ol
masa daha iyi olacaktı. Ben tamyorum. 
Onun da beni tanıması lazım gelir am
ma ... 

- Vaaa .. Tanı:vonunuz hı? 

- Evet ... Bize komşu otururlar ... 
Karşıyakada ... Babasına (Halil Toklu) 
derler. Bir çok bağları, dükkanlarr 
va-r .. Bir nmanlar ticaret de yaptı am· 
ma ... 

Cemal Darıcının ağzı ve gözleri a
çık kalmıştı: 

- Halil Toklunun kızı mı bu? 
- Evet... Babasını bilmiyor ~su-

nuz? tzmirde onu hemen hemen herkes 
tanır ... 

Cemal Darıcının yüzünde besbelli 
bir sevinç vardr: 

- Bilmez olur muyum? Geçen yıla 
kadar yalnız adınr duyardım amma, 
sonra, tanıştık da ... O zamandanberi o
nunla iş yapıyoruz. Bir kızı olduğunu 
da işitirdim. Demek ki o kız bu ha ... 

Bu orta yaşlr adamm Gülcre karsr 
gösterdiği ilgi Azizin içine bir ı;üphe 

başlangıcr vermeden kalamadı: 
Cemal Darıcr ~ör.lerine devam edi

yordu: 
- Bilbaıu durgun ve sessiz. uysal 

bir adam ... Krıı ona hiç benzememiş ... 
Kotlejde okuduğunu duymuştum. 

Eğer o mektep bütün kızlan hövle ye
tiştiriyorsa braYo, <loğrusu !... Görüyor· 
sunuz ki ben eski kafalı cleğiliTTI. 

Konferansını bir türlü hitiremiyor, 

rrur durduğu direktuar idaresi zamanın 
ela Fransisko ranko Fransız oı-dusiyle 

birleşerek Abdülkerime karşı ~arpış· 

mağa memur edildi. 
1928 de de İspanyol ordusunu!L 

en genç gcneralı oluyordu. 

Karde~i ne yapıyor? 

Fransisko ranko l)u suretle mesle
ğinde ilerlerken Ramon Franko da bo§ 
durmuyordu. 

1928 de Lindberg ilk defa olara't 
Amerikadan Avrupaya geçtiği zaman 
Ramon Franko buna hasretti. Kendisi 
de cenup Okyanosunu geçmek istiyor
du. 

1928 senesinde bir sabah Huleva
dan Nata!'a geçti. Ve :>radan da 30 saat 
kadar sonr;ı Rio de Joneiro'ya geçmi;.; 
bulunuyordu. 

Bu muvaffakıyetinden biıtün dün· 
ya gazeteleri uzun uzun bahsettiler. 
Ranıon Fıankonun şöhreti ağabeğisi-

niııkinden fazla idi. 

Bundan sonra tayyarcciy: siyasete 
atılmış buluyoruz. ı 930 da 13 üncü 
Alfons aleyhine açılan cereyana iştirak 
ediyor ve mümkün oldugu kadar sosya
list bir cumhuriyet kucmağa çalışıyor. 

BUGÜN 

Bir müddet Frankodan hiç 
b:.ıhsedilmiyor. O, 13 üııcü Alfonsun 
taraftandır. Memlekette hükumet de
ğişiyor. Cumurreisi Alkalc. Zamora 
onu Harbiye nazırı ydp1yor. Fakat o· 
nun hükumete aleyht.ır olduğunu her 
kes biliyor. 

Nitekim. bu sene "halk cephesi,, 
hükCımeti ele alınca General Franko Ba
lear adalarına vali olarak gönderiliyor. 
Ramon Frank.) ise Va3ingtona ataşemi
liter olmuştur. 

Bundan sonı·ası malum : 

18 temmuzda gen :ral Franko :Fas
ta isyan çıkarıyor. Ramon Franko ısc 

genç kıza karşı her cihetten hayranlığı
nı söylemekten adeta bir tad duyu
yordu. 

Demin kahkahayı atan ses birdcnbi 
re ikisinin arkasında duyuldu. Güler, 
yüzünde o her zamanki gülümseyişle 

Cemal Darıcıya: 
- Limana giriyoruz. Konferansı lu

sa kesseniz iyi olllr !. .. 
Diyordu. 

Cemal Darıcı hemen atıldı! 
- Güler hanım. bir dakika durur 

musunuz? Ben babanrzla çok iyi dost 
imişim de haberim yok ... Sizi bana an
latmıştı o ... 

Güler durmuş \"c istcmiyerek onu 
dinlemeğe başlamıştı. 

Aziz ayrılacak oldu. Cemal Darıcı 

ona engel olmak istedi: 
- Siz de yabancı değilsiniz! Bera

ber cıkarır. acele ctmeyi11 ! ... 
/\ziz ı;ens krzla yüz yüze gelmek • 

ten çekiniyordu. Güleri işaret ederek 
kuru bir sesle cevap verdi: 

- Hanımefendiyi rahatsrz etmeyim. 
Gidr~·im ele çıkmak için hazırlanayrm. 

Hemen Ut'akla~tr. 
Ciilcr dclikanhnm h'-1 hareketini dik· 

katle gözden S?eçirmi~ti. Aziz bunu sez
d: Ye şöyle dü~ündü: 

Türk 'diline bütün tarihi z.err 
ginliğini ı.ıermek, onun yaradılıı 

günlerine kadar inen hakkını be· 
lirtmek uğrunda kol kol çalışılıyor 
du. Bahda "T okyolara ait vesi/ur 
lar,, la bQ§lıyan "Türkiyat,, : bır 
gün, geçmişte hiç bir örneği bır 

lunmıyan bir hızla, yolunun en 
sarp, karanlık ve izsiz yerlerini 
aşh. A•ırların tozları silküerek 
kitabeler okundu. Ayrı, bambaş· 
ka bellenen varlıkların bir kay· 
nahtan fışkırdıkları ortaya kon· 
du. 

ilk kurultaydan ıonra, dil işi. 
bütün yurdun i~i haline getiril
mişti. ller ~eyden önce mü1aheclc 
gerekti. Söz bakımından, gramer 
ve lisanın kendi yapısında taşıdı
ğı mantıki. varl1k bakımından. 
tü.rkçe artl§tırıldı. 

Derlemeler, milyonlarca lifler, 
dizmeler, bölümlere ayırmalar, 

bizi hep bu tepeye çıkaran baacr 
maklardı. 

Küllü raflarda unutulmuş bin· 
lerc~ eaki e•erin taranmtUt ela. 
Jolrıun neticeler rJerdi. Dil akı~ı
nın tarih içindeki eklerini ara~· 

tırmak Türk tarihi bakımından 
da t;ok faydalar verdi. BQ.fka ıo.v· 

dan sanılanların, yeni bir buluş 
aydınlığı içinde kucaklaştıkları , 

elele verdikleri görüldü. 
Fakat dava, henüz yalnız bi· 

zim sınırlarımız icindeydi. fikir 
dünyaaı bu kayna§maya karıı de
rin bir ilgi duymamqtı. Bah bil· 
ginlerinin bu İ§e bCJ§larını eği~/e
ri çok yenidir. Geçen kurulta)·da 
iki Rus bilgininin bfrer tezini din· 
lemiştik. 

Bu kere Türk dil meselesi bir 
tün Avrupayı kendine bağlamı§ 
görünüyor. Fransız, İngiliz., Al· 
man, Rua, Leh bilginleri. uzak 
yollardan koşup geldiler. Bunla
rın her biri eserlerile tanınmıJ 
ünlü kişilerdir. "Güneş • Dil,, bu· 
gün bir nazariye tanı içinde olsa 
bile, yarın bütün bir Doğunun 

aydınlığını taşıyacak sanırım. A
tatürk, "Ne mutlu Türküm diye
ne!,, sözünü, bütün dünya mü
messilleri önünde söylemişti. Bu 
hüküm, bugün yeni bir hak daha 
kazanmı~ oluyor. 

S. Gezgin 

hadisenin neticesini Vaşingtonda bekle· 
mektedir. Fakat §Üp!1esiz karde§İne 

karşı bir kin duyarak ... 

( Paris · Soir' dan) 

- iyi yaptım. Ayni zamanda bana 
dün yaptıklarına karşılık vermiş oldum. 

