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Bu kupondan ycdısinı bırik· ı· 
tiren okuyucumuz KURUN dnı 
toruna kendini paraeız muayt 

ne ettirebilir. I 
...................... ·-·······-··--....... 

spanyada bir milyon kişi çarpışıyor 
İnidiye kadar 55 bin kişi öldü dul ve iktisat Dil· Kurultayı 
etim kalanların sayısı 100 bine yakın vekaletinde _ --.. - .. ---
Bir Alman gemisi yolundan çevrilince Yapılacak geni teşkilatla Macar profesoru Nemeth ve (talyan 

a 1. h •. k... t• t 1... d .• ı·· müsteşarlık/ardan başka profesörü Bombacci'nin söyledikleri er in U Ume 1 e aşa UŞ U Bir umumi katiplik 
"Gün~ş - Dil teorisi cok 

orijinal ve mühim 
bir teoridir,, 

ararl Rl'tler verecek ihdas olunacak Ankara, 20 (Telefonla) - iktisat 

ispanyada komünistlerin tahrip ettikleri blr ldliae 
Liz:,.:,n, 20 A.A.) - ş:mall t .. pan· ı Röytu ajarun muhabirine.• beyanatta 

mMIZı::--uu 'i .~n •;:rAh .. '> tt!hh • .ı l,,1&lq~U>•~i'hu. 

ra Burgosa4an llönen bir gazeteci, (bu iL t il. l) 

akliye Şirketinin ka
plarle giriştiği rekabet 

Mesele esaslı halledilirse bize de, 
halka da yardım edilmiş ol.ur,, 

lef ezbahadan et 
'-lcıeden tirketle ka 
'-Plar arasındaki ih
tiı&t henüz hallcdil
~ttir. Beyoğlu 
~plannııı toplu o
~ müracaatlan 
\ıeıediye tarafından 

edilmektedir. 
DUn ıirket his -

""-rlan bir toplan
L. hpımıJardrr. Top 
~tı hakkında bir 
l.. .aytenmemekle 
'"'t'aber et meselesi
lllrı konuıulduiu tah 

' edilmektedir. 
l!:t meaeleai etra • 

L a söylenenler şun 
"'tdır: 

Kasapkır flrketinın a,tırdıjı dllkkJn önünde 
nöbet bekleme 

tcair çak kuaplar her koyundan a -
30 kurut nakliye paramun çok ol
nu ileri ıürerek fikiyette bulun -

" kendilerinden fimdiye kadar 
fala paranm tayyare cemiyetine 

~1'81ill
0 

ıi.' bundan aonra da bu ağır 

lamı" koyun etini 45, kuzuyu 50 kura -
fa aatan diier kasaplar da bu vaziyet 
kar,ıaınc!a biç it yapamumılarclır. 

Diğer taraftan firlcet, üç dört gün -
denberi koyun eti fiyatlarım 30, kuzu
yu 35 e çıkannıı bulunmaktadır. Fakat 
bu fiyatla da diier kasaplar rekabet e
dememektedirler. 

Veklleti telidlitında ba.11 mühim de
ğişiklikler yapılacaktır. Bunun için 
bir kanun projesi hazırla:tmaktadır. 

Yeni teşkilitla Vekalefte müste
şarb:.dann üstünde bir umumi katip
lik ihdas olunacağı, bu makama B. 
Faik Kurdoğlunun, milsteşarhğa da 
teftiş reisi B. HtisnUnün getirileceği 
söylenmektedir. 

Bugün iç ticaret umum müdtlrlti
ğti ile Ttirkofisin esas vazifeleri bir
birine karışmış bir halde bulunuyor. 
Yeni projede bu vaziyet bilhassa göz 
önünde bulundurulacak ve Türkofis
teki bazı servisler iç ticaret müdür
Uijiine bağlanacaktır. 

Gene Türkof ise bailr bulunan ve 
ticaret anlqmalarile uğraşan büro
nun vazlf el eri gün geçtikçe genişle
mekte bulund~fundan bu büro mb
takil bir midürlilk olaeaktır. 

Aynca lthallt mallannm fiatlerilil 
kontrol için de bir müdtlrlilk kanla
caktır. 

. Y ıınaniatantla aiyaai 
klJJ.,P.l•r ~fıl1goP. 
Atlna, 20 (A.A.) - RlkOmet, Yu

naniatanm her tarafındaki biltiln aiya -
ıi klilp ve ıerklerin kapatılmasıru em -
retmiftir. Bu tedbirin tatbikine B. Me
tabum reisi bulunduğu aerbeıt dil -
ıUnce partisi klübilniln kapahlmaaile 
batlanıhmftır. 

Güreşçilerimiz 
Bugün geliyorlar· 
Sporcularımız biigük tö
renle lcarııtanacaklardır 
F utbolc•larımız Silezya 
mu htelitile karşılaşblar. 

2-2 berabere kaJdılar 
(Ycuslan 5 imi sayı/ada) 

Üçüncü Dil kurultayına iştirak e
decek ecnebi mütehassıslardan dün, 
}>eşte üniversitesi filoloji profesörü 
Nemeth şehrimize gelerek Kontinantal 
oteline inmiştir. 

Bütün Türkiyat alemince tanınmış 
olan Macar prbfesörU Nemeth dün sa
bah Dolmabahçe sarayına giderek Ku
rultay bürosunda genel sekreter Bay 
D.ilmenle görüşmüş kendisine yeni 
neşriyat ve Kunılta~n müzakere mev 
zularma müteallik kitaplar ve risale
ler verilmiştir. 

Öğleden sonra otelde kendisile gö
ıilfen bir muhanirjıni?.e tanınmış Ma
car prof esöıil Nemeth çok selis bir 
tUrkçe ile demiştir ki: 

- Kuroltaya daha ziyade bir çok 
yeni fet!ler öğrenmek için geliyorum. 
Sem °" tici aen~enberi memleketinize 
Uk defa gelrMkliğime ~ bütün 
terakkileritlid o ka,d,ar yalolndan takip 
ettim ki dııygMlannM 1ıem6n anlatabi
lirim. 

Derin bir Ttırk muMbbi olan 
ben, mten .lf'acarisfat11t1, ""1ctUe bir 
Nrk katmıinin yaft.lm1f oldu/iti b4r 
tJMt1fa1c&wtlda doğmv.§tım. BBMm. doğ
duğum Macar ooaama Kvmtıttya der
ler. Kumanlar mmnleketi demekti1'. 
~,ııunlm' e .Macarıaıa;w ge'ltm~ 
~ ~ • .il'~ 'Nt-Jt.. 
Zerden oldultJ.mı fşitit1Ce h aaAadG U.. 
m6n tetkike girifttm.. .. 

Profeşör Nemetlı 

Yeni hqrf1eritıtzi çok iaabetli btıı.
yon.ım.- LcltM Arcıfleri Tiirk düinİtl 
aavfZdnM belirtmek tçtta arcıp 1&4rfle
rin&M da1ıa tyidir. Çünkü Arap l&arf
lmi Sami daltlr içUtdir. Tiirk dili w 
Urcıl • Aıtay cfiUerin®Mir. Bu diller 
.,...,.. Tilrlı: 4'Ut1in atin Ao.r~ 
~-Mii..... tlllr'8b'iıeoeg, ... 
aaMt o?ftlİllM'. 

(BOrtU: Sa. .ı sa. u 

Ankaraıla Tarih, Coğrafya ve DU Fakültesi takbeılıulen bir k;tnU dil bt. 
rultagrnda bulunmak üzere ,ehrimize gelml§Lerdlr. Yukanld rf·ıbnde k .. 

dilerim tetkikleri esnaıında görligorsunıu. 

Yüzerek Geçme Yarışı 
Dün yapıldı ve yılın en güzel, en alaka uyandıran müaabalcaaı altla 

ücretinin indirilmesini iatemiı
• Bir lm11n ka1aplar, ıirketiıı oto

··--·_,... et naldettinneclen kendileri te-
ettideri hir otobüale mezbahadan 

Dün görüıtüğümüz bir kasap tunla- , 
n söyledi: 

aıı...._ --.,1ar •e aöylendijine ıöre her ko
~ midini 90 paraya nml etnifler -. 
fiıbt, bu •aziyet karıısıncla Bey -

ela iki kasap düküm açbnmf .e 
lra.plarla rekabete giriımiı. Ko-

etini 25, kuzu etini 30 kunıta sat
mtJamrfbr. Bu rekabet bir lıafta 
llrmlt, flrketin dükkinlarmdan 

....... için halk nöbet Wdemeie 1-t-

- Ben bir kısım kaaaplann yaptıkla
n tetebbüaleri bilmiyordum. Fakat iyi 
koyun eti 45 ve kuzu 60 kuruıtan qa
it aahlamu. Akai hıkdircle zararına aa
hlımı olur. Nakliye ücreti otuz kuraı 

p'lhalıd•r. Frk"t hu, ıirlıete verilmiıtir. 
Günde üç dört ko~ illan bir kasap bu 
Ü-Ptt 'l'ftlnek rncelftinyetiude ka)ryor. 
Esulı aurette 1.alleaıine J.em bize ft 
hem de halka ~dJm edRmit olur.,, 

Soldan: Baganlar armrnda birinci gelen Beykozlu Kla11n. llaabaluı,,. gfrenlıerdM blr ""'P. ~rteklı#lr ---~ 
IUlda blrincUlli kazanan Galat.ıaaaraylı B. Orhan. .{Yp.111 5 lncl •~l 
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lspanyanın şimalinde F.Öze çarpan 
manuıralar, hep sefalet ve mahru
miyet sahneleridir. Kasa balar, ta 
mamilc matem içinde bu:unan kadın 
)ar ye çocuklarla meskundur. Bi 
milyondan fazla adam ... i~ahlanmış-

MElJJEK iÇi'" NI TANIYOR ltlU? Harı·cı·ye Veka" letı· Londra, 20 (A.A) - Sir 3amuel Berlin, 20 (A.A.) Alman hiikumeti 
floar, Cromer yakınmd:ı kain Gun- ecne'>i membalardan gelen ve Alman-
ton . Parkda bir nutuk söyliyerek a- yanm Burgostaki Isparı,•ol ihti!al ı d 
.nele fırkasına şiddetle hücum etmiş- hüku::netini tanımağa ih:mide bulun- memur arı arasın a 
tir. Mumaileyh, lngiltt·re hükume- duğu şeklinde olan habeı·i kati suret-

tır. tinin bitaraf kalmak arzuc.unda oldu- te teı:ez:betmiştir. Yenı· yapılan terfı· ve nak·ıll 
Zaniren normal bir hcı de olan bu ğunu bir kere daha tekr.:1r etmiştir. URUGUAYIN TAV.1SSUT 

adamlar, adeta vahşi tmer adam 
öldüriıcü kesilmişlerdir. Dahili harp, 
artık alelade siyasi ve içt'mai bir ih
tilal clmaktan ~ıkmıştır. Bu harp. 
aynı zamanda bir dini hh rp şeklini 

almıştır. 

Birbirine hiç bir zar~an ısmama
mış, temessiil edememiş olan eski 
ırklar, öldüresiye bir bı•ğuşmaya a
tılmış bulunuyorlar. FikJ imce harp 
bitmecien enel, her halde bir çey
rek milyona yakın insan telef olacak-
tır. 

ŞIJJD/YE KADAR 55 lJIN KiŞi 
ôLDU 

Paris, 20 (A.A.) - Ekselsiyor ga
zetesinin.Madriddeki muirnirinden al
dığı malumata göre, lspırnyadaki da
hili !larpte şimdiye kadar 30 bini ih
tilalci olmak üzere 55 bin kişi ölmüş 
ve ayrıca beş bin dul kadın ile 60 
bin öksüz çocuk kalmıştır 

Bu listeye Badajozda kurşuna di
zilen iki bin kişi ile Maridada idam 
ediJe.ı bin kişi de dahildr. 

Teruel hapishanesindl'n kaçmağa 
muv.ıffak olmu~ olan bir;si, ihtilalci
lerin bu eyalet dahilinde bin kişiyi 
kurşuna dizmiş olduklarıtr söylemiş

tir. 
BiNLERCE KiŞi DAHA 

ôLDVRULDlJ 
Sevme, 20 (A.A.) - Bir tebliğde 

ihtilalcilerin Sen Sebastien yakınrn
da kain Guadelupe kale_Qini zaptet
miş oldukları bildirilmektl'dir. 

l\lajork adasında karaya çıkmış o
lan halkçılar cephesine uıensup 3500 
kişinin 2500 ü ihtilalciler tarafından 
öldürülmüştür. 

Madrid yolunda ihtilalciler, hU
hü.nrnt 1.:.uvvotlı>rino rn<ın•:mp jlO(l ltisivi 
öldi:rrnüşler ve silah, nıiihimmat ve 
malzeme zaptetmişlerdir. 
BII'. A.LlJJAN GElJJISI YOLUNDAN 

ÇEVRiLDi 
Ilerlin, 20 (A.A.) - A!man istih

barat bürosu tebliğ ediyor: 
Cenuvaya gitmekte oi<l.n Kamerun 

adındaki Alman vapuru, almış oldu
ğu talimata tevfikan, mü!tecileri al
mak üzere Kadikse yana~rnak istemiş 
ise de sahile yedi buçuk mil mesafe
de (B. 6) lspanyol denizaltı gemisile 
Libertad adındaki İspanyol vapuru 
tarafından tevkif edllmi~ ve vapur 
durmağa mecbur olmuştur. 

Vapur, bir kıta asker tarafından 
araştırıldıktan sonra saiıverilmiş ise 
de yolunu değiştirmeğe Vt.> denize doğ
ru açılmağa mecbur olmu~tur. 

BERLIN lf EYECANA DCŞTU 
Berlin, 20 (A.A.) - K·ımerun va· 

purunun tevkif edilerek araştırılması 
siyasi mahafili heyecana tlüşürmüş
tür. Ilu mahafil, bu haı.J'seyi vahim 
addetmektedir. 

Yarı resmi mahafil, bu hadisenin 
lspanyanın kara suları l•aricinde vu
kua gelmiş olduğuna işaret etmekte
dir. 

Ayın mahafil, bir tic~ıret gemisi
nin bu gibi şerait altında muayene e
dilmesinin denizlerin ser.ıfstisine mu
halif olduğunu \'e böyle bir şeyin 
ancak harp halinde muhik görülebi
leceğini ilave etmektedir. 

HaHhaıırda Berştes~.:.dende bu
lunmakta olan Il. 1Iit1er bu husus 
bakında bizzat karar verecektir. 

Yarı resmi mahafil, Almanyanın 

her halde resmen tarziye ve tazminat 
istiyeceğini beyan etmei<h•dirler. 
AL.ffANYA PROTESTO EDiYOR 

Bertin, 20 (A.A.) - Atman hüktl
meti, l\fadriddeki masla1'atgüzarına, 
Kamerun ismindeki Alman gemisinin 
lspanyol kara suları haricinde iki Js
panyol hükümet gemisi tarafından 

muayene edilmesini Madr;•l hükOmeti 
miştir. 

nezdinde protesto ctmeğt'! memur et-
Alman hükumeti, aym zamanda, 

bütün. Alman harp gemilt-rine. Alman 
ticaret gt'milerine karşı kara suları 
haricinde vukua gelebilecek her tür
lii t~avilze karşı hu gemileri himaye 
etmeleri emrini vermiştir, 

Hatip, sözüne devan•Ja demiştir TEI(L/Fl 
ki: Rio de Janeiro, 20 (AA.) - Bre-

lngilterede sulh arzusu ve iştiyakı zilyanm Uruguay hi.iktimftinin yap
umumidir. Yalnız sosy11ıistler, bu mış '>lduğu teşebbüse cenıp verirken 
bapta bir iı•tisna teşkü er/erler. Ispan,>adaki dahili harbe bir niha.vet 

Ankara, 20 (TelefonlaJ - Harıci-( 
ye V<!kaleti memurları arasında yeni 
yapılan terfi ve nakiller yüksek tas
dika z.rzcdilmiştir. 

