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Bu h'}yecaolt romRnsmızı en meraklı 
1 

ve esraren~iz sabn~lere girmek iizeredır, 
Ji;ıter şimdıye kadar takill etmemış ısenho ı 

nokaan nüsbalarmı ıuathıaamızdan Rlınız.I 
1 
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Her Hadise Dil Kurultayı Dün i~ç Celse Yaptı Güzel Şirin Cölcük Ta-
T"it [üİÔmuou Doktor Saim Ali Beyin Tezi ok Alkışlandı bii Şartları Sayesinde 
~ltırlatıyor Ecnebi Bileinlerin Takdirleri Asabi Olanlara, y orğun Başlara 

1tta1~~r mahsulü bu se~e _erken Döqent Cafer Bey Dille .a.ii.kadar Bulunmıyan Bir Tez Bir Taltiat Sanatoryomudur 
ı..:;f'ı Vapurlar mevsımm bu 1'J: ~·~eliğini evvelce tahmin Okuduğundan Ktlrstlyil Terke eobar Edildi YAZAN: D. Abdi Muhtar 

~· dikJeri için hareketlerini 
~' senelere göre tanzim 
'-t 1tlerdi. Bu itibarla ibra 
'-f~la~ın P!yasaJ ı açmakta isti 
~ Rostcrmeğe hıç b:r ibti 
ıfit •rı yoktu. Gerçe dün 
İle el lllahsul ihraç olunmuş 
.. İlt e bunlar asıl incirleri-
P.'J-..ı kuvvetli müşteri olan 
'it ata ~önderiJmiş değil 
Iİ b· ilk mahsulün gön.Jeı-i!me 
"h·r. tesadüf eseri telakl<i olu 
~• ır. Çünki iyi mallara geniş 
tt /••.ta müşteri olan Amerika 
tl) llgıltere piyasalaradır. Bura 
~"j ihraç edilecek mailer ve 
tfıti • •hra yapılmış ,sah şiar vazi 

F'i 11 lkimidir. Dolmabahçe Sarayı 
!tti;'Uar~ karmak için her fırsattan lsta?~u•, J 9. ( Kurulta~ m~za du ve ikmal eyledi. 

beydir. Mumaileyh dil iş!erilt: Gölcükten bu manzoıa 
alakadar bulunmayan bir tezi Denizin sathından ve ıehir- Ses iıitmek ve insan görmek 

~ •deyı düşünenler, bu vaziyeti kerelerını takıp eden ımttyaz Doktor Saim Ali beyin tezi 
t.ıı:~r eylemeden geçemezlrdi. sahibimizden ) - Büyük dil ku çok alkışlanmış büyük takdirler 
"- el 11 .. için vakı~Jarı bulnnduğu ruJtayı bügün de müzakerelerine Je, karşı lanmıştır. Bilhacsa ecne 

okumağa başlımıı murabbas'a· lerin mağşuş gürültü~erinden, istemiyen, yani kendini bulmak 
rın itirazile kaJ1ılanmııtır. bin metre yüksekte, yabancıların ve yorgun başını dinlendirmek 

ŞetUt itirazlar karşlsında Ca- nazarından her ta afmı çeviren istiyen her insan ıçın Gölcük, !et·~ 6•unerek pıyasayı açmakta devam eyl~miş mürabhaslar tez- bi bilgin!er hatibin sözlerini 
•rna g.. t d"J R • J • • k 

1 os er ı er. esmı ma· erını o umuşlurdır. Kurultay bu ··t d ' b ı il k 
Jl •nn müteaddit davetlerine ·· .. . . . mu ema ıyen aş arını sa ıyara 
~_ lbiitkütitla icabet ettiler veya ~un. uç celse .~kd~ylemıştı~, Bı- tasdık edıyor, alkış' ara candan 
~Ya gelmek tenezzülünde rı~~ı celsede Pıusya " a1:<ade- ,iştirakJıvor ardı. 

bulnnmadı•ar mısanden gelen tebrık ve muvaf· K 1 _ .. .. 1 . d 

fer bey tez"ni ikmale muvaffak dağlarla ayrılmaktadır dünyanm en münasip yeri, sü· 
o amadan ıözünü kesmeğe mec· Gölcüğün (ses) ten ve (göz)· ktıtla ve sessizlikle tedavi sana· 
bur kaldı. Celse kapanmadan den uzaklığı onun ana vasıfları· toryumJarının tabiattan kurulmuı 
evvel uınumi kitip lbrahim Nec dır Eşsiz kıymetini veren bu bir şaheseridir 
mi bev Kurultay kürsüsünün vasıflarıdır. - Sonu 2 mcı sahııede -C · ' f k . . . . f uru tayın uçuncu ce sesın e 

,.. • ._-ayrı müsait şartlar altında a ıyet temenmsını havı telgra . 
~ piyasa da malum neticeyi okunmuş harareHe alkışlanmış bır hadise o'muş bir hatip sö· 
~ tır. zünü ikmal edemeden künıüyü 

~Jet 
6 

idise biıce ,aru.idir Ni Müteakiben Ahmet Cevat 
1 
t.~rke mecbur editmqtir. O da 

bütün •iinakaşalara açık o'du· T . •• 
ğun_~ SQ_)' cdi. Dün seçilen idari1 orbalı HuK' UA met Avlu-
encum~li e~ yarın toplanarak ı 

~ol ç beı gün beklemekle bey dün yar1m kalan tezini oku Universite doçentlerinden Cafer 
~unur bir iştir Fakat. bas · 

'-sıı b !hsası b~ değilddir. Inci._r, M H •ti H R • • 
~ cı an pıyasasm a aşagı 1 er em s c m 
bit •rı rakipsiz sayılabilecek • eı 1 u .. 

encüjen bal mı. çalışacaklardır. sunda Bir Cinayet Oldu 
ta!~.~da Hidisenin Sebebi Bir Genç Kızın 

._tlı vaı.iyette ise ihracı da B • 
~.du~ . ellerde bulunuyor. Bil· hor Hem aŞvekı··ıdır it; a ıkı kuvvetli eJ bu mahsu- , •• Büvük A§lteri Naıı.. usunun Kirletilmesidir 
., mukadder& tı üzerinde rol • ............ •• •••• ••••• .. ••••• 1 •••• 1 .......... . 

-.trnaktadır Bu müesseseler Aln an iV>. illetiniıı Yüzde Seks~ni 
)\le •ulün idrakinden çok evvel 
~p-ek fiyatlarla alivre satışlar Dün Evet Cevabını Verdi 
lllG llıakta, mevsim yaklaşınca 
dı .. ıtelbadiyen fiyatları kırmakta a t 1 •• ..-,, y InG'iliz aze e erinin "U'eRrı·vatı ~i 

1 
• üksek satışları büyük a .n T .7 

),: a kapatmak için dahilde pi· Jetinin tasvibine iktiran ettirmek 
iç, •yı düşürmek lazımdır Bunun için bugün (Dün) bütün Alman 't: ~e harice ucuz teklifler yol· milleti bu karara evet veya 
~ ' ve diğer satıcılara da hayır derneğe davet edildi. Ber 
~ıı;•kk fiatlerle satışa mecbur linden gelen haber~ere göre bu 
~d' icap eder. Yapılan iş te gün her tarafta ıntıhabat faali 
ta,,~r Çevrilen manevranın yeti yüzünden büyük bir hareket 

Garını bu nokta teskil ediyor. mevcuttur Raöyo ar mütemadi 
-..; eçen sene Londra ticaret · .. Ilı yen propag.-nda faaliyeti içın 
dGtii tssilimiz olan Turkofis mü- dedir. 

,., 
Manevralar 

Başladı 

Dünkü nüshamızda Torba 
lada Sadık ağanın kızını hiz 
metçisi Osmanın kaçırarak ceb 
ren kirlettiğini ve zabıta tara· 
fından mütecavizin yakalandığını 
yazmıştık. Bu hadise Torbalı 
l.ükümet avlusunda bir cinaye· 
tin vukuuna sebebiyet vermiştir 

Kaçırılan kız Sadık ağanın 
kerimesi değiJ 18 yaşları oda to 
ronudur Vak'adan büyük bir te 
essür duyan Sada~ ağanın oğJu 
lbrahim dün Tepeköyden iki 
buçuk liraya bir Brovnik taban
cası satın alarak hükumet av!usun
da Osmanın adliyeye isticvap için 

)tdt ~aik bey fiatlerin Türki
lGt kı ıhracat evleri tarafından Şehrimizde bulunmakta o'an göHırülmesini beklemıştir. Fılba 

~~llısuz yere kırıldığını bir ra 
~1 tıda zikretmiş, Londra 
dtJiJt "~ziyeti ızah ve bidıseyi 

Q~rı ıle tevsık eylemişti 

bütün Alman tebası şirketi hay- akika Osman saat 11 raddelerinde 
riyeden bır vapur istıcar ederek jandarmanın muhafazası altında 
buğaz harıcine gitmişler ve ora- hapishaneden adliye bina!lına 
da demirlemiş bulunan Atto Al- naklolunurken lbrahim arkasın· 
man vapurunda reyJerini kulla dan koşmuş ve tabancasını 
narak intihabata iştirak eylemiş M. Mussolini k k d l 

.J cındama Onbaşısı Cemal Eımd 
şısı Cemal efendi büyük bir 
tehlikeyi göze alarak cesurane 
bir hareketle İbrahimin üzerine 

hat .k~Yük bir müstahsil kitlesini 
)~; 1 kişinin menevrasına hima· 
'tilld'fıt terketmek cidden çok ha· 
~k ~t. Mahsullerimize rakip ola 
"ıt11/reccde nefis incir yetiştiren 
l

011 
•tket; hemen yok sayılabilir. 

R
.. 18 ( H R ) 8 .. ..k çe ere ört e ateş etmiştir. 

ferdir oma, · - uyu İt ı k · I d"' Hadiseyi gören jandarma onba- - Sonu 4 ilnctl sal111ede -
Berlin, 19 (H.R)-Alman inti· ayan as erı manevra arı un ....................................................................................... , 

1,.,
1 
dra pıyasasında Türk incir· 

b,ı:e rağbet anana halindedir.Şu 
lb&11 il Sebepsiz fiyaları kırmanın 
"'traı~sı ne olahilir? Eğer rakip 
t•~t ekctıer dığer bir kısım ih
lltuı; f·tınteamızda olduğu gibı 
b~11 •at teklif ~yJemiş olsalar, 
liııd: t•r zaruretin ifadesi şek 
dii. l Aabul eyJemek mümkün· 
)akt akin ortada böyle bir hal 
tırı ~r · Mevcut olan, sahcıla 
hıtsıı elaşile ve fazla kazanç 
1~1 he Çevrilen manevradır. Bu 
~ttteastalığın çaresi de memle
~'" sogukkanlıhk yaratmak, 
~llkevralara meydan bırakma· 

hr. 

t4ij8; ani. Türk köylüsünü, büyük 
'-l,kthsıl kütleyi teşkilatlandır 
biae 1h Her hadise bu Jüzumuou 

atırlatıyor 
iau:ıaiı ~ak.JııE,ı 

habatının iJk neticeleri anlaşıl- gece yarısında başlamıştır. Ma- Hayvanat Bahçesinde Eski A'inalar 
mıştır. Alman milletinin yüzde nevralara harbiye nazırı kuman
sekseni reylerini M.Hitler lehine da etmektedir Nazır emrinde 

-1<ullanarak milli Sosyalist lideri umumi karargahin Kaderya şeb· 
nin hem Reisicumhurluk ve hem rinde kurulduğunu bildirmiştir. 
de başvekillik vazifelerini der· Başta M Mussolini olmak üzere 
uhte eyJemesıne evet cevabını bütün nazırJar, muhtelif heyetler 
vermiştir. ecnebi ataşemilterler, askeri er 

Loddra, 19 ( H,R ) - İngiliz kan kimilen manevra sahasında 
gazeteleri bugün makalelerini bulunmaktadırlar . 
Al . . . •••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 1 •••••• . man .mtıhabatına tahsıs eyle- mevzua temasla diyor ki: 
mışlerdır H" ı · k - ıt erın azanıp kazan 

Sondey Tayn gazetesi Hitle- mamasını merak etmeğe hacet 
rin reyiame müracaatıni tahlil yoktur Çünkü intihabat yapıl· 
ederken ( intihabın ne şekilde madan o mevkiini almıştır 30 
neticeleneceğini merak etmeğe Haziran cinayetlerinden sonra 

M.l/ıtler lüzum yoktur, reyler şimdiden ahalinin hangi tarafa rey vere· 
İstanbul, 13 (Hususi)- Hin- kazanalmış :.ayılabilir Asıl me ceği malumdur. ~ımdi iktidar 

denburgun ölümü üzerine M rak edilecek mesele HitJerin ka- mevkiinde bulunan rey almamış 
Hitler hem J"eisicumhurluk hem fasının içindekileri öğrenebilmek olsa bile 1852 tarihindeki vak' 
başvekillik vazifesini üzerine tir ) diyor. ayı aynen tekrarlamaj'a hiçbir 
almıştır. Bu kararı Alman mil· Obıerver razeteai yine ayni mani yoktur. 

' 

.. 

- Vay Fıidal 
- Vay Ollo I 
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AVRUPA.DA 
1 ARP OLACAK MI? 

ince Yün Y etiştirmeklKaradeniz Sahillerinde lllerikah ~1uhabir Kn;ckerbocker'in lhtisaslan 2 

- 19 - maddelerle Alp dağlarını bile 

~ ..... ~ :.::·~:~:k;.ine ..... b··~::7.:t~:·~.:::~~:t:ı .k. için Hazırlıklar Müthiş Fırtınalar •• · 
._, lif gıbı korkuyordu Fransa samı ormanın çayırbk!arile ör- --. ---~--~~----
~e ~tikbalinden tamamile tülüdür. Topların mazgallannı Ziraat Vekili ~uhlis Beyin Meri- Zilede 400 Ev Yıkıldı - Japonya-
"lt ' · Avrupada harp ola görmek kabil değildir. B3yle ! 
İtte:?,, . Meselesi kartıımda ıulb ve sükunet içinde bulun- nosKoyunları HakkındaBeyanatı da Büyük Bir Felaket Oldu 
._. raııp paradoks budur Bu duğu zanno.unan arazi üzerinde .. 
!'lci ıa. c:e.abını belki Alsaı'ın tek bir eqıirle öyle bir top iteıi BURSA, 18 ( A.A) - 1Jnn ınc" yönlö bay•anların ana yar Bu-•-- ..... ... 1 BI ~ 1 .,_ 
...... - lizet k . 1 St -hrımıse gehtn zıraat Yekih doJor. v.....-, .......... ar ...... •o.- - ...-
.., . mer ezı o an ru açabi!ir ki oa altı kilometre ae v" " ~ telırınde de arayacağız nifliiindeki _ bir çenber içinde Mobltı beyefendi Merınoe me•- Köylihniiıiin anlayı,, kan• tatUtik 'l'ala•Wae G6a4e.-ileoek Geafle .. 
.._ :- bugün için değil, ya· bir çekirae bile berhayat kala· zouna dair tetkıklerinin ton kıa- yıt Ye garöt kAbiliyetınin yllk· latanbul, 19 (HUUfl)- Kara cloiurduiu mulıakkakbr. 
~korkuyor. Onun korkusu maz Bu tesiut biıbiilün aralık mıoı Bor•cla yapan bey .. cı top Hkhıi bo iti• b.prılma11nda denizden gelen laabenere pe Vaku selea tahribat laak· 
~ ıelecek olan dllfman· uz dejildir. Fakat ihtiva ettiii hyarak kendılerıyle çok ua11n en bftyftk kaY•et Ye tlmlt kay- ba bavalideki fiddetli fırbaalar lwacla malimat alıumawıp-. 
~ • ~dan gelecek dilfmaa toplar Lnkseoburıtaa Bal ıeh· ·~ren b.ir )ı(ÖrHtm• yapmıt •• Ye- n•«ıd1r. Mertnoe ı,ıntn ana P'°I lllklm alirmekte Ye bir klf Aacak zelaelenia ticldetiMea 
""-~ir Her halde bu sene rine kadar erifen mlthif bir rımli bır çok kararlar almıttlf. ramı Mnetere ayrılm•t olarak mannrw aneylemekteclir. Zi· Yaparlar kırk akis mt IMllm• 

icara tecavüzündea korku çelık yaj'muru yatdırabilirler Bu toplantıyı mlUNklp ken· bazırl•nmı~tar. lede faıtuıab Jai•urlarclaa lla• daldan mahaldea hareket .... 
"t Çallkü Fransanın karada ' Askeri mUtebaaatılann erııe· dUerinl Ajana nanuna llördHm. Heyet timdi hu ana prognm aale ıe'e• aeller dirt JI& k&aar memitlerclir. 
~ nrıl11 bilea tahmini kanaaHeriae hak .. ApflJaln yasılı be1anau.. bo· iisf'rırıde en kfiçük teferroatlna ni talarip eyleaiıtir. Baalar- latanbal 19 ( Hmmt)-~ 

ı......_"', d .... nlannı uzak bu· lacak olursa, bu büyük Fraa11z lando.~ar: kAdar it Jlllnlarını basHhya. U. iki ytlzl ot ......... ıyecak lıatik tabaiİi için llöklmet ..... 
~s için bir duvar İDfA duvarı tuavyn• edilebilecek her Huk6m•t ( k•mkarnı ) f•hrl- oaktır. u .. ,.... ııııılAhı haıtahk· hİı' laale seJmif 11lnl-.br Apk bma A ·L- •L! ı&-1. 

