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Tiirk dili bir devre • • 
ıcın 

• 
yenı 

Bir istifham 
işaretinin 
cevabı 
D ün Oçüncü ~.i! .. K~lta

ymda, Türklugun dunya 
)Üzündeki kültür yarabcı ve 
lniltür yayıcı rolü hakkında söy
lenen sözleri alaka ile dinlerken, 
ıihnimde eski bir hatıra tazelen. 
eli. 

• 

Senelerce evvel Amerlkada içtimai 
Dıınıer tahsil ederken, hocam Gid· 
dings Amerika yerlilerinin hayatına 
dair antropoloji profesörleri tarafın
dan verilen derslerden birine devam 
e.ıtnıemı tavsiye etti. Şu sözlerini pek 

Dün Dolmabahçede toplanan ve dil inkılabmuzın mühim bir merhalesi olan Uçüncü Dil Kurultayında bulunanlar 
l)i hatırJQ·onun: Dil Kurultayı toplandı - ~rlka yerlllerlnin, Merkezi 
~adan geldiklerine dair faraziye
ler var. Bu yerlilerin ki.inat t~Jakki- r -

~;'.:E":!" ..!'...-:!\: Türk inkll8bı kendi mihrabının 
s·=ro=~= güneş olduğunu bulmuştur 
tile meşhur . Famuıda tavsiye etti. _I 

Aayanın nabzı -

O danın kapısından ç~kmak.nze- Dün Kurultayda Maarif Vekili, Bayan Afet ve Türk 
reyken hocam benı gen ÇS· 

~:Profesör Farrandın dersine dili genelsekreteri mühim söylevler verdiler 
'-tlamazdan evvel Huntingtenin, 
!(.\ayanın nabzı) hakkında yazdığı 
ÇoJı: dikkate değer, çok münakaş~ları 
'nıctp olınuı:ı ı,;-ı..~ı: OKU! ~;<1ık. • 
, 4-~yanın nabzı,, kıtabı, .-er ezı 
~aki kurakltklara ve bu kurak'nn mucip olduğu büyük ölçüde 
~t hareketlerine taalhik edi-

~01'daı. Bunu ~nca A1aşka .J~~ 
~ Amerum ~* ı'i ı ,.., .... 
tifesi akla çok y&km görünüyordu. 

Bundan sonra Profesör Farranda 
tittirn. Sosyoloji hocam kendisinı te
~f()nı.a tenvir etmişti. Bu çok nazik 
ltinı, Drikuvalar hakkında bana tek 
başnna bir ders vermeyi teklif etti. 

llaftada bir defa bir araya geli
)ol'duk. Bana. okuyacağım kaynak 
kitaplarmı bildiriyor, ertesi hafta 
bu!U§unca okudu'klarrmı benimle mü-
11.akaga ediyor, tetkik usulleri hak
~ yollar gösteriyordu. 

Hayret verici ben:zerlik a zaman bende Drikuva kiinat 
nazariyelerini ve yapma u· 

lllıllerini, iptida:l Ttlrk içtima:l ıis
~erile mukayese için hiçbir hazır
qg Yoktu. 
l' alıuz tekrar edilen kelimeler ara

llııcta ttlrkçe kelimelere çok benzi
hıı ve ayni manada kullanılan keli
lneıer gözüme çarptı: Mesela: kayık 
lı:eıiınesinin kayak keliınesile ifade 
ldilnıeei gibi. .. 

Atatürk, İsmet Inönü Kurultayda İstiklal marşını dinliyorlar 
Uçüncü Dil Kurultayı, dün büyük 

meraswme açıldı. ikinci Dil Kurul -
tayından itibaren aradan geçen iki 
senelik müddet içinde dil faaliyeti -
nin çok mütekisif bir hale gelmesi, 
üçüncü Dil Kurultay ı nın etrafında 
ıeni' bir allka topluyordu. . 

Dolmabahçe Sarayının Kurultaya 
tahsis edilen büyük salonunun kapı
lan saat on üçten itibaren açılmıştı. 
Bu salonda yedi yüz davetli için ha· 
zrrlanan yer, hemen bir çeyrek saat
lik kısa bir mUddet içinde doldu. Sa
at 13,30 dan sonra gelenler hep ayak 
ta kaldılar. 

:Atatürk tefrİI eJiyorlaT 

. Sonra en ziyade masallar Uzerind~ 
~um. Drikuvalar arasında dola
~ ilk seyyahların zapt ve tesbit et
Ct lnasallar, küçük yaşımda evde 
cu"Yduğum masalların ayni idi. Dev .,:e gösterilen tabiat kuvvetleriyle 
~ korkunç mücadeleler, ayni 
il efsaneler doğurmu§, milşkü
"' Ua &Yni yolda çarpışılmı§, cüretlı 
~VVetli fertler neticede ayni 
be er ve hareketler sayesinde gale- Tam saat on dörtte Atatürk, refa· 
~ \'annıglardı. Fertlerin hissi mü
t. be:leri hakkındaki masallarda 

Atatü1·k ecnebi pro/es~lerle berabef' 

ıı'l'ni benzerlik göze çarpıyordu. 
hır ~ ~nzerlikler zihnimde kocaman 

•titııam işareti bıraktı. 
~ ~ Üçilncü Kurultayın müzake
'tlr.e~ dinlerken §Wla kani oldum ki 
"lll', bi1D'i .. 1iği· b . tifh . •. 'e '-""' , u ıs am l§&rer.ı -
~ ilnıııı bu gibi pek çok istifham 
~ erine cevap bulmak için çok 
'liıt bir lleferberlik yapllll§tır. İki 
~ltkızı haaırlıklar ve uğrqmalar 'da okunan rapor, kuvvetli 
~dıracak m&lıiyettedir. 

~it 1 karanlıklannı aydmlat
luı>ı çtu candan uğra.şan bilgi sa
'ıtış~' ku~ bir temel kur
~ &!'dır. Bu temel üzerinde vücut 
ı.ıt ~~ yU~k bilgi binasmm umu -

lier rilen ufuıtta belirmigtir. 
~llı~:_ııı gidişi evvela istihfafla 

Y~ nıenfi ruhlular var. Bun-

katlerinde Başvekil Ismet Inönü ve . . . 
. .. El . . F th. ld ~ 

1 
Maarif Vekılı Saffet Ankan kürsüye j fesör Bayan Afetin, Korum Genel 

Londra Büyuk _çımı~ e 
1 0 

· u~ çıkmış, şehir bandosu Istikla~ Mar· Sekreteri İbrahim Necmi Dilme;:ıln 
halde salonu teşrif ettiler ve .kendile şmı çaJmıya başlamıştı. Marş ayak- verdikleri söylevler ve K urultay taf
rine tahsis edilen locaya geçtiler. Blıl ta dinlendi. silitı aJtmcı, yedinci sayfa.Jarımızda-
sırada Türk Dil Kurumu Başkanı ve [Kunıltayda Maarif Veklllnin, Pro- dır.] 

Mısır Cenevreye 
girmek istiyor 

tarın dilşUnce tarzı daima §Öyledir: 1 
"Şimdiye kadar yapılan işler iyi hoş. 
fakat halledilecek amell ig kalmadı 
mı ki, bu ilim meselelerine bu kadar 
kıymet ve ehemmlyet veriliyor?,, 
Yapılan arqtırmalar, Türklük na- Kahire~ 24 (A.A.) - Niyabet mec-

mma o kadar büyük bir ilınt ve ame· &i, bir emirname imzalamı§ ve bu 
u kıymet arzediyor ki, bundan evve; emirname ile, Mısır • İngiliz muahede 
inkılabm ele aldığı her meselede ol- sindelı IOllra Mısınn Milletler Cemi . 
dı.ığu gibi, menfi ruhlular bu mesele· v.etiue bbuIU için derhal bir talepte 
de de yanlışlarmı anlıyacaklardır '>ulunmaya Başbakan NahıtS Paşayı 
Yeni araştırmalann kıymeti ve cazi· memur etmiştir. Nahas Paşa Lon
besi, her şuurlu Türk gibi, onları da draya vasıl olmuş ve Edenle görüş
kavnyacaktır. müŞtür. Nahas Paşa öğle yemeğini 

Jthmet Emin Y ALMAN lngiliz dış bakanile yemiştir. 

Arnavutlukta bir 
isyan çıkmış! 

Paris: 24 (A. A.) - Matin gazete
sinin Atmadan alarak neşrettiği bir 
telgraffa göre, gimali A-rnavutlukta 
Kral Zogu'ya karşı bir isyan hareke
ti çıkarmıştır. İdarel örfiye ilan edil
miş ve bazı zabitler tevkif olunmu§
tur. Her ihtimale ka~ı koymak üze-

"" iki fırka seferber bir hsle getiril
miŞtlr_ Tiran bu havadisi tekzip et-
miŞtir. 

Yunanistanda sükun var 

Bir ihtilil çıktığı 
doğru değil haberi 

Dün bir akşam gazetesi Paristen 
aldığı şu haberi neşrediyordu: 

Paris, 24 (Son dakika) - Y1ID&lli9 
tandan Londraya bildirildiğine göre, 
bugün Yunanlstanm şimalinde laalm 
aleyhinde büyük bir ihtlli.I zuhur et • 
mlştlr. Birçok zabit ler tevkif eCIUmi' 
ve birçok ukeri kuvvetler seferber ha 
Une getlrllmlş, ldarel örfiye, •nsür 
şiddetlenmiştir. Yeni askeri kuvvetler 
seferber edllmi.,tir. Vahim h8diseler 
çıkması, bir dahili muharebenin başla 
ma.tJı muhtemeldir. Hi\kumet mahafl
linden bu hidise~i tekit veya tek2ip e
did heDWı bir haber gelmemlşUr. 1 

l>UJt ,._ iN huı la .a. .l..ıondndan 
ae Paristen, ne Atinadan bir telgraf 
gelmemişti!\. Keyfiyeti Atina muhabi
rimizden sorduk ve şu cevabı aJdık: 

"Burada bir isyan çıktığına dair ve Yu~n Kralı Jorj 

--

rilen haber doğru değildir. Yunanis -
tanda huzur ve sifJcun vardır., , ıs~ mahafil de haberi tekzip etmişler. 

Aynca şehrimizdeki alakadar siya dir • 

Sovget Rusl}adaki dava 

Mahkeme 16 suçluyu 
·idama mahkôm etti 
Uındra, 24 (Tan) - Moskova Yüksek Askeri Mahkemesi sekiz iJnat 

süren bir müzakereden sonra, bugün, 16 suikast maznunu için idam karan 
vermiş!ir. Maznunlar, tekrar ~U!:larmı itiraf etnılş ve batta Kamenet ken
di hakkında verilen karannm derhal infazını istemiştir. 

ı.·üksek Askeri Mahkemesinin kararlan evvelce kabili temyh değildL 
Halbuki yeni bir, kanun mut'ibinee bu kararlar şimdi temyiz edilebilir 

Mosko\•a mah&fUinin kanaatine göre, maznunlar suçlarını ıtirat ettik
lerinden dolayı, temyiz mahkemesi idam cezasmı affedecek ve t>unu m1i
ebhfot kün-ğe çevirecektir. 

[Muhakeme safahatına ait tafsilat 10 uncu ~ayfam1zdadrr] 

Tayyareler Ma dridi 
bombardıman ettiler 

Asi 'lcııooetkr bir topu doldumrlar'ken 
[Telgraflar onunc usavfan·1zd:tdir.] 
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_A_nk_a_ra_m_e_kt_u_p~rı 5000 paket köylü Ortamektep ve liselere 
Yaş meyvta ihracah sigarası tutuldu b •• •• k t h •• · f Almanya - Rusya nıii-

S~yaset ôlemi 

Kaçakçılarda biri ele UYU e 8CUM Var• nasebab gerginleşiyor 
Sevkiyat iç!in yeni bir eçti, dığerıeri aranıyor ıık 0 kt 1 . b·t· 1 . gin=;.:.:~:u:=:~=~ 

t Evvelki gün Karadenizden Istan - Ve rtame ep erJ l lfCD efJD hlm bir meseledir. 

ambalitJ. usıdü bulundu =~~ı~..:= ;:.ıaç:.~·: hangi mektebe alınacağı tesbit edildi o!.·.:,:..:....~..::: 
mlflU' tin al'88ı glttik~e açdrnıya haf ...... . • • Vap~r Trabzondan kalktıktan son- Bu sene orta mekteplerle liselere ta ve kız lisesinin orta kısmına, E~p ve bu soğukluk son günlerde nuaJdllll 

[ u tarz ambalaj, en uc·uz ve en z yade kabıh raT'l'rabr.oıı inhisarlar BqmüdurlUğil diğer senelerden daha ziyade hücum ve civan ilk mektep mezunlan mun- bir derecede aıtmııtır. 
tatb. k 1 1Ll İst dir bir'telgrafla vapurda kaçak tütün gö- olmu§tur. Kayıtlara ba§lanah daha huıran Eyüp ortaya, Fatih kaza - Umumi Harp bittikten 90lll'9, ,.. 

• O an 111 r S em WdlldüğtlnU tebrimlzdelü alikadar· dört gün olduğu halde bu dört günde lnldan Fe .. rliler ~bevl;ıe, Ka • jlm, fikir aynlıkhuma ~ jJ. 

Anır.ar., (HWIU8i muhabirimiz -iınuhafua etmek için bulduklan bir lan. bildirmiftir. Bunun üzerine icap geçen ~henin hemen hemen yirmi ragUmrU~Uler CUmhunyet ortaya. man _ Rus mtlnuebatı birkaç.
den) -Avrupa pazar~ f~rmülden bahaetmek faydalıdır. Tec· eden tertibat almmıı, vapur Galata günlük milracaatine muadil milraca· Şehreminliler Dawtpqaya, Sa~at - ı;1>k samimi bir devre geçirmişti ..... 

memleketimizin 1ebse ve meyva mah· rtbe afhaaı hak~ Mehmet Ali nbtmuna yan&1bfl ıırada Inhiaar i- d yapılmı!ttır. Kalabalık yerl~rdeki yalılar kız ~rtaya Beyoğlundakı kız ta 
1921 

de lmmlaıaan Rapallo 
111

111" 
ıullerine gösterdiği rağbet gilnden biF.e tunlan llÖylemiştir: dareai memurlan vapurda .Lraştırma li1e ve orta mektep mUdilrlen bazı mezunlar Nıpntaf ortaya, erkek me- hedesinden sonra iki memJ-etln IJlr' 
güne artmakta ve bir yandan biltc;e- ıtu_ Hiçbir yerden hiçbir ~ yapmqlardır. Şüpheli cörUJe.o birçok talepleri kaJ:'lılıyamamıflar, bu yüz· zunlar ~pqa ortaya, Betiktnşl! çok defalu beraber yüıildükleri il 
misin ihracat fulmı, bir yandan müs gii-rmeltaizin üç arbclq, mf keDCli timıselerin denkleri açılmlf, çantala- den birçok ılkiyetler dmuştur. Bu· kızlar lnönüne, erkekler Kabataş ve hatırlardadır. 
tahllilin göptlııü kabartmaktadır. Fa- tı.p,şebbüaümüz ve çalqmamızla yap • rma bakılmıttır. Bu sırada Rizeli Ali nun üzerine maarif mUdUrlüğU ,i!k - ya Guioemanpqaya, Beyk~~lar, Bu menfaat blrUll dolayıslle Raf' 
kat. timdiye kadar yapllaıı ihracat lt;imuz bu formiille meyva ve aeblıe- admcla biri çantalarını açbrmak is- mekteplerde olduğu gibi, orta mektep Beykoza, Sanyerll kızlar Kandillıye, ya ile Almanya arumda gayet .t;J 
nisbeü bizi ula tatmin edecek bir , üdm, patbean, domates, ka· tememi,tir. Çantalar aranmca, bun - ve llaeler için de birer kayıt ve kabul erkekler Emirglna. UaJdldarlı erke.k- Ddısadl temulu teeutls etmlt ., 
seviyeye gelmemiftir. Bunun aebebi, va, erik ve maruDarm uprl on Janbı,bef bin paket köylü cıgaram baritalan yapmı§tır. ler birinci ortaya, kızlar UaJdldar 1 - Alman sanayi ve ticaret erbabı Bill" 
bu huauata birçok milfldlllerle kartı· uaml dört ay kadar dayanchil· bulunm~tur. Paketler Inhiaar idare- Bu haritalara göre, EyUp ve Hey- kinci ortaya, KadıköyU erkekler Ka- yada mUhlm işler yapmlflardr. 
!aşmamız, ve ihracat tekniğinde he- ı~t ettik. Uç ee~ bu çe- sine tel1im edilmit ve Ali nezaret al- beli orta mekteplerini biüren talebe· dıköy birinci ve UçtlncU o~, ku:- Rusya «Jbl büyük bir paann tllJI 
nüz ilerlemit oJmayıpmaıchr. Bunu t!litı meyva ve eebmeler tbıerine ~- tma a!mmıetır. Ali, tık ifadesinde, ler yalnız ı.tanbul lisesine, kız ta- lar ikinci ortaya, BakırköylWer Ba - edllınesl Alman lktıw:llyatmm lali' 
doğuran 1ebeplerin ~da metnle - fğtnm müteaddit tecrllbelerden ıl~am bunları Trabzonda bir tanıdığından lebe latanbul kız liaesine, latanbul kırköJilne ve Adalılar Heybelı orta - kmmuma ~k yardım etınlf, Mdl' 
ketimizin garbi Avnıpaya olan usak- t.ıwat yi~ ~.gün .e~, lzm~ aldrğmı ve Istanbula satmak tu:ere kız muallim ve cUmhuriyet ortadan ya. lllUlayil senelett.e Rusya lçJn ~" 
lığı gelmektedir. Avrupaya. esciim- tbaımiadıgımız ıki çeıırıt üzümle iti getirdiğini söylemiştir. Ayni şekıld~ çıkanlar Cümhuriyet kız lisesine, l • iki ortamektebe liae nnı)ı mıştı. Koli.sa, bundan Od taraf ta it' 
le Almanyaya yakın bulunan memle- çe !Pt patlıcanı alarak Ankaraya ge~- kaçakçıbğınn bundan evvel de yapıl- nönü .ve Nipntaşı kız ortalarından ilôve etliliyor tifade et.mitti. 
ketlerin son senelerde ihraç eyledik- dl.lt; ve tecrübemizin e8&8llll Ttırkofi- dığı tesbit edildiğinden tahkikat de- çıkanlar, İnönü kız lisesine, Davut - Cümhuriyet ve Inönü kır orta mek • 
Jeri meyva ve sebzeler milyonlarca se larzettik. •.. rinleştirilmiştir. Alinin, bllfk& arka- paşa ortayı bitirenler Pertevniyale, teplerine maarif vekileti bu sene bi- HJtlerln it ~ma gelmell, ~ 
Türk lirasına baliğ olmaktadır. B~ 'Dcırt nevi üzerine y~ıla~ ~.mb~~aJ- daşlan da bulunduğu anlqtlmıt ve Gelenbevi ortayı bitirenler Vefaya, rer liae sınıfı ilave etmeye karar ver- demokrulsl De llOllyallsm ve ııJ 
hal, hükumetin ~e müstahııillerimizin lar\O tanbtenberi, ta y.ırını .uç gun • keyfiyet Trabzon başmildUrlüğüne Gazi Osmanpaşa ve Emirgi.n ve Us- miıtir. Mekteplere kal'§ı fazla teha - nbmln ezllnHıal vaziyeti derhal de' 
gözünden kaçmamış ve Avrupa ile d~ Türkofiain mahr.enlerınde bek- yaztlmtştll'. Tahkikat devam etmek - küdar ortalarının kız mezunları Kan- cilm kal'§ısında her gün yeni kuar - ğlftlrdL Rusya - Almanya mftn.11" 
onlardan uzakta bulunmamıza rağ - letilcli_ ve bugün. b.~r heyet hu.ıurund1 tedir. dililiye, O~küdar erkek orta ve Kyı- lar ve tedbirler almak mecburiyetin - batı gerglnlepnefe bqladı. Raid' 
men onlardan daha çok mal gönder- açri~gı r.aman Uzum ve patllcanlann köy birinci orta mezunları Haydar • de kalan vekllet bu kararla bu iki neticesi olarak ta Rmya • ~ 

k im '- · · b . '- k-··'duklan ..;bi ta• .. - <durduktan .. 'k' · -.ı.._ , ~ -
rneye muvaffa o aa ıçın ırçoa ~ e· • ı-- 1 paşaya, Kadıkoy ı ıncı ortablar E - orta mektepten bu yıl mezun olanla- mffılaybatı lyllettl. nauayef; uu- -
tecrübelere girişilmiştir. gör11ldil. Heyet 1?1e!anı~da ktısat Mısır'a m Üna- renköy lisesine, Beykozlular Beyi.o - nn bir başka mektep aramalannm ö- karenete mtineer oldu. 

V~l t' · salahıyetlı uzuvları • tM# 
B 1 . k bet· _"']" '_- e. ının ~~ . ' a, Sarıyer ve Emirgin kız mezun ta- nüne geçmiftlr. Gelecek seneler bu Komtlıılane candan dtlflDUI 

U garıstanın re a 
1 Ti:ti~tmfıs Reısı. Meoclet, kimyagerler sebetlerimiz n Kan~illiye, Üsküdar ve Kadı.köy mekteplere birer 1ene ili.vesiyle Uç Almanya, komta memleketleri ..... 

A vrupanm 90n senelere kadar vellilronun ilerı gelen memurları bu- mezunları Haydarpaşaya müracaat sene sonra her iki mektep te tam birlerine bağlayan ittifak m11 ..... 
1ebze ve meyva ihraç eden lumaktaydılar. . . •-~ ve kaydedileceklerdir. devreli birer lise haline sokulmuş o- terinden lmtlndanmaja bafladı. 

bellibqlı memleketleri İspanya ve 13agün patlıcanın tanesinin uaur- Müzakere edilen ikamet lıtcakbr. Bir taraftan ukerl ~ 
ttal- idi. Son yıllarda Bulgamtan deW>n paraya. BerliDde iae 25 Jrun.ışa h d Ortame/cteplere y~ac:aklta -~nna"- dl""-r taraftan da.,.,., ,,_ ve mu a enet o· ~ ta ft t kt ı ç ı L ,,. ..-H f'I., ~ ... da bunlar arasma girdi. Hatti. onla- eatittığmı illve edıtteem. mmelenin ıger ra an ora mc ep ere ya- or ıı ortame1ete ı dostlar aramap koyuldu. 
ra kuvvetli bir rakip oldu. Bulgarie- desecei azameüni tebariis ettiririm. muahedeleri zılacaklar i~in de ııu tekilde bir ltro- Maarif mUdUtJtıfU muavinlerinden Habfııt. ltalyan muharebesi,~ 
tan Almanyaya yakmlJğı dolayıeile zannediyorum. Hükumetimizle Mısır arasında SU- ki tanzim edilmiştir: Adil, Çorluda yem kurulan orta mek- tere • ltalya ve Fransayı lıti1etU.-
80ll senelerde İtalya ve t.puıya aley- şmıu da kaydedin ki, bu tan: am- veyf k&nalmm emniyeti için yirmi Eminönü kazasındaki ilkmektPp tE>bin müdür ve tarih ve coğrafya mu 8tl'M& eephe11laln ydolmur, 1~. hine ihracat lahumdaki faaliyetini ba)j_i en ucuz ve•en ziyade kabili tat- bet 11enelik bir ademi tecavüz pakti lerden mezun olan erkek talebe Kum- allimliğine tayin edilmit ve bu ta~·in fwdltere ~ti, alhayette Prıl 
hayli lnlti··' ettirmiftir. Hattl i.5y- bik olan şekildir. Mem.leketinıi&de ·ı-·-· k·-..1 .. ..+.-1mı•, 1ngı·1tere hü- kapı orta ile erkek li1e1inin orta kıı emri dün vekaletten maarif müdür • sa11111 dahuı m~~~wt.lerl A""eelf' 
le ki. ko~us Bulpriatanm yıl- tamim edildiği takdirde. temin ede - ~&;;tin:;;~~~ Londrada im mına, kızlar kız orta, SUleymanıye or lUğilne bildirilmiftir. ra bln:ok fınatlar verdJ. ~ 
dan yıl& artan yq selme ve meyv!l ceğbiz istifadeyi milyonlara Türk zalaa.ca.k yeni Ingiltere - Mwr an- 8ll'Ulle Lokanlo muahedeleri ~ 
thracab bugOn varidat membalarmın li1'81111e ölçemeainis.,, l8f1BU111dan eonra Ankarada imza Limon ucuzluguv ilmi tetkikler - Ren sahillerin•._.. ettlkled., 
• mtlhilll lmm•• tepl1 ecl..-obnuş- lktıaat VeWeıtiain alibcler ma- edfleceji haber verilmif... ltalya Ue de yakmlalfmaDID 10~ 
tur. Balbôf Balpr'etm"s Alma.:ıy:ı hm.Mnndan Japc ': tallJdbt. Bu lllWtiütrlAticSi'U'a ~ Dey """'-'*· lbms da AT119tarfi • 
arumdakl nakliyat Ueik 1ii9 talı- Mehmet Alinin __.,~lll ~~· li Ekspres gazetesi, Ankaradan fıYm- Dün gumru en anla.~, Ort.a Avrapadalrf metfll" 
de temin edilebildiğine nazaran mnu- belki ·eksik oldUi'Mflu .gosterıwJtı(. mı.t bir teıjfat ,eilıdde yumıttir. sandık limon çıkanldı lerlnl lmvvetlfJlldlrd. 
mi wruller ve kaideler ile meyva ve Biz bana dair ara,tırmaıar yaptık. Almanya, bu suretle ukeri vrlll1' 
eebrıe nakliyatı imkinmz idi. Bunu \d S l Haber aldığımıza göre memleketi • İtalya ile arammlakl ticaret ve Pral ve Berlin Univenitelerine tini tahld• ediyor, lllyueten de,::: Sporc 1 ar Ovye bir "- .. bir klering anlqmumm üç ay daha u- 36 k'·'H'- bir '--•"- ilmi ..... .aa.-1 •'--.. - -~• ---1r m dU•Unen Bulgarlar son senelerde hu- mide Kısır araamda -ame.., menaup ..,..... A&UMS ""'°" • ..., - ~......,. ... ,, ___ , 

