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ikinci Türle dili kurultayı Maa· 
l'İf Vekili Abidin Beyin nutkiyle 
diiıı Dolmabahçe ıarayında açıldı. 
llii)'\ik Gazi yüksek huzurlarile 
~iiııkü toplantıya teref vererek dil 
1tlerine kartı olan yakın alakalan 
Ilı bir defa daha göıterdiler. Bu 
-1ika, dil inkılabının muvaffakı
Yeti için batlı bafma bir zıman
dır. 

Birinci kurultay iki yıl evvel a
!iıltnıftı. Dokuz gün devanı eden 
tniizakereden 10nra bir umumi 
!Uerkez heyeti ıeçilnıit ve bu he
Yete genit bir çahtma programı 
"erilmi9ti. Dün açılan kurultayda 
lllerkez heyeti iki senelik çahşma
•ııun hesabını vermittir. Türk dili 
tetkik cemiyetinin çalıtması tabı; 
olarak iki kııma ayıı llır: 
• 1 - Akademik çalı,ma ki T tirk 
~ilinin e&ki Türk lehçelerile ve ya
""lrıcı dillerle mukayesesi, grame
l'İııin tarihi gibi araftırmalar sene
lerce sürecektin. 

2 - ikinci çahtma Öz dilimiz
den yabancı sözleri atarak onların 
ter!ne halk arasında konutulan 
~lııneleri koymak ki lbrahim Nec 

!ili Bey, bu kısım me&&i hakkında 
~b ~i.r bulutla inkılapçı çalıtma 

ırıni kullanmıttır. 
Ceıniyetin bu ikinci kısım çahş

~ı~ın batlıca semeresi, Tarama 
tUrgısi ismindeki oamanlıcadan 
d r~çeye söz kartılığıdır ki bu çok 
, egerli eaen tamanı olarak bütün 
~Ya dağıtılmıttır. Bin sahifeye 
'il ın olan ve her gün kullandığı
~ oaınanlıca sözlerin büyük bir 
Yıl ~nı ihtiva eden bu uerin iki 
lı gıbi kısa bir zanıan içinde ha
.. ~lanınası, merkez heyetinin dil 
t.'.lle inkılapçı ruhile aarıldığıııı 
O&teriyor. 

'l' .. li~~f inkılabı ve dil inkılabı 
tii""lı:un biribirini tamamlayan iki 
dı llıuJlü ve ehemmiyetli inkılabı
d:·1 Yeni Türk devleti bir halk 
~" etidir. Bundan ötürüdür ki 
11 

11111& ve yazmayı halk ara&::: Yaymak için altı ıene 
~e Arap harflerini atarak on-
1 il Yerine La.tin aslından a
~ Türk harflerini kabul et
ti ~ltı senelik çahfma göstermi~ 
~.~ı harf inkılabı muvaffak ol • 
d-..,tur. Dün Maarif Vekili nutkun 
~h&Ö~lediği gibi, harf inkılabınııı 
)' ulunden 10nra Türkiyede okur 
;:arların aay111 iki misline çıktı. 
lt.1~~ eğer harf inkılabını dil in
hajk ıle tamamlanııt olmasaydık 
~ok il. k~di -~onuttuğu dili değil, 
111.b·ı'z bır zumre arasında anla~ı
ııı .'. :ıı 0$manlıca dilinin yazrnaH· 
kı1?~retecektik. Bu halde har! in
o~ ıııdan beklenilen fayda hd.sıl 
ıııu-'!.'caktı. Bunun içindir ki üm
''"ıgııı ta.fiyesi uğurunda açılan 
İJ\kı~~ın ınuvaffak olması için dil 
dır. ahının da baprılmuı lazım • 

~1:;i_yıl Önce birinci dil kurultayı 
hep .ıgı zaınan umulan şeylerin 
la. ı: ba,arılmıt değildir. Bunun -
haj . r.aber, batarılan kısım istik • 
lk; ;Ç1ı'"! ~Üyük ümitler vadediyr.r. 
li. O kçınde Y.a~ı .dili hayli de.ıit
dığ1ın adar kı ıkı ıene önce yaz
~ır " 12 Yazıyı beğenmiyoruz. A • 
l'e d e_Yabancı geliyor. Öz türkçe
İlerilog~u daima ve durmadan bir 
lııı.tııı~Yıt vaı:dır: Dün açılan ikinci 
hıl ay bu ılerı yürüyüte yeni bir 

Yerecekt· 
ır. 

J\hmet ŞOKRO 

Açılış resminde Kazım Paşa Hazretleri, Maarif Vekili ve 
Umumi Katip birer nutuk söylediler ve ilk tez okundu 
ikinci dil kurultayı 

dün öğleden aonra sa • 
at 14 te Dolınabahçe aa 
ı ·ayında açıldı. Haftalar 
danberi beklenen ikinci 
dil kurultayı dün, §İm
diye kadar görülme~ 
bir alika ve rağbet ha· 
vaaı içinde saat 18,lS e 
kadar devam etti. ikin· 
ci dil kurultayının husu 
siyetlerinden biri de, ku 

rultaya birçok ecnebi 
profesörlerin i§tirak et 
mit olmasıydı. Dost Rus 
yadan, Lehistandan, Al 
manyadan gelen alim
ler dünkü dil kurultayın 
da hazır bulunuyorlar
dı . Büyilk Gazinin emir 

ve irıatlarile kurulan 

Türk dili tetkik cemiye 
ti faaliyeti, ve onun ye• 
ni merhaleleri araıında 
olan ikinci dil kurulta• 
yınm, beynelmilel ilim 
ve dil aleıninde ciddi a-

kialer yaptığı anlatılmaktadır, 
Kurultaya girerken 

lkiııci Dil kurultayına İ§tİralt 

BüyÜk §'Jİr AbJülhak Hcimit Bey 
kurultaya giriyor 

eden davetliler, azalar, dinleyi
ciler, saat birden evvel Dol • 
mabahçe sarayı önünde görürune. 
ğe bıqlamıtlardı. Muhtelif istikamet
lerden Dolmabahçe sarayına giden bü 
tün yollardan otomobiller, tramvay • 
lar, kurultaya iıtirak edecekleri taıı· 
yordu. Saat kule.sinin yanındaki kapı 
da memurlar kurultay azalanrun din 
leyicilerin davetiyelerine bakıyo~Jar 
yol göa.teriy~rlardr. Azalar sarayı; 
methalındekı salonda, kendilerine gös 
terilen yerleri İfgal ediyorlar dinle • 
yiciler, muayede salonuna alı~ıyorlar 
dı. Dıt salon dinleyicileri de alabile • 
cek büyüklükte olmadığı için muaye • 
de salonunu onlara tahsis etınek za • 
nıreti hB.sıl olmuştu. Divanı riyaaet -
Avrupada Otomobille 
9000 kilometre 

Bugün 4 üncü sahifede 

Reisicumhur Hz. istik lal marıımı dinliyorlar. 
kürsüsü Önünde vücude getirilen rad- 1 Salonda tertibat 
yo tesiaa.tı, aesi muayede salonuna gö Salonda her türlü tertibat alınmı§• 
türüyordu. tr. Büyük kapının tam karıı11nda Re

Dün, ... at ikiden 18 e kadar bü -
tün -r-adyo!ar Dolmabahçede kurultay 
salonuna bağlanmııtı. Herkes tek bir 
kulak olarak, dil kurultaymdaki mü
zakeratı dinkmi§l:İr. 

isicümhur Hazretlerine mahsus bir 
yer aynlmııtı. Riyaset kürsüsünün sa
ğında ecnebi tebaalara ve koıuoloala
ra ayrılan mahal göze çarpıyordu. 

(Devamt 5 inci sahifede) 

Başvekil Hz. döndüler 
ismet Paşa Hazretleri dün öğleyin 

şehrimize geldiler 
11'tı•at Vekili Celal B. bugün Ankaraya gidiyor 

ismet PafCJ Hazretleri son seyahatl<!ri esnasında Zingal kereste Fabrika&ınJa 
ağaçların otomatik nakliyatını gözden geçiriyorlar. 

Yeni kurulacak faJmkalanmızın te- ı Sinoptan harek~e dün saat yarımda 
mel atma merasimlerini yapmak üze- limanımna gelmıı ve Dolmabahçe açı-
re Zonş-uldağa ve oradan Sinoba giden ğında de~?-lemiıtir. • 
Baıvekil ismet Pata hazretlerile lkti- Evvelm gece, Karadenızde oldukça 
sat vekili Celil Bey ve diğer zevat dün tiddetli bir fımna olduğu için bir hay-
öğle vakti Gülcemal vapurile tdıMmi • li heyecan geçirilmiııtir. 
ze dönmüılerclir. Gülcemal vapuru, Dolmabahç" açı-

Cülcemal , nvelisi ıı:iin saat 12 da .(DeYamı 2 inci sahifede) 

M. Bitler Hamburg Belediyesinde 
söyliyerek programım izah 

bir nutuk 
etti 

HAMBURG, 18 A.A. 
- Bayraklarla donan • 
mıt olan tehir tayyare 
ile muvasalat eden M. 
Hitleri parlak bir suret 
te karıılamıtlır. M. Hit 
ler doğruca belediye • 
ye gitnıif ve orada vali 
kendisine aaınimi bir 
ho?medide bulunmut • 
tur. Mütealnben Hitler 
limanda Schlesvig harp 
gemisini ve aonra da 
Blohm Vou gemi inta· 
at tezgahlarını ziyaret 
eyleıni,ı'ir. 

M. H itlerin nutku 
HAMBURG, H\ A.A, 

- Bqvekil M. Bitler, 
dün belediyenin büyük 
Salonunda bir nutuk i .. M . Hitler Leipzig'de bir nümayiş em.asında •• 
rat ederek ezcümle demiştir ki: talar zariında efkan umumiyeyi ka· 

"Reisicumhurun ölümünden sonra nttn-mak ve beynelmilel karışıklıklar 
müteaddit ecnebi unsurlarla bazı mat- ve dahili mücadeleler vukuunu bildire-
buat, Almanyarun ıefsiz kalacağı haf • ( Devamı 6 mc ı sahifede) 

~Hususi idarelere ait 50 
bütçe tetkik edildi 

Dahiliye Vekaleti üç senedenberi ne 
yaptıklarını belediyelerden sordu 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Dahi- I 
Jiye vekaletinde müteıekkil komisyon 
hususi idarelerin bütçelerini tetkike 
devam etmektedfr. 

Bütçeler hususi idarelerin maaı ve 
ücretleri hakkındaki son kanuna göre 
hazırlanınıtlır. Komisyonun tetkik et• 
tiği 50 bütçeden 36 bütçe ali tasdike ik· 
tican etınİfl:İr. 

Belediyelerin faaliyeti 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Da-

hiliye vekaleti belediyeler kanununun 
neırinden bugüne kadar geçen 3 sene 
zarfında belediyelerin hudutları da
hilinde planlaıtırma, elektrik, su ve 
İmara ınüteafük yaptıklan faaliyeti bir 
tamim ile bütün belediyelerden sor
muştur. 

Belediyeler faaliyetlerini lS teıı· 
rinievvele kadar bir raporla vek&lete 
bildireceklerdir. 

Stratosferde sey.qahat 

İki genç Belçikalı büyük 
bir balonla havalandılar 

15.000 • 17.000 metre irtifaındaki .suaları ve va
ziyeti tetkik edecekler' 
ve burada tayyarelerle 
seyyahat edebilmek im 
kanlarını arayacaklar 

HOUR-HAVENNE, (Belçika), ~8. 
A.A. - 29 yaşında M. Maı< Cosyn• ıle 
23 yaıında M. Van der Elsi ~ün a

1
ktarn

dan beri profesör Augustc Pıcard •n ıe
riki meaaisi Dest Appes ile birlikte ıtra 
tosphere balonunun. hazırhklariyle me~
guldürler. ·B~o~! Pıcard ın .. uçuııunun 1• 

kinci yıl donumu olan bugun uçaeak
t <r .Balonun Çekodovakyaya doğru yol 
alacağı zannedilmektedir. 80 mütehauıs 
balonun montajı için buraya gelmiştir. 
Balon, M. Picard'ın balonu tipindedir. Fa 
kat pek çok islah edilmiııtir. Bir para
ııütle mücehhez olan sepet bir anza vu· 
kuunda ıukutu ağırlatmak suretiyle a
limlerin balondan çıkarak zati paraşüt
lerini kullanmalanna !mkan verecektir. 
Alimler 17.000 metre olan azaıtÜ yük· 
ıeklik rekorunu kırmak istemiyorlar. U
ÇUf münhasıran ilmi mahiyette olacak 
ve bilhana Kosmos ıuaları tetkik edile
cektir. Balonun titirilmeıine gece yarı-

(Devamı 6 ıneı sahifede) 

Strato~lere cıflan Kosynis ve \fan der 
Elstin bindikleri balonun kabine pen• 

cere:sinde Vaa ' Jer El•t 

. 
1 
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TARiHi TEFRiKA: 1 18 

ittihat ve Terakki! 
HARİCİ ABERLER 

:..-,:_~.·. ,.. -··, j ' 

(BAHAEDDiN ŞAKIR 
Her hakkı mahfuzdur. 

BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 
Yazan: A. C. 

Avusturya Mes'elesi 
• ••••••• Evkaf la müstecirler arasında 

Abdülhamidin Hırkaişeri/i ziyareti 
esnasında bir suikast tertip edilmişti 

M. Mussolini Avusturya Başvekili ile 
manevralar esnasında görüşecek 

İ'i:alya Başvekilinin Habiihurglaı·ın iadesi için 
her türlü projeyi reddedeceği bildiriliyor 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Evkaf yerleri için evkaf iclarelerile 
müstecirler arasında 931 ve 932 senelerinde icar akti yapılmış bulu· 
nan yerlerin 3 senelik/eri en çok yüzde 20, iki sene~ikleri ele yüzde 
10 tenzili suretile tecdidi mukavele edilmesi takarrür etmiştir. 

Mekfupcular arasında değişiklik Diran Kelekyan efendi bir haf
ta sonra Parise yazdığı ikinci bir 
mektubunda bu meseleye dair 
şu tafsilatı veriyordu: 

"Son haftayi nasıl ıztıraplar 
içiııde geçiraiğimi tarif. ~emen:ı. 
Hüseyin Beyle haremının tevkıf 
edildiklerini haber alalıdan beri 
geceleri uyku uyuyamıyorum. Ni
hayet bu sabah İstanbuldan gelen 
haberde tevkif olunanların tahliye 
edildiklerini haber alarak fevka -
Jıide sevindim. Fakat nasıl olmuş, 
tahkikat ne netice vermiş, Yusuf 
İzzettin efendinin ismi meydana 
çıkmış mı? Kenaisi rahatsız edil
rnis mi ? Buraları malum değil. 

. Çünkü tevkif at yapılalıdanbe
ri Yusuf efendi ile irtibatımız büs
bütün kesilmiştir. Yalnız bildiği
miz bir şey varsa o da sizin ve be
nim tahsisatımıza dair efendinin 
el yazısile yazılmış bir hesap ka
ğıdının dahi Abdülhamidin ca • 
susları tarafmdan alınmış olma • 
sıdır. 

lstanbuldaki arkadaşlarımız bu 
işin iç;.nde bir denaet olduğuna 
hükmediyor. Y" Fazılın zevcesi 
ve yahut Paristeki firari paşalar 
tarafmdan yapıldığı zannediliyor. 
Böyle mühim bir işin sadece hitam 
buluvermesi de beni ayrıca endi 
şeye aüşürüyor. Bunun hikmeti 
ne? Acaba yakayı kurtaımak için 
bir oyun mu çevrildi? Yoksa tu
ulan zaaf göstererek başkal.armı mı 

Tehlikeye soktular? Hiç bir şey 
bilmediğim için hiç rahat değilim. 
Bu tevkifat hakkında burada Ah
met Celalettin paşaya lstanbuldaki 
vekil" nden aldığı mektuplar hari
cinde pek ihtiyatlı olarak malumat 
veriyorum· Mesela hesap kağıdı me 
selesinden hiç bahsetmedim. Çün
kü paşa Abdülhamidin kendisini 
ve beni öldürtmek üzere mısıra 
adamlar gönderdiğini zannetti
ğinden zaten telaş iç"ndedir ve o
na göre tedbirler almaktadır. Şim
di bizim hesap pusulası meselesi
ni de açacak olursam bilirsiniz ki 
hem itiraz etmeğe başlıyacak, hem 
de telaşı artacaktır. 

Parise Avukat Celal bey isminde 
bir'si geliyor. Bu zat bir dereceye 
kadar şüpheli olanlar zümreıine da
hil bulunduğundan ve hususile 'u 
aralık Ahmet Celalettin paşanın 
etrafında dolaşarak para çarpmak 
gayretinde bulunduğundan kendi
sine tesadüf ederseniz ona göre 
1 isan kullanırnısız.,. 

Bu aralık doktor Bahattin Şakir 
bey Abdülhamide kar~ı yeni bir su
ikast hazırlamak için Diran Kelek
yan efend le müzakerede bulunu
yordu. Bu suikast ramazanın on be
şinde Abdülhamit Hırkaişerifi ziya 
ret etmek maksadile Sarayburnu
na geçerken yapılacaktı. Bu mak
satla Süğütlü yatının geçeceği yer
lere bir kaç mayn dökülecekti. 
Bunu ancak ermeniler yapabilece
ginden doktor Bahattin Şakir bey 
Mısırdaki ermenilerden bu işi be
cermeğe kab"liyeti olanlar bulunup 
bulunmıyacağını soruyordu. 

Diran Kelekyan efendi bu iş hak
kında uzun uzadıya ~tkikat yap
tıktan sonra Doktor Bahattin Şakir 
beye verdiği cevabında diyordu ki: 

"Detsaadette zalim aleyhine ye
ni bir teşebbüs icrasına gelince 
tarafı alinizden !Öylenen fey yapı
lamaz. Çünkü ramazanın on be.in
den evvel deniz traklanıyor. Fa
kat denize mayn dökmek kah'! 
olamazsa bu teşebbüsümüzden vaz
geçilmesini istilzal etmez. Burada 
yeni bir bomoa ihtira edilmiştir. 
Bu ihtiram tatbiki mümkün şeyler
den olduğuna geçenlerde yaptığım 
ufak bir tecrübe ile kanaat hasıl 
ettim. Eğer lazım olan para bulu
nursa, ben bu işi başa çıkarabilece
ğime emnim. 

Buradaki icap eden tahkikatı 
yaptım. Yıldız nişine ka,..ı yapıla
cak yeni te,ebbüs, muhtemel ve 
gayri muhtemel masraflar dahil ol
mak üzerede yüz bin ile yüz elli 
bin frank arasındadır. Bu paranın 
içinde gayet ince yapılmı• makine
ler (bombalar) bedeli de vardır. 
Yeni teeşbbüs elektrik kuvvetinin 
gayri memul ve bütün nevi
cat bir tatbikine müstenit olacak· 
tır. Bu babtaki tedarikatı, icabı 
halinde binnefiA kendim yaparım
Çünkü yeni usulün nazariyesi tama 
mile gizli tutulmaktadır .• ,. 

Diran Kelekyan efendin'n yeni 
ihtira edildiğindtm bahsettiği ma
k :neli; elektrikli bombalar ile Dok
tor Bahattin Şakir bey çok alaka-

dar oluyor ve onlar hakkında taf
silat istiyordu. Diran Kelekyan e· 
fendi, bu ihtira hakkında tafsilat 
verdikten sohr;:- c iyordu ki: 

"Yeni faaliyet hakkındaki pro
jelerin fenni cihetini elbette dik
katlice okumuş::unuzdur. ihtiram 
ne kadar mühim olduğunu anla
mıtsmızdır. ihtiram bizim işte tat
biki usulü ise daha mühim ve daha 
mükemmel olarak düşünülmü.tür. 
Eğer tütün tabakası hacminde üç 
dört kutuyu saraya ithal edip mü
nasip yerlere vazedecek emin bir 
adam bulunursa projenin muvaffa
kıyetle neticelenmesi kat'iyen e
mindir. 

Maamafih, emin b:r adam bulu
namazsa bombaların ucurtmalar 
uçurtarak saraya ithal e"dilmeleri 
de imkan dahilindedir. Bendenizin 
bu işleri tamamile bilir ve hergün 
tecrübeler ve tetkikatı fenniye ile 
uğraşır Avrupalı dostlarımdan al
dığım haberler muvaffakıyeti fen 
noktai nazarından muhakkak gös
termektedir. Fakat henüz bazı mas
raflı tecrübelere lüzum vardır. E
ğer cidden bir ~ey yapılmak arzu o
lunursa fenni tetkikat İçin on bin 
nursa fenni tetkikat için on bin 
frank ve ihtiram bilfiil tatbiki için 
de yüz bin franktan iki yüz b · n 
franga kadar bir masraf ihtiyar ey
lemek lazımdır. Bu masraf yapıla
bilirse muvaffakıyet ümit olunabi
lir. Yoksa birkaç para ile bir şey 
yapılması i '. tenilirse hiç bir semere 
hasıl ed lemez. 

ROMA, 18 (A.A.) - Manevralara ı 
İştiraki mukarr-er krtaat, muayyen mın· 
takalarda tecemmü etmeğe baılamıılar
d.r. 1904 ten 1908 e kadar ihtiyat sınıf
larının talim ve terbiyei askeriyelea-i 
ikmal edilmiştir. 

Florence ile Bolonya arasındaki yol
larda, kıtaatın daimi faaliyeti görül -
mektedir. 

ROMA, 18 (A.A.) - Salahiyettar 
mahafil, 1 tal ya ve Avusturya baıvekil
leri-nin manevralar esnasında teli.ki 
edeceklerini beyan etmektedir. Müla
katın mahalli, henüz tesbit edilmemiı
tir. 

ROMA, 18 (A.A.) - Havas ajan
sı muhabiri, M. ~ussolini ile M. 5chuı 
c:hing arasındaki mülakatın Florc lce' .. 
da vuku bulacağını İstihbar etmiştir. 

Ar§idük Otto nerede? 
STOKHOLM, 18 (A.A.) - Arti

dük Otto, bugün meçhul bir semte 

ROMA, 18 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: 

Stefani ajansı, M. Mussolininin 
manevralar esnasında M. Schusc.hing'e 
mülaki olacağını teyit eylemektedir. 

Avusturya lehinde derpiş edilecek 
tedb:rlerin beyrelmilel mahiyette ola
cağı anlaşılmaktadır. 

Buna binaen, Schuschnig .. Mus.aoli 
ni mülakatı daha genit diplomatik gö
riişmelere b:.- mukaddeme olacaktır. 

BUDAPEŞTE, 18 (A.A.) - Roma
dan alınan haberlere nazaran, M. 
Musaolini Habsburg hanedanının iade
si hakkındaki her türlü projeyi redde 
dece~tir . 

Buna binaen, 1 talyarun teşebbüsü 
lngilterenin bitaraflığını temin ve 
Fransayı da küçük itil5.fı te•kine sev
kedeceği hakkındaki lejitmist tasavvuru 
bundan sonra tehlikeye düşmüı gö
rünmektedir. hareket etmiştir. 

--=-~~~~~-----~--~~~~ 

Amerika da 
Şiddetli yağmurlar yağdı 
kuraklık tehlikesi kalmadı 

CHICAGO, 18. A.A. - Şiddetli yağ
murlar cenubi garbi mıntakasında ku
raklığa nihayet vermi§tİr. 111inois, Mis
souri, lova, Kansas ve Michİ17an•da-mah
su:ün kı~m~n kurtarılması umi~ edil .. 

m<ktedir .Ku<aklık mıntaka'.arında ha
raret derecesi inmiştir. 

--o-

Amerika ve milletler 
cemiyeti 

LONDRA, 18.A.A. - Hoover idare
si :zamanında hariciye nazareti ıefi olan 
M. Henri Stimıon Daily Tele!fraph ga
zetesinde Amerikanın Mill~eler Cemiye
tiyle mütesanit olduğu tezini müdafaa et 
mektedir. M. Stimson demokrasiye iti • 
mat beyan etmekte ve mutlakiyet usulü
nün tedricen azalacağını ve yahut ceb
ren değişeceği kanaatinde olduğunu bil· 
dirınektedir. 

M. Stimson diyor ki : 
" Biz, cihanı müşterek medeniyetimi· 

zi harbe karıı mubafaz için giri1tiği ha· 
yati savatında en eyi tefçi edecek vazi
yette bir milletiz." 

Çocuk felci 

Almanlar --
Sarre gazetelerinde yapılan 
neşriyatı protesto ettiler 

BERLIN, 18 (A.A.) - Alman hü
kUmeti Sane hükllmet komisyonuna 
şifahi h:r nota vererc.k Sarre'da çıkan 
bazı gazeteler tarafından Hindenbur • 
gun ölümü münasebetile Almanya ve 
A~man hükU.metleri ve hatta mütevef .. 
fa reisicumhur hakkında yapılan teca
vüzleri protesto etmiştir. 

Hükumet, bu kabil görülmemiş ifrat 
hareketlerinin milletler cemiyeti ta .. 
rafmdan idare edilen bir arazide vuku 
bulmasını ve hükUmet komisyonunun 
mUdahaleye lüzum görmemesini hay .. 
retle karşılamakta ve mez.kUr komisyo
nun bu hareke!ini de şiddetle protesto 
ederek bu han.kellere karıı İcap eden 
tedbirlerin İttihazına intizar eylemek· 
tedir. 

Prens George ve 
Yugoslavya 

BLED, 17.A.A. -lneilter Prensi 
George buraya gelmiı ve Yugoslav 
prensi Paul nezdine gitmek için Bohine 
gölüne hareket etmi tir. Kral Alekaandr 
ile M. Yevtiç'in de pazartesi günü ora
ya muvasalatına intizar edilmektedir. 
-~~~---o,-~~~-~-

y eni grevler 

Bizim rical gariptir. Böyle ciddi 
iflerin hokkabaz oyunu gibi başa 
çıkarılmasını a .. zu ederler. Onun 
için birkaç lira çarpmak emelinde 
bulunan maceraperestler onlarla 
muameleye girişip hemen muvaf -
fakıyet kazanmak vadile biçarele
ri kolaylıkla aldatırlar. Biz bitta -
bi bu gibi oyunlara yaklaşamayız. 
Fen de, onun tatbikatının verebi
leceği ümitlerde meydandadır. Si 
zin gibi fenle uğ.'1.'}mış bir zat ko 
!aylıkla hesap edebilir ki işte ne 
derecelere kadar ümit vardır. Fa
kat ~urasını unutmamalı ki bu ıh -
tira bizim tatbikat için icat edil • 
memiştir. Arzu ettiğimiz işe tatbi
kı yeni tecrübelere, yeni tetkikle
re mühlaçtır. Bu tetkikatı yapa - Bir Amerikalı doktor mü- Yüı:: binlerce amele grev 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Dahiliye vekaleti mektupçular a· 
rasıncla bazı değişiklikler yapmak tadır. Hazırlanan liste ali tasdike 
arzeclilmiştir. 

Askeri terfi listesinin tetkiki 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Askeri terfi listesinirı hazırlanma• 

sı bugün~ercle bitecektir. M ili Mü clafaa vekili listeyi tetkik etmek Ü· 
zere bugün şehrimize gelmiştir. 

Nafıa ve Maliye Vekilleri Ankarada 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Nafia ve Maliye vekilleri bu sabah 

saat 9 ela hususi trenle şehrimize gelmişlerdir • 
KAYSERi, 18.A.A. - Nafia ve Maliye Vekilleri bugün saat 

16,55 ele halkın samimi tezahüratı arasında şehrimize geldiler. lstas· 
yoncla Vali, Kolordu Kumandanı, askeri erkan, asker ve polis mül· 
rezeleri, bando ve binlerce halk ta rafından karşılandılar. 

Vekillerim:z istasyonda yarım saat kadar kO:dıktan sonra yine ay• 
nı trenle hareket ettiler. 

T ahsisatsız borçlar ödeniyor 
ANKARA, 18 (Telefonla) - 928, 931 seneler;ne ait tahsisatsız 

borçlarla mahsubu umumi kanunu na tabi 10 liraya kadar olan alacak· 
ların nal.ten tecliyes:ne bugünlerde başlanacaktır. 

Maliye vekaleti bu husus için clefterclarlıklara bir tamim hazırla• 
maktaclir. 

