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·Türk 
ikinci Türk dili 

.. k·uru1tayı 
~ Öğleden sonra Dolmabah· 
''Jında milli önderimiz Gazi 

lerinin yüksek huzurlarıyla 
İkinci Türk Dili Kurultayı 

• . atına baıladı. ilkin bu 
1 kurultayda da göze çarpan 

ltrek aza, gerek dinleyicilerin 
leçkin bilginlerden teşekkül 
~ idi. memleketin dört bu • 

tn kalkarak ve günlerce 
lorluklarına katlanarak lı-

1- gelınit olan tanınmış yüz· 
kurultay salonunda yer yer 

J .. ~l'J>ıyordu. Demek ki iki 
0
Qce büyük bir hızla giritilnliı 

11 dil inkılabı hareketi, gevıe· 
~e a.ğnlaımak ıöyle dursun, 

Dili urultayı Dün Açıldı 

~la ~ir kat daha ateılenmitti. 
~.Lbı~lletinin bütün münevver• 

""l ıı\kıli.p hamlesindeki · e· 
~dllıi1eti tamamiyle takdir edi-

'lı. 

~Onun için ikinci Türk Dili Ku· 
~.ı.~na başlarken gördüğümüz 
~ec&nlı ınan%ara krtıımda 

llıiizün kabaraıimı duyuyo
T\Vk milletinin her türlü ya· 
lUıaur]ardan kurtularak öz 

ikinci Kurultayın dil işin_i 
verimli yola koyacağına 

daha çok ve 
•• • 

guvenıyoruz ,, 
"Vakıt,, Uluğumuzun önünde 

kurultayını saygı ve 
çalışmıya başlıyan 

• 
sevinçle esenliyor 

ikinci dil 

\ ~ k&yuJ&C&iı ıünleri adeta 
dıden 1rözle görür gibi oluyo • 
• 

~•i'Q eaeri olan DiJ Cemiy• 
ı!:rek iki yıllık çahıması, ge· 

Saat 12 - Dolmi\bahçenin Ö· 

nünde özlü bir kımıldanış var. 
Kapılar açılıyor, polis efendiler, 
bahçe tarhlannın yanlanna, uzun 
meıafelerle diziliyorlar... Azalar, 
davetliler, elçilikler erkanı, birer 

ikişer, davetiyelerini, kartlarını 

gösterip, büyük kapıya doğru iler· 
Jiyorlar. 

Koca aalo~ her dakika •9' -
tikçe biraz daha doluyor. 

Saat 13 buçuk - Salon kala • 

balıklattr• Merkez bürosu azala • 
rı faaliyette. İbrahim Necmi Bey, 
kolunda dosyalar, yol halılarının 
üatünde. parmaldarmm ucuna 
basarak oradan oraya gidiyor •. 
Hasan Ali Bey, Faik Reıit Bey, 

Ali '("~:aip Bey, buğijn d~acalC· 
Jan mane~ hazla, iki yılın yor• 
gunluğunu çıkaracakları için 
memnunlar •.. 

. 
( Devamı 6 mc:ı aayfaıım ı lDd slltwıUDda), .. cI.n aonra neler yapacak· 

~ \lzerinde söylenen sözlerle 
"~ede ele getirildiği .anlqı • 
~ıceler bakarak ·· ·· ·· d ' e onumuz e· 

'ı· İn :ırtıcr bir niıbetle 'dalia 
M. l-;lit er bugün rey ... toplıyacak ! 

lf 1 0_1acağma inanabiliriz. 
~ ._ ~1rUuli.br, Türk çocukları· 
~ ~Y okujup yazmanna a
~ ~ıııı: Verdi; ancak dil inkı • 
~ ) dıkça Türk çocuklarının 
~~lcfan bilgi, irfan kazanma· 
~ hııc ~n yoktu : Bu itibarla 
~ •bı, harf inktlibınm bir ,L:.. onun tamamı gibi kabul 

b\ivılır. 
~İlıi.ı t\ ~l"Qltay huzurunda Türk 
~'t .. ~eki Hindu • Avrupayi 
~ ıuhı~ıinden biri olmadığını \ -;:en Ahmet Cavat Beyin 
~ l"·~da dediği gibi, bundan 
~ llrk çocukları mekteplerde 
"it Cnıüfret) Jielimesi yerine 

11 tene ( ') ı: 1. . . 
ceını ge ımeıı yenne 

~ Mehmet ASIM 

Görüşülecek yer 
belli oldu! 

Şuşing - Musolini müla
katı manevralar esna

sında olacak · 
Roma, 18 (A.A.) ~ Havas a • 

jansı bildirİyQr: 

Stefaµi aja9sı,, M,.-Mussolininin 
manevralar esnasında M. Schusc· 
hnigg' e mülaki olacağını teyit ey· 
)emektedir. Avusturya lehinde 
derpif edilecek tedbirlerin beynel
milel mahiyette olacağı anlaşıl· · 

maktadır. Buna binaen, Schusc· 
hning - Mussolini mülakatı daha 

Şehrimizdeki Almanlar 
da relJ verecekler 

" Almanyanın vaz geçemiyeceği iki şey: 
Milletin şerefi ve huk.uk müsavatı .. ,, 

Bugün Almanya .heyecan için· r ·Ancak, Türk toprağında bulunu§· 
de.. M. Hitler bugün umumi reye lan kanunen huna imkan verme· 
müracaat ediyor. Son günlerde mektedir. Behemehal reye İftira· 
gelen telgraflar, Almanyanın dört ke karar vermit bulunan ıehrimiz 
bucağını dolaıarak propaganda Alman kolonisi, bu 'sabah ıaat ıe
yapan Hitleri ve arkadatlarmı ne- kizde ·şirketi Hayriyenin 54 numa
ticeden emin göıteriyor. . ralı vapuru ile Boğaz içine gide • 

Öğrendiğimize göre ıehrimizde ceklerC:lir. Boğazın Karadeniz 
bulunan Alman kolonisi de Al-

Merinos işinde 
muvaff akiyet 

Bursada tetkikler gapan 
Ziraat Vekilinin. 

beyanatı 
Bursa, 18 ( A.A.) :._ Diijı şeh • 

rimize gelen ziraat vekili Muh • 
lis Bey merinos me:vzu·una dair tet
kiklerinin son k,.snııİu · Bursa'da 
yapan ~eyeÜ 'toplıyarak kendile • 
nıe çok uzun süren .. 'bn-gB~e 
yapmış \:e ve_rimli birço1': Jfararlar 

almıştır. Bu . toplantıyı müt.eakip 
kendileıini ajans namrna gördüm. 

~~·mırıın ı lnd .Utununda) ı; ini'! ııaffanın s.ııncn slltunund:ı) manyadaki reye ittirak edecektir. ( l>eftlDI 5 inci aayfanm • UncU sütununda> CLUtfeJ? aayttayı çev1iinlz) . 
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~ ~ lırnet Pata Hcuretleriyle lktısat Vekili Celal Bey ve beraberle
~ ~ ' •e aazeteciler dün Gülcemal vapuriyle Karadeni:ıden şehrimize 
~' t~iilc:eınaı, Dolmababçe önünde demirlemi§, Dahiliye Vekili Şük
S,~ s..a._ &arlar Vekili Ali Rana Beyler, Kumandan Salih Paşa, ve diğer 
~~. ı--n ınotöriy)e vapura selerek BaıvekiJ Pata Hazretlerini kar§ı· ,, .. .:met Pafal Hazretleri ve Celil Bey Sakarya motöriyle doğru Dol

hn.; ismet Pa,a Hazretleriyle gelen mebuslar ve gazeteciler de 

Deniz yollan itletme idareai~n tahsis ettiği motörlerle ~ya çıkmıılardır. 

Buradaki resimlerimiz, Bqvekil Pap · Hazretlerinin . Ayancıkta Zingal 
Şirketi müesseselerindeki tetkikleı:ine ait İnb'halan tubit ediyor. 

ı-- . 
Pek yakında 

-;; B iL : · .. 
SARAYLARINDA 

D-AR>A 
. 

. VE . 

i~Kf nnf n 
TARiHİ BÜYıÜK 

ROMAN 
Yazan: /$hah Ferdi 

F otolP'afımızda, Baıvekil Hazretlerinin, dün sabah kendilerini karıdıyan 
· · \ · Pek yakında ı 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyle· birlikte Sakar):a motöriyle Dolınabah_çeye ı.ı.------------...----..J-
geçişlerini görüyonunuz.. • - - -



Sarre hükU.met komisyonunn protesto 
Almanqa ve Hinden
burga dil uzatılıqor 

111ııııımıııuuu11ıııııııııııuH1111ııııııııı1111111111ınııı~11111111flllflltt11111 
Ankarada belediye intihabı hazır

Hindenburg'un vasi
yetnamesi sahte mi? 

iıkları devam ediqor 
Ankara, 18 (Hususi) - Bele· 

diye intihap hazırlıkları devam C'! 

diyor. Bir eyliilde intihap encü
meni teıekkül edecek ve defterle 
rin tetkikine baılıyacaktır, Tetkik 
itleri teırin" evetin on birine karlar 

ikmal edilecek ve o gün in'tiblP 
yapılacaldır. 

İntihap günü kanuni merasilll' 
den başka hususi yahut fevkalad• 
merasim yapılınıyacaktır. Alman lıükiımeti, ~Jarre lıükumet komis

yonuna şiddetli bir nota verdi 
Berlip, 18 (A.A.) - Alman 

hiikUmeti Sarre hükUmet komiıyo· 
nuna tifahl bir nota vererek Sar· 
re' da çıkan bazı ıazeteler tarafın· 
danHindenburıun ölümü münaae· 
betiyle ,.\)manya ve Alman hükll .. 

hareketlerin milletler cemiyeti 
tarafından idare edilen bir arazi • 
de vuku bulmaıını ve hükumet 
komisyonunun müdahaleye lü:ıum 

P.ariı, 18 (A.A.) - Echo de 
Paris gazetesinde "Hindenburg,, 
un vasiyetnamesi mevauk değil· 

dir,, batlığı altında bugün intiıar 
eden bir makalede vasiyetnamenin 
ttahte olduğu isbata çalııılmakta · 
dır. 

Evkaf idarelerile müsif.cir .. er arasında 
mukaveleler nasıl yenilenecek ? 

meti Te hatta müteveffa reiıi· 
cümhur hakkında yapılan teca-

nıııı1111t-ıııılllflllf'llllftttllt-l7 L n sw• 

Amerikada bir milyona 
yakın ame e birden 

grev yapacak! 

Ankara ,18 (Hususi) - Vakıf 

yerlerin idaresi nizamnam•sine 
evkafın yapmıı olduğu bir ilaveye 
ıöre 931, 932 senesinde icar akli 
yapmıı hr ·--n rc:l·i "" .. ...... -= .. 1 .... 

için evkaf idareleri, üç senelilsl"' 
d.en yüzde yirmi, iki seneliklerd,
yüzde on tenzil suretiyle mubfl' 
\eyi yeniliyebilir. 

vilzleri proteato etmiıtir. Hüka· 
met, bu kabil görüİmemiı ifrat 

görmemesini hayretle karşılamak
ta ve mezkur komisyonun bu ha • 
reketini de tiddetle protesto ede • 
rek bu hareketlere karıı icap eden 

tedbirlerin ittihazına intizar ey • 
lemektedir. 

Nev! ork, 18 (A.A.) - 355 bin 
yün ve ipek amelesini ihtiva eden 
sendikalar mümeısilleri, iplikçiler 
sendikasının grev emrine itaat le
hinde rey vermiı!erdir. 

Üzüm fiyatlarını düşüren ticari tröstlef 
Ankara, 18 (Hususi) - İzmir "-Vaziyet endişeyi mucip .dt 

havalişinde üzüm fiatlarını düşü· ğildir. Satışlar yeni ba~ladığı ı~ 
r-en bazı ticari trüst hakkında birkaç tüccar arasında yapılan fi~ 
ofiı reisi Kurt oğlu Faik Bey di- ı;usi an1a~malar ehemmiyeti h~ 

lzmir 9 Eylül beynelmilel panayırı, Avru
Radakilerle mukayese edilebilir · 

şekilde hazırlandı 
500 bin pamuk amelesi mümes• 

silleri de dün grev lehinde rey ver· 
diklerinden, itleri terk~ hazır o • 
lan amele yekunu, 825 bine h•lif 
olmu,tur. 

yor ki: ,..1~ ,....,,., 

J~pQuyada zelzele 
Tokyo, 18 (A.A.) - Nagayo 

civarmda tiddetli bir zelzele his· 
aedilmiştir. Demiryolu münaka· 
latı münkatidir. Zelzele merkezi· 
nin, Nagoyadan 50 mil mesafede 
olduğu zannolunuyor. 

Hava postalarında da 
tenzilatlı tarife 

Ankara, 18 (Hususi) - Hava 
yolları idaresi, İstanbul - Anka
ra arasındaki tayyare seferlerinin 
•ördüğü rağbet üzerine gidi§ ge • 
lit 30 liralık biletler ihdasını ka
rarlaıtınnııtır. Bu biletlerin bir 
hafta müddeti olacaktır. 

nısıklet turunu )'apall 
sporcu'ara Meclisin 

hediyesi 
Ankara, 18 (Hususi) - Tü~ 

ye bisitlek turunu yapan Muh•~ 
gücü sporc\llarına meclis naıııııı' 
birer saat hediye edilmiştir. 

-

lzmir, 18 (A.A.) - Beynelmi • ı rük ve inzıbat daireleri teessüs et· 
le] 9 Eylul panaYJl' komitesi Vali miştir. Ayın yirmi üçünde bütün 
Kazım ~aıanm reisliği altında ve İn!aahn ana hallan bitmİ§ olacak
her gün panayır yerinde toplan· tır. Panayırı bizzat açmakla şe • 
maktadır. Geceyi gündüze katan :ref verecek olan lsmet Paşa tf az
bütün bir faaliyet, arbk büyük e· retlerinin yirmi beş ağustosta lz
ıeri gösteriyor. Ü~ gün evel lzmi- mirde olacaklarını salahiyetli ma· 
rl ziyaret eden Alman mühendiı • kamlar ıöylüyor. Pavyonlar c!ol • 
leri bu eseri çok takdir etmişler muştur. Müracaat kapanmıştır. 
ve Avrupadakilerle mukayese yap· Yalnız açıkta arsa alarak payyon 
mıılardır. Bütün İJler fen ve ih- yapanların yeni müracaatleri a· 
tisaı adamlannm elinden ve ne- ğustos yirmiye kadar devam ede • 
zaretleri altmda çıkıyor. Büyük c.ektir. 9 Eylul kurtuluş bayramı· 
kilçnk pavyonlar güzellikte ve za· nın f aa) komitesi de zenıin pn>g 

rafette müsabaka açmıştır. Güm· rammı hazırlamaktadır. " 

Zelzelenin şiddeti, halkı evle· 
rinden çıkmağa mecbur ebnittir. 

30 Ağustos bayramına Kurultaqdan notlar 
hazırlık 

Çocuk felcine karşı bir aşı keş{ edildi 

Ankara, 18 (Hususi) - Halk· 
evi otuz ağustos bayramını kutlu· 
lama hazır!ıklarma devam etmek· 
tedir. O gün Halkevinde otuz a • 
ğustos isimli bir piyes o~nacak, 
şiirler, nntyklar söylenecektir. 

Hiç. bir toplantıya değil, hiç bir 
eğlentiye bile bu kadar can ata· 
rak gelinmemİ!lir. Ben saat bir 
olmamı9tı, geldim; ön salon dol· 
muı gibi ..• 

Filadelfia, ·8 (A.A.) - Meı • ı baılamazdan altı hafta evel yapıl· 
hur doktor John Koluner, çocuk ması lazımdır. lmıir kurtuluı ba:yramına An· 

kara Halkevinden iştirak edecek 
olan heyet Menemen, Yıldırım Ke
mal istasyoplanpda inecek Kubi • 
lay ve Yıldırım Kemal abidelerine 
çelenk koyacak, harp sahasına 
da ayrıca bir ç~lenk atacaktır. 

Merdiveni önliyen kapının iki 
kanadı birden açıldı. Özliyen 
yüreklerimizin çarpıntısı gözliyen 
gözlerimizde. Ah şu dile dob·ıan 
eski kelimeler... Turda Musaya 
görünen kudretin tecellisi bundan 
özge bir şey mi? Bizim Gazimiz .. 
Bizim, bizim, bizim Gazimiz ... 
Yer yüzünün bütün insanları ona 
bizim gibi bizim demek için çırpı· 
nıyor. İyi düşünün: Türk mil· 
Jetinin insani olmayan nesi var? 

felcine karıı bir aıı keşfetmit ol • Bütün hayatta muafiyet temin 
duğunu ilin etmiıtir. edebilmek için aşının üç hafta sı· 

Mumaileyh, aıınm tesirini is • ra ile yapılması kafidir. 
bat için1 ma~unlara, kepdiıine Doktor. Bu aşının taammüm 
ve muavinine ıırmgalar yapmış· edeceğini ve bunun pek ucuz bir 
hr. Bu qı, nıaymunların amudi fiatla yapılabileceğini ümit etme~
fıkarisinden almmrıtır. Ve mik- tedir. 

Muhasebat müdürlüğü 
Ankara, 18 (Hu•usi) - Mün

verİ!lidir. Zaten profesörlerin de hal bulunan ıpuhasebat 1.llQUID mü· 
teslim ettiği igibi Anadolu ,ince dürlüğüne hukuk ve maliye mek
yünlü ha~anların, ana yur~ııdur. teplerinden mezun Mi!!P1-11 Bey 
Köylümüzün, anlayıf, kavı-ay~§, tayin edilmittir. 

ropların vücut üzerindeki tesirleri 
........................................................................... ~··············· 
aşağıda yazılı beyapatta bulundu
lar: 

Hükimet, kamkarin fabrikası· 
m kurma~ iktisat ve sanayi proğ
rauıma almJ!tır. Bu fabrikanm 
istediği ince lifli yijnü yetiıtirme
sl Jtini ehemmiyetle dütündük. 
Esasen merinos ko}'W11arı üzerin· 
de daha evvelce karacabey' de tec
rübeler yapılmıftı. Son def ada zi
raat vekaleti sabık müsteıarı ve 
yilkMk baytar mektebi zeotekni 
muallimi Ihsan Abidin, vekalet 
zeotekni mutehassısı Nurettin, 
yGluek ziraat enstitüsü zeotekni 
p:ofesörü sptel, hıfzıssıhha ens -
tltkiı profesörü Beller, bokteryo· 
IQI Süreyya, Tahsin, Kadri, St:la • 
hattin, parazitoloğ Nevzat, Necati, 
bracabey haraaı müdürü Şefik 
Beylerden müteıekkil bir heyet 
halinde Bursa, Balikesir mmtaka· 
larmda evvela toplu olarak g~z • 
mitler, billhare her grup 1'endi 
brantı dahilinde tetkiklerde bu • 
lunmuılardır. 

ite pek yakında başlanaca~tır 
Pabrikanm ipdidai mevadmı ve • 
1911 merinosun muvaff akiyetle 
yapıhnamaıı ve iyi neticeler vr -
memeıi için hiç bir sedep yoktur. 
lldim ve tabiat buna temamile el • 

ve görüt kabiliyetinin yük~kliği Yurt gazetesi 
bu itin baıanlmasmda en büyük Ankara, 18 (Huıuıi) - Köy. 
kuvvet ve ümit kaynağıdır. Meri· 1 d" ı 

üyü aydınlatmak maksa ıy e çı 
nos it inin ana proğramı senelere 

karılan Yurt gazetesinin posta 
ayrılmıt olarak hazırlanmıştır. ücretinden muaf tutulması Vekil
Heyet, timdi bu ana proğram üze .. 

ler Heyetince kararlaşmı,tır. rinde en küçük teferruatına kadar 
it planlarını hazırlayacaktır. Hay- Nafıa ve Maliye Vekilleri 
van islahi hastalıklarla mücadele, Ankara, 18 (Hususi) - Nafıa 
bakım ve aatıı itleri bir kül halin· ve Maliye Vekilleri bu sabahki 
de bir birini temamlayıcı bir ıuret· trenle Elazizden döndüler. 
te yapılmııtır • 7·8 seneye bölün· Tayinler 
müş olan pu proğranun ilk üç ae· Ankara, 18 (Hususi) - Balı• 

.. ,_., -
Tok bir sea. Tane tane, arada 

hece hece bir okuyuş: Şuraya şu 

radyo algıdını koyup kuranlar 
kimbilir ne sevindirmiılerdir? Ka
labalığa söylemenin şartını Abi
din Bey kadar kimse yerine geti· 
remiyecektir. - ~ -

Reis Paıa - Kazım Pata Bil· 
yük Millet Meclisi reisidir. O ke· 
lime daha değişmediğinden Reıs 
Pata demede dil sürçmesi olamaz. 
Evet - Reis Paıa, inkılapçı bir 
dil kundtayına en yakııır bir nu
tuk söyledi. llk itittiğimiz keli· 
meleri hiç öğretilmeden anlıyo· 

nesi, her türlü hazırhklann te • kesir vali muavinliğine İnegöl 
mamlanmasına, hastalıkla müca • ruz, 
dele ve eleman yetiıtirilınesine ay- kaymakamı Ekrem, Buraa vali Baıkan: Reis. Uluğ: sıfat ola-

K b h B muavinliğine Akıehir kaYmakamı rak değil, isim olarak büyük. Ön-
rılmıştır. araca ey arası, ursa d 1 · 1 d 

- E~:Yl Bevler tavin e i muı er ir. der: Lider, 1ehber. Donıak: Cü· 
ziraat mektebi, tetkik noktaıından . ..,..liı!!"ll11111111111.._~._._._...!J!!llll!ll!!!!ll!!ll"""-~~i 

k ı ·"' mudiye. Göçmen: Miıhacır. Bun • 
merkez olacak, bilgi ve le ni ' it • vaffakı"y .. tle bat••ılm• •ı in•" v• J 

~ ,.... - "'"• "' da kurultaya ruh üfliven, yo 
leri viiksek ziraat enstitiiaünda k• ... ••tı· .... · 1---etl.a-.li....,ektedı·r- ö T k .,.,.. -~ .... •u,,,, ·~'™ • .,... ıösteren bir incelik var. z ür • 
toplanacaktır. Merinos itinin ler il 

1 · • · ~mizi ayıklar ,geni.letir, gii:>"e ~ı-Bu~sa ve Balı'kesir Vilayet e,..ının Onnanlanrnızın çok sıkı ve "-
k Aö- tirirken bövle yanacağız. Bütün 

iktisadi kalkınma, ilerleme ve yli • keıi bir diainlinle muhafazası için , ~ 1 ' 1· 
.t' nutulrta yahi\ncı d• ,.en l,. · • ., •mP 

selmeainde büyijk ve verirnli tesir· v~kaletçe yeni bir kanun hRzır1"n- var: Din. Bu mefhumu Türkler 
leri olacaihndan .şünhe e,dilm~z. ınakta olduğu sö:vlenrnc1-:tcı'1;r. Ve- lrnnuıu~$t"''"1ar m•rl•:r' Merak A

y etiıtiriciler, bilhassa merino~ kil l3ev hu:li;n refakatinfteki ":evat- rfilecek hlr ver Bakınız Baıkan 
yetiştirme çemiyetinin reis ..... ar la birlikte l~racabeyharasma git 
kadaı1an bu işin az zamanda nıu· t.iler. 

