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Adanada Ağrı maznunların
dan üç kiıinin idamına karar 
verildi. Belediye fakir mahal
lelerde çeşmeler yaptıracak. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

• 

FIA Tl 5 KURUŞTUR. 

Şark lokarno'sunda 
Alnıanya'nın rolü 

Milletler Cemiyetinin gelecek eylül
deki umumi hey'' içtimamda Sovyet 
R.usyanın n<iilletleı:- Cemir.,tine aza o· 
laraı. kabulü meseleoi müzakere edile
c~ ve galip bir ihtimale göre bunun 
lniiıbet bir karara bağlanacağı bildiril
ll>ekteclir. Sovyet Rusyarun Milletler 
~ :,etine girmesi, Almanyada Hitler'· 
lll 1§ ba§ına geçmesi ve bilhassa Al
ll>anyanın Milletler Cemiyetinden çekil
lrıesile başlıyan bir &İyaset cereyanının 
lon merhalesini teşkil edecektir. Bu 
.,_,,Yan, büyük harptenheri siyasi yal
~ hayatı yaıayan Sovyet Rusyarun 
biitiin ağırlığı ile Avrupa müvazenesi
ıııe tekrar avdetidir. 
.. Bu haclisenin ıümul ve ehemmiyeti 
"•tünde ne kadar durulsa yeridir. Zira 
Alnıanyanın bu hadise karşısında ala
cağı vaziyet, Avrupada beynelmilel ha. 
Yatın mahiyetini tayin edecektir. Rus
~"'1ın avdetinden sonra Garpta oldu
Cll gibi, Şarkta da Lokarno tertibi bey
llle!milel emek birliği siyaseti mi takip 
edilecek? Yoksa Almanya yeni kombi
lllezonun dışında kalarak harpten ev• 
'l'elttl manada birtalmn siyasi ittifakla
~ .~etkiline sebep mi olacak? Açıık bir 
:--ıK&ttir ki Sovyet Rusyanın Millet· 
~ Cemiyetine girmesi, Fransa ile bu 
"""let arasında imzası kararlaıtınJan 
"" Şark hudutlarının muhafazası ga
:Veain; istihdaf eden Lokarno'ya bir 
!':.~~angıç teşkil edecektir. Almanyanm 
WQJJetJer Cemiyetinden çekilmesi üzeri
~ birtakım rejiyonal misaklar ile ista
"'"'-'onun muhafazası Fransa için zaru
teı halini almıştır. Şarktan Japonya, 
~tan da Almanya arasında ukıııp 
lı.uan Sovyet Rusya da Şark Lokarno· 
"' fikrine sanlıruştır. 
lı., Fransız ve Sovyet diplomasisinin 
. defi, Garp hudutları 1926 senesinde 
~anan bir mukavele ile kefalet al
~ almdığı gibi, Şark hudutları da 
; .._oya ve Lehiuamn da iıtirakile 
~!anacak ve Şark Lokarnoau ismi 
~ecek bir mukavele ile kefalet altına 

nrn.ııdır. Esas itibarile buna karar 
'l'...:ıd' ı "" ıl<ten sonra M. Barthou gien ay 
~~ra'yı ziyaret ettiği zaman, ngiliz 
~umetinin bu mesele etrafındaki dü
r~ceaini öğreıuneık istemiıtir. lngiliz
~~D bir Şark Lokarno'suna aleyhtar 
~adığı anlaıılıyor. Ancak lngiltere
llin, Şark Lokarno'suna iıtirak etmi
f~eği aarih surette anlaıılmııtır. lngi!
-ore Avrupa kıt'asmda 1926 Lokarno 
!'..":';>iıedelerinden batka yeni biç bir 
~büt altına girmiyeceğ:İn.İ bir çok ve
:.';"l:rıe en salahiyettar ağızlarla bildir
~ §hr. Garp Lokarno'suna dahil olan 
ch:•letler arasında ltalyaıwı da bulun• 
il. ğu malumdur. İtalya da Sovyet 
ti 11 •Yanın Milletler Cemiyetine girme
'1 ne ve Şark Lokarno'sunun İmzasına 
~-•y htar olmamakla beraber, Şark Lo
......,,o'suna iştirake hazır değildir. 
ıı. ,P.'Iaamafih bu iki büyük devletin 
~ Lokarno'suna iıtirilı: ebnemele
~ bu mukavelenin laymetini azalt
!'<>lc • Bu meselede ehemmiyetli olan 
ı. . ta Almanya ve Lehistarun vaziyet
~ir. Şark Lokarno'ıunun imzala
ıı.., lnıesi iç.in ilk ıart, Sovyet Rusya
~ Milletler Cemiyetine aza olarak gir
liij~1 olduğuna göre, bu devletlerin ey
~ buna mani olmağa çalııacakları 
)"tin ediliyor. Almanlar Milletler Cemi
olo. den çekildiği için bunun üzerine 
s,. lll'ııdan doğruya müessir olamaz. 
~ra Rusyarun Milletler Cemiyetine 
;ı-~ d 0lınası bahsinde lngiltere ile ltal
t ıı._ a Yardnn edeceklerdir. lngil tere, '• a'a, ltalya gibi büyük devletlerin •e il altık memleketleri, Küçük itilaf 
ll.ıı. alkan memleketlerinin yarcl.unile 
•i ,!.~n Milletler Cemiyetine girme-

~•ullıkitn olınalıdır. 

'An~ Şark Lolıarno'ıımun imzası 
'1;,. •~esı.nde Almanya vaziyete hakim
!liıı' ._.!inde iken Hariciye nezareti
~ lala!ıiyettar bir uzvu ile gÖrü§ür· 
lıj lı Alnıanyanın Şark Lokarno'su gi
t~ ~ "_• hangi bir kombinezona girme'd:11' olmadığını ve Sovyet Rusya· 
~ Garp Lokarno'cuna iıtirakini 
'lln!arun asla kabul etmiyeceğini 
'~Yleınişti, Bu zatın yürüttüğü 

şudur: 

';; Şarkta her hangi bir Lokarno 
'lt4:r 1~ lüzum yoktur. Çünkü Şark 
.ı_ on eti, Lehistanla Almanya arasm
"':v>ıı •e.'>e için imzalanan misak ile 
)'.'ııtn edilnıittir. Garba gelince; Rus
lıii 1' bıırada bir yardımı olamaz. Çün
lıı;dıı;l"'saya kartı kefalet altına alınan 
~!>arı "1'tını:ı: her hangi bir tecavüze 
~tlln a, 0 zaman Rusya, Ahnanyayı 
ti.ı.,.;;kbaşa katedip Fransız hududuna 
~ . a~erle bize yardnn etmek 
)ard~etinde kalacaktır. Bi:< böyle 

Al-_ ısteıneyiz, 
lllQ•s..;;•ıanyada efkarın Şark Lokar
~lrta \ '.'leYhtar olduğunu hissettik. 
·~ dip) ır lokanıo imzası fikri, Fran° 
11iıiy0,. onıaıiıinin bir oyunu telakki e-

~ lelıistana eli 
""Ylet, b. g nce; mantıkan bu 
~lan d ır taraftan Rusyaya, diğer ta
~ keraı:ı ~anyaya karıı hudutlan
i;i~ona i tın~. alacak olan bir kom· 
J\l lt, Leb~t':"'gı cana minnet bilme
&;~~Yad~n ı;un ~~.Ru~yadan, ne de 
ti....., .. bu d ıstedıg~ hır t~Y yoktur. 
ıl°"•kleri 0f"l~~lenn Lelııstandan is-
~- laıı b· abılır. Buna rağmen Le-
.'Gl ırt ..... , ~ Ş;u.k l k1'ını amıllenn tesiri altın• 
~I göst° &rno'suna karşı iyi bir ka-

:V!e lıüı· ernıernekteclir. Bu izniller 
d l - A~•a edilebilir: 
it "ıı &oıır~ "i_";J'.;ı ile misakın İınzasın
ıı,'?ıı~usi!e .. hı tan en çok korktuğu 
ıı,;ıtir, Al Dıunasebetlerini tanzim et-

f olnıaı."k0Yaya rağmen bir it yap
~~ _ B' orkuıu. 

•ti altı~1alunı P isikolojik sebeplerin 
a F .. avı,a ile münasebet-
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Sovyet ôlimi Meıçaninol, Bedr06, Şevket Aziz, Tahsin Omer, Reıit Rahmeti Beyler tezlerini müdafaa ediyorlar 

Kurultayın dünkü toplanışında ecnebi 
alimler tezlerini müdafaa ettiler 

Türkiyede girişilen dil savaşı bütün dünya ilim ale
minde ehemmiyet ve dikkatle takip ediliyor 

ilmi komisyonlar meıailerine başladılar 
ikinci dil kurultayının dördüncii ÖÇ• 

tİmaı dün saat 14 te Dolmabahçe ora· 
ymda toplandı. Reisicumhur Hazretle
ri, refakatlerinde Başvekil l11net Paıa 
ve Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey ol· 
duğu halde kurultayı ıeref!endirdiler. 
Reisicumhur Hazretleri sal°"" girer. 
leııken, ayakta selamJandılar. 

Riyaset mevküni, Büyük Millet Mec
lisi reisi Kazım Paşa Hz. iıgal etmiş• 
ti. 

Reis Paşa: 
- Kurultay açınruştır. Dünkü zap. 

ıtırı hiilasası okunacaktır, dedi. , 
Katip zaptı okudu. Reis Paşa ıor• 

clu: 
- Mütalea var mı efendim? ... Ay

nen kabul edilıniıtir. Kurultayın çalış
ma programından tezler üç kısım ola
rak ayrılmıştır. A, B, C. tezleri ..• A: 
kısmına dahil tezlerden Reıit Ralmıeti 
ve Tahsin Omer Beylerin teo:leri tim• 
di okunacaktır. A serisine dahil tez. 
ler hakkında mütalea beyan edeceklere 
aöz verilecektir. İsterlerse bunlar söz 
IÖy!iyeceklerdir. Miitalealar, tezler bit· 
tikten 11<>nra serdolunacaktı... 

Reisicumhur Ha :::retleri kurultayda , 

Bundan sonra, Rept Rahmeti Bey 

tezine başladr. 
Hatip Uygur türkçesini U:ah etti. 

En eski Türk lisanının Uygurca oldu· 
ğU1U1 söyliyerek, buna dair misaller ge· 
tirdi. Siyah tahta üzerinde Uygurca 

Atinadaki ihtilal teşebbüsü 

M. V enizelos alınan son 
tertibatta alakadar mı? 
Eski başvekile göre M. Condilis dik

ta tör olmağa çalıştıkça 
suikastların arkaıı kesilmeyecek .•• 

Diktatörlüğe getirilmek istenen 
r.eneral Pliutircu ve M. Venizelos 

'.ATINA, 21 (A.A.) - Bazı zabit· 
lerin bir suikast ittihamı ile tevkif e
dildikleri bildiriliyor. Meselenin Çal
daris hükUmetini devirerek, yerine 
askeri bir kabine ile, Jeneral Plasti
rası diktatör ilan etmek olduğu aöy • 
lenmektedir. Umumiyetle bu suikas • 
tin ehemmiyetsiz olduğu kanaati :Vaı'. 
dır. 

M. V eni:zelos ne diyor? 
LONDRA, 21 (A.A.) - Atinada 

vukuu bildirilen ihtilaJ teşebbüaü hak 
kında bir gazetecinin aorduğu auale, 
M. Venizeloa tu cevabı vennittir: 
"Harbiye nazırı M. Kondilis diktatör 
olmak te§ebbüalerinde •ebat ettikçe, 
Yunanistanda, suikast ve mukabil su
ikastlerin ardı arası kesilnıiyecektir. 
M. V enizelos, halihazırdaki hükıimet
le itilaf etmek arzusundan balıaede1>
ken, Harbiye nazırmm buna daima en 
gel olduğunu ilave etmiıtir. Mumai • 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

~rupa yolunun en çetin yolu Çetine yoludur ... (Yazısı 4 üncü sahi/ede) 
)erin ıoğumaaı. Bu pi&ikolojik sebep. 
ler.in izahı cidden müıkütdür. Adeta 
iki esiri dostun gücenmelerine benzer. 
Fransanın Lehistanı müsavi saymadığı 
bi .. i vardır. Frans;tda yaran milyo
nu geçen Leh tebaası hakkındaki mua• 
mele vardır. Fransız .aermayeıinin Le
histana karşı lakayrt kaldığı şikayeti 
vlll'dır. Hariciye nazın M. Beck'in 
şahsi igbirarı vardır. Bunlard&n her 
birinin haddizatında büyük ehenuniye
ti olmamakla ~raber, hepsi bir arada 
Lehiıtanın harici siyaseti üzerine i
mi! oluyor. 

Maamafüı Şark Lokarno'.au bahsin. 
ele eJH,mmiyetli olan mesele Almanya
mn vaziyetidir. Eğer Almanya mutla
ka bu kombinezonun dqmda kalrnağa 
~ar venniı ve bu kararını değiştir
mıyecekıe, o halde Şaırk kombinezo
nu eski tertip &:iyaıi ve askeri bir itti
fak mahiyetini alacaktır. Yok eğer Al· 
manya buna ittirik ebneğe karar ve.. 
rirse, o halde kombinezon Garbi Av
nıpa Lokal'llO'su gibi, milletler arasın
daki münasebetleri tanzim eden bey
nelmilel bir kaide halini alacaktır. 

Ahmet ŞOKRO 

kelimelerin tatbiklerini anlattı. Birçok 
pve fari<ları arasındaki münasebetlere 
iıaret etti. 

Reşit Rahmeti Beyin tezi alkışlar &• 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Ne aradık 
Ne bulduk? 

iki kazan dolusu altın 
hikayesi içinde bir de 
asarı atika definesi! 

'4.sarı atikanın burunauğu eıı ve ;yer 
Dün lıtanbul aokaklarmda lakırdı· 

aı bile in&anm ruhunu ga9yeden, ku
lakları olqayan bir qyia dol&§DU! • 
trr: 

- Ayaaofyada bir evde tamirat ~ 
nasında iki kazan do!uau geçer akçe 
halia altın sikke bulunmuftur. 

Jn.sanı, hele bulanı sevincinden de
li edecek kadar miihim olan bu §&yİa 
ya inanmak isteyenler olmuş, fa.kat 
ıayiayı ağızdan ağıza dolattıranlar, 
kulaktan kulağa ulaıtıranlar iddiala
rını tevsik etmek cidcliyetini ele ııöa· 
tenniılerdir. 

- isterseniz inanmaynnzl Bu ev 
Ayasofyadadır. Bir janclarma yüzba
tmnın mutasarrıf ve Zehra hanım İs· 
minde bir kadının kiracı olduğu ev • 
dir. Zehra Hanım evinin mutbağmı ta 
mir ettirmek iatemiı, bir usta getir • 
miş, usta tamir için mutbağı kazar • 
ken altın dolu kazanlar zuhur ebniı· 
tir. Fakat bu akla ve hayale sığmaz 
aervet Zehra Hanımla usta arasında 
derhal bir ihtililf doğurmUJ, Zehra, 
Hanım da doğruca hükfunete müra • 

(Devam• S inci sahifede) 

Ergani Bakıryolu 
istikrazı 

C. Tertibi 
30 Ağustosta satılığa 

çıkarılıyor. 
. . .. '. ... . .... \ · ~..,. 

Avusturya Başvekili~· Mu~O· 
lini ile görüşmek üzre Italyaya 
gitti. fngilizlcr Almanlardan 
bir milyon alacaklarını istedi. 

Tel , { Müdür: 24318, Yazı i t leri müdürü: 24319. 
• idare 'Ye Matbaa : 24310. 

,11111111111111:.,... Yeni kararna~:_ ~111111111111111 

Altı aylık devreye ait 
ithal rejimi çıktı 

Şimdiye kadar neşredilmiş bulunan 
kontenjan kararnamelerindeki 

bütün hükümler bir araya toplandı 
KARARNAMENiN ESASLARI 

-= --------= ----= ---= ---= -------= ----= --'.ANKARA, 21 (Telefonla • Gece bildiriyorum: S 
yarısı) - 1934 senesinin birinci teı· 1 - Kararnameye bir "Ki,, listesi = 
rin, ikinciteırin ve birincikilnun ay- bağlıdır. Bu list~de yazılı .. ta~fe I'.°" § 

_ larile 1935 senesinin ilk üç aylann- zisyonlarına dahıl eşya Turkiye ıle = 
S dan ibaret altı aylık devreye ait it- mal veya döviz esaslı Klearing an - 5 = hal rejimini gösteren kararname ile )aşması yapmıı memleketlerle iktiıa- .... =-= 1 = bu kararnameye bağlı listeler bugün- di müvazene vaziyeti lehimizde o up = = kü resmi gazete ile neıredilmiştir. Türkiye ithalatına karıı hususi bir 3 - -= Knk gün &onra mer'iyete gire- tahdit koymamıı bulunan memleket- = = -= cek olan bu kararname yeni ve mü- !erden getirildiği takdirde kontenjan = = him esaslan ihtiva etmekte ve kolay- dııında ithal olunacaktır. iktisadi 5 = -- lığı temin için bugüne kadar neıre- müvazene vaziyeti lehimizde mem- = = -- dilmiı bulunan kontenjan karama- leketleri İktisat vekaleti tayin ede· = - -5 melerindekl bütün umumi hükümleri cektir. § = bir araya toplamaktadır. Bu suretle 2 - iktisat veki.letine 40 gün ev- = -= tacirlere ithal rejimini kolaylıkla ta- vel ilan etmek ıartile "S,, listesine := -= kip imkinı verilmiştir. "serbest liste,, ıiren efyanın ithal =: -= Yeni ve eski hükümleri muhtevi müsaadesini ondan evvelki maddede = -= bulunan bu kararname 40 maddelik· zikrettiğim memleketlere kısmen ve- 3 
:5 tir. Kararnamenin yeni hükümlerini (Devamı 6 ıncı sahifede) S - -5iııııııııııııııııııııııııııınnınuımumn11mmnm11unn11nı11uınnnnıııı~ 

Her bakımdan kendi varlığını feza-
hur ettiren milli bir müessesemiz 

ft Bankası halkta uyandırdığı emniyet ve ta· 
sarruf prensiplerile her ıeyden evvel en kuv
vetli bir hizmet ve it müessesesi olmuıtur ... 

it Bankasının 10 uncu yıl
dönümü münaseebtile 26 A· 
iu•tosta Galata&aray li&esin• 
de açılacak sergi şehrimiz iL 
tısadi mahafilinde biiyiik bir 
alaka uyandırmı§br. Banka-
nın teessüsünden bugüne ka4 

dar memleketin iktısadi ha- ~ 

yatında oynamış olduğu mü ·r 
hinı roller, lıu alakanın en 
mühim ~ebidir. It Banka
amın §İmdiye kadar girittiği 
aınai teşebbüaler, bu •ergide 
pek canlı bir surette gösteri-

, .. 
• 

lecektir. it Bankası ilk tees- Türkiye lı Bankasının Ankaradaki umu. 
aüsiinde bir milyon lira ser• mi merkez binasının görünüıü 
mayeye malikti. Sermayesi 1926 da 2 mek için tu kiiçük iatatisti~ zikret. 
milyona, 1927 ele 4 milyona, 1929 da mek kafidir: 
5 milyon liraya çıkanlmıflır. Banka· Banka 26 Ağustos 1924 de teesıiis 
nrn ihtiyat akçesi de sermayesinin art edince o senenin dört ayı zarfında !a-
ması nisbetinde arttınlmı§trr. Bugün. aarruf mevduatı 12,541 liraya baliğ 
kü ihtiyat akçeoi sermayesinin yanaın olmUJtur. Sonra bu mikdar seneden 
dan fazladır. Yani 2,690,000 liradır. seneye artmış, 1925 de 132,290, 1926 
Halbuki Cumhuriyetin teessüsünden da 259,500 lira 1927 de 1,178,325 li-
evvel Türkiyede mevcut sermayesi ra, 1928 de 1,703,998 lira, 1929 da 
mecmuu 23 milyon liraya baliğ olan 2,589,83 lira, 1930 da 3,913,655 lira, 
11 bankanın cümleıinin birden ihti- 1931 de 5,422,826 lira, 1932 de 7 
yat akçesi 276,677 lira idi. Bankanın milyon 452 bin 719 lira, 1933 de 13 
memleketin iktısadi hayatında oyna• milyon 881 bin 85 liraya baliğ olmuş-
dığı miihim rollerden biri de halkta 
tasarruf fikrinin kökleşmesini temin tur. Sergi hazırlık.lan bitirilmek üze. 
etmesidir. Taıarruf sandığına yatırı- redir. Bu sergi yalnız iktıaadi bir var. 
lan para mikdan milyonlara baliğ lığm ifadesi değil, ayni zamanda bü-
olmaktadır. Bu huıusta bir fikir ver- yük bir sanat eseri olacaktır. 

,ınnmnıııııııınıınımnnıııııuıııuııunnmmm 

l
e Oöro,ıar 

Kurultay raporunu dinlerken 

1 AkaGONDOZ 
Beş yüz oturan, tek kişinin tek Umumi katibin alışkan ve tat- ~ 

E yürek sevinciyle ayağa kalktı: lı diliy~e anlatılan bu rapor; bu§ 
E ENBVYVK giriyor! Ulus'un tuttuğu her işi nasıl be-= 
§ Samsun'a, Sıvas'a, '.Ankara'ya, cerip ba,ardığım gösteren bin-

1 
l:unir' e, Lozan' a, ve acunla acun bir örnekten biridir. Bu rapor; 
tarihinin en başyerine girdiği gİ- bütün Ulus'un bu milli ve mu
bi giriyor. kaddes davada da ne büyük bir 

Sultanlar çağında korkunç ve hız v~ sevgiyle çalıştığını göste-

1 korkak ıssızlığın örümcekleştiği ren bır.rapordur ki Dil Cemiyeti 
bu koca sofada şimdi bütün bir Umumı Merkezi onu kendi için-

i 
Ulus'un sevinci, alkışı çınlayor· de bövetleştirmiştir. Rakamlar, 
Bu canlı, tatlı, tükenmez uğultu; belde ve kurullu adlan, bu, bir 
ellerin çırpmasından değil, Gö- noktada bile irk:lmemiş emekle-

• 

nüllerin çarpmasındandır. rin canlı birer görenleridir. Bu 
istiklal marfı, gene o kara ülke inkılabını yapan, ileri gi

günleri bu apak günde ağır, yay- dişini nizam/andıran, milli varlı-

i 
van, ve yas verici sesiyle andırdı. ğın dinamosu olan Yapıcı Cum
Bu sesf bir. saygı çerçevesi için- huriyet Halk Fırkası bütün ku-
de tanhe bırakalım. Arhk diri rultuları ile, özünün kültür kay. 
ve çelik Türkiye'nin (Türk mar- nağı olan Halkevleriyle, bütün 
şı)nı İsteriz. hızı, gücü ve başaran benliğiyle 

e Çok kısa günler İçinde yazılan bu davanın en basta yürüyen OT" -

§ ve sesleştirilen Kurultay marşın- dusu olmuştur. Türk muallimle-= 
!§ dan herkes duygulandı. Onuncu rinin bu davada da gösterdikleri !!E 
e yıl marşı gibi, bu da beklediği- vazife ve emek ~kını bu gez de§§ 
E miz öz ve İç seslerimizin bir aynı sevgi ve saygı ile anmağı :E 
5 müjdecisidir. Yazanlarla yapan- ömrüme borç bilirim. Yiğit Türk;;; 
= /arın övülmeğe ve kutlanmağa Ulus'u ve ondan doğan yiğit or-
E hakları vardır. (Devamı 6 ıncı sahifede) = 
"ıoı ıııınuıuıuııııur llllllWIWU 1111111111111111 ıı 111111111111111111 1111iffi 



TARiHi TEFRiKA: 120 

ittihat 
(BAHAEDDiN ŞAKIR 

Her hakkı mahfuzdur. 

ve 
BEYiN 

AjkS. 