D _ ~~ - k k • L merıaaya 1&1 ye IWJ.,• 
"- . noaaa, fimal kabileleri hangi bir hücuma ve mubaaa aaını armaıı ı tııaı Ye •anayı '"ril• mllcadel.-, halrım •• •ti• !-. aalanlana WıAna. Ye i..-i da iki genç ehderileeektir. 
~ ~mlanndaD masum kal· raya dayanabilecek kadar kaY· program1Da almıttar. Ha fahrı ıtlerl biT lrftl halind., birbirini ıçaa lllkimktçe teclbirier aJam. lat b 1 19 H i y 
..._, 'sia AYrUpayı ye lagilte ı tl'd' Ô 

1 1. k' Verdu kanın ietedııı ince lif it yDnti tamamlayıcı bir aorette yapıl- yor. Seller nnfaa za71&tma da ~nhraa • ( aaaı ) - .. 
-,. L • ve ı 11 y e ge ı,or ı . L _ • • O ır.ıa. L- murta ı cahnın tezyidi için ilt-
IM&... ~leden bır dtlftl' ricuda k hr 1 .. b" katana ib y.-h,tirmeet itini •h~mmıyetlP nuttlr. '1 8 1eneye Mlünmllt aeucp Yerm1ftır. ç uau uu . • 
~-...aifti. ,~.~n ~·ı am~n ~::ü ·~ d t bo dftofindftfr. ıt...... M•rinM ko nla11 hn program ılk üç aeneei laam111tar Gaipleria adedi laayli racat tacırlen aralarında bir bir-

FrtllSada ıimildeD ve ııuıırk- g e 1 erte ı lı D fu kut öyle 1 yunluı tiserınde daha t!Yl'llC)ft b...r tihlü heanhk1arın tamam- mihim yek6na balii olmamakta lik v&cude aetirmete karar y .. 
y- yunca uza ı maı r. a a • kt clu • 1 d' ~ lelecek Alman ukerlerio- bir Verdun ki tamamile asrıleı Kar11CR~Yde tf'Crübeler yapıl- lanmaeına, butahlrl" mücadele ye aranma a • mıı er ır. • 

iı...... korunmak için b:r duvar f . . ilk il f ., . t mı~tı. Son c1P.fa da Zıraat Ytı elemaa yetı,thlhneeme ay- Londra, 19 (H.R) - JaponJ•· latanbul 19 (Haamt) Şehrlmıs-
.,. ttti. Bu duvann arkasına Kml m

1
•• ~ek~k temme eı't arı mh~f Vf'klletl •htk mftateşarı yftkııııelr rılmı~hr. da çok mahim bir zelzele n- deki ıucular ve terbetçileae cem· 

. a e er aa ı a en yera ı ıe ır· . . k bul t U •- • t' b' cuJ--L k atif1 
il Fransa bu sene belkı 

1 
· "b"d" k d d ı ·kı d ha,tar mtıktebi seoteknı muallımı Karacahtı• llarHı Rana airaat u mut ar. zua a.aea arz ıye ı ır au U& ooper tq· 

• ' erı gı ı ır. o a ar erın ı er e · . ' ha k • · LA-A•- ı,· f-•.aı. · • · · 
L..... aene ihtimAI ki on sene t · 1 , d k" t lhıutn Ahıdtn, Tttkllflt •4'0ttıkm mektebi taathık nnktaıundan mer• re ebnın .,..,. .. & ır aa&et kıbne karar vermııtır. 
~d ' esıı o unmuş.ar ır ı aıavvar . . • • • • • '•11 yapılacak hücumlara edilmesi kabil olan her hangi I mflteha•ueı .Soreftın,yükıııflk sir•- kn ol11aaktar. HUgi Ye teknik F H • • N 
~. illa.sun kalacağını hesap edi- bir mermi . oraya kadar nllauz "' •nıat1tföıftnde ~eott·knı .!•tofflıtörii ·~'"" yökııııek ziraat enıtitUıüode ransız arıcı ye azırı 

iti edemez. Tesısat en ince tefer- Spotfll,bıhusınhha •n«t•tu .. ft prnle ıoplAn11oıtk1tr. 
~.,: İçinde tayyareler o~masa rkabna ·kadar d'1ş'1nülerek ma· ~c;.n Haeller, hAktnvoln~ ~ftuıvvtı M .. rıuo oinıinin Buna 'Ye P'- bnynk Fransız duvarJa~ı kineleştirilmiş. ayn elektrik fab · ı 11 b~m, Ka~lri Selıth,.,tın, puai· Btılıkf"fltr •ilayetlerinin .. iktleadf 

'~·. on seneden fazla bır rıkalar1 kurulmuş, demıryollan zıto~log !\f\'Uat, Nt>cAti, Kua- kalkınma •IMl~me "" yukeelme 
~'-ili ıç~n rahat emniyet telkin döşenmif, bir orduya ay.aıca cahf'y hıuaıı nıiicHirii Şı·l:k h~y . ı.ııınde hflyük Ye •erimli teıirteri 

On Teşrinievelde Resmen 
Romayı Ziyaret Edecektir ________ _..~ .......... ---------

'ol ._~dı. Çinin bOyük duvarı kıfayet edecek kadar erzak ko 

1 

ltmiPn miilPş(·kkıl bır h<•y .. t bil· olAcıtJ?ındl\n ~fipbe edılmez . Ye 
"do t d b b Pariı, 19 (H.R) - F1an11z hariciye nazırı M. Bart1111un aoa Nt L ille re en uzun, eş u· nulmuy. ıu mes~Jesi de isbb· lınıle BorH, Balıluu~ır mırıtak". tıştırıcıler hılhusa Merinos ye t - L d ba . . k" R d . ed • 

"•dem -k kt · 6 t k · 
1 

• • d k" ı. • d .. yap ıgı on ra ıeya tını mütea ıp omayı a zıyaret eceji yu se ı Ye me re am •nn ıçm e ı auyu ar an farında eYYela toplu olarAk ı;te~ tıştırme aemıyetının reıı Ye ar . 1 F 1 d d n. __ L ı... ı . Du dil d k' · . J G ü 1 şayı o muştu. ransa ve ıta ya arasın a cereyan e en m~erelu 
.._ t,· . Tar nya a ı acaıp· temm o unmuştur. azıarın o nıışler hılabarfl her grup kenctı kac1ıışlıuı ho ışın a.z umanda . . t' 1 d v ·tr·· d 8 lO T . . Jd 
~ dıra idi. Fakat Fransız du fuz edememesi iç:a istıhkam arın lıraıı~ı dRhılınclf'\ r .. tk1klNde lıo ınuulf11kıyetJe ba~ıuılmıuı iman Rıyı ne ıce _ere ogrdu gı ıgıaSen artu .. efl'ı~ıeve . e re1me~ 
l..-: •ha bü nk · t d" d bT d k" b k " omayı zayaret e ecektır. eyahat tarıbı kat ı ıekılde teabıt ..._l y acayıp en ır. a ı ın e ı ava tazyı ı normal ı ınnmotl9'td1r. lte yakında ba ve ktınaatın kıu·yetlcııodırmt.-kte l t 
~ -:e cleYa~ . ede~ i~ıuttan tazyıktea bir az lıtzla tutul l ltınacRktır. tlırhıı r. 0 anmuı ur 
~ 

133 
duvar ıçan ıımdıye .k~ muştur. . _ . Fatırıkanm ıptitlRi mP.v1ulıhn1 Ornıırnlıuıınızın çok 11ıln ve 11!7 tı•sat 

