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Ulu Önderimiz dün sarayda misafir profesörlerle konuşurlarken. 

Dil Kurultayı yarın toplanıyor 
Dün hazırlık içtimalarile Ulu önde

rimiz bizzat meşgul oldul~r 
Bugün üç yabancı 

""----~~~~~~~~~~~~-
profesör daha geliyor 

Dil inkılabının 
inkişafları 

Üçüncü dil kurultayı yarm açılıyor. 
~u suretle dil ..abasında başhyan ve 
~evam eden inkilap hareketini... :Vl'!ni 

~ ilerleyiş safhasına giriyoruz. 
Unutmamak lazımdır ki birinci dil 

kurultayı öz Türk dilinin hudutlarını 
Sizmek, bu hudut içerisine karışmış o
lan yabancı kelimeleri dışarıya çıkar
lbak için bir inkilap mücadelesi şek
linde işe başlamış ve (Türk Dili Tet
kik Cemiyeti) teşekkül etmişti. Bir 
~amanlar türkçemizin adı (Osmanlıca) 
İdi. <Osmanlıca) da Arapça, Fars ve 
1'ürkçeden mürekkep bir dil halitası 
11Urctinde tarif ediliyordu. Bütün mil
letçe girişilen faaliyetin hedefi bu dil 
halitası içindeki yabancx unsurları a
\oırmak, elde kalacak kelimelere şurada 
burada unutulmuş kalmış olan öz türk
Cc sözleri katmak, Türk dilini osmanlı
lık damgasından kurtarmaktı. 

(Türk Dili Tetkik Cemiyeti) nin 
faaliyetleri ile iptida bugünkü Türkle
tin konuşma dilinde yaşadığı, yahut 
tski Türk kitaplarında bulunduğu hal
de osmanlrca hududu dıc;ansında kal-

ASI M US 
(Sonu Sa. 2 Sü. 3) 

Yarm üçüncü dil kurultayı Dolma
bahçe sarayı salonlannda saat 14 de 
kültür bakanı Bay Saffet Arıkanın bir 
söylevile açılacaktır. 

Salonun bütün tertibatı tamamlan
mıştır. 

Büyük Önderimiz Atatürkün mevkii_ 
ayrılmış, avrrr:ı V::lbancx bil~inlcre, 

yüksek misafirlere, matbuata yerler tah 
sis edilmiştir. 

Riyaset ve hitabet kürsülerine ho-

parlörler yerleştirilmiştir. İstanbul rad
yos•ı müzakereleri memleketin her ta
rafına nakledecektir. 

Beyazıt, Taksim gibi meydanlara 
da hoparlörler konularak kurultay mü
zakereleri bütün alakasile dinlenilebile
cektir. 

s~ıonul\ riyaeet, hit;ıbı-t ve zabıt 
'klir•üleri pek muntazam ve modern bir 
şekilde yapılmıştır. 

(Sonu: Sa. ! Sil. l) 
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Atatürk' ün değerli bir sözü 
"Dünya dil alimlerinin Türk ô.timlerile beraber 
çalışmaları dil ilminin halledemediği bir çok · 

güçlüklerin hallini kolaylaştıracaktır,, 
Üçüncü Dil Kurultayına iştir ak etmek üzere memleketimize gelen 

r.cnebi dil alimleri şerefine Türk Tarih Kurumu namına Kurum as
başkanı Bayan Af et dün Dolma bahçe sarayında bir çay ziyafeti ver
miştir. Ziyafette ecnebi alimler, Tarih ve Dil Kurumu üyeleri hazır 
bulunmuşlardır. 

Ziyafeti büyük şef Atatürk şe reflendirmişler ve alimlere ayrı ayrı 
iltifatta bulunmuşlardır. Ziyafetten sonra sarayın balkonunda Ata
türk davetlileri huzurlarına kabul ederek dil bilgileri üzerinde ken
dileri ile iki saatten fazla görüşmüşlerdir. 

Atatürk, bu görüşmelerin sonunda "dünya dil alimlerinin Türk 
alimlerile beraber çalışmaları dil ilminin şimdiye kadar halledeme
diği bir çok güçlüklerin hallini kolaylaştıracaktır. Bundan büyük 
hakikateler de meydana çıkacaktır.,, Demişlerdir: 

'-~ = .__ = ::.~z === ._ '-' ..... -

ltal11a, /spanqanzn dahili işlerine 
karışmamaya karar verdi 

Başvekili: "15- 20 güne kadar kat'i ispanya 
vaziyetlerle karşılaşacağız,, dedi 

Hüfdl.met kuvvetlerine alt bir mitralyöz otomobili. 

lSTANBUL 

PAZAR 

23 
AGUSTOS 

1936 
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Parasız muayene 

kuponu 
Su kupondan yedısını bırik· 

tiren okuyucumuz KURUN dnı 
toruna kendini paraıu muaye · 

ae ettirebilir, 
: 

................................................. ! -
Yangın ve itfaiye 

Yapılan şenlik 
Çok güzel oldu 

Varlık boğ~şmasını şehir 
idare 

/ltmye teşkilatına tarüı sırasile bakış: Yeniçerüe.r devrinde itfaJ· 

Bugünkü itfaiyemizden eM•elki devir: Askıeri itfaiye 

Tulumbacılar devrı. 

(Yazısı ve diğer resimleri 5 inci sayıfamızdadır.) 

Balıkçılık kanunu bu 
sene Meclisten çıkacak 
ilk olarak 10 milyon lira sermayeli 

balıkçılık bankası kurulacak 
Ankara, 22 (Telefonla) - iktisat 

vekaleti balıkçılık. kanunu projesi etra
fındaki incelemeleri bitirmiştir. 

Projenin mühim esasları arasında 10 

milyon liralık sermayeli bir balıkçılık 
ban!~ası kurulması vardır. 

Her türlü sayım resimleri bu ban
kanın sermayesine esas olacaktır. Re -
simleri !;anka tüp!;ya:::.ktı::-. 

Süngerci!ik ve havyarcılık dahil ol
mak üzere bilumum deniz mahsulleri
nin işletilmesi bankanın faaliyet sahası 
içinde olacaktır. 

İstanbul ve Akdeniz sahillerinde so
ğuk hava tesisatı yapılacak, her tarafa 
taze balık gönderilecektir. Dn.~:ıı için 
vagonlar temin edilecektir. Açık deniz 
balıkçılığı ihya ve teşvik olunac:ıktır. 

iktisat vekaleti projenin kamuta-
y:n önümüzdeki toplanış devresinde 
müzakere edilmesini istiyecektir. 

Bankanın müdürlüğüne ihracatı te§ 
kilatlandırma müdürü Servetin tayini 
mevzuu bahistir. 

Diğer taraftan iki buçuk milyon li
(LiU/en sayı/ayı çeviriniz) 
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arasınMuhasebeciler 
daki tayin ve na iller 

Ankara, 22 (Telefonla) - Yeni ma
~iye teşkilat kanunu mucibince muha -
!.'iebecilere ait kadro tasdik edilmiştir. 

rBuna göre nakil ve tayinleri yapdan 
'muhasebeciler şunlardır: 

Yüksek mektepler muhasebeciliğine 
iiniversite muhasebecisi ihsan, Anka
ra mektepleri muhasebeciliğine Kayse· 
ri defterdarı Osman Nuri, sekizinci fır 
ka muhasebeciliğine Milli Müdafaa mu 
hasebesinden Talat, ikinci kolordu mu
basebeciliğine ordu defterdarı Halim, 
on yedinci fırka muhasebeciliğine on 
yedinci fırka muhasibi Bekir Sıddık, 

yerine on yedinci fırka muhasebecisi 
Hami, İstanbul kumandanlığı muhase -
beciliğine üçüncü kolordu muhasebeci
si Halil, İstanbul levazım amirliği mu
haseb~ciliğine İstanbul kumandanlığı 
muhasebecisi Necati nakil ve tayin e
dilmiştir. 

Yeni kadroya göre bulundukları 
yerlerde terfileri yapılan memurlar 
şunlardır: 

Dördüncü fırka veznedarı Süreyya, 
üçUncü fırka muhasebecisi Hamza, 
veznedar Hadi, ikinci kolordu mümey
yizlerindcn Kazım, muhasebe katibi 
A.<Jım, on ikinci kolordu muhasebe ka
tibi Cemal, muhasebeci Ziya, doku
zuncu kolordu muhasebe katibi Ali Rı
za, İstanbul kumandanlığı birinci mü
meyyizi İsmail, muhasebe katibi Bas
ri, deniz filoları muhasebe katiplerin
den Hüsnü, Hilmi, ·Süleyman, sıhhi 
müesseseler veznedarı Fahri, tstanbuJ 
müreleri muhasebeciliği katiplerinden 
Neyyir, Fehmi, Münir, Latif, Ankara 
mektepler muhasebeciliği veznedan 
Havdar, muhasebe katibi Osman ... 

Bu lisetede isimleri oimıyan muha-

Rusyadal i 
tethişçiler 

Müddeiumumi 16 suçlu
nun idamını istedi 

1\foskova, 22 (A.A.) - Mahkeme, 
f.'roçkinin talimatile Stalini öldürmek 
tüzere Berlinden Moskovaya gelen 
~1i'ritzdavidin isticvabile tedhişçilerin 
fut uhakemesini bitirmiştr. 

Bütün maznunlar, Troçknin direk
·tifleri ve Alman faşist merkezlerinin 
:müzahare~le Sosyalistler Birliğini 
idare edenler aleyhindeki suikast teş
kilatına dahil bulunduklarını itiraf 
etmişlerdir. 

Müddeiumumi, her 16 sının da kur
şuna dizilmelerini istemiştir. 

RADEK1N BİR MAKALESİ 

M.oskova, 21 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

lzvestiya gazetesinde bir makale 
neşreden Kari Radek diyor ki: 

"Faşizmin aşağı tabakaları kahra
manlan birer birer kendini göstererek 
birbirlerine zıt ifadelerle Sovyet prole 
taryasmın en güzide adamlarını kat
!etmek i!;in Troçki ile uyuştuklarmı 
ıtıira.f etmektedirler. Troçkidcn nasıl 
direktif aldıklarını, katil planlarmı 
nasıl tanzim ettiklerini, katilleri nasıl 
seçtiklerini. Gestapo ile nasrl tertibat 
temin ettiklerini söylemektedirler. Ha 
diseler gösteriyor ki N orveçte bulu. 
n~!1 haydut Tro((ki, proletaryanm en 
muıntaz adamlarmm katlini ter
tip edenin ta kendisidir. Bu adam
lar hangi maksatla proleter şeflerini 
katletmek istemişlerdir? Bu adamlar 
faşizmin menfaati için Galıştıklanndan 
faşist olmuşlardır. Tarihi hakikat bu 
merkezdedir. 

ra sermayeli İstanbulda bir balık kon • 
ıerve fabrikası, Trabzonda balık unu, 
yağı, konservesi yapacak birer fabrika 
daha kurulacaktır. 

İkinci beş senelik sanayi programı -
na dahil bulunan havyarcılık sanayiini 
ihya için mühim para ayrılmıştır. Bu 
maksatla Karadenizdeki nehir ağızla -
nnda incelemeler yapılıyor. 

Bir Atman firması da yüz bin lira 
sermayeli bir balıkçılık tirketi kurmak 
Uzere hUkQmete mUracaat etmittir. 

Bu §f rket TUrklye dahilinde çıkanla 
c~tc yılan bahfr ve kap1umbağa ihra
eatnc uf-nşaeaktır. 

MU.ıakcrclcre iltanbulda ba!lanmıı· 
tır, 

sebeciler ve memurlar bulundukları 
yerlerde yeni teşkilat kanunundaki 
maaşlarile ipka edilmişlerdir. 

Baq Kemal Ünal ve Ba9 
Sadri Ertem ğeligor 

Ankara, 22 (Telefonla) - Sovyet 
Rusyada bir buçuk aylık bir tetkik ge
zisi yapacak olan Isparta saylavı Bay 
Kemal Ünal ile matbuat umum müdür
lüğü memleket müşaviri Bay Sadri Er
tem bu akşam 1stanbula gitmek üzere 
hareket ettiler. 

Ankarada iki nahye. 
kuruldu 

Ankara, 22 (Telefonla) - Vilaye
timizde kurulan Çankay:.ı.. kazasına 

bağlı olmak üzere Dikmem ve Cebeci 
adlarile iki nahiye kurul.nuştur. 

Çankaya merkez nahi.rı•sine bağla
nan köyler Balgat, Karakusonlar, 
Yalıncık, Lodumu ve Çavundur çift
liğidir. 

6f. Türkiye - Brezilya ticaret an
laşması, 1 ağustostan itib:ıren iki ay 
uzatılmıştır. 

:t- Ankarada açılacak olan Polis 
enstitüsü binasmrn yapısı bitmek ü
zeredir. 

• Havanm muhalefeti yüzünden tay 
yare dtin bir saat gecikme ile Anka· 
raya varmıştır. 

• Boğazlar mukavelesinin tatbika
tını temin etmek üzere Hariciye Ve
kaletinde teşkil edilen daire şefliğine 
Vekalet birinci daire şefi Bay Esat ta
yin edilmiştir. 

• Yetmiş bin IiraJrk serbest dövizle 
çuval ithali hakkındaki bir kararname 
hazırlanmıştır. 

Alman gazete
lerine göre .•• 

Rıısqa Garp hududunda 
tecavüze hazırlanıgo~ 

Berlin, 22 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
F.cnebi mahafil, müsellah bir Sovyet 

tecavüzü iddialarına karşı ani ve şid

detli matbuat mücadelesinden az çok 
mütehayyirdir. 

Bu mahafilde deniliyor ki, şimdiye 
kadar Alman matbuatı komünist pro -
pagandasma karşı çıkışmakla iktifa e
diyordu. Bugün ise, gazeteler, Sovyet 
Rusyanın garp hudutları üzerinde ha -
raretli bir surette tecavüz hazırlamak· 
ta bulunduğunu iddia ediyorlar. 

Bazı gazeteler, Rusyanın Fenlandi
ya hudutları boyunca §İmal buz deni
zinden Leningrata kadar kışlalar inşa 

ettiğini yazıyorlar. 

Ayni gazeteler, Moskova tarafından 
başlanan dünya ihtilaline karşı bir ehli 
salip hazırlamak için medeni milletleri 
davet ediyorlar. 

Bertin ecnebi mahafili, Almanyanın 
bir hudut üzerinde kışlalar yaptırmağa 
telmih etmekten çekinmesi lazım gel -
diği, zira, bizzat Almanyanın 7 mart 
1936 danberi Rhin arazisinde kışlalar 
ve diğer askeri inşaata hararetle devam 
ettiği mütaleasındadır. Bu mahafilde 
söylendiğine göre, Almanyarun Baltık 

denizindeki bahri hazırhkları en büyük 
bir faaliyetle idare edilmektedir. Bazı 

siyasi müşahitler diyor ki: 
"Alman matbuatının Rusyaya karşı 

ani hücumları, Rus - Fransız ittifa
kını bozmayı istihdaf eden Alman dip
lomasisinin esaslı hatları dahilindedir. 

Hitler Almanyası, şimdi İngiliz ve 
Fransız efkarı umumiyesinden bazı hi
zipleri heyecana düşürmek ve Mosko
vanın ihtilalci temayüllerine karşı iti -
matsızlık hissiyatı uyandırmak için İs
panya hadiselerinden istifade etmekte
dir.,, 

Diğer bazi siyasi müşahitlerin. tah • 
minine göre, bu matbuat hücumu, Vil
helm Ştrase tarafından değil, nasyonal 
ıoayaliııt partisi tarafından idare edif • 
mektedir. Ve Nuremberg nazi kongre
ılnin açılmaııt arife!!inclekine mümasil 
bit- havı yaratmdı istihdaf etmekte
dir. 

ltalqa, /spanqanın dahili işlerine 
karışmamaya karar verdi 

Madrit, 22 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: H üki'.imet ve asi· 
ler son zamanlarda adet olduğu üze· 
re,. her biri kendinin tali bazı muvaf
fakıyetler kazandrğmı ilan etmektedir· 
ler. Bu haberler birbirini nakzetmekte· 
dir. 

MUhim hiç bir müsademe haberi 
verilmemektedir. Cordoa Dobanın hükfi 
met kuvvetleri tarafından zaptı haberi 
teyit edilmemiştir. 

Dahiliye nazırı, miralay Mangada, 
kumandasındaki kolun Teruel mıntaka· 
smda ilerlediğini ve evvelki gün Na
valperal şehrini zaptettiğini haber ver· 
mektedir. 

Dil inkılabının 
inkişaf tarı 

( lJ at yam ı incide) 

nuş olan kelimeler arandı, dilimiz bu 
kelimelerle tamamlanmak istendi. (Der 
gi) bu suretle meydana geldi ve bu e
ser ikinci kurultayın belli başlı mevzu
lanndan birini teşkil etti. 

Bundan sonra (Osmanlıca) sayılan 
kelimeleri tophyan lUgatlar tarandı. 

Bu 1Qgat1ardan arapça ve fars damga
sı taşıyan kelimeler çıkarıldı. Yerle
rine (Dergi) de bulunan kelimelerden 
mukabiller kondu. Doğrudan doğruya 

bulunamıyan mukabiller için de öz 
türkçe köklerden yeni kelimeler üretil-
di. Böylelikle (Klavuz) yapıldı. 