Terakki! 
BIRAKTICI VESiKALARA GORE) 

Yazan: A. C, 
~~~ ..... ..-. .... ~~~ 

türk Rum ve arapları lııristigan 
yapmak onların lıiç te işine gelmez 

r 1 de muhtelif unsurların kendiııine bir haber göndermek i· 
ueçen er . b' b 1 b't· k 'h t ., . t' f · tabirinden maksat çın ın çare u a ı ır en o cı e e ızze ı ne sı,, h' akl d • B 

ld • u sormm•tunuz. lşte ıç Y aşma ıgını y~zıyor· u ec-
ne o ugun -r b' vuk ·ı d · • ·· 

k • !arını 'zzeti nefsine ne ı a at saray ı e aımı muna-mez ur unsur . ald 
· t k d' lisanlarını hükumet sebetı olan ve L. ·ant Her gaz~-

rıaye en ı . ·ı h .. Abd··ıh 
• ı • d muameleyı· karıştırmıya- tesı vasıtası e ergun u amı· 
lf erın e ki .. d' . . ki 1 b 1 an ) d recede kabul ederek ır • mu· ı ıitayıf etme e meşgu u un 
ca :at: göstermekten ibarettir. Bu- Mösyö Missid ir. Bu kadın hak~ın: 
sa . t devlet cimdi Adalardeni- daki şüphe o kadar kuvvelendı kı 
nu za en T • ık f'k hk. 

· d e Yanyada Rumlara, Tra- hemen onu art ı ren ma um e-
zın e v .. . M f'h 'h . 
blusgarpta, Suriyede, Berutta Arap decegım _gelıyor. aa~a ı .ı ~ıya-
lara karşı yapıyor, bu imtiyazdan ten ke~dı t8;"':fınd~ hıze hır ız~: 
• t'f de etmeyenler Arnavutlarla hat verılmeaını beklıyorum. Tabu 15 1 

a b' k d' · hl' Ermenilerdir. Onlara kartı da bu ız en ısıne •. te ıgat y~pam.ı:-yı~: 
usul tatbik olunur ve metin bir e- Haber de g~ndereme.yı~. Ç.unk~ 
sasa istinat edilerek hem manası f&yet kad~n hır denaet ırtık.~a edı-
gÖ!terilir, hem de suiistimali mene· yors:", netıce pek fena ol':"': 
d ·ı· ht l'f unsurlarla itilaf Dıran Kelekyan efendının mek-ı ırse, mu e ı 1 d b h .. · ·· te k 

'tt'f k 1 d mühim bir a- tup arın a a settıgı muf re 
ve ı ı a yo un a d M'· .. R · · d b' t 
-' t ı ı ost osyo auet ısmın e ır za • uım a ı mıt o ur.,. J b ld b''yük' h' f al' 

D . K ı kyan efendinin met· tı. stan u a u ır a ıyet 
ıran e e .. . d Y f 1 tti' 

t . tt a "Sabah gazetesi- gosterıyor, o a usu zze n e-
ru ıye en sonr " f d'I · 'b · d' 
nin bşmuharriri ııfatile metrutiyet en ı e ırtı ah temın e ıyor ve 

d · d üh' im bir rol oynadığı oldukça çahtıyordu. Bu zatın zev-
evrın e m . al k p · · · · o k · k • - -' 'lemez Memleketimizde cesı o ar ı arıse gıtmıştı. o -ın ar euı . ah . Ş k' b k d A !ara ve Rumlara verilen lisan tor B attın a ır ey o a ın 

· rt":Paz n n onlarla anlafmak yolun hakkında Diran Kalekyan efendi
ım ıy ı ı d . h . . ti' o· K 1 k 
da mühim bir adım tetkil edemedi- en ıza a~ ıstemış . ıran . e e • 
.. d • k. 1 yan efendı hu meseleye daır fUn· gı e ın ar o unamaz. 

8 '1°'-' bu imtiyaz onların dev- ları yazıyordu : 1 
.... ıs "M·· k d tın d b !etten ayrılmaları yolunda mühim uştere • os uzun ora ~ U· 

b . d t k'l etmif olabilir. itti- lunan zevceaı hakkında malumat 
ır a mı ef · · t' · M·· t k d t h t T akk. b nu bildigı' · halde ıatemıt ınız. uş ere os umuz 
a ve er ı u fak' b' ·ı 1 b k 

D . K ı k an efendiye yalnız ır ır aı eye mensup o an u a-
ıran e e Y d k ·ı ·ı · · · lmak "S b h gazetesinde yazı yazma- ını va tı e aı esının r.zası o • 
a a .. " d tın' ··ksek sızın nikahı altına almıştı. Onun sına musaa e e ıyor, onu yu . . . b • 1 ·· 
kt ı · · d · f tarı'h mu ıçın akrebası <iteden erı onun a go-me ep.erımız e sıyas • . . . . . . . 

il • · ı ak ta kullanıyordu. riıfmezlerdı. Şımdı Parıse gıtmesı 
a ımı o ar b' k k 1 k .. ·· d ·ı • 1 

ır ıs anç ı yuzun en ı erı ge -
Diran Kelekyan efendi ÜEmanh miftİr Bunu h · r cihetten haber 

devleti dah'lindeki muhtelif unsur- aldım: Belki siz de anlamıssınızdır 
~ara ait noktai ~azarını fU suretle clostlanmız biraz zanparadır. Ka- ' 
ızaha devam edıyordu: . dm mumaileyhin münasebetleri 

.'.'Bu lisan mes.~lesini ma.!ıza hır hakkında bazı şeyler haber almı,, 
mut'."laa .o~~ak uzere ~edıyoruın. htanbulda kalmak istemeyip Pari-
Refıklerınızın bu m~~-alara ya· sc hareket etmiş, şimdi dostumuz 
na~mıyacaklarını bılın~. Fak~t kendisine bir maaf gönderiyor. 
v~uat ?nla~a. memleket!n ancaK Maamafih kadın yaz mevs'minde 
boyle. b.r -~u;rıyetperve~lıkle kur· lıtanbula dönecekmif. Her nehal 
tu!abılecegını'..YOksa. lalam olmı- i,e bu mesele ailevi sebeplerden 
ya.? teb.aayı. T Ul'kl~tt~rmek eıaı~~a ileri geldiğinden endite edilecek 
~usten~t hır hurrıy~tperv.~rlıge bir teY yoktur . ., 
kımsenın aldanmıyacagını gostere- Diran Kelekyan efendi bu kadın 
cektir. lslam olmıyan tebaa "Os- meselesinden bahsederken doktor 
m~nh., ~l~ağa razıdır, çünkü kav- Bahattin Şakir beye mühim bir ha-
m~yetle~n~ muhafaza_ede~ek, kav~ her de veriyor ve d:yordu ki: 
mıyetlerını Osmanhlıgın hır fubesı "Size gayet mahremane arzeyle-
ma~amında. t':'~~ta~ak _Osmanlı o. rim ki yakın bir zamanda latanbul-
labıleceklerını umıt edıyorlar. Fa- da yeni bir muvafafkıyet bekleni-
~at :ıı:a".at yav·a' ırklarını unu~ra~ yor Şayet siz 0 yolda bir haber 
-~"!st~y:"n Turkler., olmak hıç bı- alırsanız sakın kimseye bir şey ıöy-

rısının ışıne gelmez. •. . lemeyiniz. Faaliyetin hangi taraf. 
Bununla berab~1:· . ~onder:len tan ıreldiğin'n anlaş.ılmaması lazım 

p~ogra.m kabul ,~ılıp ılan. oluma dır. Çünkü eğer az çok şüphe hasıl 
bıle, f"'n11Zca Metveret.,ın husu- olursa adamlarımız tehlikeye du. 
le getirdiği hoşnutsuzlukların bü- çar ol~rlar. 
yük bir kısmı zail olacaktır. Bir- " 
kere .JU münaferet ortadan kalkar
ıa ondan sonra itilaf zeminleri a
rana.bilir. Münaferetin, hoşnutsuz
lukların ;zalesi de memleket için 
büyük bir hi·4 net demektir. 

Bu maruzatın cümlesi de ittifak 
meaelesine aittir. Muhalefet politi
kası noktai nazarından Abdülha
mi din hüklımetine karşı cenklet
mek ;çin bendeniz her kime olursa 
iıa olsu:ı dost elimi uzatmıya her 
:aman hazırrm. Bu baptaki huliisu 
,1iyetime emin olabilirsiniz. Hatıra 
gelmişken şurasını da arzedeyim 
-ki "Şürayi Ümmet., pek garip bir 
Lurette çıkıyor. Kitaba benziyorsa 
da gazeteye hiç müfabeheti yok
tur. Hele "Ziton,,da ermenilerin 
zabitleri, askerleri zehirlediklerine 
dair jçurnal teklinde çıkan hava
dislere gülmemek mümkün değil. 
Çünkü ermeniler fayet "Ziton,.da 
Türk a~erlerini zehirlerlerse, Ab
dü ham'din hükumeti onları rahat 
bırdtm z. Zehir bmek ,öyle dı:ır
ı:un, eğer ermenilere böyle bir büh
tan atarııJı: onları sıkıştırmak müm
kün olursa, yıldız mahsulü memur
lar bu 'Tırsatı da elden kaçırmaz. 
1 r. Halbuki o kadarına bile imkan 
görülmemi~ olmalıdır ki devlet 
"Ziton., da hayli casus saklamakta 
o~duğu h ide bu zehirlemek mese
lesinden dolayı kimse tevkif edil· 
mcm' t ir. Bundan sonra tevkif edi
lirse bilmem, Böyle esasi olmıyan 
iın dat d 'kkati celbe der. Bittabi 
husumet komiteye tevcih olunur ve 
bu da it'laf işini güçleftirir. 

- Bitmedi-

Uzak 
Şarkta vaziyet 

---<>-

Sulh te, harpte ancak Ja• 
ponyadan beklenebilir 
LONDRA, 21.A.A. - Times gazete

si, uzak şark ihtilafları hakkında uzun 
bir tetkik makalesi yazmıttır. Timeı bu 
makalesini fÖyle bitirmektedir : 

" Eğer Kremlin Japonyanın Vladi .. 
vostokta ve D jniz eyaletine karşı müte .. 
cavizane emeller beslemediğine kanaat 
getirse, Çin ~ark demiryollarının satıl· 
maıı hususunda bir itilaf akti uzun sür .. 
miyecektir. Sovyet hiikUmeti bu demir· 
yolunu kolaylıkla brrakır ve yine ayni 
kolaylıkla Maç idaki J,ı.pon menafii a
leyhinde çalışmamağı kal,ul eder. lfte 
Sovyet Rusya zımamdarları bundan e
min değildirler ve iıin asıl müşkil tarafı 
da buradadır .Sovyet zonamdarlan de
niz eyaletinin bir mübareze topu oldu. 
ğunu ve kızıl ordunun bu topu muda· 
faaya tahsis edildiğini beyan ediyorlar. 
Mançuko dahilindeki yollar husuıanda 
Sovyet Rusyanın Japonyaya yaptığı ta· 
,·izat siyaseti de iflas etmiştir. Çünkü 
Sovyrt Rusya bu siyasetin Japonya ta. 
rafından bir zaaf ıılameti olarak tal.ikki 
edildiği mütalıiasındadırlar. Rusya::un 
bir çok yerlerinde mahsulun bu sene fe
na olması Sovyetler tarafından bu sene 
bir tecavüze ihtimal verdirmiyor. Sov· 
yet Rusya gerek sulha gerek harba doğ. 
ru ilk hareketi Japonyadan beklemek. 
tedir.'' --

Varşovada tevkifler 
VARŞOVA, 21 (A.A.) - Gazete

lere naazran, polis bir ay evvel dağı
tılan Nasyonal Radikal te~ekküle men 
sup 20 kitiyi, gizli bir ekatremist grup 
te4kiline !efebbüs ettikleri iç in tev • 
kif etmiıtir. 

MCLLIYET ÇARŞAMBA 22 ACUSTOS 1934 

-HARicl HABERLER 
Hitlere rey vermeyenler 

' ...... . 
Milyonlarca kişinin mevcudiyeti Avru. 
pa memleketlerinde nasıl tefsir ediliyor 

VIY ANA, 21 A.A. - Ha 
vaa bildiriyor: Avwıturya ef. 
karr wnumiyesi, Hitler aleyh 
darlığının bilhassa Almanya
nın katolik merkezlerinde 

artmış olmasından dolayı 

memnuniyet göstermektedir. 
Matbuat, reyiimın arifesin· 
de Alman propaganda nazı· 
rının aarfettiği §U ihtiyatsız 

sözü ehemmiyetle kaydet -
mekte ittifak gösteriyor: "Şa 

yet tek bir rey kaydedecek o 
lursak, bu, ecnebiler İçin bir 

muvaffakıyet teşkil edecek • 
tir.,, Reichspost gazetesi di • 

Son nutuklarında bilhasslil Fransa ile de 
iyi geçineceğini söyliyen M .Hitler bir me 
rcısimde Fransız .sefirinin elini aıkarken 

yor ki: "Hitlere, gerek dahili siya~et. 
te, gerekse hariçte, yayınm fevJ:<al.nde 
gergin bulunduğunu acaba bu ıntıha
bat anlatacak mıdır?,, 

Hitlere rey ııermiyenler 
BER!..IN, 21 (A.A.) - Havas A • 

ajnaı muhabiri bildiriyor: Alın~ ~t 
buatı, büyük harflerle, fakat bıç hır 
mütalea yürütmeden, M. Hitlerin, AJ. 
manyada henüz mevcut yüzde 10 nia 
betindeki muhaliflere, milli aoayaliıt 
fikirleri &§ılaınak ve telkin etmek 
maksadını güden bir beyannameaini 
neıretmektedir. Bu hususta yalnız 
Deutache Allgemeine Zeitung gazete • 
si, bazı mütalealar yürütmektedir. Bu 
gazete diyor ki: 

"Tam salahiyeti erine istinaden, M. 
Hitler, muhaliflere imansız bir mü
cadele açabilirdi. Bunu yapamadı. Bu 
hareket, M. Hitlerin, Hindenburgun 
vaaiyetnameıinin ordu ve siyasete ta. 
allıik eden kısmım tahakkuk ettirmek 
i.tediğini isbat eder. M. Hitler, Hin • 
denburgun ölüm yatağında İstemiı ol· 
duğu barışıklığı tahakkuk ettirmek 
istemektedir.,, 

Diğer taraftan matbuat, araynıınu
miye neticesine avdet ebnektedir. 

''Voelkischer Beobachter,, gazete .. 
si hiç bir memleketin Almanya ka • 
dar mukadderatına alaka gösterme • 
di ğini yazmakta, hiç bir demokrat 
Reisicumhurun, hiç bir hükumdarın 
Hitler Almanyası kadar müttehit bir 
halk tarafrndan tutulmadığıru kay • 
debnektedir. "Germania" ıazeteai, 
pazar günü yapılan arayrum•miye ne 
ticeaini, M. Roosvelt'in intihabı ile mü. 
kayese ediyor ve diyor ki: 

M. Rooiaevelt, halkın yüzde 17 ıi 
nisbetinde 20 milyon rey almakla be· 
raber, 122 mil}·on Amerikalıyı tem • 
sil e tmek tedir. Halbuki, M. Hitler, bü 
tün Almanyanın yüzde 60 ını temsil 
etmektedir. 

Teııkilat yapıldı mı? 
BERLIN, 21 (A.A.) - Havas mu· 

habirinden: Arayı umumiyeye müra
caat arife•inde, büyük şehirlerde ve 
bilhassa Berlinde, rejim tarafından 
fÜpheli görülen bazı kimselerin arayı 
• wniyeyi bozmağa veya aleyhe pro 

pagandaya !etebbüı etmemeleri için 

Avusturya 
Başvekil iltalyada 
Takip edilen politika M. 
Dollfuss'un politikasıdır 

ViYANA, 21.A.A. - Batvekil M. 
Schuschnigg, ltalya hüklımet reisi M. 
Mussolini ile görüşmek üzere dün akfam 
Florence'ya gİtmittir • 

ROMA, 21.A.A. - Avusturya bat· 
vekili M. Schuschnigg, ltalyaya hareke
tinden evvel Giornale d'I talia gazetesi
nin Viyana muhabirine beyanatta bu
lunarak, Avusturya hüklımetinin M. 
DoHfusa'un siyasetine ve iktisadi mak· 
satlarma sadık bulunduğunu tekrar et· 
miı,M.Mouısolini ile yapacağı mülô.ka
tın beklenilmiyen hiç bir neticeyi tazam. 
mun eylemiycceğini ve eıasen tazammun 
etmemesi lazım geldiğini söylemiı ve A· 
vusturya tefriki mesaisinin muslihane 
mahiyeti üzerinde iırar eylemiıtir. 

Bu mülakat haldwıda mütalaa yürü
t•n mezkur gazete diyor ~i : 

" Avuıturyarun istikli!ini rnüdafaa 
etm<kle ltalya, Fransa ve lngiltere ile 
birlikte Avusturya devletinin katili va
zifesini İfa eylemi, ve Alman intirilıala
rı ile tehlikeye düşen Avrupa ıulhunu 
korumuı ve ko<"Umaktadır. 

FLORANSA, (ltalya), 21. A.A. -
Avu&turya baıvekili M. Schuschnigg 
b~ra>'..a ~elmiı ve M. Moussolini ile gö
ruşmuıtur. 

Şiddetli 
Bir hareket 
İngilizler alnıanlardan 
alacaklarını istediler 

tevkif edildiklerine dair 9ayialar do
laşıyordu. Resmi memurlar, bu hu • 
susta birteY söylememekle beraber, 
tevkifatm hakikaten yapılmıı olması 
ihtimali vardır. Tevkif edilenlerin er
tesi gÜn serbest bırakıldığı haber ve
riliyor. 

Artık mücadele bitmiı 
BERi.iN 21 (A.A.) - Reichafüh-

' b' rer Hitler milli müdafaa nazırına ır 
mektup göndererek müaellah kuvve~· 
!erin yapmış oldukları sadakat yemı· 
ninden dolayı teşekkür etmiş ve Hin
denburgun vasiyetnamesini yerine ge 
tirmek üzere ordunun mevcudiyetini 
ve millet içinde yegane müaellah kuv 
vet olarak idameıini en esaılı bir va· 
zife telikki eylemekte olduğunu bil • 
dirmittir. 

M. Hitler, millete ve milli sosyalist 
fırkasına hitaben de nepetliği bjr be • 
yannamede iktidar mevkiini ele geçir • 
mek için on beş aenedenberi yapıbnak
ta olan mücadelenin pazar gÜnÜ bitmiş 
olduğunu ve timdi başlıca itin devlet 
ve milli sosyali•! hareketinin tevhidini 
ve bu suretle Reiclı remzinin en son 
Almanın kalbine biık eylemeği temin ey 
!emek olduğunu beyan etmektedir. 

M. Hitler diyor ki: 
"Madem ki on beş senede milletin 

yüzde doksanını kazanmak mümkün ol
du , diğer yüzde onunu da kazanmak 
imkinı vardır.,, 

Fransızlar nasıl görüyor? 
PARIS, 21 (A.A.) Havas bildiri 

yor: 
Franıız matbuatı, Alman reyiimı ne

ticeler.ini istihfaf etmek §Öyle d ... ıun 
Alman milletinin azim ekseriyetinin 
M. Hitleri 1~arice karıı" parolası at. 
tında intihap ebnif olmasına huıusi bir 
dikkat atfeylemektedir. 

Gazeteler ayni zamanda Hitlercili • 
ğin kat'i bir milliyetperverliğe doğru 
kaymakta olduğunu da ehemmiyetle 
kaydeylemektedir. 

"L1Echo de Paris,, gazet1i diyor ki: 
"M. Hitlerin devlet .. eiı.i olarak 'n· 

tihabı Avrupanın üzerine ağır tehli • 
keler biriktirmektedir. 

Reicbsführerin yapacağr en az f<'Y 
Almanyanın silahlanmasına devam et 
mek olacaktır.,, 

Amerikada grevler 
Sekiz yüz bin kişi daha 

greve hazırlanıyor 
VAŞiNGTON, 21. A.A. - On bin a

melenin grev halinde bulunduğu Pitts
burg aluminyon kumpanyası nezdinde ta
va.;s utt.:t bulunmağa meaa.i nazın tara· 
fından memur edilen M. Fred Keigh
tby, dün kumpanya mümessilleriyle gö
rü~mek üzere Pitt.burg'e gİ!mİJtir. 
Kuınpanya, sendikaları tanunamakta İı· 
rar etmektedir. Hükümet ıendikalarm 
tannnasında israr edecek olurıa bütün 
demir ıenayü patronlanntn çelik nizam .. 
namesini tesbetmeğe ve kendi m;;raka
belerinde bulunan sendi.kalan tarunnağa 
hazırlanmaktadırlar. 

Diğer taraftan 800.000 menıu;;at a· 
mclcı;ine ~amil umumi erevin önüne ge .. 
çilmek üzere de hükumetin tavassutta 
bulunması muhtemeldir. 

italyada 
Manevralar 
Tayyar el erin müdafaa ve 

hücumları şayanı 
dikkat neticeler veriyor 

ROMA, 21.A.A. - Harp manevrala
rınıu ilk günü uğradığı muvaffakiyetsiz
liğe rağmen mavi taraf, takviye kıtaa-

tmın ve bilhassa motörla~mıl müfreze· 
lerin hnreketini arttınnııtır. ' Kırmızı" 
taı-afın tayyarelerinin ileri hatları bom
ba.rdnnan ebneleri ve baskın vermeleri 
hll harekata mani olamanı.tştır. 

ROMA, 21.A.A. - M. Moussolini, 
ltalyon manevralarında İıazı< bulunmak
ta olan ecnebi heyetleri azniannı kabul 
etmiş ve bilhassa Alman heycı; azasiyle 
ve FranSJ7. heyeti reisi i!e uzun ınüddet 
gorıişmüştür. 

-· - -- - -------
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Rusya ile ,11eni ticaret anlaşması 
'ANKARA 21 (Telefonla) - Bugün Rusya ile eski ticaret itilaf• 

namesi esasla;ı dahüincle tanzim e düen yeni bir ticaret anlaşması im· 
zalanmıştır. Müclcleti 1 Kanunusani 1935 e kadar olan bu yeni anlaş· 
macla listeler genişletilmiştir. 

/ktısat Vekili Cumaya geliyor 
'ANKARA, 21 (Telefonla) - lktısat Vekili Mahmut Celiil Be.Y 

perşembe günü latanbula hareket edecektir. Celiil Bey l•tanbulcla bır 
ka.ç gün kaldıktan sonra lzmire gidecektir. Türkolis reisi Kurt".ğlu 
Faik Beyin reisliği altında bir heye t te yann panayirin küşat reımın~~ 
bulunmak üzere lzmire hareket edecektir. Heyette Servet, Naci ve Su• 
reyya Beyler bulunmaktadır. 

Nü/ us cüzdanı gerine .. 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Yeni iskan kanununa göre memle: 

ketimize hicret edenlere bir sene m uteber olmak ve nüfus cüzdanı yerı· 
ne kaim tutulmak üzere verilecek muhacir kağıtlarının dairelerde me· 
mur olmak, mekteplere kabul eclil mek ve diğer nüfus cüzdanı ibrazı 
meşrut olan işlerde nüfus cüzdanı yerine kabul erilmesi ve bunda te • 
rede/üt edilmemesi Dahiliye Vekaletince alakadarlara tamimen bilcliril· 
miştfr. 

Damga resmine tabi seneni/er için 
ecnebi meskukô.t cetveli 

'ANKARA, 21 (Telefonla) - Kanunusani nihayetine kadar elam· 
ga resmine tabi ellf'ak ııe seneclatta kullanılmak üzere 6 aylık ecrtt?bi 
meskiikat cetveli Maliye Vekaletince tesbit ve vilayetlere tamim eclil • 
miştir. Buna göre bir frank 8,10, bine/olar 127 kuruş, bir liret 10 
kuruş, bir belga 29 bir drahmi 1,10,leva 1,20, florin 85, kuron 5, 
20, şiling 23 kuruş, peçeta 17,10 bir mark 49,25 kuruş bir ley 1,10 
bir dinar 2,35, bir yen 32,20, bir lngüiz larası 647, bir Mısır lirası 

672 kuru'!, Rus parası 10 ruble mukabüi 1089 kuruş. 

1500 muallim terfi etti 
'ANKARA, 21 (Telefonla) - Maarif Vekaleti ilk tedrisat muallim 

lerinclen terli eclenle1in listesini bir taraftan ikmal ııe diğer taraftan ma 
hallerine tebliğ etmektedir. Terfi eclen ilk tedrisat muallimleri 1500 Ü 
mütecavizdir. 

Muallimlik imtihanlarına 
girmeyenler 

'ANKARA, 21 (Telefonla) - Maarif Vekaleti ilk tedrisatın mu • 
ı;azzal muallim muavinlerine/en kanuni sebepler ihdası suretile bugüne 
kadar muallimlik imtihanlarına girmeyenlere derhal imtihanlara ııirmc 
leri lüzumunu tebliğ etmiştir. 

lstanbul ve lzmir limanları 
'ANKARA, 21 (Telefonla) - Mülhak bütçe ile idare edilecek I• • 

tanbul ve lzmir liman ifleri umum müdürlüklerinin vazife ve salahiyet 
leri hakkında Maliye vekiiletinin lı azırlaclığı nizamname devlet şurası· 
na ııerilmiştir. Nizamnameye göre mefsuh Liman şirketleri mukavelele 
rİne dahil işleri yeni umum müdürlükler yapacaklardır. Umum müdür· 
lüğün kadrosuna alınacak memur[ ar ücretli olacak ve kadro nizamna· 
menin kati yet kcsbetmesinclen sonra tesbit edilecektir. 

K.agseride palto ve pardesü giyiliyor 
KAYSERi, 21. A.A. - Havalar birdenbire soğumuş herkes par· 

dösü ııe paltosunu giymiştir. Geçcıı gün yağan işddetli yağmurlardan 
sonra erciyaf eteklerine kadar kaı la bürünmüştür. Erciyaşa ağustosun 
ortasında kar yağması ve havaların ani olaf'ak kışlaması Kaysericle 
ilk defa görülen bir hadisedir. Halk karın yağmasını hayretle kar· 
şılamıshr. 

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

Ağrı maznunları 
Mahkeme 3 kişinin idam

larına karar verdi 
ADANA, 21 (A.A.) - Şehrimiz 

ağll' ceza mahkemeıinde gnıp grup mu· 
ha.kemeleri yapılmakta olan Ağndağı 
isyanı suçlularından on sekiz kişiye a· 
it büküm dün "nlatılmıştır. 

Buna nazaran mevkuflardan Seviş 
oğlu Ali, Kulihan oğlu Bekir, Aptal oğ
lu Şükrü ve V ani oğlu Sadık ölüm ce
zasına çarpılmışlardır. 

Fakat bunlardan Sadri< yaşımn kü
çüklüğünden istifade ederek cezası aJ. 
tı sene ağır hapse inıniıtir. Diğer 14 
mevkuf beraet etmiılerdir. 

Türk- Japon ticareti 
ANKARA, 21. (Telefonla) - Ja. 

ponya ile ;mzalanmış bulunan Ticaret 
itilafna."D"5inin ihraçtan evvel ithalat ya 
pılabilmesine dair olan hükmünün tat
bik ıuretine dair lktıaat Vekaleti bir 
talimatname hazırlauıışbr. Bu talimat
name yakında alakadarlara tebliğ edile 
cektir. 

lkhsat vekaletinde 
ANKARA, 21 (Telefonla) - lktı. 

sat Vekaleti hususi kalem müdürlüğü • 
ne Halidun Bey tayin edilmiıtir. 

iki kişi 
Daha asıldı 
Şimdiye kadar asılanlar 

on üç kişi imiş 
VIY ANA, 21.A.A. - Mevadı infila· 

kiye gizlediklerinden dolayı idama mah· 
kum edilen iki tethişçi dün akıam asıl
mışlaı dır. Şimdiye kadar tetbiş hare
ketlerinde bulunduklanndan dolayi asr
len milli ıosyalisUerin adedi 13 ü bul· 

Buğday konferansı 

Nihayet buğday hakkında 
bir rapor hazırlanıyor 
LONDRA, 21.A.A. - Buğday konfe

ranıı kon1itesi ,ihracat kontenjanlarını 
tesbite muvaffak olınadan buıı:ün veya 
yarın mesaisini bitirecektir. 
Oğleden sonra Amerika sefaretinde 

toplanan tali komisyon, zannedildiğine 
göre, buğday konferansının nihayet bul"' 
duğunu ifade edecek olan bir rapor ha· 
zırlıyacaktır. 

Tali komisyonun, buğday İıtihıal eden 
de,·letlerin, kontenjanlan müzakere için 
daha sonra, mesela, gelecek senenin huğ• 
d,.y rr.ahsulü daha vazih bir tekilde tah• 
min edileceği vakıt toplanmalanru tek• 
lif edeceği zannedilmektedir. 

Ispan yada buhran 
Hükumetia vaziyeti her 

gün bir a:ı daha 
müşkülat peyda ediyor 
MADRIT, 21.A.A. - B1r k~bine b~lı· 

ranı tehlikeleri artmaktadır. Müttehıt 
halkçı ve çifçi fırkasının ittihaz etmi.ş 
olduğu hattı hareket Samper hükumetı