- ilk gün -
Paşamız siyaseti bile aslı gibi "J 
lüyor: Se - yasa diyor. Gerçe~J 
YSıset kelimeşi Arapçaya ya...,,. 
geçmişti. 

Kazım Patanın nutkunda 
incelik, bir usta eli 'l'al'. 

., g=z -

Cemiyetin 111PWDİ kitibi J 
him Necmi Bey, Batksn P 
nutkunu diı\ledikteq soma 
den şu tek tük sözleri de T 
leştirmedim !.,, Diye iiZüJmüe 
gerek. ;1 

Rastgele (Tahıil 211Lluneti)' 
yade), (ait), (rica), (m" 
gibi lcelimelerin karıdıklanlll ~") 

mak biz gazetecilere verilen ~ 
öğüdü önceden yapmakla 
mıydı?. 

Ahmet Cevat Btrin Ml 
y~rinde olarak ha.- konınVlt 
ı-ulta~,n dileğini pu eizl4ırtlt
voruz. 

1} Bizim dilimiz içiıı lft iJİ 
şan bizim elimizden çıka1tilift 
na senden gelir bir itte ~ 
lazımsa!) millet ıavıyJDM ' 

ya olmalıdır. Diiım&ftllt 
aca~ak anahtar bul 

Ahmet Cevat ftft 
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H~·~·;;·· .. abla 
tı. b~uvre gazetesi birinci sayıfaaın

ll" r . 
cl0 ;; esurı koymuş, resimde 1828 de 

.. ınuı b. 
bir h ır kadınla, yani 106 yaşında 
aleıtı anıını~ 84 yaıında kızı melül melül 
ktı e bakıyorlar. Mesele bu kadarla 
'' •a ıene iyi fakat gazete bunlan 
•eıı . • 

•P ti1otenın Pek ihtiyarları?,, diye göıte-
daıı :

1 
~ann-ım resimdeki hüzün bun· 

ı erı ı· P' ~adı 
1 

ge ıyor. Fransız arkadat bu 
Je te 'p~;-ın resmini böyle koym:kla hiç 

~ olojik hareket etmiş değildir. 
daıı d dınlarda, eskiden beri olduğun·! 
bir aha küçük görünmek bir merak, 
• ·~11 b" 1 d ~ di . b' ıhıi ' ır eme , a eta nmıyen ır 

taıhr. 

lıı, nı'' htrs yalnız b.:.Zim kadınlara mah
< e~ "ld 

'Yll· • gı İr. Yabancı kadınlarda da 
t' y0~ ıUeti kadın hastalığı olarak görü-
:~ 2. 

r 
'ıııt~~ace devrinde bir hanım 106 ya· 
1\11 a 1 anne ki bir kadın bir gün allık
t0~:ış, düzgünlenmiş, sürmelenmiş, 

nı.ınu 
ta~e kt n torununu almış, yaşmak, fe-

l tıta, kırıta puara çıkmışlar. 
e' ~~ daınanın keskin softa1armdan biri 
'ı~ ~1,,_ ~ • arı Pek nazlı, tazeye benzeyen ha

''•l\ın.,. • 
~~ı: -nın yanına vakla,mrş ve kolunu 

~: ıb;:f: sardığı gibi hatuncağızı havalan
~ ~ı ı. ış, küçük torununun torunu ferya

oJ• 1t 
ll<ntş: 

:';- Haminnine, haminnine, nereye ... 
llıiıı .atun çocuğun agzından çılcan "ha· 
lc~ıı~:r;e,, sözüne fena halde tutulm·ls, 

eı-e binmiş. 

btıtdaıncağız çocuğun söziinü İ§İtir de 
ı Cö\yar d' .. } • ' .ıye soy <'nmış: 

~i}'-... Merak etme karde§im, attaya gi
Otı.ırn •.• 

\ı•Sorı zamanlarda ltalyada büyük bir 
~<l~a satıcılık için bir imtihan açtı. 

~ ı"ıit:tihanrn şeraiti basit: Kadın mÜş· 
~. c na:ıı! muamele edilecektir? 

l~ 18 i: çok talipler içinde 25 ya~ında 
ı -.\ıl· 1 • - .an11 muvaffakiyet kazandı. 
()elik l ff k" • • · ı<f • :ı:ı rnm muva a ıyetinı temın 

'İ '.n &1rı-ı, delikanl:mn ağzından dinle· 
l\ı~. O, anlatıyoı : .. 

• ~~Y - Eğer mağazaya yetmiş yaşında 
~a, :h~~ YUkarı bir hanım gelirse o· 
~'f acıgısn, ne emdereıiniz, eğer kırk 

Y<>.o:ında b" ı· " · ır hanım ge ırse: 
liı-...... :- Matınaze1, emrinizi yerin~ gc
· .. ıe"'Ie h h . E ~ a ti yar olacağım ... 

i'el" rn v d 1 ltıel'ni . agazamıza otuzun a, ev en· 
,, ! hır ınatma.zel geline: 

>o,.,.- "1hıiınini yavrum, ne emredi-
ı.ınuz d. v• ll ., lYecegım. 

ttçj~ nta~~a satıcısının sözleri, hoş 
~~ıı ek ıstıyen her erkeğin kulağmda 
~,tı' olrı:ıalıdır. Kadın - erkek politi· 

ıııın ha 
rp ve sulh noktası budur. 

Belediye 
dün 

- Milliyet 
devam 

davasına 
edildi 

Burhan Cahit Bey yazılarında hakaret olmadığını ve sözlerinin kafi bir 
tarziye olarak kabulünü ümit ~tmek jstediğini söyledi 

Esnaf bankası meselesi etra· ı kale yazdım. Fakat, hu yazıla- . r müdürü Etem izzet Beyle fıkra 
fmdaki ne§riyatı dolayısiyle "Mil· nmda hakaret etmek, aklımdan muharriri Burhan Cahil Beyin 
liyet,, gazetesi aleyhine belediye bile geçmedi. Makalelerimde davalarımn ayni mevzuda oldu -
ile vali ve belediye reisi Muhittin hakaret yoktur. Bunlar, hüsnü ğwıut davacı vekillerinin geçen 
Bey tarafından açılan davalara a· niyet ve samimiyetle yazılmı,tır. çelsede Burhan Cahil Bey de tar· 
it muhakemeye, İstanbul üçüncü Makalelerimden hakaret manası ziye verdiği takdirde, davanın 
ceza mahkemesinde dün devam e· çıkarıldığını duyduğum zaman, vazgeçiıle tamamiyle düşeceği -
dildi. cidden müteessir oldum. Beledi· ni söylediklerini ileri sürdüler . 

Muhakeme, davacı taraf avu- yenin manevi şahsiyetine ve hu· Mukabil taraf vekilleri, davala· 
katlarının davadan vazgeçiş hak- kukuna hakaret etmediğimi, ya· rın ayrı ayrı olduğu, belediye ri • 
kında salahiyet tesbit eden veka· zılarımda tasrih ettim. yaıetinden cevap almadan hiç bir 

letname getirmelerine ve dava e· Burhan Cahit Bey, davacı ta- istekte bulunamı:yacakları huıu • 
dilenlerden Burhan Cahit Beyin rafından bu ıözlerin kafi bir tar· sunda ısrar ettiler. 
de1 Etem lzzet Bey gibi tarziye ziye olarak kabul edilmesini ümit Müddeiumumi muavini, Etem 
vermeıine kalmıştı. Dünkü cel • etmek istediğini söyliyerek sözle· izzet Beyin davasının feragatle 
sede, avukatları, Muhittin Be- rini bu temenni ile bitirdi. düttüğüt ancak doıyada mevcut 
yin bir istidasını getirdiler. Mu- Davacı taraf vekilleri, Burhan belediye zabdlarınm tahrif edildi-
hittin Bey. bu istidada Etem 1 Cahit Beyin sözlerini tesbit etti· ği yollu ididanm tetkiki suretiy e 
İzzet Beyin verdiği tarziyeden ler. Bunu belediye riyasetine ar· hu noktadan bu davanın yürümesi 
sonra, onun hakkındaki dava· b l 

t k V C ld kt icap edeceg"i mütale&ımda u un-dan vazgeçildiğini bildiriyordu. ze me e evap a ı an ıonra, 
Bundan sonra, Burhan Cahit mahkemede lazım gelen sözü söv du. 

Beye ne diyeceği soruldu. Burhan lemek üzere, muhakemenin bir Mahkemece, davacı vekilleri· 
Cahti Bey, ş.öyle söyledi: celse bırakılmasıını istediler. nin iıteği kabul edilerek, "Feragat 

_ lstanbullu, bu şehirli oldu· Bu sırada davacı taraf vekille· hakkı,, hususundaki eluiklerin ta -
ğum iç.in, pek tabii olarak şehir riyle dava edilen taraf vekilleri r mamlanmasr için, muhakeme, yir· 
ve belediyesi ile alakadar oldum. raunda münakaşalar oldu. Dava mi üç ağuıtoı perşembe sabahı ~a-
Bir gazeteci sıfatiyle, bir iki ma· edilen taraf vekilleri, neşriyat at on bire bırakıldı. 

Yeni ders yılı iş bankasının 
• • 

Ljselerde talebe yazıl- sergısı 
b 1 iş bankasının onuncu yıl dönü • 

masına aş anıyor 
mü ınüoasebetiyle 26 ağuatoata a-

y arından itibaren bütün lise çılacak olan sergi hazırlıkları: de • 
ve orta mektepler yeni ders senesi vanı ediyor. Sergi pavyonlarının 
için talebe yazmıya başlıyacaklar· inşasına gece gündüz devam edil· 

dır. mektedir. Burada şeker, kömür, 
Y a.zılma on gün kadar sürecek ipek, yün, banka, sigorta kııım· 

ve bu müddetten sonra müracaat k 
larını gösterir çok mü emmel tesi-

edenler kabul edilmiyeceklerdir. 
Maarif Vekaleti bu sene ilk mek- sat yap~lmaktadır. 
teplerden mezun olan talebenin -o--
çokluğunu dikkate alarak binalar- Gürültüyle mücadele 

Su işleri 
Bakırköylüler T erkostan 
ne vakıt kullanacaklar? 

Eyüp - Edirnekapı arasmdaki 

terkoa borularının . döıenmeaine 
devam edilmektedir. Bu teaiaat 
bittikten sonra Bakırköyüne de su 

verilebilecektir. Bakırköylüler a· 
rala.nnda terkos suyunun köye ge-

uygun olan lise ve orta mektepler- Güriiltü ile mücadeleye devam 
ı,. __ Sadri Etem · de yeni dershaneler açacaktır. edilmektedir. Bazı yük arabacı· 
t\~l>~nkl -o- d Yazılma için müracaat eden ta· ları şimdiden arabalarının tekr 

tirilmesi için imza topluyorlardı. 
Şimdiye kadar altı yüz ev terkosa 

abone olacaklarını bildirmitlerdir. 
Bu adet aekiz yüze çı•kınca hemen 
ıu borularının döıenmetine baıla
nacaktır. Bundan başka hava ga-

· er arasın a satış ld Ik k lebenin, mezun o uğu i me te- !eklerine lastik koydurmu~lardn·. 
l> Yapanlar varmış! bin semti dikkate alınarak o semte Evelki sabah erkenden Beyoğlun. 

zı şirketi de Bakırköyde tesisat 
yapmak iç.in abone miktannı tes • 
bit etmektedir. 

~lı.tii eı-tenıbe günü belediye daimi en yakın orta mektebe, kabulü da bir kontrol yapılmı~, sekizden 
tııC\, ~eninin dükkanların kapan - için mektep idarelerine emir veril- evel sokakları çınlatan sekiz sey- Kitap sergi yirmi beş 
~~t~İo~~kında yeni bazı kararlar miştir. yar esnaf ·hakkında zabıt tutuldu- Ag"' ustosta 
11il ., nı Yaı: t k B k ı Lise ve orta mekteplerin mezu· 
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SOHBE1LER 
--.W••·----··········---····· 

Bizim düşergemiz 
Dün Dil kurultayında, iki yılda 

başanla.n i§leri dinlerken anmı dura
yazdı. Bütün budunun, dili yaban de
yimlerden kurtarmak için derleme i • 
ıine bir elmiş gibi canla., bqla ıanl • 
dığmı öğrendik. T. D. T. C. kollan • 
nın yiize Ba,buğun yolerliii ile tara
ma 've yayım dütergesini ne yorul -
maz bir çalı§ma ile yeter bir bitirime 
ulaıtırmak için geceli gündüzlü di -
dindiğini anladık. 

Bütünlük yazganı lbrahim Necmi 
Bey, biz yazaklara dü,en i,i de bir 
daha andırdı. Dedi ki: 

" Bir şair çıkmış ve bize öyle bir 
yabancı ıöz kabullendirm.iş ki, hala o 
sözü atamıyoruz". 

Bu direkte biz de dem.ittik. Dil 
hem bilgi, hem de erdem itidir. Bir 
erdemli yazak dilediği deyimi bütün 
acuna beUetebilir. 

Bunun Osmanlıcada çok örnekleri 
vardır. 

Tevfik Fikret gibi, Ahmet Ha§İm 
gibi birer erdemli yetİ!mİ§ler ve bize 
anlamadığnnız deyimleri beğendirip 

belletmiıler. 
Yalım: 

Ey dahmei mersus havadır ulu 
mabet!., 

Dahme nedir? Meraus nedir? Bu 
sözü belleyenlerin yüzde doka.anı bil
mezlerdi, gelgelelim, Fikret demit de
yi severek okurlardı. 

Yalını Ahmet Ha§ imin ıu deyimle
rine bakın: 

Firaz zirvei minayı aşka yüksele
rek.. 

Bu necedir? Nice sözdür? •• 
lıte l:ıu türlü deyimlerdir ki, bu • 

dunun okumasma engel olmuştur. 
Bugün bizim düıergemiz, öztürk· 

çe deyimleri kullanmak, bu deyimle • 
rin kökle§mesine çabalamaktır. 

Bu iti ilk önce biz baıaracağrz. 
Osmanhcanın melez sanatkiruıdan: 

öztürkün erdemlisi elbette üstün ola· 
caktır. 

Selimi izzet 

" Cereyan ,, gazetesi 
aleyhindeki dava 

İstanbul üçüncü ceza mahke
meıi, "Cereyan,. gazetesi d.avuı:
na dün baktı. 

Bu davada, gaza.leyi çrkarma.k 
için vilayete istida veren Ragıp 

Beyin, verdiği istidaya muhalif o
larak vazifesini Münir Hayri Be
ye bıraktığı, bu auretle matbuat 
kanununa muhalif harekette bu· 
lunduğu iddia ediliyor.' 

Dünkü muhakemede, müddei· 
umumi muavını, ceza istemiştir. 

Muhakeme, Ragıp Beyin evelce 
mahkfuniyeti olup olmadığının ıo· 
rulmasına kalmı§tır. 

--o--
L lt 11.k mış 1 

• u arar ar ğu gibi elerindeki küfeleri de alın- Halkevi ta.rafından bugün Ga-
ıı'!la şamdan itibaren tatbika niyet imtihanlarına bir eylulde ve Maarif Vekili Üniversitede 
~~tıra.~~~tır. Belediye, bundan ikmal imtihanlarına da yirmi ey- mıştıır. -o- latasaray lisesinde harf inkdibm· 
1tıt'\ l er1 süı•ülecek her hangi bir lulde başlanacakbr. danberi çıkan mecmua, kitap, ga- meşgul oldu 
ı, >:ıtetk"k · k Ak 1934 fındık rekoltesi zeteleri ihtiva edecek bir kitap Maarif Vekili Abidin Bey dün 
1 tı duır • etmıyec.e tir. · §am-
t)'~ı h kanlar kapandıktan sonra Talebe birli~inde toplantl Türkiye fmdık rekoltesinin bu sergisi açılacaktı. Fakat hazırlık· sabah üniversiteye gelerek üniver· 
~~tıltı akkaUarın ve esnafın ke- Dün talebe birliğinde bir top- sene geçen senelere nazaran yüzde lar bitir.ilemediği için serginin a- sile rektörü ile görü,müş ve bir 
1~bi~ er ~ltında salış yaptıkları Jantı yapılacaktı. Ekseriyet olma- 25-30 nisbetinde az olacağı tah ç.ılmaıı yirmi be§ ağustosa kalmış· müddet me§gul olduktan ıonra 
~, ~&.hedılnıiştir. Bunlar hakkın· dığı için toplantı başka güne bıra- min edilmektedir. Geçen sene fın- trr. Askeri matbaa sergide üç bin rektör ve profesörlerle birlikte dil 

~tutulmuştur. kılmııştır. dık rekoltesi 44838 tondu.. . kitap ıle9hir edecektir. kurultayına gitmittir. 
~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!9 

DEHR1 Efendi· Nasıl Görüyor? 

.•• Evlerin hepsi ora~a yalnız bir 
katlı i:nta edilirmiı ... 

\. .' 

•.. Çünkü Birman dininin koydu· 
ğu bir kanuna .göre •• 

'W/1111 

••• İnsanların hemcinslerinin bat· 
larından daha yükıek irtifalarda yürü
meleri yasakmrı 1 

ı . ı /. 

Dehri Efendi - Öyle ise Binna er· 
kekleri çok rahat ediyorlardır, çünkü 
kadrnlar onlann tepelerine binemi • 
J.Orlardırl .. 
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ikinci Türk dili 
kurultayı 

-- (Bapnakaleden devam) . "çok,, sözünü bellemeğe ba§laya· 
rak, hiç değilıe emeklerinin ye • 
mif lerini yüzde elli daha kolaylık
la elde edeceklerdir. Bu gibi A· 
rapça ıstılahların yerine öz türkçe 
sözlerin konmasındaki ameli,fay
dayı inkar edebilecek var mı? 

Kaçakçılktan maznun Odesa konso-
losunu dün müdafaası yapıldı . 

Her milletin maddi vatanı ile 
beraber dil ülkesi gibi bir de ma· 
nevi vatanı var. Maddi vatanm 
hudutlarını naııl zararlı unsurlar· 

Maznun Vekili müekkilinin Tıbbı adliye gönderilmesini 
istedi, maznun buna karşı '' b"en d.eli değilim!,, dedi 

elan temizlemek lazımsa manevi Lüks eşya kaçırmakla maznun. san eıyaaını mutlaka ezberliye • Adnan Bey müdafauını yaptı. 
vatan demek olan mesela dil sa- 1 Odesa baş konsolosu Rauf Ha.yri mez ya!... Adnan Bey hulaıatan şöyle 
ha::ındaki yabancı ve zaral'lı un_ B. in muhakemesine, ihtiıas mah· Zabıtları, memurlar istedikleri dedi: 
ıurları öylece temizlemek bizim kemesinde, dün de devam edilmit gibi yazmışlardır ki bu da 1918 "- Eşyalar kaçak eşya vasfını 
için rri'li bir vazifedir. işte iki ı ve kaçırıldığı iddia olunan üç kı· numaralı kanunun 57 inci madde· ı taşımamaktadır. İfadeler ve de· 
yıl önce böyle büyük ve milli bir sı.m eşyanın üç ayrı listeıi okun· ıinde zikredildiği üzere, cezayi , liller muğlaktır. 
gaye için, büyük milli önderi- mu~tur. ,iıtilzam eder. Rauf Hayri Bey, bütün eşya· 
mi:r.iır yüksek kılavuzluğu ile mü. Bundan so-.ır?., Rauf Hayri Be· Cepte kUrk olur mu?.. ıını hatırlayabildiği kadar saymıt· 
cadeleye geçmeğe karar vermis yin vekili Sabri Bey aöz almı§ ve i Sonra, Rauf Hayri Beyin bir tır. Kendisi çok aıabidir. Ben 
olan Türk milleti ikinci Türk Dili müdafaasım okumuştur. çok kürk getirdiğini ve bunları da olsaydım tuğyan ederdim. Halbu-
;Kurultayında büyük makseda en Maznun vekili, hulasatan şöyle ceplerinde taııdığını söylüyorlar. ki kendisi çok kibar davranmış· 
kısa yoldan varmak için hazırla - söylemitlir: Reis Beyefendi, mızrak çuvala tır. 
nacak programı tahakkuk ettir- "- Tahkikat anormaldir. Rauf ıığmadığı gibi, bir tulum kürk te Yirmi yedi ıen.e şerefle çalışan 
mek iç.in yeni bir hızla tatbika gr· Hayri Bey bir daha dönmemek ceplere sığmaz. bir adam, böyle üç buçuk kuruş • 
çecektir. · Od d ı ı·· luk bir hırH kapıldıyıa bu ceza i.ızere eıa an ayrı mıt ve uzu· Sonra, bugün okunan liıtede 

Mehmet ASIM 

Türkiye - Avusturya 
f caret anlaşması 

Türkiye ile Avusturya arasır · 

da yapılan ve geçen ayın yirmi ye· 
disinde meriyete giren ticaret an· 
laıması ticaret odasına tebliğ edil · 
mittir. Bu anla,manm ihracat hu· 
suıunda iyi tesirleri görülmüştür. 

1 munu hissettiği için Moıkovaya geçen seferki gibi noksandır. 
gitmiştir. Giderken Rus hizmetçi· Seyfi Bey, tahkikatını yapar • 

: sine eşyalarını emniyet edeme· ken bir de "beyaz kürk olacak,, 
miş, zevcesine ıadık tanıdığı ka- demiıtir. Demek ki bunu ihbar 
vası Tevfik Efendiye eşyalarının eden birisi vardı. Rauf Bey arat· 
yerleştirilmesini söylemiştir. Fa· 

tınna yapılırken bir beyaz kürk 
kat bu e!ya Odesadan çıkarken 

olduğunu zaten kendisi söylemiş • 
çok paraya ihtiyaç göıterince za· 
tı olmıyan eıyasının Odeıada kal· tir. 

