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üncU Dil Kurultayı .BQ .Un Açılıyor 
Kurultay 
açılırken 

ugün Ulu önder Atatürk'ün en 
güzel eserlerinden birini daha 
&örmekle bahtiyar olacağız: öğ

leden sonra Dolmabahçe aalonlannda 
'toplanacak olan üçüncü Clil kurultayın
dt dil ilimlerimizin iki yıllık araıtır -
llıalardan elde ettikleri neticeleri ken -
di ağızlarından dinliyeceğiz ve istifade 
edeceğiz. 

1 

Birinci derecede memnuniyetimiz 
'l'urk milleti namına ba§lanmıı olan bir 
dil aavaıının muvaffakiyetle devam et -
'acıidir; kurultay toplantılannm iki 
)'ılda bir defa ayni tarihte, büyük bir 
bıtizamla ,.apılmasıdır. Sonra her Jru • 
l'1altay toplantıamm Tilrk milletine ve 
tiban efklrı umumiyesine kartı göğils
lerimin kabartacak eserlerle çıkması • 
dır. 

İlk kurultay daha ı:iyade bir hazırlık 
.. rekcti mahiyetinde idi. Kurultay bir Ulu Ontlerimlz bundan eooelkl kurulta.g mii'zab!t'ekrlntltl 1'a1ıllJ.ge oelcili Ue beraber. 

S&lıpna programı çizmiı ve bu prog - D •• h • • Z del B 1 d F 
ranu tatbik için bir de heyet aeçmi§ti. un şe rımı e t§ en u 5ar' ransız, 
tlcinci kurultay bu heyetin bütün mil • y 
letıe beraber çalıprak vardığı neticele- un an dil ilimlerinin söyledikleri 
ti. ortaya koydufu eserleri gördü. Bu 

aıeticeıcr ve eserler giriıuen dil aava. Bulgar aiimi "Eski Bul~arlar 1 ürktür, dilleri 1 ürkçedir,, diyor 
'1nm bütün zorluklarını gösteriyor, bu 
ıorluklann nerede biteceğini tayin et -
~ek mUmkün olmuyordu. 

Fakat bugün üçüncü dil kurultayı 

toplna.-rken gördüğümüz manzara baı
lradır: Geçen dört yıl içinde yapılan 
'-ayretler dil inktlAbr yolunda şimdiye 
!1..ı .... s..-:ı ı..:J' ,..,. .... _,_,_ .,:ı;.: l:-~ .. 

dikilen zorluklar bölgesini aydınlatmıı
tır; çünkü elimize (Güneı • Dil teorisi) 
•dı ile ilim ışığından bir projektör geç
llli§tir. 

Güneı • Dil teorisinin ilim sahasın
da bize temin ettiği faydalan anlatmak 
için küçük bir misal arzedelim: İki yıl 
tvvel dilimizde bilik ve mabut mana -
lına kullandığımız iki kelime vardı: 

(Allah) ve (Tann). Osmanlıca lugat -
ler bunlardan birincisini arapça, ikinci
'İni de öz türkçe bir kelime diye gös -
teriyordu. Onun için bize yabancı olan 
lteiimeleri milli dil hududundan drpn
)l atmak gayreti ile <Allah) kelimesi
ili yazılarımızda kullanmamak, onun 
)'erine (Tann) kelimesini koyınak için 

Üçüncü kurultaya iştirak için dün gtlen ecnebi mütehassıslardan (soldan itiba"'en) Yunan profesörü Yorgi 
Anagn.astopulos, Fransız Sümeroloğu Profesör HUer dö Barinron, Bulgar cilimi Doktor !'eter Mijatev. 
Diğer resim, dil kurultayı toplantıaının yapılacağı aalonda.ki riyaset ve hitabet kürsülerini göstermektedir. 

Türk Tar· Kurumu 
bahçede bir top 
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n 
( Y azı~ı 2 inci !'H \ ' 1 a-rn ) 
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~ııyorduk. Halbuki şimdi (Güneı-Dil B •• •• k h · • tı• b• ·ı• k . d 
teorisi) nin tahlil usulü sayesinde öğre- uyu ve e emmıye 1 ır 1 ım aynaşmas•n a 
tıiyonız ki (Tann) kelimesi ne kadar T • • k • • ı d v k • b t ı · 
tUrkçe ise <Allah) kelimesi de o kadar ur ıyenın a ıgı mev 1 aş a ge ıyor . 
tiirkçedir. Bu iki kelime arasında sade-

cebir nüans farkı vardır. (Allah) ke. Delegelerimizin Oslo arkeoloji kongresindeki . muvaf-
lirneei güne§ gibi ziyası kendinden olan 

hrr varlık. bütün evsarı ile hilik olan fakiyetli vazifelerinin sonucu dün Atatürk' e arze.dildi 
bir mabut manasınadır. (Tann) ise .. .. 
(Ay) gibi aydınlrğtnr başka bir ziya (Yazısı 4 uncu sayfada) 

ASIM us Kurultaya girme kartlarını müracaat ederek alacakların adlar 
(Sonu Sa. 4 Sil. S) (7 inci sayıfamızda) 

Kurultayın 
Bugünkü proğramı 

1atanbul, 23 .(A.A.) - Türk dil ku· 
rumu genel ıekreterliğinden: 

UçüncU dil Jrurultayı 24 ağustos 1936 
pazartesi gilnU saat 14 te Dolmabahçe 
aaraymm ön salonunda açılacaktır. 

Birinci 1UnUn ~pDalan · fU aıra ile 
yapdacaktır: 

l - tıtikW marp. 
2 - Kurum bapanmr naçma a!ylevL 
3 - ltunıltaya bafbn acçilmeai, 

4 - Kurultay bafkanmm söytm, 
5 - Kurultaya iki bafkan ve dört ıei 

reter~ 
~ - TBrlc tarih kurumunun söylnf. 

7 - Kurum genel ıekretçrinin iki yıl• 
hJi çahpıa rapo~ 

8 - Kurultay komiayonlannm sesi-
mi. 

Bu çahfmalar tamamlandıktan son
ra vakit kalırsa kurultaya sunulan tez. 
lerin okunmasma baılanacak ve ilk o • 
larak kurum Uyelerinden Eskiıehir say• 
lavı profesör Yusuf Ziya Özer tezini o
kuyacaktır. 

KURULTAYA GiRERKEN DiKKAT. 
EDiLECEK NOKTALAR 

· İstanbul, 23 (A.A.) - Türk dil ku • 
rumu genel sekreterilğinden: 

Bugün açılacak olan üçüncü Türk 
dil kurultayının intizamını temin için 
gelecek arkadapardan şu noktalara ö • 

nem ~erilmesini dilerim: 
1 - ltll•r d~ bıo7•-.ı, :p•-b•, :rc9'1 .,.. 

fotoğraflı mavi kart bulunanlar kurul • 
tayın toplanacağı ön salona alınacak -

tardır. Bu salon saat tam 13 te açıla -
cağından geliş saatinin buna göre tan
zim edilmesi ve tam ondörtte celse açıla 
cağından on dörde on kala salonda yer· 
terini almalan rica olunur. 

2 - Ellerinde kırmızı kart bulunan
lar muayede salonunda radyo ile ku • 
rultay müzakerelerini dinliyeceklerdir. 

ön salon için verilen kartlara göre şim
diki halde dinleyicilerin bu salona alın· 

1 masna imkan görülememiştir. 

3 - ön salona giren arkadaşlar kart· 
tarı ile birlikte gönderilen numaralı bi
letlerle girilen kapının sağ yanındaki 

dağıtma yerine uğrıyarak kendileri için 
ayrılan zarf ve paketleri almalıdırlar. 

Dağıtma yerinde numaralar yüzer yü -

zer aynlmı§trr. Harkes elindeki biletin 
numarasına göre masalara baş vurma· 
hdır. 

4 - Kendilerine ikinci kopya olarak 
verilen yahut her ne sebeple olursa ol • 
sun kartları ile birlikte numaralı bilet 

.,•..,amış olan arkada§lann dağıtma ye
rine gitmiyerek birinci gün toplanma • 
sının bitmesinden sonra genel ıekreter
liğe müracaat etmeleri rica olunur. 

Dinarlı Mehmet, kolu kırılan Kara 
Çatlak kolu ile ringa çıka~ ve hakim güreşen Kara 

Aliye galip sayıldı! 
Ali halkın takdirini kazanmıştır 

. 
' Ortriillı: Diba Dç. yeni Tllrldye rekoru 1Japan yüzücü Galatasaraylı Balll. 
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Edirne ve lstanbul 
muhtelitle~i maçı 

lstanbuıun galıbiyetin· 
de hakemin taraftarlığı 

mı var? 
Edirne, 23 KURUN) - Istanbul

spor - Edirne muhteliti arasındaki 
maç bugün üç bin seyirci önünde ya-
pıldı. Istanbuldan getirilen hakemin 

ispanya ihtilalinin kanlı safhaları 

Bir çok qerlerde yeniden çok 
şiddetli _çarpışmalar oldu 

Yüksek rütbeli asi zabitleri esir düşmemek 
içi-n kendilerini öldürdüler · 

taraftarlığı karşısında Edirne muh-

teliti 4 - 1 yenildi. Hakikatte Edir- Kur tubaya 
ne muhteliti bire karşı iki ile yenil- ilerliyen hükumet kuvvetleri geri püskürtüldü 
miştir. iki takım arasındaki fark da 
~asen bu kadardı. Edirne takımı 

çok enerjikti. 

Almanya, ltalqa ve 
Avusturya arasında 

Neler görüşülüyor 

Malaga kil oluyor ı 
Hendaye, 23 (A.A.) - Gijon cep- akademisi profesörü olup silah imala 

hesinden alınan haberlerde mebus Pe- tını idare etmekte bulunan topçu al
nanın kumandası altında bulunan bayı Jimenez Ja Berazanın scnasmda 
Asturi maden amelesinin asilerin son bulunulmaktadır. 
siperlerini zaptetmiş oldukları bildi - Albay, askeri isyan çıktığı zaman 
rilınektedir. Pamplune'da bulunuyordu. Oradan 

Muharebe çok şiddetli olmuş ve Fransaya geçmiş ve Barselona gelmiş 
her iki taraf da ağır zayiat vermiş - tir. 
tir. HÜKUMET KUVVETLER/ 8El'/L-

Yiiz elli asi esir edilmiştir. Haber LAYA TAARRUZ EDECEKLERDi 
verilJiğine göre, asilerin yüksek rüt - Rabat, 23 (A.A.) - Sevilla radyo
pedeki zabitleri hükilmet kuvvetleri- suna göre, krzıJlann SeviJla üzerine 
nin eline düşmemek için kendilerini bir taarnıula bulunmaları bir kaç za-
öldUrmUşlerdir. mandanberi beklenilmekte idi. 
SAN 8EBASTIEN BOMBARDIMAN Dilşmanm taarruza hazırlanan kuv 

EDiLDi vetlinin mevkii tayyareler tarafından 
San Seba.stien, dün biri sabahleyin keşfedilmiş ve hemen üzerine yUrUn

ve biri öğleden sonra olmak mere i- milştür. Kurtabadan hareket etmiş o
ki defa bombardıman edilmiştir. lan milli kuvvetler haricten $ı'elmiş o-

Bombardıman 2'eçenlerde Ferrol • lan takviye kıtaatı ile iltisaklannı te
dan çıkmış olan Vaşıington tipindeki min etmisler ve marksistleri ağır bir 
on bin tonluk yeni Canaria kruvazörü bozgunlu,?a uğratmuılardır. Marksiet-
tarafından yapılmıştır. ler, 25 telefat vermişlerdir . 

Saat 10 na doğru şehrin üzerine F AST AN ASKER GELiYOR 
ancak 4 obüs düşmüştür. Saat 15,30 Burgos, 23 (A.A.) _ Fas sil~hcn • 

~.~a~boQllm~b~ar~d~ımiant~dah:ahzıl·:y_a~d~e~ş=id~d=elt ~- - · y.y bir tabur, 

Sovyetlerdeki 
suikast davası 
1 ethişçiler suçlarını 

itiraf ettiler 
Moskova, 23 (A.A.) - Mahkeme

de bugün bütün maznunlar son söz
lerini söylemişler ve mücrimiyetlerini 
itiraf ederek gayet samimi olarak ne
damet getirdiklerine itimat etmeaiıal 
mahkemeden rica eylemiılerdir. 

Geç vakit hakimler mözakereye çe· 
kilmişlerdir. 

TEDHIŞÇILERDEN BiRi INTIRAB 
ETTi 

Moskova, 2.'J (A.A.) - Sovyetıer 
birliğı komünist partisi merkez korni· 
tesi tarafından neşredilen bir tchlii• 
de deniyor ki: 
"Tro~ki - Zinoviyef mukabiJ ihtll&l 

tedhi~çilerile rabıtası olan ve mer· 
kez komitesi yedek azasından bulu· 
nan Mişel Tomskef, Bolşevodaki köf 
künde 22 ağustosta intihar etmietir.,. 

SUiKAST GEÇEN SENE DE 
AKIM KALMIŞTI 

Moskova, 23 - Muhakeme esr.a· 
ııırnda, suçlulardan Olberg geçen se
ne RMyaya Troçkiden Sta1ini öldUr· 
mek emrini alarak girdiğini söylernlt 
ve bunun için 12.000 Çek Kuronu al• 
dıtını söyleml~tir. 

Suçlunun söylediğine göte, kongre 
salonunda elinde tabanca ile bekle· 
mlş, fakat Stalinin bulundufu yere 
iyice yaklaşamamr~tır. Bu Hrttle 
suikast gec:en sene de akim kalmıştır. 



lstanbuldan Berline 

Otomobille seyahat 
-1- Balkan festivali "s· ız kapıyı çalacaksınız. Ben ondan 

\ Muhteiıf dans heyetleri 
önümüzdeki hafta geliyor sonra uyandıracağım!,, 

Sina.ya, 11 ağustoı ) 

Motıamruz İstanbuldan Berline ve 
~tlindcn btanbula kadar otomobille 
:Yllıat etmek istiyenlere hakiki bir reh 

r olacaktır. 

Seyahate çıkarken kıymetli arkada~
ı.rıın Cemal ve Baronyanla uzun u -
~clıya yollan tetkik ve kaydetmemize, 
llıııntazam bir program yapmamıza rağ
llıtn bir çok mü§kUlat ka11rsında kal -
drk; yanhı yollara sapmak yüzünden 
~izi zayi ettik. Notlarımızda, böy
le '°lculuk yapmak istiyenleri böyle 
~lıklara uğratmamak için en ince 
t.ferruata kadar bilc'.t-ecek ve bu su -
tttle her gün artmakta olan otomobil 
~hlanna belki bir hizmet etmek hah . 
1'arlığma nail olacağız. Bu vesffe ile 
'l'ttpnk muamelesini hemen iki saat zar
ftrıda bitirerek bizlere bu tatlı seyahati 
)\PabiJmemize imkAn veren Türkiye 
'l'llrfng klUbünün kıymetli müdürü B. 
Şllhu Ali'ye te~ekkürlerimi bildirme -
li bir borç bilirim. 
O'rOMOBtLLE SEYAHATE NASIL 

ÇIKILIR? 
Otomobille seyahate çıkabilmek için 

~ela <Türkiye Turini Otomobil Klü
biine) aza kaydolunmak lazımdır. Klü
bc iki türlü aza kaydolunur: Otomobil 
'thipleri, otomobili olmıyanlat ... Oto • 
ltlobilli azala:dan klüp aidatı olarak se
llode beg lira ve bir defaya mahıus ol -
~k üzere 6 lira plaka, bir lira da ro • 
~t parası ki cem'an 12 lira alınır. 

Otomobili olmayıp da kira ile oto • 
~bil tutarak seyahat etmek iıtiyen • 
ltrden 6 lira pllka parası, Uç lica klüp 
'idatı, bir lira da rozet bedeli ki cem· 
ln 1 O lira alınır. 

IOübe iki de fotoğraf verilir. Aza ya
tıbnak iıti bitmiıtir. Gelelim otomobi • 
liıı mun"Yıclcsine: 

•u.u.a 1 .. -..1_ .. ,_ ..... __ ---er=-•- •• crn----
tl!buz kolayca ge~ebilmek, ıorgu ve 
"1ate maruz katmamak için klüpten bir 
(Carnet de paıaageı - Triptik) almak 
l&ııındır ki bunun da masrafı 23,S lira
dır. Teferruatı §Öyledir: 17,5 lira kar· 
ile, 3 lira beynelmilel §Clhadetname, 3 
lira da otomobil kullanma ehliyetname
'İdir. Karne dö pasaj elli yapraklıdır. 
~" karneler otomobil sahibine elli mem
ltltct hududunu geçmek hakkını verir. 

Bundan baıka beynelmilel mukavele
ltrıe tayin edilen bir sene zarfında her 
tlrtıcn menlleket hudutlarından tekrar 
Sıltrnağı taahhüt etmek lizımdır ki bu 
~ her hangi bir bankanın vereceği ke
ftıet mektubu (Lettre de garantie) ile 
Oflar. Bu mektup sureti •klüpte matbu 
°"rak mevcuttur. Bir adet alarak ban· 
~h götürülür ve muamelesi bitirilir. 