Tallin elçiliğinde Settar, Br· 
çiliğ:nde Bürhanettin, La.he 
ğinde Mennan, lskenderıye b 
solosrnğunda Hikmet, Marsı 

konsolosluğunda irfan :'\•yaz 
Bizim sol cenah partilerimiz, mili- verdirmek maksadile yapılacak bir 

taristtirler, fakat onlar rırdusuz, do- tava.ssutun, ihtilıilcilerın muharıp 
nanmasız ve tayyaresiz muharebe ya- sıfatr.u tanımak olduğun:ı işaret ede
pılnıasmı istiyen bir nevi militaristtir- ceği tahmin edilmektedir 
ler. Gene tahmin olundt(ğtına göre, 

Eğer biz, arzumuzu 'trıanyol mu- Brezilya, İspanyol vakayHnin Avru
hariplerindcn her hangi birine zorla panın vaziyeti üzerindek: akisleri do
kabul ettirmeğe kalkışarak olursak, layIS~le hali hazırda tav:ıssutta bu
Avruoayı umumi bir harbe sürükle- lunmak için sarfedilecek gayretlerin 
miş oluruz. mevsimsiz olacağını bild!rtcektir. 

!JlADRID YAKININDA KiM Bununla beraber, Br~zi.lya hükQ-
GALIP? meti, Uruguayrn teklifi bütün Ame-

rika milletlerince müttefikan kabul Lundra, 20 (A.A.) Rö~' fl'r ajansın-
dan: lspanyol ihtilalciltri, siddetti edildiği takdirde kendisinin de onla-
bir muharebeden sonra Guadamara ra iltihaka amade bulunduğunu bil

direcektir. 
cephesinde Navalperal mmtakasında 
albay Mugadasın kumandası altında- AMERiKA TAYASSUT"1 iŞTiRAK 

ETMIYECET< 
ki kuvvetleri perişan etmişlerdir. 

Bu haberi veren, LizMnda münte- V dŞİngton, 20 (A.A.) - Amerika 
hükQmeti, bugün MontevMeo kabine

şir Diario gazetesinin muhabiridir. · 
Bu muhibir diyor ki: sine bır nota gönderereK Jspanyada-

ki dahili harp meselesinde tavassut"Hükumet kuvvetledr.e mensup 
bir tayyare, ihtilalçileri bombardı- ta bulunmanın Amerika !çın imkansız 
man ~ttikten sonra Navıııperal yakı- olduğundan bahisle bu husustaki te

essürlerini bildirecektir. 
mnda yere inmek mecburi)etinde kal-
mıştir. içindekiler öl<!ürülmüşlerdir. Bu notada, Amerikancn ananevi 

Diğer taraftan, lspanyadan Röy- siyasetinin Avrupa işlerinln haricin
ter ajansına gelen bir telgrafta Ge- de kalmak olduğu hatırlatılacaktır. 
neral Mangadanın Guadarnara cephe- Hariciye ne-Lareti, bu notayı tan-

zim etmeden evvel Arjantin, Brezilsinde bir muvaffakiyet elde etmiş ol-
duğu haber verilmektedir. ya ve Şili hükılmetıeri ile müşavere-

Hükômet membaı ile :htnalcilerin de bulunmuştur. Bu hüJ,timetler de 
mem~luı tarafından v~r:len ha~r- İspanya meselesinde her hangi bir 

teşebbüste bulunmağa muarızdırlar. 
]erde ismi geçen kumandanın aynı a- --::----------------
dam olması muhtemel Lulunduğun- T •• k M 
dan bu iki membadanver:lmekte olan ur aarif 
ha.lu•rlorin nıı> d~rot>ı>tfıı. ıtt~İfPnRkU:ı ol-
dukJ.ıTI bir kere daha tebeyyün etmiş cemi yeti çaJışı yor 
oluyor. 

tNGILTERE SiLAH iHRACATINA Cemiyet Ankarada 
AMBARGO KOYACAK MI? 

Londra, 20 (A.A.) - Siyasi maha
fil, Paris ve Londra hükumetlerinin 
aralaı ında mutabık kalarak ispanya 
işlerine müdahale edilmemesi için pa
zartesi günü yapmış oldııklarr teşeb
büse Italyanın vermesi lazım gelt-n 
cevabın gecikmesi dolay:she endişe 
izhar etmektedirler. 

Maamafih, lngilterenin ticaret na
zırının ittihaz etmiş olduğu karar gi
bi bir tedbir ile ademi müdahale le -
hinde cüretkarane bir V3Ziyet alma
sının faydalı bir misal t~;ıkil edeceği 
ümit olunmaktadır. 

bügük bir okul 
yaptırıyor 
Yurdun, ulusun kültür işlerinde bü· 

yük bir feragatle ve istekle çalışan 
Türk Maarif cemiyeti, geçen yıl Bur
sada yeniden bir kız lisesi binası yap
tırmıştı. Cemiyetin bu yıl da Ankara
da büyük bir okul binası yaptırmağa. 
başladığını memnuniyetle öğrendik. 

Geçen beş yıl içinde yurdun kültür 
işlerinde (800.000) liralık iş yapan bu 
cemiyetin bundan böyle de yurda ve 
ulusa daha büyük işler yapacağını kuv 
vetle umarız. 

Terfi edeceklerin isi~:eri şunlar
dır: 

Y ~dinci dere::e mem u:-ı:l rda n mer
kezde Kemal Azi:r, . Lond .. :ı beylik el
çiliği müsteşarı Sedat Zı.>:ü, Kösttn
ce kunsolosu Nebil Sürep altıncı de-
receye. Sekizinci derect' memurlar
dan merkezde Fuat, Mı;h •ttin Erdo
ğan, Tahran büyük elçiJ'ği müste~· 

rı sa:ahattin, Ilatum konsolosu Rüş
tü yed;nci dereceye. Do'\uzuncu de
rece memurlardan merkf:z.de Hüseyin 
Zati, idris, Fevzi, Has.ip, Uskiip 
konsolosu Şevki, Ilakü kon~olosu Fu
at Neb;\, Şam konsolosu Ahmet Fet
hi, Moskova ikinci katfr ı Hilmi Ka
mil sekizinci dereceye. Onuncu de
rece memurlardan l\ferKı>zde Bekir 
Sıtkı, Şakir Emin, Tarr~ Emin Ek-

' rem, Arif Hikmet, Füruzan Selçuk, 
Fatin Rüştü, Nihat 1rfan, Varşova 
büyük elçiliğinde Rıdvan Safa, Mu
harrem Nuri, Moskova biiyük elçili
ğinde Ahmet Emin, Roma büyük el
çiliğinde Abdülahat ve Şadi Celal . 
Tahran büyük elçilijinıfo Abdullah, 
Viyana elçiliğinde Beıc:r Nurettin 

• 1 

Sovyetler Birliğinin 
muallimlerim · zi daveti 
Ankara, 20 (Telefonla\ - Sovyet· 

ler Birliğinin davetile ilk, orta ve 
yüksek tedrisat muallimlerinden 30 
kişilik bir heyetin mealı!ki tedrisat 
umum müdürü B. Rüştünün başkan
lığında olarak Rusyaya gideceği ya
zılmıştı. Bu heyet ayın 2i2 inde §t!h· 
l"imi-Ftlı>n h:11·ı>lr<>t otlpceki;r_ 

Profesör Ahmet Esat 
istifa etmemiştir 

Ankara, 20 (Telefonla) - Hukuk 
Fakültesi hukuku medeı;Jye prof esö
rü Anmet Esadın istifa '!i,tiği şayi ol
muşsa da ash olmadığı haber veril
mektedir. Bu suretle orııfesör Ah
met Erndın yerine profe.,=>r Vasfi Ra
şidin tayin edildiği haber:nin de asıl
sız olduğu anlaş1lmaktachr. 

Hukuk fakültesine 
taJebe kaydı 

Ankara, 20 (Te1efonh) - Hokul< 
fakültesine talebe kaydı, muamele~i 
1 teşcinievvelde başlıyac;ıkhr. Bu '3e
ne fakülteye 50 yatılı taiebe alına
caktır. Salahiyettar mahafil alakadar 

devletler tarafıudan ademi müdaha
le prensipi kabul edilm<'dik~e silah 
mühimmat, askeı-i ve sivi! tayyare ih
racatına ambargo konulmasının ln
giltere için hiç de mecburi olmadığını 
beyan etmektedirler. 

Cemiyet, açtığı talebe yurtlan ve 
okullariyle çalışkan, zeki fakat fakir 
ve kimsesiz Türk yavnılarmm yardı-
mına koşmakta, ve bu yavruları yur- M tb ,. k" S 
~a. faydalı bir unsur olarak yetiştirme- a ua .. er anımızın ov-

Aynı mahafil, yapılan hu teşebbü
sün, mahza Fransanın qarfetmekte 
olduğu gayretlere yardım etmek i~in 
Ingiltere tarafından kendi arzusu ile 
yapılmış bir iş olduğunu ilave etmt>k
tedirler. 

BUKOMET VAZiYETE R.4K/M MI? 

ge çalışmaktadır. yeller 8ırliği seyahati 
Bütlin ilhamını yüksek Koruyucusu 

Ulu Önderinden, büyük Atatürkten a- A.tkara, 20 (Telefonl:ı) - Mathu-
lan Türk Maarif cemiyeti bütün bun- at umum müdürlüğü merrı?ekf't işleri 
lan yapmağa çalışırken ulusun hayır mü;;aviri B. Sadri Ertem ve Ulus ga
sever zenginlerini saygı ile yadctmek- ze\esı müdürü lsparta ~aylavı B. 

tecli~illi mücadelede kahramanca ha- Kemal Ünal Sovyetler H:rliğinde bir 
reketleri dimağlarımızda unutulmaz huçu"" ay siirecek bir tetk!k sernh'l ti 
birer hatıra bırakan Gaziantebin, Türk ) ~ıp:ı:aklardır. Sadri Er1em Vt' Re
Maarif cemiyetine de büyük yardım- mal Unal yakında harekrt edecekler
larda bulunduğunu memnuniyetle ha- dir. 
ber aldık. Bunu takdirle söyliyen vr. 

Türk - Rus ticaret 
müoase!Jet eri 

zuncu dereceye. On bırmci 
mem.ırJardan merkezre H tYd 
scttin Arif. Selanik kaııç lar 
Odesa kançıları Zeki Ceına. 
kançııarı Ali Rıza, ida rı me 
dan M.uhittin Melih, SnHet. 
Fethi Osman, Zekii Çaı<an. 

Ferit, Kadri, llhami ont•acu 
ye terfi edeceklerdir. 

NAKiLLER 
Nakilleri yapılacak kousol 

elçilikler memurlan da ~•Jnla 
Halep konsolosu ldr~.;; Sa 

ran ':>üyük el~iliği katipl!ı!ıne, 
büyü!< elçiliği katiplerinden 
Moskova büyük elçıliği kat· 
Batum kançları Kerr.al 
Sofya elçiliği katiplH'::ne. 
kezde lsmail Uşaklı t~~gr 
!iği katipliğine Kamı! E , 
Batum konsolosluğu k'v. çıl 

tayin l"e Moskova muavin < Ha 
Halep konsolosluğu işJeTini 

memur kılınmış, Kemal Aky· 
en Halep kançılarhğmd;l hır 
tır. 

Çekoslovakya v 
f.tlacarıstan içi 

Alman tehlik 
var mı? 

Prag, 20 - Cumurreisi B 
nutkunda şöyle demiştir: 

"Almanyamn, devletimizin 
aıyenne suı&~L .:uecegı ıaaı 

ma bulurum. Bugün Avrupa 
ğinde bulunan 15 milyon nüfu 
bir devlete dokunmak, Avrup 
kinuenin arzu etmediği bir 
meydan vennek olur.,, 

MACARIST AN ALMANY 
YANINDA YOROYECE 

Budapeşte, 20 - Parti şe 
BB. Zichy, Eckhardt ve Kont 
bir beyanatlarında şunu tesbit 
dir: 

- Avrupa, faşist ve faşist 
olmak üzere ikiye ayrıldrğr 

Macaristan, faşistlerin yam baş 
lunacaktrr. 

Macaristan, Alman - Avus 
tilafmdan sonra İtalya ile Alm 
rasmda hasd olan mukarenett 
fade ederek İtalya - Avustury 
manya - Lehistan'm Trianou 
denamesinin yeniden gözden 
mesi lehinde teşriki mesaide bu 
larrnı temine u ğraşaca ktrr. 

Diğer taraftan B. Eckhard 
çiftçiler partisinin bir toplantısı 
mrş olduğu beyanatta Macari 
Alman tehlikesinin pek az o 
göstermeğe p.avret et-do:; ve oe 

''Maderrıki Bay T·Ft'"r. Avu 
nm istikJaJini temin rtriı:tir. 

tcı.., · -;n hiç bir tehlikr VC'lktur ... 
Madrid, 20 (A.A.) - Bir aylık 

dahi!i harbin pi1anc;osunu yapan iç 
bakam, asilerin, Barselou, Madrid 
Valan..~, "Alicante, Saragose, Sen Se
bastien, Bilbao, ldira g:bi lspanva
nın büyük merkezlerindt> halk tara
fından mağlup edilmiş o!unğunu söy-

anan cemiyet Bursadaki kız füıcsinde 
Gaziantepli krzı parasız okutmaktadır. 
Gaziantebin bu yüksek yardımlarını 
yürekten gelen ve coşan bir heyf'canla An.ka:w~' 20 (Telefonla} - Sovyet- ~ • . .., • 
takdir etmemek elden gelmez. Bütün Jet· Bırhgınden memleketimize gelen uOVqefler Bırllgı 

lemi~tir. · 
Bakan, 30 günlük bir miıcadele ne

ticesinde hükumetin vaziyete hakim 
olduğpnu ilave etmiştir. 

ITALYA PAR/STEN IZATJAT 
iSTiYOR 

Roma, 20 (A.A.) - F: ı!ns;:ı sefiri 
B. dö Şambrün, dün haı iciye nazırı 
B. Ciano ile uzun uzadıya görüşmüş
tür. Görüşmenin mcvzuuuu, Fran.sa
nın yapmış olduğu bitar.~flık teklifi 
hakkır.da İtalya tarafınd:ın ileri ~ü
rülen ihtirazi kayıtlar tet::.il Ptmiştir. 

1fonüz hiç bir netice <.>ıc1e erlilC'me
miştir. Oörenildiğine g\ire ltalya ı 
Paristen yeni izahat beklemektedir.' 

şehirlerimize örnek olmasr lazım gelen Rus t.icaret mümessili bugün İktisat S ak t 
bu hareketlerinden dolayı Gaziantebi U) a S ffi al n U 
tebrik ederiz. \' ekaleti erkanını ziyac et ederek 

Cemiyetin hükumet merkezinde Türk - Rus ticaret ınunasebetıeri Mahake mc edılı yor 
Y~ptırmakta olduğunu bildirdiği okul üzerinde görüşmüştür. 
bınası temel atma töreninde özel ola- -..m:;ı.------------
rak yaptırılmış taştan bir kap içine 
konan yazı şudur: 

(Ulıt Ônderimiz b-ilyük Atatilrk'ün 
yüksek i§rırctlerilc kurulan ve Başba
kanım1z Gecnral ismet lnöniiniin ge
nel başkanlınınd.a calışan Türk ll!aarif 
cemiyeti. hükumet merkezimiz olan 
Ankarada ya1Jtırmıya karar verd'iji 
büyük okul binasının temel atma tö
reni 19.'6 ?/ılının 15 inci aqustos atfın
da yarnld1. Ve bu ta.!] buramı Tmndu 
Yurdumz·~m. ulusumuzun kültür ala
nınd.a 1ril1.·,sclmesini 1·e 1Jilgi, fen. ve 
san'atta bütföı 1ılusların üstünde bulıınl 
masını candan fat?11en. bunun fa1ıa1~7~11 
kuna 11iirektcn calışan cem•11ctimiz 11c
ni bir olml binasının temelini atmaklaı1 
dirim ve yaşayışın en biiyük tadını tat 
maktadır. Bütün ulusların önünde ve 

ilerisinde bulunmak için bizaen sonrıı. 
gelen Türk kardeşlerimizin de bu alan 
da daima ve daima ileri gitmiye çalt~
malarını candan ister ulu tanrımızdan 
bilyiik ulu.cmmııza daima kazanç, utlw 
ve günenç dileriz.,, 

BİR DE TALEBE YURDU 
YAPTIRILACAK 

Büyük ve geniş bir ilim merkezi 
haline gelen Ankarada vüksck oku1la
ra ve liselere devam eden talebeden 
bir kısmı barınacak bir yurt bulama
dıklarından müskül vaziyetlerde kalı
yorlardı. Türk Maarif cemivetinin An
karada Y\.Lksek okullarla liselere de
vam eden Türk talebelerinin barınma· 
larmı temin edecek bir yurt binası yap 
tırmayı da düşünmekte olduğunu mem 
nun ietle ö w endik. 