1 h k r.luayeneyi yapan memurlar, 
masım istemi§, bi a are im i.n 
b~lduğu vakit te beş valizle bir birbirini nakzeden ifadelerde bu· 
çantasını kamarasına almutır. Di- Iun.muşlardır. Sonra yol sandığın· 

P• 1 J 1 b b dakı" ec.yanın hususi bir c.ekilde ıs su ar a su anan ğer bir kısım eşyaıını am ara ı· y y 

sebzeler rakmıştır. işte bu ıuretle amhar- yerleıtirildiği ve kıymetli eıyanın 
l görünmiyecek yere konulduğunu 

Ş. ı· · d k' IA w l d 1 da kalan eşyayı kendisi yer eştir· 
ıt ı cıvarın a ı agım ar ar · k ıöylüyorlar. Bu şekilde efya yer· 

L--ı bostanların iıtifade ettigw ini mediğinden gümrükte açı ça ıa - h b' .. h . 
~ _ı_ leıtirmek iç ır zaman şup eyı 

L.. •• d h t l k kt w yamamııtır. Eıyalar aruına.a çı· ,. 'i' I :to"ı ~l Te ıvu yuz en as a ı çı ıgını k I 1. davet edecek rnaaiıe Clegi Cftr. 
t k P. ı ı ı b' kan sadakor ve öse eye ge mce; 

yamııt ı . ıs su ar a su anan ır 

k b 1 . h d"ld' w• 'b" bunların da üzerlerind(;. ta§ıdıkla-
11ım se ze er ım a e ı ıgı gı ı 

b ! d · d""k'.l ·· ı·· rı markadan lıtanbuldan Odeıa • 

A Müe~s.ir olmamakla beraber, 
Saim isminde bir genç, müekkilim 
hakkında bazı şeyler söyledi. 
Demek ki Odesada müekilim a· 

leyhirnde bir pusu hazırlanmıştır. 

azı yer ere e gıreç o u muş ur. 
- - r.-- ya ve oradan tekrar lstanbula ge· 

YUkaek lktısat mektebinde tirildiği kolaylıkla anlatılabilir. 

Yüksek iktısat ve ticaret mekte

binin mezuniyet ve ikmal imtihan· 

larına dünden itibaren baılanmış

tır. 

ı---D-~-;·-~-t-1·-·;;wu- 1 
,... _ __,mnm111ıunınammnnnnn11mııınıın11111ma11mnh ı: 

Ha~biye mektebinin .. 
yuzuncu yıl dönümü 
Harbiye mektebi kumandanlı

ğından: 

30 Ağuıtoı 1934 perşembe gü
nü Harbiye mektebinin yuzuncü 

yıl dönümü kutlulanacaktır. Müte· 
kait malul zabitanın hepsinin ad · 
retleri bulunamadığından ayrı ay· 
rı Clavetname gönderilmemittir. 
Harbiye mektebi mezunu malul 
ve mütekail zabitlerden olup da 
davetname gönderilmiyen zevatın 
yevmi mezkUrda ıaat 15,30 da 

Harbiye mektebini teırifleri rıca 
olunur. · 

Kıyafet: Büyük üniforma ya· 

hut koyu renkte sivil elbisedir. 

Bir köylü kardeşini 
öldürdü 

Balıkeıir, 17 (Huıuıi) Evvelki 
gün Giresun nahiyesinin Dikme 
köyünde bir katil vaka11 olmuı 
çakır Mehmet kardetı Muıtafayı 
öldürmÜttür. 

Yaka bir aile meıelesinin ıe • 
bebiyet verdiği ve Mehmedin 
kardeıini karnına sapladığı bı • 
zakla öldürdüğü anlatılmaktadır. 
Cüınhuriyet Müddeiumumi mu· 
avini Hilmi Bey tahkikat yapmak 
üzere Giretuna ıitmiıtir 

Rauf Hayri Beyin eşyası üç 
kısımdan ibarettir. 

Birinci kısım; yanında bulu· 
nan zati eşyası. ikinci kıaım, 
ambarda buluı 1 efyuı. Üçün • 
cii kıaım da muhacir Meh.met E
fendiye Tevfik Efendi tarafından 
verilen eşya .. 

1 
Zati eşyası arasında çıkan sa· 

dakor ve köesle zaten latanbul • 
dan gelmişti. 

İkinci kısım eşya ise, kullanıl· 
mış çerçeveler, biblolar, tablolar 
dır ki bunlar &aklanamaz. 

Üçüncü k11ım etya iıe· Tevfik 
Efendi tarafından Mehmet Efen· 

ihbarı yapan kim?. Bilmiyo· 
ruz. 

Malum olan ıey: Eşyanın ka • 
çak olduğuna ve tertibat alındığı· 
na dair hiç bir delil olmamaııdır. 
Mehmet Efendinin de hiç bir yar· 
dımı yoktur. Bundan baıka ha· 
riciye memurlarının eıyası hiç bir 
zaman muayene edilemez. 

Ortada bir kaçakçılık yoktur. 
Olsa olsa beyana muhalif eşyalar 
çıkmıı olması vardır, ki bu da 
ihtisas mddeiumumiliğini alaka-
dar edemez. 

Bu vaziyet karşısında, masum 
olan müekkilimin beraatini talep diye verilmittir. Rauf Hayri Bey 

tarafından verildiğini bir lahza ederim.,, 
için kabul edelim. Bu eşya, ev eı· Diğer veleilerin müdafaası 
yasıdır. Gümrük idaresi tahkika· 
tının anormal bir tekilde yapmış ri 
ve kullanılmıt bir ıemaveri bile 

1 
kaçak etya olarak göstermittir. 

Büütn bu eıyanın gümrük reı· 

Sabri Beyden sonra, Rauf Hay· 
Beyin sonradan tuttuğu avukat 

Kaçak et 
minden muaf olduiunu zanneden 
müekkilim, bu maafiyeti bulama· 
dığı taktirde, ya gümrük resmini 
verir veya eıyaları Ruıyaya iade 
ederdi. Gümrük idareıi anormal 
bir tarzda tahkikatını yapmıt ve 
zati eıya olan pamuklu ve keten 
bir kaç mendili de kaçak ena liı-· 
lesine ithal etmiştir. 

Ambarda bulunan eşyayı Rauf 
Hayri Bey deklare ebniıtir. Fa
kat bat müdür Seyfi Beyin imza· 
sını taşıyan zabıt eonradan tanzim 
edilmittir. Ayni zabıtta: 

"Rauf Hayri Bey bazı e§yayı 
ismen beyan, bir kı11m eıyayı da 
hatırlamadıiını ıöyledi.,, 

Diye bir if&de vardır. Bir in-

.. 
Ali Bey köyünde otuz 

kuruşa et satılıyor 
Son günlerde belediye hududu 

haricinden gene şehre fazla kaçak 
l!l getirilmiye başlanmıthr. Fi orya 
da Alibey köyünde yeniden bir· 
çok dükkanlar açılmııtır. Buralar· 
da etin kilosu otuz kuruştur. Is· 
tanbulda iıe krık beş, elli beş ku· 
ru! arasındadır. Alibey köyüne çe 
Floryaya gidenler hem gezmekte, 
hem de ucuz et tedarik etmekte • 
dirler. Belediye ıehre bu gibi ka· 
çak et getirilmesinin önüne geçil· 
meıini yeniden tubelere bildirnıir 
!ir. Dün Floryadan kaçak et gr · 

renlerin bazıları yakalanmıttır. 

ona az~ır !.,, 
Gözleri ya§ içinde olan Rauf 

Hayri Bey: 
- Evet azdır!. Diye bağırdı. 
Adnan Bey devam etti: 

- Bir talebim daha var; eğer 
müekkilim böyle bir iş yaptı ve 
yirmi yedi senelik şerefini yirmi 
yedi lira için paymal etti iıe mec· 
nundur. Tıbbı adliden geçmeıini 
iıterim !. dedi. 

Adnan Beyden sonra Tevfik 
Efendinin verdiği müdafaaname 
okundu. Tevfik Efendi beraatini 
istiyordu. Müteakiben Mehmet 
Efendinin mudaf aanameıi okun • 
du. O da beraatini iıtiyordu. ~ 

Mahkeme reisi Atıf B. Rauf Hay· 
ri Beye, tıbbı adlide muayeneye 
ıevki yolundaki talep hakkında 
bir diyeceği olup olmadığını sor· 
du. Rauf Hayri Bey: 
"- Ben deli değilim!.,, demek

le iktifa etti. 
Atıf Bey, kararın pazartesi gÜ· 

nü bildiı. "' :eğini söyledi. 

Tarı vapurundaki 
kaçakçılık 

Vapurculuk şirketinin Tari 
vapurunda yapılan içki kaçakçılı· 
ğmdan dolayı şirketin idare mec· 
liıi reisi Ruşen, vapurun süvariıi 
Aziz Beylerle Balıkçıyan, Hakkı, 
Tahir Efendiler hakkındaki karar 
te.myizce nakzedilmişti. 

Geçen çarJamba günü bakılan 
muhakemeye dün devam edilmit· 
tir. Gümrük vekili n.akz kararı • 
na uyulmamasını istemiştir. Maz· 
nunların vekilleri ise nakz kararı· 
na uyulmasını istemişler, temyi • 
zin kararın.da isabet olduğunu 
söylemişlerdir. 

Muhakemeye pazarteıi günü 
devam edilecektir. 

Kaçak ipekli kumaş 
Bundan bir müddet evvel Ro

manya bandıralı Prenaeı Marya 
vapuru ile lıtanbula gelen ve be
raberinde bir buçuk kilo kaçak 
ipekli kumaş getiren Bulgar teba· 
asır.dan lsak oğlu Gülzarinin mu· 
hakemeıine dün öğleden evvel ba· 
kılmış ve kumaşların yün veya 
ipek olup olmadığı tesbit edilmek 
üzere muhakeme öğleden ıonraya 
bırakılmıttır. 

Öğleden ıonraki celsede k!m • 
yahanenin raporu okunmuı ve ku· 
matların ipekli olduğu tahakkuk 
etmittir. Gümrük reımi miktarı· 
nın tayini İçin muhakeme çartam· 
ba gününe bırakdmıttır. 

i .... _ ............ Tki"lf,-;;;i;;.··· 
: ...... _ _. ................................ . 
ltalya, Avustur 
için bir Örnek · 

Romada çıkan "Popolo d'I 
gazeteıi muhabirlerinden biri 1f//I 
vutlurya Hariciye nazırı ~·L:ti 
ki nazilerle mücadelenin bir ~ 
Berger von Waldeneck ile bir 111 

yapmııtır. Hariciye nazırı /\ 
yanan takip ettiği hareket tarzıoı' 
vuaturyayı faal bir harici ıiyatet 
kibine mecbur ettiğini, Avu•t 
ki Nazilerle mücadelenin bir 
vuıturya meselesi olduğunu, • 
Almanyada naziler reiıinin arttı 
manda devlet reiıi ırfatınr da ti 
11 dolayııiyle Avuıturyada N 
mücadele i,inin az çok harici tİ 
ait bir meıele halini aldığını eÖ1 
ve demiıtir ki: 

" - Avusturya milletinin, sofi 
mantarda kendisine devamlı s 
yardım etmiş olan milletlere tcatf 
zami meyil ve merbutiyet göstC 
tabii bir şeydir. Bunların bapııd' 
ttatyan millet ve hükOmeti gcbl!' 
dir. Bundan başka Avusturya ile 
talya arasında yakınlaşmayı icaP 
ren bir sebep te Heimwer'in daJI' 
günlerden beri tatbik ettiği. 11':; 
kete otorite sahibi bir teşkilat 
mesi fikri, bugün bütün AvLl 
milleti tarafından benimsenmiş 
maktadır. Avusturya milleti l 
Faşizmini, ıtıemlekcte sulh içirıd' 
kişaf temin edecek olan bir n" 
saymıştır. Biz faşizmi tetkik ed 
bir taraftan onun faydalarım .g·· 
diğer taraftan da hatalarından ı 

memiz imkanını elde ediyoruz. ~ 
yanın teşkil ettiği örneğin bize. 
vusturyayı yenilemek hususund• 
kolaylık teşkil ettiği şüpheden 

tedir." 

Avuıturya Hariciye Nazırı 
riıtan ile münaıebat hakkın~ Ji 
0 Unive.al Koreapo!ldct ce" moJlll".'ı 
rine beyanatta bulunmuı ve 
ki: 

" - Memleketimizin harici 
setinde a~ık bir surette çizil .. 
yol buldWJl ve bu. yolu iman v• 
ile takip ediyorum. Bu siyaseti11 
hca kısmını Macaristan· ile d 
teşikl etmektedir. Gayretim ve 
terim daima. Macaristan ile d 
bağlarını takviyeye matuf ol• 
ve bu memleketimin siyasi ve 
olduğu gibi iktısadi menfaatleri" 
uymaktadır. Eğer Viyanadan • 
mak için müsait bir zaman bul• 
!lem Budapeşteyi sevinçle :ı:iyaref 
deceğim ." 

~---------------~ iki yangın 
Fatihte bir e'1 

tamamen yandı 
Dün saat on befte Fatihte 

yangın olmuttur. Hatip rd 
tin mahalleıinde dabağ 1 
yokuşunda Nimet hanımın 3' 

e4 
maralı evinden ateş çıkmıft 
mamen yanmıştır. r cif 
evler tahta olduğu için b . 
grupundan bat ka Beyoğl~ 1 

yesi de yangın yerine gitıo''' 
büyümeden söndürülmü9tiit• 
gın sofaya bırakılan maııf' 
kıvılcım sıçraması yüzündell 
mıştır . 

Bundan batka dün saat oO 
te Üsküdarda otakçılarcfıt ~ 

. çetme ıokağında Makbule ~ 
mın evinden atef çıkmıf, ~ 

bir duvar yandığı h:\lde ,ötı 
müıtür. ~~ ___ .,,.,_ 

"bf Mersin limanının J 

çoğalıyor ~ 
Menin ticaret od .. •11111 ~ 

statistiklere göre Mersin 1 ,f'J 
dan yapılan ihracat geÇell 
nazaran bir miıli artnuttf'':; . . . .,, 
nun ıebebi ıtalyaya arp • 
Belçika, Almanya ve lııf' 
arpa ihraç etmemizdir. 
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. ·11' 111 Tefrikası: 2 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J 

Y Ôlüme Susayan Gönül 
Polis haberleri 

M. Hitler bugün rey 
toplıyacak ! ~"7 

'S" 
...._ E~Ylediğine emin misin? 
, P ~ette efendim. 
lbıe elu ... Şimdi artık çeneni tut, 
bi Ye bir §ey söyleme. Bu cese
t r !eye ıa.rıp arabama koyu • 

t t 
. be ke.dı "h' b' . . k ·r c h n, mu ım ır ışı en· 

; '~ate ettiklerine tıevinerek, 
. ~.~lı bir tavırla arkasını dön

J..l.lddei umumi kadını kolun
"lltl\ı: 

s l~~ehnıet benimle beraber 
·~ • Belki bir kaç gün evine 
i-r~~ Sen karıaını beklenin, o· 

1n. karsın, yanından ayrıl-

Ve 'b· 
•tc d. •rden bire cüzdanı çıkarıp 

r ı: 

' '8 u nedir" 'A' . 
' Cii inan Y ıırabbi ... O ger.ç be-

' d :tda.nı... Mehmedin evinde 
•. tli)Urıuz değil mi?... Demek ki ... 

~ .. h. 
....._Sır Bey haykırdı: 

, , . uı ... Sana tekrar ediyorum, 
.. Ilı tut ... Eğer dedikodu yapar-
q serf • 
htı.. 1 ıçeri tıkarım ... Mehmedi 
~a. k' ırnsenin hakkı yoktur ... 
&ö~Ünı " • . d' 1 ı t b k td'kı u ıyı ın e... ş e a , 
~ eriıni yap. 

İll ldın biraz af alladı, batını ö
e eğdi: 

' E:ıneredersiniz efendim. ,., . ... .. 
"4ııı ahir Bey odasına girdi, ma· 

111 Yanına gecti Mehmede· 
~Otur! dedi. - ' . 

~ tlta, gelen raporlara göz gez
tğe baıladı. 

.b 0rınan kö!künün kapısını a
fbı ulrnutlardı ... Odalardan biri 

ı~:;arııdctı. Bir yatakta ve 
Fak: kan lekeleri vari.tı: 
~ R t Yanlış bir zehaba kapıl
·~· al>orda: 

... u kan lekelerinden de anlatı· 
. ~' gibi . b d d . ı 'Ui • cınayet u o a a t§ en r.,, 

~Orman k·· k "" .. h'b' d L.. O§ un~n sa ı ı e "'Un·· ııı k" u, Ahınet bey na.mında bi-
A. •ralaınntı 
''lah· ~ · •e"r lt bey: 

ı.ı~ti:~a bir iı im olacak. , diye 
~ u. 

ilS>or .. l 
.,-' foy e devam ediyordu: 

•t'ba.rabnnın tekerlek izlerinde, 
t~ıi., tl~n orınan köşküne iki sefer 
i~. A fı•ttiğinde §Üphe bırakıyor -
· "l'ab M ılt! d . a, ehmedin evinden aa-
tıll e •ki l<ere gelip gitmişti. At-

t~du a:vak h:ler:nden bu anla~ılı· 
'lı 

~~hir L d'" .. d"" 'ls ucy gene uıun u: 
ıe .te bu . ı 
~ ~rah ganp .,, 

bil l anın arabacısını bulmak 
•ev 0 tnanır~tır.,, 

~hıta~ feriki cürümdür. yahut a~ 
" ~İrd an korkusu olan biridir .• , 
11 erıb· 
'llld ıre batını kaldırdr. Ve 

arı d" '- bij u~er gibi tıordu: 
l, !inanların var mıdır Meh-

~·~hr.ı 
f '- l) ··et afalladı: . 
t~dilb llttnanım mı? .. Yoktur e -

'~ 
t 'e:hakkak mı?. 
1 bj~ ~:efendi , benim gibi hiça· 
~t, aının d" d .. • .. ne ıye U!manı o-

li~' ~lde k' 
t' ~ k ın ı !enin mahvını is-
tıı •tn, k 

ıı -l'ttte e Yo tur, !U halde hı< 
~ h,~ •a.na. da maznun gö:;: ·· 
~chlt\ a.k lnecburiyetindeyim 1 

.ı -....... 1' et ba!ını ıalladı: 
il ' Uttn k 
~· •lhaı.... e sahi? .. Demek her· 
it • .., ed' 
~ tııı,y . ıyorsunuz?.. Böyk 

. 
Yazan : Selami izzet 

- Mehmet, aeni tevkif ediyo-
rum, dedi. "" 

Mehmet batını önüne iğdi. Göz
leri ya§ardı. Sustu. Mahir Bey de· 
vam etti: 

- Mehmet, müddeiumumi 
tevkif ettiği maznunlara izahat 
vermez. Fakat ben sana anlataca· 
ğım. Bütün deliller .ana kar~ı .. 
Bir adam, gizlice Tuzlaya çıkmak 
iatiyor. Bazı kimseler, onun bu
raya geleceğini ve yanında çok 
parası olduğunu haber alıyorlar, 
seninle anlaııyorlar .. 

Sen onu buraya gece çıkarıyor
sun. Bir araba bekliyor .. Hempa
ların onu ıuız bir eve götürüyor
lar, orada boğazlıyorlar. Sonra 
ceıedini uçuruma atıyorlar. Sonra 
.seni buluyorlar, hakkın olan pa • 
rayı veriyorlar .. Karına da sanki 
kendine yardım etmek istedikleri· 
ni söylüyorlar. Onlar gidiyor, ıen 
de balığa çıkıyouun .. 

Mehmet titriyor, ıeı çıkaramı
yordu. 

Mahir Bey devam etti: 
- Şafakla beraber geliyoraun 

ve her katil gibi. kansız geliyor • 
sun, Cinayetin i§lendiği yere ~icli· 
yoraun. Orada !aşalıyorsun. Ce
sedi denize gitti sanıyordun. Hal· 
buki ceıet, denize dütmemiı .. Bir 
çıkıntıda kalmı, .. Hemen kendini 
topluyorsun ve bir cinayet ke§fet
mİ! gibi zabıtaya haber veriyor • 
sun. 

Bütün bunların iıpatı da m" 
danda. Biçare adamı, büyük elli, 
kalın parmaklı biri boğmuf .. Şu 
ellerine bak.. Cebindeki parala • 
rı~ .?eı:e?en ıeJ~ijini İapat edebi
lir misin? .. Cünkü söylecliiin §eye 
inanmak kabil değildir.. Sonra 
maktulün cüzdanının yatağınızın 
; iltesinden çıkmasına ne dersin? .. 

Nihayet Mel:met doğruldu: 
- Beni katil mi sanıyorsunuz 

heyef endi? .. Buna imkan var mı • 
dır? .. Ben nasıl katil olabilirim? .. 

Mehmet, başını avuçlarına al
dı. hıckırarak ağlamıya ba~ladı. 

Bu samimi bir acıydı .. Bu geniş 
omuzların titreyişi. Mahir beyi 
bir daha ikna etti. içinden: 

"Tahminim doğruymuf, dedi, 
bu adam katil değil.., 

Yakla9tı, maznunun omuzuna 
vurdu: 

- Mehmet. ben senin namuslu 
bir adam olduğuna eminim .. Sen, 
garip bir teıadüfe kurban gittin .. 
Seni ıimdilik serbest bırakamam. 
Fakat tekrar ediyorum. Masum 
olduğuna eminim ve elbette ma • 
sum olduğun meydana çıkacak -
tır .. Kendini topla. adalete sığrn .. 

Mehmet göz yaşlarını sildi. Ma
hir beyin elini öptü: 

- T e!ekkür ederim beyefendi .. 
Adalet nasıl olıa kendini göıtere
cektir. Hapishaneye girmekle 
kimsenin şerefine halel gelmez. 