nin vBLİyetini her gün biraz daha mÜ1'" 
kil kılmaktadır. Pa•lementonun en kal~· 
balık olan bu grubu, meclis açıkken.~; 
kalliyet hü!tUmetine müzaheret ettıgı 
halde şimdi meclis toplanmadan bir ka• 
bine bubranmı arzı etmektedir. 

--o--
Amerikada büyük bir 

manevra 

l.ONDRA, 21.A.A. - Dai!y H rald 
g azetesinin doğruluğunu temin ederek 
verdiiii Lir habere göre lngiliz hükume-
ti, tcdiya l lı akkında son yapılan Alman• l C J 
ıngili< itildfından mukaddem ıngilizıe. Toplu kavga f'v1. Samuel nsull'un mu- ezayirde feyezan ar 

- -o- -
muştur. 

NEVYORK, 21.A.A. - 28-9 tarihin· 
de erkanı harbiye reisi Jenaral Dougla• 
Mc Arthur'un idaresinde Nevjerıey'jrı 
cenubunda yapılacak olan büyük ırıane"' 
ralar •l-00 bin kişi iştirak edecektir. 

-o-

lstanbul ile i ş lerin henüz sırası. 
na konulmamasına pek teessüf et
tim. Elbette çares'ne bakarsınız. 
Yusuf izzettin efendile rabıtaları. 
mızı iade için bir çare bulamazsak 
halimiz pek yamandır. Müşterek 
dostumuz Hüseyin beyin zevcesi
nin hergün serbest serbest Beyoğlu
larında falan dol~tığını, hatta ec-

r.in Almanlardan olan bir milyon lngiliz VARŞOVA, 21 (A.A.) _ Radomsk bakenıesİne ba•lanıyor CEZAIR, 21 (A.A.) ·- Bard .. I< :, Çin - Sovyet ittifakı yok lıralık matluplarının tesviye•i hususun- yakinindeki bir köyde halkçılar tara· .., tan be>şanırcasına yağan yaj;murlar 1:' 
da Alm~n hükumetine çok sarih tebli. fından yapılan bir i;timada milliyet- CHICAGO, 21 (A.A.) - M. Sa- zünden Sladiasaa'da eheınmiyetli fe 

MOSKOVA, 21.A.A. - Licnçindeki gaita bulıınmuştur. Bu notada hic bir perver fırka mensuplariyle İçtimaı ter muel lnsırll'ün diğer 16 maznun ile yezanlar olmuş ve buıa ı yarıyarı_>'~ 
J. apon. İstihbarot bürosu ~ ~ yet Rusya tehJit yok!ur. Fakat umum'ıyetle ço'- ke- d d k k beraber mubakeıne edilmesine karar harap olmu•tur. 10 ki•i ölnıüşturt. 1 ... tip e enler arasın a avga çı mı~tır. "' " 1 

e Çın araıında yeni bir gizli itila.E ak· tun1 d:tvr?nan re3mi mahafilde b-ııe bu H lk "d b 1 d ı· · 1 l k ver.ilmi~tir. Mahkem.e, bunların mÜn· 100 evi $U ba&mı•ltr. Ölen hayvan'; 
d'td··· d · .~~::~~~~ı_~~~~~~~~~~;!i'~.J:,~,ı:;~ı_~a..:;,,;;:,m:u~a~a~.:e~e~e~n:.!:p~?~ı~s~ı~a~§!.'.::a..::ar:::,..1.....f.;1;j;;,~''.;;:..h:J:.'~;:.;:~..ı.J:::.:i:..:.:.:.L.L.:.;,_::__ıt_.::..:,::....:::..:.:,,;,;.:...,:;:::::.:.;~· ::.:.:.....:::..:.::.:.:....::;.::;~~iı:..~ te ı 11?1ne aır verdiği haberleri Taas not? .hakkında 11çok şiddetli bir hareket" 

ajansı tekzibe mttu r 



[FıcLm:K'.hJ 
Dilimin ucunda ••• 

_Her şeyi bilen adamlar vardır. 
Hıç rastgelmediniz mi?. Politika
dqn bahsedersiniz, o sizden daha 
znq çıkar ... Amma ltalya Başve
b İ Hitler, Almanya Kralı Hinden 
ıırg diye görüşür. 
Alış verişten ba!..edersiniz, bü

liin piyasanın en kulağı delik ada
"'' göriinür. 

Spordan görüşürsünüz, Milli ta
k.mı bir teşkil eder ki şaşarsınız. 
Mu.iki en büyük aşkıdır. Hüzzam 
f<trkıları rast diye geçer. Hem fal
•olıı geçer. 
Avcıdır. Evindeki aan kedi olma
~ burnunu sıçanlar yiyecektir. Lô: 
kın Saira köyünde vurduğu yaban 
"0nıuzu hikô:yesi söylene dinlene 
0 kııdar eskimiştir ki; o bile ağzı
ıııı ıılamamaktadır. 

Denizde nanlar. Amcası Şap de 
llİl;inde batan Kaplan vapurunun 
~~ti~; imi, ... Bu ona kafidir. Yel
""'1lle Ciddeye gideceğini iddia e
der anıma lodos havada Kadıkö • 
:viine geçemez. 

lfte böylelerinden birini tanı • 
rım. Bu tanıdığunın başka bir hu
•ııaiyetj daha vardır. Sizin söyle
l'llek isteyip hatırlayamadığınız ve 
?rııın demek isteyip te bulamadı
~ bütün kelimeler dilinin ucunda-
ır. 

, - Canım ne idi adı, fU Firuza
ll.~a apartıman yaptırdı. Bir odun 
tııc d s·· l Ded" • . h ııcrı var ı... oy e... ınız mı, 
emen cevap verir: 

d - Bildim bildim. Dilimin ucun
ıı. Ne idi o. 
Yııhut: 

il·- Ne idi adı? Şu romatizma 
cıcı vardı?. 
- Anladım, anladım ••• 

l' - Canım. Tufan diyeceğim ge-
·~r ... 

- Tamam. Benim de dilimin 
llcıında ••• 

Veyahut: 

- Hüseyin Beyin oturduğu a • 
Pcırtımanın adı ne idi?. 
c - Dur aöyliyeyim ••• Hay Allah 
~nı versin, dilimin ucunda •• , 
Ba,ka bir defa: 
- Keke nasıl elenir fransızca?. 

İl - Şey .•• Nasıldı?. Dilimin acun 
ıı da söyliyemiyorum. 

fiif.ünün birinde gene böyle görü
ol tırken, dilinin ucu tliksiyoner 
1 Cl'n bu mübarek adam kazara ao 
llı:crk oldu ••• 

1 - Yahu, ne idi atlı ... Hani şa Is 
~ııbul sokaklarını delik deşik et
ı· erdi ... Her gün kullandığımız ke 
'l'lle ... Çatlayacağım söyle yahu!. 

.._Ne gibi delik defik ••• 

.._ Yahu yeni mecraların adı ... 
-..... Ha! •.• Kanalizasyon ... 

Ilı;- Allah ce.uuını versin ••• Dili-
'"··· 

<'\ ~edi, alt tarafını getirmedi ••• 
Cıırı Cl'clım ki; bu kelime dilinin u • 

11c/q tutunamadı ... 

~ 
FELEK 

Bir kaynakçı yaralandı 
117~l•tada Necati Bey cadde&inde 
~~ı:ı 11Unıaralı kaynakçı Yani oksijen 
lıöt-ı:ı °"'~un kaynağını yapmakta iken 
d,11 etıl>ıre infilik olmuş ve göğsün -
ı,lı lıafifçe yaralanınıtbr. Yani haa • 

'
11"Ye kaldınlmıttır. 
Yarılı bulunan adam 

11, ;rap c•miinde üstübaşr kan için
'"•tı ""de Yatan bir 9ahıs görülmüş, mu 
~ ..... i,: •dilmek Üzere hıutahaneye kal 
}'•llt •ıt~, Hafif yU"alı olan tahaın 
..,:l'itı""cıler caddesinde mukim kör Hü 

<>ldufu anlaşılmqtrr. 

BORSA 
<ı. ıı_ . 
~•mdan alınaıo cetveldir) 

21 Ağustos 934 
1 ts~: Ş A M F l YA T L A R 1 
1•tik, .. , ~AZLAR 1 TAHViLAT 
• ~ ı;:, •hili 94,50 Ro~bm 17 75 
""iti t•n, 96,25 • 

.. ""it ıs.ıs M üm•ail 48,30 
• il 27 00 " il 47,30 

ııı 21'.oo " ııı 49,00 
'•tı..-k ESHAM 
: '' li,.~~İl N-.a.a 9,251 Reji kuponıu11: 2,40 
..... ., '1:~ .11• 9,25 Telefon 10,50 
111t-1 • •••ıa 98 T k t-i 1t1:r• C·· er oa 18,SO 
11t:t 8 "1111 lı\ı:~ Çime-oto 12,10 
A.t-"tt-ı,.,-;'k.a.ı 55 ittihat de7. 13,SO 
ş·'-<loı• H' 35 Şuk dey. l .-
1"·•li)ri) 1••• 27,10 t ası,.. ı,ss 

• 15.25 • aŞrk ın.ecza 3,20 

l0,~ ÇEK FiYATLAR/ ,. "'"• 'N~.'·ia 632,SQ Prai 19,14,37 
~~1~0ı-k 12,()6 Belvat 34,83.40 
C •11ıo 80.35 Moıkova 10,90 
l\:~t.~• 9,27.25 Beri in 2,00,47 
il •tı., 2,43,75 v ... ,ova ~.so 
"-'ik••I 83,09.63 Budapetıe .1,!i8,25 
S~'let-darn ~.38,.ıı;o Madrit 5,81,67 

1a ,17,43 BU.kreı 79,46,25 
64,77 Viyana 4.,26,50 

lV U K U T (Satıı) 
k.uru• -160 

11 l 
106 

22 
633 
214 

23 
1 ıs 
24 
83 

20 l.ta~İçre 
1 Pezrta 
1 Marlır. 
1 Ze1oti 

20 Le,. 
20 DJnar 

808 
1~ 

49 
10,50 

19 
53 
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EKONOMi 

Yunanistanla 
Ticaretimiz 
Türk - Yunan ofisi bu

gün de toplanıyor 
Yeni faaliyete geçen Türk • Yunan 

ofisi bugün ikinci içtimaım yapacak· 
tır. Bu toplanhya, ofiaôıı reisi Nemli 
zade Milat Bey riyaset edecektir. 

Türk • Yunan ofisinin bugünkü içti
maında heT iki memleketi alakadar e
daı iktisadi meseleler üzerinde bazı 
mühim görüşmeler yapılacaktır. Top
Janbda Ticaret ve Sanayi Odası mu
rahhasları da hazır buluna.caklardır. 

Ofia, bilhassa ihracat tacirlerinin 
k"J"§ıla~tıkları ınü§külat mffdeaile ya· 
kmdan alakadar olacaktır. 

Karpuz ve kavun için 
ucu? tarife 

Şark demiryolları, bütün mevsime 
mahaus olmak iiz<re kaJ'l>UZ Ye kavun 
nıııkliyatı için tenzitatlı bir tarife kabul 
etmiştir. 

UzuııköprÜ~ lstanbula şimdiye 
kadar on tonluk bir vagon 58 liraya 
naklediliri<en yeni tarife ile bu miktar 
43,5 liraya inmiştir. 

Uzunköprüden yeni mahsulün sev
lııiyatına bugiinlel'de başlanılacaktw. 

Adanı pamuğu 
Adana yeni sene pamuk mahsulü

nün piyasaya çıkanlmasr gün geçtik
çe biraz daha artmakta ve aatışlan de
vam etmektedir. 

Pamuklann açılına mevsiminde ha
vaların çok arcak gitmesi ve Seyhan 
mmtakasındalı:i lııart tahribatı tahmin 
bürosunun neşrettiği 153,000 balyalık 
tahminin tabaklnıkımu zayıflatımştn-. 

Bu sene pamuk toplama işinde çift
çi bir amele kıtlrğı karşısında kalnuş

tır. Pamuklar ovanın her taralında a
çıldığı halde bazı yerle...:le amele&izlik 
,-üzünden toplanmıya batlanmamıştır. 
iBu krtlığa aebep olarak yeni yapıl· 

makta olan tren hatları gösteriliyor. 
Piyasadaki yeni aene Mısır paımuk

lannın kilosu 34 • 36 kuruş wasmdadır. 
Hububat arasında 81'1'1l ve yulaf hara
retli aabş görmektedir. 

Arpanın kilosu bug-ün 2,77 lrun,ışa 
yükoelmiftir. Yulafın kilosu da 2,60 
ı...u,tur. Buğdayın banka fialr sabit
tir. 

lktısat vekıUeti teftiş heyeti 
reisliği 

lkıiaat velileti teEtif ıbeyeti reiı· 
i.iğine, Meoi<ez Bankası idare meclisi 
azasından Hayrettin Bey tayin edilmiı
tir. 

Belgrattı arıcılık sergisi 
Belgratta, bu aym 26 andan 30 

zıma b.dar devam etmek üzere bir a
ncılık aerıisi açı.l.cağı haber vmJJDek. 
tedir. 

Ancıl*: c...deraıyonu tarafından ha
ıarlanan bu ....-ıP için nak.ledilecs eş· 
yaya yüzde 40 tenzilat yapılacaktır. 

Kadıköy tramvayı 

Hattın bir kısmı ay so
nunda işlemeye açılacak 

Kadıiı.öy tramvay hatlarmm inta.a
h günden güne ilerlemektedir. Haltın 
HaydlllP&J8da emrazı ent.Uye haöta· 
nesi önünden batlıyarak lbrabimağa 
Çayın, Mnırh oğlu, Söğütlü çeşme, 
Altıyol ağzından Kadıköy iskelesine 
giden luınunın ray döıemnesi bibnit· 
tir. 

Çilt olan bu hattın uzunluğu 2828 
metredir. Ve 1 eylülde itlemeğe açıl
man mukarrerdir. 

Şirketin aipariş ettiği tramvay a
rabalannın bu r.yın sonuna .toğru gel. 
meııi bddenmektedir. Bu arabalar onu 
birinci, onu da ikinci mevki olmak Üze
re yirmi tanedir, her biri ellişer kişi
liktir. 

Bu hatta yolculardan alınacak Üc· 
rete dair bir tarife yapdnut ve ta&dik e
dilmel< ÜZ>cre Nafia ve!W-etine gönıde.-il· 
miştir. Bu tarifede askerlere ve yq 
farkı gözetihnekıizin mekteplilere ten
zilit yapılmıştır. 

Altıyol ağzı - F enet")'Olu hattının 
lhlamura kadar olan kıamımn ray dö
şenmesi de bitirilmiftir. Bu kısmın da 
eylül ayı zarhnda işlemeğe açrhnaaı 
muhtemeldir. 

ViLAYETTE 

İstihlak vergisi hak
kındaki itirazlar 

Bazı maddelerden iatihlak vergisi 
alınması hakkındaki kanunun muvak
kat maddesi dolayısile toptancı kıs -
mına tibi tutulan tüccardan ekaeriıi 
buna itiraz etmiıtir. itirazlar tetkik 
olunmaktadır. Kat'i kanaate göre pe· 
rakendeci Nihai muamele ve aatı§ ya 
panlardır. Bu hususta eskiden beledi 
yece verilmit bir karara da bakrlmak 
tadır. itirazlar hakkında bugünlerde 
karar verilecektir. 

Takdir edilen valiler 
Balıkesir valisi S•lim Bey Ziraat 

vekaletince, Sinop valiııi Abdülhalik 
Bey Sıhhiye vekaletince, lzmir valisi 
Kazım Paıa Dahiliye vekaletince, An 
talya valisi Nazif Bey Dahiliye nkİl· 
letince takdirname ile taltif edihnit -
!erdir. 

• 

Darphanede teıekkül eden jüri heyeti ;yeni gÜmii!J paraların §ekli. için verilen 
uerleri tetkike bafladı (1) resmimiz onu göderi;yor. (2) - /nonu vapuru 
ambarındaki pamuk bal;yelerinin tutuıtuğuna ve söndürüldüğünü hab"!: uer -
mi§tik, bu resimde de ambar ve pamuk denkleri gözü_k.ü;yor . . (3) -p~ ltal
;yan, /ngiliz, Alman ve Fransa seyyah alnndan 580 kışı gelJı. Resmunız; bun-

lardan bir kafileyi gösteriyor ..• 

Rıhtım şirketi ile 
Müzakere 
Şirket müdürü fzmire 

gitti 
Rıhtım şirketinin bükiimetçe 611.tm 

alrnma11 hakkında hükümet namına 

Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü Beyle, 
Şirket müdürü M. Canonge araamda 
cereyan eden miizakerat neticesinde 
bazı esaslar tesbit edilmitti. Bu eaaa-
lar firketle hükUınet arıumda yapı •. 
lan itili.fın eaaslı noktalannı ifade 
etmektedir. Bu eaa.slar bir iki güne 
kadar lzmirde Saraçoğlu Şükrü Bey
le M. Candnge arasında imza edile • 
cektir. M. Canonge, dün lzmirde bu
lunan Saraçoğlu Şükrü Beyle görüş • 
mek üzere, evvelce takarrür etmİ§ o
lan prensip itilafını hi.mil olduğu hal 
de lzmire gitmittir. 

Galatasaray 
l zcileri geliyor 

Fransada uzun bir seyahat yapan 
Galataasray izcileri yarm aabah aaat 
6 da Providans vapurile ~hrimize dö
neceklerdir. İzcilerle birlikte birçok 
muallim ve doktorlar da seyahate çık 
mışlardı. Onlar da gelmektedir. Yarın 
aabah Galata nhtıırunda izcileri ve 

diğer zevatı kar§ılamak üzere birçok 
muallimler bulunacaktır. 

Pariıte izcilerimizin misafir kaldık 
lan Jan Son dö Saye liaesi müdürü re 
fikasile birlikte gelmi§, Galatasaraya 
misafir edilıni,tir. Şehrimizin görül -
meğe değer yerleri kendilerine gezdi
rilmiftir. 

GUMROKLERDE 

Kaçak 
Motör işletenler 
Gümrük idaresi kanuni 
şekillerile meıgul oluyor 

Türk sulannda senelerdmıberi ka
çak sıwetile seyriiael'."" e~en 25 kadar 
fİ)ep ve motörün aahıplen hakkında ta
kı"bat yapıldığı yazılmı§tı. 

Aldığımız malfunata gÖre bu hadi
ıenin malı.iyeli ve eaası ıuckw: Kabo
taj kanunu tatbik ediJ.diği zaman Türk 
sularında çalııan ecnebi gemilerinden 
çoğu sahiplerini değiştirmişleT ve ça
lıtmak müsaadesini almıtlanlır. 

Bu ıırada, alrnması iktiza eden ver
gi ödenmemİ§tİr. Aradan bir müddet 
geçtikten ıonra İj mürur zamana uğ • 
ramı,, fakat gümrük idaresi bu resmin 
tahsili için bazı tefd>büslerde buhm
ınuştur. 

Bu hususta da alakadarlarca tahki
kata devam edilmdrtedir. 

Di>n gümrük bapnüdürü Seyfi Bey 
kendisini gören bir muhan-iriınize de
miştir ki: 

'
4
- Ortada izam edildiği kadar mü

hiın bir hadise yoktur. Bu iş öteden· 
beri malümdllt'. Ve kanuni !E'kiJlerile 
metgul olmaktayız.,, 

Kavaladan gelen yunan 
seyyahları 

Kavaladan 150 kadar Yunan sey
yahı §ebriınize gelmiştir. Bu kafileye 
K&vala etrafından M. Harila.os Ghiko 
riyaset etmektedir. Yunanlı doatlan
mu: bundan evvel mübadele ıuretile 
Türkiyeden Yunaniatana gitmİ§lerdi. 
Bu sebeple tekrar Türk.iyeyi ziyaret 
edebildiklerinden çok memnundur • 
lar. Yunanhlar 11 Eylüle kadar la
tanbulda kalacaklardır. 

Gürültü yas .. k mı, ayıp mı? 
Bizim gibi fikir yorgunlarını çok 

sevindiren bir kararla şehirde gü
rültüye ve gürültü edenlere karşı 
hayırlı bir mücadele başladı. 
Beyoğlunda oturduğum zaman

lar güneşle beraber lstanbu:un dört 
bucağından bu semte hücum eden 
satıcıların feryadına tahammül e
demez olmuştum. Ve nihayet bu a· 
Jet beni Boğaziçine kadar kaçırdı. 

Şimdi fehirde bilmiyorum, veri· 
len karar mwbet bir fekilde tatbik 
edilebiliyor mu? Yıllarca feryat 
ve figan ile malını aatmağa alış
mlf esnafı bu huyundan vazgeçir
menin pek kolay olmadığını zan· 
nederim. Onlar mallarına türlü sı
fatlar ilave ederek tam halk dili 
istiare ve teşbihlerle süslüyerek 
sokak sokak gezip avaz avaz ba • 
ğırmağı adeta mesleki b:r vazife sa 
yarlar. 

Esnaf edebiyatındaki, kaldırım 
taşı gibi domal~, karakoyunun be
yaz sütile yoğurt gibi teşbihlerin 
türlü makamlarla ilan edilmesi hep 
bu mesleki aşkın netice.sidir. 

Bana kalırsa gürültü etmek, yol 
yürümek, umumi yerlere girip çık· 
mak, bilet almak gibi sokak terbi
yesinin çerçivesine giren ferdi ve 
cem'i itiyatlarclandır. Sokağa tü
kürmenin yaıak oluşundan fazla 
ayıp ve çiırkin oluduğunu bilmiyen
lerdir ki yere tüküriirler. Bunun 
gibi gürültü etmenin bir terbiye
sizlik, saygısızlık olduğunu bi:mi
yenlerdir ki gürültü {ederler. Bu-

1 

nun yasak olması onlan ancak a· 
rasıra ikaz eder.Her saygısızın ba. 
şına bir memur dikmek icap etııe 
belediye ve zabıta kadrosunu he
men hemen letanbulun yan nüfu· 
suna yükseltmek lcizımgelir. 

Maksat falan ve filan satıcıların 
bağırması meselesi değildir. Şeh
rin havasındaki gürültüyü sustur
maktır. Fakaı bunu yO:nız belediye 
değ'l, her müessese, her aile, her 
şehirli kendine bi rvazile bilmeli
dir. Şimdi Boğaziçindeyim ya • 
her aabah ifitiyorum. Karşı kıyılar
da Paşabahçesinde inhisar idaresi
nin bir fabrikası var. Sanki binler
ce amelesini saatlerce uzak mesafe. 
den ~ başına çağırıyormuş gibi 
müthif canavar düdüğünü kısa fa. 
sılalar uzun uzun çalıyor. Ne lü
zum var. Paşabahçesi gibi bir yer· 
de öksürsek Beykozdan ifitilir, son 
ra şirketin gene karşı kıyıya, Kanlı 
caya gelen bir vapuru burundan 
girince acı acı düdük çalıyor. Ne 
lüzum var. Burnu biraz açıktan a
~r, önünü görebilir. Daha sonra 
Limanda birçok takalar,romörkör
ler gürültü çıkaran motörlerle işli
yor: Bunlara otomobillerde oldu
ğu gôbi ııusturucu eksos boruları 
taktırmak pek kolaydır. Velhasıl 

bu iş yalnız belediye işi değil, fe
hir halkının terbiyesi ve seviyesi 
ifidir. Ona göre ele herkes vazile
sini bilme:•i ve yapm'!lıdır. 

ı BELEDiYEDE 

1 Bir teneke terkos 
1 Suyu on paraya 

Belediye fakir mahalle
lere çe~meler yaptırıyor 

Terkos tirketi htanbulun au ihti • 
yacını temin için yeni t-iaat yapmağa 
hBJlamrıb. Tesisatın mühim bir krs -
mı bitmiş, bilbaaaa Kağıth!'ne, Kara
köy, Edimekapı aifonlan ~ edıl: 
mittir. Yeni te&iaatla kuvvetlı au çekil 
mekte ve tazyik ile apartmıanlann 
üst katlarına kadar su çrkarrlmak!a
dır. Terkos tirketi; lstanbulun ~u ~· 
tiyacını ki.m.ilen temin için yenı teaı
aat yapnıağa karar vermiştir. 

Bu karara göre lataııbulun muhte • 
lif taraflarında Terkoa suyu olmayan 
yerelre tesisat yapılacak ve fakir ma 
hallelerde de büyük çefllleler yapıla
caktır. Bu çepnelerde Terkos suyu 
tenekesi 10 paraya &atılacak ve bal • 
kın iatifadeai için çepneler aabaha ka 
dar açık bulunacaktır. Ilk çe§me Kum
kapıda yapılacak, bundan sonra Sa • 
matya ile Mevlanakapı ve Şehremini 
semtlerinde çeşmeler açılacaktır. 

220 bin lira fazla telefon 
parası bankada 

Telefon şirketinin latanbul hal
kından almıt olduğu fazla paralann 
lıtanhul belediye&ine verilmesi karar 
la§llllf ve keyfiyet Telefon tirketine 
de bildirilmişti. Telefon tirketi timdi 
ye kadar aldığı fazla paralardan ilk 
hesapla meydana çıkan 220 bin lira
yı dün belediye namına Merkez Ban· 
kaama yatrrmı§tır. Vekaletten emir 
gelince belediye bu parayı derhal 
Merkez Bankaaından alacaktır. Bu pa 
ranın ne suretle kullanılacağı hakkın 
da verilmit kat'i bir karar yoktur. 

Hafta tatili kanununa mu
halefet edenler 

Birçok esnaf cuma günü hafta ta • 
tili kanununa muhalif olarak dükki.n 
lann raçmakta ve alııverit yapmakta
dırlar. Istanbul belediyesi; lstanbulun 
muhtelif taraflarındaki bu kabil """"' 
fın listesi hazırlamış ve hepsini bir • 
den ...ıh mahkemesine vermi§tir. 

Temizlik işlerinde bir 
suiistimal iddiası 

Temizlik iskelelerinde bir ıuiiati

mal olmuı ve dün İstanbul belediye• 
si tarafından temizlik itleri memurla
nndan dört kişiye itten el çektirilmit
tir. iddia edHen auiiatünal §Öyle ol • 
muıtur: Evlerden alman çöpler çöp 
arabalarile temizlik iskelelerine götü
rülmekte ve orada çöp müteahhitleri 
tarafından mavnalaıa yüklenerek a· 
çık denizlere dökülmektedir. Müteah· 
bitler bu yaptıkları İf için birer tez • 
kere almakta ve bunu belediyeye gös 
tererek paralarını almaktadırlar. İt· 
ten el çektirilen memurların müteah
hitlere it yapmadan tezkere verdik • 
!eri iddia edilmit ve ilk tahkikte bu 
memurlara itten el çektirilınittir. Tah 
kikata devam edilmektedir. 

Vaktinde vazifeye gelmeyenler 
lstanbul belediyesinin muhtelif daire. 

terindeki bazı memurlarm çalıpna sa 
atlerinde vazifeleri ba§lannda buluı>
madıklan anlatılmaktadır. 

lstanbul belediyesinin muhtelif da
irelerindeki bazı memurların çalrtma 
saatlerinde vazifeleri batlannda bu -
lumnadıklan anlBJılmaktadrr. Tefti§ 
esnasında vazifeler ibatında bulunma 
yanlardan birinci defa olarak 2 yev
miyeleri kesilecektir. ikinci defaarn -
da vazifelerinden çıkarrlacaklardrr. 
Netekim Tevfik ve Galip Beyler ia • 
minele iki memura itten el çektirilmit 
tir. 

J Küçük haberler 1 
inhisarlar Vekilinın tetkikleri 

Gümrükler ve inhisarlar vekili Ali R•
na Bey dün inhi.arlar umum müdür
lüğünde meıgul ohnuıtur. Rana Bey 
inhisarlar idaresinin ıalalıı halıkında 
yaprlan program tatbik edilcliktaı ıon
ra randımanın ne olacağını ve v.-ida· 
bn ne kadar artacağını tetkik etmd.te
dir. Rana Bey bir iki güne kadar An
karaya gidecektir. 

* Müfit Necdet Bey - Deniz tica
ret müdürü Müfit Necdet Bey, iktisat 
vekaletinin davccti üzerine A'*araya ııit· 
mittir. 

* lbrahirn Tali Bey - Trakya umu
mi müfettip İbrahim Tali Bey, -dün ak
şamki trenle Edirneye gitm.İJtİr. 

* Ali Galip Bey ıreldi - Nüfus u
mum müdürü Ali Galip Bey f<lbrimize 
gelmiştir. Gizli nüfus işltrile ınetııuJ ol. 
maktadır. Buradan şark vililyetlerine 
g i clecelrt.ir. 

* Ziraat Vekili Muhlis Bey 
Buraada Merinos heyetile görüten, a• 
rafbnnalar Yapan Ziraat vekili Muhlis 
Bel'.. ş~rimize gelmiştir. Mulıfu Bey, 
bugıın zıraat müdürlüğüne gidecektir. 

* Ankara MaIUJ gaziler cemiyeti İs
tanbul şubesinin senelik derneği 31-8-34 
cuma gÜnü •"at 14 te üniversite konfe· 
rans aalonunda toplanaca'kbr. 

Karadenizde bir motör 
daha battı 

Karadenizde fırtına devam etmek 
tedir. Alaplıda Alacaburun civarında 
orta büyüklükte ve Yavuz isminde bir 
motör parçalanmıthr. Mürettebatın -
dan haber yoktur. 

GUnü~~---, 
V---; ~.,. 

Stratosfer! 
Bu kelime, üç dört senedir sık 

sık duyuluyor. Herkes burıdan bııh 
sediyor. Stratosfer ismini duyma
yan yok! Fakat mahiyetini bilen 
çok az! 

Niçin birçok lilimler balonlarla 
bu kadar yükseklere uçuyorlar, ve 
tetkikat yapıyorlar? Maksat bir 
yüksklik rekoru mu kırmak? 

Fakat öyle olsa tayyareciler, ba 
loncular yükselirdi. Alimler buna 
yalnız uzaktan seyirci kalırlardı. 
Halbuki Stratosfer'e çıkanların he 