Cemal Dancmm kur yapar gibi genç 
kızın önünde eğilip bükülerek: genç kı
za bir çok şeyler anlatmağa başladığı
ııı da gördü. Fakat acaba Güler bu söz-

• lerin ne kadarını dinledi? 
Vapur Mendirek içine girmi~, ar • 

kasını rıhtıma vererek demir atmıştt. 

Kordonda ve yolcu salonunun öntinde 
büyük bir kalabalık vardı. Elli kadar 
sandal, vapurun merdiveni dibinde top-
lanmı!l.tı: 

Aziz vapurdan çıkanların hemen he· 
men en önünde bulunuyordu. 

Kayıklardan bazrlarmda yolcuları • 
nı karşdamak için gelenler vardı. Aziz: 
bunların arasmda babasını hemen ta -
mdı. Sandaldan sandala geçerek onun 
yanına gitti. 

Remzi Bey oğlunu büyük bir has • 
ret •:e heyecanla kucakladı ve bağrına 
bastı. İkisinin de gözleri nemlenmisti. 

Etrafta kaytklann biribirinc dokun
masından çıkan sesler, kayıkçılarla ha· 
mallann bağrışları vardı: 

- Sokulma be !.. 
- Görmtıyon mu öntinü? .. 

- Alarga! ... 
(Arkası ı·ar) 
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1 ürk Dili Kurumunun iki qıllzk 
çalışma raporu 

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

K~rultayı.n di'lnkiı celsesinde, T. 
D. K. ger.el sckı·eteri Bay I bralıim 
Necmi. tm•t:.iındnn 1931, - 19.36 ça!tŞ
malan üzerinde okuna.:ı raporun mü
him /.uımları şun!afdır: 

Üçüncü 'fiirk Dil Kurultayının 

Sayın Üyeleri, 
YeP.i Türk rejiminin hem kurucu

su, hem de kültür dünyasının en ile
ri C..11eklerine hemen yetişmek üzere 
şaşırtıcı bir çabuklukla ileri götürü
cüsü olan Ulu önderimiz Büyiik A
tatürk, 12 temmuz 1932 de Türk Dil 
Kurumunu kurmuştu. Bu kuruş, A
tatürk'ün kutsal eli değen her iş gi-

b i cak verimli oldu. 26 eylül 1932 ' ~ 
de ilk dil kurultayı yine bu sarayda 
toplandı. Onun kabul ettiği progra
ma göre iki yandan çalışmıya giri
şildi: 

Bir yandan Türk dilinin ilmi ola
rak mahiyeti ve dünya dillni ar:ı

sınds.ki yeri üzerine akademik araş
tırmalar yolu tutuldu. 

Bir yandan da ameli olarak yazı 
diliyle konu5ma dili a ra~rn da ki uçu
rum'Un elden geldiği kad:ır doldu
rulması ve halk için yazılan yazıla
rın mlimkiin olduğu kadar çok yurt
taş tarafından anlaşılabilmesi yolla
rının araştırrlm.asma çalışıldı. 

I8 ağustos 1934 te bu iki yol üze
rindeki iki yıllık çalışma la rrn verim
lerini ~;ne burada, İkinci Türk dil 
kurdtayı önünde izaha çalışmıştım. 
lkin~i kurultayın gösterdiği hedef -
ler üzerinde o günden bugüne kadar 
neler yapıldığını ve daha neler yapıl
mak istenildiğini de yüce katınızda 
anlatmağa müsaadenizi dilerim. 

TtrRK DiLiNiN hlAHIYETI VE 
DÜNYA DiLLERi ARASINDAKi 

YERi 

Dilimiz.in lndo - öropeen ve Se
mitik denilen c1'illerle karşılaştınl

nıa.~r yolunda, g<'~en yıla kadar, bir 
çok değerli bilginlerimizin çalışma
]arr, hep klfı..<;ik komparatistlerin tut
tuğu kelime benzerliklerinin araş

tırılması yoliyle Türkçe ile Indo -
Öropeen ve S<.'m itik diller arasında 
bir yakınlık olduğunun ispatına doğ
ru J'jrümekten ibaret idi. Türk dili 
ile lndo - Öropeen ve Mamito - Semi
tik familyalarr arasında ·bir takım 

benzerlikler, yakınlıklar bulabilmt>k 
bir büyük mutluluk sayılıyordu. 

lütrumumuza onur veren değerli 
üyelerimizden Ilay Yusuf Ziya Oze
rin, Bay Naim Onatrn, Bay Ahmet 
Cevat Emre'nin, Bay doktor Saim A
li Dilemrenin bu yolda pek çok yo
ruldtiklarını burada saygı ile anmak 
isterim. 

Ancak, bütün bu araştırmalar, 

dilcilik dünyasının yeni buluşlarını 

toplryarak tam bir sentez halinde 
bir Türk drnnin dünya dilleri ara
sındaki yüksek ve h.,'ikim yerini gös
termeğe yetmiyordu ve yetemezdi. 

Mezopotamyada Sümer, Akat, E
lim, Ana.doluda Eti dilleri anrtları
nm bulunması, şimdiye kadar biline
bilenlerin en eskisi olan bu dillerin 
lndo - Öropeen ve Semitik grupları
na yabancı görünmemekle beraber, 
tamamile onlara bağlanamaması, 

klasik dilcilik ekolünü zaten sars
mrştr. Avrupanın ta garp ucundaki 
Bask dilinin Indo - Öropeen diller 
~erçevesi içindeki bam başka \'ar lığı 
bu ekolü ötedenberi şaşırtan bir me
sele idi. Roma imparatorluğundan 

daha önce ltalya yarımadasında ya
~ıyan Etrüsklerin dili bir türlü halle
dilemiyordu . 

Nice asırlardanberi şifahi kaldığı 
için bütün ilkel varlıklarını saklı -
yan Yakut ve Çuvaş gibi Türk leh
çelerinin Jligatleri, ortaya öyle ma
teriyeller döktü ki bunların önünde 
ötedenberi arapça, farsça, yahut 
grekçe, latince sanı]an sözlerin asıl 
ilk kaynağı hangi dildir diye yeni
den düşünmek zarureti kendini gös
terdi. . 

Klasik dilciliğin inançlarrnı altüst 
eden bu hadiselerin yanı başmda 
T. D. K. nun öz kardeşi olan Ye bu
gün burada pek değerli asbaşkanı 
ve a.cıbaşkanrmız Bayan Afct'in ağ
zından yüksek ve samimi iltifatlarile 

k urumumuzu sevinrlere garkeden, 1 mez,, anlamına (cohul) bulup ta 
): (cahı"l) "e (cehul) kelı"melerini dü-minnettar bırakan T. 'f. K. tarafın-, • 

dan büyük bir kuvvetle ortaya ko- \ şünm~mek mümkün müdür? 
nulmuş olan Türk Tarih. tezi de, Amerikada Meksika kıtasının ce
dünya neolitik kültürünün Orta As- nubur.da yaşıyan Mayaların dille
}adaki brakisefal Türk uruğunun rinde yüzlerce Türk kelimesinin bu
mah olduğunu, bu kültürün türlü lunduğunu gördükten, Makedonyada 
göç ) ollarile oradan Şarki Asya ya, Gevgilinin garbında Maya dağını 
Amerikaya, Hinde. lran ya}lasma, hatırladıktan, Amerikanın ilk Avru
Mezopotamya ovalarına, ön Asyaya, pah istil:isrna uğradığı devirlerde 
Penikeye, Mısıra \'e şimali Afrikaya, Peruda 'güneş,, e tapan ve Avrupa
Ural ve Volga kıyılarında Tuna, Vis- lılara karşı koyarak bu uğurda can 
tül, Ren boylarına ,.e atlas okyanusu nren yerli hükümdarın adı Atahual
yakalarına yayıldığını ispat ediyor- pa yani Ata Alp olduğunu yine Av-

d rupalıların tarihlerinde ~kuduktan, 
u. A 

O halde dil çalışmalarının da bu bu kıtaya (Amerika) isminin ( me-
. yeni buluşlardan hareket ederek diin- :rigo Yespuçi) nin adına göre veril-
yaya ilk yayılan ve kültür f!Ötüren diği iddiasına karşı daha bundan 
Türk göçlerile birlikte her yere to- önce ''Nikaragua,, yerlilerinin (Ame
hum saçan ilkel Türk kültür dili var- rika) adını kullaıtdıklarını yine Av
lığmı araştırması gerekti. rupaiı coğrafya ve tarih uzmanları-

Bu gerektiğin önünde kalan ve nın k!taplarında gördükten, Yakut 
Türk milletinin yüce dehasından il- lugatinde "Emerik,, kelimesini de ha
ham alan Türk dil kurumu, geçen yıl ıa yaşıyan bir söz olarak bulduktan 
sonlarına doğru, kendisinin ve mil- sonra, Türklüğün, Türk kültiirünün 
!etinin tarihine onur verecek yeni Türk dilinin bütün yeryüzüne yayıl
l>ir buJu:ıla, akademik dil çahşmala- mış izled önünde, yepyeni ve çok 
rı sahasına atıldı. Bu yeni buluşa büyük bir hakikat güneşinin doğdu-
(Güneş - Dil teorisi) diyoruz. ğunu hissetmemek elden gelir mi? 

