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ispanyada mütareke mi? 
Asilerle hükumet 

başlanıldı ve 
arasında 

i.l}i neticeler 
müzakerelere 
alındı 

iki tarafın da mühimmatı bitti, muharebeye 
son vermek istiyorlar 

Diğer taraftan muharebe devam ediyor, hükumet parolasının 
•'Mukavemet etmek ve yenmek,, olduğunu söylüyor 

Londra, 31 - San - Jan de Lur'da 
harbi insanileştirmt>k i~in her iki tc>.
rafrn iştirakile yapılan toplantının 

birdenbire hiç beklen:tmiyen bir n~
tice verdiği bildil'il ııektedir. 

Harbin bırakılması etrafında mü
zakerelere girişilmesi kararlaştml 

mış ve bunun üzerine hükumet \'e 
asiler tarafından dörder mümessilin 
iştirakile bir toplantı yapılmrştır. 1 

Bu toplantıda kat'i bir anlaşmt
ya -rarılmamakla b~raber muhareb'! · 
nin lırrakılması üzerinde görü!Şmell!rc 
başlanılmış v~ bazı mm takalara is
tiklal verilmesi konuşulmuştur. 

Bu ani uzlaşma teşebbüsünün heı 
iki tarafın da mühimmatı bitme
sinden ileri geldiği zannedihnekt~ -
dir. 

1RUNA ULTlMATUM \'ERlLDI 
Londra, 31 (A.A.) - Reuter ajan

sından: 

ksilerin, hükumet kın-vetlerinc 

1runu dört saat içinde terkctmedik
leri takdirde şehrin bu sabah imha 
edileceği hakkında bir ultima tum ver 
diklerine dair olan rivayetin bir 
blöf olm:ısı muht.emeldir. 

Çfrnkü gece yarısından sabahm 

''MUKAVEMET E1'MEK VE 
YENl\IEI\,. 

.Madrit, 31 (A.A.) - Hükum~t 

tarafından tebliğ ~dilmiştir. 

Muharebe, Estramadure'de bü· 
yük bir şiddet kesbetmiştir. Asiler 
bu cephede modern ve mühim malze
me ile miicehhez ve bir çok tayyarı·· 
lere sahip bulunan en seçme kıtala· 
rını toplamışlardır. 

Milisler şimdiye kadar mukave
met etmişlerdir. Endülüste ve Astu
ric'de muharebe ayni şiddetle devam 
etmiş, fakat her iki taraf için tlc 

kat'i bir netice vermemiştir. 
Diğer cephe1erde sükunet var-

dır. Bu tebliğde, Madrit.e vaki olan 
tayyare taarruz1arının şehre fazla 
hasar vermediği ve asilerin bunu çok 
iyi bildikleri halde halkın muka
vemet kabiliyetini ve manevi kuvve
tini zaafa uğratınağa çalıştıkla~ı 

ilave edilmektedir. 
Tebliğ şu cümle i1e bitmektedir: 

"Parola, mukavemet etmek ve yen· 
mektir.,, 
AMERIKA YI HlDDETLENDlREN 

BlR HADİSE 
Vaşington, 31 (A.A.) - Bay Hull, 

Birleşik Amerika hükumetinin Mat
rit hükumeti ile general Franko nez
dinde dün cereyar tden bir hadi"e 
dolayısile protestoda bulunacağını 
söylemiştir . 

Hüviyeti tesbit edilemiyen bir l-;
panyol tayyaresi Gaskonı-a sahille
rinden altmış kilometre açıkta bul;ı · 
nan Kane isimli Amerika torpito 
muhribine bomba atmıştır. Bomba· 
lar Kane'a isabet etmemiş, bilmuka
bele Kane da tayyareye attığı ml'r
mileri isabet ettirememiştir. 

Madritteki Amerika elçiliği ve Se
villadaki Amerika konsolosu protes
toları tebliğ edecek!erdir. 

Amerika bu gibi hadiselerin teker
rürüne mani olmak üzere şiddetli 
tedbirler alınmasını istemektedir. 

"Bir Sahne Oyunu,, 
!~~~~~şt1;;dar bir tüfeı. :!teşi bill· Romanyadaki kabine değişikliğinde 

~fADRlT BOMBARDIMAN Al d . . . ? 
EDtLDt man propagan asının tesırı mı var. 

Koruna, :n (A.A.) - MiUicileı e 
ait üç motörlü bir tayyarenin Mad
rit harbiye bakanlrğı binasını bom
bardıman ettiği ve bina1arı ve Gibi! 
les meydanını ehemmiyetli hasara 
uğrattığı haber veriliyor. 

ELKASR SARAYI ÖNÜNDE 
Madrit, 31 (A.A.) - Hükumet 

kuvvrilerinin bombardımanı, 1300 a
sinin tahassün etmiş bulunduğu T(l
ledodaki (Elkasr) sarayrnın en bü
yiik cephesini tamamen harap etmiş. 
tir. 

ihtilalin başlangıcında, vali Bay 
Jose Yega, Havas ajansı muhabirine 
şu beyanatta bulunmuştu: 

Asilerin erzakı yoktur ve asi tay
yareleri çok yüksekten uçtukları i
çin, kasrın içine erzak atamazlar, 
Elkasrı bir kaç saat içinde almak ka
bildir. 

Fakat binaya üç kilo infilak tnacl
desi yerleştirilmiştir. Ve hükumet 
kuvvet1eri beyhude insan ziyaına 
meydan vermemek üzere asileri tes
lim olmağa icbar etmeği tercih ey
lemişlerdir. 

Paris, 31 (A.A.) - Romanya ka
binesin de yapılan değişiklikleri mev
zuu !Jahseden Paris Soir gazetec;ı 

eliyor ki: 
"Bay Titülesko gaybubeti esna

sında ve kendisine sorulmadan dı~ 
işleri bakanhğmın kendisinden alı
nacağını hiç bir zaman düşünme

mişti. Titülesko şöyle bağırm•ştır: 
"Bu bir komplodur.,, 
Bu hadiselerden Romanyanm ye

ni dış işleri bakanının da bir garan
ti teşkil etmekte olduğu Fransa He 
ittifaktan vazgeçildiğini düşünmc·t< 

doğru olmamakla beraber, kuvvetli 
bir sempati hareketinin Almanya:J11 
teveccüh etmekte "lduğu muhakkak
tır. Esasen Almanya çok mahir bir 
ticaret ve entellektüel propagandası 
yapmakta ve Sovyetlerle her hangi 
bir anlaşmaya kuvvetli bir mani teş
kil etmektedir. 

"BİR SAHNE OYUNU,, 
Temps gazetesi l!ZCümle şunları 

yazıyor: 

"Buhranın böyle ani bir şekildt· 
halledilmesi bir sahne oyunu maM. 

yetindedir. Maamafih, Bay Titüles
ko, boyun eğmiyen bir adamdrr. Bay 
Titülesko Sovyet Rusya ile anlaşma
ya hararetli bir taraftar olduğuu . 

dan bu hareketin kendisinden kur -
tulmak için yapılmış olduğu samın. 
maz.,, 

T itülesko hasta 
Montekarlo, 31 (A.A.) - Montrö 

muahedcsindenberi Cap - Maritim'de i
kamet eden B. Titülesko, bir kaç gün -
denberi malaryadan muztariptir. Dün 
akşam şiddetli bir nöbet geçirmiş ve 
sıhhi vaziyeti endişe uyandırmıştır. 
MiLLETLER CEMiYETiNDE TJTO
LESKONUN KALMASI lSTENiYOR 

BUkreş, 31 (A.A.) - Başbakan Ta
taresko eski dış bakanı Titülesko'ya bir 
telgraf çekerek Romanyayı Milletler 
Cemiyetinde temsile devam etmesini is
temiştir. Bu telgrafa Titülesko henüz 
cevap vermemiştir. 

Bükreş, 31 <A.A.) - Yeni drş ba -
kanı Antonesco, bu akşam İtalyan elçi
sini kabul ederek kendisiyle bir buçuk 
saat görüşmüştür. 