8u ,000,000 dolar sarfedıldı. Bu duvarm bır koşesı burada, Hrtın Merrnoırnn nınurtnkıy .. rıe al4kf\d dıııplıııle mohAfazası ıçın C..._ Vekilimiz 
~ e&er, yerden yuk~rıya Strasbur~tadır. Fransanm korku n•yılmamHı ve lyı n .. t c .. ı..r vn· v .. kaı .. ıçe Y""' hır kaıınn hazır- A k d y • K • 
'lair beş buçuk .. ~ade~ yukse· ve emnıyet .anab~an _buradadır mf'81 ıçın b10 hır llf'hep yoktuT la111111\kla ol ılııj?n ıHyll'nmektedır. D ara a eııı ontenıan 
' duvar degıJ, yuz metre Sokaktan bır kıta suvarı aske Ji<lım ve tahıat lınrııl uu1111ınıle V.,kıl l.lf'ytıf .. ndı hu!{ön rela L·• l • ff 1 'd r Yerin altına eriten bir du rinin geçtiği görülüyor Bız ya elv"n~lıdır. Zıtltu prof .. jıfirlP.!111 katı11dek1 z~nııa Kıuaca\Jey ISte eri &Zir 8DlyOr 
~~~· Eaaa kı~mlan Belçika vq yavaı Ren nehri boyunca de tf'Mlım ettı~ı ııcılıı A rıRılolo bıtr'"''•nA .zıtfller Ankara, lS (Hususi) - iktisat Vekili Celil bey bugla teh• 
~111ldan lavıçre hududuna gidiyoruz Orada, bir taş atamı rimize avdet eylemittir. Muvasalahnı müteakip vekllete gelerek 

~iti -.aır. Teaiaahn yarı de- uzakta Almanya bulunuyor Al·ı Mezuaı·yıt lıtiLıabn Saat Kı·raı1rı hazırlanan yeni kontenjan listelerine ait meselelerle meşgul olmata 
~ ilde Franaaz orduları ka mao arazısı tam nehrin ortasında il (J batlamıthr. Celil bey 26 Agustoı tarihine kadar tehrimiade ka• 

~~kurabilirler. Daha derin· başlıyor Vekaletten I ... istelerin (mı'r SU Yı ff IJI G'Zlll lacak. Listeleri ikmal ve it Bankaıın1n ıOuncu yald6nlimlnil tea'ıttea 
yerleştirilen patlayıcı - Son11•ar - Yakit Gelmesi Beklenivor 1 sonra lzmıre hareket edecektir. 

\1 ali Ki;;~ G Paşanın Eyı~J:0ı:!~:.:::::::i~;:, :İ,• Da Tesıil Edilıak T. Fikretin Mezarında 
b masına rağmen mekteplerce pro E ektnk saat kiraları hak- p • k A ) M • Y 1 " . ı·" . d T 1 ld gramlar ben&z yapalmamııtır. k d 1 N fi v k"l r restış ar arı erasım aptı ar 
eıs H!'ID e op anı 1 :::.::,::l:~i h:~.':'::::'!;~.:::; d~: \7,:,::: g:ıe: b~: :.:.~i ISTANBUL, 19 (Hasual) -: Büyük Ttlrk piri Tevfik Fikretia 

~ - • • 1 hakkında tanzim edilen listeterin y~zmı,hk Bu. emre g3re elek llOmlin&n 19 uocu ~ld~nlmu münaiebetile buglln merhumu 
"trdenparti Ve Cemıyetler D el'an Maarif VekAletınce taıdik tnk saat kıraıı olarak. ayda,mezarında bliyik bır ıhtifal yapılmııtır . Merasimde TeYfik 

b b• Ol d ve ıade edılmemiı bu•unmasıdır. yaın1z on bet kurllf v_erıJecek, I Fıkretin bahrafarı yadedilmit ıiirleri okaamuttur. 

qİzıuelleri Tes ıt UD u Lııteler ge ir gelmez derhal im bunun OD kuruşu amortisman ve c·h B "d M d 
iL.. - . • taban programları tespit ve iJiD faız dığer beı kuruş ta bakım 1 an ug ay evcu o 
~~ sababley n saat 9 bu. mir re~beri lzmi~ ve hı.nterl~n olunacaktar. ücretine sayılacaktı 
~ .. 911lyet. makamında ~alı hnı büt6n ese~lerıle •. ~bıdele~le KolUJ 1aW.lerl Mütem'lli~ malümata ~6re ihtiyaca Tekabül E"lememekte. 
~ - • 11 •zretJeranin rıyasetlerınde Ye 4000 ıenelık tarıhde mulııte Maarif V ehiletindea kıı ve Nafia vekileta bunu ıu •e hava . _.., · . . 
l~tika muhipleri cemiyeti ile tanıtan yeglne bir eserdir. Bu- erkek lıaeleri ve muallim mek- gazı ıaatlarına ela teımile karar Lon~ 1& (H R)-Be1aelmılel ~utda~ komitell ~ıhaa Bıai*Y 
r. ,_ ...._ __ .f . · afı d F d ba im kt tebi mOdllrJllklerine aelen bir vermiı ve bu hususta tetkikat rekoltetı Ye stokları llakkında tetlnkahm ıkmal eylemıt ye kannm 
v it_ ~ cemıyeb tar n an nan ranRıcası a aı a a • · · B ~d ı A A nL--..,16141 - . . k emirde lzmir Amerikan kız Ye icrasını •ebrimiz Nafia m6eı yermlftir. una nazaran meYcat -• ay ar ynapa Ye me &malD 

e verılecek büyuk gar olup bır haftaya kadar bıtece - ,. ibt' t k 1 k · tted' B'lb bn...aa. .___ __ L 1._-, . . . . erkek kollejleriaden gelecek olan sese eri komıserJiğiae emret ı ıyaca ını arşt ıyamıyaca nzıye ır ı a11a u7 - a.uaa• 
;"ta 

1 
ıçın fevkallde bır top tır Bunlardan başka Efes, Ber· talebenin imtibanaıı balen Ttırk· mittir Nafia komiıerliii bu emir iıktan hayvanat otlan içia aıkınbya maruz kalınacağı ve t. 

~1 Pı mıştır. B~ top antıda gama ve . lzmirin aynca birer çe, tarih ve coğrafyadan hangi llıerine MI •e hava ıazı aaat• meıelenin bir endııe tqkil eylediti raporda zikredilmektedir. 

S il faal komısyooJan ay rehberlerı Tlrkçe, Franıızca ve aınıfta iseler ayni •ınıflara kabul Jannın maliyet fiyabaı Yuair p 'le •e bemen ite baı1anma lnaihzce olarak bastırılmıştır. edilmeleri bildirilmittir busuaatanı tetk ke bqlamıftır Gu·· mu· ş aralar Muallimler 
'1 "ar verdmiştir. Tllrk maarif cemiyeti iae iz· Dün Kollej talebelerinden bir Ve1rdletı11 Bır Suali Daha 

,,::•ekette hars ve ilim sa mirde Mansuri zade kona çoklan li•elere akın halinde Dan Dahiliye vekiletinden s 1 s· • 1 t'' ' Lı· • 
' ç.1ı,.,.k muhitin ,nk ğınd• tesi• eyıediii taıebe mtıracaat• bat1am .. ı .. ı1ır. vilayet• r•• bir tamimde bele a 1 DRD 1 1 ylı 111 Terfi Listeleri 

Çıktı -.) lcazanan iki mühim ce d himaye ederek liıe ve Kazam B~f . . diyelerin plln, ıu ve elektrik AIBCILllf 
t•~ tt lbenfat .1 k b yur unu Kemalpaf& hlkım vekdı Ki· hizmetlerinin bugibıkll yaziyetleri 1 
~dtll ına verı ece u orta mekteplerde tahsil Dm bey eski vazifesi olan Urla hakk d -alum t . t . t" (Hususi) - G" Ankara, 19 (Huıua1) - Mu-
'' Partın ın f k lad lak k ın a .,. a ıı enmış ır. lıtanbul, 19 u 

) 
lllu f ev a e par eden çocukları barındırma ta mllddeiamumıliğıne ••det et· Buna sebep Dahiliye Vekiletince 1 baS1'masına ait allimlerin terfilerine ait liste 

'P "• takıyetı için her şey f k' 1 r mnı para aran ''takt ve aynca 33 a ır taşra ı vatan m·ş ır memleketin muhtelif yerlerınde, k S 1 allnü verı' lecek- tasdike iktiran eylemiştir. Bu-
A. ır. _ d . •••••••••••••••••• .. •• .. ••••••••• ••••••••• b kt .k h aon arar a ı • 

) '-tıat· k h" 
1 

. • çocugu meccanen ye ırıp gey· p•vER ilbas.a ele rı ve su tec zah . H _ , d günlerde alakadarlara teblit olu· 
tt ı a mu ıp erı cemı . . k 1 b k' tar. a:ıır anan numune er en 

1 llaeltllek . .. dırorek okutmakta ve fakır me - hakkında tat ı ı dütüntllen bazı . • . . nacaktır. 
-., ı. etan dunyaca bnın t ı · ki k't ı k r Litif Ye sabit kolrnlarile dün plio'arın önümüzdeki aeneler bırı aeçilecek basılma emrı da 
l . Q'~r b . . . ep ı çocu ara ı ap a ara ya • b. 1 k qı"'tt· azınesı olan eıkı şe- d 

1 
d b 

1 
kt d M yanın her tarafında oöhret ho- içinde tatbik sahasına konulmak rapbaneye le hg 0 unaca tar. Tatbikat Heİlluncla MalOmat 

t. •ııi b lk ım ar a u onma a ır. em- d 8 ) •k K J ""ıt .... le • ımıza ve ecnebilf'.re 1 k . f • . 1 bö 1 IRO Pı•er fahrıkHınan Revdnr iateomesı ir e çı a ra 1 latelllyor 
"' .... ,. • . . d" k d e et ır anı ıçın ça işao y e Vekll b h b B - d k 1

---"ttt •çın şım ıye a ar . . . . • • . Fetiş, Pompaya, Floramf, Vı•l9. et u ususlarda mu · . Etti as ayı oruma -••• 
't~tlllit olduğu Ttirkçe. Fran· ıkı mıllt hayır cemıyetı ~çın ya- Jıvrin 818n,.ı loıyon kolon7a pod telif sualleri muhtevi llç liateyi .&aver•I Zi»9'W-•t . kazalardaki tatbikab neticeJui 
)l • ' lııgihzce eserlerinin adedi pdaçak ba garden partiye hal- ra allık rujları hali• olmak f&' de iliıik olarak glndermlftlr An•en. 1Ş (H R) - BeJçıka hakkında Ziraat Veklleti.ce 
~ 1 teç11ıiıtir. Bunlar meyanın kımız da az ylrekten ittfrak Ule Te eo uoo• f iatlarla BökA Villyet, ba aaalleria cenp· luah Alber kral ol~utan aon~a ziraat batmldlrltlgtlnden ttlgraf. 
~'On laınanlarda netredilen etmek auretif e yardımını eıir· m•t oadcleeınde Şemai Hakikat larım ıa.. bir ••manda weL•tete ilk d•fa ADYentlai ~1!~~t e~~ h. alA- t . . ... . t• 

"l.'f !_..J: -.11 b J..I!- --•-...:- WlJlk tezahlra ~..-UUDlfu.o aa m ..... a Uı.-Dmlf ır • 
... eli Ye 200 ıeaimli iz iemiyeceti pek ıOpheai.&uar. •oaal•k •raili.ae. ı uue .... ...-. 
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üzüm Satı~ 
Bir Türk Gencinin ~ • 1 er 1 tatör tl~tl tl aıaa lJOf 
Heyecanlı ~aceraları .~ P~.rlamento K~v ... gaların8? ... Fı~ka ı:azarlıkla!ına ~:S u A;•;.,.nıo s ll'i•* 

-
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- Hucum ile Dahılı Ve Harıcı S yasetı izah Eylıy<' r ::: :er~t ~~=e~ ! !: 
HanrU !lt9iD dikkat et-, lemiyeoekılnis. Zira prenı ya Ya' 506 H Alyoti 11 

•lyona••L 86sleriml nifio I•· yaYaf bana .,t ilAn etmek oe !'lamb~g 18 (AA) - Baı- teteyytlç eden ve Hitleria tesis yoktur. Baaa binaen Alman in· ~2 AlyoU B.. 8 76 
afla 1artm17orao••st BakıDJs ıaretlol ah1or. Demin t>.nl pek Yekıl K Hıtl~r din belediyenin ettiği hareketle eyi neticeye va· kdibı zamam bilmiftir. Fırka 226 ır . 
bea •ise en bC17tUr oina19tlerimi gii•el baldataaa IÖJlli1ordo. El b&yllk ulonanda bir autalc irat ran mtlcadelenin gayeai bu idi. ıaflarıodan olmıyan mlteaddit l8' D Solaıl . . : : 
le ikrar edt1oram. Hakkınısda- bette nftfasam al ana girecek de· ederek ezcOmle demiıtir ki: M Hitler eserini ikmaline meni arkadatlar11e aktedilea l6',6 D ı7am~didı• 60 
Jd •• Ml1ttk fedak&rltJımı da melrtlr. Ba ntlfasa ıtzin ye MY IUiaicamburan aliminden kuvvetle inandıpı a&ylemit ve ittifak gayri kabili inlıitlldir. la3 tl 8Ar(J.a~ 

11 

.. .,., ••riforQm. r,te diyor•m dlklerinlsln kartalmaıı t9in ear. aonra mllteaddit ecne&r UDIW' demittir ki: Alman devletinin İDfan için il· ~8 M. ftle,.maa 
9 

G 
ki bir •aman ıfıd~a intikamı fedeoetlm loanınıs. larl~ bazı m~tbuat Almanyanın Son 18 ay zarfında yapalan ıım olan uzun iıtihale inzibat, 97 M :ı:-.rıı 1! :O 
•tt•lme koydum: Hatta o din· Şimdi ıiıi Ye arkadatlarınııı ıefaız kalaca~ı h.aftalar zarfında ıeyleri tafailitile çianeğe ilzam nizam ve sllkOnu istilzam etmek· 78 y 1 'T t 1~ 9 60 
,. ••Jlbt kanbur herifi de ta. BabarHno haıarana ge~lrttoektlr efklrı u~aauyey~ ka~ıtırmak ve yok. Bunları, heyeti umumiyeıi tedir.

4 

Bunun için ba istihaleyi 12 a t 9 ~ 
Ubm ltl•ı.tnd• b6t" alet olmak A9tk Jronatanas. Ke11dınizi kar· beyne~mdel em~ı~etaızliği ziya- itibarile mlHalea etmek Jlzım geçirmiye veya bana mini ol• 61 ;;~~oa • H 6 60 a ... k•llan•ak l9ia kendime tarmak i9ia ıerhMt ıöyleyinıa· deleıtırmek ilmıdıle Almanyada dar. latediğimiz fedakirbklar mağa cesaret edeceklere karı• 
laefladua. eyet, olaa itlerin bep- Bn oradayım mftdafaanus,. laıt· ka1111k~k!ar ve ~ahili ~n,_ade• tlzım ıeylerdir. Tenkit bayati hareket etmiye lrarar vermiı bu• !! ~ ~a:aao. : 'ili 
ltlal hen 1aptırdım. HeD Wedim. sırım. Bat Bak1111s anattam. leler bddırerek nıbayetaız kom- bir ıey değildir, her keain mtla· luaayor-. Hakiki m&fkllleri 1 
LAIEI• en. ...-a kalbimin btlll tisin yaomısda bir de Hintli biaezonlara bat vurmaktad1r. Ar· pet bir it giSrmeai llzımdır. Hl devirmeli hilecetim. Sadakat ve 

17 
• A Şefik 9 60 

-.,.,11. Glnlllmln i•tetl bafka- Yardır. Oaan hemen kafa•ı ke· zalan imkluız hale getirildi kOmet buauai meofaatlata karıı bulOs, umumi ve bat•I bayatm ı: K 
1 

Supbl 
16 

26 ı..tı. O,..a 1H•ll .ol••~ «iW a bir aralık Hintlt Bayle olmaaaydı blldimet tabii deiil bllt6a millete karıı meı'ul prenaip!eri olmalıdır. Si1ul te• 
1 

B l'lrtıpia 11 