Moskova, 20 - Sovyetler 
devlet reislerine karşı bir suika 
lamaktan maznun on dört kişin 
hakemesine başlanılmıştır. Müd 
mi, iddiasını okuduktan sonra 
rın idamlannı istemiştir. 

Maznunların hepsi mücrim 
rını itiraf etmişlerdir. Yalnız iki 
kiden bu hususta taJimat aldıkl 
raf etmekle beraber suikastın fi 
lrklanna iştirak etmiş oldukları 
etmişlerdir. 

lnqiliz Kralı kor{. 
Antina, 20 (Kurun) - tngi 

h sekizinci Ervard bugün Kor{u 
miştir. 
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F ransada komünistler 

; 

ükumeti ele almak için hazır-
lanmıya başlamışlar 

Dirileri öltl gösteren şebeke 
ait 7 haziran pazar günü, "Spor sara -Fransızca ~Le J~ur0 gazetesi «Revue 

Paria» mecmuaaında yakında çıka -
olan bir makaleden bahsediyor. Ma

• muharrlri olan Bay J. Bar<loux 
l'lnaız enstitüsü azaamdandır. ''Le 

Sigorta sahtekarlığına tahkikat devam ediyor 
yı" ndaki mitingde Thorez'nin kullan- • • • 

dığı.liaan mi~ıi görülmemi, ,~_ilde ıid- Şebekenin yıllardanberı yuz bin liraya yakın 
edilmektedir 

detlı olmuıtur. B. Leon Blum un ya • • 

~ı.ntla ol~uğu hal~e,.bü~.ük b~~ h~ye~ para dolandırdıaı tahmın ' gazetesinin yazcbklanm ve o ma-
en zikrettiği parçalm-m bazılannı 

"Bay J. Bardoux kısa bir <tarih mu
ddimesi> nde, Fransız komünist par -
' · Mo~kovadaki Koınintern'e Paris
. bürosuna ve Sovyetler Birliği el
'ğine bağhyan bağlan hatırlatıyor. 

llnsaya karır düşünülen suikast işte 
gizli kuvvetler tarafından hazırlan • 

1 

Itır. 1 
Suikastın ilk ve aşikar gayesi şuydu: 
"Hitler emperyalizminin emelleri ve 
ı - Alman anla~ğı kar§ı -

Almanyanın emellerini F ranaız 
ğma çevirtmek. Moskova halkı -

Sbdinin imdadma kopmyacağmı 
0

.Ycw. Bu itı"barla Sovyet diktatörlü -
'için, bir Franaız - Alman harbi en 

brtuluı çareaiclir. Bu smetle hem 
' mağlubiyetten ikurl:ulacak, hem de 
til&U yapabilecektir. Bir tatla iki kut. 
· taraftan kar. 
Paris ve etrafı Ruslarla ve Alım.n 
udileri ile doludur. Bu yehuCilerin 

hepsi Marluiat ve ihtililcidir. 
.. l\lcü Hitler memleketinden yalnız bun 

kovmuıtur. 
Propaganda için harceclilen milyon
- iki aenecle yüz milyon - ve son 
t seç.iminde kazanan komüniat ~ 

n adedi de - altmıı iki - Ko -
' tem'in beaap ve ümidini aıımt IJu-
Uyor. 
Bütün bunbr karııaında, iktidar mev 

geçmek iç:n vaziyet müsait görü
;,'>rdu.,. 
nu fırsatı kaçırmamak lazımdı. Hat
ll.tt a: .ıı ... ı !;lılll..11 . 1'1~ .... : .. ... -•,.-et UCL 

'fazla kuvvetlendirildi. Bugün hala 
·· limet başında bulunanlar iktidar 

kiine gelir gelmez grevler batladı. 
lhrikalann gayri kanuni şekilde ame
tarafından işgali ile biten hareket dü
l'liilürse her şeyin evvelden hazırlan

bir plana göre tatbik mevldine ko-
duğu anlatılır. 
... Hadiseler biribirini takip ediyor 

t (Komünist partisi genel sekreteri) 
orez beklenilen anın geldiğini dü -

ıÇJnde, ıöyle demııtır: Bugunku bu -
kumeti nazik bir tavırla takviye etmek
te olan komünist partisin.in onunla hiç 
bir alakası yoktur. Çok geçmeden ko -
müniat partisi iktidar mevküni eline a-

lacak. Size bunu söyliyebilirim. arka -
daılar! Çok geçmeden!,, Bir karümin 
bana yazdığına göre "bunun Üzerine 
30.000 kiti heyecanla tepinmeğe ve ba -
&-ırmağa başlıyor. K12d bayraklar dal -
galanıyor. tıin garibi, Leon Blum aya• 
ğa kalkıyor ve Thorez'nin elini ukı -_. 
yor .. ,, 

" ... Thorez ve arkadatlan hükumeti 
11 haziran akşamı ellerine geçinneği 

düıünüyorlar'1l.,, 

Fakat bir tereddüt basıl oldu. Kat'i 
hücum için bir saat tesbit edildi, sonra 
başka bir saate bırakıldı. Lakin, "h~ç · 
lar,, haber almışlardı, kısmi bir sefer -
bertik hazırladılar ve sevkülceyş nokta
larım tuttular . ., 

" ... Moskova hükumeti, Madritin bir 
ricası üzerine Thorei e müdahalede 
bulundu. Bunun sebebi Kızıl sendikalar 
entemaayonalinin meneceri olan Nico
lu Schevemit'in vaziye in müaait ol -
m1'dığını bildiren raporlar göndenne -
aidir. 

Bu raporlara göre orduda henüz di
siplin vardı, taıra henüz kafi derecede 
iılenilmemitti. 

Bunun üzerine, Thorez itaat etti. 
Yalnız, bu bir tehirden ibarettir. 

Çünkü, yeni hareket 1936 sonbaha -
n için, bir çok planlarla elde edilen me· 
todik bir proğrama göre, hazırlanıyor. 

tik merhale - Birlikleri feshettir -
mek. Şunu not etmek isterim ki bütün 
birlikler fesheclilmiı, yalnız, askeri a -
Jeyhtan komünist veya sosyalist bir -
likler bn-akılmııtır. 

ikinci merhale - Burjuva mahalle
lerinde millicileri takip etmek. 

Uçüncü merhale - Bütün idareleri, 
bilhaasa adli ve askeri müeaseseleri ele 
geçirmek. 

Dördüncü merhale - T8§raya ve 
bilhasaa köylere hakim olmak. ,, ~llüyor. 

~==~==================== 
arap olan ispanya karşısında 

milletler ne yapabilir? 
. Fransızca L'lntrantigeant pzete -

. 
''ispanyadaki dahili harp bir katliam 

İni alıyor. Gzatclerin yazdıklarını, 
anyadan kaçıp gelen Fransızların 

ttıklanru titremeden okumak ve din 
ek kabil değil. Her iki taraf da o 

dar büyük bir barbarlık gösteriyor ki 
ın medeniyetten, ve daha ziyade, 

niyetten ıüphe edeceği geliyor. Ba
<>rsunuz, şurada mitralyözle öldü • 

üş bin beş yüz kişi, biraz ötede di
diri yakılmış dört yüz insan. Her ta
tt yıkılan, harabedilen evler. İnsan 

inci asırda olduğuna nasıl inanabi-

/ 
Sağdan soldan bazı sesler ititiyoruz: 
thametli kalpler bu vah§iliğe bir son 
İltnesini istiyorlar. Milletler birleşip 

lla bir çare bulamazlar mı ? diye so • 
~<>rlar. 

aay Lucien Romier milletler arasın-
11 seçilecek bir murahhas heyetini İs· 
l'aya gönderip her iki tarafla konuş· 
lını teklif ediyor ve bu teşebbüsün 

~tıısında en zalim insanların bile yo
tclcceğini söylüyor. Ne yazık ki ben 
~a inanamıyorum 1 Zavallı ko~şula : 
k~ı öyle bir galeyan içindedırler kı 
l'llal tavsiye eden nasihatlar kulakları· 

tirmez, ara bulucular onların kan • 

~oUarını durduramaz. Her türlü mer 
Cti artık bir zayıflık sayarlar. Bu 

ttte, onlar İspanyol toprağını bir 
t Çevirecekler ve bu çöl müstemleke 

b milsait bir hale gelecek. 

farzetsek, yann harap şehirlerde kar -
· şı karşıya gelecek olan muharipler a -
caba biribirlerine ısınabilirler mi? Sön-

mez kinler alevlenmiş bulunuyor ve 
bunları söndürmek için ancak bir asır 

ister. Şunu anlıyalım ve teslim edelim 

ki, dahili harp bir milletin başına ge -
lecek en büyük felakettir.,. 

GALLUS 

FRANSIZ GENEL iŞ KONFEDERAS 
YONU GENEL SEKRETERi ISPAN

y AYA NiÇiN GtTTI? 

Fransız genel it konfederaayonu ge
nel sekreteri Bay Leon Jouhaux'nun 
Banelona gittiği haber verilmitti. "Le 
Jour'' gazetesi bu ziyaretin sebebini a
rattırarak ıöyle diyor: 

Bay Jouhaux ispanyaya hangi sr -
fatla gitmiştir: Genel iş konfederasyo
nu genel sekreteri olarak mı? Mjlletler 
arası sendikat federasyonu asbaşkanı 

olarak mı? Milletler arası iş bürosunda· 
ki Fransız işçi murahhası szfatile mi? 

Fransa bankası genel idare heyeti baş
kanı olarak mı? Yoksa resmi işçi smr • 
fr organının siyasi lideri sıfatı ile mi? 

... Bay J ouhaux milletler arası sen -
dikat federasyonu murahhası olarak git 
miş olacak, halk cephesi gazeteleri bu
nu böyle kabul ediyorlar. Hariciye na
zırlığında da genel iş konfederasyonu 
liderinin İspanyaya, çarpışan iki tara -

Sağ sigortalıları ölü 'g6.,.tercrek do· 
land ıncılık yapan şebeke hkkmdaki 
tahkikat de\'am etmekteciir. 

Onnik İplikçinin evinden çıkarılan 
evraklar Ünyon sigorta ~irketi tara
fından tetldk edilmeğe haşlanmış ve 
bunlardan yirmi üç dosya vücuda ge
tirilmiştir. Öğrendiğimi?.t göre şim
dilik Lun ların ancak üç\i üzerin ele 
tetkiKat yapılmaktadır. 

"Qnnik dün de isticvat> edilmiştir. 

Hazırlanmakta olan dosrn lar bugün 
müddeiumumiliğe verilecl'iitir. Diğer 

dosyaların tetkiki de yakın~a bitirile
cektir. 

Bu işler kendisine ilk şikayet ya
pılan 'e tahkikatta işin iç yüzünü 
mevdnna rıkarnn Milli RE'assiiran:-:ın 

. ~· ' 
Gayrimübadiller 
Dün gürültülü bir 
kongre yaptılar 
Gayri mübadiller kurumu yıllık 

toplantısını dün saat 14 de Emmönü 
Halkevi salonunda yapmıştır. Toplan
tı oldukça gürültülü ve münakaşalı ol
muştur. 

Kongreyi muharrir Bay Celal Nuri 
açmı§ ve kongre başkanlığına da ken
disi seçilmiştir. 

Evvela yönetiınlrurulunun bir yıl
lık çalı§ma raporu okunmu§tur. Ra
porda yapılan en mühim işler beş mad 
de üzerinde sıralanmıştı: 

1 - Maliye Bakanlığının emrile 
gayri mübadillerin ylizde yliz alaca~
ları olan bonolardan yüzde 45 şi temın 
t::üllu'19liı·. 

'ı2 .ıo:wr. ~guldakta bulunan ve bir 
ruma ait olan kömür madeninin gayri 
mübadillere verilmesi için yapılan te
şebbüsler müsbet netice vermiştir. 

3 - Bono satışlarının kısa bir müd
det içinde yapılması işinde azami mu
vaffak olunmuştur. 

4 - Muhtelit mübadele komisyo
nundan, verilecek 22 bin İngiliz lirası 
tutan parada Yunanlılarm da hakkı bu 
lunduğu için alınamamıştır . 

5 - Gene gayri mübadillere veril
mesi lazım olan Torbalıdaki bir çiftli
ğin satış hisseleri dağıtılmıştır. 

Yönetimkurulunda rapor okunup 
bittikten sonra üyelerden eski müstan 
tık Bay Hikmet itiraz etmiş, ve idare 
heyeti raporunu şiddetle tenkit et
miştir. İdare heyetinden Bay Şahap 
yapılan tenkitlere cevap vermiştir. 
Bundan sonra Ankarada Maliye Bakan 
lığı ile gayri mübadillerin lşini hallet
mek ü zere giden komisyonun 300 lira 
sarfettiği ve bu paranın nereye gittiği 
sorulmuştur. 

Bu sorguya gene Bay Şahap cevap 
vermiş ve bu paranın 200 lirasının tek 
rar yönetimkuruluna iade edildiğini i
lave ebniştir. 

Bundan sonra münakaşa kafi gö
rUlerek yeni yönetimkurulu seçimine 
geçilmiş ve yeni idare heyeti seçilerek 
toplantıya son vcrilm'iştir. 

Ticaret Odasında 
raportörlük imtihanı 
Ticaret odası esnaf şubesine alına

cak olan iki raportörlük imtihanı dün 
yapılmıştır. İmtihan, şube müdürü B . 
Hakkı Nezihi'nin nezareti altında sa
bah saat dokuzdan 16,5 a kadar sür
müştür. İmtihan evrakı pazartesi gü
nü, Ticaret,ıodası idare heyeti reisi Sa
dettin, t icari tnhlilat laboratuvarı §efi 
Halit, Bakırköy bez fabrikası müdürii 
İbrahim Akçora, Feshane şirketi mü
dürü Mithat. Oda genel sekreteri Ce
vat Nizami ve esnaf şubesi müdürü 
Hakkı N czih'i'den teşekkül edecek he
yet tarafından tetkik edilecektir. 

Y.4LOV ADAK/ BALO ÇOK 
GÜZEL OLDll 

Salıtekarlık işini meydana ,çıkaran 
Milli Reassürans istihbarat müdürü 

B. Aziz 

Klltlr i'leri 

Maarif Vekili 
-Dün geldi. Kurultay 

hazırlık larile 
meşgul oldu 
Kültür Bakanı B. Saffet Arıkan 

dün yüksek tedrisat direktörü Bay 
Cevat'la Ankaradan şehrimize gelmi§
lerdir. 

B. Bakan öğleye kadar otelde ain-
10nmi§tir. Öğleden oonra d:ı; Dolmabah 
çe. sarayına giderek Dil kurultayı ha
zırhklarile meşgul olmuştur. 

Bay Bakan kurultay bittikten son
ra şehrimizin kültür 1şleri etrafında 
tetkikler yapacak ve bilhassa ortaokul 
ihtiyacı meselesile meşgul olacaktır. 

ilk okullarda derslere 

istihharat müdürü Bay A7.iz tarafın
dan rnkip edilmektedir. "· Aziz dün 
de Onnik'in isticmbında l:ulunrnuş ve 
geç vakte kadar dosyaiarı tetkikte 
de,·am etmiştir. 

Şebt:kenin senclerdenbeıi sahtekar
lık ı;uretile yüz bin lira\a yakın bir 
para colandırdığı tahmi:l edilmekte
dir. Bütün sahtekfırlıkların, Türki
yede muamelesini takip <>t!erek tasfi
yesir.ı Ünyon şirkctiI:e bırakan Nev
york sigort.a şirketi zarn;ı nına ait ol
duğu eöylenmektedir. 