Sayın kurultayın bu yılki progra- İşte bu noktalardan hareket eden 
nunı baştan başa dolduran tezler, Türk dilciliği, dilin ve dilJerin oriji
bu teorinin mahiyetini ve dünya dil- ni üzerine bugüne kadar yapılmış 

lerinin kurulu:;;Jarı hakkında yarat- tecrübelerin ve ileri sürülmüş teori
tığı yeni Ye eşsiz metodu izah ede- )erin verimlerini de göz önüne ala
cektir. rak, yeni Türk dil tezini kurmağa 

Onun iı.:in burada teorinin ilmi muvaffak olmuştur. 
bazlarr ve kanunları üzerinde dur- Yeni Türk dil tezi, yeryüzünde 
mıyacağım. Yalnız bu yüksek teoriye kültür taşıyan bütün dilJerde bu 
bizi götüren araştn-malara ve teori- kültürü dünyaya yaymış olan, eski 
nin dil işlerimize \·ermesi lazım ge- dedtlcrimiz 'l'ürklcrin dilini bulmak-
len yeni istikamete ait bir kaç söz d ta ır. 

söylemek isterim: · Bunun neticesi olarak, yalnız U-
Türk dil kurumu, bir yandan ge- ral _ Altay dil familyasının içindeki 

nel filoloji ve lengüistik bakımından diller değil, lndo - Oropeen ve Ha
bütiin dünya dilleri üzerinde yazıl- mito _ Semitik denilen gruplan da
mış ilmi eserleri ve etimolojik lü- hi ana Türk dilinin birer lehçesi 
gatleri, bir yandan da Türk dilinin hükmüne geçiyor. 
en eski, en ilkel varlıklarını bulmak Biz, dil dünyasında bu yeni güne-

Kurultayda ecnebi edimlerle davetli ve ÜtJ'l!'ler miiza.lcereleri 

)iğinir. llimler akademisi ~e kuru.ta
yımızda üç delege bulundurmakta -
dır. 

Bunlar da akademi ü:telerinden 
Türkiye ile ilmi münaı;ebetler komis
yonu başkanı Alexandre Nikolayeviç 
Samoiloviç ile yine akademi üyele
rinden lvan hanoviç l\leşçaninof n 
Mos!rnva de\ let üniversitesi Şark ta
rihi profesörü Hacr ZadiJuloviç Ga
did ullindir. 

Bütün bu cleğ<'l·Ii dil bilginlerine 
kurultay adına hoş geldiniz demeyi 
borç bilirim .. , 

Genel sekreter bundan sonra muh
teli.f kolla"n çalışmaları lzakkıntla 

izahat ver er-ek ezcümle demiştir ki: 
E. KURUMUN YENi ANA TOZOCO 

VE ÇAUŞMA PROGRAMI 
"Dört yıldanberi geçirilen tecrü

beler üzerine bu yıl sayın kurultaya 
yeni bir ana tüzük projesiyle bir çalış-
ma programı sunuyoruz. 

Yeni ana Tüzük, ilk kuruluş za· 
manlarında yaprlmış olan nizamname 
esaslarını yenileştirmektedir. Bu ana 
tüzüğün kabuliyle teşkilatımızın daha 
sürekli ve verimli yollarda çalşımıya 

sevkedilmiş olacağım umuyoruz. 
Ana tüzük projesini tüzük komis· 

yonuna, yeni çalışma prc:-ğramiyle bu 
raporu da önrgeler ve dilergeler komis
yonuna havale etmenizi rica ederim. 

F. KURUMUN HESAPLARI VE 
BOTÇESl : 

Kurumun 1934 • 1935 ve 1935 -

kadaşım Sayman Bay Besim Atala 
içten saygı ve teşekkürlerimi sunar 
bu hesapların , seçtiği:ıiz bütçe kom 
yonuna verilmesini, komisyonun ra 
runa göre de Genel Merkez Kurul 
arılatmasım dilerim. 

* * .., 
Belki de sayın Kurultayı yorac 

kadar uzun süren şu :zahat, KurumıJ 
muzun iki ydı boş geçirmerliğini go 
leriniz önüne koymuştur umudundayı 

Göğsümüzü sevinç ve kıvanç ile • 
bartan bu muvaffakıyetieri kimıe 

borçlu olduğumuzu b•r an bile un 
muyoruz. 

Kültür Bakanlığı, ba§ta Kurumun 
Başkanı olan değerli Bakan Saffet A 
kan olduğu halde bütün varlıği)' 

kurumumuzun işlerine ve çalışır.al 
na candan ilgi göstermı~ her adım 
bize arka clmuştur. 

Genel Kurrr.ay Başkanlığı, Aske 

lik terimleri işinin ağrr yükünü orııı.ı 

!arına almış, bize her vesiyle ile eli 
den gelen yardımı esirgememiştir. 

Cumhuriyet Hükumeti ve onun 
sayın, pek degerli Başkanı İ&met lnön 
Kurumumuzla her zaman ilgilenmekt 
çalışmalarımızı kolaylaştıracak mad 
manevi hiç bir yardtmı eksik bırakın 
maktadır. 

Kamutay, 
istenilen her yardımı candan, yüre 
ten bir sevgi ile yerine getirmektedir· 

Bunların hepsinin üstünde, Tür 
milletinin şanlı kurtarıcı ve ilerletici 
olan Yüce Önder Atatürk, Türk DÜ için Türk lehçelerini ve bunlard!'ki şin ilk ışıklarile aydınlanmak bah- 1936 yıiları kesin he5aplarmın özleri 

dil varlıklarını araştırmak mecburi- tiyarlığına ermiş olduğumuz için ile 1936 - 1937 yılı bütçesini Kurultayın Kurumunu 1-em kuran ,hem koruya 
yetinde idi. çok mesuduz. Önümüzdeki yıllarda yüce tasdikine sunuyo.·um. Bu hesap· hem yürüten en büyük Başkan olar 

Du araştırmalar, zihnimizde bir yapacağımız çalışmalarla bu yüksek larm teferrüatiyle sayın Kurultayın her dakika başımızın üzerindedir. N 
takım sualler, şüpheler, tereddütler ilim hakikatini bütün dünyaya, in - yüksek ilim çalışmalarına tahsis edilen yapabildikse onun ilhamı, onun direk 
uyandırıyordu. Avrupanın bugünkü kftr kabul etmez bir surette, ispat i- kıymetli dakikalarını :ılmak istemem . fi onun karanlıktan yaran, ufukla 
yiil\sek kültür dillerinin, fransızca - çin hütiin materiyelleri toplamaktan Yalnız bir fikit vermiş olmak için şu t~ ötelerini gören yük:iek dehasiyle ol 
nın, ingiliıcenin almancanın, bunla- geri <4.urmıyacağız. bil'kaç rakkamı söylemeğe müsaadenizi muştur. 
ra bir bakımdan kaynaklık etmiş BJ yoldaki çalışmalar için. kültür rica ederim. l Haziran 1934 ten 1 ha- Bu büyük günde de aramızda bil 
denilen eski grekçe ve latincenin ke- bal;anlığının yüce gayretile yeni ziran 1936 ya kadar iki yıl içinde kuru- lunan, varlığiyle yür!klerinizi sevin 
lime etimolojiledni anlatırken adeta hir eleman daha kurulmuştur ki o mumuz 4361, 17 liralık kitap satın !ere gark eden Büyük Önderin YüG 
aciz ve kifayetsizlik ı:-östermesi, eti- ela Ankara üniversite~inin Tarih, almış, 18570,16 lira tarama, tercüıne katına en derin saygı ·ıe şükranlarıınl 
moloji lfıgatlerinin, bir çok kelime- Dil, Coğrafya fakülte.sidir. Fakülte- ve ilmi çalrşma parası harcamış, 53895, Kurumun en derin saygı ve şükranlatr 
lerin yanına, "etimolojik aranhk. deki l erli ve yabancı değerli çalrş- 80 lira da basım ve yayın için vermiş m,· hepimizin , bütün Kurultayın, oii 
kaynağı me~hul...,, yollu kayıtlar koy ma arkadaşlarımızın verimlerinden tir. tün Türklüğün en derın saygı ve şülc" 
ması, halbuki bu karanlık ve bilin- de faydalanarak önümüzdeki yıllar Hesapların büyük bir özen ve doğ- ranlanmı, bir daha, bir daha, bir dah~ 
mez denilen sözlerin türkçe ile pek içindi:? daha sıkı ve daha geniş yolda rulukla tutulmasından dolayı saym ar- sunarım.,. 
kolay izah edilebilmesi, halli lazım ileı-i yürüyeceğiz. 

hlr büyük mHele önünde ~doğumu- Oy~ umanz ~ hlrk~~l sonra~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•! 
zu ac;ıkc;a gösteriyordu. sayın kurultay arsıulusal bir dil J b ı r· s . 