..... de araldanal• kapan· dinini Bari•tly11oh1t9, aoara hui1- halkı devletie bqhyaa b11naı olmabd1r. Hlkimet yalnız iki ıekküller inzibat ve bale.ta Dl· 
1
' A Muhtar 

8 60 

-4am.l'akat b•ılia merlaame&ioise hyanhtı Htndtltjte çerlriulıt, n\- tatbikle biten bir yor takip ede unsura i.tinat etmelidir. Siyaset 1111111e olmalıdar!ar. Mazinin ilan 
11 

A Mala.-. ıo 
'!'il olamadııam iti• Oa111nıa hayet atsın ya•ınızda yine liıri•· cekti. Netice aynı oJacakb. Zira ten milli aoayaliat hareketi içinde ananelerini muhafaza t!deceğim. lO Sapbl Bey lO 

50 

~11mır.orum. Bll&klı ılst •• bll· ttyanhp gtrmit bir se•z6k ol- hlktmet kanunen m•lill oldap tefkilltlanm11 millet cnaiaıına, iktisadi meaeleler, enerjik b · 
9 

Ak Oamau • 1
2 

• 
na ltelrtlerl kurtararak fedak&r· c111ta ilkin herhalde itinin ya· hakkını iatimll ederek Reiıicam· ukeri .. oktai nazardan orduya ra{lara ve uzan mıactete ihti· 

6 
E .R Roditl lO 

60 

ll1tmı ılmtermet lıtipa:am. rıyaoagı için _,reosten onun affmı har ve baıvekil vaıifeterlnia bir. Bu tarz, devlete mO.tekar yaç ılıteriyor. Fakat bu me•• 
8 

M. Nuri 
17 

Gru blrk99 •niy• ıllkttten aldım. RiYayete ~öre rltendiiint lettirifdiiini ilin ettıfi ıaman -ı,ir nizam temin eder. Milleti leleri 'lıalledecefimizden ıllpbe 2 S Kuk g&ıı~ 8 

.,..ra: Hindtlllerin elinden epiyoe kah yalnız milletin timdili:i vaziyeti parlamento mtlcadefe!erinden ve etmiyorum. ilk tedbirler, kly- O Sa. Oel•rdıo 11 

- A.rhk kendimden bellHt· ,..manoa•ına kartarmı,.ıoıs. Ro içinde bizzat iatiyeceil tefi yap farka pazarlıklarından kartarar. Ulye m&zaheret ve ipizliii izale 3026,5 Yekun 
alyeoettm Baoril Rlrucla iti•· acl•mı yine ıiıe barAkı1orlar. mıı o!da. Hlkimete ama mtlddetli bir ıayeaini iatibclaf ed•ce1dir. li~ incir Satı 
rlmlsl dlltll••llm. Ştmdl pnn•la J'akat tahaf de#il mi ki Hintlt• M.Hitler ba haıuataki aok· aiyuet takip etm.ıık imkinını we karii kurtanlaakla, orta •- 11.1'9 
paıaün pll7orum. 81•1• l9ia .. , lgla filin kıymeti heriften tai nazanm• clahUi7e nazırına verir ve ona iıtiklil temia eder. nd ta kurtanlmıt olar. Qa. Aboı Fiat 
tlr11f*tlk. O.n•l•ran kendlılne •11adel KaYp eanaırnaa gaıpet- pnderdiAi mektkph' açıkça be· Klylüye, ameleye Ye orta 11nıfa M.Hitler 15 aenelik mesaisini 561 A B•ydaı 8 '15 
nrdikterl raporlara gire ıls •• tltiaia fili . •iıe bırakmak tatemi- yan edılmİf Oklağuou ' a&ylemiş bi~ taraflı olarak kapitalist me batırlab~ıı ve en tiddetli mtlf- 52' Jıro Ye ıtli 8 '15 
ark ... lanaı• 1'araya prenaia 7orlar, ona geri Yerecekıinis. ve ancak kararı ve h'&kimet ta· aafıiae hizmet etmiyen bir idare terilerinin dahi bu m&ddet zar 260 OeYahlrol Z Ri 8 76 
Cabir ayaletlndekl elmu ma- Banrl bu aChse epiyoe gilclft rafından ne9redilen kanunda babı~der. Htlk6met, ıuiiıtimal- f d d • b .. ..ı_ı_ 150 p PAoi 8 75 

• 11 · • k · ın a auna ayragına l&W& 
aenlerlnla laaru .. ıaı •lm•ıa gel- fıtemeden yapılan Öyle bir hay- teıadAtı eıasıye aa,.f.na tama lere müeaıir bir surette kartı kal L- f .. d 9, H 8 Karı· 8 '15 -• - ı •~ b b l . . mıı ve p ... 1 men aat ugraeı a 
•lfllal .. aala•ını• mı, ha hart· dutluk iti bakiknteo gftluueoek mamen uygun o maa a ~ra er se mek ımkAnını veıır ve dev bi b' barek · bal 8'1 B S A.lasraki 8 50 
taları alddrta• llODf .ı.ın , ••• oeydi. bizzat milletin karar vermesini !ete hariçte h•yatt m~nfaat!erini ı: .. •r · "p,k:ue_ d ~·--~ 60 F • l.ni 3 '16 
11: .. feUttlnl• ual ile madenden Bu erahk kapıya bit ti•ke iatediiini beyan eylemiitir. mlldafaa eden ıerefli bir mevki 

0 ugu~ı° .. ~ .r. e b~~ıy~c~pm 36 Şermin ~ 75 
ülla .tyad• h .. ıJat al•ak itin Yaralda. Graı toplaoarak H•m· M Hitler milletin l>ıri sosya· verir. beyan 

1 
e 

80 eranı ıtırmıı r. 5 Dinar Haha 8 75 
lnPll• btlkt.metlae mtlraoaat rl7e 99ma•tnı l .. ret ett.i. fİanrl liat dıieri milliyetpe fer iki zib Onaya ıa iki ıeyi bilmelidir: Hambq 18 (A.A) - Ba!-
!14eeek, pr•n•la ma«leaterlnl elin- kapıyı a9ıoca cYer'tlat içet-iye niyet arasında ikiJe mllnkuim Birincisi Almanya milletinin nklarla • clonabllDlf o?aa ıeb1r, ~ 77i .Y ekôn 
ün alaqakm ... ıaıal Hintli ı&titt girdi 11 lngili•oeyi olduğa on beı aene i \lrfioCla ce· ıerefinden ye hukuk mlaavatıa fayyari de ._UYoalat eda •. .,-_Jl~!"~e 

Saad glhll. Gru ta hafif yanht1ısoa .a1u1ordo. reyan eden bia'1Sele~l bbrlata· elan v•zıeçmiyecek ve emniyet Bitleri parrl•k bir ıuretu karp· &tllllll"' 
Wr tebeutlmle ti•I••• tİeYam Z&blt Banriyl aakeroe ıellm- rak demiıtir ki: ye iıtiklllini m&dafaa edecektir. lamlftli'. Qa. Omıt 
etti: ~ h7arak kendlıini Pr•nı baaret· Yalnız ktlçllk bir' beynelmUel ikincisi Alman miUet ve htl· M.Hitler doiruc:a belediyeye 5~1t Bujtday 

- Sisi bir lnglliı abitl lertnin hasoraaa götilrmeğe me tahripklrlar 2limreıi bu cinneti kOmeti, 'sulhun muhafazasına ve orada vali kendisine samimi 968 Arpa 
tevkil etti, fakat hakkınısc1a çok mar oldagaoa nezak.,tle ıöyletli alkııhyor Ve ondan istifade mllmklln olan en ~eniş mikyasta bir hopmedide balunmuttur. 2ü7 Kamdarı 

ırı 

s so 
Sil 
4 75 

Mrmetle muamele oland11 detll Haori, Gra11n yüzüne baktı. ediyordu Buna billaen bunlan hldim olmağı kat'i 0
1arak arza MOteakiben M.Hitler lima11da, 169 Nohut 

it Qflnkfl preoı ıfslo hakkı· Gra11: imha etmek ve yerlerine hakiki etmektedir · HOk6metin dahil · ŞJevsvik harp gemisini ve sonra _ _. _ _.., ... ____ _ 

6 

aısc1a ne yolda muamele yap. - Sonu Vaı - millet camiasını ikame etmek deki vaziyetini tahkim için aı da Blohm Vosa gemi inMat tez· Vekalet 
•ak l&ıun oldağqna benftı ~lh· .;.;~.. llzımdı. Nihayet muYaffakıyetle keri muvaffakıyetine asla ihtiyacı gihlarınıa ziyaret etmiıtir. Spor Saa1ua1raa 
Dinde tayin edemedi. Bo ıtin Şehrimiz Alman ceneral kon- • tıe ' ' tıe • k • d Bora.•or 
itinde ıi• oldntanusa haber al- • . p H 1 ki H 1 • aııım uman ilk hıdarıma gelen •loau d&n iğle.den evvel vıll· c..nayır A azır 1 arı a evın e . Dahiliye Vek~etia~e• 
.. , ılsl kurtarmak oldu. Dol· y~te gelere~ vah ~hım papyı vıliyete gelen bır tam 
rnau ya ılsi g()reoeğime de pek zıyaret etmlf Ye b1r mllddet gi Gu··mru··k v··e-·-·· •• - tediye kanununun ikinci 
•Ylndı.:.. ılfmo,ıerdir. lnhisaralar ikmal Kurşları ıine tevfikan belecli1eler 

Banrl dedi ki: Vekili De Ge.livor fından gençliiin muhtaç 
- EYeloe de ıöyledim yal Y .. ı. lllbl VılÜBrİDI J Açıldı daia oyua ve apor aahal 

nııc bent kartamak hl9 te beni mln· 9 FylOI beynelmilel panaVI · komite tarafından dün teplig kaç adet teıiı edildiiini 
İlk veya orta mekteplerde r ~ 1 "b" h 1 ld nettar edeme•. Heplmi•i kurtar- d k. ı · t hn. ·ı · t• Halkevinde ikmale kalmıı arın ne gı 1 n a ar 0 

okuyan ve bftr hangi b1r rın a ı pavyon arın ınıaa ı um edı maı ır. al 
mat için etti1tiniı vatlere inanmak dereteo geri kalmııt çocukla- ~alı faaliyetle devam et~ekte· Panayırda boı pavyon kalma· liıe ve irta mekteplerin 6 ncı: r ma'tt~ftk Cevat Bey 
lıterdim madam! .Fakat tlmdiye ra dere Yerilir ve imtahaoa dır. Pavyoolarm 26 Agustosa mııtır. Yalnız on pavyon var 7 nci ve uekizin~i sınıflarındakı Vili f · · et 
kadar bana etmit oldahınos mu.. k d "k ı· · · ide ... l d. k" b ı · d"ld'kl · 1 ye ımız maıy s• yetfttirilir. a ar ı ma ı ıçın e n ge en ır ı un ar angaıe e ı ı er~ talebeler için ngilizce, Franıızc:a d ğu h k k ,~ılaP 
... ıeyl •• t n dakikada bile dilt- Terftl llnıf etmi~ talebe blltlln gayretler sarfolunmakta· halde para11 yabnlmadığı için ri aziye dersleri mecceni kurs- mu u n~ ~ u . me 
••nlarımla miltefik oldojtonaza dır talı"pleriae ve.Wlmesi komitece y . . Antalya 11Seıı tarıh ve 

ler yent •ene der1lerine ha- •· ı ıJ G l k 1 ı Şef 
4tltladlk9• affnua matrareo sırlanır. Muallim deralerlnı Pavyon iDfa ettirmek here kararlaıtanlmııtır. •rı aç mııır enç enn ı ma maal imi ik Cevat beJ 
arsedertm ki "67ledlli•lsl 1•pa- eYlerde verir. lıliyeolerln yer almak istiyenleıin mlddeU Huasi surette aldığımımı imtihanlarında muvaffakıyetle· ,dilmiıtir •• 111 • 111 • 

eatıaın lai9 Ce lnaaamıyonml gasetemfs idare nıfldilri,ett· buflln hitam bulacak!"· Yana· habere gire Panyınn ktlpt rea· rin itemine çabtmak kere bedava 
Graı tekrar göalerindeo y... n• mftraGAatlara. 5 5 dan itibaren pavyon IDfUI pr minde hazır bulanmak üzere dertler verilecektir. Saat 14 tea 

Jar akıtarak H•arinia ellerlat tile yer ıablmıyacaktar. Gllmrtlk •e inbiıarlar Vekili Ali 17 ye kadar mllracatlar kabal 
tatta: Solandİn Paoayarcliaki payyonlann da· Rina beyle iabııarlar umum mll· Baı 101011 ı ınti sa 

- Ah Hanri IÖJledltlmi Y•· bill teıiaat ve tesyiaatına Yeri· dllrtlHOnl bey n diier baza ıube olanacaatır. atdmıı ve elinden ta 
~cagıma naaıl olapta lnanmı· OzonalÖr len mllblet te ayiD yirmi dir m&dllrleri ayan yirmi dlrdinde aJmııbr. lbrahim ba 
ıoroıanad Q 

1 
k ı.. 

1 11 
clllDcll g111ı11 akpmuıa kadardır. Glllce-ı ftpurile lıtanbalclan f lgllllll Jıplrllf 1 tabancuıadald clijer iki 

- Harada bllkilm Te ferman ıp a 'arı g r ıa9hula Bu buaaa pavyon ubipleriae lamire hareket edeceklerdir. •ı• kullaaamam11tır. Atilall 
elintadechr. Yalnı• bir ıös IÖ

1 
.. örtillllnoe fennin ba hakiki bir lzmirde de Uğrıyacaklar lardaa dlrcltl de o-ana 

ıemekl• bisi kartarablllralnia. bartka11nA teorllbe ile inananlar Odan K ÖmÜrÜ ispanyada YugoalaYyanıa Ankara ıefa· eylemiftir. 

Hayır Hanrl, t>.nim degu. Ba çoğaldı. Kı• bir zamandanberl Velllrlettea ...... _ Bloke Paralaı-ıa retinden ıehrimiz ticaret odilRDa betlK~ıeli~na b~ri ~ile' 
htiküm Lort Rltmondon elinde- kullananlar oao ıalnoı kepekler ade ı.~-,all4I 111 .. ~-rı ·ı IA • Y e P leçllllfı .. ..,., verı en ma umat~ ıure . •ıo:w· beline isabetle içercle 
dir. Bende de niifas •araa da Ye ı.a,ıarıoın daimi katınh11ndao Aa•--:-a T•rkofı"s rı·yaseti"n ı Akd ""y-••faan ....__ M •-- ·do 111" ııuu- u avyaoın enız • ., ·- Tabanca 2,5 lirava .hı..-ı 
!1'99ka törlüdHr. kartaldnklarını ve ıanlarıoın eeki ıntaaa orman mu r ğln d T ... _._ fi mldirl6g"llne ve · k · ı Tir ı-

1
• 

1 
. i . . 

1 
..a ,. d . . od en unı~o • . ftr etıne mensup vapur ar • bir ıillb old-.1.nndall 

7 0 •ıo asa ııı n 1910 orua letafelile 9ıkmaga batladıtlarını en Z11aat Vekiletıne mı ticaret odas na gelen bır tel· k" y 1 d ··-•- -.bl-_.1r 
1.. k ı ı z · · · . ilL. • k d k" tii ıye ile uıoı avya araun a fUUU1r vllcatta 1-
aaıf t a anamam. ı raa 11sın aeYlnç •e ruinnettarhkla uıhar klmllrlera hakkın.la muuım bll' f.afta mınta amız • ı ccar· ba b~ 
hakkanızda öyle bir hatam t'ar· ediyorlar. ra r anderilmi·•fr. •n lıpanya.ta 3 ikinci teırin haftalık seferlere batlamıfbr. t yap•m:-~··br· 1 ,. 
.:a k t 

1 
b. . .. E . po 1 ,. 933 ten evel bloke paraları Sef ler a•ın nç&ndenberi olunmut ııticvabında 

uır l 11• n e ıoi•d• borada ölun· mnıyetılsllk kalktı. Yerine Bu rapora gire bu sene için· olanlann isimlerinin, alacakla· er . " . hWik ettim" demekle i 
oeye kadar bir ''' IÖJll1•mem. Solandin O~onatör ıa9 ilAoınıo de lzmir ormanlarından mlauip nnın ve ıimdiye kadu ıerbeıt Suak · Pıre lzm1r arasında va lemiıtir. Kız ka~ 
Sız ne yolda hareket edeoeıiml elde ettiği keramet denilecek ka olaalanndaa katiyat yapılmasına bırakılan ~ebli4'ların miktarla· kubalmsktadır. Oaman da tedavi eclihO._ 