O:tnlk, şirketin tasfıyeye memur 
ettiği Buçino'dan dosya numara ve 
sahiplerinin adlarını alm•ş ve buldu
ğu sahiplerle mukavelelH yaparak 
sigortadan paraları çekm:ştir. 

Uçak haftası 
30 Ağustostan 5 Eylüle 

kadar devam edecek 
Hava kurumunun Uç.ak haftası bu 

yıl 30 ağustostan 5 eylfıla kadar de
vam edecektir. Hafta münasebetile eğ
lencelerin programı hazırlanmağa baş
lamıştır. Şimdiye kadar Eylip, Samat
ya, Şehremini, Fatih ve Karagümrük 
kollan programlarını hazırlamışlar
dır. 

Hafta. içinde yapılacak eğlenceler 
şunlardır: 

FENER: 
1 - Cumuriyet Halk partisi kamun 

kurağında ve Unkapanı semt ocağı ku
rağmda birer müsamere, 2 - 19 ey
lfil 936 cumartesi gUnU Yalovaya bir 
deniz gezintisi Y.,.apılacak. 

EYÜP: 
1 - 30 ağustos akşamı Parti bah

çesinde saz, 2 - 31 ağustos akşamı 
Parti bahçesinde saz, 3 - 1 eyhil gün
düz ve gecesi Alibey köyünde sünnet 
düğünU, 4 - 2 cylO.l akşamı Defterdar 
gazinosunda saz, 5 - 4 eylfıl akşamı 
sinema binasında konferans ve teza
hürat. 6 - 5 eylUJ ak~amı Parti bina-7 eşrinevve/de sında sünnet düğünü, 7 - 6 eylfıl gün-

başlanacak düzs':J1':Y~~-ahtarağada kır balosu. 

Şehrimizin ilkokul ihtiyacı etrafın- . 1- 31 ~stoe gündüz ve gece Ye-
da kültür direktörlüğünün yeni tetkik- nıkapıda Raifın gazinosunda saz, 2 -
ler yaptırdığını yazmıştık. Bu yıl talı- 1 eylO.l gündüz ve gece Yenikapıda 
sil çağına gelen hiç bir çocuğun okul- Salibin gazinosunda saz, 3 - 2 eylül 
suz kalmaması için tedbirler alınmak- gündüz ve gece Samatyada Osmanın 
tadır. gazinosunda saz, 4 - 3 eyllıl gündüz 

Bu yıl ilkokullarda yeniden namzet ve ~ece Yenikapıda Çakır Mehmedin 
talebe kaydına şehirde 7 eylüldan köy- gazınosunda saz, 5 - 4 eylCıl Samat
lerde ve kazalarda 17 eylfıldan itibaren yada Kirkorun gazinosunda saz, 6 -
başlanacaktır. 5 eyIUl Yenikapıda Raifin bah~esinde 

Kayıt her y erde 26 eyliil akşamı büyük sünnet düğünU. 
bitecektir. Fakat talimatnamenin al- ŞEHREMiNi: 
tıncı maddesine göre yeniden talebe 1 - 1 eylCıl akı:;amı !nmrah bahçe-
yazılma işine derslere başlanmasından sinde sinema, 2 - 3 eylfıl a·kşamı özen 
bir ay sonraya kadar devam edece- Aile bah resinde sinema ve konferans. 
ğinden müracaat edecek h er çocuk 30 FATiH: 
birincitcşrin akşamına kadar kaydo- 1 - 30 ağustos Fatih parkında tay-
lunabilecektir. y~re abidesi önünde snat 11 de büvülC 

Bu yıl ilkokullara 1929 doğumlu bu: toplantı yapılacak, 2 - 31 ağus
c;acuklar alınacaktır. Derslere başlan- tos akşamı Cumuriyet Halk Partisi 
dığından sonra kadrosunda boş yer Fevzi paşa kurağmda bir müsamere 
kalan oku)lar talimatnamenin 4 üncü ve konferans , 3 - 3 eylfıl akı:ıamı Seh
maddesJne göre bedeni ve ruhi cihetten 7.adebaşı tiyatrosunda mtlsamere, 4 -
kafi derecede inkişaf etmiş olan 1930 5 eyIOJ akı,nm1 Aksaravda Binnur bah
doğumlu çocuklardan müracaat eden- çesinde siinnet dii~ü. 
Jeri namzet olarak yazacaklar, bu yaş.. KARA GV-,,IRVK: 
ta müracaat eden tckm11 çocukların 1 - 2 eylCıl aksamı Karagiimrük 
bir listesini yaparak direktörlüğe ve- sinemasında t iyatro, 2 - 5 eylul Ka
recekler ve direktörlük izin vermedik- rı:ı.Mimriik f:nhasında futbol niarı. 
çe bu çocukları okula kaydetmiyecek- ı 1 
lerdir. A s k e r 1 1 k 1 ş 1 e r i 

Her okul direktörü kavıt için mü- --~~-------------= 
racaat eden çocukları külfür işyarla- Yok lamalarını 
nna gönderilen semt haritasına göre 
kabul edecekler ve kendi mmtakaların- yaptırma m1ş olan 
dan olmıyan cocuklan a it oldukları d k b J 
okullara ~öndennck işinde kolaylık ye e su ay ar 
göstereceklerdir. Sclimiyc<le piyade Tümen askerlik 

Derslere ilkteşrinin birinci perşcm- dairesi başkanlığından: 
be gününden itibaren başlanacaktır. Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Kartal, 

ORM Ai\T MRKTEBI BURSAY A Adalar, Şile şubelerinde kayıtlı· bulu-
G1D1YOR nan emekli ve yedek subaylarla aske-

Büyilkderedeld Yüksek Orman o- ri memurlardan bu, sene şubelere he
kulunun Bursaya nakledilmesine ka- nüz miiracaatla yoklamalarını yaptır
rar verilmiş ve bu mesele etrafında mamış olanlar ağustos nihayetine ka
tetkiklere ba~lanmıştır. Okul direktö- dar bu yoklamalarını şifahi veya mek
rü mektep icin uv~n bir bina aral!lak tupla yaptırmadıkları takdirde ihti
Ü?Pre Bursı.vn g-itmi~tir. Okulun Ulu- yat subay ve as keri memurlar kanunu 
da~ ormanları civarınd:ı. bir verde ol- tctnas etmekte ve lnzım J!Clcn mallı
mrunna cah~ılacaktır. Bina bulunma- da muamele yapılacağı Han olunur. 
dığı takdirde vcniden insa edilecektir 

llugün sililılannı bıraktık\;mnı bile 

fın arasını bulmağa gittiği söyleniyor. 
Fakat bu ziyaretten bir gün evvel bile 

haberleri yoktu!,, 

Evvelki gece Yalovada Büylik Otel 
gazinosunda Dış Bakanımız doktor 
Tc~ik Rüştü Aras'ın himayesinde ve
rilen büyük kır balosu fevkalade gü
zel ve eğlenceli olmuştur. Şihrimizin 
yüksek şahsiyetlerini toplıyan baloda 
Başvekil İsmet İnönü, Dış Bakanımız 
doktor Aras ile B. Necmettin Sadık, 
General Seyfi, B. Hasan Saka, Bu Ru
şen E sref ve Yalova kaymakamı Hüs
nü Erkin bulunmuş ve balo sabaha ka
dar güzel bir hava içinde devam etmiş-

• tir. 

Gijmrükf eki münhaller 1 
Gümrük idaresinin muhtelif mün

haller için almağa karar verdiği on beş 

m<'mıırun ser-Jlmesi kin ac;ılan imtihan 
da dün ypmlmıştır. İmt"hana elli kişi 
girmiştir. İmtihan evrakhrı bir kaç 
gün içinde tetkik edilerek memurlar 
vazifelerine tayin edileceklerdir, 



~ 4 - KURUN 21 J\CUSTOS 1936 

C ü ml enin Sonu 

Herşeyi M.adeiene borçluyum. Sev
gili Madeletı'ciğim! Arasıra hiç de 
mes'ut olmadığını ve kendisine karşı 
borcumu ödiyemediğimi düşünürüm. 

Fakat, h&yat bu! Elimden bir şey 
gelmiyor ki! 

Maceramız nasıl başladı? Pek iyı 
bilmi~orum. Hayatım o kadar karışık 
ve istikrarsız geçmişti ki, kendime zer-\ 
re kadar itimadım yoktu. Şık ve güre! 
kadınların kar§ısında kendimi pek aşa
ğı hisseder ve onlardan kaçardım. 

Sıkılganlık mı! Ahmaklık mı? Bil
miyorum. Belki de her ikisi. 

Bir gün beş altı arkadaş bir yerde 
oturmuş, iteden beriden konuşuyor
duk. Arkadaşlar aşk maceralarını anla 
tıyorlar, kadınlardan bah~diyorlardı. 

Btr aralık kalktım, dışarı çıktım. 
Geldiğim zaman konuştukları bir bah· 
sin son cümlesini i§ittim: 

Benden bahsediyorlardı. Cümle ay. 
nen §uydu: 

"Belom'a gelince, onu bırak: O ap
talın biridir.,, 

Belom bendim. Tabii işitmemezlik
ten geldim ve biç belli etmedim. 

O gün bir şeyin farkına vardım: 
Kırk yaşına gelmlştfn, fakat bir 

kere olsun kendi kendime : "Ben zeki
miyim? Aptal mıyım?,. diye sormamış 
tım. 

Bıı sual şimdi hatırıma, işittiğim 
o cümle ile gelmişti. Şüphesiz benim 
iş hayatındaki aptallığımdan bahset
memişlerdi. Hepsi benim büyük bir 
ecza deposunu idare ettiğimi bilirler· 
di. Vak'alar bu hosustaki zekamı ve 
beccrikliğimi isbat edebilir mahiyette
dir. 

Onun için, benim iş hayatındaki ze
kamdan bahsederken kimse: 

''Onu bırak: O aptalın biridir,, di
yemez ... 

Bunun üzerine, !}Öyle düşündilm: 
- Belom yalnız tüccar Bclom değil 

ki ! Bir de ev hayatındaki Belom. ka
dınlar a.rasmd:ıki Belom var ... 

• • • 
M:fdelene bundan az sonra rastgel

dlm. Bizi bir tesadüf karşılaştırmıştı 
ve beni tanıyarak yanıma gelen o ol
du. 

Biobirimizi görmiyeli on beş seneye 
yaklaşmıştı. Onu tekrar karşımda. bu
lunc~ düşünün artık ne kadar sevindi
ğimi! Size, yirmi sekiz yaşında iken 
Ma.delen uğruna canımı fedaya bile ha
zır olduğumu söylersem o günkü se· 
vinci daha iyi anlarsınız. 

Belki, buna da bir aptallık diyecek
siniz. Aptallık mı değil mi, bilmem. 
Fakat, bildiğim bir §CY varsa o da şu 
ki, o zamanlarda M.adelen bana, bütün 
kadınlar gibi, ele geçmez bir ~y gibi 
geliyordu. 

Yalnız, Madeleni bütün diğer kadın
lardan üstün buluyordum. Neden? Şüp 
hesiz, onu her kadından daha güzel, 
daha zarif .. ve kendimden daha ufak 
buluyordum da ondan. 

Yani onu seviyordum! Şimdi, aş

Çevıren : Vır Guı 

vereceği tesiri siz de bir düşünün .. 
O günün gecesi teessürüm son had

dine çıkmış, ve hayat gözüme yaşan
mağa tahammül edilemiyecek bir şey 
gibi görünmeğe başlamıştı. 

On beş sene sonra onu tekrar gö
rilnce evvela ne söyliyeceğimi şaşır

dım. Mazi o kadar uzak bulunuyordu 
ki! Fakat Mndelen heme;-hemen hiç 
değişmemişti. Şüphesiz, biraz daha ge-
lişmiş, büyümüştü. Saçları da biraz 
daha koyulaşmıştı. Fakat bakışı gene 
o bakıştı. 

Gençliğimde onu severken bir şap
kacının yanında çalışırdı. Sonra ora
sını bırakarak, o muallimle beraber 
kaçmıştı. Ondan sonra, bana şimdi an
lattığına göre, bir çok kimselerle ya
şamış, bir çok yerler görmüştü. İyi 

kötü bir çok maceralar yaşamış, he
yecanlı bir hayat sürmüştü. Niçin? 

Evet, buna sebep neydi? 
İşte, asıl aptalhğımı aklıma bu su

al gelince anladım ve bunu daha evvel 
düşünemediğim için o kadar hayret et
tim ki! 

Madelen benden ayrı1mağa ve uzak
larda böyle yaşamağa neden mi mec
bur olmuştu? Beni sevdiği için. 

Evet, gençliğimizde ikimiz de biri
birimizi seviyorduk. Ben tereddütler 
içinde bocalarken o, her gün, benim 
kendisine aşkımı itiraf etmemi bekle
mişti. 

Bugün söylediğine nazaran, onu 
sevdiğimi söyler söylemez kendini ba
na vermeğe hazır bulunuyordu. 

Hayatım bozulmakla beraber yeni 
ve mesut bir hayata girmiştim. Made
len için güzel bir apartıman tuttum. 
Eşya olarak çamaşır dolu bir bavulun
dan başka birşeyi yoktu. Fakat ince bir 
zevki vardı. Çünkü çok yer gezmiş, çok 
şey görmii$tü. 

Ben de artık bambaşka bir adam 
olmuştum. Onunla yaşadığ1m bir iki 
ay 7.8.rlında bütün hayatımda öğrene 
D'\Odi.ğha 1)4ylori ö$-rondhn. A.rlıh ;ya.\ 

ruz mesleğime kapalı kalmış bir adam 
değildim. 

Madelen kendine çok iyi bakıyor 
süsleniyor, temiz ve zarif bir şekilde 
giyiniyordu. Ben de onun gibi yapma
ğa karar verdim. 

Bir gün sakalımı ve bıyıklarımı kes 
tircrek karşısına çıktım. Adeta on yaş 
gençleşmiştim. Fakat bunun nsıl se
bebi usturadan ziyade aşktı. 

• • ıt 

Şüphesiz ki birisinin hoşuna gitti
ğimiz zaman benliğimizde bir değişik
lik h issederiz. Bende de öyle olmuştu. 
diğer kadınlara da bakmağa cesaret 
edebiliyordum. 

Bu ruh değişikliğinin amili olan 
Madelene o kadar şükran borçluydum 
k

., 
ı. 

Şunu da itiraf edeyim ki, artık yü
züme gülen kadınlardan birini koluma 
takarak, bir gün benden bahsettiği• 
cümlesinin sonunu işittiğim arkadaşı
mın kar§ısına çıkmağı ne kadar iste-
rim! ROBERT DESTEZ 

kımla sıkılganlığım arasında bir mü- ------------'----
cadele başlamıştı. Hem de nasıl bir 
müacdele? Yorucu, yıpratıcı, müthiş 

bir mücadele! 
Bu mücadelede belki aşk galip ge

lecekti. Fakat. .. 
Bütün belagatimi topladığım ve e-

lime en güzel çiçeklerden bir demet al
dığım gün, Madele'nin uzak bir yerP. 
gittiğini haber aldım: 

Mektepler tatil olmuş, bundan isti
fade ederek bir lise muallimi olan Tur 
pinel ismindeki birisile beraber git 
mişti. 

Şimdi hatırlıyorum da kendi ken
dime gülüyorum: Aman ne büyük yese 
kapılmıştım! Öyle harap bir halde 
bulunuyordum ki! Daima acı içinde ya 
şamış bir kalbe böyle bir ani ayrılığın 

Gelenle r, Qide nler 

Y ABANCT GAZETECiLER 
!ngilizce "Mam:ester Gardiyan .. ve 

"Obzeryer,, gazeteleri Viya.na muhabi
ri Bay Foder Atinadaki hadiseleri ta
kip için gittiği Yunanistandan döner
ken şehrimize uğramıştır. 

Kontinantal oteline inmiş olan İngi
liz gazeteci buradan gene Viyanaya 
gidecektir. 

Bir kaç gündenberi şehrimizde bu
lunan bir çok Fransız gazeteleri muha
b'ri Bay Kine! dün Parise gitmiştir. 