"Kraliçe Meri,, ç ı 

~:~:~r"~ ~':.~ı_QueenMary . a~a ~~a)e Tü:~ıi ~~o!~ı~~a 1 

mavi kordelayı almıştır. Bu gemi, At- Zıgqretınden donen heqet Inönü, 31 (A.A.) _ Türk k mı 
lantik denizini, Normandie'nin saatte şeh1 im ize geliyor muallim muavinlerinden Bay Al~·ş. 
30. 31 mil sürat yapmasına mukabil 
30 63 mil süratle ve Normandie'den Çanaklrn!e, 31 (A.A.) _ Kamutay 5 tipinde iki kişilik bir yelken pH.-

reis vekilleri Nuri Conker ve Fikret nörü ile 29- 8-936 sabahı saat 8 zi 
Sılay'm başkanlığında Mehmet çavuc 20 geçe uçarak g.?ce saat 2 yi 5.l gt·
abidesine giden saylav heyetine vali çe yere inmiştir. 

.. < aat 31 dakika daha evvel vasıl ol
ıııcı.k şartiyle, Garpten Şarka katetmiş
tir. 

Qucen Mary'nin yaptığı bu sefer 
A.ınbarose - Light ile Bishops - Sock 
rasmda olup üç gün, yirmi üç saat el

yedi dakikacla yapılrmştır. 

Namık lsmail ihtifali 
Güzel sanatlar akademL"i müdii

rü sanatkar Namık lsmailin ölümti· 
nün yıldönümü münasehetile, dün 
saat 17,30 da Beyoğlu halhevincle 
bir toplantı yapılmı~tır. 

Topfantıda dostları sanatkarın 

hayat n eserlerinden bahsetmişler, 
Ye eserleri hazır bulunanlara teşhir 
edilmiştir. 

Nizamettin Ataker'le Tümgeneral Hüs Bu suretle 18 saat 3'.l dakika lıa 
nü Kılkış, vilayet ve Halk partisi er· vada kalan Ali, 16-S-936 tarihin 1.o ·~ 

kanı, Eceabat kazt.sı halkı ve civar Bay Feı·it Orbay tarafından yapıı:ın 
köyle~· ahalisi iştirak etnıiş ve abide- 9 saat 49 dakikalık rekoru 8 saat 46 
ye çelenk konduktan sonra emekli Ge- dakil<a fazlasile kırmıştır. 
neral Kazım (İzmir) tarafından o sa-
hada geçen şerefli harbin emsalsiz 
kahramanlıkları bütün ziyaretçilere 
canlı bir şekilde anlatılmış hazır bulu
nanların göğüslerini kabartan bu mü
him nutku emekli General Naci !lce
nizin beliğ bir söylevi takip etmiştir. 

Buradan Conk bayırına gidildiği 

zaman orada cereyan edip Çanakkale· 
nin ve lstanbulun mukadderatını kur
taran mühim harbin safahatı, bu har-

be bilfiil iştirak eden ye yaralanan Ka
mutay başkan vekillerinden Nuri Con
ker tarafından heyecanla izah edilmiş 
ve bilhassa bu ~anlı zaferi idare eden 1 

ve kazanan Atatürk'ün tatbik ettif;i 
dahiyane hareketleri derin bir vukuf 
ile anlatılmış ve oradakiler se,•inçten 
göz yaşları dökmü~tür. Törenden dö
nen heyet saat 17 de Konya vapurile 
lstanbula uğurlanmıştır. 
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Limon buhranı hallediliyor 
Yeni anlcma 

kilo 
ile ltalyadan yediyüz 
limon alacağız 

bin 

Ankara, 31 (TeTunla) - Türki· ı 
ye - ltalya ti~: anlaşma:'mm 
üç ay daha temduhakkındakı ka
rarnamenin bugün·de yüksek ~
dike iktiran edeceğımuluyor. 

Istisnaen ihracıı müsaade edilen 
İtalya menşeli limfarın piyasada 
vücuda getirdiği fi:t tenezzülü üze. 
rine yerli limoncı·ın şikayetleri 

iktisat mahafilindtyi bir tesir bı

rakmamıştır • 
Bu mahal'ile görlimon fiyatları 

dünyanın hiç bir yende görülmemi~ 
derecede yükselmi~. Hariçten ge· 
lecek limonları tahı hiç bir zam'ln 
mevzuu bahsolama2 

Çünkü yerli lomfar ihtiyacı tat
min edememektediı'.eni anla~madan 
sonra memlekedn.e ltalyada1' 
700 bin kilo limon Jecektir. 

12 yaş1ndan küçük ilk 
mektep mezunları 

Ankara, 31 (Telefonla) - Orta 
tedrisat talimatnamesi mucibin.·e 
12 yaşını bitirmemiş ilk mektep nl1?

zunlar1nın orta mektebe alınmamala· 
n icap etmektedir. 

Bununla beraber vekalet satahi
yetini kullanarak bu yaştan aşağı il~ 
mektep mezunlarının müracaa•
larının kabulün· maarif müdürlük
lerine tamim eylem.iştir. 

Mülkiqe mektebinin nakli 
Ankara, 31 (Telefonl~) - Mülıı.i • 

ye mektebinin bu ser.e AnKaraya nal(

linden sarfı r11zar edildiği hakkın -
daki haberlerin as1ı olmadığı. an· 
laşılmıştır. 

l' eni dailige Mektebin nakJine tcşrinienel <:O· 

nunda başlanılacaktır • 

tayinıri 1ağş;şin men'i kanunu 
Ankara, 31 (Tehnla) - Dahi- hazırlanlqor 

liye Vekaleti teftiş •yeti reisliğine 
Kastamonu valisi, nia münakalat Ankara, 31 (Telefonla) - Tağşi 
reisliğine erkanı haıbinbaşısı Kad- şin men'i hakkınrlaıd kanunun h:ı.-

ztrlıki.an bitmek uzeredir. Bu ka. 
ri, teftiş reisliğine thaseba t diva-

n un ıı.eriyet me~·kiine geçtikten sonm başmürakiplerind Hayri, üçün-
cü müfettişlik mal müşavirliğinl' ra iç ticaret umum müdüı lüğüııa 
varidat umum müdümuavini Hay- bağlı ayrı bir şube kurulacaktır. 

lhı·acatı kontro: teşkilatında kıılri, varidat umum miür muavinliği-
ne mülkiye müfettiş·inden Nih~t }anılacak olan memurlar için iki a}·· 
Ali, Üsküdar tahsil jd Urlüğüne Is- _ıı_k_b_i_r_k_u_ı_·s_a_ç_ı_la_c_a_k_t_ır_. ----
tan bul mıntakası tail müdürü A
li Rıza, İstanbul mtakası tah~il 

miidürlüğüne lstanb niifus muha
sebe tahsil memuru lseyin tayin e· 
dilmişlerdir • 

Beyoğlu tahsil ndUrü yeni te,. 
kilat kanunundaki taşile vazife
sinde ipka edilmiştir 

Denizydları 
idaresi.de 

Ankara, 31 (Telefıla) - Vekil
ler heyeti tarafındaııteniz yoJlal'ı 

i~letme idaresi nizamımesinde bazı 
maddeler değiştirilrn:ir. Değişeıı 
maddelere göre denüşletme idar~~ 
si bir müdür, bir milir muavini i
le müdürün başkanlııaltında işlet
me, hesap, levazım, y:ı ve zat ŞU· 

heleri müfettişlerind mürekker 
bir encümen tarafınd; idare oluna. 
caktrr . 

Müdür iktisat Ye'Ietinin inha 
sı il~ vekiller heyeti tafından ta
yin edilecektir. 

Atatür~ün 
Zafer baqram tebrik

lerine cevoları 
İstanbul vali ve bel.iye reisi Bay 

Muhittin Üstündağ Zaf bayramı mü· 
nasebetile Büyük önde bir telgraf 
çekmişti. Atatürk dün: telgrafı gön
dermişlerdir: 

BAY MUH11T1N Ü~ÜNDAG 
V .. 1Ll VE BEIJEDIY&EIS/ VE O. 

H. P. BAŞKNI 

Zafer bayramımızınyıldöntimünil 
tebrik eden telgrafını~ teşekkür e
derim. 