PASAPORT MUAMELESi 
Banka mektubu da hazrr olduktan 

'otır. klUpten kame alınır ve pasaport 
~eleıine baılanır. Pasaport emni -
>tt direktörlüğü dörcüncil şubesinden 
~tilir. Bunun için nüfus kağıdı ve 2 
'ğraf lbıml\ır. Bundan başka dör • 
«lincü ıubeden matbu olarak verilen 
~erlik tezkeresi alınır. Bu tezkereyi a
'-ıı mensup olduğu askerlik ıubesine 
~caat eder ve tezkereyi mühürletir, 

unla beraber bir de kazanç memur -

mak i.atiyenler ikamet vize&i almalıdır
lar. Vizeler de alındıktan sonra borsa 
komiserliğine bir iıtida ile müracaat o • 
lunur. Ve yolcunun beraberinde çıkara
cağı para için müsaade alınır. imkan 
olursa geçilecek her devletin par11mdan 
birer mikdar almak karlıdır. Fazla mik
darda alacağınız para daima Fransız 
frangı her devlette kolayca bozdurula
bilen en istifadeli paradır. 

Borsa knmiserliği iki türlü para mil
saadeıi verir biri yanınızda taşıyabile
ceğiniz para (efektif) diferi de havale
dir. işte bu yanınızda taşıyabileceğiniz 
para daima Fransız frangı olmalıdır. 
Bundan başka her devletin de parasın -
dan birer mikdar bulundurulursa gidi· 
lecek memleketlerde para bozdurmak 
ylizünden zarar etmemiş olunur. Al • 
manyaya girecek seyyahlar bilhassa 
Merkez bankasından yüzde otuz Uç is • 
tifadeli register mark almağı kat'iyycn 
unutmamalıdır. Bunun için evvela para 
Merkez Bankasına yatırılır ve muka • 
bilinde Almanyada Döyçe bankasına bir 
havale alınır. Alınan bu havale mektu -
bu Almanyada bankaya götürülür ve 
her giln için elli mark alınır. Elli mark
tan fazla vermezler. Para müsaadesi de 
alındıktan sonra yapılacak bir iş kal • 
maz. İşte biz de bu suretle muamele • 
mlzi ikmal ederek 7 Ağuıtoı cuma gü
nü gecesi saat 4,45 gece btanbuldan ha
reket ettik. 

SEYAHAT HAZIRLIKLARI 
Geçen senedenberi otomobille seya • 

hati tasavvur ediyor fakat bir türlü ka
rar veremiyordum. Kı! ortalarında bir 
gün arkadatlarla konuturken Alman • 
yada yapılacak olimpiyatlara Nattanın 
yaptığı seyahate toplu olarak iştirak 
etmemiz için benim teşebbüste bulun • 
mam mevzuubahsoldu. Bir iki içtima 
yapt.ı1ı>, ,, .. 1.s••••• r ..... 1.a •• Li, f•k•• lı>lc tU• 
Iü be§ kiıiyi geçemedik. Maamafih beı 
kiti de olsak gitmeğe karar verdik. A • 
radan aylar geçti, bu be§ arkadaım il • 
çUnün de caydığını duyunca canmı sı
kıldı ve bu seyahati otomobille yapma • 
ğa karar verdim. Beraberimde etimi ve 
çocuğumu da götürüyordum. 

Sofyadan bildirildiğine göre, olim
piyatlardan dönen Bulgar milli oyun
culan ve dans grupu bu seneki Bal
kan fe!tivallne iştirak etmek üzere 
yakında eehrimizc hareket edecekler
dir. 

15 kioilik olan bu grupu Borfo 
Tsonef isminde bir l3ulgar dana mU
tehassıs1 idare edecektir. Bulgarlann 
hazırladıklan programa göre, 1stan • 
buldaki festivale davul ve gaydalarla 
gelinecektir. 

Bilindiği üzere Bulgarl:.r Berlin o
limpiyatlarında 15 memelketin milli 
dans heyetleri arasında birinciliği ka
zanmışlar ve bu oyunlarda altm ku
payı almı&lardır. 

D!ğer taraftan Romenler de önü
müzdeki hafta içinde 1stanbula gel -
mi§ bulunacaklardır. Ayr.i hafta için 
de hazırlıklarını bitiren Yugoslav he
yeti de gelecektir. 

Gelen ziyaretçiler arasında bir çok 
muteber kimselerin de bulunduğu ha
ber verilmektedir. 

SeJanik sergisi 
1 ür.k pavyonu için büyük 
bir d.ıkkatıe çalı~ılıyor 

Selanik beynelmilel sergisinde Tilrk 
pavyonu komiserliğini yapacak olan 
1skenderiye ticaret konseyimiz Baha, 
bugün SelAniğe hareket edecektir. 

Vekilet Şam panayırının ikinci 
defa tertibinde bUyilk hizmetleri gö
rülen Bahayı, pavyon işlerile meggul 
olmak üzere bilhassa seçmi§tir. 

Bugün hareket edecek olan Bay 
Bahaya lktiısat Vekaleti dekoratörle
rinden reSBam Hakkı da refakat et
mektedir. 

Altr eylülde açılacak olan !!ergi, 
iÇin Şam pavyonumuzda teşhir edilen 
ı.ıır çok mallarımız Sel&niğe 8'eçirildl
ğj. gibi yeni çetitler de hazırlanarak 
bugUnlerde ğönderilecektir. 

LiMON BUHRANI KALKİYOR 
Mersinli bir tüccarın önayak ol

maslle şehrimne gelmiş bulunan mü
him miktarda limonun ilk partisi bu
günlerde piyasaya çıkarılacaktır. 

Diğer taraftan İtalya ile mevcut 
anlaşmaıiın da yine bugünlerde tatbi
kinden sonra gümrük anbarlarındakj 
limonlar da çıkarılacaktır. 

Bu suretle bir kaç gUne kadar li
mon buhranı kalmıyacak demektir. 

Bu arada çok eski arkadaşlarımdan 
Mehmet ve eczacı Uzun Cemilin de bu 
seyahate iştirak etmek arzusunu izhar 
etmeleri beni daha çok teıvik etti. On 
günlük mesai üzüntülü ve yorucu olma
sına rağmen muvaffakiyetle neticelen • 
di. 6 ağustos perıembe günü hepimi -
Zı·n ı"•lerı· bı"ttiğı' halde Mehmedin pa • --~-~~--~~~--... -:.. me düstur ittihaz ettlgimden cidden ü
&aportu henüz hazırlanmamıştı. Halbu-

züldilm. Fakat tizUlmek para etmez. işi 
ki o cete hareket etmeği kararlaıtır • daha uzatmamak iljin çabuk uyandırma-
mıttık. Bilmecburiye seyahati tehir et • sını söyledlmr Tam yirmi beş dakika 
tik. Ertesi günü geç vakit Mehmedin de 

ıonra yan giyinmiı, yarı giyinmemlı bir 
iıini bitirdik, çantaların ve sairenin ha- vaziyette Cemil gözüktü. Şafak da sHlr-
zırlanması saat on ikiyi bulmuıtu. Göz- rnUıtil. Daha fazla beklemeğe vaktimiz 
terimizden uyku akıyordu. Yorgunluk • ı 

olmadığından çantaaını arabanın önU -
tan kımıldanacak halim kalmamıştı. Be-

ne baikyarak hareket ederken Cemilin 
rcket Edl'rneye kad"'r otomobili ı:ıofö -

.. :ı "Elveda" diye bağırdığını i!ittim. Et-
rüm kullanacaktı. Cemile saat 3 te ce • 

rafıma bakındım, hizmetçiden baıka 
leeez;imizi, hazır olmasını tenbih ede • k h 

• imseyi göremedim. T~ afıma gitti. Hiz 
rek hemen yatağa girdik. Çünkü an • mctçiye bu ıekilde veda etmek •.. bunu 
cak bir buçuk saat kadar istirahate vak· 

da ilk defa iıtitiyordum. Biru sonra iti 
ti"mı· • vardı. Fakat ne aezer heyecan - . 

.. .. anladık; meğer hizmetçınin ismi 11El -
dan gözüme uyku girmiyordu. Bütün veda" imiı. C. Ergun 
zihnimden yollan geçiriyordum. 

Bayan Semiha 
Viyanada musiki 
tahsiline gidiyor 
Şehir operetine Bayan 

·~felek alındı 

Değerli sanatkar Bayan Scnılha 

Haber aldığımıza göre Şehir ope
reti artistlerinden Bayan Semihanın 
Viyanada ınusiki tahsiline gönderil
mesine karar verilmiştir. Bayan Se
miha Viyanada altı sene konserva
tuvarda okuyacaktır. 

Bayan Semihadan başka operette 
oynıyan sesi güzel gençlerden \iri de 
gönderilecektir. Bunlar eylUliln so
nuna doğru şehrimizden hareket ede
ceklerdir. 

Sentfhanın opuette botalan yerfnt 
Bay Muhlis Sabahattinln kızı Bayan 
Melek alınmıştır. Bayan Melek Sü
reyya operetinde oynamıştı. 

Evvelce Darülbedayide i~en ayrı
lan Bay Zihni de Şehir tiyatrosuna 
alınmıştır. Bayan Halide alınmıya
caktır. 

Dahiliye ve Kültür Vekil
lerimiz Dolmabahçede 

Şehrimizde bulunan iç Bakanı ve 
Parti Genel Sekreteri D. Şükrü Ka
ya, kültür Bakanı B. Saffet Arıkan 
ve Ankara valisi B. Nevzat öğleden 
sonra Dolmabahçe sarayına gitmiş

lerdir. 

Avcılar baqramı dün 
Anbar' lı<la yadıldı 
Avcılar bayramı ve av sahasının 

açılışı mUnasebetile dün sabah saat 
onda Küçük Çekmecede Ambarlı sa
hasında tliren yapılmıştır. 

Avcılar cemiyeti başkanı Bayan 
Nezihe avcıhk mevsiminin batladıjtnı 
söylemiş, İ8tik1Al marşı çahnmıf, da
vetlilPre n avcılara av pilavı ikram 
edilmiştir. 

Bundan sonra akşama kadar .atış 
müsabakası yaprlmı§tır. 

Sara yburnunda 
Bir 9üzme havuzu 

ya1Jı/acak 
Bir müddet evvel bır müteahhit 

tarafından Sarayburnunda bir yüzme 
havuzu yapılması etrafında belediye • 
ye vuku bulan teklif yeniden tetkik 
edilmektedir. 

İşe talip olan müteahhit havuzu 
beş sene mtiddetle 1§lettikten sonra 
belediyeye devredecektir. Haber aldı· 
ğımıza göre bu işle me§gul olan bele
diye, umumiyetle Jteklifi menfaatine 
muvafık bulmuş , yalnız teklif u~ 
rinde küçük bazı tadilat yapmı§tır. 

Yeni den bir müşkül çıkmadığı tak· 
dirde havuzun derhal inşasına başla-
nacak ve 937 yazına kadar bitmiş o
lacaktır. 

Posta işinde yeni 
bir kolaylık 

T1enlera": telgraf ve 
mektup kabulüne 
başlanıyor 
Civarında posta ve telgraf merke

zı bulunmıyan, yahut uzak olan istas
yonlarda ve hareket halinde bulunan 
trenlerde mektup ve telgraf kabu!U -
ne bugünden itibaren başlanacaktır. 

Devlet demiryolları idaresi bu hu
susta hazırladığı bir talimatnameyi 
alakalılara göndermiştir. 

Telgraf ve mektuplar istasyonlar
da ista!yon direktörünün mesullyetl 
altında diğer istasyon memurları ta
rafından, hareket halindeki trenlere 
ise 3ef dö trenin mesuliyeti altında 

kondüktörler tarafından kabul edile • 
cektir. 

BAY SADRI ERTEM 
Sovyet Rusyada bir buçuk aylık 

bir tetkik seyahati yapacak olan mat
buat umum müdürlüğü memleket 
müşaviri ve gaJ:etemiz muharrirlerin· 
den Bay Sadri Ertem dün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Sadri Ertem cuma günü hareket ~ 
decektir. 

T ARIHI SEBiLLER 
Kapatıldıktan zamandanberi met

ruk ve harap bir halde bulunan tari
hi sebilleri evkaf idaresi tamir ettire
rek açmaya karar vermiştir. 

Bu arada olmak Ü?.Cre ilk olarak 
İş Bankasının yambaşındaki Hamidi 
ye sebili tamir edilecek, faknt tamir 
sırasında sebilin tarihi kıymetini ida.
me ettiren çinilere dokunulmıyacak -
tır. Evkaf idaresi sebilde Defneli ve 
Alemdağı sulannı teşhir edecektir. 

OÇ AYLIKLAR 
Mtitekaitlerle eytam ve aramilden 

Uç ayhklannı emlak bankasından kır 
dırmak suretile alanlara ayın birinci 
gilnU tediyat yapılacaktır. 

Bir hafta sonra da mal sandıkl~ 
rmdan para alanlann tediye işlerine 

başlanacaktır. 

ESKi ESERLER 
Belediye altında asarı atika bulu

nan arsaları lı!!timlake karar vermie
tir. Bu arsaların bir cetveli yapılacak: 
ve eşhasın da elinde olsa tedrici su
rette istimlak edilerek muhafazasına 
çalışılacaktır. 

lundan "seyahate çıkabilir, kazanç 
rluiunta bir ilişiii yoktur,, diye 
bir tezkere almak lazımdır. BU • 

bu muameleler kanunidir ve yapıl • 

Seyahatte kar9ıla1mamız methuı; o - ---·------....,.----------------------'--------------

'1 linmdır. Bu suretle bir iki saat 
mda pasaportta çıkanlmıı olur. Bu· 

da mUhim bir nokta vardır ki her pa
J)orı aahibi imzalannı pasaporta atma
\lnutmamalıdır. Zira Avrupada ban
rda görülecek herhangi bir muaıne· 

e bu nokta çok mühimdir. 

p ARA MOSAADESI 
Seyahate Ç1kmamn en mühim nokta· 
döviz mUaaadeıi almaktır. Bu mü • 
deyi alabilmek için evveli vizeleri 
})tırmak tizımdır. Vize aeyahatte ge· 
Cek devletlere yaptınhr. iki tUrlil 
vardır: Transit ve ikamet. Tran • 

'liz::si alanlar yirmi d8rt saatten kırk 
lı saate kadar geçilen devlet hu • 
il dahiltnde kalmak hakkına ma -

~irlcr. Fazla oturamazlar. Fazla otur· 

lan mütkülleri düıüne dütüne saat te 
ikiyi buldu. Hemen kalktım uyuyan 
milleti de ıef erber ettim. Hazırlanma -
mu hayli uıamıttı. Son olarak termo"
lan su ile doldurarak saat 4 te hare -
ket ettik. Uzun Cemil }'luruoamaniyedc 
oturuyordu. Evine yaklaıırken kapının 
önünde herhalde bizlere hayır dua et • 
tiğini, bir aaattenberi bizi beklediğini, 
binaenaleyh maheup vaziyette nasıl kar 
ıılapcağnnızı diltünürken kapının ka
palı olduğunu görünce bu ıcfer ben 

kızdım. 
Bir iki kl&kson hizmetçiyi pencereye 

getirdi. Hani Cemil Bey nerede hazır

lanmadı mı? 
Ne cevap vene beğeninıinlz: .,E • 

fendim •İ• kapıyı çatacaksımz ·ben on • 
dan sonra uyandıraea'irm., demez mi? 

D'eti olmak işten bile dejtil. Seyahat
le programla ve 11atte 1iare1tett Jiendl • 

' Öğrdmen - Söyle bakalım! Bal 
anlan bize ne öğretiyorlar çocuğum'! 

Talebe - Daha yanlarına sokulup 
kandilerindn sormadım Bay iJğr~t
ntlUll 

Bayan - Yatak odosında şemaiyc/ 
ile ne y(lpıgorsun? 

Bay - Dün gece rüyamda çok 
yağmur IJ(lğıgordu. Çok ulcındını. Bu 
gece için tedbir alı11onun! 

Kondöktör - Sizin bll~tlni: Mt11'. 
silycıya. Hall:>uf.."i tren Parisc gidiyor! 

Yolcu - /la/ıalta. . 'T.Jrcn PariH 
gelince makinist şaşacak! 
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Tür.k Tarih Kurumu dün Dolma
bahçede bir toplantı yaptı 

Büyük ve ehemmiyetli bir ilim kaynaşmasında 
Türkiyenin aldığı mevki başta geliyorr 

Delegelerimizin Oslo arkeoloji kongresindeki muvaf
fakiyetli vazifelerinin sonucu dün Atatürk'e arzedildi 

ikinci toplantıeını bu ağustosun ba
§Itlda Oslo'da yapan "Congres inter -
national des sciences prehistorique et 
protohistoriques" (Arsr ususal tarihten 
önce ve ön tarih gongresinde) Türki -
yeyi temsil etmek üzere temmuz sonla
rında Norveçe gitmiş bulunan profesör 
Aziz Şevket Kansu ile arkeolog Remzi 
Uguz Arık memleketimize dönmüş bu
lunuyodar. Delegelerimiz kongre ve ça
lışması hakk"ında verdikleri maliimat son 
derece diklCate değer derecededir. 

