
ikinci Dil kurultayı bugün saat 
ikide Maarif Vekili Abidin 
Bey tarafından Dolmabahçe 
sarayında açılacaktır. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

Sa bık Kayser Vilhelm, Alman
yan~n . eski satvet ve şevketi
nin ancak Hohenzülern ailesi
le iade edilebileceğine kanidir · 
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Bir seyahatin 
intibaı 
r ~ÜYiik harpten evvel Oamanlı impa· 
.:u~•luğuna "Avrupanm haata adamı., 
tuıı' "erilmitti. Viyana önündeki boz· 
ı.~~~ &onra imparatorluk. b_ir !"lı'lü 
d lhJ toplıyamadı. On aekizincı asır, 
~ ~afı büsbütün tebarüz etti. On do
iç; uııcu aaırda hutalığın tedavili 
ı:.· ~ dütiinülen çareler ve alman ted· 
pır er bir fayda vermedi. Nihayet'im· 
il &ratorluk yıkıldı gitti tarihe kanştı, 
~;"1•lığı timdi daha iyi teşhis edebi· 
•i ~~: Devlet bir iktisat ve siya.set 
ı.: ""'ınden, bir içtimai lı:uruluşt.m 
0 fk11 bir ıiyaset ve iktiaa.t aisteıninc, 
b;. ....... ııın ruhuna daha uygun olan 
ı l ku.utuıa intikal edemedi ve geri 
... dı· . () gı ıçin yıkıldı, 

da ~"" haata adamın varialeri araaın· 
•ard Ugün dinç ve eanlı Türk devleti 

ır. 

I>" la Uıı Osmanlı İmparatorluğuna ''haa-
tii •d111n,. ianıini veren A vrupanm bu
·~ 11 kendisi hastadır. Filhakika orta 
)1. fa~k Avrupasına ve Almanyaya 
._ l>lıgımız bir seyahatin intibamı kı-

ta "lı t b' 'I h ··ı · edeb'I' ti:ı aa a,, ta ırı e u asa. ı ı-

ı._; liaatalığm en bariz alameti ıiyaai 
lıı llt&ı~lıktır. Siyasi iatikrann bir 
ııı,,~eket için ne derece büyük bir ni
lıı olduğum , Türkler ancak kendi 
~eketlerinin dqma çıktıklan za
lııı> takdir ederler. Şarki ve orta Av
lıetja. tnernleketlerinin büyük harpten 
~İr çalıtmalan müatakar ve devamlı 
lıii~ ddYlet kurmak noktaaında temer
lııill e •yor. Bunu temin etmek için bu 
~le;r, Fransız büyük ihtilalinin en 
)ef ~li meyYeıi addedilen ıiyasi hüri
tı.i.;~1 bıle feda etmiıl.,rdir. Fakat he
~ ... ~al'.elerinden çok uzakta olduk
tal'j 1 dıa edilebilir. Dolattığnnız Bul
t&ti •lan, Y uıroalavya, Romanya, Ma
~an, Almanya, Avuaturya gibi 
)t.lı eketlerde ya hükümeti devirmek 
'-'~kutta devlet teklini değiıtirmek 
tiiıı "'dıru istihdaf eden bir darba her• 
tİiıı b~klenen vukuat halini aldı. Bir· 
•i , liıtler, Röhm ile öpüıürken, erte
'tltiiıı, bu iki ahbap Ç&VUfun biribirini 
ıı_~lınakla meşgul olduğunu gören 
~. • mesela ayni Hitler ile Göring 
~ı[alı".t. Göbela arasındaki münaıe· 
~ ere ıtımat edemiyor. Bu sözleri bi
d~İ~"n. bir Alman söylemiıtir. Li. 
'-ı:i"klıderli·kleri hakkındaki bu iti
lıı'1,· 1 ta ıiyaai iıtikrann devamına st ol~ ~iller araamdadır. 

r 
• 

lsirınci dil kurultaymd a Gazi Hazretleri müzakerati takip buyuruyorlar. .... 

Kurultay saat ikide Dolma-
bahçe sarayında toplanacak 
Birinci Dil Kurultayından ikinci Kurultaya kadar 
temiz Türk dili için çok esaslı adımlar atılmıştır 

Halk Radyo ile Ku .. 
rultay müzakerelerini 

takip edecektir 
İkinci Türk dili kurultayı bu

gün saat 14 te Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti reisi bulunan Maarif 
vekili Zeynelabidin Beyin riyaseti 
altında toplanacaktır. 

Bu toplantıya Gazi Hz. nin de 
~eref vermeleri pek muhtemeldir. 

Kurultay içftı Dolmabahçe sa .. 
rayında yapılmakta olan hazırlık
lar bitmiştir. Kurultaya aza ol· 
mak üzere müracaat etmiı olan 
zevatın sayısı beş yüz kadardır. 
Beş yüz kadar da dinleyici müra• 
caat etmiştir. 

Kurultay, Dolmabahçe sarayı. 
(Devamı 6 mcı sahifede) Birinci Kurultaya ı;ağnlan köylüler 

,, ,,,,,, ,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
~ ... ~ aatıkrar noktasından aon ha
fi tıı • Almanyada meydana getirdi
~d~llfi .tesirler el ile tutulabilecek 
)~İat bt.nzdir. Hakikat ıudur: Milli Sos
"-ıı. f fıtkaaına bir darba hazırlanır· 
"-bit ~ka daha çabuk davranarak mu• 
'tı.itı;,. •rba ile d~manlan imJıa et• 

ti~~~ bütün diipnanları imha etti· 
'-.~ •ddia edilemez. Diğer taraftan 
'" ~al'§ı müttehit ve müteaa.nit go
~I rkanın iç yüzü meydana çık· 
lıi ~r~:f!ll.i aosyalizm halk nazannda-

Kayserin Almanya hadisei 
leri karşısında fikri nedir? 

Zekai Bey geldi 
Milli müdafaa vekili bir 

kaç gün kalacak 
Milli Müdafaa 

Bey dün "Ege., 
Vekili Zekai lf llhJ haylı kaybetıniıtir. 

::--1 ~a olan Avrupanm en ağır has
":'l~heıiz, Avuatııryadır. Viyana 
fiı.;, ,, haleti ruhiyeıi hakkında bir 
lll IO~ter~!lmek için bir Viyanalmm 

........ nakl tmek ._. "'d' . t _:"- li e &AJı ır. 

Kayser şimdiki halde Almanyada 
imparatorluğun yeniden tesisinin 
mevzuubahs olamıyacağına kanidir 

vpurile lzmirden 11!"1!ı.m!!"''."""lft~"1 

~liy er tün kıyaınetin kopma.ını 
"'ı ~tuz ve koparaa da kinue hay-

li~ lı Yecektir. 
~ .. daleti ruhiyen.in mahiyeti hak· 
~l\ 111ı.Th" vazih bir fikir verebilmek 

)e •d t
1
• olduğumuz bir hi.diacyi hi· 

J\· e ım: 

1 
aldığı malumata nazaran sabık 

Almanyada M. Bitler Kayser, Hindenburg'un vuiyetna-

için hararetle propagan mesi~i ve bilha~sa ~man lmpara-

tehrimize gel · 
mit ve Galat<: 
rıthımında Harp 
Akademisi kumar 
danı Ali Fuat 
Merkez kumanda 
nı Fehmi P ... a 
lar tarafındar 
kaııılanıruttır. Ze 
kai Bey birkaç. 
gün tehrimizde 
kalacaktır. 

ti •• -ı. 
~de y fam Viyana lokantalarının bi-

~"lıı<>b 7e1ı: yerken, sokaktan geçen 
l'ı ~ ıı~M~~en birinin li.atiği patladı. 
l'ı ttı. ~ tu Üzerine bütün lolı:ı>.nta ka
lı •ı lok a~lar alt üst oldu. Halkın ya
ttı'tl,~ta ~tıldı. Otomobil la•tiğinin 
ı.·"Ydaıı 1 tıbi alelade bir hadisenin 
t~d., ~etirdiği hercümerç, bu §e• 1 

•ıt.,rı.ı., , ın ne derece gerginlettiğini 
. 4."'1 te kafidir. 

1 'tiy•t •lurya)ıJ . . f • . 
!ıl.. le d ar ıçın ecı olan bır va-
lıiı · A.,,,!u ur ki, milli bir hedef yok-
lla ·~·~ı.,~'Ya ne olacak 7 Bunu belki 
d• bıı.,11 A Fakat ne olmalıdır 7 Bunu 
~ıJtııı~ biıi"•turyal~ yokt'!r· H~r hal
'llıı ld., d Yorlar ki, vazıyet ıımdiki 
h,ı, lı,lk ""anı edemez. Büyük biı· kı
litıd t, tö'rij kurtuıu§u Alman yaya il ti- ı 
de "dir. F Ykr. Bir kıamı istiklal pe. 
te~. """el ~at bu istiklalin her fey-

tı.'l\ "Une .~•turyaya hayat hakkı 
ı.~ ~ IJnı iıtiyorlar • 1 
~ derec Y" e "': Bulgariıtanda nziyet 
~i~ b'.'ral.,ı;.;:n o1?'~akla bera
lııı; lı ~•lir d da aıyaaı kararsızlık 
liil\ ır Üzü~r~~e barizdir. Halk da
h. "" &"ı...,. tu ıçındedır' M . ib' .. ·"' it ,.o~ün • ""' g ı go
~l.tı 01>acağ1 kansızı~ karararak fırtı-
1~ti~t. Y•ıılııtı~atı vardır. Belki bu 
••ıra.- ~ k11Jı., · akat mevcut olması 

s· 1 ••tikra Dmanın ., ... tartı olan 
lııı 1Yaai k tın tf>eaaüaüne manidir. 
ltıo: ııı.,..,ıe:'r&r11zlık içinde çalk 
·~ b "'etle d anan ... •. u &" r en Yatana d "nc1·--·· 