"' ah.-.a-ı n--t.. zatıldı.ı;.. dün, gümrtlklere bildlril- '- "-- nl rd f·l.r.w_... 1..11- edl rda. wsi soğuk hava terübatmı bai~ fri- • d• de muhadenet mu - mı.&6&Aere 6 " • kikatta buluıımaa UM:re geçe e e __,., .. er e~ yo 
gorifik vagonlar ile aevketmcye baş- Rusyay.a g& ıyor edilmektedir. Böyle yirmi bet sene- m~r. Bunun üzerine gümrüklerde- Anadoluya gitmiflerdi. Bu heyet, 41 • 

lamıflırdır. lik lir ademi tecavi1.z pakb imza edi ki limo~an bir kmm derhal gün dolqbktan eonra refakatlerinde Almaalann bu teıtebbhlerl, teper 
Bulgarlarm diğer ihracat kolla."tll- • k . d leceğbıe dair hic;bir tarafta maUllııa c;ekilmiftir. llk olarak 1780 il.ildik yada fllU bir rol oynemak h~ 

da, meseli. Almanyaya yaş üzüm ve Bugün Partıl mer ez n e ta teeadtlf etmedik. Bu rivavet ika - Jimon çıkanlmııtır. Bu auretl~, il - Türk doçentlerinden Ahmet Hulfiai ki lateklerl Ruyayr lplf)ıalaa~ 
~lek üzerine yaptrklan ihracatta da, b · t · antı yapılacak met ve muhadenet muahedelerinden mon buhranmm önüne geçilmıı ol • olduğu halde dtlıı tehrimir.e dönmil§- tan hUI kalamudr. 
son yıllarda akıllara hayret verecek ır op. galet olabilir. Halbuki bu eaki mua maktadır. Bugünden ltlba.ren piyua- lerdir. Moakcna, ........... plialar'flla _, 

bir ilerlmıe gtirillıııektedlr. Doot Sov;ıet HllltUmeti tarafından bede, clPr hemen her memleketle da Uman ucuzlıyacalrtır. Heyet, hlltUıı Şark vtıl,.Uerindeld fi derhal - fl90ll- lllr ~ 
Bulgar üsümleri kalite Ye nefuet vt.ki daveti esas tüb&rite bbul eden akteclilen muahedelerin aynidir. y . F - .h kaymaka bqlıca kazalan ve Ersurum, Trab- Mllh am&RIDdald Bas ont 

itibarile, Türk üzümlerinin kaıııam- hükfunetimiz, olinlpiyatlardan dönen Şehrimlzdekl u.Wıiyettar. llmır ~ ;:u kurulan ~kaya mn, vlllyetlerini dolqmJl)ar ve ilınl mlktanm liOO bin raddmlade azflJlf', 
da çok avallı kalırlar. Buna rainıen sporcularımızı Ruqaya pndermeye malıafllin~ -:.:u~ Böy~ : kaymakamlJtuıa nakil ve tayin edilen etütlerde bulunmUfla,rdır. Katile Gil- nk 2 mllyoa pkardııt glbl. 

mrf ~ ....,,._ puarl~:!";.';;::!'~ı!':; karar vermlgtir. =•~ beyana edildi~ gib~. bu :ab Fatih kaymakamı Halük diln vazHe- mW,hanede üç gün kalmuı, yaylalara ~ ıt.ha oda ndlLUl1111111:1H 
layısileakbutagUdırn hiBkıuım2'..-istan bu so- Dün Halk partim İstanbul merlke - rin sıhhatine ae inan göstermemek- sini yeni kaymakam Raufa devir ve çıkmış, tarihin dördüncü devrine alt Ballan berine de Fransm 
bulumn · e-· ' dnd ihzarl mah.,...te bir top antı teal' eylemiştir · da ğuk hava tertibatını ihtiva eden va-· e ı,_ . tedirler. ım . · cümudiye eaerlertnl aramı,, Van 8afJkumalldam General n-,_.., 
gonlar sayesinde muvaffak olmuştur. yapdarak hangi ııubel•~=.. l§t~: .,. 15 glln nımıı,. gilliln etr9fr otobOa- v_..:ra gilDcleılldl. Baoya a 
Zira Bulgaristanm Berline en kes - d~ceğimiz tak!~~~~ :: terle devredilmit, teoekkill tarihi ve atı ela ile müdahale ederek RU9 

' l B 1 sıne karar ve.~~ ' 6"' k 1 H a s.._11.. ... ___ --·-- veni tfrme yolu olan Köstence yo u u - b. "kl t eekrlJncllr Hangi spor Ta v m av tekemmül safhaları tetkik olunduk- _.e __ ,. J-r- .. 
gar Uzftmlerini ancak 154 saat ~ni reş, ısı .;' eği '\le k&İuenin adedi n tan sonra Nemrut, Seyhan ve Aydol ~anlarm e8el'I tet.W o'" .... ~~ 
7 ·••ih•d Berlin pazarma ulqtırabı • culann gı ec • Troçklnln Almanya htıl&hma ~ 

e..u• e dd + .... _ bulda 9 ız bugün saat 10 da t.ekrar parti merke- dağlanna çıkılq, eaki kraterlerle -""''°"-• _:l. 
lir. Bu mu et J..IJUID ve - fede • .., ........ J- ~ 

' rd 11 ..... ._~.ti' zjnde toplanacak ola~ . ruyon balen bu kraterlerin yerlerini lfral e- 19-."'ada komilnllltlerln o mı e gunuuı · . 1 rt komıtesı taratın - B .. k.. ha va · ..-.. 
Hava vea.ttile yepılan nakliyat lee batkanlany e. epo . 11fUD U den g5ller tetkik edilmi§tlr. Heyet bu rolden dolayı 1atea orclmunan liıl'! 

masrafını kurtaramıyacak kadar pa- dan teıtbit edıleceJrt~ ~ı:" H~ ıc;ı· Bava -.bit vuiyetini kaybetmej'! İ ) -s ~ & İ ti akfam memleketlerine döneceklirdlr. tılmuma kıyametler ko.-na ~~ 
halı düpıektedlr. 934 1enesinde lıı - rumu başkanı gene 

1 1 ~t n ve ...t rtbglrlar kendini g&termi· ~ ., ti11 ~ i ~ tJ matbuatı da mukabelede ~ 
tanbuk!a bir firmallJJl hava yolu tte Karisbadda bulunması dolayısıyle ye Nelanqtır. Rllqir bugQn lilrati- - - - 1 u t elesı• Diğer taraftan, Almanya t.aknl' ~ 
Berllne pathean aevkettift ve 100 kendisine velti.~et_Wıden Aabqkan Ha· nl arbracatilr. Havama kapalı Olma- [ cuz e mes KIJtereye mtlllylm davranmala .,. 
kuruş maliyet, fiyatına kal"fl 120 ku- lil Ba~ak bu ıçtimada hazır bulun• Si ihtimali Vardır. Hararet dereceafn 2 8 4 • • 7 8 h il d•ı• ? Jadı. Londraya yeni sefir 0~_. 
nl4& satabildifl halde yine zarar ~t- mak üaere Anka!Jldan latanbula da· de hergtln birkaç derecelllı: tahavvül· 8 C J IYOf MU glltz muhibbi Yon Rlbbentrop r"'"'" . 
üff hlll hatırlardadır. vet edilmiştir. ler kaydedilmektediı'. Bu tahavvüllt 8 10 11 12 ta 14 1 rlldl ~ 

Seyahat hazırlrkları en geç 15 ey- bugün de bissedilecektir . ~ı·atlerde beraberlik Alman • RUA addlyetl m ~ 
Formül aranıyor ıuıe kadar nihayet bulmut olacak ve h 18l17 18 19 201~1 122 senelerin h&dlseleri berine~ 
B tıtiln bu mWlhazalardan eonra kafile bu tarihte (YOia çıkacaktır. Se- Dünkü ava temini çareleri bllyUk bir tesir yap.eaktır. -~ 

vanlacak netice şudur : Mey yahatin nekadar ıııüreceği malfım ol- Dün ha.va, sıcak ve lllkıcı geçmlf- 23 24 
29

129 27 28 ı mak için vakit , kuanmeb ~ 
va ve 8ebse ihracmda kartı1alı1an bu mamakla beraber Sowtyet Ruayanm tir. Hararet gölgede en çok 27,2, en r j 1 1 1 Kasaplar arasındaki rekabet de- lnılJtere de nlamhk roıtl o~ 
mUtldllf.b yemnenin tek yolu, bu bellib&§lı tehirlednde mllabakalar u 19,6, günette en çok derecei ha- 8081 vam etmektedir. Dt1n, yine kasaplar c-al~caktır. 1914 .Avrupuı ile~ 
mallan usun bir mttddet çtlrllmeden yapılacağı için iki ıayı bu1acaiı tah- raret 57 derece olarak kaydedilınit namma bir heyet belediyeye milra • diki A vmpa ara11111da bir farlE ~ 

'----'--... -- uhafaa etmenin "ı"O n· 1 · caat etm1', et fiyatlarmda yapılan dl'" ............ ~ . wı ~ m .r min ed ıyor. tir. Rüzgar yıldız poyrazdan sanıye- . 
0

. 
2
... H-ır ·. 112 pçllm . . . ,_ tlbnM lstenD ""zaman · _, 

ı incı •1 ian: - ... kabetin ·· Un eaını iatemav ~ ~ lunu aramak lbmıdıi' • de 7,5 metre hızla esmiştir. Tazyik MH Rm l851 Rumi re on e . - madlyen wmyor. au,1ca 'Pi"• ,,-.. 

Bunu temin etmek için bir yandan 758 milimetro civarında seyretmiş • OemaziyeWw A~toa tir. Belediye, et ve nakliyat fiyattan 1118& lmktn yoktur. Çtlnldl ...,.,. ';,t' 
!ktmat Veklletinin allkadar orp.n- Ekmek fiati OD para tir ,, 11 U.rlnde a~ ayn etütlerine devam I ..H-- imanlar,-

0 ---"- lclı . • edil' ma aya .. --.r.., 
lan tetkikat yapmaktadırlar. b6r uc~b Geçen sene bugün Güne1! 5,7 - Otle: 12,16 - 1kiıtdi : 16,01 etmekt • blaaalardlr. .-.. 
taraftan da mu.tahailler wı mileuele Aı..am: 11.54 - \'atsı: •·u - lmaak: uı Et nakliyat itleri. kw.pl&rdan nü Raif !f. #Jt' 
aahiplerl formWler aramaktadırlar. Belediye narh lroml8yoau clb l<» Gegen w bu,Un gölgede Jıararet Sam rtsdrlaram ....._ ıtyat için alm•cak ücretin aemt far- ________ _._..::: 

Son cOnJerde tırtı.at Veklleti me- lamDJI, francalayı 11 da, lldnci ek· aumt 27,91 ugarl 18,2, gilııefte en 3 _ Habeş imparatoru bir beyan- la eöaeWmeden muayyen bir mikt:ıt' 1 I! . .UW:ME ~ 
hatUiDde got yakm bir alla uyan- meli on buçuk lnırutta ipka etmif, çok 57 derecedir. Rtısglr 4 m,etro ltl- name neıtrettf. lberinden tahlill prtile Kuapl8r li J W E ~, 
dJran .. mtıapet ııetlcelerlle lılltlln lı!riııel olıme- on para lııdlrerelı ratle eomlf, ba.-etro 180,0 elvarm- 4 _ Beypuarmda lıektatl lylni :ra Şirketine ftrllmlltlr. ~ı... Adalar. ıt L) ~~~ 
memleketi de uyandıracak olan bir 11 kurut tberinden •hlm•ama ka· da aeyretmiştlr. Rtttubet nhtbeti yils- parken yakalanan tarikatçdarm mu- Erenköy ribi tehrin Ayfiye yerle . -~ ~ 1 ..,. ____ 
tecrübe, hu -yl ,.melen orta:ra rar nrmlftlr. de :yetmı.. cıkmıtUr. Hava .ısıı ıceç- bUemeelne Anlıanda bqlandı. rinde etin Emin8ııil, lleyoilu. Balıt- Şif ~ '*" 
atmıt bulunmaktadır.. ı-.a.!L--ı bu.ni .. m1'tir. • 5 - Telefon §irkett yarın devlete pazarı sil>l yerlerdeki fiyat Ur.erinden llaftf JemeJıler -ko .... ~ _ _.. Yenı• bı"r tecru""be Yatılı talebenin lllllUIUUI •- • aatılmuı llzun geldiği halde bir t11r- Mk bua.a, teftall m ......-_... 

, 1rt l 1 - En:urumda kurulan mUfettiti geçıyor. _, ..... ,.. A~· .-.-1.a.r - OftDAll -~ Memleketin tanmm- ihracat Villyet mmtaka an at me epe- .. _ V•..,,,vada Karakovi lilrat ka- ıu beraberlik temin edilem--...,..... aaa J- .. _ _ ....._ ., • 
• , . k td umumDi.ır.. Talwin Uaer tayin edildi. v -'il"" di b ciheti ~- .. .-..ı..:ı.. _..__ .... bal'baJl1a JM91ı1--· yapan firmalanndan malfll rine kabul edilece parasız ya ı 2 - ~v, Btlknıfte ikinei tan bir auikaate uğradı. Ölen, ~- Beledi,e, tim u . uc ........ ıa '::.~.=ı-e-

'l · ı..: k_..,..____ talebe i"in bu sabah müsabaka f.mtt. ~ adı evlemektedir ........ • ,..n Mehmet Ali ı e hu ar -...g .... .oao .... m&""""I yaptı. 4-t mağU'ıp oldu. lllnan olm • 
MeYftı w ..t..Ierimizi bozulmadan hanı yapılacaktı!'. "'-
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, SC>N" 1-IAE3E~ 
İnebolu faciası 
Süvari Mehmet Ali, 

kefaletle .bırakıldı 
İzmir, 24 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - İnebolu faciasının muha
keınesine bugün ağırceza mahkeme -
Sinde devam edilmiş, ban şahitlerin 
istinabe suretiyle alınan ifadeleri o -
kunnıuştur. İnebolu süvarisı Mehmet 
Ali, tahliye isteğinde bulunmuş, mah 
keıne 500 lira kefaletle tahliyesine 
karar vermiştir. İcap eden muamele 
derhal yapıldığı için Mc!ımet Ali, 
teç vakit tahliye edilmiştir. Muha -
kenıe eylulün 28 ine bırakılmıştır. 

Macar Naibi ile 
Hitler mülakah 

Almanya Avusturya ve 
Macaristan konferansı 
l>aris, 24 (Tan) - Macar Kral Na

ibi liortiyle Hitlerin görüşmesi çok sa 

:tnhni olmuştur. İki devlet reisi bil

hassa üç mühim meseleye temas et-
2lıİ§lerdir: 

1 - Avusturya ne Almanya an -
~asmm beynelmilel nksU!amelleri. 

2 - Bolşevizm tehlikesine karşı a
lınnıası 18.zmı gelen tedbirler. 

3 - Almanya ile MacarisUJı müna
tebatı. 

Amiral Horti Almanya, A \'Ustur
:Ya ve Macaristanın iştirakile bir kon-
1erane aktedilmesini teklif etmiş ve 
liitler de bu teklifi kabul etmiştir. 
ltaıyanm dahi bu konferansta ha

t;ır bulunması her ;iki tarafça temen
l:li edilmiştir. 

ltalyan rnembalan, Hortfoin. :uu~
'°liııi ile ~... 6oruşeceğı haberlerini 
~~p etmektedirler. 

l',~ imparatoriçe Zitayı kabul 
etti 

~atis, 24 (Tan) - Eski A vustur
~ ~ Maca:rfstan ılmpP'.n.torisesi ve 
~dük Ottonun valdesi Zita, bugün, 
~apa ta.rafından kabul edilmiştir. 

Dr. Şaht Parise 
gidiyor 

Nasyonal sosyalistler 
hu ziyarete müstesna 
bir ehemmiyet veriyor 
~lin, 24 (Tan) - Dr. Schacht, 

lı'ransız bankası mUdiri Labeyri'n zi

hretini iade etmek üze~ bu hafta 
i,.; 
.. nde Parise gidecektir. Bu seyahate 

~asYonal sosyalist mahafih, hem e -
ltonoıni, hem siyaset bakımından bü

)Uk bir hadise nazariyle bakmakta -
tlır. 

İl"tDr. Schacht Parise gidec.:k olan 
ltı nasyonal sosyalist nazırdır. Al -
l> ~ nazırları tarafından Pe.rise ya
~ an. en son seyahat 1931 &:nesinde 
l'l ~n beraberinde hariciye nazı
~ ·us olduğu halde yapını§ oldu
~ aeYahattir. Bu ziyareı.te Alnıan 
bııı~rlar Laval ve Briand ile görüş -
~lerdi. 

'=---====-=:=-=--......... ======--
r'~-------------~~--~--

L.. ' .,ava kuvveti 
ll" 

lli Utiin uluslann hava ku\'Vetleri-
v a?tııınak i~in gösterdiği teli.j 
~ ha.~hğa \•erdiği önemi yaknı
b" • t;Ordükten sonra, ha\'acılığın 
~ için bir fantezi olmaktan çok 
i., ' canıa. ha.~la sarılacak bir ana 
'ı O)d ~ 
b\ll USUJıu bir kat daha anlamı} 

unuyoru.ı. 
Gö • Ilı~, lderıni &\'ucunun içinde tut-
lJ~ ?Iusıarm halini gonıyonız. 
~ııa:o1a.ruım bir insan ağırb
\'tıı-.._· bombalariJe dünyanın en 
bı:_ ~kan yiğitleri bUe ~ ~ 
...... ror. 

ltiç d 
hava<'ı ~adan mllyonlan hemen 
hUtu lıga ı>ara yeU tinnek, ancak 
(Jltoa n tılu un ayni cömertlikle yar-

ko nıasma bağlıdır. 

Türk lla\'a Kurumu. 

. ' 

İktisat Vekili 
şehrimize geliyor 
İktisat Vekili İzmir de 
tetkiklerde· bulundu 
İzmir, 24 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) _Bir haftadanb~ri Çeşme
de istirahat eden lktısat Vekili Celal 
Bayar, Sakİza kadar bir g~.c:ınti yap
mıştır. Vekil Sakızda Yunanlr1ar ta
rafından çok samimi 'le dostane te
zahüratla kar§ılanmıştır. 

Bugün, otomobille ve i>ernbcrinde
ki zevatla !zmire gelen Ct•lal Bayar, 
vilayeti ve belediyeyi ziyaret etmiş, 
öğleyin şehir gazinosundc1. bf>lediye 
tarafından şerefine verilen ziyafette 
hazır bulunmuştur. 

lktısat Vekili, öğleden sonra vali 
ve belediye reisi ile bcrabeı: Kültür! 
parka giderek fuar hazırlıK:annı gör 
müş, daha sonra lş Banka$ındaki ü
züm kurumunu gezmiştir. Celal Ba -
yar, üzüm kurumu direktörü İsmail 
Hakkıdan izahat almış, üziim ve in -
cir piyasalarının açılışındakı iyi fiat 
tan çok memnun olduğunu söylemiş
tir. 

Vekil, donanmayı ziyaret ettikten 
sonra motörle Ankara vap·ırum. geç
miş ve lstanbula hareket etrni~tir. 

Kuin Mari 
rekor kırdı 

Vapur Normandi'nin 
rekorunu 4 saat 30 
dakika farkla kırdı 

Novyork, 24 (A. A.)' - Queen 
Mary vapurunun daha şimdiden At -
las Okyanusunu geçme rekorunu 
kırmış olduğu tahmin edilmektedir. 
Otuz buçuk mil süratle sf'yreden va
pur, Nantuckette fener vapurunu 
geçmiytir. Vapur, Ambrose fener va
purunu dün akşam saat 21 de geçnıl§
tir. 
Çarşamba günü Cherbourg'dan ha

reketindenberi Queen Mary, Norman 
die vapurunun 1935 haziracında elde 
etmiş olduğu vasati 29,6! mil sürate 
mukabil 30 milden fazla vasati sür~t 
elde etmiştir. 

Nevyork, 24 (A: A.) - Cunard 
Vhite Star, tebliğ ediyor: 

Qucen Mary, Atlas Okyanusunu 
dört gün yedi saat on iki dakikada 
gec,:erek Nonnandie'nin rekorunu 4 
saat, 30 dakilta lark ile kırmıştır. 

Queen Mary vasıU 30.l mil sürat 
elde etmiştir. 

Culiman elmasının 
kaşifi öldü 

Johannesburg, 24 (A .A ) - İngil

tere krallığı tacının meşhur "Culi

man elması" nı keşfetmi§ olnn Sir 

Thomas Culiman, 76 yaşında olduğu . 
halde vefa~etmiştir. 

Sir Thomas, üç bin kı:atlık ve o 

zamana kadar elde bulunan elmaslar 

dan üç defa büyük olan bıı elması 

1905 senesinde keşfetmiştir. Trans -

val hükumeti, bu elması WU7 sene -

sinde satınalmış ve 1908 tarihinde 

yıldönümü münasebetiyle krd.l yedin
cı Edvarda takdim etmiştir. 

Bir asırlık 
• 

sergı ve 
• 

resım 

galerisi 

İş Bankası 
Yarın on dördüncü 

yılına basıyor 
Ankara, 24 (Tan) - 26 Ağustos

ta lş Bankası 14 üncü yılına basmak 
tadır. O gUn banka şubeleri kapalı 
olacak ve ayni gün Ankarada Anka
ra Palasta, lstanbulda Yat klübün -
de bir gardenparti verilecektir. !z -
mirde yapılacak toplantının yeri ban 
kanın Izmir şubesince tesbit edilecek 
tir. Ayni gün bankanın Yenişehir a
jansı merasimle açılacaktır. 

Ortamektep mualtimliğl 
imtihanında kazananlar 

Ankara, 24 (Hususi muhabirimiz
den) .,..- Orta mektep muallimliği i
çin btVada şifahi imtihanlarda mu -
vaffak olanların isimleri tesbit edil
miş ve listesi tasdik edilmek üzere 
!stanbulda bulunan Saffet Arıkana 
gönderilmiştir. Muvaffak olanlardan 
bir kısmına ehliyetnameleri derhal 
verilecek ve bir kısmı da staja tabi 
tutulacaktır. Staj kursları l birinci 
teşrinde açılacak ve bir yıl devam e
decektir. 

Orta tedrisat kadroları 
hazırlanıyor 

Ankara, 24 (Tan) - Orta tedri -
sat yeni kadroları hazırlanmaktadır. 
Bu kadrolar buraya eylülün haftasın 
da dönecek olan Saffet Arıkan tara
fından görüldükten sonra kat'i şek
lini alacaktır. 

Yeni adliye tayin listesi 
Ankara., 24 (Tan) - Adliye Veka

leti yeni bir tayin listesi hazırlamak 
tadır. Bu listeye göre (p kad~r ha. -
kim ve müddeiumuminin terfı, tayın 
ve nakilleri yapılacaktır. 

Barıelon Bafkonsolosluğu 
Ankara, 24 (Tan) - Barselon 

baş konsolosluğuna eski Gümülcine 
konsolosu Fuadin tayini kararlaş -
mıştll'. 

İngiltere kralı Atinaya 
gidiyor 

Atina, 24 (A. A.) - İngiltere kra
lı Sekizinci Edvard'm y:ı.rın Nahlin 
yatı ile Faler'e gelmesi beklenilmek
tedir. 

Almanyada askerlik 
müddeti iki sene 

Londra, 24 (Tan) - Şansölye Hit 
terle harbiye nazın General Fon 
Blombcrg tarafından imzalı ve bu 
akşam neşredilen bir kararname mu 
cibince, Almanyada, askeri hizmet 
müddeti bir seneden iki seneye çıka 
rılmıştır. 

Kara, deniz ye hava kuvvetlerine 
şamil olan bu kararname neticesin
de, 936 senesi sonuna kadar, Alman 
ordusunun mevcudu bir milyon ki
şiye baliğ olacaktır. 

Bu tedbirin Sovyetler ve komüniz 
me karşı alınmış olduğu söylenmek
tedir. 

İtalya el'an gönüllü asker 
topluyor 

Roma, 24 (A. A.) - Bu ayın be
şindenberi tatil edilmiş olaa doğu Af 
rikası için gönüllü kaydı mt~am~ıeıc
ri bugün tekrar başlamı tır. Gönüllü 
ler, asgari iki ~ne hizmet etmek t:.ı
ahhüdünde bulunmak mecburıyetin -
dedirler. 

Alın yirmi sekizlncle Giizel 
San'ntler Akademisinde bir a
sırlık resim tarihimizi htılfı'11a e
den bir resim sergi i ll\'ıhy-or. 
Burada ilk ressamJdnnıızdan bu 
günkü en genç ressamımıza ka
dar gelmi_ş, g~ san'atkiirla
mmzm eserleri t~hir edilecek . 
Sergi dört !'ialona ayrılmı~hr. 

1 - Merhumlar. 2 - Güzel 
San'atler Birliği. 3 ..:... l.Uiistakil 
Ressam \"e He~·l<eltraşlnr Birli
ği. 4 - "D,, grupu. Yani klftsik
lerden, modernlere kadar hepsi. 