men hepsi ne tayyareci, ne balon
cırclur. Birer profesör birer ô:lim
clir. 

Bu yazımızda size uzun uzadı
ye fenni bir "Etude" ar:ıeclecek 
değiliz. Çünkü bu saliihiyetimizin 
haricindedir. Maksadımız yalmz 
ufak bir tahlil yapmaktır. 

Stratolser'e evvela 1930 sene• 
sinde Brüksel Vniversiteai profe
sörlerinden Piccarcl çıktı. Ve 16 
kilometre kadar irtifadaki vaziye
ti tetkik etti. ikinci defa tekrar 
1932 de Zürihten kalktı. Ve buse
yahati ele muvaffakıyetle netice.· 
lendi. Artık Stratosfer'in yolu bu
lunmuştu.Bu yolu Rusyada, Ame
rikada, Almanyada takip edenler 
oldu. 

Şimdi gene Belçikalı genç bir 
ô:lim, M. Max Cosyns 16 kilomet
re kadar irtifaa yükseldi. Ve tet
kikatını büyük bir muvaffakıyetle 
bitirerek tekrar havaya ve sonra 
toprğa kavuştu. 

Bu ô:limler Stratosfer' de ne arı
yorlardı? işte burası mühimdir .. 
Malumdur ki beşer şimdiye kadar 
birçok müthiş kuvvetleri, zekô:sı, 
ilmi ve medeniyeti sayesinde ehli
leştirmiştir. Bu, bir cambazın on 
tane, yüz tane arslanı ve kaplanı 
itaate almasından daha müşkül ve 
daha tehlikelidir. Binleııce voltluk 
elektrik kuvvetlerini bir incecik 
telle zincir bent etmesi beşerin bu 
vadideki kuvvetini isbata halidir. 

Bunun gibi daha birçok kuvvet· 
leri, meselô: radyo dalgalarını, 
Ultra - Violet, X, gamma pıalarını 
zabıt altına altlı. Fakat geride, in
san zekô:sının ve elinin yetişemedi 
ği diğer bazı kuvvetler vardı. Bu 
kuvvetler bilhassa hava tabakası· 
nın bittiği veyahut kesafetini kıs
men kaybettiği mıntakalarda bu
lunuyordu. Ve bunlann içinde 
(Cosmique) pıaaı denilen bir fUa 
vardı ki kuvvet itibarile dehsetti. 
Beş altı metre kalınlığındaki bir 
kurşun aalihayı delip geçebilecek 
bir nüfuz kuvvetine malikti. 

işte şimdi Strarosfer seyyahları 
bunu ehlilqtirmeğe, bunu zabtı 
rabıt altına almağa çalıpyorlar ... 
Diğer taraftan Stııatosfer'deki 

vaziyetin bilinmesi, tayyarecilik 
ô:leminde mühim inkılaplar tevlit 
edebilecektir. Çünkü burada hava 
nın kesafeti, ve binaenaleyh mu -
kavemeti çok az olduğundan tay
yareler daha müthiş bir aüratle u
çabileceklerclir. 

Profesör Piccarcl'ın birinci seya
hatten sonra verdiği bir konferans 
ta bu imkcirılardan bahsederken ay 
nen demifti ki: 

- Eğer Stratosfer' de tayyare ile 
seyahat imkan dahiline girerse Av 
rupadan Amerikaya ilk hamlede 
iki saatte gitmek kabildir. Hiç fÜP 
hesiz fennin daha ilerlemesile bu 
müddet gitgide tenakus edecektir. 
Yalnız evvelemirde Stratosferdeki 
şeıaite İntibak edecek tayyare ve 
motörün vücude getirilmesi lazım
dır. 

* • • 
Ne oluyoruz? Nereye gidiyo • 

ıuz? ilim terakki ediyor. Fakat biz 
dünyamızdan oluyoruz. Eskiden 
kağnı, araba devrinde dünya akla 
havsalaya sığmayacak derecede 
büyüktü. Sonra şimendifer bu mu
azazm dünyayı biraz küçülttü. T aJ 
yare bu küçültme ameliyesine bir 
nisbeti hendesi dahilinde yardım 
etti. Şimdi ise Stratosfer' de seya
hat, dünyayı adeta bir fındık ka
buğuna çevirecek ..• 

Fakat gene tqekkür edelim; 
çünkü dünyanın küçülmeaile tabii 
ömrümüz artıyor. Eskiden mesafe
ye harcadığımız ıızun seneleri bu 
gün artık hayat noktai nazarından 
tasarruf ediyoruz. Bundan dolayı 
ne kadar sevinsek yeridir. Fakat 
maalesef insanı bu sevince sevke
den her yeni büyük keşfin arka
sında müthiş facialar saklıdır. Bu 
aeler de vaziyet öyle oldu. Ve in
sanlar evvelemircle Stratosler'cle 
harp ve bombardunan tayyareleri
nin seyrüsefer imkanlarını arama
ğa başladılar. 

Bunun ismi de medeniyettir. 
Mümtaz FAiK 
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Ne aradık 
Ne bulduk? 

Kurultayın dünkü toplantısında alimler tezlerini müdafaa etti er 
(Başc 1 inci sahifede) 

Co.~tla evinde böyle bir servet zuhur 
•Uığini bildirmittir. 
diir ~-~~-un Üzerine Eminönü malmü • 
k'l lugunde derhal bir komisyon tC§ -
dı edılıniıtir. Bu komisyon zuhur e • 
<rıi.en .PBralan •aymaya memur edil-

i f!ır. Fakat komisyonda Adliyeyi 
•ın ·ı d" ~1 .. edecek bir zatın da bulunması 
"lunulmfıt ve bir tezkere ile Adli -

~eyk m~racaat edilmiıtir. Adliye de 
/ 0 nusyona ltam müdürii Sabit Be-

1 nıenıur etmiştir. 
ı, Şayiayi dolaıtıran ve yayanların 
lrıu kadar kuvvetle urarlarma inan • 
f' a.ın.ak kabil değildi. inandık ve kef-
1'.~ti tahkik ettik. Evvela Adliyeye 
ı,' tık ve bu itin Adliyeye atfedilen 
r:i''n~n doğru olduğunu öğrendik. 
dii;t:I? .. Adliyeye Eminönü malmü • 
lıo ?gunden bir tezkere yazılınıt ve 
lu IDıayonda Adliyeden bir zatın bu • s:'- rica edilmit, Eytam müdürü 
tıı,. ıt Bey de bu ite memuT olunmuı-
1;.,,; Ancak Adliyede daha fazla ma
dı at Yoktur. Bulunan para ne kadaT• 
dj r, llıah.iyeti nedir, bilinememekte • 

r, 

~Iİ Polisten tahkik ettik, baıta Aya 
"1" d ". Polis komiserliği ve Emniyet 
lıa~d Urlüğü istihbarat büro~u .. olduğu 
lı e bil§ vurduğumuz bulun ma • 
~ar ve polis daireleri ademi ma • 

S t beyan ettiler. •e aaı 18 olduğu için malmüdürünü 
lrıı ~almüdürlüğü memurlarını maka 
ıiyıı a bulmak kabil olamadı. Bu va
eı,• e~ıe Aya50fyada Zehra Hanmun 
1ı.;ltj aranı.aktan baıka çare yoktu. 
1%"-<>fyada ne kadar sokak varsa do 
"1ak a~ ve Zehra Hanımın evini bul • 
~ lazundı. Böyle yaptık. Fakat kar 
Şen:: bir ha.ıka İt çıktı: Alemdarda 
llıi 1 sokağında Mühibe Hanım is
l\ıı nde. bir kadın ev yaptırmaktadcr. 
11o:,j"•n arsıuı temizlenirken bazı to
Çal ar v~ bu meyanda birçok çini par 
lıkJ arı, Plpo)ar, kiipler, çömlekler, baı· 
İl>f a.r zuhur etmiıtir. Bunun üzerine 
~.1aatı idare eden Pavlidis usta mü • 

•re nı... · b' ~· uracaat etmış, ır memur ia-
iiı 1~• nıeınur gelmit. bakmq burada 
de~"tıde (Zafer) manasnu ifade e -
huını >"ııınca kelimeler yazılı tuğlalaT 
•iy Uf, bunların saklanılmasnu tav -
<rıu~ı etmiıtir. Müzelerden gelen me -
•il\j "" burada eskiden panaİye klise
llıa n bulunduğunu ve buranın o za • 
•ld: .f.lalkopratya ismile maruf bir yer 

Fgunu da söyleıniıtir. 
lur akat bu i§İn define ile alakası yok
""i 'ı. Ncnı.dar civarında aradığımız 
ti"a. udlaınamanın verdiği ıztırapla o 
•anı··d edkE llıinö .. esamuze evam er en • 

llııı nu kaymakamı Raif Bey imdadı
~!~ Y~titmiıtir ve bu muammayı hal 
l~:r .. itte Raif Beyden öğrendik-

d'! Aldi müvazenesinden bile ıüphe e
~:l •tı. 1~ l'.at~n.da biT kız zuhur eden 
ıııJ."ı hır ıhtılaftan münfeil olarak bir 
Jı.ı lupla bir ihbarda bulunmU§ ve 
~ "'ndar ainemasc yanında Zehra Ha 
ı..;ıı '2 evinde bir mutbak tamir edilir 
l\ıı. lı .

1 
k!'z~ dolusu altın bulunduğu

llııı.~-.di.".'111!• keyfiyetten Eminönü 
t.la.bn ~d~Iüğü haberdar olu.n:mU§!ur. 
tıııı., udurJüğü bu itin tahkiki ve al-
1.iy., l"ln aranması esnasında bir mül
•tıu .ve bir adliye memuru bulunma
lotnd'1ediği için kaymakamlık ta A -
llııır ar n_ahiye müdürü beyi bu i§e me 
~~ yelnı.i~ir. Şimdi bu evde taharri -

t,,11 Pıla-:aktır. . 
b~d e gelmce: Bu ev Jandarma yüz. 
~~da. arından Celal Beyin evidir. Bu

~elce oturan bir kiracı ev aa-

~__., -·. . 

(Başı 1 inci sahifede) 
rasmda bitti. Müteı.a;ben Tahsin Omes
Bey tezini okum ağa başladı. Tahsin ö. 
mer Bey Meluil<a.da "Maya" dili hak
kında yaptığı etütleri izah etti. Bu dil
de mevcut birçok kelimelerin türkçe ol
duğunu, bunların Türi< köklerinden &• 

lmmıt olduğunu söyledi. Misallerle ıi
zah ettj, Bu kelimelerin fran11zca mu
kabillerini de söyliyerek Hint - Avrupa 
dillerine de, Türk kaynaklarından geç· 
tiğine işaret etti. 

Meksikada 284 leıhçe olduğunu, ken
disinin bunlardan yalnız birini tetl<il< e
debildiğini, diğer lehçeler de tetkik o
lunduğu t<okdirde Türk lisan hazinesi 
için zengin kazanç temin edileceğini 
söylecH. Maya dilinde 1300 kalıp oldu
ğunu, bu kalıplardan (70) bin kelime 
çılotığmı ilave etti. 

Tahsin ÖmeT Bey sözlerine nihayet 
verİTken, uzun uzadcya Meksikadaki 
ilk medeniyetten bahsetti. Bunların 
madenleri işlettikleriıni bildiğini ıöyle
di. 

ikinci celse 
On dakika istirahatten 

3,45 te ikinci celse açıldı. 
PB§a Hazretleri: 

aonra, saat 
Reıiı Kizun 

- BB§lıyoruz, dedi. Şimdi Şevket 
Aziz Bey Saim Ali Beyin tezi hakkın
da bazı mütaılealar &erdedecektir. 

Şevket Az,~ Bey kürsüye gelerek, 
geçen içtimada doktor Saim Ali Be
yin tezine dair bazı mütalealar serdet
ti. Şevket Aziı: Bey Saim Ali Beyin 
söylediklerini teyiıt ederek, evvel;\ mede
niyetlerin,. sonra dilin mevcut bulun· 
duğunu söyledi. 

Şevket Aziz Beyden sonra Bedt'05 
efendi tezini okudu. Bedros efendi, türk
çenin Ermeni lisanı üzerine yaptığı te-
sirleri anlattı. Eski Ennenicenin or· 
tadan kalktığını, türk;enin tesirile ye
ni bir ermenice vücut bulduğunu SÖy· 
ledi. 

Bundan aonra, Bedros efendi, Na
im Hıizım Beyi takiben 53 arapça ke
limenin Türk a11llanndan alındığmc 
misaller getirerek izah etti. Bedro• e
fendi, orijinal misaller getiriyoı·du. Ha
tip sözlerini bitirirken, Öz tfu-kç,. keli- • 
melerle yazdı:iı bir manzumeyi okudu. 

Bedro• efendiden sonra , So"yet U
lum akadenrisi azasmdan profeslr Meı
çaminof terini okumağa ba,ladı. Profe
sör tezinin nnıkaddimesini fransızca o
larak okudu. "Dilin neşvünema tarihi 
hakkında,, isimli tezin müteakip kısmı
"' umumi kat:p İbrahim Necmi Bey 
türkçe tercümesinden okudu. 

Rus profesör, tezinde, Türkiyede 
dil savaşınm bütün dünya ilim alemUı
de akisler bıraktığını ehemmiyetle kay
dediyor, bu işle de rehberlik yapan 
Büyük Gazinin tebcil olunduğunu ila
ve ediyordu. 

Profesör tezini okurk.., iki dost 
memleketin el birliğile dil itinde de 
falıflllak yolunda o!duklanm söyledi . 

Rus alimlerinden profeaör Mar'in 
g';,Çen ~ene memleketimızde yaptı~ı ı.t· 
mı tetkiıkatt,.n bRlısetti. Hatip, tezinde, 
fiiller üzerinde bilhassa ısrar eder k, 
muhtelif lisanlardan nümuneler elde. 

Prof.esör sözler.ine ınihayet verirken 
Türk dilinin çek ônkişaf etmiş olduğu
nu kaydede.-el<, fikirlerinin bir hülasa
sı111 yaptc, dil tetkik işlerinin ehemmi
yetini tebarüz ettirdi. Türk difoıde 
Paleontologique malzemenin mebzul ol
duğunu ilave etti, dil tetkikatının ta
ri!ıle yakın alakasma if8ret koydu. 

hibine kczmcı ve gitmit böyle bir ih -
bar yaprnı§hr. Fakat bu evden söyle
nilen laftır. lıin hakikati bugün ara
nacaktır. 

· -

O çüncü celse 
On dakika ;stirahatten sonra üçün

cü celse açddı. Reiı Paşa Hazretleri: 
- Başlıyoruz efendim, profesör 

Gize tezini okuyacaktır, dedi. 
Alınan profesör Gize sözüne: 
- Rei•icumhur Hınretleri, Hanım

lar, Beyler diye başladı. Ve iyi bir 
tiirkçe ile tezine devam etti. Kendiıinin 
kurultaya davet edilmesinden dolayı 
teşekkür otti, evvelce Türk üni versi
tesinde bulunduğu zamanlara ait hatcra
larmdan k>saca b;>hsetti. ikinci dil 
L:urultayma Alman iıiın a.Jeminin se.
lam ve muhabbetlerini getirdiğini söy
ledi. Profesör kısa olan tezinde Hint • 
Cermen dili ile, tiiı'kçeden bazı nümu
neler alarak, misallerle izahatta bulun
du.Sözleı-ine nihayet verirken, Türkiye 
de, dil te~lc;k işlennde her taraftan faz. 
la çalışııdığmı bilhassa !<aydetti. 

Prote.ör Gize'den sonra Agop Mar
tayan Bey tezini okudu. Türk Paleo • 
Etimolojisi isimli tezini, etraflı biT §&

kilde , güzel misallerle anlattı. 
Hint • Avrupa dillerine tatbik edi

len profesör Meillet'nin metodunu Al
t1>y dillerine de tatbik etti. Agop M..r. 
t..\;an Bey, Hint • Avrupa dillerinin 
Tü~k ve Si.;,,,er dillerinden çoktığıru söy
ledi ve birçok misaller vererek bunu 
ispat etti. 

Birçok Ga•p ilimlerinin kanaatle • 
rinin çürükliiğüne iıaret etti. Sümer 
ve Altay dillel'inm, Hint • Avrupa dil
lerinden beş bin sene evvel tekeımmül 
etmiş olduğunu, Türk dilinin kabletta
rih bir hayata malik bulunduğunu söy
ledi. 

Agop Martayım Beyin tezi çok al
kıtlandı. Saat 18,20 de iç>timaa nihayet 
verildi. 

Kurultay bugün saat 14 te toplana
cad<.tır. Dün sabah, seçilen ilmi ko -
misyonlar içtima ede.rek mesailorine baı
lanuşlaırdır. 

ISTANBUL, 21.A.A. - ikinci Türk 
dili kurullayı dördüncü toplantısmı bu
gün •aat 14 te Dolmabahçe saraymda 
yaptı. Bu itçimadan evvel, saat 10,30 da, 
kurultayca seçilen Hmi komisyonlar top .. 
landc ve kendi aralarında iş bölümünü 
kararla§l"<ciılar. 

Saat 14 te başhyan umumi içtimai 
Reisicumhur Hazretleri de, refal~atlcrin .. 
d!' Başvekil ismet Paşa Hazretleri ve 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefendi 
c.ld~ğJ halde teşrif buyurmuşlardı. Ku
rultay baıkanı Kizım Paşa Baretleri 
içtimai açtılar. Ve yazgan lsmail Müıtak 
Bey iiçüncü celsenin zabrtlanru okudu. 

Reşit R hmeti Beyin teri 
il~ sözü Universite profcsörleritnlen 

Reşit RNımeti B. aldı. Reşit Rahmeti B 
"Uygur Türkçesinin Türk dili tarihin:' 
deki mevkli0 adlı tezinde, huli.aa\JJ.n 
diyor ki : 

" Mevzuum Türk milletinin kültür in
kişafında büyük ehemmiyeti olan d~vir
lerdenbiri olan uyeur devrine aİttir. Bir 
devrin bıraktığı eserler, Türk ed,biyatı 
ve dil\ için, büyük ehemmiyeti vardır. 
Bu devrin doğrudan doğruya bizi alaka
dar eden cihetler.ini başlıca ıu iki riôlrtiW 
da topliya biliriz. 

1 - Uygur Türkçesi Türk dilinin in
kiıafında bir dönüm noktasıd r. Çünkü 
yakut ve çuvaş l!'hçeleri mü•tesna ola
rak, bugün mevcut umum Türk Lehçe
leri için bir ana dili hükınünd•dir. Bu
günki Türkçe şiveler, Türk dilinin inki· 
saf kanunlarc çerçevesi dahilinde uygur 
Tlirkçesinden ayrılmışlardır. Çüdıti bu .. 
günkü çivelerdcki hususiyete haiz tefrr
rllt".t uygur Türkçesinde esaı olarak ya .. 
şamaktadırlar. 

2 - Uygur "debiyatc Türk rulıunun 

- . 

RADYO PROG AMI 
~ 26 Ağustos Pazar 

~ 19,ls~~•; VARŞOVA, 1345 "'· 
"P'' ~.is. 1~•no ke-man konaer.i. - Muaaha
t.{1)""1e ' Pıyano muıikiti. - Muhtelif. 21,12: 
) Q"1.h r ~enfonik lr.onıer. 21.SO: Haberler. -
~t, 2J~ • 22,0S: Lemb.rrten: Neteli ne,ri-

•ÔS: İ> IYluaahabe. 23,15: Spor. 23,30: Pli.k. 
!las le •nı rnusil<iıi. 

i; ~.ıo. lıp·. BELGRAT, 347 m. 
ı. '°•d,.' l;ık, 20,30: Musahabe. 2lı Taıanni. 
;:'t ,

1
° 0rkeatraıı. 22,30: Radyo piyesi. 23: 

lt-oıı::'! haberler. - Pli.k 23,45: Ka.h•eha-
623 IC.h rı. 24.20: Dana pli.klan. 

().lt,a0, ô: BUKREŞ, J64 m. 
~tle lton, 1n.1 netriyat. 11,45: Dini musiki. 12: 
'ilt.~ı.._Le., erı ( •tk tarlaları.) 13: Pli.k. 14,415: 
!' 1• ta. 14,15: Haberler. 14,40~ Hafif mu-
2Öt:ıUı,; ~uaahabe. ve köyJü ne,riyab. 19,05: 
~t.'45: Pı·ı:rnen musikisi. 20.30: Oniverıite. 

~:Sa. 21: Konferans. 21a15: Aiır musi
~lı:t , ({J h..berleri. 23,ıo: Balet muıikisi, 

>ı l, l)• KSEMBURG, 1204 m. b!1
lt: lrıa·~.s n:ausikisi. 2ı,30: Haberler. 22: Ka· 
tı., rr..~1 ~ .. :c. ~usikisi. 23: Hafif musiki. ZJ,30: 
I\~ ıı ısı. 
21 . o 

•il : .. S •utıchlandıender 1571 m. 
~~: li0 'bne in GJaı,, isimli tasannili tem· 
•i~ : t>e~· et.l~r, 23,15: Boks müaabakaları. 

~Q. l\•lt:~cılık haberleri. 23,45: Berlin aer•İ• 
175 . 

1,, 16,15~~· MOSKOVA, 1714 m. 
"i ~li oPerAchaikovoıkinin "Eusene Onesuine,. 
tt 1 ~•İi(i, :;•· 17,15: Muaahaıbeo. 18,30: Aıke· 
ti, Setı.fon·k..30: Orlceıtra •e ,ttanı musiki.si. 

'l 
1 

konser 22: Muhtelif di1lcrde net· 

8;ı2 ICh 
~l(~.3(), n~:-ı0SKOV A, (Stalin) 361 m. 

l:ı:r: p 1 h'luıikiıi. 
.,1e · l!.>.c .,,.._-ili, Plak• 470 m. 
~ •• ,"'•r. 200·5ıs.ss: Almanca ne4rirat. 20: 
} () . • . p·k 
"-._ t~ Q.ıtıin• "BA a · 20,10: KonFeranı. 20,30: 
l.<:s~•ilt (Bri.i RBIER DE SEVJLLE,. ope
$.ı' 1-f•berle n operasından.) 23,20: Plik. 
,
0
5 ICt-ı:r: B r. 23.30: Askeri konser. 

i· < · ~ • UDAp 
·~ lı: '•ı•n .1. EŞTE, 550 m. 
,.ı •r · nı ı rad k . O 
l ıııı:i,· Pıye 1 22 Yo onıerı. 2ı: ç perde· 
• " ~4 ' .S5· H b 1 23 25 O r ~ .ls: S: • ·' er er. , : anı mu· 
~- •c•r tn -.ı~n takımı ta.rafından popÜ· 
~~ t\t-ı ı..ıııkısi. 

& <t. S ., BRESLA 
.,l'lj• Ont-ıein Cl . ~ı ~16 m, 

s;d"n l'leteli ~ ··~·'?h t•a•nnili temıal 23,45 
:! 2 l<h::ı: V 1 y usılu ve '1ans parçaları. 

k, 1,05: 8 ANA 507 m. 

\~.,._, ~"•fın;rar,arten'den nakle-n Hoh::er ta· 

'•~ ıJ,ıo, PJ:~ ope-.r~t musikiıi. 23: Müsaha· 
kon,e , · 23,JO: HaLetler. 23.50. Ak 

rı, 24.30· c . . . 27 " · ece konıerı. 
1s1.\r. ı gu~tos Pazartesi 

l\~s.:ıo, rrıuL , 
't ~1"1 1 "•nıı:r.ca d 

"İt-le, •rn.,,1 r. erı. 19: Operatör Doçent 
ftı~siı . •ey lltraf,11dan kunferanı 19 .,n. 

'll ne . . ...-V• 
.,rıi·at: (Ekıem, Ruten, Cey- j 

det, Kemani Cevdet, Şer-ef, lbl"ahinı beyler 

ve V"cihe, Selma hanımlar) 21,20: AJans ve 

borsa ahbe.rlPrİ, 21,30: Stüdro caz ve tan1Jo 

orke•trau. Bedrire Rasim Hanımın lthrı.kile. 
223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
20.40: Plilır.. - Muıahabe. 2ı,12: Hafif mu· 

ıiki. 2ı,40: Haberler, 22: Musahabe. 22,12: 
Orkeıt,.a, 22,40: Piyano konseri. 23,10: U:nu~ 
nıi harp hab.ralan 23,25: Danı muııkiıi. 

686 Kh •. BELGRAT. 437 m. 
20: Kahvehane konser.i. 20,30: PJi.k. 20,45: 

Ke.ma? refakatile orkestra konseri. 21,30: 
Plak ıl~. Pucccininin "'LA BOHEME,, ope
rası. Muteakıben: Pl.ik ile danı. 

823 Kb,, BUKREŞ, 364 m. 
13 • ıs Gündüz netriyatr. 19: Haberler. 

19,05: Radyo orkeıtraıı. 20: Universi"· 20,15: 
Radyo orkeıtrastnın devamı. 21: Konferıtnı. 
2ı,15: Kuartet oda musikisi. 21,45: Fenni mii· 
b~haıa. 23: Rus 4arkılan. ve muıikiıL 23,30: 
Vıyolonıel. 23: Haberler. 23ıJO: KahYehaae 
musikisi (nakil). 

Kh<. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Çek aktamı: 2ı,20: Çe l..ınuıikiıi, 21,30: 

Borıa haberleri, - Çek musikiıİnJn de.-111mr 
22: Senfonik konser. 22,30: Keman konıeri 
(Tagannili) 23: Vichiden nakJen konıe.r. 

Khz. Deuıchlandsender 157ı m. 
21: Haberler. 21,ıO: Serciden nakil. 23: Ha

berler. 23,15: Mı..ııabahe. 23,30: Haberler. 23, 
45: Sergiden nakle devam. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
19,40: Sesll fjlm musikisi. 21: Radyo lc:orne· 

did. 22: Almanca veıair dillet"de neıriyat. 
832 Kh •. MOSKOVA, (StaUn) 361 m. 

. ı.8! Rus ihtili.linde kadınlar. 22,30: Danı mu· 
sikııı. 

Kh •. PRAG, 470 "" 
21:3~=. 

0

ISTNBUL,, isimli peyano ile fark 
mu11k111nden mi.irekkep netriyat. 22: Saat 
ayarı. 22: Orkestra rnuıilciıi. 23: Saat ayan. -
Haberler. 23,15: PI•k. _ Haberler 

545 Kh• BUDAPEŞTE 550 
20,45.: s.iran ~uıikiıi. 21,50: H':berler. 22,ıo: 

Riilylerın ıdareıınde ope'" ork• t 23 30· 
O 'k' . 2 S • raıı. , . 
anı muıı ısı. 4: aJon orkeıtraıı. 

950 Khz. BRESLAU. 316 m .. 
. ~1: H~berler. 2ı,10: Sersiden naklen rnuıi

kılı ne,rıyat. 

592 Kbz. ViYANA, 507 m. 
20,ıO: Muıababe. 20,25: Holzel" radyo or· 

keıtra•ı. 21,30: Musahabe. 22: Orkcstr.ıı kon
•eri (kuartet), 23,30: Haberler. 23,50: Gece 
konseri. 

28 Ağustos Salı 
ISTANBUL, 
18,30: Pli.knetriyah, 19: Meıut Cemil hey 

tarafından çoculclara masal. ı9,30: Türk mu· 
siki netriyatr (Stüdyo saz bayet.i Y a,ııı.r B. 
•• Emel, ve Rifat bey Belma, Meliha hanım· 
lar. 2ı,20: Ajan• Vıft l:Jorıa haberleri 21 30· Ce 
m~I Retit, Latiniıki, izzet Neıcih, Meı'ut .Ce- .. 
mıl beyler tarafından kli.ıik musilc.i. 

223 Kh•. VARŞOVA, 1345 m. 
20,ı5: Hafif rnuıiki. 20,50: Spor, 21,12: Ro· 

bert Stolzun eserlerinden "CiCi , isimli OF-•"' 

ra temıili. 23,15: Musahabe. 23,30: Danı mu· 
ıikiıi. 

688 Kh,, BELGRAT, 437 m. 
20,50: Plik. 21: Muıahahe, 21,30: Radyo 

orkestrası. 22,30: Orkestra refakatile popüler. 
farkılıır. 23: Haberler. - Dan• pıi.ldarı. 

823 Kh•. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz neıriyab. 19: Muıah&he. 

19.05: 1-lafif musiki. 20,30: Oni•e.raite. 20,45: 
Pl&k. 21: Konferans. 2ı.ı5: Senfonik orkeı· 
tra konıeri. 

Kh•. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Belçika aktamı. 21,20: Karııık orlcestra kon· 

seri. 2ı.JO: Borıa. 21,35: Karı41k konıerin 
de"Vamt. 22,05: Belçika muıikiıi (tagannili.) 
23,05: Şen Belçika tarkılarr. 23,30: Cazhand. 

Khz. Deuıchlandıender. 157ı m. 
2ı,ıo: Musahabe. 22.15: Romadaa naklen 

kuartet lconseri. 23: Hab~rler 23.30: (6 SÜQ 
motosikletle) isimli konferans. 24: Münibteo 
nakil gece musikisi. 

175 Kh•. MOSKOVA, 1714 m. 
19,30: Musahabe. Mizahi neıriyat. - Kuar· 

tel konıeri. 2ı: Aktam konseri, 22: Muhtelif 
dillerde neıriyat. 

832 Kh•. MOSKOVA, (Stalin) 361 m. 
18,30: Bir opera te-mıilini nakli. 22,30: Dan• 

musikisi. 24.05: lspanyol net.riyali. 
Khz. PRAf: ,.., .. n m. 

21: "Bonheur infernale,, isimli Benesin eser· 
(erinden opt::rel teınııli. 23,15: Operetin de.-amı. 
24: Haberler. 

545 Kb2'.. 550 m. 
2ı: Trompete kuarteti. 21,50: Haberler. 22,ıo: 
Riao •igan takımı, 23,20: Budapeıte kon•er 
orkeıtraır. 24,3JJ: Danı musikisi. 

950 Khz. BRESLAU, 361 m. 

20: Şarkılar. 21: Haberler. 21.ıO: Musahabe 
22: Amele birliğinin lconıe,.j, 2·3,10: Musaba· 
be. 23,20: Haberler. 23,45: Gece konseri • 

592 Kh•. ViYANA, 507 m. 

20,35: Virana farkıları. 21,ıO: Mozartm eıer 
1.erinden konser. 22,10: Muıikili temıil . 23,10: 
Eilenc~li konser. 23,30: Son haberler. 23,50: 
Konserin devamr. 24,45: Gece konseri. 

29 Ağustos Çarşamba 
ISTANBUL: 
18,30: Fransızca del"•, 19: Plik. 19,30: Türk 

musiki neıriyah: (Ekrem, Ruıen, Cevdet 
Muatafa Şeref, Necati beyler ve Vecihe, Semi· 
ha hanımlar.) 2ı,20: Ajanı •e borsa haberleri. 
2ı,30: Stüdyo caz •e tanco orkestrası. 

223 Kh.. VARŞOVA, 1345 m. 
21,12: Orkestra konseri (taaannili.) 21,SO: 