.İ°"'< .. Un de T·· k o ugu· 
··~ "" YÜka 1 ur milletine ralı• ~ ""' . e mek · k" Y y• ll~ı~, "!Yet Ye ist'k anlarını bah,e-
ı "ııet edııroruz B rar havaaını te-
·~ oldu· ... unun ne büyük b' 
ı.i> iY"lıa~unu altı hafta devaın ~dır 
l•yde"f11 daha Y:Plığımız temaalarda':.n 
~~~. t ~İYade b~.la~kk. Bu nimeti her 

•aaeıı han U!fu Gaziye medyu
rı m""11ekete gitmiı 

d 
. . torlugunun yemden ıhyuı hakkın

a ya devam edılıyor daki kısmı büyük bir alaka ile oku 
muftur. Sabık Kayser, vasiyetna-

I ı 1 
menin ikinci kısmını pek o kadar 

, beğenmemittir. Zira sabık Kayser, 
hala Hohenzollern ailesinin Al-
.nanyaya eski satvetini verebilece
ğine kanidir. Fakat timdiki halde 

1

' Almanyada imparatorluğun yeni-
den tesisinin mevzuu bahis olaım
yacağına da ayni suretle kani bu
lunmaktadır. 

Reyiam hazırlığı 
BERLIN, 17.A.A. - Arayı umu-

~ 1 

miye faaliyeti münuebetiyle dün 
M. Frick, Leipzig'de bir nutuk söy
lemİf ve 1\1. Hitlerin tahsi meziyet

.ı 1 
(Devamı 6 ıncı sahifede) , 

BUGÜN 
3 üncü aahiFede 

Sabih Kayseri Vilhelm 

AMSTERDAM, 17. A.A.- Hol
landa ajansının Doorn şatosundan 

TRAMVAY MUKALEMELRINDEN 
MÜNTAHAP PARÇALAR 

FELEK 
KEYiF VE ZEHiR 

Bürhan CAHİT 
DiL KURULTAYI 

Mümtaz FAİK 
4 Üncü &ahilede 

Zekai BeY. 

Bulgar sefiri 
SOFYA, (A.A.) - Bulgarista. 

nın Ankara sefiri M. Antonof Bul
garistanın milletler cemiyeti dai
mi azalığına tayin edilmittir. 

t·. - ~ ... - .ı;,, ...;<. ••••• • • 

Avrupa da 
Otomobil ile 
9000 kilometre 
Arkadatımız Ahmet Şükrü Bey, 

otomobil ile Avrupaya seyahate 

çtkan bir kafile ile beraber Bul

garistan, Yugoslavya, İtalya, İs
viçre, Avusturya, Almanya, Ma
caristan ve Romanya'yı ziyaret et
miştir. Ahmet Şükrü Bey, dokuz 
bin kilometre uzunluğunda olan 
bu seyahat hakkında bir makale 
serisi yazmıştır. Arkadaşımızın bu 
seyahat intibalarını, muhtr:rem o-ve her kiminle bu mesele etrafında gö. 

rütmüş isek şu sözleri iıittik: 
- Ah. Bizim de bir Mustafa Kema

limiz olsa .• 
M E V Z U kuyucularrmız, yarınd<ın itibaren 

Büyük ve kadirşinas Türk milleti. 
Onun kadrini bil. Onu bağrına bas .. . 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Nurullah ATA' her gün dördüncü sayıfamızda o-
OZ DiLiMiZLE 

l.iim-ım::ımım1:1M•. 11:S11:A•L•A11H111A•T•T•/11N_ ... ı 1 kuyacaklardL·. 

) Başvekilimizin .seyyaha ti 
ismet Paşa Hazretlerinin bugün 

avdetleri bekleniyor 
Baıvekilimiz Sinop ve Ayancıkta tetkikat 
yaptılar ve coşkun tezahüratla karşılrndılar 

AYANCIK, 16.A.A. - Başve· 
kil Pa.,a Hazretleri sabahleyin ka· 
zamnı t~rif buyurdular. Büyük 
bir sevinç içinde olan halk motör· 

• terle, sandallarla açıklardan Pıqa 
Hazrtelerini karşılamaya çıkmış
larrlr. Sinop valisi Abdulhak ve fır
ka reisi Macit Beylerle Ayancık 
hükumet erkanı, Zingal tirketi mü
dürleri vapura çıkarak Başvekil 
Hazretlerine arzı tazimat ettiler. 

ismet Paşa Hazretleri halkın 
çoşkun tezahüratı arasında kara· 
ya çıktılar. Sinoptan gelen resmi 
heyet kendilerine takdim edildi . 
Heyet Başvekil Hazretler ini davet 
ederek Sinobu şereflendirmelerini 
rica ettiler. 
Paşa Hazretleri Zingal tirketi

nin fabrikalarını gezdikten sonra 
d ekoville ormana çıktılar ve bura· 
daki tesisatı, havai nakliyat hatla
rını, ağaç nakleden olukları tetkik 
ettiler ve burada şereflerine veri· 
len ziyafette bulundular. 

SlNOP, 17 (Milliyet) - Baş· 
vekil İsmet Paşa Hz. ile iktisat 
vekili Celil Bey ve refakatlerin· 
deki zevatı hamil olan Gülcenıal 
vapuru geç vakit buraya geldi. 

Geceyi vapurda geçiren Baıve
(Devamı 6 mcı sahifede) 

--
l•met Pcqa Hazretleri bir 

aeyyahatleri esnasında 

Dünkü spor faaliyeti 

Heybeliada plajında yapı
lan deniz bayramı 

Dünkü deniz yarı,larına ;,ti rak eden h'111ımlar ve kürek 
g yQrlflanndan bir intiba - Adaları güzelle~tirme cemiye- güzel olmuştur. ' 
ti t~rafın.dan Hey!;>eliada plajında Bir çok halk akın akın bayra· 
tertıp edılen denız bayramı çok (Devamı 6 ıncı sahifede) 

,ırmnınııııııınııınımmıııııııuııııııımnaınunmnuuııummnanımmımuum' 

=Görüşler ~ 

~On sekiz agustos 1934 i 
~ Aka GONDOZ ~ 
5 18 Ağustos 1934. Bu tarih; 26 daha olduğunu biliyorum. Buna ;:::ı 
E Ağustos seherinden Eonra gelen gelin Dil 30 ACUSTOSU deye- ;;;;:; 
i!E 30 Ağustosların kaçıncısıdır.? lİm· Bunun da lnönü'leri vardır:§ 
= Birdenbire hesaplayamadım. A- Tekokutma (tevhidi tedrisat) ı· § 
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TARiHi TEFRiKA: 117 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA GORE) 
Her hakkı mahluulur, Yazan: A. C. 

Ahmet Celaleddin Paşa Mısırda ar
tık bir padişah gibi hareket ediyordu 

Bizim halimiz ne olacak? Eğer mevsimsiz ve keyfi bir surette ya
ona bel bağlayıp durursak, pek ya· pıyor ki daima müzayaka içinde 
kın zamanda, çok çok bir sene .son- kalıyoruz. Bilmem akibet ne ola
ra, müthif bir meçhul ile karşılaşa- cak? Eğer bu cihete bir İntizam 
cağız.Benim bu zatın üzerinde mü- veremezsek hali ::1İz yaman! Kendi 
him haklarım vardır. Öyle haklar işlerinde İntizam olınıyan bir a· 
ki, istihtali her zaman mümkün- damdan bize karşı olan muame
dür. Fakat kendisini gücendirme- lesinde nasıl intizam bekliyebili
mek icin •imdilik bir teY açmıyo- riz? Teessüf olunur ki Yusuf İz. 
rum. Fakat hal gittikçe fenalatıyor. zettin Efendi maişet cihetinin e
Onun için her ıkimizin elele vere- hemmiyetini takdir edemedi. Za
rek bir çare l>ulmaklıgımız zaruri- ten öyle mevkide bulunanlar dai
c!ir. ma öyle olurlar. Başkalarının ha-

F.ğer istiklali maişetimiz olsa idi !inden anlıyamazlar. Efendi bize 
aylardanberi ne işler görürdük? karşı biraz fedakarlık yapıp bizi 
Simdi yine az çok bir ümit, b 'r yar· istiklali maişete nail etse idi 
dım var. Eğer yarın 0 da kesilirse büsbütün baş~a bir halde ol~~d"!k. 
yahut btüün bütün intizamsız bir O zaman hakıkaten çalışabılırdik. 
hal alırsa, 0 zaman nasıl çalıtaca- F_akat burasını Yrusuf İzzettin ~fen 
ğız?. Yusuf izzettin Efendiden yar- dıye nasıl anlatmalı, onu nasıl ınan 
dım beklemek ümidi gittikçe kay- dırmalı? 
boluyor. Istanbuldaki son hadise- Bunu .. m~~aka yapmağ~ m~
ler üzerine efendinin sıkı bir taras- buruz. Çunku Ahmet Celalettin 
sut altında bu!undurulması bizim- Paşada arzettiğim gibi pek yakın 
le muhabere ettiğinin AbdUlhamit bir zamanda on para bile kalmıya
taraf ından haber alınmasını müte- caktır. Dalkavukları yüzünden 
akip Yusuf izzettin Efendinin ıa- Y:'ptığı _israf yetişn;ıiyormuş gi~i 
rayına girip çıkanların derhal jur- bı~. de şımdı ~00 lır": vererek hır 
nal edilmesi onunla olan her türlü klup, daha dogrusu kibarlara mah-

.. b t" · · k k 'b' .. .. sus bir kumarhane açtı. Böyle 
munase e unızı esece gı ı goru· le I' 'k ·ı · · 1 d b" 
nüyor şey r pn ıtı a ı e ıştıga e en ı.r 

Ahmet Celtllettin Paşa işlerinin zata yakışır mı? Kumarhanenin 
b doğrudan doğruya kendisi tara-fena gittiğinin hariçte ilinmesini 

fından açtırıldığı duyulmasın mümhiç istemiyor. Ben bunları s"ze ile-
kün değildir. 

riyi düşünelim de bilahara birden 
bire felaket karfısında kalmıyalım Yarın herkes neler diyecek? 
diye yazıyorum. Siz evvela benim Bundan başka bu yerin vücudü 
biraderi hayatım olduğunuzdan ah· kenaisinin kumara meyli dergar 
vali bilmenizi, sonra da bir an ev- olduğuna nazaran ne kadar tehli
vel bu halleri nazarı dikkate ala- k~lidir?,. 
rak başımı:ı:ın çaresine bakmanızı Diran Kelekyan efendi bir a· 
isterim. Her ne kadar bir kaç ay, ralık çok endişeli zamanlar geçir. 
belki de bir sene için tehlike yok- mişti. Çünkü Ahmet Celalettin 
sa da, aylar ç:ıhuk geçer. Şimdiden Paşa, doktor Bahaettin Şakir 8. 
düşünmeli ki, ileride mahcup olmı- ve Diran Kelekyan efendile İstan
yalım, zayıf tarafımızı alem, hususi balda Yusuf izzettin efendi ara· 
le lstanbuldaki zalim dÜJmana sındaki muhabereyi temin eden 
göstermiyelim!,. Hüseyin Bey isminde bir :ı:atla 

Doktor Bahattin Şakir Beyle Di. refikası tevkif edilmişlerdi. Evleri 
ıan Kelekyan Efendi arasında cere araştırıldığı zaman Ahmet Cela • 
yan etmiş olan uzun muhabereler- !ettin Paşanın bazı mektupları 
den anla~ıldığı veçhile Ahmet Ce- çıkmıttı. Derhal hafiye Fehim pa
lalettin Pata Mısırda artık bir padi. §a tahkikata girişerek bazı şahıs
şah g:bi hareket etmeğe b~lamış- lann cemiyetle münasebetleri oldu 
tı. Etrafını ~.aran bir sürü dalkavuk ğu zannedilen zevatın isimlerini 
!ardan ve dolandırıcılardan birisi- araştırmağa başlamıştı. Diran Ke· 
ni başvekil gibi kullanıyor ve diğer lekyan efendi bu tetkikatı haber a-
lerini de guya nezaretlere tayin e· lınca derhal vaziyeti Bahaettin 
diyordu. Bu yadigarlar iş görüyor- Şakir Beye yazmış demi§ti ki: 
larmıf gibi hareket ediyor,bir takım "Acaba ipin ucun Yusuf İzzet
ermeni ve saire hafiyelerile temas- tin efendiye kadar varacak mı? 
ları olduğundan bahsediyorlar ve Bu hadise pek ağır bir felaket ise 
bu vazifelerine mukabil Ahmet Ce- de her ikimize terettüp eden vazi
lalett'n Pafanın kalan paralarını fe, kemali metanetle uğraşmak ol
da çekerek her gün yeni para tuzak duğunaan fütur getirmemekliği -
!arı İcat ediyorlardı. Bir gün Ab. miz icap eder. Bir taraftan pek 
dülhamide kartı bomba atmak için muazzez kardeşlerimiz olan taraf. 
tertibat aldıklarını, bazı fedailer tarlarımızın selametine çalışmalı 
elde ettiklerini ve bombaların ha- ve diğer taraftan da hürriyet fik
zırlandığını söyliyerek Celalettin' rinin tamimile zalimlerden in -
Paşadan paraları sızdırıyorlar, er- tikam almağa gayret etmeliyiz. 
tesi g~ de guya bastırdıkları ihti- El;ıasıl, asıl bu gibi zamanlarda 
lal beyennamelerini Türk;yenin metanet g'Östermek lazım geldi -
her tarafında dağıtmak için Istan- ğinden ona göre tedbir alınmasını 
bula ve sair mahallere adamlar gön rİ1:a ederim. 
dermek istediklerini ileri sürerek Bu tevkifatın nereden ileri gel. 
saf düşünceli paşayı kesenin ağ:ı:ı- diğini anlamağa lüzum var. Ben 
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HARİCi HABERLER 
Buğday konferansında 

Buğday mahsulünün piyasasının ihti
yaçlarına uydurulmasına çalışılıyor 

Fnkat bu konferanstan müsbet bir netice alın
ması ihtimali pek varit görülmemektedir 
LONDRA, 17.A.A. - Buğday " Bu iktisadi millileşme devrin-

konferansı dün öğleden sonra ak- de bütün memleketler kendi yağla-
tettiği içtimada buğday istihsali- riyle kavrulmak istedikleri için 
tını piyasa ihtiyacatına uydurma· buğday istoku mütemadiyen art-
ğa matuf urullerin müzakeresine mıttır. Meselenin asıl anahtarı, 
devam etmiştir. konferansta kendilerini temsil et-

Amerika murahhası geçen sene- tiren 21 hükiimetle diğerlerinin ti-
ki zayif mahsulden sonra bu sene- caretine karşı nazik, fakat amansız 
ki fena mahsulün Amerika hüku- bir harp yapmakta devam ettik-
metini tedbirler ittihazına mecbur leri müddetçe buğday vaziyetinin 
eden vaziyeti değiftirdiğ · ni bu- değişmesi ihtimali pek azdır· 
nunla beraber diğer hükumetler ta. VASHINGTON, 17.A.A. -
rafından da aynı maksatla vaki me Ziraat nezareti mahafili, birleşik 
saiye devam edilmek şartile A- · Amerikanın gelecek sene için buğ-
merika hükiimetinin ekilen sal. .ı- d 

· ay ithalatında kontenjan isteme-
nın geçen sene tahdit edilen vüaatı 
tecavüz etmemesi için tedb"r ittiha- d ğini zannetmektedir. Bununla 
zma a~ ıade olduğunu söylemiştir. beraber aynı mahafil, beynelmilel 

Müteaddit heyeti murahhasalar buğday anlaşmasının olduğu gibi 
akk d muhafazasının doğru olacağı ka-

da buğdayın kontrolu h ın a naatındadır. 
beyanatta bulunmuşlardır. 

NEVYORK, 17.A.A. - Nevyork Ziraat nezareti iktısadi müşa-
Times gazetesi Londra buğday kon viri M. Ezekiel Londradan gelen 
feransının, uğursuz bir zamanda a- haberlerin, bir çok memleketlerin 
çılan Londra iktisat konferancının Arjantinin l:ı ,ynelmilel buğday an-
karıtıklıklarına miraşçı olduğunu !atmasına uyması fikrinde oldukla 
yazmakta ve demektedir ki: rını bildird'ğini söylemiştir. 

Almanyanın ticareti 

Alman ithalatçıları 
lngilizlere borçları
nı nasıl ödeyecekler 

LONDRA, 17.A.A. - lngiltere 
hükumeti, Alman ithalatcıları ve 
sanayicilerinin lngiliz ihracatçıları
na olan borçlarının tarzı tediyesi 
hakkında gelecek hafta içinde ye
niden müzakereye başlamağa ka
rar vermit ve Berlindeki büyük el
çisini bu husus için memur etmittir. 

Malum olduğu üzere geçende im 
zalanan iti'.afta 20 ağustos tari· 
hinden itibaren yapılacak tediye 
tarzı tespit olunmuş fakat evvelce 
Alman müesseselerine yapılan tes
limat neticesinde tahaddüs eden 
takriben bir milyon İngiliz liralık 
bakiyeyi nazarı dikkata almadığın
dan bu meblağ Almanyanın bor
cu olarak muallakta kalmıştı. 

Londranın alakadar mahafilin
de bu bakiyenin ödenmesi için tes
p1t olunacak sureti tediye her ne 
olursa olsun, Almanyanın bu borç 
altında nancak lngiliz - Alman ti
caret münasebatının inkişafı ile 
kalkabileceği kanaatı mevcuttur. 
Bu noktai nazardan lngilterenin 
aldığı vaziyette bir deği~iklik ol
muş demektir. Zira şimdiye kadar 
Londra mahafili, Almanyanın, 
borçlarını ödemek için, esasen faz
la olan ihracatını bir kat daha faz. 
lala,tırmak istemesini katiyen ka
bul etmiyordu. 

Köstence tayyare limanı 
BUKREŞ, 17 (A.A.) - Kral 

Karo! dün sabah Köstence tayya
re limanını küşat etmittir. 

Şark misakı ---
Fransanın Rusya 
ile ittifak edeceği 
haberi doğru değil 

P ARiS, 17.A.A. - Havas a· 
jansı bildiriyor : 

Almanya ile Lehistan şark misa
kına girmekten imtina ettikleri tak 
dirde Fransa ile Rusyanın bu ayın 
nihayetinden evvel bir ittifak mua
hedesi aktedecekleri hakkında bir 
Amerika ajansı tarafından neşre
dilen haber!er hakikate uygun de
ğildir. Almanya ile Leh'atan tek
lif edilen misak muvacehesindeki 
vaziyetleri11i resmen bildirmeden 
evvel her hangi bir ihtimal der
pİf edilemez. Hatta selahiyettar 
mahaf ide son günlerde matbuat 
tarafından yapılan münakaşalar
dan sonra bu iki memleketin tek
lif edilen misaka girmekteki men
faat'erini eyice anlamış oldukları
nı zannettirecek deliller mevcut ol
duğu bildirilmektedir. Her halde 
bir Fransız - Sovyet ittifakı, Sov
yet Rusyamn Milletler cemiyetine 
girmesi arifesinde iki hükumet ta
rafından tasavvur edilecek değil
dir. Diğer cihetten, Fransanın Ce
nevre müesse:esine olan sadakati 
ve bu memleketin mülhem olduğu 
fikir de malumdur. ittifak siyaseti 
çoktan beri beynelmilel efkarı u
mumiye tarafından takbih edilmek 
tedir. 

Tunada büyük fırtınalar 
BÜKREŞ, 17 (A.A.) - Tu

na mıntakasında çıkan fırtınalar 
lbrailde büyük hasaratı mucip ol
muş~ur. Bazı evler harap olmuş, 
ü-ç kişi boğulmuıtur. 

Japonlarla yapılan anlaşma 
"AN KARA, 17. A.A. - Japonlarla imza edilip sureti evvelce 

T ü rkofis şubelerine, Ticaret Oda;arına ve Takas heyetlerine gönde· 
rilmiş "lan ticari anlaşmanın 26 temmuzdan itibaren meriyeti icra ve
killeri heyetince lastik kılınmıştır. 

Denizli Halkevi avcıları 
DENiZLi, 17.A.A. - Halkeviavcılarından 150 kişilik sekiz kafi

le, avlanmak üzre dün yola çıkmışlardır. Bugün her kafile avlanarak 
toplantı yeri olan Gerzi;e köyüne gelecekler ve orada avcılar bavramı 
nı lesi~ edeceklerdir. 

Konya Halkevinin tertip ettiği 
segyahat 

KONYA, 17.A.A. - Halkevi yle müştereken T uring Klübün ter· 
tip ettiği kadın ve erkekten mürekkep altmış k "şilik bir kafile bugün 
Beyselıire hareket etmiştir. Yapılan proğram mucibince civarda ilmi 
tetkikat ve spor eğlenceleri yapılacaktır. Vali Bevin de iştirak ettiği 
bu seyahat üç gün sürecektir. 

Rusgadaki sporcularımızın avdeti 
29 Ağustosa tehir edildi 

ODESA ,17.A.A. - Anadoluajansının hususi muhabiri bildirı • 
riyor : 

Kafilemizin hareketi 29 Ağustosa tehir edildi. Buradna Kiyefe 
dömiyoruz. Kalacağımız bu müddet zarfında Kiyef, Harkof ve Ode
sada müsabakalar yapılması muhtemeldir. 

Galatasaraylı izciler geliyorlar 
MARISLY A , 17. A.A. - Fr ansada bir kaç halta kalan Galata

saray lisesi talebesi diin müdirleri Behçet B. ve muallimlerile birlik
te Prouidence vapuruyle Türkiyey e hareket etmişlerdir. 

Burgazda müthiş bir fırtına 
SOFY A, 17. A.A. - Karadenizdeki Burgazda dolu ile karışık 

müthiş fırtınalar on yedi saat devam etmiştir. Telgraf direkleri yıkıl· 
mış, elektr;k telleri kırılmış, ağaç: ar kökleri:>'le birlikte yerinden çık
mış ve çatılar uçmuştur. BilhaJsa 15 dakika çok şiddetli dolu büyük 
tahribata sebebiyet vermiştir. Dört yüz gram ağırlığında doluya tesa
düf edilmi~tir. Şehir karanlıktadıı·.Zab :ta bir kaç gün halkı sokağa çık 
maktan metıetmiştir. Hasarat çok mühimdir. Fakat İnsanca zayiat yok
tuı·. 

Romanyada da fırtına oldu 
BUKREŞ, 17· A.A. - Dolu ile karışık fırtına neticesi.tule Bük.

reste kırk sokah ı•e bin kadar ev su altında kalmıstır. Etfaiye neferle
ri 

0

yıldırımdan ileri gelen yangınları söndürmek iÇin yüz;erce defa 
müdahaleye mecbur kalmışlardır. Bir kişi boğulmuş, üç kip ağu su
rette yaralanmıştır. Fırtına memlekPtİn muhtelif mıtnakalarında mü
him tahribata st,bep olmuştur. 

Haydutlar 
Amerikada bir papası 

ortadan kaldırdılar 
GOLDSBORO - ŞIMALl CARQ. 

LINE, 17 (A.A.) - Dün Smithoil
le' e otomobille hareket ettikten son 
ra ortadan kaybolan Papas Aske
w'in kar~sı bir mektup almıştır. 
mektupta kocasının serbest bıra
kılması için derhal 25,000 dolar 
fidye verilmesi istenilmekte, aksi 
takdirde Papasın öldürüleceği bil
dirilmektedir. 

Açlık grevi yapan 
bir adam 

MO!:!KOVA, 17 (A.A.) - Har 
binden bildiriliyor: 

Takriben bir ay evvel tevkif e
dilen istasyon şef muavini Sovyet 
tebaasından Şolom işinin süratla 
tetkikini istiyerek sebepsiz tevkife 
karşı protesto makamında açlık gre 
vine başlamıştı. 

Altı gün açhktan sonra basta· 
neye kaldırılan mumaileyhin sih • 
hati endişe tevlit etmektedir. 

Rus yada 
Bir mançukuo polisinin 

çıkardığı hadiıe 
MOSKOVA, 17 (A.A.) - Be

yaz Ruslardan bir Mançukuo polis 
memuru, tedavi için Moskovaya git 
mekte olan Sovyet Rusyanın Har
bin ceneral konsolos\Jlla karıJı tah· 
rik amiz hareketlerde bulunmuş ve 
ancak konsolosun soğuk kanlılığı 
neticesindedir ki, mesele hiç bir 
fena netice tevlit etmemittir. Har• 
bin ceneral konsolosu vekili, Sov· 
y.:t ceneral konsolosuna karfı ya 
pılan bu hareketi, Mançukuo hüku· 
metinin siyasi mümessili nezdinde 
protesto etmiştir. 

KABAROVSK, 17. A.A. - Tas 
ajçansı bildiriyor: Harbin gazetele 
ri Pograntiçnaya istasyonundaki 
Sovyet konsolosluğu .aleyhinde 
tahrikamiz ittihamları ihtiva eden 
yeni bir haber nefretmektedirler. 

nı açmağa mecbur ediyorlardı. Bun bir Pariste bulunan Şevket Paşa· 
ların katiyen asıl ve esası olmadığı dan, bir de şimdi pek fena bir 
hal.de Celalettin Paşa, bir İf, daha hale dütmüş olan Kazım Beyden 
dogrusu müh'm itler görmekte ol- fevkalade şüpheleniyorum.,, 