(Devamı var) 

Kuçuk Norı 
gel~i 

Nori çok mükemmel, zaı-: f, 

şik, F evka.li.de bir fotograf ma· 
kinasidir. Fiati çok ucuz Fotog
rafı taaavurun fevkinde bir Ma
kina almadan bir daf a olsun gö· 
rünüz. Bir hafta tecrübe için ve· 
riyoruz her yerde var umum a· 
centesi Birinci Vakıf han N. 
49 E. Hasan. ~~!~e :~~_1Yebilirim ıanıyorsu· 

-·~.t he ------------y kalktı: 

Mark o Ef .nin cesedi 
F enerbahçede denizden bir ce -

ıet çıkarılmııtır. Bunun geçenler
de denize düten komiıyoncu Mar
ko efendi olduğu anlaıılmııtır. 

Zavallı yavru •• 
Evelki gece Kasımpaşada Bay· 

ram yerine bir buçuk aylık bir ço
cuk bırakılmıthr. Çocuğun ağzı· 
na bir mendil trkanmı~ bulunu
yordu. Bayram yerinden geçen 
bir genç çocuğu görerek merke
ze haber vermiştir. Çocuk Darül
acezeye gönderilmiştir. 

iki otomobil ~arpı'ts 
Şoför Hayrinin idareıindeki o· 

tomobil ile Faz ılın otomobili Çak
makçılar yokuıunda çarpıtmışlar· 
dır. Otomobil mütterilerine bir 
fey olmamış, yalnız otomobillerin 
önleri zedelenmittir. 

-- ( Ba§ tarafı 1 ıııcı ıınytfada ) 

methalinde Ulm ismindeki büyük 
Alman vapuru Alman kolonisini 
alacak ve Karadenize açılacaktır. 
lstanbulda oturan Almanlar, Türk 
suları dııında reylerini kullana
caklar ve geri döneceklerdir. 

Hitler Hamburgta 
Hamburg, 18 (A.A.) - Bay

raklarla. donanmıı olan şehir, tay
yare ile muvasalat eden M. Hitle
ri parlak bir surette karşılamışbr. 

M. Hitler doğruca belediyeye git· 
mit ve orada vali kendisine sami
mi bir hoşi.medide bulunmuştur. 

Müteakiben M. Hitler limanda 
Schleswig harp gemisini ve sonra 
da Blohm V 011 gemi inşaat tez-

Su başında kavga ve dayak 
gahlarını ziyaret etmi~tir. 

Hltler bir nutuk söyledi 
Pangaltıda Me!rutiyet mahal· 

lesinde Kevser sokağında oturan 
Huriye hanım çefmeden su alırken 
Ahmet efendi ile kavga etmiştir. 
Ahmet efendi Huriye hanımı döv· 
müş, kaçarken yakalanmıştır. 

iki hamal aras•nda kavga 

Gümrük hamallarından Şakirle 
Hüıeyin Galatada mumhane cad
deıinde kavga etmiıler, biribirle
rini bıçakla hafif surette yarala
mıılardır. Bunlardan Hüseyin 
Beyoğlu hastahanesine kaldırıl· 
mı!tır. 

Kurabiyecinin saati ile 
paraları 

Ayvanıaraylı kurabiyeci Tahir 

ustanın on dört lirasiyle bir saatini 

çalan Hamide yakalanmıştır. 

• 
Sünnet düğünü 

231 8 1 934 tarihinde Baya.zıt 

Hilaliahmer semt ocağı tarafından 
Veznecilerde (Malul gaziler bah
çesinde) yetim ve bikes çocukla -

rın sünnet cemiyeti yepılacaktır. 
----oı----

Görüşülecek yer 
belli oldu! 

~ (Saf tarllfı 1 lncl uyı'fııd&) 

geniş diplomatik görüşmelere bir 
mukaddeme olacaktır • 

Roma, 18 (A.A.) - Havaı a • 
janaı muhabiri, M. Mu11olini ile 
M. Schuschnigg arasındaki müla
katın Florence'da vuku bulacağı
nı istihbar etmiıtir. 

ArşldUk Otto 
Stokholm, 18 (A.A.) - Arşi

dülc Otto, bugün meçhul bir sem
te hareket etmİ!tir. 

Habsburg hanedanı 
ve MusoJini 

Budapeıte ,18 (A.A.) - Ro
madan alınan haberlere nazaran, 
M. Muaaolini Habsburg hanedanı· 
nın iadesi hakkmdakiher türlü 
projeyi reddedecektir. Buna bina
en, İtalyanın teşebbüsü lngiltere
nin bitaraflığını temin ve Fransa
yı da küçük itilafı teskine sevkede
ceği hakkındaki lejitmist ta -: ~vvu
ru hundan sonra tehlikeye düşmüş 
görünmektedir. 

Manevralara iştirak 
edecek kıtalar 

Roma, 18 (A.A.) - Manevra· 
lara İ!tiraki mukarrer kıta.at, mu
ayyen mıntakalarda tecemmü et
meğe başlamışlardır. 1904 ten 
1908 e kadar ihtiyat sınıflarının 

talim ve terbiyei askeriyeleri ik • 
mal edilmiştir. 

Florence ile Bolonya ar:\s~ndalci 
yollarda, kiaatın daimı faaliyeti 
görülmektedir. 

Hamburg, 18 (A.A.) - Batve
kil M. Hitler, dün belediyenin 
büyük salonunda bir nutuk irat e
derek ezcümle demittir ki: 

"Reisicümhurun ölümünden 
sonra, müteaddit ecnebi unıur • 
}arla bazı matbuat, Almanyamn 
f aıist kalacağı haftalar zarfında 
efkarı umumiyeyi karı,tınnak ve 
beynelmilel emniyetsizliği ziyade -
leştirmek ümidiyle Almanyada 
kantıkhklar ve dahili mücadeleler 
vukuunu bildirerek nihayetsiz 
kombinezonlara baş vurmutla.rdır. 
Arzuları imkansız hale getirildi. 
Böyle olmasaydı. hükUmet tabii, 
halkr davetle baılryan ve kararını 
tatbikle biten bir yol takip edecek· 
ti. Netice ayni olacaktı, Zira 
hükumet kanunen malik olduğu 
hakkını istimal ederek reisicüm • 
bur veJ?Mvekil vazifelerinin bir -
leıtirildiğini ilin ettiii zaman yal
nız milletin §İmdiki vazyeti içinde 
bizzat iıtiyeceği şeyi yapmı~ ol
du.,, 

Hltler, biz-zat milletten 
karar bekliyor 

M. Hitler bu husustaki noktai 
nazarının dahiliye nazırına gön • 
derdiği mektupta açıkça beyan e -
dilmiş olduğunu ıöylemiş ve an -
cak kararı manhki ve hükumet ta· 
rafından neşredilen kanun da teş· 
kilitı esasiye kanununa tamame· t 
uygun olmakla beraber bizzat mil
letin karar vermesini istediğini be
yan eylemiştir. 

M. Hitler, milletin bri sosyalist 
diğeri milliyetperver iki zihniyet 
araımda ikiye münkasim olduğu 
en beş sene zarfında cereyan eden 
hadiseleri hatırlatarak demittir 
ki: 

"Yalnız küçük bir beynelmilel 
tahripkirlar zümresi hu cinneti 
alkı~hyor ve ondan istifade edi
yordu. Buna binaen bunları imha 
etmek ve yerlerine hakiki millet 
camiasını ikame etmek lazımdı . ., 

Nihayet muvaf akıyetle tetevvüç 
eden ve Hitlerin tesis ettiği hare • 
ketle iyi neticeye varan müı::ndele
nin gayesi bu idi. 

M. Hitler, eserinin ikmaline 
kuvvetle inandığını söylemiş ve 
demiştir ki: 

"Son on sekiz ay zarfında yapı· 

lan ıeyleri tafsilatiyle çizmeğe lü
zum yok. Bunları heyeti umumi • 
yesi itibariyle mütalea etmek la
zımdır. istediğimiz fedakarlıklar 
lazım ıeylerdir. Tenkit, hayati 
bir şey değildir. Herkesin müsbet 
bir iş görmesi lazımdır. hükumet 
hususi menfatlere kar§ı değil, bü
tün millete karşı mesul olmalıdır. 
Hükllmet, yalnız iki unsura isti
nat etmelidir: Siyasetten, miİli 
sosyalist hareketi içinde tetkilat -

lanmış millet camiasına, aıkerf 

noktai nazardan da orduya. Bu 
tarz devlete müstekar bir nizam 
temin eder, mHleti parlamento 
ınücadelelerinden ve fırka pazar
lıklarından kurtanr, hükumete 
uzun müdetli bir siyaset takibi im· 
kanını verir ve ona istiklal temin 
eder. köylüye. ameleye ve orta 
aınıfa bir taraflı olarak kapitalist 
menafie hizmet etmiyen bir idare 
tekeffül eder, hükumete sui isti -
mailere müessir bir surette kartı 
gelmek imkanını verir ve devlete 
hariçte hayati menfaatlerini mü
dafaa eden ıerefli bir temsi temin 
eder, 

Afmanyanın vazgeçmiyece§ 
iki şey : Milletin ,erefi ve 

hukuk müsavatı 
Dünya şu iki Jeyi bilmelidir: 

Birincisi, Almanya, milletin ıe

refinden ve hukuk müsavatından 
vazgeçemiyecek ve emniyet ve is
tiklalini müdafaa edecektir. İkin
cisi ,Alman hükUmet ve milleti 
sulhun mu haf azasına mümkün o
lan en geniş mikyasta hadim ol
mağı kati olarak arzu etmektedir· 
ler. 

Hükumetin, dahildeki mevkii
ni tahkim için askeri muvaffakı • 
yetlerle harici siyaset muvaffakı • 
yetlerine asla ihtiyacı }'oktur. Bu
na binaen Alman inkılabı zamanı 
bitmiıtir. Fırka saflarından ol • 
mıyan müteaddit mesai arkada~· 
lariyle aktedilen ittifak gayri ka -
bili inhllaldir. Alman devletir.in 
inşaaı için lazım olan uzun istihale, 
inzıbat, nizam ve sükunu istilzam 
etmekte:lir. Bunun için bu istiha
leyj geciktirmeğe veya buna mani 
olmağa cesaret edeceklere kllrfı 

hareket etmeğe karar vermiş bu
lunuyorum. Ve hakiki meıulleri 

devirmesini bileceğim. Sadakat 
ve hulus umumi ve hususi hayatın 
prensipleri olmalıdır. Siyasi te • 
şekküller, inzıbat ve hulusta nü· 
mune olmalıdırlar. 

Mazinin hars ananelerini mu • 
haf aza ede.:eğim. lktııadi meıe • 
leler enerjik kararlara ve u:::ı.:.n 
müddete ihtiya~ gösteriyor. Fakat 
hu meseleler: J--.11

,, ,.ıeceğimizdr -
şüphe etmiyorum. llk tedbirler 
daima köylüye müzaheret ve ig•iz
liği izale gayesini istihdaf edecek -
tir. İ!Çi ve köylü kurtarılmakla 
orta sınıf da _kurtarılmış olur.,, 

M. Hitler ,on beı senelik meta• 
iıini hatrrlatmıf ve en ıiddetli 
müfterilerinin dahi bu müddet 
zarfında daima bayrağına sadık 
kalmı,, şahıi menfaat uğrunda 

hiç bir harekette bulunmamış ve 
yegane düıüncesinin 'Almanya ol· 
duğunu inki.r edemiyeceğini be· 
•·an ederel{ sözlerini ·hitirmi,Hr. 

Alman mllletlnln bugUnkU 
Cjehresı •• 

Hamburg, 18 (A.A.) - M. Hit
ler, belediyenin balkonundan ka• 
}abalık halk kütl~sine hitaben ,id· 
detle alkı§lanan bir nutulC irat e .. · 
derek ezcümle demiştir ki: ~ 

"Bugün 'Alman milletinin çeli : 
resi evvelkinden daha güzel ve ·da· 
ha iyidir. Daha iyi olmuı için 
hepimiz yorulmak bilmez bir IU • 

rette çalıtmalıyız. O zaman ltlr 
Almanın diğer Almam anlıyacaJr 
vakit hulul edecektir. O Dman 

bu hükUmetin sulh arzueu dalia zt. 
yade enemmiye~i haiz elacaktır . . 
Zir? Jı., o:•!"-" .. - .. ·· -·--··- .. -1: ... ~ .... ~.._ 
bir hükt\met C1eii1, altmıf yeCli mfl. 
yon insan bulunacaktır. 



Tiirk 
-- (Baş tarafı ı lncl aayıtada) 

Saat 14 e çeyrek var - Salon 
doldu.. Soldaki camekanda, reisi
cümhur locasının arkasında, dahi
liye Tekili Şükrü Kaya, Hariciye 
vekili Tevfik Rüştü, inhisarlar ve
Jı;ili Rana Beyler görünüyor ... Ro
ma elçisi Vasıf Bey, Var§ova elçi
si Ferit Bey, lstanbulda bulunan 
fırka idare heyeti azaları, mebus-
lar, Halkevleri mümessilleri, 
mektep müdürleri, muallimler, e -
dip, §air ve muharrirler, gazete 
sahip ve ba§muharrirleri kadın ve 
erkek, yüzlerce münevverin gözü 
hep solda.. Bükülerek yükselen 
merdivenin basamaklarında, bü -
yiik kurtarıcının adımlarını göz -

'Jüyorlar ... 

Saat J 4 - İstiklal marşı baş
ladı. Özlü bir heyecan, içten ge -
len bir sevincle ayaktayız. Gözle
rimiz merdivende. Gözler merdi
vende... Bütün göğüsler ayni gu
rurla sişkin. Bütün ruhlarda ayn; 
scvin~li heyecanın vakur carpm!ı· 
&ı var: Gazi göründü.. Alkış din
miyor. "O" nu yakından alkışla · 
mamn öyle doyulmaz bir tadı var 
ki insan her seferinde sevinçteıı 
gö;deri vasararak alkış tutuyor ... 

lstiklnl marsı bitti, Gazi Haz· . 
retleri oturdl~'ar. Y r.nlarında B 
M. M. Re"~i Kazım, Başvekil f:; -
met PN :-.lnl ordu kumandan• 
Silih Pa~a "ar. 

Mnlrt··a mebusu doktor Hilm= 
Beyin o:ifte1cdiği kurultay marşı 
ralınclıktc:ın :;onra, Maarif Vekili 
Abidin Hey, Türk Dili Tetkik Ce
miyetinin özlü ve muvaffakıyetli 
tr.rihini nnlBtan bir nutuk söyliye
rck kl'rultnyı açtı ve alkışlandı. 

Maarif vekilinin nutku 
Türk dili Kurultayında Mıuırif 

Vekili Abidin Beyin söylediği açma 

nutku ,udurı 
" J{eisicümhur Hazretleri, Hanım· 

efendiler, Beyefendiler: 
Dünya tarihinin bütün dönüm nok· 

talannı yaratan, benliğimizin güçlük
le nüfuz edebildiği en e&ki zamanlar
da insan medeniyetinin ilk yapıcı ve 
yapıcm olan yüce Türk milleti kendi 
doğurduğu medeniyetlerin ilerleme -
sine yabancı bırakılmak suretiyle yüz· 
lerce yıl karanlıklar içinde kalmııtı. 

Bu karanlık o yüksek milletin az da
ha hayatına mal olacaktı. 

Yer yür.ünün el: asil en kabiliy~tli, 
en çahıkan ,.e en fedakar milleti olan 
Türkün ölüm uçurumu kenarına gel
diği korkunç bir günde tarih kendini 
)'aratan bu millete yeni ve yüksek bir 
baş bağışladı. Büyük kurlarıcrmız, 
varlriımızı uçurumdan kurtardı. 

O günden beri milletle bu öz ev -
ladı arasında bir antlaıma var. Büyük 
baıbuğ bütün varlığını Türklüğün 

kurtaracak ,.e yükseltecek iıleri ileri 
götürmeğe, miletinl asri medeniyet 
seviyesinin üst tarafına çıkarrnağa 
ulu Türk milleti de kendini ö1ütne ka• 
dar aütükliyen bütün karanlıklardan 
aıynlrnak yolunda büyük yol gösteri
cisinin ardından korkusuz yürümeğe 
ant içti. Bu karşılıklı anlaşmanın ne
ticesidır l:i, btiyük tefin geni~ milli 
inkılap proıratnında Türk dili ve Türk 
tarihi en ön sıralarda bulunuyor. Bir 
milletin bilgisizlik karanlıklarından, 
bilgi ışıklarına çıkabilmesi, her şey -
den Önce o millete öğretilecek ıeyle • 
rin herkesin anbyabileceği açık ve öz 
bir dille yazılıp anlatılmasına bağlr • 
dır. Altı yüz yıl süren Oımanh İmpa
ratorluğunda ortaya konan bilgi ve sa· 
nat eserleri böyle halkın kendi konuş· 
ma dili ile yazılmamasından doleyı 

millete yayılamamış, ancak dar bir ~ir
venin nltında kalmıştır. Okuyup raz
mnk gibi en basit bir insaqlık ihtiya
cı bile okuma yazma dilinin konuşma 
dilinden büsbütün ayrı bir dil olması 
yıizünd-:ın elde edilememiııtir. Türk 
mil1eti varlığını dı§ardan ve içerden 

Dili KurultayJ. Diin 
karartan maddi ve manevi bütün düş
manlara aman vermez bir sava§ aç • 
mıı olan büyük reisimiz, bu düşman
lann en baıındaki bilgisizlikle dövüş
mek, onu da bir baı kumandanlık mu
harebesiyle vatanın harirni ismetinde 
boğup yok etmek azmindedir. 1928 
harf inkılabından beri, batta Büyük 
Gazi olarak, Türkiye Cümhuriyet.i.nin 
ve Türk milletinin kendini verdiği bu 
büyük savaıın bilgi ışıkları, ancak 
herkesin anlıyabileceği bir dil ile ko
layca ynpı!abilir. 

Büyük ıef, hu büyük iıe okuyup 
yazmayı gü~leştiren harfleri dr.ğiıtir

mclde başladı. Türkçe)Ce bütün ihti • 
yaçlarmn yeten, en kısa bir zaman i
çinde en büyük bir kolaylıkla öğreni
len bir alfabe ve bir imla bağışladı. 
Ya!nız alfabe değişmesiyle bir kaç 
senede elde edilen netice yürünülen 
yolun ne kadar doğru ve ne kadar fc. 
yiz verıcı olduğunu göstcrmiıtir. 

1928 de Türkiyede okur yaznr nisbe· 
ti yüzde 20 nralannda iken Cümhuri
yctin onuncu yıl dönümünde, 1933 te 
iki mislini geçmiştir. 

Şüphesiz bunu yeter bir kaunç 
olarak ileri sürmüyorum. Bizim hede
fimiz Türkiyede okur yazar nisbctini 
yüzde y\ize vardırmaktır. Çünkü oku
ma yazma iııi, bir bilgi işi değil, bir 
insanlık vasfıdır. 

Bu ülküye erebilmek için, yalnız 
alfabeyi değİ§tirmck yetmezdi. Bilgin· 
lerin, yazılarını herk.sin anhyabilece
ği bir dil ile ortaya koymak gerekti. 
Daha alfabe inkıl"bı günü görülen bu 
gereklik dil üzerinde sıkı ve canlı bir 
çalışma programı ile karşılanmııtır. 

Harf inkılabının ertesi günü kuru
lan ilk dil cemiyeti bir çok işler yap
makla beraber, ça1ı§ma1arın verimle -
rini ortl!lya koymaktn geç kalması yü• 
zünden, dağılmı,tı. Buyük tef, iki yıl 
önce 12 Temmuz 1932 de Türk dili 
tetkik cemiyetini kurarak bu eksikli
ği tamamladı. 26 Eylul 1932 de açı
lan birinci Türk dili kuı-ultayında, 

milletin bütün ateıli fokılap llt'2.u•u, 
yeniden tecelli etti. Bugün iki yıllıli: 

bir çalııma aralığından sonra ikinci 
Türk dili kurultayı toplanıyor. Ara 
yerde geçen iki yıl içinde durmadan 
çalıtarak ortaya oldukça mü&bct eser
ler koymuıtur. 

Bütün Türkiye iırinde halk ağzın
dan söz derlemek ü:ıerc sıkı bir se -
fcrberlik yapıldı. Gelen sözler süzüle 
süzüle tarannrak bir çok Ö:t Türkçe 
sözler ortaya ~karıldı. Yazı dili.mir.
de çok kullanılan yabancı sözlere öz 
TUtkçe karıılık bulmak üzere bir dil 
anketi Açıldı. Bu anketin bir kısmını 
tamamlamak üzere 126 bine yakın 
derleme fişi ile 150 den fazla yazma 
ve ve basma kitap taranrlarak "Tara
ma Dergiııi" adı altında büyük bir e· 
ser ortaya kondu. Endeksiyle beraber 
1300 sayıfadan f a:ı:la tutan bu büyük 
kitap dil hazinemizi~ ilk müjdecisi sa· 

yılabilir. 

Bütün ilimlerin ıstılahları, Fran • 
sızça, İngilizce veya Almancası, b~ -
gün kullanılan ıekli ile listeler halın• 
de toplanmış, mülclıassıslara dağıtı -
lsri\k kar,ılık istenmiştir. Bir takım • 
larrnın karıı'ıklnn teklif halinde tcs
blt de olunmuştur. Yeni 'Türk grame
ri çalışmaları IUğat ve ıstılah işlerin • 
den sonraya bırakılmakla beraber söz 
yaratma itinde lüzumu olan kelime 
teşkili esasları iki anket halinde mu
allimlere verilmiş, cevn:>lz.n alınmıf -
hr. Tarnrna derghlinde görülen ek zen
ginliği de ekler lCigatçcsi::i ortaya 
koymaktad:r. 

Bütün bu iılerle bcrab~r cemiyet 

programını da cemiyet kurultayın 

tasvibine sunmaktadır. 
Büyük şef, Türk tarihi ve Türk 

dili işlerinin en büyük ve en ileri gÖ· 
nüllüsüdür. Büyük Millet Meclisi de
ğerli reisi ile beraber dil çalışmala

rına yakından alaka duymaktadır. 

Saygı değer Başvekil İsmet Paşa 

Haz.retleri, bu milli ·kültür çalıtmala· 
rında hükumetin bütün elinde olan 
kudrctlcrle yardım edeceği vadini bir 
daha tekrara beni memur etmiıtir. 
Bu yüksek himayeye mazhar olan dil 
i~inin bir dakika bi!e duraklrunıyaca
ğına kati kanaatim vardır. 