• 
I zmir panayırını Başvekilimiz 

açacak 
IZMIR, 18.A.A. - Beynelmile 1 9 Eylül panayir komitesi Vali Ka· 

zım Pasanın reisliği altında ve her gün panayir yerinde toplanmakta· 
dır. Ge~eyi gündüze katan bütün bir faaliyet, artık büyük eseri göste-_ 
riyor. Uç gün evvel lzmiri ziyaret eden Alman mühendisleri bu eseri 
çok takdir etmişler ve Avrupaclakil erle mukayese yapmışlardır. Bütün 
iş:er fen ve ihtisas adamlarının eli nelen ve nezaretleri altında çıkıyor. 
Büyük küçük pavyonlar güzellikte ve zarafette müsabaka açmışt.ır. 
Gümrük ve inzibat daireleri teessüs etmiştir .Ayın 23 ünde bütün ın· 
saatın ana hatları bitmiş olacaktır. Panayiri bizzat açmakla şeref ve· 
~ecek olan ismet Paşa Hazretlerin in 25 Ağustosta lzmircle olacakları· 
nı selahiyetli makamlar .~öylüyor. Pavyonlar dolmuştur, müracaat ka· 
panmıştır. Y a;nız açıkta arsa alarak pavyon yapanların yeni müracaat· 
leri ağustos 20 ye kadar devam ecl ecektir. 9 Eylül kurtuluş bayramı· 
nın faal komitesi ele zengin proğramını hazırlamaktadır. 

I zmirde incir pi_Qasası açıldı 
IZMIR, 18 (Telefonla) incir piyasası nihayet bugün borsa· 

ela sekiz kuruş otuz paradan açıla bilmiştir. , 
Aydın clemôryolu idaresi kilometre başına bir ton İncir nakliyatı ı· 

çin daha iki kuruş tenzilat yapmıştır. 

iş bankasının 
Onuncu ytlı --

Arnavutlukta vaziyet 
ATINA, 18 (Milliyet) - KorfosS 

gelen bazı Arnavutlann verdikleri m*• 

lümata nazaran Amavu~lukta vaziyel 
gayet endite kesbetmi,~ir. 

cak adamlar da ne kadar fikir ve h" b 
maksat tak;p eden zevattan olsa· ım İr aşı keşfetti lehine rey verdiler Açılacak ser~i on gün 
!ar, kendileri zengin olmadıkla • FILADELFIA, 18.A.A. - Meıhur NEVYORK, 18.A.A. - 355.000 yün kadar devam edecek 

Köylüler sıkça sıkça harekete ı.i
yam ebnekte ve bu hareketleri ıiddet· 
le bastırılmaktadır. 

rmdİı tecrübeleri ceplerinden öde doktor John Koluner, çocuk felesine karıı ve ipek amelesiıü ihtiva eden sendika-

l H b 
b:r aşı keşfetmit olduğunu ilan etmiı· lar, mümessilleri, iplikçiler sendikası- Memkketin iktisadi hayatında mÜ· 

yemez er. atta izim için çalışa- tir. nın grev emrine itaat lehinde rey ver- hiın b:.r rol oynamakta olan iş Ban'.<a· 
cakları zaman maişetlerini de te • M ·ı h · • · mi•lerdir. ıınrn tcsı'•ı'nı'n 10 uncu yıldönümü mü • umaa ey , aşının tesirıni. ısbat içın, 'S 

min etmek lazım gelir. 500,000 pamuk amelesi miime•siDeri nasebetile 26 ağustosta açılacak olan 
E maymunlara, kendisine ve muavEnine şi- d'!---L 

.ğer hokkabazlık degı" · J, cid • d. e du.·· n grev lehinde rey verdiklerinden, sergi haz;oUdarına devam e 1 """"le· 
d rıngalar yapmııtır. Bu aşr, maymunların ı k · 

en '' arayan bir haıniyetkar çı- ış erı ter e hazır olan amele yekunu, dır. 
k b d . amıidifikarisinden alınmıştır. Ve nik- 825,000 e baliğ olmuştur. Serginin hazcrlanması Sa'.! hallin Re· 

arsa, en enız diğer cihetlerin ropların vücut üzerindeki tesirleri baş· fik Bey !:&rafından deruhte edilmiıtir. 
tertibatile binnefs meşgul olmayı lam~zdan 6 hafta evvel yapılması la· japonyada zelzele Sergi için Galatasaray lisesinin alt 
t~hü~ ederim. Fakat öyle biı ı ha zımdır. katında dokuz oda tahsis edilmiştir. 
mıyetkar zuhur edeceg"ı'ne u··mı· • 8 .... h TOKIO, 18.A.A. - Nazayo civarın- Bu odalardan her biri iş Bankasının ulun ayatta muafiyet temin edebil- d "dd tr b" ı el dim pek zayıftır.,, a I'. e 1 ır ze z e hissedilmiştir. muhtelif iktisadi ve mali teşeb!ıüslerde 

F
"lhak k m<k için aşının 3 hafta sıra ile yapılma- Demıryolu münaklatı münkatidir. Zel- faaliyetini canlı bir şekilde gö&termek-
ı i ·a öyle bir hamiyetli a- sı kafidir. zele merkezinin, Nagoyadan 50 mil me- tedir. 

damın çıknıası ümidi yalnız pek Doktor, bu aşının taammüm edeceğini safede olduiru zannolunuvor. Serginin methali, Büyük Gaziye ta-
zayıf değil, muhal idi. Netekim öy ve bunun pek ucuz bir fiyat ile yapıla- Zelz~lenin şiddet;, halkı evlerinden zim mahallidir. Burada Gazinin veci-
le de olmuştu. Yüz, iki yüz frank- bileceğini ümit etmektedir. kaçmaga mecbur etmiıtir. zelerinden bir kaçı bulunacaktır. Diger 
lık. ifleri, zorlukla görebilen terak- daireler bankanın tasarruf, şeker sana· 
k Markın karc:ılıg"' 1 yü yüniı, ipekiı gibi sanayide ve si-

1 ve ittihat cemiyeti yüz çurtma ile havadan yapılması ta- Y gortacılıkta faaliyetine tahsis edilccek-
iki yüz bin frank! k b, · · ' d'l BERLIN, 18.A.A. - Reichsbankın bi- · 

• • 1 ır ışe savvur e ı en yeni icat bomba sui 1- tır. 
gırı,emiyeceg"i için Abdu""lham·ı- k 1 • ançosuna nazaran, evrakı nakdiye kar- Sergi büyük merasimle açılacak ve 

asl en tamamile akim kalmı•tı. ı · nı"sbeti' haf 
de denizden, karadan ve U· _ Bitmedi "..... ~ıe~'2_ 18 e çı~~ır. la zarfında 2-14 on gün kadar halka açık bulundurula-

l,~-::------~------~--~~-~~w=~~· -----) 
Bi MAT UATI DA KLARIMIZ 

Venedik'te Sinema 
• • sergısı 

. Sinem.a faaliyetine Türkiye dahi if· 
1'!'0 k e~ıyor. Türkiye, yeni açıla11 İllin
cı sergıye .~+tirak etmekle bü;ük bir 
nezaket gostermlf· tir G T .. ı .. . 

1 
• enç ur,..ıye, 

sınemacı ıktu ilk adımla t b 1 k ad rı u 1"U~ u un-
~aHt hır. !!,erg~de gÖ•terilc11 L<:blebi
cı ar oraga lılmini tecru··be f'j . 

f ' ı rıu sa-
yan;r;, Bu ılm halkın hali tcbı"d ·· . " l "d . . ı l! llU• 
:zel ve orııına a etlerını gOst~·ı·i> 
Musikisini, operet -lempolarına ben~:: 
tebiliriz. Mevzuu da basit ve sadedir .. 

Sergide bu gece gösterilen en güzel 
proğram, Alman proğramıd1.r. Bu film, 
Alla',..,n çevirdiği Flüchtlinge filmi
dir. Mev;r;uunu yazan Gerard Menzel 
ve filmi çeviren Ucicky'dir. 

. Kate Fon Najy ile Hans Albert bu 
lılmde rol alml§lardır. 

. Bu fil~, Çin ahvalini göstermekte· 
dır. Ve Çın'de çevrilmiıtir. Film, Man
~urya kıt'?8ını elde etmek için Çin 
ıenerallerı tarafından yapılan dah ·• 
li harpleri gösteriyor. 

1 

Film şu tar;r;da başlıyor: Harbin 
fehri düımanın müthiı ateıine marıu: 
kalıyor. Ahali bu şehri terkederken 
•efil ve perifan halleri görülüyor lıi 
lılmdel:ı.i en mühim ve en leci manza .. ' 
ra budur. Filimde bütün teknik vası
taları kullanılnaııtır; binlerce tabii· 
manzaralar ~Ö$lerilmi,tir 

Filmin eaa.s ıneuzuuna ~elince; hic· 
r~t edenler arasında Lautl.U namr.nda 
bır Alman mühendi6i vardır. Bu Al-

man kı;r; kardeşile beraber idi. Kızın 
ismi Kiristina'dır. 

Bu iki karde§ Sovyet Ru•ya'ya hic· 
ret etmeğe mecbur oluyorlar. Yolda 
maruz; kaldık/an sefalet burada canlı 
bir surette tasvir ediliyor. Bunlar Sov .. 
yet Rusya' da hiç bir yardım göremi
yorlar. Az zaman sonra imtiyazlı ara· 
ziye geçmiye muvaffak oluyorlar ııe 
burada da perişan bir halde kalıyor
lar. 

iki kardeş bu hazin şerait içinde bir 
adama te.adül ediyorlar. Bu adam 
e•ki Alman muhacirlerinden olup çok 
zamandanberi Almanya'yı terketmiş 
ve hatta vatarunı unutmuıtur. ilk na
zarda bu zavallılara karşı ehemmiyet 
Ve~~miştir. Bilahara hakiki vaziyet .. 
ler~nı. anlayınca kendilerine acımtftır. 
Krı•tınanın güzel gözleri de bunda bü
yük bir amil olmuftur. Bu zat bu iki 
ka_rd_eşe he~ t~rlü ~ardımları gö.ter
mııtır. Y enı bır plan tertip ederek şi
mendiler işletmesi İmtiyazını alm14tır. 
Ve bir müddet sonra Kristina ile evlen
miştir. 

Filmi tem$İl eden Albert büyük bir 
san'atktir olduğunu tamamen göster
miştir. 

Kate de vaziyete göre elem ve se
vinç duygulannı simasında ak.setirme
ie muvaffak olmuştur, 

"La Tribuna,, 

İngiltere'de iısizlik 
Londradan bildiriliyor: Bugün ~Ü 

resmi rakamlara nazaran Büyük Bri
tanyada iısi;r;lerin adedi 25 haziran -

dan 23 temmuza kadar 33,674 artmıı 
ve işsizlerin me~muu 2,126,260 §a ba 
/iğ olmuıtur. Sıgorta edilmiş ve işe 
girmiş amelenin adedi 27 bine dü§mÜf 
tür. Geçen sene ayni müddet :zarfın -
da işsizlerin adedi 315,915 daha faz
la ııe sigortalıların adedi de 394000 
daha az idi. lfsizliğin artması, her şey · 
den evvel mensucat, deri ve madeni 
eşya sanayii ile inşaattaki faaliyetin 
az.almasından ileri gelmiftir. 

(Neue Freie Presse) 

Tehlikeler ocağı 
Le Monde Slave mecmuasında Eti

enne Fournol, "Merkezi Avrupa tıe 
Hit/erisme., hakkında bir makale neı· 
retmi§tir ki, bunda ezcümle şunları ya .. 
;r;ıyor: "Herkes dikkatini müstakbel 
harpten kimin mes'ul olacağı noktası
na tevcih etmi§tir. Ben bir Avrupa ha
rita.sı ftl!.'!:llJVur ediyorum ki, üzerinde 
mevcut muhtelif yolların istikametle
rini tayin eden bir çok el işaretleri var
dır. Ve bu eller Almanya'ya doğru çev 
rilmek suretlie tehlikeyi gösterıyorlar. 
Aorupa'da hiç bir kimse harp tehli
kesinin yalnız; Almonya'dan gelebile
ceğini düşünmüyor. Bu sebeple herkes 
harp tehlikesine karıı vaziyet alıyor ııe 
ihtiyati tedbirler ittihaz; ediyor.,, 

(Prager Presse) 

Bulgaristanda mensu
cat sanayii 

sesesi vardı. Bu müesseseler teıviki 
sanayi kanunundaki müsaadelerden 
istifade etmi§lerdir. Bu müesseseler • 
den 171 tanesi şirket halinde Ve 55 
i müstakil firmalardır. Tanzim olu • 
nan son raporlara göre bu müeasese .. 
lerin memleket dahilindeki satışları 
2,049,450 levaya ve ihracattan da an 
cak 1 milyon levaya baliğ olmuştur. 
Bu sanayide çalışan işçilerin adedi 
17,065 tir • 

lngilterede Tren 
gezintileri 

''La Journie /ndustrielle" den 

Yolcular bunu wnumi bir ihtilal• 
alamet telakki etmektedirler. Ahrnel 
Zogonun mevkii sarsılmıtlır. Ara.9: 
vutluğun tekrar ltalyaya istinat etrn.,. 
istediği :ıannolumnaktadır. 

Bıaiklet oampi yon ası 
LEIPZIG, 18 A.A. - Dünya bisiklel 

şampiyonası neticeleri: Bisikletli fot' 
bolda Almanya, Belçikayı 9-2, lsviçr<• 
Çekoslovakyaya 13-1. Belçika, ÇekoılO" 
vakya'yı 5-4 ,lsviçre Belçika'yı 10-2, j\I· 
manya, ekoslovakya'yı 10-3, AlmanY" 
lsviçreyi f>.S yenmişlerdir. 

Başvekil Hz. 
Döndüler 

(Başc 1 inci sahifede) 
ğmda demirledikten sonra, Dahili~ 
vekili Şükrü Kaya, Maarif vekili ı\111• 
din, İnhisarlar vekili Ali Rana, Ri1" 
seticumlıur umumi katip vekili H_..d 
Rıza, seryaver Celal, muhafaza kıtal';. 
kumandanı lomail Haklu Beylerle J( 
ordu kumandanı Sali.lı paşa ve di8'"' 
zevat Sakarya motörile vapura geçıııif 
ler, beyanı hoş amedide bulunmu~ar .• 
dır. Bunu müteakip, Baıvekil Paş• ;: 
le Celal Bey motöre binmiıler ve 0° 
mabahçe sa»ayına çıkılmııtır. 

Gülcemalde bulunan diğer zeval 11 

motörlerle kar:ıya ç•kmıtlardır. 
Öğrendiğimize göre Baıvekil l'•ı' " .. Hz. ağustosun 27 o inde 1 zmiri tefl'l' 

deceklerdir. 

Ce!AI Bey bu akşam gidiyor 
iktisat vekili Celal Bey, konterıi"". 

işleri ile meşgul olmak üzere bu ,.!ı 
şam Ankaraya hareket edecektir. ...... 

Celiı.l Bey lş bankasının 26 "~~ , 
tosta tes'it edilecek onuncu yı~11 1J t' 
mÜnde bulunmak üzere 25 ağu•l0' 
ıehrimize dönecektir. 

-~~ .............. ~~._.---~ - d 

istatistik müdiriyetinin neıriyatı -
na göre 1933 senesi nihayetinde Bul
l(aristanda 226 örgü ve dokuma müea 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~......;~~----...;;...; 

Deniz gezintilerini tertip eden se· 
yahat te§ebbüslerinin gitgide artan 
muııaffakıyetlerinden mülhem olan 
ba;r;ı lngili;r; şimendifer kumpanyaları 
§imdi lngilterede kara gezintilerinin 
tertibine karar vermİf bulunuyorlar . 
Bu gezintilerle tren güzergcihla"nın 
yakınlarında en güzel manzaralı ve 
en pittoresk olan meaireler., memle • 
ketin ve cioarın tarihi kıymeti olan 
ve güz.ellik/erile milli edebiyatta fÖh 
ret bulm"f köyleri, kasabaları ve şe· 
hirleri ziyaret etmek kabildir. Geçen 
sene bu maksatla bir gezinti treni 
"Train - Croisiere,, tertip edilmişti. 
Bu trenin adı Northern Belle, şima • 
lin güz.el kı;r;ı idi. Trende salonlar ka
bineler ve sair toplantı yerleri var • 
dır. Bu trende altmıı kadar kqi yer 
alabilmq idi. lngilterenin §İmalinde 
Ve l•koçyada geçme.oi müşkül olan sa 
hal arda tren iki kı.,na aynlıyor. V" 

ilk önce yolculanı taşıyan altı va!~ı 
gezintiye devam ediyordu. işte t;({e~ 
munt~;r;am bir efkilde devam e 1 Y"I 
bu faıdeli gezinti nihayete kadar y1f 
culara memleketin afyanı temaıa ı1' 
lerini en kısa bir müddet zarfında)°' 
en ehven ferait dahilinde gör"'', • 
imkan vermiştir. Bütün gezinti "'h~I 
rafı adam başına 20 •terlin veY0 

11( 

takriben 1,600 F. F. dır. Konfor ııe bi/1 
vis bakımından en titiz yolcula~ 

1 
r • 

memnuniyetlerini. Bizliyemet1111 e 
dir. 
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Yeni bir zanaat! Ed ııı Frtın.cız muharrir/erden Cle- ebiyatta buhran 

"1 eııt. Vautel'in (Sadakatsizlik Dünyayı saran buhran edebiyat 
d evıırni) isimli bir yazısını oku- EKONOMi POLiSTE MAARiFTE BELEDiYEDE ta da tesirini gösterdi. Son zaman 
d";ıl·Pek hoşuma gitti.Bu kendim- y la da birkaçı istisna edilirse evvel 
N~ on~an ilhamlar aldım. umurta Dün üç yerde Maaıif Vekili Lağım suyu ile ce büyük şöhretler temin etmis o-

ıi~·uk~elı muharrire göre yaz n:etı p •• lan birçok muharrirler adamakıllı 
~·· 1 rnızaçlar üzerine bazı tesi rler iyasası Yangın çıktı Universitede Sulanan sebzeler ~İr eser vermekten aciz bir mevkie 
h P•yor, Cideli adamları hoppa ve - üştüler. Bazıları kalemlerini bı • 
ı.~PılpQ/.arı ağırlaştırıyor. Haydi tuz S h • l d raktılar. Birçok yeni istidatlar to-
~ ~nız suyunun bahi kuvveıler a il pıyasa arımız a hafif Kartalda bir kısım orman Dün de profesörlerle uzun Bu gibi bahçıvanlar hak- hum halinde çürüdüler... Ancak 

lı.ıbıne müsait bir tesir yaptığını bir faaliyet var ve fundalıklar yandı uzadıya görüştü kında zabıt tutulacak tohumlardan bünye itibarile daha 
lı'ft ıd et.•ek bile ağır bas,iı tababe- Yumurta piyasası mevsim dolayı- Dün <:....Lrimiziın ;;,. muhtelif yerin- Şi•lı," Pangaltı, Kurtulu• tarafla- mukavim olan bazı iskeletler, ha-., IQ 'F'' -· Maarif Vekili Zeynelabidin Bey ' ' yat ' t · b' k"l.J F" 
,..

11 
V&ıye ettig" ı" afı"f ılıca suları - sile durgunluğunu muhafaza etmek- den yangın -..L.-·•tır. O rmda geçen haftalarda çıkan tifo has ıye sız ır şe 1 ae yaşıyor... ı-... ~~. dün öğleden evvel niversiteye gele- l' tftı l'ltb?hrem faziletleri şalılandıra tedir. En çok yumurta çeken İspanya Eyüpte Otakçılarda Akarçeımede rek muhtelif fakültelerin profesörleri talığı durmu,tur. Bu taraflarda otu- ız veren, hayatiyet arzeden kuv • 

..,, ır te · • h"• l ve Almanya piyasalanndan talep az 35 numaralı Makbule hanımın ahııap ran halktan birçoklarına belediye dok Vetler i•e en.Jer .Jenecek ka.J~. az-,... sır yapacagı a ıra ge ~ ile uzun uzadıya göt"W";.,..,..ü-. ve "'~ni 0 

" u: a.u '"eıcf• el' ' dır. Son hafta zarfında sahil piyasa- ve •i;ortasız evi, mutfak knrnmda ye- · ~ • ' torlan tarafından aııılar yapılmıttır. J M 
Ş .. ı ıyor. den snesi için fikirlerini sormuııtur. aır. esela bizde bugün kalemi • 

q h larnnızda yumurta üzerinde hakiki mek ı;ışirilirlı:erı, dikkatsizlik neticesi Vekil Bey ög" ledcn so.nra Üniversite Belediyece açık lağnnlann kapatılma- d · • h 
'"e 

1
P e etmiyorum ki uzaktaki bir faaliyet görülmü•tür. Fakat umu- sıçrayan kıvılcımlardan tutupnuJ ise de aına ba•lanm••tır. Şi•li mıntak. as.ında ne, ımagına, ŞÖ retine sahip kaç . ., ı eıt • rektörü Cemil Bey ile birlikte dil ku- • ..., • k' • ·· bil" · ? K 

r" ıl'R Q~ım Yalova suİıırımn mi vaziyet henüz yükselme temayü - mutfak kısmı yandıktan sonra 'öndü- çocuk hastahane&İ arkasmdakı hına - ışı gosteıe ınz. aç tane çı -
l\Q rultayının açılına meraaiıminde bulun 

lir- ıo a.ctivite) denilen gençleş- lünü göstermemektedir. rülmüııtür. mak Üzere Dolmabahçe sarayına git- )ardan Betiktaşa doğru akan ve açık rak usta mevkiine çıkabildi? 
... e 1 • • hil .J G l' e· A 'k ı· ikinci yangın da FeneTde Hatip bulunan lig" ımlar kapattmbnaktadır. E d ·1 b'l k L k ' 

•e , .. eıırının ca iair. e ıp gör ır marı an ırmasının M mittir. ser eme ı ece H<.'.; ıtap q h üs·Jihittin mahallesinin Debağyunus Bundan sonra da kurtulu§bı açık bu- ol 
le ıf·!' .. eıiz ılıcalar hakkında boy- müracaatı yokuıunda oturan Nimet hımımın 34 ikmal imtihanları lunan lağımlar kapattırrlacaktır. Bu neşr umıyor? Vakıa bugün An • 
Ö·•-~~llnmezdi. • Belki bizde de numaralı evinin üst katında sofada bı- civarda boatanlannı Jiğon sularile su kara caddesini gezerseniz came • 
"""ır A J h · 1 k Bı"r Amerı"kan fı' t" t d k J ald ıknu Orta mekteplerle liselerin muhte- ka"nl d b · k tıL • vrupaaa su şe ır eri a nnası, ıcare o a- ra ı an mang an ç ııtır. )ayan bahçevanlar hakkında ubrt tu- a. r a ırço yeni eserler, yeni 
""CQ b sına bir mektup göndererek ihracat B t tı E al lif ımıflannda ikmale kalan talebe • im · dqı 1rıın iribirine karşı olan sa- ,_ u ekv amam! 

1 
en .Ya"':"t br: Ş!_ ar len"n ı"kmal ı"mtihanlanna Eylülün bi· tulması ve bunun önüne geçi esı nefnyat görürsünüz; fakat muhah 

"QI e • • h k l mallanmızı satmak için bazı tetebbüs •nsmen ur arı mış 1se ue ır .rsmı kaymakamlıklara tamim edilmi·•ir. k k ki b l · 
dir E: llnı te likeye ıo an .}er er lere giriıtiğini bildirmiştir. Bu finna, da yanmıştır. rinden itibaren başlanacaktır. "" a U eser enn yüzde doksan 
olq. l<ıaen bir garip tesadıil eseri tacirlerimizin fiatlarınr bildirerek nü- Bunlardan maada Kanalda PaııaJ<öy, Maarif Vekaleti mekteplere gön - Kapanma saatleri be~i sır~ ticaret maksadile yazıl -
herrob~' .orada ekseri karıkocadan muneler göndennelerini istemektedir. Kurt doğmuş, Kaymak çiftliği hudutla- derdiği bir tamimde ikmal imtihanla- Diıkki.nların kapanma saatleri hak mıştır. Ömürleri, bir kere okunun-

fh b' h al k 'k " A l ·ı ı · l n dah"J" d k" ) d t t nnın ne suretle yapılacağmı bildir .. · kaJ J J )eı ıl. • ayrı ır ast ı tan şı .a- VUS urya 1 e ıcare ı ın e ı orman ar a u uşmuı - kında hazırlanmq olan talimatname- caya ar evam e er. Kütüpha-
e E tur Y ··h· ·· ü]" •• rni .. ir. Orta ve lise bakalorya imtihan d • .: er. fendi karaciğer ve;ı.a mi . angın mu ımce gor muş ve a- ıan";,da ikmale kalan talebelerin de ik- nin son şekli dünden itibaren tatbik nelerde saklanıp gelecek nesillere 

-•ıııf b b Türkiye ile Avusturya arasında lınan tedbirler sayesinde bir kısım or • edilmektedir. Belediye bütün kayma 
ret• .en muztarip ise, hanım i:i Temmuzun 27 sinden itibaren meriye man fundalıklan yandıktan -~-a ·"-- mal imtihanları hakkında Maarif ve- hediye edebileceg"imiz eserler iıe, "lerı d -·- ~.. kamlara verdiği emirde dük.ki.nlann 
~iil'et ?el.en veya sinirlerinden fİ - te girmiş olan yeni Ticaret anlaşması dürülmüıtür. kiletinden yeni emir gelmi.§tir. kapanma gaatJeri ve hususi vaziyet- bir çuval pirincin içindeki tQflar 
rle 

1 
clçı ır. Tabii ayrı ayrı yerler- odaya tebliğ edilmittir. Kavgalar Bu emre göre bakalorya imtihan- feri hakkında yeniden ııikayet dinlen kadar nadirdir. Ancak aramakla 

)er/e Qvi edilirler. Bu ayrı a.ı:rı Mersinden ihracat lanndan tifabi olanlar ikmal imtihan memesini bildirmiştir. bulunur. 
erd k • il .. lak J Beşiktaşta köy içinde oturan Cemal lan gibi yapılacak, tahriri sualeller y k b I k I 1 I . >iıı (1 .~ ı ote ~r, geçıcı at e- Merain Ticaret odasının hazırla • ile Arif isminddci iki adam fotoğraf • ise Maarif Vekaleti tarafından ha • Ü ara a.arının te er ei< erıne Bu neden böyle oluyor? 

lir, 1' lort· flirt) lere pek müsait- dığı istatistiklere göre, Mersin !ima- çı Hüsnü efendiyi dövmekte iken me- zırlanarak mekteplere gönderilecek - fastik konuyor Hiç şüphesiz dünyaya hakim O• 

lıq11 edavi bittikten sonra bu ya- nından ecnebi memleketlere yapılan murlar görı.ıüşler ve kavgacdan ayır • tir. Bu imtihanlann evrakı biliihara lan iktısaJi buhran edebiyata da 
ıu/1 Ve muvakkat dostluklar ne ihracat geçen aylara nisbetle bir mis mışlardır. Cemalin üstü aranını§ ve Maarif Vekaletine gönderilecektir. Gürültü ile mücadele talimalna • teıir etmiştir. Birçok muharrirler 
~ il}! 