Dolmabahçedeki tarihi toplantı 

Üçüncü Dil Kurultafı 
toplantısından notlar 
Dolmabahçe saray)llın ön ve arka 

kapıları ardına kadar açık.. Kumlu 
yollarda ayak çıtırtıları duyuluyor. 
Dil Kurultayı için hazırlanan dış :sa
londa; üç beş davetli erkenden yerle
rini almışlar. Salonun sırtını denize 
veren köşesinde, otomatik çalışan bü 
yük, bir döner tahtn duruyor. Tahta
nın solunda başk"an ve katiplere mah 
sus, geçme tahtadan çok zarif şekil
de yapılmış kürsüler var. Kürsünün 
önünde Dil Tetkik Kurumunun ılk 
harfleriyle, kırmızı ve beyaz çiçek
lerden örülmüş güzel bir buket gözle-

• 
ri, kendine çekiyor. Her kürsünün 
önünde bir mikrofon .. 'Sonra, arkada, 
bütün salonu baştan başa dolduran 
geniş koltuklar... • 

Salon, yavaş yavaş doluyor. lşte, 
vakarlı yürüyüşüyle Nafıa Vekili Ali 
Çetinkaya, işte sevimli yüzü ve o 
meşhur gözlüğü ile Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü! 

lşte bir mektep öğretmeniyle tatlı 
tatlı konuşan Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya! Bir vekil ve bir öğretmen!... 

Eski devri ve o denin bir nazır 

paşasiyle bir mektep hocasını düşün
düm ve dün ile bugün arasındaki 

fark, başımı döndürdü. Memleketin 
en açık bir tabirle kalbur üstü ka -
lan bütün ileri gelenleri, başta en bü
yüğümüz olduğu halde, buradalar. 

Belki de, hiçbir çatı altı, Dil Ku
rultaylarının açıldığı güne kadar 
memleketin bütün seçilmiş şahsiyet
lerini böyle bir araya toplamamıştı. 

İşte Başvekil İsmet İnönü önü
müzden geçiyor. Kendisine yol aç
mak istiyenler oldu. Fakat o, eliyle 
mani oluyor ve bir gölge gibi sessiz 
ve gösterişsiz aramıza karışıyor. Ken 
di kendime düşündüm: Şu Dolma
bahçe sarayının süslü dekoru, eır -
malı spoletlerinin panltrnı gözler kc:
maştıran nice tahta sakal sadrazam
lar gördiı. 

Fakat bunların hangisi, bu hepi -
miz gibi giyinen, siyah kısa ceketii 
njşansız ve apuletsiz Başvekil kadar 
milletinin sevgisini kazanat..ildi. 

Salon artık, baştan başa ,folu .... 
Radyo hoparlörü ilk ses tecrübeleri-

Herkes ayağa kalktı. :Atatürk, bü
tün safları bir anda ihata eden o ha
rikulade bakışlı gözleriyle, bütün da
vetlileri ayrı ayrı selamlar gibiydi. 
İstiklal marşı bitince, sonu gelmiye
cek sanılan sürekli ve heyecanlı bir 
alkış sesi duyuldu. Atatürk yerine o
tururken, Maarif V:ekili Saffet Arı
kan da kürsüye doğru ilerlemişti. 

Mikrofonun önünde: 
- Atatürk.. Bayanlar.. Baylar! 

dıye söze başladı. 
Sesi, hareketli ve heyecanlıydı. 

Dil Kurumunun verimli çalışmalarını 
kısa birkaç cümlenin çerçevesine sığ
dınnak suretiyle geçen yıllarda yapı
lan ve gelecek yıllara saklanan işleri 
anlatarak Üçüncü Dil Kurultayının 
tarihi celsesini açt1. Maarıf Vekili, 
çok alkışlanan bu kısa nutkunu bitir
dikten sonra, tekrar ayağa kalktı: 

- Kurultaya bir başkan seçmek 
gerektir. Sayın üyeler, lütfen reyle
rinizi kullanınız! 

Bunun üzerine Necmi Dilmen kür
suye gelerek, Maarif Vekili Saffet 
Arıkanın Başkan seçilmesini teklif 
etti. 

Eller hep birden, alkışlar arasında 
kalktı. 

Saffet Arıkan, Başkan seçilmesin
den dolayı Kurultay üyelerine ve 
müzakereleri takip etmeye geldikle -
ri için, sayın ecnebi dil profesörleri
ne teşekkür etti. 

Bundan sonra, Kurultaya, iki as
başkanla dört sekreter seçilmek Ia
zımgeliyordu. Asbaşkanlıklar için 
Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı Ba
yan Afetle, Kamutay Asb::ışkanı Nu
rı Conker namzet gösterilmişlerdi. 
Sekreterliklere İsmail MUştak Maya
kan, Esma Nayman, I<,aık Res\t, Ba
yan Zerrin Dilmen namzettiler. Nam 
zetlcr, başkanlıklara ve sekreterlik -
lere seçildikten sonra kendı yerleri· 
ni aldılar. 

Bayan Af et, kürsüye gelerek baş
kanlık kuruluna seçildiği için kendi 
ve arkadaşları namına teşekkür etti. 
Tarih Kurumu ve Kurultay Asb!lşka
n:, son derece sade giyinmişti. 

Sık sık alkışlanan nutkunun bir 
ni yapıyor: cümlesinde: "Türk kadınlığına dil ha 

- Allo .. Allo... reketlerinde yer verilmesindeki ince 
Üye safları arasında çıt yok. Bu dikkatten,, bahsederken bilhassa he -

sırada genç bir adam gösterdiler: yecanlı görünüyordu. Bayan Afet, 
İki elinde iki baston, yürüyordu. H.o- nutkunun bir başka yerinde şöyle 
matizınalı ayak~a.nnın vcrlfiği ıstıra- diyordu: 
ba rağmen yüzü sevinç, merak, he - - llk yurttan ayrılmıya mecbur 
yecan ifade eden tatlı çizgilerle doiu olan Türkler, göç yollan için güne -
idi. şin kılavuzluğundan istifade ettiler .. 

- Kimdir bu zat? diye sordum. Atalarımız Etiler, , güneşi sembolize 

Anlattıklarına göre Avusturyal; etmişlerdi.,, .. .. .. . .. 
bir dil alimi imiş. Türk dili üzerinde Bayan Afet sozunu bıtırırken: 
kuvvetli etütleri varmış. Bütün Ku- - Bize her hususta "güneş,, olan 
nıltay neşriyatını tercüme ettirmiş, z.e~a ışıkl~rı karşısında tazimle iği -
dil inkılabımızın ana hatları hakkın- lırım, dedı. 
da esaslı bir fikir sahibi olarak mem- Bu sırada bütün gözler, Atatürke 
leketine dönmek istiyormuş!,, doğru çevrilmişti. Bayan Afoeti şid -

A k .k. b detle alkışlıyan kurultay, onun şah _ 
yu ... ?cab'l 1 1 astonun yardımiyle sında inkılap devrinin kadınını ela se-

ruye ı en bu sayın profesör, duğru 
1
• 1 1 sıınu ı"ster . .. .. d b" k t d am amış o uyordu. Bundan sonra · senız, gozum e ır a a- D"l K . 

ha yu""kseld" B f ı urumu Genel Sckreten llırahim 
ı. u eragat, ancak ken- N . D"l k '" .. 

dini Hm - k" 1 d .. ecmı ı men ursuye geldı ve ge -e vermış ımse e~ e gorille - 11 bilir. çen yı arın çalışmalannı anlatan ra-
Sa porunu okudu. 

at tam on dört!... Saflarda ani . . 
b" k Dıl Kurumu neşrıyatındnn bahse-
ır ımıldama oldu. Bütün başlar, derken: 

bi randa büyük merdiven tarafı -
na çevrildi. Ta.m bu sırada istiklal 
marşı çalınmaya başlamıştı. 

Atatürk, yanlarında Başvekil İs
met lnönü, Londra Elçisi Fethi ol
duğu halde salona giriyorlardı. 

Bu resimleri birihirlerinden 
ru,la ayırmıyara.k oldu~u gihf bir 
re:.im galeri"ine denedilehilir. 

- Cep kılavuzları, herkesin uyma
sı mecburi olan bir buyrultu değildir, 
dedi. 

İbrahim Necminin raporu her pa
sajında §iddetle alkışlanarak, sona e
rince, Başkan, toplantıyı, yarım sa -

Bu bir fırsattır. Hükfunetiıı 
'"e Belediyenin böyle bir fır atı 
kaçırmı;rarak bu resimleri ıc;erı:i 

den sonra derhal şehrin mi.ina
ipçe bir binasına naklcdivcnne

.,j kiifi gelecektir. 

( 

içim sızlıyor 
Peşte: 20 Ağu.stos 

Budape,. teye bir bnyra.m günü çı· 
kıyorwn. Her taraf kapalı, yalnız ha 
va, kahveler ,.e kadın şem iyeleri a
~.ık. Macar tarihini bilmi)·onını. Bu
g'ünkü bayram bir milli bayram imiş. 
(Dün de yazdım ya] I tçfan Azizin 

Viyanadan Peştese name yazıp 
Margrit adası denilen Tuna ndasınm 
bir otelinde yer tutmuştum. Otel 
liiks, masrafı tuzlu, merkezden uzak. 
İtoime ı>e:k gelmedi. Bütün büyük o
tellerde olduğu ~bi kapıcılan ve ka
tipleri adama para afrrhğınca hür • 
met ediyor. Gelen yolcuya kn~ıknı
yazı ("ren•ranı;"m tiirkçesi) )·apı

yorJar. Gidenin <le bir Juıst.ahk ka
dnr ç.abuk ,::itmesini istiyorlar. Otel· 
cinin ~özü yolcunun eline aşık. 

:Elinizi gö terirseniz bu aşk dcl·am 
eder, göstermezseniz başka rna fı.5ık 
olmak üzere sizden yüz !;elirir. 

Bir otel katibinin miişteriler önün 
deki kibarlık ta\ırlan ka<lar ainirime 
dokunan şe:r yoktur. Bö~·lelerinin 

hakkından Amerikalılar gelir.l\la•üın 

ya Amerikalılar mazisi ohmyan, eti
ket dü~ünmiyen bir millettir. Böyle 
çıtkınldnn, fraklı, lineli hizmetçile
ri olan biiyük oteller<le herke.sin frak 
giydiğ"i yere pija\na ile, ropd<işa.mhr 
ile giderler. Lakin kimse ses ~ıknra
maz. Çünkü sonra <lolarlar akmaz. 
t.Jzatmıyalım. Bu mürai kibar yerden 
çıkıp şehrin merkezine yakın bir ye
rine taşındım. Henüz Pe.,te hakkın· 
da muhta ar bile bir §ey yazamam. 
Ancak şunu ~·azamn. 

Bizim için İstanbuhı seyyah sehri 
yapmak, ecnebi celbetmek hele bura
lan gönnü~ ecnebileri memnun et· 
mek <;ok nma ~ok mii<jkül bir iı:;. 

Utanmasam muhal diyeceğim. Çün
kü son <lerece güzel bir tabiat. Kilo
nıet re ile ölı;-ülcn \'C her tarafı ren
gftrenk gloyöller Ue süsll'nmi~, yem· 
yeşil ~imenlerin ortasmda tarhlar. 
Kırmızı topraklı tertemiz yollar, a -
ğaçlar ,.e en modem oteller Ye gazi
nolar. Kaplıcalar var, plajı \'ar, oyun 
yeri var ' 'e eğlence yerleri 'ar. 
•. ~öyle yerden t!Jktp bize geleni e 

He nvutnr.nğız? ! Bu i~i yalnız ıs-. 

tnnbul belediyesinin 7.aten i , ai;Trlı • 
ğınllan iki bükliim olmu omuzlaıına. 
~·iiklemek ve tstanhulu hir cyyah 
şehri ;\'apma işini bir belecliyenin tek 
başına ÇJkabilE-ceği bir me ele zannet
mek hata, hata, hatadır. Istanbulun 
bir sen·nh ~ehri yapacaksak bunu 
hf'r şeyden en·eı bir hükumet işi say 
malıyız. Çünkü burada turizm ile 
hükumet uğra ıJor \ 'C bu bii)iik ik
tı adi te.şebblis kuneti oradan alı
yor. 

Peştenin turizm ~·önünden bo ha
lini görünce iı;im ızla<lı. İstanbuhı, 
Pet-te gibi gi.irmek ümidim sarsıldı; 
yıkıldı dl'1mi~·eyim ama çatlıulı. 

Pe.-,te Orta Avnıımda hiçbir yerin 
rekabet edemiyeceği bir ~ehir olm~. 
Bundan sekiz on sene en·eı bir kere 
daha gelmiştim. O zamanki halile 
~imdikini mukaye e ediyorum. Ara
da bii~iik fark mr. nu hızile de. 
,·am eder e Peı;te on sene sonra Pa
risi çok arkada bırakır. Ona seyyah 
hakmımdnn yalnız Akdeniz Riviye .. 
rası belki rekabet edebilir. 

B. FELEK 

at için tatil etti. 

İkinci celse, tam saat on altı bu· 

çukta uzun zil sesleriyle açıldı. 

Atatürk yerini işgal eder~<"lll, Ku· 
rultay üyeleri gene hep birdeıı ayağa 
kalktılar. 

Genel sekreterin raporu encümen-
lere havale edildi. ' 

Sıra, Yusuf Ziya Özer'in Güneş • 
Dil teorisine dair hazırladığı tezi o
kuma.sına gelmişti. 

Yusuf Ziya tezini izah etti ve son 

rıı dediki: 
- Dinimizi, dilimizi, fıkrimizi , me 

deni ref fahımızı hep güneşe borç
luyuz! 

Yusuf Ziya, son söz olarak Atatür
kün patlak dehasından bahsetti •Je: 

- Onun dimağında bir ateş \•ıırdır. 

Volkanlar gibi feveran eden biı ateş! 

Bu ateş, milleti için bir hidayi't me

şalesi olmuştur, dedi. Yusııt Ziyn, 
eJkışlar arasında kürsüde."l iıı:ii. 

Başkan, bugün saat 14 te tckı ar 
toplanmak üzere, Kurultay içtmıaıw 
kapadı. 

Salnhnttin GONGÖR 
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yaptıracatınız •lıortaları on iki aylak taksitte yapmaktacllr. 
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ti.rnWardan noktalar dfgOmfttf, Bu mit. büytlk bir korku ile ltir.._ eyle- nı arttırır ye ti eulalarla bu doktorlara kendilerini için cfflhuliJe a.lmnuyuübr •adaı ı ~ 
parlak illtikbal meruimin~, bir mili- mitti: • Hele b~ar malrinMinin icadı in- muayene ettirellllrler. • C..rllfeel 111111 ıd 11• 
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\'ana; Mfaıetlerdtn sönderilnüt olL'l ta, Ahmet Rısa Bey kulunuzun götı - Uatün olmak pyeaine v~. Bu- < Göı mUtehumr > CaPicflu Deniı Klt1"8 amel dlatmulnm 10 .,.,.. S11ı1r lwe•lll 4Dt1 
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pdrerek mtl8teııat ve alaylı tebee- rette beyanı mtltalfa ettikleri, elbet· kuvvetleri tetkik etmitler ve yalnız Atay <Dit Tabibi) Iat. Belecllye1i pUartMl sbtl 1&&t a1tl4a ...... Allıl ._._... .... 
dmlerlt ıWUfmeleri kli. te batın .. bınenta'dedlr ... Halbuki, o o iuvvetleri kull~ardı Halbu k&l'l•mda. Çarşamba l&&t ıe - 12. ~,.ca- ... ~ 

Jıllmleketin "httk6metin f1I anda am•n• nazaran; bugUnkil vutyet ki buhar kuvveti tabiatte y~ktur. ~ Dr. Münevver Onet <Dit Tabibi) 8ul- jmdan aıalann mellkf1r sla WM&tte •-• , .... 

marus kaldJlı fecaatta ~ kadar daha çok naziktir. Olabilir ki, eski nu inalı kendiat bulmut ve onunla taahmet ttlrbeli Babılli cad. No. 18 kltıbe tefritleri rlea olaar. -11111 
mQteeMir s6r1JuniJ81l Damat Ferit doetlanmız olan ve bundan 80Dra da tabiate salebe etmiftir. Avrupa me- 8a1ı saat 1&-18, Dr. Ştlkrtl Bbmı 
Pqa, beyas b()yab Ye un pirine; ba· doetluklannm idameleri temine ça- deniyetini daha önceki medeniyetler- ( S 1 ~ f r m tl t e h a ı • ı • r ) 
ealJ uclaNt latimbotu ile vapurdan re htı1u düveli lliyeye k&l'll bazı na den ayırt ed~ fark ta buhar makine Hasekı kadınlar hastanesinde. Her- Bu ayımmla çıkacak bnc DlfJlele
lerek nbtıma ayak butıiJ zaman, hot .a.ler möylenlr. Bu 11Uretle de. sidir. Avrupa medeniyetinden önce ~ saat ı0-ı2,ao, Dr. Iamail Ziya mta, bir yanlqbk yUltbldeu. ftktindf' 
amur" ••metinden hiçbirfey kay- cl08tlarmm stlcıendlrllerek bir an OV• hiçbir medeniyet böyle tabiatte m (Smir milteha11818ı) CafaJQğlu Kaı-- ---------
betmemlt bir •&liyette kil. Ylbiln•: ft1 akdetmek lateclltimis .wıı, aks• cut olmıyan bir kuvvet icat eder:; 1ıfmn kal'fl8Ulda No. 2f. Herctin sa- m&tba••• ,....._le. ,.maki•· :& 1.:..J: ... ...,. -
ı-tır ve hacaleti lfMe edeD bir m&· mete ufrayıyerir. tablatten u.tnn çıkam&llllfb at 1~18, Dr. Rlfat Çalil (Sinir mi- ymma llallultn'· • • • 
na bulunmak IU tarafa dunun; btll- Vahdettin lilkflt etti. EnitteBi "'~- Buhar makinesinin lcadmdan aon- tehaunn) A-1lara cad. No.11. Kat 1. ~~: T ..... ~udıt
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ld8. yaptıir itte muvaffak olanlara rlt Papnm bu miltaleumm ne le- ra ln8anlar en· &iyide 11evdflderi teY Cumarteet eaat ll5-l8. Dr. Ali Rlza Nitaa tablo, 2 ..... c.~ ...._ ~ 
mah8UI mal'tm' tıt ~ bir lünde, ve ne de aleyhinde hiçbir fikir olan kendi vtlcutlarmr, en siyade be. F • 1 k < O P e r a t 6 r l G u • Karat Saylavı Murt Ural'• lrm ~ 
telan De lltikb&llne plenlflrl dlmelr· beyan edemedi. ğendilrlert lca.t olan buhar makineei- reba ha 1 tane 1 i Yerıibahçe Bayan Mellbat Ural Ut Jıl&delı Tet- ,.-~------....... 
te, ",.-.adar etDeaJeıre. Jl&ftl itte bu eırada, bütün 'l'Urlderin ne teşbih etmif)erdir. Hergiln 9 - H, Dr. l'uat Hlmit kik ve anına eutitld teflerinclen 

: oı ıı..-- - ...,._ 111,.. blplerlne 1ılrel avuç lıMloımlı idil 11u tAfblhl ilk dıifa olaralt ~ :".:ıo.<=::"~ ~~u ':!. ..ııı Teldıdll 1171&.,, llümat l!a· 

da:....:=.~ _ _. ao~f!».:: ;!J'lıa»m fil~ m ct; Kllım (~) Sth1ll1e mi- lim Kutuk'un alpnıaama~n mUna-

•'nr"t .ifük],eaw., !laf. fW>f l1t lrtbf'.Rtü' Tevfik na M ~~n Mka, cu- . . .. 
ltoktodan, wyallut hluda .Adamdan Bey) di. dililfMiiw Dire~mıki Dr.) Y =111»-:uye mutehas- liyafetl tertip ecfümıtık. Ziyafette 