Dil klavuzunun ikmaline kadar de
vam eden bu çalışmalardan iki türlü 
fayda elde edildi: 

1 - Ogüne kadar öz türkçe olarak 
tanılan mahdut miktarda kelimeler ile 
Türk milletinin medent ihtiyaçlarını 

üade etmek imkansızlığı anlaşıldı. U
zun emekler neticesinde ortaya konan 
klavuz, bu imkansızlığın maddi bir de
lili idi. Sonra bir taraftan dilimizde a
meli bir tasfiye faaliyeti olurken öbür 
taraftan ilmi vasrtalarlcı TUrlı: dilittin 

kaynaklan araştmlıyordu. Bu araştır
malar sayesinde (Güneş - Dil teorisi) 
vücut buldu. 2 - Bu teori de öz Türk 
dilinin hududu zannedildiği gibi dar 
bir çerçeveden ibaret olmadığını, tam 
tersi bu hududun çok geniş bir elasti
kiyeti bulunduğunu, o güne kadar A· 
rapça ve Farsça, hatta Yunanca ve 
Latince denilen bir çok kemilerin öz 
Türk köklerinden geldiğini gösterdi. 

Üçüncü dil kurultayı toplanırken 

bütün bu faaliyetler gözönüne getirilir
se Türk dili inkilap hareketinin nasıl 
başladığı, nerelerden gelip geçtiği, ni
hayet bugün hangi safhada bulunduğu, 
daha doğrusu üçüncü dil kurultayı
nın tetkik mevzuunu teşkil eden (Gü
neş • Dil teorisi) nin mahiyet ve mana
sı kolayca anlaşılır. 

Hakikat halde (Güneş • Dil teori
si) insanlar arasında konuşma ve an
la~ına vasıtasr olan dil müessesesinin 
ilk kaynaklan tetkik edilirken elde e
dilmiş bir tahlil usulüdür ki bize Türk 
dilinin teşekkülündeki hususiyetlerini 
göstermektedir. Yine (Güneş - Dil teo
risi) sayesindedir ki muhtelif diller a
rasında Türk dili köklerinin yüksek 
mevkiini, Türk dili hududunun hakiki 
genişliğini tayine imkan bulunabilmek
tedir. Nihayet (Güneş - Dil teorisi) 
muhtelif diller arasında öz türkçe kök
lerden gelmiş olan kelimeleri isabetle 
tammağa hizmet etmektedir. 

(Güneş - Dil teorisi) Türk tarihinin 
aydmlattığr bir hakikati, Türk mede
niyetinin en eski medeniyet; Türk di
linin en eski medeni dil olduğu hakika
tini muhtelif dillere mensup kelimeler 
üzerinde yapılan tetkikler ile isbat et
miştir. 

Bu hakikatin sabit oluşu, dil tetkik
lerimizde, dil araştırmalarımızda, dil 
eserlerimizde ve Türk dilinin inkisafı

nı temin yolunda takip edilecek istika
meti aydınlatm1ıtır. (Güneş - Dil teo
risi) hareket noktası olunca esası Türk 
kökünden geldiği anlaşılacak her ke
lime her hangi bir d!!_in IQg:a.!Jne geç
mit bulun~a bulun~un, ya öz Türk 
malt olarak dilimize alın~c_!!k. ya öz 
türJ$en_ln ~.!'atıe~ ve Ü!etme_kaQ.iliyeti-1 
nl i~letmek ımretile d;lin inki~aiı em
nl2et altında tutulacaktır. 

Asi kollan Saragosse ve Coupe böl
gelerinde bozguna uğratılmışlar ve 
ağır zayiat vermişlerdir. 

Diğer taraftan, general Gueipo de 
Llano, Seville radyosu ile ne§rettiği bir 
haberde, asilerin Aragon cephesinde 
bir katalan kolunu mağlCıp ettiklerini, 
23 kamyon, 7 top ve bir mitralyöz, si
lah ve cephane iğtinam eylediklerini bil 
dirmiştir. 

Navalperal ve Badajoz civannda di
ğer bir takım hükumet kuvvetleri dağı· 
tılmışttr. 

Madrit, 22 <A.A.) - Reuter ajansı 
muhabiri bildiriyor: 

Madrite gelen ve henüz teyit edil
miyen haberlere ·göre, Cordu Jehri hü
kilmet kuvvetlerinin eline düşmüştür. 

Madrit, 22 (A.A.) - Elsosyalista 
gazetesi, Valans milislerinin çetin ve 
süngü süngüye bir mücadeleden sonra 
Caceres eyaletinde Guadelupe'e girdik· 
lerini istihbar ediyor. Bazı asiler tahas
sün ettikleri manastırda konuşmağa 

devam ediyorlar. 
Sol cumuriyetçilerin gazetesi Polika 

Cardenenin tamamen muhasara edil
diğini yazarak diyor ki: 

''Şehri çeviren hükumete sadık kı
taat, Cardaneden 6 kilometre mesafe
de birleşmiş bulunuyorlar. Nihai hare -
ketin bugün cereyan etmesi muhtemel
dir . ., 
FRANSIZ TOPRAÖINA MERMİ 

DÜŞÜYOR 
Hendaye, 22 (A.A.) - Asilerle hil· 

kumete sadık kıtalar öğleden sonra i
run - Panpielun yolu üzerinde ateş tea
ti etmişlerdir. iki taraf yola bakim ol
mak için Lapauncher civarında karşı

lıklı mitralyöz yerleştirmişlerdir. irun 
arkasındaki küçük tepeler üzerinde 
hükumetçilerin yerleştirdiği toplar, Gua 
delupe ağır topçusundan yardım gören 
asi mevzilerini bombardıman etmiştir. 

Hükumetçiler Barbilde ağır basıyor 
lar. Fransız sahillerindeki ihtiyat ted
birleri meriyeuc llevam e'1l)'v« 

lTALYA, !SPANYA İŞLERİNE KA
RIŞM.AMIYA KARAR VERDİ 
Roma, 22 (A.A.) - İtalya, lspan: 

ya işlerine karışmamak h~s?sundakı 
Fransız teklifini kabul etmıştır. Fakat 
İspanya için iane toplamak hususun
daki eski ihtirazi kaydını muhafaza 
etmektedir. . 

İtalyan Hariciye nazırı B. Cıano, 
dün akşam Fransız el((isi B. de Chamb
run'e şu noktaları ihtiva eden notayı 
vermiştir: 

1 - İtalya, İspanyaya ve !s-panya 
müstcmelekelerinc silah, mühimmat 
harp malzemesi ve tayyare ihracatım 
menetme~i taahhlit eyler. 

2 - İtalya. bu mcmnuiyeti, şimdiye 
kadar aktcdilmiş bütün mukaveleler 
hakkında tatbik etmeği taahhüt eyler. 

3 - İtalya, buna betl2er tedbirler 
ittihaz edecek olan blitün hükfımetler
le devamlı teması muhafaza etmeği ta
ahhüt eyler. 

4 - Hükumet, bu kararlan, Büyük 
Britanyaya. Fransa, Portekiz, ~l~an: 
ya ve ve Birleşik Amerikanın ıştırakı 
halinde derhal tatbik mevkiine koyma· 
ğa Amadedir. . A • • • 

Nofava şu kavıt ılave edılmıstır: 
"Doğrudan do~ruya mtidııhalede hu· 

lunmamak.. teklifini kabul ederkPn 
thı hra "bilvasıta müdahale .. hususun
rh 1{· ~ahim noktai nazanm ve l-;..,<ıPn 
aı ..... 'ı. husmıi surette iane derri ilr 

göniillü kaydının . işbu an]a.qmJV::l r"· 
hil olan memleketlerde yasak edilmesi 
lazım geldiği kanaatini muhafaza eder 

Notada. silah imal eden tekmil Av
rupa milletlerinin avni taahhiitlerde 
bulıınmalan lUzumundan bahsedilmek
tedir. 
BEYNET..M!LET,, 1-fÜN .A R~B~'T'LER 

NORMAL HALE G1REB1fR 
Roma, 22 (A.A.) - Sivasi mı-lınfil 

dün akşam B. Ci:ıno tarııfmda.n B. de 
Chambrun'e verilen nota. hakkmdı> 
mem'l'\univet bevan etmekte ve bu nn
tavı İspanvol islerine artPmi müiln h., ı,. 
hakkındaki Fransız olanının tıı.tbik 
mcvkiine konmasını temine hadim o
lacak bir unsur telakki ettiklerini söy· 
lemektedirler. 

Bu mahfeller. İtalyan 11otı:ısIJnn 
beynelmilel normal müna.cıcbetlerin ih
yaşm ve beş Lokarno devleti arasında 
yapılacak konf eransm ihzarmı kolay
laştıracağını ilave etmektedirler. 
LONDRA DlPT,OMASİSİ İNŞİRAH 

DUYDU 
Londra, 22 ( A.A.) - Reuter ajansJ 

!talyanm İspanya islerine ademi mü
dahale hakkındaki Fransız planına iş
tirak ettiği havadisinin. Londra diplo
masi ve siyaset mahafilinde bir inŞi
rah uyandırdığını bildiriyor. Fransız 
diplomasisinin bu suretle şayanı kayıt 

bir muvaffak.iyet elde ettiği kanaatrnl 
beslemekte ve Büyük Britanyanın. 
Fransanın teşebbüslerine müzaherettıı 
bulunmak hususunda hiç bir zahmet· 
ten çekinemdiği ısrarla söylenn.ekte
dir. 

K&.merun hadisesine benzer hadise
lerin tekerrürü imkanı mevcut olmak· 
la beraber, umumi kanaat, Avrupa de\' 
letler:nin İspanya dahili işlerine mil· 
dahaledeki vahim tehlikeyi anlattıkla· 
n merkezindedir. İspanya işinden do
ğan beynelmilel buhranın pek ziyade 
hafiflediği ve bugün bir nikbinlik ha· 
vası mevcut olup bu havanın Sovyet 
Rusyanın son zamanlarda İspanya hal' 
bi hakkında resmen ihtiyatkar bir sil· 
kO.t muhafaza etmesi dolayısiyle art· 
tığı söylenebilir. 
PORTEK..tZİN TAHRİRl CEVABI 

Lizbon, 22 (A.A.) - rrariciye na• 
zın Bay Manteiro Lizbondaki Fransıı 
elçisine, Fransız ademi müdahale teklif 
terine verilen Portekiz tahriri cevabını 
tevdi etmiştir. 

Bu cevaba, Portekiz hükumetinin 
mülahazalarını ihtiva eden bir vesika 
ra ptedilmiştir. 

ALMANYA HENÜZ CEVAP 
VERMEDİ 

Londra, 22 (A.A.) - Reuter ajan• 
sınm öğrendiğine göre, İngiltere, Al· 
manyanın ispanya işlerine müdahalede 
bulunulmaması siyasetinde ittihaz ede• 
ceği hattı hareketin Kamerun hadise· 
sinin memnuniyete şayan bir surette 
halledilmesine bağlı olduğu suretinde· 
ki haberi teyit eder mahiyette bir guna 
malfımat almamıştır. 

Lufthansa şirketine ait olup iadesi 
Almanya tarafından talep olunan Al· 
man tayyaresinin zaptı meselesine ge
lince: 

Reuter ajansının bu mesele hakkrn· 
da elde etmiş olduğu resmi maH\matı 

göre, İngiltere hükumeti gerek Berlin• 
de ve gerek Madritte bu meselenin sü
ratle halledilmesi maksadile acil teşeb
büslerde bulunmuş olup halen de b\S 
vadide bütün nüfuzunu istimal etmek• 
t .. ~ ... 

Londra, 22 (A.A.) - Almany~ 
hattı hareketini Kamerun hadisesıruJl 
tesviyesine talik eylediğine dair _ola.Jl 
haberleri resmen teyit eder mahıyet· 
te hiç bir şey öğrenilmemiştir. 

Bazı sahil mıntakalarırun memnı.ı• 
iyeti hakkında İn?:iliz hükumeti İspan 
ya hükUmetiyle müzakereded.ir: İrn"n: 
ya. hükfı.meti, kara sulan harıcınde tn 
giliz gemilerini muayene hakkını kul• 
lanmak fikrinde olmadığını LondrayJ 
bildirm.i~tir. 
İSPANYA İLE 1NG1LTERE ARASI!'1 

DAKİ MÜZAKERELER 
Londra, 22 (A.A.) - Reuter aian· 

sının salahiyettar bir menbadan öcretı 
diğine göre İngiltere hükumeti, 10 s.· 
ğustosta Madrittc neşredilmiş olan ve 
İsnanya sahilinin bazı mmtakal!1rlll1 

abloka altına alınmıs oldufı.mu füın e· 
den kararname meselesi hakkmdn fg• 
panya hükumeti müzakere ve münıt· 
kasalarda bulunmakta devam etmek· 
tedir. . 

1n~i1tere hükumeti. Kamerun had~· 
sesinin kara suları hududu olan üc roıl 
dahilinde mi voksa haricinde mi vu· 
kua gelmiş oldu<;lnu bilmemektedir.

1 MOSKOV ADAKl ALMAN ELÇİS • 
NlN PROTESTORU 

Berlin, 21 (A.A.) - Havas n_i:ın· 
sından: 

Moskovadaki Alman elc'si, 11'-. ko· 
va radyosu tarafından üc;üncii T?eirb 
aleyhine her gün yapılmakta olan tab· 
rikatı protesto etmiştir. Almanya, So~ 
yet hükumetinden bu harekata bir nı· 
hayet verilmesini istemektedir. . 

Diğer tarftan Almanyanm Madrıt 
maslahatgüzarı da Marksizlerlc komil· 
nistlerin ellerinrle bu1unnn krsa mev· 
celi radyolarla İspan:vada mukim ~!; 
manJar hakkında yapılmakta olan nıw
tcriyane neşriyatı İspanva hiiklımctl 
nezdinde nrotesti etmi ... tir. 

İSPANYA BASVFJ<.tL1N1N 
BEYANATI 

Londra, 22 (A.A.l - Deyli Tel<"'rsl 
gazetesinin Madritteki hususi muha• 
biri ile S?"Öriişen İspanya başvek li de
miştir ki: 

Size şu kadar 3öylivehilirim ki ôt1 
beş yirmi güne kadar kat'i viziw•+Jerle 
karşılaşacağız. Fakat, çete harbi bel• 
kti haftalarca, aylarca sürüp gidecek· 
tir, Ecnebi mallanna gelen zararla!'• 
tazminat verilmek suretile tama.meli 
telafi edilecektir. ' 

Kamerun isimli Alman vapuru hale· 
kmdaki suale de B. Giral ~ cevs.bl 
vermiştir: 

Bu vapur, fspanvol B1'1arrnda our· 
dunılmu$ ve Kadiks'e netrol naklet· 
mekte olduğu görülmüştHr. Petrol jt· 
hali yasak olduğundan Kamerun va· 
punı .: . - ..... 
mi§tir. 
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il Kurultayı toplanıyor! 
dolayısile evimizde 24, 25, 26, 27 ağus 
tos 936 günleri yapılacak törenlere bü
tün yurttaşlan çağınnz. 

Çağın kartları evimiz direktörlüğün 
den verilir. 

( Usıyunı l ınci<t6 ) 
Saıondakiletin hepsioin görebileceği 
tekilde ilci yana o çeşit yazı tah

. yerleştirilmiştir ki bunlar kendi
~l!ıden dönmekte ve üzerindeki yazı- 1 

herkese göstermektedirler. ı---------------
d ICiirsillerirt önüne (T. D. 3) şeklin- E } • t d b• 
'\'e <üçüncü Türk dili kurultayı) ma- Ü gaflS 30 a lr 
~lltna gelen bir çelenk konacaktır. h 1 k 
~ bünkü kurultay hazırlığı içtimalari- 1 rsı z 1 
Uıu önderimiz Atatürk bizzat meş

tııı olmuşlardır. 
'toplanan bir meclisde Avusturyalı 

:Ofeıör Kiverkiç de bulunmuş ve mec 
lıııı geç vakte kadar içtima halinde bu
rnu~tur. 

liugün üç yabancı profesörün daha 
tıırultaya iştirak için gelmeleri bekleni
t~· Bunlardan biri Fransız Sumerolo
'"' liilcr dö Barintondur. 

liir habere göre, bu bilgin Sumer 
-dı'ıi Üzerine bir hitabede bulunacaktır. 
biter profesör Yunanistandan gelecek, 
oı.n Anagnastopulostur. Bir bilgin de 
&ıııgaristandan gelecektir. 

Aynca Ankara dil fakültesinden 
>'İtll'!i bet kişi kurultayda bulunacak
dır. 

Sabahat. Vecihe, Behçet ve Hüse
Mıı isimli dört talebe birer tez okuya
~lardır. 
il, ŞEVKET AZIZ VE B. RE.UZ/ 

OSLO KOSFERANSINDAN 
DÖNDÜLER 

'Ağnstos başında Osloda toplanan 

1 
rihten eV\·elki ve tarihsel zaman•r bi1gi1eri ikinci arsıulusal kongre-

91,, ne Türldye namına iştirak eden 
~tih kurumu üyelerinden Profesör 
.\ııtropolog, Dr. Şevket Aziz Kansu 
~ arkeolog Remzi Oğuz Arık eveli
aı gün memleketimize dönmüşlerdir. 
"-~enç alimlerimiz bu kongreye Türk 
"'l'Jh kurumunun geçen yıl Alacaöyük 
lt başladığı hafriyatta ÇTkan kültür 
tşyası ,.e iskeletler hakkında çok şa
)'a111 dikkat tebliğler yapmışlar ve 
i~liğler, kongreye iştirak eden bütün 
l Unya alimleri tarafından büyük a
~lca i!e dinlenmiş ve Alimleri!lliz teb
tilc edilmiştir. 
d 'Bu tebliğler o kadar altlka uyan-

Sana91 bunkasını so9an 
bir genç yakuıandı 
Sofya, 21 (Hususi) - Sanayi ban

kasının kasasından 200,000 leva çalma
ğa muvaffak olan 23 yaşında Slavço 
Teodosiyev, günlerce takip edildikten 
sonra bulunmuştur. Hiç bir iz bırak

madan paraları çalmağa muvaffak o
lan bu genç, lüzumsuz ve ihtiyatsızca 
para sarfetmek yüzünden izini belli et
miştir. 