Örnek olarak size kendi yaptıt{ım kongresi halinde toplanacak ve bü - stan u ıcaret ve anayı 
bir analiz önündeki durumumu sHy- tün dünya ıengüistleri yeni 1'ürk dil Odasından 
lemek isterim: Türkı;e şahıs zamir- teorisinin ortaya koyduğu yüksek : 

lerini araştırırken, grek~ede üçüncü hakikat önünde, Türklüğün, asri Ar3ıulusal İzmir fuarı Istanbul oda pavyonunda eşya teş· 
şahıs zamirini bu dili bilen bir arka- medeniyet seviyesinin fevkine doğru, 
daşıma sordum. Bana "Aftos,, ve "E- yüksekliğini tasdik edecektir. hir edeceklerin aşağıda gösterildiği üzere eşyalarım vapura yük-
kinos,, kelimelerini söyledi. Homar Böyle bir arsıulusal toplantının lemeleri icap ed:!r. \ 
lehçesindeki mukabilini aramasını ri- ilk tohumu olaı-ak üçüncü dil kurul- 27--8-936 .psrşembe sabah ıaat onda kalkacak vapur 
ca ettim: Uzun okunur bir (0) bul- tayına gelmiş ,.e aramızda bulun- çarşamba günü sabnha kadar eşya alır. 
du, Fransız etimoloji lilgatine baş makla bize onur ver-, iş olan on üç 29-8--936 cumartesi saat üçte kalkacak vapur cumar 
vurdum: (11) kelimesinin etimoloji- d"l · · b d 1- l k yabancı ı cıyı ura a se am ama· tesi öğleye kadar eşya alır. 

geldiğini, bu "o,, nun da eski fran- ıs erım. . . .. 31--8-936 pazaresi fevkal~de 
sinde (oui) sözünün (o + il) den . t . 1 

Alman yadan, Prusya aka dem ısı u- .. _ 
bir vapur vardır. 30 ağus

( 664) sızcada (celft) yani (o) demek oldu- yelerinden \'e eski İstanbul iiniver _ tos ogleye kadar eşya alır. 
iunu okudum. ~~~ prof~örlerinden ~an Alman ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Türkçede bugün dahi bu zamir Ttirkoloji bilgini Giesse; A vusturyn
( o) dur. Fars~ada (o) dur. Eski fran dan, filoloji doktoru H. F. Kıvergiç, 
sızcada ve Homer grekçesinde de Fransadan Paris ~ark dilleri okulu ' , 
(o) imiş. Bu ayniyet göze ~arp:na- türkçe profesörü M. Jean Deny ile 
mak mümkün müdür. Stimerolog lengilist Pere Hilaire de 

Bir yandan dünya dil bilgi"inin Barenton; lngiltereden, Londra 1 

hu kifayetsizliğini ve bir takım dille- şark dilleri okulu direktörü Sir De
ri izah edemeyişini görürken, öte nisson Ross; ltalyadan, Napoli şark 
yandan da dilimizin bütün lehçe var- yüksek enstitüsü türkoloji profesörü 
lıklarını toplamak üzere terciime et- Doktor Bomba.çe ile İstanbul üniver
tiğimız "Pekarski,. nin (Yakut dili sitesi latince ve italyanca profesörü 
liigati), "Zolotnitski,, nin ' ' e. (Paaso- Doktor Bartlini; Japonyadan, Türk -
nen) in <tu.l'aŞ lilgatleri}, "Verbits- İslam enstitüsü direktörü ve Koma
ki,, nin (Altay - Aladağ lehçeler lu- zava üniversitesi profesörü M. Oku -
gati) gibi eserlerde lndo - Öropeen bo; Macaristandan, Budapeşte üni -

ZAYİ 
Liman dairesinden aldığım596 nu

maralı reis şahadetnamcmi zayi ettim. 
Yen 'sini ala.cağımdan eskisinin hük
mü yoktur, 

, 
Mehmet oğlu. l::.zet 

(V. No. 17813) 

ZAYİ 

Pertevniyal lisesinden aldığım tas
diknamemi kaybettim yenisini alaca
ğımdan hükmü yoktur. 

626 ô. Faiz 
(V. No. 17818? 

Bcyoğlıı Birinci Sulh Hukuk HB.• 
kimliğinden: 

Halide vekili avukat İbrahimin Be' 
şiktaşta Çelebi sokak 14 numarada Sil' 
leyman aleyhine açtığı fekki haciz dil' 
vasmm cari duruşması sırasında müd• 
deialeyh Süleymanm ikametgahı meç· 
hul olduğu mübaşir tarafından celP' 
namesine verilen meşrubattan anlS.' 
şılmakla mahkemece yirmi beş gü:tı 
müddetle · il.anen tebligat icras1nıı 
karar verilmiş olduğundan yevmü mu· 
hakeme olan 23 eyl\ıl 936 saat 11 d6 

mahkemeye gelmeniz veya kanuni mil' 
messil veya vekil göndermeniz tcblİ· 

veya Hamito - Semitik sandtğımız versitesi felsefe şubes; dekanı pro- --------------------
ZAYi gat makamına kaim olmak üzere i!atl yüzlerce kelimenin köklerine rastlı - fesör Nemeth Gyula; Polon:ta<lan, 

yorduk. Yakutc:ada '"güneş., anlamına Yarşova üni-rersitesi türkçe profeM>
olunur. (No. 295l 

932 senesinde Üsküdar 17 inci ilk--- -----------
(sılıy) kelimesini götüp tc (sofeil) i rü 1\1. Zayonçho,·ski, hitfen danti- ınekteptepten aldığım şahadetnamemi hümü yoktur. 

hatrrlamam~k, Yaku~tç~a~d:a~":ca~hi~·ı:, ~b~il:-~ı ~m~iz:i~k~a~b:u~l~e~tt~i~kle~r~i~g~i~b~i,~S~o~v~y~e~t:_:B~ir~-~~za~y~i~ey~l~e~d~im.~~y:en~i~s~in~i:.2.çı~k~a~r!a~ca~ğ~ı~m~d~a~n:!.!..~~-~~~--...!:!~~~.ı;;ınuu.ı.....~ 
L-_:._~--~--~~--~--------~--~ 



uyük önderimiz Atatürk' ün huzurile 
üçüncü Dil Kurultayı dün açıldı 

niyetitlİtl lMiU oldtığuıı ~ ia-} 
terim. 

GVNBŞ ÇOOUKLAJU 

Tarklsr te/e'kldır ~" • .,,._ 
tidai aafhalannda giine§i" çocvkl4n 
olduklantaı gfıneftn do#duklanu i
naflddar. NeaplMilli gilfle§e wtiflClt et
til6r. Ve gfiMfİt1 tvrla van/Jtmflt w 
haUMi11t w daha aonra ""r4Ga w .,.. 
tan kabU6 Uimlmi alm'flardır. 

Bt& Wmler ara.ntlda "K•,, •Koyq,, 
"KlSyfık,. 11Giln6§,, "Glitl,, "Kııtı,, "Çoğ
du,. 11Çoyat,, "Kapaak,, ildAi gU>i taim
ler bilMalCI fflyclM ciWcatffr. 

B""1ant1 Aer Mri gii"6§İll büa türlü 
""8ıflonn4an Uimlerdtr. 