pla; ve ta ada ba memleketi, bu Her ıqtıhim vakada en ljrenc; Ye en nedir Ve malduenfn ifl nuıl bir ha • ;;'ki Be : Ü-, brtmmda pek çok tanmm• · JleY&t ta huır ba· 
lltlk6mltt lbata .... fell.kete aı.ı tiksindirici bir gebre ile ortaya c;tkan relcet Jılad etmelrte. uuvlanmmn m· Kıy ap. n::: :!h Dr. E; hmmqtv. Yeni~ IUdet1er dile- •----A•ı•lu•aa-•K•a•w-•~ 
laiOI* allb ~ Wlel•wrlyetl· bu mtf)i.ur adam; bu .efer de, etkln herbll"bltn 'VUlfesl de bareht lıUI1 m cıman .,. m uuu riL 
~~~~·~~~~~~~h~-~~ ~~·~~~~~!-~~---~------~---~~---~ 
u. mak, nth ~m acWtmı hiMet- o nıozt>t gibi btıyttıc bir adamın 0r. 1bun Sami ..,!.,Büteriyoıot>. Dl - Ant t trah .. cad } • rb"'O 

l'wlt Pqa; doinıca nraya gitmlf· ttnneden yaldmh bir hap gibi vuttur- beyle bir ı.tblhf ~ yaba.na atı- Y&Jl10lu Sultan_mut tilrbeeı kar~ ep e Om mu e eSJ 8 , 
t.L Ve Vuıt,eti. Pldifüa izah eyle- mak nstfetrini denıhte etmiftl. laman. Onan lem arkumdan bir- ı11111da 113 Herrttn. her N&t, Dr. Ali 

miftf. Oman kaaa&U.. naaran. 8ulh Rıza Tevfik Bey bu vazifeye eneli çok fUozoftar, hekimler fetbibi ge • !:,. A=' ~lotl :· ~ 37 :r· 
1lonlerinlinıa t.kllt tıttlll maddelw; kalemi ile batlamıştı. Münevver Tllrk nltlettfler, ı.flir ettiler. IDMnm vll- Af (Sinir mu::.). Sdıh~~ .::: 
llusbln ll,..t lll'&tiM ,en pyet blplerine 4amJa damla bedii sevk ve cudu umuıl h~ bir m&Jdne)'e dQriyeti kl.l'fl8ll'd& il--''.. Y14 te 
tabii kil • .,... b11 ftlllJet ~ tür akıtan .. Buan nee'eler içinde beultildlkteD bqka. bip 1* ta· ' -•-

4 

bir Jllltldlllt obrl1mayıp ta CKmı- COl)turan, buan ela bu fani elhanm tumba malrineei - hem da kUftett 80lll'L 
feirW ~ &lly9ıll) ~- hlfU)derlıd m acı beliptlerle ~ Jla 1elurl11 ~...._kav · 
eet alaru.; tmıkem lıDAM w ...._ anlatarak btltün vicdanlan 1unı1ar • vetiade 111r ••Mm_. oilill ....... '-"'-'-- Çankırı M...._ Rilat OnGr ~- . ..,.--: 
mt) mn Wur ~si"': daa w ftfllDI emellerden uaklqtı~ de herMri •ben UM 1ıalYwtlıu9e .... 
1'lr mllMlt 90lll'& 41&; .bllbı- lnlft- na a. TeY1'lk Beyin kalemi; bu binr ~vell ,hullaa 'Mr muv bir ÇaUln me1Maa Rlfat t.Jnlr. ,.ar 
te8- 91 l'ruia ~ Yledaa ..._. da A1tmclar psete8lnde usun, tt1rıtl makine J&)'Ildı. &ilrıll Oaldldar tramvaymd& Dip .O· 
ft ........... Ma1et edlJerü btl· pelr uawa MI' makale yazmqb. Vala4, m.an Yilcudile lMabar m&ld· te.bidM vefat etmtattr. llUat Cnilr. 
1L'tmedıi ftllywtlue daha mtlult .. Jdl.. B- TeYftk Bq o unn mablellln· neli arumda beUerllk yokf değildir. puar l&balu aat dna Alotru yanm. 
1er verme1r llltililaU ....t idi. de; yakin ınuldm, ummnl barf>ln Buhar maldwl nuıı kömtlrtl yaka· da seVC8lll ve ooaatu oldutu halde 

(ı.tltnt oluu tun ü anedeHm mem'uliyetlerinden. Tl1rk milletinin rak ondan aldığı kuWeti hareket Beyollmıdül 4Mnden Köprllye lnmit 
M, Damat Perit Pqa ruh, ııt.tyat muiıinden bahlediyor; Ye btlttln mtl tekllne çeviriyorsa in8an da yec11tt ve vapurla OıkU.dara ~mittir· Ora· 
w l.hllk ttlbarlle prt' bir 1111'BUiye- t&1ea ve iddialarım, töJleae huWa yemekleri eritir, ~ar ve hareket dan Qamhcaya litmek tl.re tr&mva-ı 
te malikti ... Kemell, yalıa 8By1erdt. e)'lt,ordu: hbd~er. Adalelerimiz de birer ma f& binmltlerdlr. 
takat. 1de1lir amaa ba yılanı, yalan 1 - tJıaaml Barpt.e ,...._ 11atao nivellya, blblmls de emme; buma Tramvay Kmklıya geldiği aırada 
8BJlemJt olmak .. .e,temed ... O 11111.._ Tlrk adlletl --'*"'· bir tulumbaya bemer. Rlfaı. bir fenalık ,.ımı.. bir Ud da-
Ja)IDI ~ daldkadan lttbUen, ı _ ftn milleti, .._, -- Fakat edebiyat tetbUılerinde bile kika IGllra da ftfat etnıiftir. Tram-
9"91& kmdlll ClllU bir 1aüfbt olarU llıMI ... IÜlp olJnM..-. pek ileri lltmemek lbımdJr. lleeell vay dunnut • ..._ btr doktor pti- flıill!. 
t.ellkld eder; o ya1am hayıllnde m- 1 ltlllf Devletleri, 'llr lnaaa ,eeaatte bir ula gibidir dedi- rllDUltb'. 1Ufatm bip aeırte.inden Antep. (Tan) ~ Aate)ıte Traholll ................ J«le .... 
wtıe t.iller• ......... ... "9rfn - Eler _. - _.._ • llmls vakit andaki '"'-ht _.._.... vefat 9ttill u'••'•llbr. Alltıline ta- tedir. Burada on .. ptakh Wr ••••• .,. ........ bir dtaptDW' wr 

• .., .... el .,_.., "8rw .. - ---.ı .....-~ ile ICllriL fullyettedlr. l!llhlll19 tefld'ltl mvnt••Mlr· 'il ,ualdl __.... 
1tlr ma w bMatle ahhbok. mut .... lılr ..... tıMlıl e1111ek ..._ ancak feCUttlr. itte o ı.dar. Buhar '8D wt 1911r1a m11ııım bir llltlJU*d brtılamıltır. Yukanld reelm4*. 
laka oma U.. .,_... ...... Damat illa ••llldlr· maldneıdle 1uan arumdald "veçhı top tdallat " Trüomr~le 1Dllllurlanm Trabom hııııtın-1 batM.'"'• 
IWlt pep•• • kunetl tarafı; 'bu. ' _ ftllE mlllMI. •el•I dtbaya- tebeh" te yalnm karbon ~arak ve •yy&r doktorlarla bir an4& &lz1l1c>rm. 
11ma kunetl teli. Onun iQbıc1ir ki; Pa- .., ......... •J&t ,.... ... isti • hareket hlaıl etmektir. nerlslne gi- T A N 
dilü Vahdettin si>! •ki bir adam ,.na• • .-ı tle\'ltıt:lerde blrlala denek pek yamhrm. Bular mak(ne
blle, bu alunak Mtıma hwııme; w _ .;.. lqnılerla _ ldmaJell- li ,.ınız karbonla itine devam edebi· ! 
bayretepyan blr~e,eonu- ~ lir, halbuki inaanm yalad karbonlu 'aONI VI iL.AN tARTLARı A il& bdar ondan a~.) • 6 _ • ·.,t.. hDUmda hanıb& e- maddelerle devam edemlyicell vfta. 

t1amat Jterlt Pata11ı bqmdan .,.. .. 'llltdee ,.,..... ...... .... mlnleriD keeftndenberl meydana çık- B . . B ğ 
auna lad&r dinli,_ Pldltah vahdet· ...... • llllfbr. asım evı n ı n aetı ı 
tin; ~ ol4alu ..,. b1nll etme- • (Aram ,...1 lman vtlcudunun bir cihettAııD ba- 1 •

1

: • • ~ : ~ ~ "'i : ı 11e "" ltltabm ._. 
Ji a&ılBI 11Mtiı.....,'4tl- Vakla. bar mıkbatne ben.eme.t tunu ıa 1 ı .. ~ .• , • '• tt - - _ 
tWla .., ......... ~ kat'- pat eder ki, bltUn tablatte oldula si- ' ,... • • ı• - • .. ·=r 
.,,_ ..-u dllt*- rüat ba tak· T.,,.,. •• Lf• 1aa,,...ıarı b6 1uan vtlcud11Dda c1a fizik n me . 1 ~ 1: 119 a.11111 .. , ... , 11 ::. 
Uflm, w bbul ecUvenne'9 ...._ Bir .-. otdula siM bll ,.ı ela IO Jwdk bnualan carJllr. l'üat m.u • • Dlını• ......... • 1 • ~ • 
* .._,._., QllM, ......._ u ~ ,.,.ıaeü af• ~ Ylcu4una Wdm o1an ammıar ,.ı. ~"'=' ...... "• ...,. ~ 11 o. .__, Welllft 
t* J'llrl ...... - W t.dla, b11 ,..._ .............. Y.ım.. dl- am bunda tbmıt ~. Kbn1a ... • 11 ... ,.. 7I ••• ~· ........._ ı 

1ı1.;...ı...... .... •••••• .1 = ... --- ...... k*1e ~ ~ 1111' 1i1pa ..._.. 1w -•l•ı ater 1laJftmDe tanare .......... ela bllJtlk, ,_ ~ ıW1b1t • •••· ı re. ı 71 M 1~ la 
~ hlldbn '9l"llltatl- omm 1g1a, ~ mlltterem ımtıUfanirdı. • lflerl vanllr. ... .. - _. • .._ ı ,. .,.....,.. illa••••• 
derin derin~ 8CJlll'&: .... Ud Mı1lk •Jl'BID ~·· •• ..... ftJDoiMe. ....... -- r.::: a ........ , , • .... .... 

_ P9k &il. .. i'abt. 1'a muıhedeyl dlB ayrılmlftlr. Bu ~ IO atu-toata dl Ylcachm11 bUablltb buhar aauıne 1 
'"'"" """'9 ~- ' ••• •••• o so Yelal lftttll'I ~il .._.. 

tmaııyabllmek ltls en enet. kendi· nJms safer ba)'l'UDt tMlt edileoektlt. lhıe benzetine buhar makinesinin ., Aakert Mektepler lota 
1Dllt m•'ull)'ettelı lmrtaraaak lbım.. Bil baJn,m lçbı Beyuıt ve Tablmde kadrini -dllttlrllltlt olur. Buhar maki- _._ .... __ mıılli______ Ytnt ~ ... ı._ .. 
Bunun i- Üy flyle bir 111 yapans. tribUnl• tnp ettirilecek. bllylk bir DellW kendi vücuduna beueteret t- ıarca ve qluea ~ clanİlacluı ifl- f S ~ .. ....,.,. J:nıell, 119uh.S.yl ima etmek W• l*Jit remni yapdıcakbr. 0 ıtm, res- cat etmlf dmet olur. Halbuki haki- ,_, ima \lllcmfandaa "8laa d&J&- • Cıt- llrlt..... ..... .... 
1"lrlJl'4 i k... ---Ma ~ mi daire w milw•elerle mektepler kat eyle dejildir. Rubu maktnftlt ta· mkb bir lnmetttr. (.&. ..................... ,.~.,~, .;;11;n:.;•~·~•:•;•;••;m•;llidi;i"1i· .... İl! 
... ~ hamtans. 8aDra da bir ap.Iıdlr. fUtte bli' mf8li butwrmıyan, h.tt& - w-w·· • .,. 
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TAN 
Elündelik ga:zete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Y ailman 

?an'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temiz, düriiılt, ıamimi 
olrnak, kariin aazetesi olmaya 

çalıtmaktır. 

1 

--ı 

Günün meseleler~; 

Niçin yanıyormuş uz? 

1 stanbulun yüzünde birer Ha· 
lep çıbanı gibi yer yer görü

llen harabeler, yangın yerleri daha 
henüz hatıralanmızda lzt kaybolmı
)·aıı büyük fM>ialamı e.~ridir. 
Yangın Istanbul içbı bir afetti. Ve

ba gibi, kolera gibi bir i.fet. ~tCC} bir 
defa başladı mı idi, ale\·den bir de\· 
gibl. Istaabulu yutup gidiyordu. 

* lierşey var su yok! 
~ unu geçen gün Stadyomda 
li;t ya.ptmlan itfaiye ba~Tallllllda 
~Ördük. btaııbul 1928 tarihine karlar 
htıumbacılann eUne terkedUmh;tl. 
hunlar omuzl&rmda küçük bir sandık, 
Y'abna.yak, don gömlek yangın yerine 
koşa,r, ya.ngmı söndürmeğe çal.ıŞU'· 
la.rdı. 

Stadyomda bunun tecrüheflllni yap
tda.r. Ortaya ahşap bir kulübe getir
diler. içine gaz döküp ateş verdiler. 

knıec1en yangm ha.beri verildi. Bek· 
~Uer Te köşkciiler bağırdılar. Tnlum
baGJa.r ommlamıda tuhmıbafarile sö-

' kttıı ettiler. Renk renk g6ınleklerile 
lnıltibenin etrafını sardılar. Bortnm

l&l'Du: açtılar. Tulumbanm ba.'l)ına J:~
tiler. Fa.kat •.• Her ~y var su yok. 
!rel"kos borulan bomboş, çeşmeler ak· 
ltlıyor. Ev çatll' çatır yamyor. 

Mhayet bekçi omuzunda iki teneke 
111 ile göründü. Tulumbacılar hücum 
ıttner. Sulann yansnu yerlere tlöke
l'ek tenekeleri kaptdar. Tulumbaya 
~ttılar ve işletmt>2:e ha~ı-ıı1ar. 
tı'a.kat ~J4R a.kan 11u h:ııh~e sula
•ııak için kullandığımız hnrtnmdaki 
~an daha az. O da iki dakika.da bit
tt; 

l:r-Jıtııl§ttıar. dldfndner ,tepindiler. 
)'akat ne yapabllirlerdl. 
O iraktt nlçlir !finryommşoz anla

drk. Hatta niçin bütün bu htanbulun 
lctiı olup gitmediğine şaştık. 

~ 

~otörleşme 

a tfalyede mot.örleşme 928 t.e 
başlıyor. Ancak ondan sonra 

hngm söndürme tertlbatmm mii
kemıneleşmeie başladığını görüyo
tıız. 

Mot.örlti. ltfıiye Avrupada otuz se
~enberf n.rdtr. Biz ancak on ıııene 
tl"Vet bundan istifade etmeği d~ün
lbUı,üz. 

· :Btitün motörtü ı,ıerde gerideyiz. 
~edeni dttnya, motörlt sanayte tathik 
tıllett asır oldu. Biz bili. el onayiile 
1$ ~Öl"tt)'Onız. Yeni at:tılmuz f3brika· 
~ bile çoğu, claha küçük birer 
•t.eiyedfr. . 

Anupa 1918 denberi tayyareyi na· 
~ vurtam olarak lrulla.nıyor, biz 
~dl başlıyoruz. 

* Sirndi kurtulduk mu? Y angm söndttnne VMJtalan mo
t:örleıı,mekle yangından kurtul· 

8uk imi f l'Uzde doksan evet. Fakat 
tı.ı.ıamen değil. 

9ünktt biz yangını ttöndürmek için 
~rtibat alıyonız, yangının öniinü al
~k l~ln değil. 
"'-~bıeına, tiyatro, fabrika J?,ibi kala· 
"'Llık insanlarm bulunduılu ve çalıştı
~ hlnalann c;oğo hala ahşaptn-. ve 
~ t~rtibahnı haiz de~ildir. neJe
:1Y~e yangmm ön\ine ~~ecek terti
atı l\hnakla meş~l bir hiiro yoktur. 
ltan<.a "ancm"ldan korunma yollan ~&.. •• ...~ ~ 

~rl'tllmemeıkt.edir. 

l' Ya.nınnı ıııöndürmek 1)i ~ey, fakRt 
h aıı~nt ~kmMm& mani olm:ı 'k da

l ntlihlm teydlr. 

--------------
Ölçü ve tartı i.letlc•ri 

\> Ölçii ve tartı iletlerinin muayene 
de damgalanma işi bu ayın otuz birin h: hihayet bulacak, bir eylfılden iti -
lt ~ kontrollara. başlanacaktır. Bu 
laontronarda muayene yaptırmıyan • 
t ~-hakkında kanunt takibat yapıla • 
a"ltr. 

ae Af.i,aj reımi ind,r:1ecek 
etı:xı ~~dıy: ~.fişaj resimlerini tenzil 
tetk~ duşunmektedir. Bu hususta 

ıkata başlanılmıştır. 

T A N 

Asi General JI alla ordusuna mensup a~kerler bir ateş esnasında 

.1 

• 
• 
ıspanya 

Sokaklar ceset ve kanla dolu 

insanlar mezbahaya götürülüyor 
bir yayhm ateş! işte o kadar! 

Badajoz' da hayatlarının son lan na birer kurşunc' an nokta 
konulanların sayısı 1500 den fazladır 

Elvas, 22 (Portekiz hududunda) -
Badajoz şehri iki gündilr bir ölüm 
sessizliği içinde. Asi kuvvetler ve bil
hassa Fas kuvvetleri çete pfr~dı 

bombardımanla tnhrip edilmiş evlere 
girerek, eesetleri kaldırmaya çalışı

yorlar, ve şehir sokakları yıkanıyor. 
Mı:ı..k~at kan lekelerini, ceset parçala
rını ortadan yok etmektir. Fakat 
caddelerde, yıkanmış olmalarına rağ
men, yer yer görünen lekeler dahili 
harp denilen bu muazzam katliamın 
izleri görünüyor, ateşin cinayetini su 
temziliyemiyor. 

Şehir ölüm sessizli$ti içinde demiş

tik. Bu sessizliği iki kat dehşetlendi

ren birşey daha varsa o da, dükkan

ların kapalı oluşu ve hemen bütün 
resmi binaların ayakta kalabilmiş o
lanları üzerinde, İspanya kraliyet 
bayrağının dalgalanmasıdır. Bazı bi
nalarda, büsbütün b~ka bayraklar 
görilnüyor. Bunlar kırmızı ve siyah 
renkte iki parçadan ibaret bayraklar
dır ve Fas çetelerine ait bayraklar
dır. Krallık ve çete bayraklannm 
ölüm se$sizliği içinde bir şehirde dal
galanmaları faciayı hakikaten büyü
tüyor, ve zaman zaman geçen otomo
billerin gUrilltüsü, havada boğuk bi
rer nota bırakryorlar, uzayıp uzayıp, 

birer gümbürtU halini alarak, deh -
şetten kenetli çeneleri henüz ac.tlma
mı§ olanlara, bir gün evvelki }:>ambar 
dımam hatırlatarak saklandıkları Bir otomobilin önüne kuru kafa talam bir lspatıyo7 göniilW k1zı , 

Guadarama civarında bom bakırla ytktlcın bir köpriJ. 
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yerlerde büsbütün büzülmelerine se
bep oluyor. 

Zaman zaman, sokaklardan, silrü 
halinde insanlar geçirildiği görillüyor. 
Bunlar, mezbahaya götürülen koyun
lar gibi sessiz ve muti gidiyorlar. 
Çünkü, hakikaten mezbahaya gidi • 
yorlar. Biraz sonra havayı yırtan 
bir yaylım a.te!$i duyuluyor. İşte o 
kadar. 
Şimdiye kadar böylece cantarmm 

sonlarma birer kurşundan nokta ko
nulanların sayısı bin beş yüzden fa~ 
ladrr. 

Demin sokakta, iki sivil durdurut· 
du. Fas kuvvetlerinden bir onbaşı, 
yanlarına sokuldu, · ceketlerinin sağ 
omuzuna baktı. Yanındaki arkada
şından, gülerek bir pertevsiz istedi. 
ayni yere yine baktı. Sonr&, döndü 
ve: 

- Tamam! 

Dedi. fki kurııun. iki ölü. 
Bu sivillerin ceketlerinin sa.f omu

zunda yazılı olu ölüm karan neydi! 
Onbafı, orada, tüfek dipçiii izleri 
görmU§, sivillerin hai"be iftirak et
tiklerini &Dlamıı ve... İdam kararmı 
orada okumu§. 

Bomba ismini taşıyan meşhur bir 
kışla vardır, Badojoz şehri için ne 
manidar bir isim değil mi? İşte bu 
bomba kı~lasmda, şehrin birçok eş
rafı "ecel şerbetini nue" etmitlerdir. 
Hükiimete sadJk jandarma m1n.Jay:ı 
Cantero, üçUncU piyade a.laymdan 

~-
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kalp vasati 
arttırabilir mi? 

. Dr. General Tevfik Sağlam bunu 
bir fantezi telakki ediyor 

Bundan birkaç gün evvelki nüsha
mızda Amerikada Rocfeller müesse • 
sesinde ölilme çare bulmak için araş 
tırmalar yapan Fransız doktoru A • 
leksis Carrel ile tayyareci Lindber • 
gin sun'i bir kalp icat ettiklerini yaz
mıştık. Amerikadan gelen habere gö
re sun 'i kalbin tatbikattaki faydası 
büyüktür. Sun'i kalp, kanser, verem, 
böbrek, şeker hastalıkları için en iyi 
tedavi tarzını araştırmağa hizmet e
decek ve bu sayede bir gün gelip te 
hayatı yüz sene daha uzatmak ça.rele 
ri bulunacaktır. 

Avrupada büyük bir alaka uyandı
ran bu keşif hakkında acaba mem
leketimiz doktorları ne diyorlar? Dün 
bu mesele hakkında Dr. General Tev 
fik Sağlamla görüştük. Doktor bizi 
tebessümle karşılayarak dedi ki : 

- Sun'i kalp sayesinde vasati ha
yatın arttırılacağı , hakkındaki iddia 
fantezi kabilinden sözlere benziyor. 
Dünyada va8ati hayat günden güne 
artıyor ve daha da artacaktır. Refah 
ne kadar artar, iruıanlar kendilerine 
nekadar iyi bakarlarsa vasati ömür 
de o kadar uzar. Bu da mevcut ma
kineyi iyi kullanmakla olur. 

Sun'i kalbin, kalp, kanser, verem. 
böbrek, şeker hastalıkları hakkında 
en iyi tedavi tarzını · raştırmağa biz 
met edeceği hakkındaki iddiaya ge • 

lince: Bunun esası şu olabilir: Ote -
denberi bazı ha11talrkların tedavisi 
hakkında tetkikat yapmak için ~ay
vanlar üzerinde tecrilbeler yapılıyor. 
Bu sun'i kalp olsa olsa hayvanları da 
ha bir müddet yaşatmağa hizmet ede 
bilir. Fakat iddia edildiği gibi huıta
lıklı bir uzvun aun'f kalp va.srtasile 

Bir ta ebenın ta1ebeliği 
nasıl ispat edilir ? 

Doktor General Tevfik Sağl4M 

uzun m:\ddet yaşama
0

sı kabil değildir. 
Eğer bu keşif şayanı dikkat birŞey 
olsaydı. bunun şi· diye kadar bize Av 
rupadaki tıp neşriyatı vasıtasile gel
mesi ta~- -ıgelird i. 

Kalp vücutt ) ideal bir motördür. 
Bu moF ) sene hiç bir pan yapma
dan işliyor. Ve bütün vücudün ihti • 
yacma otomatik sıırette adapte olu • 
yor. Yıni insan otn·du[' yerde vazi· 
feeini gördUğü gibi, zahmetli bir iş 
gördüğü, bilfarz ' .. reştiği zamanda. 
bile vazifesini yaparak vUcude linm 
gelen 1 • 1 ıvveti veriyor. 
Oediğim gibi, sun'i kalp bazı huta 

hklar ha' 'unda hayvar' ~ i!- ·.,de 
yapılan tecrübede işe yarayabilir. fa 
kftt doğ'rudı>r doğru~·a vaeatf öm"iin 
ı:ı.rttınlmıtsmdR. bir rol · .. ~--"~· 
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zerine dükkan sahibi, "burası lük8 
ve kibar madamların mal alabilecek
leri bir yerdir. Çantanda fazla para 

Eskişehirde miralay Raşit dün lm d b . . • . . .. 
. • b o a an uraya gıremıyecegmı du· matbaamıza gelerek şu şıkayette u .. . . , . 

ıundu : . şunmedın mı?,. cevabını vermış. 

Oğlum Pariste tahsilde bulunu · 
yor. Tatil münasebctile memlekete 
döndü. Ben o zaman Eskişchirde 

idim. Eskişehire gitmek üzere tenzi
latlı bilet almak için Istanbul maa -
rif idaresine müracaat ederek bir ve 
Rika istedi. Kendieine 23·6·936 tari
hinde 129 numaralı bir kağıt v~rcli
ler. Bu ki.ğitta Eskişehire gitmek ü
ıcre olan oğlumun talebeliği kabul 
ediliyordu. 

Şimdi ayni maarif idaresinden yine 
böyle bir kağıt istiyoruz. Vermiyor
lar ve cevaben oğlunuz hükumet ta
lebesi değildir diyorlar. Kabahati • 
miz hükumete bar olmad~n oğlumu 
zun tahsilini yaptırmak mıdır? Son
ra evvelce bu kağıdı verdikleri za
man niçin talebeliğini kabul ettiler 
de şimdi etmiyorlar. Bunu anlamak 
istiyorum. 

Çirkin bir muamele 
Pangaltıda oturan bir okuyucu

muz S. T. ·imzasile gönderdiği mek

tupta diyor ki: 

'~Karım, birkaç gün önce Beyoğ
lunda tuhafiye elJyası satan bir ma
ğazadan çanta almak istemiş. Dük
kan sahibi, kendisine birçok çantalar 
çıkarmış. Bunların pek lüks ve pa
halı şeyler olduğunu gören karım. 

25 lira değerinde olduğunu öğrenin

~ "Ben, 10 - 12 liralık birfey isti
yorum.,, demie. Bu .amimt t&lep il-

Acı bir hakikat ifade eden bu ce
vap, sınıf iktısadıru ' gözeten bir liilı· 
niyetin örneği olmak bakımından da 
çok dikkate değer. Mağaza sahi· 

bi, memlekette hala bir aristokrat 
zUmre bulunduğunu ve kendisinin 
ancak o zümreye hitap edebileceğini 
çekinıtıeden ve sıkılmadan nasıt söy
liyebilmiştir? 

Bu hadiseyi pek sevdiğim gazete· 
nize bildirmeyi ve efkarı umumiyeye 
arzetmeyi bir borç telakki ettim.,, 

Bir •'ki.yet hakkında 

"Ada.pazar Kazımp~a nahiyesi 
halkından Aşir,, im.zasile mektup 
gönderen okuyucuınuza: 

"Şikayetinizi İzmit vilayetine bil· 
diriniz. İddianız doğru ise, vilayetin 

bu işle meşgul olacağına şüphe yok· 
tur.,, 

Bozuk bir 10kak 
"Kuzguncukta· Babanakkaş namın

da bir sokak vardır. Hu &0kak 30 se
ne kadar evvel bir hayli para sa.i'fe. 

dilerek yaptmlmıştrr. Fakat, son yağ 
murlar bu sokağı yürünemiyecek bir 

hale getirmiştir. Bu hususta Üsküdar 

kaymakamlığının ve belediyesinin na
zarı dikkatini celbetmenizi rica. ede
riz. 

Okuyucul annızdan 
!. H. 

kumandan Alonao, jandarma zabiti ı grrtlak düğümleri harekete geçiyor, 
Benito Mendez, sivil muhafız zabit- baza.n yüksek !!esle ağlamak teşeb· 
lerden yiilıblfl Almend.ro, ve eoraf- hüsünde bulunuyorlar. fakat derhal 
ta.n birçok kim.leler bu kıelaya pti- nöbetçi, duvarda uılı bir ilan gö8te
rilmi§lerdi. Kıtlanm kapıaı önti"lde, riyor: Asi kuvvetler kumanda.ıilarm
ellerl giSftlalerlııln tı..erine baflı, hl - dan Kayma.kam Yague hnzumı t~· 
let alma.k için mra bekler gibi arka §ıyan bu illnda. şehirde örfi idare 
arkaya duran bir ıriirll kadm var, ilan edildiği yaZılıdır. Kimse bir y~re 
bekliyorlar. Kışlanın avlusundan tie• hareket edemiyor, edeme.z, aksi tak
dakikada bir yaylım at~i duyu- dirde ... 
luyor. Bu yaylım ateşi, şa.şmaz bir Ve kadınlar, ellerindeki mendilteri 
saat gibi, muntazam fuılalula du- ısırarak, kapıya gelerek, idam edUc?ı 
yutuyor. Her seferinde, kapıdaki lerin isimlerini okuyan bir emirberin 
kadmla.r birer titreme geçiriyorlar, gelMemesi için dua ediyorlar. 
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• Tiirk Dili ıcın ·yenı 
Maarif Vekili dün Uçüncil Dil Ku- bqında hepimize ışık saçan uru On-

rultayını şu nutukla açmıetır: der Atatürkün Yüce önünde sayıı 
Atatürk, Bayanlar, Baylar, ve sevıi ile efilerek ite b&flıyorum. 
Türk Tarihi ve Türk Dili, Atatürk Kurultay Bqkanlık kuru seçile' -

rejimi Kültür hareketinin en ba,ın- cektir.,, 
dadır. Milletin maddi varlıfını can - Krzral, 6-flıanllfı lnırul 
!andıracak ekonomik kalkınma ya - . tay krete . u ni-
nında, ~ilhassa milletin pisikolojisi - Dil ~~u Genel Se kan~ Y:u _ 
ni yeni bir duyUf ve Mlayıfta kutup den kürsüye gelerek, bat_ . 
!andıracak kUttDrel, MSJal ve ideal runa namzet olanlan aoyledi. Bu 
uyanma ıeretcti. namzetler 9unla.rdı: 

Onderimlzin kUltUr itlerine verdi- Asbaşkanlığa: Tüf r~ T~t Kil uruK -
ii yüksek IMm bu yUzdMcllr. Vur_ mu aab&fkanı pro esor .A.l.e e a-
dumuzda doimata bqlıyan yeni ve mutay asb':'kam Nuri Conker. . 

· al ·..a...a1 Sekreterliklere: Saylav Ismail 
ıenıf sosy ve ı,... uyanewanın ru- üzb• 

hu da b&flıca, TUrk Tarih t.zi ile MUfta.k, Saylav Esma, Faik N et, 

Türk dil teorisinde merkeılenmekte Zerrin. t1 ittif kl lldil 
. Bu namze er a a seç er .. 

dır. 

Türk Tarih ve TUrk Dil Kurumla- Aa6Gfhn Bayan Aletin aöylevi 
rı AtatUrtcOn avtıtı ilim ve kUltUr lntihap bl~n sonra ubqkan 
aeferWhtlmn kurmaylart olualc o-
nun lflkh ahleri önUnde, OAUft a~ın Bayan Afet, alkı,ıar arasında kür -
yön.rplerlM ...... ~ _ sUye gelerek, Türk Tarih Kurumu 
ıar. nlmma bir söylev verdi. Bu söylevi 

UçUncU olarak busOn tOJllllMn. ayn kJBmımızda bulacaksınız. 
Dil Kuru1ta11, TM 011 KiC,........,n Bundan sonra Kurum Genel .$ek
ıec;ea iki yıl '91*1*1 ~·· reteri lbrahim Necmi iki yıllık çalı9-
bulut1arını ......,. .... nnek, pte - malarm bilançosunu yaptı. Bunu da 
cek yılların çahtma yollarını karar- ayrı kJBmımızda neşrediyoruz: 
lafttrmak ıibi yUksek bir ödevi Uze- • 

rine almıf bulunuyor. ikinci celse 
Kurultayın bu gayelere kolaylıkla . 

varacağına ıUvenerek UçUncU Türk ikinci celseye muhtelif komisyon-
Dil Kurultayın1 açıyorum... lann eeçimile b&l}landı. Genel Sek-

Kurultay baflıanlıfa reterin dört teknik ve tlç idari ko -
Söylevden IOnr& Dil Cemiyeti Ge- misyon için gösterdiği namzetlerin 

~ Ve1d& Baff« Anka• 
qJevifli wrir1~ 

21 • 8 - 936 

bir devir acılıyor: 
Bayan Af etin-·söylevi 
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3 •• •• uncu Dil kurultayı diin toplandı 
"--~kü Kurultayda Genel Sekreter 
•ura.nım Necmi Dilmen Kurumun 934 
:36 serlelerinin faaliyetine ait bir söy-
ev verdi. 

b 
lbrahim Necmi Dilmen söze şöyle 

aşladı: 

"Y eni Türk rejiminin hem kurucu-
'11, hem kültür dünyasının en ileri ör
lleklerine hemen yetişmek üzere şa -
§ntıcı bir çabuklukla ileri götürücüsü 
01an Ulu Önderimiz Büyilk Atatürk, 
12 Temmuz 1932 de Türk Dil Kuru -
~~u kurmuştu. Bu kuruş, Atatür -
kiin kutsal eli değen her iş gibi, çok 