Yırtık elbise ile gezerken birdenbi
re kat kat elbiseler yaptırmış, öteye be

riye bahşişlar vermeğe başlamıştır. 
Şüphe üzerine yakalandıktan sonra 

inkar etmiş. paralan talih oyununda 
kazandığını söylemiş, fakat sıkıştırılın

ca itiraf etmiştir. 
l"~-.,hrın annesi ~arafından yorgana 

dikilmiş olduğunu da söylemiştir. Yor
gan aranmış. paralar bulunmu§tur. 

lktısat Vekili 
iktisat Yekili Celfil H.tyar, Tipar 

yatile .(\dalar d('nizinde u1.un bir ge
zintide bulunduktan soııra Çeşmeye 
gelmiştir. 

İzmir valisi Fazlı Güleç. belediye 
rel-;i Dr. Behçet Uz, Çe~mc kayma
kamı ve ılıcalarda bulur.an bir çok 
zevat tarafından karşılar.mıştır. 

iktisat Vekiline lş Baıtkası umum 
müdürü Muammer Eri:;, bankanın 
şube müdürlerinden Fad!l, tahlisiye 
umura müdürü Necmettin refakat et
mektedirler. 

Vekil. ılıc.alardaki kendi Pvinc> 1n
miştir. Vali ve Belediye l'E'isi akşam 
Çeşmeden dönmüşlerdir. 'l'nı ıştır ki murahhaslara ayrılması 

~lltat olan bir çeyrek saatlik zaman, 
ltıll\Qmf arzu ve ısrar üzerine uzatıl- ---------------

'lı ış ve. arkeolog Remzi Oğuz Arık'ın T ı • 
~~a~riyatta bulunan kültür eşyası Ü- u ar e mı 
~~1nde projeksiyonla verdiği izahat 

1 saat devam etmiştir. • 
İSTANBUL HALKEViNDE ~lemleketımızde yeni bir 
~minönil Halkevinden: hastalık buıundu 
l - 24- 8 - 936 pazartesi günü Dol

İlıabahçe sarayında açılarak 25 salı, 27 
Ptrıembe ve 28 cuma günleri de devam 
tdecek olan üçüncü dil kurultayının ko 
~.lıırnalannı dinletmek üzere evimi
/rı CağaloÇlu merkez salonunda radyo 

1 
~ttibatı alınmıı olduğundan isti yen
~ kurultayı salonumuzdan dinliyebilir 

r. 

2 - Yine kurultayın devamınca e
~ . 
~ rııiz merkez salonunda a§Clğıdaki sıra 
: konferanslar düzenlendiğinden bü -
~ yurttaşlar bu konferanslara gelebi
ltlcr. Aynca çağrı yoktur. 
t( 24 ağuıtoı pazartesi saat 20,30 da 

llsret St-fa Coşkun, 25 ağustos salı 

~t 20,30 da Mediha Muzaffer Baysal, 
? ağustos pergembe aaat 20,30 da A

tlb Sırn Levent, 28 ağustos cuma sa
't 20,30 da Halit Bayrı. 

Ş1ŞL1 HALKEVJNDE 
\ Şi§li balkevinden : 

Dr. Omer Bican 

Çorlu asker hastahanesi baş hekimi 
binbaşı operatör Ömer Bican, dahiliye 
miltehassısı lrf an Titiz, bakteriyolog 

1 
Mustafa tarafından uzun müddetten
beri tetkik edilen tularemi isminde bir 
hastalık memleketimizde ilk defa ola
rak meydana çıkarılmıştır. 

Dirileri ölü 
gösterenler .. 

Şebeke hakkında tahki
kata devam ediliyor 
Ünyon s ;gorta şirketini dolandıraı. 

şebeke hakkındaki tahkikat devam et
mektedir. Tetkik edilen dosyalar he
nüz müddeiumumiliğe verilmemiştir. 

Dosyada isimleri ~eçenlerden dör
dü henüz aranmaktadırlar. Diğer ta
raftan yapılan tetkikler arasında Er
meni patrikhanesinin de adı geçmiye 
başlamıştır. Söylendiğine göre patrik
hane, Lozan muahedesi mucibince di
ni işlerden başka şeylere karışmamak 
mecburiyetinde iken ruhani meclisi 
Malatyalı bir ermeni hakkında ölüm 
ilmühaberi vermi~ir. Buna mukabil 
Onnik ile arkndaşları da patrikhane
ye dört liralık bir mum vermişlerdir 
Ermeni patriği Mesron Naroyan bu 
haberin docru olmadığ'ım. cismani mec 
lis umumi kıWbi Vartan Akgül de me
sele etrafında tetkika ta ba§landığmı 
s~>ylemektedirler. 

Onnik'in evinde bulunan yeşil kap
lı bir defterde yüz kadar isme 
ra.c;tlanmıştı. Bunlar dan sek~cninc 
a it apranm sigorta şirketinden 
alınmış oldu~ söylenmektedir . 
Onnik defterdeki isimleri Vuçino
dan aldığını söylemiş ve şunları ilave 
etmiştir: 

"- Kncrı bir .<rirkefin dosya.'J1m 
ha§ka nerGilen alabilirdim. Vuçino si
gortası bozulan VC1Jahttt bozulmak ü
zere o"lan7aruı 7istc.~ini b<ına ueriuor. 
ben de f1ÖStermiş olduğu yollardan 
yüriiycrck sahte kağıtları hazırlıyor
dum. Aldı(fımız varaları da ayn ayrı 
taksim ediyorduk.,, 

Dahiliye Vekaleti İstanbul emni
yet müdürlüğünden vaziyeti sormuş ve 
hazrrlanan rapor Vekalete gönderilmiş 
tir. 

E$nafın parasını deve 
yapanlar mı var? 
Mti3terek esnaf hüroları he!apla

rında bazr yolsuzluklar olduğu yazd
mıştı. 

Öğrendiğimize göre, bir iki cemiye
tin hesaplarında yeni yolsuzluklar gö
rülmüş, gösterilen lüzum üzerine mali 
ye müfettişleri tahkikata başlamışlar

dır. 

Avcılar bayramı 
Avcılar bayramı av sahasının açılış 

töreni bugün saat onda Anbarlıda Ço
bançeşmede yapılacaktır. 

Bayrama davet edilenler bu sabah 
8,30 da trenle Küçükçekmeceye gide
cekler, oradan avcılar kurumunun oto
büslerile tören sahasına götürülecek -
lerdir. 

miştir. Hastalık ş1ddetli ve yüksek bir 
ateş, göz munzamınasmda şiddetli ihti 
kan ve boyundaki bezlerin §i§mesile o 
taya çıkar ve adeta bir adenit enfek-
siyoz veya flcgmong gibi gö7.e çarpar. 
Devri tefrihi 1-9 gündür. İnsandan 
insana geçmez. Mutlaka bir ara hay-
vanına ihtiyaç vardır. 

Hastalık muhtelif şekiller gösterir. 
Tifoyu andıran şekli de vardır. Ve bu 
şekildeki hastalıktan yüzde dört vef
fiyat vardır. Diğer şekillerde ölüm na
dirdir. Bu hastalıktan korunmak için 
at Sineğinden sakınmak ve korunmak 
lazımdır. 

Keçilerden elde edilen spesifik se
rom tcdavie!le hastalığın müddeti kı
saltılmaktadır. Snlvarsan tecrübe edi-
lebilir. Ba.,kaca halen kat'i te
davisi yoktur . ., 

Muallilmler arasında 
Orta tedrisat kadrosunda mü

him değişiklikler yapıhyor 

Orta okul hocalığı için Eylülde 
bir imtihan açılacak 

.... 
yenı 

Kültür Bakanlığı lise ve ortaokul- lan ortaokul öğretmenliği imtihanına 
tarın yeni öğretmen kadrolarını ha- girenlerin şifahi imtih::ı.nlan dlin An
zırlamağa başlamı§tır. Bu işle meşgu! karada bitmiştir. Fakat alınan netice
olmak üzere orta tedrisat direktörü- lere g öre imtihanda muvaffak olanlar· 
nün başkanlığı altında bir heyet ayrıl · la ortaokul öğretmenliği boşluğunu dol 
mıştır. durmak kabil değildir. 

Söylendiğine göre, diğer vilayetl<'r- Bu durumu göz önüne alan Bakan-
le İstanbul öğretmenleri arasında bu !ık yeni bazı tedbirlere baş vurmuş
yıl mühim nakiller yapılmıştır. Birçok tur. Bu arada eylfıl ayında ikinci bir 
vilayet öğretmenleri diğer vilayetleI'(' imtihan daha açacaktır. Bu imtihana 
atanmışlardır. gene öğretmen okulu mezunlarile yük-

Hakiki durum eylfılün on beşine sek tahsil görmUş gençler girecekler· 
kadar belli olacaktır. Dün yeniden bil dir. 
dirilen tayinler şunlardır: lmtihan şekli ve programı talim ter 

Mersin ortaokul direktörü Eşref , biye heyeti tarafından hazırlanacak· 
Davutpaşa ortaokul direktörlüğüne ve tır. Bundan başka eyhll ayında bir de 
tabiiye öğretmenliğine. Kadıköy üçün- yabancı dil öğretmeni muavinliği im
cü ortaokul direktörlüğüne ve türkçe tihanı yapılacaktır. 
öğretmenli~ne Bav Rıdvan, Kumkam 1SMET PAŞA KIZ ENSTİTÜSONE 
ortaokul direktörlliğüne ve tiirk~e öif- ALINACAK PARSIZ TALEBE 
rctmenliğine Baha, Adana erkek lise-
si direktörü ve faransızca öğretmeni İstanbul Üsküdar kız san'at okulu 
KC'mal İstanbul erkek öğretmen okulu ile Selçuk san'at okulundan mezun <>
dircktörlüğUnc ve fransızra öğretmen- lanlardan ~mtihanla Ankara İsmet pa
tiğine. Sivas öğretmen okullundan Ab- şa. kız enstitüsUnc parasız yatılı tale
durrahman Şeref, Fatih ortaokulu di· be alınacaktır. J{abul şartlar her okut 
rektörlüfriinc J{adıköy birinci ortaokul ~direktörlüğüne bildirilmiştir. 1mtihan 
direktörü İsmail Kemal üskiidar 1kin- eylulün on beşinden sonra yapılacak· 
ci ortaokulu direktörliiJ?iine ve türkcc tır. 
öğretmenliğine tavın odilmiı:ılerdir. ~ OKMEYDANI OKULU 

Diğer nakil ve tayinler önümfudeki 
hafta içinde bildirilecektir. 

ORTAOKUL HOCALIGI 
İlkokul öğretmenleri arasında açı-

Poll• Haberleri 

Has müşteriler 
1 ezgahtarı lafa tutup 
kumaı çalmışlar 

Sultanhamammda 26 numaralı ma -
nifatura mağazasına müşteri sıfatile 

dört kadın girmiş, tezgahtarlan lafa 
tutarak 92 lira kıymetinde kıymetli 

kumaş çalmışlardır. 

Hırsız kadınlar dükkandan çıkınca 

bunlardan ikisi ayrılmış. doğruca mu -
hallebici Hacı Recebin dükkanına gi
derek kumaşı emanet olarak bırakmış
lardır. 

Manifatura mağazasının sahibi "Bay 
İsmail biraz sonra hırsızlığın farkına 

varmış, kadınlardan Naimeyi Üsküdar 
iskelesinde vapura binerken yakalat
tırmıştır. Diğer kadınlar aranıyor. 

Yemek yerken öıüm 
Mezbahada toptancı Yani Karaağaç 

caddesinde aşçı Hasanın dükkanında 

yemek yerken ağzından kan gelmiş, 

doktor yetişinceye kadar ölmüştür. Ya
ninin cesedi morga kaldırılmıştır. 

KUMAR OYNIY AN ÇOCUKLAR 
- Şevket, Feyzi, Yaşar, Yusuf, Aziz, 
İsmail isminde altı çocuk Galatadd 
Mumhane caddesinde Şevketin kahve
sinde kumar oynarlarken yakalanmışlar 
dır. 

ATILAN TAŞLA - Fenerde Sal
rnatomrukta oturan 13 yaşında Şükrü 
sokakta oynarken Mazhar isminde 
bir çocuk tarafından atılan taşla başın
dan yaralanmıştır. 

SARASI TUTUNCA - Karagilm-; 
rükte oturan Saime Cibatide tütün fa b ( 

Belediyenin DarUJacezcde bulunan 
çocuktan okutmak için açtığı (Düg
künler yurdu okulu) adlı mektebin a
dı (Okmeydanı) okuluna çevrilmiştir. 

SOVYEETLER YUNANlSTAN
DAN TOTON ALIYORLAR 

Sovyet harict ticaret komiserliğine 

bağlı bulunan bir heyet bugünlerde 
Yunanistana giderek 1,000,000 kilo tU
tiln satın alacaktır. 

Heyet Yunanistandan sonra §arki 
Makedonyayı dolaşarak muhtelif çeşit
lerden tütün seçecektir. 

YUNANIST ANDA ZEYTiN 
YACI PAHALANDI ' ' 

Yuanistanda zeytin yağı fiyatlannı 
ucuzlatmak maksadile bir toplantı ya
pılmıştır. 

Zeytinyağı fiyatlarının yükselme~ -
nin sebeplerinden birisi İspanyadan son 
zamanlarda zeytin yağının gelmemesi -
dir. 

Bebek sergisi 
Beynelmilel bebek sergisine halkın 

gösterdiği büyük ataka dikkate alına
rak sergi 31 ağustos akşamına kadar 
temdit edilmiştir. 

31 ağustos saat 20,30 da merasim
le kapanacaktır. Sergiye Fransa, Lit
vanya, Almanya. İspanyadan gelen bir 
çok bebekler de ilave edilmiştir. 

rikasrndan çıkıp evine giderken sar'a il 
Jeti tutmuş, yere düşerek başından ya
ralanmıştır. Saime hastahaneye yatın! 

mıştır. 

PARMAKLARI KESİLDi - Orta
köyde Muallim Naci caddesinde Kefe
li oğlunun teneke fabrikasında çalışan 
amele 14 yaşında Vitali baskı maki
nesinde çalışırken sağ elini kaptrrmıJ 
dört parmağı kesilrniştir. Vitali şifa 

yurduna yatırılmıştır. 

1 - üçüncü Türk dili kurultayının 
~1hşı münasebetile 24 ağustos 936 pa
~csi günü saat 14 de halkevimiz ku
~fında, kurultaydaki söylevler ve il

~. llıünakaşalar radyo ile dinlenecek-
Değerli hekimlerimiz keyfiyeti ata- -------------------- ---------------------------J 

2 - Pazartesi akCAmı saat 21 de 
~· :r-
6ıtctim kuruldan Bay Ekrem Tur ta-
t'fından bir söylev irat olunacak ve 
~liıik parçaları çalınarak bir süvare ve 
tilecektir. 

3 - Salı günü saat 14 de Kurultay 
~ıakereleri dinlenecek ve akpmı 
~t 21 de bir konferans ve radyo ile 
~~bir musiki müsameresi verilecektir. 

4 - Perşembe günü radyo neşriya
~ Yapılacak ve kurultayın faydalı so

~lan bildirilecektir. 
S - Herkes gctebi1ir. 
BEYOÔLU HALKEV1NDE 

~ ~eyoğlu halk evinden: 
Uçüncü dil kurultaymm toplanması 

kadar yüksek makamlara ve tıb cemi
yetine bildirmişlerdir; Türk Tıb cemi
yetinin aybaşındaki içtimaında bu me
sele konuşulacak ve tıb edebiyatına ge 
çecektir. Dün bir muharririmiz opera
tör Bay Ömer Bican ile konuşarak 
kendisinden izahat rica etmiştir; dok
tor Bay Ömer Bicin şunları söylemiş
tir: 

''-Şimdiye kadar bu hastalığa A
rnerikada, J aponyada, İtalyada tcsa- ı 
düf edilmiştir. Bu hastalık hayvanla· 

1 
ra mahsus bir hastalıktır. Tavşan, tar 
la farelerine n!t olan bu hastalığı at ' 

sinekleri insanlara nakletmektedir. ı· 
Bu ha!talığa musap olarak Çorlu has-
tahanesine.§im.diye kadar 61 hasta gel- Bereketli gün yumağı 



Hergün bir hikaye 

SIN EK 
Çeviren; Vir Güı 

Otların rengil:~-ı~;:;;=::-ı:ı~ ...... ~ .... l!!!!~;=:~~~~--~:I 
kararmıştı Bir a
lay kuş bacalar
dan ~ıkan duman
far arasından sıy

rılarak yükseldi. 
Uzakta, yolların 
ve tepelerin ara
sından köyün ev
leri görünüyordu. 
Biraz ileride, et
raf mda .;ün gülü 
bir askerin dolaş

tığı bir fabrika · 
vardı. 

iSTANBUL: 12,30 - Muhtelif plak 
neşriyatı, 18 - Tepebaşı bahçesinden 
nakil, 20 - Piyano solo, profesör Fer· 
di Ştatser tarafından, 20,30 - Stüdyo 
orkestraları. 21,30 - Son haberler. sa
at 22 der. sonra Anadolu Ajansmm ga
zetelere mahsus havadis servisi verile
· 0ktir. 