duğuna kanaat getirerek paralarını - Bitmedi -

onlara dağıtıyordu. Paşa muazzam ,----·-----------------------------------------------------) 
ifleregirİftİğineokadarkanidiki l E CNEBi M A BUATJ DA OK UDUKLA RJMJZ 
onlarr gizli tutuyor ve ne Diran Ke'. _ 

lekyan Efendiye bir şey töyliynr "'------------------------------------k----.--.•h--·----------------------

Konsolosluk ve şahsen konsolos 
mezkur istasyondaki Japon askeri 
heyetine karfı müsellah taarruz 
tertibiyle ittiham edilmektedir.Hat 
binin eyi malumat alan mahafili 
matbuatta intişar eden bu tabrika 
miz haberin harbindeki Japon as
keri heyeti tarafından ilham edil
diği hakkında sarih deliller mev
cut olduğunu teyit eylemektedir
ler· d P 

1 Baldvin'in nutkunun Londra maksat ve nihayetlerini böyle 1 fi tahri etmesını a}'Tet[e kar{'lıyor 1 di tanzim edildi. Vaktile çok feyizli O• 

ne e ariste doktor Bahattin Şa. fÜphe ve tereddütten azade bir halde ve böyle bir hareketi "iki yüzlülük,,di lan ipek sanayiine tekrar can verildi. 
kir Beye cJe ifler hakkında mektup paristeki akisleri açıkça ifade ettiks;e her defasında ye tavsif ediyor ve (Lehistan bugün ya Yeni plan büyük bakır, petrol, demir, 
yazıyordu. Fakat D:ran Kelekyan böyle muvaffakıyetli tesirler ha.sıl ola- Hitlerin yanında mevki almağa veya· kömür ve manganez menabiinin i§let· 
Efendi yine o oyunları haber ala- . "Voel_kischer Beobuchter,. Gazetesi cal.tı.·.,, hut Lehistan • Franoız İttifakı yoluna 

k 
nm Parıs muhabiri 2 Ağustosta Paris- girmeğe mecburdur) diyor. mesinin modern bir şekle .solr.ulma.sını 

ra vaziyeti Bahattin Şakir Beye t"'n bildiriyor: Yan resmi Pelit Parisien gazete•i, ve su kuvvetlerinin elektrikle§tirilme-
hildiriyordu. E ir mektubuncJa di- Baldvinin Avam Kamarasındaki nut /ngiliz Başvelı'l muavininin beyanatın- Tüı·kiye çabuk ilerliyor sini istihdaf ediyor. 
Yordu ki... lw, Fransız mqtbuatı tarafından hara- dahi §iddeti meserretle kaydediyor. ld • l 

l l 4 K k l · · ı· d " · l · k Bunlann hepsinin yapı ıgı mem e· retle mevzuubahis ve tefsir ed.lmekte Temps gazetesi "bu kabi söz er 191 o u u sıgara ıma ı, ınsu: erın at-
"B 1 nl ' · l • / d C"h h b" l" • h 1 d k-"' l kette bundan on be• sene evvel ne !ab-u O}'Un arı pafaya a atmağa ve_ tahmin edileceifi veçhile _ bun te soy enmış o say ı ı an ar ı mene- ı umı ve arem er e uuın oynau ma- , 

çalışmak l'.ieyhude husumet davet dan kurnazca istifade olunmaktadır. dilmiş olurdu,, diyor. sının Türhiyede hala başlıca •anayi rika, ne umumi tahsil vardı. Bir tek 
e~mek demektir. Onun için bunları Bu münasebetle bütün matbuat, lngil- Fakat bu umumi meserret avazeleri olduğunu zannedenler, Mustafa Ke- zengin, fakat iyi idare edilmiyen sa
sıze kati mahremiyet altında yazr. terenin §imdi kayıtsız ve §artsu; Fran- içinde Fransız matbuatı Barthounun mali'n Osmanlı imparatorluğu anka- nayii tütüncülüktü. Şimendiferleri ba· 
yorum. Tekrar ederim ki, bu ada. sız politikasına iltihak ettiğini tesbit büyük harici siyaset planının bundan zından vücuda getirmiş olduğu genç kımsız idi. lslamın dini kontrolu ka· 

1 . ediyor. Bu suretle gazetelerin daha sonraki inkişaflarını da gözden kaçır· Türkiye'nin beş senelik sınaileşme dını aşağılatıyor ve aşağı sınıfları hiçe 
mı Y.0 a 1'.'.etırmeğe çalı,mak beyhu. uzun müddet Baldvinnin beyanatı ile mıyor. Şark Lokarnosu evvel ve ahir planını tatbik te§ebbüsü hakkında ma-ded r Ç k·· k d sayıyordu. En mühim nokta belki de 1 

• un u ar a aş aramıyor me~!!ul olacaktan ve bazılarının da Fransanın en ziyade ehemmiyet verdi· lumat alırlarsa fena olmaz. Mustafa 
J • d lk ' •- •· b" · · b şundadır ki, vaktile muhtelif menafi oaıma a avuk arıyor. Dalkavuk Baldvinin ortaya attığı Fikrin babası gı ır ıffır ve u münasebetle Lehistan Kemal Amerika'lı mütehassısların yar· 

d 1 f • k ld · Harı"c "ye Na-· B k" B lt k D l t 'd • 'k peşinde koşan bütün anasır Cümhuri-ayarın a o an adamların yardımı· ransa olduğunu ileri sürere Ba Vı· -n ec ın a ı ev e • dımı ile iptı aı ve ı tisaden geri olan 
111, hizmetlerini takdir ediyor. Biz ni geri bırakacakları beklenebilir. Yol· lerine yaptığı seyahat dikkatle takip bir ziraat milletini cihanın en yüksek yet idaresine sadıktır. 
hu ahlakta ola b" d nız Journal gcueten, lngiliz hükumet olunmu§tur. Bu seyahat burada bir hay kültür derecesine varmq bir millet ha- Beş senelik plandan sonra Rusya'-

' 
k 

, nb ır a ama nasıl• Reisi vekilinin beyanatına tenkitkôr li heyecan ve memnuniyetsizlik uyan- lı'n- sokmak u"mı'dı'ndedı'r Eg· bu e dan s•kı'z mı'lyon dolar ı'stı"krazı ve 
Yararı gostere ilı'rı·~. L h' g • er • g 

H 
~ bir gözle bakmakta ve mHela Şark dırmqtır. e utanın artık Fransaya -elı" pek mübala"g"alı go"ru"yorsanız · d f ti "b" 1 k k d' t bb · ·ı ... Türk gençlerinin Rus Fabrikalarında er ne ıse e aa e arz tt" Lokarnosu hakkındakı" •o"zlerı'n.n' pek ta ı o ma sızın en ı eşe iısü ı e .' • . e ım ya, • Türikye'nin Cihan harbinden sonra ve b" bu zat kendı delaletı ve riyaseti iyi bir akis bulmadığını bildirmektedir. harekete cüret etmesi hiddeti mucip bahusus dört senedenberi yaptıg" ı te. ır tetebbü seyahati yapması Sovyet-

h • • J •• • b"l Bu meyanda mezkur gazete Sir John olmuştur. Maamalih Lehistaru Fransız lerin Türkiye'dehi nüfuzunun diğer 
arıcınue nı7,earın ı e vezan et- rakkiyi göz önüne getiriniz. Hali ha-. d J Simonun Avusturya hadiselerinin muh. Şark Lokarnosu için kazanmak ümidi nüfuzlara tekaddümü meoelesini or· 

mesıne razı eği dir. Anlatılan biz t-el tesı'rlerı· hakkındakı' be-natı- daha büsbütün kesilmedig"inden Fran· zırda memlekette 2,300 den la~la fab. 
h "" ~-· d t2ya koyuyorsa da ağlebi ihtimal bu 
' U İstipdatları çekmek için vatanı· nm kat'i bir bitaraflık ifade ettig· ini M, bugün de Lehistan hükumetini ikna rika var ır. 1,300 mili mütecaviz de-

l h 1 A rıevzuubahs değildir. Türkiye'nin ga-
mızı terkedip buralara dü•mü- kaydediyor • etmeğc çalqıyor. miryo at arı nadolu'nun servetleri-

• Fak d'" b l B ld · ki d' U · k 1 · yesi aırf sınai mahiyette görülüyor. E· §ÜZ!! at ıger ütün gazete er, a • Echo de Parioin dış politikası olup "' na e ıyor. mumı me tep enn a. 

P h 1 1 uinin Almanya hakkındaki beyanatın· Jikirlerini hiçbir vakit gizlemiyen Per- dedi arttı. Teknik tah•il teşvika maz- ğer Bolşeviklik Türkiye'de zuhur et· 
aşa er zulmünden faza o a- dan heyecan ue meacrretle bahsetmek· tinax, Lahl.stan Haric'ye Nazınnın har oluyor. miş olsa idi, Rıuya'da olduğu veçhifo 

rak bir de bize daima para sıkın- tedirler. Fransız teklillerine ceV<Zp vermek•i· Pamuk ve yün sanayii üç miali faz. imparatorluğun ta;r;yiki neticui ola· 
tısı çektiriyor. Muavenet etmİ}or Journal ga:utesine göre: ·'Baldvinin zin Baltık memleketlerine :;eyahate lalaftı. Un ithaliiıı on senede 85 mil- rak zuhur ederdi. 
diyemem amma öyle vakitsiz, darbe•İ, tes;rden hali kalmamııtır ve çıkmasını ve onları guya Fransaya kar yon libreden sıfıra düıtü. Umwni kre· "Gazette Worceater,, 

Yunan kabinesinde 
tebeddülat mı? 

ATINA, 17 (Milliyet) M. Çal· 
daris'in eylülden evvel kabinecJe 
büyük mikyasta tebeddülat yapa• 
cağı musirran söylenmektedir. Bu· 
günkü nazırların birçoğu de&i~e
cektir. 

M. Kondilis hastalandı 
ATINA, 17 (Milliyet) - Veka• 

!eten hükumet riyasetinde bulw1ıııl 
harbiye nazın M. Kondilis ha.sl<Y 
lanmıştır. Bugün kendisini ziyaret 
etmek İ&tiyen gazetecileri bile ka
bul etmemiştir. Söylendiğine gor~ 
M. Kondilis Almanyaya yapaı:as• 
seyahatten katiyen vaz geçmiştir-

A vusturyada yeni 
muhakemeler 

VİYANA, 17 (A.A.) - BavYeo 
radan kaçıık olarak Avusturyay• 
mühim miktarda mevaddı infili • 
kiye sokmakla müttehem Salz • 
burglu 20 nazinin muıhakemesİJle 
dün İnsburckda batlanmııtır. 



- - '\. - :.. - - - .... ,. . ~...:. . ~ - -~ .... - .. , ' ~ .... 

•m-..__,,_.._._ ................................................. '!""...,!'!!"'"!!!".,..._..,.. ...... ._:_F:~~l:L:L~I~!~E~l:,_~C:_U:::_:. f~T~.2!...,_...,...1~~J~::22~ 

fF1: 
~ !l::XS 2 ;z C!A.WS i $ • -

Tramvay mükale· 
melerinden ••• 

nıüntehap parçalar ••. 
• Seçilmiş güzel parçalar yalnız ;si
ırcle, eclebi uerler ele olmaz ya!. 

Size tramvaycla :zapteclilmiş ba
zı parçalar nakledeceğim ... 
Bir şişman,yağlı, terli,kalın,kırmı

zı _ve sanşın adam.Şivesine nazaran 
Hıtlerin sevmecliği bir ırktan
T ~~mvaycla çift oturaklı yerlerden 
bırıne oturmus. Yanında ulak bir 
boşluk kalmıs'. Oraya da büyük 
bir kese kağıdı koymuş. içinde ah
lcıt do:u •. 
h Tramvay kalabalık. Bir ihtiyarca 
anım içeriye giriyor. Boş yer yok. 

Yalnız bu şişman herifin yanında, 
kese kağıdının durduğu yer mün
hal. 

Yaşlı hanım oraya yaklaşıyor .•• 
kalın ve yağlı yolcu aldırmıyor. 
Hanım oturacak yerin ancak ucu 

lla ilişiyor ve gözlüğijnün altından 
Yan yan ş'şman herife bir neyzen 
bakışı atıyor. Herifte ona o şekil 
de bakıyor. Nihayet hanım dayana-
111ıyor: 

- Şu kağıdı kaldırsanıza .• - ... 
k 

- Sana söylüyorum, 'eleneli! Şu 
ağıdı kaldır. 
- Kaldırmazsam ne o~ur?. 
- Ne olacak. Kaldırır yere ata-

•ım •• Kepazelik olur. 
- Sığamadın mı?. 
- Bu lalı sen mi söylüyorsun. 

llir buçuk heril ..• 
Arabadakiler gülerler.. Hanım 

dev ·.J -am euer .• 
- Bir kese kağıdını nazik dizle

rirıin üstüne alamıyor musun? .• 
Heri/ kağıdl alır, pullar, basını 

iki tarafa sallar ve: • 

• 

l" :- Neyse. Kadın olmasan ben bi
ır:nı ne yaparım? 

- Hadi hadi. Madrabaz herif. 
Tramvay madrabazı. ihtikar herif .. 

- Neden ihtikar olayım .. 
- Neclen olacak bir kişilik bilet-

le biır buçuk kişilik yer tutuyormn .. 
- Ya senin gibi sıska mı ola-

Yım ••• 
- Sus! Mendebur. Ben sıska i

•em, sen de salhanesin! Pazar ka
•abı herif .•• Şöyle toplan bakayım .• 
Şişman herif hanımın hücumu 

Üzerine biraz afalladı. içinden bir 
,eyler ıröylüyor •. Hanım da devam 
ediyor. 
-Ne söylenU>orııun hala ..• Gramo 

lon heril. Hem bozuk gramolon ••. 
BitPGZarı sermayesi .. Elindeki ah
loıtlan ye de sesini lreıı. 

ilk istaııyonda tramvay madraba
:ıı • _.J 

afıuuı •• ...... 
l Bir fİfman ermem iludusu. 'Ka
ı11 ve mütecaviz. Karayağız. Vııt 
dudağında yirmi yaşında delikanlı 
bı;yığı, yanaklarında bir genç papaıı 
&qkalı var. 

Yanında bir ulak çocuk-.• Vç ya
t•~cla. Bir yaşlı adam... Beyaz sa
"'ltlı. Kuru ve asabi, yer arıyor, 
bulamıyor. Dudunun yanındaki ço· 
Cuğun oturduğu yere geliyor ve 
111aclama: 

- Madam çocuğu kucağına al 
da biraz oturayım .. diyor. 

Sen m'sin söyliyen? Madam ağ
l:trıı açıyor .• 

- Koskocaman tramvayda yer 
bulamadın da damla kadar çocuğa 
röz koydun?. 
• - Madam başka yer yok. Çocu
ıu dizine alıver ... 

- Ka ııen ne biçim erkeksin-! 
~Ya böyle kaba lal edilir? Her-
• eder karı~ara kendi yerlerini ve

':!-•ler. Elendim •en gelmişsin, çocu· 
ıu kaldırayım diyorsun. Bu •ıcak
tq ÇOCuğu nereye koyayım!. 
d ihtiyar ceval' vermeden arka

Q11 birisi : 
-. Koyacak yer bulamıyorsan 

Ya efnanetçi Sultanaya bırak, yahut 
relJ·-· ·ac1 1 " gı yere ı e et .. 

lliletçi de işe karıpr: 
- Madam, çocuğu kucağına al! 
- Alamam. Ben kucağıma al-

fllaya alışmamışım ... 
- Öyle İse bilet al. 

l - Bu kadarcık fOCuğa bilet a
ınır ? .. 

{,,-Uzatma ya çocuğu kaldır, ya-
l.~f al.'. 

111 
- Hep erkekler kurt gibi üstü-

111 e ıre'oorsunuz ... Sizde hiç sıkıl
a·a !oktur? Benim gibi bir çelim-
:ız "'"'"' A . .va ... . 

v rabadakiler güldüler .• Karı de-
anı etti:. 

,.. - Gülecek b"r sey gördünüz ... 
''''" k . 1,, a Yan oynıyor, yoksa .Şamram 
"111nı göbek ahyor' o .... 

sırada çocuk ak·ırdı ag"zından 11e b el ' d urnun an bazı tabii ifrazat du-
urıun .. t .. I k el ç ıı~ une ·~ ır ı .. Karı kızdı .• 
b;~uğu dövdü . .' Çocuk zırlamaya 
d 1 lldı ... Ben ele artık dayanama-

'111 atladım ..• 
FELEK 

• • 
EH 1 R HABERLERi 
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MAARiFTE M ·ı . •tt•ı 
Memuriyete geçen acar gaz~!~.~~ erı gı 1 er 
Mezun gençler Istanbulda üç gün kaldıktan sonra pek 

-o--

Tıp fakültesi me:ı:unları 
için bir teşebbüs yapıldı 

Barem kanunu mucibince yük
sek mektepten mezım olan gençler 
memuriyete tayin edildikleri va
kit ilk ma~ olarak 3 bin kuruş al
maktadırlar. Fakat yüksek mek
teplerin tahsil müddeti muhtelif
tir. Ekseriyeti üç senelik tahsil tet-
kil etmektedir. Tıp Fakültesi 6 se
ne olduğundan, doktor çıkan genç
lere verilecek ilk ma~in 35 lira ol
ması için sıhhıye vekaletine bir mü 
racat yapılmıştır.Vekalet genç dok
torlara, uzun ve yorucu bir tahsil 
devresi geçirdiklerinden, 35 lira 
asli maaş alabilmeleri için kanuni 
teşebbüsatta bulunulacağını vadet
miştir. Bu haber fakülteden yem 
çıkan doktorları sevindirmiştir, 

Kıdem alacak muallimler 
Orta tedrisat muallimlerinden 

bu sene kıdem alacak muallimlerin 
listesi yapılmıştır. Bu sene 250 ka
dar lise muallimi bir derece terfi 
etmektedir. Muallimler eylül mallJ
larını zamlarile beraber alacaklar
dır. 

Terfi eden muallimlerin isimle
ri (30) ağustosta ilan edilecektir. 

POLiSTE 

Dolandırıcı 
Cevdet ve Şeref efendi İsminde 

iki aıkadaş Cihangir taraflanndan 
geçerlerken yanlarına Tank efen
di isminde birisi yanaşmış, ah
baplık ederek kazançli işler gös
termiş ve her ikisinden yetmiş li
ra dolandırmıştır. 

Çeşme başında kavga 
Küçükpazarda Sırvanlı çeşme 

sokağında oturan Fatma hanım 
su alırken Servet ve Sultan ha
nımlarla kavga etmiş, son iki ka
dın Fatma hanımı dövmüşlerdir. 

Hırsız 
Cibalide fabrika arkasındaki 

karpuz sergisinde yatan Mustafa
mn yanına gelen seyyar osatıcı 
Emin , Mustafanın 6 lirasını çal
mıştır. 

Bu nasıl kiracı? 
Bakırköyünde Bahçe çıkma. 

zında oturan Fatma hanımın iki 
ceketi ile 4 lirasını çalan kiracısı 
Neşet hanım yakalanmıştır. 

Avrupa ekspresi geçikti 
Her sabah saat 7450 de Sirke

ciye gelmekte olan Avrupa eks
presi dün sekiz saat teehhürle 
16,15 te gelmiştir. 

Bu teehhürün sebebi Yugoslav
yada yağan yağmurların 'iddet • 
li feyezanları mucip olmasıdır, 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz 

seviyesine indirilmiş barometre 
bu sabah: 

Saat 7 de 756, 14 te 757. Dere
ce> hararet 7 de 20, 14 te 22. A
zami derecei hararet 26, asgari 
18 i göstermiştir. 

Rüzgar yıldızdan esmiştir. Sü
rati saniyede 12 metreye çıkmış
tır. Dün yağan yağmurun mnda
rı 0,5 milimetredir . 

1 BORSA 1 -----( lı Bankasından alınan cetveldir) 

16 Ağustos 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
lstikru.ı dahili 94.50 Rıh.be 17 75 
1933 Err•ni 96,25 M- il ~60 Unitürk 2.8,50 umeıs ' 

" il 27,20 .. il 47,60 
" ili 27..20 " ili 49 

ESHAM 
lı Bankası Nama 9,20 1 Reji kuponıuı: 
" ,. Hamjilne 9.20 T efeEon 
" u Müeaaiı 98 T erkoa 
Türkiye CümbU- Çimento 
riyet aBnkaıı 53 ittihat dey. 
Tramvay 35 Şark dey. 

2,SO 
ıo,so 

ıs,so 
12,10 
ı4,00 
ı~ 

Anadolu Jliıae 27,ıst aB1ya 
Şir.aHyriye 15.25 ı aŞrk m.ecza 

ı,ss 

3,20 
ÇEK FiYATLAR/ 

Londra 
Paria 
Nüyork 
Mil an o 
Ceoe•re 
Ati na 
Brüksel 
Amıterdam 
Sof ya 

63ı 
12,06 
so.ı5 

9.26.75 
2.43.55 

93,09,63 
3,38,50 
ı.17.27 

66,24,30 

Pr~i 
Bel ırat 
Madrit 
Berli.ll 
aVrıo•a 
Budi!ıp~ı• 
Moalc.o•a 
Bülıret 
Viyana 

NUKUT (Satıı) 
Kuruı 

20 F, Franıu: ı60 20 l.lı•içr• 
1 Dolar 111 1 Pezeta 

21 Kur. Çek. ıOG 1 Mark 
1 ŞiJe, Av. 22 1 Zeloti 
1 laterlin 633 20 Le,-

20 Liret 214 20 Dinar 
20 Leva 23 1 (•erno•iç 

ı9.]3,ı4 
34,77,80 

5.81 
2,03,40 
4.20,eı) 

3,!i8'A 
ı0,91,25 
79.33,50 

4,26,50 

Kuruı -808 
ıs 
49 

20,50 
19 
53 

-.-

memnun ayrıldıklarını söylediler 
iki gündenberi tehrimizde bulu- j 

nan dost ve kardeş millet Macar 
gazetecileri şerefine dün lstanbul 
matbuat cemiyeti tarafından Flor
yada bir öğle yemeği ziyafeti veril 
miştir. 

Ziyafetten evvel misafir gazete
cilere lstanbulun görülmeğe değer 
yerlerini göstecunek için denizden 
gidiş ve geliş bir proğram hazır

lanmıştı. lstanbul liman şirketi de 
misafirler için "l,t., motörünü tah
sis etmişti. 

Dün sabah "iş., motörü misafir
leri Galata rıhtımından alarak Ha. 
liçte ve Boğaziçinde bir cevelan 
yaptıktan son~a Floryaya gitmiş
tir. 

Floryada misafirler karaya çıka
rak ufak bir gezinti yapmışlar ve 
etrafı gezdikten sonra büyük otele 
gelmişlerdir. 

Misafirler lstanbul matbuat ce
miyeti idare heyeti azası tarafın
dan kar~ılanarak büyük ziyafet 
masasına davet edilmişlerdir. 

iki saat kadar devam eden ögle 
yemeği ziyafeti çok samimi olmuş 
ve Türk, Macar gazetecileri şarkı
lar söyleıni~ler ve dost iki millet 
'erefine kadehlerini kaldırmışlar
dır. 

Ziyafetin sonuna doğrıı Türk 
gazetecileı1i namına Netet Halil 
Bey bir nutuk irat ederek Macar 
g~etecilerini selaınlamıt ve dost 
iki millet arp..sındaki yakınlıklar • 
dan bahsetmiş ve yeni Türkiye 
haliında izahat vererek alkışlar 
arasında nutkunu bitinniştir. 

Macar gazetecileri namına Dn. 
A .Kun bu nutukla cevap vererek 
ezcümle demiştir ki: 

- Aııri Türkiyenin büyük dahi
si Mustafa Kemal Hazretlerinin 
rehberliği ile dünyanın en Heri mil 
Jetlerinden biri olan T'uni milletini 
ve onların aziz gazetecile•ıini se
lii.mlamn, Uç gündenberi bize gös
terdiğiniz hüsnü kabulden dolayı 
nasıl teşekkür edeceğimizi bilemi
yoruz. Tw.k ve Macar iki kardeş 
ve dost millet her zaman daima 
bir arada bulunacaktır.,, 

Pek çok alkışlanan bu nutuktan 
sonra; misafirler lş motöııüne bine 

rek Floryadan ayrılmışlar ve nete
li bir gezintiden sonra rıhtıma gel
mişlerdir .• 

Dost millet gazetecileri dün ak
ı;am limanımızdan hareket eden 
Burgaz vapurile Vaıaıa yolu üze
rinden memleketlerıne dönmüşler
dir. 

Misafir gazetecilerden Az Esl 
muharriri M. Garami ve arkadaşla
rı üç gün devam eden lstanbul se
yahati hakkında muharriııimize de
mi~ti~ ki: 

- lstanbulda kaldığımız üç gün 
zarfında müzeleri, Yalovayı ve Ha
liç ile Boğaziçinde görülmeğe de
ğer bütün yerleri gezdik ve gör
dük. 

Müzelerde gördüğümüz feyler 
eski Türkiye hakkında bizde tam 
bir intiba bıraktı. Fakat lstanbul
da gördüğümüz hakikat müzelerde 
ki seylerin yani eskiliğin tam bir 
tarihi vesika olduğunu gösterdi. 
Çünkü lstanbulda; bilhassa Yalo 
vada gördüğümüz şeyler gayet sa
mimi olarak söyliyeyim bizi ~aşırl· 
tı. Asyada, A vııupanın en müterak
ki memleketlerinde bile görülme~i 
biraz da muhal olan en asri tesisa 
tı gördük. Bilhassa Yalovadaki te
sisat bizi hayretler içinde bıraktı . 
Macaristandan itibaren bir kaç 
memleket gezerek Türkiyeye gel
dik. Fakat bu geçtiğimiz yerlerde 
mesela Pastörize edilmiş sütü, as
falt yolu, güzelliği ve asli tesisatı 
yalnız Türkiyede gördük. Çok bü. 
yük bir sevinçle dost ve kardcf Tur 
kiyeden ayrılıyoruz.,, 

F ranaız gazetecileri 
geldiler 

Şehrimize geleceğini yazdığı
mız Petit Parisien ve Exelsior ga