;eriınli oldu. 26 Eyllı.l 1932 de ilk DiJ 
llruitayı yine bu sarayda toplandı. 

Onun kabul ettiği programa gi:ire iki 
Yandan çalışmıya girişildi: 

Bir yandan Türk Dilinin ilmi ola
~ak. mahiyet ve dünya dilleri arasm
aki yeri üzerine akademik ara§tır -

nıaıar yolu tutuldu. 
. ~ir yandan da anreli olarak yazı 

diıue konuşma dili arasındaki uçuru
nıun elden geldiği kadar doldurulma-
111 .. ı.re halk için yazılan yazı1ann müm
kün olduğu kadar çok yurttaş tara -
tından anlaşıla:bilmesi yollarının a
l'a§tırıimasına çalışıldı.,, 

' Güne, - Dil 
l>Umen, Türk dilinin Hin ı: Avro -

fı~i ı.re semitik dillere ar.::ı. oldu,;unu 
gosteren tarihi dillel'i anlattıkbn 
l!lonra sözüne devamla dem istir ki: 
~ ''Bu gerekJiğin önünde kalan \'e 
h rk Milletinin yüce dehasından il -
anı alan Türk Dil Kunımu, geçen yıl 

~~larnıa doğru, kendisinin ve mille
~ın tarihine onur verecek yeni bir 
h UluşJa, akademik dil ~alışmalan sa
JJ~rna atıldı. Bu yeni buluşa "Güneş. 

il Teorisi,. diyoruz. 
SaYm Kurultayın bu yılk; progra

~ın~ baştan başa dolduran tezler, bu 
tı~0rınin mahiyetini 'Ve dUnyı>. dilleri-
ın kurulu§lan hakkında yarattığı 
~ni ı.re eşsiz metodu izah edecektir. 

1 
Un için burada teorinin ilnıf baz

arr ı.re kanunlan Uzerinde :lurmıya
~hn. Yalnız bu yüksek teoriye bizi t0tUren araştırmalara ve teorinin C:il 
~timize vermesi lazımgelen yeni 
t 1ltamete ait birkaç söz söyle-mek is-
eı-Jnı: 
'l'Urk Dil Kurumu, bir yandan ge

lleJ filoloji ve lengüistik baktmmdan 

hiitUn dünya dilleri üzerinde yazılmış 
~~ eserleri ve etimolojık liigatleri, 
u'r Yandan da Türk dilinin en e~ki, en 
lekeı ı.ra:h.klarmı bulmak. için Türk 

1 hçelennı ve bunlardakı dil varhk
;l'llıı araştırmak mecburiyet.inde idi. 

U araştırmalar, zihnimizde bir ta -
kıın sualler, şüpheler, teredclütler u
~~dırıyordu. Avrupanm bugünkü 
~ksek kilittir dillerinin, fransızcanm, 
l.lı&:ı-
hatı1.J.lZCenin, almancanm, bwılara bir 
kımdan kaynaklık etmiş denilen 

eski grekçe ve lii.tincenin kelime eti
ltıol ·il · ki{ OJ enni anlatırken adeta aciz ve 

ayetsizlik göstermesi, etimoloji lü
!aUeıinin, birçok kelinıelenn yanma, 
h eUnıolojisik aranlık, kaynağı meç -
b uı ... ,, yollu kayıtlar koyması, hal -
~ki bu karanlık ve bilinmez denilen 

~?Zlerin Türkçe ile pek kolay izah e
ilebilmesi, halli lazım bir büyük me

~ı~ önUnde olduğumuzu açıkça gös
l'lyordu. 

, A m erika - Emerik 
b A.rnerikada Meksika krtasmm cenu
Wlllıda yaşıyan Mayaların dillerinde 
~erce Türk kelimesinin bulundu -
ı.ıı· u gördükten, Makedonyada Gev-
<)• ı' . 
ladı l1in garbında Maya d~ğını hatır-
!st· 1;tan, Amerika·nm ilk A vnıpalı 
.. ~asma uğradığı devirlerde Peruda 
'18'iineş,,e tapan ve A vrupaltlara kar-

h .. kk0Yarak bu ugu· rda can veren verli u .. . 
~ta Urndarların adı Atahualpa yani 
ta . .Alp olduğunu yine Avrupalıların 
ltı l'ihlerinde okuduktan, bu kıtaya"A
tı•erika,, isminin "Amerigo Vespuçi,, 
e:n adına göre verildiği iddia-Jma kar
~ daııa bundan önoe "Nıkaragua., 
d e~uıerinin "Amerika,. adını kullan
~ . arını yine A vnıpalı coğTafya ve 
dU~h uzmanlarının kitaplarında gör
lter ten,. Yakut lfıgatinde "Emerik,, 

01 •rnesıni de hali yaşayan bir söz 
""-'?-1"ak bulduktan sonra, Türklüğün, 
... urk kUıturUn·· Tü' k d' •· · but·· )e .• •. un, r umın un 
l'e ryu~e yayılmış izleri önünde, 
tı~f'~nı ve ÇOk bUytlk bir hakikat gü
der. ınııı doğduğunu hissetmemek el -

1 
gelir mi? 

'l'u ~te ~u. noktalardan hareket eden 
Ilı rli dılcıliği, dilin ve dillerin orijini 
til~ ne. bugüne kadar yapılmış tec
"etielerı~ ~e ileri sürülmüş trorilerin 
'l'ur:1~rını de gözönüne alarıık, yeni 
hı. dil tezini kurmağa muvaffak ol-

U§tur, 

lbrahim Necmi Dilmenin söylevi 
kurumun iki yllhk çahsmaları ve 
araştırmalarının açık bilAncosu 

"Terim Merkez Kurulu,, halinde ça
lışmaktadır. Merkezin en geniş teş
kilatlı kolu budur. Bu genış t<ışkilatJ 
baştanbaşa yoracak kadar da büyük 
çalışma sahası vardır. 

Terimler için tutulan yol, her ilmin 
terimlerini fransızcaları esas olmak, 
gerekli olanlarda almancası yahut İn
gilizcesi veya Greko-Latin asılları gös 
terilmek, şimdiye kadar diliırJzde 

kullanılan karşılığı da yazılmak üzere 
listeler halinde toplamak, sonra bu 
listeleri öğretmenlere ve uznut'nlara 
dağıtarak her birinden Türkçe kar
şılık önergesi istemek, bu önergeleri 
bölükte inceliyerek, bölükçe kararla
şan karşılrklan Terim Merkez Kuru
luna vermek, bu Kurulun kararlarını 
da Genel Merkez Kurulunda bir daha 
görerek son hükme varmaktır. 

İkinci Kurultay, bütün terimleri i
kiye ayırdı: ilk ve orta öğretim ders 
kitaplarına geçenleri ön sıraya aldı. 
Bu iki ytl içinde terim kolumu.ı:Oa el
den geldiği kadar bu yolda davran -
mıştır. 

Atatnrk D:Z Ku rultaymdan sonra ecnebi alimlcrlo k01m§uyorl.ar Bölüklerden geçmiş, Terim Merkez 
Kurulunca kararlaşmış ve Genel 
Merkez Kurulunun son kararma su
nulmuş olan terimlerin sayısı 6075 tir. 

Yeni Türk dil tezi, yerylizünde yol kendiliğinden anla-;1lır: Halk için sas eserlerinden başkası için bu nis
kültür ta.§ıyan bütün dil!<a·de bu kül- yazılan, herkesin okuması ve bilmesı oeti gittikçe artırmağa çalışmak eli 
türü dünyaya yaymış olcıa, eski de- istenen yazılarda ve ders kitapların- kalem tutanların hem menfaati, hem 
delerimiz Türklerin dilini l>ulmakta - da konuşma diline elden geldiği ka- de vazifesidir. 

Bütün terimlerin Genel Merkez Ku
t"ulunca son karar altına alınması i
şini biraz daha ileriye bırakmak za
ruretini duyuyoruz. Bunun da sebe
bi, yeni Türk dil tezinin tam verim
lerini almak ve terim işinin güç saf
~alarmda bunlardan faydalanmak ih
tiyacıdır. 

dır. Bunun neticesi olara!~, yalnız U- dar yakın, herkesin kol:ıy anhyabile- Bu yüksek vazifenin yerine getiril
ral-Altay dil familyasının içlndeki dil- ceği bir dil kullanmak ve bCiyls bir dil mcsinde bütün Türk alim, mütefek
ler değil, lndo-Öropecn ve Hamito - kullanmak, ve böyle bir dil yarat - kir ve muharrirlednin elele yürüye
Semitik denilen dil gnıpları dahı ana mak ... İşte dil devriminin pratik di- ceklerine güvenerek karışık arama 
Türk dilinin birer leh~cm hükmüne leği budur. işlerini bu noktada bır:ıkmayı muva-
geçiyor. Şimdiye kadar yabancı dilden geli- fık görmekteyiz. 

Biz, dil dünyasında bu yeni güne- yor zannedilmiş olan ve bugün Türk İbrahim Necmi Dilmen bundan son-
Şimdiden bu noktada ba.S}ıca şu i

ki esası düşünmekteyiz: 
şin ilk ışıklarile aydmla!lnı.dk bahti- dil teorisile Türk kökünden geldiği ra Lengistik kolu ve Etimoloji kolu ça 
yarlığma ermiş olduğuınıız için çok isbat edil~n kelimelerin halk için ya- Iışmalarından bahsetmiştir. 
mesuduz. Önümüzdeki yıllarda rapa- zılan yazılarda kullanılması, ya bu 
cağımız çall§malarJa bu yUksck ilim kelimelerin ötedenberi su 'kati'imamış 
hakikatini bütün dünyay:ı, Ulkar ka- öz Türk malı olarak 1ıerkesçe kulia
bul etmez bir surette, isbat irin hü- mlagelmekte olmasına, yahut ta bun
tün materiyelleri toplamaktan geri lan benimsemek için önüne geçilmez 

I - İlk ve orta okullar ders prog
ramJanna ait terimlerde hedef, Türk 
çocuğunun, Clerslerin'i kolayJıkia an
layıp öğrenmesi olduğu için bu terim
lerden: 

durmıyacağız . ., kat'i bir ihtiyaç görülmesine bağlı -

Tatbikat meseleleri dır. 
Halk için yazı ya?.an bütün gaze-

"Güneş-Dil Teorisi". ~\rrıdiye kadar 
dilimize yabancı sandan dillerdeki 
varlıkların Türk kaynağ·!ı.ıdan geldi
ğini isbat etmekle ameli sahadaki dil 
ça1ışmalanmıza da büyük bı .. genişlik 
ve kolaylık vermiştir. H-tlkm bildiği, 
manasını anladığı kelimelet"in yabancı 
dilden geliyor sanılarak feda edilmesi 
zarureti bu teoriyle ortaJan kalkmış 
bulunuyor. · 

Burada şu noktayı da önemle ileri 
sürmek isterim: 

''Güneş-Dil Teorisi,,ni, yalnız dili
mize lazım görünen ve karşılığı bu -
ıunamıyan birtakım arapça, farsça, 
fransızca sözlere türkçe diyerek mu
hafaza gayreti1e ileri ~ürülmUş zan
nedenler, pek büyük bir gaflet ve 
yanlışlık içine düşmüşlerdir. 

Türk dil devriminin amali dileği, 
yazı dilimizle halkm konuşmn. dili a
rasındaki uçuru.muı · ortadan kaldır
mak, böylece Cümhutiyet Tiirkiyesin
de herkesin kolaylıkJı:ı okumn, yazma 
öğrenmesine, okuduğunu anlaması -
na, düşündüğünü yazrnasma meydan 
açmaktır. Dilin temizlP.r.mesi yolun -
da ki çalışmalar, ancak bu maksada 
göre ileri götürül~elidir. 

Atatürk rejiminin kiiltür sahasrn
daki en büyük hedeflerinden biri de, 
Türkiye içinde okum:ı., yazma bilmez 
bir tek yurttaş bırakmııır.aktrr. 

Bu ereğe varmak için, ilk adım, o
kuma yazma vasıtasmı kolayla~tır -
maktı. Yeni Türk alfabesinin kabulü, 
bu kolaylığı vermiştir. E~ki arap al
fabesinin çapraşık ve kar;şık yazılış 
ve okunuşundan doğan güçlüğü ye -
nen Türk dil devrimi, ikinci adımını 
da, yazı dilile konuşma dili arasında
ki ayrılığı azaltmak hedefine doğru 
atmıştır. Bundan da m&ksat, gerek 
yetişkin balkı okuturken, gerek oku
ma çağındaki yavrulara ders verir -
ken, onların en kolay anlıyacıt.kları 

bir dil kullanmak ve okuma yazma 
öğrenenlerin kendilerine lazım olan 
her yazıyı kolayca okuyup anlamala
rına imkan vermektir. 

Mak!!llR.t böylece tayin edildikten 
sonra, buna göre tutulm:ı..:ıı gerekli 

teci ve muharrir arktıdaşlardan bu e-

Türk Dili Kuromıı Genel Sc1:reteri 
lbrahim N cemi Dümen söyleı,'ini 

verirken 
I 

saslı noktayı gözönünde tutmallarını 
burada herkesin önünde açıkça dile
rim. 

Türkçeden osmanlrcaya Cep Kıla
vuzunun çıktığı gün herke.~ yapılan 
bildiriğdc de söylediğimi?. gibi, Cep 
Kılavuzları herkesin hP.r kelimesine 

uyması mecburi bir buyrultu değildir. 

Cep Kılavuzlarında 8752 karştlık var
dır. Bunlardan 4696 sı ötedenberi 
yurdumuzda söylenegelen türkçe söz
ler, 1735 ide bu sözlerden Türk ekle
rile yapılmış kelimelerdir. Yalnız 415 
kelime Türkiye dışındaki baska Türk 
lehçelerinden alınmış ve bunlardan 
Türk eklerile 450 söz yapılmıştır. 583 
kelime o zamana kadar yabancı dil
den sanılırken Türk kökünden olarak 
kabul edilmi§, bunlara da Türk ek
leri getirilerek 873 kelime yapılmış
tır. 

Bununla beraber, her muharrir . 
her edip, her şair, her muallim, her 
hatip, en büyük vazifesinin halk için 
ve halka karşı olduğunu unutamaz. 
Türkiyenin 17 milyon yurttaşından 

yalnız 17 bininin ar\}ıyn.bHeceği bir 
yazı, binde bir yurtta.~a hitap eden 
kısrr bir varlık sayılır. Yüksek ihti-

Filozoli, liigat ve tarama 
Dilmen, tercüme edilen ve kaynak 

mahiyetinde olan eserleri birer birer 
saydıktan sonra sözüne şöylece de -
vam etmiştir: 

Lugat Kolbaşısı merhum Celal Sa
hir Ero1.an, bu iki yıl\ık çalışmanın 

daha başında hasta döşeğinde idi. 
Türk Dil Kurumu ve arkadaşları ar
kasından çok göz yaşı döktiller. Fi..ı 
loloji Kolbaşısı Bay Ali Canip Yön
tem, lugat kolbaşılığmı da vekil ola
rak idare etti. Filoloji ve lügat işleri 
birlikte ileri götürüldü. .., 

a) Kökü türkçeden gelen ve kültür 
dünyasında müşterek olan (ele~trik, 

dinamo, metre, gram ... ) gibi terim -
lerin olduğu gibi alınması. 

b) Bunların dışında kalan terim -
lerin elden geldiği kadar okuyacak 
çocuğun kendi bildiği ve konutşuğu 
türkçenin sözlerile türkçe olarak ya
ratılması, 

n - lhtisas ve yüksek tahsil te -
rimlerinin, doğrudan doğruya. kökü 
türkçe olan kültür dünyası teıimle -
rinden alınması, 

Bu iki esası binöirine bağlamak ü
zere orta öğretimin ikinci safhası o
lan liselerden başlayarak terımlerin 

Bir büyilk Türk lfıgati hazıriamak 
için dilimizde kullanılan, kullanılmış 
olan bütün kelimelerin manası gös
terilmek. hu kelimelerin anlamında 

zaman ile ne gibi değişmeler olduğu 
belli edilmek ve her bir hükmü ör -
neklerle pekitmek gerektir. Böyle 

hem karşılıklarını, hem de asıllarını bir lügat yapabilmek için, bir yandan 
eldeki bütün lugatleri süzg.:-çten ~e _ göstermek ve pratik tahsil görecekler 
çirmek, bir yandan da milli ki.itüpha- için de, Almanların yaptığı gibi, ko
nelerimizi doldudan yazma, basma, lay anlaşılır terim karşılıkları hazır
eski, yeni birçok kitapları t<ıratarak lamak yolunda tedbirler alınal:>ilir . 
bunlardan kelimeler toplamak lfmm- Gramer_ Sentaks çalışmaları 
dı. Lügatlere geçmemiş olup ta Tür- Türk dilinin hakiki ana grameri-
kiyede halk ağzında dolaşan konuş - ni, Türk lehçelerinin mukayeseli gt"a
ma sözleri Derleme Kolunca derle1J- nıerini, Türkçenin prcistorik ve isto
mekte olduğundan filoloji ve lfıgat rik gramerlerini hazırlamak y olun
kollan çaltşmalannı kitap laramala- daki çalışmalar, bu ıki yıl içinde de 
n üzerinde teksif etmiştir . hazırlık işlerinden ileriye geçmemiı?-

Derleme ifleri tir. 
Kurumun ilk başladığı iş olan halk Bu hazırlıklar, bir kısmı yukarda. 

ağzından söz derleme işi bu yıl ilk ve
rimini vermeğe başlamıştır. Bildiğ:niz 
gibi bu derleme işi Yüksek Cümhuri
yet hükümetinin bütün hükümet teş

başka vesilelerle de anılan şu ntıktı~

larda toplanabilir: 
1 - "Tarama Dergisi,,n deki keli-

kilatını ödevlendiren bir ka-:-ırname- melerin bütün ekleri toplanmıştır: 
sile yurdun her yerinde başlamıştı. 2 - Yakut lehçesinin grameri ter
Başta değerli öğretmenlerimiz olmak cüıne edilmig ve ekleri taranarak fiş
üzere bütün hükumet memurları ve lenmiştir. 
istekliler bu işle uğraşmışlardır. Her 3 _ Çuvaş, Altay, Koyb•!Ll ve 'Ka
yerde halk ağzından derleMn sözler ragas lehçelerinin gramerjeti dilimi
fişlere geçirilmiş, önce kaza, sonra ze çevrilmiştir; 
da vilayet merkezlerinde süzülerek 4 _ "Güneş _ pil Teorisine" gc~re 
mükeITerleri ayrıldıktan sonra Ku - ilkel basit ekler ve anlamları tefıbit 
ruma gönderilmiştir. Böylece Kuru - edilmi§tir; 
mun elinde bulunan 153,504 fiş, sıra- 5 _Konuşma dilinin cilmle kuru-
ya konarak bir "Derleme Dergisi,, çı-

luşunda yarattığı türlü Ş"ekille:r ve 
karmağa başladık. Bütün Türkiye bunlarm nüansları esaslı surette +et -
yerli şive ve lehçelerinin 'bir lfıgati 

kik edilmek Uzere bütün yurt içinde 
demek olan bu eserin büyük bir hiz. 

bir konuşma dili sentaks anketi a'Gtl
nıeti olacağına güveniyoruz. 

mıştır. Bu anketten şimdiy'! kadaı• a-
T erim çalışmalan iman fişlerin sayJl!!I 4127 dir. 

Terim Kolumuz, 16 terim bölüğü i- Gramer işlerinin ağır yürümesi, 
le bunların başlarından kurulmuı; bir bu işin lügat, terim ve derleme veı,ıim 

" 

!erine bağlı, çok nazık ve ince bir .. 
tüt işi olmasındadır. 

Yayın ve basın işleri 
İki yıl içinde Kurumumuzun orta.

ya koyabildiği yayın ve basnılar. 

yüce katınızda yüztımüru kızartmı

yacak bir derecededır. 
Osmanlıcadan türkçeye ve türkçe

den osmanlıcaya Cep Ktlavuzları iki 
defada iki ciltlik 157 bın takıın ôJa
rak basılmış ve yurdun her yerine 
yayılmı§tır. 

Dışarı teşkilatının çalışmalan 
Halkevlerinin çalışma verimleri 

bızi büyük sevinçler .çınde bırakacak 
derecede olduğunu da kmınç:la söy
lerim. Bu iki yıl içınde Halkevlcri 
dıl hakkında 14 kitap ve broı?Ür ba::;
tırmış, 41 konferans vermiş; 5 yerde 
Türkçe dersler açmış, 843 köye Türk 
~ ad vermiş, 2.000 kadar soyartı tcp
lamış, ayrıca da dil bayramlarını 

parlak şekilde kutlamıştır. 
Vilayet ve kazaların herbırinden 

gelen derleme fişlerının sayıları ile 
derleme işlerinde çauşan bütün de
ğerli yurttaşlann adları ve snnfa.rı 

Derleme Dergisinde basılacq_ktır. 
Şimdiden, büyük bır kıvanç ile ŞU• 

nu söyliyebilirim ki derler.ıe ve sen
taks anketi işlerinde çaı ısıuı değerli 

arkadaşların şimdiye kadar bildiri • 
!enlerinin sayısı 4246 ya varmıştır. 

Halkevleri arasında en çok verim 
yaratan birkaçının adlarını fiimdiden 
burada da sevgi ve kıvanç ile anmayı 
bir borç bilirim: 

Balıkesir Halkevi, "ÇP.pniler ara
sında ve Çepni Rdetlen" "Balıkesir 

ve köy1ıuinde özel görenekler'', "Öz 
Türkçe soy adları" dıye üç broşür 

çıkarmış, "Kaynak" meo..:munsmda 
dil üzerinde birçok neşriyat ynpmış, 
543 köye Türkçe ad v~rnıiş, folklor 
derlemesinde çok muvatfııkıyet gös· 
termiştir. 

Gaziantep Halkevi "Gaziantep dili
nin tetkiki", "Gaziantep dilinde sen
taks araşbrmalan" notnlari~ le bir· 
likte "Gaziantep halk tilrküler:ı c -
serlerini ortaya koynıu9, Tüt J:ce der!! 
ler açmıştır. 

Sursa Halkevi 1.000 den fazla fol
klor listesini basılı oıarak hazırlamış 
ve '111Ükemme1 bir şekild~ göndermlş, 
ayrıca, birçok terim ve ta:-anm işle

rinde de büyük faaliyet göstenni§tir. 
Bu birkaç ismi anmakla öteki de

ğerli Halkevlerinin hızmetlerini az 
göstermek istemiyorum. Yalnız en i
leri gidenlerin anılması ötekiler için 
de bir teşvik vesilesi ola.:!:ıgtru umu
yorum. 

Bütün Halkevlcrine ve onları bu 
gı:miş çalı§ma yolunda yönetip ileri 
götüren C. H. P. sine de candan te
şekkürlerimi sunanın. 

Minnet borçları 
Göğsümüzü sevinç ve kıvar.ç ile 

kabartan bu muvaffakıyetlcri kimle
re borçlu olduğumuzu bır an bile u· 
ııutmuyoruz. 

Kiiltür Bakanlığı, başta Kurumun 
da Ba§kanı olan değer!, Bakan Saf
fet Ankan olduğu halde bütün varlı
ğıyle kurumumuzun ışlerine ve çalış
malarına candan ilgi göstermiş, her 
adımda bize arka olmuştur. 

Genel Kurmay Başkanlığı, Asker
lik terimleri işinin ağır yültünü omuz 
lanna almı§, bize her vea~ylc ile elin
den gelen yardımı esırge•ncmifitir. 

Cumhuriyet Hükllmet! ve onun 
pek sayın, pek değerli Başbakanı ls
met İnönü, Kurumumuzla her za -
man ilgilenmekte, çaıışmalarınuzı ko 
laylaştıracak maddi, mar.e\'i luç bir 
yardımı eksik bırakmnmaktndır. 

Kamutay, Türk Dil Kurumu için 
istenilen her yardımı candan, yürek
ten bir sevgi ile yerine getirmekte
dir. 
Bunların hepsinin Ustünde, Türk 

milletinin şanlı kurtarıcı ve ilerleti
cfsi olan Yüce Önder At;ı.türk, TUrk 
Dil ~urumunu hem kur"'n, hem ko
ruyan, hem yürüten en ">ÜyUk Baş
kan olarak her dakika başımızın ü
zerindedir. Ne yapabildikse onun il
hamı, onun direktifi, onun karaıılık
lan yaran, ufukların ta ötelerini gö
ren yilk13ek dehasiyle olrnuştur. 

Bu büyük günde de aramızdn bu -
lunan, varlığıyle yüreklerimizi sevinç 
lere garkeden Büyük Önderin Yüce 
katına en derin saygı ve sükranları
mı, Kurumun en derin !Pygı ve şük
ranlarını, hepimizin, bfitilr. Kurulta
yın, bütün 9Tilrklüğün er. derin saygı 
ve şükranlarını, bir daha, bir daha1 

bir daha sunarım. 
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Poliste 

Karpuz iskelesine 
motör yanaşırken 
Kavga çıkb, iki kişi 

den ıze yuvarlandı 

MEMLEK:ET MANZARALARINDAN : Çarşamba 

ı MEMLEKETTE 
• 

Sıvas haıvalisindeki 
maden· damarları 

__________________ , ________________ __ 

İzmitteki gür~1'er zevksiz oldu 

Cliir..,_,.,_ '*"' !flJrilnGf 

bmlt, (Tan) - &mit Halkmnia Ço~k Bıahpme Kulama menfaa
tine tertip ettitl a1atvrb gürefler bldhahk bir meytrci bfUell &rllnde 
yapılmlfbr. Gtll'fJflel', aıeftsis ohmıf, y:!ilım Sllleyman iıllninde bir pn~ 
biJb .... uzan dikkati celbetmiftir. ~IUleyman, orta gtlretlerde btıtb 
huımlarmı birer birer yenınif, hattl l lliJ>ehliftnlalia da boy 6l~k 
Wemittir. Tekirdağb ~ ile Kolla JArif arumdakl afirett hükmen • 
Tekirdaj'lı Hüaeyin b•n!!Ufbr. Gönelıali Hamdi ile Aı,onlu 8lleyman 
.. berüen bhmelardır. • 

"TAN ,, 
1 

Atatürk büstü 

Boynuzlan ile kadının 
karnını deştiler 

Denizli, (Tan) - Bu hafta içeriainde bütUn llkmekteplerde diploma tev
.U merasimi yapılnnp, Bu sene Denizli lieeai de ilk mezunlarmı vermiı· 
Ur. Yukanki reeim, Gui okulunun yeni mezunlarını bir arada gösteriyor. 

Antep Halkevinde bir müsamere 

Antep, (Hususi muhablrimbıden) - Bir futbol maçı yapmak Ur.ere bu· 
raya gelen Malatya Halkevı aporculan terefine Halkevinde bir mt1Amere 
vcribnittir. Halkevi pterit kolu Kanun Adamı piyesini ım,."lfaktyet
le temail etmitlerdlr. Yubnlrl resim. Evin teman k~u gençledladen bul· 
larmı ıu.hnede .JÖllUrlyor. 
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No. 25 Xuaıı: MlTHAT CEM~ 

Misafir Adnanı görünce sarardı; 
onu bu kadar hasta beklemiyordu 

yordu. Adnan, nereye hava te 
gideceğini öğrenmek için mi bu 

safirin geldiğine - kanamdan gil "' 
li - seviıımifti? M1Afir ak! mullr 
verel~ inceliğile Ad.nam edebiyatlı 
lttrllkledi. Uusun ''bir aat,, edebi 
konUftular. Maarif sandalyeetne 
tttrHl ma gelmedi. Nihayet A.dllll!HI 
bu kalpi.Jdı m1aafirin fesli bir mll# 
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:No. 25 

İZLANDAYA 
''Tl!!JR.1<,, AK 1N1 

- Yazan : Kadircan Ka./ıı -

TAN 

v 

Dert orta91 
llk atk 

Şişliden E. B. imzasile: 

Bütün arzuların, aşkların, paranın hulasa herşeyin 
üstünde bir l~vent . yasası vardı 

Şatjı Musta!anm canı hepsinden çok 

"JB ya§ındayım, bir eenedenberi 
bir kızı seviyonım. Fa.kat o da ben 
de mahcubuz. A§kı~ızı söyliyemi -
yaru.z. Bütün zamanım, d~nce ve 
kederl.e geçiyor. Kendisilt kon.uşuyo
ruz ama, hem seyrek, hem alelade bir 
konu~. Birkaç mektup yazdım. 
Mektuplanmm hepsi cebimde eridi. 
Onu kalbim kadar seviyorum. Onun 
da beni sevdiğini, tatlı bakı§lartndan 
anlıyorum. Sevgimi ona anlatmak i
çin ne yapayım1,, 

•1kılrnıştı. 
Onu tutalm! .... 
Diyerek ileri atıldı. 
bertu Ha.sanın arkasından koştu. 
\reli ile Mehmet te onun gibi yap-

tılar. 
İki Uç yüz adım ötede kayalıklar 

bitiyor ve bir düzlük başlıyordu. Bu
l'ada küçük ve büyUk su birikintileri 
tecenin karanlığına rağmen parlıyor-
1llrdı. Onlann etrafında ise çalılann, 
Çukur ve çık.ıntılann karaltıları sezi
liyordu. 

bertıi Hasanla arkadaşları oraya 
"&.rrnak için kayalardan atlamak, çu
kurlardan aşmak, taşlık ve bozuk bir 
luYıda her an düşmek korkusile ve 
r\içiükJe yürümek mecburiyetinde 
kaııyorlardı. 

lialbuki genç kız çoktan bu rorla 
~olu bitirmiş, düzlüğe çıkmıştı. Bunun 
~ de kendisini kovahyanlarla olan 
llıa.klığmı birkaç misline çıkarmıştı. 

liem de dosdoğru ,uzakta yanan a
teşıere, yani kasabaya gidiyordu. 

bertıi Hasan kayalık ve bozuk kıyı 
)? SOiuk soluğa aştığı zaman artık sa-

• 2'ı kızı: göremez olmuştu. Lakin buna 
l'ağrnen durmak bilmiyordu. 

Şaşı Mustafa da durmayı düşünmü
)ordu. 

li"akat Veli ona hemen hatırlattı: 
- Nereye gidiyorsunuz? Kendinizi 

bile bile İzlandalılann kollarına mı a
lacaksınız? San kız gözden bile kay
~ldu. Bir kaç dakika sonra kasabaya 
tİrtniş olacak ... 
§aşı Mustafa durdu: 
~ ~Yni zamanda dertli Hasanı da tut 

~kü Veli doğru söylüyordu. 
llUndan başka bir sebep vardı ki, 
'o, Dertli Ha.sanla arkadaşlan
~llı lıemen geri dönmeleri için çok bi
la. ~lirdi: Reisten, ffl bu derece f1er
;:tntek ve onlardan uzaklasmak için 
~almamışlardı. 

nertıi Hasan: 
- Tutma beni... Gitmeliyim ... 

lıf biye adeta homurdanmıştı. Şaşı 
et Ustafaya karşı duyduğu dargmlığı 
a a<;ığa vurmaktan kendini alamı

)ol'du. 

§aşı Mustafa onu daha sıkı tuttu: 
~--:-- Artık gidemeain. Velinin dedi

ı duymadın mı? Reis ne yapar? .. 
Şaşı Mustafanm emri de Velinin 

~kleri de belki Dertli Hasana vız 
:lebilirdi. Fakat reisin bunu iyi gör

Yeceğiııe şUphe ybktu. 

~~ Mustafa sözüne devam ediyor 

hır - Bu Allahm belası saka.nn böyle 
\ti, ley Y&.pacağmı irim aklma getirir

. Ne yapalım· reise söyleriz ve ya
;: kızı bi7.e vermezlerse kasabayı tb-

lutacağmıızı haber veririz. 

l'a lnat .edeceklerini sanmam. Şimdi o
~6 'la ~dip te ne yapabiliriz. Haydi, 
~hm ve reise anlatalım. Şu Sakar 
~ len sakar herifi de bir an önce 
~ t'enterden birine sallandıralım. Ax-

htaınak ona haramdır 
~~~i Hasan genç kızı görmek 
ta ldıle son defa ilerilere bakmış, fa-