Seyyahların ter
cumanı: 

- Bayanlar bar 
far dedi. lşte hü-, 

ijrakvim 
l,J: · rnn doA'lJşu 
1 ;ıın blltJşı 

'1ııbıUı namazı 

;)~le nllmazı 

fkln,11 DllffillZl 

'\ kşıım oamazı 

Y ıı tm namazı 
imsak 

1 Yılm geçen gtlnJen 
Ytlm kıllan ~len 

PA7.A.R Pazl\rteıi 
_ ::ı Ağustos 2-ıAğustos 

;) C. Ahır 6 C. Ahır 

5 18 !'i 19 
TB •• 51 18 Si 
4::!l . 432 

1217 1216 
' 6,02 1 6,02 
18,!'l7 18~5 
20 :-l7 2035 

:1.28 3.29 
236 2:i7 
129 128 

yük fabrikamız. 
Burada dünyanın \miıııiliiiimlilliiiııılll-. .. ._ ..... llİİlmİlmııiıılllİ .. İIİl ....... Iİllllll ........ 

en bil) ilk kim~1acısı meşhur alim pro- j 

BORSA 
22 · 8. 935 

f esör Hirşvayzniht Çalışmaktadır. 
Profesör Hirşvayzniht sayesinde bu-
tün orduları bir anda mahveden ze-
hirli gazler bulunmuştur. Gene onun 
sayesindedir ki bütün mermilere bo-
ğucu gaz koymak kabil olmuştur. Bu 
büyük alimin kurbanı olanların had· 
di hesabı yoktur. Profesör bizim yük-
sek ırkımızı kendisinde tem.qil eden 
bir dehadır. Memleketimiz onunla 
iftihar etse yeridir! 

:{.. :{.. :{.. 

Profesör Hirşvayzniht laporatu
varmda tecrübelerile meşguldü. Pro
f csöriln ruhunda Lucif er, Calvin ve 
Düseldorf canisi birleşmişti. Şekle 
de, medeniyet sayesinde gözüne al
tın gözlük takmış bir gorili andırı
yordu. 

Zayıf bir adam olan profesör Hirş
,·ayı;niht elinde gküçü knot defteri, 
bir imbikten öteld imbiğe koşuyordu. 
Ilirdenhire durdu. Kendinden geçer 
bir halde gök yüzüneba,ktı. Gözle 
rinden ışıklar saçıldı. 

Profesör bağırdı: 
- Valdemar! 

, Baş asistan koştu, geldi. Hürmet-
!kar bır tavurla: 

- Bı.ıyurun üstad ! Dedi. 
- Dostum Valdemar! Buldum!. 

- Neyi. Üstad?. 
- Pikles gazini, Valdemar! Pik-

~es gazini!. Uç senedenheri üzerinde 
~alıştığım gazi nihayet buldum! Bul· 
dum ! lşte bak, Valdemar! Sana ıti
madım yoktur ama, benim bu saha
daki ilk tecrübelerime şahit olmak 
şerefini kazanıyorsun .. 

- Pikle.s gazi hat Ostad? Bun
dan bana hiç bahsetmemiştiniz. 
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• Amsterdam l.lf'67 1!4 9270 
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Reji 1 80 

lf,\AJ 
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\) 00 

O gece hava çok güzeldi. Gökte ştr. Hayrly H> oıxı 
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Uoyoo Del. 
Şark Del 
Balya yıldızlar mor kadife üzerinde bütün Merkez Bank 82 ı c 
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Ağır bir gül kokusu, Profesör i----------·------ı 
Hirşvayznihtin fabrikanın ortasında- .stlkrazlar Tahvlller 
ki pavyonuna doğru yayılıyordu. • 1933 T..Bor . ı ı>.il He' s:tektrtk JU,O, 

ın.10 

U.Ob 
Schubert'in ruhu üzerine konmuş olan 
bir bülbül Şark şarkısını terennüm e
diyordu. 

Profesör Hirşvayzniht pencereyi 
kapadı. Bülbülün sesi onu sinirlen-

• • • • D 2180 rramvaJ 
• • .. m ~ı 20 tubt.Im 

lsttk.Dahlll v6 l!b • Anadolu ı 

Ergeni lstlk. 116,l,L • Anadolu il 
\928 A M i li.iM ı A.Dadolu ID 

• S. Erzurum ıı O • MUm~sU A 

diriyordu. ı=---·-----------...ı 
Her gece yatmadan evvel bir incil 

tefsirini okumağı adet edinmişti. 

Zahire satışı 
Çünkü cennete ancak din sayesinde 1 
gitmeği ümit ediyordu. 

Profesör kitabı kap:- 1' ı ve yatma- .,....l .. -tan-b_uı_t_ıcar-e-,t-v_e_ı.ab.l __ n __ tıo_raaaıo __ cıa_d_U._1 

ğa çekildi. 
1 

muamele ıöreu (kllo) maddelerı 
Tam uyuyacağ,r zaman hafif bir Ki- P. Kf. P. 

se.s işitti. Kulak verdi: Bir sinek Nev'l: ıı:n u En çok 

dolaşıyordu. 

Sonra birdenbire sineğin alnına 

konduğunu hissetti. Hayvan öyle kuv
vetle ısırıyordu ki! Hemen eli le koğ
du. Yarım dakika sonra sinek pro
fesörün yanağına konmuştu. 

Profesör hiddetle yatağından fır
ladı. Elektriği açtı: Sinek ortada j 
yoktu. 

Söndürdü yattı. Sinek te!uar vı-
' zıldamağa başladı. Deli olmak bir şey 

değildi!. 

Buğday yumuşak 

Buğday kızılca 

Arpa yemlik 
Arpa biralık 
Ku;t yemi 
Keten tohumu 
Badem tatlı 
Fındık iç 
Yapak Anadolu 
Yapak Trakya 
Keçi kıh 
Pamuk Balıkesir 

5,30 
5,12,5 

4,10 
4,2 
4,5 
8 
72 
54 

52,20 
64 

56,30 
48,20 

5,35 
5,17,5 

4,20 

55 

66 
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Tabut içinde gömülen 
mücevherler ne oldu? 

toprak-Balıkesirde Çamlık bayırı 
ları karış karış aranıyor 

.Bahkesirde bir kaç kişi bir araya j 
gelerek şehrin hemen arka tarafmda
ki Çamlık bayırında define aramağa 
başlamışlardır. 

Define ~·ıyanlar İzmirler mahal
lesinden Soğucak madeni hissedarla
rından lzzet, Yo.-gancı Hakkı ve Müs· 
kiratç! Osman Nuridir. 

Bunlardan izzet Yunanistandan 
evvelce Bahkesirde bulunan bir Rum
dan mektup alarak Ermeni mezarlrğı 
ola!ı şimdiki Çamlık bayırında bu de
finenin mevcut olduğunu öğrenmiştir. 

Bayırda bir sarnıç içerisinde sak· 
1r lehimli bir gaz tenekesi içinde , 
bir çok sarı Jira ve mücevherat oldu-
ğu söylenmektedir. 

Yorgancı Hakkı, definenin vaktile 
buraya bazı kimseler tarafından bir 
tabut içerisinde cenaze getirilir gibi 
gizlice getirildiğine ve gömüldüğüne 
inanmaktadır. 

izzet vilayete müracaat ederek a
rama müsaadesi istemiş, bu müsaa
de kendisine verilmiştir. Bunun üze
rine lzz-et bir hafta evvel Çamlık ba
yırında büyük bir kuyu kazdumağa 
başlamıştır. Kuyu kaz11ırken üç dôrt 
metreye gelir gelmez karşılarına iki 
metre kadar uzunluğunda büyük bir 
yılan çrkmıştır. Define sahibi ve ka
zanlar bu yılandan hem korkmuşlar, 

he:;n ce sevinmişlerdir. 
Çünkü definecilere göre, ooyle 

ıılarda yılan ~ıkması uğur sayılt113 

tadır. 

Ydan derhal kazma ve kürekle 
öldürülmüş, şevkle ve sevinçle kUl 
nun kazılmasına devam edilmiştir· 

Fakat altı metre kadar aşağı. 
inilmisse de bir şey çıkmamıştır. ' 
tanın ~hiç bir uğur getirmediği giİ· 
lerek artık bostan kuyusu haline 
len yerin kazılm~ından da vaz geÇ 
miştir. 

Fakat ümitler kırılmamış. a)
1 

yerde ikinci bir kuyunun kazılttl~ 
muvafık görülmüştür. 

Bu ikinci araştırmaya Yorgı>/ 
Hakkı ile müskiratçı Osman Nuri, 1 
zetle birlikte iştirake karar ,·erft11" 

lerdiı . Bu kuyunun kaz!lma.sına bf 
lanmıştır. 

Beş amele bu işle uğraşmaktad1 

Kuyucular da getirilerek kazıya d 
vam edilecektir. Defineciler, arıttld 
lan ~ltın ve mücevherat bu kuyll 
da çıkmazsa diğer başka yerleri ~ 
zacaklarmı söylemektedirler. 

- İnanıyoruz. Burada muhakli~ 
defint: var. 

Dem~ktedirler 

Vilayetçe kazı yerinde memur bf 
lundurulmaktadır. 

Bir kıza iki kardeş bir
den aşık olursa ..• 

Kocaeli köylerinden birindeki feci 
cinayetin meraklı hikayesi 

tzmit, (Özel) - On beş gün ev-ı 
vel Karasu kazasınm Paralı köyün
de Rifat oğlu Hüseyin isminde genç 
bir delikanlı birdenbire ortadan ka
yıp olmuştur. Yapılan bütün araş
tırmalar bir netice vermemiş ve bu 
yüzden köyde muhtelif rivayetler çık
mıştır. 

I'1- bakıma göre Hüseyin gurbete 
çıkarak köye kahretmiş ve bir bakı
ma göre de kaybolmuştur. Çünkü 
genç adam köyün güzel ve şirin bir 
kızını deli gibi sevmekte ve fakat bu 
sevgisine karşılık görememektedir. 

Hayatın garip bir tecellisidir ki 
Hüseyinin büyük kardeşi Rifat da 
aynı kızı sevmekte ve sevilmektedir. 
Kız bir gün Rifata. kardeşi Hüseyi
nin kendisine kötü bir niyet besledi
ğini ve bütün ihtarlarma rağmen ken
disinden uzaklaşmadığını, vakitli va
kitsiz rahat.sız etmekte olduğunu söy
lemiş, böylece iki kardeş arasından 
kara kedi geçirmiştir. 

Hüseyin, cinayetten bir gün evvel 
vefasız sevgilisini bulmuş, onsuz ha
yatın tatsızlığını anlatmış ve yalvar
mıştır. Bunun üzerine iş tekrar sar
pa sarmış, Rifat kardeşine: 

- Sen, demiş. Bu kıza baHa ol
maktan vaz geç, Sonu iyi olmaz. 

~ır nuya komşuya soruşturmuşlar, 

netice vermemiştir. 
Aradan genç adamı aramakla 'f 

çen 15 gün yalnız kendi evlerini di' 
ğil, köyü de mateme sokmuş_tıı~ 
Çünkü genç delikanlı sakin, sevırı' 
bir çocuktur. Köyde kendisini se1

'' 

miyen yoktur. 

Bir akşam çobanlar, koşa kO~ 
köy muhtarına gelmişler, Hüseyiıı~ 
bir ı;ukur içinde ölü bulunduğunu 
kokmuş olduğunu söylemişlerdir. 

Bunun üzerine vaka yerine gide~; 
Jer zavalJı genci tanınmaz, feci b1

., 

şekilde bulmuşlar, Rifat da kard_~~'. 
nin üzerine kapanarak hüngür hUd 

gür ağlamıya başlamıştır. 

Köy muhtarı çanklı erkanı h3r.P' 
lerdendir. lki kardeş arasındaki !!'~ 
1i maceraya vakıf görünmektedir. 

1
, 

fak bir isticvap hakikati meydana<. 
karmış, Hüseyinin. kardeşi Rifat t~ 
rafından döğülerek öldürüldüğü 11 

laşılmıştır. 

Kardeş katili derhal tevkif edil~: 
rek h;;ıkkrnda tahkikata başlanmı~tı 

Cevdet YAKUP Ba!ll>, 

- Bahsetmedim, çünkü hu benim 
en büyük eserimdir. Şaheserlerin şa

heseri. bütün gazler: ne ağlatıcıgaz, 
ne hapşırtıcı gaz bu Pikles gazinin 
karşısında beş para etmez artık. Dü
şün bir kere, dostum: ldrojeni ko
kaino - benzol ile, gül esansile, potas
yom siyanorile ve karbon oksidile 
birleştiriyorsun. Bu haliteyi duman 
şeklinde, bulut şeklinde, yağmur 

şeklinde. Daha istediğin her hangi 
bir ~kilde etrafa yayıyorsun. Düş

man gazi ciğerlerine indirince neşe 
ile gülümsüyor: iştahı açılıyor . bur
nuna külbasb kokusu geliyor. Fakat 
bu sırada gaz tesirini göstermeğe 

başlamıştır. Otuz saniyeye kalmıyor, 
hemen eriyiveriyf)r !. Anlıyor musun. 
Valdemar? Hemen eri}iveriyorl Ar
tık leş taşımak zahmeti falan kalmı
y,or. Bu suretle harbi asrileştirmiş 
bulunuyorum. Artık ne hastalık sal
gını var, ne mezarcıya lüzum var 
Ölümle berab~r ortalık temizleniyor. 

Profesör tekrar yatağından fırla-
dı. L&boratuvarına koştu. Pildes ga- L-----------------------' 

Genç adam erkekliğine bir leke 
sürülüyor sanmış, aynı hiddet ve 
aynı tempo ile cevap vermiş: 

Nasrettin Hocanın 
türbesi qandı 

"V:ıldemar ! Çabuk tecrübe oda5ıı
nı hazırla. Tavtıanlar üzerinde Pik
les gazinin tccri.ibel<'rini yapnca~ız. 

Odaya on tavşan getir. Hayır, yirmi 
tane getir. 

Asistan demir kafe-;i açt·. içinden 
~ irrnı tn-şan çık:ırc11. Ilir demir l<a· 

sanm içine doldurdu. 

Profe. ör llirşvayzniht kasanın 

içine giren borunun mushı~unu a çtI. 
Do~a.lan bir gazın ı<;lık sesi i ş: tildı . 

Beş dakika ge~ti. 

Alim asistanaı 

zi tüplerini ve maskesini aldı. Pavyo- G • K / 
na geldi. Kapıyı ve pencereleri sıkı 

1
- eçmış ur un ar 

sıkıya kapadı. Başına maskesini ge-
1 

23 Ağustos, 1923 

çirdi. Tüplerin ağzını açtı ve gazı ı tSPANYOLLAR VE R1FL1LER 
odaya boşalttı. 

Sonra yatağına \ekildi, yattı. Göz- , Avrupa gazetelerinin bildirdiğine 
d S. göre Abdülkerimin idaresi altı't\daki lerini kapadı. Artık memnun u: ı- 1 nck Pikles gazının tesirile eriyip gi- ı Ri/lilcr taarruza evvela mevzii inki

decekti. şa/larla ağıaıtosun on beşinde baş-

Fakat,· lıirdenbire öfke il~ hir c;ığ· ı lamı§lar ve tetkikatta bulunmak ü-
lık atarak yatağından fırladı: ~ere Fa,'ta giden l spanyol Generalle-

rinden Vcyler'in Melilaya Ç1ktığ1 
Yirmi beş bin kişilik bir unci or- ı gün Tezzi Assa mevldine hiwum et

dusanu mah"\'eden Pildcs gazmrn zer-
mi§lcrdir. Ayni za7'1U1nda Afre mcv- ' 

re kadar tesir etmedi~i sinek, profe- kii de Beni Azze kabilesinin taarru-
sörü tclcr:tr ıs•rm ıştı Hem de. bu .-:e-

zwıa maru~ kalrmşhr. 

fer ta göğsünün i.is tündcn '. i !-:----------------' 
Tancrede BcrnardJ 

- Balta olursam ne olur sanki!. 
Yolda bu şekilde konuşarak ağız 

kaYgası eden iki sevdalı kardeş, ni
hayet birbirlerinin boğazına sarıla

rak boğuşmaya başlamışlar, Rifat 
elindeki sopa ile kardeşini cansız ye
re sermiş. 

Katil, bu cinayetin izlerini kapa
mak istemiş ve kazdığı bir çukura 
kardeşini atarak eve sakin sakin gel
miş, annesine: 

- Hüseyin nerede? Buiün hiç 
görmedim!. 