K. TATÜRK 

ATATÜRK'üN VATADAŞLAR.A 
TEŞEKKORnRt 

İstanbul, 31 (A.A.) • Riyaseticu
mur umunıl katipliğind•: 

Kahraman Türk ordlUnun büyük 
zaferinin yıldönümü nilnasebetile 
memleketin her tarafınm gelen w 
vatandaşların yüksek d•gu ve heye
canlarını bildiren yazılaıan Atatürk 
çok mütehassis olmuşlave teşekkUr
lerinin iletilmesine Anacıu Ajansını 

memur etmişlerdir. 
GENEL KURMAY BAŞANThUZIN 

TEŞEKKÜRLRt 
Ankara, 31 ( 4.A.) - enel kurmay 

başkanı Mareşal Fevzi Qanak, yUk
sek zaferin 14 üncü yıldıüınü nıüna
sebetile ordu namına. al~ olduğu res
mi ve hususi tebriklere yrı ayrı ce
vap vermek mümkün olndığından bil 
mukabele samimi tebrik,e teşekkür
lerinin iletilmesine Ana<'lu a.jansmı 

tavsit buyurmuşlardır. 
1 

Lenin'in karısı 
Daha başka:arile beraber 

tevkıf edildi 
Moskova, 31 - Ukraynada ordu 

ile halkın çarpıştıklarına ve baı1 
köylülerin tutuld~ğuna dair olan ha
berleri Tass ajansı tekzip etmekte -
dir. 1 

Diğer taraftan, gazeteler Rikof-
la Buharinin ve Leninin karısı Kt'.1- n~"" 
pskayanın tevkif olunduklarrnı yaz-
maktadır. t 

TEVKiF EDİLEN ~OVYET ELÇC
Sl LONDRAYA DONOYOR MU? 

Londra, 31 (AA.) - Madaın 0-
zersky, Bay Ozerskynin geri çağınl~ 
mas·nm Sovyetlcrin yaptıkları si
yasi tasfiye ile aHlk:ular olduğu hak~ 
kındaki rivayetı~rin doğru olmadc· 
ğını fazetelcre söylemiş ve demiştir 
ki: 

"Kocam bana evvelki gün teJ:?
f on etıniş ve bugi.in tayyare ile lon
draya geleceğini haber vermi~tır.,. 

lngiltere 
krahnın Türki
yeye gelişi 

(l styam ı ınrıde) 

terilen her türlü samimi dostluklara 
karşı samimi bir dostluk ile mukab~~ı; 
etmeği ana siyaset olarak kabul ettıgı 
için Lozan sulhundan ve Musuı mese
lesinin hallinden sonra İngiltere ile a
ramızda kuvvetli bir dostluk hareketi 
başlamıştır. Bu defaki Montrö konf e· 
ransında da bu suretle ba!"lıyan dost
luk hareketinin ve emniyet ve itimat 
hislerinin karşılıklı olarak inkişaf et
tiği iyice görülmüştü:-. Kral sekizinci 
Edvard'ın !stanbula gelişi iki memle
ket arasındaki her türlü zorluJ{Jarın 
ortaJan kaldırıldığı bir zamanda vu
kua gelmesi de kavde değer bir nok
tadır. Bu nokta, Türkivenin Akdeniz
de ve Balkanlardaki sulh sivasetile 
!ngilterenin Akdeniz ve Balkanlar ~i
yaseti arasTnda bir yak~~lık bıılundu~ 
şeklinde ifade cdılebılır. Zannedı-
yoruz ki kral hazretelrinin Yu
ı?oslavya.. Yunanistan gibi füılltanlı 
dost memleketlere uğrıyarak Türki
yeye g-elişi de bu tarz tefsire hak ve
recek bir delildir. 

Avrunada sulhu tehdit P<lcn bir ta. 
ktm A.rniller var. Bu anıiller bugün 
her vakitldnden zivade infilak tehli
kesini göstermektedir. Böyle bir za
manda sulh için ralışan memleketler 
birbirlerine ne kadar vaklasırlarsa in
sanlığın istikbalini tehdit eden tehli
keler o kadar kolaylıkla bertaraf edile
bilir. 

ASIM US 
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Baba Oial 
Nejat labasını severdi. Babasına 

sevmek herkesin hakkıdır. hatta 
vazifesidir bile. Fakat Nejadın ba
basını sevmesinde başka bir sebep 
vardı: Babasını bir arkadaş gibi ta
nırd:. Beraber geçirdikleri iy! ve f e 
na saatler olmuştu. Birbirlerini te· 
selli etmişlerdi. 

Bay Hadi, Nejadın annesini ço\. 
genç }aşında kaybetmişti. Oğlu ilt> 
kendisinin arasında yirmi yaş kadar 
bir fark vardı. Nejat büyüyüç on Sf'· 

kiz yaşında genç bir adam olduğu 

zaman Bay Hadi daha kırk yaşına 
varmamıştı. Ve o da bir genç sayılu
dı. 

Bu suretle ikisi artık baba oğui 
olduklarını biraz unutmuş gihi ıdı . 
ler ve aralanndaki münasebet dahı1 
ziyade arkadaşlık şeklini almıştı. 

Kadınlar hakkındaki maceraların: 

birbirlerine anlattıkları, beraber 
eğlendikleri olurdu. 

Seneler geçtL Bay Hadi gençliğr 
veda edecek bir yaşa gelmişti. Artık 
genç kadınlar arasında muvaffakıy~i 
kazaI'amıyordu . 

'.aeba, bir gün, kadınların oğlunu 

Anı atan~ Vır Guı 
- Artık bu babandan ayrılıyo

rum. Acaba başka babanı eğlendir
mek isin bana tekrar ricada buluna
cak mısın diye sordum. 

- Ayrılıyor musun? 
- El kafi degil mi? Yoksa. h:ı · 

ban gibi sen de onu hakikat<.-n se' -
diğimi mi zannediyorsun?. Oyun o~· 
namağa bir kaç gün tahammül eai-
Jir. Fa:l.lesına dayanamam ..• . ,,. ,,,. 

Bir iki gün sonra Nejadrn bah:ı
sı tebdili hava için uzak bir şehr~ 

gidiyordu. 

Oğluna gönder.d!ği ilk mektupta 
şöyl~ yazıyordu: 

" ... Beni seninie aldattııf·nı ha
ber aldım... Bir daha görmedim ,.e 
bir daha görmemek üzere ayrıldım. 
ikinize de kabahat bulmuyorum. Çün 
kü sizden af diliyecek olan benim. 
Çoktan çıktığım yolculuğu yarıda bı
rakmış, tekrar sizin dünyanıza gel
miştim. Şimdi uanızdan çekiliyo 
rum... Hoşca kalın... Beni ara sıra 
hatırlayın.,, 

ona tercih ettiklerini gördü. Haline - Geçmiş Kuranlar -
bir nüzün geldi. Eğlence zevkini kay
betti. Oğluna arkadaşlık edememe
ğe başladı. 

Bu vaziyetin farkına Nejat ta var· 
mışta. Fakat, o bundan hiç memnun 
olmadı. Bilakis mateessir oldu. En 
yakın arkadaşını k3ybetmlştl • 

••• 
iki üç gün sonra Bay Hadi oğhı-

na: • 

- Nejat! Diyordu. Garip bir h!
dJse! 

- Ne var, baba? 
- Bir kadın berai sevdiğini söy-

Uiyor. 
- Sahi mi? 
- Vallahi! Kıskanır mısın yok 

sa? .. Genç. güzel, zengin, zeki, na· 
maslu, hisli bir kadın. Ben de ken
disini 8evdiğimi hissediyorum. Hat . 
tA, fimdiye kadar duymadığım llir 
heyecanla seviyorum. 

Bir kaç gün böyle geçti. Nejadın 
babası adeta ondan daha genç bir hal 
almıştı. Gülmediği, ıslık çalarak se· 
vincinden z·plamadıtı dakika yoktu. 

iki Uç gün sonra Nejat Mediha 
ile karşılaştı. 

Mediha da memnundu. Gülen•k 
sor da: 

- Kaç tane baban var senin! 
- Bir tane. Ne demek bu? 