BtlKREŞ ELÇiMiZ 
B:r mUddettenberi ı::ehrimizde bu

lunan Bükrcş elçimiz B-ay Suphi Tan
rıöver bugün öğle üzeri kalkacak Ro
manya vapurile vazifesi ba§ma döne
cektir. 

Doktor Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 
lüğünden: 

Müdür-

Biri dahiliye mütehassısı ve biri oparatör olmak ü'"ere üç clok 
t or nhnacahtır. ı, göre~ekleri yerleri ve çalı~mak şartlarını öğrenmek 
üzere istida ve vesikalariyle birlik te bizzat veya )>ilvasıta sıhhat ~ube· 
si müdürlüğüne müracaatları. (304) 

Dil kurultayı 
davet i ve 
Üyeleri 
u u hUrultayı davetli üyderinin iaim 

lerini dün neşre başıanuştık, bugWı de
vam edıyoruz: 

Bay 'ıahsin Coşkun (Kastamonu), 
Bay \.ıbeydullah (Leyazıt), Bc1y .tiak -
kı ~ılıçoglu (Muş), b. Vasıf Çınay (Ma 
latya), .t:>. Hakkı Saydam (ıçel), Bay 
Hakkı l!ngan (Van), B. Halil Mcnte -
şe (İzmir), Bay Yaşar özey (Manisa), 
Bay Yunus Nadi (Muğla). 

Bay Halil Türkmen (Zonguldak), 
Bay Yusuf Ziya Özer (Eskişehir), B. 
Halit Bayrak <Beyazıt), Bay Zeki Me
sut Alsan (Diyarıbekir), Bay Halit O
naran (Burdur), Bay Hamdi Aksoy 
(İzmir), Bay Ziya Etili <Çanakkale), 
Bay Ziya Karamürsel (İstanbul), Bay 
Hamdi Dikmen (Konya), Bay Ziya 
Nuri Birgi <Kocaeli), Bay Hasan Cavit 
Belül (Çoruh), Bay Hasan Fehmi A -
taç (Gümüşhane), Bay Hasan Ferit 
Peker (Kayseri), Bay Hasan Hayri 
Tan <Kocaeli), Bay Haydar Çerçel (Af 
yonkarahisar), Bay Haydar Rüştü ök -
tem (Denizli), Bay Hayrettin Karan 
(Balıkesir), Bayan Huriye öniz (Di -
yarbekir), Bay Hüsnü Kitapçı <Muğ -
la), Bay İbrahim Çolak (Bilecik), Bay 
İbrahim Süreyya Yiğit (Kocaeli), Ge -
neral İhsan Sökmen (Giresun), Bay 
İrfan Ferit Alpaya (Mardin), Bay İz
zet Akosman (Afyonkarahisar), Bay 
Kani Akeken (Manisa). General Ka -
zım Sevüktekin CDiyarbekir), B. Maz
har Müfit Kansu (Denizli), Bayan 
Mebrure Gövenç (Afyonkarahisar), 

Bay Mecdi Boysan (Edirne), Bay 
Mehmet Nazif Sirel (Kars), Bay Meh
met Sener <Kütahya), Bayan Meliha 
Ulaş (Samsun), Bay Mitat Alam (Ma _I 
raş), Bay Mitat Şükrü Bleda (Sivas), 
general Muhittin Akyüz (Kars), Bay 
Muhittin Baha Pars (Ordu), Bay Mu
hittin Dinçsoy (Urfa), Bay Muzaffer 
Kılıç (Gireson), Bay Mükerrem Ünsal 
Ctsparta). 

Bay Münir Çağıl (Çorum), General 
Naci Eldeniz (Seyhan), Bayan Nakiye 
Elgün (Erzurum}, Bay Dr. Neşet ö . 
mer Erdelp (İstaılbu1), Bay Dr. Osman 
Şevki Uludağ(Konya),B.örner Asım Ak 
soy (Gaziantep), Bay Rahmi Köken 
(İzmir), Bay Rasih Kaplan <Antalya), 
Bay Rasim Başara (Sivas), Bay Dr. 
Rasim Ferit Talay (Niğde), Bay Re
cep Zühtü Soydak (Zonguldak), Bay 
Refik İnce (Manisa), Bay Resai Eriş
ken (Tokat), Bayan Sabiha Gökçül 
(Balıkesir), 

Bayan Sabiha Görkey (Sivas), Bay 
Sabri Toprak (Manisa), Bay Sadettin 
Ferit Talay (Bursa), Bay Salih Bozok 
(Bilecik), Bay Selim Sırrı Tarcan (Or
du), Bayan Seniha Hızal (Trabzon), 
Bay Süreyya Tevfik Genca (Tok~), 

Bay Dr. Şakir Ahmet Ediz (Kütahya), 
Bay Şakir Kesebir (Tekirdağ), general 
Şefik Tursan (Denizli), Bayan Şekibe 
İnsel (Bursa) . 

B . Şevket Dağ (Konya), general Şükrü 
Gökberk (İstanbul), Bay Şükrü Koçak 
<Erzurum), Bay Tevfik Bilge (Diyar -
bekir), Bay Tevfik Tarman (Seyhan), 
Bayan Türkan Baştuğ (Antalya), Bay 
Vasfi Raşit Seviğ (Sivas), Bay Yahya 
Galip Kargı (Ankara), Bay Yusuf Ke -
mal Tangirşenk (Sinop), Bay Abdür -
rezzak Şatana (Mardin), Bay Adan 
Ertekin (Aydın), Bay Ahmet Hamdi 
Denizmen (İstanbul), Bay Ahmet Hil
mi Arga (Kayseri), Bay Ahmet özde
mir (Eskişehir). 

(Devamı yannki 5ayunızda) 

Kum kapıda 
iki ev çöktü, 
q a r a lanan qok 

Dün sabah saat 7 sularında Kum
kapı Nişancasmda bir çökme hadisesi 
olmuştur. Bolulu Hüscyinin oturduğu 
37numaralı ahşap binanın birdenbire 
yangın duvarları ile çatı kısmı ve alt 
merdivenlerile sofaları yıkılmıştır. 

Yangın duvarı 37 numaralı evin ya
nındaki diğer bir ev arasında olduğun 
dan öteki ev de hasara uğramıştır. 
Her iki evde üc:cr katlıdır. İnsanca ya
ralanan yoktur. 

Klerans T erras 
esrarı 

Romanımız bugföı (6 ıncı sayfamızda) 

Dil Kurultayı 
(Ustyanı l incide ) 

Atatürk Türkiyesinin başardığı te
rakki ve 1nükenımeliyetlere insa~ı ha
kikaten hayrau kalır. Tarihte Türk
lerin Atilla gibi büyük reisleri vardır. 
Şimdi büyiik bir Türk reisini kendi gö
zilmle görmekten en büyük bahtiyar
lığı duyuyorum. Fikrime göre, asri 
büyük bir Türk reisinin tıa.<Jıl olabile
ceğine Afatiirk nadide bir örnektir. 

Büyük şef in ilmi faaliyeti de beni 
çok alakadar eder. Bunun neticesinde 
gayet mühim semereler viicud.a gele
cektir. Şimdiye kadar Türkoloji ile da
ha ziyade Garp milletleri i~tigal et
mekteydi. Türkolojinin merkezi §im
dide>ı sonra Tiirkiye olacaktır. Şimdi 
Türk filolojisi, Türk edebiyatı, Türk 
tarihi sahasında Ti.irkiyede gayet gü
zel çalışılmaktadır. 
MACARLAR TÜRK IRKINDANDIR 

. Biz Macarların Türklere yakınlığını 
bır kere daha te11it için ,,on zamanlar
da bir eser 11c~ettim. Burada isbat et
tiğime göre Macarl.ar aslan Finn - U-
9?~la_rdandtr. Onların dili Finn - U gor 
dıli4ır. Fakat bizim haklımız Tiirk ır
kına emnsuptur. 

Bir Bizans menbaında eski Macar 
a.1iretlcrinin ismi görülii1ıor. Sekiz a
şiretten yedisinin ismi Tfirk i.9midir. 

Peşte üniversitesinde :~cmelerce e1:
ııel ken~~ini istihl<i.f ettiğim çak ta
nınmt§ alını Vamberi "Macarlar Türk
dürler.,. daı·a,~ı arasında Macar dili
nin de Türk dili olduljunu ileri sür
~üşt~~· Fakat bu tez leabul cdilmemiş
t ı. lt!ıulafaa edilemiııen bir tezdi. Çün
kü llfacar dili Tilrk dili deliildir. O 
yanlış b.ir. na;:ariyedir. Ancak, menşe 
nı:eselesını gozc alırsak ve bilha8.~a 
Bızmıs menbaındG ra.stlaıuın aşiretle
rin i.rimlerüıe bakarsak vaz!h surette 
anlı11oruz ki A!acarlarm kı..'lmt azamı 
Türktür_. l.~te bu tez şimdi bizde hem 
akademı, Tıem üniversite tarafından 
kabul cdilmi..ştir. 

Macarlarla Tiirkler arasında lisan 
akrabalığı da olmu:Jsa da bu 5000 sene 
em.:el beraber 1ıa-'ladıkları zamanlarda 
illi. . -

Yeni nazari11cler arasında Güne.'I • 
Dil teorisini· de tetkik etmekteyfnı. 
Ancak bu teori hakkında Tiirk nili 
Tetkik cemi?ıctinden bu.qiüı aldığım 
ba;;ı eserleri. de okuduktan sonra da
h'!'_ Çf!k t~>ıcuviir edeceğim. Yalnız şunu 
so!~~ıyeyım ki Gihıcş - Dil teorisi çok 
o:ı~ınal, enteresan 'L'C miihim bir tco
rulır.,. 

POFESÖRÜN DİKKATF. DEOER 
ESERLERİ VE BULUŞLARI 
Prof Pı:ıilr N ......... u, to loh,..fo,.; .. ;ı,.,. 0 

lup şimdi tarih profesörü bulunan 
Bay Hüseyin Namık, üstadı hakkında 
şunları söylemistir: 

. - Profesör Nemet1ı Viyana milze
~nd~ bulı!nmı altrn Atilla definesinin 
uzcrınde~ı, Orhon yazılarına hcnziyen 
Jıazıl.arı tlk ok.u11an alimdir. Bıtgün Si
bcrya. ~t 11erılen yere men.,up Sabir 
kavmının kavmiyetini fabat ederek 
bunların Tı'trk oldıtr1unu has i.'1imler 
d~wletile 1nc11da~a ko11mu*tıır. Profe
sor Nemeth aunı zam.flnda buoün Aıı
rupanın biricik Türkoloji mcımıuası o
lan "Köröşi Çoma Arşitı., mecmtıası
nm editörildilr. 
FRANSIZ PROFESÖRÜ BUGÜN TE-

ZİNİ VERİYOR 

bı,, ve Türkiyat meseleleri 
bir çok eserleri vardır . 

Profesör Bombacci profesör 
li'nin. talebesidir ve türkçe k'' 
sünde ona halef olmuştur. 

Türkiyat tetkiklerinin yapıldığı 
yalnız Napoli değildir. Romada d• 
Türk dili kürsüsü vardır. Burada 
çeyi, bundan bir kaç sene evvel 
bula gelmiş bulunan profesör Et 
Rossi tedris etmektedir. 

Bundan başka, yeni yapı1an yil 
tahsil talimatnamesi İtalyanın 
hangi bir üniversites!nde bir Türk 
kürsüsü açıl,masma müsaittir. BU 
İtalyan resmi kültürünün Türk k · 
rüne doğru ilerliyebileceğini göster 
1T ALY ADAKİ KüTÜPHANELE 

BULUNAN TÜRKÇE YAZW 
ESERLER 

Profesör Bombacci !talyadakl 
tüphanelerde bulunan yazma eser 
ait bir çok fotoğraflar getirmiş 

Kendisi bu hususta şunları SÖ 
miştir: 

"- Bir sen.eden fazla o1uyor, Is 
bul iiniver.<Jite.cri profesörlerinden 
ta.lfoi bir te§ebbüste bulundu. it 
daki kütiiphanelerde bulunan tilf 
yazma eserleri bulmak ue üzcrl · 
tetkikat yapmak için bir çok ki~ 
bir araya topladı. Bıı teşebbüs M1 
memleket arasında çok iyi bir r 
tesis edilmesine yaramaktmı Mli 
mıavcakt1r. 

Fakat, b·u eserlerin tetkik ve tet' 
şüphesiz, tefsir ve ne.'lrile kabi 
Bunun için, ben kendi - hesabını"' 
te.~ebbii,~e Floransa deulet evrak 
ncsifıdcki tfirkçe el yazması es 
tct1.."ikle i.Jtirak ettim. Buradaki e 
Zerin ek~erisi 1i inci asırda ~ıcızıl 
euraktır vç Tmıu,<t, Cr!zayir, M1~ır 
Babıali ile bü11iik Toskrııı Dükü ar 
daki miina.~ebetlere aittir. 

MalUmdur ki o tarihte Berb 
devletlerinin resmi dili Türkçe 
Çiinkii Türk imparatorluğuna ta 
Zer.,, 

KURULTAY 
Profesör Bombacci üçüncü 

diil kurultayı hakkında da beyan• 
bulunarak bu büyük kültür hadis 
iştirak etmekteki maksadının !tal 
ilim dünyasının yeni Türkiyedeki 
loji ve dil tetkiklerinin inkişafına 
şı duyduıhı alakayı isbat etmek o 
ğunu söylemiştir. 

Profesör Bombacci Kurull3 
bundan baRka, Napoli Yüksek S 
yat enstitüsündeki vazifesi iti 
de bulunmaktadır. Çünkü Şark JJl 
lke.tlerindeki l~ültür bayabnr vtı!Ut 
lakip etmeK: enstıtunun pro 
te.5kil etmektedir. Son zaınanlard• 
pro~amın tatbikini kolaylaştır 
ve daha vazıh bir Fekle sokacak 
hadise olmuş, enstit(inlin mUdUrl 
meşhur Sarkiyatçı Kont Bernardo 
biellini Amidei'e verilmiRtir. Korıt 
midei ltalyada Şarkiyat~ tetkikleri 
daha fazla inki~af ettirilmesi bl 
rıdır. 

Sözlerini bitirirkf'n profesör 
bacci Atatürkün önderliği ile 
lan büvük ilim ve fikir yenilesın 
de milli Tiirk kiiltürünü temsil 
dciforli kimselerle temasa gelme!< 
do1ayı c:ok sev:ndiğini söylemiştir· 

Şchrim•~zde bulunan Fransız Tür
kolottu pro!esör Deni Kurultayda oku- , 
yacagı t~1;1n bir sure~iQi bugün genel ney kozda bı·r facı 
sekreterlıge verecektır. ~.1 

İTALYAN PROFE~ÖRÜN-ON 
BEYANATI B . d 

~apoli Yüksek Şarkiyat enstitüsün- . lr SOnt1.a /Cl e n 7 ze 
d~ t_urkçe P:9~e~örü Bombacci'nin şeb- düştü, boqnuna İp 
rım.~ze ~~ld.gı?~ haber vermiştik. Pro- ., 
fesor, T1;1rk Dılı 1:etkik cemiveti genel do landı , bof! u ldv 
sekreterı B. İbrahım Necmi Dilmen ta- .. l 
rafından hususi sur tte d" w b' Dun ak~am Beykozda çok fec .. e , ıger ecne ı k 1 t a· d · w · d l is 
türkiyatçılarla birlikte kongrenin ça- a~ C?. 1muş ~~· t" ın 1~[ s:_n ~ 1• J11. 
hşmalarında bulunmak için davet e- by_e adg amda _ıs dı~:en .. ebmed .. ısnıe 
dilmiştir. !r a. am emzc u~~uş, w u uş ol 

Genç profeso··r k a· . . . t tıcesınde sandalın ıpı bogazına d en ısını zıyare e- a w k rt l 8 den bir gazeteci ile k mış ve a amcagızm u u masın 
.. . ontıf'lmuı:ı, mevzu ni olmu!'ltur 
uzermdc fikrini şöyle anlatmıstır · '- ·. · 

Profesör Bomba · 1• ıt· 1 · Mehmet önce Beykoz fabrıkaS 
ccı evve a ayanın ı kt 'k ·· 1 d · iJI bundan evvelki kurultaylarda temsil ça ışma w a. ı. en, son gun er e ış j 

edilmemiş olmakl be b t" k cıkarıldıgı ıçın baı:ııboş ge7.mekte 
Şark dilleri arası~da ~a er •• b~r C:ye Evvelki akşam b'r müddet J3e) 
met verdigwı·nı· 1· ""ret t u.sıtı~ı pır f 1Y.· iskele gazinosunda oturduktan . 