Demiş. Akşam olunca Hüseyinin 
yemek sofrası başınc1a da bulunma
ması ev halkını tel~ düşürmüş, ko-

AKşehirde Nasrettin ;ıı•canın t!lf', 

be . . t hl'' . . .. ı;il sı ı.>ır yangın e ı~esı ~~cçırmı.,. ~-

saba kısmen yanmıştır. ) angın ;. ~· 
şehir halkından üç kişint!' mezarl' ~ 
taki otlan tütuşturmalan yüzüıtdf t 
çıkmış, itfaiyenin yetişml'Si üzer·~, 
söndürülmüştür. Türbe ı-ilratli b 

tamirt muhtaç hale gelmiştir 

Çeşme lJalağında ötdi1 
t' 

Balıkesirde Çağış nah'vesinin 1'\ 
gis köyünde Emine isminde kü~üle ~
kız çocuğu köy çeşmesin ;:: la~.'~'" 
oynarken çeşme yalağın .ı dü-.rnu; • 
boğularak ölmüştür. MiiddeiuJl'tl 
milik tahkikat yapmakta<i.ır. 
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litaretler 1 
iş ahlakı 

Stehtınol hareketi bir ytı§ını bi
tir-'' uı. 

Geçen yılın ağustomnda bir 
~'"Ür ocağında İ§çi Stehanol ta
~fllından tatbik edilen usul kömür 

Yangın ve ıtfaiye 

Yapılan şenlik çok güzel oldu 
'il __ s_P_o_R_j,I 
Futbolcularımız 

geldiler 

• lltih.alinde yeni bir rekor ortaya 
Qfarak kendini hissettirdi. Bu ke
fİIJ az zamanda bir çok endüstri 
~lerine tatbik edildi. I§ randıma-
llını arttırmak için adeta bir işçi 
l>olitikası planı oldu. Kömür mın
tftkalarınd an bCJ§lıyan hareket a

t ltr endüstri, dokuma, halil en
ıliiıtri, çiftçilik i§lerinde ve bütün 
~ ıahalarırıda da ehemmiyet ka
ıtındı. 

Stehanol hareketini biz, İ§ ah
l&Jttnın kuruluşuna bir delü saya
f>iıiriz;. 

Berlin olimpiyadına iştirak eden mil 
li futbol takımımız da dün sabah ıeh
rimize dönmüştür. 

Almanlar olimpiyatlardan sonra fut
bol turnuvasına iştirak eden yabancı 

futbol takmılarile muhtelif mıntakalar
da Alman muhtelitleri arasında maçlar 
tertip etmişlerdi. 

Bizim takımın hissesine de yukarı 

Silezya muhtelitile karşılaşmak düş

mil§, Böyten şehrinde yapılan maç 
2 - 2 berabere bitmişti. 

Dün gelenlerden aldığımız tafsilata 
göre bu netice takımımız için güzel bır 

muvaffakıyet telakki edilmektedir. Çün 
kü bu netice çok kuvvetli bir muhtcli
te karşı alınmış bulunmaktadır. 

Diğer yabancı takımlar, hatta dün
ya şampiyonluğunu kazanan İtalyan ta 
kuru da bu suretle yaptıkları maçlarea 
mağlUp olmuşlardır. lı ahlakı; bu minik, mcuum 

İ4i söz bütün on dokuzuncu asrın 
1ttrihini hatırlatır ve bu curın ha
)Qfını hulasa eder. 

Soldan: Bugünkü itfaiyemiz, eski devirde yangınları lıaber veren mahalle bekçisi ve yangınlan yeniçerilere 
lıaber veren kule bekçücri tipi. 

Yalnız Türk ve Mısır takımları kar-
şılaştıkları Alman takımlarile bera-

On dokuzuncu asır bQ§larken, 
)Cllti endüstri sultanlığını ilan et
fiii :zaman insanların eskiden ta
"1.dıkları, bildikleri ahlôk kaide
lerini ıoluk, donuk, vah1i bir 
rölge haline koymU§tU. Yeni bir 
fllalak kaidesi getirmemiıti. Ahlak 
ltctidelerinin bir delüik, bir çocuk
lqk, bir budalalık sayıldığını id . 
cliaya kadara bu asır içinde ıos
)etenin duyduğu bir acı vardı. Bu 
cacı, teıanüdden mahrum ve birbi-
rinin zararına i§liyen zümreleri 
GYaklandırmaktan başka bir şey 
Yapmıyordu. 

Endividüalizm sadece kaba bir 
hayvtın egoizmine dayanıyor ve 
ltendiıini idealist ilan etmesine 
'Gfmen hayatta kendi etinden ve 
derisinden bQfka bir ıeye ehem-
1"İyet vermiyordu. 

Kırk gün kırk gece eğlenrelerine 
dahil bulunan itfaiye şenliği dün ya
pıldı. Taksim stadyomunun içi ve 
dışı bayraklarla donanmıştı. Davet
liler saat birden itibaren gelmeKe 
başlamışlardı . Davetiyeler üç renkte 
olduğundan herkes elindeki davetiye
ye bakarak ayrılan kapılardan içeri 
giriyordu. Süvari polisler, jandarma
lar sokakta intizamı temin ediyor
lardı. 

Saat üçe doğru stadyomda otura
cak yer kalmamıştı. Birçok kimseler 
davetiy~iz içeri alınmaları için bir 
çok teşebbüslerde bulunmuşlarsa da 
izdihama mahal vermemek için hiç 
biri alınmamıştır. 

Merasime tam saat üçte, meyda
nın ortasında yer almış bulunan itfa
iye muzikasının çaldığı İstiklal mar
şile başlandı. Marş dinlendikten son
ra vali ve belediye reisi Bay Muhit
tin üstün dağ şu nutku söyledi: 

"Sayın misafirlerim. 
Törenimize göstermek lütuf ve ne

zaketinde bulunduğunuz ilgiye ve 
Bu egoizm salgını kar1ısında dikkate yüreğimden bütün şükran ve ı 

ltendilerini mutlaka geri saymıya- sevinç duygularımı sunarım. 
CQğımız, bilakis ileri fikirli birçok Yangın, itfaiye btanbulun bü
'ilo:zollar, alimler yeni hayata u- tün tarihinde ve bütün hayatında bi
YQn reni ahlak formülleri aramı§- ri ıztırap ve sefaletin, öteki ümit ve 

l tesellinin sembolü olarak büyük yer 
ardı. /::ri arasında kalpten bir 

~ :J' tutmuş, birbirine amansız düşman, 
>'abıtayı kitaplarında, konlerans- çok zorlu iki kuvvettir. 
larında ileri sürmü§lerdi. Bu kuvvetler arasında durmadan 

S h I h süren varlık ve yokluk boğuşmasını te ano areketi İ§i seven, 
iıin Tandımanını arttırmak istiyen şehir itfaiye."linin 2.'>0 yıldır, hangi va

i' •. sıtalarla idare ettiğini, şimdi bura
~ lfle kendi.si arasında düımanlık da, bir tarih monografisi okur gibi, 

eleği/, dostluk ve beraberlik bu---------------, 
it 

t 

' 

lan insanların harelı!tidir. 

Stehanol hareketi egoizme da
l'anan ve insan zümrelerini birbi
rine düşman olmaya mecbur eden 
>'~jimlerde gerçekten manaıı:zdır. 
llu hareket oralarda yer tutamaz. 

I efrıka No. 37 

Çünkü orada sevgi yerini kin ko.p
lamıftır. 

Bu bakımdan İf sevenler için 
dünya mikyasında bir ahlak kai
desi ortaya çıkıyor demektir. 

Sadri Ertem 

YA7-A N: KAD\f.\.CAW 

Denizin bu tarafları gittikçe daha 
durgunlaşıyordu. Rüzgar sıcaktı ve diz
lerdeki battaniyeler, omuzlardaki at • 
kılar, giyilmiş olan pardesüler ve hat • 
ta ceketler bir er t arafa atıhyordu . 

Yemyeşil bir deniz ve sağda yem
yeşil çiçekler, yamaçlar ve dağlar! ... 

- Baba! .. İzmir göründü. Bak iş

te! .. 
Parmaklığa dayanarak ileriye bakan 

bir çocuk geriye dönmüş ve böyle ses
lenmişti. Oturanlarm çoğu kalktılar ve 

baktılar. 

- Güler abla ! .. Gel, sen de gör! .. 
- Benim yerime sen bak, canım. 

Görmediğim yer mi? .. 
- Hiç özlemedin mi? 
- özledim ammoı, öyle kalbim çar-

pacak kadar değil doğrusu... insan bu 
kadarcık §eylerden de heyecan duyar -

sa var o kalbin haline! .. 
Bu sözlerden ancak ç.->k olgun ve 

pişkin bir kafanın verimi olabilirdi. 
Yoksa o kadar tatlı ve hassas görünen 
bu genç kız hakikatte pek soğuk ve 

hissiz midir ? 
Aziz bu düşünce ve şüpheyi henüz 

bitirmemişti ki Gülerin sesini yeniden 
duydu. Genç kız, kendisini sallamakta 

olan bir arkadaşına şöyle diyordu: 
- Şurası ne güzel! Bu dağlarda, bu 

ağaçlı yamaçlarda başı boş, rast gele 
dolaşmak: programsız. kaygısız, bir 
kuş g ibi yasamak! Ne hoş olur. 

Aziz onun gösterdiğ i taraflara bak
tı: Burası daracık ve bir çizgi halinde
ki kumsaldan sonra birdenbire yii~se

len dik ve yemyeşil yamaçlardı. 

Arkadaşı cevap verdi: 
- Deli mi oldum? Ben korkarım~ 

- derli toplu - göreceksiniz ve ken-ı 
di görüşlerinize dayanarak Cumuri
yet Türkiyesinin mal ve can bütün 
var olanı ateşe kal'§ı behemhal koru
mak için nasıl bir yenme ifadesile işi 
ele aldığın ımukayese \'e takdir etmek 
fırsatını bulacaksınız.,, 

Valinin nu!kundan sonra bugünkü 
itfaiye piyadeleri bir geçit resmi 
yaptıiar. Bunları yeniçeri tulumba 
takımları takip etti. Ayaklarında 

kırmızı çidikler, mavi donlu, beyaz 
kavuklu yeniçeri itfaiyeleri bir tu
lumbayı taşıyarak geçtiler. Kolbaşı 

atta gidiyordu. 
1869 dan 1923 senesine kadar şe

hire yangın haberi ,·eren kule bekçi

günkü itfaiye arabaları, motörleri, 
merdh·enleri, kamyonları geçti. 

Halk her geçen grupu mütemadiyen 
a lkışl.yordu. 

SPOR HAREKETLER/ 
Geçit resmi bittikten sonra itfaiye 

efradı spor hareketleri, maske ve 
merdiven talimleri yaptılar. 

Son olarak, evvelce hazırlanmış o
lan küçük bir baraka meydanın orta
sına getirildi. Ateş verildi. Alev!er 
görününce eYvela askeri itfaiye, tu
lumbacılar müştereken kulübeyi sön
dürdüler. Bundan sonra büyükçe bir 
ev gene yakıldı. Bunu da bugünkü 
itfaiye söndürdü Merasim de .bu -ıu
retle bitti. 

leri t'lJerinde f enerlerile bağıra bağı- ----------------
ra geçtikten sonra köşklü denen a- ı ~ k 1 1 k 1 
damlara sıra geldi. Başalrında fes, _ 8 er 1 f 1 e r 1 _ 
sırtlarında kırmızı ceketleri, çok sür- ---------------.m 
atli koşan iki köşklü yan kapılardan Yoklamalarını yaptırmr-
sahaya ırladılar. yan gedek subaylar 

- Yangın var%. • • ' 
Diye bağırıyorlardı. Bunlarm se- _ Kartal As. ş. den: 

sini, kalın kocuğu, elinde büyük so
pasile bir köşede duran eski tipte ma
halle bekçisi duydu. O da sopasını 

taşlara vurduktan sonra bağırdı. 
Bunları 1869 da teşekkül eden ma

halle tulumbacıları takip etti. Önde 
Kadırga, arkasında sırasile Kara
gümrük, Mevlanakapı, Otakçılar tu
lumbacıları ilerliyordu. Her tulum
bacı takımı ayrı renkte gömlek ve 
don giymişlerdi. Sandıklarını değiş

tire değiştire taşıyan eski mahalle 
tulumbacıları, naare atarak stadyo
mu bir kaç kere döndüler 

Bundan sonra 1874 de teşekkül e
den askeri itfaiye geçti. İki atın çek
tiği arabanın üzerinde ba.."llt bir tu
lumba taşınıyordu. Arabanın arka
sında askeri kiyafetlerle itfaiyeciler 
yürüyordu. 

Bunu takiben 923 de teşekkül eden 
belediye itfaiyesi, son olarak da bu-

öyle yerlerden ... 
Aziz, ister istemez sevdiği genç kı

zın karakterini, yaprak yaprak açılan 

bir kitabı okur gibi öğreniyordu. 
Başı boş, rast gele, bir kuş gibi ya

şamak! .. 
Evliliği acaba bir çokları gibi o da 

zincire vurulmakla bir mi tutuyor? 
Böyle yeşil ve çam kokulu yamaçlarda 
tek başına yaşamaktansa, çift olmanın 
daha güzel olacağını bilmiyor mu aca· 

ba? 
Vapur gittikçe körfezin derinliğine 

giriyordu. 
Snğda bir kumsal, bu kumsal bo

yunca Kılrzmana doğru giden beyaz 
bir şöse, dik yamaçlarla yükselen yeşil 
dağlar, bu dağlarla denizin ortasında 

bağlar ve bahçeler görülüyordu. Sırt • 
tarda, boz renkte yapraklarını dalgalan 
dıran zeytinlikler, filiz yeşili genç çam

lıklar vardı. 

Yeşil rengin çeşitlerile boz renkler 
bumda o kadar güzel kaynaşıyordu ki 
her hanj!'i birisi diğerinden ayrılacak 

olsa b ütün güzelliğini de kaybetmiş o-
lar-ı1·t•. \ 

Şubemizde kayıtlı olup 936 yokla· 
masına gelmiyen aşağıda isimleri yazılı 
yedek subaylann 936 ağustos nihaye
tine kadar İstanbulda bulunanların biz-
zat, Taşrada bulunanların mektupla 
şubeye müracaat etmedikleri takdirde 
haklarında 1076 sayılı kanunun 10 un
cu maddesi ahkamının tatbik edileceği 
ilan olunur. 

Yedek piyade asteğmen Rahmi oğ. 
Hüseyin Avni (307), İstanbul (14038) 
yedek piyade asteğmen Süleyman oğ. 

Hüseyin Azmi (315), İstanbul (28105) 
yedek piyade yarsubay Süreyya oğ. 

M. Hilmi (315), Edirne (19813) , ye-
dek piyade asteğmen Cemal oğ. Maz
har (325) Bitlis (41704), yedek mu
habere asteğmen Muammer oğ. Fuat 
(321) İzmir (32282), yedek baytar 
yarsubay M. Sayit oğ. İbrahim Saffet 
(311) İstanbul (532 - 128), yedek 7. 
sınıf J. Hcsan me. Rıza oğ. Ali Rıza 

düzlüğe Narlıderenin Balçovanın bere· 
ketli sebze ve meyva bahielerile bağla
n yayılmıştı. Genişliyen ve sıklaşan 
yeşillikler körfezin sıcaklığında bunal
mak üzere olan ciyerlcre serinlik serpi· 
yordu. 

Vapurun sol tarafında geniş bir ma
vilikten sonra dümdüz ve kırçıl Me
nemen ovası görülüyordu. Orada çıp -
lak ve gittikçe alçalan tepelerin beri 
tarafında , deniz kenarında , küçük bir 
dağı andıran tuz yığınları güneşin par· 
lak ışıkları altında buzlu camdan koca
man birer menşuru andırıyorlardı. 

Körfezin dibinde ise İzmir görünü· 
yordu. 

Alçacık tepeciklerin önündeki düz • 
lüğe , kıyılara ve yamaçlara kurulmu§ 
olan büyük ve taştan bir şehir . .. Beyaz 
evler ... fakat çıplak ... 

Bu evlerle kışla ve mekteplerin ve 
diğer büyük binaların camları Kösten 

adası üstünden ufka inmr.kte olan gU -

nesin rc:•1•'arile parlıyor, gözleri kamaş· 

tırryordu. . . "' 
- 28 -

- Es miibarek. es!. Sen olmaca" 

bere kalmışlardır. 
İtalyanlar Hes muhtelitine l - 2 

yenilmişler, Mısırlılar Kresden muh· 
telitile 2 - 2 berabere kalmışlardı:;. 

Bu maçta bizim takım Cihat - Hüs
nü, Lütfü - Mehmet Reşat, Hakkı (İz
mirli), Fikret - Niyazi, Hakkı, Gün
düz, Fuat, Rebii şeklinde kurulmuş, i
kinci devrede Hüsnünün yerine Faruk 
oynamıştır. 

Bizim takım çok güzel oynamış. bi
rinci devreyi 1 - O galip bitirmiş. ikin 
ci devrede Almanlar iki gol çıkarmışlar 
ve bizim takım buna bir sayı ile muka
bele etmiştir. Netice 2 - 2 berabere 
bitmiştir. 

Bizim takrm galibiyet golünü bir 
~nssızlık yüzünden kaçırmıştır. 

Bizim gollerin ikisi de Şeref tarafın 
dan atılmış, ilk gol bilhassa kaleci d:::. 
hi atlatılmak surctile yapılmıştır. 

Y'UZME BiRtNCILiKLERI 
Bugün Moda deniz hamamla rında 

İstanbul su sporları ajanlığmm tc:ı lip 

ettifi yüzme birinciliklerine b-şbna.ı 

caktır. 

FEDERE OLMIYA.V 1\.LUPLER 
ARASlıVDıi 

Emlnönü Halkerinden: 

Evimiz spor şube.o;;i tar:ıfından tt'r
tip edilen gayri federe kltipler futbol 
şampiyonası final maçwa öniimüz
deki 23 - 8 - 936 pazar eünü l\ara
gümrük stadında yapıla('ol\tır. Mü~a

baka ı:rogramı aşağıya çıkarılm · ştır. 