Hanımefendiler, Beyefendiler; 
ikinci Türk dili kurultayını açıyo

rum. 
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Kurultay marşı 
Gözün aydın Türk oğlu açıldı benlik 

yolu 
Ey bu yolun )'Olcusu artık sana ne mutlu 
Gazi'nin çoculdan iline el bl\stınnaz 
Kurultay buıgutlan diline dil kattırmu 

Sellim sana Kurultay yeni doğan tolun· 
ay 

Selam sana ey Gazi, bizden sana bin 
okkay 

Bil ki tarih ile dil benliğin damgasıdır 
lçi dışı gösteren bir kılık aynasıdır 
Bu cankıdan doğacak öz Türklüğe yo

molcay 
Özge dilden öz dili kurt"racak Kurultay 

Selam sana Kurultay yeni doğan tolun
ay 

Selam sana ey Gul, bizden una bin 
ok kay 
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ııuılfil~._....,. 

Bun.dan sonra Batkan ıeçimi -
ne geçildi. Tilrk Dili Tetkik Ce
miyeti umumi katibi İbrahim Nec· 
mi Bey geçen ·kurultayda olduğu 
gibi, bu kurultaya da, Büyük Mil
let Meclisi Reisi Kazım Pa!a Haz
retlerinin Başkan seçilmesini tek
lif etti. 

Teklif herkesçe ~lkrşlandı. Bu
nun üzerine kürsüde olan Maarif 
Vekili Abidin Bey: 

- Buyurun Paşa Hazretleri!. 
Diyerek Büyük Millet Mediai 

Reisi Kazım Pa§a Hazretlerini · 
Eaşkanlık yerine çağırdılar. 
Ka:zım Paşa Hz.n nutku 

Alkıslar arasında kürsüye ge
len Kazım Paşa Hazrelleri, TUrk 
dilinin ilerleyişi ve yabancı tesir
lerden nasıl kurtulup varlığım 

gösterdiği etraf mda, içerisinde 
hiç yabancı söz olmıyan öz Türk
çe bir nutuk söylediler ve çok al
kışlandılar. 

Bu nutul< şudur: 7 sayı bü~ten neıretmiş, dilirr.lı:in c · 
timolojisine baıka dillerle r.ıünıuebct· 
terine ait bir çok ilmi tetebbü1cr yap
ntıı, vücude getJrilen eserlerden b:r 
kısmını hasmı§, bir kısmı ha.kıya ha
zırlanmıştır. 

"- Heisicumhur Hazretleri, 
hanımlar, beyler, 

lki yılın içinde yapılan bu işler ar
zumuza nisbet edilirse pek azdır. Fa
kat uüksck kurultay dnr bir ka8ro ve 

, J • • k 
bütçe içinde çalııan ccmıyetın şu a· 
dar zamanda yaptığı işi n:ımnsamtya • 

cl!htır, ümidindeyim. 
Bu ilk iki yıllık devı-cde bir çok 

hazırlıklar da yapılmıştır ki, ı;elccek 
yıllar İçin bunlardan İstifade edebi · 
lecektir. Gelecek ilk yılların çalış~ ~ 

"lki yıl önce, gene burada top-
1 ıanıms olan Birinci Türk Dili Ku-
1 rultay~nm değerli çalışına çağım ( 
ı bugiln tatlı hir sevinçle anarım. 
1 Birincisine olduğu gibi bu ihinci 
: kurultaya da beni ba~kan seçtiği
. nizden pek mutluyum. 
1 Dil birliği; el birliğinin, dii -
şünüş birliğinin, iilkü birliğinin en 
sağlam te.ıneli olduğu gihi göz ka
maştırıcı gözgüsürlür de.. Uluğu-

ıııuzuıı dil işini bu kadar önde tut- r 
masr da bundandır. Aramızda j 
bulunarak yüce özlerij11e kurulta 
ym unurunu yükselten büyük ön
derimize sonsuz saygılarımı suna- ' 

çok yaygındır. (Ulu) dojrudıll! 
ru_ya büyük demek ~ 
nuna (ğ) &ctirilereli: (en büi" 
nası verilmiştir. Orhan a 
ve uygur metinlerinden Ofol 
kıbesinde de var,Jır. (Tv.
ıayıfa: 137) •. rnn. 

Türk urukları, bilindiği gibi, 
Orta Asyadan, doğu, batı yönleri
ne, donşaklar kıranına, ısı ya
kalarn, binlerce yıllar içinde yü
ıiimüş, yayılmış yerleşıniE, bütün 
acunu kUitür ışıklarıyla şenlendir
miştir. Ancak bu Türk göçmen -
leri, içlerine girdikleri çevreler -
de türfü değişikliklereuğradılar. 

1 O kadar ki, çoğu ana dillerini bile 
unuttular. Yavaş yavaş öz ben -
Jiklcrinden de uzaklaşan bu Türk 
göçkl\nlerinin Türk ana diliyle 
ilişikleri, bugün yalnız çevreleri~ 
ne saçını. olduklan eski dil kök
vc izlerinde görülür. 

Türk nna dilini ve bcnliklcırini 
koruyabilmifl Türk ulus ve uruk
lal'Inm bulundukları yerlerde de, 
bindenartık yıldanberi, türlü si
yasa ve din baskısı ve zorlu 1u, 
onları öz Ti.irk dili üzerinde işle
yip onu yükseltmekten geri bı
raktı. 

Bu çağların sıyasa vo din ku
rumları ise, Türkçeyi yüksc1tmc
ğe çalı~malt ~öyle dursun, tersine 
olarnk onun değerli ozunu boz -
nıak için ellerinden geleni yaptı
lar. 

lştc bunJaraan 'itüri.idiir ki, 
bugün yazı dilimiz ciz Türkçeden 
ayrılmış, bambaşka hiı· kılık al
nnş bulunuyor. ununla hcrabcr, 
öz Türk dili ulus içinde yaşanıak
U\n alrkonamamışhr. Ancak ya -
ta olan öz Türkçenin arr olarak, 
daha i~lenmemiş durmakta oldu -
ğunu, acr ols."\ ·aa, açıkça söyle -
m~liyiz. DiJimizin sağlam temel
li düzen ve tlirclcre dayanarak iş
lemnesi, genişletilmesi, onun bu -
giinUn üstünse bilgi ve bilginin di
li kılınması, gerektir. 

Birinci Kumltay, hu yolda ilk 
verimli adımr attı. lçind""n seçtiği 
- Umumi nıerkez heyetinin -
geceli gündt1LlU çalışmasiyle dil 
işi iki yılda çok yol aldı. Daha 
bugünden yabancı sözleri atarak 
yerlerine öz Ti.irkce sözleri kul -
lanmağa alışmış bulunuyoruz. 

tkinci Kurultayın. dil işini dn
ha çok ve tez verimli yoln koya
cağına güveniyoruz. Bn inanla 
lkinci Türk Dili Kurultayına kut
ht çalışma dilerlm.,, 

"öz TUtkçe kelimeler,, 
Ba!kan Pa§anm nutku, her ye

rinde ıürekli alkışlarla kar~ılandı. 
Bu Öz Türkçe nutkun göz önüne 
koyduğu öz Türkçe kelimelerin 
izahını aıağıya yazıyoruz: 

1 - Baıkan arapçada (reis) sözü 
zaten (baş) demek olan (reis) ten ge
lir. Türkçede de (ba!) reia demektir. 
Bir de (kan) eki aetirilerek (baıkan) 
yapılmıjtır. Bu söz (reis) rnanaıın -
da \ ' C (ha,ğanın) ıeldinde olarak di
''anü luğat (it) Türkte de vardır. 
"Tarama dereisi, aayıfa: 654" .. 

2 - Gözgü. Ayna demektir. Fars
ça sanılan •Jnanın da Türkçe olduğu 
anlaşılmaktadır. (Göz) kökünden ge
len gözgü sözü 16 ıncı asra kadar şi
irlerde bile vardır. Süheyl ve Nevba
har tercümesi ile Tuhfetüzzekiyede. 
tehir) surei mülkte ve Azeri lehçesin
de olduiu gibi, Ankara, Bursa, Cebe
libeteket, Kırklareli, Konya, Kayaeri, 
Af yon, Zile, lzmirı Tokat, Gireson, 
Bolu, Elaziz, Malatya, Kütahya, Kaı
tamonu, Oiyanbekir, Van ve Seyhan 
gibi bir çok yer!erden de derlenmiş • 
dr. (Taı-ama dcrglıi, sayıCa: 134) .. 

3 - (Uluğ) e:ı büyük demektir. 
Büyük manaıına (ulu) Ye (ui söaleri 

Bafkan vekillerile Y• 
Kazr.m Paşa Hazretleri 

larını bitirdikten sonra ~ 
yın ba!kan vekilleri ile 
rınrn seçilmeıini ileri ıürdil-

lbrahim Necmi Bey, ~ 
killiklerine, Türk Dili T~ 
miyeti Reisi ve Maarif V 
bidin Beyle, Bursa mehu,. 
Beyin seçilmesini teklif etti fi 
fakla kabul edildi. 

Kurultay yezganlıkları°' 
lbrahim Necmi Beyin teldi 
mail Müştak, Faik, ReJit, 
Ahmet, Hakkı Süha Beyi~ 
diler. 

Gelen tebrik telgr 
Kurultay Başkanı, Ku 

açılışı dolayısiyle gelen teb,. 
graflarına riyaset divanı_. 
vap verilmesini teklif etti fi 
bul olundu. 

Telgraflar arasında, 

hariciye komiser vekili IC 
yoldaştan Hariciye Vekili 
Rüştü Beye gelen telgraf 
rak şiddetle alkr~landı. 1 
§udur: 

"Dost Türkiye Cümhuriy 
Kurultayı ::ıçılırken size en 
scli.mltmmı talcdim eder ve bit 
!arımın Kurultay reisine arıt'ı 
ederim. 

Kurultaya, 
Mustafa Kemal 
ve bilgili idaresi altında 
şüphesiz olan en büyük muv 
ler dilerim" .. 

Bundan sonra, lstanbul 
Belediye rcisi Muhittin ~ 
dan, şehir nnmına Kurultay 
ne gönderilen mektup, ok\ln.M 
kıt landı. 

Türk Dili Kurultayı Yük 
liğine: 

D olma bahçe 
"Büyük şefin yaraflcı .e 

dehasından docan Dit inltı'alıl, 
lık hayırlı bir çalı§tna de 
sonra, bugün ayni çatı altıncla' 
nan ikinci kurult~y ile daha 
daha verimli bir inkişafa do 
rürken, iki ısene evvelki teref 
hariyctin aziz hntmısını, mil 
emanet ffİbi ta§tynn lstan•MIP"'ı'.,,,. 

hirlerinin tarihinde bath 
kıymet ifade eden bu hidied" 
re daha selamlamak ve b11 
ve kültür hamlesinin kendi 
de bir kere dnha tecellisini 
sonsuz bir sevinç ve mutlul~ 
maktadırlar. 

.J! ,, wr. 



Türk 
6 ıncı aayıfıdan devam) 

en .. 1 cuınen ere seçildiler, 
Teıkil edilen dört ilmi komis· 

~ondan: 

Dil karırla§tırmalan komisyonuna: 
Martayan, Ahmet Vecat, Hamit Zü
beyr Beyler, Pr. M~fainof, Naim Ha· 
zırn, Yusuf Ziya Beyler. 

Filoloji komisyonuna: Ali Canip, 
t.ler oğlu Ahmet, Hasan Ali, Ragıp 
liuluıi Beyler, Pr. Samoiloviç, Süley· 
ltıan Abdülkadir Bey, Pr. Zayenç • 
kovıky. 

lstilafılar komisyonuna: Ihsan Bey, 
Fuat Paıa, Kemal Cenap Bey, Mah
llnıt Sadi, Refet, Saim A1i, Süheyl 
Beyler. 

Gramer komiıyomma: Ahmet Ce· 
"•t, Besinı Atalay, Fuat Raif, Hıfzı 
Tevfik, lbrahım Necmi, M. Beha, M. 
Behçet Beyler. 

Üç idari komisyonundan, nizam· 
l\aırıe komisyonuna: Univerıite Rek· 
t?rü Cemil, Ismail Müı~k, lzzet Of. 
vı, Reşat Nuri Beyler ve Saadet Zih
ni Hanım. 

Takrirlcr ve teklifler komisyonu • 
l\a: Behice Fuat Hanım, Faik Reıit, 
Ferit Zühtü, Hüseyin Namık, Şeref 
Beyler. 

Bütçe komisyonuna: Ahmet fhıan 
Bey, Nakiye Hanım, Refet Bey (Ur· 
fil), Salah Cimcoz Bey, Selim Nüz • 
het Beyler seçildiler. 

tici senelik dil çahşmalarına 
ait raporda neler var? 
lıtanbul, 18 (A.A.) - Umumi 

katip İbrahim Necmi Bey, iki ae· 
nelik dil çalıımalannı izah eden 
raporunu ve evvela birinci dil Jcu. 
rultayının kararlaıtırıp umumi 
rnerkez heyetine verdiği progra
ll'lrnı madde mC\dde anlatmıt ve bu 

llladde1er üzerinde yapılan çalrş • 
ı-71 .;zab etmittİN Bilhaaaa "J\.. 
•deıtıik bilim çalı9ma1arı,, Jm. 

~ında bulunan Türk dilinin batka 
c ıllerle mukayesesi, Türk dilinin 

l~rihten öncesi ve tarihi, lengUis • 
tık f"I 1 · · · l •· 
1 

, ı o OJt, ehmo oJı arattırma· 
arı, tarihi ve mukayeseli gramer 

çalı§ınaları etrafında neler yapıl· 
drğını ve ne gibi eserler neıredil -
d'~· •sıni anlatan umumi katip bun· 
dansonra dil inkılabı çahtmaları 
bahsine girmit ve bilhassa halk 
ahından söz derleme İ§lerini uzun 
uıadrya izah ederek alb ay içiılde 
Cemiyet ınerke•iııe 129,782 ye ya· 
~n fit geldiğini ve bu fitlerin mü· 

erer süzgeçlerden geçirilerek 
tasfiye olunduğunu ve nihayet ta· 
~ama dergisi gibi bir eserin mey· 
•na getirildiğini buna bir de 

?Urkçeden Osmanlıcaya· indeksi • 
~in ilave olunduğunu ıöylemit ve 

u husuıta gerek hükfünetin •e re· 
i'tlrıe Halk f ırka11nın ve Halkev • 
lerinin gösterclikleri büyiik alaka 
~t Yardımı tüktanla kaydeylemit· 
tır. Bundan sonra "Dilimizdeki 
r•l.ancı aöalerin )"ürkçe kar!ılık
h'!1'' hakkında izahat veren İbra· 
'Ilı Necmi Bey "Dilimizde, hele 

r•zıınızda JculJarulan yabancı &ÖZ· 

. ere kar,ılık bulma ve yaratma 
l • 
fiilde cemiyetin ilk rolü bu kıla • 
~ılu][ ve yol göstericilik rolü· 
lt.ur.,, diyerek bütün eli kalem tu • 
b nları bu ıava,a davet etmİf ve 
t ~ ıtıünaıebetle yapılan neıriyatı 
e er teker kurultaya arzetmittir. 

Cfı 
' l •tilahların Türkçeleştirilmesi. 
h 0 

Unda çalı§malar,, etrafında iza· 
k~t ~eren uınumi kitip"Bu yolda• 
lrı Salıtınalarım en çok kolaylaş· 
($ ~cak §ey de fürk tahsil dilinin 
d~t~tirilınesidir. ilmi kendi ö:i 
'- den yapılmış ıstılahlarla 6ğ· 

'btıelt 'bir mektepli genç ~in talı· 
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Kurultayı Dün Açıldı 
ıil zahmetini yüzde elliden ziyade 
azaltır.,, Diyerek ııtı!ah itinde 
kolların ıösterdikleri faaliyeti zik· 
retmİ§ ve bilhassa çok tayanı dik· 
kat olan ve ıimdiye kadar umumi 
merkez heyetine teklif edilmi§ bu· 
lunan ıstılah kadroları liıtesini alt· 
taki ıekilde ihzari neticelere müs • 
lenit olarak bildirmittir. 

lstılah kadrolan listesi 
Hayat ilimleri: 

Sayfa 
Umumi ziraat 12 
Nebatat 14 
Ziraat iıletme ilmi 24 
Ziraat makineleri 9 
Tütüncülük 8 
Bağcılık 6 
Şarapçılık 14 
Meyva bahçıvanlıiı 8 
Tıp ıstılahları 617 
Sebze bahçıvanlığı 8 
Yer ilimleri: 
Meteoroloji 22 
J~oloji 26 
Gök ilimleri: 
Heyet koamoıraf· 11 
ya 
Riyazi ilimler: 

Heaap 10 
Hendeae 24 
Cebir 27 
Müsellesat 6 
T opografya 15 
Ticari hesap 13 
Fiziki ilimler: 

Fizik 29 
Mihanik 4 
Kimya 26 
Teknoloji. 
F.lektrik 
Otomobilcilik 
tllıferi 

---~~-~~~ 

Maden ve maclen• 28 
cilik .. 

Söz 
229 
279 
475 
166 
149 
105 
270 
153 

12123 
121 

438 
517 

350 

115 

281 
317 
65 

288 
151 

571 
65 

513 

553 
163 
.5'3 
553 

Matbaacılık 36 709 
Tarih: 
Tarih 10 199 
Dil ilimleri: 
Edebiyat 51 1014 

Dil 78 1548 
Cemiyetilimleri: 
Etnografya 17 323 

Hukuk 63 1241 
Nazari iktıaat 34 667 
Maliyecilik 20 387 
Bankacılık 47 931 
lstatiatlk 1 126 
Sigortacılık 14 279 
Kooptratlf i 103 
Güzel ıanatlar: 

MuıiJti 19 361 
Spor: 
Beden tetbiyeai 5 92 
Deniz ıporu 4 73 
Tenis 3 56 
Eskırim 8 154 
Binicilik 8 146 

Yollar Ye nakil vaııtaları: 
Malzeme 28 304 
Yol ıiblahları 13 248 
Yollar ve nakil 24 465 

vasıtaları 

Demir, yol aemafor 4 78 
Y ol•uıulü umudıİ· 12 227 

ye-
Cer Ye hareket 6 
Yol tamiratı 6 
Muka•emet 7 
Betonarme 4 
Ali,ap k8prü 3 
Demir kHptU 5 
Kirgitı köprü 6 
F tet:e tezg&hı 9 
Matkap te~ıahı 16 
T oma teııihı 9 
Mulıtellf teııah· 28 
lar 

113 
111 
127 
68 
G 
93 

'108 
172 
311 
167 
547 

. Hepsi: 61 ıstılah liıteıi 1721 
ıayf a 32302 aöz. 

Umumi katip lbrahim Necmi 
Bey, Türk lehçeler lüğati &&lıt • 
maları, yeni Türk sözlüğü, Türk 
ve ana grameri gibi mesainin .na· 
ııl ba§ladığım ve naııl bir netice· 
ye varacağım, gene ihsai hesapla· 
ra müsteniden izah etmiş, bundan 
aonra cemiyetin "'neşriyatı hahsine 
girerek şunları aöylemiştir: 

Bu yedi bültenden başka iki 
yılın içinde ve basılmasına baıla· 
nan eserler ıunlardır: 

1- Söz derleme klaıvuzu ve 
derleme fit defterleri. 

2 ~ Altı parça askrlik, siya· 

8 çyt. Süleyman Efendinin 
Çağatay lijati. 

Aynca bundaa M>nra yapılac.ak 
neıriyatı da ilave eden İbrahim 

Necmi Bey, ikinci Dil Kurulta -
yınd.an ,M>nra iki yıllık çalışına 

progr&mı, projesini Juğat itleri, 

ııblah i1leri, gramer işleri, en -
güistik, filoloji, etimoloji itleri~ 

derime iıleri, neşriyat ifleri ol • 
mak üzere ayrı ayn kı$111llardan 
madde lafü1de kurultaya arzet • 
mit ve bu programın teklifi 'İçin 
takrirler ve teklifter komisyonuna 
havalesini rica ederim, diyerek, 
cemiyetin mali jı;,erini b'M"'""'"" ra'-

tezlerin okunma aıruı .aelnai!ti. 
Ahmet Cavat Beyin ıtezi.nden 

batlaodı. Ahmet Cawat Bey kiir· 
süye gelerek; Türk <dilini "Hint -
Avrupa,, dilleriyle karşılaştırma 
etrafında uzun tafsilatlı tezini o
kumaga başladı. Tezin bitirilme
si bugüne kaldı. 

Azaya da~ıtılan kitap 
ve k1avuz1ar 

Türk Dili Tetkik Cemiyetince 
bütün azaya, Tü.rk dili bültenleri 
kurultay kılavuzu, ekler lugalçt".ti, 
Türk dilinin Sami dillerle müna· 
sebeti, Türkçenin Hint · Avrupa 
dili ile münasebeti iıimli kitçlar 
ve tarıama dergisinin son dört N• 

ym dağıtıldı. 

Bu kitaplardan bir kramında, o
kunan tezlerin miaalleri buluft• 
makt~.dır. Ahmet Cevat Beyin 
tezinin okunması devam ettikçe, 
dinliyenler, teferruatı kolaylıkla 
bunlardan takip edebildiler. 

Bundan ba§ka ayrıca bir zarf 
içinde1 kurultay marşmm güfteıi 

ve notası söz isteme fi§leri bütün 
azaya verildi. 

Dlier tezl~r 

ikinci dll kurultayını takip eden gazeteciler 

Azaya daidmadan ölçe, umu· 
mf kitip İbrahim Necmi Bey kür· 
süye gelerek, merkez bürosuna 

gönderilmiı diğer birçok tezler
den bahsetti. Bunlardan bir kıı • 

mı fazla tafsilitlı, bir kısmı biri • 
birlerine benzerlik gösterdiği ci
hetle ayrıca, komisoynca gözden 
ueçirileceğini söyledi. Bu tez sa· 
hiplerini komisyona çağırdı. 

ıet ve idare ıatılahları kartılıkları 
İçin tarama: listeleri. 

3 - Elli üç forwıa tutan tara· 
ma dergisi. 

4 - Yirmi ıekiz forma tutan 
tarama dergiıi endekıi. 

5 - Gramer kolunun iki kısım 
Tür'k~ede kelime teıkili anketi. 

1 - Aı.tullah Battal B.:ria IJ>.1 
nilmühenna lüfati endekıi. 