'"' e mıc; ır. ro eso- b' 1 k d 1 b" · k ı 
rün mensup olduğu Nanolideki vüksck '!' ~ra 1 san a a. ın!P ge~e cd 
enstitii Avrupanın Sarkivat tet'kik mC'r ~ıştır. Bunu.n üzerm~ ıskel ~ 
kezlerinin en eskilerinden biridir. b~r sandala bınerek dcnıze açılnı t 

1727 de MR.ticu · t f d t bır Saat kadar dolas;ıtTktan sonra 
sis edilen enstitü azıpa arah !.~.an t~· rar iskeleye dönmlic;tür. Facia btl 
lıimavcsi altın o aı"rm·sşonra u l~ır;;c" .m rarla olmıı~. isl~elcve ~ıkmak irifl 

.... ,. ı VP. evve a "n- - b - 1 k . t k .. 'il'" 
liler kolleii., sonra da "Kraliyet Asya y~ırkınt b-3.,"' amkad ı~ erd.~n ~ut':~ 
kolleii adını :llmrnt B t't:. nı ay e11ere enıze uı:ımuş ur. 
tabi bi·~ de mekten ·" ır.d Bıı cnds 1 ı't1.v1e met kurtulmak ic;in cırnmmıva ba~l 

ar 1• urP a a - fakat sa d l · · k 1 boul\ yanl::mı. ve ecnebilere Sark d"ll ... w. ' n :t m 10' o una wve n1t 
retilirni. - 1 erı og dolaşarak zavallı adamcagm boc-

1883 de J. sva kollcjinde yeni bir tur.Ce tııb 
tecıkilM vanılrw~ v b · ·· k'' ·. . set morga kaldmlmış ve 
1 .. • '. e. usnın 1-! .ı.smı O· kata }ıft,_ı.,nnıTı::tTr. · I 
an Kralıvet ~arkıyat enstıtusü,. a- DUVA'flDW 0 Tt('.'rmt _ J{ıtdıf 
dını almrntır () ?ama a ~- · t't" u 'l 'U ttl . :. · n an~rı en~ 1 u vokuRtın<l., 78 numaralı e,,de o 
ecnebı memJPketlerrle ve mustemleke- R · · · · .:ı , .. 
lerde bi'ıyu··ı· bi .. l"h" t h'b' b 1 C"<'n Jtenclı evlen yanmcl:llo 1111., , r •·$\ a ıve c:a 1 ı u u- ·· t·· ı. k ·· · · '·B • 
nıın hir r.n1< t 1 be .1 tt 1 us une "'"ara nıu\·azcncsını " . 

.. .. a e 1 e a ;vanm en miş ve dii .. rnücıtür 
buvu'k Şarki'1at alimleriııi yetiştirmic: --- . " . ~ 
olnı:ıkla iftih "'" etmektec'Pr. B ·· ·· , . •• d ·· .., ·· r ıt 

Bu enstitiirlo profesör Lııiı?i Bonelll uyu' SUn r et UQ"ll 
J 805 den beri Türk dilini tedris edivor- Kızılav Unkananı kam unu z2.~;, 
on. Profosör /' "rımada İtalyayı Tür- cumartesi günü Haliç Feneri cıırl~~ ,~ 
kivat ~ahruı1n~aki calıF:malarilc temsil de Cibali mektebi bahçesinde fa1<1riti! 
eder. Bu sahada bir c::ok eserlerin mü- tim ve yoksul çocuklarını sUnnet e'
ellifidir. Bunların arasında bir "Türk mek üzere büyük bir düğün y&P' 
grameri,. , bir "Türkçe konuşma kita- tır. 



İfaretler 1 
üçüncü dil 
kurultayı 

24 Aiıuto•ta dil kurultaya Dol
:ılaçe ıaTayıncla toplanacak. 

Birinci kurultaydan iiçürıcii lıu-
taya kadar geçen zaman içinde 
ifinin geçire/iği Nf hal ar Jik

e Layik tekamiiller arzeJer. 

illete mal olan bir inkılabın ol
nlak seyrini, geçen iki kurultay
baTiz bir surette tetkik imkanı 

Birinci kurultay bfr heyecanın 
~ai idi. Birinci toplantıda eli
• haybeden, öz mel lmmlaTını a-
laTca yabancı icleolc,;ilerin ba•

alhncla tanınmaz ı;, hale ko
münevverlerin asıi camiaya 

niifünün laiıli, hey1:canlı sal
nı ytlfadık. Söyle,..en ıözler, 

• ahlan fikirler b;, iftilaanın, 

'lapçı bir heyecanır. ifadeleri 
i. 

ikinci kurultay bize daha çok 
·r/er üzerinde durmak, mue-
eri beynelmilel ilim gözülye tet
etmelı ihtiyacım .'ıiaettirc/i. 

• ci kurultay, laü yeTİne likri bi~ 
• plana aldı. Bu,ün üçüncü 
itaya girerken Türk münev-

• ana diline c/önütünün sevgin, 
ı, laeyecam yanında fikrini ele 
rnülliyerelr üim dünyası hum
a muayyen bir ilim tezi ile çı· 

l'or. 
Birinci lıurultayclan iiçüncü ku. 
taya kadar geçen 2.0manın he· 
tuu:lan likre, fikirden lam, ha
ilme doğru yürüyüfii , dil inkı
ının normal, millete mal olu

' milletin arzıılannJan cloimuf 
psikolojiye uyduğunu göıler-

hteclir. 
l!Jıft davannı demagojinin ve 
Baiyetin değil, hayatın seyrine 
mantığa uygun bir f adiae diye 
ul e~cnler bugünk•; neticeler
, dil ıuurunun h!.ılka doğru 

ltıe!ifinden elbette memnundur-

Dil ruurunu ıacl ece bir laaıaan
rneıelui değjl, bif mantık oe 
.U mueleai sayıyoruz. Çünkü 

• l:ayatın ve mantığın ta keneli-

Sadri Ertem 

Taksim Bah"""inıfo 
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Botazı ylzerek geç•e yarışı 
Müsabaka ,as yüzücünün iştirakile yapıldı, 

çok güzel ve heyecanlı, oldu 

Vali yüziidllerin en küçüğüne hediyeıini Deriyor - YUdJclUer araa ındaki mücadeleden bir safha 
Kırk gün kırk gece t.ğ1encelerini olarak ilerlemelerini tenı'n etmiştir. Bdtün sporcuların bu törende bu-

hazırl:yan festival komitesinin tertip Yüz metre sonra yüzficiiler muhte- lunmaları istenmektedir. 
ettiği Boğazı yüzerek ,ıtt!çme yarışı lif istikametlerde yüzmeğ~ başlamış- Sıkı inzibata rağmen !'.!Up futaları 
dün ·;apılmıştır. lardır. Bir kısım yüzücii!er Boğazın ve 'iandaJları kendi yUzticülerinin 

Belideyenin yardımı ile yapılan bu yukarısına doğru yüzerek akıntıdan peşindt:n ayrdmıyor. ke!ıdilerini teş-
yarış, senenin en güzel ve en alikah istifaae etmeyi düşünmü~:er, bir kıs- ci ediyorlardı. 
yarışı olmuştur. Gelecek seneden iti- mı ela akıntıyı hesaba katmryarak 'i Boğazın akıntısına ge:ince ytlzü
bare!l beynelmilel bir mahiyet alacak doğruca Bebek istikametınde ilerle- cüler birbirlerinden daha çok ayrıl

'olan Boğazı yüzerek teçme için gün- mişl<ı!rdir. dılar. bir krsmı Hisar ör;eırinde yüz
lerderıberi hazırlanan yüzltcü gençler Sahilden iki yüz metre açılmadan mele:-ine mukabil, diler hır k1Smı da 
dün ~at on ikidel itlbarFn Bebekte deniLde bir genç kız seai yül:.selmiş, Bebek hizasını geçmiş bu?unuyorlar-
Galatasaray denizcilik şubesinde top- tahlisiye sandallarından biri yak la- dı. En önde Galatasara) h Halil ile 
lanmağa başlamışlardır. şarak yüzücü kızı sandala almıştır. Karamürselli lsmail, bunlann sa-

Saat üçte vali ve bele~fye reisi B. Vecihe ismindeki bu .riizücü kız, ğında da açıktan Galatasarayh Orhan 
Muhittin Üstündağ ile bo-lediye reis atlarken göğsüne bir tekme vediğin- gidiyurdu. 
muavini B. Ekrem Sevencan , bele- den t:.kanmış, yüzemly~cl'ğini anla- Bebeğe yüz metre kah Galatasa· 
diye iktisat müdürü Asım Süreyya, yınca yarışı ilk olarak t~rketmiştir. raylr Halilin varış yerinden aşağıya 
belediye mektapçusu B. ?\ecati klübe __ ,..,__._._.__,~-----· düştüğü görülilyor'ctu. Halkın teşci-
gelmişlerdir. leri arasında GalatasarMyh Orhan 

Şirketi Hayriye ve Liman idaresi- F utboJcularımız 21 dakika, 20 saniyede birinci, Kara-
nın üç römorkörü ile yilzlfrce sandal milrselli İsmail 21 dakik• 47 saniye-
ve motör de denizde dola~yor, içle- S ·ı /ıf ı ·t 'l de ikinci, Beykoılu BUJeud, :?2 clakl-
rinde bulunanlar yarışın hir an evvel 1 ezya mu e l l e ka 29 saniyede üçtlncti gelmişlerdir. 
başlamasını istiyorlardı. Bir tok me· 2-2 berabere Bebekte Galatasaray klübünün 
ra'khlar da sahillere topianmışlardı. ka1 J Jılar rıhtımına çıkanlar halk tarafından 
~hir a.ndon Bebeli bah~esfnde yer: Uı sürekli ltiF surette alltttlan17opt birer 
almı4J. millt havalar çalr)'orda. Beuthen (Yukarı Sil~ya), 19 CA. ikişer sahile doğru kula~ atanlara da 

Yarışa gireceklerin is!mleri yazrJ. A.) - Olimpiyatlara iştirak eden kuvvı.?t verici sözler söyl~niyordu. 
dı ve bunlar römorkörlere bir.dirile- Türk futbol takımı Silez)a muhtelitf Birinci gelmesi kuvvetle ümit -edi
rek Anadoluhisarına geç:rildiler. ile burada yaptığı maçta 2 _ 2 be- len Galatasaraylr Ham !lulara ka--

Yarışa büyük bir alika gösteren rabere kalmıştır. Türk takımının pıld:tı için dördüncü, Bt>ykozlu Fu
vali ve belediye reisi B. Muhittin Us- yaptıtı golleri Şeref atmıjtır. at beşinci, Beykozlu Bekir attıncı, 
tündağ ile diğer zevat ve gazeteciler, Futbol takımı cumartesi sabahı yüzU~ülerin en küçüğü 14 yaşında 
İşgüzar römorkörü ile Anadoluhisa- Sirkeciye varacaktır. Beykozlu İbrahim yedinci Beykozlu 
rına g~mişlerdir. ı•Jk Vedad sekizinci, Galataurayh Mah-

Motörler ve sandallar da rimor- kaf İ /e bugün mut dokuzuncu, Galatac;nraylı Ali 
kirleri takiben yanşm başlıyaeafı J • onuncu aelmişlerdf r. 
sahanın etı:afrnda yer alırıılardı. ge ıgor Bayanlardan Beykozlu Klayn bi-

Yaı-ıştan evvel bir çok sandall:ıra Berlin oJimpiyatlarına ,;den iskrim- rinci, Güzin ikinci ge1rr. :ştfr. 
ve römorkörlere, yarı yolda kesilip ci, basketbolcu ve güreş(ilerimiz bu- Dijnldl yarışa 88 ybıücü girmit, 
kalacaklar için tahlisiye simitleri da- gün ılomanya vapurile Köst~nceden 68 i yı&rışı tamamen biti.rr.ıiş, 20 si 
ğıtılmrş, memurlara mubtelif istika- şehrimize geleceklerdir. Vapur ikive yolda sandallara çıkaraa: yarışa de
metlerde yüzecek yüzü~ü1eri takip dofru Galata rı!ltımına yanaşacaktır. vam etmemişlerdir. 
vazifesi verildikten sonra saat tam Sporcularımız denizciler tarafından Bütün yüzilcülere Behtok bahçesin
beşte yarış başlamıştır. Boğazda karşılanacaklardır. Galata de çay ve pasta ikram eliilmfş, dere-

Yüzücüler, Anadoluhisan vapur rıhtımında da büyük tör~n yapılacak, celer tasnif edildikten sonra ltazanan
iskeleslnin yanındaki bir köşkün rıh- şehir bandosu ela bu men.simde mil- Jara llediyeleri verilmiştir. 
tımından denize bir anda atılarak stir- il marşlar çalacaktır. Ba merasimde inhisarlar VekHi 
atle ytizmeğe başlamışlardır. Bir~k Mersinlfler, dünya UçUncüo;ü Mer- Bay Ali Rana da bulunmuş, böyle 
sandatıar yüzücülerin yollannı kes- sinli Ahmet için nhtımda bir kurban bir yarış tertibinden dolayı B. Mu
tiklerinden vali u~zat bunlara ihtar- keseceklerdir. Dünya bir~ncisi Yaşar bittin Ostündağı tebrik etmiştir. 
da bulunmuş, yüzüciiJuin serbest için de tezahürat yapılae.ıktıt. Bebek bah~esinde şehir ~ndosu 

zellettinnek için konulan fon hiuini 
veriyordu. 

Bu piyano ve ona arkadatlık eden 
sesler, pul pul altın .serpintisi altında 

baygın duran denizin üstünde titriyor
du. O sesler sanki o altın serpintisinin 
çıkardığı seslerdi. 

Soyunan peri kızlarını görecekmiı 

gibi sesin geldiği tarafa doğru yürüdü. 
O ses, delikanlıyı, bir alevin pervane
yi çekiti gibi kendisine doğru sürüklü
yordu. 

- Bunu sahiden o çalıyor ve o mu 
söylüyor? 

Takvim 
.;un cıoğufu 
.;Un batışı 
llabab nama.zı 
C>gle namazı 
lkindi namazı 
Üf&ID D&JDIASI 

fatm namazı 
lma&Jı 

fılm geçen gUnlert 
fılm k&lan gunıert 

CUMA Cum•rt 
l Ağustos 22Ağustos 
3 C. Ahır 4 C. Ahır 

516 .'iJ7 
19.00 18 58 
.ıso 4:m 

1217 1217 
16,04 1 tı.O.i 
19,00 18 ~8 
2041 20~9 

;1.26 3.97 
2J4 2.-5 
J S l 1 :iO 

istiklal marşını çalmış, "ali, ilk 0
1a

rak tertip edilen bu yarı~n gördü~O 
rağbetten cesaret alarak beledi)erıin 
bundaıı sonra deniz sporlarına daha 
ziyad~ ehemmiyet verec~~ini biltıa. 
sa kaydetmiştir. 

Bundan sonra birinciye 130 lira 
kıymetinde bir k~. ikıı-clye bir Al
tın '<ol saati, üçlincü ve dördüncü) e 
birer gümüş saat, onunt'uya kaoar 
olanlara da birer madaha verilmıt
tir. Birinci ve ikinci gelen bayanla· 
ra d:t birer hediye verilm:ştf:. 

Saat yediye dotru Bebek bah("e
sini dolduranlar yavaş yavaş dağıl· 
mışlardır. 

Dünkü yarış fevkalld• bir intizam 
içinde g~miştir. Bunda:;:ı dolayı fe9-
tival komitesini tebrik ederiz. 

Cim Londosa karşı 
qapılacak &eçmeter 
Türk pehlivanları aruınclaki set

melere bu pazar Taksim .;tadyomua
da gene devam edilecektir. 