zeteleri sahibi Madam Dupuy ve 
Fransız gazetecilerinden bir grup 
dün sabah Patris 11. vapurile feh
rimi:<e gelmiftİr. 

Madam Dupuy dün şehirde ge
zintiler yapmıştır. Kendisile görü 
şen gazetecilere Türkiyeye uzun 
müddet evvel bir defa geldiğini ve 
bu defaki ziyaretinde bilhassa 
yeni Türkiyeyi gö~ek istediğini 
söylemi~tir. 

Büyük lotoğrali de lzmit'te açılaca k yeni kağıt labrikaınnın 
alacağ şekli gösterir kroki 

ilerde 
' 

i. . .rpa:n. 
Keyif ve zehir 

Prolesör Mazhar Osman Bey yeni 
neşrettiği eserden bir nüshasını da 
her zamanki gibi bana göndermek 
lütlunda bulundu. 

Vıtadın bu •on eseri gazetelerde 
hergün tesadüf ettiğimiz bir hava
disin içtimai bünyemize kadar u
zanan tahribatına temas ediyor. 

Mazhar Osman bey alkol, eroin 
ve kokain düşkünlerinin akıbetleri
ni, buhran:-arını anlatan bu eserin
de bu keyif verici zehirlerin yalnız 
fertleri değil, nesilleri ve bütün bir 
içtimai bünyeyi nasıl tahrip ettiği
ni açık, kat'i bir lisanla izah edi
yor. 

ler, gayritabii meyil ve arzular hep 
bu keyif V</ İci zehirli maddelerden 
doğuyor. Dünyanın beynelmilel 
:zabhası, ve beynelmilel tıp alemi 
ve hatta siyasi komisyonlar, cemi
yetler hep bu zehirli maddelerle 
mücadele ettikleri halde bu salgın 
İptilanın önüne müşkülatla geçili
yor. 

Hergün gazetelerde gördüğümüz 
kaçakçılık haberleri zabıtanın sık 
sık gözüne çarpan marazi cinayet
ler ve doktorlann daima teşhis 
koydukları sinir akıl afetzedeleri 
bunu İspat ediyor ve anlaşılıyor 
ki bu iptila, eııelle yazıyorum, yaşlı 
sınıftan ziyade genç bünyelerde te-
1Jadül ed:liyor. 

Buna karşı talim heyetlerini, hal
kevlerini ve bütün doktor ve müte
fekkirlerimizi seferber etmemiz la-

BELEDiYEDE 

Fazla telef on 
Paraları 

Hasekide de bir pavyon 
İnşasına çalışılacak 

Telefon ş-irketinin iade edece· 
ği fazla paranın belediye namına 
irat kaydedilerek bununla bir has
bne pavyonu yapılacağı mali'ım
dur. 

Belediyenin bu parayi Merkez 
bankasından alabilmesi için veka
letin emri bekleniyor. 

Nafia vekaleti, telefon abone
lerinin haklarını belediyeye teıber
rü etmeleri için 10 ağustosa , ka· 
dar müddet vermişti. Bu müddet 
bitmiştir. Henüz daha mür~caat 
ehniyerek hisselerini beledıyeye 
teberrü etmiyen abonelerin hisse
leri hakkında nasıl bir karar veril
mesi lazım geleceği vekaletçe ve
rilecek karardan sonra anlaşıla
caktır. 

Bu para ile evvelce yalnız Cer
rahpaşa hastanesinde bir pavyon 
yaptırılması düşünülüyordu. Hal -
buki vekaletten gelen tebli,ga tta 
Haseki hastanesine de yeni bir 
pavyon ilave edilmesi bildirilmiş
tir. 

Telefon paralarile iki pavyon 
birden inşa etmek ·kabil olmadı
ğına göre, ikinci pavyonun in~ası 
için tramvay şirketinin bilet farl:'
larından iade edeceği paradan bır 
kısmının belediyeye terki beklen
mektedir. 

Kırım harbinde 
Ölenler için 

Dün F eriköy mezarlığında 
merasim yapıldı 

Kırım harbinde ölen Fransız 
askerlerinin hatırasını anmak için 
üç nıbu asırdanberi yapılmakta 
olan merasim dün de, Feriköy me· 
zarlığında tekrar edilmiştir. 

Merasime, Fransız ateşemili -
teri miralay Comte de Courson de 
la Villeneuve riyaset etınittir. 

Türk ordusu namına miralay 
Kemal ve bahriye müzesi müdü -
rü Cezmi Beylerle, Fransız cene -
ral konsolosu Mösyö Dubois, Bre
zilya ceneral konsolosu, ltalya. a_ • 
t~emiliteri kumandan Mannerını , 
atetenaval Ferrero , Fransız kolo
nisinden birçok zevat hazır bulun-' 
mustur. 

Miralay de Courson kısa bir 
nutuk irat ederek Türk Frannz
lngiliz milletlerinin silah. arkadat
lığı sayesinde zaferle netıce~enen 
Kınm harbinden bahsetmış, ve 
bu harpte ölen askerlerin hatıra -
sını hürmetle anmı,tır . 

Bundan sonra hazır bulunan -
lar Kırım harbinde ölen askerler 
için rekzedil~! ol;ın ah.ide önün
dı: hürmetle egılmı~lerdır. 

Bugün saat 10 da Kırım. har
binde ölen ltalyan askerlen için 
ayni merasim yapılacaktır. 

Kerestelerin altında kaçak 
sıgara 

lsmail ef. İsmi de birisi ev
velki gün kereste yüklü bir mc;ı
törle Silahtarağadan Azapkapı ıs
kelesine gelmiŞ ve motör işkeleye 
yanaşmıftır. . . 

İskelede İsmail efendının a
damları motördeki keresteleri bo
§altırken polisler şüphelenmişler, 
arama yapmı§lardır. 

Bu aramada kerestelerin altın
da yedi yüz paket sigara ve kağıt
lar saklı olduğu görülmüştür. Si
garalarla kağıtlar müsadere edil
miş, motörcü lmail ef. yakal~n~ 
evrakile birlikte dokuzuncu ıhtı
sas mahkemesine verilmiştir. 

Dünya kahve sarfiyatı 
D .. kahve sarfiyatı artmak-

unya . "ki . .. 
tadır. Brezilya istatıstı enne ~o-

g33 senesindeki kahve sarfıya
;~ 24 milyon S?<J bin çuvaldır: Bu 
miktarın 12 mılyon çuvalı Bırle
şik Amerika hüki'imetleri dahilin
de sarf edilmiştir. 

Avrupamn kahve 
da 11 milyon çuvalı 
dır. 

sarfiyatı 
bulmakta· 

Brezilyada kahve i:tih&alah, 
dünyanın kahve sarfiyatından pek 
fazladır. ~ 

20 F. Belçilta 115 Ah..nı 
ZO Drab111i 24 1 Mecidi1e 

1 Florin 83 Ua.~kn.,t 

9,.25 
.ı., ı .z 

:tJ: 

Filhakika keyif verici zehirlerin 
tahribatı ruhiyat iilimlerini bunal
tacak, adliye erkanını şafırtacak 

ve zabıta memurlannı çıldırtacak 
kadar sahasını ge;ıi,letmiştir. 

/rsf hast~ıklar, marazi cinayet-
zım. 

Burhan CAHIT 1 

Brezilya kahve trüstü, kahve \ 
fiatlarını düşürmemek için bermu- , 
tat ka'hve yakmıştı.. Bu senen!n 1 

ilk altı ayında 3 mılyon 225 hın 
çuval kahve denize dökülmek su· 
retile imha edilmiştir. 

Dil kurul tayı 
ikinci Dil kurultayı bugün Dol. 

mabahçede afılıyor. Bu kurultay 
milli varlığımızı, m ili benliğimi • 
zi tanımak ve cihana tanıtmak i
çin atılan en büyük adımlardan 
~iri~~r. Dil yolunda başlanan bu 
ınkılap, memlekette saltanatın il
gası, cumhuriyetin ilanı kadar mü. 
himdir. Çünkü onlar kadar bizi 
bir yeniliğe kavuşturacaktır. 

Yeni Türk dili ne olacak? Dil 
inkilabını adım adım takip eden
ler bunun cevabını pekala verebi
ı'.rler. Fakat kulaktan dolmama
lumatla hareket edip yeniden hiç 
bir şey öğrenme kabiliyetinde 
olmıyanlar ifin yeni tiirkçe b"r ne
vi Çağataycadır. Yeni bir dildir. 
Çince ve Japonca gibi bir şeydir. 

Hayır, yeni türkçe, sokakta 
kahvede, köyde kasabada, şeh:r -
de konuştuğumuz dildir. Ve bu 
konuşulan dili yazıda da kullan
mak lıizımclır. Nasıl bugün ko -
nuşurken "Benaberin'imdi,, demi· 
yorsak yazarken de bunları kul -
lanmamak mecburiyetindeyiz 

Yazdığımızı halka anlatmc.lr, 
onu İyİıce kulağına 11okmak için, 
muhakkak, ha~kın anlayabilece • 
ği şekilde yazmalıyız. 

Hiristiyanlık aleminde büyük 
bir inkiliip yapan meşhur Luther 
bile lnc:li tercüme ecleceği zaman, 
yeni mezhebini halk içinde a:lam 
akıllı yaymak için günlerce, hafta
larca halkın toplandığı yerlerde 
dolaşmış onların nasıl konuştuk
larını tetkik etmiş ve ondan son
ra tercüme..jni yapmışhr. Bun:m 
için yazıcı~.arımıza düfen büyük 
bir vazife vardır. Çünkü dl! ma 
halkçı prensiplere dayanan Türk 
cumhuriyeti dil islerinde de hal
ka yüzünü çevirr:ıiş ve onun dili
ni hakim yapmıştır. 

J Hiç şüphesiz Türkçemiz bu so.! 
ıeneler zarfında mühim b·'r temİ:r· 
liğe uğramıştır. Bunda yeni 
harflerin kabulü büyük bir ro' 
oynamışhr. Ve oynamaktadır. Es
ki diJde hakim olan Arapça ve 
Acemce kelimeler, onların yazı
lış tarzlarının değişmesi& orta
dan kısmen kalkmış ve hudut ha. 
ricine hicret etmiştir. Bugünkü 
nesil "Sülıiııi mücerret,, i tanım"· 
dığı için bundan çıkan birçok kr
limeleri tabiatile bilemez. Ayni 
kökten gelen kelimelerde bazan 
"Vav,, ın "Te,, yerine kullanılal>!
leceğine akıl erdiremez. işte bu • 
nun içindir ki böyle kelimeı.'-er yo;. 
olmuştur. 

Bununla beraber, türkçemizdc 
karfılıklan bulunan birçok yaban. 
cı kelimeler henüz bazı yazıcıla
rımızın kalemlerinde kalmıştır. I 
te dil inkiliibından maksat bun • 
lan ortadan kaldırmaktır. Ve bu 
hareketi yaparken de halkın lıiç 
duymadığı , işitmediği kelinıL 'eri 
kullanmamaktır • 

0" inkilabının gayesi yeni bir 
dil kurmak değil, belki türkçe 
dil kurmaktır. Ve ~u işi de müm
kün olduğu kadar süratle fakat 
hazmede ede yapmaktadır. 

Millet'nin dediği gibi bir mil
letin dili, her bir ağacı bir kelime 
olan büyük ormanlara benzer, 
Bun;ann birden tanzimr~ birden 
budanması çok güçtür. Bu hare • 
kete ulak ulak parçalarından 
başlamalı ve kısmi pdr'fJar vücu
da getirilmelidir. Dil inkılıibımız 
da böyle oluyor. Dilimizi baftan 
başa değiştirmiyoruz. Yalnız kar· 
şılıkları türkfede bulunan kelime
leri yavaş yavaş yaymağa çalıpyo
ruz. Bugün kısa b',- zamanda bu 
suretle hatkın rağbetini kazan
mış birçok kelimeler sayabiliriz. 
Bu kelimeler hif şüphesiz gün 
geçtikçe fazlalaşacak ve biz de 
hakiki türkçe ile konuşarak eski • 
lerin nrl bir züppelik olmak üze • 
re kullandıkları yabancı kelime • 
leiden kurtulacağız. 

Bundan dolayı Dil Kurultayı -
nı büyük bir saygı ve sevgi ile 
karşılıyor ve bu hayırlı günü kut· 
lulayoruz. 

Mümtaz FAiK 

200 İngiliz 
Seyyahı geliyor 

23 ağustosta, lngilterenin Ox
ford ünivers:tesi profesör ve tııle
besinden, Lortlar kamarası aza • 
sından mürekkep iki yüz k;şilik 
bir seyyah kafi' esi Lititia Va?>uri
le •ehrimize gelecektir. 

0

)ngilteren· n mütefekkir sını • 
fına mensup olan bu eeyyahlar 
Hellenic Tavellers Club azasın
dandırlar . 
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1 Y emiyorsak da çeşni. 
sine bakalım! 

Mevzu 
Sanat eserinde mevzuun ehem

miyeti o!madığı söylenir. Bu iddia
yı tam mile kabul etmek te, büsbü
tün reddetmekte müşküldür. Daha 
doğrusu bunu kabul veya ret için 
mevzuun ne demek olduğunu tayin 
emıek lazımdır. · 

Karileri, bilhassa şiir ve roman 
karilerini ikiye ayırmak kabildir: 

1 - Onları, anlatılan vakanm 
sonunu ôğrenmek için okuyanlar· 
Bu sınıf kari hiç ,üphesiz en kala
balık olanıdır. Onlar indinde bir 
kitap ancak bir kere okunmağa de
ğer; be.ki aradan çolc zaman geçip 
içindeki vaka unutulduktan sonra 
tekrar açılıp karıştırılabilir, işte o 
kadar. Onlar için bir kütüphane 
sahibi olmak ancak eşe dosta kar
şı gösterişe yarayabilecek bir ziy
nettir. Ekseriya kitabı satın al
mazlar, bafkalarından isterler ve 
yahut kira ile alıp okurlar. 

Onların ktabı sırf bo~ vakitleri
ni hoşı;a geçirmek için okudukları 
iddia olunamaz; çünkü bu bir izah 
çaresi değildir. Vakit geçirmek için 
başka eğlenceleri bırakıp ta neden 
k:tap intihap ediyor? Demek ki ki
taba, daha doğrusu hikayeye bir 
kıymet veriyor, ondan bir zevk alı
yor. 

Bunların 'iirde de hikayeye ala
ka gösterdiklerini söyledim; mu
hakkak manzum hikaye aradıkları
nı iddia etmiyorum, fakat bir man
zumeyi okurken de ahenkten, eda
dan ziyade tasvir edilen halete, 
manzaraya. bulunan teşbihlere, is
tiarelere ehemmiyet verirler. 

Bu sınıf kariler arasında iki cins 
in!an vardır: 

a - Okudukları kitapta anlatı
lan noktayı hep kendi hayatları ile 
mukayese ederek zevk alanlar. 
Bunlar hassas ve romanesk kimse
lerdir. Bunların anlatılan vakad1an 
da ziyade kendi kendileri ile ala
kadar oldukları söylenebilir. Kitap
ta buldukları hisleri, kendilerinin 
bir ~r inıkası diye karşılarlar. Öyle 
zannederler, yani kendilerinin bir 
takım hisleri duyduklarına, fakat 
b'r türlü ifade edemediklerine, ki
tapları o hislerin ifadesini bulmak 
için okuduklarına kanidirler. Bitta
bi hakikat bunnu aksidir, yani ken
dibrinde o hisler yoktur; fakat on 
!ar şa!1siyetsizlikleri icabı kendile
rine her teklif edileni derhal benim 
serler. Hass~, romanesk kimseler 
esasen his sahibi olmayıp etraftan 
aldıkları, başkalarından öğrendik
leri hislere tiddetle, fakat geçici 
bir surette bağlananlardır.Kitabı 
bunun için severler.çünkü kitap on· 
!ara hisleri hatırlar. Bu sınıf kariler 
me:.odramları, sentimental edebi
yatı geçindirenle

0

rdir. 
b - Onlardan daha ziyade 

"objectivite,. gösterebilen, yani bir 
. hikaye ile alakadar olmak iç;n mu
hakkak onu kendi hayatlanna ka
rıştırmağa mecbur olmıyanlar. Bun 
!ar hikayenin daha karışık olması
nı, bilhassa başka kitaplardakine 
benzememesini isterler. Bazan bir 
"tip,. i terler ve onun muhtelif ma
ceralarım takip ederler. Bunlar ser
güzeşt romanlarını, tarihi hikaye
ler', polis romanlarını geçindirirler· 
Bunlar, hiç fÜphesiz ki, hassas ka
riler zümresinden çok yük.ektir. 
Hem bunların arasında birçok a
limler, iş ve sisayet adamları var
dır; mesela Başvekil Briand polis 

Ege kıyılarımızın en verimli ye
mişi, güzel incörl~iz parça par
ça derlenip lzmire iletilmeğe baş
lanmış. Bu yıl iı''k İnc:ri yetiştiren 
gene Aydın ile Nazilli imis! 

Yetiştirenler de sağolsun, yollı
yanlar da, yiyenler de! •• 

incir o yemişlerdendir ki başlı
ba;ına azıktır (1) on incir aç bira
damı doyarmağa yeter. 

Ne yazık, incirlerimizin değerini 
biz değil, başkaları biliyorlar, Öyle 
sanınm ki yeryüzünde en az incire 
düşkün olan biz!z. 

Yemeği eritmek için avuç dolusu 
karbonat alırız da yemek üstüne iki 
tt!lne incir almak, kafamızdan geç
mez. 

lncrrlerimizi satın alan yabancı
lar, bunu bi'seler bize şaşarlardı. 

Hani Nasraddin hocanın canı 
bir gün tatlı İstemiş. Satıcıda unu, 
balı, yağı bir arada görünce: 

- Be adam, un var, bal var, yağ 
oar. Ne diye tatlı yapıp yemezsin? 
diye sormuş. 

$ mdi bize de incirin değerini bi
len yabancılar: 

- Bu kadar güzel incirler yetişti 
riyorsumız da neden hepsini dışan 
gönderiyorsunuz. Bicrazını da siz ye 
senize ... diyecek olsa ne karfılık 
bulup vereceğiz? 

lzmirde ilk ağız incirin kilosu 6 
kuruştan açılmış. Düşününüz bir 
gez (2) altı kurıqa hem b;r kilo 
bal, hem bir kilo azık, hem de bir 
kilo yemiş alacaksınız. D11ha ne 
ister.iniz? 

inciri evlerimizde konuğa (3) 
kom~uya ~ınmağa, bir türlü alışa
madık. 

Halbuki yemiş~eri bizimkiler ka
dar olgun ve verimli olmıyan yer
lerde incir, üzüm, badem günleri 
yapılıyor. Ekmeğe, pastaya, çöreğe 
kadar birçok yiyeceklerin içine Ü· 
züm katıyorlar. lncirleromizin, 
üzümlerimizin bize kendilerini sev 
dirmek için neleri eksik? 

Yıllar var ki bağırlır durulur: 
"Çocuk:~r, gençler, kocalar, incır 
yeyiniz ... Üzüm yeyiniz! Fındık ye
yiniz! Çünkü ... ,, Ben burada bö ·le 
bağırmayacağım. Yalnız diyeceijan 
ki: Kendi elceğizimizle yet 'şt;rdi
ğimiz bu güzelim yetişkenlerdcn 
(3) birazı da kendi kursağımıza 
~tsin. Y emiyorsak bile çeşnisine 
bakalım.! 

M. SALAHA TI'IN 

(1) Azrk- gıda, (2) Gez - de
fa, (3) Konuk- Misafir, ( 4) Yetit 
ken - mahsul 

romanlarına bayılırmış. 
• • * 

2 - ikinci sınıf kariler bunların 
aksi olanlar mıdır? Öyle olsa idi 
mevzu meselesi kendiliğinden hal
ledilirdi. 

Onlar şüphesiz ki bilhassa hika
yeye ehemmiyet vermezler. Öyle 
olsaydı bazı kitapları, adeta ezhe· 
re bilecek bir hale geldikten sonra 
da tekrar okumazlardı. O halde yal 
nız hikayenin anlatılma tarzına mı 
ehemmiyet verilir? O da değil; çün 
kü öyle olsa idi aynı hikayeyi anla
tan muhtelif kitaplar arasından en 
ustaca yazılmıtını intihap edip onu 
okur, öbürlerini bırakırlar. Olan 
bu değildir: Ayni hikayeyi anlatan 
kitapların hepsini birden severek 

Milliyet'in romanı: 55 

Kollarını yana, dizlerini ileriye 
doğru bir gerdi, gözlerini ywndu. 
Bir an 'çin kas katı kesildi. Sinir
leri fazla gerildiği zamanlar böyle 
olurdu. Sorra birdenbire titreme
ğe, titriyerek olduğu yerde büzül
meğe batladı. 

Her gecfn saat ona bir yıl değil, 
bir saniy~ bile gelmiyordu. Yarı U• 

yur yarı uyanıyor ıbir beyin ve ruh 
buhranı içinde pencereden giren 
ilk karanlığı görünce gözleri •inla
dı. 

- Nasılsın Ali? 
Dükkandan gelen Efendi ağası

nın bu yumufak sesli soru~: 
- Biraz iyi oldum, dedi ve ikin

ci bir sorguya meydan vermeden 
ilave ettô: - Yarın dükkana gide-
r1m,. 

- Sabahleyin bir bakarsın, gi
demiyecek gibi olursan yine bura
da kal. Yengen beline zencefilli 
bal yakısı yapsın. 

Nuri Efendi ak~m namazını kıl 
dı. Yüz dirhem rakısını içti· Yeme-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
ğini yedi. Yatsıyı kılarken karısı 
bir gügüm ıu ısıttı. Birer gusl ap
desti ettiler ve uyudular. 

Onların uyku seslerini i!iden 
Sansaroa doğruldu. Yatağını ' dür
dü köteye dayadı. Y av&fÇa sofaya 
çıktı. Efendi ağasının oda kapısına 
doğru baktı. içine bir acı doldu. 
Kendisine bunca haftadır iyilik e
den bu karı kocayı niçin bırakıp 
gittiğini dütününce suçsuz olduğu
na hükmetti. Nankör kelimesini bil
miyordu, fakat nankörlüğün mana
sı benliğinde vardı. Ona iyi bakan
ları bırakmanın çirkin olacağım bu 
duygu ile seziyordu. 

Ah ~u yakası kalkık paltolu hın
zır mubassır! 
Mutfağa girdi. Yarım ekmekle 

biraz peynir pastırma aldı, çıkın et
ti. 

Haklı sokak kapısının dibinde 
duruyordu. Kuyruğu oynamıyor, ku 
!akları dim dik, gözleri Sansaros
ta, hayvan bir teYler sezm'tti. Ve
li nimetini bu sefer kolay kolay ka-

• 
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iKAY 
FARK 

Erenköy. Erenköyünde ·bir kö,k. 
Akşam. Kızıl ağaçlar, kızıl duvar
lar, kızıl bahçeler ve kızı! minare
Minarede güzel sesli bir hoca ak
şam ezaznını okuyor, Akşamları 
neden tabiatin dekoru kızarırken 
sular kararır. Akşam, mor, neft;, 
turuncu, penbe ve kırmızı renkleı!e 
karmakarış k bir alem. 

Erenköy. Erenköyünde bir köşk. 
Pancurlarm arkasında ikı delikan
lı burun buruna vermişler gizli, çok 
gizli bir şey konuşuyorlar. 

Onlara sokulalım ve söyl~ttikle
rine kulak verelim. 
Hım bunlar mühim şey konuşu

yorlar. Aşktan bahsediyorlar. 
"Delikanlılar bu !;annaşıklı pen· 

cerede işinb: ne? F enarbahçe sta
dında meşin suratlı topa tekme a
tan arkada.şlarınız gülüyorlar, ko
nuşuyorlar. Siz burada bu saatte. 
ne somrtmuş oturuyorsunuz deli
kanlılar., d ye? bağırmak istedim. 
içimden onlara seslenmek geldi. 
Fakat ne kadar tatlı konuşuyorlar, 
keyiflerini bozmağa kıyamadım. 
Geliniz vaktiniz varsa biz de sizin
le onların mavallarına kulakları
mızı akort edelim. 

Dedim ya! Aşktan bahsediyor
lar. Birisi sarıtın, öteki esmer zayıf 
bu iki de!ikanlıdan esmer zayıf 
olanı Vaniköyünün bir yalısında 
oturan bir genç kıza aşık imiş. De
mindenberi bekliyorum ancak bu 
kadarını öğrenebildim. 

Esmer delikanlı melankolik bir
çocuk- Arkadaııının kulağına eği
lip bu sırları tevdi ediyor. Ara n- • 
ra da gözleri bulanıyor, <laltyor, 
dalıyor. Tam aşık. Berbat, i~i bit
miş. 

Ay esmer zayıf delikanlı cebin
den bir kağıt çıkardL Bir zarf icin
de bir mektup. Kokladı. Ohh !. 
Bir genç kız mektubu olduğu nasıl 
belli? Genç kızların bu tuJ.~ı.f bir 
adetid'r. Mektuplarına biraz par
füm damlatırlar. Fena bir ildet te 
değil. Erkeğin ter kokusundan 

okudukları olur. 
Hem ehemmiyetli olan sade an

latma, yazma tarzı olsaydı nihayet 
bir anlatma, yazma kaid<"si koy
mak, yani bir teknik kurmak kabil 
olurdu. Halbuki sanat eserini yük
selten onu emsalsiz kılan,taklit e
dilmemesini temin eden vasfıdır.O 