dfttönmeyints. Yalnıs kartala• dar neticelere hayret ve takdir d . . . I . d nnın tahkık edilerek telgrafla butaneye k,alclınlm11bl• 
eagınıu inanıoıada ne yapaoa- geldi. m .. a e 11tenm1ttir. zmır e Ye peyderpey bildirilmeai talep KUfAdaaanda Yangın Cemal ba atel 
ıımı aormayını•. Her eo•nede . bulunur. tahmini bir milyoa kilo ıtok oluam111tar.. . . Evvelki gOa kaşaduı orman taqanca 1z:O.:::.,.. 

- Pek &il, latfanosan neti- Umnmt depotn: A.laannk 80• klmlr oldaja, balbaki MDelik S ·LOI ~ treı•~iid bundan 11batk• larında çıkan bir yanp dlrt .. ok iwi bir te8ir 
L.-1. ı !L. • • ıa acı etnn •• sonra pan • ı • L--'9: 

.,.ını .,... erim. uofll. •tiJama oa iç .au,.. ldlo,a ya4a bloke kalaa yllzcle eHilerin aaat zarfında baıtarılmlflır. Zarar Vazifeye dltktla .....,-ıı 
- Bem de cok aamaa bek· 7 --ı& (8 ') H S lnaldatu bildiril•ı.tir. •e .,,._wıcliria...ial iatemiıt.ir. •ikwı &eepit oluamaktadar"' takdir ebaeİd.dir, 

Torbalı CinaJ 
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Kurult&J'ID Ktl,at Resmine .&it Tafsilat 

Kizım Paşanın öz Türkçe ile Söylenen Nutku 
------------------------------------~~ 

Maarif Vekilinin Nutku, lbrahim Necmi Beyin Senelik Raporu 

-
-8-

lST.ANHUL, 18 (A.A) - hadiıeyi hir kerre daha ıe1Am- birli1tiniıı, iilkii birligioio en Ula: Rn biiyiik çok yaygmdır. 
lkinoi Tiirk dili koroltayı bugün lamak Te hu yeni bilgi Te kül- aaglauı temeli oldogo gibi göz Uolok dogradan doğruy• biiyiik 
14 te Dolmahahçe 111ray1eın ea- tür bamleainin kendi şehirle. kamaotir101 görgüıüdör de.. Dil demek oldrıgona göre ıunaoa G 
tonunda açılmışhr. Açılış re&• ~inde hir kerre daha teoellieini işini bu kadıu önde tutması da getirilerek en höyük manaıı ..... 
minde höyük bir kalabalık dıl görmekle ıon,.oz bir 1H·in9 l'e bundandır • .Aramusd" bulanarak rilmlAtir. 

So Yaroı hır 1anıy11 ctiişiindii. 
llra kat'i oe•ahını •erdı: 

tek - 8eni göndere11le!'e diye
'- •in ki hu komedi yeter. Ara
i '•dıki miin:uehetlerın bitmeıi 
~~rı ne kadar para ıetedıklerini 
1 dır•ını~r. Bı.iıün hn manflna· 
~tın hır111ci selıebi para kopar 

lir de~ı I mı' Rakamlar üzerınde 
:1•tnıak kol,.ydır. N.., irtiyorlar, 
1leııınıer... Parayı pt-,in •ere 

°'tıın. 
"4 143 örıi.indekı ,arabı yovar 

1• Oan tekrar eordo: 
- Sana nrdıJtım emri iyıce 

1'aın l·u sırada Oan; karşıda- inkilA.bmrn bu büyük hamle.ini mutluJok duymaktadırlar. 1ıtan- yüce özlerile korultayın önörünü Orhon Abidelerinde Te Uygur 
ki hüyftk koridorun camlan ar- kutlolamak içiu toplanmıo bu- bul balkınrn bu doygoeunu l'e yüklelten büyük öoclertmize ıon- metihlerinden Oğnz menibeaiode 
kıumıd:rn meruimi takip eden lonuyordu. Tam aaat 14 de Re- dil inkıllbına oandan alakanızı ıuz 1aygılar1mı ıanarım. de TArdır. 
143 ii gfümüottı. U3 ü ayrıı çir. iıicnmbur hazretleri yl\nlarmda yiikıek •a1itan1zla komitaya Türle ufakları bilindigi gibi Tarama dergiıi aabife 137. 
kın f1t•r1, müıt11hzi tebeHümü, H. M. M. reiıı Kazım, Ba~Hkil bildirirken kendi en yük1ek orta A11yadaD dofho batı (;nJe- Tiirkçe onmılk tand1t. Fran11zoa 
•öooduııta yapışmıt olan dar el- hmeı paşalarla Hariciye, Da- eaygılar:ımla arzederek bugün rine ( donıaklar ktranina iti ) Hanneor de bu ıözden kopoş
biııı,sile ,:rörmü,tü.. biliye, lktiaat, Gümrük ye lahi ()a~layıuı yeui hamleye mu•afta· yakalara binince yıllar içinde mnştar. Kamnııo Törkide yası-

Oan meyuııyetın her ÇflŞidini 11arJar •ekillerl, mülki Te askeıi kıyetler dılerim .,fendim. yiilümii~ yayılmı,, yerle,mio, hdır. Şıref itibar bayıiyet de-
tknııoıfta. Son kArarının haeım· rioal oldngn halde kendilMi için latanbul Vali •• bütün acunu kültür ışıklarile mektir. 
lıarım oeearl"tlizliJte ınkederek ba~trhrnmı~ olan yeri teşrıf bu- Belediye reıiıi şenlendirmiştir. Anffak bo Türk Tarama dMgiıl tayfa 3006: 
şanıniıarına denmdan menede- yurdolar. Muhittin g<>c;menleri i9lerine girdikleri lider demektir. Bo mana Polat-
cegmı zannetmemııtti. Bu daki- .Mozika nvela iatiklal ıonra Bir Dakika SQlt(Jt çenrelerde törlü değişikliklere hdao derlenmiştir.. On ııöatto. 
kadıt 143 ün görünmeııi de şonu kurultay muşlarını çaldı. Gazi Kurultay başkanı ilk komi· o~radılar. O kadar ki ço~u ana den ön demek öne ge9ip ank Te 
anlatıyordu: hazretlerinin aalona girişleri tayda hulon<lok ları hRlde bu ko· dillerini bile nnottnlar. Ya•aş, idare etmektir. Bundan yapılan 

c Zencir yeniden bağlanmış- ıürekli alkışlarla karşılandı. Ve rnltaya iştirak e<lemiyerek ekıi· ya•aş öz benllklerlnden de usak· koder Frftn11zoa pinanın tam 
"' 1•dın mı! 

- Rvet .... , 
tır. ,.. Oan bu kelimede aaklı iıtiklAI marşı ayakta dinlendi. len Samih Rıfat Ye Reşit Galip alışan bu Törk ıöçkiinlerinin mukabilidir ki o da lider de· 

ama beybııde bir olan ftıcaatı bilirdi. Giillü ada- Handan sonra maarif •ekili beylerin lıatıraeını kutlolamak Türk ana clille ilişikleri bugün mektir. 
ıoın bazı sözlerı de ona c dügün Abıdıo bey kiireüye çıkarak not· için bir dakik" ıükftt teklif etti yalnız çenelerinft aaçmıo olduk· Tarama dergtıi aayfa 4766: 
geeeıinin mesut bir gectt olmı- konu ,.l»yledi. Ve ikinci Tiirk Dakika gtı<itikten sonra f'ncö· han t•ıki Dil kök •• izlerınde Yoo ietlkamet maoaıınadır. Ana-

.. 
- Niçin he~hude' 
- Zira ... 
9ura<t,a mnba•ere 

'ı..ıendi. 

yacagını > ırnlnlmRmıış mıydı' dıli kurultayanı açtı. Abıdirı menlerin ıeçilmeıiue başlandı. görüliir. doloda pek yaygındır. Konya, 
yeniden Şn h"lde aıul hiiyiik facia şimdi bey korultaya reis irıtihahını V" İbrahim Neomi beyin teklıfi Ana<lilini T• benUklerloi letanbul: Maniıa, Denisli, Mnğla, 

oynanacaktı. ileri ıürdil. Ve lhrl\him }{ecıoi iiztorirıe aşağıdaki zevat ilmi •e koruyabilmiş Tiirk UrOI •e Afyon, Qankır1, Moonr, Bola, 
~ V •rol · yerinden kAlktı. Ta
•oaıını eline alarak: 

imza meraaimi ıkmal edilin· heyın teklifi ile B.M.M. reisi ıdari enaümeolere ıeçildi1er. Teş Uroklarıntn bulundukları yM· DeHll, ordndan derlenmittir. 
ce Oan endııtele~ini dagıtmaga Kazım paşa ittilakla kurultay kil edilen dfüt ilmi komiıyandan: Jerde de binden artık yıldanberi Tarama dergisi, Sayfa 3967: 

~ - Dogru cel'ap •ermezıen çalışarak etıafrna baktı . 143 hl- başkanhğıua ıoçildi. Dil kararlattlrmıdarı komiı · tiirlü ıiyaıa ye baıkıu l'e zor• Aoon oiban, dünya kainat ma-
''•nı patlatırım diye baj?ırdı. la y_,rınde, korkunç dramm me- Kazım paşa ıürekli alkııtl"r yonunı : logo onları öz Tiirk dili üze- nalarıoa eaki bir Türk ıözödör. 

fi 148 bu clefa tahmin edildi· şom tellalı gıbi dornyordo. arasında küraüye çıkarak not· llartayan Ahmet Oevdet, Ha· rinde işl9JİP ona yUkıeltmekten Aduo, Ajan, Aoin tekilleri Tar-
t Gden daha çok eakindi. Yerin· ..••..•.... . .•.•••• kano ıöyledı ve bitirince ko mit, Ziibeyr beyler, Pr. M~a- geri bırakh. Bn çağ1arm ıiya1et d1r. Kotarga billgde radolf 18.· 
'il lupırdamadı 'Llle.. Şehrant ll&r&Jıııda 'liigün bü- rultayrn başkan vekilleri ile nioof, N•im, Hazım, Yıııof Zi Tff din kurumları Tilrkç.-yi gatıoıo birinoi cildinde Te büyük 

b - Ieteraen tf'crübe et. Her yük tenlıkler içinde d<ı•am edi- yaz~anlarrnın seçilme1111i ileri ya beyler. yükıl'lltmeğe çalı,mak ~öyle dur- Türk lftgabnd• Uygur •e Qagu• 
•ide benimkinin kurşunu daha yordu. Dekoratörler ıarftyın hii· eördii. Fıloloji komiıyooona: ean tenine olarak onun de.1terH tay lehçeleri olarak kt1a1ı rab• 

''•I •eııın kıafanda patlar delli. yük salonunu biubır g'lce ma fhrabfm N'•cmi bey bıtşkan Ali Oanıp, Oafer oğlu Ah· özünü bozmak için ellerinden guzide Tiirk dlli l~iiatında, Pa· 
" - lste<hğim izahatı •ttrinen eallarındaki gihi insanı hayretten vekilliklerine T. D. T. O. retsi ın6t, Huan Ali, Ragıp, Hulftııi geleni yaptılar. •e De Kurtey lôgatında, Nui-

lla biıı frank •ar.. hayrete düşiirerı hır tarzda ıüı- Te Maarif Vekili Abidin beyle beyler, Pr. SamoiloYiç, Süley- lşte bunlardan ötürüdür ki nülmoritte Yardır. 
- Verecek izahatım yok.. leınişferdi. Oan biiliin dantli1e- Borsa meb'oın EHt beyin seçil- man, Abdülkadir bey, Pr. Za· bugün yaaı dilimiz öz Türkçede Taram• dergiıi ıayfa 2008: 

1 - Oraya gitmemi niçin iıti- rine ayr1 ayn telıt>~:ıiim ediyor- me11ni teklif etti. Ve ittıfala ka- y"nckonky. ayrılmı' hambaşka bir kıhk Göçmen; ikiıl de muhaoir mi-
Orfar! du. ~ali nııdıi.fılın n ımnayi bol edildi. İRtilablar komieyonuna: almıt bolaouyor. Bonunl" bera· na11na olarak derlemek gi•çkün· 

- .Ne bile11m lıeıı! Aleminin en marııt ıimaluı, bu Kurultay yazganlıklarına yine İbıa.u bey, Fuat p~şa, Ke- ber öz Ttirk dili u1uı içinde den gelmittir. Göçmen, Bayça1· 
._. - Söyle be ad"m, iıdinoı- geoe harad11 toplaumışlardı. lbralıım Necmi beyin teklihl~ mal Oenap bey~ M~bmot, Sadi, yaşamaktan ahkonamamıştır. ları •e Songur~a~, göçkö~ .oa~-

' mani olmak mı iıtiyorlar' Oan te\)ossiiın ed1yordu ama lemaH Müştak, F•ik,, Reşit, Refet, Saım, Alı, Sobeyi beyler. Ancak yatamakta olan öz Türk- rıl<lan derlenmıştır. Her ı~ı IÖ• 

\ 1 ._ Ben i(eYa(! Ter~ege aal~- rrıhooua: ıd.eruılwJer:ınde endişe. Refık, Ahmet, Hakliı, Soba bey- Oramer komlıyonuna: çenin ari olarak daha işlenmemiş geçmek kökünden gelmektedir. 
11ettar değilim. Bilmeeiz ioap leri feTeran b•lindt1ydi. Kımhi· Jar ıeçilmişlerdir. Ahmet OeTat, Besim Atallly, durmasta oldugann aoı olıa da Banlar araııoa bir ayırdım ko1· 

~er ki teşkilatlm:za dahil olan- bılir aar,.yıo hangi kö~esioıte 1 ebrtk 7 elgrafları Foat, Raif, Hıfıt Tevfık, 1 bra- açıkça ıtiylerneliyiz. Dilimizin mak iizeıre gi)çmen daima aey-
~r. •ldıkları emri ifa ederler .. puın kuran meçhul düeruanları Kornltay başkanı kurultayrn him Neomi, M. Beha, M. Beh · Hğlam temelli, düzen •e türe· yar bir halde muhaceret eden-
tinakaeasız ifa ederler.. kendiıini gUzliyor<lu. Ah alçak- açılışı dolay11ile gtlen tebrik çet beyler. Jere dayanarak işlenmesi, geni o ter, göçkün iıe bir yerden baş-

'" ; Alil, ala... Hiç olmazaa lar .. Kimbilir ue korkunç bir telgraflarma oenp yerilmeıini Ü9 idari komisyondan Nizam. letilmeııi onan bngUnün üııtiin ka yere bıcretle yerleşmiş olan 
lô ır uumaranın kim oldngono facia hazırlamışlardı. Hu daki· teklif etti. Ve kabul olondo. name komiayoouna: bilKi Ye bilgin dili kılmıuaeı mAnaları da kollaoılmıştır. 

Yle... kada diişmantarmın davetine Telgrafl"r araımda So•yet bari- Ünioreite rektoro Oemil, lı- erektir. Tarama dergiııi aayfa 54210: 
lı - Bize ıual sorulmaz. Söy- icabet ederek NiiWhafon'~ git- ciye komser "Yekili Krisiuıky mail Müştak, izzet, Ülvi, Reşat g Birinci kurultay hu yolda ilk muhit manhmadır. Qenilmek· 
l'hhileoegim biricik ŞfıY budar: medigine adeta t~esıüf tıdıyordu. yoldı&ştsn Hariciye Vekili Te•fik Nnri beyler ve Saadet Zıboi ha. verimli a.dımı attı. içinden seç- ten gelir. Dedekorkut kitabında 
r ltırı ıaat 12 baçuk trenile ha- Belki de bu dıneti kabtll et- Riiştü beyefendiye galen telguf nım. tiği umnmt merkez heyetinin Hiyanki lftgatında ve manilerde 
•kete ınecburenouz. ıeydi orad& bir anlaşma temi- okunuak şıdıtetle ~lkışlandı. Takrirlar l'e teklifler komi11· gflceli gündüzlü 981ışm&1ile dil vardır. 