1 Eyltll 1923 

TAHLlYENtN tK1Nct DEVRESİ 

.J 
tzinli olarak eehrimizde bulunan 

Yozgat valisi Bay Baran dün Ankara 
yoliyle Yozgada gitmiştir. Bay Bara
nın Ordu valiliğine tayini söylenmek
tedir. 
GVMRVK VE iNHiSARLAR VEKiLi 

ANKARAY A GiTTi 

Gümrükler ve İnhisarlar vekili B. 
Ali Rana Tarhan dün Ankaraya ha
reket etmiştir. Vekilin oradan Şark 
vilayetlerinde bir tetkik gezisine çık
ması muhtemeldir. 

KARISINI ÔLDORMEKTEN 
SUÇLU ŞOFORON DURUŞMA

SI BAŞKA GÜNE KALDI 

Tepebaşmda kansile bir arkada
şmı bir arada görüp karısını öldür
mekten, arkadaşını yaralamaktan suç
lu otobUs şoförü lzZetin duruşmasına, 
İstanbul ağırceza hakyerinde dün sa
bah başlanacaktı. 

Fakat, suçlunun huta yattığına 
dair raı><>r ~önderildiğinden, duruşma 
başka bir güne bırakılmıştır. 

OLDORMEKTEN SUÇLU GOL/· 
ZARIN DUNKO DURUŞMASf 

Galata.da Klznnı, yakın akrabasın
dan birini öldürdüğü için öldürmekten 
dunışması yapılan Gülizann dünkü du 
nışmasmda, müddeiumumi Kaşif, e
sasa dair mütaleasını söyliyecek, avu
kat Cemil, müdafaasını yapacaktı. 

Ağırce7.IL hakverinde, öğleden son
ra celse açıldı. Müddeiumumi ve avu
kat, birer sahidin daha dinlenilmesi 
suretile, tahkikatın tevsiini istediler. 
Duruşma, bunun için kaldı. 

MAAŞLARI HACZEDiLEN 
BELEDiYE MEMURLARI 
Maaşları haczedilen belediye me

murlarmm ma.q ve Ucret bordroları 
üzerinde icraya olan borçlan 
kesilmekte ve icralara yatırılmakta
dır. Ancak paraların hangi icralara 
yatırıldığı göat.erilmediğinden alacak
lıların sabir8ızlanmakta oldukları gö
rülmüştür. Belediye kesilen paralann 
gayet sarih olarak hangi icraya yatı
nldığmm işaret edilmesini yayım o
larak şubelere bildirimiştir. 
ŞEHiR TiYATROSU ARTiST-

LERi IZMIRE GiTTiLER 
Şehir tiyatrosu artistleri dün tz-

mire gitmişlerdir. Yarm akşam ilk 
temsillerini vereceklerdir. 

Artistler serginin devamı müdde
tince tzmirde kalarak operet, dram, 
komedi oynıyacaklardır. 1 

izmitte yaz 

Ağaç sevgisı - Kör /ez -
Belediqe bahçesı -Park 

İzmit, (Özel) - Bol ağaç ve yeıil
lik, İzmi.tın baılıca hususiyetini teıkil 
eder. Buna, her evde zarif bir süs gibi 
duran çiçekleri de ilave ederseniz tz. 
mit, hisli bir genç kıza benzer. Körfez
le arz parçasının birleşip öpüştüğü ve
rimi çok Jrıyılar, ağustos güneşi altında 
kızgın 'Jir saç gibi buğulanırken, hafif 
bir yelin tatlı tatlı ayprakları hışır

dattığı 5örülür. 
Türk şehirleri içinde (ağaç) rn kıy

metini en çok bilen ve duyan tehir İz. 
mittir. Df'rsem, sanırım yalan olmaz. 

Demtryolu, bütün bakımsızlığına ve 
ileri görüşlü tzmite hiç de yakışrnayı
şına rağmen. bol ağaçlı ve koyu göl
gcliliği "le tabiatın güzel bir sanat e
seri gibidir. 

tzmitte ağaç sevgisi, her yıl artan 
bir randımanla çoğalmaktadır. Ve diye
biliriz ki, tzmitte (ağaç) nadide bir 
sevgilidir. 

tzm~t:in pek meşhur bir vasfı da 
(yeşil) dir. 

Yetil tzmit. 
• • • 

Ba ttae 1'e1edi1! Wl *1hı Jeni 
ellere geçtiğıni giSrdWc. Bahçe oldukça 
teıkilith ve modem bir hale konmuı 

gibidir. 

Taksim ~dında 
Dün sporculaı madalyalr 
verildi. Tören yecanlı ola 

Yaşar ve Mersinli Alımedin 
Beyoğlu Halkevi tarafından, Bertin\ 

olimpiyadına iştirak eden Türk spor
Clllar şerefine tertip edilen tören dün 
Taksim stadyomunda yapılmıştır, 

Bliyük bir seyirci kitlesi önünde 
yapılan tören çQk heyecanlı olınuştur. 
Sporculara hazırlanan madalyalar ve
rilmiş, kendi sıkletlerinde dlinya ü
çüncüsü ve dünya birinciliği karanan 
Mersinli Ahmet'le Yaşar için hazırla
nan çelenkler de bir genç kız tarafın
dan başlarına takılmJftu'. Bu heye
canlı anda lstlkW marşımız çalIDJIU§ 
bayrak çekme töreni yapılmıştır. 

Bundan başka Beyazıt meydanın
dan altı sporcu tarafından getirilen 
toprak, Berlinde kendisine verilen da
lı büytitmesi için Yap.ra. verilmiştir. 
Burulan sonra g&rtertt müsabakaları 

arına çelenk konuyor 
JtıılŞ ve güzel _tören geç vıka
deVam etmiştır. 

Çoğırııan atleti• 
"· s. K. Ateletizm FederdU"-

~ . 
_Yedinci Balkan oyunH ış. 

tıtıeri tekarrür eden a~l~tuı ~ 
Ell 936 salı gününden ı~ıbal\ 
~yde açılacak kampa gırectdı • 
> - Milli atletizm A ta.knn:nen 

8~ atletlerden aşağıda isimleııtlı 
cı ttaü. Vedat, Semih, R~aeh-
n ){aksut, Faik, Pulat. Cıh.'aY: 
~·Mehmet, Ali, Tevfik, Melıf ysı 
b\in saat beşte Kadıköyde ~r
beç stadyomunda hazır buırı\t-
ltır. .,......_ 

D.MCASIZ TARTI ALEiEN 
.. "" . ....... .a..ı~._~,........+-!'~,,,.o 3At>Elt:E'~Of!.~BI 

Yunanistanla 
ticaretimiz 

Terazi, kantar, baskül veemsali 
taı lletlerinin muayene ve ~g~
larıa müddeti dün akşam bitnıştır. 
B:Undeft iti~en mutettltJf k~{. 
dlkim ve mag~ dolllŞatr 
ro başlıyacaklardır. . 

niul 
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llfm 
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Bun:landır ki, içecek ve yiyecek fi
yatlarının artıpna da diyeceğimiz yok
tur. İzmitliler hovarda insanlardır. Te
miz ve iyi olan şeyler için paradan 
çekinmeder. Yalnız hafif hafif, dokun-
mak yerinde olan bir nokta var. Gö- Atinoda bir of ıs kuru'dıı, 

)amgasız bulunan ölçil lletlerı nıü
~re edilerek sahipleri hakkında Pa· 
rıtezası kesilecektir. 
BLEDIYENIN 936 BVTÇESI 

ANKARADAN GE:ıDI rüyoruz ki, bahçenin garsonları çok idaıe he11eti seçıidi 
kabadayıdır. insanı saatlerce beklet- ' 
meden yanınıza gelmezler. Şöyle, da
ha tertipli hizmet eder insanlar gör
mek, bu aile muhitinde bir çoklarını 
memnun edecek, sanıyorw;. 

• • • 
Eski me.zarbk yerinde tzmitin orta

unda yC§il bir renk ve güzel bir koru 
haline gelen "gençlik parla,, Cl.zmitte 
park yok) diyenlerin §ikayetlerine bir 
nihayet vermiı oldu. 

Evvelki akıam gördüm: Dün için
de ölüler yatan eski me:ıarbkta bugü
nün dirileri kaynapyor. Bir sağlık pı
narından su içiyorlar gibiydi. 