1 - Küçükpazar - Alemdar S?at 
14,30 da hususi maç. 

2 - Fatih idman - Botkurt. Saat 
16,15 de final maçı. 

:Ma~ hakemi Nuri Boımt. 
Takımlar Karagümrüı.. kliibünde 

soyunacaklardır. 

(305) Aksaray (J. 1952), yedek 8. sı

nıf hesap me. Eşref oğ. Mustafa N:ıil 

(302) Kartal (33204) . 

Batıdan serin bir rüzgar tsmeğc 

başlamıştı. Soluk soluğa ve hiç dur
madan yüzünün ve boynunun terlerini 
silen orta yaşlı şişmanca bir adam, ge
niş bir nefes alarak böyle söylenmek -
ten kendisini alamamıştı. 

Ceketini çıkardıktan başka gömleği
nin düğmelerini de çözmüş bulunuyor
du. Şimdi bağrını körfezin ağzından 

gelen serin rüzgara alabildiğine :ıçmış
tı. 

Aziz sesin geldiği tarafa baktı. Bu, 
Gülerle, yemekte, salonda ve güverte -
de dost olanlardan biriydi. Kırk kırk 

beş yaşlarında vardı ve genç kızın gö -
rüştüğü adamların en genci sayılabilir-
di. . 

Şişmanca adam da serin rüzgann 
tadını sadece yalnız ?aşma ve kendi 
kendisine söylemekle kanmamış olduğu 
için etrafına bakındı. Rahatlığını bat
kalanna da bildirmek, onlann da ken
disine hak verdiklerini duymak ihtiya• 
cındaydı. 

Gözleri Azizle karşıla~ınca hemen 
sordu: 

- Ne dersiniz, Beyefendi? .. H::kkım 
yok mu? Denize do~ru uzanan (Yenikale) yi 

geçtikten sonra dağlarla denizin arasın 

daki düzlük gittikçe genişliyordu. Bu • 

v<'llnhi şu tzmirin bir külhandan farlo J 
kalmazdı! ... 

Bu adam hiç te soğuk değildi. 

( Arkaaı t1GT) 
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Dil karaltayına davetli 
iye olanların adları 

ve Klerans Terras 
ESRARI 

Bay Dr. Mustafa Bengisu (Çanak-) 
kale), Bay Dr. Mustafıı Cantekin (Ço . ' 
rum), Bay Mustafa Eken <Konya), B. 
Mustafa Fehmi Gerçeker (Bursa), Bay 
Mustafa Halil Unver (Konya), Bay 
Mustafa Önsay (Çankırı), Bay Musta
fa Ulusan (Konya), Bay Münip Bo -
ya (Van), Bay Müşfik Ayaşlı (Anka • 
ra), Bay Nabi Rıza Yıldırım (Çorum), 
Bay Nafiz Aktın (Amasya), Bay Na -
fiz Dumlu (Erzurum), Bay Nahit Ker
van (Kayseri), Bay Naki Yüceköy 
(Muş), Baf Nazmi Topçuoğlu (Ay -
dm). 

Bay Nedim Bozatık (Kocaeli), Bay 
Numan Aksoy (Antalya), Bay Nuri 
Göktepe (Aydın), Bay Nuri Tamaç 
(Kastamonu), Bay Nuri Tuna (Muğ -
la), Bay Nuri Ural (Maraş), Bay Os
man Dinçer (Mardin), Bay Osman Er
çin (Manisa), Bay Osman Işın (Eski -
.... hir), Gneral Osman Koptagel (Ma • 
latya), Bay Osman Niyazi Burcu (Ba
lıkesir). Bay Osman Taner (Malatya). 

Bay Ömer Biçer (Seyhan), Bay Ö
mer Dinç (Kütahya), Bay Ömer Evci 
(Yozgat), Bay Ömer Küntay (Kars), 
Bay Örge Evren (Balıkesir), Bay Ra
gıp Akça (Kocaeli), Bay Ragm Özde
miroğlu (Zonguldak), Bay Rahmi Sel
çuk (Balıkesir), Bay Raif Karadeni7. 
(Trabzon), Bay Rasim Aktar (Anka
ra), General Refet (İstanbul), B. 
Remzi Güres (Gaziantep), Bay Reşit 
Özsoy (Kayseri), Bay Rifat Ara.s, (An 
kara), Bay Rifat Ürnur (Çankırı), 
Bay Rifat Varda (Zonguldak), 
Bay doktor Rıza Levent (Mar
din), Bay Rüştü Tekit (Diyarbe
kir), Bay Sadettin Epikmen (İzmir), 
Bay Sadettin Uraz (İstanbul}, Bay Dr. 
Sadi Konuk (Bursa), Bay Dr. Saim 
Uzel (Manisa), Bay Salih Kurgay 
(Kayseri), Bay Sami Erkmen (Kasta
monu), Bay Sım Day (Trabzon), Bay 
Sırrı lçoz (Yozgat), Bay Sıtkı Şerif 
Eken (Kastamonu), General Sıtkı Ü
ke (Tokat), Bay Sungur (Yozgat), 
Bay Süleyman Dcmirzen (Kayseri) , 
Do:ı.y Sülcymnn Sırrı Groik (Trabzon)~ 
Bay Şakir Kınacı (Ankara), Bay ŞCv 
ket Erdoğan (Gümiicıhanc), Bay Şev
ket Ödül (Kırklareli), Bay Şevki Çil 
oğlu (Muş), Bay Şevki Süsoy (Siirt), 
Bay Şerif nden (Kastamonu), Bay 
Şükrü Gülez (Bolu), Bay Şükrü Ya
şın (Çanakkale), Bay Tahir Hitit (Ma
nisa). Bay Tahsin San (Aydın), Bay 
Dr. Tapta.s (Ankara), Bay Tayfur Sog 
men (Antalya), Bay Tevfik Arıcan 
(Antalya). BayDr. Tevfik Aslan (Kas 
tamonu), Bay Turgut Türkoğlu (Ma
nisa), Bay Veli Yaı:;m (Kayseri), Bay 
Yaşar Yazıcı (İstanbul), Bay Yusuf 
Başkaya (Denizli), General Zeki Soy
demir (~r;z;urum), Bay Ziya Başara 
(Sivas), Bay Ziya Esen (Çankırı). 
Bay Ziilfü Tigı-cl (Diyarbekir), Bay 
Zilhtü Akın (Kırklareli). Bay Zühtü 
Durukan (Samsun). 

İKİNCİ LİSTE 

İstanbul, 20 (A.A. ) - Kurultaya 
girme kartları adreslerine sunulan da
vetli ve üyelerin adlanm gösterir ikin
ci liste: 

Bay Abdi Tevfik Yegill (öğretmen) 
Bay Abidin Özger (ö_ğretmen), Bayan 
Aliye Esat Pirigil (öğretmen), Bay Ali 
Enver Işık (öğretmen ve muharrir), 
Bay Abdullah Rıza (eski öğretmen), 
Bay Cclalettin Taşpınar (sulh hakim1) 
Bay Cemal Seven (öğretmen), Bav 
Cemal Zeki Önal (doktor), Bay Esat 
Nurettin Durusoy (doktor). Bay Fah
rettin Oğuz (mütekait yarbay), Ba
yan Faika Onan (öğretmen), Bay Fa
zıl M.ahmut (Yolların Sesi mecmuası 
sahibi), Bavan Gilzin Duran (öğret
men), Bay Hüsam Yaşar (Şişli Saman 
yolu a~kağında 93), Bay Hüsnü Akyol 
{öğretmen), Bay !. Feyhaman Duran 
(atölye şefi). Bay tstepan Gurdikoğlu 
{türkçc öğretmeni), Bayan Kaniye 
Özger (Cumhuriyet ortaokul türkçe 
öğrtemcni), Bay Kemal Cenap Berk
soy (Röntken apart. No. 3 Bahriye cad 
desi), Bayan Latife Bekir (İskendcr 
paşa mahallesi No. 1), Bay M. Baha 
Arıkan (Cnğaloğlu yokuşu No. 6 öğ
retmenler gazetesi sahibi), Bay Nedim 
Nazmi Gürmcn (İstanbul vilayeti bi
nasmc!-ı mülkiye baq müfettişi), Bay 
M. B<!hçct Yazar (Moda caddesi No. 
113 Havdrnpa..şa JiS('.si öıh"etmcni), Ba
yan Mebrüre (Beyoğlu 39 uncu ilk öğ· 
retmeni), Bayan M. Baysal Kız orta 
okul coğrafya (öğretmeni), Bay Meh
met Ali Kırca (Şişli Terakki lisesi di
rektörü). Bayan Meliha Avni Sözen 
(muharrir). 

Bayan Meveddet Erden (Beyoğlu 
45 inci ilkokul). Bay M. lzzet (müte· 
]·"it mümeyyiz), Bay M. Şükrü Erderı 
(Şehir tiyatrosu dramaturgu), Bay M. 
Tekinalp (İtimadı milli hanı), Bay Mu 
harrem FeY.Zi TogaY. .<Cum,lıuriyet ve 

Akşam gazeteleri politika muharriri),, Bay Alessio Bombaçı (doktor), Bay 
Bay Muhittin Celal Duru (Beyoğlu hü- Şeref Ka.lfaoğlu, Bay Koji Okubo (Tok 
kfunet doktoru), Bay Murat Tekiner yo Komazava Uinversitesi profesörü), 
(erkek lisesinde türkçe öğretmeni), Sir Denison Ross (Şark dilleri okulu 
Bay Murat Uraz (Vefa lisesi edebiyat direktörü Londra), Madam Dora de 
öğretmeni), Bayan Nevvare Akozat; Bay), Bay Major Alexsandre Ross (İn 
(öğretemn >, Bay Orhan Rıza Aktunç giltere ataşemiliteri), Bay Reşat Sa
( öğretmen), Bay Osman Ekinci (er- gay, Bay Behçet Görk, Bayan Güzide 
kek lisesi fen bilgisi öğretmeni), Bay Sökmen, Bayan Nevin Sökmen, Ba
Rasim Başgöz (Gazi Osmanpa§a oku- yan Nemide Berksoy, Bayan Muazze? 
!unda tUrkçe öğretmen il. Bay Rifat Tahsin Berkand, Bayan Belkis İlter. 
Bilge {Universite Ar:ınça öğretmeni) Bay Y. üresin, Bay Cevdet Çulpan, 
Bay Salih Kutluay (öğretmen), Bayan Bay l. Eriç, Bay Mithat Alaca.lıoğlu, 
Samiye Baysal (öğretmen). Bayan Şa- Bay N. Ataç, Bay Fuat Erden, Bay 
diye OtUğen (ortaokul tarih coğrafya HUsnU Gökhu, Bay Hilmi Bülent, Bay 
öğretmeni), Bay Tuhgut Özer (Koca· R. Gürgen, Bay Necati (Kurmay yar
eli öğretmeni), Bav Avram Galenti bay), Bay CelAI Alkoç, Bay Ferit ZUh
(profcsör), Bayan Türkan Altay (öğ- tU ÖrUcU, tGcnel sekreter), Bay Fazıl 
retmen), Bay Vahit Özgüner (bUner Nazmi Ürkiln, Bay Edip Serdengecti, 
şefi), Bayan Vedia (öğretmen), Bay Bay A. Silheyl Ünver, Bay Tevfik Ya. 
Yusuf Osman Büktilmez ( öğretmne), lmer, Bay M. Şerafet tin Yaltkaya, Bay 
Bay Ziya Muzaffer Baysal (avukat), Mahmut Sait, Bay Cemil Bilsel. Bay 
Ba~ Ali Hüseyin Turan (profesör dok- Malik, Bay Sabur, Bay Celfil Saraç, 
tor). General Pertev Demirhan (Erzu· Bay Milkrimin Halil Yınanç, Bay Rn
rum saylavı). Bay Ahmet Ağaoğlu gip Özden. Bay A. Caferoğlu, Bay Ab
(profesör), Bay Ahmet Refik (profe- dillkadir Karaha, Bay Sıtkı Akozan, 
sör), Bay Nurettin Sevin (profesör), Bay Muhlis Ete, Bay Mehmet, Bay 
Bay Naci Yüngül (Yüksek mühendis LQtfi, Bay İbrahim Mahmut, Bay Ah· 
mektebi son sınıf talebesi). Bay Ah- met, Bay Mustafa, Bay Salih Zeki, 
met Emin (direktör). Bay Mehmet U- Bay Fethi Erkig, Bay Refik Günel, 
lukut (Bilezikci sokak No. 83 Selamet Bay Ekrem, Bay Reşat Nuri GUntekin 
apart. No. 3), Bayan Zaime (öğret- Bav Tevfik Kut. 
men), Bay Hasan Tahsin Aynı, (Siya- Bay lzzet Malih Devrim (muharrir) 
sal bilgiler okulu profesörlerinden), Bay Karni Akyük (direktör), Bay Maz 
Bayan Hnscne Ilgaz (öih'etmen), Ba- har S. Akyiğit (öğretmen), Bay Dün
yan Havva Köksal (öğretmen Halil dar Kıvanç (baş öğretmen), Bay Meh
I\:öksalan eşi). Bay Hayrettin özilhan. met Ali Ağabey (doktor), Bay Meh
( öğretmen), Bay Hilmi Naili (komis- met Ali Ayni (profesör}, Bayan Me
yoncu), Bay İbrahim Hanif Denker 18.hat Akerman (öğretmen), Bayan Me 
(doktor), Bay İhsan Mahvi Balkır veddet (tabiiye öğretmeni), Bay M. 
(türkçe öğretmeni), Bay İsmail Hak- Kemal Manioğlu (reis}, Bay M. Namık 
kı Ccndey (direktör), Bay A. Cebbar (öğretmen), Bay Mithat Sadullah San 
Moser (türkçe öğretmeni), Bay İsmet der (türkçe öğretmeni), Bay M. Sait 
Öztürk (Eminönü Sebzehane So. No. Yaşar (öğretmen), Bay Muhittin Ba-
7). nş (müdür ve öğretmen), Bayan Muh-

K!zım Kolerlıliç (işyar), Bay Mu· lise (İstanbul kız öğretmen okulu öğ
vaffak Benderli (direktör), Bay Mu- retmeni), Bay Nazim Ongan (İstanbul 
zaffer Kazım (mühendis), Bay Müker- ortaokulu direktörü), Bay SaaClet Var
rem Arun (öğretmen),Bayan Mühime ~farlı (Havuzbaşı No. 16 da), Bay Ra
Gökdoğan (öğretmen), Bayan MünirP- if Necdet (Kuleli askeri lisesi edebiyat 
Karacalarlı (öğretmen). Bay M. Zeki öğretmeni), Bayan Nazlı Silarköni 
(··- t ) B N · (kız ortaokulu öğretmeni), Bay Nebi 
ogre men • ay acı Eker (yardirck oğlu Ülkümen (direktör), Bayan Ne-

tör), Bayan Naciye Nejat Gencan, Ba- zahat Kulen (ögr~ etmen), Bay Nuret
yan Nadide Savaşar, Bay Namık Necip ti 
Onur, Bay Necdet Rilştti (şair), Bay n Onur (baş hekim)• Bayan Nurini-

sa Özçelik (öğretmen), Bay Reşit A· 
Neşvet Hun (öğremen) • Bay Nevzat kif (İstanbul komutanlıgı- naklı·ye ta. 
Ayas, Bayan Nezahat Özbek (öğret-
men), Bayan Nezihe Gök~el. bur oto bölük 1ihtiyat yarsubayı), Ba-
(öğrctmen), Bay Niyazi Kürdemir, yan Saadet Köksal (Beşiktaş 24 üncü 
Bay Nuri Özdoğan (öğretmen), Bay ilk okul öğretmeni), Bay Sabri C.Cmil 
Nuri Ataç (öğretmen}, Bay Nüzhet !,,alkut (~stanbul kız lisesi edebiyat 
(b ·· - ogretmenı}, Bay SllTı Höcek (eski 
aş ogretmen), Bay Nilzhet Göksel Konya saylavı), Bay Tevfik Bcs'ım 

(öğretmen), Bay Osman Faruk Veri-
mer (öğretmen), Bayan Pakize Demir (müfettiş)• Bayan Ülker Köksal (ts
gü~ (öğretmen), Bay Rasim Erken tanbul kız öğretmen okulu mesleki 1. 
(ö_ğretmen), Bay Recai Şeren (yardi- B. de 713>1 Bay Zeki Cemal (Alman 
rektör), Bay P..efet Bengü (öğretmen) lisesi öğretmen1), Bay Abdülbaki Fev
Bay Refik Ahmet Sevengil, Bay Re- zi Ulubay (Yedikule şimendifer !st. 
şit Öriicü (öj!retmcn), Bayan Reyhan karşısı No. 39 da Kabataş lisesi tUrk-
M 1 k s çe öğretmeni), Bay Agah Sırrı (İstik-

e e ~ amgul. IS.l lissei direktörü). Bay Alcksan: 
Bay Rifat Cafer Sidal (doktor), dros Hacopululos (Kumbaracı yoku

Bay Rıfkı Melül Meriç (Öğretmen)' şunda ~9 numarada apart. 3 No. 7), 
Bay Sabrican Şamgul, Bay Sabri Sü • Bay Alı Sedat (Haydarpaşa lisesi öğ. 
do.r, Bay Sabri Oruç, Bay Sacit Akar- retmeni), Bay A. Polat Gözübüyükoğ
su (öğretmen), Bay Saadettin Vedat lu (Büyük Re§it paşa caddesi Kurul
Koçer (profesör doktor), Bayan Sai- tay So. No. 47 2 inci kat), Bay Arif 
me Besim Taluk, Bay SalAhattin (öğ- Hikmet Bakka.lbaşr (depolar müdürü) 
rctmen), Salih Zeki Ekinci (profesör) Bayan A. Yşcvesimtaluk (Ayazma De~ 
Bay Salim Rıza Kırkpınar, B:ıy S. Ör- ğirmen So. No. 31), Bayan Baha To
veş (öğretmen), Bay Süreyya. (öğret- v~n (umumt meclis aza.•:ıı), Bayan B<>d
men), Bayan Şefika Gaspralr, Bayan rıye Bckem (kız lisesi İngilizce öğret
ŞUkfife Nihal (öğretmen). meni), Bay Bekir (Birinvi karakol So. 