11 
•• d ·· l • li fazlala~mıştır. Bunun sebebi, ltal- bıçak bulunmu~tur. İkmal imtihanlan 20 Eylülde bite mesinde bilhassa yük arabaları için 

•er, e gor um o ur, geçer gı" ya, Belçika, Almanya ve İngiltereye Sarıyeı-de Madenci sokağında Ah- cek ve 1 Tetrinievve!de derslere baş birç<>İ< ınaddeler vardı. Yol arabacı • İyi eser çıkaracakları yerde iyi pa 
O yapılan arpa ve yulaf ihracatının mü met oğlu Hüseyin ile Hikmet araSJn • )anacaktır. lan talimatnamenin emrettiği tekil • ra çıkaracak eser yazmak hevesi-

k .... ~ıııı için bu gibi şeylerden kor b i m mikdarda artmış olmasıdır. da kavga çık.ruı, Hüseyin Ahmedi la§- l' '-l 1 [ ı, de hazırlanmağa batlamışlar ve ara- ne düşmüşler, bunun için de bir -ı R<fr k b o la kolundan y...-alamıştır. ISe Ve OrtameA ap ere ta eu8 ba tekerleklerine lastik koydunnutlar hl'/ b" h/ k b' h leı[0 •• ı ocalar ir su şehrinde MAHKEMELERDE d ta ı , ıra a , ır ara yazısı ye 
/q4Q vı •htiyacını hissederler•e mut • Yankesici kaydına başlanıyor ırArabacılar Cemiyetinin verdiği ma rine kalemlerini ceza kanunları -
tQ,11r Qyni hastalığa tutulmaya Jkı" kat•ıl kardeş Meyvahoşta sebzeci Velinia cebin- Yanndan itibaren Istanbuldaki bü- lümata göre İstanbulun muhtelif aemt nın çerçeveıri dahiline giı:en fiille-
rl~t ~tmeli ki; ayrı ayn yerlere den 3 lirasmı çalan sabıkalı Muammer tün lise ve orta mekteplerin muhtelif )erinde işleyen yük arabalan en kısa rin h;kayesine hcuıretmiflerdir. 
ler • ~ınler. Avrupada böyle • is yakalanmıştır. •ınıflarma talebe kayıt ve kabulüne zaman zarfında tekerleklerine lastik Çünkü bunu her cins halk okuyabi-

111 İ } k T ı l 1 b J k koyduracaklardır. "ııv· ernez - ayrı ayrı yerlerde te- ddia makamı veri ece OS:aş 1 ar aıı anaca tır. B lir ve her cins halk bu parayı ve· 
bi,/ ~!)edilen karıkocalann biri- Evvelki gece r-•-akçılarda bir o- Maarif Vekaleti yeni ders sene - akırköyUnde Terkos ve rebilir ... Bu romanlar, bu hikiıye-

er,n: k 1 . cezada hafifletici ıebep- ,,,_..... · d b"Jh k ı f ı h &ıı.i ·"; ontro etmeleri ıçin hu- tomobil müsademesi olmuııtur. Saat sın e 1 assa orta me tep ere az a ava gazı ler ucuzdur. Çünkü çok satılır. Ve 
eıııı ~olıs müesaeaeleri ve hiç belli ler gözetilmesini istedi 22,30 da şoför Karibin idaresindeki talebe müracaat edeceğini nazarı dik Bakırköy halkı, Bakırköyüne Ter- maliyet fiatı düşüktür. 
le4 h en kadın veya erkeği diğer Aile no.musuna tecavüz telakki et • 1902 numaralı otomobil mukabil taraf- kate alarak mektep müdürlerine bir kos suyu ile Havagazı getirtilmesi i • Birçok muharrirler doymak bil-
kh.1 eıabına takip eden erkek ve tikleri bir hadiseden dolayı Topkapı ha- tan aşağı doğ•u inmekte olan toför emir vermitt:ir. Bu emre göre; müra- çin belediyeye müracaat etmiılerdi. mi»en tecessüslere ve meraklara 
""in --ı• l · ·· Meh caat den bütün talebe mektebe ka - B ı d" B k k"' h Ik " 
,. l'VllS er varmış... ricınde ıutçü met Ağayı öldür - Fazıl efendinin idaresindeki 1832 nu - e e ıye; a ır oy a ı namına mütemadiyen kitap, yazı yeti~tir • 
re mekten suçlu Ahsen ve Reşat isimli bul edilecek ve nizami rakamını dol- müracaat eden zevata; Terkos ile Ha 

7 

~ıl~ı ~~zanaat değil. Bizde de ya- iki kardeşin son muhakemeleri yapıl· maralr otomobille çarpışmışlar, ve K.a- durmak §artile lüzumu kadar §Ube a- vagazına abone kaydolacakların lis - mek mecburiyetindedir. Her gün 

il
, ""ılır G el J . I b ribin otomobili içinde bulunan mii•te - J kt ·•t 1 J 1 1 B ciı.: • azet er e ,oy e ir mı,trr. :r- çı aca ır. teainin hazırlanmasını ve ondn sonra su un ar o usu yazı yazar ar. u 

merden komisyoncu İbrahim Bey ba - keyfiyetin nazarı dikkate alınacağını yazının sonu yoktur. Dümen lik -
Son muhakemede iddia makammı iş- d h-"' al H "-' Y • ·ı • } Aç k .. .. . gal eden Salim Bey icklianamesini ser- ım an .uuçe yar anmııtır. er ..., enı vergı erın a ınması- bilrlinnittir. rin elinJe değil, tabiin elindedir. 

•ı··ı 1 goz muessesesı detmi .. ir. Salim Bey feci oldug-u ka- otomobil de kısmen hasara uğramııı - b "} . l Belediye; esas itibarile Bak.ırköyü Tabı'.· 
aı d .- tır na ag ı ış er J~., ar a, sayfiyelerde ve kaplıca- dar hazin olan bu hadiseyi edihane bir • ne Terkos auyu ile Havagazı tes™otı - Dur! dediği azman durur, hi 
"il her tü·rı·· tak' lisan ile te•rı·h etmı·· annelerı"ne ıeca Fırında hırsız Yeni vergr"lerin alınmasına bag"lı yapılmasını kabul etmi•tir. u ıp ve nezaret ' " · ' kayelerini bag" larlar, yürü dedi_;,; 

t d H 'k' . vüz erlilt:.gi tahmin edilen iki karde - işleri tetkik eden Maliye vekaleti va- Kurbag"lı a t am ... l\ıı t e .. e e~. ~r ı ı emse mah • tirı çektikleri ruhi azabın ve vicdani Çunberl : taş fınnında tezgahtar Ha- ~idat umum mJdürü Rüıtü Bey lstan· Y r vay zaman kalemlerini layrap ederler. 
~il ... ecıl ''1bc;.lı h_.afıyelerle tahkikat teessürün büyüklüğünü, tahammül edi- Jim efendinin meşguliyetinden istifade bu!daki i~lerini bitirmiştir. Kurbağalıdere ve civarındaki semt Onun için bir,.ok eserler uzun ve 

,. il" J k 1 1 edcnk tezgahın üzerinde bulunan •-- • R .. t •• B · ı tkika · · "" .... • gun u rapor ar veri İr. lemez acılarını an•a-tmı• "e onların du- Ku uş u eyın e tı nebcesme ahalisi tramvayın kendi mıntakalan- ~hıntılı muhaverelere benzerler 
ooyl b• : tudan berr. lirayi mütecaviz ufaklık ra- g·· 1---'- d ... . "Ll"'-1 Mal. d 1 · · •• i~ .e ır müessese açılsa, di- çar olduklan haleti rulıiyeyi tahlil et- y % OTe yapı _.... egıııK ... er ıye ve- na a ge mesı ıçin belediyeye ve Ka- ve çok naaı·r olarak muharrı"rler L:'. •ak; l . d I' mİ§tir. lan Salih efendi isminde birisi yaka - k:lletİ:Je bildirilecektir. dıköy Tramvay tirketine müracaat et 

"'<letor Pken mey ana ge ınceye lanmıştır. mişlerdi. Tramvay •irketi bu müraca- dü~ndüklerini söyliyebilirler ..• 
.. Ço para kazan B .. Bu hazin davada suçluların ne ka· --o- z· t v k'l• B d ' ç •eıı h ır. u yuz • ıraa e 1 1 ursa a atı tetkik etmiş ve yapılmakta olan ünkü likirlerini kendileri bile 
~ em b. k J . b 1 dar maztll" oıurıar ise olsunlar,. k,.., .. _n.i s· T.. •- y ı "ll k ırço a am ,, u ur, takibattan kurtulmalarına imkanr adli ır Ur& - ugos av Bursada Merinos heyeti ile göni§- hattın ikmalinden sonra keyfiyetin hazmedememişler, onların üstün. 
llt~ ıf'hkançla~ rahat ederler. Yal- olmadığına işaret eden Salim Bey, Re- cemiyeti mekte ve tetl<'kat yapmakta olan z; . nazarı dikkate alınacağını bildirmiş- de islemeğe fırsat bulamamıslar • 
Verileın kat edılecek ;ey her gün ıadın bu suçu taammüden yaptığını raat vUili Muhlia Bey bugünlerde §eh- tir. dır. ' · 
)okı raporda, şayanı arz bir fey söyliyere!< idam edilmesi icap ettiğini, T Aldığnnız habere göre, Belgratta rimize gelecektir. Tele fon Ş_ irxetinin neri Yazmak, mütemadiyen yn~mak 
..._ Qr., dem mekt' ç·· k"" f l Ahsenin ise hadis-e müdahaleıile te • üıkiye ile Yugoslavya arasındaki dod- il ~ ··ıııı· ' e ır. un u aza _, 1 k ·· __ L_t k tJe -"--'- ... la"zımdır. Hatta· ı"cap ede•. se tercu··. ıı..._ 'Yet g r b ki hevvüren bu fi li i ı!ediğini, binaen>leyh u munaseoa rnı avve nurrına< için Poıı· ... komserlerı' kursu verecegı para 
A">:llew. epınce a one ta pten 448 inci madı!e ile ceza götmesi lazım bir Türk • Yugoslav cemiyeti teşkil - me etmek, su, radan buradan derle-
"· kıb-~~r. ek te tahrik etmemeli. ld " · · f · . edilecektir. r k .,ı,· d k Telefon şirketinin iade edeceği faz et l ge ığım anlatmış, akat cınayetın her Po ıs me -~ ın e omiseı-ler için a· la paranın belediye namına Merkez nip toplanan malümatı, fikirleri, 
ıfleı, h• .. ne o acağı bilinmez. Bu iki kar<!eş tarafından müştereken ika e- Bu cemiyet ayn.İ zaman~a iki mem- çılmış olan uç aylık kurs görülen lü- B k t l . • k. 1 entn"kaları sıralamak k ~ı'Jı'r. 0-ı 'fi Jeket ~ ı · ·ı_ • d" · b" an as,ına ya ırı ması ıçın ve a etten ar 
~~ı,'ll llner takip te deg"ı'l raporun dihnes:nin zaruri olarak verilecek ce- arasıncili<ı ı .. tısa ı mÜnMel>atın zum üzerıoe ır ay daha uzatılarak I J "' · '-'ah ·ı d 1 ı •~ .1. ! emir beklenmektedir. Söylendig"ine gÖ ' · V it • ,. ·· ·• · 'b' ı e al J ti L k zayi hafifleteceğini, bu hafifletme se- ın1<1ş ı e e metgu o acaKtır. dört aya ç.,.an mıştrr. nun ıçın o aıre ın soy e ıgı gı ı 
ırQ il 1 ınmasın a ır. a in, ha hepleri ara•ında a;ıe cevheri namu- re be'ediye bu parayı hafta içinde ala öyle kitaplar vardır k! bunlar tıp-

de11 e mez mi? .. Hanımı takip e- .. ,._. k . . bilecektir. ~ ftk suna tecavuz g..,,ı e:nırıci ve ıztırap Od d kı evlerimizdeki ocak/arıcı benzer. 

1 
~, 6 .ve genç polis efendi, ya- ven·c·· b,·, ı • d. · · t• • 1 Fazla bag"ıran seyy•r esn f 
1 

ey .. I zann n c.a mevcu ıyetmın esa a en · a Ateşi gider başkasından alırız. 

~'" Po/•ı ghoz eyen cingöz ve cive- nazarı di1l,l<aıe d:nma11nı ve ona göre n ge ırı eşya Evvelki gece saat 20 den sonra, gü B 1 ke a· a· yaka -ftı .... ıa anım kontr~l ettı'klerı' ceza veri me&ini istemi•tir. unun a n ı oc gımızı rıN • • , •• , ...,. :r rültü ile mücadele talimatnames.ine B b 1 

l
v'tip Ve beyle mercimeği fırına Muhakeme müdafaa ve k...-ar tefhi- muhalif olarak fazla bağıran 20 es • u ateşi sonra aşka arına veri-
<ır, k!'olislikten vazgeçerlerse on mi için başka güne kalmıştır. Rauf Heyri Beyin vekı"llerı· du'' n mu .. vek- naf yakalannıış, kendilerine talimat - riz. Bu suretle herkesin yü~ü ate~ 
~ıı 10 ~'!1b kontrol etsin. Onun için iskemle hırsızlıg"ı namedE gösterilen ceza verilmiştir. görür. 
Q' Rt a·• k il K k ti Almanyada sekiz on feniğe sa-
t~, b e memure ueceklerin pek Geçen mayısın 17 inci gecesi Şir- ı" Crı" Dı

0 kUVVetle mu" dafaa ettı'ler aça e er l k' l P . b' d 50 <li.ltı0tUrnu Y. erinde olmama•ına İ tı an ıtap arı arıste ır a am 
"'.' ~ ... et.-elı ..• Amma dı'yecek~s,· _ keti Hayriyenin Boğaziçi iskelesinde Son günlerde stanbula fazla mik- santime lransızca olacak ve Fran-~ "Q .,, bağlı duran 71 numaralı vapuı-una gi. Odesa b.a§kon~oi.osu Ra1;1f Hayri 1 mur:agunu yapan bu zat, her şeyi se· darda kaçak et geldiği naazn dikka· 
4ı'llıf·' ''mdiki telakkilerde güzel rerelı: iskemle çalan İsmail ei. ile Me!ı- beyle kavas 1 evfık ve muhacır Mehmet kinetle karşılıyor,_ Lil<!.klerini, eşyası ti ce'betmiş ve yapılan tahkikatta bun sız İıimlerile okur Ve bu kitaptan 
d

0
ii,..'.'• bilinmiyor ki... Orası da met efendinin muhakemelerine dün ü- efe..,dilerin m .. ı ... :..eme?erine dün güm- aras.r..da bulundugun., bildiği §eyleri )arın Filoryadan İstanbula gönderil • mesela Eskişehirde, V anda, Kon • 

. ""• çüncü cezada b<ol<ılmıştır. ı -- ··-ki 8 inci ihtisas mallkemesinde birer birer anlatıyor, diği anlaşılmıştır. Bunun üzerine Kü yada bir okuyucu türkçe olarak 
t'• Müddeiumumi bu suçta ortaklıg"r devam edilırutur. Şunu ilave edeyinı ki konsolosa çükçekmeceden gelen trenlerin aran b ku . t"f d d b"l" 

• "''llcl' • ab Dünkü celsede her üç suçlu da ~a- . t d"f cürmün ı,· ' . be b 1 d. e~ ruşa ıs ı a e e e ı ır ... 
'O h ·ı. ı aıze bu çeşit bir karıko- s it o.lmıyan Mehmet efendin.in berae- " ısna e 1 e:ı ma. ıyetı ni ted- ~=n~ aş anmı§ ve im oldukça mü 

,. 1'<oyeai anlatayım... tini ;ıtcmiş, İsmail efendinin de sa • zrr bulunuyorİ::.• dı. Evvela, gümrük hiş ediyor. Ortada asan cüraıiye olma- him mıkdarda kaçak .. t yakalanmı~ . Dünyada söylenmemis lifıir 
.,, ı bık 1 ld d idaresinden ge.ien cevap okundu. Bunu dıg· ı g1i.ıi anasirı cünniue de ycktur.>> t r k J { D • M h ·ı r,. L b a ı o uğu a nazarı dikkate alına • ak , ı • yo tur er er. ogru... e aret 

"
ı"eıı e,. a.~ka bı'r yerde tedavı'Je -'- 492 . . dd tnüte ip Raur Hayri Beyin vekili Sab- Adnan Bey, maruzatının ade-' ka-' "'·rı b; h r.... ıncı ma e ile cezalandınlma- nu ı ı bu fikirleri yeni bir şekilde tanzim 

Q 
-,. • d tal bi d b ı ri bey müdafaasını yaptı. Sabri Bey mü- bulü halinde kanun namına bir ba•ka u Ü 1° .S A «ıi.ı ır su şe rın e gene te- 11 e n e u unmuştur. daf d h d. b ı • D l"\, edı'p arzedebı"lmektı'r, Fakat bı'r ;ı.., "e o/ k M hak aasm a, n tSeyi etrafile tetrih et- talepte ~~a u ~na.cağını söyliyerek 1 ________ ....;_...;; ___ _ 

b· • . .,, .-\la'! arısını görmiye geli- ka ı:U:. k;:"~,:~ar teflıinü için ha§- tikten sonra dedi ki: §Unları ılave etmıştir: Clt Bankasından alınan cetveldir) takım asri muharrirlerin maalesef 
'rt ....... 'billrirıeel:osruulyoo··prliıa.şriı.~yorlar... Ve Kı"tap h.•rsızlıg"ı «-k~ı~"k-~daresi ~~nÜna uymı- «- ('khsi halde reis bey, müek.kilim 18 Ag~ ustos 934 bunların içinde bir tasfiye yapa-

yan şe ı ero': z .... ıt var..,.alan tutmuı, ~y.le bır arEket': teııebbüs etmiş•e, k • · · k J b'' k anorınal tahkıkat yapılmış, ve hadise ıddıa makamının ıstediği ceza az ııe • A K Ş A M F J y A T L A R I ca ' ıyıyı ötü en ayıra ı,e ·e ııe 
v~ hona hiyanet etmedin ya!. d Kitapçı .Semikh LuhtftilifBeyin kitap biraz da izam edilmiştir. Birçok hari- fir ... • iSTiKRAZLAR l TAHViLAT vakti ve ne de malümatı vardır. 

~Q en "k · • d k eposuna gırere mu e zamanlarda ciye memurluklarında bulunan mu""ekki- .S A k k k b · ı. t Ve . ı ısı e mu addes temı'· bir çok kitap çalmalc'.an suçlu Ahmet Muhakeme safahatını büyüle bir he- hıiknu dahm 94 o R•hhm 17 75 z o uyup ço yazma mec urı-
o l ''" E lim, buraya gelirken eıyalarını <adık a- 1 tak" . . 1933 E,. •• ; 96,25 M - . ' • • d J' O . . k . ı. ır '•tı' ":'or. h o gece yataklarını Ef. ile arkadaşları haldondaki muha- d 1 L y~an a ·· ıp ettığı görülen Rauf Hay- Uniıü•k 28,20 ume ... ı 48,60 yelın e ı.-. nun ıçın e serıya 1<a-
~ rı l k am arı ı;ild•ii"i Tevfik e~endi ile zev- rı Bey burada ag·lar bir "·anla·. ıı f d k l · l H' · lfk.:clo !kor ar. ikisi de tam derı'n emeye clün de\am edilmiııtir. · · t bn. ıır· B ,,.. .. il 21,20 • 47,60 a eğil a em lf er... ıs yerıne 

~ D .. k.. uh '· d b" k cesıne emnıye e ''! . uraya geldi- •- _Evet, az gelir!• demi•tir. w ııı 21,ıo " ııı 49 1 d 

le
' A ı en kadın sayıklıyor.· un u m an.eme e ırço tahit ği zaman e•yaları ara01nda neler bulun- V kil • para hiikim olur. şte e ebiyatta-

.... ~. dinlenmiş, muhakeme bazı şahitlerin d • 1m' " •Özüne devamla: F- S H A M b h b 1 • d b cı~ !, ... a<liin. Kocam gelı'yor... da ~gu soru , uı, o da bildiklerini söyle- •- Mahkemeniz hassastır. Uhte • ki u ranın se ep erın en İı isi 
l' ha dinlenmesi ve istinabe yapılması mış ve hatta bunları memurlara kendı". it Bankaaı Nama 9,251 Reji kuponıu:ıı; 2.SO d b J k 1 • " il~ ·

1
•
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•. _, için baıka güne bırakılmııtır. sine tevdi edi!en vazifeyi suiistimal e- .... Hamiline 9,25 Telefon ıo,50 ni e ura a arama azımdır. 
·•ı. <4( •i gÖ&termiıtir. den böyle bir caniyi asınız. Gümru··k " " Müeaaia 98 Te .. koa J8.SO M"" FAiK. ı Ilı, -• e uyanan koca•ı pantalo Kaçık ı"çkı"ler Ortada hı"ç bı"r zaman kaç-'-çılık su- · T"· k. c· h' ç· umtaz "tQ '-"lrt UK idare.iiRİ ıefil bir menfaat uğruna aJ. ur ıye Um u~ ımento 12,10 -------·o-------

Çı.Yor Sca pencereden atlayıp . .Tari vapurunda bulunan kaçak çl.uf yloktur. Olsa olsa, beyanata muha- dalan., .27 sene taşıdıg"ı ba•konsolosluk •iyet Bankuo 55 lttlhaı d•y. 14.00 y b k·ı· • k 
, anırı~ l d ı o arak eşya çıkması vaziyetı" vardır. f h ' T<amny 35 Şuk dey. ı.- Unan :!lŞV ! 1 IDID ar-

.,, an a ınız. ıçkıler do!ayısı"le açılan davaya du··n şere ını ma vec!en bir adam asılmalı· A d l H" 27 ıo f BI 1 55 

L 
Bunun tetk.ki de ihtisas mahkemele· d na 

0 
u ı•~• ' f a ya •· d • ld' VJ(. FE EK 8 İnci ihtisas mahkemesinde devam e- · · J'h" eti" h .. ,. ır. Şi<.aHy<iyo 15.25 f •S•k m.•cz• 3,20 ~111 ge J ı d nnın sa a ry arıcıtar.u R · be b" L R / " ~4l'E;'1"'f~'TE ilmi1tir. Bu celsede inhisar idaresi S b · B d-L eıs y, ır başkonsolos 27 se - ÇEK F I YA T A Evvelki gün Yunan münakalat ne-

'l' ~ k T T h . B ' . a rı ey ~•a . sonra, Rauf Hayri nelik şerefini 27 kuruş için satmaz. Siz- . 19 
t .. h - ve ~ 1 a sınd") ey, mahkiimiyet kara Beyı!l latanbula gelı§-inden evvel yapı- den müekkilimin hakkı olan beraeti" Londra 632,30 ~'"71' t 34,!4,37 zareti müsteıarı Mösyö Kostantin Çal· 
" si} .. d. rın a ısrar e ı mesini istemiştir. Du ... lan ıhbardan bahsetmiş ve söz:erini talep ediyorum.,, ~~r~:rk ~:~ M:~~:v• 'ı~:~ da.ris bir seyyah ·kafilesi ile b;rJikte ve 

mu Ürü Ankaraya rutma, kararın tefhimi için yarına bı- §Öyle bitinni~tir: M.·ı'ano 9,26.54 a .. ı;. o 02,36 Patris vapurile şehrimize gelmiştir. 
rakılmı•trr. M ,_. Bundan sonra reis, Rauf Hayri Be- v ... M"" · K ı t• Ç )d · Y • • T « - u· ek~ılı"mı"n her t" ._ b ,_ C•n••r• 2,43,60 art oTa 4,20,SO osyo !:.s an ın a ar ıs unan 

1 
a tt ae ıne Karar ye 3§Ka bir diyeceği olup oimadıg" mı il,. •taııı. e 1 1 Cereyan gazetesi aleyhindekı' verilmesini, beyanname hilafında eşya sordu: Atina 

83
.09.

63 
B»d•p•••· 3 ,f825 Başvekili Mösyö Çaldarisin kardeoıi-

~ t UI tahsil zuhur etm d.... . i!ıet) akı B..-ük•el 3,38,SO Madrit 5,81,67 dir. 
ı..;• .. •hı:J:ı ı' 1 .. m. üdürü Ali Rıza dava . e ıgı c e evr n gümrük « - Avukatınız tıbbı adlide muaye- Anut.,dam 1.17,27 Bük.et 79,46,25 

"1
.""" .. - • erı ınal ıdaresine ı~, d''- ı" ,· ·•eı-ı·m. >> s ı 64 77 V Yunan sefiri Mösyö SabH.rapulos · . ~:tet--c ıı.. k-r ıçın Umat alm· ~· .... .x ne lüzumunu gösteriyor ... Dıy" eceg~iniz 0 

Y• • iyana 4 ?6,50 ,.. "n e- Bund R uf H ,.. dün Mösyö Çalılarise, Yeniköydeılri İ· 
• •uYa çağrılmıı ve git- Cereyan gazetesi hakkında vila'yete • . . ~n sonra, a ayri beyin di· var mı?» N U K U T (Satrı) kam ger 1 Ad C ·ı B etgahında bir öğle yemeği vermı~-

E 
hilafı hakikat beyanname vennekten ve.o 1 nan cr.u ey müdafaa- •- Hayır efendim ... Ben deli deği-

l' . UQday satısı auçlu Ragrp Beyin muhakemesi dün sını yapmıt ve ezcümle demiştir ki: Iim.» tir. 
),._ •1>1 ku I ı yapılmıı, iddia makamı matbuat kanu- «- ~1ü.ek!.füm daha lstanhula gel- Daha sonra, diğer suçlular mahke- • 
""""" ru an bu "d med. en hır ıhbar yapılıyor. Bu ı"lıbar ··- af 1 · • d. A f y O N K A H A H 1 SAR '"'1 . •"11arı l g ay satıı komis- nunun 18 inci maddesi delaletile ceza zer d .. .. u meye müd aaname enm tev ı ettiler. 
(it &ın, of' ş t~nh?Jl ziraat mUcf· .. kanununu·n 342 inci maddesl mucibin· ;n en yı.._rLO.nerek bir kaçakçr, C:a~a Kavas Tevfk efei.lJi miidafaasınC:a Ra. 
• aat 8 kıs mıiclü"ü Cemal B I urlu do;:n$ıs~ hır kaçakçı şe!>ekesi aranı- uf Hayri Beyden hiç bı"ı· cmı"r al~.' adı-,.._ an ey ere ce cezalandrrılmasını istemi•tir. • •• ""'1ıd ası m""d"" - ' yor. uı.zan ve •uite!i.Jd<ikrle yu""ru""ne - , b . h ! •"ı ~ t ı u uru Ahsen b · Muhakeme Ragıp Be.,;,,, mahkum" ,·_ '- smı ve u ı•te er ıan f! __ İ bır" m•nfaatı· 
• ~ op llnn>· _ eyın , -· r"" netıce<le müekk:lim ittiham edı"lı·- ' ' 

Y<lp·• ' ve bJ,,day satı• . yeti olup olmadıgı· run sorulması ı~.•n A mevzuu bahsolmadıinnı so""ylu"·yordu . .,acaı, i ı · . .. - .. ,ı ı- .,.. ye". manıız bir ka•· '-çı ...:ı.i e•yaları ~· ş erı '"'u ş~ı..t$lerdir. 23 ağu,tosa bırnkılmıştır. ~ 5 .., T ... ~l.6ru~ma, ka.Fat·:n tefhirr..i için 20 a,. 
aranıyor. 27 sen~ devleti:ı. ha:iciye me- &Us,05 pa:zertet: eLr.üne b.ora:ı.ıJdı. 

Kuru+ Kurut 

20 F , Fransız 160 20 1.laviçre 808 
1 Dolar il/ 1 Pezeta ·~ 21 Ku,. Çek. 106 1 Mark 49 
1 Şii~. Av. 22 1 Zeloti W.SG 
1 )sterlin 63J 20 Ley ı ~· 20 Lir~t 214 20 Oına,. 51 

20 Leva 23 1 '·~rnoviç - .-
20 F . Belçika 115 .J ltın q,ı't 

20 D..-ahmi 24 1"1ec:ldıye 3.,, 1 l 
1 Flo..-in bJ l:.a.,kn.,t 4 ı: 

MADEN SUYU 
En sıhhi ~o'ra suyudur. 
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Seyahat intibaları 

Avrupada otomobil ile 
9000 kilometre 

Istanbulu Avrupaya bağlıyan iki yol .. 
Bazı arkadasların otomobil ile 

A vrupaya seyahate çıkacaklarını, 
benim tatil günlerime tesadüf eden 
aylar zarfındaki hazır!ıklardan ha
ber almı,tım. Yollar hakkında ma
lümat topluyorlar. Avrupa' dan ha
ritalar getirt· yorlar. Otomobilleri
ni tamir ettiriyorlar. Lastiklerini 
değiştiriyorlar. Yola çıkacakları 
gün benim de tatil zamanıma tesa
düf ettiğinden kendilerine refakat 
etmek iç;n vaki olan teklifi kahul 
ettim. 