Haberler. 22,12: O.rlceıtl"an.-n de•amı, 23: Ede· 
biyat. 23,ıS: Danı muıikisi. 

686 Kbz. BELGRAT, 437 m. 
20,10: Pli.k. 20,30: Musahabe. 21: Jübliya

nadan nakil. 23: Gazete haberli. - Radyo or· 
kutraıı. 

823 Kbz. BÜKREŞ, 364 m . 
13 .. 15 Gündüıc neıri.,.atr. (Pl&k) 19,05: 

tercümanı olarak, kendi kuv\'etini umum'( 1 )J 
yabancı mefhwnlara karşı himaye etmiş-
tir. Uygur devrinde yalnız kelime değil, G • H 
mefh~''! cı~i.1 ürk .uhuna uygun bir ıek· a Zl Z. 1 
le get~r~lm~§tır. ISTANBUL 21 (A.A.) - Reisi-

Sekizıncı, doku7uncu ve onuncu asır· ' 
tarda altcn devrini yaııyan uygurlar, cumhur Hazretleri bugün Dolmabah· 
şarki Türkistanın medeni inkişı:ııfrna ve çe sarayında Eti yazıları hakkında tet 
siyasi mukadderatına Türk milletinin kikatiyle maruf olan Prag Üniversi-
damgasını vurmu.lı.rdc. Şarki Türkis· tesi profe&örlerinden M. Hrozni'yi ka 
tanda yapılan son hafriyatta meydana bul buyurmuşlardır. 
çck•n uygur Türklerine ait medeniyet 
eserleri, Türk milletinin, üzerine ald:ğı 
büyük medeni Yl\2'ıfevi nasıl cjddiyet!~ 
baıardığmı isbat rı!iyor. 

Uygur Türkü, Türk ülkesindeki ne 
balat üzerinde mükemmel bir taba • 
bet ilmi kunnuıtur. Bu nebatatın i -
simleri de kamilen türkçe idi. ilmi he 
yet te, Uygur Türkü için müsbet bir 
ilim ııahası olmuştur. 1308 senesinde 
od, au, yıkaç, altın, toprak adlarını 
taşıyan Mars, Merem, Yupiter, Ve -
nus ve Saturn seyyarelerinin hareki.
tına dair Uygurca yazılan bir eserin 
ibni cihetten tam .. hhati olduğu Ber 
lin rasathanesi erkanı tarafrndan' tes .. 
bit edilmiştir. 

Türk dili Türk milleti kadar ayaıh 
bir teşekküldür. En eski Türk dilinin 
nasd olduğunu §İmdiden katiyetle söy 
liyememekle beraber, bir gün 
elimizde bulunan müsbet bir 
netice olarak şunu söyliyebiliriz ki 
Türk dilinin tarihi deviderine gid .. ~ 
yol mutlaka Uygur türkçesi devri ü
zerinden geçecek ve onun tetkiki de 0 
devrin bize gösterebildiği yollanian 
iotifade edecektir.,, 

Tahsin Omer Beyin tezi 
Rrı;it Rahmeti Beyden sonra sıra 

Tahoin Ömeı· Beye gelmiştir. 
"Meksikad:\ müstamel Maya dilin • 

de bulduğum tüıi<çe kelimeler haldan. 
da izahat,, adlı tezinde , Tamin Ömer 
Bey, "Franıı:z seyyah ve t'12'jhçilerinden 
Jerve dö Kurtcrmonun eserinde Mek. 
sikalılann en e:,ki medeniyet ve sairesi 
haıkkrnda.ki izahat arasında bir m•hal 
ismi olarak zi.kreltiği - Teuhıım ·fe • 
pek • Clline Aux Serpents - terkibin
deki Tepek .k<ılimesinin türkçe tepe 
kelimesinin ayni olduğunu gömıekli • 
ğİm üzerine "Meksikada kullanılan 
(Maya) diline ait olarak cel.bettiğ.irn 
Ji'ıgat kitabında bu kelimenin aynen 
(Tepe) manasına geldiğini gördükten 
sonra tetkhuma devamla mezkur dil
de ( 120) tane tü1kçe kelime daha bul. 
muştum,, d;yerek gireli ve bu misal _ 
leri _gösterdi. 

Ve çok fa53 olan tezini şöylece bi
tirdi: 

"Maya dili büırye ve tasavvut iti
barile tiirkçeye benziyen bir dildir. 
Türkçede olduğu gibi Meya dilinde 
de kelimeleır müennes ve müzekker o
larak aynlmamıştır. Sıfatlar mevsuftan 
evvel gelmektedir. Maya dilinde de 
türitçede olduğu g;j,İ sakil batlıyan 
kelimeler sakil, hafif başhyaıı kelime
ler hafif biimeıktedir. 

Binaenaleyh Mdcııikada mevcut di
ğer dillerin ve bilhassa Toltek dilinin 
tetkik edilmesi, hem en eski Türk ırkı
nın tarihine, hem de Tiiri< dilinin en 
eski sözt .. inin elde edilmesine ha-,.._ .. :ıı ___ ...,., 

itizar 
Münderecahmızın çokluğa ha

sebile haitalık Radyo haberleri
ni yarina bıraktiğımızı biı'Jirir 
ve okurlarımızdan özür dileriz. -·-------· 

Vala muıikiıi. 20: UniYeraite. 20.15: Romen 
muıikiıi. 21: Konf,.ran1.., 21*15: Romen muıi
kiıi. 21,45: erıni bahisler. 22: Taıanni. 22,30: 
Çift piyano ile modern "'uaiki. 23: Haberler . 
23,30: Kahvehane musiL.iıi. 

Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Avusturya aktamı. 21,20: Karuı:ık Virana mu 

ıikiıi. 21,35: J\oluıa.hahe. 21,40: Konser.'.!\ deva
mı. 221o5: Radro orkestrası. 22,30: Piyano mu-
ıikiıi. 22,50: Taarannih konıer. 23,.20: Danı 
plftklart. 

Khz. Deuach1andsender 1571 m. 
21: Haberler. 21,10: Saar. 2ı,30: HaYadaki 

ıehir,, isimli temıil. 22,35: Milli neırirat. 23: 
Spiker müıabakaıı neticeıi. 23,15: Haberler. 
23,25: Muıahabe. 23,45: Haberler. 24: Mün
tahap pJi.klar. 

175 Kh•. MOSKOVA, 1714 m. 
11,15: Sabah konıeri (plak.) 12,15: Musa-

habe. 18,30: Konıe.r, 22: Muhtelif dillerde 
ne4riyat. 

832 Kh•. MOSKOV A, (Stalin) 361 m. 
22,30: Dan• musikisi. 

Kh:ı. PRAG, 470 m. 
20,10: Düo kon111er • - Musahabe. 21,25: 

Mandolin kuartet konıeri. - Musahabe, 22,40 
Klarinet triroın. 23, 15: Plak. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
2ı: Tiyatro 21,50: Manditı caz takımı. 22, 

40: Haberler. 23: Siıran orkeıtraıı. 23,45: 
Opera orkestrası. 

950 Kh •. BRESLAU, 316 m. 
20: Yeni pl8.klar, 21: Haberler. 21,10: Saar 

hakkında konferans. 21,35t MlHi ne,riyat. 22: 
Konser (.radyo nrkeıtr:ııı.) 23: Spiker müsa
bakası neticeai. 23,20: Haberler. 23,45: Dana 
rnuıikiıi. 

592 Khz. ViYANA, 507 m. 
20,15: Salzburctan oak!en R. STRAUSSUN, 

eserlerinden "ROSE~KAVALIER,, isimli opc· 
.ret. 24: Haberler. 24,20: Gece konıe.ri. 

30 Ağustos Perşembe 
ISTANBUL: 
18.30: Pli.k ne,rirah. 19,20: Ajanı haberle

ri. 19,30: Türk muıiki ne.ıriyah: (Kemal Ni
yazi, Azmi bey1e.r ye Hayriye. Müzeyyen ha
nımlar.) 2ı: Selim Strrı BeJ' tarafındiit.n kon· 
feranı. 21,30: Nurullah Şevket bey (tasanni) 
'Ve ıtüdyo o,.keıtraıı. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
21,ıO: Salzburatan naklen: Toıcanininin 

idaresinde ıenfoni.k lı:onst!r. 23,05: Koafe,.anı. 
23,15: Danı musikisi. 24': f\.1u.sahabe .. 

686 Kh•. BELGRAT, 437 m. 
20,45: Musahabe. 2ı,1S: Sab:burstan naklen 

Toıcanininin .idareıinde senfonik konser. 23,05 
Haberler. - Danı plakları. 23a50: Kah'Veha· 
ne konseri. 

823 Kb•. BOKREŞ, 364 m. 

13 - 15 Gündüz: netriyah. 19: Haberler. 19, 
05: Danı muıikiıi. 20,30: Oniverıite. 20,45: 
Konferans. 21: Senfonik konıer (Salzhurıtan 
naklen.) 

Khz. LlJKSEMBURG. 1304 m. 
Alman akşamı. 21,20: Karıtık koniler. 2ı,35: 

Mı..ııahabe. 21,40: Karıtık konıer.:n devamı. 
22,15: Solist konser~ 23,35: Dans muıilı:iıi. 

Khz. Deuschlandıcnder, 157! m. 
21,10: Orke&tra konseri. 23: Haber!er. 23.45· 

;ı:;;;=-----··-=----mıı .. .; 
dim olacağını yüksek kurultay saygı 
değer a7.asına arzederim.u 

On dakika aradan sonra celse 
yeniden açıldcğı vakit muallim Zeki 
ve doktor Şevket Aziz Beyler söz a· 
larak müdafaa edilen tezler hakkında 
tasdik yollu hitabeler irat ettiler. 

A grupundaki tezler bitmiıti. B 
grupunun başında bulunan Rus pro • 
fesörü M. Mesconinof'un ''turifat bün 
yesinde zamir kullanan dillerdeki Ü· 
çüncü ıahsı ve üçüncü gaip zamiri Ü· 
zer;ndeki ilim tarihi ne~vünema me· 
selesi hakkında.,, ki tezine sıra gel • 
miıti. Profesör kürsüye geldi ve fran 
sızca olarak kıg bir mukaddeme söy 
ledi. Bu mukaddemede, Profesör, Türk 
dil bilgisi etrafında yapdan tetkik ve 
teteıbbülerin çok verimli bir sahaya 
girdiğini söyledi. Ve Gazi Hz. ile ku
rultay heyetini ıela:nhyarak tercüme 
edilmi şolan tezini okumak Üzere, 
yerini dil cenıiyeti umumi kıitibi İbra 
him Necmi Beye bıraktı: 

Bu tez profesör mar mektebinin tetkik 
mevzularından biridir. ProfeıCr Mesco· 
ninof, yaftik nazariyesinin mucidi olan 
Profesör Mardan kllaca b.hsettiklen son
ra, birçok dillerin uçuncü ve gaip za .. 
miri üzerinde totemik tesirler olduğunu 
izah dmiş ve bu birleri bünyesinde en 
fazla muhafaza eden golt, tapasaran ve 
dagotas gibi dillerden misaller ge!irmiş 
bugünkı fransız dilinin ıahsi zamirleri Ü· 
zerinde de bu toteır.i.k t-esirJerin mevcut 
olduğumı ayrc misallerle anlatmışLr. 

Profesi'r, bu tet~klerin umumi lisa· 
niyz.t\n inkişafı üzerinde ne büyUK tesir
ler yapabileceğini izah ettikten sonra ye-
di maddede hulasa ettiği fikirleriyle bir 
tetkik sahasının çok müsbet neticelere 
varabileceğini söylemit ve ~lk:tlar ara
sında tezine nihayet venniş~r. 

Profesör artayan'nın tezi 
Türk diljnin bir ana dil olduğu gittik

çe anlaşılmaktadır. Bu hakikat klasik 
lenküistik ile değil yeni paleontoloji len
küiıtjfc ve lavırlariyle meydana çıknuş· 
tır. 

Hint • A uupa dillerinde latinceıi 
( Vir: 1 nsan olan bi rçok şekiller sam o it 
dilindeki huveri, Macardaki try dir. Sü. 
mer'de uru, &Ürci ce eri, ermenice ayr 
ve türkçe er hep birdir). 

Martayan dil tetkiklerini içtimaiyat ta
rihi ile beraber yürütmek fikrindedir. 
Bu mimasebetlel' tarih devirlerini açar, 
en esltl beşeri münasebetleri gösterir. 
Bu bakcmdan diyor ki : Çok edil devir
foı·de henüz bul<adar tekemmül etmemit 
iken jn"'an diın::ı.ğı hayalı mefhumları 
kavrayamazdı. O devirlerde bugünkü 
ıekil ve manalariyle edat, zamir ve saİ· 
re mevcut değildi. O devİTlerde her ke
lime bir cins idi edatlar ve zamirlere ge
lince onlar da birer isim tetkil etmekte 
olup, tedricen manalarından boıanarak 
birer edRt yahut zamir oldular. Cemi 
teşkil etmek için kullandığımız edat bun· 
lardan biri idi. Mesela bugün (masalar), 
(evler), (adamlar) da cemi edatı olan 
(lar) vaktile ba§h batma (evlat) demek 
idi. Diyor. 

Denizcilik haberl1:ri. 24: Buenoı Aireıten nak· 
len: Arjantin polis takrmı tarafından konser. 

175 Khz. MOSKOVA, t7ı4 m. 
19,30: Musahabe. - Musikili neıriyat. 21: 

Ak,am konseri. - Danı plak.lan. 22: Muh~ 
telif diflerde netriyat. 

832 Khz. MOSKOVA, (Sıalin) 361 m. 
18: Muıahabe. 22,30: Danı muıiki&İ. 
Kh•. PRAG 470 m. 
21,15: Salzburatao nakil 23,05: Son haber

ler. 23,20: Ht>rrman Schrammen takımı, 
545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 "" 
20,50: Harice bir bakıt. 21,ıO: Valzburıtan 

nakil. 23.10: Haberler. 23,30: S~a-an muıikiıi. 
24.10: Dıtaı muıikiıi. 

950 Kh•. BRESLAU, 316 m. 
20: "Rund un den Silina-,, isimli musikili 

temıil. 21: Haberler. 21,15: (1000 neıeli nota,, 
iıimli orkeıtra konıeri. 23: Pli.k. 23,20: Haber· 
]er. 23,45: Danı musikisi. 

592 Kh• VIY ANA 507 m. 
20,ıO: Saat ayarı, baberler •eıaire. 20,30: 

Aktüalite. 20,45: Haffa icmali. 21,15: Salzbu.rı· 
tan naklen Arturo T oıkanininin idraseiode 
Fi1ha.rmonilıı: konser. 23,05: Holzer idaresinde 
radyo orkeıtrast. 23,30: Haberler. 23.SO: koa. .. 
serin deYamı. 24,45: Gece konıe,.i (kuartet). 

31 Ağustos Cuma 
ISTANBUL' 
12.30~ Pl .. k. nrariyntı. ıS.30: Plakne4riyab. 

19,30: Türk musiki neıriyab. (Ekrem, Ru,en 
Cevdet beyler ve Vecihe, Nazan Feridun, Ne· 
dime hanımlar 0.-rik efendi.) 2.1,20: Ajanı 
•e borsa haberleri. 21,30: Radyo orke•traıı. 
tarafından hafif musiki. 

223 Kh•. VARŞOVA, 1345 m. 
21,12: Popüler ıenfonik orlcetlra konseri, 

21 ,50: Haberler. 22.12: Popüler konserin de· 
vamı. 23: Muıahabe. 23,ı5: Danı musikisi. 

686 Khz. BELGRAT. 437 m. 
21,15: Zaırepten nakil. 22,45: Pli.k. 23: Ha

berler .-eıa.ire. - KalıYehane Lton•eri. 24: Danı 
pli.kları. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 _ ıs Gündüz •etrrah. (plak). 19,05: Ka· 

rıfık orkestra konse,.i. 20: Univenite., 20,ıS: 
Radyo orke•tra•ı. 21: Bizetnin .. ÇARMEN,. 
operası. (pli.k ile). 

Kh•. L"UKSEMBURG, 13~4 m. 

Holanda alc4amı. 21.20: Hafif musiki. 21 ,30: 
Haberler. 21,35: Opera parçaları. 21,SO: Ta· 
sanni. 22,30: Orkeıt.ra konseri. 23,30: Caz mu
sikisi. 

Khz. Deuıchlandıender, 1571 m. 
21,15: M.illi ne,riyat. 22,05: Musahabe. 22,.20 

Orkestra kon•eri. 23: Siyasi haberler . 23,10: 
Günün haberleri. 23~0: Motosiklet yar19ları 
neticesi. 24: Kolonyadan sece muıikiıi. 

175 Kh.a. MOSKOVA, 1714 m. 
11,15: Amele konıe.r.i. 12,15: Musahabe. 18,30 

Kızılordu için procram. 19,30: Muıahabe. -
Orkestra konseri. 2ı: Edebi ne,rirat. - Dans 
pli.klarr. 22: Muhtelif dilerde neı.riyat. 

832 Kh.a. MOSKOVA, (Staün) 361 m. 
18: Mı..ııahabe. 22,30: Dans musikisi. 

Kh•. PRAG, 470 m. 
20,35: Kaplu:alardan nak;I. 21.20: Plik. 2ı,45 

Plik. 21.SO: Plik. 22: Felemenk muıilır.iıi , 2J: 

Keza (Avar) , (Bulgar) , (Haftar), 
(Hozar) , (Tatar) daki (ar) da evlat, 
evliidı demektir. Diyor ve bu (i~ım
liı.hika) yi daha e•ki yeni bir çok dil -
terde tetkJı: ediyor. Ve ayni manada bu· 
luyor ve ilave ediyor: 

Bu benzerliklerin ödünç olma11 ih
timali her vakit ''eritse de bunların 
türkçedeki iptidailik ve bekareti umu
mi tar' mali'ımatile anlaşıldıktan maa
da dil bilgisJıce de çabı.;l. ve kolay ka
bili i.bat olduğunu göstermek üzere 
ı;.J' .... gı p~k ~t>k misatl-er arasında 

bilhassa (kök tebeddülatı. Uvirz Elva
rıation) ilmi yardımile yaptığı tahliller 
şayaıu di.'<kattir. 

Can, kı>n kelimesinin tahlili de bu 
meyandadır. 

Martayan Bey bitirirken tekrar Pa
leo lenküistik bahsediyor ve istikba 
tin çocuklarının bu bilgiye ehemmiyel 
vermelerini tavsiye ediyor. 

Profesör Giess' ın tezi 
Proieoör 0.-. F. Giese'in tezi: 
Breslav üniversitesi türkiyat ordi • 

ınaryüsü kurultaya gönde.-diği tezin hii 
13.sası: 

Proferor mümess.ili olan Alman i
lim aleminin saygı ve seli.mlarını ıun 
duktan, 1918 den sonra herkesin ar • 
tık siyasi hayatının bittiğini sindiği 
Türkiyenin büyük dahiniu ı 1 ı l.İ ,.-ı. 

metleriyle dünya siyasetinde mühim 
rol oynayan yerini aldıktan sonra, §İm 
di bilgi alanında yeni yollardan ge • 
cerken ~evindikten sonra diJ bil isin 
de eski mefhumlar telakkisi hatlıkh 
tıt:..ı:ını Ok.udu: 

Türk dili bilgisinde en mühim mef 
humlardan biri (iltisakı) kelimesidir. 
Bu kelU-,:ıe geçen yüz yılın başların .. 
da insirafi, inzivai ve saire suretinde 
şematik bir tekilde yapılan dil tasnifiı 
den çıkmı~tı. Daha son zamanlara ka 
dar bu mefhumlarm her birinin bir di 
le has orjinalite olduiu zannediliyor
du. Hal.buki bugün bu hususiyetler a· 
raştırmalan iltisaki tarzin ön basama 
ğı, inzivai tarzın en sonraki basama
ğmı gö&terdiği anlaşılmış.tır. 

Bu iltisaki ve iliraki tnrzlarm hu
au&yeti birincisinde kolaycak, ikinci
ainde güççe ayrıla bilmel<'ridir. Söz g<
limi türkçede cemi ki \olan., lcr11 lar} 
edatlarını kökten ayırmak gayet ko
laydır. Buna karşı Hint ve Cerman 
dillerinde aksan yakınındaki sedalı ve 
aedasız bütün harfleri değiıtirecek ve 
ya tamarniyle ortadan kaldıracak SU• 

rette müessirdir. Türk d;lle -
!erinde aksan mu•İki ahengi 
tarzında olup tesiri ha';f o.makta beraber 
yine tesirden geri durmaz, r.özgclimi 
(çocuk ile) tabiri (çocukla) olarak ara
dan ( i) kalkmıştır. 

Demek ki iltisaki ve iliraki mefhum• 
!arı dil bilği.;nden çizilmelidirler. 

Bundan bRtka Hint ve Cerman dille
rinde akEanın kuvvetli tesiri, bi.r çok ke .. 
limelerin ezcümle füllerin inkişafının ta
ncnmasına manı olmaktadır. Söz'.~olimi: 
Bazı dillerdP (ai:layorum) suretinde i
fade dilen lıil şekli diğer bazı dillerde 
(gözlerimin )a•l.ın) suretinde söylen· 
mektedir. Bu iki türlü ifade tarzc yüzün
den (faal karakt~rinde) ve (isim ka
rakterinde) olan dillerden bahsedilir. Va 
ve h·ı~u"iy~tlerinde bazı dillere münha .. 
sır olduğu söylenmek istenir. Ezcümle 
Hint ve Cermn'l dilleri fiil karakterinde 
Tiirk dilleri İ•im karakterinde olan dil
ler sayılırlar. Bu iki muhtelif kususiyet 
sandan keyfiyetinde dil tekamülünde bi
rer basam:ık olduğunu türkçe bize açık· 
ça göoteriyor. Ve bu yüzden türkçe dil 
bil!İ'isi için büyük bir değer teşkil eder 

(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 

Habt-rle-r. 23,15: Plilk. 23,45: Rusça habf.rler~ 
545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21: Opera orkeıtrasının konı",.j· 22,15: H.ı· 

herler. 22,35: Siıan muıikiıi. 23,20: Oda mn· 
sik.isi. 24,30: No1Toadr caz takımı. 

950 Khz. BRESLAU, 316 nı. 
20: Pl..,k. 20,45: Ha~rle.r. 21 Haberler. 21, 

15: Orke1otra lcon•eri. 22: "Stine,, iıimll skeç, 
23,20: Ha~rler. 23,45: Muhtelif milletlerlQ 
danılarında.n parçalar. 

592 Khz. ViYANA, 507 m. 
21: 4'Bir kiliıe fareıi gibi fakir., iıiınli tem~ 

sil. 22,45: Holz.er radyo orkestrası. 23,30: H• 
herler. 23,50: Konıerin devamı. 24,45: Gece 
konıeri (kuartet.) 

1 EylUI Cumartesi 
223 Kh•. V ARŞOV A. 1345 m. 
2ı: Chopinin eserlerinden konser. 21.30: 

Ecnebi dilil• konfreanı. 21,40: Polonya muıi· 
k.iıi. 22,12: Hatf orkeıt:ra konseri 23: Alıı:tü. 
lite. 23,10: Pozlfandan nakil. 24,05: Danı mu• 
ıikiıi. 

686 Kh•. BELGRAT, 437 m. 

21,:>o: Kralın takımı tarafından konser. 22,15 
Reklimlal". T •.lunun de.Yamı. 23,30: Kah•eha· 
no konseri. 24: Pli.lıt. 24,30: Danı pli.kları. 

823 Kh•. BOKREŞ, 364 m. 
13 .. 15 Gündüz neıriyab. 18: Musahabe... 

16,0S: Yalı musikisi. (orkestra ile.) 23: Haberi 
le.r 23,30: Kah•ebane musikisi. 

Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 

Fransız aktamı. 20,35: Pli.k. 21: Haberler 
21,20: F.ran11:ıt muıikiıi. 22: Musahabe. 22 05. 
Radyo orkestraar tarafından bürük sala kon• 
seri. 23,10: Soliıt orkestrası. 24: Danı pli.tc
lan. 

KM. Deutıchlandsender 157! m. 
21: lfaberlel", 21,10: Halk 4arkıları "Ve ail'I 

armc.niii ile muıikL 23: Haberler. 23.25: Spoa 
23,45: DenU haberleri. 24: Badenden naklen 
danı muıikiıi. 

175 Kb,, MOSKOVA. 1714 m. 
11,1~. Gündüz. lconıe.r:. 12,15: Musahabe. 

16,15: Çocuk netr!yatı. (konser). ıB,3fl: Musa 
babe. ve musiki. 21: Plak. 22: Muhteli.f diller 
de netriyatt. 

8322 Kbs. MOSKOVA, (St.lin) 361 m, 
17: Radyo temıili. 22,30: Danı muıikiıi. 

Kh•. PRAG, 470 m. 

21,15: Hukuki bahiıler •e 4arkılar. 22: Saa• 
ayarL 22,ı5: Orkestra refakatile kemaf\_ kon~ 
seri. 23: Saat ayarı. 23: Haberler. 23,l~lil 
23,30: Ne,e1i karıtık netriyat. 

545 Kb•. BUDAPEŞTE. 550 m. 
21,15: Stüdyodan muıiki1i p1y'"s. 2J,30: Ha

berler. 23,50: Farkas ıiıan takımı. 

95~ Kh•. BRESLAU, 316 m. 
20,30: Pliklı muıahabe .. 21: Haberler. 2ı 10! 

"Sil~zyanın zenainliği" is.imli piyes. 23,20: Ha· 
herler. 23,45: DAnS ınuıikis.i. 

592 Khz. ViYANA, 507 m. 
21,05: Şarkılar, h11fif havalar, 2ı 45: rrec· 

berıeeden nakil. 21,ı5 ~ Jarnonun eıel·l~ri-ıdeıı 
"Danı Muıilcantenm,. ,.d~I.- ! inıli on ·r t t ..,,. 
sili. 23,30: Haberler. 23,45: Operet.in devama. 
24,ıS: C.azband. 
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(MÜTEFERRiK HABERLER) 
MAARiFTE MAHKEMELERDE SPOR 

Mezuniyet 
ikmal imtihanları 
Bugün mümeyyiz ve ko
misyon azaları seçilecek 

Bu&'ÜO lstanbulda bulunan bütün 
remli ve hususi lise ve orta ~ep 
müdürleri Galatasaray liseııinde bB" top• 
lanb yapacaldaı.:lır. 

Bu toplantıda lise "'." ~ mektep· 
lerin mezuniyet ikmal u:ntilıı_ınlaırmı Y• 
pacak mümeyyizler ve koailiS)ou aza .. 
lan seçilecekti<-. ._. __ , .!..-.!.L_ı 

Bundan maada ~ ............ annın 
ciinlen de ayrıca ~acakı.r •. 

Maarif vel<ileti tarııfmdan Y<rilen 
emi bu kayde ecnebi ve ekalliyet 
ıneKtepleri clahil edilmemiıtir. Bu oe
beptea maarif müdüriyeti 1-.bulda 
bulunan ecnebi ve ekalliyet meldepie. 
rine bir tamİnı &'öndermittir. 

Bu tamimde haziran c1e..........ıe ~ 
zuniyet imtih- giraı ecn<:bi ve c;
kalliyet lise ve ol'lll mekt~ . t.aJel;ıel
llİn hazir...ıa imtihana pdilderi ...,._ 
mi mdrtepte ikmal iımtibanlaımım icıoıı 
edileceği bildiri!mqt.ir. . 

Maarif müdüriyet& m<kteıt. idseJe. 
rime aynca -.-eliği emirde haz;ran dev· 
rfllinde imtihana P..,.. ecnelıi 'Ye ekal
liyet mektebi talelı olu iuiu im«ihN>da 
k'>Ç&r :nwnm:a aldıklarını &'Öıot'eren lıôr 
futesinin maarif idaresine e-önclerilme· 
-- biMlirmi§'tir. 

Gelecek listeler ilımal iıntihanlan 
komioyvnuna veriılec:d<tir. 

Bunlardan maada eyliil det1 esinde 
yeniden meızuniyet ~ giıı~ 
illliyenlerin müracutJan da kıııbul edi· 
iec<*tir. . 

Ancak yw müracaat edenlenn 
mensup olduk!M'ı mekteplerde lise ve 
ya orta ~ mezun oldulda
nm &'Örleren ..,.-.ıarı ıı.ıı-aı pıt· 
ta". 

Liselere talebe kaydi 
davam ediyor 

Orta mekteplerle liselere talebe Jm. 
!ft ve kabulüne devam edilm"'-teclir. 
Talebe ka}'Jl ve lmbulii için fazla te
haıciim olduğundan mektep idareJeri 
evveke tıe.bit ettiı.leri iiç güne iiı:i 
yıin daha i&İıve etmİftir • 

Bu ıuretle orta mekteplerle Uele
re cuma ve pa:zardan maada her gün 
talebe kayıt ve kabul edilecelııtir. 

ilk md<teple{e talme lalyıt ve ka
bulü ise ancak eylülün on betinden İti· 
haren baılıyacaktır. 

Perag felsefe kongresi 
2 eylülde Pragda l'Oplanacak olan 

feloeie kongresine üniveroitıe nanmw 
M. Felsefe profesörü M. Reichen. 
lıacb ile Edi~ lisesi muallimlerinden 
Halil NimetuJWı Beyin gönderilmeoi· 
ne karar verilmİfl.İr. Bu :ııeorat öuii
miizdeki hafta Praga hareket eclec<ld«· 
dir. 

OniYersite edebiyat faülteoi do
sentlerinden Ziyaettin Fahri Bey de 
bu kongreye ittirilı: edecektir. 

lıkmektep muallimlerinin 
kadroları 

t.lanbul vilayeti dahilindeki resmi 
ilk mebep muaHimlerinin kadrolanm 
tedcik ?e muallimlerin vll2İyeti haldmı. 
.ta karar vermek üzere lost...ı.u.J maa
rif müdürü Haydw Beyin ..eisliği altın
da br lromi91on seçilmiıtir. 

Komisyon hafta içinde ilk toplantı
smı yaparak 11hhi mazeretlerini ileri
ye sürerek baıka mekteplere nakletmek 
istemiyen muallimlerin vaziyetlerini tet• 
kik edecektir. 

Komisyon ayni zamanda bütün mdc· 
~erin muallim vaziyetlerini de kon· 
trol edecek ve "'"* muallimi bul