Kongre ağustosun ikisinden doku -
zuna kadar sürmüş, Norveçin coğrafya 
ve prehistuvannı görmeği hedef bilen 
resmi seyahatler aynca bir haftaya ya -
km bir zaman almıştır. Kongreye- otuz 
yedi devlet veya hükumet iştirak etmiş 
ve ancak yirmi üç tanesi resmi delege 
gönderebilmiştir ki Türkiye cumuriyeti 
iki murahhası ile bu devletler arasın -
dadır. Kongreye iştirak edenlerin sa -
yıBI be§ yüzü bulmuştur. Kendisini 
temsil ettiren ilim müesseseleri ise yet
mişi geçmiştir. Türkiye delegeleri hem 
kültür bakanlığının hem de üyesi bu -
lundukları "Türk Tarih kurumunu,, 
temsil etmişlerdir. 

Bren'de 1931 de teşekkül etmiş o
lan bu arsıulusal tarihten önce, ön ta
rih bilgileri kongresi ilk toplantısını 

1932 de Londrada yapmıştır. Türkiye 
cumuriyeti hem kongrenin kuruluşunda 
hem toplantısında delege göndermişti. 

KONGRENİN TEŞKİLATI 

Tarihten önce ve ön tarih bilgileri 
ile bilhassa arkeoloji, antropoloji, et -
nografya, paleontoloji ve jeoloji, fol -
klor gibi disiplinlerin hepsini içine a
lan kongrenin idare ve sevkini "conceil 
permanent,, denen bir heyet üstüne al
mıştır. 34 milletin delegesinden meyda
na gelen konseyde Türkiye delegesi de 
vardır. Kongrenin işlemesini konsey 
ı:ernenantta Norveçi temsil eden de -
lczcler ve yardımcılarından meydana ge 
len teşkilat heyeti temin etmiştir. Kon
gren?!ı reisi, genel sekreteri ve her sek
siyon için bir sekreteri bulunmuştur. 

Tarihten önce ve ön tarih bilgileri 
ara~ına giren disiplinlerin her birisi ve 
yahut biribirleri ile münasebeti daha ar
kı olanların bir ikisi namına olmak ü • 
zere bir seksiyon meydana getirilmişti. 

Uorveçli ilim ve devlet adamları kon
grenin muvaffak olması için her türlü 
gayreti fedakarlığı yapmışlardır. 

Bizzat kral veliaht kongreyi açnuş, 
kongre azalarını çaya çağırmış ve her 
biri ile ayrı ayrı görüşmüştür. Bir ta -
rih profesörü olan hariciye vekilleri bil-

1 

fiil kongrede çalışmıştır. Kadın erkek 
üniversiteliler, muallimler, profesörler 
müzeciler işlerin iyi yürümesi için ae -
ferber edilmişlerdir. 

Kongreye gelenler böylece bütün 
Norveçi tanımak imkanını da bulmuş -

tardır. 
KONGRE,NIN ILMl ÇALIŞMALARI 

Kongrenin ilmi çalışmaları arasında 
en mühim yeri şimal memleketlerine ait 
yeni tetkiklerin, keşiflerin tebliğ~ tu~ -
muştur. Uzak şarka, şimali Afrıka ıle 
ispanyaya ait olan tetkikler keşifler bu_n 
dan sonra gelmiştir. Orta Asyaya aıt 
tebliğler de önemlice olmuştur. ön A~
yaya, Ege ve Akdeniz mıntakalanna aıt 
tebliğler oldukça azdı. Ve ön safta İn
gilizlerin mesaisi, Amerikal.ıların, Fran 
sızlannki ile Yunanldannkı onun ar • 
dından geliyordu. Balkanlara ait arat • 

. tırmalar ve incelemelerP Romenlerle 
Bulgarlar temsil ettiler. Anado.lunun 
prehistuvar ve protohistuvarına aıt .. ~e
sai ise Türk delegelerinin üç komunı -
kasyonu temsil eylemiştir. 
ORTAYA KONAN VEStKALARIN 

• EHEMMIYETLERl 
Bu yüz yirmi sekizi bulan komüni

kasyonun Avrupaya koyduğu yeni v.~
sikalar. yeni hak"krtler son derece mu-

himdl. ., 
A~ ve Avrupada kavimlerin muha

ceretlerine, onların biribirine verdiği 

an'ane ve yaptıkları karşılıklı tesirlere 
ait çok yeni ve esaslı kanaatler ortaya 
çıkmıştır ki bunların neşredilmesi ve 
klasik kitaplara geçmesi ile şimdiki te
lakkilerden bir kısmının değişeceğini 

bekli ye biliriz. 
Bu büyük ve ehemmiyetli ilim kay

natmasında Türkiyenin tuttuğu yer, IMr 
cümle ile birinci ıınrf olmuştur. Kon • 
grenin delegelerimize ve tebliileri.ne 
gö.terdiği derin alaka her tahminin üı
tüne çdamtbr. 

Delegelerimizin ilim alemine bu se
fer sundukları hakikat "Türk tarih ku
rumunun,. geçen yıl Alacahöyükte yap· 
tığı hafriyatta keşfedilen eserlere ait 
izahlardır. Kongre bunun için münha -
sıran Türklere ait zaman ayırmış, top
lantının başkanlığını da yine Türk de

legesine bırakmıştı. 
Antropolojist olan Şevket Aziz Kan

su, ilkin Alacahöyükte bulunan iskelet
lerin birisinin kafa tası üzerindeki tet
kikinin ve sonra Trova örelleri yakı -
nında Kumtepede yapılan hafriyatımız
la çıkan iskeletlere ait tetkikinin neti -
cesini bildirmiştir. Fransız antrepolojisti 
Valças, İsviçreli profesör Pittarde ve 
İngiliz profesörlerinden Myres bu teb • 
liğler üzerinde söz almış, brakisefal ırk
ların dağlık yerlerle münasebeti üze -
rine olduğu kadar, pek az tanınmış A
nadolu antropolitisine de ışık veren ne
ticenin ehemmiyetini tebarüz ettirmiş
lerdir. Türkiyeyi ve Türk antropoloji

sini a~şlamışlardır. 
AL}..CAHöYUK HAFRIY A T i 

UZERlNDE 
Saat ı 1 de 11öz alan arkeolog Remzi 

Uğuz Ank Alacahöyük -hafriyatının ta -
rihini, nasıl yapıldığını, Türk tarih ku
rumunun bu hafriyat ve genel olarak 
bütün lıafriyatlar üzerindeki esaslı ro -
!ünü ortaya koyan bir kısa başlangıçtan 
sonra, hafriyatın neticelehini anlatmış -
tır. Her toprak tabakasının verdiği kül 
tür eşyasının tetkik ve tasnifine bu iza
hat ve onlara ait projeksiyonlar tahmin 
edilmez bir alaka ve takdirle karşılan -
mıştır. Türk arkeolojisini ve onun haf
riyatlarda kullandığı metotları aydın • 
latan bu kısmın ne derece lüzumlu ol -
duğunu sonradan muhtelif millotlerin 
delegesinden dinlenen noktai nazarlar 

isbat etmiştir. 
DELEGELERtMtZ BUYUK BiR 

TAKDiR KAZANDILAR 

Sıra hafriyatta bulunan mezarların 
ve içlerinde ele geçen emsalsiz hazi -
nelerin tetkik ve izahile Alacahöyük'e 
ait bir muvaffak kronoloji kurulmasına 
gelince toplantıda bulunanların al~k~s~ 
heyecan derecesini bulmuş saat on ıkıyı 
geçmiş ve resmen bütün kongre kapan
mış bulunmasına rağmen salonu doldu
ran güzidelerin ısrar ve ricasile arkeo • 
loğumuz Remzi Uğuz Arık izah ve tet· 
kiklerine devam etmiştir. Böylece u -
mumiyetle delegelere ayrılması mutat 
olan çeyrek saat ve en çok yar.ım s~a~ 
zamanını dışında Türk delegesıne ıkı 

' saatlik bir zaman verilmiştir ki kongr~
ler hayatında hemen hemen görül~emış 
bir muvaffakiyet ve istisnadır. Bılhas -

bulunan ecya ve eserlerin diğer yer· 
~. ~ . 
!erde bulunan benzerlerile mukaye~_esı -
ne ait bu kısım ve komünikasyon uze -
rinde söz alan Fransız arkeoloğu C~.aude 
Schaffer, Mirranda, İngiliz profesorle -
rinden Gordon Childe Mallowan, 
Whutvchinson, Sean Oriovdain ve My· 
res, Bulgar profesör Filow, Avusturyalı 

f .. Os Menghin H. Khun, Kıh -pro esor · • 
rıslı arkeolog Dikdios, Romanyalı Dr. 
V. Domitıösü büyük bir bey~canla ya
pılan keşiflerin ehemmiyetini ve Türk 
arkeolojisinin yükseldiği birinci !ınıf 
mevkii hürmetle anmışlardır. 

Hazır olan yüz elliyi geçen ilim a -
da-nlarınm yerlerini terkedip Türk de
legelerinin cevresini de alarak ya,..t1k -
lan harahetli tebrikler, alkışlar, sade bir 
section içtimai olan toplantıyı en bU -

yük genel bir toplantı çerçevesini çok
tan geçen bir mazhariyete ermiıtir. Bil
hassa bulunan eşyalara ait görüıme -
lerimizle tesirlerin menşeine ve krono
lojiye ait görüşmelerimiz hemen hemen 
tamamile doğru bulunmuştur. 

Delegelerimizin komünikasyonları 

kongre tarafından çıkarılacak bir ciltte 
yer alacaktır. Bundan başka İngiltere, 

Almanya ve Fransarun tanınmış büyük 
mecmualarının direktörleri delegeleri - · 
mizden yazılar rica etmişlerdir. 

Alimlerimiz bu hususu bilhassa na 
zarı dikkate alacaklardır. 

Türk tarih ve arkeoloji antrepolo
jisi için hakiki büyük bir zafer olan 
bu kongre, büyük bir sempati, dost
luk dalgası arasında bitmiştir. Gele
cek kongrenin 1940 da Peştede top
lanması karar altına alınmıştır. 

Türkiyeye ve delegelerine göster
dikleri alaka ve d~tluğun derecesine 
göre lngiliz_ler, Fransızlar, Isveçliler 
ve Finlandiyalılar ön safta gelmek
tedirler. Delegelerimize Isveç ilim 
aleminin, hele Profesör Ax. Pereson 
ve Upsale antrepoloji enstitüsünün 
gösterdiği tezahürat hürmetle anıl 

rnağa değer. 

Isveç matbuatı bu vesile ile dele
gelerimizi sık sık ziyaret ederek on
ların intibalarını ve resimlerini neş
retmi§lerdir. 

Norve~de ve hele Istokholmdaki 
devlet mümessillerimizin, Kopenhag
daki konsoloslarımızın delegelerimize 
gösterdikleri kolaylık ve dostluk her 
türlü takdirlerin üst ün de kalmıştır. 
Delegelerimiz ille Istokholm sefirimi-
zi sa)'ğrlarla anruktatbr. • • ., 

DELEGELERiMiZiN Y.AZIEELERI 
SONUCU ATATtlRKE ARZEDILDI 

"Türk Tarih Kurumu,, dün Dol
mabahçede yaptığı toplantıda, ilmi
mizi dünyanın öbür ucunda zaferle 
temsil eden Dr. Şevket Aziz Kansu 
ve arkeoloğ Remzi Oğuz Arık'ı din 
lemiş, hararetle tebrik etmiştir. 

Kurumun asbaşkanı Bayan Afet, 
Genel sekreter Profesör Bay Muzaf
fer, delegelerimizin vazifeleri sonu
cunu, ecnebi dil alimlerine verilen cay 
ziyafetini şereflendiren Büyük Şef 
Atatürk'e arzetmişlerdir. 

T rakyacla ruam 
savaşı başlıyor 
Ankara, 23 (Telefonla) - Trakya 

mmtakasmda evvelki mücadelelerle 
nisbeti asgari hadde indirilen rtıamın 
tamamen imhası için, birinci teşrinin 
birinci günü başlamak ve azami şuba
tın sonunda bitmek üzere ruam savaşı 
ilan edilmiştir. 

Savaş programına göre Çanakka
lenin Gelibolu ve Eceabat kazalan ile 
Tekirdağı, Kırklareli ve F.dirne vila
yetlerinin bütün atları Mallein tatbiki 
surctile elden geçirilmiş olacaktır. 

Mücadele sahasında Tekirdağmın 
284 köyünde 12293, FA.irne vilayetinin 
273 köyünde 7044, Krrklarelinin 225 
köyünde 7031, Gelibolu ve Eceabat 
kazasının 17 köyünde 1250 ki cem'an 
27509 baş hayvan muayeneye tabi tu
tulacaktır. 

Mücadele cephesinden Trakya iki 
mıntc..kaya ayrılmıştır. Birinci mmta
ka Kırklareli ve Tckirdağı vilayetlerin 
den müteşekkildir. Bu mmtakadaki 
mücadelevi, Aydın mmtakası mücade
le reisi B. LQtfi, Gelibolu, Eceabat 
kazasile Edirne vilayetinden mürek
kep olan ikinci mücadele mmtakasm
daki sava.~ı da Caııakkale ve havalisi 
mücadele -reisi B. İsmail Hakkı idare 
edecektir. 

Her vilayetteki savaş bir ~P ha
linde vilayet baytar direktörlerinin 
ve umumi mucadele de Trakya umum 
müfett:şlik bavtarı müşaviri Şevkinin 
nezareti altında yapılacaktır. 

Mücadele sahalarında her kaza 
bir mücadele mmtakası olarak kabul 
edilmiştir. 

Mücadeleyi yanmak üzere mahal
linde bulunan baytarlardan başka di
~er vilayetlerimizden Edimeye 8, Kırk 
lareline 5, Tckirdağma sekiz, Gelibolu 
:!ç Eceabada 3 baytar ve sıhhiye me-

ANKARADAN 
Eti Bank Genel Direk

törünün beyanatı 
Hükumet, Ergani Bakır maden
lerinin mümkün olduğu kadar 

çabuk iş letilmesini istiyor 
Ankara, 23 (KURUN - Eti 

Bank genel direktörü Bay llha
mi 1'afiz Yugoslavya ve Almanyaya 
yaptığı tetkik sehayatinden dönmüş
tür. B. llhami N:- fiz, bir buçuk ay ka
dar süren bu gezisi esnasında Yugos
lavya ve Alman bakır sanayiini tet
kik (:tmiş, bu iki memleketin bazı 

büyük sanayicileri ile de görüşmüş
tür. Bakır sanayiinill tesisi arifesinde 
yapılan bu sehayatin hususi bir de
ğeri ve manası olmak 13.zımgelirdi. 
Bunu tebarüz ettirmek mak.~adile 

sorduğum bir suale B. 1. Nafiz şa kı
sa elimle ile cevap verdi: 

- Türk bakırını tayin edilen müd
detter. evvel dünya piyasasına çıkar
mak içiq yeni emir ve direktif almış 
bulunuyoruz. Bankamız, verilen di
rektifler dahilinde hükumetin bu ı:ı.c:;e
rini yerine getirmekle vazifesini yap
mış olacaktır. 

- Yugoslavya ve Almanyaya yap
tığınız seyahat intibalarınız? 

- Bu seyahatten edindiğim intiba. 
madenlerimizin süratle ve hatta ü
midimizin biraz üstünde bir süra tle 
işletilebileceği şeklinde hulftsa edile
bilir. Daha ileriye giderek, Yugos
lavya ve .-\lmanyada temas edebildi
ğim büyük sanayi erbabından gördü
ğüm iyi kabul ve samimiyetten son
ra bun u, sadece bir intiba değil, fa
kat tebellür etmiş bir kanaat şeklin
de ifade edebilirim. 

- Yugoslav ve Alman sanayici1e
rlla. yaphğtnr7. tPma~hr ~aıtPrP Mr 

tanışmaktan mı ibaret kaldı? 

- Bildiğiniz gibi bakırın istih.'lal 
edilebilir hale gelmesi çok teksif edil
miş bir mesaiye mütevakkıftır. Er
gani madeninin yarr hissesinin Al-

EREGLI ŞiRKETiNiN SATIN 
ALINIJIASI ETRAFINDA 

Etı .Bank genel direktörü B. J. 
Nafiz, Ereğli şirketinin satın aıııı· 

ması etrafında hüki'.ımetimizle şirktl 
arasında yapılan konuşmalardan soıı· 

ra şirket emvaline takdiri kıymet içi• 
seçilen eksper heyeti arasında buıuıı· 
maktaydı. Bunun için Avrupada• 
dönü~ünde Ankaraya uğramadan dol· 
ruca Zonguldağa gitmiştiBu heyeti• 
vazifesini bitirip bitirmediği yolu11· 
daki soruma şöyle dedi: 

- Bu eksperitize müteallik oıaıı 
iş iki tarafın mutabakati ile ve metil' 
nuniyeti mucip bir şekilde halJedil· 
miştir. 