halde sanatkarın tahsı:iyetinden e
sere akseden halettir. Fakat ,ahsi
yet bir ferdin görmek, hissetmekte 
hemcinslerinin görmesine, hisset
mesine nisbetle bir başkalık gös
termesi değil midir? Yani bizzat 
sanatkarın "Mevzuu., değil mid'r? 

Bjr eserdeki tafsilat bu şahsiye
tin mahsulü değil midir? Sanatkar 
bir me . .elede, bir vakada neye e
hemmiyet veriyor, bir küllün cüzle
riuden hangilerini esaslı addediyor, 
bunu aramamız tabii değil mi? 

l,te ikinci sınıfa ayırdığımız ka
riler bilhassa buna ehemmiyet ve
rir, yani eserde müessirin görü
nüşünü, onun dahili mevzuunu a-
rar. 

Mevzu h'.kaye, vaka demekse sa
nat eserinde hiç bir kıymeti yol<tur. 

S~natkiirın görü.ş, duyuf tarzı, 
yanı dahili mevzuu demekse her 
şeydir. 

Nurullah ATA" 

çırmıyacaktı. O nereye giderse 
Haklı da oraya. . , 

Tekrar aofaya dönüp içeriyi din
ledi. Çıt yoktu. Eriyip bükülmüş bir 
ay parçaaı mutfak bacasının tepe
sinden yana doğru kayıyordu. 

Uzakta bir gece l>öceği kesik ke
sik çınlıyordu. 

Sansaros içini çekti. 
Avluya çıkacağı vakit mutfaJC 

bacasının tepesinden yana doğru 
kayan burufuk ayın donuk ıfığını 
altında ürperdi. 

Solunda bir insan gölgesi vardt. 
Sanki ona bakıyor, ne yaptığım 
kollıyordu. Kendini topladı. Kor
kacak bir feY yoktu. Haklı yanın- · 
da iken hiç bir teyden korkmazdı. 
Dikkat edince anladı ki, insan göl
gesi sandığı bu karanlık parçası, 
Efendi ağasının çiviye astığı cake
tinden ba~ka bir teY değildir. Bi
raz daha baktı. iyice görüyordu. 
Cakete doğru yürüdü. Avuçları buz, 
boğazı kup kuru olmasnıa rağmen 
ağzının iki kö~esi nemli idi, sağ 
elinin parmakları örümceğin ayak
ları gibi açıldı, büküldü, kapandı, 
gerildi. Etraftan görülmemesine 
dikkat ederek cakete saldırdı, ön 
tarafını iki pençesile kavradı. Kısa 
sivri ditli ağzını uzattı. Ceketin ö· 
nündeki üç düğmeden bir tanesi 
ni çatır çutur kopardı. Kemik par-

herhalde daha iyi, 
Okuyorlar: 
"işte böyle Enisçiğim. Tam bir· 

haftadır hiçbir yere çıkmıyorlar. 
Burada bu sesiz ve kimsesiz yalı
nın geniş sofaJarında seniıı haya
linle kovalamaca oynıyorum . ., 

Esmer delikanlı, sarışısn del 'kan 
lıya: 

- Ne güzel, ne güzel, değil mi?. 
dedi. 

Vaniköy. Vaniköyünün bir yalı
sı· Akşam kızıl deniz, kızıl yalı
lar, kızıl vapurlar, kızıl tepeler ve 
kızıl yalılarda kızıl camlar parlı
yor. Yalının önünden bir sandal 
ge1fiyor. Sandalda güzel sesli biri 
şarkı okuyor. 

"Bendim geçen ey sevgili ıan
dalla denizden,, 

Karada sular kararırken deniz
de sular neden kırmızıdır.? Mor, 
nefti, turuncu, penbe, kırmızı, renk 
lerle aktam. karmakarışık b;r a
lem. Vaniköy. Vaniköyün bir yalı
sı. Pancurların ardında iki genç 
kız başbaşa vermişler. Gizli gizli, 
ama pek gizli bir şeyler konuşuyor
lar. 

Onlara da kulak vereEm mi? 
Tabii. ötekileri dinledik peki Al
lah insana niçin iki kulak vermi1? 
Bunları da dinliyeceğiz. 
Hım bunlar da mühim ,ey konu-

tuyorlar. Aşktan bahsediyorlar. 
"Kızlar, yalı pencerelerinde gu· 

ruba karşı aşktan bahsederek me
lul melUI dertle,.en kızlar! burada 
it niz ne? Bakın~z karşıda Hisar 
sıl'tlarında beyaz pili'i, kısa eteldi 
genç kızlar tenis oynıyorlar. Siz 
böyle. somurtmuş oturuyorsunuz 
oldu mu bu ya.,, diye onlara ses
lenmek istedim. Fakat öyle derin, 
öyle tatlı, öyle dalgın konu,uyor
lar. Kıyamadım· Keyiflerini boz
mak istemedim. Gelin bakalım bun 
!ar ne söyleşip duruyorlar. lşin'z 
yoksa ıbu akşam da bun1arı dinliye
lim. Kulaklarınızın dikkatini karşı
ki penbe yalının pencereEine diki! 
niz! 

Evet! Asktan bahsediyorlar. Biri 
sarışın, pe~be kız, öteki kıvırcık 
s çlı ~mer kız. Sarı•m penbe kız 
Erenköyünün bir köşkünde oturan 
esmer zayım delikanlıdan bahsedi
yor. KIVIrcık saçlı esmer kız da ar
kadaşım dinliyor. Sarıtın penbe 
kız göğsünclen buruşuk bir kağıt çı
kardı. Bir mektup okuyolar. Dik
kat ediniz kelimeleri kaçırmıyalım. 

"Cemile, öleceğim Cemile. Sen
sizliğe alışamıyorum. Dünyanın or
ta yerinde yapayalnız kalmıt gibi 
ürküyorum. Titr:yorum. Gecelerim
de kapkara bir kabus saltanat sü· 
rüyor. Kimsesizliğin, karanlığın 
tırnakları beni • boğacak, geberte
cek. Gel Cemile, kurtar beni . ., 

Santın pembe bir kahkaha kopar 
dı, kıvırcık saçlı esmer kız da gül
mekten kırılıyordu· Ay bune? Bun
lar .. 
Hım bunlar meyus değil. Bunlar 

takrak kızlar. Gülüttüler gülüttü· 
ler gülü,tüler. Okudular gülüştüler, 
okudular gülüştüler. 

Uzaktan bir sandal geliyordu. i-
çinde iki genç kız var. 

Penceredekiler kıpırdandılar. 
- A ... Bizimk'ler. 
Sandaldan iki imıe ses çınladı. 
- Cemile Cemile. Bu gece Sua-

çumı çiğnedi, çiğnedikçe ağzı kö
pük köpük oldu, avlıdaki ayak yo
luna girdi ve ağzındaki düğmeyi 
kuburun geni' ağzına tükürdü. 

Bu gir t:ek düğme koparıf onu 
bir gün ko~InUJ kadar yormuştu. 

Dizlerine yaklaşan ince uzun 
kolları sarktı, alt dudağı sarktı, göz 
!eri bulandı, göğsü körükletti. Ve 
oraya, kapının yanında bekliyen 
Haklının ayakları dibine çöktü. 
Dinlenmeğe b8'ladı. 

Haklı yorgun efendisinin takak
larında biriken boncuk terleri ya
ladı. Atet kesilen kemik parmakla
rını, sıska bileklerini yaladı. 

ikinci bir gece böceği-
nin çok yakında ötmesi San-
sorosu kendine getirdi. Ka-
pının tahta damağına doku
nunca açıldı. Kapıyı çekti, açıla ka-
pana yenmiş, cilalanmış da-
mak ses çıkarmadan kapı kapandı. 

Y aınrı yum.nı bir sokak şeklini 
alan gece yarısı ile batbaşa kaldı. 
Haklı bir yanım Sansoro-
sun bir bacağına dayamış-
tt. O kadar baraber olmak 
istiyordu. Gideceği yeri de
ğil, çünkü bir yer bilmiyordu, fa
kat istikameti gündüzden tasarla
ınıttı. Batıya doğru ... Zaten çocuk
luğunda memleketten çık<tından
beri hep batıya doğru gitmitti. Şim-

B. Gazi Hz. lerine 
________ , 

Ey - Türklüğün-: (Günet), (ay)ıl 
Açtın yine - Kurultayı - •• 
Dilimize düzen veren, 1 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

(Söz derme yolu) göateren: 
- Büyük bilgi ışığunız -
Sen~İ!l .• bııgün çıktığmuz 
- IJerleme $ava~ında - : 
(Seni), gördükçe b~ında: 
(Türklük) verecek el, ele .• 
Böyle yüksele, yüksele! 

Filorinalı Nazım 1 

l 

Bugün ü program 
ISTANBUL: 
1~0: Fran•rzc.a dc-rı. 19: Pr k netriyat. 19 

30: Türk musiki netriyab: (Fıı. h.ire hanıın ve' l 
Refik, Fikret beyler.) 21: J:,ref Şefitı. bey ta· 
rafından konferans. 21,30: S•üdyo cu ve tan 
go orkestrası. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
20,15: Popüler musiki koa,eri. 20,50: Spor. 

21: Polonf'"z musikisi. 21,30: ln.ilizce konfe· 
rans. 21,40: Koro konseri. 22: Musahabe. 22,12 
Hafif orkestra konseri. 23: Aktüalite. 23,10: 
Pliik. 24,05: Danı musikisi. 

686 Khz BELGRA T, 437 m. 
20,50: Piyano · lueman . viyolon9el konıeri. 

21,30: Musahabe. 22: "l(üçük Floramy., iıim· 
li operet temıili (Tijartoviç.) 23,20: Haberler. 
- Danı pl&kları. 23,50: Kah•ehane konıeri. 
24,30: Danı plikları. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
Tagannili oda muıikisi. 18,30: Kızılordu içi• 

netriyat. 19,30: Mixahi netriyat. 22: Ecnebi 
dillerde neıriyat. 

il:!!:,,. •. ,. MOSKOVA (Stalin) 361 m. 
17. ;"!"u.eri. Senfonik konser. 22,30: Da.a 

musıo.: • .-ı. 
823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13 . 15 CündÜ:t netriyatı. 19: Ha•a raporu. 

19,05: Kantık konıer. 20,30: Konferans, 20,4St 
Plik. 21: Konferanı. 21,15: Radyo orkestra• 
&ı 23,30: Kah•ehane konaeri. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
21.20: Orkestra konıeri. 22,50: Sisan takımı. 

24: Dana muaikiıi. 
63 Khz. PRAG 470 m. 
19: Amele İçin nefriyııııt. 19,10: Pl&k. 19,20: 

A1manca ne1riyat. - Haberler 20,10: Harmo .. 
nik mus.iki•İ. 20,45: Konferan•. 21: Bründen: 
Radyoda film •e taganniı. 21,50: M·O«tra••· 
dttn naklen Johann StrauaıL·n °Venedikte bir 
akşam,. isimli operet 23,15: Haberler. 23,30: 
Si"ıan musikiai. 

230 Khz. LOKSEMBURG 1304 m. 
Franın: ak1amı. 21,20: Karıt1k plAklar. 22: 

Musahabe. 22,05: Orc konaeri. 22,.35: Yeni 
Fransız muıikiai. 23: Plak. ile popüler. 23,45: 
Dans pli.kl•rı. 

Khz. ViYANA, 50 7m. 
20,20: l\1ax Schönh~r idarf'~!nde radyo or· 

keıtr•••· 21,30: "Gülen iiçüncü,. isimindeki 
raJyo piyeai. 23,30: Son haberler. 23,50: C.· 
ce konseri. ( plik.) ' 

Khz. ROMA 421 m.ı 
21,30 Senfonik konser. 

Khy. ŞiMALi iT AL YAN GP.UPU: 
21 Mi.iıahabe, 21,30 MüıahabP1 2.1,45 Thaiı 

isimli Masıea.et'nin opera temaili. 

diyede kır balosu var. Haydi, bi 
ri sarışın penbe, öteki kıvırcık saç
lı esmer kızlar, yerlerinden fırladı
lar· On dakika sonra sandalda dört 
genç kız iskeleye doğru g'.diyorlar
dı. 

- Çocuklar sekizi on beti ka
çnmayalıın baloya geç kalırız. 

.Makbule ADNAN 

Acenteleri : Karaköy Köprüba'' 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzad• 

;ım--Han. Tel 22740 ~--, 

Mersin yolu 
MERSİN vapuru 19 Ağustos 
PAZAR 10 da Sirkeci rıhtı· 
mından kalkacak. Giditte Ça· 
nakkale, İzmir, Küllük, Bodruı:ıı 
Rodos ,Marmaris, Dalyan, Fet· 
biye, Kalkan, Kaş, Finike, An· 
talya, Alanya, Anamur, Mer· 
sin' e. Dönüşte bunlara ilaveterı 
Taşucu, Ku,adası, Gelibolu'ya 
uğrayacak yalnız Anamur'a uğ· 
ramıyacaktır. (4858) 5209 

-----~-----

Ayvalık sür'at 
yolu 

ANTALYA vapuru 18 Ağus· 
tos CUMARTESi 17 de Sir· 
keci rıhtımından kalkacak ve 
Ayvalık yolunun mutat iskele· 
rine uğrayarak lzmir'e gidip d& 
necektir. ( 4859) 5210 

Dikkat 
Vapur başlarında izdihama 

mahal kalmamak üzere biletle· 
rin hareket günlerinden evvel 
Karaköy ve Sirkeci acentala· 
rıınızdan tedarik edilmesi muh · 
terem yolcuların menfataleri ica 
bındandır. (4688) 

5120 

111111111 ve Şiıli ciheti traıJl' 

vayları yolcular için temin edilmiıtir· 

5133 

C2- Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrii 

Birinci sınıf mütehaHıt 
(Babıali) Ankara caddeo:i No. 60 

'-------· 4638 ~ 

Aınn umdcsi "MlLLlYET n tit• 

~BONE OCRETLERl: 
Türkiye~ Harit içio 

LK. LIC. 
3ayfıiı••••••• 4...-. s-
6 " ••••••• 750 14-

12 » "' • • • .. • • 14 - 28 - _.,,, 

Gelen enak ıeri -.erilmez..- Müdd•tİ 
geçen. nüaha.lar 10 kuruıtur.- Cuete # 
ınathaaya ait itler için müdiriyete miir•• 
caat edilir. Cu:etemiz ilinla.rm ınn'uJi1e~ 
tini kabul etmez . 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hi;Zik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idcıresi : Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan· tehirlerde acenta aranmaktadrr. 
Telefon : 4.4887 +4641 

di de oraya gidecekti. Kasabadan 
çıkınca önce bahçeler, boa-
tanlar arasıd~ saklanarak 
yürümek istedi. Birden ak-
lına geldi ki oralar bu mev
sim ıssız değildir. Çardaklarda boa 
tancılar bahçelerde çoluk çocuk var 
dır. En doğrusu, emniyetli.si gene 
toseye benziyen ana yoldu. 

Ekmek çıkınını çitin birinden sök 
tüğü bir ince kazığın ucuna taktı, 
kazığı omuzladı. 

Sansarosla Haklı, ayı görünmez
lere kaymıt bir karanlığın ortasın
da sesisz sessiz yürüdüler. Epeyce 
gittiler. 

Sansaros birdep.bire durdu ve 
kafasına bir şamar attı. En mühim 
bir teY unutmuştu: Elmas çıkınını! 
Şose taslağının turasına bura!1na 
kötü müteahhitler ve kayıtsız mü
hendisler tarafından açrlmtş hari1 

ci bozuk bir menfezin önünde dur
du. Hendeğe indi ve menfezin bir 
ağzına sindi. Onu burada .,eytan
lar bile göremezdi. Koynundan es
ki bir pazen parçası çrkardı. Hak
lıya uzun uzun koklattı. 

- Anladın mı Haklı? 
Haklı bezi kokluyor, kulaklan 

nı dikiyor, kuyruğunu kaskatı tu
tuyurdu· Haklının batını arkada ve 
uzaklarda kalan yıkık yolu kulü
besine doğru çevirdi.. Eti ile oraları 

nı gösterdi. ·ı 
- Hakh? Ha yavrum! Çabuk gı 

gel! 
Ve bez parçasını bir daha ko1'' 

!attı. Haklı bir an için ıöf' 
le bir durdu, ve birdenb1' 

re geriye doğru koşut~~ 
ğa ba§ladı. Sansoroı meufeı' ş• 
ağzında iki büklüm oturamadı, ı 
ten epeyce yorgundu, önce b~~ 
!arını sonra gövdesini. aokarıı.k ~~j. 
lıktaki sigara gibi menfeze gı~ş· 
Ekmek çrkınmı da yastık etti·. e' 
fif 1bir uyku ba!ıtırdı. Uyumak ııt 
miyordu. Fakat dayanamadı. 't 

Yüzüne vuran sıcak ve ulak Jıı t 
rüzgarla gözlerini açıncaya kad;a 
uyuya kalmıttı. Gözlerini açın~ Jı· 
zünün bir parma'k yakınında P~1• 
lıyı gördü. Köpeğin burnundaJ1 ot' 

cak ve ıslak iki rüzgar fitili çık1Y e' 

du. Burnu ile de Sanaarosun çell t• 
sini dürtüp uyandırmağa çalıt1?'~e· 
du. Menfezin öbür ağzından ip•~,.ıı 
belli belirsiz bir ışık giriyordu. ııl'' 
lınm ağzında çamurlanmış, topr 
lanmış bir çıkın vardı. 

- Yasa be Haklı! i~ 
Sokakİarm köpeği, hiç bir Y~;ıi· 

çocuğuna sadakatini göster.ııı1 çı· 
Sansaros küçük elmas ve altıJlrJef 
kınını kasığı ile apış ara.sına ye dO' 
tirdi, iki ucunu önden arkadaJ1 
nunun uçkuruna bağladı. . 

-Bitmedı,,..... 
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Uzu 
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köprü Trakyanın bir 
hire anha ı gibidir 

1 •••••• ' 

Nüfusu- elediye. Fırka, Halkevi-Uzun
köprü -pancar zeriyatı- sünnetdüğünü 

Uzan köprü 

ı,-UZUNKOPRO (Milliyet) - Uzun· 
Orii, Eıdirne vila~ bağlı bir ka>a· 

~r. Ve Trakyanm zahire anbarı ci'ıi· 
...... Edirnenin 48 loi.lometre cenubu §31'-

~dedir. Kasabanın kenannıdan ~ 
"'"ilene çayı fuıerine 2 inci Murat tua
~ YaphnUrut u:oun ve çok sağlam 

•r köprü bu kasabaya keneli adını koy· 
~ .... Arazisi, Ergene, ouyile SU• 

Y"''ğı için miinbit ve mahauldardır. 
llılaıı!ılardan kalan Dimetoka, Sofulu, 

"" Dedeağaç, ka.sabalarmı ,.yıran Erge
tıe nehri ltilhaoısa Alpullu, f..brikasına 
taı.car yetıiıtiren çikçi için yüjuek bir 
Yınet taşır. 

ı._ls.tanbul • Trakya teker ?-J<eti, bu 
- dalıilinc!e her yıl, vaı.ati olanıık , 
t~ munlıbaı pancar drtinnektedir. 
iİa-.ç ve UzunkÖprÜ, mmtakalan amııMe 
. elaın mmtakauna aynlan bu ...ı.a, 

ftıtı:etin iki mıntaılıa ııniifetti!i ile diict 
k..ıtar mennını tarafm.ıan idare edilir. 
~~.Yüzdendir ki meP,ar ola• kanın ve 
~ndan maada diğer hububatın ela 
~ g~en .ekseni mütecavir< köy 
ı...ıı.., lı~ vilayetler köy.Nsüne baka· 
~ rofaha yakın bir bayat j,çôndedir. 

1710 kilometre nııurııılıbaınd arazi. 
~e tllukabil 10,000 nüfusu vardır. Son 

~. vaziyetien.ne söre nıüfua ımikbın 
--"?"" güne ele ıırtmalrtadır. Kaoab ... 
~ •dhalat ve ihracat i,Ierile uğnıııan 
.:1'""1"etti tüccarları vanbr. Şiri<et halin· 
;:,. ıre nııünferit .amayelerle qtiyen bi· 
ı.,.. buz ve ıılil<o:z 'W iki si.amyağı fahri. 

.lndan maada umum ""'"- dabıiJiınde 
~ tedıizatlı 16 un f.l>rikası mevaıt· 

· Trakya ve Edime isimli iki temiz 
<>tel' :ı~ 
tı..ı:.":':" lokantan vardır. Ba!ll'Ca kusuru 
!l, ~'l'lk tenriratınrn mevcut bulunmayı
~ 7'>llanrun tamire muhtaç olutu ve 
) . .ıaun bir ortanelrttpten mahrumi· 
~r. Bu yıl, illımd<tep u.hsillerini 
~a.,, ede:rek yetifen ve tahsillerine de· 
~.... edaniyecelderini düşünerek ağh
dil· 2So yi mütecaviz vatan ~ğu ;;im-

li, •I'· . bö' ... .1 • ,_ L.-•-- . et 
lecıir:ı ~ ""' gur.ennoe -~ vazıy • ..... 
ı.ıtlediye, fırka ve hallrevi tqkilÔlı ça· 
~-"_.anasır elindedir, bilbaua ııenç 
ıı.;;.:--n devlet otoritmlllİııı bihai<kın 
cI.,'iii:"'ilidir. Hülı:\rmet konağı pek iyi 
"' be de 321 s......U.de Denizli meOu
"' "'ll>ıhar Müfit beyin kaymakamlığı 
.ı;:a•~..ı.; tet vikile ve o zamanki bele
tij0 """' Hafn 1-.ail efendinin gay,... 
~ Y..,brıftrut olım belediye bimı:111 ol
~ ~ nıükemmeldir. Bundan maaıda 
""'1 <>diye bi,..ınm tam karşaında bulu
t.ı.ıı Enica ve halkevi binasile buna mul· 
d;qil 0 1.-ak yapılan <ticaret ve sanayi o
lh<• G Zi.-aat bıı.nla.ı biaalan ciıddeıı 
d~1".'uneldir. Benıdiye lıtıisali.nde, ;ç;,.. 
~alıve ve dondunna aatılan yeşil bir 
~ d """'1ır, halkevi binasının av.Luau ... 

lı a. bir sinema mevcuttur. 
'<>ıı ~t>lı.öprünün maruf tarihi köpnİ9Ü 
1le - ~l.,.da har..., olımağa ~ da 
ı.ı!:lı Naiia V c.kilimizm 1<urtarıcı elini 
ı. ... ·~ıra da uzatacağım nııemnvniyetle 
~ al<hnı. Halcikaten yük.ek bir toy-

~Y-. lıu urnm. ve tq kö,,riiıriin 

kurtarılması bütün bir k '"' kurtarıl-
......... muadil olacaktır. 

5 i meri<ezde ve 36 oı kaza dahilinde 
olmak üzere 41 ıtane ilkmektep vardır . 
Merkezdekilerin ikisi ve köyierdelıileriın 
yalnn lıiriııi tam tetkilatlrdır. Ba:zı köy 
rmkteplerine muail.im tayini ve bao:ı köy 
mekteııılerine 11nıf ilaveli tiddeUi biı
ihtiyaç hMine ııirmiştlr. 

Kaza dahilinde meıl>zulen iinit i<>Ömii

rü mevcuttur. Daılıili ihtöyaç'laııdım ıraa- 1 
da Trakyarun her tarafına g(;nderilecek 
kadnr bol olan bu kömür madeıo:lerinden 
istifadeye çalıpnak • bilhassa orman· 
larmıızm sıyaneti noktaıi na:.anndan pek 
ye-inde bir İf olur. Zôı.....t bao-J<•ı, çift
çiye mahsua olmak üzere, ucuz fiatli kö
mür ıobalan tedarik elıle b er 1:-.ane 
jtibaTiJe ıenecle asgari 15 araba odıın 
yakan köylünün zanıri tal.ribabna pek 
a.Ji oet çekmi, olalıilir. Kömür oca.kla· 
rmm birçoğu, iptidai vesaitle oı..m, İ§
lemektedir. 

Uzunköprü hıdkı, btlha....., Şark ı:le
miryollM'ı kumpanyasının 1t1Rğdunı va
:z:iyetindedit-. G~ sene, 1 tanoul piya
sanna, 100 • 120 liraya br YftCOI\ ka
vun ve ~ '5at"'1 çiftçi bu parlllllm 
yalnız 70 iira.ıuru ma.arifi naldiye olımık 
vemıit ve mahsulüne tahsis ettiği alm
terinin müka.fabnı göıw-ıişı.lr. 

Uzın*öprii, halkevi bu yıl eç.ılımıı ol
masına rağmen lı:ry:net!i bir çalışma ran
dımanı v~. Bu cüo:.'eden olarak 
Himayeietfal Cmıiyeti menraatine tertip 
ettirdiği biiy\ik pehliva.n ıı"'·"ei•eri ve aıt 
koşuları münasebet:ile 180 çocuğu sün
net ettirmi§tir. Ağusto&un 3 ncü cuma 
günü YBPılan bu milli düğüne Edirne 
halkevt ericMıı da, sureti mahsmada, d<t
vet edilmi~tic. 

Mehmet BEHÇET 

Nazilli Halkevi genç
lerinin seyyahati 

DENİZLİ, 17 (A.A.) - Na
zilli Halkevi mensuplarından 56 
kişilik bir grup bugün l1ı..1susi 
bir motokar ile buraya gelmişler 
ve ista~yonda halkevi reisi ve 
mensupları tarafından karşılan · 
mışlardır. 

Bubün Nazilli sporcuları De
nizli sporcu!i!.rile bir futbol maçı 
yaptrktan sonra gece Nazilliye 
döneceklerdir. 

Halkevi tarafından şereflerine 
bir öğle ziyafeti verilecektir. 

Deaizlide bir temsil 
DENİZLİ, 17 (A. A.) - Halk. 

evi temsil heyeti -dün aktam ( Him
metin rolü ) piyesini kalabalık 
bir halk kütlesi huzurunda mu· 
qff.akıyetle temsil etmiştir. 

ı 
J 

Uz::.mhöpril belediye b:~:-sı 

MiLLiYET CUMAR1ESI 18 AGUSTOS 1934 

----= 
• 
lnegölde • 

ımar işleri 
~~----..,_--~~ 

Bir çok şeyler arasında elektrik te 
yapıldı. şimdi sıra suya geldi 

INEGöL, (Milliyet)- Birkaç 1 munhasıran burada İmal olunacak-\ 
gün sonra memleketin her tarafın. tır. 
da belediye intihapları baflıyacak Biliyorsunuz ki radyo artık en 
kasabalar ve §elıirler; halkının ala- lüzumlu ev e•yaları arasına girmiş 
kalarını tahrik edecek faaliyetlere bulunuyor. Fakat bugünkü fiatleri 