Cevdet BAYKAL 

Antepte nümune 
fidan11ğı 

Antep, <özel) - Ziraat mUdilrlüğü 
ıehre ıki kilometre mesafede güzel bir 
fidanlık tesis etmiştir. Fidanlıkta her 
nevi süs ağaçları yetiştirildiği gibi fıs
tık mah"ulünü ıslah için tedbirler de 
alınmıştır. 

Geçen yıl içinde memleketin muh· 
telif parçalarına Jark bine yakın fıs
tık aşısı yollanmıştır. Fidanlığa layik 
olduğu '!hemmiyet verilmektedir. 

Bu yıl fıstık rekoltesi .zenk tabir 
olunan yapı§kan bir maddenin çıkardı
ğı hastalık üzerine yüzde altmış dere
cesine düpU§tUr. 

Eski yılın fıstık mahsulü tamamile 
satılmı~~ır. Fıstık Antebe senede 
vasati olarak bir milyon lira getirir. 

lzmiıte za/er boyranır 
lzmit, (Hususi muhabirimizden) -

- Zafe• ve tayyare bayramı bmitte 
çok coşitun tc:zaiıurai:ia lcutl .. n~. 

Bilhassa tümgeneral ı:·;'"Eel Baku 
nun nutku çok alkışlandı. Gece üSBil· 
bahride hr balo verildi. Halk, yer yer 
eğlendi. 

Atinada "Türk • Yunan teciın ofisi,, Belediyenin 936 bütçesi dUn ge1Q.iş-
adh bir ofis kurulmuştur. İki memle- tlı Bugünden itibaren memur lnn 
ket arasında ticari münasebatın iııld· ına.şlan verilmiye baŞlanacaktlr. Yal 
şaf ı gayesile kurulmuş olan bu ofisin Dl! terfilere ait barem cetveli ~e\ne
çok faydalı neticeler vereceği anlaşıl- m.ıtir. Bu itibarla zaın KÖ~ıc 0 ~lar 
maktadır. Ofis 1dare heyeti balkanlı-bUce ı=:;tv;:el~i _::be:;k~l~iy;e;ce·k-leil.rdmtİırıİr.,,__._.. 
gına eski İktisat ve Maliye nazırı Jorj • •• 
Pesmuoğlu, ikinci başkanbğa Atina ptl4cak çoraplar sağlam oZaotJktır. 
ataşekomersiyali doktor Naci Aday, rodın çoraplannın çU7'iik '?l~nıtı 
ikinci reis muavinliğine mUbadelltı ~bi bazt iptidai mQddelef"ln 1Yl o~ 
ticariye Yunan şirketi genel direk- maMIB'ndan ve Cldeki makinelerle mu
törU Şarl Traversaros, genel sekreter- salt otJMdığı halde çok ince çorap ya
liğe tüccardan Platon Haci Kibal Be-' ptın.ak istenmesindendir. Bu, ÇOrabt 
çilmişlerdir. Çiirtk bir Aale getirir. ~kik çorQpUJ.: 

Azalıklara da Atina - Pire baş kon- na eliACe baınJonti bir çok tım>ilen 
solosu Ki.mil M"Uıntaz Atay, eski ik- ~J,uğundats 31nıfkıra ayırmak 
tlsat nazırlarından N. Kanelopulos, A- mvıtı.ki'n oımamaktadır.,, 
tina tecim ve endustri odası başkanı 'ununla beraber ö~ndi~i~ gö
K. lıh.neas, Ywıan ili iktisat meclisi re diler bazı çorap fabrikatörlerı, yu• 
l.zaaı ve BanJı Nasyonal direktörü V. karta yazdığımız fikirlere tar~tar ol
Simonidi•, A. Vio sirketi direktörü A. maııırı.kta pro~ teknik bır esasa 
Mihallidis seçilmisİerdir. isti'nt ebne&ğini söylemektedir. 

iktisadi mahafile gelen haberlere ()da. ıazmı gelen mütaleaları top-
ıröre işe başlamıs bulUJ1811 bu teşekkül,• Iadıırtan sonra hazırlıyacağı raporu 
iki memleketi alakacta.r eden ticari ve veklıete ~önderecektir. • 
iktisadr meseıe1erı tetkik etmekle be- Eo ve .ı ;1terı 
raber is yaT>ınak istiyen tllocarl&r& 
lizım P-"elen btıtün kolavb]darl J[öster- .ADJE&Ml~ ~~acak olan ev ve eJfş
mek i<:in geniR mikyuta tedbirler al- lerl eergi~e ıştırak edecek olanlar 
muı hulunmaktadır. hakkınb talimatname )lazırlamakla 

Memleketin nizamname ve kaJlUD· meşpl olan kouı'i8Yon crttn sabah Ti
larına dair .-ıenen her türlü ınal6mat C91"8t odas:mda toplaJlllliştır. ~nkü 
verilecek ve iki memleket tnccarlarını toplantıda -rgiye iftirak şekillerı gö
t.anıırtmnak için lazım tte1en temasları rüşiitmu.ıth'· 
temin edecek ve herhansn bir alJPerirt IZMIB tJZtJMLJIR/ COK iYi FIY ~T-
tP zuhur edecek ihtillfları halledecek- LA.R BULUYOR . 
tir. hnıir u.tımleri bu sene çok i~~hbir 

fiyat buımuştur. Bu piyasadan mu im 
Katlın çoru'Olorının miktarda Uzüm a1mak için bir lngirz 
•tan Jordı"ze edilme•İ koop_e1'8:tif şirketi teşebbUsata ge<;ll\iş-
., aı tir. ~giliz koo~tifi namına "~hri-

yo 'un 
J

0 
nıtze gelmiş olan kooperatif kat bı. te-"1 Jll&alarına devam etmektedir. Frı.up 

Çorapların standarcilS! edi!~esi. et- bir kaç gllne kadar lzmire gid rek \Ta-
rafındaki çorap fabrikatorlerının işti· ziyeti tetkik edecektir. 
rakile Ticaret octasmda yapılan toP- Öğrendiğimize göre bundan ba 1·a 
lantıya dün de devam edilmiştir. . diğer bir şirket de hmirde bir " '·e 

Kendiaile görüştüğümüz bir fabrı- açarak mühim miktarda üzüm sc' k ee 
k::. :;:ılın,! demişti!' lrJ • 1 cektir. 

- Kadın çoraplanntn standardize MENŞE ŞAHADETNAME'Lı:ııt-
edilmesi için bir pro;e hazırladık. Sağ Alnıan hükf.tmeti menşe şahadet..ııarrıe
lam olması ici,. bir takım 81nıflara lerirte Almanca me~rubat veriın:e ~i 

mecburi kılmaktaydı. Gelen h b e lcre 
tesbit ettik: Bu -§artıara g<W'e ya- göre b'1 mecburiyet kaldmlmışur. 
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1 Ge z i D ti 1 er 1 ,----~v~~k·t~-·==:y::::==:k:======:d~===r=taüzel bir sergi _ • • • za an • • a ın an ••. 
Boğazda bir gece 

SC!'llip .a1dıiım bir doatumun 
Y enilıöydeki yalınnclayı,,.. Bizi 
biri qtiren bir çok bağlar arcuıır 
da bir de balık avı var. Eğer içi 
1Iİul€ böyle tatlı bir sıtmanın atr 
tini duymadınızaa, anlatmağa ~ 
lıımak bO§unadır. 

Tan yeri ağarmadan kal~ 
iı için erkenden yatmqtılı• Fakat 
bir türlü uyuyamıyortl,,,,.. Aç~ 
J>enc2remin altında d.,,ls lolı gı· 
bi aoluyor, Karade~ ''!:'.: 
oradan gelen v;;t;;:ıtıntla tla 
J>~~ıld~kl~rı, lıa t;anJiiziin lıV: 
gozlerımı bul"'-';;,. Jıarııla§IYO • 
duyuimıyan ~ ~ .b. 

f 
. .lJıarlan, uamar gı ı 

rum. emı. 

vuruyor. ub- ,,,,,,.,yacağını anlayın-
ca ~,,,.,,.. Çıplak diraeğim, poy 
r,.Jo-•erinlemİf pencere kenan n· 

a, bQ§ım avucumda etTalı aeyre 

başladun. Tam lıartıda cam, fi· 
§e fabrikaları, ıaz tanklon var. 
Bol bir elektTilı pırıltın aulaTtla 
ürperiyor. Geçit.iz demlerde yal 
mz bir ipek etek hl§ırtıaını duyu· 
yon:m. Y a!nız za;;;a;ı :c:~:::ı ay 
lıaranlığıntla kılıç avına çıkanla
rın naralan ifitiliyor. Uzun, dal
gasız> dik aealer. Kimbilir niçin 
bunlarda biraz kavgalı, acı bir 
hal seziliyor. iç aalontla donuk 
tunç iniltileri, aaat ikiyi çaldı. 
Dörtte uykuya tloymuı ve hazı.,. 
olmak gerek. Halbuki ben daha 
fözümü kırpmamıfhm. Şöyle bi· 
raz gevıer gibi olunca, yatafa 
clüıtüm. 