nidctepl.,..e yeni muallim gönderecek 
ve kadı-olan bazrlayacaktır. 

Yeni kadro eylülün ilk hahaısmda 
m'*teplere tei>liğ edilmit olacaktır. 

Edirneye seyahat 
Milli Türk talebe birliği umumi ka

;İpliğinden : Memleketi tanıtmak seri
sine ilivı:ten 26-8-934 pazar günü ha· 
reket eden tenezzüh katarile Bilııirnü 
Edimeye bir seyahat tertip elmİşbr. Bu 
gezmtiye iıtiriik etmek isteyen arkadaş· 
ların gerek isimlerini yazdırmak ve ge. 
rek fazla izahat almak için her gün saat 
JS den 17 kadar Birliğe müracaat etme
leri lüzumu ilan olunur. 
• 
~elimi: (Yazar) kelimesi bugün da
ha ziyade fiil olarak kullanıldığı halde 
aslında faili &'Österen bir sıfattı, Naoıl ki 
bugün (.,;.ur yazar kimse) denir. 

Görülüyor ki bugün fiil karakterini 
&'Ö•leren IÜ•kçe önceleri isim karakterin
.ıe idi. Şayet benim bu görütiim tahak
kuk edecek Gforo& Hint ve Cerman dil 
luihinin bize İzah edemediği, fiillerin 
z~huru lanı anıa.,lacak ve bu suretle 
DÜtün dillerde avnı kanunlann hakim ol
duiu meydana Çıkacaktır. 

Profesör sonra Cumhuriyet Türkiye.. 
•İnin h<>- yönden ... erçekten alkıılanacak 
bir yol tuttuğunu, dinlediği tezlerin ge· 
nişJığj ve derir, 1! iinin bunun bir tamgı 
ılduğunu ııöyliyerek sözüne nihayet 
vermiı ve ııddetle alLrrılanrmıtır. 

V ilayetlerJe al aha 
ADANA, 21 (A.A.) - ikinci bü

yük dil kurultayı memleketin her tara· 
fmda olduğu gibi Adanamnda da bü
yük bir alM<a uyandırnuıt•r. 

Şehrimiz münevverleri kurultay 
müxake.-eleriıııi ve nutuldan radyolarla 
dikkatle dinlemekte ve muntaz-n u-
kip etmektedirler. · 

ıstılah encümeninde 
ISTANBUL, 21 (A.A.) - T. D. 

T. C. umumi l.ittipLiğinden: 
Istılah endimeni reis Fuat p.,._ • 

run riyaseti altında saat 10,30 da wza 
Dr. Kemal Cer>ap, Dr. Sadi, Süheyl, 
Ihsan Refet Beyler olduğu hald~ top -
lanmıı kitabete Dr. Süheyl, mazbata 

Beyannamelerde 
Tahrifat 

On sekiz memur ve komis
yoncu muhakeme ediliyor 

Dün ağ.- oeza mahkemesinde ıaya• 
m diKkat bir muhakemeye ba§larulmı§• 
tır. Bu muhakemenin ıuçlulan Ali Hay• 
dar, Nurullah, Mdımet Bitlisi, Meh· 
met Cemil, Naim, lsrail, Nasuhi, Sal>
ri, Agop, Abdullah Zühtü, Diiaan, Ke· 
mal, Ni§an, Necati, Salih, Etem, M~s
tafa, Halit i$İmlİ 18 memur ve komu• 
yoncudur. . 

Bu zevat gümrük beyannamelerm
de tahrifat yap.maktan suçludurlar. Dün 
muhakeıneOe ouçlulıırm hepsi bulunama· 
""'• bulunamayanlann zabıta marifeti· 
le getirilmesine lr.ar verİlmİf ve mu • 
hakeme başka güne bırakılmı§lır, 

iskanda rolsuz iş 
ı...ı.aı iııkim ida-esinde ,..,-..z 

-ıımWe yapmak ve yaptırmaktan euç· 
lu CemH, Refik, Na.mi, H--, Sabri 
efendıler ve Hayriye, Zdiba 'Ye diğer 
Hayriye ~ diğer 37 kitinin 
mulıakaı 'e1ine dün ağır ceza mabke
meıoiınıle devam edilmitıir• 

iddia mak"8Dl bu IUÇUD alfa tilıİ 
ıauçlardııın olduğunc!mı talcibatın dunlu
nılmau için -1 emirde ıuçlularm 
ubıkalanmn ......ın-m. liizum göı -
termiftir. 

Muhakeme ııuçlularm sııi>ıka kaytt
lannın çıkanlmaaı için ......... ~ bı· 
ralalmııtn·. 

Birlik gazetesi kakkında 
takibat 

Beymınameoi bilafına siyasi ...,.n. 
yat yaptığı için Wlayetçe ....!dedi!.,.. 
ıBirlik cazeteai haklonda takibat yapıl· 
mau için müddriwmwmiliğe müracaat 
edilmiftir. 

Vilayet bu huSU9taki müracaatında 
gazetenin siyasi addedilen fıkralanm 
çizmit ve göatenniıtir. Maamafilı Bir. 
lik gençleri siyasi neşriyat yapılmadığı 
iddiasıoda bWunmaktadırlar. 

Kadınlara sarkıntılık edenler 
I>ün emniyet miidüriiiğü ehl"Jô za. 

brta ıubesiniıı - giinlerde f.;.., etini 
arttırdığını yazmııtd< • 

Bu sahada barfendazl& ve sarkıntı. 
bk hareketlerile de ıiddetle aliJ<adıw o
lunmaktadır. 

Dün adliyeye Sııi>ri Bey isminde 
bir adam sevkedôlmittir. Tahir B.isminde 
birisinin refikasına söz atmaktan suç· 
Ju olan bu 2ırt derhal Sultanahmet i
kinci ceza bakimliğincı MMroluıımut-
tur. 

Milletler cemiyeti 
10 eyliilde 
Toplanıyor 

CENEVRE, 21 (A.A.) - Anado -
lu Ajansmm hususi muhabiri bildiri• 
ynr: 

Lehistan murahhası M. Beclı.' Mil. 
letler Cemiyeti meclisinin reisi aıfa • 
tiyle heyeti 1munniyeyi, 1 O eylülde Ce 
nevrede toplanmağa davet etmi§tir. 
Milletler Cemiyetinin bu 1 Sinci içti• 
ma devresinin aza. devletlere tebliğ e
dilen müzakere ruznamesinde katibi 
umuminin raporu üzerinden Millet • 
ler cemiyetinin faaliyeti bakkmda U• 

mumi miinM•tat ile bazı aza devlet .. 
lerin talebi üzerine dercolunan bir la· 
kını hususi meselelerin müzc,keresi 
mevcut bulunmaktadır. 

Bu meaeleler fUnlard.,.: 
Pario misakı ile miiteva.zin bir va• 

ziyete getirilmek üzere Milletler Ce- · 
miyeti misakına ta.dili.t icraaı, sulh teı 
kili.ima matbuatın iştirak ve bugün 
yalnız bazı memleketlere inh!oar eden 
ekalliyetler meselesi haı.kındaki kuyu. 
dun umum devletlere tepnil edilmek 
iizere ekalliyetlerin himayeai İçin bir 
umumi mukavele akli. 

Heyeti umumiye ağ lclH ihtimal doğ• 
rudan doğruya silahsızlanma işi ile meş· 
gul olmıyacaktır. Fakat silahsızlanma 
konferanoımn bürosu ela, Milletler cemi
yeti heyeti umumiyesi ile aynı zamanda 
Cenevrede içtim<ıa davet olunmuştu!". 

katipliğine Dr. Sadi Beyler oeçilmiı -
1....cıir. 

Umumi katip lhrabim Neani Bey 
komisyon salamyetini -ı..tım1, Ihsan 
Bey de talin.tnamenin komisyona ait 
olan maddelerini olmmuflur. 

.. Dr. ~adi. Bey (bilgi dilimizin b"8'iin
ku vazıyeti ve Yann) ioimli tezi oku
muş ve müdafa etmi,tir, 

Bu hususta Kemal Cenap Bey Fu
at paşa ve Relet Bey müteıeeıanıu' oöy. 
letnişler ve r1tılahlar bahsinde birçok mİ· 
saller irdt olurıarnk yüzde 95 türkçe 
olabileceği kanaatine vanlmsttır. 

Kemal Ceaap Bey temenni mahiye
tinde bir sene zarfında orta ve flk ı..ı. 
riaat ı&blahlannm ve MI- koldaki ke· 
limelenn lesbitini teKlif etmiıtir. Ya -
~n. tekrar 10,30 da toplanmak , üzere ı 
•çbmaa nihıoyet verilmiıtir. 

Telyazılarına karşılık 1 

ISTANBUL, 21 (A.A.) ikinci Türk 
dili kurultayını kutlulamak için lrund
tay başkanlığına tel yazm gönde.-.., • 
lere kurultay ba,..anlığınca karşılıklar 
gönderihnİ§Iİır. 

Arşidüp Otto'nun 
seyahati 

Dün geceki 
Güreşler 

Bu akşam Kara Ali 
güreşecek tir 

Bazı ihtilaflar yüzünden evvelki 
ak§&Dl yapılınıyan ve daha evvel ya. 
pılanlar da hükümsüz aayıl~n profea 
yonel giiret miisabakalan, dun a~§am 
saat 21 de Takaim atadmda yemden 
batladı. 

llk &'iireı 94 kilo ağll"hğında Çek 
Vavra ile 96 kilo ağll"lığında Roman. 
yalı Dragyano arasında yap~ldı: Üç 
devre beraberlikten &<>nra 31 mcı da. 
kikada Vavra haaınının aırtım yere 
getirdi. 

İkinci mfuabaka 98 kilo e.ğ11"lığ~ 
da Tekirdağlı Hüaeyüı i~e 122 kilo 
ağırlığında Ukranyalı Lubıçko araun. 

da oldu. Güreı hatlar ~·~ has. 
mmı alıma alan Hüaeyın kopnı kır -
mak ouretile Ukranyalıyı yendi. Ve 
fiddetle alkıtlandı. Oçüncü ııüret •. l~l 
·kilo ağırlığındaki Macar Soradı ile 
114 kilo ağırlığındaki Alman Marun 
ke araaında yapıldı. Alman 12 daki. 
ka 40 saniyede kol kaparak hasmı -
nm aırtmı yere getirdj. 

Dördüncü ve eon müsabaka 127 ki 
lo ağırlığında. Pdrtt;kiz .. Olivera ile 
JIS kilo ağırlığındaki Dolamolı (Bel· 
çikalı) araaında yapıldı. On beı da -
kika kırk saniyede O~ivera kravatla 
galip geldi. 

Bu alıf'U"hi güreıler 
Bu akıam yapılacak &'lireşler d~ 

mühim olacaktır. Çünkü miiaahaka • 
Jardan ikisinde methur Kara Ali ile 
Manisalı Fôfat huimlerile oerbeat gii. 
reı yapaacklardır. Manisalı Rifat 
Macar Soradi ile, Kara Ali de Roman 
ylı Dragiçyano ile ııüreteceklerdir. 
Bundaıa aoııra greka nımen ııüre§ler 
2 metre 1 O santimetre uzunluğunda. 
ki Laponyalı Piyanpea ile Belçikalı 
Lamot arasında olacaktır. Son müoa. 
baka ea iyi güre§çilerden Finlandiy"" 
h Huhtanen ile ıimdiye kadar giiret
memİf olan Macar Sabo ara11nda ya- ı 
prlacaktır. Sabo 147 kilo ağırlığında· 
dır. 

Altınordu kongresi 
Altınordu IOübü reisliiin<Jen: 
Ahmordu fevkalade kongresi 24 A· 

ğuıtoı 1934 cuma günü saat 16 da 
içtima edeeeğinden azanın rıamaıunda 
gelmeleri rica olunur. 

Kapatılan üç gazete 
ANKARA. 21 (A.A.) - Yazılari.. 

le iktiladi va:zi:pelıİmiıti t""'"' etıtiılde -
ri ve mali müeaıeıe!caiuıize kartı §8D

taj yaptıktan t\:heyyün eden Ticaret 
pzeteu ile Tüririye oena,i w ticaret 
pzeten .., lkıHadi T;irWye gazete -
a matb..t kanummun 50 inci madde
ci mucibinoe icra vekilleri heyeti C.-· 
rile k..,ahlmıtlanbr. 

Bu kabil diğer iliin ve abone avcı • 
larile ıantajcıl.. hakkında da takiba· 
ta tiddede devam olunmaktadır, 

Dünkü hava 
lSTANBUL, 21.A.A. - Sıhr derecei 

hararet ve deniz seviyesine indirilmit ba· 
rometre bu sabah saat 7 de 761, 14 be • 
762,5, derecei hararet 7 de 19,5, 14 le 
24. Azami derecei hararet 25,5, askari ha 
raret 17,5. Rii:q:ir poyrazdan esmiıtir. 
Azami sürati san.iyede 9 metroya çık
mııtır. 

Bir Alman mütahass1sı 
BERLIN, 21. A.A. - Gazetelerin yaz. 

dığına ıore, Majorque adumda ve Y U• 

goslavyada bir çok yeni telıirlerin plan
larını yapmış olan Alman mimarlanndan 
Hofmann 3aueme Zonguldak madenle
rinde çalı,mak uzre Tiirkiyeye davet o
lunmuşlardır. 

Sünnet düğünü 
Hilaliahmer Unkapan nahiyesi: 23 A· 

ğustos perıernbe akşamı Cibali mektebi 
bağçesinde Şehit, Yetim ve yoiuul ço
cukJan meccanen ıün'et ettirecektir. 

Görüıler 

Kurultay 
Raporunu 
Dinlerken 

(Başı 1 inci sahifede) 
du da kendine yarrqan ve payına 
düfen işleri bunda da tam ve üs
tün yapm~tır. Onun için dedim 
ki bu rapor bütün Ulus'un rapo
rudur. Ulu• bunu vazife olarak 
yaptı ve yapacak. Karfllığını biz 
den sonra gelecek torunlarımız 
versin. Bugünkü biz, her yaphğı
mızı kendimiz için değil, yurdu
muzun, tarihimizin, Ulu•'umu
zun (Büyük yann)ı için yapıyo
ruz. Bundan ötürüdür ki omuz. 
tanmız bu kadar güçlü, kafaları
mız bu kadar sağlam, ve yürek
lerimiz bu kadar ateşlidir. Biz 
Türkiye için.. Vstün ve sonsuz 
Türkiye! yalnız senin için, her 
zora göğüs verdik, her zora di
rendik, ve her zoru altettik. Bu 
rapor en taze öğreğimizdir. 

OSLO, 21.A.A. - Otto de Habs. 
burg, lıveç:'ten Trondhein'a gelmiştir. 
N.,rveç sularında bir &'ezİntiye çıkacak
br. Aka GONDOZ .. ... , ................ .. 

Atinadaki ihtilal 
Teşebbüsü 

(Başı 1 inci sahifede) 
leyh dem4tir ki: '"B14vekil, memleke 
ti bir dahili harp tehlikesine maruz 
kılacak kadar M. Kondilisin nüfuz ve 
tesiri albna &'İrmemelidir. Ağlebi ihti 
mal tevkif edilen zabitlerin bütün 
ınak.at1arı, Harbiye nazırının dikta • 

ihtilal tertibatı bilha.ssa f4'~~a teıı-
cih edill!n M. Condılıs 

t .. lük politikamı& karşı bir nümayif or . 
yapmak.tan ibaretti.,, 

Yunaniatanda, son b":1ıarda.. uıı;ı.u • 
• · tihababn icra edilip edilmıye-

mı m v . 1 
-· aline karJıhkta, M. enıze"" 

cegı su "h b t, bükôm t ''eğeı- demiJtir, iııtı a a e • 
!erin tavaiye ettiği şe~lde c~:ı;eyan e· 
decek olurııa, dahili bır harbı mtaç ey 
)emesi muhtemeldir.,, ... 

Gene, cuınhurreiıli~ne n~e~l}gı 
nin konmasını kabul edıp etmıyec~gme 
dair "*'°lan bir suale de, mumaıley~ 
fil cevabı veım~tir: ••Kan~nu ~·~· 

. halihazırdaki vaziyeti ıle, Reıaı· 
run .. k. bl c:un>hur olmak emelını abyen es e-

• nmı. Büyük bir siyasi fırkanın .':>a 
~°.. bulunup ha.kiki hüküm ve nu • 
fuz aahibi olmayı tercih ederim-,, . ? 
Hıuırlanan protoholda neler verdı. 

BELGRAT, 21 (A.A.) - Avala 
Ajan11ınm Atinada meydana çıkan ıu· 
ikaat le§<kilatma dair aldığı mal~a· 
ta göre binhatı Floros Pangaloa, yuz. 
ba~ı K~n.stantinopuloa'u davet edere~ 
bir protokol& imza koymasını tekhf 
etnıİ§tİr. Bu protokol ile bir t~ za 
bitler tiındiki hüklimet ve ~~lhuaa 
Harbiye nazın Ceneral. Kondilia ~"! 
hinde çalı.pnağı taahhiıt etınekte ıdı· 
ler. Yüzbatı KOl1$lantiı:ıopuloa keyfi -
yetten derhal hal'biye nazırrm ~~el'
dar eylemif ve Ceneral . Ko~dil~ ~e 
deriıal auiı.-tçılan tevkif ettınnııtır. 
Mülhim Brumidiaae'in evinde yapı .. 
lan taharriyaıta ınezkıir protokolun 
bir nüalıaaı ele geçmiftir. Bunda on a· 
zadan miirekkep bir divanıharp teş
kili ve ordunun demokratik eaular da 
bilinde teııoiki derpif ediliyordu. Dola 
tan taYialara göre. suikast. t~şkjlatı ol 
dukça geniştir ve bırçok sıvil rıcal de 
buna dahil bulunmaktadır. 

Yühaelı rütbeli zabitler var 
ATINA, 21 (A.A.) - Zabıta hü

kiimeuen aldığı emir üzerine bugün 
Plaatiraaa mensup bazı zevatı tevkif 
etıniıtir. Bunlar hükiiıneti devinnek 
ve Pli.stiraoı diktatörlüğe getirmekle 
ittiham edilmektedir. Muhalefet mat
buatı hükiiınetin enditeleri~" mev • 
hum olduğunu söylemektedir. Tevkif 
edilenler araamda yüluek rütbeli za• 
bitler de vardll". 

Bir rivayet 
ATlNA, 21 (Milliyet) - Burada 

M. Venizelo.un bir pli.nmm meydana 
çıkanldığı rivayeti dolatıyor. Guya 
M. Venizeloa Cumhurreisliğine İnli • 
hap ediline, M. PID.atirao vi.ai oali.hi
yetle diktatörlük mevkiine gİrennjt
Husuıi bir mahkeme teıhil eJecehlerJi 

ATINA, 21 (Milliyet) - Alman 
mütemmim maliiınata göre, Pli.stiraa 
hareketine i~tirak etınek iizere yüz • 
başı Kostantinoplosa teklifler yapıl
mış, mumaileyh de bu suikaoti M. 
Kondiliae haber vermi,ıir. Bunun üze 
rine hükfımet tevkif emirleri vermİ§· 
tir. Ortada mevcut bir protokole na • 
zaran, yeni diktatörlük hükfımeti 
mevkii iktidara gelince husuai bir mah 
keme lefkil eeclcek; Kondilis ve mu· 
maileyhin fırkasına mensup mühim u 
zuvlan, bilhasoa bazı yüksek rütbeli 
askerleri tahb muhakemeye alacaktı. 
Bazı rivayetlere nazaran, alınan ter
tibat evvelce zannedildiğinden daha 
çok geniıtir. 

Namz;etliğini hoyaraa 
ATINA, 21 (Milliyet) - M. Ve • 

nizel06UD Cuınhurreisliğiııe namzet • 
!iğini vaz'ı halinde intihabına muhak 
kak nazarile bakılmaktadır. Hüku • 
met matbuatı ise M. Venizelosun, nam 
zetliğini koymasının bile siyaai lefeV• 
viişlere yo1 açacağı fikrindedirler. M. 
Venizeloa Atinaya avdet edeceği 10 
Eylule kadar dostlarına. ihtiyat ve 
temkin tavsiye ebniıtir. 

Sehiz; zabit tevhii edildi 
ATINA, 21 (A.A.) - Bu gece kü· 

çük ~tbeli sekiz zabit tevkif edilrni,tir. 
Harbıye nazın elli kişinin alakadar ol
duğu ve hükiirn~tin memlekette •ülu'.i • 
nu temin edecek vaziyette bulunduğu. 
nu bildinniıtir. 

İtalyanın nüfusu 
ROMA, 21 (A.A.) - Geçen tem· 

muz sonunda, ltalyanm nüfusu 42 
milyon 932 bin idi. 

Amerika, beynelmilel 
İş bürosuna iİrdi 

CENEVRE, 21.A.A. - Amerikanm 
Cenevre mümessili Sir Prentioa Gilbert 
beynelmilel mer.ai ltüroıuna reımen mü
racaat eıı.,....,ı. hükiİrn<!>inin beynehnilel 
mesai teşkilahna girmek hususundaki 
daveti kabul ettiğini bildinniştir. 

_. ..... ! ............ ... ,,-----· 
Yeni 
Kararname 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 

ya tamamen lıaoredebilmesi için sa
lahiyet verilnıiftir: 

3 - Memleketler arasında konten· 
jan takaimabru ~öıteren M listesi. 
yeni kararname ile kaldmlmıfbr. 

K.Iearing mukavelelerinin tecdidin • 
den evvel mana ifade eden bu teklin 
devamında artık memleketlere kar§ı 

olan vaziyetin ahitnamelere &'eçmiş 

olması dolayısile lüzum ve fayda 
göriilmemiıtir • 

4 - Yeni kararnameye bağlı T 
listesi Türkiye ihracabnı teshil ve 
le§vİk için fazla kontenjan vemıeği 
veya resim ve tahditlerden istisna ve
ya daha müsait ve tenziolatlı muamele 
tatbikini veya Türkiye ihracat emti
ası veya bir kıamı iizerine mevzu İl· 
bal reoıninin tenz.ilini kabul eden 
veyahut ta devlet inhisarlan ihtiyaç· 
lanndan sabit bir kısmını Türkiye
den yapmağı taahhüt eyliyen veya mü-
masil suretlerle Türkiye ihracatına 

kolaylık gösteren memlel<edere, gÖs· 
terecekleri kolaylıklara göre ithal 
müsaadesi verilecek efya pozisyon • 
lannı ihtiva etmektedir. ithal mii· 
saadeleri iktisat vekaletinin taıvibile 
ve nota teatisi ıuretile verilecektir. 

5 - Ethas namına hariçten hediye 
olarak gönderilen ve kıymeti 1 O lira
yi geçmİyen efyanın ithali serbest 
olacaktır. Kıymeti 50 liraya kadar o
lan hediye eıyarun İthaline iktisat 
vekaleti izin verebilecektir. ....... ..-.. ~--------...... 

Lisan dersi 
Türkçe bilen bir genç madam fran 

aızca almanca deni veriyor. '•La Tur 
quie': gazetesine H. M. rumuzu ile mü 
racaat. 

1.F.Kıt'alarmın hayv!ll'atı ih 1 
tiyacı için üçyüz kırkbır ton 
saman kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 
8·9-934 cumartesi günü saat 
on beştedir. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her 
gun.. münakasaya iştirak ede-

' . d ceklerin ae o gün ve saatın e 
teminatlarile birlikte mektup
lannı 1. F. Sai:malma Ko
misyonuna gönde.tlheleri. 
(63) (4961) 

• • • 
1. F. lat'alarınm ihtiyacı i

çin on sekiz bin kilo kuru fa
sulye aleni münakasaya kon
muştur. ihalesi 8-9-934. cu
martesi giinü saat 15 tedir. Ta 
tiplerin nümune ve şartname 
yi görmek üzere her gün mü
nakasaya iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinde teminatlarile 
birlikte 1. F. Satmalma Komis 
yonuna müracaatları. (65) 
(4974) 

• * * 
lstanbul Kumandanlığı kı-

taat ve müesseseler İçin 30 a
det yazı masası pazarlıkla ah· 
nacaktır. ihalesi 25-8-934 ta
rih Cumartesi günü saat 15 te 
dir. Talipler şartnameyi gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak için de o gün vak· 
tinde Fındıklıda 1. F. Satmal
ma Komisyonuna müracaat-
ları. (66) (5004) . . "' 

1. F. Satmalma Komisyo
nundan: 

İstanbul Kumandanlığı 
kıt'aları ihtiyacı için dörtte 
biri küçük olmak üzere 350 i
la 400 soba ve teferruatı a· 
çık münakasaya konmuştur, 
ihalesi 27 -8-934 pazartesi 
günü t1aat 15 tedir. Talipler 
şartnamedeki evsafı haiz ol
mak üzere verecekleri küçük 
ve büyük tipte sobaların ev
vel enıirde birer nümunesini 
bir hafta evvel muayene edil
nıek üzere satın alma komİs· 
yonuna tevdi edeceklerdir. Ta 
liplerin şartnameyi görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vaktin-

Sanayici: 
Yaptığın ma.'Varın güzelliğini 

sağlamlığının büyük yuTdumuz 
her tarafında tanınması için eı 
güzel çare büyük Devlet merk 
o::imizde 29 T eşrinievvelde açı 
lacak sergiye iştiraktir. 

Bu t•'lzifeni şimdiden sergİY. 
teahhiilnameni göndermekle ı• 
laya başla. 

M. 1. ve T. C. 

Osmanlı Bankası 
Osmanlı Bankasının Galata, Ye 

cami ve Beyoğlu devairi, Zafer Ba 
ramı münaaebetile Ağuatosun 30 11 

cu per§eDtbe günü kapalı bulunaa 
tır. 

Is. 2 inoi iflas mennwluğundan: 
Heybeliadada otunnakta -.e T 

yan Hanında halıcılıkla meıgul buk 
makta olan Yavan Murat oğlu<:#. . 
13 • 8 - 934 tarihinde açılıp taııliy 
adi şdôlde yapılmaama karar v...ı 
olduğundan: 

1 - Miifliate alacağı olanların 
i$titıkak iddiasında bulunanların ıılb. 
caklarmı ve i.tilıkaldanru iliııdarı 
ay içinde 2 inci ma. dairesine gel 
kaydelıtirmeleri ve delilleAni (senet 
defter hülaoalan "" saire) ....ı v 
müsaddak suretleriN tevdi eyi.mel 

2 - Hilanna hareket cezai . 
yeti müotelzim olmak üzere müflill, 
borçlarmm ayni müddet içinde keıl 
lerini ve borçlanru bildirmeleri. 

3 - Miifföoin maDarmı her ne 
fatla oluna olsun ellerinde bulundu 
lann o mallar üzerindeki haklan 
fuz kalmak tartiJe bu:ızlan aym m~ 
içiııııle daire enuiue tevdi elmeler:ı 
etmezre ... e maldnıl mazeretleri bu 
,..dıkça cezai mesuliyete uğnı,yac 
n ve rüçhan baklarmdım malınım 
lacaklan. 

4 - 27-8-934 tarihine müııadif 
zartesi &"ünü •aat 14 te 
ilk içtimaa celmeleri ve miifüı ile 
terek borçlu olanlw ve ı..ftllerinin . 
borcunu td<ellül eden sair kimsel • 
toplanmada bulwımağa haldan oldu 
ilan olunur. (2028) 

de teminatlariyle birlikte f ı. 
dıkhda 1. F. Satınalma koJJ11 

yonuna müracaatları. (32) 
(4492) 49(13 

••• 
1. F. Satmalma Komisyo-

nundan: . 
lstanhul Kumandanlığı l'1 

taatı ile Gümüşsuyu Hast&;C 
hanesinin ihtiyacı olan 16.3~ 
kilo Beyaz Peynir kapll" 
zarfla münakasaya konmuş• 
tur. halesi 29-8-934 çarşaıtlÔ 
ha günü aaa~ 15 ila 15!3 

01 dır. Taliplenn şartnameyı ~,. 
mek Üzere her gün ve münv· 
saya iştirak için de o gün .,e 
vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektuplarile FmdıJclı' 
da Fırka Satınalma KoınİS' 
yonuna müracaatlan. ( 46) 

(4658) 5065 
•• a 

• 
1. F. Kıt'aları ihtiyacı~-

çin on bin kilo nohut pazarl~ 
la alınacaktır. Pazarlıı;· ı 
22-8-934 çarşamba günü 13~ 
15,30 dadır. Taliplerin n~~ 
ne ve şartnameyi görmek ~ 

l w • tı' zere her gün pazar ıga ış 

rak edeceklerin o gün ve ı;Bf' 
tinde teminatlerile birlikte ii' 
Satmalma Komisyonuna JJI 
racaatları. (64) (4959) 

9
s 

sz 
.. .. 

1. F. Kıta'ları ihtiyacı t 
çin Sekiz bin kilo merciırıeti 
pazarlıkla alınacaktır. ihale ,.ı 
22-8-934 çarşamba giinÜ sıı 
15 dedir .Taliplerin nüın1lııee 
ve şartnameyi görmek \i$e~jtl 
her giin, pazarlığa gİrecekl~İ' 
o gün ve saatinde teminat 1'" 
le birlikte 1. F. Satınalına(G~) 
misyonuna müracaatları. zır+ 

(4960) 5 

'"* {:I 
lstanbul Kumandaııl~ii' 

ihtiyacı için 22 büyük ı5 bııl'' 
çük kazan ile 100 kapak1j, 

1
,.,. 

raç ve 270 karavana mu 334 
edilecektir. ihalesi 25-S·g dıı' 
cumartesi giinü saat 15,3. ve 
dır. Taliplerin şartn~~eyl JJef 
nümuneleri görmek uzere ıflj~ 
gün Fındıklı Satmal~a. J(:Jti' 
yonuna müracaatları ılaıı SS) 
nur. (62) ( 49 sı'fl 



..... 

Is tan bul Harici Askeri Kıtaat iliinlarr . 1 
~~~i Kilo Kuru Soğan Vize 15 Eylül 934 Saat 15 de 