sahne olacaktır. Bu itibarla bugün- halkımızın mali iktidarlarile müte
ler belediye işlerinde batka bir nasip olmadığından her evde bu
canlılık var. lunmasına imkan yoktur, bu ihtiya-

Belediyemizin dört senelik işleri cı ve ku~ısındaki mahzuru dü~ü
hakkında izahat almak için ,beledi- nerck belediye için iyi bir makiııe 
ye rei•i Ali beyi ziyaret ettim. Ri- aldık ve arzu edenlerin dinlemesi 
camı kabul etmek nezaketinde bu- için he rakşam belediye balkonun· 
lundu, dedi ki: da işlimeye bıraktık. 

- Hemen her yerde belediyeler Şimdi artık birçok vilayetlerimi-
sebebpli sebepsiz tenkide maruz zin bile henüz muvaffak olamadığı 
kalırlar. Belediye hakkında hiç bir elektrik işine geçiyorum. Kasaba. 
fikri o1mıyan bir kimsenin bile ka- nm elektrik işi on senedenberi kur-
sabanın bakımsızlığından bahset- calanan ve fakat geçen seneye ka-
tiğini görürsünüz. Onun için bele. dar muvaffakıyete doğru bir adım 1 

Güller diyarında 

Çalışkan bir Belediye 
eis · nele pabilir? 

Mutlaka para lazım değildir. ş yap
masını bilmek lazımdır. 

• 
• 1 • 

diyelerin isleri hakkında halkı ten· bile atılamıyan bir meseledir. llk 1 

vir etmeyi faideJi telakki ederim. zamanlar hatira gelen ~~kil sudan j 
- O halde bu vazife de (Milli· istihsal etmek, bunun ıçın de cer· _ 

yetin) tavasutunu kabul ederse- rah boğazına büyük bir tesisat kur- ı 
· maktı, bu •ekil üzerinde uzun uza-nız... Y 

Ali ıbey hatırasını yokladıktan dıya tetkikat yapıldı. Böyle bir te-
ve bir defterindeki notlarına bak. S'İsat için tahmin edilen ?1asra~ j 
tıktan sonra izahatına haşladı: pek büyüktü. Buna mukabil sarfı-

- Kasabamızın bazı mahallerin. yat pek az olacaktı. Nihayet kana. 
de toprak pek rutubetli bir halde at hasıl ettik ki, bu muazzam tesi

• 

satı ancak sanai mmtakalar idare 
edebilir. Nihayet geçen ıene kasa
bayı idare edebilecek kuvvette bir 
fabrika kurulması kararlaştırıldı. 
O sıralama karşımıza çıkan bir •ir
ketle anlaşarak bugünkü muvaffa
kıyet elde edildi. Cumhuriyetimi
zin onuncu yıl bayarınında kasaba
mızın olektrik ziyalarile gözkama•
tırıcı bir hal alması sonsuz bir zevk 
husule getirmiştir. 

Kasabamızın bir de ıu meselesi 
vardır: Suyumuz çok leziz olma
sına rağmen şiddetli yağmurlarda 
bulunmas ıtesiaatmın noksanlığın
dan ileri aelmektedir. Biz bu mese
leyi de h;ılebneye karar verdik. 
Su mühendisi Suphi beyi da.vet ı-t
tik. Suphi Beyin mahallinde yaptı· 
ğı uzun tetkikat neticesinde anla
şılmıttır ki,bugünkü su te11kiltımız 
tamamen yanlı,tır. Suphi beyin şim 
di mefgul olduğu projeler bittiktfil 
sonra suyun lhcteriologique tahlil
leri yapıla.cak ve taayün edecek PY· 

aafına göre filitreler yapılacaktır. 
Yenişehir l·azasınm buradan fıçı
larla taşıdığı suyumuz o zaman 
emsalsiz ir su olacaktır. 

Gümüş madeni 

lnegöl Belediye reisi Ali Bey 

bulunduğundan kaldmrnlar ark sıli 
bozuluyor ve tamir lüzumu hasıl 
oluyor. Şimdiye ka.dar 18000 M2 
kaldırım tamir ve tefriş et
tiğimizi meydana ,pkarıyor. 
Buna köprülerin ve lağımla
rın tamirini de ilave etmek lazım. 
Kasabanın içinde kalını' bulunan 
mezarlıklar harice nakledildi. Şim
di bof kalan eski bir mezarlık 
yerinde meyva ağaçları yetiftİril
mektedir. Dahiliye Vekletinin yan
gınlara ·karşı alınması lazımgelen 
tedbirler hakkındaki tamimler e
hemmiyetle nazarı dikkate alına
rak ikinci bir büyük havuz ve üç te 
sarnıç yaptırıldı. Şimdi bir de mo
topomp aldık.Bununla arazozun fa 
aliyette bulunduğu esnada rıuyun 
bitmesi mahzuru artadan kalkmı' 
bulunuyor. Sonra arazozun işleye
miyeceği en dar sokaklarda bu ma
kine it görebilecek.· Kasabanın her 
tarafında hususi tertibatı havi bu
lunacak su borularından suyu ayni 
zamanda hem alıp, hem de sıkabile 
cektir. Bu suretle yangınlara karşı 
kazamızda yapılması mümkün en 
son tedbiri de almıt bulunuyoruz. 

Amcrikaya 400 ton gümüı 
ithal ediliyor 

Eveke bir mektebin damında 
bulunan büyük bir kule saati mü
cadele senelerinde bozulmuf, dağıl 
mıttı· Bunun parçalarını tamir etti
rerek yeniden yapılan kuleye yer
lettirirdi. Bugün muntazam işle
mektedir. 

Fakir halkın yiyecek ve ilaçları
na sarfedilmek üzere bütçemizde 
her sene lüzumu kadar tahsisat ay· 
rılmaktadır. Muhaaebei hususiye 
tarafından i'dare edilen kaza hasta· 
hanesine ve diğer içtimai müesse
selere de yardım etmekteyiz. Ka
sabanın pek göze görünmeyen bir 
yerinde tesis edilen tebhirhanemi
zi zikretmeden geçemem. Fenni 
t&Üıiratta çok işe yamaktadır. 
Yakın senelere kadar kurutmak 

ve temizlemek kimsenin hatırına 
gelmiyen kasaba civarındaki ba. 
tal<lıkların ortadan kaldırılması
na ve mecraların temizlenme!ine 
de hayli masraf iht:yar ettik. 

Mezbahada yeni bir ~ucukhane 
yaptırıyoruz. Burada imal edilen 
sucukların muayeneden geçtiğini 
ve sağlam etlerden yapıldığını bil
direcek üzerlerhde bir damga bu
lunacaktır. Kazamızın ihracat mad 
deleri arasında bulunan sucukları j 

LONDRA, 17 (A.A.) - Bü
yük miktarda gümüş madenile 
yüklü (Vaşingtonj vapuru Sou
thamptondvn Nevyorka hareket et 
miştir. 

Şimdiye kadar bu kadar mü
him miktarda gümüş gönderilme
mişti . 

Gönderilen miktar, 1.250.000 
İngiliz lir~ı kıymetinde 400 ton 
ağırlığında 12.()()() çubuktur. 

Bunları Londradan Southamp
tona nakliçin elli vagonun yüklen
mesi lazrm gelmiştıir. 

Japonya - Rusya 
Japonya Sovyctlere bir 
nota vermek niyetinde 

TOKYO, 17 (A.A.) - Hari
ciye nezaretinin nakili kelami 
bugün şu beyanatta bulunmuştur: 

Japonya hükfuneti, hudut ha
diselerinin akisleri aleyhine Sov -
yet Rusyaya bir nota göndermek 
niyetindedir. 

Nakili kelam, bununla berııber, 
bu notanın Japonya tarafından kuv 
vet istimali suretile takip edilme
sini icap ettirmeyeceğini ilave et
miştir. 

Komünistlerle milliyet
perverler arasında 

V ARŞOV A, 17.A.A. - Drohob
yez civarında Okranyalı milliyet
perver ve komünist tetekkülleri a
zası arasınJa çıkan bir kavgada 
üç kişi ağır şurette yaralanmı,tır, 

Rintelen'in vaziyeti 
LONDRA, 17 (A.A.) - "Daily 

T elegraph., gazetesi M. Rintele . 
nin yeğeninin bir açık mektubunu 
ne;retmekteoir. Bu mektupta M. 
Rintelenin hadiseleroen dol:ayı biç 

lspartadan bir kpç görünüı ve fe lırin çalıfkan belediye reisi Hilmi B. 

ISPARTA, (Milliyet} - Isparta 
lılarm candan sevdiği ve saydığı 
Belediye Reisi Hilmi Bey memle • 
ket işlerini, vazifesini a,kla seven, 
Ulu Gazinin açtığı nurlu yolda son 
hızla yürüyen başarıcı ve çok de • 
ğerli bir belediye reisidir. ince dü
şünüş ve buluşlarile her fırsattan is 
tifade eden bu kıymetli genç her • 
kesle daima alakadar olur, az yev· 
miye ile mahpuslardan İstifade e
der, gece gündüz her işi bizzat kol
lar ve bu suretle dar bir bütçe ile 
çok büyük itler yapar. 

3 şubat 1928 de selefinin istifası 
üzerine riyasete geçen bu genç, be
lediyenin hastalığını iyi tethis ve 
derhal faliyete geçmiştir. ilk ola
rak kuyudatı ve dahili tetkilab dü
zeltmittir. Belediyeye verilen pa • 
raların kanuni bir vergi olduğunu 
halka tanıtmış o sene 28000 liradan 
ibaret olan tahsilatı artırınrttır.Kad 
roya bir doktor, sıhhat memuru, 
baytar ve kabile ilave ederek bu ih 
tiyacı bertaraf etmittir. 

Memleketi yangm felaketinden 
kurtarmak İçin elde mevcut vesa'ti 
tamir ettirerek işe yarar bir hale ge 
tirbnİftİr. Bir motopomp ve 500 
metre hortum, bir de ilk imdat tu
lumbası almmıftır.Uçü ~för olmak 
üzere 7 kişilik bir kadro meydana 
gel·mit, bu dar kadroya icabında 
bütün be!ediyecilerin yardımını te
min edilmiş, havai fi~ek işaretile 
hepsinin bir anda vazifeye yetitrne· 
lerini tahtı temine alınmıttır. Esas 
kadrodan gece gündüz ;ki t<>för 
üç nefer yeni yapılan belediye kar
tısındaki garajda nöbette bulunur 
Susuzluk tehlikelerine karşı hüku • 
met civarına ve çal'fıya 65 ve 15, 
25 tonluk üç yeraltı beton su depo
su yapılmıt, mahallatta eski çeşme 
hazneleri tamir ve tevsi edilmit, 43 
depo meydana getirilmittir. Pro • 
jekrorle ve kamyonlarla itfaiyeyi 
takviye etmek mümkün olmUftur. 
Elyevm çok seri ve kuvvetli olan bu 
teşiklat köylere, kazalara, hatta Di
nara bile yardım etmektedir. Dina
rın Dikici köy yangınını bu ta:knn 
basbrmıfiır. 

iplik fabrikası ile uyuşarak mem 
leketi tenvir etm',tir. Elyevm sa • 
bahlara kadar her taraf elektrikle 
gündüz gibidir. Müteaddit genit 
caddeler açan reis çaJlıyı da tan • 
zim etmiş, hükumet civarında on 
ev istimlak ederek evvelce yaptır -
dığı parkı tevsi etmif, havuzlarla 
Gazi heykelile parkı en asri bir ha-

bir kabahati olmadığı teyit edil • 
mektedir. 

Radyo sergisi 
LONDRA, 17 (A.A.) - lngiliz 

telsiz telefon sergisi dün açılmıt
tfü Sergi fennin, lamba takatinin 
tezyidi, parazitlerin izalesi, maki
naların seçme kabiliyetlerinin ço
ğalblması, höparlörleriın gamının 

tezyidine doğru ilerlemekte oldu
ğunu göstermektedir. 

Sovyetler ve Beynelmilel 
fikri teşriki mesai 

LYON;11. A.A. - Sovyet se
farethanesi maslahatgüzarı M. Her 
riot' a bir telgraf çekerek Sovyet 
hükfunetinin beynelmilel fikri tet· 
rilri mesai enstitüsüne itti:ıake ka
ti surette karar verdiğini bildirmit-

1 

le getirmittir. Kadın erkek her ak· 
faJll burada mızıka sesleri arasında 
dinlenmekte ve eser ,sahibine dua 
etmektedir. HükUm.etten itibaren or 
tamektep nihayetine kadar açılan 
yeni cadde parkı daha fzala güzel
Ie,tirmiştir. 

Eski kabristanları ortadan kaldı
ran belediye reisi asri bir kabristan 
yaptırım,, mübayaa ettiği kamyon
la" cenazelerin meccanen bu mezar
lığa naklini temin etmi•tir. Bir spor 
sahası y;opbrınfl, bir çok membalar 
bulmuf, suları arbnnıJ, yeni ve fen
ni birçok çeşmeler yaptırmış, fen
ni borularla su getirme itini hemen 
bitecek bir hale getİrmİft.ir. 

Her iti harita ve plan• tatbik e -
den belediye reisi birçok yeni inşa
atla beraber birçok geniş caddeler 
açtırmıı, şimdiye kr.dar 56480 met 
re murabbaı kaldırım yaptırmq, 
memleketi tehdit eden sel tehlikesi· 
ni bertaraf etmek için derin köklü 
nebatın sökülmesini bekçi 
teşkilatile menetmiı, Çay 
köprülerini genişletmiş, set-
ler yaptırmış ve bu tedbir
lerile bu defaki sel felaketinden Is
partayı kurtarmı,tır. Yalnız elde 
mevcut Gölcük projesinin tatbiki 
75000 liraya bağlı olduğundan tat
bik edilememiştir. Bu yüzden mem
leketin varidat membaı olan gülis • 
tanlar kurumaktadı~. Bunun tatfıiki 
için Nafia Vekiiletin;n bu i~ yar• 
dımla bu tehlikenin bertaraf edil • 
mesi beklenmektedir. 

Feııni halalar ve mezbahayı yap
tıran bu genç, belediye binasını da 
tamir ettirmİf, yanan kumandanlık 
binasını da halkın yardımı ile yap. 
tmru~ır. Yakında lspartaya bir de 
asri çarşı, çocuk bahçesi hed:ye e· 
dilecektir. 

Altı senede 9800 fakir hastayı 
meccanen muayene ettirmiş 420 
hasta muhtelif hastanelerde tedavi 
edilmİf, 6740 hastaya ilaç yaptı
rılmJl, 507 ha.kiki acezenin iaşeleri 
deruhte edilmi,, 3800 muzir köpek 
itlaf edilmit, ihsa ameliyeaile 2760 
hayvan nesli ıslah edilmittir. 

Mesire yollan ve sular tanzim e
dilmi-r., şimdiye kadar yol kenarla
rına ve münasip yerlere 10800 ağaç 
dikilmit ve fi.dan bulmak mütküla. 
tını izale için büyük bir fidanlık 
meydana getirilmittir. 

Genç belediye reisimiz ismet Pa
ta Hazretlerinin Ispartayı teşrifle
rinde yüksek takdirlerini kazanmıt-
tır. ' 

tir. MalUın olduğu üzere M. Herri
ot, bu enıtıitünün reisi bulunmakta.. 
dır. 

Sovyet tayyareleri 
PRAZ, 17.A.A. - 15 Ağustos

ta Strashourg' dan gelen Sovyet 
tayyare filorn bugün saat 9 da 
Prag' dan harP.ket etmiştir. 

Sovyet tayyarecileri, Prag' da ki 
Sovyet ~efiri ile Çekoslovak Ha
riciye ve Milli müdafaa nazareti 
mümessilleri ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafınnan uğurlanmışlar
dır. 

Üzüm satışı 
lZMfR, 17 (A.A.) - Bu a

yın yedİ1ıinden 16 sına kadar 1zmi{ 
borsasında beş kuruş.tan yirmi 
kuruşa kadar 11 .020 buçuk çuval 
üzüm satılmıştır. 
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Profesyonel güreşler 
Dünkü müsabakalar heyecanlı ve gü_ 

zel oldu bu akşam Mü-
layim pehlivan scrbeı güreş yapacak 

Fen1andiya fampiyonu Okranya fantpiyanunu yenerken 

Reklam, propaganda ve dediko-1 
Clusu bir haftadır devam eden pro
fesyonel güref müsabakaları dun 
batladı. 

Muhtelif milletlere mensup 15 
ağır siklet profesyonel güreşçinin 
ittirak edeceği bu müsabakalardan 
beti, dün, Taksim stadında, saat 
16,30 da batlıyarak yapıldı. 
Havanın feker renk olmasına ve 

hen an yağmur ihtimali bulunması
na rağmen stadyom bu güretleri 
seyretmek üzere 2000 elen fazla 
meraklı gelrnitti. 

1716 kilo 
Saat tam on altı buçukta, göğüs

lerinde mensup oldukları milletle
rin renklerini l&fıyan on bet gü
retçi, güret minderinin bulunduğu 
rinkte minderin etrafına dizildiler. 
Statta yapılan hoparlör tertibatile 
bu güreşçiler birer birer takdim e
dildiler. Her güreşçi takdim edi
lirken ismi, milleti, kilosu ve tam
piyonluklan zikııediliyordu. Beş, 
on milletin §İvesine uygun bu muh
telif isimleri, kısaca çizilen tercü
mei hallerim ve kilolarını ayrı ay
n burada zikretmeğe lüzum görmi
yoruz. Her birinin yapacağı müsa
baka esnasında bunları göstereğiz. 
ıYalnız fU kadannı aöyliyelimki,
Macar, Çek, Okranya, Belçika, Al
man, Romanya, Portekiz, Polonya, 
ve Estonya renklerini l&fıyan bu 
on beş güreşçinin mecmu ağırlığı 
1716 kiloyu buluyordu. 

Üç dakika olur mu? 
Güreşçilerin takdim iti bittikten 

sonra, profesyonel nizamatına göre 
Greko - Romen güreşin tatbikatı 
hakkında izahat verildi, memnu 
haııeketler gösterildi. 

Bu izahata göre profesyonel ı;ü
J'efleri yedifer dakikalık üç devre 
olarak yirmi bir dakika sürer. Hı.:r 
devren.in arasında ikişer dakika is
tirahat vardır. Bir güreşçinin mag
lôp sayılması için srrtının üç saniye 
yerde kalması lazımdır. Her söyle
neni ve her verileni tetkik etmede;1 
veya bilmediği için farkına varma
dan derceden bir spor muharriri 
bir gazetenin dünkü nüshasında 
bu amtın yerde kalma mecburiyeti 
üç dakika olarak gösteriyordu . .i:lu 
gazete, bir güreşçinin sırtını üç cla-
1rika yere mıblıyacak kuvvetin ııc 
olacağını tahmin edemiyor galı
ba !. 

Y avruaile oynar gibi .. 
Bu da bittikten sonra düu giırc· 

tecek bet çift İçin kura çekildi ve 
bu kuraya göre müsabakalara bas-
landı. • 

ltk müsabaka, 127 kilo ağırlığın 
daki Portekiz Olivyera ile 101 kılo 
ağJI1lığmda bir Macar arumda ya
pddı. Bütiin müsabakaların min
der hakemliğini Viyanalı bir zat 
yapıyordu. Hasmından 26 kilo ağır 
olan iri Portekizli, hasmile yavru
aile oyniyor gibi gür~ti. Macar bı..i
tün gayretine rağmen, bu iri ada. 
mın hakkından gelemiyeceğini an. 
lıyarak selameti 3 dakika 57 sani· 
yede sırtını yere ve.ımekte gördü. 

Ncuıl aempatik olunur? 

İki?ci müsabaka Estonyalı 
Rago ~l~ Romanyalı Şirtop ara
•ında ıdı. Rago uzun boylu, iri 
yarı ve 116 kilo çekiyordu. Ro • 
manyalı İse ni beten genç ve 100 
kilo geliyordu. 

Çok sert, şid<1etli ve heyecan
lı olan bu müsabakada Estonyalı 
kendisine nazaran küçük kalan 
hasmını yerden yere vuruyor ve 
mütemadiyen eziyordu. 

F a:ka·t çok güzel oyunlar ya
pan Romanyalı o ıkadar çevik dav. 
ranıyordu ki büiün bunlardan kur
tuluyor• bu kurtuluşlar iri Eston
y_alıyı ~ızdırdığı nisbette halkın 
tıddetlı alkışlarile karşılanciı. Ne 
çare ki oyun ve çoviklik bu iri Es-

tonyalmın hakkından gelemedi ve 
Romanyalı hasmının §İddetli ham
leleri neticesinde 17 dakika 11 
saniyede sırtı yere gelerek mağ
lup o!du. 

Halk, galibi alkı,lamadığı hal
de, mağlup Romanyalıyı şiddetli 
alkıtlarla karşıladı. E.stonyalı mağ 
lup ve Romanyalı galip gibi min
derden çekildiler. 

Sülün gibi güı-eşçi 
Üçüncü müsabaka 122 kilo a

ğırlığındaki Ukraynalı Bobiçko i
le 105 kilo gelen Finlandiyalı 
Huttaneq •rasmda oldu. 

Huttanen gelen güreşçilerin 
en iyiai imiş. Hakik&ten sülün 
gibi bir güreşçi. T e.lkırikte de çok 
kuvvetli. En mükemmel oyunları 
biribiri sırtına su gibi tatbik edi
yor. Hasmının 17 kilo ağır olma
sına rağmen Huttanen 3 dakika 
9 saniyede tüşla galip geldi. 

Dördünü güreş 
Bu müsabaka 94 kilo ağırlı

ğında Çek Vavra ile Romanyalı 
96 ktlo gelen Draganiça arasında 
yapıldı. 

Sikletlerin müsavi olması yü
zünden bu müsabaka güzel ve se
ri oldu. Hasımma nazaran daha 
teknik olan Vavra, birkaç tehlike 
atlatmakla beraber, nihayet 18 
dakika 31 saniyede hasmının sır
tını yere getirdi. 

Kuvvet ve teknik 
Son müsabaka 107 kilo Macar 

Nagy ile, 108 kilo Çek Fişer ara
aında yapıldı. Bu müsabaka da 
aert, çetin, seri oldu. 

Macarın tekniği ve Çekin kııv
veti 21 daktl<a çarpıştıktan sonra 
teknik ve !kuvvet berabere kaldı. 

Mülayim güreşecek 
Bu gece saat 21 de gene Tak

sim stadında beş çift arasmda 
serbest güreşler yapılacaktır. 

Mülayim pehlivan Polonyalı 
Gerze ile güreşecektir. 

S. GALJP 

Başvekilimizin 
Seyahati 

(Başı 1 inci sahifede) 
kilimiz sabahleyin saat dokuzda 
şehre çıktılar. Halk, bu ricalarını 
kabul eden başvekiline ooşkun te
zahüratta bulundu. Genç, ihtiyar, 
:kadın, erkek herkes sevinç içinde. 

Başvekil Hz. iskeleden çıkar
ken vali bey tarafından mahalli 
hükılmet erkanı kendilerine tak -
dim edildi, buketler verildi. 

Bunci'an sonra başvekil Hz. vi
layeti, fnkayı, belediyeyi, hasta • 
neyi, cumhuriyet meydanını ziya
ret ettiler. Şehir parkında ayrıca 
şereflerine bir öğle ziyafeti verildi. 
Ziyafeti müteakip vapura dönüle -
rek lstaııOula hareket edildi. 

İsmet Paşa Hz. Sinoptan va
pura dönerken ve vapurun hareke
ti esnasında halkın kalpten gelen 
coşkun tezahüratı arasında uğur
landılar. 

Ayancıktaki kereste fabrikası 
SİNOP, 17 (Milltyet) - Zon

gulclaktan dün akşam saat beşte 
ayrıldık. Sabahleyin Ayancık açık
larına'a demirlerken, kereste yük
lemeğe gelmiş gemilerin düdükle
ri, süslenmiş kayık ve takalardan 
gelen sevinç sesleri ile karşılan
d_ık. ~yancık Sinop vilayetinin şi
rın hır kaza merkezidir. Burada 
on küsur milyon lira sarfile vü
cuda getirilmiş kuvvetli bir keres
te fabrikası vardır. Zindan ve Çan
gala uzanan delcoviller ve yirmi 
sekiz kilometrelik vargel hattı ile 
o man torrru'darı fabrika-ırn d s. 
terelerine kadar gelmektedir. 

İsmet Paşa Hz. nin bugün öğ-
leyin İstımbula avdet etmeleri 
beklenmektedir. 

Heybeliada 
Deniz bayramı 

(Başı 1 inci sahifede) 
ma iştirak etmiştir. Denizin üstü 
yatlar ve yelkenlerle dolu idi. Mu
hittin Bey, Cumhuriyet Halk Fır-

. kası idare 'heyeti reisi Cemal Bey, 
Halkevi reisi Ali Rıza Bey Adala
rı güzelleştirme cemiyeti azaları 
adalar kaymakamı Reşat Bey ve 
bi.rçok :kimseler bayramda bulun
muştur. 

Y anşlar akşama kadar devam 
etmiştir. Y arış.lar bittikten sonra 
merasimle kazananlara kupa ve 
madalyalar ~rilrniştir. 

Yarışları idare eden İstanbul 
•u sporları klübü birinci reis 
vekili Ekrem Rüştü Bey bir nutuk 
söylemiş ve Adaları güzelleştirme 