Mataharinin son aşıkı 
ispanyada şimdi hükumet askerlerinin yakıp 
yıktıgı manastırların birinde cile dolduruyor 
Jıpanyada, bugün asUerln mlllı ramağa başladığı söyleniyordu. 

kondu merkezi olan Burgos şehrinin Mortissak, bu sırada San Sebas-
.,,anuulaki manaatın gezen bir Fra11- ttend.e Mata Harf ile tanıştı. Çok gc~ 
aız gazeteciai anla.lıgor: meden birbirlerini sevmeğe başladı-

Burada inzivaya çekilmiş bir çok lar. 
adamlar var. içlerinde dört Fransız Mata Harinin hayatını anlatan ki-
bulunuyor. Bunların biri vaktile taplarda Mortissak bu casus kadının 
Fransa kollejinde yiiksek ilahiy-ıt son Aşıkı olarak gösterilir. 
Tedris eden bir profesörmüş. 1916 senesinde Mata Hari, bir ted · 

Bundan başka iki Alman profesÖ· birsizlik ederek, Fransaya geldi. 0-
rü daha vardır. Bunlardan biri ev- rada tevkif olundu ve divanı harbe 
velce yahudi taraftarlığı siyasetinin çekildi. 
başında bulunmuştur. Diğeri de Mata Hari cfirmiinü lnkir edi-
eskiden Kolombiya üniversitesinde yordu. Fakat, ispanyada iken Fran-
profesörlük etmiştir. sa hakkında Alman erkinı harbiye 

Manashrda inzivaya çekflenlerdea sine ifşaatta bulunduğu meydana 
biri de "Mataharinin son aşıkı,. dır. çıkmıştı. Kurşuna dizilmesine karar 

verildi. 
Mortissak ismindeki bu adam Mortissak bunu haber alınca aklı 

vaktile son derece zengindi. Parisl'!, 
Londrada ve San Sebastiende bir ~.ık başından gitti. Mata Barinin casus 
malikAneleri vardı. olabileceğine inanmıyordu. Bir hata

ya kurban gittiğine emindi. 
Mortlssak Avrupanın kibar mubl· Mata Bariyi kurtarmak için, Mor-

tinde aşk maceralan ile tanınmıştı. tissak başta olmak üzere, çabpn-
Bir çok prenseslerle, zengin ~adın· ]ar görüldü. Fakat, şüphesiz, hiç bir 
tarla macerası vardır. teşebbüs para etmedi ve casus ka • 

Fakat, bu Don Juan bir gün ha dın kurşuna dizildi. 

Sergiden bir köıe 
Kadıköyünde Altıyol ağzında ba

yanlar biçki ve dikiş evinin sergL·-i 
her sene olduğu gibi bu sene de bü
yiik bir emekle hazırlanmış ve umu
ma açılmıştır. 

5--9--36 cumartc.-si akşamına ka -
dar devam edecek olan bu sergide 
çok kıymetli ve sanatlı işler mevcut
tur. 

Her kısım ayn ayn zevk ve itina 
ile tanzim edilmiştir. Gerek çamaşır 
kısmı o1sun, ger~ gelin elbiseleri 
kısmı olsun cidden çok uygun ola
rak bazırlanmıştır. 

kikaten Aşık olmuştu. Zengin ve yük- Mata Barinin ölümü Ur.erine, Mor- --------------
sek tabakadan bir İngiliz ailesinin tissak birdenbire ortadan kaybol 1 1 
kızını seviyordu. Lakin bu aşk mesut du. Onun da öldüğii söyleniyordu. A • k e r 1 1 k 1 ' 1 e r 1 
bir neticeye varamadı: Kız, birdenbi· Nihayet bir gün Mortfssakın Mi- - -
re öldü. Bunun üzerine, Mortissak, raflores manastınnda bulunduğu or- 332 DOGUMLULARIN SON YOKLA· 
her türlü macera ve eğlenceye veda taya çıktı. M.ALARINA BAŞLANIYOR 
ederek bir kenara çekildi ve aylarca Bugün, manasbrdald münzeviler tJsküdar Askerlik §U'beainden: Mataharinin §İmdi bir manaahrcia 
görünmedi • İspanya harbinden büyük bir endi- 332 doğumlu gençlerin ve bunlarla 

pte dolduran aon Ôflkı · · Herkes Mortissakı unutmak tize- şe duymaktadırlar. Çünkü, hük1lmet muameleye tabi mektep talebelerının 
re idi. Birdenbire ismi tekrar da- ntl inzivada unutamadığı ve yine aşk askerlerinin manashrlan ve kilisele- son yoklama ve muayenelerine 4 ey· 

i tahri ttikı i " ··ı kt d' 1\U 936 cuma. gününden itibaren baş-
yulmafa başladı. Sevgilisinin ölüm il· maceralarında, eğlencelerde teselli a · r P e er goru me e ır. !anılacak ve birinci Teşrin sonuna k 

m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I dar devam edecektir. Her gen cin ka
DolCl§an oltalar, kopan beden

ler, saplanan zokalar ve tafılr 

cak "::::,..:: .:!;!':: Atlas üzerinde hava müsabakası 
r ,.,,,_ rqanı/un. ·-·-· 

yıtlı olduğu mahalle mümessillerinden 
hangi gün yoltlamaya geleceğini öğ
renmesi ve gününde şubeye gelerek 
yokJamasmı yaptmn~ lAzımWr· Tah 
ailde bulunanlar devamlı olduklan 
.kullardan vesika getireceklerdir. 
gUnlerl geç'irmJf olanların kanun 
mahsus maddesi hilkmüne tabi o 

. ~T,:.=:..,~ ~ Fransız Hava NazırhQı bir müsabaka açtı. Bir 
tan nemi nçradun, ,,., .. ,.,.. mavi kurdele daha ihdas ediliyor 
ıl koıtum? Bilmem. Fakat ba
ca gördüğüm fU oldu: 

Ufaın üstünde kılıç yarannı an
a,. kanlı bir çizgi. Gece ell&tu1' 
aia katlar halillemİf. Bu tan eı· 
liğinde iki beyaz aandal, tam 
rtın önünden geçiyor. Kürek-
bırakmıılar. Akıntı, ancak 
İr bir ağırlıkla onları çeki· 

öisiimde çoktan özledifim 
bir ~arpıntı ile dinliyorum. 
ma mecbanından •• ,, ıarlnnnt1 
.>'lnca çalıp aöyliyenleri tanı-
1 kiai tle meılnır aan'atkir 
ızdandı. Kemençe ve tan-

tr Giilerle anla§lf ve hayatlanm 
tirlerse gens kızı o .zamana.. ka • 
ltığı hayattan mahrum etmı~e • 
tüveniyordu. Hatta bunu yük • 
en ayn bir tat duyacaktı. 