n lsss ,, pp~~ates " " ,, ,, " 15 " 
3Sl ,, ırınç ,, ,, ,, ,, ,, 17 ,, 
186

5
1 

,, Kuru.Fasulye ,, ,, ,, ,, ,, 17 ,, 
17

90 
" Mercunek ,, 16 Eylül 934 ,, 15 ,, 

'<l
9 

" Makarn~ ,. ,, ,, ,, ,, 16 ,, 
ı97 " Sade yag ,, ,, ,, ,, ,, 1 7 ,, 
(C 6 ,, Zeytin yağı ,, 17 ,, ,, ,, 15 ,, 
126~ " Zeytin danesi ,, 17 ,, ,, ,, 16 ,, 
ııı56 " Kuru Üzüm ,, 17 ,, ,. ,, 17 ,, 
22

08 
,, Toz Şeker 18 ,, ,, ,, 15 ,, 
,, Toz Seker Pmarhi sar 18 Eylül 934 ,, 16 ,. 

i't Vi, eve Pm~rhisardaki kı t'at için yukarda cins ve mıkta
'Y Yazılı erzak aleni münakasa ile hizalarındaki tarihlerde 
Ilı tk ~~n şartnamelerle satın alınacaktır. Sartnaınesini görr; ıçın her gün ve münakasa sına iştirak edeceklerin hizala
Ca. dal Yazılı günlerde Vizede satınalma komisyonuna müra-

at arı. (4989) . .. . 
ı. Çorludaki Askeri Hastaha· 
,~·~ltt ihtiyacı olan 9000 kilo 

., /lırt açık münakasaya ko
~ ~~§tur. Münakasa günü 
~ t R\ıgtos 934 salı gunu 
af· 16 dadır. Taliplerin ev
ı,,."e.~eraiti öğrenmek üzere 