cemiyetine bu deniz bayramını yap 
tığından dolayı teşekkür etmiştir. 

Buna cemiyet namına doktor 
Eıat Bey mukabele ederek hakem 

. heyetine ve bu bayrama iştirake
den spor klüplerine teşekkür et -
miştir. 

Erkekler atlama. Sadi Bey Fe
nerbahçeli 27 puvanla birinci, Şe
fik Bey ikinci. 

Gençler atlama: Necdet Bey 1. 
• SK. birinci Hidayet Bey Fener
bahçe ikinci. 

Bayrak yantı Beykoz birinci isk 
ikinci. 

Hanımlar bayrak : Birinci Fe
nerbahçe ikinci isk . 

100/ 200 bayrak is k birinci. 
400 metre serbest erkekler: To-

Yüzme yartftnda Hanımların 
birinci.si 

ma Beykoz birinci Selahattin Hey
beli ikinci. 

100 metre serbest erkekler Ni
hat Galatasaray birinci lhıan Hey
beli ikinci. 

50 metro kıırbağlama Galip Bey 
F enerbahçe birinci. 

100 metre $lrl üslü Sadi Bey 
Beykoz birinci Metin Bey Beykoz 
ikinci. . 

100 metre kurbağlama Halidun 
Bey Beykoz birinci Muzaffer Bey 
Beykoz ikinci. 

100 metre kurbağlama kızlar: 
Hamiyet Behçet Hanım isle birinci 

100 metre serbest hanımlar: Mat 
mazel Fenerbahçe birinci Jale 
Hüsnü Hanım isk ikinci 50 metro 
avl Matmazel Hugner isk birinci 
Padilbot 3 dakikada Cemal Bey bi 
rıncı. 

Yatlar : Berberyan Beyin inci 
ismindeki yatı birinci Bülent Bey
in Bülendi ikinci. 

Ufak yelkenliler yola umfı Ha
ru nBeyin co,kunu birinci. 

Büyük sandallar Vemo birinci 
damya ikinci. 

Küçük sandallar: Nobar Beyin 
sandalı birinci. 

Heybeli Moda su topu maçında 
Modalılar galip, Y anşlardan sonra 
Adaları Güzellettirme Cemiyetin
den Doktor Esat Bey bir nutuk 
söylemi' ve muvaffakiyyetlerinden 
dolayi sporcuları tebrik etmiştir. 

Bisiklet yarışları 
Bugün yapılan bisiklet yarışla

rındaki neticeler şunlardır : 
Birinci katagori Şitliden Hacı 

O~;man bayırını ve oradan Kefeli 
köye gidip gelme 25 kilometre Kir
kor birinci Agop ikinci. 

ikinci katagori Şişliden Hacı Os
man bayırına gidip gelme Mimi bi
rinci T anaş ikinci Kani üçüncü. 

At yarışları 
Yarış ve islah encümeninin ter

tip ettiği yarıflara Veli efendide 
devam edildi. 

Birinci kotu satış ko,usu 4 yasın 
dan yukarı yarım ve saf kan Ara°p 
hayvanlarına mahsus. Mesafesi 
2000 metre, ikramiye birinciye ı 
120 lira. 

Tevfik Beyin Sedası Salih Pa
tanın eSrdar'ı ikinci Karacabeyli 
Devriş üçüncü. 

ikinci ko,u : 4 yaşından yukarı 
yerli ve yarım kan lngiliz hayvan
larına mahsusu mesafe 2400 metro 
ikramiyesi 41 O lira Karacabeyli 
Rüstem efendinin Sehası birinci 
Prens Halim Beyin Semir'ri ikinci 
yine Rüstem ağanın Nonası üçüncü 
geldi. 

liçün<.Ü kotu: Saf kan İngiliz 

1 taylarına mahsus mesafesi 800 

Kurultay bugün saat ikide toplanıyot I' ... .. 
(Başı 1 inci sahifede) 1 12.- llıni komisyonların çalışma ve- ı· Goruş er 

nın ön sofasında toplanacaktır Bu rimleri hakkında malümat. o k • 
sofa ancak azayi alabilecek bir 13.- tdari komisyonların mazbataıa· n se lZ 
genişlikte olduğu. ndan ôınleyiciler rı, nizamname ve çalışma proğrarpt ile "" 34 
h l d I bütçenin tasdiki ve U. M. H. i zimmeti- A f 19 oparlör vasıtası e muaye e sa o- nin " ibrası. gus OS 
nundan müzakeratı dinliyebile -

14.- U. M. H. intihabı. 
ceklerdir. ; 5.- Cemiyet Reisinin nutku. 

Müzakere salonunda ön safa 16.- Umumi Katibin nutku. 
gazeteciler İç.İn yerler ayrılmıştır. 17.- Kurultay Reisinin kapama nut-
Riyaset kürsüsünün arkası süfera- ku. 
ya tamis edilmiştir. Umumi raporda nekr var? 

Müzakerat zabıtları, Büyük Bu rapora göre birinci Türk di-
Millet Meclisi zabıt heyeti tara- li kurultayının kararlaştınp başa-
fından tutulacaktır. nlmak için kendi seçtiği umumi 

Kurultay nasıl açılacak merkez heyetinin eline veıdiği ça-
Birinci Türk dili kurultayı, lıf1Da proğramı ~udur: 

Türk dilinin mühim ve tarihi ı - Türkiyenin gerek Sünımer, 
bir dönüm noktasını teşkil ettiği Eti gibi es.ki Türk dillerile, gerek 
gibi, ikinci kurultay da bunun ge- Hint - Avrupa, sarni denilen dil-
ne mühim ve tarihi bir merhalesi- !erle mukayesesi yapılmalıdır. 
dir. 2 -Türkiyenin tarihi inkişafla-

İkinci kurultaya kadar Türle rı c.ranmalı, mukayeseli grıameri 
dili esaslı surette değişmekte ve yapılmalıdır. 
birinci kurultayın verdiğ~ direktif-
ler sayesinde yeni bir Türk dili Bundan sonra akademik bilim 
için esaslı adımlar atılml'§tır. çalıtmaları hakkında malumat ve-

Kurultay evvela istiklal, sonra rilmi, ve bunun için Türk dili bat-
kurultay marşlarının çalınmasile ka dillerle karşıla,tırılmış ve Türk 
açılacaktır. Bundan sonra T ürlc dilinin tarihten öncesi ve tarihi, 
dili tetkik cemiyeti reisi Maarif lengüistik, filoloji, etimoloji, araş-
vekili ZeyneM.bidin Bey açma nu- tırmaları Türk ta:ıihi ve mukayese-
tuklarını irat edecektir. li gramer çalışmaları, dil inkılabı, 

Kurultay reisinin seçilmesi halk ağzından söz derleme işleri, 
reisin nutku, kurultay r:yaset di • dilimizdeki yabancı sözlerin Türk-
vanının seçilmesi, 3 idari ve dört çe kaJlılıkları, istılahların Türkçe-
ilmi encümen seçilmesinden son- leştirilmesi yolundaki çalışmalar 
ra umumi katip lbrahim Necmi hakkında malfimat verilmiftİı~ Şim 
Bey iki yıllık ırmumi raporu oku- diye kadar 61 istılah listesi basıl-
yacaktır. mı11tır. Bunlar 1721 sayfa tutmak· 

Çalışma yolları ve komisyon- tadır. Ve yekunu 32302 sözdiır. 
lara verilen tezler ha:k'kında azaya T. D. T. C. nin iki yıllık çalışma-
malUınat verilecek, bundan sonra lannı gösterir umumi rapor 
tezlerin okunmasına başlanacak • İkinci Türk Dili Kurultayının değerli 

azaları : 

tır. I 3 - Türk lehçelerindeki kelimeler 
Kurultaya veri en tezler şun- derlenerek lehçeler lügati, sonra esas 

lardır: Türk lügati, Türk sarfı , nahvi tez elden 
A) Türk dilinin dünya dilleri yapılmalıdır. Sarf nahiv, lügat yapılır-

arasındaki yeri : ken, ıstılah konulurken türkçenin bütün 
1.- Türk dilinin yapılış karekterleri labikalarının araştırılmasına, bu Hihika-

larm, edatların dilimizin bütün ihtiyaçve türkçenin Hint - Avrupa dillerile mu-
kayesesi. Ahmet Cevat Bey U. M. H. larına yetecek surette işlenilmesine e-

hemmiyet verilmelidir. 
azasından. 

2.- Eski dil mefhumu ve politik ter- 4 - Türkçeni ntarihi grameri yazıl-
malıdır. biye. Dr. Salın Ali Bey Mekez Bürosu 

azasından. 5 - Şark ve Garp memleketlerinde 
3.- Rus dilinde !J.k Türk dili(yadıgar- çıkan Türk dili hakktndaki eserler top-

lan. Caferoğlu Ahmet Bey, Universite lanmalı, bu eserlerden lazım olanlar di-
Döçentlerinden. limize çevrilmelidir. 

4.- Türk dilinin sami dillerle müna- · 6 - Cemiyet gerek kendisinin, ge-
acbeti. Naim Hazım Bey, U. M. H. aza· rek dışarıda Türk dili işlerile uğraşan-
smdan. !arın tetkiklerini bir mecmua ile neşret-

5.- Ural-Altay dilleriyle Türkçenin melidir. 
milnasebeti, Yusuf Ziya Bey, Eskişehir 7 - Memleket gazetelerinde dil işle-
meb'usu. rine hususi yer verdirilmelidir. 

6.- Uygurca hakkında, Dr. Reşit Müzakerat radyo ile dinlenecek 
Rahmeti Bey, Universite profesörlerin-
den. • ikinci dil kurultayına ait müza- ' 

7 .- Maya dili hakkında, Tahsin O- kereleri tak-ip etmeleri için Beya-
mer Bey, hariciye memurlarından. zıtta Oniveraite önünde, Halkevi 

B) Türk dilinin tarihi akışı merkezinde Taksimde abidesi ö
ve lioolojisi : 

1.- Dilin neşvü nema tarih> hakkın
da, Pr. Meşçaninof, Sovyet U!Qm Aka
demisi azasından. 

2 - Türk Paleo-etimolojisi Agop 
Martayan Bey, muallim. 

3.- Dillerin menşei ve Türk dili 
Hakla Nezihi Bey, muallim. 

4.- Fizik balamın dan dil, Salih Mu-
rat Bey, profesör, 1 

5.- Türk dilinin eski inanlara bağlı 
üreme kaynakları, Naim Haz1m Bey, U. 
M. H. azasından. 

6.- Sümer Türk söz kökleri, Hamit 
Zübeyr Bey, U. M. H. azasından. 

7 .- Cuci ulusu edebi dili. Prof. Sa
moiloviç, Sovyet Ulüm Akademisi aza
sından. 

8.- Has isimlerin tetkiki.ı Hüseyin 
Namık Bey, muallim. 

9.- Gazi inkılabının dil cephesine ka
dar yazı dilimizdeki teşevvüşler, Ali 
Canip Bey, Merkez Bürosu azasından. 

C) Dil inkılabının manası 
.ve hedefleri. 

1.-' Dil inkılabımızru temelleri Ha
san Ali U. M. H. azasından . 

2.- Dil onarnnı umumi goruncesi 
Ragıp Hulüsi Bey, Universite Profesör
lerinden. 

3.- Dil düzelmesi üzerine düşünceler, 
Dr. Şükrü Bey, muallim. 

4.- Türkçede ekler ve kökler; "men
man", Besim Atalay Bey, U. M. H. a
zasından. 

5.- Açık Türk dili, Velet Çelebi Bey, 
Kastamonu meb'usu. 

6.- Öz dilimizde bir dil tezi, Şeref 
Bey, Edirne meb'usu. 

7 .- Askerlik ıstılahları hakkında, Ali 
uat Paşa, Harp Akademi& Kumandanı. 

8.- Riyaziye ısbl;ihlan hakkında, Re
fet Bey, Urfa meh'usu. 

9.- Türkçenin ilmi ıstılahları mesele
si, profesör Dr. Kemal Cenap Bey. 

10.- Eski tıp dilimizin gidişi, Dr. 
Süheyl Bey, 
ıı.- llml ıstılahların Türkçele~tiril

mesi, lhsan Bey. 

metre , ikramiye 785 lira. Fikret 
Beyin T omrusu birinci , Erolu i
kinci, İstiranca üçüncü geldiler. 

Dördüncü koşu 4 yaşından yu
karı İngiliz Jıayvanlarına mahsus
tu. Mesafe 2400 metre, ikramiye
si 730 lira. Prens Halim Beyin 
Ranfloni birinci, Akif Beyin Beka
rı ikinci, geldiler. 

Beşinci koşu: Beş yaşından 
yukarı arap hayvanlarına mahsus
tu. Mesafe 1800 metre, birinci ik
ramiyesi 155 lira, İzmitli Şevket 
Beyin Nerimanı birinci, A11met 
efenciinin Leylası ikinci, İsmail 
efendinin Serveti üçüncü geldi -
ler. 

nünde, Fatih belediye dairesi ö
nünde radyolar hazırlanmıttır. 

Radyosu bulunan kimseler'. de 
radyolarının höparlörlerini aoka
ğa verecekler bu suretle halk ser· 
bestçe müzakereleri dinliyebilecek
tir. 

Rizeliler ve dil kurultavı 
RİZE. 17 (A.A.) - Yarın İstan

bulda toplanacak olan ikinci dil 
kurultayı burada derin bir alaka 
uyandırmı~tır. Halkevinde kuru· 
lan radyodan müzakereleri dinle
mek için herkes yarını heyecanla 
beklemektedir. 

Kurultayın açılışı 
T. D. T. C. Umırmi Katipliğinden: 
lkincıTürk Dili Kurultayı (bu

gün) saat tam 14 te açılacaktır. 
Kurultaya gelecek olanlar saat kule
si önündeki kapıdan gireceklerdir. El. 
lerinde yeşil, beya;z; ve pembe renkli 
kart bulunanlar ön salonda, kırrrn;z;ı 
ve san kartı olanlar da büyük mera
sim salonunda yer alacaklardır. Ku. 
rultay istiklal marıı ile bCl§lıyacak, 
kurultay marşı da okunduktan sonra 
Cemiyet reisi ve Maaril Vekili Bey aç
ma nutkunu söyliyeceklerdir. Bundan 
sonra Kurullay reisi ile riyaset divanı 
ve encünM?n1er seçilecektir. Cemiyet u
mumi katibinin raporu okunduktan ve 
çalııma yollan hakkında malumat ve
rildikten sonra te;z;lerin okunmasına 
başlanacaktır. ilk tez Ahmet Cevat 
Beyin "Türk dilinin yapılı§ karakter
leri ve Türkçenin Hint - Avrupa dil
lerile mukayeşesi,, baılıklı tezidir. Va
kit kalırsa bu tezin de okunmasına 
b<qlanacaktır. Kurultay salonu bütün 
radyo merkezlerine bağlanmıftır. Cu- ı 
madan başka her gün saat 14 ten 18 e 
kadar radyolarda kurultay müzakere
leri takip edilebilir. 

Kayserin fikri 
.(Başı 1 inci sahifede) . 

!erinden bahsetmiştir· Sonra harici 
siyasete ve bilhassa Avusturya si
yasetine temas ederek demittir ki: 

" Alman milletinden arzuları hi
lafına aynlmıt olan kardeşlerimizi 
dü,ünmekten vazgeçemeyiz ve geç 

• v. ,, 

mıyecegız. 

BERLIN, 17.A.A. - M. Goe
ring, maiyetinde bulwıan bütün 
memurları reylerini, "tek re· s tek 
Almanya" vecizesini yerine ge
tirmek üzere pazar günü M. Hit
lere vermeğe davet etmittir. 

(Başı 1 inci sahifede) ı 
le yeni harfler. Bunun SakarY" 
sı da vardır: Birinci dil kru~ıı. 
Bunun 30 Ağustosu da ııar 11~ 
Yarınki 18 Ağustos. BunU!1 !,Jt 
zan'ını üçüncü kurultayda W"' 

layacağız. . . .. 
T.D.T.C. ol 
Bu dört harfi ve neye ifmat ı 

duğunu bütün benliğimizle bel 
yelım. 
Silahlı ve ölümlü Ulus saııafl 

da kağnı, deııe, taka, cepaııt 
taşıyan dul yenge sırtı, bezk~ 
nat tayyare (tayyare türkçeı111 , 
dekovil, ve Mehmetç,ik nediY7' 
bilımli ve dirimli T.D.T.C. e 
bu ıavaşta odur ce öyle ba{la~'. 
bafarmıshr. Edebiyatını yapı 
yorum, böyle bir şey bence 
büyük işi yapanlara karşı ye
niklik ve :;aygısızlık o~~ 
Ben sadece deyilir ( mad ' 
olanları söylüyorum. UmJ11#" 

• b • ...a-mya, eger erenarı ınan"· 

yanlar varsa, onlara Doltfl.': 
bahçedeki Millet sarayının. 0~. 
solcuını göster.ırim· Oraya gıts: 
ler okunacak raporları din/esıfl' 
ler. . .. . 

Ünlü ve eski bir bilgin kafJ 
rık gücünün man;vele kuvııetı. 
olduğunu ar.~ııtmak için Je1 
mis ki : - Bana dünya dışıTI • • t 
dayanacak bir nokta bulun, ıiı 
dünyanın gidişini dönüşünü Jr 
ğiştirivereyim. 

Ne o, ne de başkaları bulaffl6' 
dı bunu.Ama b'z bulduk.Şu 1~ 
la ki, biz dışarda değil ÇAN 
YA' da bulduk ve kendi dünY, · 
zın gidisini dönü~ünü değif , 

. 7 • 1 
yoruz. Bunu kendi çevremiz ıf. 
de ve kendi Çankaya'mızda b•~ 
buluş sanmayınız. Bu, bir örıl: 
buluştur ki bütün Uluslar o 
örnekliğimizi benimseyecekle~ 
dir. Göreceksiniz neler, neler, 
daha neler olacak. ı 

Edipler! şair1er ! münekkit/e~· 
profesörler! biraz da bunu~~ 
çin çalıfıp kalem oynahnız. ır 
T ann varsa, topuna birden a 1 
diçerim ki günaha girmezs"niı·: 

Ne mutlu (Türkçe bilirim) Jr 
'J,'ene! 

AkaGUNDOZ ._ ____ , 
Açık hava balos'1 

Himayeietfal Cemiyeti f.JJI; 
önü kazası heyeti idaresince ,_ı ~ 
tip edilen ve Cümhuriyet P

1 il 
Fırkası idare heyeti reisi d~~ 
Cemal Beyin himayesindeki a lı' 
bava balosu 24 ağustos perşeJll, 
günü akşamı Gülhane parkınııı 
lafıranga kısmında yapılacak~'{ 

Sabaha kadar devar.ı edee: jf 
lan bu kır balosunda cazbant, 11. 
cesaz, monolog, idman yurdu et 
rafından muhtelif oyunlar ballı! 
temsil şubesinin tems.il edc'e 
piyesler vardır. . 

Dilaiz ve ,sağırlar ceJl!l' 
yetinin gezintisi 

Dilsiz ve sağır cemiyeti, ~ 
şembe günü akşamı Şi.r'keti tlİ 
riyenin 68 numaralı vapurile ~1,r 
lar ve Boğaziçinde bir gezinti 
tip etmiştir. ~ı· 

Vapur çok kalabalık olıJI 
güzel bir gece geç.İrilmiştir. . ,~ 

Dilsiz ve sağırlar cemiyeti 
1
J 

si Süleyman Sırn Bey bir nıl ;p' 
söyliyerek cemiyetin hizmetler 1~ 
den bahsetmiştir. Süleyman s:~~ 
Beyin yazmış olduğu bu nU ~· 
kendisi dils;z olduğu için, pııl 
lim Şevket Bey okumuştur. 

Mürettiplerin içtiaıA1 

tehir edildi . ııt 
Türk mürettipler cemiyet.1 i( 

yeti idaresi dün fevkalade l>1'1ı tWıa yapacaklardı. Fakat be el• 
idare azalarından bazılarının g e' 
memesi münasebetile içtinıa g 
lecek cumaya kalmıştır. 

Konferans , ,.. 
Cumhuriyet Halk Fırk•'d,~1 

lemdar nahiyesi Divanyoluıl ııt! 
ocaklar merkezinde her 011

10( 
günde bir yapılmakta olall Jı 
Jantı perşembe günü akşaJ1l1 

yapılmıştır. ıııı' 
Pek kalabalrk olan bu tof' AP 

tıda fırka nahiye reisi dokt0';~ır 
Rıza Bey (Halk ve bele<İiyef r~ 
habatı) mevzulu bir koli e 
vermiştir. 

1 Küçük haberler 
ı __ .;.;..,;.;..;;;;;,;;,_~~--::sırli; 
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heyeti idaresi bugün saat J 1; 
birlik merkezinde bir toplaıı'l 
?acaktır. 



..... 

1 DEVLET DEMJRYOLLA.RI iDARESi iLANLARI 
ki Haydarpaşa Mağazasında idarece tip harici addolunan es 

Ve fakat kabili istimal ve istifade mutfak eş
Y~sı 25 - 8 - 934 tarihine mJsadif Cumartesi gü -
ııu saat 9 da müzayedeye vazolunacaktır. Taliplerin yevmi 
lt•ezkurda Haydarpaşa Mağazasına müracaatları ilan olu· 
ııur. · ( 4710) 5109 

Tuğla, Kiremit ,toprak ve;aire nakliyatına mahsus tarife 
Ye Boya Toprağı ve F eldispot " Terkibinde cüz'i miktarda 

Kavseri haHında Km. 389 da kısmen toplanacak ve kıs· 
ren da ocaktan çıkarılacak 10000 M3 balastın kapalı zarf
l~ rnünakasası 5-9-934 çarşamba günü saat 15 te Ankara'da 

are binasında yapılacaktır. 
Tafsilat Ankara, Kayseri ve Haydarpaşa veznelerinde 

~r liraya satılan şartnamelerde vardır. ( 477 4) 5179 

lznıir'de 26 Ağustos 1934 tarihinde açılacak beynelmilel 
l>~nayır ve 9 Eylül 1934 te yapılacak kurtuluş şenlikleri 
,~~~sebetile demiryolu ücretlerinde, aşağıdaki tenzilat ve 

111lat Yapılacaktır. 

25 1 - Ankara ve Konya' dan 24 ve Afyon ve Bandırma'dan 
t Ağustos 34 tarihlerinde doğruca lmir'e hareket edecek ka
k:r~arla Ankara - Afyon ve Konya - Afyon, Alayunt - Bali
ki a~r, Afyon' - Menemen, Bandırma - Menemen kısımlarında· 

.. ıstasyonlardan münhasıran lzmir'e gitmek üzre gidiş dö
ıı~I§ bileti alacak yolculara yüzde 80-86 nisbetinde mühim ten 
~I ' 

at Yapılacaktır. 
? işbu tenzilat, ikinci defa olarak Ankara ve Konyadan 
kel::Ylül Afyo" ve ~andırma'dan ~ Eylü,1 tarihlerinde hare

t edecek ka.arlar içın tekrar edılecektır. 
Yolcular, dönüş biletlerini lzmir istasiyonuna vize ettir

;ııek şartile lzmir'e muvasalat tar:hinden sonra beş gÜn zarfın 
a lznıir'den hareket edecek katarlarla, tevakkufsuz olarak, 
!l'eldikleri istasiyonlara dönebileceklerdir. 

i Bu tenzilattan istifade için Ankara - Balıkesir (Balıke
h h~riç),Alayunt-Afyon (Afyon hariç),Konya-Afyon (Afyon 
h~tıç) kısımlarındaki istasiyonlardan bilet alacak yolcular; 
\> ıletıerine yapıştırılmak üzre gişelere birer vesika fotoğrafı 
.. ereeeklerdir. Bazı ista.siyonlardan lzmir'e gidiş - dönüş bilet 
l.ıcretieri şunlardır : · ~ -

.\ııka 'd I · ' 'di d · · .. 1\ ra an zmrr e gı ş onuı 

~~Yadan ,, ,, ,, 
~f şehir' den ,, ,, ,, 
1J }'on' dan ,. ,, ,, 
n §ak' tan .. ,, .. 
"alıkesir' den ,, 

il 

Kuruş 

1050 
900 
790 
525 1 
340 
225 llad " ,, ıı ırma'dan ,. ., ,, 375 

Birinci mevki ücretler de bu nisbetlerdedir. ' 

• 

III 

Kuruş 

700 
600 
525 
350 
225 
150 
250 

h· 2 - Bütün Şebekede mer'i olan fotoğraflı halk ticaret 
ıletıerinin 15 günlüklerinden 20 Ağustos ile 10 Eylül 1934 

\atfında ilk defa lzmir' e hareket edilmek üzre alınacak olan· 
arına ait ücretler yarı yarıya indirilmiştir. 
t • Yolcular, bu biletlerle lzmir'e vardıktan, ve lzmir is
a&ıyonunun vizesini bizzat aldıktan sonra biletin mer'iyet 
~Üddeti nihayetine kadar istedikleri istikamete doğru iste· 

1kleri yerde kalarak seyahat edebileceklerdir. 
1 • Bu seyahate ait on beş gün mi\ddetli halk ticaret bilet
erınin ücretleri şunlardır : 

1 il ili 
1750 1250 875 kuruş 

h Bu bilet hamilleri 30 kiloluk meccani bağaj haklarından 
k~şka aynı cinsten 25 veya muhtelif cinslerden müteşekkil 50 
1 ılo nümunelik eşyayı daiına beraberlerinde meccanen nak
etllıek hakkını haizdirler. 

tıı lstasiyonlardan uzak bu1unan veya bu nevi biletler satıl
<ıl}'an yerler halkından bilet tedarik edecekler, Haydarpaşa 
,; &tanbul), lzmir, Kayseri, Adana işletme Müfettişliklerine 
t e}'a Ankara'da Devlet Demiryolları Umumi idaresine üc
'Yet, fotoğraf ve adreslerini gönderirler, ve hangi tar;hte istas 
l 0~dan seyahate başlıyacaklarmı bildirirlerse, biletleri, adres
elitı egönderilir. 
h 3 _ 16 Ağustos- 10 Eylül 1934 zarfında şebekenin her 
f arı.gi bir istaııiyonundan ve herhangi bir tarih için lzmir'e 
U Oloğraflı gidiş - dönüş bileti alacak yolculara umumi tarife 
'Y Cretlerinden % 50, ve panayırda teşhir için gönderilecek eş 