t bir §ey görememişti. 
ı~!Utıa rağmen gitmek, hatta o ateş
llhJ' ~&sabaya ve orada ellerinde si
la arııe beklemekte olan binlerle İz-
~dahnın içine girmek iıstiyordu. 

~l a sarı kızı ele geçirmeli, yahut 
lkıeJiydi. 

l>a 14-akat bütün arzuların, aşklann, 
~ l'anın ve her geyin üstünde bir Je-

llt yııı. .. _ rd R . . . . 
~ . -ı va ı. eısın ıznı veya 
~ rı olmadan böyle bir şey yapmak 
l)ıj:Ussuzluk olur, vaktile ettiği ye-
~ bozulurdu. 

ttlrı·· Yle olduğu halde Hasan bir 
v~1~riye dönemiyordu. 

~: 1 UZaklara bakarak haber ver-

c!t - İIJte ... ,Görüyor musunuz! Ora
bi~~~baya girdi bile. Etrafına 

Sah. •danılar toplandı. 
liıı h ıden kasabanın etrafmdakl de
etrar endeğin gerisinde ve bir ateşin 
halık ında birdenbire büyUk bir kala
lat-, k topıanrnıştı. Gidiyorlar, geliyor
lal"dı.onuşuyorlar, gittikçe çoğalıyor-

'rt~~- kız bu kalabalığın ortasında 
ıç görUıunüyordu. 

Birkaç dakika sonra bu kalabalık
tan onar, yirmişer ,otuzar kişinin ay
rıldıkları ve bir sürü halinde Şaşı 

Mustafa ile arkadaşlarının bulunduk
ları tarafa doğru geldikleri görüldü. 

Dertli Hasan kılıcının sapını kav
rıyarak ileri atılmak istedi: 

- Onladan mı çekineceğiz! Gele
cekleri varsa görecekleri de var. 

Diye homurdandı. 
Fakat şimdi boş yere kabadayılık 

sırası değildi. 

Gelenler nekadar çok olurlarsa ol
sunlar Dertli Hasanla arkadaşlarının 
sıyrılan kılıçlan önünde geriliyecek
lerine ,gerilemezlerse birer ikişer öle
ceklerine yahut yaralanacaklarına 

şüphe yoktu. 
Fakat bundan ne fayda beklenebi-

lirdi? 

C.Londos maçı 13 
Eylôlde yapılacak 

Karikatür ve mizah 
sergisi bugün açılıyor 
İstanbul seronunun '>et.ir haftaM 

cumartesi günkü itfaiye şenlikleri ile 
nihayet bulmuş ve dünden itibaren 
sergi haftası blUJlamıştır. Bugün s:ı
at 16 da Taksimde karikatür ve mi
zah sergisi açılacaktır Ru sergi de 
evvelce de yazıldığı gibi bi!tün mizah 
matbuat kolleksiyonlıın ;ıe meşhur 

karikatüristlerimizin en kıymetli e
serleri bulunacaktır. 

Cim LonJonm yapacağı maç 
' Belediye, festival şenliklerine ha

lel gelmemesi için Cim Londosla Türk 
baş pehlivanı arasında yapılacak gü
reşlerin 13 eylfılde yapıhna~ını muva 
fık görmüştür. Bu hususta Cim Lon
dosla muhabere edilmektedir. 

F e•tival heyetleri 6eliyor 
29 Ağustosta ba,layacak olan Bal

kan festivali eğlencelerine iştirak ede

cek olan milli heyetlerden Romenler 

evvelce 16 kişilik bir heyet olarak ge
leceklerini bildirmişlerdi. Dün, bele

diyeye çektikleri bir telgrafta 20 ki

şilik bir heyet olarak 28 ağustosta ls

tanbulda bulunacaklarını bildirm~ş

lerdir. 

Yugoslavlar da yine 20 kişilik bir 
heyet halinde ayni gUnün sabahı 
trenle geleceklerini dun b~ledıyeye 

bildirmişlerdir. 

Belediyenin Javeti 
Istanbul Belediyesi Festival Komi

tesinden: 
"Istanbulda kırk gün, kırk gece 

şenlikleri dola~ile tertip olunan Ka
rikatür sergisi yarınki salı günü saat 
on altıda Taksim meydanmda Emlnk 
şirketi binasmın üst kat salonunda 
açılacaktır. Şehrimizde bulunan muh 
terem mebuslanmrzla lstanbul umu
mi meclis azalarmm, matbuat men
suplarmm açılma saatinde sergiye 
şeref vermeleri rica olunur. 

Gazi köprüıünün •ıa21 
eaaa reamı 

Gazi köprüsünün vaz'ı esas resmi 
bu cumartesi saat 15 te yapılacaktır. 

Sarı kız nasıl olsa elden gitmişti 
ve şimdi belki de bir atın üstünde 
kasabadan çıkmış, durmadan uzak -
taşıyordu. 

Şaşı Mustafa Dertli Hasanın ko
lay kolay yola gelmiyeceğini anla -
mıştı. Onun omuzuna ktıvvetli ve a.~ 
ğır elini koyarak emretti: 

- Haydi, gemiye gidiyoruz. Rei
sin izni ve emri olmadan burada. bir 
dakika daha duramayız. 

Veli ile Mehmet te Dertli Hasanın 
iki koluna girmişler: 

- Haydi, vazgeç bu sevdadan ... 
Biz ne yapabiliriz artık? .. Reise anla
tırız, bunun çaresini ancak o bulur. 

Diyorlardı. 

Ayni zamanda onu kıyıda bekliye11 
sandala doğru yUrütüyorlardı . 

(Arkası var) 

Boluda mühim 
bir dava bitti 

Katille maznun bulunan 
dört kişi beraet etti 

Bolu Ağırccza Reisi Nusret 

Bolu, 22 (Hususi muhai>irımizden) 
- Bolu Ağırceza mahkem~sı reis 
Nusretin başkanlığında toı,ı4narak 

çok mühim bir cinayet d;ıv:ımıı i.otaç 
ettirmiştir. Davanın mevzuu şudur: 

Boluda Dört Divan köyünün zen
gin tanınmışlarından Emin, Arif, 
Mehmet ve İsmail gaipliği k<ltil şek
linde gösteren Gerede be!eıiiye reisi 
İhsan ve arkadaşlarının bir ihbariyle 
mahkemeye sevkedilmişlcrdi. 

Müddeiumumi hadisenin t.lmamiy
le musanna olduğunu kabul ederek 
beraet talep etmiştir. 

Mahkeme heyeti müzakcL-eye çekil 
miş ve Bolu ağrrceza mah k"ınesiniıı 
kıymetli Reisi Nusret kararı tefhim 
etmiştir. 

Mahkeme bu kararında millt mil· 
cadele esnasında milli mücaJcle Jruv· 
vetlerine karşı mitralyoz zabitliği 

yapmış olan İhsan ve ark.-ı\la~larının 
bunu iftira ettiklerine telıufö maz -
nunların cümlesinin beract ettikleri
ni bildirmiştir. 

Fena niyetleriniz yoksa cesur o? 
mamanıza bir sebep yoktur. Eğer 
maksadınız, bir tatil vakti geçirir gi
bi bir a§k macerası geçirmekten iba
retse ,böyle mahcup kalmanız daha 
cok iyidir, hiçbir şey söylemeyiniz. 
Yok, istikbale ait düşüncelerıniz var
sa bunları sevdiğiniz kimseye söyle
m;kte hiçbir mahzur yoktur ve aksi 
bıraz da mahcubiyeti aşar, başka bir 
şey olur. 

Mahcup bir a,ık 
Şişlide H. gazi caddesinden M. S. 

D. imzasile: 
"19 y<J§1ndayım. Bir genç kızı se

viyorum. ikimi::: de bir semtte otum
yoruz. Fak.at o benden f,, 3 y~ ka
dar küçük. Kendisini seveli 6 aydan 
fazla olduğu halde bir türlü cesaret 
gösterip te konu§amıyorum. Ona kar 
şı çok mahcup bir vaziyetteyim. O 
ciddi, fakat bana çok bakıyor. iki -
miz de mektcbo gidiyonı::. Her giin 
mümkün mertebe kendisini görme]; 
kabil oluyor. Bu i.J karşısında ne yap 
mam lazım gclir1,, 

Heh mektep, hem aşk bir arada ol
maz. Her şeyin bir zamanı vardır. 
Hem emin olunuz, sizin aşk zannet
tiğinif bir sempatiden ibarettir. Şim
dilik iki kardeş olunuz, öylece görü· 
şünüz ve derslerinize çalışıp mekte· 
binizi bitirmeğe gayret ediniz. 

Bir genç Atık 
Gaziantepten K. A. lmzasile: 
"15 ycışındaynn. Çok sevdiğim bir 

kızla 6 aydır sevişiyorum .,;e kı-: d'ı 
beni çok seviyor. Gcc~ gündüz aklım
dan çs~ıyor. Sonra anneaigil sezdi
ler. Kız,

0 

beniml.e konUfmuyor. Kendi 
Zeri Ur/aya gittiler, geldikleri zaman 
nasıl konu§ayım1 Bana bir akıl öğn
fü}iz.,, 

Geldikleri zaman onlarla hiç ala • 
kadar olmayınız. On beş yaş aşkları 
bırer hevesten ibarettir. Daha pek 
gençsiniz. Sevmek ve sevilmek için 
vaktiniz var. Bu işten vazg~c:iniz. 

Hem sevdiğiniz kızın ailesi de bunu 
münasip görmüyormuş. Her halde 
bir mahzur var ve bu mahzur mu -
hakkak ki fazla gençliğinizdir. 

Şüphe! 

Ankaradan A. lmzasile: 
"Henüz on dokuz yaşına yeni gir -

dim. Bundan bir ay evvel ilk defa o

larak aradığım ve sevdiğim bir tipl.e 

karşıla§tım. Şimdi kendisini çılgınca 

seviyorum. Bu sevgimi bir türW a;ı

lata.ma.dığımı zannederek çok müte • 

essir oluyorum. Çünkü her 9ezinti-

' mizde benim ba§ka kim8elerle de a

l laka.dar olduğumdan oo kendisine 

1 kar§ı l<ikayıt kaldığımdan bahsedi -

yttr. Ayni zamanda çok kıskandığını 
da söylüyor. Bilhassa. şimdi biribiri
mizden uzak kalmaktayız. Dahlı faz
la şüphelenecek. Bu, §Üpheden kurtul 
mak ve kendisine karşı olan sevgimi 
anlatabilmek için ne yolda yürüme -
mi tavsiye dmenizi dilerim.,, 

Onun sizden şikayetçi ve niçin şi
kayetçi olduğunu yazıyorsunuz. BlJ 
gibi hallerden vazgeçip yalnız onun
la ıneşgul olursanız, her halde o da 
anlayacaktır. Mademki, onu seviyor
sunuz, niçin li.kayıt duruyor, başka
larile meşgul oluyorsunuz? 

Bir cevap 
Ni§anta§ından S. S. imzası sahibi

ne;-

Bu kızla evlenmeniz doğru bir ha. 
reket değildir. Bugün olmasa bite ya
rın muhakkak bir facia ile karşılaşa
bilirsiniz, Vazgeçiniz. 

mail, beraet karan almadan evvel 
hapishanede tifoya yakalanarak öl -
müştür. 

Ne yazık ki, bcraet ed~nl:::rden İs-

Karar okunurken mahkcnıe salo -
nundan dolup taşan bir sıımiin kütle
si, adaletin tecellisi karşısında hün
gür hüngür ağlamıştır. Bol•ı vilayeti 
ahalisi sevine icindedir. 
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BütünParis veFransahalkı Hüküm
darlarına candan bağlı idiler 

Kral oğlunu görür görmez gözlerin
den sevinç yaşlan akarak Kraliçeye 
yaklaşmı, ve "Veliaht huzurunuza 
kabul edilmek istiyor.,, demiştir. Yeni 
doğmuş çocuğunu yıkan~ ve kun
daklanmış olarak annesine getirmiş

buna müsaade etmedi. Tam Yari An 
tuvanetin durulduğu bir sırada dün
ya karışmaya b8.§ladı. 

On üçüncü bap 
Kraliçe ıöylemeye hatlıyor 

lerdi. Artık memlekette seVincin ve Veliahdin doğumu Mari Antuvn. " 
neşenin derecesi anlatılmaz bir halde netin kraliçelik devrinin en ikballi 
idi. nokt1isı idi. Taç ve tabut bir Vir1s 

Gayet sıhhatli bir sütnine bulun- vermekle adeta ikinci defa olarak 
mu§ ve çocuk derhal ona teslim edil- kraliçe olmuştur. Halkın bütün bı • 

mişti. Toplar atılıyor, çanlar çalını- kisarlarına rağmen yine gösterdiği 

yor, Prensesin doğduğu zaman yapı- muhabbet ve alkış büyüktür. Bun • 

lan şenliklerin yüz misli fazlası yapı- dan anlaşılıyordu ki Fransız hüküm

lıyordu. Dokuz gün sıra ile bütün es- darları kendilerini tekrardan halka 
naf cemiyetleri Versay sarayına bi- sevdirebileceklerdi. 

rer heyet gönderiyor ve müstakbel Mari Antuvanetlıi bir adım atması, 
Krallarını selamlıyorlardı. Trianondan Versaya naklederek Ro-

Bir kaç sene sonra Kraliçeye en a- koko kraliçeliğinden vazgeçmesi kafi 

ğır hakaretlerde bulunan satıcı ka • idi. Pariste kendisini bekliyen asille
dınlar güzel elbiseler giyerek saraya re dönmek, kendi hususi maiyyet 

kadar gelmişlerdi. Sefalet, harp her- ye oyun arkadaşlannı terketmekle 

şey unutulmuştu. Bir müddet için tekrar eski mevkiini kazanabilecek
gayri memnun kimse ~almamıştı. lh- ti. 

tila.tciler, cümhuriyetçiler bile birkaç Fakat bunu yapmadı. Ve tekrar 

zaman için en şiddetli Kral taraftan eski hayatına, eski muhitine avdet 

kesilmişlerdi. (Jacobin) lerin müs- etti. Halkın eğlenceleri bittikten 

takbel reisi Collot d'Herbois birkaç sonra bu defa Trianon'da paralar 

zaman sonra on altıncı Luinin idam sarfedilmeye ve eğlcnilmiye başlan

kararını hazırhyan adam, bile Krali- dı. 

çenin doğurması milnasebetile §iirler Artık milletin sabn tükenmiş, mU-

yazmıştl. samahası azalmıştı. Kuvvetli ve coş-
Bütün Paris ve Fransa halkı hU- kun bir sel gibi akan meınnuniyetsiz

kümdarlarma candan bağlı idiler. Bu Iiği durdurmanın imkanı yoktu. 

yeni doğan ~uğun memlekete re- Ortalıkta evveli. gör.e çarpacak 
fah ve saadet getireceğini ümit edi- bUyUk bir değişiklik yoktu. Yalnız 
yorlardı. Köee başlarmdan davullar Versay halkı silk\itu muhafaza edi
çalınıyordu. Memleketin hiçbir şeh- yordu. Büyük merasimde daha az 
ri, hiçbir köyU yoktu ki halk eğlen- insan bulunuyor, kadın erkek asilza-
mesin ve gülmesin. Memlekete bir 

varis, bir veliaht getirmiş olan kral 

ve kraliçeyi herkes seviyordu. 
Bundan sonra Mari Antuvanet iki 

defa daha anne oldu. 1785 senesın· 
de ikinci oğlunu doğurdu. Bu müs -
takbel On Yedinci Luidir. 1786 sene 
sinde de dördüncü ve son çocuğunu 
doğurdu. Bu da yalnız on bir ay ya
şayıp ölen Prenses Sofi-Beatris'tir. 

Annelik Mari Antuvaneti tamaml
le değiştirmişti. Müteaddit hamilleri 
esnasında zevk ve eğlencelerinden u
zak YIUJamIŞ, ondan sonra da çoeuk
ları ile meşgul olmayı, havai zevkle
rine tercih etmişti. 

Uzun seneler boşboşuna @arfettiği 
muhabbet ve şefkat hisleri nihayet 
tabii bir memba bulmuştu. 

Bu müşfik bakışlı gil7.el kadın bir
kaç sene daha çocukları ile sakin bir 
aile hayatı yaşıyabilmiş olsaydı. ta . 
mamile eski havai heveslerinden Y!z 
geçecek, durmuş, oturmuş bir ev ka
dını, bir anne olacaktı. Fakat kader 

delerin yüzlerinden soğukluk akıyor
du. Şekli muhafaza ediyorlarsa da 

bu da kraliçeye olan muhabbetlerin
den değildi. Önünde diz çöküyor
lar, bUrmetle Mari Antuvanet .in elini 
öpüyorlar, fakat bütün bu hareketle

ri resmi bir tavırla yapıyorlardı. 

Kraliçenin bir bakışını iltifat telakki 

etmiyorlardı. Kraliçe tiyatroya gir
diği zaman herkes yerinden eskisi 
gibi alelacele hürmetkar bir tavırla 
kalkmıyor, geçtiği sokaklarda can
dan gelen "ylU}asın kraliçe!,. sesleri 
artık duyulmuyordu. Kendisine açık
tan açığa husumet göstermiyorlar, 
fakat eski hararetli muhabbet hisle
rini de izhar etmiyorlardı. Kralın 
zevcesi olduğu için ona lazımgelen 

mecburi hUrmeti ediyorlar, yaptığı 
hareketlere, söylediği sözlere a(ıkça 
itiraz etmiyorlar. fakat susuyorlar. 

İşte bu inatçı fena ve gizli sükut
tan ihtilal doğmuştur. 

r Arkası varl 
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Arttırma ve eksiltme 
muhtırası 

21 Aimtoı Perfembe 
• Yüksek Mühendis Mektebi sa tır1-

alına komisyonunda mektepte yapıla
cak intaat. 

• Sa.m11un Belediye Encümeninde 
SaıMun Belediye11i için alınacak ve 
kurdurulacak ayar istaıiyonu ekıilt -
mesi. 

• Liseler aatınalma komisyonunda 
625 derıhane 11ırası, 36 yazı tahtuıı 
ve 20 adet yemek muaın. 

• Erzincan tümen aatınalma ko -
misyonunda 22,200 kilo aadeyağı. 

• Ağrı vilayeti nafia daire11inde 
Ağrı - İran hududunda yapılacak §O· 

se ve köprüler inşaatı 

• Milll Müdafaa Ankara utınalmA 
komisyonunda yazlık elbhıelik bez ve 
portatif çadır be%i ve 100 adet ağır 
benzin eksiltmesi. 