•ueı& Tilrkç«l6 "K6yfMk Yakt 
mak, dağ1Mna1c. ~ 1ri Arap
ça "Key,, kelimeai de budvr. 

Ankara Halkeoindeki 
edebiyat gecesı 

Ankara,~ (TelefODla) - fatan,. 
b\llda açılan ilçfuıcll Tllrk Dil Kurul· 
tayı mUnasebetile bu gece oehrfmls 
Halkevinde musikili edebiyat geee9l 
tertip edildi. 

Gece, B. Kemalettin Kiminin dilin\ts 
tberindeki konferamile açıldı. Şürfer 
"Okundu ve halk tilrldlleri çalmdı. 

Gece çok umtml bir hava içkıcle 
geçirildi. 

Kunıltayın devamı milddetince 
Halkevinde dil t:ezahtiratı yapıJaeütır. 

Diler vilayetlerimizde Ganefi:. ~k 1'03/ttulaftdtr ti, 
yd:arda aaydt~fltlZ keUmsler altt1mt1- Sinop, 24 (KURUN) - BugUn -. 
tw. Tar• "Uyal,, "yoı,, aödl "Nur,, at on dörtte hB.lk Atatürk anıtı &ıbn. 
''"e iZcUı.,, matMJattltldır 1cıi "yıldız, "yıl-
~- .... lfl1,,.... ~- 111 .. ~ ~"' de toplanmıg ve Dil Kuruıt::-ı:ım açı. (Hnm,, N_v,, uu o~.., 11 -v•• 

Bundan "yıldız,, kelimeai isim ola- lıgmı kutlamqtır. 
rak alınmlffw, (Bir çok kabi16 taim- Mudurnu, 24 (KURUN) - BugQa 
ısmtit1 bu avretle aZıttdtğt t68bit edil- Cumhuriyet mektebi alanında topı.. 
ndfttr.) Tilrk kavmi yaratan w tflre- nan halk Dil kunıltaymm açıllfJDI ıı.. 
ten btr kuMet atfatile gin6f6 tcıınn-
mıt qf.ine.' kiiltürnünü kMrmU8lardır. yecanla kutlamıt ve Atatilrk'e -~ 

Güneş ibadetin~n yalnız Tilrklert 1armı sunmugtur. 
t7Wl"3u8 btr telikki ve ibadet olarak ZQnguldak, 24 (KURUN) - Rade 
kaldlfı mnnedilmemelidir. Göçlerle yolarm neşrettiği Dil Kunıltayı açıı.. 
~ın d8rt tarafıu yayılan Türk- masır.ı takip eden halle bu bilyQ.k kill
ler bK ibadet w feWckiyi dtınyamn Mı-
tGf'G/tfltJ g6tiirmtıf1erdir. Hint A""'pai ttır gUııilnil heyecanla kutla.mJI 'Ve Bal 
w 86mantik denilen kammleritl biffln kev'indeki toplantıda Türlt dili h•kltm
fat1n wm.r.ı tarkçe kelimelerden t1e da konferanalar verilmiftlr. 

=~:=ı:,.~~;:~ur,, i/"46 6den Halhevlerindeki törenler 
"Ocl,. ksıtmeai de 81.imerlerde "Utu,, Dün, OçUncU Türk dili kurultayıma 

.::.~~ ıçolmuı memlekttimlıül her tnafi!ida 

... BM,,,. 7a ~.:, bOyak teıtD n erenf~ ~. 
I~ "VQtlan,, ı Mpai 9ii"Bf tır. 
tnabumıttU ifade etmi§tir. 

GUNEş 1LMtN DE F.SASIDm 
CMtaet yalftt.ı ditain w felaef eni• e

aaaa olmUf değil, beferin en bilyilk 
mevhibeai olan ulumun iA 63GM, gayri 
maddi w tçtitn&t fikirlerW& ao4mfe 
hak w adalet f'flrrinirt ele ~ oı. 
mu,ıtur. 

Ban'at da ginefin teairi altıftda 
doğmtlftw 

Btlferi kültlir fi.ıerinde bK ka-

Kurultayc1a söylenen &aylevler, oım. 
nan rapor ve tezler h&ıkevlerinde rad • 
yolar vaaıtaaile dinlenmiftir. Şeı,nmts 

halk aalonlanndaıı batb. tlniYeraite 
koaferaaa ..ıo.ı.-., BeyMıt n Tabim 
mey.._da, puklarda 4a hıl1k rad,o 
va11ta111e kurultayı takip etmiftir. 

Gece de blltUn tehir dolUUUllJf, IJllD
larla ıGslenmif tİ. 

Geceki tezalıır.t. dar mlatm rol lfGpClfl giltl6fİA ınaan. 
lar art1atnda anlaYıf w o~ '1Gllfa. 
as olan dm Geeriftde de aytti featri ve Dün ıece ıehrimizdeki bUttln beli • 
_,... roM. 11.,,,... oJtnaaa goyet tabii evlerinde milaamereler verilmlı. halle taı
g6"Utnek lidnmckr. 

BinaenaleyA Ginef • Da teorili•itt rafından tu:ahUratta bulunulmuıtur. 
de ga-. h kadar ~ 311f'6fte mer- Bu arada Şehremini Halkevl halkı e
hi olan Tfırk Qml f6141cWleriftin btr vin önündeki 1eni1 meydanda topı•mat-
Baeri =. = ~ bulun- tı.. Burada bir araya gelen bet bindea 

=ULTAYA GEL~; TELGRAF • fazla halk heyecanlı bir sece J8tuiü1" 
LAR tir. 

Prof.CSr YUiaf Ziyanın 116)'lni bq 
buçukta bitti. Kurultaya ıeten teıcraf· 
lar okundu. 

tıtanbul Univeraiteai rektarlqtbı • 
den Ankara tarih ve copfya ve c1il f• 
ldlltesinden, Finlandiya Tirlderi birli· 
iinden. ve Sovyetler ittihadı feıı aka • 
demiainden tebrik telpaflan ıelmifti. 

So'IJdler ittihadı fen akaden>iainden 
gelen telcrafm turetl pdur: 

3 ........ .., ... tbnhlmaı -so.,..... .... ·+ ,.. .. .. ... 
n.w,. Cwwi)uli it•• • kani • 
ta7m1 .., ........ pJqa.lmm .... 
11111•.0...._... mlicelı • wini ...... 
eller. 

Caaw:Niei Kama! A~ia W. • 
.... allmda dilcilik ~ .. 
teı''fil9 ........................ . 
ın• ...... ....U •••ıel:le ,.. yollar 

TCSrene t.tfklll marp ile batJand 
mqtsr, sonra mOtea'ddit konferuıslar 

verilmiı, dil inkıllbımum tafil;ıçeal 111-

latıbmttır. 

T6ren anaamda bando ela millt 11.a· 
Yalar çabmftır. 

Procram ıona erdiji zaman baDt 
bu 1dlltilr ıeceainin heyecanı içinde ~ 
yilk önder Atatürk'e derin tUkranlanm 
aunmuı ve bando, procram bittili hal 
de, ba1ba bitmiyen beyecanma uyara~ 
bir 1Ut kadar daha d~ etrıüttir. 

Tm,a. 24 (IGJRUN} - Kurufta. 
Jlll qılmm mOnuebet.De baDnwıa; 
he,eeanmı bllyUk tezaht1r&tla tıade ..,. 
mekt.e n ınu öndere tulınletiJıi aflt: 
.tmektedlrler. 

... wijiml fldslw ....... -Tlrk clll ~--------..... ıt bF •• Witibttw ~..,.. ....... __ 
---~.~ la c1oat dmet olaın TlıW,. .,. 5"7et 
aoqalist tanılan lttDaMı ........ 1 i il-
-~ ............ ... 
..... ,..... edecelW ..... 
Akademi uba,bm Dalmt.eki'etet 

Koumat Cua~al 
Bundan. bap. muhtelif halkeYlerin· 

den ve phıalardan 200 kadar teJcraf 
a-ilitl bildirildi. Ve batbn Bay Saf. 
fet Anbn vaktin hayli ilerlemlf oldu
pu l&yllyerek kurultayı. bucGn saat 
on dörtte tekrar ıoplınmık liscre tatil 
etti. 