7 - Gramer kolunun bastır· 

mafa hatladığı ekler lüğatçesinin 
iki fasikülü. 

poru okumuf. Bu rapora nazaran 
25-10-932 den 1~933 e 
kadar olan hsab~tın varidat ve 
masarif atının 10353 lira 24 kuruş 
olarak tevazün ettiği ve 10-6-
933 ten 7-6-934 e kadar olan 
hesapların 27290 lira 26 kuruş 
olarak tevazün ettiği anlaşılmış • 
fır. Bımdan .onra 1933 - 1934 
yılı bütçeıinln tetkikini yapmı§• 
tır. 

kurultay sonuna kadar bunların 
da önü alınırsa neticeleri 
men, yahut tetkik edilen 
kadar bildirilecektir. 

tabla• 
kısina 

ikinci celse Kurultay bugün on dörtte top• 
Yeniden salona girildiği vakit laı ışına devam edecektir. 

Sülüklü göl Dün akfamki gUre,ıer 

Mülayim pehlivan 
rakibini yendi Gaziantep bir mikrop yuvasından kurtuldu 

Gaziantep, (Hususi) - Şehri· 
miza yakın bir mesafede olup 
Urfaya kadar civar olan ve hemen 
bütiln havali halkının, bilhaıaa 

temmuz aJında hücumuna uğra • 
yan "Sülüklü göl,, Millet Mecliıi· 

nin karart Ye ~•lerli 11hhiye mü· 
dürümüz Doktor Faik Beyin him· 
metleriyle kunrtulmuıtur. 

Burası, düne kadar bir hHta• 
lık yuvası idi. Medeniyet ve fen• 
nin tamamiyle aksine olarak ve 
kan zayi etmek arzusu ile bu11aya 
ıelen ziyarttçilerin haddi hesa • 
br yoktur. Kadınlı erkekli ve ço• 

luk çocuk binlerce halk bu göle 
tirerek çıplak vücutlerini on bin• 
lerce sülUfUn tesirine arzetmekt• 

fayda var sanırlar. Halbuki bu 
kalababk arMmda veremli, fr_. 
gili gibi çef it çef it hastalık malul
leri de bulunduiuna aöre, iailim 
ıiren bir inaanın haıtalıklı çıkma· 
yacaiına inanmak pek miltkül o· 
luyor. 

Hükumetimiz geçeh sene bu 
adeti menetmek için ıtil batına 
bir jandarmayı nöbetçi dikınişti. 
Bir kaç ıün evvel iıe civat köyler 
ahalisinin de ittirakiyle ıöl, tama· 
miyle kurutulmuıtur. Bu suretle 
halkmuz fena bir hastalık yuva • 
sından kurtulchakları ıibi civar 
köylülerimiz de kokmut ve ııttma· 
lı bir ıudan lturtulmutlardır. 

Geçenlerde Cinkife nahiyesi • Beynelmilel güre, müsabaka • 
nitt Keklik tepe köyünde harap larının ikincisine dün devanı edil .. 
bir kaleden çıkarıldığını yazdığım 
Etilere •İt kabartma taı, ıehrimiz 
nıaarif müdürlüğü tarafından ge· 
tirtiknittir. Evvelce de yazdığım 
gibi bu tatın bir tarafında bir ö· 
küz ve onun üzerinde Eti kıyafe· 
tinde ayakta bir insan vardır. Bu 
intan bir elinde balta ve diğer e· 
Hnde 9im,ek tutmaktadır. Bu ka· 
bartmanın BölUk · Jiipitlerine ait 
olduğu anlaşıbnaktadır. 

miştir. Havanın kapalı olmasına 

rağmen, bini mütecaYiz halk Ta1'· 
sim stadını doldurmuştu. Bilhaa • 

sa dün akşamki programda Müla

yim pehlivanın olmaıı bu itin kıy· 

metini bir derece daha yükaelt .. 
mitti. 

Mülayim pehlivan, rakibiyle 
ilk devrede hemen helllen Greko • 

Romen usuliyle ve miite•azih bir 
şekilde göreşmi,tir. ı:'akat halkm 

ve Mülayim pehlivanın 11rarlan 

üzerine ikinci devre ıerbesl gilret 

Keklik köyü havaliıi E ti me • 
deniyetine merkez olmu! bir yer
dir. Burada bir mütehauıı tara
fından yapılacak hafriyatın Eti 
tuihlni tamamiyle aydınlatmak tarzında olmuttur. 
noktaarndan mühim neticeler ve· ' Mülayim pehlivan, oyuna ıert 
recetinde 9ilphe yoktur. ve hakim olarak baılanu;. 13.45 

Hal Vi! bu2! fabrlflasu saniyede tutla galip gelmiıtir • 
Belediyece yaptırılmakta olan 

et ve sebze hali ile buz fabrikası· 
nin İnfaatı bitmek üzeredir. Ağu•· 
toı sununa c1oğru açılma l'cıimleri 
yapılacaktır. 

ltıgiltere Prensi 
JUed, 18 (A.A.) - İngiltere 

prensi George buraya gemiş ve 
Yugoıav prensi Pau nezdine git
mek için Bobine göüne hare1~ct et· 
mittir. Kra Aekaandr ie M. y CV· 

tiçin de pazartesi günü oraya mu· 
vasaatına intizar edimektedir. 

.__....._.,_.__o x 

Dünya bisiklet şampi
yonluğu neticeleri 

Leipzig, 18 (A.A.) - Dün1a 
bisiklet şampiyonası netiteleri: 

Bisikletli futbolda Almanya, Bel
çikayı 9 - 2, lsviçre Çekoilo-

vakyayı 13 - 1, Belçika Çelto•· 

lovakyayı 5 - 4, lsviçte ftelçi· 

kayı l O - 2, Almanya Çekoslo
vakyayı 1 O - 3 Almanya laviçre
yi 6 - 5 yenmittir. 
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PAZ.~R • 18 .Ağustos 
tı il. Ahir 

Şehir 
Güa.doCu~u !ti~ 
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19 Ağustos 
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~ AVRUPADA 

Barp Olacak mı? • 
dola'ndırıcılıfı 

Giio batm t<l.OJ 19,0l 
Sabah umuı 4. IS 4 16 . J\merikab muha~ir Knickerhocker'in ihtisasları:32 
oııe ııamuı 12,18 
4tiadl ııuıızı 16.05 
.'\t:~am a;ı.maı ı 19.0l 
Yatsı namazı ~0.45 

Bir Amerikan hikayesi 
.rnui: 3.21 
Yılın ~tÇC• gUnltrl :mı 

ıt.17 

lb.04 
19,02 
~u 43 
:uı 

~·· 

Her halde Lehistanın Alman -
ya ile anlaşması, Fransızlarda hır 
preventif harp arzusu olmu§ ol -
saydı bile ,böyle bir harp ihti.r 

Hi'kayenin batlıiına bakıp da ı ocaklarında İf istiyenler vakitl~ri
ıize alelade bir dolandırıcı hika • ni kahvelerde geçiriyorlar, türlü 
yesi anlatacağımı zannediyorsa • türlü oyunlar tertip ediyorlardı. 
nız, rica ederim bu yazıyı okuma- Dördüncü gün amele maden 
yın ! müdürünün yolunu bekliyor, ite 

İkinci te§rİnin 27 nci günü (Nev baJlamak için emre amade bulu -
Y ork Herald) gazetesinin birinci nuyordu. 
sayıfaıınm altmcr sütununun ni - Be§İnci gün sızıltı baıladı: 

Yılın kalın ~ünl eri 141 

Bugün 

1-41 lini ortadan kaldırmı,tır. Çünkü 
Almanya Fransaya tecavüz ede - . 
cek olursa, Lehistanın Fraruaya 
yardım etmesi mümkün olıa bi -
le, Franaanın Almanyaya tecavü
zü halinde Lehistanm Fransa ile 

Habsburg tacının Avuıturyayı el 
rafına toplıyacağını, memleket' 
milli ıosyaliatlerden ve bu itibar 
la da Avrupayı harpten kurtara 
cağını emniyetle söylüyor. 

Prenıe OttomiP· sosyaliznı 

reddediyor. Onların felsefeıirı 

o kadar katiyetle inkar edil or ki 
bu sözlerinden meydanı kolay kO" 
lay ve ihtiyariyle onlara terket • 
mıyeceği anlatılıyor. Habıburl 

tacının orta Avr"!pa sulh ve rnü 
salemeti tesis edeceğini ve mer • 
kezi Avrupayı tetkil eden dev!et 

\erle iktııaden anla~arak Avuı • 
turyayı refaha sokacağını r.:lnne 
diyor. 

ha yetinde ince punto ile !U ilan - Yahu, it ne zaman ba!lrya· bi'l'Al\iBUL : • mü~tereken hareket etmesine \v, -
men imkan yok gibidir. Bundan 

hatka ltalyanm F ransaya karşı 
dostane bir tavır takınması Avus
turyanm milli sosyalistler tara -

gözüme m,ti: cak?. 18,M: Plik n,ri~atı, 19,20: Ajant haber
leri. Jt.80: Türk musiki neşrlyıı.tr, (Kema.. 
nl :R~t, Mflllllt CemU, Muzafff'r beylf'r w: 
\ 'edhe, Yttila, RI .... hanımlar.) 

"Şikagonun 100 verst garbında Yığınlar müdiriyet bina11nın ö-
yeni bir demir madeni bulun- nünde toplanıyor, i,in ne zaman 
mu§tur. Damarların çok zengin ba§lıyacağını öğrenmek için ıa • 
olduğu tahakkuk etmittir. I~ arr - bırsızlanıyordu. Kah müdiriyet 

%1: Atee • ıün"f k.lbbllndf'n naklf'n kon
ferau. 21.SO: Orkfıfitra karı,ık prol'ram. 

ı>•J KhT. BUOAPP.:Şn:, MO m. 
yanlar, Nev York Valstrayf City- binasından çrkan bir memurun 
de 49 numaraya müracaat etmeli- etraf 1 çepeçevre amele ile dolu • 

21,H: Budape,te h11;,"'anat bab~.alnden 

rııı.klen: Mucaınlnln (GavaJUerla Rustlcana 
ope.ruı. (Marta Semcthlıı ııtıraktıe) 2~.13: 

f ından zaptedilmesi üzerine ka • 
bil olabilecektir. İngilizlerde ma
nevi ve egoiıt sebeplerden dola -
yı Fransa için bir preventif harbe 
giri!meğe meyyal değildir. 

dir. 
1~ istiyenlerin maden mıntaka

ıına kadar nakliyeleri temin edil
mittir. Şirket veznesine on dolar 
tediye etmek ve bu itleri bitirmek 
için kafidir. Kamyonlar, otomo • 
billcr temin edilmiştir. 

Ne zaınandanberi İ!sizlikten ı

manım gevriyordu. Banka banka 
üs~ür.e kapanıyor. Ticarethane ti
carethane üstüne iflas ediyor. 
Fabrikalar iskambil kağıdı gibi 
devriliyor. Ciddi bir İş tutmama 
imkan hasıl olmuyordu. Mühen
dis şehndetnamem olmasına rağ
men bir it yapmaklığım imkan -
ıızdr. Bunun için Nev Y ork He
raldın ilanı bana ümit ve teselli 
verdi. Doğrusu bu ilanı görme • 
seydim, belki de intihar edecek-
tim. • 

Soluğu doğru muhacir nakliye 
tirketttiin merkezinde aldım. On 
doları verdim. Elime bir makbuz 
bir de numara verdiler. Numara 
(6666) idi. Elimdeki makbuzda 
hangi kamyona bineceğim ve 
kamoynun ne zaman hareket ede
ceği yazılıyordu. 

Ertesi sabah kamyonda yer bul
dum ve yola düzüldük. Yol da bi
zim gibi maden mıntakasına doğ

. ru ileri iyen iki yüzden fazla kam
yon vardı. 

Önlerine beş altı at koşulmu~ 
arabalar ba,ka .. 

• • • 
Maden mıntakaaına geldik. E

fendim göneniz ne mahfer.. Ne 
mah,er .• Tam otuz bin ki!i maden 
mıntaliuına birilani,ti. 

Kamyondan indiğim zaman 
'biribirine karıı kızaklara bağlan
mı! ipler gözüme çarptı. Birine 
ıordum: 

- Bu dedi, yeni ıehrin cad -
deleri olacak. 

- Ya.. Filhakika öyle oldu. 
Ölleye kadar bu iplerin boyunca 
aeyyar binalar kurulmağa ba§la -
dı. 

Salda bir kiliıe, solda tiyatro 
bhıur, tiyatronun yanında satıcı 
D.rU.lan, ahçı dükkinları .. Hat
ta lCundura boyacıları, berberle 
meydana çrliınağa baıladı .. 

lllin~i o1du'ğu zaman ortalıkta 
müliemmel bir tehir vardı. Otelle
ri: banyoları, ga.zinolan, kaçak 
meylianeleri ! . 

Şehrin en ceıim binasında De
mir Madenleri Şirketi Müdürlü
ğü yerle!mitti. İkinci gün mühen
diıler itlerini bitirdiler, doktor
lar kabinelerini açtılar, eczaneler 
illç filin satmıya ba§ladılar ... Ki
liselerin çanları öttü, papaslar va
rz Ye nasihat bekliyen adamları 

bulmağa batladılar. Birçok adam
lar burada kendilerine göre it tut
tula'I'. Patrat •• ,ı ,, tlnyan maden 

yor. 
- Meclisi idarede anla,ama • 

mazlık varını,, opun için it baş -
lamıyor, fakat ihtilaf hallolun -
mak üzereymit ! 

Bundan sonra bir gün geçiyor, 
bakkallar işliyor, ahçılar kazanı -
yor, berberler para kazanıyor ... 
Kiliseler dolup botalıyor, fırınlar 
boyuna ekmek çıkarıyor. 

Yalnız itçilere it yok. 
Altıncı gün bir rivayet dola -

şıyor: 

- Mühendiıleri tekrar tetkike
ta memur etmiıler. Daha zengin 
bir damar varmış. Eğer işe oradan 
ba!lanırsa kir daha fazla olur-
mu!,. 

Yedinci gün: 
' - Mühendiıler gelmedi daha!. 
Deniyor. 

Sekizinci gün mülhit bir haber: 

- On metre garpta çok zengin 
yeni bir damar keıfedilmiı, bura
daki maden İfe yaramazını§. 

Kiliıenin avluıunda bir ilan: 
"On dolar daha verirseniz ıi

zi maden mıntakaıına kadar nak-

lederiz., , '"'*"' 
Gittim, on dolar daha -.erdim. 

Gene elime bir numara verdiler: -4333. 
Geçen kamyona bindik. Gene 

yola düzüldük. Bizim ka~yon 
kalktığı zaman ıehrin yerinde 
yeller eıiyordu. Geceden bütün 
binaları, pılıyı, pırtıyı toplamı9-
lar, mantar gibi meydana çıkan 
şehir, birdenbire kaybolınuıtu. 
ikinci maden mıntakasına gittik. 

Orada da ayni bal.. 
Ayni netice, gene b!r ilan .. · 
"On dolar daha verirseniz yir· 

mi metre ıimalde ketfedilen a)tm 
madeninin bufünduğu yere ıizi 
müreffeh bir ıekilde göndeririz. 

Geriye dönmek isteıem, cebim
deki para yetmiyecek, naçar gene 
on dolar verdim. Ve gene kamyo-
na bindim. 

Bereket venin burası büyük 
göllerden birinin kenannda idi. 
Ak,amdan sabaha kadar rene ıe
hir kuruldu. Gene i' baıladı .. Bu 
defa ben, maden müdürünün bu

Haberler. :!ll.45': rıan musikisi. 

Z2S kbı. \'ARŞOVA, lS-15 m. 
%0.l.5: Hatif muılkl. Muhtelif. 21.12: So

ll•t uranam kon.er. %1.45: Habf!rler. %%: 
Maulıabe. 23.SO: Haftf rnualkl n dalla par
~n. - )luaababe. %4.0S: Danı mnılklıl. 

11%1 Kbz;. BtlKRE~, 364 m. 

ıs.U: Bonaen muılklsl. - Muaahabe. 19.05 
DaH muılklıl. :!O.SO: Konff!rana. %1.1~: 

Belflka muıfltiJıl. - Spor. :l!.10: Romen mu. 
ılkllf. 2S: Haberler. 2s.so: Llodol kaplı<'.a

larmdan naklen kon1er. 

'713 Klu~.LEtPZt G 38% an. 
18.M: Operetlerden parçalar. 20.25: Ak. 

tllallte. %0.40: Spor. %1: Aktam mualklal. 
23: Haberler. - Spor. %S.50: GN!e mmııtklıl. 

692 IUtz. \'1YANA, 50'7 m. 
21.0S: Burrrartenden naklf'n senfonik 

konser, H: Akşam mıı,iklaL %S.SO: Ha!H-r
lf'r - Kon~rin del"arm. %4.40: PJ&k. 

~BORSA-, 

Nihayet her tarafta anlatıl -
mı,tır ki, bir sene devam eden 
Hitler idaresinden sonra Alman -
ya öyle herhangi bir tehdide bo -
yun eğmiyecek kadar kuvvetlen · 
mi,tir. 

Ceneral Deuainin düıünceleri 
de diğer görücülerin fikirlerine 
tevafük ediyor. Bu görüş, Avru-

padaki en yakın inkitafın Alman
yamn ıerbest bırakılmasını ve İn
giltere ile Franıanın da teslihat-

larını arttırmalarını istihdaf ey -
lemektedir. Yani harp olmıyacak. 
Fakat hazırlıklar devam edecek -

'L tir. 
ı·· Hiıalınnda ~ılış! dızrti olanlar üzer· -21-! !ıerindc 18 AAu~tosdı muamele görenler-
i dir.] Rü:ımlırbpınış fiatlarıoı ,r:östcrir. BrUk•el 
i nukut (hbf)- - _.., .A.vrupanın bütün aenç adamları 
~=;:;:;;===:;;::;;;;;;;=~===::#111 arasında bu buhranlı zamanlarda 

• Viyıu ~4. - 1 / * Loııdrı b~S, -
* Nnyork • 
* Parh 

1~4. - · • Madrlt 17, - en ziyade ehemmiyeti haiz o an 
46· - genç adam, büyük bir nam tafıyan * Varşeu '24, - F 

!':'O SO 

ı Mllho ıl6, -
* Btrlia 

it Brltsel 118. - • B•dapcşıc ~fi. - Habsburg hanedanından ranz 
• Biikrcş ı!J. - Yoseph Ottodur. Şimdi yirmi bir 
• Bclrm ~j. -

• Atlu !.5, -

• Cıa.nre su.-
• wor,. "· -· * Totekaaıa 36, _ yafındadrr. Kendiıi imparator 
• Aaııterdım 
• Puc 

84, -
100. -

*Altı• ı;,24, - ve kral tesmiye ediliyor. Yedi a-
* Mecidiye :ı6• !IO 1 ıırdanberi taç lafıyan bir haneda
• Bnnot t•o-=-• Srokho,• ~!. -

Çekler (kap. -· 18) 
1 nın variıidir. 

1 • Loııdra MUO • Stotblnı 
ı • Nnyort O.IOC~ • \."lyın• 
1 * l'arb tı 06 + !\Jdrlı 
' • Mil&ıo 9.'.!l>H • Btrllı 
* llrükacl ~.3s:ıo • Varşeu 
+ Atlaa 83 3.,43 • Budıpışre 

* Cunro ~-43;0 • Bllkreş 
• Sofyı G4,77 • ftelım 
• Anuterdam 1.1733 • Yokohınıa 
• Prıı 19,13-10 Mosıou 

'c. 
ESHAM 

306h 1 
4 !543 ~ 

5.8167 : 
!,0336 

79,462 
34 8340 
~.6ti64 

1090. 
~J 

ı 
it Butuı 9.-&0 l'erkoı 

,. Audolu 27.IO • Çimcıno u 
-,oo 1 

ı:.>. ıo 

J 

Reji - 00 GayH Ue~ 
Şlr. Hayriye lMO ~arr Del. 

l
• Merku ll11hsı ~s.- Balya 

u. sııoru -.oo Şark ... cc~· 
::t Ho•oııtl 13,SO Telcfoa 

-,oo 
-.oo 
- ,o:> 
-.oo 
-.00 ~ 

Avrupadaki korkular ve endi· 
teler, Ottonun ecdadından ka -
lan memlektler etrafında dönü
yor. Avuıturya hududunda ordu· 
lar bekliyor. Avusturyanın iıtik-

bali için, Avrupanın en kuvvetli 
devletleri öyle bir surette müca
dele ediyorlar ki, bu mücadele 
her an toplarıh gürle~ıine ve 
Avrupanın sonu demek olan yeni 
bir harbe ıebebiyet verebilir. 

Avusturya dahilinde iıe, bir 
kaç kiti milli ıoıyaliıtleri Avus
turyadan uzak bulundurmak için 
uğraııp duruyorlar Fakat 65 mil

l=;;;;l;;::a;;;;U:;::k;;::r::ıa;;ı;z;;;::l::a .. r==-=t-•:;;:h;;::V=:;l;;..:l=le_r;::::ııı:::ı,111 yon Almanyanın tazyiki kendisini 
, 193,fflrk llor.I 28.~U ~:ıettrl\ -.oo 

• , • 11 27,3~ Tramrar -.00 
• .. • ın t 7.5.'i Rıbum -.oo 

lstlrr&zıDahlll J 9~.~0 Au4olu ı •7 60 
• trı11l lstlkra.ı: ı !16.2!1 Anadolu il 48,00 

(9!8 Mü .'> - ,00 .\udolu Il1 -,00 1 
ı · 8aldat. -.oo • ~tll•mll .4. 4!1,30 1 

-~~==------~·&-.iliillliiiiillil&ii---~ 

göıteriyor. Onun için Jimdi na
zar Prens Ottoya tevcih ediliyor. 