• Kabataşta İnhisarlar Levazım 
Şubesi alım ıııatım komisyonunda 11 
bin tane etiketi ve 15 bin adet porta
kal etiketi eksiltmesi. 

• Kandıra kaymakamlığında 61 
göçmen evi inşaatı. 

• Ankara villyeti daimt encüme -
ninde Ankara stadyom ve yarış mev
danında yapılacak bahçe yolları ek
eiltmesi. 

• Vize ıatınalmıt komisyonunıia 

13,900 kilo aytinyağı ve 27 bin kilo 
şehriye ek11iltmesi. 

• Malatya Oliuncu Daire Su İşle
ri MUdürlUğUnde Sürgü ıuyu kanah 

ameliyat ve inşaatı. 

• İstanbul Milli Emlitk MUdürlll-
ğ\inde Beyoğlunda Büyükparmakka
pıda ıııatılık ev arttırması. 

• 1atanbu1 Belediyeııi Daimt Encü

meninde çöplerin ort~dan kaldırılma 

aı ve içerlainde1d kemik, paçavra _gi
bi' ite yarar enanın alınmaaı işi ek-
11iltme1i ve 1&tıblt m~ulıazı 

BORSA 
2i AGUSTOS PAZARTESi 

Paralar 

Sterlin 
1 Dolar 

ZO Cek kuronu 
ZO Belçika fr. 
ZO Drahmi 
ZO Ley 
20 D'n•r 
Fransız fr. 
Liret vesikalı 
Florin 
A vuı1turya ,;ı:n 
Mark 
Zloti 
Penro 
Leva 
Yen 
t ..... r kuronu 
Altm 
Banknot 

Ce"ler 
Londrı üıerine 

Pııriı ür.erine 
Nevyork 
Liret 
Belra 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoılov11k 
,\ V\l!ıturya 
Mark 
lııve( kuronu 
lspan pezeta 

Eıham 

tı Bıınkuı Miı 
N 

Alq 

629,-
123,-
84,-
80,-
21.-
13.
A!l,-

165,-
190,-

112,-
22,-
28,-
21 ,-
1.2,-
22.-
32.-
41 -

964,-
243.-

,, .. '' mıline 
Anadolu 3 EO 

.. o:;, 100 
Sirketi Hayrıye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
-r .. -k~-

,.. ,ıan Cime11to 
Mcrkeıı: Bınk111 
Oıı-ı:ı, nlı Bııııl- 4 <11 

Şark Merkez Eczcınesi 

lıtihra7.lar 
Turk Borcu I 

pt • H JT 
,, .. III 

~rnni A B C. 
1·tikrıır.i Daqili 
Sivas - Erzurum 1 

1J 

Satı' 

635,-
126,-
92,-
84,-
23,-
16,-
53.-

166,-
196,-
84.-
24.-
30.-
23,-
24,-
25.-
34,-
·u .-

965.-
244.-

63~ .so 

12,04 
0.79 ,1 6 

10,06.-
4,69.50 
4.43.ıo 

'53.00.30 
1,16,67 

19.IO ~6 
4.18 34 

1,97 
, ,05.50 
6,30,-

85,-
9.90 
cı 90 

25,40 
41.-
16.-
18,-
9.40 ,., ~,, 

1 \.45 
79,
~uo 

3,60 

23 .1~ 

21 .80 
21.90 
'17.-
06,50 

""-
arttllhiUI. ·~~~:.,;~~, .... ~i-11f~ı,...., ....... IPS'Wl!~ff;w:f.~·~;~. 

• İstanbul Vakıflar Direktörlüğün· 
de Nuruoamaniye cadde.sinde satılık 
cami arsası, Çırağıhasan mahallesin
de atsa, Ka.zarlarda dükkan, Kumka
pı iskele caddesinde ve Helvacıba~ı 
bkender Ağa mahallelerinde ve Mol
lagürani mahallesinde arsa arttırma

ları . 
• Deniz Yolları İşletme Miidilrlü -

ğilnde satılık e11ki bazı eıya arttırma-
111. 

• Ulukışla Kaymakamlığında 92 
göçmen evi lnıaatı. 

• Lüleburgaz tümen ıatınalma ko
misyonunda S.800 kilo gaz yağı. 
-. Tophanede İstanbul Levazım a

mirliği satınalma komisyonunda ta
~nbul süel konağı için 2i0 adet altlı 
Uıtlil karyola eksiltmesi. 

• Türk Hava Kurumu ııatınalma 
komisyonunda yılbaıı piyangosu için 
ba:atınlacak 150 bin el, 10 bin duvar 
pllnı ve 10 bin resimli afiş eksiltme
si. 

• Kadıköy vakıflar direktörlilğün
de lmrahor mahallesinde Ali Pa,a 
ıokağında satılık evin artırması. 

ı903 il 
19Iı III 

Tahvilat 

ıoı .~o 
05,50 

- .-
107.50 
9S,SO 

Rıhtrm 10?S 
Anadolu 1 ve il 45.10 

m 46.50 
Mümeııııl 46,20 

Muıı.me)e ve gııın•n deği,tiril • 
meıi iıtenilen maddeleri 

Muamele vergisinın değiştirilmesı 

istenen maddeleri etrafında görilş -

mek Uzere diln Ticaret odasında hır 

toplanti yapılmıştır. Bu toplantıdd, 

muamele vergisinin eski cibayet usul

lerile yeni şekillerini karşılaştırmak 

üzere bir heyet seçilmiştir. Heyet tet

kiklerini bitirdikten sonra neticeyı 

heyeti umumiyeye arzedecektir . 

Brezilya ile ticaret mukavelesi 

Brezilya ile aramızda mevcut olan 
ve ağustosta feshedilmiş bulunan ınu 
vakkat ticaret mukavelesi iki sene 
müddetle uzatılmıştır. 

Gece Yarısı 
No. 24 

lclll, Sira.nuıun derdini dinlerken, 
kalp kadar, belki kalpten çok ihtiya
cın rol oynadığını anlıyordu; onun e
lini okeıdı: 

- Ağlama, Siranu,... ÖlUme çare 
bulunmaz. Hertey, yoluna girer. 

- Ah, mersi lclll Hanım! 
- Ben, aana para. veririm, olmaz 

mı? 

-Olmaz! 
- Neden? 
Genç kız sesini çıkarmadı. 
lclll, ağır ağır 11öylüyordu: 
- Olur, olur ..• Sen, ba.na, tonra 

Mersin! 
- Neyimle Merlm ! 
Siranuıun ellerini aldı, okeuyor

du: 
- O kadar ince düfilnme, çocu -

ğum... Kumpanya.nın hesa.planna 
ben bakacağım. 

Genç kız, başını salla.dı: 
- Biliyorum, Icli.l hanım. 
lelll, ,a,ırmıftı: 

Mahmut YESARi 

- Biliyor musun? 
Siranuş, nemli gözlerini kırparak 

güldü: 
- Tiyatro, böyledir, Iclal hanım ..• 

Söylenmiyen ,eyler bile duyulur ... 
- Kaç senedir, tiyatroda!ın? 
- lki sene oluyor ... 
Genç kadın, da gülmekten kendini 

alamamıştı: 

- Tiyatronun bu halleri hoşuma 
gidiyor. 
Siranuşun gözleri dalmıetı, lcllle 

ıni aöylüyordu, youa kendi kendine 
mi kOD\l.fUyordu, belli değildi; sesi 
yavq ve htllUnlüydU: 

- Alayı, şakası, dedikodusu olma-
1&. çekilir dert midir yokaa? 

Genç kızın, hayatı, ve muhitini, 
yaşından umulmıyacak bir mÜS.'\ma 
ha ve isabetle görüşüne lcli.l, hay -
reUe bakıyordu: 

- Sahne hayatı, çok güç değil 
mi? 

Siranuı. omuzlarmı kaldırdı: 

1 A N 

• • 
ıspanya ısyanı 

Tayyareler Madridi 
bombardıman ettiler 

Hükumet kuvvetleri Oviedoya girdiler, Almanya 
ve Rusya ispanyaya silah ihracını yasak etti 

Madrit, 24 (A.A.) - Hükumet Amerikada manevi ambargo 
kuvvetlerinin Oviedo'ya girmiş ol - Vaşington, 24 (A.A.) - lspanya-
duldan haber verilmektedir. Sara - da her iki tarafa da silah ve cepha 
gosse cephesindeki hükumet kuvvet ne gönderilmemesi yolundaki mane
leri, bir asi kuvvetini hezimete uğ - vi ambargo şiddetlendirilmiştir. 
ratmışlar, tüfek, mühimmat, mitral-
yözler, dört top ve birçok esir almış ihtilal Fcua Ja sirayet etti 

.Sovyet Rusyada 
. 
idam karan nasıl 

karşılandı ? 
. Moskova, 24 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: 
Zinovievist - Troçkistlerin i<.lama 

mahkümiyetleri kararı, ifçıl~r tarafın 
dan büyük bir memnuniyetle karşılan 
mıştır. Bugün, sabahtanberi Moskova 
Gorki, Rostov, Leningrat V"! dah~ di
ğer bütün şchirlerdtı, fabrikalard :ı. mu 
azzam mitingler yapılmış ve ili mah
kemenin kararı tasvip edilerek alkış -
lanmıştır. İşçiler, "mahkeme Sovyet 
milletinin arzusuna tercUmıın olmuş
tur" demektedirler. 

Radyo 
lutünku rrotram 

btanbal 

18: Oda mutiki&i (plik) 19: Haberler• 
19.15: Muhtehf pllklar. 20 : Gitar ıolO 
(plak) . 20.30 : Stıidyo orkestraları. 21.30: 
Son haberler. 

Saat 22 den tonra Anadolu ajanıımm J•· 
ntelere mahsus havadiı servisi verileuek • 
tir. 

19,0S: Sözler - P iyano musikiııi. 19,,5: 
Almanca hRberler. Konutmalar. 20,10: ıta· 
fif muııki ve dans puc;alırı. 21,30: Caru• 
sonun plikl.uındıın. 22.20 : Beethoven od• 
musikiıi, 23.lS: pllk, 23.45 : lngiliz r. f' h•-

berler. 

Rtikrf"s 
lardır. Paris, 24 (Tan) - Eu~rt> gazete-

sinin verdiği habere göre ihtilal h -
panyol Fasına da sirayet etmiştir. 
Orada yerliler Frankonun ordusuna. 
girmekten imtina etmektedirler. A
razi sahibi olan Lejyon etranger za 
bitleri memleketi terke hazırlanmak 
tadırlar. 

Cenup cephesinde pek yakında 

kat'i bir taarruz hareketi yapılacak
tır. 

Moskova, 24 ( A.A. l - tR suçluyu 
idama mahkum eden karar 72 Raat 13,30 - ili !.\: Ork~ .. ıtr1 konaerıl t haber• 
sonra kabili infaz olacaktır. Mahküm ler. 19,03: Pllk. 20: Konferans. 20.20 : Ro

men halk ,arkıları. 20.4S: AktUalite. 20.so: 

Hükümet kuvvetleri, Majork ada
sında ilerlemekte olup bir çevirme 
hareketi yaparak asilere ait bir si -
lah ve mühimmat öposuııu zaptet
mişlerdir. 

l htilalciler bir fehri 
bombardıman ettiler 

Hendaye, 24 (A.A.) - Ihtilalcile
rin tayyareleri, bu sabah lrun şehri 
ile bu şehrin önünde mevzi almış bu 
lunan hükumet kuvvetleri .üzerine 
58 bomba ;ttınışlardır. 

Abdülkerimin tahliye11i için birçok 
istidalar verilmiştir. 

Tayyarelerin MadridE. bir altını 
Lizbon .. 24 (Tan) - Yirmi kadar 

ihtilalci tayyaresi Madrit Uzerine bir 
akın yapmıştır. Tayyarecilerin söy -
lediklerine göre bu sefer Madritte 
hir panik yapmıştır. 

Madrit bombarJıman e /:idi 
Londra, 24 (Tan) - 21 aıi 

tayyare bugün Madrit üzerim• u
çu,lar yaparak birc;ok bom! .a at
mıtlardır. Tayyarelere mukabe -
le edilmenıitt:r. 

Hükumet kuvvetleri Kordu şehrini 

lar bu müddet zarfında. aflarını tale 
hedebileceklerdir. 

Suçlular, mahkemenin kararını, bil 
yUk bir soğukkanlılıkla karşılamışlar 

'1:iır. 

T roçlıi intihar haJiu•ine ne 
Jiyor 

0810, 24 (A.A.) - Moskovııdaki 
muhakerre eBnasında ismi geçen Tom 
kinin intihar ~tti,;i hahf.rinı öıh-enen 
Troçki 'gazetelere "bu intihar tarihin 
bir ı::ıwfıı"'"' kıapa'llııkt.A v,. ha$1kA ye 
ni bir sayf uını ac;maktadır'' demiş
tir . 

Malum old11~11 iizere. bidıyette ko 
~iiııicıt n:ırticı; hli,.ncı•ı şuntarı:brı iba 

retti: Lenin, Troçki, Zinoviev, Kame
-ıev. Rikov, Tom1'ki, Stalin • 

lan birçok komünisti, bugün, Pllriste 
tevkif etmiştir. 

srkı bir çember içine almışlardır. A
si generallerden Garçia. Valadolid 

l!iil:ıime!itt bi hoPu vilayetinde yapılan c;arpışroalar es -

Diğer taraftan hüki1metin topçu 
kuvvetleri, Ovicdoyu bombardiman 
etmektedir. Birkaç gündenberi ora -
da mahsur bulunan albay Aranda. 
Gneral Molaya bir tclgrnf çeckrek 
kendisine hemen imdadda bulunma
dı<i:ı taktirde t eslim olmak mecburi -
yetinde kal:.ı.c ~ğını hilclirmic:tir. lıpanyaya ıilii'ı 

Berlin, 2-1, (Tan) - Mekı::ik:ının 

bo::auna u~radı ., ıı~mda yaralanmıştır. 
Sevil, 24 (Tan) - Sevil radyosu 

~1nrkı:1istlcrin. vaziyetin vahimleşmc Bombardıman haberi teyicl 

Vera Kuruz limanından, 35 bin silah 
ve beş milyon kurşun yüktü bır ls
panyol gemisi İspanyaya doğru hare
ket etmiştir. 

si taktirindc Azama ile Caballero - ediliyor · 
nun ka<'mıılarındnn korkmakta ol • Paris. 24 - Havatıı, Valladolf'den 
duldan blldirilmiştir. aldığı bir haberle Madrl<l ın bombar- Yoldan çevrilen lngili.ı vapuru 

hadiıeıi Saragosse yakininde ihtilakilerle. c:lıman edildiğini teyit eylemektedir. 
kızıllar arasında vuku bulan bir mu Askeri grupa mensup 21 tayyare dür. 
harcbede, kli':rllar birçok ölü ve yara öğleden sonra Madrid Uzcrlnde UÇ· 
lı ve avni Zl\manda 16 kamyon ve muşlar ve tayyare k11rargahları.,ı 

'>n sandık milhimmat bırakmışlar - bombardıman etmiııılerdır Hükumet 
dır. ::taıı);ıüelelt l\iç mr haNkette bulun-

Londra, 24 rran) - Codrington 
adındaki İngiliz torpito muhribi Gi -
bel Zerjon vapurunu durdurmuf o -
lan Ispanyanın Miguel Cervantes 
kruvazörUne ya'kll.frtll,, kumandan 
tspanyol gemisine giderek tspanyol 
~ara suları dışında bir Ingiliz gemi11I 
nin tevkif edilmif olmuıını protesto 
etmi~tir. Miguel Cervantes'in ku -
mandanı itirazda bulunnı'IJştur lngi· 
liz vapurunun yoluna devam edebile 
ceği bildirilmiştir. 

E11dü!üste kızılların iki kolu ihti - nıanuşlardrr. 

lıilciler tarafından hezimete " uğratıl
mıştır. Garpte General I<'rankonun 
kuvvetleri, kızıllann mühim kuvvet 
)erini bozmu!ilar. l6 mitralyöz. 30 
kamyon, bir tank. bir sıhhiye otonio 
bili ve mühim miktarda malzeme 
zaptctmişlerdir. Kızılların bu kolu 
r;ok kuvvetli ve Madrit hük\ımı-ti ta
rafından teşkil <.'dilmiş olan kıtalnnn 
"'" miikcmmeli idi. 

Almanya harp malzemeıine 
ambargo koyacak 

Bertin, 24 (Tan) - Alman hüku
meti lspanyaya gönderilecek silah 
ve mühimmata hemen ambargo koy 
nayı kabul etmiştir. 

Londra, 24 (Tan) - Resmi maha 
fil Almanyanın ispanyaya gönderile 
cek silahlara ambargo koymayı ka
'Jul etmiş olduğu haberini memnuni 
vetle karşılamıştır. 

Ademi müdahale ihtilAfının yakın
da imazsı muhtemel o!duğu bt>yan 
edilmektedir. 

Sovyetler de fgpanyaya ı;ililh ihra
cına ambargo koymuşlar ve l(eyfiye
ti Fransaya bildirmişlerdir. 

- Ekmek parası kazanmak ko
lay mı? 

Genç kadın, bahsin bu şekil alma
sını istemiyordu: 

- Çocuğum, şimdi beni dinle ... 
Annene doktor getirirsin, ilaçlarını 
alırsın. Evin kirası için de üzülme ... 

Çantasını açmıştı; gizlice bir on 
liralık çıkardı; Siranuşun masa üze 
rinde duran çantasını usulca aldı, 

açtı ve on lirayı gizlice koydu, çan
tayı kapatıp eski yerine koydu: 

- Şimdi yanımda fazla yok ... lki 
gün sonra ev kiranı da veririm. 

Genç kız, lclilin ellerini yakala ~ 

mıttı: 
- Ah, Iclal hanımcığım, eiz, çok 

iyisiniz... Çok mersi... Bana, neka
dar iyilik ettiğinizi bilemezeiniz ... 

Jelli, ayağa kalkmıştı: 
- Bu sözlerin birine IUzum yok •. 

Provaya beklerler. gidelim. 
Siranuış ta kalktı: 
- Gidelim, lclll Hanım ... 
Yolda, genç kız, lclale sokulmuş

tu: 
- Oyunlar başlayınca, ben, azar 

azar borcumu öderim. olmaz mı? 
lclal. onun kolunu, c;imdikler gi -

bl sıktı: 

Kurtubanrn Jüfm~•i bekleniyor 
Madrit, 24 (A.A.) - Yarı resmi 

bir membndan alınan haberlere göre, 
yüzbıtşı Aoinatera kumaniuındaki 
hükumet kuvveti. KurtubA şehrinden 
evvel en son köy olan Lomay!l gelmi~ 
vtizhaşı Balidrea kumandasında ki kuv 
\'Ct asilere büyük zayiat V"rdirnrtk 
Kurturabayı bombardıman etmi§ ve 
binbaşı Alino kumandasındaki kıta iı<e 
Kurtubaya hakim Coma köyünü al -
m•!jtır. 

Kurtubanm yakmda düşmesi bek· 
lenmektedir. Asiler tarafında bulunan 
muntazam kıtalar efradı bUyillt kütle 
ler halinde hUkümet tarafın.\ ge~Mck 
tcdir. ... 

$imal cepla#.inJe 
Berlin, 25 (Ta.n) - İspanyadan a

lınan haberlere göre, General Mola 
San Sebutiyene pek yakın olan Gu
adilup kalesini işgal ettikten sonra, 
San Sebutiyen ile lrun Uzerim• bil -
yük bir taarruza hazırlanmaktadır. 

Fransız polisi, llq>anyol halk cep
hesi menfaatine para toplamakta o-

tspanyol kumandallının bu hadise 
den dolayı özür dilemesi üzerine me 
3eleye kapanını' nazarile bakılmak -
tadır. 

lngiltere hükumeti Iapanyı hükf.ı 

metine lngiliz gemilerinin açık de -
nizde yani lspanya sahillerinin üç 

mil ilerisinde tevkif edilmelerinin hu 
kuku düvele mügayir olduğunu bil-

dirmiştir. • 
Londra, 24 (A.A.) - Alman zon 

resmi haberlere göre, Gibelzerjon va 
puru hpanyollar tarafından tevkif 
ve muayene edilmif değildir, Yalnız 
ca yoluna devam etmeyip Cebelütta 
rika dönme11i kaptandan rica edilmif 
tir. Resmi makamatta. hldisenin tef 
silatı alınmadan bu bapta hiçbir ,ey 
.!!Öylenmiyorıııa da bazı telgraflarda. -
kinin hilafına olarak hldiseye va -

- Bunlan, sonra. düşUnürUz. Şim ğım? 
di tiyatroya beraber gideriz, sen, i- Celil Mahir, b"mı iğmi,ti: · 
zin alırsın, doğru eve dönerıııin... - Hakkın var, sevgilim! ..• 

lclil, kuliste, Celil Mahiri bir kö- Genç kadın, onun çeneıini tuttu, 
şeye çekti: okşadı: 

- Celil, bana para li.zıın.. . - Paraya, neden ihtiyacım oldu-
Celil Mahir, yilzilnün tek çizgisi ğunu anladın mı? 

oynamadan dinliyordu: Celil Mahirin gözlerinin önünden 
- Evet! bir demet alev, ışık ışık yanan bir 
- Para aldığımız adamı gör; ba- bulut geçmişti sanki, gözlerini kırp-

na yolla... tı, elini alnından geçirdi: 
- Nekadar para alacaksın? - Sevgilim, benim de sana llÖyli-
- Uç yüz lira kadar lazım! yeceklerim var. 
Celil Mahir, düşünmeye varm~tı: Genç kadın, onu, tatlı ve yorgun 
- Pardon, ifine kanışmak değil bir bakışla süzüyordu: 

ama, bu parayı ne yapacaksın?. - Peki, neye ıöylemiyoraun? 
Genç kadın. Celil Mahirin gözleri- Celil Mahir. yutkunur gibi durdu: 

nin kine baktı. gülümsedi: - Söyliyecektim ... 
- Her ıeyi dU,Undün.. sevgilim Ceplerini karıftırdı, küçük bir kl-

fakat bir ,eyi dü,Unmedin! ğrt çıkardı. baktı: 
- Neyi dUşilnmedlm! - Bu, değil ... 
tclll. onun omuzuna vurdu: Klğıdı, tekrar cebine koyduktan 
- Erkeksiniz, dü,unmemekte ma sonra: 

·mrıııunuz... - Bir kağıda. heıap etmiftim, o-
- Cok merak ettim, neyi düşün - '1U anvorum ... Dedi. 

mPmi11im ! - Ne hesabı? 
tclU ıml vanağını c;ukurla~tırarak - Gala için yapılan murafların 

ı;UlUmRiyordu: hesabı ... 
- Peki. benim tuvalctlerim ... Sah - Ben. senden hesap mı eorduın? 

neye, ~ki tuvalet1erimle mi crkllca- Ne tııhafsm. Celil' 

Karı,ık muıiki. 21,15: Konferıın• 
Radyo senfonik orlrestrıt•ı 7~ •C • 

Fransızca haberler. 

20.50: Madam Melan \' l 
kılar. Zl ,50: Pllk. 22 : Radyo 
Haberler. 23,ZO: Halk havaları. 

Rnrl•~ff' 

, .. 
:' ' .. 

· r • 
·3: 

19,30: Cirın musikisi. 20,40: Konferan• 
21,10 : "Prens Bob,, iııimli operet (Buda• 
peıte orkestrası tarafmd;ın) 23,10 : Haber· 
ler. 23.35: Ciran muıiki ~i 2~ • ("1,.band· 
ı.os: Son haberler. 

MMkn\18 

20 : Putkinin lirik uerlcrındcıı ıtonser· 
20,45 : Popüler Ruı ,arkıları. ·2: Almanc• 
ne,riyıt, 23,05: Felemenkçe neıriyat. 24: 
bviçre neıri1atı. 

him bir mahiyet verilmektedir. 

Eıbak BQfvekil tavcuıut 
tefebbüıünJe bulunaC"alı 

Saint Jean "de Luz, 24 (A.A.) -
tspanya hükumeti, krallık taraftarı 

lideri eski b~vekil Kont Romanone
se Saint Sebastieni terkederek ser • 
beRtçe Fransaya gitmesi için mUla· 
ıtde vermiştir. 

Zannolunduğuna göre Madrit hU • 

k!meti tarafından muınai1.~yh~ çoJı 

mühim bir vazife tahmil edilmiştir. 

Kont Romanones, Frente Populat 
gazetesinin bir muhabirine beyanat 

ta bWunarak ezcümle demiştir }d: 

Beynelmilel bakımdan bir tek nıet 

ru hükumet vardır. o da Ispıi.nyol ıııi 
Jetini temsil eden Madrit hükumeti• 
dir. 

Paris, 24 (A.A.) - Figaro gazete 
sinin diplomasi muhabiri, Kont Ro • 
manonesin Ispanyada dahili harbi 

bir nihayet vermek için bir tavassut 
te~ebbtisünde bulunması mhuteınel 
olduğunu beyan etmektedir. Roma • 
nones. liberal bir kraliyetçidir. 

Antrepolardaki eıva 
GUrnrUk antrepolarmm Liman ıdll' 

resine devri devam etmektedir. An • 
trepolardaki e§yaya kıymet takdit 
iti de·bu ay sonunda bitecektir. 

!!!!!'!!!!1!!!!'!!!!!""'!!!!!!!!!!"!11!'!"!"!!!!!'!!!!~~~~ 

liüırevı ve cılt laaataJıld&rı mutehaatt> 

or .Hayri Öner 
Otleden ıonra Be1oihı Atacamı 

lrar$1'1mda U! No Tel 4351& 

Genç kadın, yürüyecekti; Celil 
Mahir onu kolundan tutup çekti: 

- Dur, daha sözümü bitirmediJll· 
leli.!, susarak bakıyordu. 
Celil Mahir, ellerile anlatıyordu: 
- Seninle, tahmini hesap etrnif -

tik .. Nereye, ne verildiğini makbul. 
larile, pusulalarile, senetlerile, gö • 
rüp anlıyacaksın ... 