Bay Tahir Nejat Gcncan (öğret- No. 75 Yüksek mühendis lisan öğret
men), Bay Tahgin Banguoğlu (do- meni), Bay Burhan özsaraçoğlu (öğ
çent), Bay Tcologos Gülbağlıoğlu (a- retmen), Bay C.Cmal (HavdarplUia Ji
vukat), Bay Vasfi Aziz (avukat), Bav sesi tUrkçe öğretmeni), Bay Alaettin 
Veysi Tokem, Bay Yahya Saim (öğ- Cemil Topçubaşı (Bi.iyükada Maden) 
retmen). Bay Yusuf Mennnir, Bay Yu- Bayan Behire Pertev (Kandilli kız Ji: 
şa Eleneknve, Bay Zeki Günol (öğret- sesi coğrafya öğretmeni), Bay Davut 
men). Bay Ziya Kök, Bav Ziya Mağ- Mcşylam (Marpuççular Yanm fl!şed 
den (öğretmen). Bayan Zühre Gökgöl han No. 6), Bay Diamandi Keçeoğlu 
Bay Ahmet H:ılit (öf;octmen ve kitap- (avukat). 

- - - - - - -
Yeni Şer/ok Holmes Alen Diksonun 

l-Jegecaniı Maceraları - awwws-- - - - -Yazaıı: Arnauld (,cılopin -22- ~·evireı.: V. &. 

Bir gün üç arkadaıımla 1 
beraber gitmiştim. Karargfilıa gelmesı 

şerefine verdiğimiz ziyafete mukabil bir 
ziyafet çekmişti bize. Bunu herhangi 
bir lokantada yapabilirdi. Fakat evinde 
yapmağı daha münasip bulmuş. Galiba 
-Hollandada adet öyleymiş ... 

- Ziyafette kalabalık mıydınız? 
- Galiba altı yedi kişi kadar bir şey-

dik. Vilyam Bron da bizimle beraber • 
di.' 

- Ya? Bak bu mühim. Kadın da var 
mıydı aı'amzda? 

- Yalmz bir kadın vardı: Amstel'in 
metresi. Güzel bir kadındı. Adı da Freya 
idi. 

- Kadın da acaba Amstel'le bera -
ber gitti mi dersiniz? 

- Zannederim. Çünkü Amstel ka • 
dına pek fazla tutkun görünüyordu. 

- Sizden daha başka şeyler soraca
ğım: Amstel hakkındaki kanaatiniz ne
dir? 

- Namuslu, iyi kalpli, sevimli bir 
çocuktu. Fakat meslek cihetinden çok 
z.ayıftı. Bizimle beraber bulunduğu bÜ· 
tün müddet içinde yalnız fenni dersle • 
ri takip etmekle kaldı. Bir kere olsun 
tayyare kullanmış değildir. 

- Eşkalini tarif edebilir misiniz ba
na? 

- Tabii. Çok uzun boylu, geniş o • 
muzlu, güzel bir çocuktur. Yalnız yU • 
zil çillidir ve saçları kırmızıya çalar ... 

Oldukça çok malUmat almıştım .. Hiç 
şüphesiz, Betsi Hogart'r, hatta Vilyam 
Bron'u öldüren Amstel'di. Buna emin
dim ve onu bulmak için dünyayı do • 
laşmak lazım gelse gözüm yılmıyacak -
tı. 

Vatson'a: 
-Çok te§ekkür ederim, dedim. Siz

den öğrendiklerimin bana büyük bir 
yardımı olacak. Yalnız, Amstel'in eğer 
Londrada bulunduğunu öğrenecek o • 
lursanız rica ederim, bana hemen ha • 
her verin ... 

- Hay hay, Mister Dikson. Fakat 
hemen hemen kat'iyyetle eminim ki 
§imdi Hollandada bulunuyor. Gitmiye
cekse bize ne diye Allaha ısmarladık 

dedi? 
Daha fazla bir şey söylemek iste • 

medim. Vatson'a bir iki sual daha sor
dum. Hiç çekinmeden cevap verdi. Son
ra beni merdivenin alt başına kadar in
dirdi. Elimi sıktı ve ben gelince bırak
tığı oyununa b:ı~lamak üzere salona 

döndü. 
Vatson bana en mühim malUmatı 

vermişti. Ne iyi olmuş da gidip görüş -

müştüml 

Şimdi yalnız Amstel'i bulmak kalı· 
yordu. Ama nerede bulacaktım? 

Eğer hakik:ıten Hollandaya gitti ise, 
benim için yapılacak bir şey kalmıyordu. 

Sonra, onu ancak arkadaşları vası -
tasile bulabilirdim. Cinayeti işlemesin
de kendisine yardım edenlerin itiraf • 
larını almam lazımdı. Bunun için de 
Cim'i bulmam icap ediy0rdu. 

Vatson'un bahsettiği kösk küri\k 
Gans(la beraber J?ittiğim kö"k ola~ak
tr. Fak'llt bunu daha iyi tahkik etmclı

istivordum. 
Hemen M;ıkyaj yaptım, bir otomo • 

hqe atladım. Biraz sonra köskün bulun· 
duru verdc idim. Bakttm: Kapının ü
zerinde. v;ığ1t bova bir lr··,.,anın üze • 
rinde "Dorni Loc" yazılı idi. 

Artık şüphe edilecek bir şey kal 
mamıştı. Demek ki Amstel burada otu 
ruyordu, Cim de iki gün evvel bura 
onu görmeğe gelmişti. 

Bahçeyi şöyle bir dolaştım. O ak 
şam parmaklıktan atlayıp girdiğim yer 
gelince durdum, eve baktım. Tahmini 
min aksine olarak, ev boş değildi. Pan 
curlar da, avlunun kapısı da açık 

Amstel'in yerine bu kadar çabuk yen 
bir kiracı taşınmış olamazdı. 

Kö~ktekilerin beni görmesinden kot 
karak hemen çekildim ve otomobile at 
hyarak eve geldim. 

Aklıma bir şey gelınişti. Bunu hi 
vakit geçirmeden yapacaktım. 

Gardrobu açtım. Bir çok defa itim 
yaramış olan eski bir elbise çıkardınıo 

Soyundum, hemen onları arkama geçir· 
dim. Başıma eski bir kasket giydin1• 
Yilzüme de akçtl bir sakal taktım. He
men evden dışarı fırladım. 

Bir nalbura gittim, kürek aldım. Son· 
ra küreği omuzuma vurduğum gibi dol• 
ru Dorni Loc'a gittim. 

Orada, bir yol amelesi gibi, kumla· 
n küreklemeğe ba§ladım. Bir taraftarı 
da köşkü göz hapsine almı§tım. 

Evvela kimseyi göremedim. Fakat, 
on beş dakika kadar sonra, birinci kat 
ta halt silken bir hizmetçi gördilm. Bi 
raz sonra yandaki odaya geçti. Penc 
relerden birini kapadı, ııonra bahçey 
indi, ta§hkta biraz durdu, evin etrafırıJ 
dola§tı ve gözden kayboldu. 

Bu sırada sabah postasını dağıtaıı 

postacı hızlı hızh yürüyerek geldi. Kö§• 
kün önünde durdu ve çantasından bit 
mektup çıkardı. Yanlış olmasın diye il • 
zerindeki adresi tekrar okudu . .SOnı• 
mektubu kapının yanındaki mektup JtıJ: 
tusuna attı ve haber vermek için zili 

çaldı. 

Fakat zilin sesi işitilmedi. 

Postacı: 

- Tuhaf ıey ! dedi. Bu sabah zile ne 
olmu§I Her zaman çan gibi öterdi .. b~· 
na ne ... içeri girip haber verecek değı• 
lim yal Zaten geç kaldım. 

Sonra asker yürüyüşile yoluna de • 

vam etti. 
O, kö§e batını döner dönmez bel1 

kapıya yakla§tım. Bahçeye §Öyle bir ba~ 
tıktan sonra çitten iki dal kopardın1· 
Onları bir maşa gibi tuttum ve mektuJ' 
kutusuna soktum. Üç dört kere uğrar 
tıktan sonra nihayet mektubu tutturıı 
ve çektim, cebime koydum. 

Yaptığım hareket pek doğru bir şe)' 
değildi tabii. Fakat insan hem polis ha· 
fiyesi olur, hem de, böyle bir şey ö~ • 
renmek için çıldırırsa artık her vasıtı 
me§ru görUnUr. Bir yandan şarkı ıöt • 
lüyor, bir yandan kürekle yerdeki ot • 
lan kazıyordum. 

Mektubu açıp okumak için sabır • 
sızlanıyordum. Fakat bunu köşkün ö • 
nünde yapamazdım. Oradan uzak:aş • 
marn lazımdı. Bunun için, bulunduğuı11 
yerden uzaklaşmağa niyetlenirken, bir• 
den bire baktım: Çitin arkas•ndan bit 
baş göründü. Bu, biraz evvel gördiı0ünl 
hizmetçi idi. 

Bana gülümseyerek bakıyordu. A • 
caba kutudan mektubu aldığımı mı göt" 
mÜ§tÜ? diye düşündüm. Hayır. Konuş· 
mağa başlayınca endişem geçti. 

Çok fazla yabancı bir ~ivesilc ban• 
postacıyı görüp görmediğimi sordu. 

(Arkası uar) 

çı), Bayan Naime Halit (muharrir), Bay Emin Dalkılıç (Emekli tuğ. 
Bay B ırhan Taprak (direktör), Bav bay). Bay Fahrettin Kerim (profesör 
Nuri (İstanbul y:ırşarba.yı), Mada~ ve doktor). Bay Ferit Kam (sabık mü
Rnymond Pons <Fransız sefareti), 'Mr. dcrrislerden (Bayan Fethiye Artun 
Raymond Pons (sekreter), Bayan Nev (öğretmen), Bayan Fevzive Mazhar 
her Dosdoğru <ö~etmen), Bayan Me- (talebe), Bay Fuat İhsan Kurtcr (öğ
liha Şenses (öı{retmcn), Bavan Nevire retmen). Bay Hafız C.Cmal (doktor) 
Silav. Bayan Saide Erkun, ·Bayan ~Ne- Bay Halil Köksal (ö~etınne), Bay 
h-ıhat Karaorman <öğretmen), Bav Hamdi (öğretmen), Bay H. Lüdnt>r 
Rü~tii Hüsnü, Bnv O. Nuri Oral (ö~- Tüzün (öğretmen), Cemal Sağlam (ö'!" 
retmen), Rav:"tn &>ll"'la Tunnkan. Ba- retmen). Cemil Sena Ongün (öğret
yan Samiha Tah<\in. Bayan Ne~ire Za- men), Emin Bülent Serveroğlu (iş
hire. Bay Nuri Kalanta Yevski, Bav yar), Bayan Esma (edebiyat fakültesi 
~!ll°fc>t Arslan (öğretmen). Bayan Zer- talebesi), Bay Etem Akif Battalgil 
rinBM~CT.B~Zeki&~M.BQ ~hlml,&wnF~~clG~cl.B~-------------------------------
8ahin Özgür, Bavan Vahide Toka;,• Faruk (Tıb F.). Bay Faruk Göze fc- K d k •• K S ' Qk f 
(ö~retmen). Bay Nuri Durusoy (di- mekli Albay), Faruk Nafiz Çamhbel a ) 0 Y iZ an at Ut U 
rektör), Bay Pavlaki Mclitopulos (çe- (§air), Bay Ferit Assioy (eski maliye 
virmen), Bavan Sabiha İbrahim Bas· müfettişi). Bavan Fethiye Onan (öğ- oı·rekto•• ı ••gv •• d 
macr. Bay J. Mu_iia Liunrç (Arjantin retmen), Bay Fevzi Muhipalperen, Ba,· f U Un en: 
l"'enel kon~olos(, Bav Büc;evin Kenan Fuat Köseraif (mütekait miralav), 
Tunakan. Bıty Orhrui (")zel. Bavan Me- Bay Galip Ataç (doktor). Bayan Gü- 15 - 8 - 936 dan itibaren o ,ulun 1ıündüz kısmına t~Jeb~ kayıt 
liba Hüscvin. Bay Hamdi Tanpınar zide Osman Öser, Bayan Hadiye Tev- ve kabulüne baılanm19hr. Okula ilk ve orta okulların mezunları 
<öğretmen), Bnv J. Mujia Liuare kızı fik Candan (öğremen), Bay Hakkı alınır. 
~nv doktor Ak!I MuJı+-ar Ö7.den, Bay Darlas (öğretmen). 
~1ileyman Gök, Bav !rfan Emin, Bav fArka.ı• var) llk okulu bitirenler için tahsil müddeti (5) ıene, orta okulları 
Mosse (profesör), Bavan Mosse, Bav bitirenJer için (2) ıenedir. 
fZ?.et Hamit, Bay Mazhnr Arat, Ba\· ı: ff ipnotizma 
R~it özc<>lik. Bnv Refet AVIii Aras. 1 ~~) ded~l~ek ;eya fl\zla izahat al~ak istiyenler tahıil ~eıikalart 
~av ~atemi Senih Saı:>. ~a~ H. Tev- Dün ve Yann Kitaplarındandır ve nufus kagıtlarıle be:-aber pazartesı ve perıembe güı•lerı 9 daıt 
fık Gunensay, Bav $erıf Bılgıhan, Bay Fiyatı 100 kuru§tur 15 §e kadar Modada esi<~ NOTRD AMDOSYON binasınd .. Okul ld.-lzze~ Bay Nafiz Özbay, Bay Sırrı Oy- ______________ __. ... 

ınak, Bay Ezio Bartalını (muallim), ... resine bat vurmaları. "452) 



ICıymeti 
llrıhammenui 

l.i1a K. 
112 68 

78 73 

Teminatı 

MuıJalılıatuı 

Lira K. 
8 46 

8 91 

Osküdarda Selman ağa Atlamata 
tı S 24 sa.yılı dül< kanın 1 / 2 h~sseo 

••• 
Osküdarda ~tik Valide. Ç.avuş de 
reıi sokağı eski 73 yeni 79 sayıl . 

içinde havuzu e~çarı müımireı: 

bulunan boıtanın 45/ 480 hisa~. 
36o ~ 27 05 Kadıköy Osmanağa Scğiitlü çeşmE 

ve Kuyu S. 300, 302, 4, 6 sayılı maa 
dükhin ev ve 2 a!'aanı::- 1/ 2 hhse. 

~ 79 48 96 Anadolhiaan yer.i KöTfe:z eski Hi 
sar 4.·addeainde eJki 36 yeni 21 /1 
23/ t 23/2 ıayttı içinde ıuyu bu 
lunan Murat B. yalısı demekle bel• 
1i yalının ve dai mahallinin 5/30 
hi11esi. 

Yukarda mevki ve cina ve kıymetl,,r! yazılı mahUil yerler 31 gür. 
'ıGdC:etle açık arttırmaya çıkanlmıttzr. ihaleleri 31 - 8 - 93€ pa· 

ıi günü aaat 15 d~ K•dıköyünde V;ıkıflar müdürlüiünde ya!3ıla 
lateklilerir. mü!'aa.atlan. (99) 

Açık eksiltme ilanı 

Matbaamıza Gelen Eserler. 

UYANJŞ 
"Uyaru§,, mecmuasının bu haftaki 

sayısında, lstanbula gelen Alman yıl
dız Lilyan Diytsle, gittiği gün Meh
met Selimin yaptığı enteresan bir mü-
19.kat yazısı, yıldızın kendi elyazufüe 
mecmuaya ithaf ettiği gi.17.el bir resmi 
Halit Fahri Ozansoyun "Bir an için .. ,, 
Mehmet HulUsiDosdoğnınun .. Sevilen 
gece,, şiirleri, Vahdet Gültekin'in "Ya
bancı kelimeler türkçede nasıl yazıl
malıdır?,, makale serisinin dördüncü
sü, Cahit lrenin İngiliz edip Oskar 
Vayldden çevirdiği "Gül ve blilbül,, 
hikayegi, Cahit Sa.ff etin "Beynini sa
tan adam,, nUveli vardır. Gavsi Halit 
Ozansoyun "Haftada bir,, sütununda 
"Fikretin yıldönümünde., , "Kedi Pen
çesi., sütununda "Cim Londos için ... ,, 
serlevhalı fıkralar bulunuyor. 