Bir çok işleri arasında KURU~" 
bu kadar ''akit ayırmak nezaketiııl 
gösteren B. l. Nafize teşekkür et111t' 
den evvel şu suali de sordum: 
GULA/JIAN KROM ı'flADENLERI 

- Eti Bankın ilk müsbet iş olar•• 
ortaya koyduğu GuJaman krom m•• 
denlerinden isüfade yapılmaya b:ıt 
landı mı? 

- Üç dört ay evvel elimize aldıfr 
mız Gulaman krom madeninin istilr 
sal kabiliyeti her gül'I biraz daha art· 
makt:ldır. Geçenlerde ilk olarak i1'1 
bin fonluk bir parti ihraç ettik. Boll' 
dan ~onra da muntazaman ihracat,.,. 
pabilecek şekilde mesai ve h~tihza~,ı 
ikmal edilmiş bulunmaktadır. (:)rıt 
müzdeki aylarda bu me.ı;ıai daha zi
yade teksif ettirilecek ve kurulma$!' 
na çalışılan uzun hava hattı ciJr..t t 
ıun.dulct.c.n ~ ..... ,. a ... ıuıdll K~ ~11· • 

denleri bankamız ve dolayısile hükt 
met ve memleketimiz için daimi bif 
servet kaynağı olacaktır • 

ÖrrJCr N. Köste-

manlar elinde bulunduğu uzunca K ) 
müddet fazla bir şey yapılamaması u ru tay 
da bunu gösterir. Bu uzunca müd-

det içinde Almanlar izabe işine hiç açılırken 
dokunmamışlardı. Bunu tabii gör-
mek lazım gelir. Çünkü izabe işi. (Ustyanı ı ıncide ) 
çok masraflı ve külfetli bir i~tir. kaynağından alan varlık, yani bir pıı1 

Sonra bir çok izabe sistemleri olduğu- gibi halik olmadığı halde onun yeri.il' 
nu da unutmamak lazım gelir. Bu ba- bir işaret olarak kabul edilen ve o il' 
kımdan izabehane te$isatında kulla- fatla kendisine tapılan bir mabut de' 
mlacak sistemi tayin etmek baş- mektir. 
h başına bir iştir. lşte Yugoslavya işte Güneş - Dil teorisi böyle öz tiit• 
ve Al manyaya yaptığı seyeha tin hir çe kelimelerin asıl hüviyelerini tayiP 
h edefi de bu sistemi ıntihap etmekti ki için ilim adamlarına yardım edeceği ı' 
bu iş de bitmiştir,. bi mekteplerimizde de bundan aontf 

Yugoslav bakır madeni ile Alman- yapılacak dil dersleri usulünü de e.,r 
yada hali faaliyette bulunan bakır h bir surette değiştirecektir. Vaktile ı,il 
madenleri tesisatını etüd ettim. On- çok kelimelerin kullanış yollarını öl ' 
dan sonra sanayicilerle görüşenk renmek için yabancı dil telakkilerile tO' 
prensip noktaları tesbit edip müzake- kulan usul ve kaideleri ortadan kaldı!' 
reler yaptım. Bu suretle Ergani ha- dıktan başka asıl türkçe dil kaideleri~ 
kır madenlerinin bir an evvel işlel!l- de daha makul ve mantıki şekillerde ııt 
mesi mesaisine bilfiil ba~lanmış oldu. kim kılacaktır. 
Bu mesaiye hızla de,·am olunacak ,.e Bizim bu şekil ve mahiyette gördU~ 
pek yakında tesisat sipariş edil:nili ğümüz <Güneş - Dil teorisi) nin illi" 
bulunacaktır. suretinde izahına gelince, bunu buga-

Hulasa, bir taraftan maden istih- Dolmi'bahçede toplanacak olan dil ı .' 
zaratına devam ederken diğer taraf- Iimlerimizin ağzından dinliyeceğiz. :8İf 
tan da istihsal edilecek bakır cevher- taraftan onları dinlerken bir taraftan ' 
leriııi işletip ta..c;fiye edecek tesisatın (Kurun) okuyucuları için günü güntl' 
kurulma..~ı işi evvelce tayin edilen ne sütunlarımıza geçireceğiz. 
müddetten en-el başlamış olacaktır. ASIM US 

- Kıvarsın bakır madeninin Er- ---------------
gani madeninden enet işletilmesi RADYO 
mümkün olabilecek midir? 7 cylUlde son neşriyatını yapaC,) 

- Buradaki madenin en kısa hir olan radyo şirketini yeni bir şek;ıd' 
zamanda işletilebilmesi için lazımge- ~ işletmek için Nafia vekaleti tarafııt' 
len istihzarat hararetle yapılmakta- dan İsvcçten getirilen mütehassıs I" 
dır. Oradaki teşkilatımız gerek ma- rek İstanbul gerekse Ankara rad5°' 
deni ,.e gerekse izabehaneyi işliyebile- Jarı icin projesini hazırlamıştır. .,.,ı 
cek bir hale sokmak için azami kuv- Diğer taraftan şirketin tstaıı ti 
vet sarf etmektedir. Kn·arsın bakırla- radyosunu 5 kilovattan 20 kilo~• t 
r:nı bir seneden evvel dünya piyasa- çıkararak yeni b!r şekilde neşrı:, 
sına çıkarabilecek vaziyete geleceği- yapması etrafındaki mUraco.atl 
mizi ümit ediyorum. kat'i surette reddolunmu~tur. ..~ 

Hükumet, beş '"11 önce ha....'"ll"la.JW: 

munı gönderilecektir. 
Mika.dele için muktezi para, alat ve 

diğer bilumum malzeme mahallerine 
şimdiden gönderilmiştir. 

- aey 
olan radyo kanunu ldyihasını ilk _.k 
rede meclisten geçirecek ve Js,aÇ', 
radyo kullananları mahkemeye vere 
cektir. 
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] itaretl.•r 1 
Hamle nöbeti 
Bir tanıdıkla konufUyordum. 

Dedi ki: 
"- Bu dünyaya bir hal oldu. 

On bq senedir geri geri gidiyor. 
Hani tekamül, hani terakki. hani 
inlrü4,?, hani ileri ol ut I "T erak
lti kanunu,, diye dillerden dütmi
Yen söz neden bugün utanılacak 
bir hal aldı. Demokra.iye gf'ri 
diyen dünya timdi demokrcuiyi 
tatmak için nelere dayanıyor. A
Yaklanan ananecilik, harekete ge
~en teokrcui ve feodal ekonomi 
bugür. kendini birinci planda ile
ri ideoloji deye gö•termek i•tiyor. 

Tanıdığımın hakkı yok değil-
di. Hakikaten •ai tefekkürün fa
laa kalktığı bu zamanlarda birçok 
İn•anlann aklına ilk gelen ıey: 

- · Bu terakki kanunu ne oldu, 
l>qmyet neden torni•tan geriye 
dofnı gidiyor? 

Sözü olur. 
Fakat bu düfiinceye /azla kıy

ınet vermek, batıla inanmaktan 
6cr,'4 bir tey olmaz. 

Bqm tekamülü, bir tren rayı 
idüne dilıilmif birbirini kovalı

l'::: ::!==;.1=::!::r l===trr:C!~ c!!Uen 
hatatlır. 

Bqeri tekamül mekanik bir 
hat üzerinde yıldızların m:ıhreki
ni çizmeme•i gibi bir hareket de
fi.ldir. 

Bqeri tekamülde hareketin 
ıeyri daha çok hayatın olU§Una 
6enziyen bir yaratıcılık ve ham
lecilik ile kendi•ini hi.•ettirir. 

Soayal me•eleler evvela ken· 
dilerini bir ileri hamle olarak or
taya atarlar, sonra reaksiyonları 
ba,lar. 

Mesela anti emperyalist bir 
'11 llU,onali•t cereyan çıkar. Kendi
'i>Wi 'fiit 1ıadret halinde dünyaya lia

bal ettirmeie çalııır. Yani dün
Yanın bir köfennde kendisine ay
aan bir muhit halkeder, bir aos
Yete yaratır. Fakat buna mukabil 
Weri olan emperyali.t hareket ye
niden harekete geçer. Bugün ko
loniler ve yan kolonilerle ana va
tanlar arcuındaki tez.ad bu rulaan 
iladuidir. 

919 da ıo•yali•t hareketi ham
leye g~mifti. So•yali•t hamlenin 
Yerini timdi ftlfÜt reaksiyona 
laamle halinde almak i.tiyor. 

Bugün dünyada gördüğünıüz 
IQfutik hareketler böyle bi; ham
le nöbeti devrini yQfllnlaktaJır
lar •• 

Soayal hamleler, mevsimler gi. 
6i İn•anlann önünden geçer ıri· 
der. c adrl Frtem 

I efrıka No. 38 

Kara Allala il.ola kırıldı 
Dinarlı galip sayıldı 

ı Yüzme müsa
bakalarında 

4 yeni rekor 

Solda~: Kara Ali Ue Dinarlı yan ya na maçtan evvel. Kolu kınlan Kara Alinin 38 inci dakikada vaziyeti. 

Kara Ali ile Dinarlı nihayet dün 
Taksim stadyomunda güreştiler. Tür
kiye baş pehlivanı Kara Alinin, ser
best güreşi gayet iyi bilen Dinarlı 
Mehmetle yapacağı güreşi seyretmek 
üzere üç bine yakın seyirci stadyoma 
gelmişti. 

AMATôRLER ARASINDA 
Bunların güreşinden evvel amatör

ler arumda mUsabakalar yapıldı. 
nk olarak 79 kiloda Ali Osman 

ile Yunus Emin karşıla!jtılar. Orta 
hakemi dünya birincisi Yaşar , yan 
hakemleri Mersinli Ahmetle Saimdi. 
Yunus Emin iki dakikada Ali Osmanı 
tuşla yendi. 

İkinci olarak 87 kiloda Seyit Ah
metle Abidin tutuştular. Orta ·hakemi 
yine Yaşar, yan hakemleri Sa1m ile 
Ankaralı Hi.laeyindi. On iki dakikada 
Abidin Tuşla Sevit Ahmedi yendi. 

Son olarak 79 kiloda Mevlutla İsa 
Abidin karşılaştı. Orta hakemi Çoban 
Mehmet, yan hakemler Ankaralı Hü
seyin lle Sadıktı. 

Mevlut iki dakikada tU§la galip 
geldi. 

KARA ALI - DiN ARLI 

Bunlardan sonra sıra gUniln en de
dikodulu maçına ~lmfştt. Doktor Bay 
Kenan Hüseyin, Kara Alinin bir hafta 
evvelki güreşte çatlıyan sağ kol 
kemiğinin henilz iyileşmediğini söyli
yerek güreşmesine müsaade etm1ye -
ceğini söyledi. Fakat evvell Dinarlı, 
sonra da Kara Ali ringe çıktılar. Or
ta hakemi Bay Mazhar, yan hakemler 
de Coban Mehmetle Bay Cemaldi. 

Hakem. Kara Aliye kolunun sakat 
olduğunu. bu itibarla gtlreşmemesini 
söyledi. Kara Ali gilre§tnekte ısrar et 
ti. 

Güreşin kırk beş dakika silrmesi 
iki tarafça kabul edildi. Kara Ali her 
on beş dakikada bir iki dakika istira
hat verilmesini teklif etti. Dinarlı 
Mehmet bunu kabul etmedi ve gilreş 
başladı. 

Kara Alinin doktor tarafından 
bantla sanım.ıs olan sai kolunu sakı
narak giireşti~i görüldü. Kara Ali 
hep sol kolu ile çalışıyordu. 

tik olarak Kara Ali Dinarlmm ba
~ını yakaladı. Dinarlı kurtardı. Tek 
kolla güreşen Kara Ali ikinci saldı
nşında Dinarlının kafasını yakalayıp 
yere attı ise de Dinarlı c:evik bir ha
reketle hemen ayağa fırladı. ikisi de 
avakta giireı:ıivorlar. Kara Alinin kol-

la hakimiyeti almasına rağmen Dinar 
lı da müteaddit oyunlarla Kara Aliyi 
yere yatırmaya, me~hur makaslan a
rasına almaya çahşİyor. 

Dinarlı bir aralık, Kara Alinin ka
f uın: iki bacağmm arasına alarak 
kıskıvtak tuttu. Kara Ali de Dinarlı
nm bacağını tuttu ve bu suretle ka
tasım .kurtardı. Kara Ali ayağa fırla
yıp Dinarlının sağ ayağını tazyike 
başladı. Dinarlı tehlikeli bir vaziyete 
düşmüştü. 

Ellerile yere vuruyordu. Nihayet 
kenara doğru kaçarak bu tehlikeli va
ziyetten kurtuldu. Bu sefer Kara A
li, Dinarlının kafasını bacaklan ara
sına aldı. Dinarlı bmıdan da fevka
lade bir ovunla kurtuldu. Ovun J.!ittik 
ce sertle~iyor .. Kara Ali cl11.ha h§kim. 
Dinı:ırh i1:1e eok dahR teknik ... 

Dinarlı bir ara Kara Aliyi basın
dan tutun yere atınrA Kara Ali kız
dı sert bir atılııda Dinarlının başını 
yakaladı. vere düşUrdU. Yirmi sekizin 
el C:akikada Dinarlı kendi ovunile al
ta dUştU, Kara Aliyi URrinden sa~ 
atmak ~sterken srrtı yere değdi. Ha
kem bir, iki diya saydı. fakat Dinarlı 
Uçü sayr.p~A~ kuı:taı:dı; Dinar 
1ı ;12 inci dakikad$ vlne bir tehlikeY"i 
~ftitfi\~~ lı.tftMei1~3a'ti)lttt. otuz 
sekizinci dakikava kadar iki pehlivan 
da rok sert J?Urestiler. 

Otuz dokuzunmı dakikada Dinarlı 
silpleks yaparak Kara Alivi yere at -
mak istiyordu. İkisi de şiddetle yere 
düştüler. 

AMAN DOKTOR 

Sağ kolunun Uzerine düşen Kara 
Ali, acı bir feryat kopardı ve Dinarlı 
nm altmdan fırladı. Sol kolu ile sa~ 
bileğini tutmuş, rinR"in üzerinde fınl, 
fınl dönüyordu. Doktorun bulunduğu 
tarafa koştu. Yere çöktü, gelen dokto
ra: 

-''Ah doktor, aman bittim .• divor
du. İztırabı çok mUthisti. Yerde kıvra 
nıyordu. Kolunun acısına dayanamı • 
:varak dişlerini sağ koluna ge<:irdi. 
Doktor kolu muayene etti. Çatlak ke· 
m.iğin kınldığmı söyledi. 

Yan hakemleri ve orta hakemi ka
rarlarmı bildirdiler. Bunlar~ g-örP. ~" 
inci dakikada Kara A 1i hakim güreş
m i~tir. Kara Alinin 25 nuvanına kar
sı Dinarlının puvanı 19 dur. Ancak 
Kara Ali, kolunun sakatlanması ile 
güreşe devam edememiştir. 

Bu itibarla Dinarlı Mehmedin hUk-

altın zincirini parmağına dolıyarak sor 
du: 

men galip ilin edilmesi lazımdır. Ni
tekim böyle karar verilerek halka bil
dirildi. 

Kara Alinin kolu sarıldı. !çeri gö
türüldü. Ve çağınlan sıhhi imdat o
tomobili ile Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırıldı. 

DINA.RLININ SôZLERl 
Güreşten sonra Dinarlı Mehmetle 

görüştüm. Dedi ki : 
-'' Kara Alinin kolu sakat oldu

pundaT\ g-üreşirken o kolunu tutma. 
dım. Bunu herkes gördü. Kolunun 
kmlması şöyle oldu: Ben onun kolu
nu tutmu~tum. Süpleks yapmak isti
yordum. Kolunu işletemiyordu. Bera • 
berce düstük o, sağ kolunun üzerine 
düştü. Bövlece sakatlandı.,, 

- Hakemlerin kararına ne der
sin? 

-" Hakemlerin kararına muteri
zim Puvan hesabı müsavi idi. Hal
buki hakemler do~ yanmıvarak pu· 
van galibiyetini ona verdiler.,, 

- Kırk beş dakikada ned.tn hıtira
hati kahtıl etmedin'! 

-" Kara Ali alaturkac1<hr. Onlan 
bir kaç kafakol kaptıktan sonra 
~öyle bir dolaşrr. dinlenirler. Ben ala
turkacr de~Um. Din1rnm.eden. hunır
mı vormak ve yenmek isterim. Lon
dosla Amerikada iki saat l?Ureştim.,, 

- Cim Londosla müsabiı.kanız ne 
zaman? 

-'' Bilmivorum. Bf-lM-·veve gelen 
bir telg-rafa göre. ô evliilde ·gelecek
mis. :Kendisini tJ\bii bPltlivorum. Beni 
Vun::ınishna ra/Jırdı. (!ittim, güreş • 
tim. ~inıdi s1ra onun .. ~norcu olan SÖ· 
ziinii tııtar. bımıva grHr. ben·mıe gU
re~ir. }. rtık benimle P.iir<'"'lllemek için 
de bir h'>.hane kalmam1stır ... 

- Cim l.JOndosu venebilecek mi-
sin? -

''- Buna vii7..de vii?. Pl'l'\inim. Snor
cu kardeslerimin S?özU öniinde s1rtını 
yere getireceiTim Bu güreş en iddiah 
giireşi,..., olacakhr ... 