• • • 
. lcr yorgun değilsen bu gece Ha· t -33- . 

lil lere gidelim, ne denin? 
~en bilirsin? da 
İt konuşma, baba ile oğul ara~ 

ve ~Urdan çıkacaklan sırada geçıııtl • 
ti. t~elede Halil Toklu ile karfılattılar. 
EskiPatron: 

-Eter rahatsız olma.zsanu bu gece 
lize ıeılllek istiyorduk.. 

nedi. 
Rlltlzi Bey giilümsedi: 

- Rt tp kalbe kar,ıdır, diye bir t15ı 
vardıt· 8iz de biraz önce ıize geJıDele 

Amerlkadan Avnpaya Dk defa o
larak tayyareci Lfnclberır 21 m&.J'l6 
1927 de seçmişti. Onümüzdeld mayıs. 
ta bu tarihin 10 uncu yıldönümtl O· 

lacak. 
Bu mtinasebetle, Fransız bava na-

bar. Güzel bir -.. Beatenigôr gibi 
ince; aüzgün bir makam oe aonra 
günün en manalı oe derin .aati 
Bofazın bu en güzel yerinde .sem· 
ki bir gönül yağman için birler 
mifle:rdi. Omriimün takvimi, bu 
ıabah ile, unutulmaz bir günü 
daha yapralılanna g~rmİf ol· 

Ju. 
S. Gezqln 

karar Venniftik. 

- Ne .aıar ... Buyurun, bekleriz. 
• Remzı Bey IÖzU bu kadarla bitirmek 
ıatemedi: 

.- Zaten •izden önce bizim ziyareti -
mız llzım. Siz biz· . 
bilyüiilmUzıUn un her cihetten daha 

Uz ••• 
Aziz bu eve . . 

ürkeklik bulma &ırerken kalbinde bır 
du. Bunun için k:n kendini alamıyor • 
Halil Toklunun ,..!':kça durgundu ve 
Necmiye Hannnıa bapna oturmuıtu. 
leri getiren Dilb annesi, hatti kahve -
balayorlardı. E~r bacı ona imrenerek 
len delikanlnııu hapek genç yaıında ö-

tırladıkla .. m 
dükleri anıa,ıbyo d n ve uz"' -
.... rda v~ Nevinle :_u. GUier iıe bir ke· 
.... ucraber o h l~. 
.nız modasını gn- yı n P aJ ve r- -·,eren b" 
--"'ifelerini kan•h-- ır mecmuanın 
~ :s-•&yOrdu G la 
yu mavi bir rop giYlni§tt enç . .z ko

Bu elbııe ve 

mrbtı bir mU.baka • = latlye• 
tanareciler o tarihte Nevyorktan 

bir "Bava mavi kurdeUsr,, ftrile· 
eektlr. 

kalkaaık1ar ve Parile gelmek Uzer~ı--------------·ı 
yola çıkacaklarclır. 

Nevyork - Parla yolunu kim da
ha IU8a bir samanda abrs& o blrind 
olacaktır. Bu suretle bugiln lngiltz
lerle Fransızlarm Bd btiytik trans
atlantikleri arasmda yapılan Anıı • 
pa - Amerika yoleulufunda deniz
den sürat mUsabakası timdi havada 
yapılmafa bqlanacak. 

Avrupa - Amerika deniz yolcu
Jufunda rekoru kıran vapurun "Ma
vi kurdeli,, denilen hayratı alması 
i.dettir, 

Nevyorkla Parla arasındaki hava 
yolculutunu kazanan tayyareye de 

bu renk onu daha çok açıyor, güzelli • 
ği daha çok göze çarpıyordu. 

Halil Toklu hep üzüm fiyattan hak -
kında konupak istiyor, rekoltenin na· 
sı1 olduğunu, Hamburg piyasasmı, buh
ranın geçip geçmiyeceğini soruyor, İf • 
lerin ne zaman gene eskisi gibi açıla • 
cağını anlamak istiyordu. 

Necmiye Hammm Azize bakan göz
lerini keder kaplamııtr. Gaıtermek iı • 
tememetine rağmen Azizin gözünden 
kaçmamıştı. Yaslı kadın annesine eğile
rek fısıldadı: 

_ Allah ömür vereydi o da bunun gi· 

bi olacaktı, değil mi? 
ihtiyar kadıncağız içini çekti: 

_ 0 biraz daha büyüktü. Yazık ol • 
du. Eh, ne yaparsın? Allah böyle iıte • 

miti b' 1 .. 
Necmiye Hanım kırgın ır ıes e !IOY· 

le dedi: 
- Ba!ka bir oğlUJJlUZ olaydır ..• 
- Belki acısı bu kadar olmazdı. 

e Hanım önce Azize sonra da on-
Ayş dan hoşlanmadığını 

lann konutınalann • • 
her halile anlatmakta oian Gülere oan-

rak ilave etti: 
- Eh ... O da olur inpllah ! .. 
ttzUntiilerini belli etmemek ve .az -

lerini duyurmak istemedikleri besbel • 

Habeı imparatorunun 
taggaresi 

İtalyan - Habeş muharebesi &O· 

na ermek tlzere iken Necaşinln tay. 
yareci!li A vrupaya kaçmıştı. Tayya
reci Amerikadan getirttiği yeni tay· 
yaresile Adisababadan kalkıyor r~ 

Le Bavre'a geliyor. Orada pasaport 
muamelesi eksik olduiu için, tayya. 
ye Fransa hük1lmeti tarafından mü 
sadere ediliyor. 

Fakat, bir iki ay sonra tayyareci 
tayyaresini yine kaçınyor ve Romay a 
yahut da Adisababaya gitmek üzere 
yola çıkıyor. Sonra tekrar Fraıvıa-

liydi. Likin konu,malarma Remzi Bey
le Halil Bey kadar datmamıı olan Aziz 
bunlan 'göz ucuyla görmü! ve kulağile 
de i!itmiıti. 
Ay~ Hanımın son sözleri onun kal

binin arzusuna o kadar uygundu ki, bu 
ihtiyar kadına şükran dolu bir bakıı at
maktan kendini alamadı. Ukin onun bu 
arzusu acaba ne dereceye kadar iıe ya -
nyacaktı.? 

Etraftakilerin Azizle Giiler arasında 
hiç çözülmiyecek bir bağlantı olmasını 
istemelerine genç kız şüpheıiz hiç al -
dınmyacaktı. Lakin ne de olsa Azizin 
hoıuna gidiyordu ve Giilerin etrafında
kilere sevgi vermek için en küçük bir 
fınatı bile, tasarlamaksızm ve bilmek -
sizin, kaçırmıyordu. 

Giilerin kalbine gidecek yolun onun 
etrafındakilerin kalplerinden geçilirse 
daha kolay aplacağını söylemek yan -
h! mıydı? Kim bilir, belki de biricik çı
kar yol budur. 

Nevin araya girdi: 
-Ağabeyim biraz da Avrupadan bah 

seısin. ÜtaÜa ucİc& ,, .... : ~~aSZ: >erle:- • 
dir? Gidip dönenler anlatırken ağızla -ı 
rının auyu akıyor . 

Halil Toklu ııenç kızın tarafından l 
çıktı: 

caklan illD olunur. 

• • • 
KadtMy Aakerlik Şubesinden'!' 

1 - Şubem.i?.e mensup yerli ve 
bancı 332 doğumlular ve bunlarla mu
ameleye tabi diğer doğumlulann so 
yoklamalan 1 eyUU 936 tarihinden i 
haren her gün saat dokuzdan on iki 
kadar hilk1lmet dairesinde aşağıd 
taksimat üzerinde yapılacaktır: 

Kadıköy mahalli.tı: 1 eylfil 936 
30 eylft1 936 

Kızıltoprak nahiyesi: 1 ı. teR!'llW 
936 dan 15 teşrinevvel 936 

Erenköy nahiyesi: 16 1. teşrin 9 
dan 31 teşrinievvel 936. 

ya geliyor. 
Şimdi Fransada bu esrarengiz 

culuğun aleti o:an pasa)orts 
tayyarenin davası görülmektedir . 

- Nevinin hakkı var. Giiler de bö 
le ,eyleri dinlemek ister. Onlan hiç d 
ıünmüyoruz. 

Kızma dönerek sordu: 
- öyle değil mi? 
Fitnıt hanımla Necmiye 

dinlemek için sabırsızlık ediyor 
Ayıe Hanım yan yarıya pkalap 
sanki ;ıtaıtı: 

- Bize de aldırdığın yok oğl 

Piyasa mıdır, üzüm kukuletesi m 
nedir, tuttumıuısunuz, biz bundan 
anlarız? 

Gülüştüler ve ona da hak 
ler. 