Seyahatimize 3 temmuzda lstan
buldan başladık. Edirne, Filibe, 
Sofya ve Niş'e gittikten sonra Av
rupa'nın sahiline geçtik Podgovi
ça, Çetine, Kotor, Rogu!a, Split, 
Fiume, T riyeste yolu ile ltalya'ya 
geçt k. Şimali ltalya'yı dolaştıktan 
sonra Brener geçidinden Avustur
ya'ya, oradan da İsviçre ve Alman
ya'ya gittik. Almanya'daki seyaha
timiz yirmi gün kadar sürdü. Ren 
havalisini Orta Almanya'yı ve Ce
nup Almanya'sını dolaştıktan son
ra Avusturya yolu ile Macaristan'a 
ve buradan da Romanya'ya ve Bul
garistan'a geçtik ve Rusçuk, Tır
nova, Harmanlt, Edime yolu ile ls
tanbul' a avdet ett"k. 

Türkiyeyi Avrupa'ya iki yol bağ
lıyor: Biri Edirne, Sof ya, Yugos -
lavya; diğeri de Edime, Tımova, 
Romanya yolu. Birine.; yoldan gi
dip ikinci yoldan da avdet ettiğı -
miz için her iki ~·ol hakkında da o
tomobil ile seyahate çıkacaklara 
yardımı olacak malumatı verebile
cek vaziyetteyiz. 

Otomobil ile seyahate çıkacak o
lanlar evvela Türkiye Turing ve 
Otomob • 1 Klöbünden birer carnet 
de passages tedarik etmeleri la
zımdır. Her biri ellişer yapraklı o
lan bu karneler otomobil sahibine 
yüz memleket hududunu geçmek 
hakkını veriyor. 

Edirne - lstanbul yolu Avrupa 
yolunun en çetin yoludur. iki yüz 
kırk bir kilometreden ibaret olan 
bu yol bir takım kısımlara ayrıla
ı..ilir: 

1 - lstanbul - Silivri kısmı. 
2 - Silivri · Çorlu kumı. 
3 - Çorlu - Lüleburgaz kısmı. 
4 - Lüleburgaz - Edirne kumı. 

Birinci parçanın ilk on üç kilo-
metrelik k11mından maadası çok 
bozuk bir şo:ıedir. Yolun büyük bir 
kısmı tarla içinden geçiyor. Maa
mafih bu yolun asfalt olarak ya -
pılması kararlaşmıf ve intaata da 
ba,lantlmıttır. 

ikinci kısmı da bozuk bir şose -
dir. Kuru havada tarla içinden 
gidildiği için yazın geçilebilir. 
Çorlu - Lüleburgaz kısmına gelin
ce; bura~ı tamamile toprak bir yol
dur. Vaktile yapılrnıt olan şose bu
ra~a kayboluyor. Elli kilometre 
uzunluğunda geni• bir ovadan ge· 
çen bu yolun il?laıı hayli müşkül 
bir iş olacağı anlaşılıyor. 

Diğer taraftan Lüleburgaz-Edir
ne şosesi çok iyi bir yoldur. Sek11en 
kilometre kadar uzun olan bu kı
sımda ıon zamanlarda bazı tami
rat ta yapıldığından Balkan mem
leketlerinde tesadüf edilen yollar
dan daha fena değildir. 

Günümıü (fecrikazip) gittikçe 
açılıyor, sabahın alaca aydı~hğı • 
gittikçe mordan eflatuna, efla~un· 
dan donuk teftali çiçeği rengıne 
dönüyordu. 

Haklı yarı yarıya dinlenmişti. O 
kadar okıanıta, se'ri'liıe, öpülü
şe ka11ı kim dinlenmez. 

- Hadi bakalım! 
lki do•t yolu tuttular· 
Sansaro~ saat sekize kadar 

korkusu yoktu, Nuri efendi hergün 
o saatte dükkana gelirdi. Bu sabah 
gidecek, dükkanı kapalı bulacak. 
Hiç ~üphelenmiyecek, dese dese 
"acaba b:r yerde hastalandı da 
yatıverdi mi çocuk?., diyecek. Ya
nındaki ikinci anahtarla dükkanı 
açacak ve ancak o zamandan son
ra Sansarosıı bekliyecdt:ti. iki 
üç saat gelmeyince, biraz merakla
nıp eve sorduracak, turası burası 
öğleye kadar patırtılı bir teY geçmi
yecek. 
Öğleden sonra arayacak tarıya

cak ama Sanaaroı gelmit gelmeıru., 

Bu izahattan anlaşılacağı üzere 
lstanbulu rahat bir şose ile Edir· 
neye bağlamak için Silivri ile Lüle
burgaz arasındaki kısmın yapılma· 
aı kalmıştır. lstanbul . Silivri kıstm 
yapıldıktan sonra bu parçada inşa 
edilecek olursa Londra · lstanbul 
yolunun Türkiye kısmı tamamlan
mış olur. 

Biz sabahleyin lstanbuldan ha
reket ederek öğleden sonra dörde 
doğru Edirneye vardık. Geceyi 
Edirnede geçirdikten sonra sabah
leyin hareket ederek on sekiz kilo· 
metrelik iyi fakat köprüleri yıkıl
mış bir şose üzerinde ileriledikten 
sonra hududa geldik. Hudutta mu
amele birkaç dakikalık bir mesele
tlir. Bu muamele bitt kten sonra 
Türkiye topraklarına veda ettik ve 
üç kilometre ileride Viran Tekke 
denilen Bulgar hudut gümrüğüne 
geldik. Viran Tekkede de muame
le uzun sürmedi. Karnenin bir yap
rağını kesip aldılar. Bu yaprağı 
zımba ile bağlıyan köküne de Bul
garistan' a girdiğ'mizi işaret ettiler. 
Sonra otomobil, motör ve karoseri
numaralarının karnede yazılı oldu
ğu gibi olup olmadığını tesbit etti
ler ve gümrük memurunun bir İfa· 
retile otomobilin yanında bulunan 
jandarma biz~ Bulgariıtanın içine 
doğru ilerlemek için yol verdi. 

A. Ş. 

Fugünkü program 
ISTANBUL• 
18,30 - Plak netriyatı. 
19,20 - Ajaruı haberleri. 
19,30 -Ti'rk musiki neşriyatı: (Ke 

mani Reıat, Me•ut Cemil, Muzaffer 
Beyler ve Vecihe, Vedia Rıza aHnnn
lar,. 

21. - Ateş. GüneJ Kulübünden 
ne.kil. Ajans ve Borsa haberleri. 

21,30 - Or!te.tra karqık program. 
545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21,15: Budapefte l••J••nat ba.hçeıinden nRlr.

kn: Mucaaujni.n "GAVALLERIA RUSTJ
CANA., operatıı. (M.-ıria Nemcthin ittirakile.) 
23,15: aHberler. 23 45: Siıan muaik'.ti. 

686 Kb:1:. BELCRAT, 437 m. 
21: Opera p;o.rçalarL 21,30: R11kl&mlar, 21,40 

Plak. 22: Koro kon•el"İ. 23: Haberler. 23.20: 
Dan• pli~ları, 23,50: Kah•ehane konaeri. 24.30 
Dans p)ikları. 

223 Khz, VARŞOVA, 1345 m. 
20,15: H•fif muai!c.i - Muhte!if. 21,12: So

list tacannili konser. 21,SO: Haberler. 22: Mu.
sahabe. 2.J,30: Hafif m•1•iki •e dana parçaları. 
- Mu•ahabe. 24,0S: Dana musikisi. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
18,15: Romen mu~ikiai. - Musab.be. 19 05: 

Dana musikisi. 20,JO: Konferana. 21,15: Belçi• 
L:a musikisi. -Spor. 22,10: Romen musikisi. 
23: Haberler. 23,30: Lidr-i kaplıçalarından 
naklen konıer. 

785 Khz. LEIPZIG ~gı m. 
18,55: Opcretlet"<i o p•rçalar. 20,25: Aktüa

lite. 20,40: Spor. 21 ı Al.tam muaikiai. 23: Ha
berler. - Spor. 23,50: Gece musikisi. 

713 Khz. ROMA, 421 m. 
21,45: Bando mızıka. 23: Karı,ık k<maer. 

24: Haberler. 

ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21,30: Oç perdf:lik te,.ail. Müteakıben dana 

muaikiai. 
230 Khz. J..0KSF.MBURG, ı304 m. 
!ncili.c aktamı. 21: Dana musikisi. 22: Ka

rııık Jnailiz musikisi. 23: Hafif musiki kon
seri. 23,.30: Dana muııikisi. 

592 Kbz. ViYANA, 507 m. 
21,05: Burııarlenden nal..lea .eAfonik J.:on• 

are. 23: Ak.tam muıilcisi. ;l.30: Haberler. -
Konserin devamı. Z4,40: P!i.lc. 

175 Kbz. MOSKOVA, 1714 m. 
21: Ak-tam konseri (Tastıo.nili). 22: Mul:tıte· 

lif dillerde neıriyat . 
832 Khz. MOSKOVA (Stann) 361 m . 
22,30: Dans muaikiai. 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
varmıt yokmuf, kimin nesine! 

. Eğer bu iş akşama kadar böyle 
gıderse Sansaro:::un keyfine ölçü 
olmıyacaktı. Zaten gece yansından 
·beri iyice yol alını.ıı, akfAma ka
dar da daha iki misli yol alacakb. 
Sansarosu bulabilene llfkolaun. 

Fakat if biryandan Sanaaroıun 
dütündüğü gibi çıkmadı, biryan. 
dan da dütünmediği gibi çıktı. Dü
tündfrğü gibi çıkmadı, çünkü öğle
den biraz sonra yakası kalkık pal· 
tolu mubassır Nuri efendinin dük
kanına uğradı. Nuri efendiyi biraz 
telatlı görünce sebebini sordu. 
Nuri efendi: 

- Bir yanaşma çocuk al111.J4ttım. 
Diye başladı ve Sansarosun hika

yesini kısaca anlattı. Epeyce de 
methetti. Malmüdürünün hanımı
nın elmas.lan işinde mubasaır çok
ça ili,ik gösterdi, çünkü Ra,it efen
di ile münasebeti vardı. Birdenbire 
aklına gelip sordu: 

- Adı Ali miydi dedin? 
Sonra iyice tarif ettirdi. Define 

r l kU&..4111[ 
Öz dilimizle -llll!i .. .&.l!'l•ı =---------- Ziftin peki •. 

Her işin başı Gazi ••• 
Türkçemizde bir söz vardır: 

Her işin başı sağlık deriz. Bu sözü, 
yurt işlerinde kullanırken şöyle 
demeliyiz: 

- Her isin bası Gazi! 
Bildik, gördük, anladık, inan

dık: Başarılamayacak sanılan ni
ce işlerin başına Gazi geçtiği gün 
o iş başarıldı. Aradaki dağlar gibi 
engeller büyük budun (1) başı· 
nın bir bakışile güneşe tutulmuş 
kar parçaları gibi eridi. 

Hangi işi tuttu İse kopardı. Han 
gi yanda bir gerileme Val\sa dur. 
durdu. Ardına bakanlara gidile • 
cek yolun neresi olduğunu göste -
ren o idi. Bu arada yürümemek 
için ayak direyenlerin ayaklan kı
nldtğını, yurt için yüz karan olan
lann kala tasları dağıldığını gör
dük. 

Gök tavanının altında onun bir 
benzeri daha yetişmedi. Elini sür
düğü işi Isa gibi can verip diriltti. 

Gözleri görmiyenler onun ışığı 
ile görür oldular. Kulaklarını doğ 
ruluğun sesine tıkayanlar, onun tat 
lı se:.ini duyunca söylenenleri İlfİ
tiı• oldular. Yıllardanberi her isin 
baıp Gaziye dayanıyor. Onun 'ol
mayacak dediği olmuyor, olacak 
dediği oluyor. 

Yürüteceğim dediği iş, yürüyor. 
Onun öyle bir görüşü ve öyle bir 
sezişi var ki fimdiye kadar hiç ya 
nıldığını görmedik. Bütün dedik • 
leri birbir çıktı. Topraklanmıza 
giıenleri yurdumuzun bağrında 
kan ve od (2) a boğacağım dedi, 
boğdu. Halile adlı bunağı sınır -
dan dı,an atacağım dedi, attı. Ge
riliği ortadan kaldıracağım, bu 
acun (3) un işlerini öteki acunun 
işlerinden ayıracağım dedi, ayır -
dı. 

Kimseden on para almadan yol 
yapacağım, demiryolu yapacağım 
dedi, yaptı. Elifbayı alıp alfabeyi 
alacağım ded;, aldı. 

Şimdi de türke türkçe gerektir, 
diyor. Ötekileri nasıl yaptı ise ina
nımız va ıo ki bunu da YC..")Qcak. 

Başında Gazinin bulunduğu 
hangi iş yürümedi ki bu iş de yürü 
mesin. Her işin başı Gazi ve her 
işin başında Gazi ... 

M. SALAHATTIN 

(1) Budun • Millet, (2) Od • At01, 
( 3) Acun • Dünya. 

Açık teşekkür 
Ağabeyimiz Baiımzeode Alwnet Na

im Beyin ansızın ölümünden doğan 

büyük der<limizi, cenazede bulunmak 
auretile paylaşan mektup ve tel yazıla· 
rile acıklı günlerimizde bizleri düşü

nen dostlarmuza ve merbunaı sevenle
re, en derin duygu!aınmrzı hildiAr ve 
aaygı.larrmızı sunanz. 

Aile namına kard"!leri 
Hilanet Hüseyin Şükrü 

Har i k 

Öyle münasebetsiz şeyler soran 
adamlar vardır ki, insanı hırs/andı
rırlar. Mesela, yolda acele acele yü
rürken biri önünüze çıkar: 

- Al/edersin elendi, saat kaç? 
Yahut, s "z gazete okurken, hiç 

tanımadığınız biri, burnunuzun di
bine sokulur: 

- Bugün gene ne havadisler 
var, bakalım? 

Bazı lan da yol sorarlar: 
- Hamam kurnası mahallesinin, 

kabak bastı sokağına nereden gidi
lir? Daha böyle neler, neler .. . 

Dün birisi, münasebetsiz sorgula· 
ra dair bana şu hikayeyi anlattı : 

- Herifin biri lstanbulda bir 
doktora gidip kendisini muayene 
ettirmiş. Fakat, evine döndüğü 
zaman, bakmış ki reçete yok! .. Er
tesi sabaha kadar bekliyerek he
men o gece, tersyüzüne doktorun e
vine gitmiF 

- Aman, doktorcuğum .. Reçe
tem sizde kaJmış .. Zahmet oldu a
ma .. 

- lstağlurullah .. Buyurun reçe
tenizi ... 
Almış çıkmış, lahat tam eve g'

receği sırada aklına gelmiş: 
- Gördün mü şimdi? ne yiyece

ğimi sormağı unuttum!. 
Aman, vakit geçirmeden, gidip 

sorayım. 

Ve tekrar üşenmeden yola çık
mış, doktoru uykudan uyandırarak 
kapıyı açtırmış. Gece yansından 
sonra tehlike[i bir hasta için çağrıl
dığını sanarak giyinmeğe hazırla
nan doktora : 

- Affedersiniz ama, demif, ne 
yiyeceğimi sormak için geldim! ... 

Doktor, hiddetle homurt/anmış: 
- Ziftin pekini ye! .. 
Herif, çekilip gitm"f, fakat yarı 

yolu boylamadan tekrar dönmüş. 
Çat çat kapı: 

- Doktor bey, kwıura bakma.. 
Gene bir şey sormağı unutmuşum. 

Ziltun pekini aç karnına mı ala
yım, tok karnına mı? 

Alla hepimizi böyle sorgucular
dan koru.·un! .. 

Kulak MiSAFiRi 

Bugiın çok $evgili ve sadık relikai 
hayatnn zevcem, çok §<'!katli annemiz, 
b.iyük annemiz, hemşiremiz ve kızı
nuz Sohalıe kerimeı:i F rau Y ohanna 
Nicolaie 112wı müddettcnbcri müptela 
o!duiıJ hastalık neticesinde gözlerini 
ebediyete kapamq bulunuyor. Büyük 
bir iztırap ve matem içinde ailemiz na
mına blltliririm.. 

General Nicolai Paşa 
Bebd< 17. Ağustos 1934 

Cenaze ınenuimi 20 ağurtos 934 pa
zariesi günü IUıt 10 da Feriköy Pro
testan mezarlığında icra edilecektir. 

Harbi umumide üçüncü fırlca ku
mımdanlığını ifa etmiş bulunan NK:olai 
Paşanın zevcesir.ln haberi vefatım te
e:sürle derç eder ve muhterem zevcine 
ve .Ule efradma sabırlar temenni ede-
rız. 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanıooa Kain 
O N Y O N S t G O R T A S 1 N A yapbrınız. 

Türkiyede bilafastla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 

ıbulmuş gibi sevindi. 
- Azizim onun adı Ali değildir. 

O bizim darü1eytamdan kaçını§ bir 
çocuktur. Adına hırsız Sansaroı
derler. Yezidin gözüdür. Hükümet 
aylardanberi arayıp durur. Evi, 
dükkanı bir iyice yoklama ediver. 
Mutlaka bir fey aşırmıştır. Eğer mü 
dürün altınlarını o çalmam1tıa bi
leklerimi keserim. 

Nuri efeooi bunlara inanmamak
la beraber içine bir kurt düttü. 
Dükanı baştan aşağı gözden geçir
di. Bir çöp bile eksile değildi. Eve 
Jrottu, karısı ile beraber samlık se
pet ne varsa aradılar. Kaybolan bir 
iğne bile yoktu. 

- MubaaSir benzetıniş olacak. 
Nafile yere oğlanı kötülemiyelim. 
Aktama kadar nasıl olsa gelir. De
diler. Fakat yak.ası kalkık paltolu 
mubaFSir durmadı. Jandarmaya, 
adliyeye, sağa sola ·başvurdu. San
saı'Osun boyunu posunu, yüzünü gö
zünü anlattı. Müddeiumumi kendi
kendine: , 

- Bu adam Ra§it efendinin akra 
ba11. Onun bir öğretmesi, oyunu o
lacak. 

Jandarma k1ı1D1andam dütündü: 
- Y etmitlik ikmal neferleri ile 

Ali çocuğu değil ya, kaplumbağayı 
bile yakalayamam. 
Mubauıra sa.de suya bir cevap 

verdiler : 
-Vilayete tahriRt yazarız, etra-

fa tamim eder. 
- Zaman geçer. 
- Yapacak batka bir fey yok. 
Telgrafhaneye kotlu, müdüre bir 

telgraf çekip iti anlattı. 
Sansarosun bir de dütünmediği 

çıkmıttı. iplik iplik sızan bir çeşme 
bozuntusunun önünde kocaman 
bir kamyon duruyordu. 

Bir asker toför iğilmiş söylene 
söylene b1r ,eyler tamir ediyordu. 
Muavini olacak başka bir asker de 
çuvalların futüne yatınıt uyuyordu. 
Şoför hem tamir ooiyor hem : 

- Tam da 11tına gelecek zaman 
buldu. 

Sansaroa sokuldu ve saf saf: 
- Çavut dayı! dedi. Yardım e

divereyim mi ? Tanrının kıracında 
yardım etmek istiyen bu iyi adam 
kim d:ye baktı. Sansarosu görünce: 

- Yavrum! dedi. Senin harcın 
değil o. Ama bitti. Sen yalnız fU 
tekneyi al da çeşmeden su getirme
ğe bak. Su da yok ya .. 

Sansaros teneki kaph· Üçer 
beter parmak, ne kadar ıu alabili
yorsa, getirip getirip radyatöre koy, 
du. 
Çocuğun bu hizmetleri asker fO• 

förün botuna gitti. Ona ekmekle 
kuru üzüm vermek istedi. 

Mclihanın 
Göreceksiniz bu kız mükemmel 

bir ev kadını olacak! 
Beş ya,ındaki Melihaya annesi 

böyle söylerdi. Annesi, Melihanın 
mükemmel bir ev kadını olacağını 
nereden biliyordu? Bu belki temen· 
nile karışık bir tahmin idi. Melih-ı
nın bebeklerine karfı itinası, anne
sine bu kanaati vermişti. Hakika
ten Meliha bebeklerine ne güzel 
bakıyor. 
Onlara elbi6eler dikiyor. Sabahları 
kalkar kalkmaz bebeklerini yıkı
yor. Onlara yemek yediriyor. Saç
larını tarıyor, elbiseler ni değittiri
yor ve onlarla can ~ı imişler gibi 
metgul oluyor, konuşuyor. Bebek
lerin çoraplarını, bezlerini, havlı
larını, iççamaşırlarını küçük tasın 
içine koyar onları yıkar. Kurutur 
ve ütüler bohçalarına yerleştirir. 
Öğleden sonra tekrar bebeklerin 
sokaklık elbiselerini giyd rir ye
meklerini pişirir ve onları öbür oda 
ya gezmeğe götürür onlarla misa
firliğe gider. Gerçi bu söyledikleri 
mi yapmak aşağı yukarı her çocu
ğun metgalesi, he rçocuğun mera
kıdır ama. Melihanın bebek itina
sı, tıpkı kendisi bir büyük insan gi
bi ve bebekler canlı imi,ler igib o 
kadar hakiki ve candan bir alaka 
ve itinadır. Onun içindir ki ona an
nesi : 

- Benim ha."1larat evladım. Gö
receksiniz bu kız mükemmel bir ev 
kadını olacak der dururdu. 

• • • 
Me'.iha büyüdü. Bebeklerinden 

vazgeçmedi. Onu konu komtu hep
ayıpladırlar. 

- Koca kız da bebekle oynar
mimiş ya. Şımarıklık. deyip üzüm 
üzüm üzülen annesini bir kat daha 
üzerlerdi. 

- Meliha haydi kızım bırak be
beklerini· Gel şu tabakları kurula. 

- Geliyorum anneciğim. Şunla
rı yatırayım da. 

Meliha bebeklerinin öğle uyku
larına pek meraklıdır. On:arı yatı
rır yatırmaz annesinin davetine ko
,ar tabakları kurular ve görülecek 
başka işleri varsa onları da yapar. 
Meliha evin hamarat bir kızı olmuş 
tur bile. 

Ortamektebi bitirir bmrmez onu 
kocaya verdiler. Kocası mimar. iyi 
bir para kazanıyor. Evine düşkün 
bir adam. 

Tam Melihanın dengi. Güzel gü
zel geçindiler. Bir de çocukları ol
du. 

Meliha, çocuğunun üstüne titri
yen bir annedir. Bebeklerle yaptığı 
stajını muvaffakıyet'c ikmal ettik
ten sonra çocuğuna hakikaten mü
kemmel bir anne oldu ki emsali gel
memiştir. 

Onunla tıpkı bebek oynar gibi 
oynardı. Ona da tıpkı bebekleri 
gibi bir oda yaptı. Küçücük karyo
la, küçücük lamba, küçücük dolap, 
küçücük bohçalar, yastıklar, iskem· 
leler, kaşıklar, küçücük tabaklar, 
küçücük havlılar vesaire. Velhasıl 
bir çocuk için ne lazımsa hepsini 
sureti mahsusada mini miniciklerin 
den alıp onları bir bebek odasına 
yerleflirdi. Bu, hiç kima~e h'çbir 
anada görülmiyen bir itina, bir ti
tizlikli· 

- Aman bebeğim üftimesin. 
- Aman bebeğim üzülmesin. 
Artık çocuğunu "bebek,, diye 

- Ekmeğim var, üzümü alayım. 
- Ne arıyor<ıUn buralarda? 
- Danalı bir ineğimiz vardı. 

Batka hiç bir teyim:z yok. Geçen
de çaldılar. Anam hasta yatıyor. 
Bu tarafta şehre kaçırmıtlar. Ora
ya gideceğim de bulursam hüku· 
mata haber vereceği~ 

Asker şoför güldü. 
- Hangin şehre. 
- Bilmem, bu taraflarda imit. 

Batıda. 
- Oralarda kayseri var, Pozan. 

ti var, Konya var .•. Ta lstanbula ka 
dar dayanır ... 

- ilk önce varacağım şehirde 
ararım. 

- Oraya dört günde varamaz-
11n. 

Sansaros boynunu öyle bir büküş 
büktü ki asker foför içini çekti. 

- Seni gideceğim yere kadar 
götürürüm ama tehrin kenarında 
bırakırım. Menzilde görmesinler, 
bana darılırlar. 

Sıtmalı asker yattığı yerden ses
lendi: 

- Su yok mu su? 
Saı:ısaros koftu, maşrapayı dol-

durup getirdi. 
- Senin adın ne oilum? 
-Süleyman. 
Baban anan var mı? 
- Baham cephooe, anam hasta. 

bebeği 
çağırmaya başlamıştı. 

Annesi seslenirdi. . . 
111

j.I 
- Meliha bebek sütünü ıçtı 
- içti anneciğim. 
Yavrunun adı bebek ka~dı. d'k 
Meliha bebeğine entarıler ; 

yor. iç çamaşırları yapıyor, oıı 
yıkıyor, kurutuyor ve ütülüyor· 

- Anne bebekle oynamak ~e 
zel, ne zevkli şey değil mi? dı 
du. d' 

Onu komşular hep takdir e 1 

lardı. 
Saadet, devam eden bir şe\eı 

saydı bahtsızlık olmazdı. Hder ııi'i 
mes'ut olsaydı, kime betbaht e 
di? ~ 

Meliha mes'uttur. Fakat sal
devam eden bir şey midir ki. 

Sonbahara doğru "bebek,, ~ 
1
, 

landı. Meliha çok üzüldü ve t! 
zaman yalancı .bebekle, Lahicl ~ 
beğin farkını anlamaya baf j 
Yavrusunun gittikçe rahauıı 
artıyordu. Geceleri uyumıyor, u; 
mıyor· Mütemadiyen, hınçkırll , 
kıra ağlıyor. boğulurcasına ök5 

yordu. 
Meliha düşündü. 
- Çocukluk ne güzel tey, 0 

man bebekler:m hiç hastalallııı ;~ 
!ardı. Onlar ne güzel bebek~ 
Sessiz sadasız, ~lu, uysal tefi tııl 
Halbuki bu öyle mi ya? Dur, 0gııı 
yapma anlamaıı. Susmaz. ÇoC'i ··~ 
ağnsı var o haykıracak evde ~ 
lerce uyumadılar. Gene böyle b'' 
lurca11ına öksürdüğü, ağrıdan Jı 
kırdığı, uyumadığı ve uyutnı11 ...ı 
gecelerden birinde sabaha kll'' 
"bebek., tıkandı ve .... öldü. 

- Hiiiihhh ... Bebek öldü bil•' 

Şimdi ne olacak? 
Meliha ağladı. Ağladı, ağl~ 

ağladı. ı 
Bebekleri kırıldığı zaman ıı. · 

hınçkıra hınçkıra ağladı tepinf ~ 
öyle ağladı, tepindi. Ne fayda"~ 
defa bebek öyle birrbirinden ~' 
mış ki tamir edilmez, yapışbrl 
o, gitti. 1'I 

Melihanm bebekleri böyle 1, dığı, bozulduğu zaman ya otl 
tamir ettirir veya yenisini, lıJ 
tıpkısı aldırırdı. ~ 

- Anne ben yeni bebek iste 
Ama tıpkıaı olsun. 

Fakat ne yazık yeni bebelı 
tıpkısı artık kabil değil. AçılıÇ 
Melihanın bebeği kırıldı ve b ..lı' 
siz kaldı. Onun yerine ona b9"'~J 
nı alacak kimse de yok. Za~ 
Meliha. ., )~ 

Makbule AD!51 

Mevlut il. 
Bugün • paz• - ?'.cindi ~.,I 

sonra Kadılııöyünde Osman ağa ~I 
şerifinde merhum Bahaddin Bey ;}. 
mesi ve lı Bankasmda Fehıiın ".i 
Beyin kain valdesi Yegane b~jl 
ndıuna hediye edilmek üzere .ne:· I 
şerif okutulacağından memuroeY' l 
venlerin liiıfen teşnfJeıi r>ca ol 
efendim. ,4 
T · ' ~~. R,.lediye bahçes•1> 

fı tın~ul 9 ılidiı;Ri Bu '1' 
~ h' tr.· İ ıaat 21 P• -,e ır uya l'OSU OPERET 

111111111111111 Büy~O~~ 
1111 .. 111 

Yazan Ekrd' ~ 
Beıteliyen 

Refit 
Iatanbul, 

111111111 ve Şiılt ciheti , 
vayları yolcular ;çin tenun eclilıDi~ 

,ıı 
Bir ben bir de danalı inek f 
Onları da çaldılar. . 