Çiçeron 
Ritabetlle b8tUn eôi Roma 

rlhlni parlatan Çlçeron... ba 
cllmel hail o amanıarm en Yllı*IC 
tarihçfBi Pltıtark tarafından 
mqtı. Baydar Rlfat'ill blemlMt .. 
llmı.e oevrUen bu ...ı Jıaarlııel'IJ.._ 
ta'Vllye ederi&. 

l'l;atı .O kurqtur. 
VA KIT ktltllphanai. 
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lstan bul Vili yeti Defterdarlığı odan: 

5/9/936 Cumartesi 
7,. .. Pazartesi 
8 .. ,, Salı 

9 f ' " Çarpmba 
1 O ., ,, Perıembe 

11 .. " Cuma 
12 .. " Cumartesi 
14 .. " Pazartesi 
15 .. .. Salı 

16 .. .. Çarpmba 

17 .. " Perıembe 

18 .. " Cuma 

19 " " 
Cumartesi 

21 " .. Pazartesi 
22 .. .. Sah 
23 .. .. Çarpmba 

24 " " Perıembc 

5/'g/936 Cumartesi 

1 " .. Pazartesi 

8 .. .. Sah 

9 n " Çarpmba 

ıo ,, .. Peııembe 

11" .. Cmm 

12 .. .. Cumarteal 
14 .. .. Pazartesi 
ıs .. .. Salı 

Emllk ve C)'tam bankaamdan mufla nnı kırdırmak' iltiyen ut maqlan ubip lerirün malmüdürlUklerine vize ettirmek için müracaat gtlnJed: 
Fatih, Eminanll, Beyoilu, Bqiktaı. Usküdar ve Kadıköy malmUdUrUlklerin den: 
Yetimler, lılillkiye Alkert 1191936 Salı 
' .. .. .. 2 " .. Çarpmba 
Mtıtekaitleri ,. " 3 ,, " Perıembe 

" .. ,. 4 .. ,. Cuma 
Mtlt:bit dul ft yetimlerin eytaı, tq:-inievvel ve tqriniaani 936 Uç yıllık maqlannm tediye .JUnlerl: 

ElllNöNO MALllUDURLUQONDEN: BEYOOLU MALMUDURLUOUNDEN USKtfDAR MALMUDORLUÖUNDEJI\ BEŞiKTAŞ MALMODURLUOmmd 
Merkezde Emirler Camiinde Galatasaray tediye mahallinde Merkezde 

llillldye yVimJeri 
1-250 

251-500 
501-250 
751-JOOO 
ıooı- ila 
Mülkiye tekaüt 
1601- 1750 
1751- 2000 
2001-2250 

2251- ili 

Hidematı vataniye 
Annı 

Aa. Yetimlei 
3001-3250 
3251-3500 
3501-3750 
3751--4000 
4001- ili 
Aı. Tekaüt 
5001- 51so 
5151-5400 
5401- 5650 
5601-5900 
5901- 6150 

6151- 6300 
6301- ili 

FATiH MALMUDURLUOUNDEN: 
Eyüp Jriıeıi 
Aa. yetimleri 
10201-10556 
Mülk. Yetim. 
12001-12205 
Al. Tekaüt. 

11001-11340 
MWk. Yetim. 
13001-13057 

Samatya kifesi 
Aa. yetimleri 
14101- 14400 

14401- 14741 
Mül. Yetim 

18001-18303 
Aa. Tekaüt 

16001-16300 

16301-16602 
Mülk. Tekaüt 
19001-19238 

Aa. Tekaüt ve) Mülkiye telrilt· 
yetimleri ) leri ve yetimleri 

ı- 150 ı- 100 
ısı- 450 
451- 700 
701- 800 
801-1000 

ıooı-1200 

1201- 1400 
1401- 1600 
1601- 1800 
1801-2000 

2001-2200 
2201-2350 
2351- 2500 
2501-2650 
2651-2800 
2801- 3000 
3001-3365 

Fatih 1. kife 
Aa. Yetimleri 

1- 400 

401- 800 

800-1200 

1201-1647 
MWk. Yetimleri 
6001--6300 

6301-6747 
Al. Tebiltleri 
3001-3400 
3401-3100 
3801-411!> 

tlmiye ve avans 

ıoı- 300 
301- 500 
501- 700 
701- 900 

901-1100 
1101-1200 
1201-1400 
1401-l.560 

Fatih 2. kitt 

Mülkiye tebütlerl 
8001-1400 
8401-8767 

As. yetimler 
2001-3150 
2151-2300 
2301- 2400 
2501-2500 
2501-2650 
Aa. Tebiüt 

ı- 150 
ısı- 200 
201- 300 
!Ol- 400 
401-500 

501- 600 
601- 700 
701- 800 
aoı- 900 
901-1000 
ıooı-ı 100 
ııoı-1283 

. 
M illk yetimleri 

soo1- s100 
5101-5200 
5201- 5300 
5201-5400 
5401- 5600 

Mülk. Tekailt 
4001-4100 
4101-4150 
4151-4250 
4251- 4350 
4351-4450 

4451-4500 
4501-4550 
4551-4600 

.. 

KADIKÖY MALM ~DORLUÖONDEN: 

Askeri yetimleri 
3001- 3250 

3251-3500 

3501-3750 

3751-4000 

4001-ill 
Aıkert Tekailtlerl 

5001-5250 

5251-5500 
5501-5750 
5751--6000 

Askeri yetim ve teka6tleri 

ı- 200 
201- 400 
401- 600 
601- 800 
ao1-1000 

1001-1200 
1201-1400 
1401-1600 
1601-1800 
1801-2034 

M üllriye yetim ve tekailtlerf 
1 / 200 

201- 400 
401- 600 
601- 800 
801- ill 

M tilkiye yetimleri: 
1- 200 

201- 400 

401- 600 

601-ill 

ilmiye avanaı, bidematı vatani1,t 

1501-1700 MWldye tebü 

1501-1900 
1901-2100 
2101-ill 

UJ ,, ,, Çarpml:ia !Mi maaflan 6001-ill 

ı - Z• maaflan uldplerlnln muayyen rUnlerde kiıelere mtıracutla muılamu alma!Jn llzııadır. Ak,! takdirde "ıdhl'Jklan umvm tediyat,ın hitamında ve n •erektir. 
2 - Tedlyata sabah aut 9 dan 12 ye ve 13 ten 17 ye kadar devam olunur. 
3 - Kaamıpap tediye mahallinden maaıtannı alan uhabı istihkak badema maaılarmı Galatauray tediye amahllinden alacaklarından yukanda gösterilen ıünlerde Galatasaray tediye 1dtetfne 

mtıracuı etmeleri 1.tmndır. 
4 - Veldlet ve bnunl vesayet ıuretile maaı alanlar vekllet ve veaayetnameJerlnin taadlkab birer suretini mallandrlma vereceklerdir. 

Madritte panik çıktı Geçmiı Karanlar 
2f) Afuatoe 1925 

FEDAKAR BİR KIZ 
(UatyaM ı fllcfcl9 J 

lııtOOci , pilotlarm aö7lcdiklcrine 
göre ibtiWci tayyarelerin yapDUf ol· 
duklan bu eefer; payftütta panik çr· 
bnmftır. 

MADRlT BOMBARDIMAN 
EDiLECEK 

l..lzboa, 24 (A. A.) - Reuter A· 
janamdan : 

Oıı bq modem bombardıman tay· 
yarainin Madrite kup yapıJacatı zan. 
nolunan bir bombardımana ittirak et -

mek i1nre Salamngue tayyare mey· 
damna inmiı olduiu rivayet edilmek • 
tedir. 

CUMURREISl KAÇIYOR MU? 
Seville, 24 (A. A.) - Seville rad· 

yoeu, dün Madritteki Marbiatlerin 
vuiyetJ,erin vahimleımeai takdirinde 
B. Azana ile B. CabaDero'nun kaçmala
nndan korkmakta olduklannı blldirmit· 
tir. 

Sılragoae yakınında ihtılOdler, 

kmJJara plip gelmiıler ve bzrDar mu· 
harebe meydanında birçok CJlii ..e yara· 
h n ayni ammıda 16 tamyoa ve on 
undık mlhiı n•t bıralmqlanlrr. 

FASTA iHTiLAL MI ÇIKTI ? 
Paril, 24 ( A. A.) - Oeuvre gaze

tesinin tanea'dan öğrendifine gare ih· 
tilil, İapanyol Fas•ına sirayet etmiıtir. 
Orada yerliler, Frankonun orduauna 
girmekten imtina etmekte-dirler. 

Fas'ta bqlıea arazi ahipleri olan 
ve mallan tehlikeye maruz buluna 
Lejyon etranjer zabitleri, memleketi 
terketmeje butrlanmalrtacbdar. 