Oaııın go" zlerı·nde •im•ekler · f f k 1 r kurtuln• T ı f d T d · · t 5""7 11 k " v nane mu•a " o u , v e ~ra şu ur: yonuna: iai iki yolda r.ok yol aldt. Daha arama ergıaı say a ıa lcı.o .. t k ' . b .. . ... k bT d. e· . tt F F k ,, y he • r, o e ııı te eatıumnnn ay- mukRnleııini hazırhya ı ır ı. 19 Doııt Türkiyrı Ounıhnrıye - Behiçe oat hanım, ai , bugüne.len yaban< 1 sözleri atarak Donıak : Oamodiye demektir. 
'nııyerek: olmazsa dii'}manlaıırn tanımış, nin Dil kurultayı açılırken ıize Re~kt, Ferit, Zühtü, Hüsoyiu, yerlerine öz Tiirkçe sözleri kul- Donmak.Ve don sözleri herkesoe 

)ar~. Bu sonunca ihtartlır di· müdafaaaı için hangi va11talara en hararetli eelamlarımı takdim Namık Şeref beyler. laıımaga alışmış bulunnyoruz. bilıoen sözlerdır.Fonssk şeklindtt 
müracaat etme&i lfizımgeldı~ini eder Te bu ııelamlarınım Kurul· Bütçe komisyonuna: alınmıııhr. ""°' 'rt 1 I . ikinci kurultayın dil işini daha v ııU6rdilnc'fl ~ &81 aalamış olurdu. ~ımcli ise ka. tay reisine arzını rica ederim. Ahmet hsan bey Nakıye . Tarama dergisi sayfa 178 12 

' çok ye tez nrımli yola koynca· 
l)•tnek Ki Onlar De.,.11... rarsızlık •e müphemiyet içinde Knrnltny" Reisioumhar Gazi hanım Refet bey (Urfa) Salah . . 1 ' k: ' Yaka: ikisi de (lihet demekLir. 

a ' . .. ~ına gtiveoıyornz. Bu rnan "ı ın -
\ .liapı açılındR Oanırı gözleri her Ş"Yi l>eklıyebilirdi. Onların Mustafa !Cemal hazretlerinin Oımcoz hey, Selım ~uzhet beyler oi 'l' iirk dili kuroltayma kutlu Yaka söz ii kıran taraf ve cihet 

1~rnaştı . Bir adım geriledi. Yıl- intikamrnı beklklyeb
1
ilirukl.Neredeo yükıek ve bilgili idaresi altınb~" se9i

1
1diler.. çalışma dilerim. ( Başkan paşa.- manalarına Oamililbiknyat kita-

\t~aa kafa.mı jşgal eden hayal, ııa11l n ne va ıt ll\fe ete g•çe· t~bakkuku ~iiphesiz ol~n ~n il- . . lnab~m NPcmi hey Türk nın nutku her yerinde siirekli bında ve derlemede vardır. Mut· 
, •nın ilahi, tebe1Bümler ıaça· oeklerdi' yük mu•aftakıytttler dılerım. Dıh tetkık umumi merkez he· k 

1 1 
k 

1 
d ) ladan belmişse de bir çok yer· 

' ö Bo üzüntü kadar man11viyatı Hundan sonra letanbol Tali yetinin iki Kenelık faaliyet ra- " 1 ış ar ~ ar~ı an ı • k .. ıerde knllırnıhr. Kar•ıyaka sösü 
• 1 1•klaşıyordo. tede, beyaz 

0
.. .. . Ba oz Turkçe not un goz v 

'klarrn bir bahar hal'all ya- bozan bir tetY olamazdı. ozlerı •e belediye reisi Mohittın hey poruna okndn ve oflleeye niba· .. T .. k k 1. de l•undırnd1r. K1ran mukaddem 
... , ·· d - önüne koydoga oz ur çe e ı· 1klar1 biiyiik 118 ıonda Rezan görünmiyen duşmhnı arıyor u, tarafından f"bir namına Kurol· yet Yerildi. tuledepte ve Uadlofun ii9ünoi 
~i k k ,.._ melerin izahını aşağıy~ vazıyo-
1r .,..11 •lbiıeeile ilırliyordn. Gencı · ihtiyati bir tetbir olara bu geoe tay relıli~ine gönderilen me tnp Jktncl ~lss ruz: · cildinde Qağl\tay Jehçeıindeıa 

... ~ ... oanlı cazibedar şiiri ilerll- daTetliler 11kı koııtrola tAbi hı· okundu. Ve alkışlandı. 20 dakikalık bir dinleyişten 
1 

_ Ba,kan: Arapçtada reis, olarak kenar manaıına yazılar 
\\'411. Re,zao bu geoe HTdili tolmu,ıardı amma o dü~manla- Türk dili Knrnltayı yükHk ıonra avılan ikinoi cılıe Ahn1et ki kıuk ye kırag ıözleri de '- ' ı · . özti saten bat demek olan reiı · 
,.,..,. .. "-111 karllı olaoaktı. Eşelz bir rıoın ne kadar akla ge mıyen rt-iıligine: OeYat beyin tHlıun dinlenmeaine bonlard1tnd1r. 

• lll9Cmaaıı halinde olan bütün hileferl" eu sıkı kordon hatlarını Dolmaba~çe 1&rayı ha1redildt. Ahmet Oe•at bey bo ten gelir. Türkçede de b-. reiıi Tarama Jergiıi ıtayfR 175' . i!"IUk bazineaini Oı&na ıonmak yardıklarını bilirdi. Belki de bir Büyük tef in yaratıcı Te. ~a- usun tHinde Türk dilinin yapı · demektir. Bir de kan, t1ki geti- ıiya1a Arapçada m&1tıuı •e müo· 
• 11 •·b ı d v·· do numara •eya 78 le karjlı kar•ıya ,atıcı d-.ba11odan dogan Dıl ın- 1ı, karekterlerinl n Türkçenin rilerek batkın yapılmı,tır. Bu takları o!mıyon eeyaset eöziiniia ,_, - ıraız Roıyor o. uon • ' ... " k 

1 
... b ·k· 

" il heyecanı pempeleten cıehre· geleoek, miHhio bir düelloya ı • ı 1 ı yıllık hayırla bir Bit, Avrnpa Haanlarile mukR· ıöz reiı manaaında Te ba!kan kayna~ı 'l,ürk9e yaaa oldogo "D• 

\"de okunabilirdi. Gelin doTağı meobur olacaktı. Y1'bat ta .•. İşte çah!ma dene1inden ıonra yeaeıini tahlil ediyordu. Tezin şeklinde olarak diTanı Hlgatı !atılmıştır. Yaııa, nizam kanun, 
t 'G heyecanı, bn robi şaşkınlığı a11l bono aklına getirmek bile bugdn ~ynı 9at1Dın altında okunmuı yarınki oelıeye kaldı. Türkte de Tardır. oez" manalar1Da gelir ki arap-
'l>arı.ll giiglerden ıakhyordo... iıtemiyorda. Öllimd_.n betber bir topl_ıman ıkinci kor~ltay i_1e ?Rh~ Ve 18 d• Kurultay ba,kanı top· Tarama durgiRi aabife 65.!2, çada ıeyaaetin manaaı da ltudnr. 

Oan · ı· · l k ı l 'ey olardo bo geoış Te daha Terımli hır ınkı· lantıya ıon Terdi. ayna demektir. Farsça ıamlan, Politika ınanaeına kullan1hr. ti , eevgı 111n n Q ona g - •• . . . 
~ae hayata yeniden 'kaYoşto : Dekoratörlerin fantezileri bö- ••fa d?gru yürürken ıkl ae~e Kdzun PafQnın Nalltn aynamn da Törk9e ohloRn an· Yeni n sonradan uydurmadır. 
~ :- Atkıw ... Mukaddeı ••kım yük 18ıonl•rin muhtelif kötele- eYl'elkı teref Te mazhariyeh.n htanbul, 18 (A.A) - Kazım laşılmaktadır. Göz kökünden ge· Başınli gelen hıutı Tiirkçe hir 

11 'nı ... Dire mırıldandı rinde itina ile hazırlanmış Şark aziz hatıraııoı mübarek hır paşa hazretlerinin Kurolta1 bat len gözgü ıözö 16 ıncı ana ka · çok kelimelerin başında daha çok 
t ..\rtık J~ryiizünön e~ bahtı- köşl'lıri vücoda getirmitti. Şar- emanet gibi taşıyan letanbollu- kanh~ıoa 1e9ildikten ıonra ıöy- dar tiirlerd• bile Tardır. ye daha gtııi' olrua mırnaeını an• 
l' 't. adamı keudiıiydi. Nik&h me· kın aeçme mamulatından bir lar ••birlerinin tarihine ba'h ledikleri nutok 'odur: Süheyl Ye nnbabar tereli· latır. Meaell iı kelimea.inin ba. 
1~'1 ıniniı1 •apılaoaıtı hilyük ıa· me,lıui andıran lın kö,eJerde, baeına bir kıymet Hade eden ha Reiıicomhur hazretleri, ha- meai ile tobfetüzzeiyede tefıiri tın• s getırilerek ıiı yapıhr ki 
"'n" " e •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• d ~~ llıerken 4'lini yan oebine genif minderler üzerinde çiftler aşk haTall i 9ınde Oan Varolun oımlar, beyler: ıurei mülke Te Azer! lebçeıin & ıeın geniş ve şomullö 'ellll 

ta. Orıla tabanoaeanı yokladı. uzanmıtlardı. Oan Varol, işte yanına yl\kla,mıt, Rezandan bet İki yıl önoe yine bnraya olduğa gibi Ankara, Buna, Oe· demektir. ~~aa:ının batıoada ge-
bo gönül açau köşelerin birinde on dakika kooaaile yaln1s görüt- toplanmıt olan birinoi Türl dili belibereket, Kırklareli, Konya, tiriler• ıiya1a yapılmıtıtır ki 1•• 

<lt ~1•raeını .. a .. ıuda RHan,fee•giliıile batbaşa vermi,ti.Tath nıeaine müıaade etmeıfnl yal•ar- kurultayınna değerli çalışma 9a. Ka71erJ, Af1'>0, Zile, lxmir, Hmo eo yii~aen \'e fllmil met• 
}j-llııa ttlini haranı• .. ınlrıyorda.: 11ir• bfhımeleri ahında danı· mıttır. Böyle bir geoecle Jıteo gını bugfio tatlı bir HTin9l• Tokat, Gire80D, Bola, BIAsis, homnna ifade ader. KamaHUI .. 
._,~~r•t •.• •J an nynı hararetle ınu . t•n .vorulaa ç ftler, at..- babaetmek mUnaMbetıl• bir f8Ydl. anarım. . Malat1a, Ktitabp, Ka1tamooa, kide kelim• •er•Ht olarak b ... 
>•• ' 1e <-tıoıynrdn . ~ileri tıtri· li t.eYdaıedeler hep borada Bonon la beraber itin mtlıtacell- . Bınno11iode oldnjta _gibi ba Diyartbeklr, Van l'• Seyhau gibi/ rekeUeadikten , .. m&naları .... 
~ t, t"•an .. : ıın 't<•k .• ~.;.. hlr tt)li h•.Y"Oalllarını bir birbirleri- yeti bu mtl•adenla fa•I• görftl· ıldnel karaltayda da beaı befkan bit' gok yerlerclea ele derleomı,. rildikteo aonra hu iubat Teri&. 
)'~ l t fan :\'• l:d• <•ın ııg.. :ıJ&!A,. l l · 11ini c ·•,.luindo :lkayorlardı. Btl- memNini .iıtil•a•ı ediyorda. . 199tlt~niüen ,.k m~tlayam.Dll tir. mektedir. Seyaı.-t kelim .. ınia 

f>Ju.. y\;P. l.ıır ııf'kelin müclthii ram bta 1 - ,'iMa.,. - blrlltı, •I !ı.lrll&laıa ....... Tarama ••rıl81 ıabif• ı&34• - Lltfnt çn11Wz - ... 



~Rhife 4J' fent Asır 

Kuıultayın Küşat Resmine A;t 
aslı ıeyasa ışeklinde btr terkihi 
Töki oldnı?uno ihni Kemal tah· 
kıkı tcrıbıl kelimtıt ile ace iı 

mindeki risnle11inde beyan et 
mf'kteclı r. Göriilttyor ki eeya1et 
kel ı m.-si n ın (i7. kl'.ik ii A rnpça 

d.-,ı?ıl Tiirkçe·dır. Kamusu Türki 
cılt 1 :-\ayla 754 15 elin Arapça 

"'Y''"'' hn ı(iziin ldikii Tilrkçe 
olıhıJlıı :ııılaşılmıştır. Me~bur Al. 
mRıı Tiirkolo~larındarı Pr. Fon 
GRlw~·rı Uygur dıli ilzerine y11z· 
mıı: .. ı.Jııkları analyt11cher indt>X 
zn d··ıı fnnf erışten ııucken t1er 

Tüı kı~co" turtan teate adli .,ıı 

dehle ıtynen ılin kelimHi Türkçe 
olarak yazılıdır. Hunnnla 110S?ca 
deu keli muinin de yakınh~ı T:\f· 

dır. 

TıHa ma dergilıi aayf • 197 16: 
Kurıım: teeiı •e müef'ıeH mnnA· 
ııoadır. Tiirt dıli lft~11hnclan 

tHiı maoaıma tıuannu,tır. z,.ttm 
knrmak teıı~ demektir. A hm 
aatım ~ihi gıhi knrıımdA knlla
nıhr. 

\la11ıtaları: 

.Malzeme 
Yol ııJtılAbfıuı 

Yollar venakıl T88\, 

Demıryol Seınatör 

Yol- osolii umumıye 

Oer •e bıueket 
Yol tamıratı 
Muka•emot 

51 ı,ou 

78 1,64ti 

17 323 
63 1,141 
3t 667 
20 366 

47 391 
7 1i6 

14 279 
6 105 

19 361 

5 92 
4 73 

öô ô6 
8 15• 
8 146 

28 30~ 

J ;j 2<18 
2( 4.65 
5 '18 

12 227 
6 115 
5 1rn 
7 lt7 

Tafs;/Bt 



• 

• 

' 

~·· ı\ Q'oıtot 19S4 
s/.,4 
!l~n~8·7Y.~~D0~.lı!Ul7'~l· ~lr-ı,,'f1fn ~.,,., .,,, ~ ~ . BBJı~ 
§ = § ~· = 
§ Yazan. ; .A.n d.re 1'1.X:alro = 
§ = 
~ "TL-=- = ~ .... Ü.rk.9eye_ Ce-v1:ren. ~ .N"a•...:!_"!o_ hi_ Ei:sa't :;:e 
s -~ - Birinci Kısım - = 
i ilen, Istırabı Seyretmekten ibaret i 
i Olan lasani~eti Beğenmiyorum... f 
• • 

- 57 - : • 
Bir · . 

lıuı arkad,\şın dR yammJa J rabı ıle temaea gelmteU : Oltası-
tııı11'11'llaeı sanki bu tebdıli kı-ı nın o.cnnda hahgı hiıuıeden bahk 

etı ı a . . 
deıı ınaıuhyordu . - Ve t910- aYoıaınrn hn ııözii onda, kaçıcı 

gelen l. b f r k ı~,. . ı1r ora epereet ı 15a- hir clındarhgı kojtmaga movaf· 
ı,,,. 1 

•le de papaıı incitmek is-
..,.1y fak olmıtk11zın, bati hir hiddetin 

~I '•ruu. Hu sabah, gl'IÇt'ID ara-•r dogmasına ıehep olda. 
dı1 

1
• daldknlarca c tek, çift > 

& ea - Beni iyi dınfeyiniz, dedi. 
'•tı Ytnış ve bıınanla da mo-
"-t.'k \)lup olmıyacajtıoı öl?ren Ben iki saata kadar adam öldü. 

~İılde 1•.t~.•nıştı Kendi kf'ndin& reoegim. 
r,t 

1 
tlı ıdı. 8mitaon'Ja konuşa Hıı eefar gözleri Dl kar~uun-

ı,._~•q kazg-uılaktan ona kurta. dakioio gözlerıne dıkti. Titre-

lL. rnekte olan aag elini onun yü 

"'llq kı.ıgıu!Jk da papasın gö· züoe kadar, selıepsız yere kl\ldı
U,1.&tn .kaçmadıt takat mahiye- .,arak bır ynmrnk halinde sıktı: 

'-1>0 edemedi1tinden sordu: 
r-. - Hala eıJki bakışlarımı 

..... lıahatı.uz ınııanız' görebilıyor mosanoz' 
' Hayır. 
lt.L· Hayır. Ynlnız. Gene yalnızdı. 

~ ~· "-I hocasına ka.,.ı aeygiıt 

1•raı da kini Yardı. Eli •oa~ı ınerken ona ıılkeliye-
bttyar Çen'in kolam' girdi. oekmiş gibı papasın yakHına 

itli, ..... ller gün sizin için doa takıldı. Papaı elıni onnn elman 