Onun ıayesinde milli ıosyaliıtleri 
uzak bulundurmak kabil olabile • 
cek mi?. Habıburglular, Hitler -
cileri devire bilecekler mi? 

lunduğu apartımanın bititiiinde· aldı. Burada maden filin yoktur. 
Pren.s Otto, neler dütündüğü -

nü timdiye kadar sezdirmedi. Ef
karı umumiyeye karşı hiç bir be· 
yanatta bulunmadı. Prens o ka
dar sükUt etti ki, 650 senedenberi 
ailesini tanıyan Avrupa, yarın 

Avusturya tahtına çıkmaıı ve Av
rupamn mukadderatında mühim 
bir rol oynamast muhtemel bulu -
nan bu adamı hemen hiç bilmiyor 
gibi bir şey. Bugün bu genç a
dam meıuliyetini müdrik bir tah
ıiyet olarak meydana çıkıyor 'Ye 
vazifeıinin, yani Habsburg hane
danı vazifeainin Avrupaya sulh 
ıetirmek oldujunu söylüyor. 

ki daireye düıtüm. Bir aktam bi- Bunları duyunca benim rengim 
tişikte bir patırtı oldu. Hızlı konu- · attı. Cebimdeki paraları hatırla -
ıuyorlardı: dım. Enayiliğin 120 milyon halk 

_ Vesikalarınız elimizdedir. içinden bir piyango gibi bana is&
Bu sene Rus buğdaylarının piya - betine de içerledim. 
saya 'çok sürülmesinden dolayı Maden müdürü söyleniyordu: 
fiatlar düşünce buğday törstü ha- - Bu veıikaları bana kaça t 

rice sevkedemediğini burada ıat- ' rebilirsin?. 
mayı dütündü. Bunu bir fikir ola- - Bir milyon dolar. isterseniz. 
rak nakliyat §İrketine 50 bin dola· Bu akıam veıikalar Nevyorkta 
ra sattı. Nakliyat tirketi de, bu işi aynen neıredilecektir. 
300 bin dolar mukabilinde bak - Ben usulcacık ııvıştı:u. Kan fi
kaUar tröstüne ıattı. Ve buiday li.n çıkar da üıtelik bir de tahit 
tröstü ıizi bir milyon '®lanı sahil ya21ular diye., · 

Nihayet, Avrupanın en hara 
retli mücadele silahı olar. b1 r '!' .. 

de en ceıur ve en haris ~öhret bir 
adamın bile idare mes'uliycti• İ 

üzerine almaktan korkacağı bı.J 

zamanda Prenı Otto, Allaha kar 

•ı taahhüdünü hi:11ederek Avuı 
turyada bir korporaaiyon devlet 

tesiı etmeğe her gün hazır oldu 
ğunu söyliyor ve davet edilmesirı 
bekliyor. 

Otto v:m Harbsburg beni hu 
zuruna k:ıbul etti. Prens !İmdiye 

kadar hiç bir mülakat vermediğ 
için bu k:ıbul husm: bir mahiyet 

haizdi. Bur.:\ rağmen ihtisaıları 
mı yazmama ve Prensin bazı söz 

ferini netretmeme müsaade olun 
du. 

Prenı beni Steenockerzeel' de 
Ham aaloıunda kabul etti. Oray' 

Brükıelden otomobille yirmi ı.'& 

kikada gidilir. Prens Otto sekiı 

kardetin en büyüğüdür. En kü 
çükleri on iki yatında Elizabe 

Ar,idü,es' dir ve pederi İmpara 
tor Şarl'in vefatından sonr• 
menfada dünyaya gelmi~tir. Ço· 
cukların valideleri İmparatoriçe 
Litanın terbiyesi altında büyü • 
müşlerdir. 

<Devamı var) 

1 

Eskişehirde Silo 
inşaatı bitti 

Eski!ehirde "Sakarya" gazete• 

si yazıyor: 

lıtasyon geçidi civarında y• ' 
pılmakta olan büyük zahire ıilo• 

sunun intaatı hemen hemen bit • 
mit ıibidir. Silonun irtifaı kırlı 
metreyi bulmaktadır. 

Silo bu aym sonunda müteah • 
hitleri tarafından Ziraat Bank•"' 

na teslim edilecek ve İ§lenDleie 
açılacaktır. Ziraat Bankası ıil0 • 

. .. , 
yu teslim aldıktan sonra pıya I• 
dan aldığı buğdayları buraya k• 

"'e dıracaktır. Banka halen depo 

anbar yüzünden pek çok zorluk • 
lar çekmektedir. Hatta bir haft' 

evvel, depolar dolduğu için Bati : 
ka, bir kaç gün buğday ala111• t 

mıştır. Banka şimdi de ınahd", 
miktarda mübayaa yapabi)lflek 

tedir. 

Silonun elektriği, ıehir ele:; 
triğinden temin edilecektir. lıt 

.ıt1 
yon caddesinden elektrik yer ·Jı 

kablo ile verilecektir. Elekt;~ı• 
!İrketi silo itletmeıine tahsi• e 

1
, 

. b. k' Jflüb' mek üzere yenı ır ma ıne 
• 1/ 

yaa edecektir. Alınacak yenı 111 , 
kine için Pazar günü bir nıii°' 
ıc ... yapılmı9hr. , 



-
tratosf er' e çık
teşebbüs etti 
maksat rekor değil, 

tetkiklerdir 

J 

ı:;~:C}akah alimlerin hazırladıkları balonun sepeti 
'( liour - Havenne - Belçika, 18 Hour - Havenne - Ardenneı 
CA..A..) - 29 yaşında M. Maks elges, 18 (A.A.) - Balonun şişi
E:~&Yns ile 23 ,Yaşında M Van Der rilmesi, saat 2.30 da nihayet bul-
.. eat, dün akşamdanberi Profe- muştur. Max Cosyns ve Van Der 
~r Auguste Picardın çalışma ar - Velst, bu sabah saat 6.19 da yük
S daşı Dest Appes ile bilrilkte seleceklerdir. Kendileri 14 saat 
ilta.rtosfer balonunun hazrrlıkları havada kalabileceklerini ümit et-
e nıeşguldürler. mektedirler. 
. Balon, Picardın uçuşunun ikin- Telsiz ile muhabere teşebbüsü 

;
1 

Yd dönümü olan bugün uçacak- 6.000 metre irtifada 24 metrelik 
tr. Balonun Çekoslovakyaya doğ- mevcelerle yapılacaktır. 
tu Yol alacağı zannedilmektedir. Roma, 18 (A.A.) - İtalyan 

80 "t h b 1 . . . mu e asıs, a onun montaJı akademisi azasından Ceneral 
ıçın b 1 · · B l . M' 
k uraya ge mıştır. a on, ı- Crocca "Popolo di Roma, gaze-
ard b 1 · · d d' F k ' ' ın a onu tıpın e ır. a at tesine tayyarelerin statosfer da • 

llek k 1 h d'l · · ' Ço ısa e 1 mıştır. hilinde uçmaları imkanı hakkın -
a· ··tı ·· hh 1 l · .. ır ~araşu e muce ez 0 an da beyanatta bulunmuş ve tayya-

"__Pet, bır kaza vukuunda sukutu reciliğin lfü "')f e'ni faaliyet •sahasın· 
acır\at k ' l Al' 1 · b · f d lllQ. suretı e n ım erın a • da fenni, askeri v'e ticari gayret .. 
on an k k A "ti . . l· 

1 
Çı ara 1 zatı paraşu erını Ieri terfik etmek lazım geldiğini . 

•U la~nıalarına imkan verecektir. buralara çıkmak ve tetkikat yap-
~lınıler 17.000 metre olan a _. 1 mak için yegane vasıtanın halen 

~arnı Yükseklik rekorunu kırmak balonlar olabileceğini söylemiş· 
~s1tenıiyorlar. Uçu~ münhasıran · 
ı rn~ tır. 

k ı lllahiyette olacak ve bilhassa Ceneral, stratosfer cevelanla . 
02tnik şualar tetkik edilecektir. 

8 rından askeri bir fayda temin clu · 
.. alonun şişirilmesine gece ya-
ıa b nabilmesi için tayyare istimali el-

b .. 
1 aşlanmışhr. Hareket sahası 

ı.ıt.. zem olduğunu, maamafiyh bura · 
t.. Un gece projektörle aydınlatıl- l 
·•ıtşttr. \ara çıkacak olan tayyare erin 

tJ büyük süratlere ve bu irtifalara 
rı. rıour - Havenne - Ardennes Qe} dayanabilecek hususiyetlere ma -
k hg~, 18 (A.A.) - Dün akşam- lik olması icap ettiğini de ilave 
~! ava bülteni, ahvali havaiyenin 
''la•- etmiştir. 
h l{g Cosynsin yükselmesine ve 
Qa,, Askeri tayyarelerin hususiyet-
~ Y~raya doğru gidebilmesine 

d
e.Yet tnüsait olduğunu gösteriyor- leri tayin edildikten sonra ltalyan 
u. fen adamları bu iki meseleyi tet-

'ar::alonun zarfı, 30 askı halatla 
'ba ")mı~ ve bu suretle çembere 

t: anın ıştır. 
)j M. Cosyns, saat 23 te her şe
~e.t\ Yolunda gitmekte olduğunu 
~a:etecilere beyan etmiştir. Rüz
l)' ı:.aatte 40 kilometre süratle, 
~~'kır İstikametten esmektedir. 
8.la] 1 Cosyns, öğleden ıonr:a sa
l'ııeL~ıda Yere inebileceğini ümit et-

ıqedir. 

biti 'Sa!on ancak hacminin dörtte 
10rı '1.ısbetinde şiŞirilecek ve ha -
'e.r:ular, gerek kendileri, gerek 
-.ıet]a olarak atacakları muhtelif 

er · · 
l'a!Ut ~~~? beraberlerinde 15 pa· 

I! gotureceklerdir. 
• alonu .. ·ı . 
•ıı1 1\d n şışırı mesıne gece ya-
llil.cak aıı Yarım saat sonra başla
t-ak y ve hu iş, gayetsüratli ola
~Utıeg~Pılacaktır. Mühim bir halk 
bulun~ ~Ususi trenlerle balonun 

a, l Ugu Yere gelmiştir, 
'. a on l \ı)0 k cu ar, beraberlerinde bin 
foJUk ~?1' 250 kilo su ve 300 ki
l dir} ır kurşun levha götürmek-

l>il.ra.,~;j Bu kurşun levhe, ufak 
~ı.ıS~k erle mücehhez müteaddit 

Parçalara münkasimdir. 

kik edeceklerdir. 

Yüksek irtifalar, harpte nazarı 
dikkate alın:ıcak olan en mühim 
noktadır. Çünkü, irtifa sayesin· 
de bu tayyareler, kendilerini top 
ateşinden vikaye edebilecekler ve 
süratleri sayesinde de hasımları -
mn takibinden kurtulabilecekler -

dİT. 
Tayyarecilik tekniği, bu kadar 

yüksek sahalarda büyük süratler 
temininden aciz kalsa bile gene 
yüksek irtifalarda uçuş yapamil -
mek ihtimalJerini tetkik etmekte 
haklıdır. 

Ceneral Crocco, ayni zamanda 
hava kesafetinin azalmasının mo
tör kudretini azaltacağını ve bu 
kudretin ziyaının telafisi için de 
ancak hususi tazyik aletleri isti -
mal edilmesi icap ettiğini söyle -
mektedir. Ceneral, teneffüs müş
külatının, uçuşların kısalığı dola • 
yısiyle kolaylıkla bertaraf edilebi
leceğini ilave etmektedir. 

Brüksel, 18 (A.A.) - Saatte 
kırk kilometre esen rüzgar, Maks 
Cosyns balonunu Baryera istika
metine sevketmektedir. 
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11.adqa detsluimi~ 

Güzel ve kuvvetli bir 
makine nasıl yapılır? 

.~ma: S' ,u 

.. 
\. ........ . ...... ._ ..•.... ı ı 

Bu haf ta okuyucularımla be
raber çok güzel ve çok kuvvetli 
bir makine yapmıya ba~lıyoruz. 
Bu makinenin montajı yapılırken 
eskilerine nazaran çok dikkat la
zımdır. Şemasına dikkat ederse -
niz eıki şemalardan birçok fark -
lar göreceksiniz. Okuyucularım 

bu makinenin montajını iyi bir 
dikkatle yaparlarsa günün her sa
alinde birçok neıriyatı dinliyebi • 
lirler. Yalnız evvelce de söyledi -
i'm gibi en ufak bir hata yapıl r 
bütün işi altüst etmek için kafi -
dir. 

Şimdi makinemizin montajına 
başlıyalım: Şemaya dikkat eder
seniz her itaret ve çizginin üze • 
rinde bir rakam vardır. Bu ra· 
kamların mukabillerini yani mal
zemenin kıymetlerini ilerde net -
redeceğiz. Şimdi evvela ıemayı o· 
kuyalmı: Her zamanki gibi ante
nim ize çarpan tekerrür birinci bo
binden geçerek toprağa gitti. Ve 
bobin üzerinde buluııan mütehav-

' 't , .. 
" . m eks ife 'le ~Ük ana l.tar li-.. .. 

rf 

vam edelim. 
Plaktan çıkan tekerrür gayet 

tabiidir ki "dedektör,, lambasının 
grisine doğru yürüdü. Ve yolu ü
zerinde isimlerini bildiğiniz kıy -
metlerini de ilerde öğreneceğiniz 

malzemeye tesadüf etti. Ve en 
nihayet 20 numaralı meksifeden 
geçip ve 21 numaralı mukavemet
le toprağa bağlanan dedektör 
lambasının birinci grisine girdi. 
Yalnız şemada gördünüz ya, bu -
ı ada ikinci bir bobin daha var
dır. işte bu bobin evvelden beri 
bildiğimiz dedektör bobinidir. 
Bundan evvel gördüğümüz a~te -
nin giriş ucuna bağlanan bobinde 

·Hoh Fregan bobinidir. Yalnız bu 
'"bobinkriq_.aar.gı ~de~leri muhak· 
,kale; ve mu~a~kak biribirinin ayni 

""'~._..,....,.,"-"""'~~,._~ ...... ..,..,.,~ ..... ""'Jl!"'.'."r<" 

' 1\ 
f 

---
z:ıagelen vazifeyi ifa etmek üzere ' ol~alıdır. Hatta yarım sargı bile 
yerlerine bağ~andı. Antenin bo- farketmemelidir. Çünkü bu bo
bine bağlandığı uçları ikinci bir binler üzerine bağlı olan 500 san· 
uç olarak birinci "hodfreganı,, timlik kondansatör; bir kol yani 
lambasının birinci grisine bağlan- bir manivela ile idare edileceğin • 
dığı uçtan ikinci bir uç alarak bi- den ve ikisi de ayni ayarı yapaca· 
rinci "Hodfregans, ,!imhasının ğmdan eğer bu bobinlerde fark 
birinci grisine bağlandı. Yani an- olursa yapılan ayarın yanlış ola -
tenden gelen tekerrür "hodfre- cağı ve aldığımız neticenin gayri 
sans, ,lambasının grisine girdi. Ve tabii olacağı muhakkaktır. Bu 
"Filoman,,1 ardan çıkan atomla- makinede dikkat edilmesi lazım · 
ım tazyikiyle plağa atladı. Yalnız gelen en mühim noktalardan bi · 
antenden gelen tekerrür plağa ridir. 
atlamadan evvel şimdiye ' kadar Şimdi gene şemamızm takibi
~örmediğimiz bir §ekil de ikinci I'~ devam edelim: Antenden ge · 
J>iı· ·"gri,, ile kar§ılaştı. Bu gri son lip hod fregans lambasının pla -
yapılan altı ayaklı lambalarda nından çıkan tekerrür dedektör 
vardır. Ve bu ayak resimde görü- lambasının ibrinci grisine girdi-. 
len lambanın altında bulunan a - Görüyorsunuz ya: Bu lamba da 
yakların "K,, harfiyle gösterileni- evvelki gibi, yani hod frcgans lam 
dir. Bu ayak şemada gösterilen bası gibi altı ayaklıdır. - Gene 
kıymetteki mukavemet ve meksi - Filamanlardan çıkan atomların 
felerle hem müspet ve hem menfi tazyikiyle plağa atladı.Fakat pla
cereyana bağlanır. Bu lambanın rıma girerken birinci gri ile plah 
altı ayaklı olduğunu söylemiıtik .'. arasında ikinci bir griye grye ras
Bu ayakların üstünde "P,, harfiy- ladı. işte bu gride hod fregıms 
le gösterilen plak, altta "g,, har- lambasında olduğu gibi kıymeti
fiyle gösterilen birinci giriş g~isi ni bilahare öğreneceğimiz meksi· 
"C,, harfiyle gösterilen "Ekran,, fe ve mukavemetlerle gene müs
K harfiyle gösterileni de yukar - pettir. Cereyan da bağlandı. D" 
da bahsettiğimiz çıkış grisi "F,. dektör lambasının orta ayağım 
harfiyle gösterilenleri de "Fila · yani "Ekranın,, evveldenberi 
man,, lardır. Şimdi bu ayakları Ü· doğrudan doğruya toprağa bağ -
zerinde kıymetleri gösterilen mal- Iamak lazımq-eldiğini biliyorsu • 
ı:cme ile yerJi yerine bağlandığın nuz. Şimdi tekerrürün dedeklö" 
farzederek şemanın takibine de - lambasının

1 

• p!ağından çıktığını 
• ı 

Telsiz derdi! 
Posta, telgraf ve deniz .. 
yolları idarelerinden 

istediklerimiz 
Hepimizin bildiği gibi, lstan

bulda bir radyo şirketi ve bu şir
ketinde bir irsal cihazı vardır. Bu 
cihaz her aka§m belli !aatlerde 
musiki ve konferans neşriyatı ya
par; fakat haftada bir gün olsun 
bu neşriyatı muntazam dinleme
ğe imkan yoktur. 

Çünkü, eski usul (konta· · ·) 
yani şerareJi mak;neleril .nhil 
muhaberaı ···ı temin eder. ~ -ta ve 
telgraf ve deniz yolları idareleri • 
nin telsiz makineleri bir kere ça
lışmıya başladı mı artık raJyo 
dinlenemez. 

Bütün radyo meraklıları bu 
muhabere başlar başlamaz maki
nelerini kaparlar. Zira bu sahil 
muhaberatın1 temin eden cihaz -
Iar o kadar berbattır. Bu m.:-kine· 
lerin ne tul ve mevci ve ne de ça
lışma saatleri malumdur. 

Diğer memleketlerin sahil 
ı;ostaları belki günün her saatin
de çalışırlar. Fakat hiçbir zama·.1 
radyo neşriyatını karıştırmak su
retiyle merakhlarmı iz'aç etm~z
le··. Cünkii fen sayetıinde iki sesi 
biribirine l<arıştırmamak çaresiı:i 
kolaylıkla bulmuşlardır. 

Belki bizim posta ve telgraf 
idaresi kurulmuş ve parası veril
miş bir aleti kolay kolay feda ede
mez. Buna bütçesi müsait değil • 
dir. Belki deniz yolları idaresi e
lindeki te~ ·satı, halkı rahatsız e -
diyor diye tadil etmek istemez ve 
buna lüzum görmez.. Güzel .. Fa
l<at buna muka~il radyo zevkini 
bu sebeplerle tatmin edemiyen 
bir abone de şirketle yaphjiı mu
kavelesine riayet edemez zira bu 
"den bir netice almamaktadır 

Abonelerinden tahsilatını ya • 
"l=\m1yan rRdvo sirkeli ele r'· ha 
muntazam lı;r nro~rnmla neşrivat 
yapamaz. Cünkii ''n:r.;,.,.ti bundan 
fazlasına müsait değildir. 

Görülüyor ki heı;.si biribirine 
bağlı olan bu işler biraz Tophane, 
yani deniz yolları idaresiyle biraz 
posta ve telgraf idaresinin yapa
cağı fedakarlığa bağlıdır. 

Bu teşekküllerin elJerindeki 
cihazı ihtiyat olarak kullanmıya 
bırakıp onların yerine (liı.mbnlı) 
postalar kurmak suretiyle hem 
halkın arzu ve ihtiyndarma mani 
olmamaları hem de fennin terak
ki ya tını takip etmeleri çok kolay· 

dır. 
Belki bu deniz yolları ve posta 

ve telgraf idarelerinin birkaç bin 
liralık f ednkarlığına mal olabi • 
lir. Fakat çok faydalı bir iş gör • 

müş olurlar. 
Bana öyle geliyor ki bu işle 

biraz da radyo şirketi alakadar ol
malı ve deniz yolları ve pos~a ve 
telgraf idarelerini bu fedakarlığa 
razı edebilmelidir. Ta ki halki ve 
abonelerini mümkün olduğu ka· 
dar memnun edebilsin. 

nebil Vasıf 

farzederek şemamızı;- takkibine 
devam edeHm: Plaktan çıkan te -

kerrür evvela redaksiyon bobini 
ve aksion kondansatöründen ge -
çerek topra8a gitti. Ve redııksi • 
on bobininin alt ucuna bağlamm 
plaktan ikinci bir uç alarak Bas 
fregans yani opa-r!ör lambasının 
birinci grisine doiY••t sapdı. 

(Dcvamt haftaya) 



--

•• •• 
Tepeköyde 

bey uzume • 
1 

Bekçinin belinden taban
casını aldılar 

Adana da 
düve mi 

duz bir 
kesildi? 

Adana, (Hus~si) İstiklal 

1 

mahallesinde oturan İbrahim oğlu 
Selim, Salih oğlu Halil, Ahmet 
oğlu İbrahim ve Şaban oğlu İsa -
nm et kaçakçılığı yaptıklarım ha-
ber alan zabıtai belediye memur
ları, nihayet bunları ·cürmü meş -
hut halinde yakalamışlardır. 

Bu düvenin 
kişiye 

etinden yiyen 
aşı yapılıyor 

• • 
yır mı 

Fakat baytar dairesine ~ 
bulan bir ihbar kesilen bu dii~ ' 
nin şüpheli kuduz olduğur n oıer ... 
dana çıkarmıştır. Bir t~rafta~ t 

Torbahnın Kazım Paşa mektebi önünde bir toplantı 

Bunlar memur ve bekçi tara -
fından karakola gtürülürken içle
rinden Şaban oğlu İsa hemen bek· 
çinin beline sarılmış ve diğer üç 
arkadaşının da yardımiyle ve zor· 
la belindeki tabancasını almışlar
dır. 

Adana, 17 (Hususi) Mustafa ma· 
hallesinde oturan arabacı Hasan 
adında birisi düvesinin hastalan· 
dığı ve ölmek üzere bulunduğunu 
görünce ziyan etmemek için i: ı 

habersizce evinde kesiyor ve ucuz 
bir fiatla satıyor. Kanara hşın· 

da kesilen bir düvenin etinden 
güzelçiğköfte ve pirzola yapıldığı 
fikrinde bulunan bu konu komşu 
,da ucuz olan bu eti elden l·nçır • 
mak istemiyerek kilo kilo dlm:ş • 
lardır. 

rabc:.cı Hasan hakkır · takıb' 
yapıladursun diğer taraftan dt 
bu etten yemiş olan yirmi ıı.P' 
çocuk, kadın ve erkek kuduz il' 
nesi yemeğe mecbur tutulmutllr 

dır. t..l 

Simdi bu yirmi ki~i meml~v 
hastanesine giderek tedavi ol•' 
caklardır. 