d \k ~n ve münakasaya İşti-
• t ıçın de be"" ' İin ve saat· 
~ e • - ~ 

~da~ınat111;riyle birli~e Çor
,., komısyona muracaat· 

. (4505) . 4912 
y • • • 

~lo s2:iat kıt' ası için 7 ,500 
ı~a ade Yağı 2 Eylül 934 
~ r ıninü saat 1 O da kapalı 
ıi Q"~ alınacaktır. Şartnamesi
:\t ~receklerin her gün Yoz· 
'oıı •keri Satmalma Komis
'llec l.ıtıa Ye münakasaya iştirak 
~~~klerin belli saatten evvel 
llisy mektuplarını mezkfır Ko 
·~65~)a \'ermeleri. (79) 

5199 
• • • 

il!:ı:rı~sllarta kıtaatmın ikiyüz 
ııJı 1 ~ hin kilo Ununa talip 
~lir etmediğinden 27 -8-934 
'ı-lakrtesj günü saat 11 de pa
~ 1 

la alınacağından mez
lo.ı ıaatte taliplerin Isparta 
\t 

1llalma Komisyonuna mü-
aatları. (111) ( 4944) 

5290 

Si • • * İ)il "asta bulunan Asker ih-
til1ı cı İçin bir milyon yüzbin 
i .~dun 25-8-934 cumarte 
~~fi U saat 14,30 da kapalı . ;ı, 

ıııı, . satın alınacaktır. Ta-
Sitı rltı Şartnamelerini görmek 
~\ta stanbulda ve Ankarada 
il 1\ 2::rn Amirlikleri ve Tokat
'onı 0 •

0rdu Satmalına komis
i>. arınd .. b"li 1 M" "ıa,8 .a ~!:!re ı r er. una 
~ili 

8
1tta ıştırak edeceklerin 

'lıııJa aatten evvel teklif mek
~a kltıı ~ivasta Fırka Satın-

0rnısyonuna vermeleri. 
(4381) 4309 

1\1 • • • 
~ıtaa:rkez ve Tuzlada~ulunan 
l~oo';; sene'i kihtiyacı olan 

'. ~ilrf ) kilo sade yağı kapa
.._"ıltnı Usulile münakasaya çı· 

1
o, 9

3 
§hr. Iha1esi 27 Ağuıı-

1 <led~ Pazartesi günü saat 
'lıel'i .. ır · isteklilerin şartna
~İinak!l'tnek üzere her gÜn ve 
11\ tal'· •aya iştirak edecekle-
~ .. Satırı edilen va~tte lzmit
't\\ira, lllalma Komısyonuna 

ta.atları. (61) ( 4553) 
4955 

)" . . . 
S,oOo erlj Mamfilatmdan 
'~la.f:ı-det aleminyom Mat
~ ll\iitı.~~ birlikte kapalı zarf
ill';&i 1 as~~a konm'!ş~ur. 1-
(dıf c l::ylul 934 tarıhıne mü 
~ l' llırıarteıi günü saat 15 
qttl\~ılacaktır. Taliplerin 
~~ı. ·· e \'e numunesini gör-
1lıır;ı, ~ere her gün öğleden 
'tıilltııa nkara'da M. M. V. Sa
~~llar, Komisyonuna müra-
·~ • Ve •· k • · · ed muna asaya ıştı-
'tıq~ eceklerin o gün ve saa-
~b~tı.ır>İ:vel teklif ve teminat 
~ tlitı.d rınıl'. n:akbuz mu-
~8&ere mezkur Komisyon 

•ne tevdi eylemeleri. 
(65) (4590) 4990 

(\ ... 
:ql ""dı.ı 'h • , 'tıı 1 tıyacı için ( 177) 
~ ı.ıa:\;ayı tıbbiye kapalı 
li\ esi 5

1 ğ satın alınacaktır. 
t ~aa.t İ ·93~ çarşamba gü
}lılllA 4 de ıcra edilecektir 
•tır ~r ev f · ll\ek .. sa ve şartnamesini 

Uzere her gün öğleden 

sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o gün ve saatin
den evvel teklif ve teminatlari
le birlikte Ankarada M.M. V. 
Satmalma Komisyonuna mü
racaatları. (69) (4595) 

• • • 
Ayrı ayrı 1fartnamelerle 

ve kapalı zarfla alınacak o
lan Bursadaki Kıtaat ıçın 
(540000) Mudanya için 
(276000) Bandırma ıçın 
(279996) kilo unun münaka
:.ıısı 25-8-934 cumartesi günü 
ı;aat 15 de Fırka Satmalma 
Komisyonunda !cra kılınacak
tır. Taliplerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve münaka
saya iştirak için de vaktinden 
<'VVel teminat ve teklifnamele
rile Fırka Satınalma Komis
yonunda bulunmaları. \_15) 

(4244) 4735 
• • • 

Bayramıç,Ezine,Kirnzlı ı Ayva 
cık ve Geyiklide bulunan kı· 
laat ihtiyacı olan 980,000 kilo 
Un 26-8-934 pazar günü saat 
14 de kapalı zarfla alınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için her gün ve münaka
saya gireceklerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarını Bay
ramiçte bulunan müstakil Fır 
ka Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (27) ( 4322) 

4741 
.. * "}: 

Bayramıç, Ezine, Kirazlı, 
Ayvacık ve Geyiklide bulunan 
kıt'at ihtiyacı olan 20,000 ki
lo Un 25-8-934 cumartesi gü
nü saat 14 de kaoalı zarfla alı
nacaktır. Talio .erin şartname
sini görmek için her gün ve 
münakasaya gireceklerin belli 
saatten evve! teklif mektupla 
rmı Bayramıçta bulunan müs 
takil Fırka Satmalma komis
yonu riyasetine vermeleri. 

(4331) 4746 
• * • 

Tekirdağ kıt'atı için 300,000 
kilo Ekmeklik Un 25-8-934 
C'urnartesi giinü saat 15 de ka
palı zarfla alınacaktır. Şartna
meyi görmek İııteyenlerin her 
giin ve münakasaya iştirak e
deceklerin belli saatten evvel 
teklif mektuolarmı T ekirda
ğmda Fırka Satınalnıa komis
yon Riyasetine vermeleri. 

{4346) 4779 ..... 
Ordu ihtiyacı için ( 495) 

l<a!em alat ve edevatı sıhhiye 
kapalı zarf usulile satın alma
<"aktır. ihalesi 4-9-934 salı 
günü saat 14 de İcra edilecek
tir. Talipler evsaf ve sartna
mesini görmek üzere her gün 
c.'ğleden sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin o gün ve 
saııtinden evvel teminat ve 
teklif mektuplari!e birlikte 
M. M. V. Satınalma Komis
yonuna müracaatları. (64) 

• o 
(4591) 4991 

Konyadaki kıt'at ve mües
sesat icin 990,000 kilo Arpa 
25-8-934 cumartesi günü saat 
10 da kapalı zarfla alınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör 
mek için her gün Tophanede 
Levazon Amirliği Satınalama 
komisyonuna, münakasasma 
iııtirak için de mezkur giin ve 
saatten evvel Konyııda Satın 
alma komisyonuna teklif mek 

MfLLIYET ÇARŞAMBA 22 AGU.STOS t934 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
H'ssesi Emlak 

No, au 
Tamamı 46 
667 /15552 17 

1/3 13 
Tamamı 15 

114 8 
115 89 
2,9 3 

Tamamı 55 
3/10 12 
315 13 
117 13-15 

o 

Fatih Kazası idare Hey' e·~inden: \ VAPURCULUI\: 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Miikllefin 
ismi 

Dokumacı Ahmet oğlu 
Syfi Ef. 
Zehra hanım 
Hamımcı Sadri 8. 
Bohire H. va S. 
Rahip Avaıfu Ef. 
Ahmet ağa 
Kamil Ef. 

Hesap 
No: 
63 

49 
125 
37 

106 
16 

353 

Valenka H. 126 
Temur ağa Dimitri Ef. 347 
Abdullah kn:ı MemnuııaH. 268 
Ha:il kızı Ganime H. 272 
Ahmet B. zevcesi 9 

Mahallesi 
Sofular 

Hı!.ydarhane 
Oruçgazi 
Kııılminara 
Kitipkaıım 
Kıııltaı 
Sofular 

" 
" 
" 
" Ahmet kethüda 

Sok atı 
Alım!diya 

Yeşiltekke 

Çıngıraklı bostan 
Hadım odaları 

Çukurçeşme 

Biiyilk peıtamalcı 

Basmahane 
Ahmediya 
Ha midiye 

" Cerrahpafa 

No: 
34 

54 
8/10 
9 

42 
15 

Cinai 
Hane 

Hana 
Hamam 
Ana 
Hana 

" 

Hisse 
miktarı 

114 

T•mamı 
112 
Ta.mamı 

" 
" 7/1 10 Hane altında ,. 

dükkin 
12 12/1 Hane 
58,62,64 " 
29 
26 " 

" 
93 97 1 " 
95 99 

" 
" 
" 
" 
" 

Izmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 
İNÖNÜ vapuru 24 Ağustos 

CUMA günü saat 11 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak doğru lz . 
mir, Antalya, Mersine gidecek, 
Dönüfte bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük, Çanakkaleye uğrıya
caktır. 

lzmir sür'at yolu 
SAKARYA vapuru 

Saffet 8. 4 Haydarhane Yetiltekke 13 ,, ,. Her PERŞEMBE günü saat 
16 da Galata nbtunıııdan kalkar doğ. 
ru lzmire gider. Bu vapur her pazar 
günü saat 16 da lzmirdeıı kalkıp 
doğru lstanbula gelir. 

Şaban usta 367 170 Sofular Ahmediya 73 73/1 dnkl;in ,. 
Hulüsi B. 215 202 Guraba Hüseyin Karakol 18 Hane dükkan " 
Fatma H. ve saire 932/90 Oruçgaıl Nalıncı 37 ,, " 

Balada cinıl ve anafı muharrer amlikler vergi borçların ~aa dolayı satılığa çıkarılmıştır. 25/8/934 
tarihinden itibaren 21 ııUn sonunda birinci ihale ve biriı:ci ihale tarihinden itibaren de oıı g&n zar
fında kat'i ihale yapılacaktır. Taliplerin % 7,5 pty akçe!ile yevmi ihale olan 15/9/934 tarihinde Cu
martesi gilnil saat 10 da Fatih ka1:1sında teşakknl edecek komisyona müracaatları ve o gün icra kılı· 

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

nacak aleni müzayedeye arttırma ı .ıretile ittirakleri ilin olunur· (4999) 

tuplarını vermeleri. ( 4349) 
4780 

••• 
Dörtyüz ton yerli kok kö-

ınürü kapalı zarf usuliyle iha· 
lesi 22 Ağustos 934 çarşamba 
günü saat on dörttedir. Şart
naıne sureti musaddakasrnı 
g-~irmek üzere İstanbul Leva
zun Amirliği Satınalma komis 
yonu Riyasetine vakti muay
yeninden evvel teminat ve tek 
lif mektupla<mı makbuz mu
kabilinde Ankara Levazım A
mirliği Satmalma Komisyonu 
Riyasetine vermeleri. ( 4377) 

4807 
• • • 

Tefenni Süvari Alayının 
ihtiyacı olan 367 ,000 kilo ar
pa 826 lira teminatı mu
vakkate ile 28-8-934 sa'ı gü
nü saat 10 da Fırka Satınal
mıı Komisyonunda ihale edi
lecektir. Tali..,lcr belli saatin
den evvel teklif mektuplarını 
mezkur komisyona vermele-
ri. (29) (4321) 

4740 
• • • 

Konyadaki kıt'at ve mües
sesat için 350 ton kok kömü· 
rü kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. 15 Eylül 
934 cumartesi günü saat 14 de 
ihale ed"lecektir. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün 
Konyada komjsyonumuza ve 
Ankarada ve Istanbulda Le
vaznn Amirliklerine müra
caatları ve Talip olanların da 
Yakti rnuayyeninden evvel 
teklif ve 118?. liralık teminat 
mektuplariyle birlikte komis
yonumuza müracaatları. 
(4991) . . .. ... 

Çorludaki kıt'at için 120,000 
kilo fırın odunu aleni mü
nakasaya konulmuştur. ihale 
günü 16 Eylül 934 pazar gü
nü saat 15,30 dadır. istekli
lerin şartnameyi görmek üze
re her gün ve münakasaya gi
receklerin belli gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte Corlu
da komisyonumuza ro"üra
caatları. ( 4982) 

* * * 
Çorludaki kıt'at için 200 

kilo çay aleni münakasaya 
konulmuştur. ihale gÜnÜ 

16-9-934 pazar günü saat 16 
dadır. isteklilerin lfartname 
ve nümuneyİ görmek üzere 
her gÜn ve münakasaya gire
ceklerin bel!.i gün ve belli saat
te teminatlal'İyle birlikte Cor
luda komisyonumuza mü
racaatları. ( 4984) 

• • • 
Çorludaki ~cıt'atın ihtiyacı 

için ; üz yetmiş ton tüvenan 
kcmürü aleni münakasaya 
konulmuştur. [steklilerin sart
:ıameyi görmek üzere her-gün 
ve münakasaya gireceklerin 
ihale günü olan 16-9-934 pa
zar günü saat 15 de teklifat
larınm yüzde 7 ,5 nisbetinde 
teminatlariyle birlikte Çor
luda kor.ıisyonumuza müra
caatları. (4988) 

• * * 
Corludaki kıt'at hayvana-

tı ih.tiyacı icin pazarlıkla 54 
ton kuru Ot sahn alınacaktır. 
Pazarlık günü 25 Ağustos 934 
cumartesi günü saat on beşte 
dir. Sartnamesini görmek is
teyenlerin her gün ve pazarlı
ğa iştirak edeceklerin belli gün 
ve saatte teminatlar1yle birlik 
te Çorludaki komisyonumuza 
müracaatları. ( 4987) 

••• 
Pazarlığa çıkarılan 6000 

kilo koyun etine verilen fiat 
gali görüldüğünden tekrar pa· 
zarlığa konmustur. Pazarlık 

günü 26-8-934 pazar günü saat 
16 buçuktadır. Sartnamesini 
göreceklerin her .gün ve pazar
lığa iştirak edeceklerin temi
natlariyle beraber belli gün 
ve saatte Çorludaki Komis
yonumuza müracaatları. 

(4990) .. . . 
Tekirdağ kıtaatı ıçın 

18,000 kilo Malkaradaki kı
taat için 10,000 kilo Çorbalık 
Şehriye açık münakasaya ko
nulmuştur .ihale günü 10 Ey
lül 934 pazartesi günü saat 
15 tedir. Sartnameyi görmek 
isteyenleri~ her gün münaka
saya iştirak edeceklerin de bel
li gün ve saatte T ekirdağın
da Komisyonumuza müra-
caatları. (119) (4983) 

.. • * 
Çorludaki kıtaat hayvana-

tının ihtiyacı olan 195 ton 

Dr. IHSAN SAMI --- · 
BAKTERiYOLOJI 

LABORATUVARI 
Umumi kan tablili.tı, frengi noktai 
r..azanndan (Wauerman •e Kahn 
teamülleri) kan küreyvatı sayılması. 

Tifo ve ısıtma hasta: kları teıbiıi. 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve ıu 
lahlili.tı, Oltra mikrosl<op~ busuıi a
ıılar istihzan. Kanda üre teker. 
Klorür. Kolleaterin miktarlarının ta· 
yinL Divanyolu No. 189 Tel: 20981 

4839 
----~~~~--~~--~. 

ZA YI - Ooküdarda Malhetun mek
tebinc!en aldığım şahadetnamemi zayi 
ettin1. Yenisini çıkartacağundan eık:i
aimn hükmü yoktur. 

Müfide Tevfik (2015) 

lzmit yolu 
Haftanın CUMA, PAZAR, 

SALI, ÇARŞAMBA günleri 
bir vapur saat 9 da Tophane rıhtı· 

mından kalkar. 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Top· 

hane nblnnından saat 18 de bir va
pur kalkar. Gidit ve dönüıte Gelibo
lu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine 
uğrar. 

..., ..... ms:ı ........... .... 

Ank ra Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Jandarma ihtiyacı için 43 530 çift kundura 6-9-934 per-
11embe günü saat onda kapalı Z:\rf usulile satın alınacağından 
isteklilerin şerait ve evsafı öğ renmek üzere her gün ve müna 
kasaya İştirak için de münakasa gün ve saatinde bin yedi li
ralık muvakkat teminat makbuzu ile Jandarma Müstakil Ta 
bur karargahında müte~ekkil Komisyona müracaatları. 

(4748) 4202 
~--------------~ -.:..------------------------.::::.:.~ 

Istanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden; 

1 - 20-8-934 pazartesi gününden itibaren her gÜn 
sabahları saat 6 da başlıyarak 13 de bitecek ve bir ay de
vam edecek olan tayyare hava atışları Anbarlı - Bakırköy a
rasında ve sahilden bir mil açı kta deniz üzerinde cereyan e
decektir. 

2 - Her hangi bir kazaya meydan vermemek üzere An
barlı - Bakırköy arasındaki sahil kısmının 4 Mil açığından 
geçilmesi lüzumu ilna olunur. (4927) 

s anbul Cumhuriyet 
üddeiumumiliğinden: 

Istanbul Umumi hapishane ve tevkifhanesiyle Usküdar 
Hapishanesi için mübayaa ed ilecek 59 bin kilo mangal kömü
rü ile 600 çeki odun münakas aya vazedilmilf olduğundan ta
liplerin şartnameyi görmek Üz ere her gün Adliye Levazım 
dairesine ve münakasaya iştir ak edeceklerin 12-9-934 çar
şamba gÜnÜ İstanbul Vilaye ti muhasebeciliğine müracaat
ları ilan olunur. ( 4933) 

kuru ot aleni münakasaya ko
nulmuştur. ihale gunu 
11-9-934 salı günü saat 17 de
dir. isteklilerin şartnameyi 

~örmek üzere her gün ve mü
nakasaya gireceklerin belli 
gün ve belli saatte teminatlari
le birlikte Komisyonumuza 
müracatları. (113) (4986) 

İstanbul 5 inci icra memurluğundMt: 
Bir alacağın temini istifası zumun· 

da mahcuz ve paraya çevrilmesi mu· 
karrer eşyayi beytiye 25-8-934 cınnar

tcsi günü saat 13 te Tophanede Salı 
pazarında Enli yokufta Güzel sanat mo

bilya fabrikasmd" satılacağmdan ta
lip olanların mezkUr günde mahallin • 

-de hazır bulunacak memuruna müraca-
atlan ilin olunur. {2017) 
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Hililiahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eskişehir'de Hilaliahmer Merkez anbarında 

Muhammen kıymeti (63000) kuru' olan ku,tyü, Hindis· 
tan cevizi elyafı, bez ve çuval parçaları 23 Ağustos 934 '° 
tarihinde satılacağından taliplerin yüzde on pey akçe)e. ;;:!; 
rile mezkur anbara müracaatları. (1872) V'l .. -----·· 

Münakasa İlanı 
Belediye Sular ldaresindenı 

15 m / m lik kurşun boru 8000 kilo 
20 ,. ,. ,. 3000 ,, 
30 ,, ,. ,, 2000 ,, 
40 .. .. ,. 1000 ,, 

1 Yukarda eh'ad ve miktarı yazılı kurşun borular kapa· 
lı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Talipler bu hususa dair tanzim edilen şartnameyi bir 
lira mukabilinde idare veznesinden alabilirler. 

3 - Münakasaya girmek isteyenler teklif edecekleri fiat· 
ların yüzde yedi buçuğunu teminat akçesi olarak idare 
veznesine yatıracaklar dır. 

4 -- Kapalı zarflar 29-8-934 ihale gÜnÜ olan Çarşamba 
saat 14 de kadar Müdürlüğe verilmelidir. Bu saatten 
sonra getirilecek zarflar kat'iyen kabul edilmez. 

(4898) 5245 

- Karaciğer· Mide· Banak· Taş· Kum hutalıklarına ... _ 

9F U ~ n A iÇMELERi 
U ~ lb VE OTELi 

içme ve tren fiatlarında mUhim tenzilAt yapılmıştır. 
Herı;ün Köprüden 0,30 • 7,35 • 8,05 • 9,50 • 11 • 18,15 • 15,JO. 16,45 te 

....... Haydarpaşayı giden vapurlann trenleri içmelere giderler. 1060 ..__. 

5280 

Ankaraı Müstakil Jandara 
Taburu Kumandanlığından: 

Taburun bir senelik erzak ihtiyacı için aşağıda cins 
ve miktarı yazılı 23 kalem erzak kapalı zarf usuliyle satın a
lınacak ve kapalı zarf münakasası 27-8-934 pazartesi gunu 
saat 15 te yapılacaktır. Talipler şeraiti anlamak üzere her 
gün münakasaya iştirak için mezkiir günün muayyen saatin 
t'e Ankarada müstakil Taburkumandanlık karargahına mü· 
racaatları. (4487) 

Erzakm mıktarı 
Kil<? Kilo 

Azami Asgari 
110,000 100,000 

1,000 700 
11,000 10,000 

6,000 4,500 
4,000 3,600 
2,700 2,500 
2,500 2,300 
3,200 3,000 
1,700 1,500 

135,000 125,000 
2,300 2,000 

10,000 8,000 
8,000 6,500 

600 400 
2,500 2,400 
1,700 1,500 

300 150 
13,000 12,000 

9,000 7,000 
9,000 7,000 

150 100 
28 25 

1,100 1,000 

Cinsi 

Ekmek 
Zeytin yağı 
Sığır Eti 
Bulgur 
Pirinç 
Sade yağı 
Tuz 
Soğan 
Sabun 
Odun 
Nohut 
Kuru Fasulya 
Patates 
Mercimek 
Toz Şeker 
Syah Kuru Ozüm 
Tarhana 
Arpa 
Kuru Ot 

Saman 
Hayvan Tuzu 
Çay 
Gaz 

4902 

Kırklareli Valiliğinden: 
Kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılıp 15-8-934 tari-

hinde ihalelerinin yapılacağı evvelce ilan edilmiş olan : 
1 - (6520) lira 23 kuruş keşifli Kırklareli. Dereköy 
2 - ve (5881) lira 93 kuruş keşifli Babaeski. Burgaz 
3 - ve (8163) lira 80 kuruş keşifli Kırklareli. Vize yol

larında yapılacak şoııa tamirlerine ait münakasalar görülen 
lüzum üzerine ve evvelce ilan edilen şartlar dahilinde 29 A
ğustos 934 tarihine müsadif Çarşamba günü sırasile saat on 
beş, on altı ve on yediye tehir edilmiştir. 

4 - Bunlardan maada aynı tarihte ve saat on beş buçuk 
ve on altı buçukta ihaleleri yapılmak Üzere (999) lira 48 ku
ruş keşifli Poyralı· Demirköyve (1968) lira 93 kuruş keşif. 
li Kırklareli-Hasköy yolunun tamirleri ayrı ayrı açık münak 

&saya çıkarılmıştır. 
5 - ihale nümuneleri Kırklareli Daimi Encümeninde 

yapılacaktır. 

Şartname ve keşiflerini görmek ve daha fazla malfunat 
almak İsteyenlerin Kırklareli Daimi Encümenine veya Baş
mühendisliğe müracaatları ilan olunur. (4979) 

Ankara Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Mevcut evsafına uygun olmak şartile 1797 çift çizme 
kapalı zarf usulile satın alınacak ve pazarlığı 6-9-934 per· 
şembe günü saat on beşte yapılacaktır. isteklilerin şart ev· 
safını görmek üzere her gün ve pazarlığa karışmak için de 
pazarlık gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzile An
kara Müstakil Taburu kararg5.hmda müte ekkil Komisyonu· 
muza müracaatları. ~4746)) 

4200 

,... NİŞANTAŞINDA ~ ~ . " .: •. 
ve NEHARİ KIZ ve ERKEK Deniz yolları 

FEVZiYE LiSESi iŞLETMESi 
Acenteleri : Kara.köy Köprübat• 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürclarzad• 
---.. Han. Tel 22740 ___ , 

Memleketimizin en eski hususi mektebidir ve resmi mek- Ayvalık yolu teplere muadil olduğu tasdik edilmiştir. 
Ana, ilk, Orta ve Lise kııımları Fen ve Edebiyat şubeleri vardır. 

BANDIRMA vapuru 22 A· 
ğustos ÇARŞAMBA 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacaktır. 
(4953) 5304 

( Feyz:lye mektepleri Cemiyetinin J idaresi altında manevi bir tahıiyettir . 
Talebesiniıı talim ve terbiyesine kıskançlıkla bağlı olduğunu muvaffakıyeti ıle iıpıt etmiştir. 

lateyen talebe velilerine mektep tarifnamesi gönderilir, 
Ye kayıt için hergüıı mektebe mllracaat edilebilir. Telefo•: 44039 [5144] TRABZON 

Sür'at yolu As ipin Kenan 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
baş ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 

budur. İsmine dikkat buyurulması ( 4655) 
5226 

• 
iktisat Vekaletinden: 

Vekaletimiz ölçüler ve Ayar Müdürlüğünde açık bulu
nan vazifelere birisi Elektrik öbürü mekanik ölçüleri mü
tehassısı iki Fen müşaviri ile birisi Kimya öbürü Elektrik dip
lom mühendis veya doktoru ve bir yüksek mühendis mektebi 
veya Universite Fen Fakültelerinden mezun olmak üzere iki 
laburatuvar mühendisi ve Demiryollarmda vagon ve baskül 
muayenelerinde çalıştırılacak Üniversite Fen Fakültelerin 
den, toknikum, robertkolej veya San'atlar mektepler maki
ne şubelerinden mezun iki, Ankara, İstanbul Samsun Mer
s!n ve lzmirdeki Olç~ler ve ay ar Mmtaka B~ Müfettişlikle
rınde çalıştırılmak uzere de 15 ayar Fen memuru ile Müdür 
lük büro işleri için eyi tahsil görmüş ve tecrübeli bir müme 

yİz alınacaktır. 

Fen Müşavirliklerinden başka açık vazifeler için Ankarada 
ölçüler ve Ayar Müdürlüğünde ve lstanbulda Marmara Mm. 
takası ölçüler ve (\Y~r Baş Müfettişliğinde ehliyet imtihanı 
yapılacaktır. Bu ımtıhandan önce açılacak ve 15 gün sürecek 
olan Hazırlama kurslarında gösterilecek nazari ve ameli 
derslerle dilekçilerin bilgileri tazeleştirilecektir. 

imtihana girme.~ ~~teyen lerİ ne ngeç 25-8-934 akşamı· 
na kadar Ankarada olçuler ve Ayar Müdürlüğüne vermele
ri veya göndermeleri lazmıge len vesikalann nelerden ibaret 
bulunduğu, ~~s .. programı, verilecek ücretler ve sair şart
lar Ankarada olçuler ve Ayar Müdürlüğünden ve İstanbul 
Samsun, Mersin, ve lzmirde Mmtaka ölçüler ve Ayar B~ş 
Müfettişliklerinden sorulup ö ğrenilebilir. 

Bu vazifeler için hundan evvel müracaat ederek imtihana 
girmiş olanlarda eski müraca atlarmı yenilemeli ve noksan 
vesikalarını tamamlamalıdırlar. (4870) 5238 

SATILIK APARTIMAN 
Galata'da, Şişhane karakolunda tram

vay caddesinde iyi iratlı bir aparbman 
uygun fiyatla ...tıhktır. (N) rwnuzile 
Istanbul 176 No. hı posta kutusuna ya. 
zılması. (1820) 5043 

fstanbul ikinci iflas memurluğun
dan: 

Müflis Trikotajcı 1 nnaı1 Hasan e
fendinin ikinci toplanmuı a]acaklarm 

kararile 15-9-934 cumartesi cünü Mat 

on dörde talik edilmiş olcLığundan lı:on
kurdato ve ikinci toplanma iç;n gel
miyen alacaklılırrın yevmi mezlrurda 
Lazır bulanmalan ilan olunur, (2029) 

KARADENİZ vapuru 23 A· 
ğustos PERSEMBE 20 de Ga· 
lata rıhtımından kalkacak. Gi· 
dişte İnebolu, Samaun, Onlu, 
Gireso'l, Trabzon, Rize, Hopa· 
ya. Dönüşte bunlara ilaveten Pa· 
zar, Of, Pulathane'ye uğraya· 
cakbr. (5005) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 23 Ağustos 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktrr. (5006) 

.. - Cağaloğlu: Molla Feneri Caddesinde_ .. 

YENi NESiL ILKMEKTEBI 
YUVA .. KIZ , ERKEK 

Bu sene husuıi i'kmektepler içinde mezuniyet imtihanlarmda 
en bllylik muvaffaklyeti kuanmıtbr. Gayet mlintazam Ye aui bir 
yuva sınıfı ftrdır. Ecaebi lisanı öiJ'etilmektedir. Kayıtlara batlan· 
•lfbr. Cumartf ıi, Pazartesi, Çarıamba glhıleri iiğleden ıonra 
on d&rtten o• )'ediye ka~ar mektebe •ftracaat olunabilir. 

ŞARK DEMİR YOLLARI 
Tenezzüh Biletleri 

17 Ağustostan itibaren 28 Eylül 1934 tarihine kadar zirde göatenlen ,,..,. 
vakif ııi§eleri cwna ve pazartesi günleri bernçhi iti mahaller için çok tenzilatlı 
tenezzüh biletleri satacaklardır : 

1) latanbuldan E,dirneıehir - yalnız gid İf ı 1 nci mevki 494, 75 km-ut 
2 nci ,, 360,25 ,, 

2) lataıııLaldan U:ıo;;,: l<öprü - yalnız gid İf r 
3 ncü ,., 230,- ,. 
1 nci mevki 408,50 Jwnıt 

2 nci n 296,50 • 
3 ncü ,. 189,25 ,. 

3) latanbuldan Kırklareli - yalnız ııidiı : 1 nci mevki 421,75 laırut 
2 llcİ " 306,25 .. 

4) Eıfırneşelıirden Jstanbula - yalnız gidiş : 
3 ncii • 195, 75 n 

1 nci mevki 494, 75 kuruJ 
2 nci. ,, 360,25 ,~ 

3 üncü " 230.- • 
1 nci mevki 408,50 kunq 5) Uzanköpriiden lstanbula - yalmz gid it ı 
2 nci ,. 296,50 ,, 

1 
3 DCÜ n 189,25 n 

-
_l_n_h_i ___ r __ ı._r __ U __ • ___ ü_._~ __ iı_· r __ l_ü..;g;,;'";..ii_n_cl_e_n_:_I 6) Kırldareliden Istanbula - yalnız gidi§ ' ~ :: "":ki ~;:; ~§ 

Bir adet Mağtus sisteminde maa teferrüat elektrikli tu· 
lt!!l'lba ; 1-9-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat (15) 
te pazarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin şartnameyi g örmek için hergiin ve pazarlık 
İçin de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 muvakkat temi
nat parasile birlikte Cibalide Alım, Satım Komisy0nuna 
müracaatları. (4816) .___ ....__ 

1 - Konyada inşası mukarrer Baş Müdüriyet binaaı ka
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma ıartname sile projeleri on lira mukabi
linde Baş Müdüriyet vezneain den ve Cibalide levazım muha· 
aibi mes'ullük veznesinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 8-9-934 tarihine müııadif cumartesi gii
nü saat 15 te Cibalideki Alım, Satım Komisyonunda icra kı· 
lınacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yu. 
karıda tayin olunan gÜn ve saatten evvel Komisyona veri}. 
melidir. 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası muci
bince fenni ehliyeti haiz bulunanlar İştirak ~ebilir. 

6 - Her İstekli İnşaatın bedeli keşfi olan (26718) lira
nın yüzde yedi buçuğu nisbeti nde. ~uvakkat teminatı, tayin 
olunan saatten evvel ~eslim etmelıdır. (4817) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen Bedeli 

Lira 
Beyoğlu : Hüs~yin aga mahal lesi Misk aokağm. 1750 Pqin 

da Eski 13 yeni 19 No. lu 4 kat ve 8 oda-
dan ibaret hanenin 1-4 hissesi. ' 

Büyük Çarşı : f'uhacı han birinci katta eski 
ve yeni 5 No. lu dükkan. 

Büyük Çarşı : Çuhacı han alt katta eski ve 
yeni 51 No. lu dükkanın 1-4 hissesi. 
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Büyük Çarşı : Çuhacı han alt katta,pirinci oda - 1200 ,, 
• eski ve yeni 1 No. lu dü kan. 

Büyük Çarşı : Çuhacı han alt katta 27-28 No. lu 325 u 
odanın 12-45 hissesi. · 

Büyük Çarşı : Çuhacı han alt katta eski ve Yeni 
13 No. lu dükkilrun 3.4 hissesi. 
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Kadıköy : Cafer ağa mahallesi Bostan soka- 2000 u 
ğmda 8 Oda, 2 Balkon, ve sair müştemilatı 
havi maa bahçe eski 9 ve yeni 13 No. lu 
hane. 

Yukarıda yazılı mahalleı·in hizalarmdaki kıymetler üze
rinden 5 Eylül 934 çarşamba günü saat on dörtte açık art· 
tırma sureHyle satılacağı ilan olunur. (M) (4801) 

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

3 ncü ,, 195,75 ,, 
Bu biletler yalnız 106 ,107, 322 ,.., 3 23 No. h trenlerde ve yalnız verildikleri 

gün için mutebenlirler. Bunlann bagaj qya11 için meccaniyeti yoktur, 
Dört Y31mdan yukarı çocukar büyÜkler gibi ayni ücreti tediye ededer. 
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Münakasa İlanı 
Belediye Sular idaresinden: 

15 m/m ljk Ana musluğu 1200 adet 
20 ,, " ,, ,, 150 .. 
30 ,, " ,, " 30 ,. 
40,,,,"" 30 •• 
15 ,. ,, Zarp musluğu 1200 adet 
20,,,.,, .. 300 .. 
30 .. .. .. ,, 25 .. 
40 " .. .. .. 15 ,, 
10 ,, ., Musluk §apkaaı 150 ,, 
15 ,, ,, " .. 150 " 
20 .. tt ,, .. 100 ,, 
30" ",, .. 1 20 .. 
40 ,, .. " .. 10 .. 

1.-Yukarda cins eb'at ve miktarlan yazılı bro~ musluklşl' 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. . 

2.-Talipler bu hususa dair tanzim edilen şartnameyi bir litt' 
mukabilinde idare Veznesinden alabilirler. 

3.- Münakasaya girmek isteyenler teklif edeceklri fiatlarıı' 
yüzde yedi buçuğunu teminat akçesi olara kldare VeZJJe· 
sine yatıracaklardır. t 

4.- Kapalı zarflar ihale günü olan 29-8-934 çarşamba sll8e 
14 de kadar Müdüriyete verilmelidir. Bu saatten soJU'S ~ 

' tirilecek zarflar kat'iyen kabul edilmez. (4897) 52 

Karaköse Valiliğinden: 
- Beyazıt Vilayet Merkezi olan Karaköse kasabas~ 
halı hazir haritasiyle şekli müstakbel planının tanziınİ ~-
6-8-934 tarihinden itibaren yirmi gÜn müddetle münal<a 
ya konulmuştur. • 

Nafıa Vekaleti Celilesince musaddak ehliyeti fenniY~~
haiz taliplerin bu müddet zarfında tekliflerini bildirmeler: 
lan olunur. (4625) ~ 

- Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ~ 
Mektep Eylwün 17 inci pazartesi günü açılır. Koleç kı&mmdan ıııaad~ 

mükemmel ticari ve ev idaresi ıubeleri vardır. Sıhhat ve ahlAk ve hüıniİ• 
hale pek iyi dikkat ve ihtimam edilir. Leyli talebeler ücretinde nıühin1 

tenzilat yapılmııtır ve ücretler dört taksitle ödenir. Kayıt giinleri Ağııt" 
tostan itibaren Cuma ve Salı günleri. Fazla malumat için her zaman nıelı· 
tupla müracaat edilebilir. Telefon: 60471. (697) 

·Liim._ ............ - ..................... ~~~sı 