- r.;"' T ,onnrıoı .... elmP'7.,P ... 
-''Dedim va bir snorcn verdiiH 

sözi\ tı•tsır. R,,,. .. rlan ~e1eceğim diye 
gitti. Gelir t:- hii ... 

~ervette. hir. bir ı:ıevd0 aöziim vok. 
Büti\n emePm valnız Cim Londosu 
yerınıekt.ir. ·· 

Simıii tam fornıumda,mn, vani tam 
gti"eonhHP"Pk va.,.ivette,,im .... : 

TEKIRDAÖL1 GELMEDi 
Dün Dinarh Mehmet. Kara Ali gü. 

kendi üstünde kalıyormuş. Eskiden bi
rer altın madeni gibi kazanç getiren 
bağlar şimdi birer hayırsız evlat gibiy-

mİ§. 3atmak istesen satrlmazmıı. işlet· 
sen zararlı imiş ve işletm:sen ölüyor-, 
muş! ... 

İstanbul su sporları ajanlığınm 
tertip ettiği 936 senesi yüzme teşvik 
müsa.bakalan evvelki gün Modada 
başlamış, dün bitirilmiştir. 

Senenin ilk müsabakası olmuma 
rağmen bu yüzmelerde yeni rekorlar 
yapılmıştır. 

200, 400 ve 1500 metre rekortmeni 
Galatasaraylı Halil gene kendisine 
ait olan ayni mesafelerdeki Türkiye 
rekorlarını kırdı. 

Gene Galatasaraydan Orhan ken -
disine ait olan (100) metre rekorunu 
kırdı. Ayni mesafede ikinci gelen Ha
lil de eski rekoru kırmıştır. 

Bu mesafede de elde edilen yeni 
rekor l, 3, 4, dür ki Balkanlarda 
komşularımız içinde bizi ikincilik mev 
kiine çıkarmaktadır. 

Çünkü yalnız Yugoslavlar olimpi -
yatlarda 1, O, 6 ile yeni bir Yugoslav 
ya rekoru yapmışlardır. İlk teşvik mü 
sabakalannın dört yarışında elde edi
len bu rekorların yüzme birincilikle
rinde daha iyi dereceler yapmalan 
beklenmektedir. 

Bu arada küçükler arasında yüzme 
yanşlan yapılmış ve bu müsabaka
larda da şayanı memnuniyet derece • 
ler elde edilmi§tir. 

Bilhassa (100) metrenin (1, 15, 1) 
lik derecesi çok iyidir. 

100 Metre Serbest: 
1 inci Orhan. (G. S.) 1, 3, 4 yeni 

Türkiye rekoru. 
2 inci Halil (G. S.) 1, 3, 6. Bu da 

eski rekordan yüksektir. (Eskisi (1, 
5, 8 dir.) 

3 üncü Beykoz 1, 9, 3. 
4 üncü (G. S.) 1, 9, 3. 

100 metre Kadınlar: 
1 inci Simon (Beykoz) 1. 30, 1 
2 inci Vecihe Beykoz 1, 59. 
ıoc Metre Sırtüstü: 
1 inci Fikret Beykoz 1,33 . 
2 inci Mekin Beykoz 1,41. 
3 üncü Hamdi t. S. K. 
400 Metre Serbest: 
1 inci Halil (G. S.) 5,21,2 yeni Tür

kiye rekoru. 
2 inci Mahmut (G. S.) 5.51. 
3 üncü Beykoz Bülent 5.52. 
Halil bu mesafeyi yüzerken (200) 

metrede de yeni bir rekor yapmıştır. 
! x ı,oo Bayrak varışı: 
1 inci Beykoz takımı. 
2 inci Galatasarav takımı . 
Küçükler arası 50 M etrr.: 
1 inci İbrahim Beykoz 85. 
2 inci Serkis Beykoz 38. 
3 üncü Kemal Bevkoz 40. 
100 Metre Küçükler arası: 
1 inci Mustafa (G. S.) ı .ı!'l,1. 
2 ir.ci İsmail CG. S.) 1,20, 7. 
3 üncü Remal Bevkoz. 
4 üncü Kemal (G. S.) (Bu çocuk 

henilz 9 ya.qındadır). 
Pazar pitfrü 11apıüsn 1riizmelerin 

Teknik neticeleri 
!00 M ~fre Serhe.<ıt: 
1 inci Halil (G. S.) 2.26,6 yeni Tür-

(Lütfen sayıfayı çeviriniz) 

resinden sonra Mülavim ile Tekirdağ
lı Hüseyin gilreşerf"klerdi. Gazete -
lere her l?Un siltun sütun mekhın gön
derip biiUin pe}ıliVJı"l:ıra mevdan o
kuyan Tekirdaifü HiisPvin. snn dR· 
kikaya kadar beklendi. Meydanda yok 
tu. 

Miilavim pehlivanı gördüm: 
-'' Görüyorsunuz va! Bi7im rakip 

bu hafta yine P-Plmedi. Artık ~azete
lerde bana ve diğer pehlivanlara mev
dan okuVLşuna nf" demek lazım geldi
ğine siz karar verin .. ,, 

Yekta Raeıp Önen 

Yorgancılar çartısmda küçük bi. dillc
kanda dan sattığını ona anlatmıştı. 

Aziz ayrılmak istiyor, fakat Cemal 
Darıcı ona yeni şeyler soruyordu: 

- On iki yaırnda bir oğlum var. 

YA1.A N: KA D\l:\.C.AW KAFLI 

- Ne iyi tesadüf 1 Mademki Ham
burgtan geliyorsunuz, her halde bile
ceksiniz, bu yıl piyasa nasıl gidecek? 
Ben doğrudan doğruya Avrupa ile İ§ 

yapmıyorum amma fzmirdeki fiyatlar • 
da, oraların istekli olup olmamasına gö
redir. 

bmirde bağcılar ve çiftçiler,- mah
sullerini hanlara götürürler. Hancılar 

bunları bir komisyon ve kapı parası a

larak toptan satarlar. Ayni zamanda 
mahsul olmadan önce, çiftçiye faizle 
para verirler. Aziz bunların köylüden 

Hamburga göndermek istiyorum. Nasıl 
yapayım? Ne zaman yollay:m? Bunu 
sizden iyi bilen olamaz. Ne dersiniz, ba· 
na bir akıl verin 1 

Söylediği sözde o kadar doğru idi 
ki onu tasdik etmekle kendi görüı ve 
duyuıunu da anlatmıı olacaktı: 

- Yerden göğe kadar hakkınız var. 
llıarr için Nil 11.e ise İzmir için de (in
bat) •tafı yukan öyledir. 

Karpıındaki adam san~i bunu fır

lat bilmit. hemen kendisini tanıtmııtı: 
Kuru üzüm üzerine ahı verit yapı -

}'ormuı. Bir de han itletiyormll§. Adı 

<Cemal) mit· (Dancı oğlu Cemal) fir. 
!basile çalıtıyormut. 

Aziz bu adamı ve bu firmayı hiç de 
l'abancı bulmadı. Hatta hatıralarını ıöy 
le derinlere doğru yokladığı zaman 
}>ÜzünU bile tanır gibi oldu. 

O da kendisini t:ınrtt1. 

Cemal Dancınıh katlan kıvrıldı ve 
ıözleri bilyüdü: 

- Remzi Akçanın oğlu ha! .. Ne te

sadüf!.. Hamburgda, tahsilde olduğu -
nuzu söylemişlerdi. Şimdi hatırlıyorum. 

Hatti babanızın yanında da sizi gör

müttüm vaktile ... Siz beni hatırlıyor 
musunuz? 

- Hatırlıyorum. 

- Siz hatırlarsınız elbet .. Çünkü o 
zamandanberi ben apğı yukarı hiç de

ğişmedim. Fakat siz... Siz büsbütün 
batka bir insan olmutsunuz 1 Ne bü
yük fark! Bunu kendiniz hiç tahmin e-ı 
d•r misiniz! O zaman ufak tefek zayıf 

bir çocuktunuz! .. Şimdi ise boylu ı><>i· ı 

lu, güçlü kuvvetli bir delikanlı ... 

Azizi baştan ayağa kadar gözden 
geçiriyordu. 

'Rirdenbire sözil değiıtirdi. Saatinin 

Bunlarla hiç uğraşmamıttı. Buna 
rağmen onu büsbütün bot bırakmamak 
için değersiz bir iki söz söyledi ve ili· 
ve etti: 

- Dersler ağırdı. İmtihanlar da zor 
oldu. Vakit bulamadım. Zaten, biliyor
sunuz ki babam da doğrudan doğruya 
Avrupaya mal göndermez. 

- Evet. biliyorum. Hesaplı adam ... 
tı adamı .. ilerisini dütünüyor ve görü
yor. Bazı türedi tüccarlar gibi alabil • 
diğine a~rlm1yor. Takdir ediyorum. 

Son buhrandan acı acı bahsetti. U-ı 
?.iim fi~·atlannrn ~ok düat!iğünü, bal· 
crlara avans olarak verdiği paralan a-l 
famad1ğtnı. atmak ümidi de olmadrğmı 1 

"'Ö·•'edi. ı 
Ona borçlu olanlardan bir ~oklannır. 

mallarını satılığa !:'kanyormuı anuna. I 
!!10Jteri bulunmuyormuı ve bu yüzden 1 

aldıktan komisyon, kapı parası, faiz ve 
sairenin yüzde kırk, elli ve hatta yüzde 
yüz kadar yüksek olduğunu biliyordu. 

Cemal Darıcı bu paralara "avans!,. di
yordu. 

Demek ki bu da bağcının ve çiftçi
nin kanını birer sülük gibi emen o ya-

man faizcilerden, hancılardan biriydi. 
Onun tombul ve kırmızı yanaklarında, 
cebindeki altın saatin altın kordonun -

da, kocaman göbeğinde, sırtına giydiği 
lngilh lrnm~tı·ndan elbi!!e ile ipekli göm 
tekte kirn bilir kac ~~v.,Jl•nın aırn te· 
ri, kanı ve canı vardı! 

Şimdi daha iyi hatır1ıyordu: Baba
sı, Cemal Dancırun on yıl kadar önce, 

Aziz dütünce ve görüılerini kısaca 
söyledi. 

Cemal Dancı gene kendisinden bah· 
sediyordu: On beJ yaşında bir km da 
varmış. Kız lisesine gidiyormuı. Zeki 
ve çalrıkanmıı. Onu da Avrupada o
kutmak istermit arnına, güzel olduğu 
için çekiniyormut. Ne de olsa yabancı 

yerlere onu yalnız başına yollamak dot 
ru olmazmıı. Hem Avrüpada kızlar pek 
çabuk baştan çıkarmış. Hatta oraya gi· 
den erkeklerin bile çoğu dersten zı,._ 

de eğler.ce ile uğraş•yorlar. koll:ınna 

birer hizmetçi veya garson kızı t2karak 
ııeliyorlarmrı. Sonra da burada kanla· 
rile ... 

Sfö·ü uzattıkca uzatıvordu. 
Aziz sıkılmağa başlaıv·ştt. 

(Arkaaa tHD") 
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ESRARJ iSTANBUL- Senfonik musiki plik 
19 haberler. 10,15 muhtelif pliklar. 20 
keman ve viyolansel solo (plak). 20.30 
Stüdyo orkestralan. 21,30 son haberler 
Saat 22 den ıonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis ıervisl ve
rilecektir. 

Milletler Cemiyeti nas 
Yeni Şer/ok Holmes Alen Dıksonun 

lieyecaniı Maceraıar1. 

ıslah edilecek ? 
.. - - - - --- - - - Almanyadan bütün komşularile ade 

tecavüz misakı yapması istenece 
Yazaı.: Arnauld (ıalopın -23-

- Hayır, görmedim, dedim. 
- Oo 1 dedi, bu sabah ammada ıeç 

kaldı! Saat dokuza geliyor be 1 
- Neredeyse gelir. 
- Diin gece yine içmiştir muhakkak. 
Giılerek: 

- E ne yaparsın 1 dedim. Postacılık 
zor i• Arada sırada bir iki tane yuvar
lamalr ki aklı başına gelsin insanın. Siz 
içmez misiniz hiç? 

Hizmetçi gülmeğe baıladı: 
- Tabi[ ara sıra içerim. Hele bugün 

ve yarın istediğim kadar içebilirim. Bay 
üç gün evde yok. Fırsattan istifade ... 

- Zabit değil mi sizin Bay? Geçen 
gün gördüm galiba. 

- Evet, zabit. Uç gün baıımdan ek -
sildi çok şül$ür. Ama öteki var yine. O
nun da ötekinden aşağı kalır yeri yok 
ya. Bunlar sizin, benim gibi insan de -
filler. Öyle fena muamele ediyorlar ki! 
Baıka bir yer bulsam vallahi bir gün 
dunmyaca~ım. 

- Öteki de zabit mi? 
- Hayır, zabit değil. Ne İ§ yaptığı -

m bilmiyorum doğrusu. Sade bağınr 
çağırır. 

- Evde kadın yok mu hiç? 
- Var bir tane. O da boyuna tika-

yet eder durur: Yok yatağı fena yaprl
mıı de. yok odanın köşesinde toz kal -
mış da, mutfak kirliymif de v.s.. Ben 
evde hem hizmetçiyim, hem ahçıyım, 
hem de bahçıvan. Her şey benim Uze -
rimde. 

1t bulsam çıkıp ıideceğim dedim ya? 
O.Jiba benim gitmeme hacet blmıya -
cak, kapı dıpn edecekler beni. Bir dal-
1".avuğun birini bulmuılar. Aralan yağ
lı ballı. Alacaklarımı versinler de, val -
'hrtTt tıstelik bir de katmerli ıellm ça -
l·•rım da öyle ~ıbı nn ... Hem nten ben 
h kiki tngilizJerin yanmda çaJrımak is
terim. Bu ecnebiler bq para etmez ... 

- Uzun zamandanberi mi buradası -
nız? 

- ~Jecek hafta dört ay oluyor. 
Bana her ıeyi istediğim gibi öğrete

cek bir adam bulnıuıtum nihayet. Ev
dekilerden yaka silkiyordu. İçkiye de 
fazlaca dütkün olduğunu anlıyordum. 

Bundan iyiıini nerede bulacaktım 1 O -
nunla dost olmak ftime pek yanyacak
tı. 

- Sizin de itiniz ıUç, delil mi? de
di. 

- Evet, oldukça güç. Fakat, biliyor 
musunus, dinlene dinlene çalı§!Yorum. 
Meseli timdi bakın, töyle bir dinlene -
ceğim. Biru da yemek yiyeceğim. E -
fer siz de isterseniz .. 

- Vallahi çok iyi olurdu ama, pos -
tacayı bekliyorum. Bizim Bay, zabit de
iil, iftcki. bir yerden bir mektup bekli· 

kiye rekonı. 
2 inci Orhan (G. S.) 2,36. 
3 Unrü Mehmet (G. S.) 2,39 
100 M me Bat1anlar: 
1 inci Simon Beykoz. 
2 inci Vecihe Beykoz. 
!Of> M eıre K urbaqıılama :-
1 inci Mekin 3.H.2 yeni latanbul 

rekoru. 
2 lncı Tur~t Knramürscl. 
3 llnen Vehao Bevkoz. 
4 Uncu Taci (G. S.) 
Ru nnKm rekoru Karamürselli Yu-

yor. Mektubun kutuda kalmamasını ve Polla Haberl•ri 
hemen odaaua ıöturmemi ıôyledi ... 

- O halı.le b.ttka zaman ... Balık tutarken .• 
- Bu caodede bir kaç &ün daha ça-

lıpcak mıııruz? Beqlerbe11ınde bir çocuk 
- Evet, en apğı bir haft.ı. 
Hadi Allaha ısmarladık. Gideyim ye- den12e diJıerek boluldu 

mek yiyeyım. Yalnız, ıu küreği bir yer- Beylerbeyinde berber Ahmet Fe -
de aaklıyabilir miıiniz? rid n oğlu 10 yqmda Mahmut dün 

- Hay hayı Şuraya çitin yanma ko- aabah çöp iakelealnde balık tutarken 
yayım. Elinizi uzatır alırsınız. Yahut muvueneaini kaybedip denize dUımU 
isterıenb içeride eaklıyayım. Zile Uç kaybolmuttur. 
kere basarsınız. Sizin geldilinizi anla _ Çocuğun akıntıya kapılarak boğul 
nm. Bakın, töyle, üç kere kısa kısa ça- dufu anlatılmaktadır. Ceset buluna · 
larsmız zili... A 1 zil çalmıyor f Anla • mamııtır. 

dım: tel kopmuı. Ne zamandanberi pas- ÜST KATTAN DÜŞTÜ - Gedik 
lanmıştı. Ha bugün değiştireyim, ha ya- pa.::Jada Ahmet efendi sokağında otu· 
rm derken kaldı gitti. Çocuklar çekmiş ran Karabet sarhoş olmuş, apartıma 
koparmıı olacaklar. Bu taraflarda öyle nın ilst katından sokağa bakarken 
arsız çocuklar var ki f Hep kapıların dilşmilştUr. 
zillerini çalıp çalıp kaçıyorlar: Neyse, Ağır surette yaralanan Karabet, 
ıeılenirıiniz bana. tıitir gelirim. hastahaneye kaldırılmı§tır. 