AbdtilJrerimin tahliyesi için birçok 
iltidalar •erlımittir. 

FRANSANIN TAVASSUTU 
iSTENiYOR 

Saint Jean de hız 24, (A. A.) -
lapanya hükumeti. lcrsJlık taraftan 
Jideri .ad BapelriJ Rormnones'e Saint 
Sebutlen'i terkederek serbestçe Fran
uya cltmesi için müaalde vermiı· 

tir. Zannolunduiuna göre Madrit Londrada Teym.ta wri 1cenantt-
hüki1meti tarafından mumaileyhe çoıc cıa ValtOft ~ Jlis PGBB 

miihim bir vazife tahmil edilmİJtir. ne1ı'1"de batmakta ou Mr 9CJOKğuft 18 ,, 
s ,, 

2 ,, 

300 Kiloluk baskülün sif 
5(J(J •• " ,, 

1000 " ,, ,, 
1500 ., ,, ,, 

muhammea 

" ,, 
,, 

" " 

Paris 24, (A. A.) - Fiıaro ıaze· taAUrine atılmak hretile ga,fri me
teainin diplomut muhabiri, Kont mııl l>W fedak4rlıkta btılum"§hcr. 
Romanooa'in 1apanyada dahili harbe GüeJ bz bK fetlokôr'/4ğı 114phğt ~ 
bir nihayet vermek için bir tavauut te· man çocuğun "ehirde boğtl.lduğu• 1 - Y ukand• tart' sikletiyle- miktarı ve muhammea 
üebbüdnde bulunmam muhtemel oldu- gi;ren yınm erk81c attl bW mziyette yazılı huküller f&rtnameleri :nuci bince açık ekailtme tureti,.le •td 
pnu beyan etmektedir. Romano· 4"nnokta Mi. almacakbr. 
ı.a liberal bir lınaliyetçidir. ı·--------------ı il - Eksiltme lO ılX/ 936 taribiae rastlıyaa perfeıDM s&ae 
ALMANYA AMBARGOYU KABUL man etmiftir. Asiler tarafından yapılan at 15 de Kabatatta levazım ve mübayaaı tubesi binu?Ddald alm 

ETTi. bombardıman, tiç çeyrek 1Ut dnam bm komiayonancla yapılacaktn a 
Berlin, 24 (A. A.) - Alman hil- etmiı ve müteakiben ıeml. uaklapq- 111 - Kanunen eksiltmeye ıi rebilmek hakkını haiz olan lltellll' 

kiimeti İapanya'ya cönderilecek •ilah ve tır. Bombardımanm bathca hedefi l..in prtnemeleri paruız almak üzere her sün ve pazarLk isiD 
m&hhmnata hemen ambargo koymağı Guadeloupe istihkimı ile lrun ve Pa- ta-ıu olunan tün ve Sütte % 7 5 muvo.kkat pemne- paruı ~ 4 
kabul etmittir. · daki benzin de lan okf T 

1 
' •• ~ 

BITARAFLIK AN' .&.c.MASI YAPI· ~Je. arasınd"'--._.edi A pok b u- 322 li•a ile birlikte yukarıda IÔZÜ reçeı, komisyona ıehceleri 1Ulll"" ... 
--t gu zanne ı.-.. ~ r. nca ura- d (40) 

LABILECEK Ml7 lara isabet vaki oımuuttır. ır. 1~ Pariı, 24 (A. A.) - Reamf ma· • • • . • ~ '\ 
bafil Berlin htik6meinin lapanyaya A. ...._~••••- 1 - Şartname ve planları mucibince (22500) lira lllUlllUlllP9" Hendaye, 24 (A. ) - uni&uci· 
gönderilmek istenilen ailihlara ambar· lerin • tayyareleri, bu abalı lnm tchri beclelli beheri 200 tonluk 8 ad•t tank pazarlıkla aatın ahuca~' ' 
go va.z'mı kabul etmesinin •~mi mil· ne bu tehrin önünde meni o1nq bulu· 2 - Eluiltme 29 - 9 - 1936 tarihine raatlryan salı t6nl ,_. ~ 
dabale itilifmın akdine doğru atılmlf nan bilkOmet kuvvetleri herine 58 15 de Kabatqta Levazım ve mübayaat ıubesi binasındaki alım fi 
bir adım oldaiunu " bu itiWul - bomba atmqlardır. HWanet Jaay • ea&ım komisyommda yapılacaktır. 
bilt6n devletler tarafmdan cevap .eril· ı--ı ....... t .. de tel •-.. nt-1- tah 

veı-... •~ vır......... · 3 - ş-... ---e ve ~tanlar 120 ı,.,._ .. mukabilinde aöd ı-...n ti mİJ olmasına binaen - yakında imzası . . _4d kla me9Silt..ı-s ... _L aawaau1 .... a'"._, ~-
kim etmif oa u rı ..... --. L-.ıen almac:akbr. 

muhtemel bulunduğunu beyan etmek· aınn takviye etmektedirler. """' 

ted~~NDRADA DA OMID VAR Diğer tara!tan hnkQmetfn topçu 
kuvvetleri , Oviedo'ya bombardıman 

Londra • 24 (A. A.) - Rami ma· etmektedirler. Birkaç ı&ndmberi ora
hafil Alamayan.na lapuyaya ıöaderile· da mahsur bulanan albay Arada, ıe · 
cek mw.lara ambarco koymafı kabul neral Mola'ya bir teJıraf çekerek ken· 
etmİf oldutu haberini bilyiik bir mem- diline hemen imdadda balmunadıtı 
nuniyetle Jrarıılamqtır. takdirde talim olmak -ı.....:__.:...ae 

Bu mahafil ademi müdahale itili· _., ........ 
kalacağını bildirmittir. 

fınm udine mani olan eoa engelin Burga.'a yeniden bir t.Jam Pub 
bu auretle ortadan kalkmıt olduiunu müfrezeler ıe!mit olup yarın tfmaJ 

4 - Muvakkat teminat 1687 SO liradır. 
.s - rıatnz teklif, imalit resimleri ve montajdan sonraki n.siı' 

pl&nlan münakasaya ıinnek ibereeloiltme pnünden on SÜD ...J 
ne kadar müalrirat fabrikalar tubesine verilmesi lazımdır. 

6 - istekliler pazarlık için tayin olunan rün ve saatte %7,5 
vakkat ıüvenme paras! ile birlikte eksiltmeye İftİrak edebilmMi I' 
oradan alınacak veaikadan maada eksiltme kanununun üçüncil • 
desinde ydıh vesaikle birlikte yukarda sözü ıeçen komiayona a:ii-
racaatlan. (~7) beyan ef19ektedir. cephesine hareket edeceklerdir. Ah • 

BOMBARDIMANLAR DEVAM nan diier bir takım haberlerde ibti- ---------------------------
EDiYOR. Wcilerin cenap cephaiade talt bir 

Hendaye, 24 ( A.A.) -Dün aaat takım munffakryetler elde etlmf 
14ten itibaren isilerin elinde balwıan ve olduklan bildirflmektedfr. 
büyjyyeti tayin edi.lemlyen bir İspanyol 
gemfaf Figufen bumu açıklannda HUKOMET KUVVETLERbdN 
altı mil meaafeye yaklqarak Pasa jeli HAREICA n 

Madrit, 24 (A. A.) - Hiikftmet 

kuvvetlerinin Oviedo'ya girmit oldu· 
illa biber ftrilmektedir. Suaeoue 
cepbeaindeld bilkGmet kuvvetleri bir 
ut kunetini bemnete utratmrtJar, til· 
fenlr , mühimmat, mitraly5zler, dört 
top ve bir çok esir almıtlardır. 

Cenup cephesinde pek ~ 
kad bir taamu hareklb ,..~· 

HükQmet kuvvetleri, lfajork -4' 
anıda ilerilemekte olup bit çninDe ~ 
rekltı yaparak iailere ait bir ailib 
mühimmat deposunu .ıaptetmiılcrdit• 
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, -,., 
idareli va ucuz so
ğuk hava dolabını 
buldu ya, artık dün
yaya bile metelik ver-
d . .,,,. k ' ıgı yo ... 