'lQ orunı, Çeo. TerkettlRinhı ima- üzerıne koydu. Yolun ortasıuda, 
1erine ne"i bnldnoaıı. d .. ,,... h k d 

Onu senelerden beri tanır, ağrılarda ve soOuk 
algtnlıOındaki çabuk tesirini bilirsiniz: 
fB markasıntn tekeffül ettiği ASPiRiN, si'zi bun· 
d~n sonra dahi memnun edecektir. 

İktisat Vekaletinden: Qe .1 o,.,u~mege azı r i i a aın gı bi, 
b tereddiit ediyordu: ı k V ··d·· ı ı , böy eoA ıuşı kar~ıya kaldılar. flkı\letımız ölçiiler ve ayar mu nt iiı,?ündo açık bn onnn 

1'tdi~ ... BAn, bahtın alaka gös- Yolculardan biri kavga oluyor YRzift'lf'lre hirtııl elElktrık öhiirii mekAnık <>'çiileri miitehaHııı iki 
1 ınsanıaolardın değiJim •.• zıınnıJ6 dıırdtı. Fen miişın•ıri ile hırisi kimya öhiirü e1ektrık diplom mtihendıs 

4,t; Qen dünyada yalnız saa- _Sonu Var _ veya doktoru ve bir yüksek ıni.ibend11 mektflbi voya Ünivenite 
egiJ, sükdu da vardır. fon fakiilteJerindAn tnf'?.an olmak iizere iki la.lıorataıır mühendisi 

}()~~ l:layır. Henim i9in ıükt\n 
llr. 

' llerk · l> eı 1910 ••• 

V., ~tıa~ gözlerini yomdo Te 
'ld 0 1Qndaki bir körün kola 

ll~llnu unda. 

UQ
11
' ilen ıü ktlrı araıoıyoro m. 
~". •kaini arıyorum. 

ıe~ tıı:naon yürömeıte deyam ede· 

Dr. Ali Rıza 
Oogum Ve Cerrahi Kadın 
Hastahklan Mütehassısı 

ve Demiryollıuınıla vagon ve ha <öl muayenelerinde çahşhrılaeak 
Üniversite fen fftkiiJtslerinden teknıkaın, Hol>ertkoloj veya Sanatlar 

mekteı>leri makine ~nhelerınclen mezun iki, Ankara, lstanbol, 
Saın!'un, l\lersın, ve lzınirrlekı ülçiiler ve Ayar mıntak., başınü· 

fettışlıklerınde çalıştlnlmak ii:ıı.:ere de 1:3 Ryar Fen memoro ile 
mildürllik hüro işleri içın iyı tıdısıl görmüş ve tecrübeli bir 
wiimeyyiz alınaoııkhr. 

1!\·n ıuii~avırliklerindc>n başka n.ç1k vazifeler için .Ankarada 
i>lçüle.r ve Avar miicliirliiı?iiode "" hranhuldı• Marmara nuntakası 

Qen•e hakt1: 

ı,IQ' Size aradagım ımaoı bo· 

P.&ştu rafı: Keatelli cadıle 

sinde 62 numaralı muııyono
baneıünde her gün ı::ıaat 3 ten 

sonra bastalarrnı kabul eder. 
. Ô!çüler ve Apıı· Haşmüfettış1iı!?ıncll'\ ohlıyet imtihanı yapılacaktır. 

'd'~•rnı kim ııöyledif 
'ı"' liangi 11iyasi inan dünya 
"h Çekrueıkte oldo~a azabı he-

• katabilir'. 

Telefon: 2987 
s 7 (248) 

Satıhk Hane 
DeJtirınendag Halil Rıfat paşa 

cı&ddetoıinde U.ecep Rıta sokagınd" 

·-~~ Ren bono heıaba katmak· 
~e.i . l\ıaltmağı tercih ederim. 
~~ .. llıade... in11ani bir h•l var. 

·• (5) numaralı hane havası ve maa· 
ıfı'" ıae, ıetarabı aeyretmekttm 
'l)t et ()lan ıusaniyeti beğeoml- zaraın gay"t giizt'll, ii9 katlı kargir 

11tb. bioa kumpanya suya ve elektrik 

u~t' liaşka bir tiirlüıönün mt11· tesieatinı havi biiyük tıu!\çaaı ve 
~ldnguoa emin misiniz, Qen' biraz bahçesi vardır. Evi görmek 

l~t borun: Bunu izRlı güç- ii~ere aynı mahallede bakkal 
"~'k lk 

Hu ınttibandan Cince açı :acak ve 15 giin NİİTf'Oek olnn hnzırlama 
kur11lArındR gii:Herılecok nuıLri ve ameli derelerle dılekçıltırin 

bılgıleri tazelt•etirıleeclitır. 

İmtihana girmı:-k hıtiyenlerin en gf"~ 25/8/934. akşamınc kadar 
Ankaradl\ ölçiiler ve Ayar müdiirlüıtüne vorıueleri veya göııder
melerı J:1zımgeleo veıokafarın nelerden ibı.ret baloo<lojta, kurs 
pro~ramıt verılecek ücretler ve saır şıuttar AnkRrada ölçüler ve 
v., Ayar müdürliigiinden ve lstırnbnl, Samsan, Mersin ve lzmirde 
mıntaka ve ölçüler ve ayar başınüfettışlerinden sorolap öğre
nilebilır. 

Ra nzıfelH için bandım eYvel müracaat ederek imtihana 
girmiş olanlar da eıki miiracaatlarrna yeoiliyerek ve noksan 

vesıkalarıoa t"ıoıuo laınahdırlar. 
20-21-24. 346 (312) 

~~, ... 
Sahibinin Sesi 
EN SON ÇllAN TüRKÇE PLAKLAR 

SEYYAN HAl\I~l 

Al 1769 Yeşll Melek , ~okstrot 
l.mutma Beni lanı,.~o 

;\IAU.MUH~~ HA~DA~ HA'l" " . .,. l\lU~'l'Al<'A H~~V 

Ax 1770 

Aı 1771 
Ax 1772 

• . . ~·· ... ~ . _,u.et) 
ıHAHlUURI:.. /JAfvDAı\ JIAı"vJM 

/((ln Aıırsm AUCU()U 

__ A_·1_0ŞERREf HA/\ı ' 

Hüseytn 1 ürkU: Sevda peni 
flicaz Türkü Bakınız Şu Geline 

ZAflıDE hA.\/M 

Şu dat}ıll anı.ında Siyah duman var 

Türkü uzun Kavalı 
SUHE rLA BEDNıYh. fJA!vıM 

Ax 1773 

Aı 1774 

beyo.ğltl Güzeli 

Mahur Şarkl Sazına tel batJladım 
HUSl· r 11\ HÜS!vlJ BE. Y 

Ne/es 
Sevquıge 1'1intıl 

'. r: · - "' ... • . ' 

. . ~ . . ~ . .. ~-· ~ . .. . ,. ' . . ' ~ ·: ,._ 

Makine Ye inşaatı Bahriye Mütehaasısı 

ETlJP UEMAL 
Hamur 
Maktnelert 
M üetıs~~eıuı n 

rnaıuuli'l.tı 

olar:ık 

:1.0 
adet ıııRkine 

r zm ı nltı 
fa liyetı <-cl ı r. 

A lakndttrl~ -
rın hu makine
lerin fılalıyet 

i\1akine ln1alathanesi 
_N ll lll!Ha öO 

tnrıları lı~ k lo ıufo ma li'un:H al m:\ l:u 1111 ta v~u ye ~derız. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yal}hane \le Un Del}ırmenLerl 
t <; ı n hılnmnm n l:l t vo ı rnrı 1 ed\lir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazozyen Bilumum Deniz Jşleri 

Her hoy(!a ve her kuvvet Dnrbinler, tnlombalar 
te~ısatı mihırnikiye asanı.ıör ye 

her ciııl4 mahrnkat üzerine vinçler ve sair ı~l.,r Jernbte 
ve kahnl «>dilir. 

~'t• 8 at hir ba~lr• insaniyet Ali Riza efendiye ve pazıu ı 

•~t ~t ki yalnaı bundan da iba hosmmnd" TılkiJik oaddf'sinde UrJa lcrasındıın : v k "1 tte ç k 1 . Q T 
"~ildir, . eczane karşısında (155) nomarah 1·91nBai:a~h.doarcovna•ıfte:e1inkiıyniısottifav8el e a e n 1 arma .. ~~~~ w •• rta icaret Mektebi 

~,1,~ Ôlttmu hangi ııiyaai inao fırın müsteciri AH nhbi efendiye " 1' " • M d 1 d U 
ln ka.ldırRcak.. müraoaat edilmeııi ilan olonnr. OİOlf yazalı hır kıta bağın açık Şimdiye kadar Tt\Kalet VM• u ur ugu en: 

liln' Sizo ~iik6o aramadığımı 8 7 8-6 (298) arttırma suretile Ye dairede miş otdngumnz vekil " 6 aYukat 1 - 15/U/9;14. tarıhioclen 1/10/9:34. tarılıirıe kadar kayıt uuı· 
'diı:n. --~-~ .. lllll••~---- meYcut şarın,me mucibince pa- lanmızio Jcaf(eıi tarfımızdan ameletıi yapılacaktır. 
~ Sükftn.. Çocuk Hestahklan ı raytt çevrilecektir. sarahaten azil edilmiş oldugon- 2 - Hiri11ci ııırııfa kahul edil~cek t•leuenin a~Rıtıdak:i vesaiki 

..:P:• sustu. Yürüyorlardı. ~iütehassısı 1 - Süt pınan mevkinde dan badema namımıza vaki ola· ihraz etmN~• IAzımdH: 
~~t, ıaYl\lh çoouğom, diye O kt şarkan emyaJi metı like; garben cak her tiirlö rnuamelatlarımn A - Tik mektep ~ahadetnıuoflt1i 
l .. h o or J . 1 Ak B - Hüviyet cii~cfan1 
~'-di aşladı, her biriniz ancak yo : şıma en bmvali metru e; mefsuh ve keeolemyekön oldn-

)(ltlllt .. ~ı 9ekti~imia acıları bili- Al'ı A~a~ oenubeo tarikıbas ve emYah gunu b ve ilii d . o - Sıhhat. raporn ve ıışı kagıdı ... metrtlke ile mahdut Te 11040 eyırn n e erız. Q - 4,50 X 6 eb'adınd" ır.ltı adet fotoıtr.•f 
ı~mir: Hirgili zade 3 - Ey 1 fil mezuniyet, ıkına! Te dobol imtihanlarına 119/93' 

..... '1 Çenin kolnn 11 '"tkıyordo. metremurahbaı miktarrnda bir H h .1 k '>0/9/l\ >4 'h ı1 1 .... 
0 

• Hüınü tari inue ba~laoaca Ye :... .,;) tarı 1n e nı ıayet bnlaoaktır. 

'1~, 1 Sanıyor muennuz ki ha kıta çekırdekaia bağ içinde 23 Izmir: Birgili zade 4: - TedriKata 1/10/9:}.t ıarıhinde bllşlanacaktır. 
''" en dini olan bir bayat lıl'lr l zeytin ağaoıoı Te bir bap damı ı. H•ıı·ı 16-18-20-22-~ô 3377 (287) " 1 kametgahlarım Birinci h • 
d'tiıd.~nı bir de~işi kliğe maruz Hinem~eı mu tevıdır. Kıymeti 700 lira ve 3458 (31') ır t Kordonda Tayyare ( ) liraya ha~ineye ipoteklidir. 

l~· civarın<la 222 Numaralı eve ~"'-':!!--..--•••••••I! 
dıı..ı... 1

•i de kaı·ıırlllll\ 1 · · 2 - SatıA Urla ioraımda O kt ııt,,ı u giiz erım nakletmistir. HastslRrınl es· '( o or 
h'~letdı. • 26/9/934: tarih ve Qar~amba günü 
~ kısi g1hi lkinoi Beyler soka- K 

1 
s r,~t ıırıae, ~aııld sözleri hır sabit d 8 aaat on dörtte yapılacaktır. ema a~ı·r 111 ıtl ~m a 4. .Numnralı nıuaye. !l - Arttırma bedeli haddı 

t•tı <ııı sndaeı imiş gibi tek- oelıaııesırule kablll e<ler. 
11 "<1 1• kanonieioi bulmadı~ı takdirde 
~ 1.11.. 11.k· •f:ler ı?iin .veni hir de- Evin 'l'eleforıu: 3053 

l[ ~ müzayede hirinci arlttrmayı ta-
( .~ M u1&yenelıane Telefonu: 5342 'u ·~rı kip etlen on beş giin sonra ll/ 

-•tı k üt:vap vMmiyordo. Bo H: 3 (205) 10/934 perşembe gütıö ayoi sa-
drı~ "flılır11len bahsediyor ve --
f tuJ·ıı .. . Manisa Milli Iiıulak Başme. atta yapılacaktır. Bedel yine 
~'ıı ~· tioylııyordo. O da tıpkı 

1 
haddi kannniıiui bnlmadığı tak-

Memleket Hastanesi 
Dahl/ige Mütehassı8l 

Muayenehane Bırınci Bey

ler ıokaitı nnmara 86 Tele· 
fon 3956 '' 1hi kA 1 d.. .. . . 1 ınorluttum au: 

'!>r ' n< ı oşunceıını ya- dirde 2280 onmarah kanon 
ı· <1u; ı . . .. Geçt>n ilQ Hanelik bedeli 150 · . Evi Karantina tramvav oad 

t %titıı 1.\rap blr vaoottan M k hükmü tatbik olunaoakhr. deeı· karakol ka .. 
111810

..1
9 

N. A.1:.96 ~, ı "'' 1 k lira olan ve aniıa mıota Tası- •.., u •• u ~ • ııl\ . ıa~ a bir ~eydi o. Sol 4: - İpotek ealıibi alacaklı- Telefon No. 2545 1 nıd, ~arıta ve bomba Ye aag na ait bnlonao Gediz ve ayak· larla dijter alaoıt.khlarm gayri (863) 
1
't ,1,~~ .l<ol; cHer giin yeni ları kum Ye nif çaylan &Kydiye menkul ilaeriodeki haklarını Tfl ill••ı••••••llllli•lllİI• .. 

..... (J''klik.... rüıomu 30/8/9Si tuibine kadar faiz ve murat ile irtifak bak- cekler ŞRrtnameyi okumuş v~ 
U~tı ı.. ~il, tanrının ıızı gnrur- olan larma mütedair O)llU iddialarım (iizumlo ınahimatı a)mı• 'Y8 gayri ~ l[tı miiddet içinde müracaat Y 

HARAÇÇI ZADELER 

Ucuz ve sağlam sandalyeleri 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres: 1 kinci Beyler sokağı No. t 02 
l"elefon No. 3778 

~, ttarma~n için her gece nakı möıbitelerile birlikte 20 menkulü gürmüş ve bütün veoa-
'" 'ide.. . Tokuonda IHlZarhk suretile ihale t t M b il 1 1 ki 1 ''ht ... e~ını. E~er size teTazuo gün içinde iora dalreein• bildir- ibi kabul etmiş ad Ye itibar zmir Birinci ora emor re ma • 1 0 an ~· • 1 

'' 
11

"'
8

-

ıı11,. )) .,derıe kortolmu~ olnreo- edileceğinden talipleriu bu müd· meJeri J&sımdır. Akai bald• olunurlar. Görmek Te fasla ma- lağandan: sinde ••hh•c•ğuadan ~l \ !! 1111 08 

~t~,._ ~•ııin bir türlü bulama- det f9inde .Maoiaa milli emJ&k haklıuı ta1>9 eioilll• •bit olma- it.mat almAk iıtiy•l•ria Urla Bir borçtan dolaya I~tk.lar 34. Salı RÖDii eaat 17 de ili ı ı ı s: 
-., 0,

1 
ken~i bakıtınıaı buluyor dairesin• mönoaatlerı illa ola- dıkça aabf bedelini• paJl-.ma• icruınıa 3'1371 ••aarull• m- karfy .. ınd• Roee,.ın efeodıyR ca~ıodan talip Dla.alarao mabalh 

f). 'U. :trtık tanıyoram.. nur. 13-20 12'18 (271) ıundan ıu,rlt kalaeaklardır. raoaaUarı Jösamu iJ&a oluoar. ait nnt ıaeır.kllade 9etirdekli• meakirda bnhıowaları ilin 0111· 

" onun lialerile cl•til, ııtı· ı _ M.öuyedeye lıtirü ecle- U'll (81S) Y• ••ukı batıaıa toıaru h• ker- nar. 3'62 (311) 



~abtfe S 

Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandais 
Kumpangcuı 

U LY SSE~ -,.apu ru 14. ağustos-
tan 20 ağustosa kadar ANVERS 
ROTERDAM AMSTERDAM 
~e HAMBURG için hamule 
alacaktır. 

TELAM.ON Vapuru 1 ey-
1ülc1en ti tıyliile kadar tlojtrn 
ANVli:HS,ROTERDAM, Al\18-
Tl~H.DAI\l ve HAMBURG için 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 

Jzmtr, Pire 1 rlye11te ve Sa11ak 