Kürelimi adama verdim ve hemen KAÇARKEN YAKALANDI - Bü 
çekildim gittim. Cebimdeki mektubu yUkadada oturan avukat Hilsametti • 
okumağa can atıyordum. nin hizmetçisi Ze~r~. evden 10 bilezik 

Yürüye yUrUye eve geldim. Odama çalmıg, vapura bınıp kaçarken yaka-
i · h lanmıştır. g rer gırmez emen masaya oturdum .. 

Cebimden mektubu çıkardım. Açtım. BİR SAB~KAL~ YENİ tŞLE-
Fakat birdenbire donup kaldım: Rl - Kadıköyde Enunbey sokağında 

Mektup felemenkçe yaztlmı§tı. Ben oturan Hüseyini~ evineb' sabalıkalıla~k: 
bu dı'lden z k d 1 d dan Bahaettin gınniş, ır p to, ı ı erre a ar anamaz ım. . 

Sundag Ekaprea 11azete•l ılga.'ii 

nwhablrl JIGZıuor: j 
ı...-mz kabinesinin harici .1iyaset İ 

işleri komitesi azaları tatillerini )a-ı 
r ı da bırakarak bu ayın sonunda bir 
toplantı yapacaklardır. 

Konuşulacak hayati mes~leter 

şunlardır: 
1 - Avrupanın sulh pllnını hazır •. 

lamak üzere Lokarno devletlerinin 
4 

ıelecek toplantısı. ı 
2 - Milletler Cemiyetinin ba9tan 

başa ıslahı 
Hariciye nazırı B. Eden de k•sa 

bir tatilden sonra hafta son'f da va. 
zifesi başına dönecektir. 

B. Edenin derhal mütehusıslar•nı 
toplıyarak meşgul alacağı iş, aıelerttk 

ay Milletler Cemiyeti konseyi asam. 
blesinin içtimaı için hazrrlanmıt olan 
pli\nJarı müzakere etmektir. 

Anlaşıldıtına göre, Milletler Ce. 
miyctinin baştan başa ıslahı sırasın. 
da bilhassa şu mühim mesele görü. 
şülecekttr: 

1 - Ekonomik ve askerf zecri ted. 
birlerin tatbiki hususunu katiyen tah. 
dit etmek. Meseli belki de yüzde 
yüz ittifak olmayınca Milletler Ce
miyeti azası zecri tedbirleri tatbtka 

teşebbU. dahi etıviyecekür 
2 - Milletler Cemiyeti azası 

milletleri "mıntaka" lara ayırın 
ki bu suretle her mıntaka mens 
rı sulh teşkilltın ın bir tarafını 
hUt altına almış olacaklardır. 

Bu şekil dahilinde milletler 
lar halinde toplanacak ve hepsi 
di mıntakaları dahilinde ıulbqn 
hafazatsından mesul olacaklardı 

Netice itibarile bu, Milletler 
miyetine ba~h bir sıra sulh ın 
deleri akdetmek suretile tertip 
lecektir. 

Milletler Cemiyeti misakı V 
muanede~inden ayrılaeaJd· r. 

Bu son deiişiklik, Almanyayı 
!etler Cemiyetine sokmak içindi 
Eden bilhassa dikkati bu nok 
temerküz ettirecektir. B. Ede 
manyanın bu son baharda Mil 1 
Cemiyetine rtrmlı olmuını latl 

Lokarno devletlulnin konf e 
teşrinienelde, belki Londrada t 
nacaktır. Bu toplantının ıayMi 
ki Lokarno muahedesi yerine ye 
muahede hazırlamaktır. 

Almanyadan, bütUn kom~ul 
hemen bir ademi tecavüz misakı 
etm•i istenecektir ... 

Maamaf'h b' t "b d . d altm yüzük, 39 lira ve bazı eşya çal-
ı ır ecru e e eyım e - E h 

dim: Lugati açtım, bazı kelimeleri an. mış, kaçarken yakalanmıştır. ~ lngiliz Kralının taç 'Romen rkanı arbiqe 
ladım, fakat bir mana çıkaramadım. BiR KAVGANIN SONU - ~yog gil}me merasimi reisi tieVa1'10flaga gelİ 

Bu mektubu kime tercüme ettirebi • lunda Sazlıderede. oturan Hayatı ile 
tirdim? Simon kavga etmışlerdlr. Simon sopa Dünkü posta ile ıelea lastllı ra- D~yli Meyi 11f1Zm•i VarfON 

. . ile Hayatiyi dövmUş, kavgaya kan- zetelerinde okunduğuna göre JnJffl- lıablri gazıgor: 
Bır~bire aklıma geldi: Old Kon - fail Hayatinin kansı Dllberin de kar- tere Kralı sekizinci Edvardın taç giy. "Romen ilin edlldiiine ıör 

ton. caddes~de Belçik~h kitapçı vardı. nma bir tekıiıe vurarak yarala.nµştır. me merasimi için o kadar uzun bir manya erkanı harbiye reisi Gen 
Bu ihtiyar kıtapçıdan hır kaç kere kitap Dilber hamile olduğundan sancılan yol planı çizilmiştir ki ~mdiye kadar Sansonoviçi, Fransız erklnı ha 
almı§tım. Bu adam bana beklediğim mıt. hastahaneye kaldınlm:rştır.. tctviç planlannın en muf~lını teş. reisi General Gamelinin ziyareti 
yardımı edebilirdi. ÇUnkU Felemenk ti- TAŞLA YARALADI _ Çenberli kil etmektedir. olarak l..ehlırtana gitmek Uzerd 
sanı. e BefçDca dili apgı yultan ayni taşta oturan Halil Malımutpaşada kar Taç giymiş Kralın alayı hiç bir Lehistan ve Romanya asie 
dildır. puz satarken hamal Niko ile kavgaya sokaktan iki defa geçmemek Uz.re ittifakla bağlı bulunduğuna g6r 

Hemen arkamdaki eski elbiseleri çı- tutuşmuttur. Niko ta§la Balili kolun- uzun bir yolu takip edecektir. ziyaret si yut mahafilde mani da 
kardmı. · Temiz elbiselerimi giydim, ki- dan yaralamıştır. Böylece imparatorluiun ber tara. likkl •dilmektedlr.,. 

tapçıya koıtum. SOKAKTA OYNARKEN _ Fatih tından gelmi olan halk, taç gtymlş -------------ı 
İhtiyar kitapçr, mutat hilAfına, ki - tc Şemsettin Molla GUrant mahalle- kralı görmeden dönmiyeceklerdir. bundan evvelki Kral Jorjun &'• 

tap raflanmn tozunu almakla meıgul- sinde oturan Habibin iki yaşmdaki Alayın geçeceği yolun uzunİqfu, yolun iki mislidir. 
dü. Beni &örünce elindeki toz tüyünü oğlu Remzi sokakta oynarken Ahme ------------------------------t 
bıraktı, "aafa geldiniz,, dedi. dın otomobm aıtmda kaıarat muhte- lstanbul Defterdarlığından: 

Sonra illve etti: lif yerlerinden yaralanmıştır. Çocuk 
- Nerelerdesiniz? Hiç gözükmez ol- hastahaneye kaldırılmıştır. Muham1'len k 

dunuz... Galiba İ§iniz çok, Miıter Dik - Lira 

rUlmemiı tekilde çoğaldı. Sanki bütün lstanbul Komutanbgı Oaküdar lhaaniye mahallesi Sulta niye aokaiı eıki 36 
ıon. Bugünlerde hırıızlar, caniler gö • ı .., 
haydutlar Londrada birleıme&i arala • Satmabmı Komia~a tlinlan mükerrer 430 metre ve 95 deaimetre murabbaı ara:ı-
nnda kararlaıtınruılar. tama 

''Yeni çıkan kitaplardan iıtiyorau _ Ankara haıtaneai için 112 ka- nrn mı: 
nuz galiba ... lyi ettiniz de geldiniz. Uç lem alet Mbn alınacaktır. ihalesi Fatih Sofular mahallesi Pqtiıulcı hanı derunu eski 
yeni kitap geldi. Sizi son derece alaka- 2 teırinieVYel 1938 cuma rünü ta· Z, 4 yeni 4, 6 sayılı arsanın tamamı: 
d~r eder. G~~e~eler methede ede bitire- at 15 de kapalı zarfla yapılacak- Fener Tahta minare mahalle ve caddeıi eski 23 yeni 
nııyorlar. BuyUk romancı Amold Na- br. Muhammen tutarı 5749 lira 29 1 d 1 f 37 &/120 h' ·• 

h' il · ı· H sayı ı o a ı arının , ıs ıeaı. nout un ç yenı po ıs romanı. emen 25 ku t Şartname • h .. 
okudum. Beni bilirsiniz: Ben elindeki k • ruı ur. d .... 

1
1
b1 • 1~r ıuf n Osldidar lcadiye mahallesi Yeni ıokak eıki 3 yeni 9 

bü . omısyonumuz a ıoru e ı ır, ı .. • • 
kitaplann içinde ne olduğunu ı mı - teklilerin 431 liralık i!k teminat sayılı odalı dukklnın 2/ 4 hı11eaı: 
yen kitapçılardan değilimdir. Ben hep
sini okurum. Okumuı olduğ1,1m için si- makbuz veya mektuplarile bera· Boyacıköy Yeni sokak eıki 9 ıayı ·ı 1C6 metre mura~ 
ze bu Uç kitabı tavsiye ediyorum. lgte ber 2490 No. lu kanunun 2, 3 cü baı arMnın 1/ 3 payı: 
bakın şunlar : "Kırmızı Sandal", «Yetil maddelerindeki veaaikle beraber Kupneuk Bakk11l ve lcadiye sok .. kları eı~i 51, 53 
Parkın. Esran>, "Kurşuni pardesülil a- ihaled~n en az bir ıaat evvelint yeni 5, 64 saydı eY ve fırının 114 payı: 

dam.,. kadar teklif mektuplarını Fındık Mercan Büyük Yeni han ikinci kat reni 49 ıayılı od~ .. 
( Arkll8t var) hdak"ı komutanlık aatıııalma ko 

nın tamamı: 

,,,. 

215 

81 

782 

750 

27 

300 
,,.. _____ .,.P•az-"rt_n_i.,..•5•A•L•I .... miıyonuna vermeleri. (228) 

Takvim ~Ağuıtos 2~Atuatos ,,. "' • Yukarıda yazılı mallar 4 - 9 - 938 cuma günü ıaat oıı dö 
6 c. Ahır 7 c. Ahır Ordu ııhhiye ihtiyacı olan 3 pefin para ve açık arttırma ile aa tılacaktır. Satı§ bedeline istik 

519 !; 20 çeıit müıekkin iliç satın alınacak· dahili ve yüzde bet faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. lıt sufa aittir. •---===--z= 
Kilçi4kler araauW.a 50 metre kurba-

ğa'lama: 

1 inci Efdal <G. S. l 47.1. 
2 inci Vedat <G. S.l 47,4. 
~ tlncU Ferdt fG. S.) 48. 
8ırtil.ıtttı kiicilklcr 50 mrlre: 
l tnrl 'J{~mAl :P"v)rn'! 4". 
? İT\Cİ fı:ınıail <G S ) 49,6. 
3 iincü GUltekin t. S. K. 49 6. 
1" 11n -,rır.fre ırtrr7 ""t: 
1 inr i Halil (G. ~ ) 21 59. Yeni 'nlr-

Jrf••" rekonı. 
2 ·.,,.i Pnlent Ff!ykoz ?.t :-:ı5 2. 
~ ., ... ..;, F' t'Pt Bevkoz 25,4.4. 

T """'"1'"' at1mna: 
1 inci Fahri Bevkoz 16? 09. puvan 
2 i'ıci Sadi (G. S.) 158.09. 
~ ncU Seret <G. S.) 88.62. puvan 
Y 7.lllele~n BOnra yapılan (G. S. l 

(Be koz) kUçUklan arasnıdaki suto
rıu mthıakkumı 2 - 3 Galatasaray
hlar kazandılar. 

Otla dotUf\' 
GllD batıtı 
Saba?! nllmu 
Ofte OIUDUJ 

Ddıııtt ııamu 

A qam namuı 
Yatn ~· 
lmaak 

Yılm geçen gtlnler1 
Ydm kalan &11nlerl 

HA J; K 
OPERETi 

Bu akf&ID 21,4!5 

ŞiRiN TEYZ 

Operet 2 perde 
2 tablo 

ıs.s~ 18 54 tır. ihalesi 2 tetrinievvel 1936 lilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden e 

1 ~ ~~ 1 ~ ~: cuma günü aaat 14,30 da açık ek· yatırarak Milli Emlik idareıinde aıüteıekkil ıabt komiıyonuna 
16.0:l ırı.oı siltme ile yapılacaktır Muham racaatları. (F.) (51 
18.51i 1854 men tutan 1584 liradır. Şartna· ----------------------------; 20 .~ 5 20,3!l 

·~~~ ~~~ ;ö::ıe~~~1•10~1ı!~:;fn°~~:~~!~ Denizyoliarı işletmesi müdüriüğündeı 
12

8 1 ~7 lık ilk teminat makbuz veya mek

tuplarile beraber belli gün ve aa 
atte Fındıklıda ~omutanlık ıatın· 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(230) 
• • • 

Gülhane hastanesi ;htiyacı olan 

58 kalem bevliye aletleri satın a · 

lınacakbr. lhaleıi 2 teşrinievvel 
1936 cuma aünü saat 14 de asık 

idaremizce iıtiır.al harici kaim ıı Ye eıkimit bazı eıya ve ma 

me, bir kıımı gümrüklü ve bir kı ımı rimrüksUz olarak pazarh 
ıatıta çıkarılmııtır. Pazarlık 27 - 8 - 936 günü saat on da: 
idare Levazım tefliiinde yapılacaktır. istekliler 19raiti öireDll 

üzere her ıün levazım ıeflijine müracaat etmelidirler. ( 490) 

eksiltme ile yapılacaktır. Muham

men tutarı 1182 lira 50 kurathır. 
Şartnamesi her gün komisyonu· 

muzda ıörülebilir. latt•ldilerln 89 

liralık ilk teminat makbm ye 
mektuplarile belli ıün ve MI 

Fındıklıdaki komutanlık,. ı 
ma komİlyonuna ıelmeı.L (Z 
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Dil karaltayına davetli ve 1 Devlet Demiryolları ve Limanları_.-işletme J~ 
Umum idaresi ilanları · ~ 

1 iye olanların adları ismi, muhammen bedeli apiıda yıu:ılı malzeme 5 -10 - 1936 

(1Jap tlllnldJ aayılanu:ıtla) l 
B&y Hakkı Nezihi (Ticaret odası 

lenaj §Ubesi mUdilrU), Bay Halim Ba· 
~ K\Ulter (vakıflar direktörü), Bay 
llaıim Sabit Şibay (sabık müderris
lerden), Bay Halit Fahri Ozansoy 
f6fretmen), Bayan Mahiruz (direk
tör), Bay Nazmi Sonçağ (öğretmen), 
ltay Btlıleyin (eski öğretmen), Bay 
lluiıeyin Daniş (mütercim), Bay Hü· 
le;yin Kazım Özdil, Bayan Hilvcyla Ül
leıı (öğretmen), Bay H. Ziya Günay 
Bay İbrahim Çağlar, Bayan İffet Ha
lbti Onız, Bayan İffet Hüsamettin 
<~tmen), Bay Ihsan (öğretmen), 
lta"y İsmail Hami Danişment, Bay 111-
l!ıail Kemal Karabel (öğretmen), Bay 
~ Şerif Bayçm (öğretmen), Ba
)'an Katime Bendereli (öğretmen), 
l!ay Kazim Sevinç Altmçağ, Bay K!
ıinı Yada (riyaziye öğretmeni), Bav 
leenan Akyüz (öğretmen), Kevork B. 
~inıkeşyan (öğretmen), Bayan Larnin 
u-gen (öğretmen). 

Bay Mitat Gören (Robert kollej), 
&a.yan Maide (üniversite p. c. :n. me
lııııu), Bay M. Ali Gökberk, Bay Me
hc Sayar (profesör), Bay M. Cemil 
Soran, Bayan Mefharet Tlizün, Bay 
lı.ehmet Sadık Aran (öğretmen), Ba 
)an Melahat Saraç (bat öfretmen), 
l!ayan ~ryem. Bayçm. Bay M. izzet 
trk (öğretmen), Bay Muharrem Ze
tt Korgunal, Bay Muhit& O. Onay 
(direktör), Bay Mua, Bay Nurullah 
~ta, Bay Numı, Bay Nezvat Tando
!5iUl (Ankara valisi), Bay hmail Hak 
in (ilk tlJdrisat umum müdürU), Bay 
.\vııi Yua.rç (orta tedris&t umum mu 
diıru), Bay Sadri Aka (Ankara emni
~t direktörü), Bay Ekrem Fuat Ça
'"IL!l oğlu, Bay Ekrem Sevencan (İll -
~bul yarpbayı), bay Ekrem Şibay, 
Q&y Hüdai (lstanbul yarli bayı). Bay 
~yin Kuı.ey, "Bay İbrahim Hakkı 
.\kyol (ordinaryUa prof.), Bay Orhan 
~gay. Bayan Meliha Sagay, Bay Hint 
lıyan ( di.f tabibi), Bayan Fatma Tay. 
fur, Bay AbdUrrahman Adil Eren 
Ost. baroeu duayeni), Bayan Rahmet 
~azıl ÖrkUn, Bay Rqit Devletgiray, 
~Y Y\ısuf Ziya (kurmay albay), Bay 
·~tırettin BanwıeI (Jrurm albay), Ba
~ Resmiye Erel (İstanbul tehir mec 
lisi azası). 