Tepeköy (Hususi) - Burada otel 
vemisafirhane bulunmadığından Ertuğ
rul mahallesindeki jandarma dairesinde 
hazırlanan bir odada geceyi geçirdim . 
Havası serin ve sineksiz olduğundan 
güzel ve rahat bir uyku çektim! 

Akşamdan sonra herkes yerli yeri-
ne çekildiklerinden ben yalnızca 

kalarak bu derin ormanlann içinde geç 
vakitlere kadar bülbül sesleri din)iyo • 
rum. Sabahleyin henüz güneş doğar • 
ken kalkarak çamlann altına koşuyor ve 
ciğerlerimi çam havasiyle dolduruyo· 
rum. Bugün erkenden yola çıktım. 
iki tarafı ağaçlıklı §Oseden kasabaya 
doğru yürüyordum. Sağımdan bir ö • 
küz arabası peyda oldu. Hemen Ü • 

zerine atladım ve ayakta durarak ve 
dü!memek için de yandaki parmaklıkla· 
ra tutunara1' kasabanın kenanna kadar 
geldim. 

Bir müddet belediye katibi Milas
lı İsmail efendiyle belediyede ve son· ı 
radan bir kahvede oturdum. lımail 
efendi çok kıymetli ve iyi yürekli bir i 
gençtir. Ve altı senedcnberi belediye · 
yi idare eylemektedir. Belediyenin 
karışık hesaplarını yoluna koymu~ ve 
belediye reiıinin yokluğunu belli ebne· 
mekte bulunmu§tur. Belediye reısı 

Süleyman Bey halk tarafından çok se
vilmiıtir. Doğruve namuslu bir genç· 
tir. Reislerin maaşları seksen lira iken 
bunu otuza indirmiş ve bu parayı da 
almıyarak belediyenin mübrem ihtiyaç· 
larına terkeylemiştit. Belediye katibi 
ise yetmiı1ira maaşla buraya geldiği 

halde şimdi maa§ı 35 liradır ve altı nü· 
fus nilesiy]e pek fena vaziyete düştü • 
ğü bir bakışta anlaşılmaktadır. 

Zelzele 
Burada bilhassa yaz günlerinde pek 

sık zelzeleler ve sarsıntılar o1maktadrr. 
Halk artık buna alı§mış olduğundan e
hemmiyet veren yoktur. 1928 de mar· 
trn 31 inci gece yansında herkes uykuda 
iken dchıetli bir zelzele olmuş ve kor· 
kulanndan neye uğradıklarını bilmiyen 
halk sokaklara fırlamıştrr. Bu zelze· 
lenin tesiriyle evler kısmen yıkılmış ve 
kısmen de çatlamıştır. İnsanca telefat 
olmamış ve yalnız sekiz kİ§İ hafifçe ya· 
ralanmışlardır. Bu felaketten muzla -
rip o]an halk uzun müddet çadırlarda 
kalınışlar ve hilaliahmerin krymetli yar· 
dımlariyle yaşamışlardır. 

Aygır deposu 
Ankaradan sonra Türkiyede ikinci

liği kazanan mühim bir aygır deposu 
buradadrr. Bu depoda (13) aygır ve 
(3) Kıbns eşeği vardır. Bu atlann için· 
de 10 bin lira kıymetinde olanlar bu • 
Junmaktadır. 

Burada sun'i safatlar da yapılmak· 
tadır. Baytar Ekrem bey çok kıymetli 
bir arkadaıhr. Yakında bir de tavuk 
istasyonu açılacaktır. 

Belediye işleri 

Belediyenin varidab (8000) liradır. 

Yangın için yalnız bir tulumba var -
d1T. Esasen evler bahçeler içinde ve 
pek seyrek olduğundan burada yangın 
tehlikesi o kodnr yoktur. Elektrik ki • 
lovatı (30) kuruşadır. Abonelerin pek 
azı saatle ve mütebakisi de kabala pa -
zarlıkladır. Yirmi betlik bir sorti için 
ayda 150 kuruş verilmektedir ki çok 
pa}ıalıdrr! Her ne kadar (Üçpmar) su
yundan cereyan alınması imkanı varı.

da parasızlık buna mani olmaktdı~. E. ·1 
ger buna muvaffak olunsa e!ektnk ki· 

lovatı sekiz kuruşa kadar düıer! 

Bunlardan Salim, Halil ve İb
rahim yakalanmıştır. Kaçak İsa 
da ehemmiyetle aranmaktadır. 

Tepeköyünde bir hamam, minareli 
iki cami ve yedi fabrika vardır. Elekt
rik tenviratı gece yansına kadar devaın 
etmektedir. Bir de buz fabrikası mev· 
cuttur. Fabrikalarda zeytinyağı, un ve 
pamuk i§lenmektedir. 

Sayfiye ve kışlak 
Burası lzmirlilerin bir sayfiyesi gi· 

bidir. Bet mayısta buraya on bin ta 
lebe gelip bir gezinti yapmışlardır. lz • 
mirlilcr cuma ve tatil günlerinde buray:'\ 
gelip ak§ama kadar çamlıklar altında 

vakit geçirirlcrmi~ .• 

Mersinde yabanc1 dillerle 
konuşanlarla mücadeıe 

edilecek 
Yeni senenin zeytin mahsulü bere

ketli olacak 

Afyon, Uşak, ve Kütahya Yörükle· 
ri de kasım aylannda buraya gelerek 
kışlak yaparlar ve Hıdırelleste yurtlan· 
na dönerlermi§ .. 

Kışın, buralar bahar gibidir. Her 
taraf zümrüt gibi yeşillenir .. Hava ve 
su çok elverişlidir. Dağ köylerinde 
menba sulan vardır. 

Kaymakam Muzaffer Bey 
Bu genç kaymakam hukuktan 111C· 

zundur. lstanbulda Küçük ,P.azar na • 
hiycsinde iki buçuk iene · stajinı yap -
tıklan sonra ilk defa olarak buraya gön· 
derilmiştir. 

Buraya geleli bir sene olduğu hal
de bu müddet içinde yirmi mektep yap· 
tırmağa muvaffak olmuştur. Y cdi 
mektep te Eylul nihayetinde bitirilmek 
üzeredir. 

Burası vaktile Efeler yatağı ve uy· 
gunsuz kimselerin cevelangahı olmak 
dolayısiyle ahalisi tab'an yaramazlığa 

isti~nl göstermekte iken, kaymakam ve 
jandarma kumandanının daima hakim 
vaziyette bulunmnlan bir fenalığa mey
dan vermemiş ve hükumetin gösterdi· 
ği celadet snyesindc bunlardan artık e· 
ıter kalmamıştır. 

Kaymakam Bey her köye yollar yap-
tırmıı ve 176 kilometre uzunluğunda 

bir 1elcfon şebekesi tesis ettirmiştir. 
27 köyde telefon kurulmuş ve üç sanlrnl 
vücuda getirilmiştir. 

Eski Aydın mebusu 
Esat Beyin bağında 

Burada olduğunu işittiğim eski 
Aydın memusu Esat Beyi bir sabah bn· 
ğında ziyaret eyledim. 

Esat Bey hoşmeşrep ve maziye ait 
meraklı maceralan nakleden bir zattır. 
Şimdi kazanın Halk Fırkası idare he· 
yeti ı-cisidir. 

Eıat bey hocamız, beni bağında, 
bahçesinde dolaıbrdı ve incirlerin na • 
sıl telkih edildiğini gösterdi. Nazilli 
ve Aydın taraflarından getirilen erkek 
incir taneleri bunlann dallarına ası1ıyor. 
İçleri sineklerle doludur. Oradan çı • 
kan sinekler diğer dişi incirlerin kaide· 
!erindeki pek ince deliklerden içeri gi • 
riyorlar. Bu ıinekler almayınca incir· 
ler tutmazmış, bu ameliyatı üç defa tek
rarlamak lazımmış. 

Mersin gazetesi yazıyor: 
Mersinde yabancı diller ko • 

nuşmakla Türk harsı Türk kültü· 
rünekarşı saygısızlık gösterenle -
rin bu çirkin hallerine nihayet 
vermek Mersin gençleri için en 
inanlı bir ülkühaline gelmiştır. iki 
ay evveline kadar münferit vazi· 
ye\te olan çalışmalardan bir fay • 
da temin edilmeyeceği anlaşıla • 
rak toplu harekete geçilmesi ka -
rarlaşhrılmış ve Helkevinde srk 
sık-yapılan toplantılarda çahfma 

yolları tespit edilerek çok esaslı 
mücadeleye geçilmiştir. Bu milli 
dava etrafında muhakkak hallet 
mek gayretile toplanan gençlik 
faaliyete devam etmekle beraber 
son günlerde bazı saygısızların 

yabancı dil konuşmakta inat et -
tiklerine şahit olunmuş ve bunla
ra kar§ı yapılacak mücadele tek • 
lini tespit etmek üzere Halke\·in -
de çok heyecanlı bir toplantı ya • 
pdmıttır. Bu toplantıda C.H. Fır· 
kası reisi ve H. evi reisi vekili Ne
cip Mecit bey şimdiye kadar elan 
Çalışmalardan elde edilen netice
yi heyeti umumiyeye bildirmiş ve 
bundan sonra söz alan gençler 
daha cezri surette hareket edil • 
mesini tazammun eden heyecanlı 
beyanatta bulunmuşlardır. Neti· 
cede bu fikirler kabul edilerek 
yabancı dil konu!anlara karşı ka
tiyen müsamaha edilmemesine 
karar verilmiştir. 

Otobüs arabaya çarptı 
lzmir, (Hususi) - Torbalı ve 

Baymdrr kazaları arasında bir o
tobüs kazası olmuştur. Tire be· 
lediyesinin 3 numarasın.da kayitli 
otobüs, Tireden lzmire yolcu do· 
lu olarak gelirken T orbalmm 
Kuşçuburnu mevkiinde bir araba· 
ya çarpmış ve arabayı parçalamış· 

tır. 

Arabacı ağırca yaralanarak 
memleket hastanesine getirilmit -
tir. Hadise, ,oförün otobüsü fazla 
hızlı sürmesinden olmuştur. 

Efendi sini ağır yaraladı 
İzmir, (Hususi) - Bayraklıda 

Abbas oğlu Abdürrahim ile biz • 
metkarı Mustafa olğu Kara Meh • 
met arasında kavga çılanıştır. 

Kara Mehuıet bu kavgada Abdür
rahimi Sl'l !<üreği üzerinden bı
çakla ağır suretle yaralamıştır. 

Esnt bey hocamız, beni bağların ta 
içine soktu ve üzümlerin cinsleri hak -
kında malUms.t verdi. Bilhasa Bur • 
sa valisi Fazlı beyin Oiyarıbekirde iken 
göndermiş olduğu Cozi adındaki üzüm 
çubuklan pek güzel tutmuş olduğun • 
dan onların adına (Fazlı bey üzümü) 
koyduğunu ve ıayet lcendisini görür • 
sem bu keyfiyeti söylemekliğimi bir kaç 
defa tekrar eyledi. 

Ragıp Kemal Yaralı memleket hastanesine 
kaldırılmış ve suçlu tutulmuştur. 

Aydmcık,(Hususi)- Zeytin si- ·ı satılacak demektir ki bu takti1' 
neği ile başlıyan mücadeleye de- de halk çok zarar görecektir. 

vam edilmektedir. Mücadele neti- Müstahsile maliyet fiatiyle r' 
cesinde zeytinlerin tamamen kur· verilmesi çok şayaru arzudur. 
tarılacağı tahmin edilmektedir. 

Yeni sene zeytin mahsulü pek 
güzel olacağı anla§ılıyor. Ancak 
maliyet fiatiyle tuz verilirse bu 
mahsulden halk çok istifade ede
cek, bir kaç senedir ödeyemedi· 
ği borçlarım da ödeyecektir. Ma· 
liyet fiatiyle tuz verilmezae ve 

zeytin mahsulü tuzla terbiye edil
mezse üç ikuruşa mal olan zeytin 
geçen seneki gibi 1,5 - 2 kuruşa 

Havaların kurak gitmesin 
bura rençberleri çok zarar ,öt 
müştür. Bazıları bire iki, ba 

rı bire üç buluyorlar. Bazıları ~ 
cak tohumlarını alıyorlar. H 
bazıları da hayvanatının yiyee 

sam nı liri l'edarik etmete çJ!ffı 
yoı-lar. Bu -vaziyete kartı k3f 
kooperatifine olan borçlarını ö 
yememektedirler. 

Karşı yakada tüccar Ahmet efendi 
öldüren yakalandı 

İzmir, 16 (Hususi) - Geçen- 1 beraberce oturmuşlar, bağ m:a 
lerde Kar§ıyakada Soğukkuyu l ciri Ahmet Efendi, arkadaıla , 
cihetinde bir cinayet olmuş, ve - Açız, bir şey alıp yiye 
Ispartalı Ahmet Efendi, icarla demiş ve para vererek miıari~ 
tuttuğu bağın kulesinde yaralan · rinden Ahmet Cemal Ef~ 
mış ve aldığı yaraların tesiriyle çarşıya öte beri almağa gönde' 
memleket hastanesinde ölmüştü. miştir. Maksadının ihsanla ,ıJ 

Ahmet Efendinin katili Rizeli nız kalmaları olduğu söylendi_. 
Ihsan Balıkesirde yakalanmış ve tedir. 

buraya getirilmi§tir. Cemal Efendi öte beri alıp ıt' 
ihsanın cebinde yüz elli lira d · _.., 

etinde ses sacla olmadığını ~ 
Para ve amca zadesi Tahir oğlu k I · ~rl 

ymca u enin üst tarafına çııoı:i-
Mehmet namına yazılı bir nüfus tır. Cemal Efendi, yukarıda~ 
tezkeresi bulunmuştur. Ef k...,.... 

Tahkikata göre, hadise şöyle met endiyi yaralı ve al fi 
içinde sessiz bir halde görmÜf 

olmuştur: d h k k k k f"-~ er al ara ola oşarak ey 11....-
Ahmet Efendi Karşıyakada 

Soğukkuyuda bir bağın üzüm 
mahsulünü satın almıs ve bağın 
kulesinde oturmağa başlamışbr. 

Yaka gecesi yanına gelen taru.dık
larmdan Ahmet Cemal ve Ihsan 
Efendilerle birlikte bir müddet 

ten zabıtayı haberder etmiıtit· 

Ihsan cürmünü kısmen ittı/ 
eylemektedir. 

Tevkifine l·1rar verilen 
hakkında tahkikata devalll 
nacaktır. 

Ak madeninde etin kilosu 14 kur 
Akdağ, (Hususi) Türkiyenin 

yegane yaylalarından biri de Ak· 
dağ madenidir. Bütün Ankara 
halkı yaz hayatım burada geçirir· 
ler. Şehrin etrafı çam ve mefe 
ağaçlariyle çevrilmiş ve çeşmele· 
rinden akan buz gibi sular, şi

malden esen hafif rüzgarlar ma· 
denin güzelliğini bir kat d'.lha 
arttırmıştır. Bilhassa çok değe ... 
li ve kıymetli kaymakamım· .. 
Nusral Bey ve belediye reisi Saim 
Beyin gayretli çalışmalariyle şe· 

hirde yüksek binalar ve 11111 

zam caddelerle şehrin her ih_..._,_ 
cını temin etmişlerdir. 

Son zamanlarda belediy 
zin yaptırdığı (Park) halk 

fından takdir edilmektedir. 
rada meyve ve sebze boldut• 

ucuz fiatla sablmaktadır. V• 
atlnı· şunlardır: 

Koyun eti 14, keçi eti 11, 
lak eti 4, sığır, dana eti 11 
ruştan satılmaktadır. 
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VAKiT 
MATBAASI 

işçi Sınıfı ihtilali 
LENlN: Haydar RIFAT 

Fiatı: 60 Kuruş 

ISTANBUL 1 
ANKARA 
CADDESi 

1

-- Şimdiye kadar basılanlar ==-
l - SA.FO, Dode - Baydar Rlfat 100 Kuruı 

ı - A.tLE ÇDmEKt. Morua - t B. Allpa 100 • 
1 - TlCARET, BANKA n BORSA, tktıaat doktoru 

Hııhlla Etem 15 • 
' - DEVLET'" teTILA.L, Lenin - Baydar Rlfat 15 • 
11 - SOSYALiZM: K.aoteld - 8abUıa 7.ekertya 'J5 • 
1 - Kt)LLl"l' AT J, BASlN, B. Nazmı 15 • 
T - tŞÇI SJNIFJ tırı1LAU, Lenin - Baydar Rlfat 80 • . 
Yakında basılacak olanlar 

1 - BUllJ BAYATl'A LAŞUUR, Dr. O. l'uns - Prot. Dr. M. Haynıllab 

ı - ı!JFiBANA oooau. Pl,.er ı.ou - ı. u. Al1pıı 
1 - KAPiTALiZM BUllBANI, Profe9Ör Ptru - AJı.meı BamdJ 

' - P"t~DZI 'N KARA. Stan4al. 

11 - GORlO BABA: Ba1zak - Haydar Rlfat 

1 - tSA: Para Ruhiyat mektebinde Profeeör doktor BIJıe Sanıle - Baydar Rlfat 

1 - ETlKA: Kropotldıa - Afaofla Ahmel 

8 - tÇ'l'tMAJ KANUNLAR, Greet - Rant Ahmet 

9 - ENGEBE& D'OOCHn: Peyami Safa 

10 - ÇOOUK DOŞtJ'RTENLER U. Gonzalve, Menusler - Prof. Dr. l!ıl . Hay. 

nıDah 

11 - VERTER, Oöte - A. Klml 

12 - DIZRAELlNl~ H.\YATI, A. Morua 

~ .............................. ..,, 
Afyoıi Vili yetinden: 

Afyon · Iıparta yolunun 9805 lira bedeli keşifli ıo+o00-
17+000 kilometreleri arasında ( 5480) metre tulündeki esaslı 
tamiratın 2 Elill 934 tarihine müsadif pazar günü aaat on beş 
'-çukta Encümeni Villyette kat'i ihalesi yapılmak üzere kapalı 
arf atulile mnnakasıya konulduğundan keş fnamc n şartnameyi 
gBrmek iıterenlerin Naha Baımübendialiğine Ye taliplerin ' 7,5 
~DalİM lnetimeni Villyete müracıatlan illo olonur. (46Sl) 

Dr. İHSAN SAMI • 

Tifo ve Paratif o Aşısı 
Tifo ve Paratifo hastalıkla.nna tutul

mamak jçin tesiri çok kat't muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Her ec-ıane ve 
ceza de olannda bulunur. (J 562) 

ZAY1 
Haydarpqa gümrük Bat mü • 

dürlüğü vezncıinden aldığım 20/ 
5/ 934 tarihli ve 35051 No. lu 
1583 lira 15 kuruıluk makbuzu 
zayiettim hükmü yoktur. 

" 
Z. Aılanyan 

(1878) 

/stanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları 

1 

Yedi yüz altmıs altı bin 
kilo kuru ot kapa1ı zarf usu
liyle ihalesi 5 Eylül 934 çar
şamba günü saat on dörtte
dir. Şartname sureti musad
dakasını görmek üzere İs
tanbul Levazım amirliği sa
tınalma komisyonuna müra
caatları ve ihale günü vakti 
muan·eninden evvel teminat 
ve teklif mektuplarını mak
buz mukabilinde Ankara Le
vazım amirliği satınalrna ko
m ,symıu riyasetine vermele-
ri. (4651) 

wwwı Uro'o~ . Ü t>C p:l'Ör 

Dr. Reşit Sami 
idrar rnl lm ha ~ ta\ık l arı mü tehassı s ı 

Bevo?lu, :st i'dal c'ad~e!Iİ CMulen 
Rui karsısı Vehıtr .... . Ap No.61 

Tc.:J Q KiVS 

llRAAT 
BANKA51 

.pAQA 
BiRiKTiREN 
RAhlAT-bD~Q 

Istanbul Posta Telgraf 
Başmüdürlüğünden ı 

lzmir Merkez eyrak Ye paket postahaneleriyle ŞömeDdüf~ 
istasyonları Ye mezkur poatabanelerle vapurlar ve ıehir dabili 
merakizden basmane, HUkumet, Karantina, Alsancak Merkeı:I" 
ri ara11ndaki posta nakliyatına kapalı zarf usuliyle yapılan ~ 
nakaaa neticesinde taliplerin teklif ettikleri bedel haddi liJ':" 
garülmediiindcn münakasa 11 - 8 • 934 "T. den 9 - 9 • 934 laribi' 
ne kadar bir ay müddetle hmirde Pazarlığa çıkanlmııtır. Talif 
lerin ıeraiti anlamak ve 8880 lira bedeli muhammcnin yüı.~ 
yedi buçuiu nisbetinde temiuah inuvakkatelerini vererek tekJP
Jerini dermeyan etmek üzere Istanbul ve lzmir Başmüdürlilio;) 
de müteıekkil münakasa komisyonuna müracaatlan. (~ 

·Adana belediye riyasetinden: 
Kanara Baytari Laburatuvan için Alat ve Ede\'•ts 

Baytariye, Ecza ve Mefruşat satın alınıyor 
Belediye kanar111 Baytari Jaburatuvarı için isimlerjle .cio•: 

ri 'fe miktarı ıartnamesinde yazılı alit ve edevatı baytarı1e 
ecza •e mefruşat kap ah ıarf usulile satın alınacaktır. ~ 

ihalesi Aiuıtosun 28 inci Salı günü saat on beşte icra e 
Jeceğinden taliplerin o gün Belediye Encümenine Ye şartnaıJl~ 
rini görmek iıle)'.enlerin de Belediye yazı işleri kalemine ID~ 
caatları ilin olunur. (4 

· osınanlı Bankas 
Tür}( Anonim Şirketi, - Tesis tarihi : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 ingiliz lirası 

Türkiycnin başlıca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Lo~~r~ 
•e Mançester'dc, Mısır, Kıbrıs. Irak, lra?:J, fıb~ 

1 
ve Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Surı1 

ve Yunaniıtao'da Filyalleri vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 

Sahibi: MEHMET ASIM Neşriyat müdürü: Refik Ah;,,.« 
V AKIT Matbaası - latanbuJ 