ik~nllı 250 kilosuna ve 250 kilodan fazla yekpara ağır eçsamm 
}' 

1 adedine umumi tarife üzerinden o/o 10 tenzilat yapılır. Eş
ı: tenzilatından istifade için; iktisat ve Tasarruf Cemiyeti 
'Y erkez veya şubelerinden istihsal edilmiş bir vesikanın istasi 
orı.a ve\rilmesi şarttır. 

ç' Dönüş yolculuklarile satılmayıp geri çevrilecek eşya i
t~~. lzınir'den hareket ve sevk müddeti 1 - 20 Eylül 1934 
Ur, 

ti 'Yolcular, dönüş biletlerini lzmir istasiyonuna vize et
e r::nek sartile hu müddet zarfında lzmirden hareketle doğru 
}'a. \'e kı~a yoldan geldikleri istasyonlara dönebilirler. Pana
h ırda satılmayan eşya; lzmire gönderilirken, alınmış olan 
leaı_nule senetleri ı~mir anbarına iade edilmek şartile, mahreç
f;' rıne nıeccanen iade olunur· 
ada taf&ilat için istasyonlara müracaat olunur. ( 4565) 

.......... "" 4981 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalmn Komisyonu Reisliğinden: 

lıilo Çatalc:ı Müstahkem Mev ~i kıt'at i~tiyacı ıçın 16_,0~~ 
llü gaz Yagı açık münakasa ıle 8 Eyi~ 9~4 cumartesı gu· 
\ saat 14,30 da satın almaca ldır. Taliplerın muayyen gÜn 
A..'e ka~tinde teminat makbuzlari!rle birlikte Hadrmköyünde 
...:.._ erı Satrnalma komisyonuna müracaatları. ( 4862) 

İstanbul Sıhhi Mü~sseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

la_ Şişli Cocuk Hastanesi için lüzumu olan - 165 - kalemi
~ Ve sıhhi malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve 28 A
l'r:e~tos 934 Salı günü saat 14 te aleni münakasa suretile mua-
ta .e Yanılmak üzere münakas-.ya konmuştur. isteklilerin mü· 

c:aa.uarı. c 4562) 4978 

MiLLiYET CUMARTESI 18 AGus·ros 1934· 

• 
inşaat münakasası 

Bursa kaplıcaları T. A. Şirketinden: 
Şirketimize ait olup Çekirgeden iıale olunacak termal suyun kanal 

tranşesi hafriyatı ve mücerrit su deposu, kenikot depolan ile oteldeki mü· 

cerrit depo ve soğutma cıhazı mahalli inşaatı, boru montajları ve kap· 

taj ile süzme galerisi ameliyatı §artnamec i ve planları veçhile münakasaya 

konulmu~tur. Şcdeli keşC: :0835 lira 75 kunış olan bu işlerin pazarlıkla 

ihalei 'kat'iyyel.İ 1 Eylül 1934 tarihinde ıaat 16 da icra edileceğinden ta· 

!iplerin fartname ve plilnlan yinniıer lira mukabilinde ıirket merkezin

den tedarik eylemeleri ve bu it için 2000 liralık teminat mektuplarile bir

likte yevmi ihalede Bursa'da Koza hanında şirket merkezinde ispatı vücut 
• 

etmeleri ilan olunur. (1947) 

Karaköse ·\ialiliğinden: 
Beyazıt Vilayet Merkezi olan Karaköse kasabasının 

halı hazir haritasiyle şekli müstakbel planının tanzimi işi 
6-8-934 tarihinden itibaren yirmi gÜn müddetle münakasa
ya konulmuştur. 

Nafıa Vekaleti Celilesinr.e musaddak ehliyeti fenniyeyi 
haiz taliplerin bu müddet zarfında tekliflerini bildirmeleri İ· 
lan olunur. (4625) so21 

,, __ _.;E;..;V..;;.K;.;.A.-F_...M_O_D_lR_l_.Y_E_T_l_ILA_N_LA_R_I~~-' 
1 - Şeyh Mehmet Geylani, Sebzehane ,2-4-6-8 No. dük

kan. 
2- Çarşıda Emir Şah sokağında 11 No. lu dükkan. 
3 - Galata, Kemankeş, Helvacı, 4 No. lu dükkan 8-9 

hissesi. 
4 - Galata Mehmet Ali Paşa hanı alt katta 44 No. lu 

oda . 
5 - Çakmakcılar valide hanı Mescit altında 21 No. lu 

oda. 
6-
7- " ,, " .. ,, alt katta 28 No. lu oda 

,, üst katta 38 ve 39 No. 
lu oda. 

8- Ferilcöy, Rum kilisesi arka sokakta 106-1 No.lu arsa 
Balada muharrer emlak 935 senesi Mayıs nihayetine 

kadar kiray averilmek üzere müzayedeye konmuştur. Talip 
olanlar 22-8-934 çarşamba g 'i nü saat on beşe kadar evkaf Mü 
düriyetinde vakıf akarlar kalem'.ne müracaatları. (4644) 

5056 

Gureba Hastanesine 934 senei maliyesi zarfında lüzu
mu olan on altı kalem alat aleni surette münakasaya vaze
dilmiştir. Eylülün 1 ci cumartesi günü aaat 14 te ihalesi icra 
edileceğinden şeraiti anlamak ve listeyi görmek üzere her gün 
Levazım Kalemine ve ihale günü de idare Encümenine mü
racaatları. (4614) 

lıtanbul Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

934 - 935 Ders senesi ic in mektebim' ze alınacak tale· 
benin kaydına başlanmıştır. ·Aşağıda yazılı vesaikle birlikte 
bir istida müracaat edilecektir. 

A - Nufus tezkeresi " Talebeni nyaşı on üçten küçük 
ve on yediden büyük olmayacaktır. " 

B - ilk mekte şahadetn amesinin aslı. 
C - Aşı şahadetn:ımesi. 
D - Dört tane karton°u z vesika fotoğrafı. 
E - Müracaat ve kayıt müddeti 18-8-934 günü ak

şamına kadardır. Müsabaka 1 mtihanı 20-8-934 tarihine ya 
pılacaktır . ( 4525) 4945 

1 İstanbul Kumandanlığı sa tmalnıa komisyonu ilanları 
1. Fırka Satınalma Komis

yonundan : 
Fırka kıt'atınm ihtiyacı 

olan 318 ton Un kapalı zarf
la mi.inakasava konmuştur. i
halesi 25-8-934 cumartesi gÜ 
nü saat 14,30 dadır. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak için de o gün ve vaktinde 
teklif ve teminat mektuplariy
le Fındıklıda Fırka Satınalma 
komisyonuna müracaatarı. 
(37) (4541) 4949 

• • • 
1. Fırka Satma.ima Komis

yonundan : 
1 Fırka kıta'tı hayvanatının 
ihtiyacı icin 160 ton yulaf kapa 
h zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 25-8-934 cumar· 
tesi günü saat 15,30 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzer her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vak 
tinde teklif ve teminat mektup 
lariyle Fındıklıda Fırka Sa
tın alma komisyonuna mü
racaatları. (36) ( 4t'42) 

4950 

* * * İstanbul Kumandanlığı 
ihtiyacı için 6 kalem evrakı 
matbua t~b ve teclit ettirile
cektir. iştirak edeceklerin şart 
nameyi ve nümunelerini gör
mek üzere her gÜn ve ihaleye 
iştirak edeceklerin 19-8-934 

pazar günü saat 15 te Fındık
lıda lstanbul Kumandanlığı
na müracaatları. (58) (4825) 

5187 
• * • 

1. Fırka Satınalma Komis· 
yonundan : 

Birinci Fırka ihtiyacı için 
296 ton Tüvenan kömürü ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 25-8-934 cu· 
martesi günü ııaat 16,30 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gÜn ve vaktin
de teklif ve teminat mektup
lariyle Fındıklıda Satmalma 
komisyonuna müracaatları. 
(35). (4543) 4951 

'io 'i- * 
1. F. Satmalma Komisyo -

nundan: 
İstanbul Kumandanlığına 

bağlı müstakil kıtaat ve mües
&esatı hayvanatınm ihtiyacı 
için 400,000 kilo yulaf kapalı 
zarfla münakasaya konmuş -
tur. ihalesi 1-9-934 Cumarte
si günü saat 15 - 15,30 dır . 
Taliplerin nümune ve şa~tna
meyi görınek üzere her gun ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile Fın • 
dıklıda 1. F. 5A. AL. KOM. 
na müracataları. (45) (4659) 

5097 

I 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları 1 
----------------------------------------------Asker ihtiyacı için 148500 
kilo Sığır eti kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
20 - 8 - 934 Pazartesi gunu 
saat on beştedir. Taliple-

rin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve müna
kasaya girmek için bildirilen 
vakitten evvel teklif ve temi -
nal mektuplariyle birlikte iz
mirde-kışlada Müstahkem mev 
ki satınalma komisyonuna 
müracataları. (18) (4246) 

4705 
"' . . 

Tekirdağ kıt'atı İçin 9000 
kilo Gaz yağı açık münakasa
ya konulmuştur. ihale günü 
20-8-934 pazartesi günü saat 
15 tedir. Şartnameyi görmek 
isteyenlerin her gün münaka
saya iştirak edeceklerin de 
belli gün ve saatte Fırka Sa
tınalma komisyonuna müra
caatları. (21) ( 4271) 

4712 .... 
Tekirdağındaki kıt'atı i

çin 12,000 kilo koyun etinin 
kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. İhale günü 
22-8-934 çarşamba günü saat 
15 tedir. Şartnameyi görmek 
isteyenlerin her gün münaka
saya iştirak edeceklerin belli 
gün ve saatte Fırka Satınal
ma komisyonuna müracaatla-
rı. (22) ( 4272) 

4713 
• * • 

Çorludaki kıt'at için 22-8-~34 
tarihinde pazarlıkla alınacagı 
ilan edilen 18,000 kilo Patates 
27-8-934 pazar günü saat 15 
de aleni münakasa ile alınacak 
trr. Taliplerin şartnamesini 
görmek için her gün ve mü
nakasaya gireceklerin Çor
luda Satınalma komisyonuna 
rniiracatları. (51) ( 4476) 

4882 .. . .. 
Çorludaki kıtaat ıçın 

23-8-934 tarihinde alınacağı 
ilan edilen 75,000 kilo Sığır e
li 27-8-934 pazartesi günü 
saat 16 da kapalı zarfla alına
caktır. Taliplerin şartnamesi 
ni görmek için her gÜn ve mü 
nakasaya gireceklerin teklif 
;nektuplarını belli saatten ev
vel Çoruldaki Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. (50) 

(4477) 4883 .... 
Çorludaki kıtaat için 4.000 

kilo Pirinç pazarlıkla satın alı-
nacaktır. Pazarlık günü 19 

Ağustos 934 pazar günü saat 
17 dedir. Evsaf ve şeraitini . 
görmek isteyenler her gün pa
zarlığa gireceklerin belli gün 
ve saatte teminatlarile birlik
te Çorludaki Askeri Komisyo
nuna müracaatları. (96) 
(4805) 5184 ..... 

Isparta kıt'asınm 934 sene 
si Eylülünden 935 senesi A
ğustos gayesine kadar bir se
nelik 270,000 ve Elmalı kıt'a
sı için 934 Eylülünden 935 A
ğustos gayesine kadar bir se
nelik 187 ,000 kilo un ihtiyaç
ları kapalı zarf suretiyle mü
nakasaya konmuştur. Isparta 
kıt'atı unu 19-8-934 pazar 
günü saat 9 da ve Elmalı kıt'a
h ~nu aynı günde saat 15 de 
ihale edileceğinden taliplerin 
Isparta Satınalma komisyonu~ 
na belli snatten evvel teklif 
ınektuplarıru vermeleri. (20) 
(4270) 4711 

• • • 
Aleni münakasa ile Beş bin 

kilo beyaz peynir satın alına-

caktır. ihale günü 11 Eylül 
934 salı günü saat on beşte
dir. Şartname ve evsafını gör
mek fateyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin belli gün ve saatte temi
natlarile birlikte Çorludaki 
Komisyonumuza müracaatla· 
rı. (97) (4826) 

* • • 
Çorludaki lutaat ihtiyacı i-

çin aleni münakasa ile 1000 
kilo Benzin satın alınacaktır. 
ihalesi 11 Eylül 934 salı gü
nii saat 16 buçuktadır. Şart
namesini görmek isteyenlerin 
her gün ve münakasaya İş
tirak edeceklerin belli gün ve 
saatte teminatlarile birlikte 
Çorludaki Komisyonumuza 
müracı>atları. (98) (4827) 

* * * Çorludaki Kolordu ihtiyacı 
için aleni münakasa ile Beşbin 
kilo Benzin satın alınacaktır. 
ihale günü 11 Eylül 934 salı 
giinü saat 16 dadır. Talipleriı\ 
sarlname ve evsafını görmek 
Üzere her gÜn vz münakasaya 
iştirak edeceklerin belli gün 
ve saatte teminatlarile birlik
te Çorludaki Komisyonumu
za müracaatları. (99) ( 4828) 

* * * Çorludaki krt'at için 2500 
kilo Şeker paz!U"lıkla satın alı
nacaktır. Pazarlık giinü 21 A 
ğustos 934 salı gÜnÜ saat 15 
tedir. Şartname ve evsafını 
görmek isteyenlerin her gün 
ve pazarlığa İştirak edecekle
rin belli gün ve saatte teminat· 
lariyle birlikte Çorludaki As
keri komisyona müracaatları • 
(4846) 

• • * 
Pınar Hisardaki kıt'at ihti· 

yacı için 645,758 kilo kuru Ot. 
393360 kilo saman 921920 ki· 
lo arpa 8-9-934 cumartesi gÜ· 
nü saat 15 te kapalı zarfla a
lınacaktır. Sartnamesini gö
receklerin her gün Vizedeki sa 
tm alına komisyonuna, lstan· 
bulda Levazım Amirliği Satın 
alma komisyonuna Kırklare
li, Pınarhisar, Çorlu Tekirdağ 
ve Ed!rne Defterdarlıklarına 
ve münakasa icin de belli saat· 
ten evvel tekliflerinin Vizede 
68 No. lu satınalma komisyo
nuna vermeleri. (4845) 

Asker; fabrikalar ilanları 

Bakırköy Barut Fabrika
sında bulunan 380 adet müs
tamel Bidonlar açık arttırma 
usulile satılacaktır. A1mak İs· 
teyenlerin bidonları görmek 
üzere her pazartesi ve perşem· 
be günleri ve arttırmaya gire
ceklerin 27 -8-934 pazartesi 
günü saat 14 de Fabrikada Sa. 
tın Alma Komisyonuna mü
racaatları. (561) (4539) 

4946 

Bakırköy Barut F abrikala 
rı muhafız takımı için 400 ki
lo kesme makarna mubayaa 
edilecektir. Satmak isteyenle
rin 20-8-934 pazartesi günü 
saat 14 de Fabrikada Satmal-
ma Komisyonuna 
ları. (567 

* * • 

müracaat-
(4797) 

5166 

Askeri Fabrikalar için iki 
çift fayton koşum hayvanı mu 
bayaa edilecektir. Satmak is
teyenlerin 20-8-934 P-azartesi 
günü saat 14 de hayvanlarile 
beraber Bakırköy Barut Fabri
kasında Satın Alma Komisyo
nuna müracaatları. (566) 
(4798) 5167 

lstanbul Mıntaka San'at Mekte. 
bi Müdürlüğünden: 

Mektebimizde Eylül 934 mezuniyet ve ikmal imtihanla
rına 1-9-934 tarihinde başlanacak ve 20-9-934 tarihinde bite
cektir. 

ikmale kalmış talebenin 1-9-934 de Mektepte hazır 
bulunmaları lazımdır. ikmal imtihanları esnasında hasta ol
duklarını Tabip raporile isbat edemiyenler; sınıfta ipka bı· 
rakılırlar. 

Derslere 1-10-934 tarihinde başlanacaktır. 
Sınıf geçmiş olanlar, 1 -1 O- 934 tarihinde mektepte hazır 

bulunacaklardır. (4645) 5057 
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Yeni kumaşları ve 
Yeni fiatleri görmeden 
başka yere uğramayınız! 

(Toptan satışlarda azami teshilat gösterilir) 
MÜRACAAT MAHALLİ: 

Sultanbamam 1 P E K 1 Ş mağazası • Birinci kat: 
1 PEK f Ş merkez müdürlüğü 

lpekiı'in nefis kumaşlarını büyük ticarethanelerde 
de bulabilirsiniz: 

A - ATA REFiK muııssesesi - Bıhçekapı 
B - ZAMAN majjazaıı • lbrahim Ahmet ve Ali Derviş • Sultanhamam 
C - Mehmet Şefik mahdumu Veli Şefik ticarethanesi - Celal Bey hın • Bahçekapı 

Kuinaş kenarında sağlamlık ve güzelliğin ifadesi 
olan İPEKIS markasının üçüncü vasfı: 

7"'(!!) Q 
~t. / ~i"YS 

~~-- 1<:45, 

1644 

Nqriyatı idare eden: MVMTAZ FAiK 

• 

F y 
Memleketimizin en eski hususi mektebidir ve resmi mek-

teplere muadil olduğu tasdik edilmiştir. 
Ana, ilk, Orta va Liae kısımları Fen ve Edebiyat şubeleri vardır. 
( Feyı:iye mektepleri Cemiyetinin) idaresi altında manevi bir şahsiyettir. 
Talebesini• talim ve terbiyesiae kıskançlıkla bağlı olduğunu muvaffakıyeti ıle ispat etmiştir. 

isteyen talebe velilerine mektep tarifnamesi gönde~Hr, 
ve kayıt içia hergün mektebe miiracaat edilebilir. Telefoa: 44039 [514-1] 

Zeiss T riotar l ı 4, 5 objektifi 
6 x 9 ltk Rolllilm üzerinde 
6 x 6 buyüklüğünde 12 resimi ile 
bu g ü nün h erke s e en elverişli 

aynalı kamarasıdır. 

Fazla malumat için : 

C.Fröhl ich müessese sin e, i s ıanbut, 

Sulta,, Hamam Kendros han No.618 

müracaat ediniz 1 

V PURCULUl 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
D ı vapuru 19 

Um UplD8r Ağustos 
p AZAR ııünü saat 20 de Galata 
nbtnnından kalkacak. Gidiıte Zon· 
guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 

bunlara ilaveten Of, ve Sünneneye 
u/:ray....,,l<br. 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESİ ve ÇAR
ŞAMBA günleri saat 20 de Top
hane nhtumndan bir vapur kalkar. 
Gidiş ve dönüıte mutat iskelelere 
uğrar. 

lzmit yolu 
Haftanın CUMA, PAZAR, 

SALI, ÇARŞAMBA ııünl<:ri 
bir vapur saat 9 da Tophane nhb· 
mmdan kalkar. 

Mudanya yolu 
CUMA-ARMUTLU 

TENEZZÜH SEFERLERİ 
Cumartesi &ününden maada her 

gün Mudanya yoluna Tophane nh· 
turundan bir vapur kalkar. Cuma 
Armutlu tenezzüh seferlerini ya· 
pan vapur lıtanbuldan saat 8,30 da 
diğer postalar 9,30 da kalkarlar. Te
nezzüh poıta11 ayni ııün Armutludan 
1 G,30 da döner. 

ZAYİ - Hafikten aldığım askerlik 
tezkerem ' ile nüfus kağıdonı kaybet. 
tıim yeniaini çıkaracağmıdan eskisinin 
hükmü yoktur. 323 tevellütlü Veli o
ğullarından Hasan oğlu Mehmet. 

ıııiıiıııı• •11111111111~-ııiııııiı--DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Galataaarayda Kanziık eczaluuıeıi 
karımnda Sahne ıokağında 3 numa• 

ralı apartımanda 1 numara. 

4637-. 

Dr. Hafız Cemal 
Dıdliliye:ınüteba•sısı . 

Cumadan b"'ka günlerde ıaat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
4640 

• p 
Sizi soğuk aıgınlığından, nezleden gripten, 
baı ve diş ağrıhnından koruyacak en iyi ilaç 

budur. ismine dikkat buyurulma~ı 

Mühendis veya Fen memuru 
aranıyor 

Su ve elektrik tesisatında hizmet etmek yani gerek elektrik tesisatını vücudı 
getirmek ve iıletmek ve gerekse tesis edilen içme suyunun işletmesine daimi ne:"' 
ret ebnek ve bu iki teıisata ait itlerin en küçüğüne kadar ali.kadar olarak mdır 
liyeti fenniyesini üzerine almak üzere bir elektrik mühendisine ve yahut bir eh~ 
trik mühendisi kadar anlar, bu itlere aıi na, tecrübe gönnüı bir fen memuruna ilı: 
tiyacnnız vardır. Talip olanlar evrakı m üıbiteleri ve nerelerde hizmet ettikleriJ!l 
mübeyyin vesikalarile tekliflerini Istanb ulda Sirkecide Sanasaryan han karş,. ırı~3 
büyük lamail Pa'8 hanında (Aktehir komiıyon evine) vermeleri ve yahut Ak! .. 
birde Akşehir Banka11 merkezine göndermeleri ilin olunur. (1932) 51ııa 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Birinci tertip T asfiy e vesikalarının şimdiye kadcJ' 

mal bedeline mahsup edilmiy en kısmı Ziraat Bankalarınca 
naklen ödenecektir. 

2 - ikinci tertip tasfiye vesikalarının da mübadil em11"ll' 
linin satışı mukabilinde kabul üne başlanmıştır. (4771) 

517S 

latanbul Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

934 • 935 Ders senesi için Ankara İnşaat usta mektebİJJC 
talebe alınacaktır. Aşağıda yazılı vesaikle birlikte ve b"r isti• 
da ile müracaat edilecektir. 

A - Nufus tezkeresi "Talebenin yaşı on üçten küçük ye 
on yediden büyük olmayacakt ır." 

B - ilk Mektep şahadet namesinin aslı. 
C - Aşı şahadetnamesi. 
D - Dört Tane kartonsu z vesika fotoğrafı. 
E - Müracaat ve kayıt müddeti 18-8-934 günü akşa• 

rnına kadardır. Müsabaka imtihanı 20-8-934 tarihinde ya 
pılacaktır. (4524) 49-14 

Mobilya Münakasası 
Nafıa Vekaletinden: 

Yeni inşa edilmekte olan Vekalet binasının muhaıtt' 
men bedeli 40.000 lira olan Mobilya, Mefruşat ve tesisatJ 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 5 Eylül 934 çarşamba günü saat 15 de Na• 
fıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğü Makamında yapılacaktır· 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret Odır 
sı vesikası ve 3000 liralık tem;nat mektubu ile birlikte ınü· 
nakasa saatinden evvel Komisyon Riyasetine vermeleri icabe 
der. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (40) lira mukabilinde 
Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler. (4633) 

5149 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mev ki Kıt'atı ihtiyacı için 600 kil0 

irmik 50 kilo çam fıstığı 24 kilo kuş üzümü pazarblcl3 

25-8-934 cumartesi günü saat 14 de satın alınacaktır. 'fıı• 
liplerin muayyen gün ve saatinde teminat makbuzlariyle bir· 
likte Hadımköyünde Askeri Satınalma komisyonuna ınür3 

caatları. (4863) 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kilo Gram Marka No. Kap Cinsi t 
450 500 G. B. 876/78 3 Yünlü Pamuklu Mensucıı 

Bu eşya açık arttırma sur ctile satılıktır. Isteklilerifl 
3-9-934 pazartesi günü saat 11 ye kadar Satış KomisyoıııJ' 
na müracaatları. ( 4641) 

Eskişehir Hava Mektebi 
ı · " Kumandanlığından: 

· Hava Mektebine kayt ve kabul için mukaddema verilefl 
müddet birinci teşrin 934 son una kadar uzatılmıştır. t 

Taliplerin evvelce ilan edilen şeraite göre tekemın~I .. e ~ 
tirecekleri evrakı bu tarihe ka dar Mektebe göndermelerı tuı 
mu ilan olunur. (4840) 