için muntazam haftalık Poata11ı 

Seyahatın müddeti İzmir 

Triyeate ~,112 gündür 
Her pazartesi günü muTaııa. 

IAt ederek çarşamba gönleri ha
reket edecektir. 

İlk hareketler : 
20/21 A~ustosta: UNA 

22 Altastoeta : BEOGRAD 
29 A~ustosta : HLED 
5 Eylül : BRBlN 

Yent A11ır 20 Atndnı 
s 

1 1 

K Zengin ikramiyeli öküz 
baş K<•lman çivitlerile 

H t 1 
w [ < Bra88o • maden ci laııı-

H er pazar a ıp g sa DJU piyango biletleri gel-

--~~ !~t~:a ~~~ta::· 1 :!~u ~~;:e :i~it oi!~i:t~~ 
mızdan hare- ı Dahtlt Hastalıklar olan hemen depomuza 
ketle doğru Miltehassısı müracaatla biletlerini 
lstanbnla gi- Hastalarını Her gün Ö~leden alsrnlu. 
deı·. sonra Beyler - Hacı İmam· Asker markalı hakiki 

Fazla malômat almak isti Jar eokaJtında flit, Fayda, Kilsekt, Ati-

htaobul Stlrat Yolu 

~~_B'.&BY.& vapuru 

venlM Hirinoi kordonda. VA - No. t2 • Şifa Yurdunda la, Rlak Flag, Fll\yozen 
kabul ve tedavi eder 

PUROULUK şirketi acenteli TFLEFON No. 3331 sinek ilaçlarının her hoy-
~ine müracaat. 1 _ 26 (lO ) R.7 da kapalı kotaları var

dn. Dökml'sinio litresi 
TETJEFON : S6~8 B - d 

Pire ve Triyeste yolcular için •·-----iliiil-91!!!_19!1_•• ızmlr eledıyesın en: yalnız 100 kuruştur. Son 
fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. T. Boven Rees - Karşıyaka su teılsatı için parti naftalin geldi henii:lı 

hamule alacaktır. 

Svenska Orient Ltnien 
_ NOH.DLAND motörü on Yolcu ve navlun inin taf1ıilat mnktezi bin Leş yiiz metre kur· tedarik ederniyenler biraz 

k 22 A ı. t " ve Şu. f.Jimited ıo:un boru, musluk, kolye kap"lı acele etsı'nl·'~. 00 ·nz attustostan r,US osa J. PUSSlOH acentesine müra ~ v 

'L. d ROTTERDA MHAM Vapur Acentesi zarf Ja münakua ile 11/9/984 ... ı 
aa ar • oııat ediniz. ART• k f 1 ''b · · n .. 

G 1h C d St Sh saat 16 da ihale edilecektir. Ta· 1 aınaş lOya arımuın tecra "'8 ' 0 ' yapmıya ki• 
B{TRG, COPENHA EN GDY- Kordonda Cemal Oendeli ban e anar eam ıp matlı 15 knruşla r~ngini atını' ip~kli psrJJ0 

N1A, GEFLE GOTEBORG ve No. 13/14 Compa~g Ltd. hpleri~ .şeraiti ~örme.k. üz~re yünlii elbis~lFırini~i istediginiz renkte hoyarsımz. ,. 
lSOANDlN A VYA J limanları (189) Telefon : 25{8 BANTRIA .'il aı?astostan 6 başkallplığe -,.e iş tırak ıçın ıoy- H.esmi ruhı:ıatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık sa9 b01 
için hamule alacaktır. eyJdle kadar LlVf~RPOOL ve ı .. nen gün ve saatta depozito ak· sı'nı ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz .. Hisoaf için toptırn satış ııser 

Service MarUlm Roumain il'. V. GLASGOW limRnları ic;iu h"- çelerile belfıdiye enci.imenine kezi depoınuzdur. 

Garbi Akdeniz için ayda bir 
muntazam sefer 

mule alacaktır. müracaat Aylemeleri. Tnraıı tuvalet Sllhunu ECE Tim tozu Kaol Brasso pire to•d' 
W. F. R. V a n Der SEA GLORY ~Eylül başlan- 20 - 2 (Slô) karpıt, çay, kına, ealuz, cliş macoaları, kakao, kotoay~, kola, t•: 

PELES Vapurn 13 eylülde 
gelecek ve aym günde .MAL'lA, 

Zee & Oo. _gıoında Ll V ERPOO~ ve OLAS Düzeltme 'kal, demir hindi, limon tozu, her nevi aeit, lastikten maşalJJ~ 
Deul8che Levante Llnle GOW dan gehp tabhvede hala- mustıuda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için soda, fdf 

BAROETJONE .MARSİLYA. , ve 
k - d VAR lzınir ahkamı şahsiye 110lh ALA y A vapura haltın lirna- nnoa ve aynı zaman a • eke tozu, sa hun tozu, lüks ~ııbant1, fare zehiri v.s. 

NA, BOURGAS v-e KUST.ESJE bukak mahkemesinden Ölii Ka- D epomuzda satılmakta olan Mersinli kola fabrikasının hot kO' 
OENOV A'ya bar.,ket edecektir. nımızda olup 12 agnı.tosa kad"r 

Yolcu ve hamule kabul eder. A'XVERS, RUTTERDAM, 

Garbi Akdenize her onbeı;ı HAMHURG veBREl\lEN için 

için yiik alactlktır. vata müftfüıii Ahılııllah Hilmi Ia paketlerinden on adet getirene bir dolu pA.ket yııriyoruıı. :J?ıt' 
NOT: Vnrnt tarihleri ve va beye ait eşyanın satış günü 23/ satlırn iııtıfade edıniz. 

giinJiik muntazam sefer ylik nlacaktır. 

purların isimteri iizerıne ınes · 8/931 perşembe giinü oldogu hal- TELEFON : 388~ 
olıyet kabul edılıuez. de sehven 25/8/031 perşembegü- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 
T. HOW gN REl~~.s ve Şu. Ltd. nü olarak dızilıniştir. Vaki olan s. Ferit ŞiFA Eczanesi 
Bırıııcı Kortlorı Telefon No. 2a53 ışhu yanlışlı le taslııh olunnr. 

ALBA JULTA vapura 27 ATTO vapnru 25 ağustosta 
a~mıtoıta saat 7 de gelip ayni heklı-.uıyor. 30 a~ııstosa katlar 

gün saat 18 de Pire, Malta, Oe- AXVERS ROTTERDAM HAM P. T . T. Başmüdürlüğünden: 
sair, Valensya, Marsilya ve Na. BURG ve BRE.MEN, için Kapalı zarf usulü ile mlinakaı:ıaya konalnn lzmir şebıt· dahili 
poliye hareket edecektir. yük alacaktır. .. Josta nakliyatına talip olanların teklif eyledikleri bedelat haddi 

PEL.ES vaporn 13 eyliilda DELOS Vapuru 2 eylulde layık göriilmediltindeo milnakaaanın 11/8N34 t.eo 9/9/934. de 
ıRat 7 de geJjp ayni gönde 111aat bekleniyor. HREl\I~~N, HAM- kadar bir ay müddetle pazarhkla intacı karargir olmuştur. 

18 de Malta, Baraelon ve Mar. RURG ve ANVERS limanları- Taliplerin her glin dıle<likleri saatlerde haşmüdfirlükte miite· 
ıılyara hareket fldtıoektir. 

08 
hamule çıkaracaktır. 'ekkil komıeyona. müracaatları. 13-20-27-3 3319 (268) 

.:\liiracaat mahalli: SOFtA motörii 10 eylülde ~!llıf. p ı~ A T T ~ 
.Fratelli Sperco Enrice Sper- b ki . 16 ı--ı k d e flnıyor ey u a ·a ar 

co Hlf ı. İkinci Kordon Tele-
fon: 200J./2005 ANVERS, HO'I'ERDAM, HAM-

Nallonal Steam NavJqation 
Co. Ltd. Of. Greece. 

PiRE 
Şirul\li Amerı kar.ı 

muntazam sefer 

BURG ve RH.RM .K~' limanları

na yük alacaktır. 

THESSALT A vapnra 16 Ey

lülde bekleniyor, dogrn DÜN 

KERK, Anvers ve BRRMEN 

'l'R A N8ATLAN'l'lK c RYRON• liman larınR do,ıtrn yiik alacaktır. 

-Yapura yirmi beş ağustosta Armemenl H. Schuldt 
)imanımızdan hareketle doğru HANHBUH.G vapuru HAM-

NEVYORK ve BOSTONA gi- BURH ve ANV.ERS'teıı yiik 

ecektir. 10 eylülde NEVYORK- çıkarmak üzere 9 a~astosta bek 
TA bolunacaktır. . .. 

lenıyor. HURGAS içın ynk ala-
Yol<ıo ve yük kabcil olunur. csktır. 

Holland Austalia Llno HAN s Bu H.G vaporn 30 

ALMKERK Vapura 21 ey- agastosta hekleniyor, do)'.tru<lan 1 

lülcte beklenmekte olup BOBAY doı?ru H.OTERDAl\l HAM- j 
AVUSTALYA ve YENi ZE- BURG ve BHEMEN limanl~-
LAJS'DA için yük alacaktır. lısm ı ı kt 

llantlaki hareket tarihlerinde-
.ki degiı:ikliklerden acenta ınes'a
Jiyet kabul etmez. 

~"azla tafai16t için lkinci Kor
donda ~'ahmil Tahliye Şirketi 

binası arkasında .FHATELI.Jt 
SP .EHOO acenteligıne müraoaat 
edilmesı rıca oloııur. 

1'elefon: 200-1-2005 

rına o e a ııc~· ır. 

ARMEMENT DEPPE 
EOYPTE vapura ~O Agas

tosıula hekleniyo, dogru . 
HUAN ve ANVERS için yük 1 

alacaktır. 

Varnt tarihleri ve vaparlKrırı 

ısimleri üzerine mesnliyet kaha l 

edilmez. ! 

Makina l:falırikasının 

NAMDAR ÇIKRiu-I 

Pek yakında en ufak yetl?>k parçalariyle beraber aşağı
daki JZMlR UMUl\l AOENTASINDA stok bnlandurn

lacaktıı· . Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar 

1 ele/on No. 2413 -J 
çar~ısı Saffet. sokağı ~o. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

Eczacı Kemal Kamil 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1ET 

N. V. "'· l!". Hanri Van Der;K 1 
Zee & Oo. o 

Birinci Kordon Telefoa No. 

2007 - 2008 1 

nya ve esanslan 
Vapur Acentesi 
Cendell han Birtncı Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Lınes Ltd. 
1 ahmll için bekıenllen 

vapurlar 
Londru Hattı 

ıll A HO.N IJAN va.pıırn 25 Agns
to ın lA)~ DRA ve H Uf.JL'e 

P ICJ H gL vaparu 4. eyl\1100 
Kül' DRA'ya. 

T HE:\ Ti~ O 14 JtylUlde LON 
DHA ve HULL'e. 

1 

Tçin Izmiro, lz!llirlilere reklam yapmağı 
fa:ııılalık telakki ediyoruz. 

' 
Brlstol Hattı 

PENTUS K.ER vapuru 2() B •• t •• T •• k• d 
Eylfılde HHlSTOL'a. 1 u un ur ıye e 

1 ahliue v~;:rı~~klenUen 1 

TUENTINO vapuru Eylfi.ll Şehrimize şeref veren bn 

b!lşlangıcınd:ı ANVERS, HUf.JL 1 biiyük eserleri 

LONDRA'daıı. 1 
GRODN~~ vapur~ .EylO.I ni-j 

hayetinde ANVEH.S, HULL ve Y eni Zait Şişeler 
J;ONDRA'dan. içinde Göreceksiniz 

ROU MELİ AN 23 a~nstoRta 
LlVEHPOOL ve SwANSEA-t l'ALJ AN PHlNOE vapura 

BULG.ARlA vapnru 25 A 
LON- ~aetosta LlVERPOL ve SWAN 

SA'dan. 

24 1:yıuı t10 l..ıO.NDRA'ya. 

GHOD~O 3 T. evvel 
Dl~ A vp HU LL'e. 

Bahar 9içeği, Altınrnya, 

Fulya, Leylak, Yasemin, 

Amber, Menekşe, Ak

şamgiineşi Göniil 

kokuları 

Ltverpool Hattı 
H01.JMEJ1IAN vapara 30 

A!?a to ıa Ll V EltPOOI.1 ve 
61.JA CıOW1a. 

BULGAitlAN 13 J~ylUI Ll
VEllPOOT..ı OI..ıASGOW'a 

Leithe Hattı 
Y V O~ .N .E J~y l fil başlangı-

cında LE11.'H'e. 

Deutsche Levante Ltnle 
ANOOHA vapura 6 agastos 

BREMEN-HAMBURG ve AN

VERS'teıı gelip tahliyede hula· 
nacaktır. 

Taklide esasen imklln yokta, 
NOT: Vtirnt tarihleri ve va. 

olamıyordu, ve olamıyacaktır da 
pnrların isimleri . üzerine mee'u. 

Jiyet kabul edilmez. ... ... 

l\leınleketin •m yüksek sıh 

hi miieıısesMidir. 

Sıhhi korsa 

Fenni giizlök 

Barometre, termometre 

Çocuk don muşıunbaları 

Bilamam tnvalet çeşitleri 

Yerli ecııebi mustahza.rlar 

ErıuAr bu 1 n narı ilaç çe~itleri 

Daima 
Atevcnt ve her yerden çko 

acnz<ln r. 

S. FERiT 

ŞIFA 
Eczanesi 

Hükftmet Sırasi -" 

Hilaliahmer Cemıyeti Merkat 
Umum isinden: 

Eskişebirde Hil:llialımer .Merkez Amlıarrnıla: 
1 - l\tiihammen kıymeti 212,600 kuru~ o !nn elr,ktrik Jllllıı 

mesi 16 Agostos 934 tarihinde, · tA 
2 - Muhammen kıymetı 306 ,000 kuruc;ı olan inşaat maııeıJI 

ve yeni eski tahta ve saire 18 Attostos 934 taril.ıiode, 
1 

cı 
3 - .Muhammen kıymeti 228,000 kuraş olan dıkiş makini\ 1 

ve motosiklet ve malv.eınesi VA saire 20 Ağustos 934. taribincte;11• 

4 - Muhammen kıymeti 138,700 koı uş olan muhtelif kııf· 
lalar ve terazılH ve matralar 21 Ağostos 934: tarıhincle, 

5 - ~lahıınımen kıymetı 63,000 kuruş olan kuş tliyii, El~tı 
distan ceviıi elyafı, bez ve çuval parçalan 23 Ağustos 934 t 
hinde. ·rd' 

Satıla<ıngından taliplerin yiizde on pey akçelerile Bskişeb1 

Ambar Satış J{omisyonana wiiracaa.tlnrı ilfın olunnr. 
15-16-17 ·18-19 20-21-22 337 l (285) 

·····································································: 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C ..... 
Ba.md.i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdnrak Bliyii k Salepcioghı han karşHında 

. .. .. . .. -. .. 
• .. . . .. .. .. . . . 
• . 
:; .. .. . .. .. 
• .. . . . 
• . .. . ,. 
• .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ , 

ı·. . . , . . , - ' ' . . : .. ';:,.~·- '- .. 

lzmirliman VeŞehir bakteryoıoji 
Müessesesi MüdürJüğOnden: jıır'l 

Mi.iesseeemiziıı 941 lira 74 kuru~ l.>ecleli k~şif li döşe111°10~6~t ı 
tamir ve tecdidi münakası:ıy>t. konulmnştur. Şart rıaıuo f

0 • 1111 11ıı' 
görmek istiyenler her gün do!rnzdaa on ikiye kadar Balı'\ 1, d11 

daki miieııaese binasına ve miiaakasnys i~til'ak edecekler "''" 
.Eylftliin biriaci ouruartesi günii saat on heşte pntlnportt" 

ıahil uhhiye merkezindeki komisyona müracaatları r~fO) 
12-16~20 3311 

' } 

t 
h 