Bu hafta da Kara AH ile Dinarlı, 
Tekirdağh Hüseyin ile Milliyim d· 
reşeceklerdir. Bununla bt>raber Kara 
Alinin kolu şiş olduğundan güreşme
mesi tlıtimali de vardır. 

Kara Ali güreşe gelr.ınse Dinarlı
nın hükmen galip ilan edileceği SÔJ• 
lenmektedir. 

Kara Ali bu hususta c!1yor ki: 
"Ben tek kolla da gıireımeğe ,.. 

nnm. Fakıat doktorlarla güreıi tf'r
tip edenler mani olurlarsa ringe zor
la çılrı«ak değUim ga1s 

Dinarlı Mehmet de di! or ki: 
.. Benim bildiğim bu pazar •tntl

yomda Ali Ue tutu,acağız Eğer ıeç

meler bu ~ da bitirUmezıe. Cim 
Londoe birim loen.tllıslndDı korktağu
muza hükmedecek. 

Ben Türkiye btıf pehi;ı·anlığından 
vaz ı1eçtim. Fakat Cim Lorulostan 
intikam almaktan vaz gefemem.,, 

ISTANBULSPORLULAP. BCTGVN 
EDIRNEYE GIDIYf>RLAR 

lstanbulsporla futbolcular, Edlr
n~ sporculannın daveti Uıerfne bu ,aa
bah gdfrneye hareket ediyorlar. b
tanbulsporlular Edimede biri şam
piyon takımla, diğeri de muhtelit ta
kım la olmak üzere yarm ve' pazar 
günü iki maç yapacaklardır. 

Istanbulsporlulara muvaffakiyet 
diliy;truz. 

GVMVLCVNE SPORCUL.tRI 
ŞEHRiMiZE GELECEKLER 

Tr3kya, (Gzel) GilMillcünedekl 
Türk gençleri spor klUbO tarsfındaa 
btanbula bir seyahat tertip edilmit
tir. Bu seyahat 7 teşrbievvelde ya· 
pılacaktır. 

Spor klübü gençleri lst:ınbulda bir 
ay kadar kalacak ve cu ... uriyet J>ay
ramında yapılacak törend" hazır bu
lunacaklardır. 

çin çekildi. Yaklattıiı zaman onun bi· 
rinci kaptan olduğunu anladı. 

Kaptan da etikte dut"du. 

En küçük bir güriiltü yapmaktan bi
le çekinmitti. 

Dinliyordu. 

YA1.A N: KADiR.CAN KAFLI Biraz sonra yalnız Güler söylüyor
du 

Diye kendi kendine sordu. 
Güler nerdeyıe Leylanm ölümilnil 

çalacaktı. 

Şitmanca ve kırmızı yanaklı adam ı 
t kanıtı: 

"' Salonda piyano var. Söyliyelim de 
ya getirsinler 1 

Gülütenler oldu: 
' Hiç p~ano buraya gelir mi? 
Güıerin ıeai yükseldi: 

' O gelmezıe biz onun ayağına gi
z miyiz? Haydi çocuklar, ben aa
iniyonım. Beni seven arkamdan 

hır 
Güler 8nde olduğu halde altı yedi 
k adeta koıarak. salona inen mer
de byboldular. 

' Haydi blz de inelim. 'unu da tfımanca, kırmızı yanak -
'dam 18ylemi§tL 

- Ben buradan dinlerim. Gece o ka
dar güzel ki ... 

Bu söz!er her halde yaşlılardan b;
rinindi. 

Baıka biri cevap verdi: 

- Yerimden kalkamıyorum desene! .. 

İki genç kızdan ve orta yaflı, ihti
yar kadında erkekten ibaret ikinci bir 
kafile, konup konup, Gülerle arka -
datlarının indikleri merdivenlerden sa
lona gittiler. 

Şimdi salondan güzel bir piyano se
si geliyordu. Denizi yararak ilerliyen ko 
caman teknenin iki tarafındaki su çar· 
pıntılan piyano sesini bilsbütiln süslü -
~or, g{Uel bir portreyi bU.blltOn ctl • 

"Gece, l.eyliyı ayın on dördü," 
"Koyda tenha yıkıuurken sördü ... " 

Sularda sanki ı§lk vücutlu bir peri 
ktzı çırpındı. 

"Ktz vücudun ne giİ:l!e) böyle açık," 
"Kız yakından göreyim, aahile çık!." 
Sayısız yıldızl2nn, parlak ve yuvar· 

lak bir ayın durgun sularda yıkandık
tan böyle bir gecede böyle bir ses in•· 
nı hiç §Ü'>hesiz hayatın üstünde, hülya
lara süriiklüvordu. 

Aıdz kendisini o sese ve ufka kııdar 
., .. ,._ .. ;ı., .,, •• " , ... ~.,,ı•ru!la vermişti. O -
r~ ", ..... ., 1t; neri k· .. l~rt !:f'vunuyo". kö
pUlttcn yaratılmıı kndar beyaz vücut
larlle k\lmlara seriti~·orlardı 

Azlr: yerinden kalktı. 

Salonun kapısına geldiği zaman pi
yanonun batında Güleri gördü. 

Şarkıyı çalan da söyliyen de batka
sı değildi. 

Salonda tıs yoktu. 
Şurada bir genç kız annesinin o

muzuna batını dayamıt ve gözlerini 
yummuştu. Onun yanında bir ihtiyar 
adam ellerini dizleri üstünde kenetlemiı 
dötemenin rast gele bir noktasına ba
ka kalmıştı. Onun lStesinde bir genç 
k:tdm salonun kütük penceresinden yıl
d ·zh'ıra hıı.kıvordu. Sişmanca ve krrmı
~t ,,an.,kh actamrn vii•ün~e hile irli bir 
r'~lit-::"'.,, . .,m sevdaya benziyen dalgın

h~t "e~;liyordu. 

Aziz o aralık k,..r;donın ucundan bi
risinin geldiğini glSrdil. Yol vermek i-

Etrafına bakındı. 

Birdenbire doğruldu ve bu ağır ve 
acıklı parçayı olduğu yerec bırakaru 
kıvrak ve cotkun bir rubaya geçti. 

Salondakiler, kaypak bir yclda ra• 
hat rahat ve yan uykuda giderken an
arzın bir çukur altıyan otomobil yolcu
lan gibi bopladılar. 

- Niye kcatin? Ne güzel .çalıyoe
dun! .•• 

- A 1.. Olmadı bu ı. Ne güzel din· 
Jiyorduk ... 

Gülerin ıen ıeıi cevap verdi: 

- Bir de benim yerimde olup ken
di halinizi göreydiniz!.. Acıdım valla· 
hil.. 

(Arkan w.r) 
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E S R A R l 1 
g;;;;;ı t::Jtanhlı w.iilderi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!==!!!!!!!!~~~~= · ._ .. ._ -a 2418/936 ,... Y enidoğan ve 

:; :;: ;:ı::,.c1a,.::; binaları inşaatının eksiltmesi . 
Yeni Şerlok Holmes Alen Diksonun 

l-Jegecanlı Macera,arı 
-20- \;evlrtr.: I'. <.. 

- ı..,11.h yakında ölrenirb1 merak 
_.yiı1o Fakat bbim isin uı1 teh • 
Jjke ondan sonra bqlıyacak. 

- O tehlikeye kartı ikimia beraber 
ilerliyeceğiz, Mister Diboıı. 

ıx 
MlraJay Bron ıittikten sonra dUfün· 

meie bqladım. Mirlıaydan ötrendilde
rim nihayet arqtrrmalamm derüıletür -
meye JUlJ•caktı. 

Mirala1 Bron ı... ild kificlen bala .. 
aetmiıti. Bunlarm Klerana Terru itin
de rol OJDadıklan muhakkaktı. Belki 
cinayete qdrak etmemiflerdi. Fakat ci
nayeti onlar huırlamıflardı. 

Hansl pye Jle hareket etmiflerdi? 
itte bmm anla11M1k iatiyordum. Betsi Ho 
pıt onllira mrlanm ifp etmek tehdi • 
dinde Gll bulıuımUfbl? Kadmm anlan 
alc1attıl:mr mı kqfetmiflerdil En emni • 
Jeti _,,.,, oum bdmJar elaıerlya mr-
lmm kim dalla çok pua Yerine ona •
tarlar. 

Diler taraftan. badi kendime, Betai 
Boprt'ı aa1m1 Vilyan Bron alc18rmiit 
...... ., diye IOIUJoıdum. JCnlı:anslık
ıla .. yahut da kendialni mGfkb1 mey • 

ide koyclup ~ 8lcltınntıı olabilirdl. 
Pabt bu tayyasecl sabitin muiai bayle 
ilk tGphede 1n:ahm11M1nura milaalt de -
illeti. BiWda, tuna emindim ki ba JOe
raaa Terraı bidiaeairıin ild lnırbam nr 
dı: Biri Betai Hoprt, biri de Vllyam 
llron. 

Ba ild anlhyı niçin 81dtırmutler • 
ı1l? itte cenp nrihnell lbmı relen .. 
al buydu. Fakat bu IUa1e de 8yJe pek 
kolay kolay cevap Yereeeflml annet • 
miyordum. 

Mfralaydan alchlmi ma16mat tlserlfte 

I 
Kararılba sfremiyeceibnl bWyor • 

dum. ÇDnkU oran hiç bir livilin pr • 
meaine mlaude edDmadL Fakat w. 
dılm bir taJ78NOi ftl'Cll. V•t1on ie • 
mindeld ba ta~ ~ buı 
iyiliibn dokanmuttu: Altm diye aldı· 
ğı bir laonometream sahte oldu&unu 
ölnamlt, fakat .. tçlyi \tt4mem .... 
Bana ..... t etti. Çok aepneden -
telrlr uatcıyi buldum '" V•taoaun el· 
1i Unmm prl aldım. Tayyuec! IOft d• 

rece '"inmlt '" tefekkUr ttmlftl. O 
zamanclanberl Wr ... 1lert lartltmott& 
ve bana brp ..... pir aulk n ildi 
mt bir surette hare1ret etmfttl. 

Gidip onu c&nnefe karar Terc:Um. 
Nn Bond caddealncle bir panaiyon

da oturuyordu. 
Evde üpm .. t bqe dolfta balun

dafunu d'a biliyordum. 

Hiç nkit ıeçlrmedetı ~emen, Vat • 
aon'a kottum. Salonda, dltrt bet kiti De 
beraber, fabmbll oynuyordU.19enl ıa
rUnce: 

- Ol Miıter Dlbonl c1edL Ne aa • 
det! 

- Sizinle biras &Brilfmelı: iltiyorum. 
- Buyu,run. 

- Yalım ıörtltnlı: daha İJl olur ... 
- o halde celin yukarı sıkalım. 
Vataon'un odaana çıktım. EYiA ma· 

lı olan~• kiracı1ann yıprattıklQı .,ay· 
lan boauk Jranaperelere oturduk. 

V•taoa. bana doina daba fuJa yak-
lqarak: 

- Buyurun, dedi. aiıi dinliyorum. 
- Bnel& tamı llyllyeJlm Jd. kona • 

f&caldanm azam •d• hlacalr. 
- Demek mDMm bir teY1 

... bfln•'•nma y.mcs.a bafllpc&RltmL.l--- '.':'- BUmbamm.J"Jpıg w11Jlerhpl bl .. 
-....eıa ıu Amate1 denen adamı bula • ru tuhaf bulumuıus belld, fakat ma .. 
caktım. Amatel'in VDyam BronJa mıa nr ıarmeıl91ntı. Çlnldl matOm ya. po-
bJr mBnuebetl ftl"Dlll. Sonra da Steva- lia hafiyeleri merkalı lnlanlardır. "' 
noru uqtırecatlam. Bu ild adamm bf.. "Vllyam Bron'u tamr m1•0ıd 
ribirlerlnl tanıdıklarına da emindim. Bel- - ımt, arlradqımdı. Birdenbire kay.. 
Jd emirler Stennof'taıı çıkıyordu. Ams- bolmuı beni çok mflteelelr etd. Acam 
tel de bu ı&rllnmez ıeftıı emirlerini teb- ne oldu, biliyor lllUIUDUS? 

il eden aclamch. Onun için nft1I ~ - HaJlr. tralrat yalanda Qnnece .. 
l!erl bulmak llnm geliyordu. lfml annediyorum. 

Miralay Bron bana bu adamı Briki- - Bana kalına kenclbll 81dlrdl. 
fon bnfılhmda ataJda baJumll bir ec- - Belki de mdGrdWer •• 
aebl -ıblti olc!Utunu 18,temlftl. ( NllM ftl') 

lstanbul liman sahil sıhhiyt; ~er
kezi sabnalma komisyonundan: 

1 - Msknimiu ait Çe•kkale ... potu açık .Mailtme ile ta· 
.. ~· Ketif &edeli 2382 lirelrr. 

1 - • ite ait ........... ..... 
A - Fenni prtname. • 
B - lclart pıtame. . 
3 - lateldiler ha prtname Ye evrabıı paruıs olarak 1.ıanbul 

1-nı Sahil nbhiye merkai levamclan alabilirler. 
4 - Eksiltme 24 apıtos 1938pazarteai ıünü aaat 14 de Galata

C1ıa ICanmutafa .,... ıokainıcla meddlr merkez aatımlma IComia· 
,...... ,..dacaktır. 

1 - E1nUtme apk olacaktır. 
8 - l'JullbDeJe ainctıklerin 178 Un 85 karat llltlftldmt temi· 

•t parası ile en .az 3000 lisabk b• aibi tamirab yapbima dai-r bir 
• elall7et YMikan pter.._İ p.rtlır. (187) 

lstanbul Dellerdarlıjından: 
Senelik muhammen 

~ra bedeli 
Lira 

S.C. IC~ek mahallesi K6rkcG ha aı 2 icat 10 No. lı 
5•ıu . 80 
Çmcelk&J Çepne eokajı 11, 13 No. b ana ve baraka 8 
a.lat Klprilbqı soka~ 13 No. b ev: • 60. 
Kmtahq mahallesi Ortme sokair 9 No. lı nı 48 

Yakanda yurlr .. ın hbalarm da ıUıeterilen aenelik muhammen 
ima bedellet lberlnden 4 - 9 - 938 cuma ıünil aaat on dCSrtte açılı: 
aıtbrma laNllle bir aene "in kira 1a verilecektir. Kira bedeli dlSrt 
mlla•1 talaltte Ye' her takılt peflnen adeneeektlr. latekli•erln ylzde 
yedi ltapk P87 alrçelr.tnl valıtl muayYenlnden eneJ ptrraralc 
Mlllt imlik ldaru14de mUtetelddl •bt Ye icar komlıyo~una müt'a· 
•ad• .(P.) _ (I07) 

mea tutan 15620 liradır. Şartname- Haydarpqa - ~ara hatbnın 504+490 n 535+922 kil 
Iİ her sUn komisyonumuzda prü- relerindeki Y enidojan ve E.enk.: nt iıtuyon binalarmm infuı 

leWJir. latefdilerbı 1172 lirahk iDc te- palı zarf uıulile Jenİd"V ekalltme ye kunmuıtur• 
minat mektubu veya makbuzu ile 1 - Bu iki bina in;aatının ke ıif ledeli 24372.88 liraaır. 
2480 a,.h kanunun 2, 3 CÜ madde- 2·- latekliler bu ite ait ıartna me, proje ye aair ~ıu 
iminde ... ;ide beraber ihaleden en Yolla.-mın Ankara ve Haydarpap veznelerinden 122 lauq 
u Wr aut eneline kadar teklif mek llilincl• a1abilirlı.r. 
_,__ F•khdalıd Kmm•nllls 3 - .Ekalltme 3 .,.1 tM tarihinde pe11embe ıünü aaat 11 
.._._ lamiqoaum p .. derl. ~ D. D. Yollar Umum Müdürlüiü Yol Dniresi • 