- Bu lakırdıları bırak ... Ne söyli· 
yeceksen söyle ... 

- Gişeden satacağımız biletler ı • 
çin, pul li.zım ..• 

- Paraya mı ihtiyaç var? 
Celil Mahir, müphem bir ıQaret 

yaptı : 

- Biraz ... 
- Ne kadar? 
- Yüz ... Yüz elli lira ... 
Genç kadın, b&fmı l&lladı: 
- tktyüz Ura, demek . .". Sen, o ,.. 

damı g<Sr. bana gönder. 
- Yarın gönderirim ... 

-9- bi 
Fuvayedeki hasır knlt ıı khı r..1111' 

rine ayak ayak üı.tüne ııtarak otıJ• 
ran Tayyar, tclalin geldiğini görUt1• 
ce, ayaia kRlktı: 

Buyursunlar. Hanımefendi· l 
r Arkası ,,.r 
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Nazilli Pamuk Tohum islih f 

stasyonu Müdürlüğünden: 
Nazilli patnuk tohumu üretme çiftliği Çırçır fabrillas. 

için evsaf ve şeraiti aşağıda yazdı bir motörle teferriiatı-
na ait makineleri satın almak istiyoruz. Bunlan apğıda 
1azılı şartlar dahilinde satmaya talip olanların son fiat
lannı ihtiva eden tafsilatlı tekliflerini en kısa bir zaman
cla sözü geçen çiftlik müdürlüiüne bildirmeleri i'lr. 
olunur. 

Arandan Şartlar: 
Motörde: 
Tek ufki veya çift amudi silindirli 65 - 70 H. P. kuvve· 

tinde tam di%el dakikada adedi devir 500 den fazla olmı-
J'acak. t 

Bir kompreaörle buna ait ihtiyat ufak motörü ve mo- 1 
törü tebrid için bir au pompası ve sabit kadranlı bir taki
ıtıetro ile mücehhez bulunacak. 

Motör aşağıdaki fırmalardan birine ait olacak: 
İngiliz: Lister, Grosley, National, Ruston. 
Alman: Lanz, Gürting, Krup, Deuz veya N. A. N. 
Motör Akople Generatör: \ 

· Santral Generatör 50 kilovat Trifoze 220 - 280 volt - · 
hık olup Fregensi 50 olacak. "Simens,. veya "A. S. E.,, 
tipinde olacak ve bir tarafından müvekkiz dinamo ile 
ltıiicehhez bulunacaktır. 

Tevzi tablosu: 
· Makine; Iıık ve kuvvet ıubelerini ihtiva etmek üzere 

iç k••ınlı olacaktır. Makin6 kısnunda otomatik bir tal· 
ter, bir Ampııııetr, bir volmetr, bir kilovatmetr ve bir de 
Breiensmetr bulunacaktır. Bunda ayni zalnanda mu· 
\'akkiz dinamosuna ait volt ve Ampermetr konulmuş ola .. 
eak, kuvvet Jmnu dört ıubeli olmak üzere dört plter ve 
dört amprimetresi bulunacak. j 

Ekleraj kısmında dört ıube bulunacak, her şube onar 
~perlik olacak ve her ıubenin ayn ayrı şalter ve sigor
ta tertibatı bulunup umumi bir tenvir kilovatmetrelli bu- 1 
lunacak. 

Tablo iso1eli aimena sisteminde çelik levhalardan ya- 1 

Drlmq ve btltün ·eııstrünıanlan bu tabloya cömülmüı 
olacak. 

Bunlardan bqka mev~t makinelerin işletilmesi için 
bunlan crup grup çevirecek Elektromotörler alınacak, 
bunJann 998a{ı ve kudretleri qağıya çılcanlmJltır. 

Adet 
3 14 Kilovatlık Trifoze Elektromotör 
2 3 Kilovatlık Trifoze Elektromotör 
2 7 Kilovatlık Trifoze Elektromotör 

4 - 2 3 Kilovatlık Trifoze Elektromotör 
Her Elek~tör tam ve pinortJatikman kapalı "Ge-. . . . 

~~ ~\\\\\\\\\\\\~ ~~ 

. . "' 
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1000 

LlillIR 

--
- . ,~ ""' ~ -

•• 

~:kineleri~ ıo .. ıo-936 tarihine kadar müesseseye llJllflllfmlllll'mtnllllllUI -
,r-leal __ im_edi_·ım_es_ı· ş_art_tı_r._<s_9_o> ______ 945-1 Türk Hava Kurumu BUyük 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası lstanbul Şubesinden: 

Galatada Voyvoda caddesinde Bankamız binasının ça
bamda yaptınlacak tamirat ile imil ettirilecek 13 adet de 
ınir al"IİV dolabı kapalı zarf usulü ile münakasaya konul-
llıqtur. . . 

Bu huamtalri teklif mektuplan s Eylül 193C5 -t 1 o a 
\adar ıube müdürlüğüne verilmiı bulunmalıdır. 

Seraiti öirenmek istiyenlerin Bankaya müracaatla ih • 
aar olunan eartnameleri almaları. ( s 54) 

918 

IWÖW LA~@@~QJJ 
Şımdiye kadar bın erce k•••Y zeng.n etmaıtu 

S d iletide 11 • .,.., - dlMllP 

BüyUk ikramiye 
35.000 Liradır 

Aynca : ıs.ooo, 12.000, ıo.ooo. Liralık iJdıa. 
miyelerle (20.000) liralık bir mükifat nrclır. 

Yenıdoğan ve Esenkent ıstasyon 
bınaıarının ınşaatı eksıltmesı 

HUd8*1* ~An•ra hattimn 504 + 490 ve 535 922 
kilometrolanndald. Y enidotaıı ve leenkent i•t•ıyon bi
nalarmm i"'811 kapalı Zarf usulile yeniden eksiltmeye 
komnuttur. 

ı ---- Bu iki bina inaaatmm keıif bedeli 24372.68 li
radır. 

2 - ı~.- bu iee ait~ proje vellire nrüı 
D. D. Yollaiuun Ankara ve H~ata \'ebelerinden 
122 kurumukabilinde alabilitler. 

Ankara Yüksek Zıraat Enstitü~ ~~~-"~m~~~~~~~~~
Rektörlüğünden: 

3 - Ekailtıııe 3 Eylül 936 tarihinde P~ ıtinü 
taat 15 te Ankatada D. D. Yq,Jan !at.etme \Jnıum ıw .. 
dürlüiü Yol Daiteli binasmda•Dlaııacak MerJceı Birin-

1-Yüksek Ziraat Enstitüsünün Yillık ihtiyacı olç 
"8iıda iaimleri yazılı 6 kalem sabun, soda, vesaire hisala 
,..._. ltieterilen muhammen bedeller üzerinden toptan 
~ ekailtmeye konulmuttur. 

2 - İhale Yüksek Enstitüsü binasmda toplanan İda• 
l>e ve ihale komisyonu tarafmdan 8-9-936 tarihine rasth· 
ftn .$ah günü saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 264 liradır. 
ı.ı::~ - Paruu IU1IWnesini almak istiyenler Daire Mü"
~~düiüne müracaatlan. (554) (652) 

· Kilo Kuruş Yekun fiati K. 
Miktan Beher IQlosu 

5000 45 
2IOOO 15 

600 kutu 80 
200 " ün 45 

2000 18 
50 adet 75 

225000 
30000 
48000 

9000 
36000 
3750 

3517,50 

Afyon Memleket Ha tanesi 
baş Hekimliğinden : 

h..!l-tanemizin 936 senesi eczayı tıbbiye ihtiyacmm 
~i 4 ylül 936 cuma günü saat on beee tem.dit edilmiı
.t-. ..... -::-ı ,,. tartnamesini görmek iatiyealer İstanbul ve 
~~ Sallık ve Sosyal Yardmı Direktörlüklerine mü
~t!an Din olunııt. (642) 

i Stan b U 1 V l· ı aA yetı• Nafıa ci Komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Ektiltmeye airebilmek iciıi ieteklllerin qaltda 

yazılı teminat •e ve.aild ;ayni aün-.t 14 de kadar Ko-

Mu .. du• • rl İ ig"' u• • nden • milyon Reilliiine tealim ~ı olmalm liaımdır. 
. ~ • A- 2490 IQ'dtkaounıuı 16ve17 inci maddeleıine 

\U'Pll 1121.~ .. -.ftklsat ten)iut. 
20-8-93& Pertembe sünll saat on beite kap_.ı zarf B - ...._, ta7iD, ~ ~kllar, 

uıulile ihalesi tekarrür eden 10058,03 lira kŞI b6cielli . c ...... ıı;.,_ f l .._ddllli IOQCibiıace • __,. 
Gümriik Muhafaza örgüdii i~in Haaköyde yaptiı11acak ~ bir mini bulunntadılma tlair iınsalarr tahtında 
anbar ve büro hılaatile yiQe ayni idarenin 26·1-936 çar- bit~~ 
pmba dinil saat on bette kapalı zarf uaulile iluiJeli tı - D - Bayındırlık Bü:ambimdan muaaddak ehliyet 

vesikası, 
karrür eden 17988,39 lira ketif b&ia~aı,. inpatDUn s -Teklif mektuplan ihale stınü saat 14 de kadar 
görülen lüzum üzerine eVvelce Yaıtııan illnlar iptal-edile- makbuz mukabilinde Komiqon Reisliğine ~ ile ve
rek bu kere her iki inpatm tevı,it edilerü meemuu keeif rilecektir. Posta ile ,an~ teldif ~ iıdell 
be8e1i olan 28046,42 lira üserinden yeniden kapalı zad taabbitlil otmaaı ve nibafet b.a -.te qdaC K41miıymıa 
uıulite 31-8-936 Puarteei cünü •at on hepe 1etanbu1 ceJmiı b'1lunma•1-~mr. 
villyet nafıa müdirlüiü ebiltnıe komla)ıOılu Oda*1ıda Bu it haklttDu ~· Jfihat aımaır lati~n D. D. 
eksiltmeye çıkanlmqtır. Yollan Yol ~milracaat--*L (484) (47~ 

A - Mukavele, ebiltme. nafıa itleri umumi. buual ---..-.~---.--------.... ---
ve fenni eannameıen prdje beiı btll&uill• buna ftlll•. Adapazarı ilç&baylı 
feı"ri diler evrak !atiııb1d nüıa dairesinde (140) 1mi1ll A~W,. ~ icla yaptaralacak (lll) at 
mukabiUnde verilecektir: elbi8e ve '(115) 9ft fotin aiimunesi DlftCUt kümqtan ol-

B-Muvakkat temiııat (2104) liradır.. mak Usere .çm eblltme ile mtloakasa müddeti 31-8-9!6 
D - İsteklilerin en u ( 20000) liralik bu ite 1Hmer cfinibıe untılımltır. O ~ saat ı G .da ibale•i ppılacak

iı yaptıima dair nafıa veklletinden •lmıt oldul9 mlite- tır. T.Up ola,nl~ yijzde 7,5 teminat akçeaile ilçe idare 
ahhitlik ve Ticraet Odaaı veaikalannı havi teklif mektup- heyetine müracaat etmeleri eartname ve nUmuneeini siir 
larmı 28-8-936 cuma pnU 1aat on dörde kadar İstanbul mele için Adapuannda Jandarma Kematanlıtma tal!"a
Viliyeti Nafıa Daireliftde ebiltnıe komiayonUfta ver - da olan talipler de lstanbWd a Sultmabmette ilçe jaııdar-
melerl. (44C52) • ma IC:omqtaialılma mfiracaatlan illn olunur. ("'44) 
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VENÜS ES 
Parfümörl llemhıin pheeerlcftr. 
Kibar haJıkm aradığı en ince koku 

zevkini tatmin eden 

NSLARI Her_pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona İnhisar mamuli.tmdaıı 
LlKOR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SİGARA. AV MAIZEMF'& verilir. 

VENOS ESANSLARININ 
bir zerresi öyle çiçekler i.lemidir ki 
içine giren bir daha oradan çıkmak 

istemez. 
'Mevcut ve yeni çıkan eaanalarm 

isimleri: 
Flor Doryan. Lorigan, Roz Dor

yan, Rev Dor, Tango, Divinya, ls
tanbul gecesi, Bofaziçi, Madia, Bu
ket, EZN, Şipr. Royal, Senk. Flör, 
Çanel, Miçiko, 'Milflör, Kelköflör, 
Flör Damur, Mikado Pari, Suar Dö 
Pari, Narsis, Dağ çiçeği, Cül, Menek 
şe, Yasemin, Sümbül, Zanbak, Ful
ya, Müge, Heliotrop, Hanımeli, Şeb
boy, Unutma Beni ve saire .. 

Deposu: Nureddin Evliya zade 
kimyevi ecza ali.t ve ıtriyat ticaret
hanesi, İstanJbul, BahçekapL 

w- Beyoğlu - Tünelbaşı - Yeniyol --~ 

ikramiyeli 

YENiCE 
Kız ve " • ve Ticaret 
erkek ALMAN Lısesı Mektebi 
Ta=n devreli liae-Ticl.ret Mektebi-Almanca öğrenmek için ihzari sınıf. 

En hoş meyva usarelerile hazır

lanmıştır. Hazmı kolaylaştınr. 

Inkıbazı izale eder. Kanı temiz-

1\Yerek vUcuda tazelik ve canlı

lık bah~er. 

INCILIZ KANZ~K ECZANESi 

Beyoğlu Istanbul 

Ayrıca: Hediyelerlt beraber alaca ğmız kur'a numaralarile yılbaşında <.;ekilecek BÜYÜK YENİCE Pi
YANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Fort otomobili veya bunun yerine bir Fort kam
yonu veya Fort tnlrtörü, 230 liralık BLAVPUNKT RADYOLARI, REVUE SAATLERİ, İÇKİ SER-

VİSLERİ, SOFRA TAKIMLARI v.s ... 

Derslere 9 Eylül Çarşamba başlanacaktır. 
Kayıt muamelesi 1 EylUlden itibaren her gUn saat 8 den 12 ye kadar 
nüfus tezkeresi, aşı ki.ğıdı, mhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tas
dikname veya diploması ile yapılır. 
Fazla tafsilat için mektebe müracaat \.eya 44941-44942 ye telefon 

l••••••••••-edilmeBi.••••••••••• 
842 

Eksiltme il&nı 
Zongu'dak Amele Bıriiğinden 

TlFOBlL--.. 
Dr. IHSAN SAMI 

l'ifJ.:::tifo basta.ııklarma 
tut için ağlzdan almao 
tifo baplindır. Hiç rahataızlılı 
vermez: Rerkelt alabntr.Kutuau 

55 1nınll!I 

- 28 A§ustos Cuma günü akşamı ._ .. , 

PANORAMA 
BA H ÇES i NDE 

Bestekar Selihattin PINAR 
San'at hayatının 23 cü yıldönümü 

--· kutlulanacaktır. Telefon: 41065 •ı __ _, 
1-16/8/936 tarihinden 31/81936 tarihine~ Oll bet cUn 

müddetle eaDWU,. konulan if: Zoııguldakta Mltha~ mebı.Ue
ainiıı Elmalık mevldlnde yapbrılmJf olali hastane bln.,.,.,m (hata. 

yemek, Ç&lll&fJI') uanaörleri tesi8atıdır. 
Kefil 'bedel! aJtr bba Ura raddeabıdedii'. 

)(uzadı taaffün ve deriyi 

ta.Jn.iye hassalarıııa mali

tiyeti Krem Pertev'irı bu

gtlnktı şöhret ve şümulü

nln bariz delilidir. 
, 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
2 - ihale: .Açık ebiltme ıuretile yapdacaktır. 
3 - BJURtme: 31/8/936 pazarteal gtlnil eaat 16 da ~nguldakta 

Amele- blnumda Birlik Faal Heyetinde yapılacaktlr. 
4: - Jluakbt teminatı Dört ylla elli liradır. ,_ ... _...,.... ............. ..........,.~ 

ve daha fazla iZahat almak iıstlyen1eiin Zon0'11M1tlfbı Am .. le Birli -

ğine müracaatta bulunmaları lazımdır. 841 

lstatıbul İkinci ~cra t.lemu!"lu~un
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karii' verilen muhtebf cıl'.Sten halı 
ve kilim Şifllde BaliBkit' Gazi ~d
dlJslnde 212 No. Şiell apartımaıumn 
1. No. dairesinde birinci açık artın. 

rna ile 27-8-936 perşt:mba günü saat 
M 16 dan 19 za kadar satılacaktır. f s-

iateklilerin mahallinde tayin olunan 
gün ve saatte bazı,· bulunnıalan ilan 
olunur. (25147) öl~ü Sahiplerinin nazarı dikkati f rine 

İstanbul Belediyesinin 936 senesine ait ölçülerin mu
ayenesi 31 Ağustos 936 akşamı sona erecektir. Müddeti 
içinde ayar memurluklarında ölçülerini muayene ettirip 
damgalattırnuyanlar hakkında kanuni takibat yapılaca
ğı tekrar ilan olunur. "B.,, ( 612) 

• 

inhisar lar Umum Müdür•ü {lünden 
70 Çuval talaş: Cibali fabrikasında 

820 adet 3 litrelik şişe: Kabataş Levazıpı anbarında. 
6721 kilo iskarta ip: Ahırkapı Bakımevinde 
1951 kilo iskarta kanaviçe: Üsküdar depolar grupunda 

7 2 7 kilo iskarta çul: Üsküdar ' depola• grupunda 
804 kilo iskarta kınnap: Üsküdar depolar grupunda 
428 kilo iskarta çul ve kanaviçe: Ahrrkapı bakıme-

. vinde. 

İstanbul üçüncü icra memurluğun 
dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka 
rar verilen Konsol ve sair ev eşyası 
27 Ağustos 936 tarihine tesadüf eden 
perşembe günü saat 10 dan itibaren 
Kurtuluşta Kurtuluş caddesinde 2S 
numaralı apartımanın 2 numaralı 

dairesinde paraya çevrileceği ilan o
lunur. (25132) 

İstanbul ikinci icra memurluğun
dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
ltarar verilen ev eşyası Şişlide Halas 
kargazi caddesinde 272 N. Şişli apar 
timanırun 9 dairesinde 27 -8-936 per 
şembe günü saat 16 dan 19 za kadar 
ikinci artırma ile satılacaktır istekli 
lerin mahallinde tayin olunan gün 
ve saatte hazır bulunmalan iliı.n olu-

D. No. 

1696 

2005 

'-226 

4532 

4583 
4116 

5651 

7811 
8014 

8102 

8293 

8316 
8325 

Semti ve mahallesi 

BtlyUkada Yalı 

Aklaray Kltlp KuDD 

Büyükada Yalı 

' 
Bakırköy Kartaltepe 

Üsküdar Icadiye 
Büyükada Yalı 

Usküdar Murat Reis 

Bakırköy Sakızacağı 

Aksaray Katip Kasım 

Yeniköy Aya Nikola 

Üsküdar Icadiye 

Çengelköy Kuleli 
Boyacıköy 

Sokağı 

E. Aya Nikola 
Y. Zağnospa,a 
E. Ü~ran 
Y. Sepetçi 
E. Hacı Fotaki 
Y. Öz Demir 
Incirli 

Tahriri Cedid 
E. Balıkçıl ve Berber 
oğlu Y. Balıkçıl ve Çi-

Emli.k No. 

E . 17 
Y. 37 

E. 66-66 Mü. 
Y. 14-16 

E.12 
Y. 14 

E. 3-4-5 
Harita 298 

E. 6 

çekli yalı E. 65 ve 3 Y. 31 
E. Çıkmaz Binbaş• E. 8 
Y. Mehmet Ef. Y. 10 
Frank kilisesi 
Lan2'a bostanları 

E. Çifte fabrika 
Y. Köybaşı 

E. Kayıkçı Şöhret 
Y. Kayıkçı Şükrü 

E. ve Y. 61 
E. 8 Y. 35 -

35/ 1- 35/ 2 

E. 5 
Y. 246/ l 

E . 3-3 Mü 
Y. 5-7 

Clnsl ve his. 

63,50 metro arsa 

Kagir iki hanenin 

Hisseye 
1
göre 

muhammen .K 

8-24 his. 1600 K. Zarf 
328,50 .metro arsa 500 A. artımı 

Müfrez 689 metro 
arsa 
86 metro arsa . 
Ahşap kahve dük-
kanının 13056 -
2828 his. 
66 metro arsa 

158 metro arsa 
Ahşap hane ve ku 
Iübesi olan bosta-

150 
" 50 • 

250 " 50 " 

320 " 

nın 10-72 his. 1000 K. Zarf 
6 Metro arsa 50 A. artırma 

Altında dükkanı 
müştemil ahşap... 

hane ve bahçenin 
11-15 his. 

" Kara Ocaklar 
Aktar Abdi 

E. 7-8 Tq ocağı 
520 
760 " E .11 Y. 17 28 metro arsanm 

1-2 his. 25 " 
Yukarda evsafı yuıb gayrimenkuller on giln müddetle satışa çıkarılmıştır. Ibaleleri 4-9-936 tarihine tesa .. 

dilf eden cuma günU saat on dörttedir. Satış m~hasıran gayrimübadil bonosiledir. Yukanda cins ve miktarları yazılı kullanılmış malze -
me 8-IX-936 tarihine rastlıyaıı Sah günü saat 10 da Pa
zarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malları görmek üzere 
her gün hizalarında gösterilen yerlere ve pazarlık için de 
tayin olunan gÜn ve saatte % 15 güvenme paralariyle 
birlikte Kabataşta İnhisarlar, Levazım ve mübayaat şu
besi müdürlüğündeki satış Komisyonuna müracaatları. 

nur. (25141) ·-----------------------------------.. 

(546) 

Saata çok ehemmiyet veren R IEVUIE saatı alır. 

eır REVUE 
saatı alan ne aktığını bilir, 

c;Qnkl 80. ••n • Hk t ecr OI»• g i bi bir 
garanti ye m allktl r . 

Modeller en son ve zarif feklldedlr. 

RIEVUIE saatları tanınmıf saat9ılarda 
satılmaktadır. 

u ........ -...... • f•tanbUI Baheek•D•. Taş Han, •ırıncı kat 19, Tel.n:>n 21364 

Kütahya Vilayetinden : 1 
1 - Kütahya Nafıa Dairesi için muhammen bedeli 

beheri 45 liradan tutan 1800 liraya 40 adet çadır 11-9-
936 Cuma günü saat 15 te Vilayet Daimi Encümeninde 
ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - İsteklilerden arzu edenler buna ' ait şartnameyi 
vilayet daimi encümeninden ve yahut Nafıa Miidürlüğün 
den talep edebilirler. 

3 - İsteklilerin bu açık eksiltmeye iştirak edebilmek 
için 145 liralık muvakkat teminat vermeye mecburdur. 

4 - Bu eksiltmeye f!irecekler çadır imalini meslek it-
tihaz ettiklerine dair vesika 1braz edeceklerdir. (646 ) ' 

Kütahya Vilayetinden: 
Eksiltmeye çıkarılan: 

istanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

Arsıulusal İzmir Fuarı İstanbul Oda paviyonunda 
eşya teşhir edeceklerin aşağıda gösterildiği üzere eş· 
yalarını vapura yüklemeleri icabeder. 

27-8-936 Perşembe sabah saat onda kalkacak va· 
pur Çarşamba günü sabaha kadar eşya alır. 

29-8-936 Cumartesi saat üçte kalkacak vapur Cumar· 
tesi öğleye kadar eşya alır. 

31-8-936 Pazartesi fevkalade bir vapur vardır. 30 A· 
ğustos öğleye kadar eşya olır. (664) 

r 

Kütahya Vilayeti Nafıa Dairesi için bedeli muham -
Dr. NACI S. SOMERSAN l İ8tanbul üçüncll içra memurluğun meni 1618 lira olmak üzere. 2000 kilo benzin, 2160 kilo 

Çocuk Hastalıkları MtltellıRIWI dan: . . vakum, 1750 kilo Mazot, · 1 OQ kilo üstübü ve 30 kilo a- .411i••; --
'lfli, Halbklrgazl. Mepııttyet Apr. Paraya =:-ınçe ~ ve~e~ rap sabunü E ncümeni vilayeetteki kapalı kutudaki n ü- ..- -

Ergani Bakırı 
kat 2, No 5 :a:'.ra: da Galatada 'l'J3anıs :;kna- munesine göre alınacaktır. 

Der IÖD IMt s.a. Telefoa '249S ğmda '19 numaralı Şarap imalltha _ İhale 11 - 9 - 936 Cuma günü saat 15 te . Encü -
___ _____ __ m __ nealnde paraya çevrileceği ilin olu- meni Daimi Vilayet odasında yapılacaktrr. Eksıltmeye 

nur. (25l43) talip olanlar buna ait şartnameyi gerek encümeni daimiGöz Helkml 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmanl.Je cad. No. 30 

(Cağaloğlu eczanesi llltişiğt). 
Tel. 22568 

de ve gerek nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
Terziler Cemiyetinden: Eksiltmeye girecekler yukarıdaki bedeli muhammenin 

C'A?miyetimizin 27/ 8/ 936 da yapı- % 7 ,5 olan 122 lirada depotito vermeğe mecburdur. 
lacak olan idare heyeti seçimi ikinci r"o 7, 5 olan 12 2 liradan dep ozi to vermeğ'e mecburdur-.• 
bir ili.na kadar tehir olunmuştur. ( 64 7) 

• 

Türk Anonim Şirketinden : 
Erpnt madenindeki işletme idaremizde çallflllak tizere dahil! hasta· 
Irklarda mUteh&.8818 bir doktora ihtiyacımız vardır. lstiyenler teklif 
lerinl ve ~rcümel hallerini Anka rada ınuı meydanında Koç hanm .. 
daki İdp.re ~erkezimiu bildirme lidir. ~ 

-
Sahibi: Ahmet Emin YALKAN-Umuml Nearlyatı Ica.re Eden: S. sALD' 
<lazeteellik ve Neertyat Türk Llmftet Şirketi-Bamldığı yer TAN matbaS'I 