FRiGiDAiRE 
ucuzluğu ve son derece 

idareli olması sa
yesinde her eve 
girdi ve hayatlmıza 

karıştı. Bugün, 

FRiGiDAiRE 
Soguk nava dolabına sahip olan bir kimse her ne pa-

~ına olursa olsun FRiG;OAiRE den vazgeçemez. 
az sıcaklardan bunatmayınız. tıık su arıa, a§ırıa,mış yemeklere mtden·zı borm11yu11z. 

~atallklarmdan kendinizi ve çocuklarınızı koruyunuz, va bir f R,OtDA.RE aıu.tz. 

.. ........................................... . 
BOURLA Biraderler ve Şürekas1 

Galata: Hezaren caddesi -Beyoğlu : İstiklal cacdesi 

Her dolabın üstünde hakiki FRIGIDAIRE'in alameti 
1 

Ankara: Bankalar caddesi- İzmir: Gazi bulvun. 
ve S A T 1 E nin bütün şubelerinde. 

olan bu markaya dikkat ediniz. · 

enidoğan ve Esenkent istasyon 
binaları inşaatının eksiltmesi 

~aydarpaşa - Anhnra hattının 504 1 490 ve 535 9~2 kilomct 
İn~eki Yeni doğan 'e Esenke nt ista.syon binalarının inşası ka · 
~aı..f usume yenid.!n eksiltmeye konmuştur. 

l - :Su iki bina in~aatmın keşif bedeli 24372.68 liraciır. 
~ - istekliler bu işe ait ıartna me, proje ve sair cvr'\kı D. D 

:"ını-n Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 122 ku1 Ui muka· 
de alabilirler. 
~ - Eksiltme 3 ey!:.lJ 936 tari hind~ perıembc günü !i\at 15 de 

e.da D. D. Yollar f şletme Umum Müdütliığü Yol D;tiresi bina 
toplanacak Merkez Birinci Komisyonunca yapılac&ktır. 

t - Eksiltmeye girebHmek için isteklilerin 'a§ağıda ya:-nlı teminat 
~taaiki aynı gün saa~ 14 e kadar K~misyon Reisliğine teslim el· 
~maları lazımdır. 

\ - 2490 sayılı kanlinun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 1828 
lı)t muvakkat teminat. 
il_ Kanunun tavin ettiği vesikalar. 
~ - Kanunun 4 Un:-ü maddesi mucibince eksiltmeyt- girmeye 
bıa.ni bulunmadığımı dair imzaları tahtında bir mektup. 
b - Bayındırlık Bakanlığından mu.1addak ehliyet vPs·kaaı. 
s _Teklif mektup!nrı ihale günü saat 14 de kadar mnkbuz mu· 
'linde Komisyon Re:s)iğine posta ile verilecektir. Pcs\a ile gön 
ecek teklif mektur-:arı iadeli teahhütlü olması ve .n:hayet bu 

kadaT Komiayona gelmiş bulunması lazımdır. 
. ~ d! hakkında fazla izahat almak istiyenlerin D. D. 

"ne müracaat etmeleri. (484) 
': olları Yol 

(471) 

vlet Demiryollarında 
10 kişilik gruplara 

mahsus tenzilit 
l - 9 - 936 tarih:ndcn itibaren en aıağı on kiıilik ücr~t Vf'r· 
ia.rti.le ve gidiş döf'IÜ§ •urct!le seyahat edecek yolcul~"a, ~eyahat 
leleri mıntakacla umumi münferit yolcular için ca,.1 olan ten 

= 
· Jstanhvl BE !ediyesi llanrarı 

Hepıine 7308 lira 60 kuru! bedel tahmin olunan ve belediye 
merkez müesseıatile kültür idaresi için alınacak olan kaeıt, 'Zarf 
mürekkep, kalem ucu ve saire g!bi 106 kalem kirtasiye kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuttur. Listesi ve şartnamesi levazım müdür
lüğünde görülür. Eksiltme 8 eylül 936 salı günü saat 15 de daimi en· 
cümende yapılacaktır. İıteklilerin 2490 No. lı kanunda yazılı ve~ka , 
ve 549 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubunu havi tek- 1 

lif zarflarını yukarda yazılı gün de aat 14 e kadar daimi encüme-
ne vermelidirler. (B.) (661) 

En çok en az; 
200 170 ,CerTahpaşa hastanesi 
210 160 Has~kı 

60 30 Beyoijlu 
50 40 Emrazı .zühreviyc 
45 35 Zeynep Kamil 

565 435 

Hastanelere 936 senesi içinde lazım olan ?:irinci nevi ekmek 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmut tur. Ekmeğin bir kilosuna 11 ku
rut 10 para fiat tahmin olunmu~ tur. Şartnamesini istiycnler leva
zım müdürlüğünden parasız alabi lirler. Eksiltme 8 eylül 936 salı 
günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. istekliler 2490 No. 
lı kanunda yazılı vesika :ve 1741 liralık muvakkat teminat makbuz 
:veya mektubile teklif mektubunu havi kapalı zarflarını yukarda va-
zıh günde saat 14 de daimi encümene vermelidirler. (B.) (660) 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden: 
ıO Ağuıtos lo\rihindf mür.aka ıaaı ı 1 an edilen S.nema makinder 

ve ıaıı malzemen•u münakasa günü bazı firmalar 1ardı,ıdan bu 
müddet zarfında •eklH föpılaa.ıyacağı anla91ldığında11 ve .,artn1ıme 
de baıı tadilat ya~ı!d18.n1an dolayı 15 - 9 - 1936 tarihin< kı.daı 
temdat edilmiıtır. 

Yeni tartnanıeler 5 - 8 - 1936 tnrihin:fen itfoaren f\nka~ada 

C. H P. genel ıekreter~iği ve l•tanbuld:ı C. H. P. ihönkı..nıı baıkan 
lığı brafından paru·z Jbrt\k v~rilecektir (l 11) 

zilli gidit ta\ifelcri ÜZ'!'tindcn 'f.ı 50 ten~ilat ;apılace.khr. BundaJ 
başka grup bileti ücref nden, grupla bulunacak her yirm; bir yı0lcu 
ya mukabil bir yolcu üc.reti tenzil edilmek surctile ftyrn A tenzilatı 
yapılacaktır. (468) (436) 

Avukat Faik: 

Nışantaşmda Vali konağı caddes n
dc Saadet a,partımanı 5 numarada: 

Çızmccizadc Salıh vckılı avukat 
Htiseyrn Kaniye bır kıta icra mukave
lcnamesile olan 436 lira borcunuzun • c'c-5 faiz ve r c 10 ücreti VC'kalct \:c ıcra 
masrafilc birlikte tahsili hakkında 

gönderilen ödeme emri bıla teblig ıade 
cdılnıiş ve ilant>n tebliğine karar ve
rilmi~ olduğundan ilantarıhindC'n itı

baren 25 gün zarfında bu borca kar~ı 
bi itirazınız varsa dC'rm<'yan C'tmenız 
veya borcu ödemeniz ve mal bc-:ıt anın-

da bulunmanız veya aıt oldu ..... u ma
kamdan tehırı icra kaı;an gl'tırmcnız 

lazımdır. Aksi takdırd!' hakkını7da ıc
ra iflas kanunun 76 ıncı "'c 3":7 ınci 
maddelerinin tatbıkı ıle hapsen tazyık 
cdilcccğmiz ılan olutlJ)r. 

(V. No. 17819) 

lstmıbul 7 inci icra Mcnmrlu9un
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup sa
tılmasına karar verılen sedef ı lc-meli 
oda takımı, çıni oba, \ e saır C'\ c ya.
sı 29.8.936 tarihinCI gekn l'Umartesi 
saat 10 dan 11 re kadar Kadtkllytınde 
Acıbadcm Osmaniye mahalle> mde He
kim I..ambo sokağında 3 numaralı ku
yulu koşkiin önünde hazır bulunacak 
memur tarafından açık arttırma r;ure
tilc satılacağı ilan olunur . 

(V. No. 17814) 

lstaııbul Ycclinci icra Mcmıı1'lugun
dan: 

Bir borcun temmi ıst'if ası ıçın mah
pus ve paraya çevrilmcsıne karar ve
rilt>n sandaliyc masa karyola \:C' saıre 

27.8.'036 tarihındc saat 8--9 za kadar 
Beyoğlunda Parmakkapıda tBur a so-
ka.ğmda 10 numaralı dükkan ününde 
bilmüzayedc satılacağından talıp olan
ların ye\ m ve m::ınnlli mt>zkii.rcia b 1-

ltın a ak memuruna müra<'aatları ıla.n 

olunur. 
(V No. 17816) 