0 
Kamyonun tamiri bitmi•t•·

1 
iıı 

elini yüzünü yıkadı. Avadall, 1 iıı' 
bir küçük tife çıkardı, muaf111 'f 

- Doğrul fÖyle ! dedi. 1'i~;ıl 
konyaktan biraz daha var. pı 
kadar iç. fil' 

Kendisi de kamyonun bas" .J 
na oturdu. Bir koca parça Jı:", 
ma, iki kuru rovan, iki karı';f 
yumurta çıkardı. Bir fite de 
açb· 11 1 

- Süleyman! çocuk! Gel ,e 
ye! ,. pl 

Sansaros çıkındaki ekıneğ1tl'şl 1 

niri ihtiyata bırakarak kavur 
yanaftı. ,ı 

Şoför bir iki yudum çakıY0' 
tiha ile yiyordu. 1 

- Sen nerelisin şoför da11' 

-Ankaralı. 
- Ya hasta olan? .1 . . b•'' 
- lstanbullu. KemiklerS ~ ti 

Yenmez onlar. Etinden al. " ., 
daha yağlı. ei' 

- Kemikleri Haklıya vere" 
de. 

- Haklı da kim. 
- Köpek. 
- Ne köpeği? 
- Hayvan köpeği . J" / 

-Bitme 1 
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Başvekil Paşa Hazretlerinin Ayancık ve Zinga/ fabrikasında yaptıkları son tetkiklerden 

~ 

intibalar 

"BiiYiik··ş·~f'.Tü;k .. t~;ihi .. ;~···Tü;k···di'ii"iŞi'~;i~i~·~~ .. d~ğ~;Ii"ğ~~iiii'ii~iidiir ~:: .. ;:·· 
(Başı 1 inci sahifede) 

Azalara malıaus koltuklarm ön aıra-
11 llıatbuat,. tahais edilmi.tti. Dünkü 
~ daveOi Ye aza olarak 600 
)"" dinleyici olarak ta muar.ede sa • 
~a 500 kiti takip etti. On salon-

oturacak yer bile kalmllDll}tı. Bir 
ç~ kinueıer ayakta dinlemek mecbu 
tıl'<ıtinde kalmıtlardı. Kurultay mar • f"" IÖyJiyecek muartim hamın ve bey 
..-.., riyuet küraüaü arkaaındaki yer 

a '1'tlıııııttı. 
Kurult<1y açılırken 

lı;.. Salonda, saat ikiye gelirken kesif 
kalabahk göze çarpıyordu.. Bu 

ııı..:ranc1a Dahiliye Vekili Şükrü Ka
J-, Hariciye Vekili Tevfik Rii$ü, lk
tı.at Vekili Celil, lnbiııarlar Vekili 
~ Rana Beyler hazır bulunuyorlar • 
"

1
• Maarif Vekili AbMlia Bey en ön 

:""8da obumU§tu. Ciiınhuriyet Halk 
ll1ı:a.ı umuıni katibi Recep Bey aalo

l:l\tıı, kapıya kartı eelen tarafında 
llte.iQ almqtı. Mo.kova sefiri Vasıf, 
\'"'lava aefiri Ferit, Bükret aefıiri Ham 
d~~~h Supb.i Beyler kunıltaya i~tirak t,.._ meyanmda idiler. Bundan baf 
1 • tehrimizde bulunan bütün mebus 
~.' hiikUınet erki.ru, Trakya umumi 
~l>fettifi lbrahinı Tali, vali ve bele
<lı;re 1'eisi Muhittin, polis müdürü F eh 
:;'.'.,_~yler göze çarpıyordu. Şehrimiz 

':"" "-mi, husuai bilılmum daire ~ 
111'.'"leri Ve eri<inı kurultaya iıtirak et
lttiılerdi. 

Gazi Hazrdleri kurultayda 
R. • ~ ikiye ge~. Bütün gözler, 
.~cwnbur Hazn>tlerin.in gelecekle

lkı kapıya çevrilm~ herkes ıalnrsız • 
{ a, heyecanla Ulu Kurtarıcıyı bek • 
''1,""<lu. Salonda herkes, sanki nefes 
~ . aktan korkar gibi heyecan içinde 
•dı. Büyük aalo.nda azcmetli bir hava 
'Ve •Üku-t vardı. Saat i.kiyi bet ıreçi
l'Ot-rlu. Gazi Haz...,tleri salonun kar • 
fi kapıamdan kendilerine tahsis edi!!n locayı tetrif buyurdular .. Kıyaıne
ı andıran §ÔcldetJi bir alkıı tufanı kop 
~- Ulu Gazi, Büyük Kurtarıc.ı daki • 
l -!~ alkqlandı. Bu sırada bando 
~ lti~i.1 ll>&J"!ını çalmağa başladL Me
d~aun başlamıttı. M&rJ ayakta dinlen 
l '· Gazi Hazretleri yerlerine otunır
&rlcen alkıı devam ediyordu.. 

Reisicumhur Hazretlerinin arka • 
:11\dan Büyük Millet Meclisi Reisi Ka
l 'Ilı, Başvekil lamet Pa§& Hazeratı aa 
yon" t~rif ettiler. Gazi Hazretlerinin 

""11annda yerler.ine oturdular. 
Kurultay marpı 

t., lıtikliJ martını mütealup kurul • 
IÖY _lnarp çalındL Kurultay marııru 
..,!''~!en muallim hannn ve beyler, ilci 
""E Uzerinden, bandoya gayet ırüzel 
llt akat ediyorlardı. Çok büyük bir 
tı "Vaffakryetle söylenen kurultay mar 

11.ıun uzun alkıılandL 
Maarif Vekili kürsüde 

lııi Bu_nc:ıan sonra Türk dili tetkik ce
~Yetı reisi ve Maariff vekili Abidin 
_,11~ kÜrsüye çıktı. Alkıılar arasında 
le. Unu okumağa batlryarak kurul • 

Yı açtı. Abidin Bey nutkuna: 
Ilı,,-. Reisicumhur Hazretleri, Hanı • 
<lı. feıtdiler, Beyefendiler, diye batla • 

<le.,,'\bidin Bey birinci dil kurultayın
llti ~.i geçen iki sene içinde dil ce
~ .. ~etinin başardığı itleri hülasa ola
tırı '"'.'lattı. Türkyede okur yazarla • 
l\ııı', dıliımizin türkçelefDJ.esile arttığı-
1\ıı !'l'tacağırun bir hakikat olduğu • 

&eyledi. Ve: 
~- 1928 senesinde vatandaşların o
~11 ~azarlan yüzde yirmi iken 1933 
llteı."'.•betin iki misli olduğunu söyle
~11 ••terim.., dedi. Abidin Bey Reiai
'ıl'k'1"r Hazretlerinin Türk dili i§i ile 

alarını ifade ederken: 
dit· Büyük Şef, Türk tarihi ve Türk 
ıtu,'. 1ıler:inin en değerii gönüllüsü

. ,. dedi A.b • 
tııtıa İdin Bey nutkunun 90nunda lı:u-
-. Yı &çtığmı söyledi. Ve : 

lcııl'\ı:l~anımef".?dil~r, . beyefe~dil".'"• 
<1;;'1 k~y~ usulu daıre1o1nde bır reıa, 
ıt;, atıp seç.men.izi rica ederim, de-

l:~<iz,,,. Pa,a Hazretleri reis 
lcô.tib ':"'

1
k Dili tetkik cemiyeti umumi 

-. 
1 .b~hiın Necmi Bey söz aldı: 

tilı; .8'.rın_ci dil kurultayında olduğu 
l:ü,.i._;'kinc~. dil kurultayı reisliğne de 
I<.a • .,:e Buyük Millet Meclisi reisi 
ili tek!. pf &fa Haz...,tlerinin aeçilınesi • 

R. 1 ederinı. 
eiı Al>" d. Be ..._ R. ı. ın y: 

lıııı ed "te koyuyorum, efendim, ka
I<.ô. en er el kaldırsın. 

"llltay•ıın .P~a Hazretleri ittifakla ku 
re I""' lVla., ·f"v•gı~': seçildi ve alkıtlandı. 

-- rı ekılı: 
••ırı p I<.abut edilınitlir efendim, (K.ô
~l'un &fa Hazretlerine dönerek) bu-

I<.a.':. P;ıa Hanetleri ... 
Çıktı k d' ~a Hazretleri kürsüye 
.,.. en ıs•nin k it . 1· •. 
Y ·!tt.eai d · uru ay reıs ıgıne se 
I -. R.~· ':0 dolayı le'}ekkür etti. Ve: 
a.~, heylllıc:r"1'ur Hazretleri, harum

"1•11<1,. K~ •ye ba~lıyarak nutkunu 
t~ •~ . a•ıın Pa•a H retl . .. •"çe sef h ..... v, az erı, oz 
Çok ın "" erlig•nın ana ha~larıru 
<l uvaffakıy ti b · . " •ııla e c ve arız b;r &ekil 
1-i°"" n '::!:;!'· Kazım Pa,a Hazretle • 

u çok allu;lanuı . .t'a.;a Haz 

l'etkri nutuklanru okuduktan sonra 
riyaoıet kürsüsüne oturdular. 

Ki.zmı Pa§& Hazretleri: 
- Efendim, kurultaya iki ba§kan 

vekili ve döl't ki.tip aeçilece.ktir. 
Bu husuata Necmi Beyin teklifleri 

vardır. 
lbrahim Necm.i Bey teklif ettiği 

zevatın isimlerini okudu. Necmi Bey 
ba.ı<an vekilleri için Maarif vekili A
bidin, Buna mebusu Eaat Beyleri, k& 
tiplikler için d.- f.,.,,,;ı Mii§tak, Faik 
R~it, Refik Ahmet, Hakkı Süha Bey 
!eri teklif ediyorou. Hu teklifte isim • 
!eri geçen zevat birer birer reye kon 
du ve kabul edildi. 

Bundan aonra Kazım Pa§& Hazret
leri dedi ki: 

- Türk el.ili T etk.ik Cemiyetinin 
kıymetli reislerinden Samih Rifat B . 
ve Reşit Galip Bey bugün aramızda 
bulunmuyorlar. Bu çok değerli ölü
lere saygı için bir dakika sükllt ede
lim. 

Salonda bir dakika ııükUt hi.kim ol 
du. 

Encü,...,nler seçildi 
Reisi tekrar söze b&§ladı: 

- Ruznameye geçiyoruz, efendim. 
Evvela encümenler intihabı yapılacak 
tır. 4 llnıi ve Üç idari encümen seçi
lecektir. Bu encümenler iç.in İbrahim 
Necmi Beyin teklifleri vardır. Bu tek 
lifler okunsun, diğer teklifler de .,...,... 
sa, reyinize arzederiz. 

lhrahim Necmi Bey bu encümenler 
için teklif ettiği zevatın isimlerini o
kudu. Reis Pata Hazretleri reye koy
du ve kabul edildi. 

Tebrik telgnıllan 
Kazon Paşa Hazretleri: 
- Encümenler intihabatı bitmi§ • 

tir .. İkinci dil kurultaymm toplanma 
aı münaaebetile birçok yerlerden teb
rik telgrafları ırelmi§tir. Bwılann 
hepsini ayrı ayn dkumağa vaktimi • 
ziıı darlığı dolayısile imkan yoktur. 
Memleket haricinden de birçok tel • 
graflar gelmi§tir. Rua akademisin • 
den Hariciye komiserliği vasıtuile ge 
len bir telgraf vardır. Bunlara, cemi
yet merkez heyeti tarafından li.zon 
gelen C9"aplar verilecektir. 

Ki.zım Paıa Hazretlerinin İp.reli 
üzerine ki.tip lamail Miittak Bey Rus 
""8.clemisinin tebrik telgrafını oku
du. Telgrafta kurultaya kal"§l son de
rece ali.ka gösteriliyor, tebrik edili -
yordu. Bundan sonra L.tanbul vali ve 
belediye rei&i beyin telgTafı -*undu. 
Reis Pa§a Hauetleri: 

- Cemiyet umumi katibi iki sene
lik mesai hakkındaki raporu okuya • 
caktır. 

Bunun Üzerine; lbrabim Nec:mi B. 
Divam riyaset kiir~ü.sü önüne gelerek 
raporunu okumağa batladı. Çok u -
zun alan bu raporda cemiyetin iki se
ne içinde batardığı kıymetli mesai bi 
rer birer zikrediliyordu. Neşredilen 
Tarama dergisinin sonu alındığı İ§Aret 
ediıiyor, diğer butün neşriyat gözden 
geçjriliyordu. Muhtelif ihtisas ve ıa
tdah kollarının mesaileri, vücude ge 
tirdikleri eserler izah olunuyordu. lb
rahim Necmi Beyin iki senelik mesai 
hakkındaki raporu çok büyük bir a
laka ile dnleindi. Bu rapordan, cemi
yetin iki sene gibi, kısa bir zamanda 
çok büyük itler batardığı anla§ılryor
du. lbrahim Necmi Beyin raporunun 
olrunınasıru müteakıp celae, on daki • 
ka teneffüs için tatil edildi. 

/k;nci celse 
ikinci celse aaa t 16,20 de açıldı. 

Reis Kazmı Pa~ Hazretleri: 
- Kurultay münuaebetile gelen teb 

rik telgrafları okunacaktır. Şimdiye 
kadar gelen telgrafların sayısı 2 bini 
bulmuştur. Bir taraftan ela gelmekte
dir. Bunların içinde Sovyet Rusya Ma 
arif komiserliğinden ve ulilm akademi 
sinden gelen buka telgraflar vardır. 
Onlar okunacaktır. 

Tezler 
Dün S°"Yet Rusyadan gelen bu tel

graflar okunduktan sonra ruzname 
mucibince müzalrerata geçjldi. Ah • 
met Ce..at Bey (türkçenin Hind-Av
rupa dili ile mükayesesi) isimli tezi
ni okumağa bqladı. Ahmet Ce>'at Be 
yİn geniı bir ihti1a1 dairesi içinde ser
pi•ın.i§ olan kıymetli tezi iki saat sür
dü. Ahmet Cevat Bey tezinde tiirkçe
nin §.İmdiye kadar görülnıemif, göste
rilmemi§ meziyetlerini, güzelliklerini 
anlatıyordu. Saat 18 i geçjyordu. Ge
çe kalmamak için, Ahmet Cevat Bey 
bugün tezini ok-,mağa de>'am etınek 
Üzere sözlerine nihayet verdi: 

Müteakıben lbrahim Necmi Bey 
söz alarak dedi ki: 

- Efendim, merkez heyetine ge . 
len birçok değerli tezler vardır. Bun
ların hepsi hakkında saygı duyarız. 
Fak at bunlann burada birer birer 0 • 

kumnası çok uzun sürecek, vaktimizi 
alacaktır. Bunlardan bir takımını doğ 
rudan doğruya ilmi kom~iyonlara ha 
va.!e ebnejii münı..-':;> 'nılduk. Komis
yOll!ar, bu tezler' : ,•"ik edecekler -
c!U. ilmi kdınisyo .. ;.,r pazartesi günü 
mesaiye batlıyacaklardır. 

thrahim Ne ~"1i Bey, komisyonlcr
da tetkik e::lilecek tez~erin ve bu tez 

sahiplerinin iUınlerini okudu. 
Saat 18 i çeyrek geçiyordu. Reis Pa

§& Hazretleri: 
- Kurultay yarm (bugün) saat 14 

te toplanacaktır. dedi. İçtimaa niha
yet verildi. 
Kazını Pş. Hz. nin nutku 
ISTANBUL ,18.A.A. - Kazım P~a 

Hazretlerinin lrunı:ltay batkan'ığma şeçil 
dikten sonra söyledikleri nutuk, tudur: 

" - Reisicumhur Hazretleri, hanım. 
lar, Beyler, 

" - iki yıl önce, yine burada top. 
lanDU§ olan birinci türle dili kurultayının 
değerli Çalııma çağım bugün t'lrth bir 
sevinçle an.arım. Birincisine olduğu gı1ti, 
bu :Una kukaya da baıi btql<an ~
ğinizden pek ımıtluyum. 

Dil birliği, el birliğinin, clüşüniif bir
liğinin, ülkü bidiğinin en sağlam temeli 
olduğu gibi ıröz ~ giizgüsüdür 
d.: ... uluğumuzun dil İfİllİ bu kadar ön
de tutması da bundandır, aramızda bu
lunarak yöce özleriyle kıırultayın onu
runu yükselten höyük öndeftmize 11<>n· 
auz eayğılaroru ıunanm. 

Türk uruldan, bilindiği gibi, orta Aı
ya'dan, doğu, bah yönlerine, doll§ak. 
Iar kıranına, ısı yakalara, binlerce yıl
lar içinde yürümüş, yayılmış, ~. 
bütün acunu kültür ışıklariyle tenlendir
miıtir. Ancak bu Türk göçmenleri, içle
rine girdikleri çevrelerde, türlü deği. 'i 
tikliklere uğraclılar. O kadar ki ,çoğu 
ana dillerini bile unuttular,Yav&§ ,yavaı 
öz benliklerinden de uzaklıııan hu Tüıic 
ıröçkümerinin Tiirl< ana dille ilitilderi, 
bugün yalnız çevrelerine saçmış olduk. 
lan eski dil kök ve izlerinde görülür. 
Türk anadll:.U ve benliklerini koruyabil
miş T'iirk ul1N ve urulclarınm bulunduk. 
lan yerlerde de, binden artık yıldanberi, 
türlü aıyaıa ve din baskısı ve zorluğu 
onlan öz t'Ütk cIDi üzerinde iıleyip onu 
yükseltınekten ıreri bırakh. 

Bu ~lann 11yasa ve din kuruoılan 
ise, Türkçeyi yükseltıneğe çal~k !ÖY
ie durıun, tenine olarak, onun değerli 
özünü bozmak için ellerinden geleni yap
tılar. 

Iıte bunlardan ötürüdür ki, bugün ya
zı dilimiz öz türkçeden ayrılmıt, bam. 
batka bir kılık alouş bulunuyor. Bu
nunJa beraber, öz türle dili uluı iç.inde 
ya§amaktan alık">namamıştır. Ancak, ya
pmakta obn öz türkçcnin a.-ı olarak, 
daha işlenmemiı durmakta olduğunu acı 
olsa da, aç,kça söylemeliyiz. Dilimizin 
sağlam temelli düzen ve türelere daya
narak itlenmcsi, genişletilmesi, onun bu
günün üstün bilgi ve bilgin dili kılın
ması, gerektir . 

Birinci kurultay, bu yolda ilk verim
li adımı attı. içinden seçtiği -wnumi 
merkez heyetinin - geceli gÜndüzlü ça
lışmasiyle dil işi iki ydda çok yol aldı. 
Daha bugiinden yabancı ıözleri atarak 
yerlerine öz türkçe sözleri lrullanmağa 
alışmış bulunuyoruz. 

ikinci lcurultaym dil işini daha çok 
ve tez verimli yo)a koyacağ.na eüveni .. 
yoruz. Bu inanla ikinci türk dili kurul
tayına kutlu çalışma dilerim. 

Batkan Paşanın nutku, her yerinde 
sürekli alkıtlarla k&r!ılandı. Bu öz türk
çe nutkun gözönünc koyduğu Öz türk .. 
ço kelimelerin izahını apğıya yazıyoruz: 

1.- B~kan.- arapçada • reiı • sözü 
zaten • bat • dan.ek olan • re' a • ten ge· 
lir. Türkçede de ·bat· reis demektir. 
Bir d" -kan- eki getirilerek • batkan • 
yapılmıştıı·. Bu söz, -rei .... manaaında ve 
-batgan. ıeklinde olarak divanü lilgat 
·İt· türkte de vardır. "Tarama dergisi, 
sahife: 654-

2.- Gözgü.- Ayna demektir. Farsça 
sanılan aynanın da türkçe ola.-&.1ğu anla
ı•lmaktadır. • Göz. kökünden gelen göz
gü ıözü 16 mcr asra kadar ıiirler de bi
le vardır. Süheyil ve nevbahar tercüme
si ile tuhfetiiz:zelciyede, tekiri surei 
mülkte ve azeri lehçesinde olduğu gibi, 
Ankara, Buraa, Cebelibereket, Kırkla
reli, Konya, Kayseri, Afyon, Zile, iz. 
m;r, Tokat, Gireson, Bolu, Eliziz, Ma
latya, Kütahya, Kastamonu, Diyarbekir, 
Van ve Seyhan gibi birçok yerlerden de 
derlenmiıtir. - " Tarama dergisi, &a· 
hite: 134". 

3 - Uluğ.- en büyük demektir. 
Büyük manasına -ulu· ve üğ a.özleri 
çok yaygınd.r .• Ulu -. doğrudan doğru· 
ya büyük demek olduğuna göre, sonuna 
• ğ • ~!t:rilerek "en büyük'' manası ve
rilmiştir. Orhon &b;delerinde ve uygur 
m_tinler,nden oğuz menkibeainde de 
vardı-. "Tarama dergisi, sahife: 137." . 
4 - Onur türkçe "onmak,, tandu. Fran 

5rzca ''Honneur,, de bu sözden kopuı· 
mıqtur. Kamusu Türkide yazı.lıdır. 
Şeref itibar, haysiyet demel<tir. "Ta
rama dergisi, sayfa 300.,, 

5 - Önder: Lider dernektir bu 
mana ile "Polatlı,, dan derlenmiştir. 
Ön sözünden "öndemek,, öne geçip sevk 
ve Kbt-e etmektir. Bundan yaprlan ön
der farsça "Pi,vanm., tam mukabili • 
dir ki o da lider demektir. Tarama der
gisi, sayfa 467,, 

6 - Yön İstikarnet manasınadır. 
Anadoluda pek yaygmd.-. Konya, lı • 
tımbul, Manisa, Denizli, Muğla, Afyon, 
Çan!.cırı, _ Mucu1·, Bolu, Develi, ONiu
dan derleruniıtir. "Tarama dergiıi say
fa 396,. 

Cih dü. '-"--• -•-- Tu"rku .. n ölüm uçurumu kenanna çİn tahsil zıılımeti yüzde efficlen ziya • 7 - Acun: an, nya ............. .,._ 
manalanna esd<i bir Türk sözüdür. A- geldiği korkunç bir günde. tarih .. ken- de azalta-. 
cun, ajun, açun, açın tekilleri vardır. dini yaratan bu millete yenı ve yük..K Diyerek uıblah yapma işinde kolla-
Kutadgu biliğde, Radlof lilııatının bİ· bir baş bağııladı. Büyük kurtancmuz nn göstenliılderi faaıliyeti zikrdmİl ~e 
rinci cildinde ve büyük Time lugadın • "arlığımızı ~- lrurtanlı. • bi!Jıaua çok §Ayanı dikkat olan ve 
da "Uygur ve Çağatay lehçeleri ola • O gündenberi milletle bu öz evla • fimdiye kadar umumi merkez hey..ıine 
rak,, kısası r~zide 1:.üıi<. dili lil1ı:'! • dı arasında bir anlaşma var. Büyük teklif edilmit bulunan lltılah kadrola • 
tinde pave dö kurtey lugatinde, muı - Ba§buğ bütün varlığıru Türklüğü kur :;;;,::.~di:!'~~celere mü.tenit 
nulmiirilte vardır. ''Tarama dergUi: taracak ve yii)ueltecek i~ler.i ileri gö- •~ 
sayfa 200 tümıeğe, milletini asri medeniyet oıe • Umuıni ki.tip İbrahim Necmi Bey 

g - Göçmen; viyesinin üst tarafına çıkarnıağa, Ulu Türk lehçeler lilgati çalııımalan, ye-
9 - Göçkün; Türk milleti de kendini ölüme kadar ni Türk ana grameri gibi mesainin 
ikisi de muhacir manasına olarak der- sürükleyen bütün karanlıklardan aıy- nasıl batladığıru ve nasıl bir neticeye 

lemeden gelmiştir. Bunlardan "göç- rılma.k yolunda büyük yol gösterici- varacağını gene ibaai hesaplara müste 
men, Beyçayın ve Swıgurlu • sinin ardından korkusuz yürümeğe niden izah etmit bınıdan sonra C«ni-
dan ' ::..ı..ün Çihrilden derlenmiıtir. and içti. Bu karıdıklı anlaımanm ne- yetin netriyatı batı..ine girerek tunları 
He; lfu..,.,':öz "göçmek kökünden gel • ticesiclir ki büyük tef.in genq .milli in- söylenıi§tir: 
meıktedil'. ıBuıılıor arannda bir ayırdan kılap progranıında Türk dili ve Türk Bu yedi bültenden bqka iki yılm 
k-aymak üzere "göçmen,. daima seyyar tarihi en ön sıralarda bulunuyor. çinde ve basılmasına batlanan .,_. -
bjr halde muhaceret edenler. "göskiin., Türk milleti varlığrru di§&l"dan ve ler ntunlardır: 
ise bir yerden başka yere hicret.le Y""" içerden karartan maddi ve mane>'İ bü 1 - Söz derleme klavuzu ve derle 
leımit olan manalarında ıkuUarulmı§tsr. tün dÜ§manlara aman vennez bir sa- me fit defterleri. 
T .-ama derıgisi, sayfa 542 VA§ açını§ olan büyük reiaimiz, bu düı 2 - Altı P&l'Çll askerlik, aiyaaet Ye 

10 - Çevre: Muhit manaamadır. manlann en batındaki bilgisiz- idare ısttlahları karırlıldan için ta • 
"Çe..innek,, ten gelir. Dedelooıi<ut ki- likle dö~ek, onu da bir bat rama liateleri. 
t.bmcla, Biyanki IUııatinde ve maniler- kumandanlık muhareebaile vatanın 3 - 53 forma tutan tarema der • 
de vardır. "Tarama <lersioi, sayfa 547., harinıi ismetinde boğup yok etmek ..,.. gisi. 

11 - Dontak: Cumudiye demek • mindedir. 1928 harf inkilibındanberi, 4 - 28 forma tutan tarama derıri.si 
tir. Donmak ve dan IÖzleri hed<esçe bi- baıta büyük Gazi olarak, Türkiye Cwn- endeksi. 
linen sözlerdir. Şark lehçelerinde -d- huriyetinin ve Türk ıııilletinin kendini S - Gramer kollunuıı iki knım türlıl 
ler •t- olduğundan kelime Tiiri< dili lil- verdiği bu büyük savatın bilgi ıtıklan, çede kelime tetkili anketi. 
gatinde "tontak,, ~ al~tır. ancak herkesin anlıyacağı bir dil ile ko 6 - Abdullah Battal Beyin ibnümii-
''Tar...,. dergisi, sayfa 178,, tayca yapdabilir. benna lupti endebi. 

12 - Yaka: lloiıoi de cihet elemek- 26 eylül 1932 de açılan birinci Türk 7- Gramer kolunun heatınnaia 
tir. "Ya1m,, sözü. dili kurultayında, milletin bütün ateşli bafladığı ekler lilgatçeoinin iki fasikülü. 

13 - Kıran: ''tı<raf ve cihet,, ma- inkılap arzusu, yeniden tecelli etti. Bu- 8 - Şeyh Süleyman efendinin Çaga. 
ınalanna C111111iülhikiiyırt kitabında ve gün iki yıllık bir çalıtma aralığından tay lilcati. 
derlemede ..ardır. Muğladan ırdmiı ise aonra ikinci Türk dili kurultayı toplanı- Ayrıca bundan aonra yapılacak ~-
de birçok yerlerde kullanılır. "Kartı- yor. Arayerde geçen iki yıl içinde dur- yatı da ilave eden Ibrahim Necmi Bey 
yaka,, sözü de bundandr. madan çalıtarak ortaya oldukça müobct ikinci dil kurultayından sonra iki yıl. 