İstanbul, 22 (A.A.) - TUrk dil ku
t'unıu genel sekreterliğinden: 

Adresleri malbı ~ d~ 
laYı imnıltaya girme kartlan Dolma· 
bahçe sarayının Mat kulesi tarafmda
lti kapısı önünde bulunan mlllt saray 
lar direktörlilğü bfnumda dafrtıla • 
cak olan daveW, tl,e ve dinleyicilerin 
ldlan, sanlan qaflda.ld listede yazılı 
dır. 

Bu liıtede adı geçenler pazar günü 
'aat 10 dan 12 ye ve 14 ten 18 e ve 
tıazartesi gtlntl 11a&t 10 dan 13 buçu
ta kadar mUJJ an.ylar direktörlüğün 
11~ buJuııa.cak kunım memunına bat· 
\rtırarak hUV'iyetlerini isbat ile kartla
l'nıı almalıdırlar. 
UÇiincü Tiirk diZ 1curultayında. bu.lun
'>ıak istiy~ kunımumuza ma. 
'°<ıcaatlanndo kartlarını alacakların 

adları 
Bayan Mel•hat (doçent), Bayan 

~ahit Sım (Varlık mecmuası sahibi) 
~yan tcW (ölretmen), Bay Bedri 
~kiroflu (Eti Bank umum mtldllr 
bıuavini), Bay Abdürrahman (Temyiz 
bıahkemesi üyesi). Bay Cafer (Kül
tUr büaıılıft muhasebe direktörü), 
&a.y Hıfzı Oğuz Bekata (Çığır dergi
•i direktörü), Bay Behçet Kemal Çağ 
lar (Ankara anafartalar ca.d. Vehbi 
~han kat: 3), Bayan Saffet·Dengi 
(bigillzce doçenti), Bay Nuri Esmen 
L~ki devlet demir yolları ve liman 
~t um.um ınilfettlfl), Bayan Nuri
~ Alpont (Bursa kız 8fretmen okulu 
tt. öğretmeni)', Bay Osman Nuri Fe
~eci (öğretmen), Bay Eminittin 
teUkgöz (öfretmen), Bay H. Gancel 
<~en), Bay Kemal Emin Bara 
lklutür direktörü) , Bay Akın Kara -
t6z (~guldak guetesl ve Zongul
~ Karaelmu yazımevi tlyesi), Bay 
~vat Hakkı Tarım (direktör), Bay 
~ik Adalan (öğret:ıhen), Bay Rasim 
!~t ioleri direktörü), Bay Sadri Er· 
~rn. (müşavir), Bay Taha Toros (Top 
~ alayında ihtiyat zabiti~ Bayan A· 
ltalet Ayt\uıa (öğretmen), A. Teoman 
<rıUtus işyan), Bay Besim Savancı 
(direktör), Bayan Cahide (öğretmen) . 
~Y Cevdet (öğretmen), Bay Cevdet 
"llllih Çanga (Çine kaymakamı), Ba
)lll Fevziye Doğanya (Şakir Doğan 
~hn eşi), Bayan Hamide (öğretmen), 
~y Hasan Remzi Çitçi (Maraş mah
~ ua muavini), Bav İbrahim Cen 
tiı (yatılı talebe no. 66). 

Bayan Fatma. Ziya (Eski başöğ
~n), Bayan Fel'.Z&ll Ener Clst. 
l,lliversitesi hukuk fa. asistan), Ba.y 
b1ltret Su (Cavit Emin Enerin eşi), 
QQ.yan Fitnat Eke (Öğretmen), Ba • 
l'ati F'itnat Eke (öğretmen), Bay Fu
~~ Çclem (Beşiktaş spor caddesi). 
~l',f'uat öney (~iktaş spor cad -
~l), Bayan Hafi.ze Rüat (Be3iktq 
~Jkdede), Bay Hamit (öğretmen), 

Bayan Handan Seyhan ( cumuriyet l 
okulu yardirektörü), Bayan Mesrure! 
GUrbü.zel (Topkapı harici), Bayan 
Mersiye Kıvılcım (öğretmen Ortaköy'! 
Saadet sokak), Bayan Meliha Su ( öğ 
rctmen Beyoğlu 4 cü okul), Bay Maz
har Bosal (Doktor tıp talebe yiırdu), 
Bay Ma.tyon Torosyan (direktör Ka· 
dıköy), Bay Lec Kaf (Beyoğlu Tarla
başı 24), Bay Kenan Sarıel (fizik öğ
retmeni), Bay Kamil Akman (Çarşan 
ba Beyceiiz cad.), Bay Kadri Günöz 
(Talebe fst. üniversitesi), Bay İzzet
tin (Administratör Arnavutköy tram. 
cad), Bay Rahmi Yayla (C. H. P. il
y8nkunıl bqkanı avukat), Bay İsmail 
Hakkı (öğretmen lst. nnat okulu), 
Bay Ihsan Cemal (Nişantaşı Müradi
ye birinci yeni sokak no. 23), Bay tb 
rahim Hilmi Onuc (Adapazarı T. ti
caret bank. lst. ş.), Bay İbrahim Ba
tukan (talebe yüksek mühendis 344), 
Bay İhsan Krnşoğlu (Emekli binbaşı 
Aku.ray Yenikapı), Bay Misak Tatar
oğlu (direktör Kumkapı Bezciyan o
kulu), Bay Muhittin A. Ooğukan (a
vukat: Beyoğlu Tünel Ferhan apt.). 
Bayan Muazzez Aslan (Saray bekçisi 
Necip Aslanın kızı), Bayan Muarref 
(Pangaltı Nisbet eok. 19), Bayan Mü 
nevver 'öğretmen Nişantaşı 38 ci o
kul), Bayan Mübetşer (Beşiktaş spor 
cad. tıkeçel!i apt.), Bayan Mübeccel 
Ergun ( ~tmen Kadıköy Yoğurt -
çu), Bayan tttet Baysal (öğretmen 
Beyağlu 50 incl okul), Bayan Lntfiye 
Un..ı (öğretmen 39 uncu okul), Ba
yan MukaddM Sonat (Bomonti arpa
suyu aok. Marten ap.), Bayan Muaz
zez (sekreter 1&nayl ticaret bank), 
Bayan Rukiye Zaman (Zaman mağa
zası aahibi kızı), Bay Vehbi Okay 
(Takılm Feridiye civ. yeni kafa so.). 
Bav Abdullah Taymaa (dıt işleri 
bakanlıfl memurlarından Heybeliada 
kırmızı sok. 13.), Bay Hllml Ziya (ü
niversite f elaete doçenti !at.), Bay 
lbrahlm Hakkı (Dekan Maltepe)~ Bay 
Mahmut Koc;&k (Halkevl delegesi), 
Bay Cevat Hakkı (Hukuk ~uaaı 
sahibi), Bay Abdülkadir Erdinç (öğ • 
retmen 33 üncü okul), Bay Alaettin 
Nasuhi (avukat Sultanhamam), Bay 
Ali Başar (Kabata§ Akaraabalı sok. 
20.), Bay Ali Çorak (Strazburg üni -
ver11itesi talebesi Pangaltı poeta ku -
tusu 36), Bayan Aliye Yap.r (öğret
men Şişli Samanyolu), Bay Arif Ça
kar (lat. Aksaray Sofular no. 33), Bay 
A. Taşçı (Beyoğlu lstiklil cad. 233.), 
Bayan Avniye (Kadıköy HUklrimim), 
Bay .biz ( öfl'etmen ht. Ytıce Ulkt1 
11-i), Bay Babadir Alkm (talebe 
ytlbek öğretmen akulu), Bayan Bah
riye Kurt.an (Beykoz ilçebayı eşi), 
Bayan Behice .Artunel (öğretmen Ka
dıköy Moda cad. 15), Bay Cavit Uras 
(Başyar direktör Da.rUtşaf aka lis.). 

Bay GaHp Naşit An (öfretmen), 
Bay Gıyas Eağer (halkevi dil, tarih, 
edebiyat komitesi üyelinden), Bayan 
Mebrure Şeren (öğretmen), Bay Meh
met Va.hit Miııcller (mümeyyiz), Ba -
yan Nahide (öğretmen), Bay Nabll 
Burhanoğlu (Kitapsaray direktörü), 
Bay Osman Recai Ocak Cöfretmen), 
Bay Reşat (öğretmen), Bayan Saba -
hat (öğretmen), Bay Sadi Arif (mü
tercim), Bay Abdürrahman Adil E
ren, Bayan lıletharet TUzUn (hukuk 
talebeel), Bay Suat Tahıin Türk (hu
kuk doktoru), Bayan Şakire Özay 
(öğretmen), Bay Tahsin Özgtiç (tale 
be T. D. C. fakültesi), Bay Ziya Kılıç 
öz (öğretmen), Bay P'eridun Dilndar 
(öğretmen), Bay Mecdi Sayman (T.an 
guetesl mUmeuiU), Bay Burt Sidol 
(uray baş sekreteri), Bay Avni Kak
tulra (uraylar bankuı yönetim kuru
lu üyesi Ankara). Bay Aaım M. Ya
§8.rgil (Dlva.m nıuha.sebat 11. 1 müra
klp), Bay M. Srtkı Oran.say (sanayi 
tetkik heyeti üyesi) , Bay Cemil Gilç· 
yetmez (K. O. öğretmeni Konya), Ba
yan H&lide Erturken (öğretmen), Bay 
Hasan Fehmi 'l'urgaI (kitap saraylar 
dfrektöril Ankara), Bay H. Zübeyir 
Kop.r (kültür bakanlığr müzeler di -
rektörü Ankara), Bay Süleyman Hur 
~it Himram (maliye vekA.Jett et.Ud bü
roau mütercimi), Bay Muhittin Doian 
lnönU (tecim lisesi öğretmeni). Bav 
Arif (iç bakanlığı özel büro direktö
rü), Bayan Mediha Delibqr (doktor 
Ali Suha Delibaşmııı eşi), Bayaıı Tür
kln Delibaşı ( dr. Ali Su ha deiiba.~mm 
kızı), Bayan Nazan Denişmen (1. Ham 
dl danfşmenin eıi), Bayan Güzide dağ 
hoğlu (öÇetmen), Bay Hikmet Tur -
han Dağhoğlu (öğretmen), ·Bay Sıt
kı (öfretmen), Bay Bekir Kemali Söy 
lemez (Ankara silah fab. elektrik şe
f 1) • Bayan HUsnUye Birgi (Kocaeli 
saylavı Dr. Bay Ziya Nuri Bi~inin 
eşi), Bayan Mefkure Aziz (dördüncü 
genel ispektör Bay Tahırln Uzerln kı
zı), Bay Edip Öym.en (öğretmen), Bay 
Refet Gökmoran (Dr. emekli albay), 
Bay Abdülkadir (mütettl§), Bay Ah
met Esen (Yargutay raportörü), Bay 
Yuşuf ŞuJimoviç (halkevi talebe yur
du), Bay YB.§ar Ödemiş (Acıpayan 
ceza hUkümeni), Bay H!llil Nimetul -
lah Öztürk (eski darülfünun profesör 
terinden). 

son takım olarak karllan J>O&ta i- pazarteıi aünü hizalarında rösteri len saatlerde Ankarada idare bina· 
le adreslerine gönderilen kurultay ü- aında ayrı ayrı ve kaps.h zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Y~! daf!et~i 11e din}eyicilminifı adlannı Bu ite girmek iıtiyenler hizalarında gösterilen muva~kat temi• 
gostcrır lıste cışagıdadır: • . • w• .k 1 .. t . 7 5 

nallar ıle kanunun tay~n ettıgı ve ıı a arı, reımı gaze emn -
Sal:-ltu~ai~~~~&n (~~~~:~)), ::Y - 1936 tarih ve 3297 numaralı nüshasında inlitar etmit olan tali· 
Mümtaz Ergin (Bursa~rkek li~i ılı matname dairesinde almmıf vesika ve teklif mektuplarını aynı gün 
sc!e öğret.), Bay A. Tevfik Erken liıtik malzeme için saat 14.30 ve dinamo kayııları için eaat 14,45 
(Kızılay Kasımpı:\.§a şubeai başkanı), • . ·-· · . • 
Bay Celal (sağlık ba, ispekteri) Bay ıe kadar Komııyon Rellhgıne ver meleıı lazımdır. 
Mustafa Köymen (yüksek öğr~tmen Bu iıe ait ıartnameier Haydar papda Teıellüm ve Sevk Şefliğin-
okulu bayazıt), Bay Cevdet Reşit La· d Ank d M 1 d · · d l k d ... 1 ktad gaj (Göztepe Reşit Paşa kÖ§kjl.), Ba- e ve ara a a zeme &ıreıın e paraıız o ara ag~tı ma ır. 
yan Cemile Derya1 (öğretmen Edime (502) 
kap), Bayan Cevriye Orbey (Kadıköy Muhammen Muvakkat 
Mühürdar), Bay C. M. Bayman (öğ- bedeli teminat Ekıiltme retmen Eyüp orta okul), Bay Dündar 
(öğretmen Ist. 58 inci okulda). Bay lımi Lira Lira 
Edip Reşit Aryal (Kartal Eminköy --------
başmuallim vekili), Bay E. Ziya Ka-

ıaati 

ral (Tarih doçenti edebiyat fakültesi), Muhtelif cinı liatik 
Bay Enver Pulatsu (teğmen harp a- malzeme 
kad.~misi), Ba~an Esma K~rkut (Ka- Muhtelif eb'atta 431( 

23500 1762.50 ıs -30 

dıkoy Caferaga mahallesı), Bayan . 
Fatma Arıkan (öğretmen Fener top- metre beslı kauçuk. 
rak sokak), Bay Ferit Saydam (baş- tan mamul vaaon di-
öğretmen Beşiktaş Hasanpaşa), Bay k 
Ş. Bikret ösgünenç (öğretmen lst. namo ayııı. 

~nka~anı), B~yan Fa~ma ~ara~ (ü- Muhammen bedeli lfl 500 lira olan :100 ton hurda dökme 21 -

13116 983.70 ıs . 4S 

nıversıtc edebıyat faktlltesı tarıh do- ' 
çenti eşi), Bay Fuat Tibet (emniyet 9 - 936 pazarteıi güni.! saat 15 de kapalı zarf uaulile Ankarada 
sandığı işyarı), Bay Halit Kurkut idare binasında ıatın aıınacaktır. 
Kadı~öy Caferağa mah~llesi) :. ~.ayan Bu ite airmek iıtiyenlerin 787 50 lira!ık muvakkat teminat ile 
Bahrıye Orbay (Kadıköy Muhurdar • ' . 
cad.), Bay İbrahim Hilmi Sağışman kanunun tayin ettiii vrıikaları, resmi ıazetenın 7 - 5 - 1936 i· 
(Devlet basımevi sağışmanı), Bay ve 3297 No. lu nüıha1111da inti~ar etmit olan talimatnamP. dairesin-
İbrahim Niyazi (Kadıköy birinci orta l "k '-l"fl · · ·· 14 k d K · okul tr. öğret.), Bay fhsan İnan (pro- de a ınmıı vesı a ve te.~ ı erını aynı ıun ıaat e a ar omııyon 
fesör mühendis), Bay İhsan Kurtan Reisliğine vermeleri lazımdır. 
(Beykoz ilçebayı) , Bay İrfan Orbey Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daireşind~n 
(Kadıköy Mühürdar 102), Bay İsmail .. Ş ı•w• d d w 1 1 ... ı (557), 
Yalçın (talebe yüksek öğretmen oku- Haydaı patada Teaellun: ve Sevk ef ıgan en agıtı maa~nl ır. 
lu), Bay Kamil Kepccioğlu (Tasnü . ı· l l k ·k 1 •- hl ı 21 
heyeti reis muavini), Bay Kemal tıer Muhammen bedelı 27970 ıra o an e e trı le ve "" o. arı 
ici (öğretmen tst. okul 55), Bay K. - 9 - 936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf n'ulıle An· 
Gülcan. (Galatasaray ~isesi tabiiye öğ karad İdare binaıınd:ı ıatın alınacaktır. 
retmenı), Bayan Lamıa Kurkut (Ka- a • • • 
dıköy Caferağa mahallesi 23), Bayan Bu ite girmek iıtiyer.~eriıı 2097 ,75 lıralık muvakkat temınat ıle 
Mediha Daryal (öğretmen Edfmekapı kanunun tayin ettiii ve3ika!arı, resmi g.uetenin 7 - 5 - 936 gün 
Tahta Minare), Bay Mehmet Ali (talc 3297 No lu nüıhaıında intiıar et mit olan talimatname ·laireıinde be Cibali KUçUkmU8tafa paşa), Ba - • • 
yan Meliha Daryal (üniversite ede- alınmıt vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komııyon 
biyat fakültesi ildemeni), Bay Misak Reisliğine vermeleri linmdıw-
Balamutoğlu (Zaman kitapevi sahi • A ka H d J • d 
bi), Bayan Muazzez (evkadıru Samat- Şartnameler 140 kuı Uf' n ra ve ay arpafa vezne erın e aa. 
ya), Bay Muhsin Demir Onaıt (öğret- tılmaktadır. (558) 
men 44 üncü ilk okul), Bay Demir ------....... ---------------...------
Gönenç (Devlet basımevi mühasebe -

lstanbul· Belediyesi ilanları 

Ölçtl sahiplerinin nazarı dikkatlerine 
İstanbul belediyesinin 936 senesine ait ölçülerin muayenesi 31 