(210) ımda toplanacak Merk Birinci Kcmaiayonunca yapılacaktır. 
• • • 4 - Ebilma.,e p~tlmek için isteklilerin qağıda pıılı tem 

l+nhel IComutanhlı hirlDderi Ye vuaiki aynı tb au~ 14 • bd ar K.ıiayon Reialiiine teeliJD 
iaıJ.... lsiD 812 tan kuru ot • mit olmalan llıımdır. 
im .._.,.,,.. tmW 2418/1938 A - 2490 aaydı kanunun 18 ve 17 inci maddelerine uypn 1 
1Mmlıll "81 .. , 14,41. bpQ Urahk muvakkat teminat. 
arfla ,...._.,.,.. MalwD'l\ııen b> B - Kanumm tayir. .ıtili veıi kalar. 
•28011 ....... Şutmm.i 2IO C- Kanunun 4 Üllt'v macldeai mucıbince eks;Jtme~ si 
la.at muheMhde ...uclii gibi lro bir awü balunmadıtm:a dt.ir imzalan tahtında bir mektup. 
miqananmda ela a&ülebilir. latMli D - Baymdırbk &kanhlında n muaddak ehliyet ves:kaa. 
leria 2l02 lirahk ilk t-ninet mekNa & - T aklif. mektup ı\n ihale ıü nü aaat 14 de kadar makbuz 
ftJa mektapluile 2490 Ayılı bnu- kabiUnde Komieyon Re' ılitine posta ile verilecektir. Poata ile 
mm 2. 3ündt1Nddelerindelci 'Ye.aiJc. derilec.ek teklif mektuı:fan iadeli teahhütlü olmau •• mbayet 
le herüer iMLıden en az bir saat ev· saate kadar Komisyona ••lmit bu l1111111aaı limadır. 
ftline ı-m teklif mektuplarmı Fm- Bu iı ha'kkında fazla izahat almak '8tİJ8Dlerin D. D. \' ollan 
dddıda Komvtanhk ptımlma k,o. Dairesine müracaat etmeleri. (484) • (471) 

miqonuna ......a.ır.. (211) lımi, muhammen bedeli apfl da yazılı malzeme 5 - 1 O - 1 

• • • puarteıi IÜJıil hizalannda •itleri len aaatlerde Ankarada tdare b" 
latan&ul Komutanlıir birlikleri 11nda ayn ayn • kaps.h zarf uau lü ile satın almacaktır. 

lbtlyaa olan 20000 koli kuru fuuJ. Bu ite ,umek iati1enler biaala nnda ı&terilen muva..\kat t 
ya hleei 24/8/936 puarteai IJÜDÜ natlar ile kanunun taY:n ettili ve aiklları, reaml ıazeter.in 7 -
mt 18 ela .pc eWJtme ile yapıLP - 1938 tarih ye 3297 numaralı n iiabasmda intifar etmiı olan 
eübr. Şutmm.i b. aün lımmie. matname dairesinde ahnmıt Yeaik a Ye tekli( mektuplarım aynı 
J'Oii1iiiDiUda ~· M~ lutik malzeme içiiı aaat 14:30 Ye dinamo kayıtlan için ıaat 14, 
tatm 3000 ~· lateldilerin 225 te kadar Komisyon ReiaJijine vermeleri lbımdır. • 
lirallk ilk ...,,.t ....... "1& mek Bu ite ait tartnameıer Haydarpap.da Tesellüm ve Sevk Şen 
tupluiyle beraber ihale aünü vakti de ve Ankarada Malzeme daireain de parasız olarak daiıblmakta 
m_,,.,ınde Fm.Wda Komuta& f5'.J2) 

hk Wme1ma komisyonuna ıelmel. Muhammen Mnakkat 
ıf. (214) bedeli teminat 

• • • lami Lira Lira 
ç.talea Mat. M.. IComutanLir -------

is;iıı IJ)O ton leva ve lOO ton Kmp Muhtelif cim liltik: 
le ldfmUril 24/8/1936 puarteai IÜ- malzeme 
DÜ aat IS,30 ela asm ebiltme ile Muhtelif eb'atta 4310 
ibaleei ~. Muhammen 9 metre bezli kauçuk. 
tmlan l.enmn JSOO Kmplenln tan mamul ftlOD di-

1762.SO ıs . 

1700 ..... Şerbwweeei .... DUIO kayıfL 13118 983.70 
.... ,.Wiiazrcla ,&idebilir. t.tek- 9Aiiiiiiiiiii~~~~~~~;;;;;~;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
ilerin leva .. ı 13 ........ için 128 

15 

lira ld __ ,_ ...... 241 lirahk ile 
temimt ........ ..,.. mektuplariyle 
beraber ihale sUnü ftldi muane
ninde Fmclddnlalrl Komatanhk •· 
tmahm ~ aelmeleri. 

(218) 

• • • Cihanair yanım yericcle 51 inci 
Gelhene m•hm• ihtiJaa adada ,,Uzıüz araa • 

Cilan 80 kalem hariciye labontunr- Cihanıir yanım yerinde 51 inci 

Sahaaı M. roaunun 
/ 

Btr met-
murabbaı deleri 

18,58 1,50 ı ,oet 

im allt ft edevab aba aLmrakbr. adada yiiaaüz araa. 15,10 1,50 •w 30 E)'IGI 1936 carpmba aü- Yukarda Mmli ••batı ve bir meb'Olanun deleri •• 
Dil mt 14 de apk elnihme ile,..,.. miaatl•n yudı olan mallar alikadarlan aramıda aablmak 
ı.c.lmr. Mahen...., tutan 3400 ~ am llJlll açık arttmnaJa konulma ftur. Şartnameleri levvım mil 
ra 71 kwuttm. Şutmm.i her atin lütDnde ıöriilür. lsta•i olanlar h izalanıada ıaıterilen mu,.a~...ıl 
komiayommnmda s&illebilir. latek- ıninat makbuz veya mıa.ktutftle beraber 7 eylül 936 pazaı teai ~ 
m..m 265 liıalds • t..jı•llan ••t 14 de daimi endlmende hulunmsbdır. (8.) 
........ ftya mektuplariyle beraber (544) 
belli aün n ihale aaatinde Fmchlrlı- ser,.Hk ..... ....,_,.. Muvakkat 
ela Kamq1anMc aatmalma lmml.,o- khaı temlna~ı 
mma~ · (217) 

• • • Pa .... hçede iskele ca~deai soka· 
Gü!hane hutahanelİ İhli)aa için tında 10 metre murabboı yol faz .. 

85 aı.n g&s aletleri l&bn almacak- laaı. 
br. ihaleli 30 EylGI 936 carpmba Pqabah,ede iskele cadcleainde 15 
aünii •t 14,30 ela mpk ebiltme ile metre murabbaı yol far.fası. 

10 

ıs 
~. Muhammen talan Beykoz Yalıköy mahal'eainin Çif. 
4031 &ra 3S kuruttm. Şarbwneai te çınarlar aobtmda 20 metre mu· ~ 
her sün komiqonummda aörülebi- rabbaı yol fazlaaı. 15 ı.~ 
lir. Ltekmerin 303 liralık iDc teminat Y akarda semti ıenetlk muhammen kiralan ve temiaat:An ~ 
malmm veya mektuplariyle belli olan mahaller teslim tatihind~n iti baren 936 ikinci tetria aoaUllflfl' 
da" saatte F~ Komutan dar kiraya verilmek ilzue a1n ayn açık artbrmaya ko1ıtal-~ 
~ Mbpelppe komiayonuna gelmel. Şartnameleri levazım aııüdürliiiün de ı&riililr. latekli olanfar la 
n. <218) nnda ıöaterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubi:• • • • 

Gülhane hamheneai ihtiyacı o
lan 37 ~ asabi 22 çefit bakteriyo 
loJI ft 8 pttlt clahlllye laboratuvarla
"al!tlan atın almacalıbr. lhaleai 
30 Eyldl 1935 prpmba atili uaı 
il • .... almlllnaıa ile ,...ı..imr. 

7 eylül 938 pazartesi ıüıü aaat 14 de daimi encümende baJlullll!r.:·11 
dır. (8.) (545) 

Muhammen tutan 850 liradır. Şart 
namesi her ınn kom!aJODUmmdr 
g&illeblllt. 

,............. 84 .... .. ...... llbılırl. 
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idareli ve ucuz so
ğuk hava dolabını 
buldu ya, artık dün
yaya bile metelik ver-
d. v. k ' ıgı yo ... 

FRiGiDAiRE 
ucuzluğu. ve son derece 

idareli olması sa
~ ... - yestnde her eve 
~ girdi ve hayatımıza 

kar1şt1. Bugün, 

FRiGiDAiRE 
soguk hava dolabına sahip olan bir kimse her ne pa-
hasına olursa olsun FRiGiDAiRE eten vazgeçemez. 
Bu yaz sıcaklardan bunalmaymız. luk su arıa, aji ı rlaşmı, yomeklar:a İnldan·z1 bozmayınız. 
Yaz hastaııklarmdan kendinizi ve çocuklarmızı koruyunuz, va bir fft,GIDA RE ahmz. 

' MADf. ONLY BY M0TO R S ' .................... Dm .................... .. 

Her dolabın üstünde haKikl FRiGiDAtRE'in alamet\ 
olan bu markaya dikkat ediniz. 

IB'!~~s~te~i ~:~e!!!~ :e1~~ r~~~sı 
Ankara: Bankalar ccıtldesi- İzmir: Gazi bulvarı. 

ı ve SAT 1 Enin bütün şubelerinde. 1 _________ ...._..... ___ ___ 
• , • ; ... ·, . I; t. ~ • ' .. ~ • • • ,; • > • ~ • ..t:: '· .. ' ': ' • . ; ' . .. ,· ' . : 

Türk Maarif Cemiyeti 

Bursa Kız Lisesi 
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(Yatı, Gündüz) 
20 ağu~tostan itibaten kayıt muamelesine başlanacaktır. 

Yıllık yatı i•creti 185 gündüz ücreti 35 lira:ilr. Men.·ur, Kar 
deş çocuklara ayrıca tenzilat yapılır. Bu yıl f P-n kı:sm. da açr 
lacaktır. Lisenin resmi liselere muadeleti Kültıi? Bak;,nlığ nca 
tasdik edilmiştir Beher ımıfa 40 talebeden fa:!la alrnmıyaca· 
iından gere~ eski talebenin gerekse yeni kayded~lecek "ale· 
benin vaktirde lise direktörlüğüne müracaatlaı:, (55) 

Mütercim aranıyor 
Askeri fabrikalar umum 

müdürliiğünden: 
Almancadan lurkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye muk-

İt bir mütercim alınacaktır. Almanc.ı ile beraber Fransızca m5 

iınliğini de yapanlar tercih olunacaktır. isteklilerin en çok ağus 
llihayetine kadar İJtida ve vesi kalanle Umum Müdürlüğe mür!\-

lları. ( 303) 

M. M. Vekiletinden: 
Gedikli erba9 hazırlama mekteple:)ne talebe alm.yo! 

1 - Ankata ve Kon)adaki Gedikli Erbaş hazırlarra me\<tep 

İtıin ihzari ımıflanna 3 sınıflı vegedikl: orta kısmır. 6. ım1flarma da 
1tıdlı köy ilk n·ektep mezuoları almacaktrr. 

~ - Bu mektr.pler ya•ılı ve parasızdır. Mektebe giriş ~a..-tlar• a.!I 
IH< tube başkanlarındı:ı.n öğrenilebilu. 

- Yukardaki şartları tatıvan ve gediJki erbaı obmya istekli olan 

lu çocuklarının en eeç 20 Eylul 936 larihine kad~. me.r.sL p o\.:luk 

~kerlik şubele,-ine m~rac\\at etmiş ve evrakını tamamlc.mış ol· 

'~ lazımdır •. < 136 )_ .< 4349 l 

iiii ~ srP•"rza?e ~ ile alakadar çocuk velilerine fırsat ~i~ 
:::i l;~'ıli:'USAtf HUSRfi~~ ::.i m: ~-~61 <' ~ . Yeni ders senesinin başlamasına az =:aman kalm~ştır. Müessesemiz bir çok fedak!r- ii~ 
em ~· ı (/rsaPa~,,ıt~·~~ · 1ıklar ihtiyar t.derek yavrularrnız· n mektep ihtiyacı olan yataktan yorgana ve ms 
~m -: 1-~~~ pijamadan çamaşıra kadar bütün len:ıırnı he: k~seye uyAg~n. fiatlarla em.rmjze amade mı 
m: , .. . bulundurmaktadır. Bır zıy:tret kafıdır. m~ .... ···= :::; ==== .... SAN S O ·r· ifü Merkezi: Sultan Hamam HA H C N Şubesi: Beyoğlu istiklal cad- S:i! 
im caddesi No. 424 Telef: 20625 Bu R s A p A z A R 1 desi No. 376. 'l'c]ef: 40007 mi 
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'Oenizyolları ~ \(ifiit1l!DMiilMtt:tfflflf;ıtfitMiilj 
iŞLETMESi 

ı J.uOO takım nane etiketi 
Acenteleri: Karaköy .. -:. Köprübaşı 15.000 " portakal etiketi. 
Tel. 42362. Sirkeci Mühurdar Zade N" l · · b• k d • ·kt 

lll-- Han telefon: 22740 umune ve ıartname erı muc1 mce yu arı a cıns ve m1 arı ya. 
. zıh likör etiketleri 27 / 8 / 1936 tarihine rastlıyan perşembe günü 

J zmıt Postası 

1 
saat 15 de pazarlıkla ııatın alınacaktır. İsteklilerin nümune ve §art-

Bugünkü lzmit podası yapıl· namesjni görmek üzere her gün ve pazariık için de tayin olunan gün ve 
m1yacaktır. (538) saatte % 7,5 güvenme parasiyle birlikte Kabataşta İnhisarlar levazım 

ve mübayaat şubesi müdürlüğünde ki alım komisyonuna müracaatları 
"281,, 

Z AYI 
861 s icil numaralı ehliyetim ile bera-

her oütün arabama ait ve~:m)r evraktmı 

~~~~~t~:ictu':~ni.qİni çık:na;1:~~!~n Jandarma genel komutanlığı Ankara 
KiRALIK KAGiR EV VF. DitKKAN satına ima komisyonundan: 

Bcşiktaşta ikinci Abdi:ihamit vak-
fı akarlarından 1\ 21, 2!) 30, 45 nu
rnarat~ evlerle 15, 20, 24 numaralı 
dükkanlar pazarlık suıetile kiraya 
verileceğinden isteklilerın 21/8/936 
cuma ı;ünü saat on ü~e karlar Akaret
lerde 54 numaralı mütevelli kayma
kamlığına ve bu günün saat on üçün
den oı\ beşine kadar Beyof.lunda Tel
ğraf sokağında Beyoğlu Evkaf Direk
törlii~ü Komisyonuna gelmeleri. 

<17789) 

1 - Bir kilosuna ( 4,5) buçuk kuruş değer verilen yilz elli bin
den yüz seksen bin kiloya kadar arpa ve bir kilosuna iki kuruş de
ğer biçilen yüz yirmi beş binden yüz kırk bin kiloya kadar odun 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Arpanın kap~}: zarf eksiltmesi 1 - 9 - 1936 salı gü~ü saat 
(11) de ve ilk temine.h (607,5) altı yüz yedi buçuk lirn ve odunun 
açık eksiltmesi 2 - 9 - 1936 çarşamba günü saat (11) de ve ilk 
teminatı da (210) :ki yüz on lira dır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin teminat makbuz veya banka mele.. 
tupları içinde bulunduracakları le klif zarflarını ve odun için temi-r-: ffipnotizma natlarmın şartnamede yazılı vaktinde komisyona vermİ§ olmaları. 

I.__ --ü ._n_vF.eı .. · ;_a:_~_:_o~-Gk_t:_~_~a .. ş:_:r•da•n•d•ır __ lı Sahı'bı· •• ASIM US( 4-22V) AKI(T37M2a)tbaas\ 
Neşriyat DirektörU: Refik A. Scvcngll 
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l&r 50 kupona inhisar mamulAtından Likörler, Şaraplar, Kanyak, LOks siıaralar, Av malzem·esi hedly-e edllecektfr. ~ 
bOyüJ< '(ENIC~ _kur~şında f ._ord otorn9.bili. Slaupunkt radyolara. Revue saatleri. Lik6r. Sarap, bol ve sofra takımları 'l.s .... ~ 