Kıran, Mukaddemetüledepte ve eoerler konmuttur. lık çalııma programı, projesini luırat it-
Radlofun 3 üncü cildinde "Çağatay "Tarama dergioi., adı altında büyük !eri, 11tılalı ôıleri, gramer itleri, lengift. 
lehçesinden olarak,, kemar manasına bir eser orta.ya kondu. Endekiyle bera tik, filoloji, etimoloji iıleri, derleme it-
yazılırdı ki krrak ve kırağ 'IÖzieri de her 1300 sayfadan fazla tutan bu bü- !eri, netriyat itleri olmak üzere ayn ay. 
bu köktend"ır. (Taraına derpoi, .ayfa yük kitap dil hazinemizin ilk müjdeci- n kııınılardan madde halinde kurultaya 
175) si sayılabilir. arzetrniı ve bu programın t'eklifi için ~ 

14 - Sıyasa: Anpçada mutan Yeni Türk ırnvneri çalıımaları lüırat rirler w teklifler komisyonuna havale. 
ve müJtaklan olmryan "aeyuet,, sözü- ve attlah i§lerinden sonraya bırakdmak· aini rica ederim diyerek cemiyetin ma-
0>un kaynagı türkçe yua c»cluğu anla- la beraber söz yarabna itinde lüzumu li itlerini bildiren raporu okumut bu rao 
ıffmıtbr. Y-. nizam, kamın, ceza olan kelime teşkili esaılan iki anket ba- pora na«aran 25-10.932 den 10-6-933 e 
manalanna gelir iri arapçıııda aeyaaetin tinde muallimlere verilmit, ce..aplan a- kadar olan beaahabn vo::Tidat ve mesari. 
manası da budur. Politika manaaına hnmıttır.Tarama derıriainde görülen ek fatınm 10353 lira 24 kurua olarak t.,,,.... 
kullarulıtı yeoi "e ..,.,..,.dan uydurma· zenginliği de elder lilgatçesini ortaya zün ettiği ve 10-6-933 den 7-6-934 e 
dr. Batıfla ırelen ... harfi türkçe bir koymaktadır. kadar olan heıapların 27290 lira 26 ku-
çoık l<eılimelerin bafmda daba çok ve da- iki yılın iç.inde yapılan bu itler arzu. rut olarak tevazün ettiği anlatılmakta.-
ha geni§ ohna maınaaRU anılabr. Mo- muza niıbet edilirse pek azdır. Fakat, clır. Bundan aonra 1934 • 1935 y•lı büt-
sela -<ı- kelimesinin b&§ına ·•· geti • yüksek kurultay dar bir kadro ve bütçe ı;eainin tetkikini yapmıttır. 
rilcrek ·sis. yapılır ki i;in geniı ve içinde çahtan cemiyetin tu kadar za- Bu bütçenin D1Ba§ fulı 18 000 W-
ıümullü tekli demekti... -Yasa- run ba- manda yaptığı i§i a:ııınsamiyacaktır. dır. Maaarifatı aaireoi 27,000 i;...d,... 
şına da getirilerek -eiyasa- yapılmq- ümidindeyim. . . Rapor ~tlaria k_arıdanmıt ve ıa,. 
tır ki ..yaıa- nın en yüludc ve f8Jnİ.I Büyük ~. Türiı: tarihi ve Tiiri< di- tibı mnumımn talel>ı veçhile müzakc-
meAıumunu •-de eder. li işlerinin en büyük ve en ileri gönül- Te edihnek Üzere tddifleri ve ta , 

Kamu•u Türkide kelime seyaset o- lüaüdür. Büyük millet meclisi değer- riı-leri komisyomma verİ!nB§tir. 
larak harekelendikten ve manaları li reiai ile beraber dil çalıımalarma ya- Cevat Beyin tezi 
':..er .. ildikten sonra şu i:zahat verilmekte- krndan alaka duymaktadır. ISTANBUL, 18.A.A. - Ahmet C... 
uır Saygı değer baıvekil ismet p&f& vat Beyin tezinin hülasa11 tudur: 

''.Seyaae_t kel~inin ,..(ı -ae-yasa- hazretleri, bu milli kültür çalışmalann- Mevzuun anlal'ııma Türkçenin bati 
§Cklınde bir lerkih.i tü.-ki olduğunu da hükümetin bütün elinde olan kud - dil ilmince " hem anlaıılmış hem anlapl-
lbni Kemal "tahk:ki tanı. • il • kelimet• retlerle yardnn edeceği vadini b.ir da- maıruş, hakkı hem verilmiş hem veri].. 
il- acemiye., İ•mindeki riaaleoiınde be • ha tekrara beni memur etmiıtir. Bu yük- memiı olduğunu ., söylemekle giriJiyor; 
yan ctmektedi-ı-.,, ıek himayeye mazhar olan dil işinin Türkçenin geniaine hayran kalmıt batı 

Gö.-ülüyor ki siyaset kelimesinin öz bir dakika bile duraklamrya<:ağına kat'i bilginleri sumer ve med dillerinin tü~ 
kökü ara~ça değil, türkçedir. (Kamu- kanaatim vardır. ı;e olduğunu, hatti. Hint-Avrup' diller 
su türki, ":'it: 1 &ayfa 754) Hanımefendiler, beyelend>ler, oyınağmm ural-altay diller oymağına gi. 

15 - Dın: arapça sanılan bu ıözün ikinci tüıi< dili kurultaynu açıyo- rer bir kol bulunduğunu gösteren ve 
kökü türkçe olduğu anlatılmıfbr. Meş'- nım. ıöyliyen batı bilginleri gelip geçmit oı. 
hur alman türkolğlanndan pro. Yon lbnzhim Necmi Beyin nzporu malda beraber hele dil:imizin ne yapılıt 
Bang ile Mile .Yon Gabain uygur dili ISTANBUL, 18 (A.A.) _ Umumi karakteleri bilimlik bir yolak a!tınclıl 
üzerinde yaznuş olduldan analytiacı- katip lbrahim Necmi Bey, iki sesıe • tetkik olunmuı ne de bu karaktel' 
inclex zu den fiinf eNten ıtüc:ken der li.k dil çalışmalarını izah eden raporu • lerin Hint • Avrupa dili ile "l'indoeu-
türknche turfan teste adlı endekste ay- nu ve e..veli. birinci dil kurultaymm ropeen,, kartıla§lırmu yürütülerek a-
nen "din" kelimesi türkçe olarak ya- kararlaş.tınp umumi merkez heye'tine ralarından mente birliği aranıp buluıı. 
ztlıdır. Bununla ıoğdca (den) kelimesi verdiği prog.-amını madde madde an• mut, - de türkçenin zaman içinde oy 
nin de yakınlığı vardır. "Tarama dergi. !atımı ve bu mıoddeler üzerinde yapı • namı§ olduğu büyük rol hatmin dilbi ~ 
si, sayfa l9

7
." lan çalı~yı izah etmip. !imi acununca hilinımiı ve taııııımq. , 

16 - Kurum: tesiı ve miieuese ma- Bilhassa "akademik bilim çalı§ID& tır. Ahmet Cevdet Bey batının türkçe 
nasınadır. Türle dili lilıratinden tesis ma- lan,, Lıam.ında bulunan Türk dilinin ye k&r§ı alnmııt durll§Unda bir yan • 
rıasına ~~•ıtır. Zaten • kunnak • te- bll§ka dillerle mükayeaeai, Türk dili _ dan yabancı lakayıtlığı bir yandan ;. 
sis dem~ iır .Alım, satını gibi kurum nin tarihten öncesi ve tarihi, Lengiıis- se aryanizm taa.aubu görüyor. Bu < 
;z~~Uanı ır. "Tarama dergiai, sayfa tik, filoloji, etimoloji araıtmnalan, gün türkçenin geniı izahını üstüne al 

tarihi ve mukayeseli gramer çalı§ma mq hiç bir batı bilgini gönnüyor. Mu. 
1
7 

-;, hı: aıc:ak sözünün aıhd.r. Sıc* lan etrafında neler yapddığını ve - hafazakir aryanistler ara.amda Fran. 
"ısıcak dan kısalınadır. Radlof lilgati- gibi eserler ~redildiğini anlatan u • aız mektebini en ileri varmıı sayıyor • 
nin birinci cildinde "Osmanlı leheçsi o- mumi katip bundan sonra d1L inkıta • Hele bu mektebin bat bocaaı MeiUet. 
tarak " ve kamuıu türkide vardır. (Ta- bı ç.a.lıtmalan ha.haine ırinnit ve bil • nin türkçe aleyhtarlığını anlatarak tUrk 
ram adcrırisi sayfa : 279). haau. halk ağzında aöz deri- qle- dil biliminin vazifeıi dilimizin tetkik ve 

18 - An : Pak, nezih, temiz demek- rini uzun uzadıya izah edfl'ek altı ay izahını kendi eUerine almak olduğunu 
tir. Ariğ, aru, aruğ telcilleri vardır. Rad· içinde cemi,.et merkezine 129,792 ye söyliyor. 
!ofun birinci cildinde koman, kumandu yakın fit geldiğini ve bu fiılerin mü- Ahmet Cevat Bey bizde ve bütün dil. 
ve Osmanlı lehçeleri olarek, büyük Türk kerrer ıiizgeçlerden aeçilerek tAsfiye 0 bilimi acununcla, ilk defa olarıık· türkı;e-
lilgatinde (kazan lehçesi olarak Türk) lunduğunu ve nihayet tarama derıriıi nin Hint-Avrupa dili ile, fon;tik ve 
dili lügatinde, e..liya çelebi ıeyahatna. gibi bir eserin meydana getirildiğini morf".J".ji ~türetme ve İİl'etme., kanılı:-
ınesinde, Hutsma ve Pkve de Kourtey buaa bir de türkçed.en _,..nbcaya terlennı birer birer alarak kartılattın-
lügatlerinde vardır. Urfa, Manisa, Ma- indeksinin ilave olunduğunu söyleınit Y~r ve benzeyiı çizgilirini açık açık çi-
r&§, Kocaeli ve Çorumdan derlenmİ§· ve bu huauata gerek hükıimetin ve ıre zıyo~! bunları tesbit ettikt'9n sonra kök 
tir. Arığ ve ank şekilleri divanü liıgat. relue Halk fırkasmm ve Ha!kevleri- v_e llOZ kıırtdaıtırmuna da ıreçerek bil.i,.. 
it-türkte de mevcuttur. (Tarama dergi- nin gösterdilderi büyük alaka ve yar lik ıağlamlığı kolayca anlatılan bir me-
si, sayfa: 637). dnur ıükranla kayıt eylenıi§tir. totia iki dil oymağı arasında men'şe bir-

Maı:ıril Vekil~in nntku Bundan aonra "dilimizdeki Yaban- tiğinin kabulünü kaçınılmaz bir gereklik 
ISTANBUL, 1&.A.A. - Türk dili ku- cı sözlerin türkçe karşılıkları,, hakkın haline getiriyor. 

rultayında Maarif V dcili Ab!din Beyin da izaaht veren İbrahiın Necmi Bey Ahmet Cevat Beyin kök ve aöz kar-
aöylediği açma nutku : "dilimizde; hele Yazımızda kullanılan tılaftınmmda k.Mla:ndığı metodun pren-

Reisicumhur Hazretleri, Hanımefendi- yabımcı sözlere kl>l"Şılık bulma ve ya- OÖpleri: 
ler, B..,fendiler • ratma >tinde Cemİyetin ilk n>til bu fu. 1 - Eski ortak kökler ve sö:zıler 

Dünya tarihinin bütün dönüm nokta· l~luk ve yol göstericilik roiüdür onları içlerinde saklayan dlllerin he; 
!arını yaratan, benliğimizin güçlü~e dryerek bütün eli kalem tutanı.., b:; ~e, ayrrlmalanndan sonra ~en 
nufuz edebildiği en eski za.-nlarda ın- l8V8fa davet etmi§ ve bu münasebetle binlerce yıllar uzunluğunca, ayn ayn 
aan medeniyetinin ilk yapıcı ve yapı- yaptlan nep-iyatı teker teker lrun.ılta- değifOICler geçinnİ§, ayn ayn geli!!im-
cm olan yüce Türl< milleti kendi do. ya arzetmİ§tir. ler sonunda hiribirlerinden ayn •es 
ğurduğu medeniyetlerin ilerlemesine "lstılahlarm tiirkçele!'tiırilmeai yo • ve manada söz oymakları cloğunnu1 • 
yabancı bırakılmak bundan yüzlerce !unda çalqmalar,, etrafında izahat ve- tur. 
yıl karanlıklar içinde kalmıt§ı. Bu lca ren umumi katip "bu yoldaki çalıtına· 2 - Bu söz O)ln18k-lan, aeeı;e ve 
ranlık o yüksek milletin az daha ha- lanm mı ç-* kolaylltfbracak şey de manaca, ne kadar birbirlerinden ayn ol 
yatına mal ~lacaktı. Tüıtı ı.hsil dilinin öz!eıtirilmeeidir. il- aalar dahi, bir çoğunda ellci lroioten 

Yer yüzünün en asil, en kabiliyet- mi kendi öz dilinden yapılmış iShlalı- ·mente· birtiğini meydana ko)"&Cllk iz • 
le. en calı$kan ve en fedakar milleti lana Öİİ>'enm ... bir mektepli genç i · (Lütfen sahifeyi çeviriniz) 



SPOR 

Dün akşamki gü
reşlerin neticeleri 

Birinci güreş: ilk güreş Es ton yalı 
Rago ile Okranyalı L~iJko ~ası~d.a 
yapıldı. Estonyalı hasmıne faik gonı
nüyordu. tık yedi dakikayı alayla ge
çirdikten &0nra oekiz dakika otuz do
kuz saniyede kazandı. 

ikinci gür"9: Türk Mülayim .~le 
Macar Loradi aragında yapıldı. Gu -
reıin ilk yedi dakikası Mülayimin h~~ 
kimiyetile ge9li. Fakat serbea olan gu 
reı greko romene çevri~i~or~u. Halk 
>kaz etti. ikinci devre bınncıye_ n_az_a
ran çok daha çetin oldu. Mulayım 
tamamen ezici bir hakimiyetten a.onra 
13 dakika 45 saniyede tuşla k_azan.dı. 

Üçüncü güreş : Çek Vavro ıle Fın
landiyalr FişeT berabere kaldılar .. 

Dördüncü gür.,.: Alınan Tavra ıle 
Romanyalı araunda idi. Alman yirmi 
bir dakika 31 saniyede tutla galip 
geldi. . . 

Beıinci güreş : Fmlandıyalı Huta
ven ile Belçikalı Dölamod arasında ya 
pıldı. Finlandiyalı on dakika 28 sani
yede galip geldi. 

Güreşlere yarın gece de devam e
dilecektir. 

ler kahnıştır. 
3 - Bu en eaki birliğin izlerini ket 

fetmek için ayrıksı - münferit - söz -
)er k&J"lıl'41ınlmaaından vazgeçmele
ri, ''f"Jkirler oymakları,, ais.temi ile arat 
tırmalara giri,,..elidir. 

4 - (Fikirler oymak lan) sistemin 
de yanılmamak için mana değişmesi 
ne hakim olan amilleri iyi kavramak 
geçirilmiş olan medeni inkit~ ın~~a
Jelerini unutmama buna gore fikır -
er cymaklarmm alanını geniş tutmak 
li7r'11.d1r. 

5 - Bu bilimlik düşünü~le yürütülen 
araş tırmalar sonunda birçok fikirler oy
mağının hakim mefhumlar çevresi iç.ine 
alınması mümkün oluyor. Aynı zamanda 
•es değişme.lerinin de vasati bar alanı çi
?ilob"liyol". Elde edilen bu iki had ara
~u~d<' uygunluk c:rôsteren haller men'•e 
birliğine delalet eder. Ahmet Cevat Bey 
araştırmalarla berkite bildiği bu uygun
Juklara ıea ve mana muadeJesi - ken
di deyinince •e• - çem denklemesi -
adını veriyor. Bu metot)a ayn ayn dil
leTd , tek sözleri alarak birbirinden şık
t.ğ nı aöylemek ciz değildir. Bunda eoas 
kôk~erin ve manaların tenasübüdür. 
Sözle bütün &leleri ile karıı!aıtırılır ve 
a:Jece akrabalıkları isbat olunur. 

6 - Ses - çem miyan ile ailece ak
ra:.alıklan isba.t olunan sözlerin men • 
•e birl'ği de sabit olur. Böylece rast -
gele ve bot-çlatma hallerinin keşfi ve 
bertaraf edilmesi kolay olur. 

Tebrik telgrafları 
Kurultayın açılıtı dolayısile gelen 

tebr:k telgraflan ara.mda, Soyyet Ha 
riciye ~ioer 'Vekili Krisiıuky Yol -
dattan Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü 
Beyefendiye gelen telgraf okunarak 
tit!detle alınılandı. Telgraf ıudur: 

Doot Türlüye Cumhuriyetinin dil 
kurultayı açılırken aize en hararetli 
ael.imlanmı takdim eder ve bu .elam 
)a....,'f\•n kunıltay reisine arzını rica 
ederim. 

Kurultaya, Reiaicumhur Gazi Mus 
ta.fa Kemal Hazretlerinin yiikııek ve 
bilgili idaresi altında tahakkuku JÜP. 
hesiz olan en büyiik muvaffakıyet -
ler dilerim.., 

P.un-:lan sonra, İstanbul vali ve be
lediye reisi Muhittin Bey tarafından, 
tehir nıunına kunıltay reisliğine gön
lerilen mektup, okundu ve alkışlan -
dL 
Fürk dili kurultayı yüksek rei•liğine 

Dolmabahçe «trayı. 
Büyük Şelin yaratıcı ve Y<Jlahcı 

deha•rndan doğan dil inkılabı, iki y.:I 
lık hayırlı bir çalışma devresinden son 
ra, bugün ayni çatı altında toplanan 
il'Ön" • k ırultay ile daha genİ.f ve da
ha Verimli bir inkiıafa doğru yürür -
ken, iki se~ evv~lki ıerel ve maz.ha
Tİ)'f!tin az.iz hatırasını, mübarek bir 
emanet gibi ta§lyan lstanbullular, 
ıehirlerinin tarihinde baılıbaıına bir 
kıymet ifade edna bu hadiseyi bir ke
re daha selamlamak ve bu yeni bilgi 
ve kültür hamlesinin kendi ıehirlerin 
de bir lıerre daha t<!eellinni görmek -
le sonnu: bir •eı>İnç ve mutluluk duy 
naktad•rlar. 

lstnnbul halkının bu duygusunu 
•e dil inkılabına candan alakasını yük 
tek vantanı.da lıurultaycı biU/irirlıen 
lıerwli en .)liilııtelı MYwılarımı da ar • 
aeclerelı hıpn lıatlıyon ;yeni lunrıle • 
ye maualfaln;yetler dilerim efendim. 

,.,......, l1Clfi - "'-lediye rem 
MUHiTTiN 

Enci menler 
lbrahim Necmi Beyin teklifi üze. 

ırİDe Aafğıdaki zevat, ilmi ve idari en 
~seçildiler: 

Te,kil ecltlen dört ilmi komiayon • 
dan: 

Dil karıılzqtırmalan komisyonuna: 
Marta,.an, Ahmet Vedat, Hamit Zü
be,oir beyler, Pr. Mepninof Naim 
Hizan, Yu.auf Ziya beyler. ' 

Filoloji kamiayclmana: Ali Canip, 
Ca~. otlu Alamet, Huaıı Ali, ıu.ıp 
Halüoi, be,.Jer, Pr. SamoilcılYiç, Sü • 
Je,m~ Altdiilluufir Be,., Pr. Zayenç. •-.m. 

latilihlar kcımiayonuna: Ihsan B., 
Fuat Pata. K-.t Cenap Bey, Mab • 
mut Sadi, Refet, Saim Ali, Süheyl be,. 
ler. 

Gramer komia,.......na: Ahmet Ce _ 
•at S...im Atalay, Fuat Raif Hıfzı 
Tevfik, lbrahiın "-.;,' M. &ha, M. 
Behçet beyler. 

Uç idari komiayondan nizamname 
kcıaüsyonuna: Üniversite rektörü Ce
mil,. lama il Müttak, izzet Ülvi, Retat 
Nun beyler ve Saadet Zihni H-. 

T akrirler Ye teklifler komiayonu • 
na:. Bebice Fuat Hanım, Faik Re,it, 
Fent Zühtü, Hüaeyin Namık, Şeref 
beyler. 

Bütçe komiayonuna: Ahmet lhaan 
Bey, Nak" Hanım, Refet Bey - Ur. 
fa - Sal?!> _c;....,oz Bey, Selim Nüzhet 
Be,. •eçıldıler. 

Ziraat Vekili 1 

Muhlis B. Bursada t 
Merinos koyunları hak

kında tetkikat yaptı 
BURSA, 18.A.A.- Dün ıebrimize ge

len Ziraat Vekili Muhlia Beyefendi, 
Merinos mevzuuna dair tetkiklerinin ıon 
kısr.ını Buraa'da yapan heyeti toplıya
rak kendileriyle çok uzun süren bir gö
rÜşmc yapnuş ve verimli birçok l<arar
lar almııtır. Bu toplantıyı müteakip ken
dilerini Ajans namına gördüm. At~iı· 
da yazılı beyanatta bulundular : 

Hükumet, Kamkarin fabr:kaaını kur
mağı iktisat ve sanayi. proğranuna al· 
mııtır. Bu fabrikanın istediği İnce lifli 
yünü ye!.iıtinnesi itini ehemmiyetle dü
şündük. Esasen Merinos 'koyunları üze· 
rinde daha evvelce Karacabey' de tecrü
beler yap lmııtı. Son defa da ziraat ve
kileti aab k müsteıan ve yüksek baytar 
mektebi zeotLk:ıi muallimi Ihsan Abi
din, vekalc! zeotekni mu'.ahasıısı Nuret
tin, yÜlı:sek ziraat enstitüsü zeo~ekni 
proiesörü Spotel, HıfZlıııhha enstitüsü 
profeoörü Beller, JN;kleryoloğ Süreyya, 
1'ahoin, Kadri, Selilbattin, parazitoloğ 
Nevzat, Necati, Karacabey harası mü
dürü Şefik Beylerden müteıekkil bir he
yet halinde Buraa, Balikes:r ırnntakala
nnda evveli top]u ola~ak gezmişler, bi· 
lilbare her gruı:ı kendi branşı dahilinde 
tetkiklerde bulunmutlardır. 

ite pek yakında başlanacaktır. Fab
rikanın İptidai mevadını veren Merino
•un nnıvaffalciyetle yayıhnamaaı ve iyi 
neticeler vermemesi iç:n hiçbir sebep 
yoktuı·. iklim ve tab:at buna temamiyle 
el verişlidir. Zaten profesörlerin de les
i.im etliği gibi Anadolu, ince yünlü hay
vanların, ana yurdudur-. KöylümÜ"'!:Ün, 
ariayı,, kavrayı J ve görüş kab!liyetinin 
yüksekliği bu i,in ba§anlmasında en bü
yük kuvvet ve ümit kaynağıdır. Merinos 
işinin ana proğrrunı senelere aynlmıı O• 

larak hazır!anmrıtır. Heyet, timdi bu a· 
na proğram üzerinde en küçük tefer
ruatına kadar iş planlarını hazırlıyacak
br. Hayvan ialiohı, hastalıklarla mücade
le, bakım aatış i!leri bir kül hali-de bir
birini temamJayıc bir ıurette yapılmış
t.r. 7-8 seneye bölünmüt olan hu proğ
ramm i?k üç senesi, her türlü haz1rlık1a
nn temomlanmaaına, hastalıkla mücade
le ve elaman yeti?tirilmesine aynlınıt
tır. Karacabey harası, Buroa ziraat melc
tebi, tatbik ncktaaından merkez olacak, 
bilgi ve teknik itleri yükaek üziraat ens
titüsünde toplana.cakbr. Merino• işinin 
Buı-0:4'! ve Ba1ike-ir vili.yet]erinin iktisa .. 
di kalkınma, ilerleme ve yiikselm· ·'ne 
büyiik ve veri.m.Ji tes.irleri olacağır,1.. 
t\iphe edilmez. 

Yetiştiriciler, bilhassa Merinos yetiı
tirme cemiyetinin reis ve arkada.tları 
bu işin az zamanda muvaffalriyetle ba. 
,aıı:Jması inan ve kanaatini kuvvetlen
dirmektedirlel'. O!'manlanmız~n cok sı· 
kı ve askeri bir disiplinle muhafazası i
çin vekaletçe yeni bir kanun hazırlan· 
makta olduğu söylenmektedir. Vekil 
Beyefendi, bugün refakatindeki zevatla 
'birlikte Karacabey hara.ama gittiler. 

Şilenin güze1Jiği 
Emsalsizdir? 

1 Leh konıolosunun bir mu
harririmize ıöylediklcri 

Yaz tatilinden i&tifaıde ederek bir 
ay Şilede a:.lesi ile birlikte istirahat e
de.. Lclıiatarun lstanl>ul başkonsolo • 
su Möayö V dmeroviç bir müliı.katın
da muhar.-i•·imize güzel Şilemiz hak
kında şayanı dikkat pelı: ç<>lc şeyler söy
le::niştir: 

-• UUcüdardan otobüs ile üç ""'t 
meoafU.. bulunan Şileyi ne kadar be
ğendiğimi, sevdiğimi bilınezsôoiz. Şile
de latif bir bava, mükemmel bir man
zara, muazzam bir plaj ve gezilecek 
büyük ormanlar vardw. Avc.drX içın 
bU- dere me-.·cuttur. 

Tabii baı.l.;çılık ta mümkündür. He
le atla veya bir otomobil ile Şile or
manlırnnda uzun uzadıya gezmek ne 
kada.- da Mi oluyor. Yollar İyM!ir. Şi
lenin bir büyük plô.jı var. Bu piiıjm 
aağ ve soiunda iki plaj daha var. l~te 
bu plajlar dünyanın en namdar plaj
larından daha büyüle, daha müsait, da
ha güzeldir. 

A vnıpaya istirahate gidileceğine Şi
leye gelınae daha iyi edilmiı olurdu. 
Havası, manzanuı, plô.jı ibı.arile ben 
Şile kadar mükemmel bir yer görme
dim. Bundan lıöyk ..tıCr h..- ...., ailem 
ve abbeplarınu da ........ Şileye isti....,at etnieje ıridecePn. 

Şilenin t..y.ı.ı.ı.n, bard 'eri, ha • 
~· denizi beni cezı.e.ı;ycr. Orada be"!' 
.-., lıir olaba ~ ittiyor. Vakıa 
bu~ ihli,.ç olımaclıiı için Şilede ot .. , 

-- ..,.. diilılliın filin -!>d-'· ~~ .... nahlar ı•aeie ........ 
ıae talııü İlıılİJ'aç a...ı obıcMı ve alilaı
darl.. da lıu -; fi la. . _ ı ıneumun et-

MEMLEKETTE 

Aydın Ziraat 
Bankasının 
Zürraa yardımı 
Banka müdürü Aydında 
gördüğü vaziyeti anlatıyor 

AYDIN, (Milliyet) - Dört be' 
gündür İfİne b~lıyan yeni ziraat 
bank müdürümüz Muhterem Bey
le bankayı alakadar eden muhtelif 
i,ler üzerinde konu,tum. Öğrendik
lerimi yazıyorum: 

Birçok defalar yazdığım Fotya
dis çiftliğinin köylüye dağıtılması 
İ•ini ehemmiyetle ele alan Muhte
rem Bey, bunda vilayet hisesi köy
lü namına bankaca satın alınan 
çiftliğin diğer üç hissesine sahip o
lan hazine ve diğer verese ile olan 
alikalarınm kesilmesine ve tapu ile 
olan ihtilafın halline çalı~ıldığını 
köylünün topraklanmasını esas 
prensip olarak kabul eden bankaca 
bu i,in halli için kuvvetli adımlar 
atıldığını söyledi. 

incir i•ine temas eden Muhte
rem Bey, bu İf üzerinde de çok de
rin ve etaslı malfunat almıt bulu -
nuyor. Ve incir i,inin halli müs
tahsilin tamamen tetkilatlanmasın
da görülüyor. 

Yalnız büyük millet meclisine 
verilen yeni kooperatif kanununun 
çıkması ve kurulacak satıf koope
ratiflerinin canlanması ve beklenen 
neticeyi vermesi zaman ifİ oldu
ğundan incir itinin ise beklemeğe 
tahammülü olmadığından, mevcut 
Aydın incir kooperatif ittihadile 
beraber lüzumu ve kooperatif dı
şında kalan müstahsilin malları
nın da kooperatif depolarında top
lanma ve istandarize edilme3i ve 
bir elden ihracı için lazım gelenler 
nezd inde t~bbüsat yapıldığını 
söyliyen Muhterem Beyin bu teseb
büsün iyi semere vermesini hep te
menni ederiz: 
Aydın ziraat kredi kooperatifle

rinden bazılarının çok yükseldiği
ni ve kuvvetli !:ermaye sahibi oldu
ğunu tetkiki neticesi öğrenen Muh
terem Bey, bazı köy kooperatifleri
nin ı;ok geri hldığpıı anlamıt ve 
bunların da ileri götürülmesi için 
İcap eden tedbirleri timdiden al
mıttır. 