NE KADAR BUCDAY !HRAÇ 
EDEB1LECEC;tz 

. lstanbul Belediyesi ilanları 

l•tanbul Vilayetinden: Floryada eski Çınarönü yeni lataıyon 
kartısında emlak komisyoncusu M ustafaya ait olup 1295 tarihli me
nafii umumiye için iıtimlak karar nameıine tevfikan vilayet namına 
iıtimllki kararlqtınlmıt olan 43 yeni kapı numaralı29848 metre 
murabbaı araziye bütün mebani ve ve mÜ§temilat ve tesisat dahil ol
duğu halde bidayeten takdir edil mit olan 11,022 lira 50 kurut kıy
met sahibine tebliğ edilmit ise de vaki itiraz üzerine kararnamenin 
11 inci maddesi mucibince teıekk ül eden heyet tarafından tetkik: 
ve bidayeten konan kıymet aynen tasdik edilmi§tir. Kararnameye 
müzeyyel f ıkrai mahsuıa hükmüne tevfikan bu yerlere hemen el ko
nulmuı tekarrür etmit olduğu gene kararnamenin 13 üncü madde-
si mucibince ilan olunur. (B.) (630) 

Balat atelyesinde 32 beygirlik 190 volt 1435 devirli bir motör 
satılmak üzere açık artbrmaya ko nulmuıtur. Şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülür. Bu motö re 90 lira bedel tahmin olunmut
tur. istekli olanlar 675 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 24 ağustos 936 pazartesi günü aaat 14 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (B.) (255) 

Birinci tetrin 936 tarihinden 937 nisan ıonuna kadar kira mu· 
ham meni 600 lira olan tehir ti yat roıunun büfe ve gardrobu kiraya 
verilmek üzere açık arttırmaya ko nulmuıtur. Şartnamesi levazım 

müdürlüfünde görülür. İstekli ol anlar 45 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 3 eylül 936 pertembe günü aaat 14 
de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (495) 

Nafia Vekiletinden: Geçen sene üç milyon küsur ken- B t k •• •• 
tal buğday istiheal eden Yunanistanm e onarme opru 
yeni buğday rekoltelfi iki milyon 750 
bin kental olarak tesbit edilmiı1tir. Bu 

1 - Eksiltmeye konulan it: Ankarada itfaiye meydaraında Orta vaziyet Yunanistanm bu sene buğday ı·nşaafJ eksı•)tme 1· la"' 01 mübayaa edeceğini göstermektedir. 
ep binasında yapılacak fos septik tesiıab. ln;aatın :abmin edi Mevsuk bir menbadan öğrendiğimzie 

bedeli 9043 lira 65 kuruttur. göre bundan bir müddet önce şehrimi- Nafia vekaleti şose ve köprüler reisliğinden: 
2 B ze gelen Yunan ziraat nezareti şube 

- u ite ait f&J'tnameler ve evrak ıunlardır: şeflerinden Kristidis alakadarlarla te- Zonıuldak vili.yet~nde Zonguldak - Devrek yolu üzerinde 
A - Eksiltme tartnamesi. mas ederek Yunanistana buğday ihra- (26000) lira ketif bedelli Devrek betonarme köprüsü intaatının ka-
8 M ka 1 · · cını temin etmiştir. Memleketimizin - u ve e prOJf'li. palı ••rf usulı0 le e,_-ı.ltmesı' 31 - 8 - 936 pazartesi günü saat 16 da bu yıl 500 bin vagon yani beş milyon .... ıut 
C - Huıuıi tartnanıe. ton buğday ihraç edebileceği anlaşıl- Nafia Vekaleti Şoıe ve Köprüler Reishği eksiltme komiıyonu oda-
1> - Keıif cetveli, ~ilsilei fiat cetveli. maktadır. 1Inda yapılacaktır. 
E. - Proje. Yeni çıktı Eksiltme t•rtnameıi ve buna müteferri diğer evrak (130) kurut 
lıtiyenler bu tartname ve evrakı 45 kurut bedel mukabilinde .--------------- mukaoilinde Şoıe \'e Köprüler Re iıliğinden alınabileceği gibi iıti-
ı itleri Umum Mildiirlüğünden alabilirler. Kültür Serisi ~ yenler bu tartnameleri Zonguldak Nafia Müdürlüğüne müracaat e-
3 - Eksiltme 4 - 9 - 936 tarihinde cuma günü ıaat 16da Na No. 23 derek görebilirler. 
Vekaleti yapı itleri ekıiltme o daıında açık eksiltme usulile ya· Muvakkat teminat (1950) llra dır. Eksiltmeye girmek istiyenle-
aktır. rin reımi gazetenin 3297 sayılı nilshaıında çıkan talimatnameye tev-

Andre Moruva 
'4 ..._ Eksiltmeye gi?ebilmek için istek\ilerin 679 lira muvakkat te HAYDAR"lUFAT fikan müteahhitlik ehliyet veıikasım h:ıiz olmalan, müteahhit bizzat 
llilt ı.ıvermeıi, bundan batka at ajıdaki veıikaları haiz olup .röı· mühendiı olmadıir veya bir mühendiıle beraber bu ite girmediği 

e~i lazımdır. takdirde aııari yirmi metre açıklıfında betonarme bir köprü yapmıı 
1 - 6 - 936 tarihinden ıonra Nafia Vekiletinden almmıt ehli· • olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

et veaikası. 1k1 j m 1 e r Teklif mektuplarının 31 - 8 - 936 pazartesi günü aaat ıs tO 
S - lıtenilen veaikalann yukarıda 3 üncü maddede yazılı ıaat· ikinci Tabı kadar Ankarada Şoıe ve Köprüler Reisliğine verilmesi luımdır. 
bir ıaat evveline kadar ekıilt me komiıyonu Reiıliğirıe makbuz (377) (295) 

lcahilinde verilecekth. Poıta il e aönderilecek zarfların nihayet 
iincü maddede yazdı aaate kad ar gelmit olmaıı ve dıt zarfın mü 

. lllumu ile iyice kapatılmıt olm uı lizımdır. Poıtada olacak ge· 
loneleri kabul edilme2. ( 456) ( 439) 

Sıhhi 
eksiltme 

müesseseler arttırma 
komisyonundan: 

t-ıru soğan 37850 45600 
~hamal patates 34500 43800 

ve 

tta.ı patates 35000 45000 Akliye bastabaneıi için 
Sıhhi müeaıesel~rin 936 mali yılı patates ve ıoğan ;bti1acı kapa 

Z&rf uaulü ile ekıiltmeye konul muıtur. 
1 - Ekailtme 26 - 8 - 936 günü aaat 15 de Caialojlunda Sıh 
Ye içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyond" 

J)dacakbr. 
2 - Tahmini fiat Akliyenin pa tateıi beher kiloıu 4,5 kuruş ve 

ler müeueıelerin 5 buçuk ve ıo ğanm beher kilosu 3 buculr kuru, 

3 - Muvakkat teminat 454 lira 81 kuruıtur. 
4 - lıtekliler tarbıfmeyi para ıız olarak her ıün komiıyondan 
bilirler. 

, S - istekliler her müe11eae ihtiyacı için ayrı ayrı teklifte buluna 
irler. 
8 - lıtekliler cari aeneye ait Ticaret odası vesikaıile 2490 sa 

ı kanunda yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti mak 
ı veya banka mektuplarilc birlikte teklif mektuplarını eksiltme sa 
ilden bir aaat evvel Komisyona vermeleri. (232) 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

tstanbul - 193~ 

Fiyatı 100 Kuruıtur 
V AKIT Kütüphanesi - ht:anıbul 

ZAYl 
923 senesinde Üsküdar 17 inci ilk 

mektepten aldığım şahadetnamemi za
yi eyledim yenisini çıkartacağımda.n 

hükmü yoktur. 
UsldUlar Salı sokak !O No. da 

Osman Siyami 
(V. No. 17806) 

lstanbul UçüncU lora Memurluğun
dan: 

Mahcuz ve paraya !;evrilmesine ka
rar verilen ev eşyası açık arttırma su
rctile 25.8.936 tarihine mUsadif Salı 
günü saat 17 de Beyoğlu Kamrehatun 
mahallesi Çiçek sokak 17 numaralı 
Tahsin apartımanı önünde kıymeti 

muhammincsinin yüzde 75 ini bulma- • 
dığı takdirde ikinci arttırma 1.9.936 
tarihinde ayni gün ve ayni mahal ve 
ayni saatte satılacağından talip olan
lann amhallinde hazır bulunacak me
muruna müracaatları ilan olunur. 

(V. No. 17809) 

KURUN Doktoru 
1 - Vasıflarına uyaun ve metresine elli iki kurut deier biçiler Necaeddin Atasagun 

163,000) metre yazhk elbiıelik 24 - 8 - 1936 pazarteai günü Her gtın 16,30 dan 20 ye kadar 
t (11) de kapalı zarf uıuli ile aabn alınacaktır. Lalelide Tayyare apartımanların-
2 - Şartnamesi ( 424) kunıı karıılığında Komiıyondan alınabi da daire 2 numara 3 de hastalan-

• Ekailtme~e ıirmek istiyenlerin (5488) lira ilk teminat makbu, nı kabul eder. Cumartesi gllnleri 14 
Danka mektubu ilf' ,artnamf'de yazılı belgeler içinde bulundu den 20 ye kadar muayene parasız· 

olan teklif mektuplarmı ekailt.me vaktinden en az bir ıaa' J--d.ır_. ___________ ... 
el Komisyona vermit olmalar> (291 ), (2067 

Nafia Vekiletinden: 
Aydın Demiryolu ü:ı~rinde 67 + 200 ve 270+000 ıncı kHometrelerı 

deki tat ocaklarından çıkarılarak nakil ve vagonlara tahmil edileceY 
on be,er bin metre mikap balastm icra edilen münakaıatmda talid 
zuhur etmediğinden me7kftr balastlar kapalı zarf usulile ayn ayrı Jel 
niden münakasaya konuımuıtur. 

1 - - Munakasa 7 - 9 - 1936 tarihinde saat on bette V ekllet 
Demiryollar inıaat dair,!sindeki arttırma., ekailtme Komiıyonunda 

yapılacaktır. 

2 - · Bu ocaklardan çıkaTılacak on beter bin metre mikap bal..
tın her birinin muhammen bedeli (21750) liradır. 

3 - Muvakkat tem~'latları her birinin (1631,25) liradır. 
4 -- Mukavele projP.si, Bayındırlık tfleri renel tartnam~•İ Ye 

münakasa §artnamesindeon mürekkep bir takım münakasa evrakı (55) 
kuruş mukabilinde De-miryollar in ıaat dairesinden verilm~ktedir. 

5 -- Bu eksiltmeye girmek iıtiyenle;- 2490 N. lı kanun mucibince 
ibrazına mecbur olduk!arı evrak ve vesikalarla 7 - 5 - · 936 tarih 
ve 3297 N. lı reımi ceridede- ilin edilen talimatnameye göre Veki· 
letten almıt oldukları mJteahhitlik vesikasile teklif mektuplarJnı 
mezkur kanunun tarif au dairesin de hazırlıyarak 7 - 9 - - 1936 ta• 
rihinde saat 14 de kadar makbuz mukabilinde demiryoHar intaat 
dairesine tevdi etmeler: lazmıdIT. (461) (431) 

Sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan 

Haydarpap. Nümune hastahanesinin 936 mali yılı iliç ihtiyacİ 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Ekailtme 26 - 8 - 1936 günü ıaat 16 da Cağaloilunda 
Sıhha~ ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binaımd• kurulu komiıvon
da yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat 7261 liradır. 
3 - Muvakkat garanti 544 lira 59 kuruıtur. 
4 - lıtekliler prtnameyi paraıız olarak hastahaned~n alabilir

ler 
5 - istekliler cari ıeneye ait Ticaret odaıı veıikuile 2490 saı 

yılı kanunda yazdı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti ma1'ı 
buz veya banka mektubu ile birlikte belH gün eksiltme ıaatinden 
bir ıa:ıt evvel teklif mektuplarını komisyona vermeleri. (265) 



ABONE ŞARTLARl 
Yıllık e aylık s aylık AJ'lıll 
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Ynb:ıncı yerlere 1350 'l2ZI tOO UiO 

Posta birliğine l 
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8DO 
000 180 

ı:irmlyen yerlercf 
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idareli ve ucuz so
ğuk hava dolabını 
buldu ya, artık dün
yaya bile metelik ver-
d. v. k ' ıg~ yo ... 

Ri A.RE 
ucuzluğu ve son derece 

idareli olması sa
yesinde her eve 
girdi ve hayatımıza 

karıştı. Bugün, 

FRiGiDAiRE 
sogu~ ~ava dolabına sahip olan bir kimse her ne pa-
hasına olursa olsun FR!GiDAiRE den vazgeçemez. 
Bu yaz sıcaklardan buna;mayın1z. lhk su arıa, a§ırlaşmış yemekler n mlden'zl bozm:ıymız. 
Yaz hastallklarmdan kendinizi ve çocuklarınızı koruyunuz, ve bir FR.GıOA&RE ahmz. 

MADF: 

Her dolabın üstünde hakiki FRiGIDAiRE' in alametr 
olan bu markaya dikkat ediniz. 1 

il npusı li 

l OURLA Biraderler ve Şü ekası 
Galata: Hezaren caddesi -Beyoğlu : istiklal cacdesi 

Ankara: Bankalar caddesi - İzmir : Gazi bulvurı. 
ve S A T l E nin bütün §Ubelerinde. 

:~ ... -: ... • .... , • • 1, .-, \ •.,...,"l.{ 

- -~- --~~---------------------------------------~---~ ·----- -- -- ---·-----

Odamız sicil tiraretinin 125 numarasnıda mukayyet bulu-

2 8 A - st o s ::ı···-r·ı··••-.ı·c·· .... ············································--........... -.. ............. ... r................ g u ........ ······ ............................................ "············-···-····----····-··-·:-=·=: .:·-··········· .. == .. 
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Bolvadin Ticaret ve 
Saiıa yi Odasından: 

Edirne 4 sayılı Jandarma Efrat okutur Çiçeron ~
=___ nan Bolvadinin Hisar mahallesinden olup Hacı Atıı ef. hanın
- da 1 - 8 - 9 ııumaralı odalarda müştereken Af ron, Tiftik 

"\ yapağı ve saire üzerine icrayi tic:ı?et etmekte buıunan Bir 

komutanhğından: . 
• Hitabetile bütün eski Roma ta

rihini parlatan Çiçcron'un bu ter
cümei hali o zamanların en yüksek 
tarihçisi Plütark tarafından yazıl

mıştı. Haydar Rifat'in kalemile di· 
limizc çevrilen bu eseri karilerimize 
tavsiye ederiz. 

Omer oğullarmda11 Halil Birler ve mahdumu Ome; Birlerden 
~-: Babası Halil 1/8 . 936 tarihinden itibaren terki ticatet ettiğini 
~ ve og-lu Ömer Bitler de ti\rİhi mezkurdan itibaren babasının 
il ticarethanede alakası kalmayıp münhasıran kendi namına aid Evvelce (8) aylık W\n edilen (1200JO) kilo unun mık~arı 12 l\y

hk olmak üzere (180COO) kiloya çıkarılmasından ötürü ~24SO~ -. 
yılı kanunun 12 inci maddesi mucibin~~ muvakkat ter:lİnat ~-.h 

yaptığ"ından bu umum ~ 1 - 8 - 936 dan batlamak ür.ere 15 gun 
içinde müsavi aralıkla uört defa ilam ve kapalı zarf eksiltmt-ti 
7 - 9 - 936 pazarte"s\ günü saat 10 d;ı Edirne merkez ı;:ıal Müdür
' "i'!ii t. dasında yapılacağın dan iste klilerıa teminat makt.uzl.arı ve 
bnnka. mektuplarile biriikte komisyona gelm.eleri. (432) 
Cinsi Kilo Tahr.ıini Muvakkat Tutarı Eksib:e Şekli 

fiat teminat günü 
----------- ------------
Birinci ne- 180000 14 Kuruş 1890 lir~ 
vi ekmek 
lik un 

25200 L. 7 /9/ 936 kapalı 
zarfla 

Fiyatı 40 kuruştur. Satış yeri: 
V AKIT kütüphanesi. 

Ymımıııa:ıı::sı::::zmızm-=ı:_.~ .... - .... 

Doktor Hüseqin Usman 
Snbık Haseki hastanesi dahiliye 

mütehass111 
Lfil:li l .Otüf aparumaru saat 4 - 7 r 

kadar telefon: 224 59 

v!duğunu her ikis; tarafmda:ı verıff.n ve Bolvadin Hukuk Ha· 
ı=· kimliğinden havale ec!ilen 13/ 8 / 936 tarihli istidala,.He bildi

dlmit olmakla Ömer Birlerin yeniden ticaret kanununun hü· 
kümlerine göre sic\Hn 707 n"..lmarasma kayıt ve tesc.H edildiği 
ve babası Halil B:rlerin de terki ticaret ettiğinden kaydına 
şerh verildiği iları olunur. (570) 

ııııııımmmıımıınınııı mınıını:ıınnınınnımnıı~~mım ıınııınııııııınıııııııımıııııııımmımmıııııııııımıınııırillınııııııı111111nıımnııııııınırıınmıınımmıın111111111 

lstanbul Gümrükleri Satış işleri Müdürlüğünden: 
Gümrükte Şeker satışı: 
Cem'an 59699 kilo şekerin evs afı !eraiti ihale günleri Açık Saf 

gazetesinin 8 - 8 - 936 G. nüshasında yazılı bulundug .. u ilan ol1' rı:ıu:> .... :>S ·v >t!J~~ : QJQUf;>J!Q ~eAıJt~N 
Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaaaı nur. (200) 