A.ğustoı aktamı sona erecektir. Müddeti içinde ayar memurluklarında 
Hlçülerini muayene ettirip damralattırmıyanlar hakkında kanuni ta• 
kibat yapılacağı tekrar ilin olunur. (B.) (612) 

Tahmin olunan 
bedeli 

Muvakkat 
teminatı 

sinde), 'Bay B. M.. YaJcafer (katip 
Sultanahmet Demirci Fa.§id sok.), 
Bayan Naciye Saydam (talebe Beşik
tq Haaanpqa (deresi), Bayan Naci
ye Yaşar (öğretmen Şişli Samanyolu 
sokak 93), Bay Nadir Oztelli (Laleli 
tıp talebe yurdu), Bayan Nazmiye Öz 
gönenç (Unkapanı 54 üncil okul öğret 
meni eşi), Bay Necati (Unkapanı ka
tip Sinan Camii sok.), Bay Nuri Meh 
met Aysam (diş hekimi), Bayan Ol
cay Tok (doktor Ekrem Tokun eşi), 
Bayan Gülsüm Dalior (öğretemn 3 ün 
cü orta okul), Bayan Süheyla (Fener 
Yolu Hatboyu no. 5), Bay Osman Baş 
kol (Sultanahmet tıp talebe yurdu), 
Bayan Zeliha özen (Yardirekötr), • 
Bayan Zeberdec İşin (Ortaköy köşk 

Lira 

sok. 17), Bay Zeki Zeren (tıp fakill- Küçük Muıtafapqada Çukur Ka
tesi anatomi doçenti), Bay T. Tank rabq mahalleıinin lneebel ıoka-
(aVUkt), Bay Şi1kri1 Tayanç (öğret - w • .. 

men), Bay 8ttkrU. b (~tmen), gında 32 N. b Huıae Kihyuı Ha. 
Bay Servet Sezan (öğretmen), Bay cı lsmall afa mektebi ankazı. 
Servet Naili (komisyoncu Najlinin e- Unkapanında. Unkapanı köprüsÜ 

200 15 Lira 

ıi), Bayan ei'puhl Gurdikyan (öğret-
men), Bayan Seniha Daryal (öğret - batında yıkılan barakalar ankazı. 
men), Bay Saten~k yubiko~lu (öğ- Mercan yokutunda Tacirhane so-

ıs 1,13 

retmen), Bay Safı (yuksek tıcaret ta- k w d 31 N l d"'kk.. k 150 11 25 lebesi). agın a • ı u an an azı. , 
Bay Salih Tanyeri (Pangaltı dere Yukarda ıemti muhammen bede lleri yazılı olan ankaz ayrı ayn 1&• 

sok. No. 3), Bay Seyfi Ulusman (şef), tılmak üzere açık arttırmaya konu lmuıtur. Şartnameleri levazım mü· 
Bay Sıddık Dora (doktor teğmeJ\), dil 1 .. w·· d .... 1.. 1 ki. 1 1 b" l d ·· ·ı kk Bay Suat Gapgan. (öfretmen), Bay r ugun e goru ur. ıte ı o 3n ar ı:ı:a arın a ıoıterı en muva at 
Sıtkı Dinçer (öğretmen), Bay. Sulhi teminat makbu~ veya mektubile beraber 25 ağuıtoı 1936 sah günü 
Va.rol (talebe), Bay Süha Somer (Şiş 14 d d · ·· d b ı ı d (B ) (288) ll Osmanbey Şair Nigar sok.), Bay ıaat e aımi encumen e u u nma ı ır. . 
Süleyman Faik Tekli oğlu (dişçi), 
Bay Süreyya ve eşi (kimyager) Bay 
Şakir Candoğan (öğretmen), ' Bay 
t İleri (mühendis), Bayan Şükrüye 
Çelem (Beyoğlu ağahamam Faik pa -
p), Bayan ŞilkM.lyc Dcrkut (Başöğ
retmen), Bay Tanaş Pirinças (tale • 
be), Bay Tevfik Erkan (askeri mua
melat me.), Bay Turhan Rifat (Beşik 
taş Şenlikdede mah.), Bayan Sevime 
lu.ettin (Arnavutköy tramvay cad. 
87), Bay Zahlr Emin Ener (talebe), 
Bay Zekai Öner (başöğretmen), Bay 
Zeki Ömer (Kabataş lisesi öğretme
ni), Bay Zeki Ünal (talebe), Bay Ba
yan Zeyney (doktor), Bay Ziya Aral 
(talebe bermin yüksek mühendis 
mek.), Bay Süreyya. (kimyager), Bay 
Mustafa Adil (akuvat Sirkeci büyük 
Kınacı han), Bay Muvaffak Gürbüz 
(Topkapı harici Mitat paşa çiftliği 
sa.bibi Nihat Gürbüzün oğlu), Bay 
Necmi Özsü (Şişli Mecidiyeköy C. H. 
P. bqkanı),I Bay Sadri Yurt (uiatan 
Beylerbeyi KnlW! ~f kll'§ım No.I 
47), Bay Nevzat Aralangın (direktör! 
Beşiktq Dumlupmar yatı okulu), Bay 
Nizamettin Erkan (öğretmen Mecidi-ı 
yeköy Taşocaklan No. 12), Bay Nu -

man Tarkan (öğretmen 46 ıncı okul yan Atife Ayzıt (öğretmen), Bay Aı 
başöğretmeni), Bay Nuri Doğaner Zekeriya Gökaytaç (öğretmen), Ba -
(45 inci okul başöğretmeni), Bay Nu- yan Bahriye Özaykut (öğretmen), Ba
nıllah Tecer (P'atth Kıztqı Simit.Qf yan Bedia Erkin (öğretmen), Bay 
ııok. 17), Bay Nüzhet Gürbüzel (Çift- Cavit Ener (fizik asistanı), Bay Ce
lik sahibi Topkapı harici), Bay Refiuz mil Reşit Udangil (öğretmen), Bay 
(başöğretmen Beyoğlu 42 inci okul), Cudi Birtek (doktor), Bay Ekrem A· 
Bay Remzi Buldan (talebe: Büyükde maç (Beykoz malmüdürü), Bayan E
re Elemdağ mektepçi 08manbey IO· ınine (KUçUk Ayasofya Dizdariye), 
kak 13), Bay Ridvan Korur (öğret - Bay Etem lzgi (öğ'retmen), Bayan 
men: Kadıköy Uc;UncU orta okul), Bay Fahriye Bilgim (öğretmen), Bavaa 
Rüzkan Yilcebey (Arnavutköy No. Fatma Eymen Menyaa (memur) , Ba,. 
87). Bay Miirteza Elker (Mülkiye mü- yan Fatma Teıon (öğretmen). 
tekaidi Beşiktq), Bayan Mukaddes-------------
Osman (Beşiktaş Yıldız cad. Halilbey Dr. Hafız ce· mal 
ap.}, Bayan Saadet bet <Uıldldar 
Bağlarbaşr Selamsız cad.), Bayan Res 
miye Boyun Clanir K. Mualim o. baş 
yardirektörü Gaztepe), Bayan Remize 
C'..emal Altan (Vali konağı cad. No. 
75). Bayan Nimet ( ö~tmen 31 inci 
okul), Bayan Naciye Türöf (B. öğ
retmen 'OlkUdar 14 ilncll okull. Bayan 
Müşerref Karvilz (öğretmen Şiı:ıli Bo
m on ti Efe sofrat ap. No. 4J, Bay Aa· 
nan Sokullu fMi!ltan), Ba.v Ali Rıza 
Abae <raoort6rl. Bay Ali Rıza Altay 
(talebe), Bay Ali Suavi Gözen (talC'
be), Bay Asaf Erem (öğretmen), Ba-

Dahiliye Müteha.aın 
Pa7.ardan ba~ka gOrtlerde lllleda 

eonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ta. 
tanbulda DlvanyoJunda (UM) numa • 
rah hasut kabinesinde h&1talanm 
kabul eder. Sah, eumaı1eld cilalerl 
sabah .. 9 1/2 • 12'" saatleri hakiki fı· 
karaya mahsustur. Rer"kesin haline 
giSre muamele olunur.Muayenehane" 

(Yazlık telefonu: Kandilli 38 -



'ABONE ŞARTLARI 
Yıllık e aylı.lr ı aylık Aylık 

Memlekethnlzae 160 oo ~ ııo 

Yabo.ı:ıcı yerl1:e 1360 b6 fOO 160 

Poeta b1rllğ1.ne ı 180 IDO cıoo 180 
girmlyen yerıero5 

1 

TQrldyeııln ber posta merkez!Iıdıı KUBUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lat.a.ıı bul. Ankara Cacldes1. ( V A.KJ'J yurdU) 

Sldare: 2•S70 
Telefon ~Yazı ı,ıert, ~'11 

Telgraf a4real: KURUN bt&nbu> 

Posta kUtuau N~ 68 
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~ nıı mm ınnumınmıl!Hlnrn ınıııınııll!B!Ylnıııııınıımıııııuıııııın•ııımıııuııııuuınıııınnınmıılHllllllllllRllınıııınııımıım1~1•F.!iii==iF.====m=ıni:s:;i!iüii5iii> M E K T E p c:r:::::::::m::::..::::::::::m:ı!m:m:mi.cl 
Bolvadin Ticaret ve ı flii{t-~;~~~;:-· ile aıakadar çocuk velilerin~-;:;:;;;at _ ................ ~. 

1 füi -:- q, 0 ."A<' Yeni ders senesinin başlamasına az zaman kalmıştır. Müessesemiz bir ço:< fedakar- i; 
• •••• Clrsa..-a..,.. · 1 kl ·h • d k · · 1 k "• m: . '\ / . . J ar 1 tıyar t ere yavrularınıı·n mektep ıhtıyacı o an yata tan yo:gana ve :. 

Odamız sicil ticaretinin 125 numarasında mukayyet bulu
nan Bolvadinin Hisar mahallesinden olup Hacı Ata ef. hanın
da 1 - 8 - 9 numaralı odalarda müttereken Af yon, Tiftik, 
yapağı ve saire üzerine icrayi tic:ıret etmekte bulunan Bir 
Omer oğullarındıt.ı' Halil Birler ve mahdumu Ömer Birlerden 
Babası Halil 1/ 8/ 936 tarihinden itibaren terki ticaret ettiğini 
ve oğlu Ömer Birler de tarihi mezkurdan itibaren babasının 
ticarethanede alakası kalmayıp münhasıran kendi namına aid 
ulduğunu her ikisi. tarafından verilen ve Bolvadin Hukuk Ha
kimliğinden havale ec!ilen 13/8/ 936 tarihli istidalad)e bildi
rilmiı olmakla Ömer Birlerin yeniden ticaret kanununun hü
kümlerine göre sicHin 707 numarasına kayıt ve tesc..il edildiği 1 
ve babası Halil B!rlerin de terki ticaret ettiğinden kaydına 1 
şerh verildiği ilan olunur. (570) 1 

C nnnıııımnm:.m ıı:ın ııııııııınınıııınıııııııımııınınıııırıııınnıııııınııınınııımıunııııııııı;uııııraıııımn11 ' 

Mütercim aranıyor 
Askeri fabrikalar umum 

müdürlüğünden: 
J\lmancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye muk· 

tedir bir mütercim alınacaktır. Almanca. ile beraber Fransızca mü 

tercimliğini de yapanlar tercih olunacaktır. isteklilerin en çok ağus 

toı nihayetine kadar iitida ve vesikalanle Umum Müdürlüğe müra-
caatları. (303) 

................................ 

1 
1 

Türkiye Cumhuriyeti Uyuşturucu 
Maddeler· inhisarından: 

1 - 935 senes; mahsulünden idaremiz depoların~ mevdu 
olup olbaptaki karar mucibince mübayaaıı yapılmı\kta olan 
drogist afyonlannm ~hlil ve tes!im muamelesini ikmal ede
rek bedelini tahsil etmemiı olanların 1 - 9 - 936 sah günü 
akşamına kadar idaremize müracaatla muamelelerini intaç 
ttmeleri ve parala.nnı almaları lüzumu ilan olunur. 

2 - İhracatımıza jıtirak etmek üzere muvafakatname im
Lalıyarak 934 ve daha evvelki seneler mahsulü drogi.t afyon
ıarını manipüle ettirenlerin 1 - 9 - 1936 sah günil akıamı
na kadar idaremize müracaatla bittahlil tesbit edilen morfin 
dereceleri hakkında mutabık kalm&.ları lazımdır. Aksi halde 
re'sen tahakkuk e.ttirilecek hesapları üzerinden makbuzları 

tanzim edilecektir. ( 611) 

....................... mm .......... 

~· lnhisar~~r U.-MütJürlüğünden: 

5288 
2382 

Kilo 
,, 

70 lik çivi 
60 lık ,, 

4143 ,, 50 lik ., 
Şatnamesi mucibince. 

1 

Yukarıda eb'at ve miktarı yazılı çivi 26/Vlll/1936 tarihine rast· 
fıyan çarıamha günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. 

İsteklilerin şartnamelerini görmek üzere ve her gün ve pazarlık 
için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte 
Kabataşta inhisarlar Levazım ve Mübayaat ıuhesi Müdürlüğündeki 
alını Komisyonuna müracaatları. (238) 

i:~! . ' bulundurmaktadır. Bir ziyftret kafidir. i 
:::: \ .. · :::: 
füi Merkezi : Sultan Hamam H AS A N H D S N D Şubes!: Beyoğlu istiklal ca d-
mi cad~i No. 4/21 Telef: 20625 B u R s A p A z A R 1 desi No. 376. Telef: 40007 
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' 
Bugünkü KUMBARA Yarın KASA, 

öbürgün BAN K A olur. 

Yeni çıktı 
Kültür Serisi 

No. 23 

1 Doktor alınacaktır 
IAskeri fabrikalar umum müdürlüğündetıJ 

.... ----Dün ve Yarın neşriyatı-----· 

lr • 59 uncu kitap 

Andre Moruva 
HAYDAR R1FAT 

Biri dahiliye mütehassısı ve biri operatör olmak üzere üç dokto' 
alınacaktır. iş görecekleri yerleri ve çalışma ıartlarını öğrenJJl~ 
üzere istida ve vesikalarile birlikte bizzat veya bilvasıta sıhhat t1f 

besi Müdürlüğüne müracaatları. (304) 

1 N SAN· 
Meşhur Paulhan'in derin tctkikatının Naci Ecer kalemile çok iti

nalı tercümesidir. Eserin felsefi değeri hakkında ne söylense azdır. 
Hararetle tavsiye ederiz. 

Fiatl 50 kuruş - Tevzi mahalli VAKiT kütüphahanesi 

Türk Hava Kurumu Satınalma . . 
Komisyonundan: 

1937 Yılbaşı piyangosu için 15 0.000 el, 10.000 duvar planı 
10.000 resimli ~fiş bastırılacaktır. 

ile 

Açık ebiJtme ile 27 - 8 - 93 S perşembe günü ınünakasası sa
at 15 de yapılacaktır. istekli olanların ıartnamesini görmek Üzere 
Piyango Direktörlüğü muhasebesine müracaatları. .(514) 

• 
iklimler, 

!kinci Tab• 

İstanbul - 1936 

Fiyatı 100 Kuru§tur 

V AKIT Kütüph~eai - htanbul 

M. M. Vekaletinden: 
Gedikli erba~ hazırlc.ma mekteple:ıne talebe alıruyo!. 

1 - Ankat'a ve Kon)ad1tki Gedikli Erbaı hazırlatr.a me"'tel" 

terinin ihzari snııflarına 3 ıınıf lı vegedikl~ orta kısmın 6. aınıfiarm• ~ 
5 ıınıf lı köy ilk ırektep mezuoları alınacaktır. 

2 - Bu mektr.pler yat1lı Vt parasızdır. Mektebe girit tartları ~ 
kerlik ıube batkanlarındıı.n öğl'eni lebilu. 

3 - Yukardaki ~artları taşıyan ve geJilki erbaı ohnrya istekli ol~ 
köylü çocuklarının en eec; 20 Eylul 936 larihine kada. menı~p old~ 
tarı aekerlik ıubelerine m~ra«at etmif ve evrakını tamamlamı• 0 

mala:' lazımdır. ( l 36) ( 4~49) 

======================================================::r;:~~' 
Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası Neşriyat Direktöril: Refik A. Scvetıf' 