Aydınticari hayat ve vaziyetin 
umulan derecede olmadığını tees
sürle söyliyen ve sebeplerini izah 
eden müdür bey, satış birliklerinin 

ve kooperatiflerinin kurıdınası ve 
kuvvetlenmesile Aydına dönecek 
olan incir salıt itlerinin memleket
te kuvvetli bir ticaret hayatı uyan
dıracağına kanidir. 

Banlca itlerinde de dürüst it ya
pan ve taahhüdünü vaktinde ifa e
dan mütterilerine her türlü kolay
lığın göstereceğ;ni söyliyen Muhte
rem Bey: 

Havale muamelelerinin en kolay 
ve uc~z bir tekilde yapılacağını o/l' 
12 faız ve komisyonla yapılan al
tın esham ve tahvilat kar,ılığı ve ik 
razlann o/o 7 faizle yapılması için 
~.erke~den mezuniyet istediğini 
soyledı. Memleketin zirai ve ikti
sadi hayatında mühim teı~>İr ve ro
lü olan ziraat l>ankamızın muvaf
fakiyetini dilemek bir borçtur. 

Uşakta sanayi 
. UŞAK, (Milliyet) U~ Türkiye 

n:n b~lıca tarunınıt kazalarından 
olup fabrikalar diyarı ve bir İf mem 
leketidir. 

Burada 1 teker, 1 ispirto, 3 ku
ID&f, halı ipliği ve battaniye 1 E
lektrik, 3 Debağat, 2 elektrikli un 
fabrikalarile 1 pulluk imalithane
si mevcuttur. 

Faaliyette olan bu fabrikalarda 
yevmiye 2500 i~i çalıtmaktadır. 

Yedi bektaşi 
Ayin yaparken 

-* IÇm otel, _.,_, ...... 
ia baflıra 1 ....... ~ 

Meaeli lıiz orada uiır eti ı,..ı +· 
cblL Fabl müfteri oluna bı1ıii 1ııiitiin 
halk clüWümlarmda lıulunılume:oıktw. 
Haub turum itibari.le Şii . • . q 1 1 I" 
pek büyülotiiır. Pnıpagancla lizmııdn-. 
Teşvik IWmcbr. Tatilde met.tep l<
ı.n peÜ1iı Şilede ı.un.ı.lıilir. Şimdilik 
Şilenin f...ı ve mİNfirperver kayma
kamı Mahir Bey on iki kabinelilı: bir 
bzino J9Pbnyor. Küçük lıir otel de 
...,. • F ..ı.at tabii seyyah celbi için bun
lar gayri ülidir. 

Aydında cürmü meıh&ıt 
halinde yakayı ele verdiler 

Şunu .iJi bilmeliıtir ki, Şile, Kil
yoa ve Filoo-yad- irin defa daha iyi
dir. Hava, -a. p]ij itiloarile ı.e.. 
tdırar ediyonım, Şile kaclw -"--' ı, · 
plİlj gÖnnedim.D • .._ r 

Değerli l>ir ecnelıinin -ıeketimıi
zin en güzel ltir yeri olmı Şilemiz 
hakk:ncla .... kadar İyi şeyi ... aöyleme
•i bizim İçin f&Yant İfühardır. 
. . Turizm tCfkilatınm Şôleden azami 
ıatôfadede bulunn.um iste<-dilı:. Kay
makam Beyin de faali eti tım.n -
nuniyetimizi bW kat ~ -~--~t 
d -~· ır. 

AYDIN, (Mililyet) - iki gün ev 
vel Aydında Mea'udiye mahallesin
de Bektati iyini yapan 7 yobaz 
yakalanmıttır. 

Mes'~di!e mahallesinde Koçarlı
)~ F eyzı oğulları Hafız Hüsnü, Ce
lal, Mehmet namında üç kanletle 
gene ayni mahallede Huan oğlu 
Mehmet, İsmail ve Hasan namında 
diğer üç kardet vardır. Bunların al 
tısının sanati de eskiciliktir. 

Koçarlıda oturan Aydının kurtu. 
lut mabaleıinden keçeci Hasan da 
beraber oldağu halde bunların giz
li iyin yaptıkları zabıtaca haber 
almnufiır. Üçüncü komiser lsmail 
bey bunlann tevk"fine memur edil-
mİftİ. Bir hafta kadar sıkı takip 
ve laraa•uttan sonra evvelki ak-
tam bu yedi yobaz kardarile bera-

Stratosferde 
Seyyahat 

(Başı 1 inci sahifede) 
ıı başlanmıştır. Hareket sahası bütün 
gece projektörlerle aydınlatı'mııtır. 

HOUR-HA VEN NE, (Ardennes Bel
ges. 18.A.A. - Dün ak§amki bava 
bülteni, ahvali havaiyenin Max Cosynis' 
İn yükselmesine ve Bavyeraya doğru gİ
d'ebilmesine gayet müsait olduğunu gös· 
te.ri.)' ordu. 

Balonun zarfı, 30 askı halatı ile sarıl
mıı ve bu suretle çenbere bağlanmıttır. 

M. Cosyns, saat 23 te her!ey:n yo
lunda gitmekte olduğun gazetecilere be
yan etmiııir. Rüzgar saatl'e 40 kilometre 
süratle, iyi bir istikametten esmektedir. 
Max Cosynis, öğleden sonra saat 6 da 
ycrç İnebileceğini ümit etmektedir. Max 
Cosynis, uçuş esnasında a!akadarlan tel
siz ile vaziyetten haberdar decek ve ev
vela 6.000 ile 15.000 m'tre arasında 
muhtelif irtifalara ç:kacak ve sonra da 
15.00ll ile 17.000 metre arasında ayni 
§eyi yapacaktır. 

M. Cosyns, muhl·elif co>mique §iİaalı 
birbirinden ayırmağa uğraşacaktır. Çün· 
kü bunlar basit olmayıp gayet karışık
tır. 

Bunların her birini tesbj~e ve istika· 
metleri ile teşekküllerini teşl:ase uğraşa
cak ve havayı nesim: deki ozonu tetkik 
edec. kıir. 

Balon ancak hacminin dörtte b:ri nis
betinde şişirilecek ve boloncular gerek 
kendileri, gerek safra olarak atacaklan 
nıuhtelic alet'.e riçin b<raberlerinde 15 
paraşüt gö:.ürecek]erdir. 

Balonun ıişirilmesi.ne, g ece yans.:n· 
dan yarım saat sonra b~lanacak ve bu 
iş ,gayet süratli olarak yapılacaktır. M.:7 
bit bir halk kü:lesi, hususi trenlerle ba
lonun bulunduğu yere ge·miıtir. 

Balonculaı" beraberlerinde ı . ıı:ıo kilo 
kum, 250 kilo su ve 300 kiloluk bir kur
şun levha götürmektedirler. Bu kurşun 
levha ,ufak pa~ütler ile mücehhez mü
teaddit küçük parçalara münkasimdir. 

HOUR-HAVENNE, (Ardennes Bet
ges), 18.A.A. - Balonun şişir:lmesi 
oaat 2,3!> da nihayet b.;lmuştur. Max 
Cosyns ve Van Derveht, bu aabab aaat 
6,19 da yükseleceklerdi.-. Kend'leri 14 
saat havada ka!altileceklerini ümit et
mektedirler. 

Balonun Bavyera - laviçre hududuna 
kadar gideceği zannedilmck!edir. iki 
baloncu dünya yükseklik nkorunu kır
mak niyetinde olmayip ancak Stratos
pher'in cosmique şıiaatmı tetk ~k ile ik
tifa edecklerdir. 

Telaiz ile muhabere teşebbüsü 6.000 
metre irtifada 24 metrelik mevce!er ile 
yapılacaktır. 

Yüksek İrtilalarda tayyareler 
ROMA, 18.A.A. - ltalyan akademi

si izaaından jeneral Crocco, P o polo di 
Roma gazetesine .. tayyare!erin Stratoa
phere dahilinde uçınalan imkanı hakkın
da beyanatta bulunmuş ve tayyareciliğin 
ı.u yeni faaliyet sahasında fenni, askeri 
ve ticari gayeleri tefrik etmek lilznn 
geldiğini, buralara çıkmak ve tetkikat 
yapma kiçi.n yegi.ne vasıtanın halen bfl .. 
)onlar olabileceğini söyJemiıtir .. 

Jeneral, Stratoapbere cevelanlarm
clan askeri bir faide temin olunabilmesi 
için tayyare iatimali elzem olduğunu 
mamafih buralara ç:kacak olan tayyar.,.'. 
!erin büyük süratleno ve bu irtifalara da
yanabilecek husuıiyetlere malik olması i
cap ettiğini de ilave etlnittir. 

Askeri tayyarelerin hususiyetleri ta
yin edildikten sonra 1 tal yan fen adamla
rı bu iki meseleyi tetkik edecklerdir. 

Yüksek irtifalar, harpte nazan dikka
te alınacak olan en mühim noktadır 
Çiınkü irtifa sayesinde bu tayyareler ' 
kendilerini top ateşinden vikaye edebi
lecekler ve süratleri sayesinde de hasım
ların:n takibinden kurtulabilecelı:lerdir. 

Tayyarecilik tekniği bu kadar yüksek 
~alarda ~üyük süratler temin:nden a
cız kalsa bıle yine yüksek irtifalar da u
çuş yapabilmek ihtimallerini tetkik et· 
mekte haklıdır. 

Jeneral Crocco ,ayni zamanda hava 
kesafeti~in azalmasının motör kudretini. 
~~l!a~gını ve bu kudret.in ziyainin tela
~"! ıçın d? an~ hususi tazyik aletleri 
ıstı!"al edılmesı ıcap ettiğini söylemek
tedır. JeneraJ. ~eneffüs mütkülatının, u
çuşların kısalıgı dolayisiyle kola 1, ki 
bertaraf edileceğini ilave etmektJ. . a 
BRU~SEL, 18.A.A. _Saatte ~·ki-

lometre ıle esen rüz..;. Max Co ba 
B 

. o--, syns • 
lon~nu avyera utikametine sevketmek
tedır. 

- ---=--

ber ta~ iyin yaptıkları bir rmrada 
serk~mıser Abdülkadir bey .yanma 
aldıgı memurlarla Hafız Hüsnünün 
evine gihnİf, dervitlerle kanlarını 
cürmetfıut halinde yakalamıttır
Maznunlar mlh bi.kimi huzuruna 
çıkarılmıtlar, hikim tahl:yelerine 

k~~!~tı~f f~t C.Müc:ldeiumu. 
mılı'!_ın.ın _ıtırazı uzerine uliye ce
za bakımı Suat bey yedi yobazın 
tevkiflerin~ ve muhakemelerinin 
mevkufen ıcrasrna karar vermittir. 

Egridirı bir nııstantik !Azım 
ISPARTA, (Milliyet)_ Eğridir 

~üstantikliği iki '~n~ir münhal
dır. ~u _defa __ aak~rlık vazifesini yap 
mak ıçın müdde:umumi de ayrıl _ 
mıt olduğundan üzerinde bir çok 
vazifeler olan mahkeme batkatih" 
bu ~azi_fe_yi, hakim de mmtantiklik 
vazıfesını deruhte etmistir. Haki _ 
m;n hem istintak ve heı'.n de mah
kemede karar vermesine imkiııı 
ka~uni olmadığından iki ay evvel 
aslıye ceza ve uliye hukuk itleri 
lspa~ya. ~akledilmit, halk lspar
taya ıflerını takip için gelmekte ve 
çok sıkıntı çekmektedir. Otuz kü
sur saatlik yollardan gelen köylü _ 
ler bu mağdur"yetten kurtanlma!a
rı için bir müstantik tayinini Adli
ye Vekaletinden rica etmektedir -
ler. 

Reyiam bugün 
Yapılıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
rek nihayetsiz lronlhinezoniara baş 
vulmuşlardır. 

At-zulan imkansız bale getirildi. 
Böyle olmaaaydı hükiimet tabii halkı 
davetle b~ıyan ve karanru tatbikle 
biten bir yol takip edecekti. Netice ay
ni olacaktı, zira hükUınet kanunen ma
lik olduğu hakkını i3t:maı edttek rei
sicumhur ve başvekil vaıifelerinin bir
leştirildiğini ilan ettiği zaman yalnız 
milletin şimdiki vaziyet içinde bizzat 
iıtiyeceği §eyi yapınıt oldu.,, 

M. Hitler bu husuataki noıktai na
zarının dahiliye nazınna göndenliği 
mektupta açıkça beyan edilmi§ oldu -
ğunu söylem.iş ve ancak kararı man .. 
tıki ve hüluimet tarafından D"fl'edilen 
l<anun da teıkilatı esasiye kanununa 
temamen uygun olmakla bc>·aber bizzat 
milletin karar vennesini istediğini be
yan eylemiııiT. 

M. HitJ.,., milletin biri aosyalist d
iğeri milliyetperver ilri zihniyet arasın- 1 

da ikiye münka&im oldui;u on beş se"e 
zarfında cereyan eden hadioeleri ha
tırlatarak demiştir ki : 

« Yalı= l<üçük bir beynefrmlel talı
ripkarlar zümresi bu cinneti alkıılıyor 
ve ondan ist:ifade ediyonlu. 

Buna binaen bunları imha etmek ve 
yerlerine h;-kiki millet camiasını ikame 
etmek Jizımdı." 

Nihayet muvaffakiyetle tetevvüç e
den ve Hitlerin tesis ettiği hareketle 
eyi neticeye varan mücadelenin gayesi 
bu idi. 

IVI. Hitler, "'erinin ikmaline kuvvetle 
inandığını söylemiş ve demi§tir ki : 

' Son 18 ay zarfında yapılan şeyleri 
tafsi!atiyle çizmeğ liizum yok. Bunlan 
heyeti umunüyesi itibariyle mütaJa et
mek lazımdı:-. istediğimiz fedakarlık
lar lazım şeylerdir. Ten kit, hayati bir 
şey doğildir. Horkeain rnü•bet bir i§ gör
mesi lilzımdrr. Hül,Umet~ tıu~usl mcr~aat
lere karJı değil, bütün millete karşı me 
sul o!mal:drr. HükUmel, yalnız ıkı un· 
sura i3tİnat etmelidir: Siyaseten, milli 
sosyalist hareketi içinde teşkilatlanmış 
mii1ct camiasına, askeri noktai nazardan 
da orduya. Bu tarz devlete müstekar bir 
ni:um temin eder, milleti parliımento mü. 
cadelcrinden ve fırka pazarlıklann!dn 
kurtanr, hükumete uzun müddetli bir 
siyaset takibi imkanını verir ve ona is
tiklal temin eder, köylüye, ameleye ve 
orta sınıfa bir taraflı olaralı: kapitalist 
menafie hizmet etmiyen bir idare tekef
fül eder, hükiimete suiistimallere mües
sir bir surelte karşı gelmek imk&nıru 
verir ve devlete hariçte hayati menfaat
lerini müdafaa eden şe,efli bir temsil te
min eder. Dünya fU iki §eyi bilmelidir: 
birincisi, Almanya, milletin şerefinden 
ve hukuk müsavatından vazgeçmiyecek 
ve emniyet ve istiklalini müdafa edecek
tir. ikincisi, Alman hükiimet ve milleti 
...ıhun muhafazasına mümkün olan en 
geniş mikyasta badim olmağı kati ola
rak arzu etmelctedirler. 

Hükümetin ,dahildeki mevkiini tah
kim için askeri muvaffakiyetlerle hari
ci iyaaet muvaffakiyetlerine isli ihti
yacı yoktur. Buna blnaen Alman inki
l~bı zamanı bitmiıtir. Fı>i<a aaflanndan 
olnuyan müteaddit meaai arkada§lariyle 
aktedilen ittifak gayri kabili inhilfıldir. 
Alman devletinin intaıı için Iİlzon olan 
uzun istiba.le, inzibat. nizam ve ıükiinu 
istilzam ebnektedir. Bunun için bu iıti
haleyi geciktirmeğe veya buna mani ol
mağa cesaret edeceklere kartı hareket et. 
meğe kara rvermit bulunuyorum. Ve 
hakiki mesulleri devinnesini bileceğim. 
Sedakat ve hulus umumi ve hususi ha
yatın .. pren~iı>!eri ol.malıdır. Siyaai te
§ekküller, ınzıbat ve hulu$ta nümune 
olmalıdırlar. Mazinin hars ananelerini 
muhafaza edeceğim. iktisadi meseleler 
enerjik kararlara ve uzun miiddete ihti
yaç gösteriyor. Fakat bu meseleleri hal
ledeceğimizden şüphe etmiyorum. ilk 
tedbirler dırima köylüye müzaharet ve 
itaizliği izale gayesini istihdaf edecektir. 
işçi ve köylü kuratılmakla orta aınıf da 
kurtarılmış olur.'' 

M. Hitler, on beş senelik mesaisi -
ni habrlatmr§ ve en şiddetli müfrit • 
terinin dahi bu müddet zartHlda daima 
bayrağına .adık ka.lıru§, şahai menfaat 
uğnında hiç biT harekette bulunmamış 
ve yegane düşüncesinin Almanya ol -
doğunu inkar edemiyeceğini beyan ede
rek sözlerini bi.tİ.nnİJtir. 

HAMBURG, 18 (A.A.) - M. Hit
ler, belediyenin lıaUrooundan kalma • 
Irk halı. kütlesine hitaben fiddetle al • 
ı.ışı.._ bir nutuk irat ederek _,;;... • 
le demittir ki: 

"Buvün Alman miNetinin ç..,...; .,.,_ 
velk~ claba ~~ ve .W.. iyidir, 
Daha .,. olması 1Ç111 hepİmiııı yonlıl • 
mMı bilmez INr -..ite çalıtmaiıyız. 

O zaman lııir Almanın cliier Alma
m anh,.acağı vakit hulUI edec:ekrir. 

O zaman bu biiluimetin aulh .....,_ 
su daha ziyade ehemmiyeti haiz olaca
tJr. Zira lıa auRı UZUAIDUD arfuıam • 
da ı.ir bükiimet değil, 67 milyon m..ı 
ltulunımaktadn-. ., 

V atiiyetnamenin •"hlwıti 
PAR.IS. 18 (A.A.) - Ecbo de 

Paria pzeteUacle (Hindenlturgvn Ya _ 
aiyeta--ej -- clefilclir) batlıiı 
altında ltuırün inti~ eden ı.;,. makale-
de vaaiyetnamenin sahte olduğu i.abıı
ta çalıpbnalotaclır. 

T;ma'in fikri 
L~ND~, 18 (A..A.) _ Timea 111• 

zel':_N~. J:lincl~ı...rırun va•İyet-esi 
ve onum.u~o;tu re)'Üınun kıymeti balı _ 
iane!'! !~iliz e&an umumiyesinin u
~":':'ı hnsıyatıru hiilaaaya çahtarak, 
b_utun bu manevranın AllDMlya bari _ 
ctnde her ban~' L!... '-'- •• • d . . . . .,ı ur &MTJSe uzerın e 
hiç bır ıntıba husule getiremiyecelı ka
dar becerWsİzce olduğunu ııôylüyor. 
~-

SATILIK APARTIMAN -
Galata'da, Şiıhane karakolunda tram

vay caddesinde iyi iratlı lıir _.-tnnan 
uygun fiyatla satılıktır. ( N) rumuz:le 
htanbul 176 No. lu poata kutaauna ya
zılması. (1820) 
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liarbiyenin yüzüncü yıl 
Hari>iye mektebi kwnandanlığı 

dan: 30 ağustos 1934 perşeır.be gu 
Harbiye Mp. nin 100 cü yı.ldönümii 
hrlanacaktır. Müte&ait malul zabita 
run hepsinin adresleri buJunamadıi•? 
dan ayn ayrı davetname göndcrıl. 
menüştir. H~iye Mp. mezunu ınal 
ve mütekait zabitlerden olup ta dave 
name gönderilmiyen zevatın yevmi 
kU.-da saat 15,30 da Harl>iyc Mp. 
teşrill..-i nca olunur. 

Kıyalet: Büyük ünifonna yıılı 
koyu renkte sivil elbisedir. 

Miralay 
RAUF 

--o--
Sünnet düğünü 

23-S-934 p~ günü ve c 
gecesi Beyazıt Hil5.lialımu semt OC 

ğı tMafmdan Vezııecllerde Malül 
zilcr bahçesinde yetim ve b;kes çocuk 
lann sünnet düğiinl<ri yapılacaktl1"· 

iş ve işçi 
Milliyet bu .titunda if V<I iıçi is/ı 
yenlere tava.:.sut ediyor. lı ve ifÇ 
utiyenler bir melıtupla ı, büro 
muza müracaat etmelitlirl~r. 

İş arayanlar 
Buhar makinelerinde ve motöıılerd 

maıkinİ•dik ve tesviyecilik, döı..necif 
bilirim. F abril<a veya atölyede çalı 
mat. istiyorum. Tüıi<çe ve Mmana · 
lirim. Sirkeci lbniuuut caddesi 

numarada Selfınikli llırabim 

YENi NEŞRiYAT 

Kautzkiye göre sosyalis 
Lisanımıza çeviren: Sabiha Zekeri 

Müellifi : Kautzki 
Bir •enede bütün milletlerin eJe 

ve içtimai en muhallet eıerlerind 
JOO kitap çıkarmak Üzere teessüs 
den Dün ve Y arm kütüphaneai küll 
yatının ~inci eseri Kautzkiye gö 
So.yalizm bugün çıkmııtır. 

Bu eser So&yalizmi anlatan en me 
hur e11erlerden biridir. Müellifi Sosy 
limıin en büyük alimlerinden Kautz 
mütercimi Sabiha Zekeriya Han 
dır. 

5-yalizınin ne olduğu, na.,) doğ 
cağı, naaıl bir cemiyet kuracağı h 
kmda tam bir fikir edinmek için bu 
dan İyi bir eaer olamaz. Mevzu gay 
sade bir lisanla ve herkesin anlıyab 
leceği şekilde yazılmııtır. 

Sabiha Zekeriya Hanım tercüme..i 
de muvaffak olmuştur. Fiatı 75 ku 
tur. 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST ANBUL ACENT ALiCi 
Liman Han, Telclon: 22925. 

Trabzon yolu 
Dumlupınar ·A"~:ıo~9 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
nhbtnından kalkacak. Gidişte Zon· 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uijray,...~lobr. 

Satılık kağıtlar 
70xl00 ebadında kaplık fevyot 
70x100 ebadında maruken tak-

lidi kahverengi mücellit kağıdı. 
50x65 ebadında maruken tak

lidi pembe ve krem ve yeJİI renkt 
mücellit kağıdı. 

Yukarıda cins ve boylan göde 
rilen kağıtlar toptan ve perakende 
satılıktır. Arzu edenlerin nümune 
lerini görmek ve fiatlarını öğren 
mek üzere matbaamıza müracaat 
ları. 
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Doktor 

HORHORUNİ 
Hergiln akşama kadar hastalınnı Emin 
önü Valide kıraathanesi yanındaki mu· 
ayencbanesinde tedavi eder . 

felefon: 24131 - ( 15~9) 
4763 

letaıılnol ...,; • i icra memurlur-" 
elan: 

Bir borçtan dol.yı -ya çuril
meoine karar verilen amulal)'ll, -
aynalar: 20-8-934 pazartesi günü• J.2 
den 13 se kadar Galabtda Kulediiıin 
Şeb......,. ııokağında 21 n._..ı. ...... 
vebanede paraya çevrileceif ilin ...... 
nur. (J97J) 

İstanbul Levaz:m Amir· 
liği Sabn Alma Komisyonu 

Uanlan 
_________________________ ...... ! 

lstanbul Levazım Amirli • 

ğine bağlı kıtaat için 932 toaı 
Tüvenan kömürü 22-8-934 
Çarşamba günü saat 14 de k• 
palı zarfla alınacaktır_ ŞartJJll 
mesini göreceklerin her gÜJl 
ve taliplerin belli saatten ev • 

vel tekliflerinin T ophaneÔ8 

komisynna vermeleı-i. 
(143) (4166) 47oZ 

ZA Yl - Kamyonumun 3531 ......... 
rMı plik;u;ını kaybettim. Y eniai el"'fi 
caiındım .ıiğerinin ..ı. ..... n.ı. hb•i1--.. 
yoktur. Salu:d.ı Se6m (J970) 



.... MiLLiYET PAZAJ{ 19 AGU~IP~ 19:f4 I -·------... Deniz yolları I~-. 
A iŞLETMESi Hililiahmer 

't ~nteleri : Karaköy Köprübatı 
el. 42362 s· k · Müh' .. d d - ır ecı ur arza e 

f""ll ..... ~ Han. Tel 22740
41 
__ _. 

iz mir sür' at 
İSICENDERiYE YOLU 
~GE Vapuru 21 Ağustoa SALI 
k 1 de Galata rıhtımından kal
d ile.ak doğru İzmir, Pire, İsken-
erıye'y "d k d"" k lir ( e gı ece ve onece . 

.......:.... 4894) 

Bartın yolu 
~~R.SA vapuru 20 Ağustos 
r h ZARTESl 19 da Sirkeci 
1 tını d k I ın an kalkacak mutat is-
d: el~r~ uğrayarak Cide'ye ka· 
....:_ı:ıdıp dönecekt:r. (4895) 

T ra hzon yolu 
~ A. 'f AN vapuru 21 Ağustos 
d A.LI 20 de Galata rıhtmıın
tk kalkacak. Gidişte Zongul
F' a • lnebolu, Sinop, Samsun, 
l' atıa, Gire.son, Vakfıkebir, 
latah~?n, Rize'ye. Dönütte bun-
11.'a ılaveten Sü'"rnene, Ordu'ya 
~acaktu. V«396) 

Dikkat 
ıııJapur ba,larında İzdihama 
~iıı al kalmamak üzere biletle . 
ı.- hareket günlerinden evvel 
"atak .. tı oy ve Sirkeci acentala-
te IJ\ızdan tedarik edilmesi muh . 
b redın Yolcuların menfataleri ica 

111 andır. (4688) 
5120 

Fikret ilrtifali J 

l;ıjj l~ Yıldanberi (Tevfik Fikret) il.ti- 1 

~1 
ehem.niyetle yaşatan (Türle Şiir 

15 
1

) Flonnalı Nazım B. in bug-Vn saat 
le Fik ı· E .. _L, --- ,_ 

~- re ın yuptetU raezannoa yapa .. 

~ P"'."lak ihtifale gazetecilerimiz, 
Ilı~ l0pJiJerimizle kadın, erkeK, bütün 

....... ı . . 1 ·ı· ( -......:.:._ •rımız ge ebı ır. 1927) 

Oıküdar hukuk hakimliğinden: 
..... 1'.t""nune hanmı vekili avukat Hü
""11 AYD· 8 ı,_ ı ey tarafmdaıı kocası Maz-

t •fend· al > ı eyhine açılan ~a da· 
q'"' . ~ n ..,,... kıhnan tahkikat ve muha-

Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eskişehir'de Hilaliahmer Merkez anbarıada 

1 - Muhammen kıymeti (228000) kurut olan dikit makine
leri ve motorsiklet ve malzemesi vesaire 20 Ağustos 934 
tarihinde. 

2 - Muhammen kıymeti (138700) kuruş olan muhtelif karyo
lalar ve teraziler ve matralar 21 Ağustos 934 tarihinde. 

3 - Muhammen kıymeti (63000) kuruş olan kuştyü, Hindis
tan cevizi elyafı, bez ve ç:.ıval parçaları 23 Ağustos 934 
tarihinde satılacağından taliplerin yüzde on pey akçele· 
rle mezkur anbara müracaatları. (1872) 

Topçu ve Nakliye Mektebi 
Kumandanlığından: 

Maçkada Topçu ve Nakliye mektebinin münhal bulunan 
sivil memurluğuna orta mektep tahsili görmüş ve yazı makine 
si kullanmasını iyi öğrenmiş bir memura ihtiyaç vardır. 

Talip olanların mektebe müracaatları ilan olunur. 
( 4836) 52oq_ 

lstanbul Esnaf Bankasından: 
Bankamız nizamnamei dahilisinin 46 ve 47 nci maddesi mucibin

ce vaziyeti umumiyesinin tel.lakile karar ittihazı için hissedaran he
yeti umumiyesi 11 Ağustos 934 tarihinde toplanamadığından 8 Eylül 
1934 cumartesi günü saat ikide banka binasında içtimaa davet olunur. 

Hiıısedaranın yukarıdaki tarih ten bir haftıı. evel sahip oldukları 
hisse senedatmı banka muhasebesi ne irae ile vesika alamaları rica o
lunur. (1973) 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi -· 
Mektep Eylülün 17 inci pazartesi günü açılır. Koleç kısmından maada 

mükemmel ticari ve ev idaresi ıubeleri vardrr. Sıhhat ve ab.Jak ve hüsnü .. 
hale pek iyi dikkat ve ihtimam edilir. Leyli talebeler ücretinde mühim 
tenzilat yapılmıştır ve ücretler dört 'taksitle ödenir. Kayıt günleri Ağus
tostan itibaren Cuma ve Salı günleri. Fazla malümat için her zaman mek-
tupla müracaat edilebilir. Telefon: 60471. {697) 

............... =-............. .... 
Iatanbul Limanı Sahil Sıhhiye 

Merkezi Baştabipliğinden~ 
Galata'da. Kara Mustafa P~a sokağında merkezimiz bi

nasının dışardan yağlı boyasiyle İçeride bazr aksamının ta
mir ve sıvaları 25 Ağustos 934 tarihine müsadif cumar 
lesi giinü saat 14 buçukta mezkur merkezde müteşekkil ko
misyonda açık münakasa sure tile ihale kılınacağından talip-
lerin şartnamesini görmek uzere Levazım memurluğuna 
müracaatları. ( 4370) 4822 

~si sonunda medeni kanunun 130 
'• l ~ 34 üncü maddeleri mucibince ta- ~mı1111ı:-~ı1•1111-----Dn 
,"•~nin bo§&mIU\larma vem. aleyhin lıtıımbul ikinci icra memurluğ.:n- Dr. Zekai Muammer 
til"rıca 300 lira tazminırta malıkümiye- dan: BAKTERİYOLOJi 
l'ıt 9-G-934 Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu-

ı. tarihinde karar v ... ihnek- ' LABORATUARI " rıı karrer 6 alb adet 1ağılır ineık 22-8~34 

1 
~ h · o.leyJıôıı hnetgiılunm meçbuliye· Çil~ günü nat 4 ten itiba""" Her nevi kan muayeneleri ( Was-

"'ehile itbu ölamuı bİT &UTeti mah· y en'köy 9"-'"t•sında bilmüzayede satıla- ıerman, Kan ila.) balgam, cerahat, 
:...,,• dtvanhane.ine aStldığı gibi keyfi- cağmcı;..,, talip olanlann mahallinde idrar ve sair bakteriyoloji IAlılilal ve 
et 1..ı.tiı;. akam kaim lmak hazır bulanacak mermınına müracaat- arzu edilen hu&usi aşılar yapılır. 
,._, • m ma o üzere 

•te ile de ilan olunur. ( 1975) lan ilan olunur. (1961) Çemberlitaş, Güzel aoartıman No. 4. 1 
......__ - Trl. 221!~7. 1958 
-----~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lstanbul Harici Askeri 1 
Kıtaat ilanları. \ 

Edremitteki kıt'at ıçın 
300,000 kilo kuru Ot 432,000 
kilo arpa ayrı, ayrı şartname
lerle 28-8-934 salı günü arpa 
saat 11 de ve kuru ot saatt 10 
da kapalı zarfla satın alına
caktır. Şartnamesini görecek
ler·in her gün ve münakasası
na girişeceklerin teklif mek
tuplarını belli saatten evvel 
Edremitte Fırka aStınalma 
komisyonuna vermeleri. 
(4449) 

• • • • 
4863 

Y ediyüz Altmış Altın Bin 
Kilo Kuru Ot kapalı zarf usu
lile ihalesi 5 Eylül 934 çarşam~ 
hn günü saat on dörttedir . 
Şartname sureti müsaddaka
sını görmek üzere Istanbul 
Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonuna müracaatları 
ve ihale günü vakti muayye
ninden evvel teminat ve tek
lif mektuplar~ makbuz mu
kabilinde Ankara Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyo
nu Riyasetine vermeleri. (74) 

(4651) 5059 * . . 
Yozgat kıt'ası için 100,000 

kilo Arpa 2 Eylül 934 cumar
tesi günü saat 10 da kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Şart
namesini göreceklerin her gün 
ve münakasasma iştirak ede
ceklerin belli saatten evvel tek
lif mektuplar ile Yozgat As
keri Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (78) ( 4652) 

5060 ........ 
Çorludaki kıtaat ihtiyacı 

İçin 46.000 kilo Bulgur 5 
Eylül 934 çarşamba günü 
saat 16 da ka9alı zarfla alına
caktır. Sartnaine ve nümune
sini gö;mek İsteyenlerin her 
gün ve taliplerin mezkur gÜn

de belli saatten evvel teklif 
mektuplarile Corluda K. O. 
SA. AL. Komisyonuna müra-
caatları. (76) (4654) 

5062 
• • • 

Münakasa İlanı 
.:=::s 

Belediye Sular ldaresindenı 
15 m / m lik kurşun boru 8000 kilo 

20 " " " 3000 " 
30 " " " 2000 " 
40 " ' " " 1000 " 

1 Yukarda eb'ad ve miktarı yazılı kurşun borular kapa· 
Iı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 

3 

~alipler bu hususa dair tanzim edilen şartnameyi bir 
lıra mukabilinde idare veznesinden alabilirler. 
Münakasaya girmek isteyenler tekrf edecekleri fiat
ların y~zde yedi buçuğunu teminat akçesi olarak idare 
veznesıne yatıracaklar.dır. 

4 ·-- Kapalı zarflar 29-8-93 4 ihale günü olan Çarşamba 
saat 14 de kadar Müdürlüğe verilmelidir. Bu saatten 
sonra. getiriJ.".Cek zarflar kat'iyen kabul edilmez. 

• (4898) 
• 

İstanbul ~illi Emlak Müdürlüğünden: 
MuhammenB. 

Lira Peşin 
Y edikule: imrahor Ilyas B. mahallesi Samatya 200 

caddesi 348 eski, yeni 376 No. lu evin 1-7 
hissesi. 

Usküdar : Pazarbaşı mahallesi Nuh kuyusu so- 300 
koğında eski 153 ve yeni 203 No. lu Ev. 

Usküdar : Yeni Mahalle Mir oğlu sokağında eski 400 
96 ve yeni 114 No. lu hane 

U sküdar : Yeni mahalle Mir oğ hı sokağında eski 300 
14 M. yeni 18 No. lu dükkan. 

Üsküdar : Yeni mahalle Mir oğlu sokağında eski 300 
14 M. yeni 20 No. lu dükkan. 

tJsküdar : Yeni mahalle Mir oğlu sokağında eski 300 
14 M. yeni 22 No. lu dükkan. 

Demirkapı : Elvan zade Hoca paşa mahalJesi Ser- 1000 
dar sokağında 4 No. lu hanenin 80-120. 
hissesi. 

" 

" 

" 

" 

" 
,, 

" 

Yukarıdaki mahallerin hi zalarındaki kıymetler üzerin
den 2 Eylül 934 pazar gÜnÜ saat on dörtte açık arttrrma su
retiyle satılacağı ilan olunur. (M} ( 4667) 

Sirkeci Gümrüğünden: 
2 kilo 500 gram sahipsiz İpek mensucatın 25 Eylül 

934 giinüne müsadif pazar günü saat 14 de Müdüriyetimiz
de satış komisyonunca bilmü zayede satılacağından talip o
lanların yevır.i mezkurda pey akçeleriyle birlikte müracaat 
etmeleri ilan olunur. (4879) 

Yüksek İktisat ve Ticaret Mek. 
tehi Müdürlüğünden: 

Corludaki kıtaat ihtiyacr i- Mektebimiz ihtiyacı için 120 ton yıkanmrş kriple yerli 
ç:n için 3-1,000 kilo Koyun E- maden kömürü açık eksiltme ye konulmuştur. Eksiltme 
ti 5 Eylüf fl34 çarşamba gÜ- 8-9-934 tarihinde saat 11 de yapılacaktır. Şartname mek
n·· saat on beş buçukta kapalı tep idaı·esinde görülebilir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
zarfla alınacaktır. Şartnamesi Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinden alacaklarr muvakkat 
ni görmek is:eyen!eri nher gün ten,inat makbuzu veya Banka mektubilc tayin edilen giin ve 
ve taliolerin mezkur giinde saatte rnektepte müteşekkil mubayaa komisyonuna gel
belli saatten evvel teklif mek ~ meleri. ( 4843) 
luplarile Çorluda K. O. SA. 
AL. Komisyonuna müracaat-
ları. (77) (4655) 

5063 .... 
T ekirdağı kıtaatı için 200 

ton Odun 20-8-934 pazartesi 
günü saat 15 de Pazarlıkla sa
tın alınacaktır. T aliPlerin T e
kirdağmda Komisy~na mü
racaatları. (84) ( 4734) 

5127 . . ... 
Çorludaki krt'at için 2500 

kilo Şeker pazarlıkla satın alı
nacaktır. Pazarlık giinü 21 A 
ğustos 934 salı günü saat 15 
tedir. Şartname ve evsafını 
görmek isteyenlerin her gÜn 
ve pazarlığa iştirak edecekle
rin belli gün ve saatte teminat
lariyle birlikte Çorludaki As
keri komisyona müracaatları. 

(4846) 5219 
* * * 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı 
için aleni münakasa ile sekiz 
bin kilo kuru soğan satın alı
nacaktır. ihale gÜnÜ 12 Eylül 
çarşamba günü saat on beşte
dir. Evsaf ve şeraitini anla
mak isteyenlerin her gün ve 
münakasaya gireceklerin bel-

Gümüşhane Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Bayburt kazası merkezİ;1de İnşa edilmekte olan ilk mek
tep binasının 17892 lira 65 kuruş bedeli keşifli ikinci kısım 
İnf?aatı 5-8-934 tarihinden iti haren 20 gün müddetle ve ka
palı zarf usulile münakasaya çıkarılmrştır. ihalesi 26-8-934 
pazar günü saat 16 da icra kılına,:ağ'mdan taliplerin kanunun 
tarifi veçhile ehliyeti fenniye, tenıİn;tt vesair ves ..... _!arını bir 
zarfa ve yüzde itibarile yapılacaJ. teklifi açık ve okunaklı im 
zasi)e bir zarfa koyarak her iki zarfı dahi ayrıca bir zarf içe· 
rir.ine koyup üzerini mühürlemek ı;uretile saat 15 de Gü
müşhane Daimi Encümen Riyasetine makbuz mukabilinde 
vermiş bulunacağının ve daha fazla malfunat almak iste
yenlerin muayyen günden evvel Encümen kalemine müra-
caatları ilan olunur. (4766 ) 5158 

Münakasa İlanı 
Belediye Sular idaresinden: 

15 m i m ljk Ana musluğu 1200 adet 

20 " " " " 150 " 
30 " " " " 30 ' • 
40 " " " " 30 ' , 
15 ,, ,, Zarp musl U6\l 1200 adet 

20 " " " " 300 " 
30 " " " " 25 " 
40 " " " " 15 " 

li gün ve saatte teminatla
riyle birlikte Corludaki Ko
misyona mürac~atları. (4847) 1 

10 ,, ,, Musluk şa pkasr 150 ,, 

15 " " " " 150 " 
20 " " " " 100 " 
30 " " " " 20 " * .. • 

lzmir Askeri Hastanesi i
çin 31500 kilo koyun eti 10 
Eylül 934 pazartesi gÜnÜ saat 
16 da kapalı zarfla alınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için her gün ve müna
kasasına iştirak edeceklerin 
müstahkem mevki satınalma 
komisyo"luna belli saatinden 
evvel teklif mektuplarını ver
meleri. (4884) 

40 " " " " 10 " 
l .- Yukarda cins eb'at ve miktarları yazılı bronz musluklar 

kapalı Zl\rfla münakasaya konmuştur. 
2.- Talipler bu hu~usa dair tanzim edilen şartnameyi bir Üra 

mukabilinde idare Veznesinden alabilirler. 
3.- Münakasaya girmek isteyenler teklif edeceklri fiatların 

yüzde yedi buçuğunu tem inat akçesi olara kldare Vezne
sine yatrracaklardır. 

4.- Kapalı zarflar ihale günü olan 29-8-934 çarşamba saat 
14 de kadar Müdüriyete verilmelidir. Bu saatten sonra ge 
tirilecek zarflar kat'iyen kabul edilmez. ( 4897) 



SA TIE 
tarafından V E R E S İ Y E satılan 

Elektrik clhazluı Hyeıinde 

SAYFİYEDE RAHAT 
Yedi aabf 7eri: 

Metre Han Beyoğlu Tolıfen 44800 
cumhuriyet meydanı Taksım ,, 40918 
Necati Bey caddesi Salı pazarı 

" 
43439 

Elektrik Evi Beyazıt ,, 24377 
Muvakkithane cad. No 83 Kadıköy " 60790 
Şirketi Hayriye iskelesi OskUdar " 60312 
23 Nisan caddesi No 19 BUyUkada 

" 
55128 

1773 5026 

Bur•• Ziraat Mektebi Talebe 
Kayıt ve Kabul şartları 

Bursa Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebe bu Sene Leyli ve Meccani on be§ talebe alı

nacaktır. 

·Girmek için kabul şartları: 
A- Türkiyetebasmdan ve hüsnühal eshabından olmak, 
B - Orta mektebi bitirmiş çifçi veya arazi sahibi evladı 

"'1ınak, 
C - Yaşı On dokuzu geçmemiş olmak, 
D - Hastalıktan salim ve Ziraat işlerini ifaya bedenen 

muktedir olmak, 
E - Tahsil esnasında mektebi bila mazeret terk ehnemek 

ve terk ettiği takdirde kendisine yapılmış olan bilumum ma· 
sarifi ödeyeceğine dair noterden musaddak " Mektepten alı· 
nacak numunesi veçhile " kefaletname vermek, 

F - Talip mıktarı muayyen adefli geçtiği takdirde ya
prlaca kmusabaka İmtihanını kazanmaktır. 

2 -· Mektep Teşrini evvel b.ı.,_ında açdacağmdan talip
lerin nihayet Eylülün Onuncu gÜnüne kadar yukarda yazılı 
evsafı haiz olduklanm bildiren vesikalarla birlikte bir İstida 
ile mektep müdürlüğüne müracaat etmeleri. (4484) 4900 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Ağustosun yirmi beşinci cumartesi giinünden iti· 

haren talebenin kayıt ve kabulü muamelesine başlanacaktır. 
2 - Derslere bir teşrinievvel pazartesi günü başlanacak 

tır. 

3 - Orta, Lise ve Ticaret kısımları mezuniyet İmtihan 
ları bir Eylül cumartesi günü, ilk kısım ikmal ve mazeret 
imtihanları on beş Eylül cumartesi günü, Orta, Lise ve Tica
ret kıımıları ikmal imtihanla rı ile yeni talebenin kabul im
tihanları yirmi iki Eylül cumartesi günü başlayacaktır. 

4 - Leyli talebenin senelik tahsil ücreti, Lise kısımları 
İçin 300, ilk kısım için 275 liradır. Uç taksitte tahsil edilir. 
Kayıt ve kabul muamelesile beraber birinci taksitin tediyesi 
şarttır. Yedinci ve ondan aşağı dereceli memur çocuklarile 
ücretli talebenin ikinci ve üçüncü kardeşlerinden tenzilat ya· 
pılır. 

5 - Fazla tafsilat almak isteyenlerin Mektep idaresine 
müracaatları. (4763) 5156 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

Deniz Nakil vasıtaları işletmesinden 73 kalem ve tamir 
faslından 24 kalem malzeme ayrı, ayrı münakasaya konul
muştur. Münakasa 26 Ağustos 934 tarihine müsadif pazar 
günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa paşa ı>okağmda ls
tanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil komis 
yonda yapılacağından isteyenlerin şartnamelerini görmek 
üzere Ankara' da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü
ğü Ayniyat Muhasipliği ile mezkUr Merkez Baş Tabipliği
ne müracaatları. ( 4336) 4820 

Ankara Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

~ "Aş~ğıda cins ve miktarla rı yazılı iki kalem malzeme ka
palı zarf usulile satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 
malzemelerin hizalarında gös terilen gün ve saatlerde yapıla
cakbr. Talipler Şeraiti anlam ak üzere istedikleri vakit mü
nakasaya iştirak için de göst erilen gün ve saatte ilk teminat 
makbuzile birlikte Komisyon un:uza gelmeleri. (4769) 

Metro ismi Münakasa tarihi gunu saat 
8778 Kaputluk Kumaş 8 Eylül 934 Cumartesi 10 

&9417 Kışlık elbiselik Kumaş 8 Eylül 934 Cumartesi 15 

• 

4648 

Bandırma Malmüdürlüğündenı 
Muamele vergisinden borçlu Bandırmanın Sığır yolun

da kain Remzi Beyin mülkiyetine ait (20) bin lira kıymeti 
muhammeneli Türk Un Fabrikasııun binasile içindeki mev
cut bir adet 85 beygir kuvvetinde lsveç markalı Mazot mo 
toru ve bir adet 55 beygir kuvvetinde Gazojen Tankey mar 
kalı motor, 7 Un eleği bir Un harman makinesi, bir Vals 
T oması, 8 yedek Vals topu, bir Levaj makinesi ,bir Levaj 
tulumbası, bir kuyu au tulumbası, 2 irmik isejörü, 4 buğday an 
barı, bir vals ki cem'an (29) parça alat ve edevatla birlikte 
tahsili emval kanunu ahkllmına tevfikan 21 gün müddetle a· 
leni müzayedeye çıkanlarak 29 Ağustos 1934 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 15 te birinci ihalesi icra kılmaca 
ğmdan taliplerin Bandırma Maliyesinde müteşekkil Komis
yonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. _(4604) 5015 --- .~--------------------------------------------• 
iktisat Vekaletinden: 

Vekaletimiz ölçüler ve A yar Müdürlüğünde açık bulu
nan vazifelere birisi Elektrik öbürü mekanik ölçüleri mü
tehassısı iki Fen müşaviri ile b irisi Kimya öbürü Elektrik dip
lom mühendis veya doktoru ve bir yüksek mühendis mektebi 
veya Üniversite Fen Fakültele rinclen mezun olmak üzere iki 
lahuratuvar mühendisi ve De miryollarında vagon ve baskül 
muayenelerinde çahştırılacak Üniversite Fen Fakültelerin 
den, toknikum, ro~tkolej veya San'atlar mektepler maki· 
ne şubelerinden mezun iki, A nkara, lstanbul, Samsun, Mer
sin ve lzmirdeki Olçüler ve ay ar Mıntaka Baş Müfettişlikle
rinde çalıştırılmak üzere de 15 ayar Fen memuru ile Müdür 
lük büro işleri için eyi tahsil görmüş ve tecrübeli bir müme 

yiz alınacaktır. 
Fen Müşavirliklerinden ha şka açık vazifeler için Ankarada 

ölçüler ve Ayar Müdürlüğünde ve Istanbulda Marmara Mın
takası ölcüler ve Ayar Baş Müfettişliğinde ehliyet imtihanı 
yapılacaktır. Bu imtihandan önce acılacak ve 15 gÜn sürecek 
olan Hazırlama kurslarında gösterilecek nazari ve ameli 
derslerle dilekçilerin bilgileri tazeleştirilecektir. 

imtihana girmek isteyenleri ne ngec 25-8-934 akşamı. 
na kadar Ankarada ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne vermele
ri veya göndermeleri lazımge len vesikaların nelerden ibaret 
bulunduğu, kurs programı, verilecek ücretler ve sair şart
lar Ankarada ölçüler ve Ayv Müdürlüğünden ve lstanbul, 
Samsun, Mersin, ve lzmirde Mmtaka ölçüler ve Ayar Baş 
Müfettişliklerinden S<>rulup ö ğrenilebilir. 

Bu vazifeler için bundan evvel müracaat ederek imtihana 
girmiş olanlarda eski müraca atlarmr Yenilemeli ve noksan 
vesikalarını tamamlamalıdırlar. ( 4870) 

Gümüşhane Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Ikisu - Şiran "' yolunun muhtelif mevkilerinde 12 parça 
keşifnamesi mucibince 8383 lira 55 h'llruş bedeli keşifli köp· 
rülerin inşaat ve tamiri 5-8-934 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve vapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 
ihalesi 26-8-2'34 pazar günü saat 16 da icra kılınacağından 
kanununun t ~ifi veçhile ehli yeti fenniye, teminat ve sair ve 
sikaların bir ' "!.rfa ve yüzde itiharile yapılacak teklifi açık ve 
okunaklı adn.3 ve İmzasile bir zarfa koyarak her ikisini da
hi ayrıca bir zarfa koyup üzerini mühürliyerek saat 15 de 
Giimüşhane Daimi Encümeni Riyasetine makbuz mukabi
linde vermiş bulunacağından ve daha fazla malfunat almak 
isteyenlerin Encümen Kalemine müracaatlar1 ilan olunur. 

(4765) 4157 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon - Isparta yolunun (9805) lira bedeli keşifli 

10 + 000-17 -t 000 kilometreleri arasında (5480) metre 
tulündeki esaslı tamiratın 2 Eylül 934 tarihine müsadif pa
zar günü saat on beş buçukta Encümeni Vilayette kat'i 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya konul 
doğundan keşifname ve şartnameyi görmek İsteyenlerin 
Nafıa Başmühendisliğine ve taliplerin yüzde 7 ,50 temi
natile Encümeni Vilayete müracaatları ilan olunur. (4681) 

5151 

~- C'ağaloğlu: Molla Feneri Caddes 0 nde ~~ 

YENi NESiL lLK EKTE 
YUVA m KIZ • ERKEK 

Bu sene hususi ilkmekt~pler irinde mezuniyet imtiha1larıod3 
en bllyük muvaffakiyeti kazanmışhr. Gayet müntazam ~e a;rİ b r 
yuva ıınıfı vardır. Ecnebi lisanı öğretilmektedir. Kayı tlara başlan• 
mııtır. Cumartesi, Pazartesi, Çarıamba gllnleri öl leden soıırl' 
on dörtten on yediye kadar mekt~be mllraCAat olun'biı:r. 

!!mll- İSTANBULUN EN SAF ve TATLI--~ 
YAKACIK 

ŞEKER SUYU 
Deposu: Karaköy .llebmet Ali Paşa Han. No. 44 Tel. 49258 

Beyoğlu ciheti bayileri 
Galatasaray N~ağora ı Altınbakkal : Ekmekçi Hüseyin ['., 
istiklal caddesı 461 Nişantaşı. Ilüseyin Ri!at 
Taksim meydanı: Tütüncü Mehmet Ef. ı Osmanbey: Buzcu Teodori Ef. 
Cihangir: Nea :l.l(ora M;lçka: Neşe Pasıanesi 

;.. ...... ıııım:-ım11aıı ....................... ~ ... rtlfl' 

LEIPZIG ~ONBAHAR SE 
26 Ağustoı 1934 de başlıyor . 

Alman ıimendif erlel."i ücretlerinde 
% 60 tenzilat 

Tafsilit için: Leipziı ( Almanya ) da LEIPZIG~ 
MESSAMT aerıi idarHİııe Teya fahri mOm•..,.. 
buluaan mllbendlı H. ZECKSER Efeıdiye mürac••ı. 

Galata, Aheo Te Munih Han, Poıh kutusu: Galata 76, Telgt,f 
ar reıi: Zeckser - f,tanbul. )1489) 4657 ~ 

Haydarpaşa Lisesinden: 
1 - Haydarpaşada eski Tıp Fakültesi binasında bu de~• 

senesi bidayetinde bir mualli m mektebi ve ona bağlı bl' 
tatbikat mektebi, bir Orta me ktep ve bir lise açılacaktır. ~ 

Kadıköy Lisesinin ikinci devresi kamilen bu yeni nıe 
tebe naklolunacak, Kabataş ve Istanbul Liseleri Birinci ve l· 
kinci devre leylileri yine bu mektepte toplanacaktır. 

2 - Bu dört kısım için namzet kayıt ve kabulüne /\' 
ğustosun yirminci günü Kadı köy Erkek lisesinde başlanacal' 
tır. 

Şimdilik Yilllnız namzet kaydedilecektir. Kat'i Kay~ii;, 
kabul, namzet sırasına ve kıs ırnların kadrolarına göre bılıı 
hara ilan edilecek zamanda Y ,apılacaktır . 

3 - Leyli ve nehari şerait içi ntafsilat Kadıköy ErJ<e~ 
Lisesinde öğrenilir. 

4 - Kayıt için müracaat 
ha günleri saat 9 dan 12 ye, ve 

(4875) 

cumartesi, pazartesi, çarşafl' 
13,30 dan 17 ye kadardır. 

• 
Başvekalet istatistik 

Umum Müdürlüğünden: 
1.- istatistik tahsil etmek ve avdetlerinde istatistik tJ· 

mum Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1416 ıııl' 
maralı kanununun hükümleri dairesinde Ali mektef 
mezunu üç kişi Avrupa ve Amerikaya tahsile göndetl' 
lecektir. 

2.- Bunlardan birisi Roma Is tatistik mektebinde, diğer Ne"' 
york Kolobiya Oniversit esinde tahsil edeceklerdir. . 

3.- Tahsil müddeti üç senedi r. ilk sene Lisan tahsiline, i~' 
sene istatistik tahsiline tahsis edilecektir. . 

4.- Tahsile idgen talebe avdetlerinde mevzuatı kanuniyeıı~" 
müsaade ettiği miktarda maaş veya ücretle Memu~ı~ 
kanununun 64 üncü maddesi mucibince istatistik v 
mum Müdürlüğünde vazife görmeğe mecbur olacaktır• 

5.- Bu talebeye, Maarif Vekaleti tarafından, Ecnebi M~; 
leketlerde tahsilde bulun an sair talebe misillu tahsı&ll 
verilecektir. I• 

6.-Taliplerin yaşları yirmiden küçük, otuz beşten fazla 0 

mıyacaktır. . ıe 
7.- Talipler ya hizmeti asker İyelerini ifa ederek askerlı", 

ilişikleri olmadığını müs bit evrak ibraz edecekler 11e'i 1 
üç senelik tahsil esnasınd a askerlik hizmetinden müec'e 

1 bulu..,acak yaşta olacakla rdır. .. , 
8.- Talipler arasında Ankara 'da istatistik Umum Müd"'. 

lüğünde v~ Istanbul'da Maarif Müdürlüğünde aşağıdıı. 
ki ilim zümrelerinden ta hriri musabaka imtihanı '111 

pılacaktır. 
a - Riyaziye " Hesap ve Ce briala ". 
b - iktisat "Umumi malıima t " 
c - ilmi mali " Umumi n1al ıimat " 
c - Umumi Coğrafya • 
d -- Lisan" Fransızca, ltaly anca, lngilizce veya AlmaJl'ı.ı 

dan tercüme ve tahrir. 
imtihanlar Eylülün 8 inci cumartesi günü yapılacaktı'~ 

9.-- Taliplerin aşağıdaki ves aikle bizzat veya muva:t:ll8
• 

adreslerile tahriren 4 Ey lül 1934 tarihine kadar tst~. 
tistik Umum Müdürlüğü ne müracaat eylemeleri la:t111 

dır. 
a -- Nüfus tezkeresi. 
b -· Mektep şahadetnames; veya musaddak sureti s• 
c ---· Ahvali sıhhiyesinin tahsi le müsait olduğu hakkında re 

mi bir heyeti sıhhiye tara fından verilmiş rapor 
c - Muhtasar tercümeihal v arakası 
d --- Y ııkarda 7 inci maddede zikredilen askerlik vesikası 
e - iki adet kartpostal büyük lüğünde fotoğraf vt 

10.··- imtihanda muvaffak ola nlarclan hangisinin Ro~a>':k tJ· 
hangilerinin Amerikaya gönderileceklerini lstatıstı 
mum Müdürlüğü tayin edecektir. ( 4869) """"" 

Umumi Neşriyatı ve Yazı iş leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