Fakat Gülerin yüzünde böyle bir 
zu okunmuyordu. H atta dudak bü 
yor gibiydL 

Aziz kendi kendine: 
- Gene hoşuna gitmiyecek bir 

ıCSylersem ve gene vapurdaki gibi 
parsa!.. Diye dütündü ve kalbi 
tı. 

Güler İzmirle tstanbuldan batka 
yeri görmemişti. Burala:::a gCSre 
den çok parlak, çok ileri ve ta 
olan Avrupa hayatını merak et esi 
zun gelirdi, halbuki böyle değildi. 



--= 6 - KURUN 1 EYLOL 1936 

Devlet Demir yol arı lat afından Cer kısmında 
ça'ı~hnlmak i.izere Avrupaya Teknl\:u n tahsHi 
rç1n gönderilecek 20 talebeye ait müsabaka 
şeraiti 

1 - Türk olmak 
2. - Ya!ı 18 den küçük ve 25 den büyük olmamak. 
3 - Sağlık durunıu tahsile engel olacak derecede olmadığına 

ve memleketin her hangi bir tara f ında çahşmağa müsait bulundu
ğuna dair Devlet Demiryollarınm (Ankara), (Haydarpaşa), (Eak1· 

şehir). (lzmir) ve (Adana) daki sıhhi heyetinden veya devle: de· 
miryollarma kabul olunacak memurlarda bulunması lazım gelen 
sıhhi ~artları gösterir matbu sıh hl rapor muhteviyatına uygun o
larak (tam teşkilatlı bir hastane den) •.ılınmış sıhhat raporu ile an· 
laşrlnıak. 

ettiren mekteplerden müsabakaya 
bir guna ilişiklri olmadığına dair 

4 - Devlet hesabına tahsil 
ı girmek istiyenler mekteplerinden 
1 vesika göstereceklerdir. 
t 5 - Askerlik vazifesinin Av rupaya tahsile gitmesine mani o!· 

2 
madığına dair alakadar askerlik ıubesinden vesikayı haiz olmak. 

r 6 - Talipler 19-9-936 tııri hine kadar istida ile İstanbul m.i.i-
a hendis mektebi müdürlüğüne müt" acaat edeceklerdir • 
h 7 - İstidaya· bağlanması lazım gelen vesaik: 

A) Nüfus kağıdı veya musad dak bir sureti. 
y 8) Gördüğü tahsili tevsik eıHrecek evrakı müsbite 
n 
b C) Hüsnühal varakası {en son nıektebin vereceği hüsnühal 
t varakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve ayni zamand~ 

fi 
s 
d 

mahalli polis dairesinden alınacak tır). 
D) 4X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 

E) Aıı şahadetnamesi 
F) 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik 
H) Babasının adı, nerede doğduğu, ııağ ise ~imdiki, ölmüş ise 

51 ölmeden evvelki meslek ve mem.u riyeti nedir? Ve nerele.rde çalış· 

BORSA 
31 · 8 . 93.; 

Hlzalarmda yıJ<lı~ ip.retli olaıı..lar, nze, 
rlnde muamele görenlerd.lr. Rakamlar 
ııaaı 12 de kapamıı satı§ fl,yutıanııır. 

PARALAR 
•Sterlin Cfö4 * ŞJiinArua 
•Dolar 1~6 - turya 24: -

• Fre.nk ltl7 - •Mark tlO, -
•Liret 160 - •Zloti l 2 -
•Belçika Fr. !'\f,- • Pengo ~4 -
•Drahmi ~. - •Ley 16 -
• İsviçre Fr. -.20,- •Dinar t>U-
•Leva tb,- •Ye:ıı tl4: -
•Florin 84,- •Kron tfü -
•Kron Çek. 'ıl2 - •AJtm \lbO -
• Pezeta lö - •Banknot 2~2 -

ÇEKLER 
• ı..on<ıra 68HJ>O •Viyana • 2011'> 
• Nevyorır 0.79 2(1 • Madrld 6tıSilo 

•Put. 12.011 • Berlln t,974:4 
• M.ltA.no 10.0.142 • Varşova 4 2Slö 
• Brllkseı oı 70lıl • Budape~te 4,2614 
•Atına ·4 89( '4 • Bllkrel 107 B266 

•Cenevre U867 • Belgrao ~ 6i88 
• Sofya !iS,9220 • Yokobaına ~70 
• Arwıterdam ı .1 fl9tı • Moskova l!t88ö 
•Prağ lU.2206 • Stokbolm H.0625 

ESHAM 

tş Bankası P 90 
Anadolu ~ö lb 
Reji ı 80 
şır. Rayrty ı rı.ocxı 

"' Merkez Be.nlr 81 · · 
U. Sigorta .00 
Ponomoııb kl,10 

lellkrazlar 

rramva, 11.w 
•Çimento 1L9:> 

Unyon Del O 00 
Şark Del 1,()J 
Balya J 00 
Şark m.. 9C7".8 ) 00 
Telefon U ,00 

Tahviller 
• una T.Bor. ı l!B4:li lllektrfk OO,<X.i 

• • • • ıı 21.7rı TramvQ tJ1,70 
• • • m 2uo Rıhtım a .. Oö 

btlk.Dablll \16 2ö •Anadolu J 4~ 60 
Ergeni tstfk. 116,00 * Anadolu D 4ô.6U 

1928 A M L0.00 Anadolu m ı7 Uı 

S. Erzurum 100, - Mümesall A il'> 90 
mışhr? Şimdiki ve ölmeden evvel ki meslek veya memuriyetindeE ._ _____________ _. 

l önce daha nerelerde) ne gibi işler de, ne vakitler bulundu? 
1 Bunları gösterir bir ebeveyn tercümeihal varakası. Zahire satışı 
:~ 8 - Müsabaka imtihanı 22-9-936 tarihinde saat 9 da lstan· 1--------------ı 
bJ bulda mühendis mektebinde yap1 lacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan hesap, hem 
dese, cebir, müsellesat, kimya, fizik ve türkçeden yapılacaktır. 

1 O - İmtihanda ayni derece de not alanlardan lisan bilenle1· 
tercih edilir. 

11 - lmtih :ında muvaffak ~ lanlar Avnıpada teknikum tahısHi 
. görmeden evvel Devlet demiryol ları Eskişehir atölyesinde 6 ay staj 

aı .. kl d' rif gorece er ır. 

ha 12 - Eskişehir atölyesindeki staj müddeti zarfında stajiyerlE' · 
Je< re iki buçuk lira yevmiye verilecektir. 
uğ. 13 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler; Avrupadaki 

btaııbol tıcıareı "' ulılre bonıaamda dllıı 
muanıele ırörea (kllo) ma.ddelerı 

14 P. Kf. P. 
Nev't: Eza .. BlD çok 

Buğday (yumu,ak) 5,30 6,5 

" (sert) 5,20 5,35 
,, (kızılca) 5,10 5,20 

Arpa yemlik çuvallı 4, 13 

" mira1.dc dölane 4,5 
Çavdar 4,32,5 
Kıeten tohumu 8,30 8,35 
Nohut 6,22,5 6,25 
iç fmdrk 56,20 57 
Yapak (Trakya) 63 

tahsillerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında Dev
let demiryolları idaresinin istiyer,e ği şekilde taahhütname verecel<-

ku lerdir. · ı•--------------~ 
sin 
led 14 - Tahsil planı: 6 ay E~kişehir atölyesinde staj, 1,5 sene Av- ~-----~---!'imi--~ 
yü rupada idarenin göstereceği fabı·; kalarda staj ve lisan öğrenilmes1, Takvim SALI ÇarşıPmba 
tir. 2,5 sene de idarenin göstereceg~İ teknikumlarda 5 sömesterlik ma- 1 

Eyl\l.1 
2 Eyl\ı.l 

14 C. Ahır l :'i c. Ahır 
kine şubesini ikmal ve diploma alınmasıdır. •====== 

J oun doğu§v 5 27 5 28 0 15 - Avrupadaki tahsil şeni ti veya diğer hususat hakkmda GUn batılfl 18,42 18,4l 
~u 
~ Devtet Demiryolları umum müder lüğünden ve işletme müdürlükle- sabe.b namazı 4,45 4 45 

ogıe namazı 12 14 12 14 
ya rinde.o ve mühendis mektebi müdürlüğünden, istiyenler tafsilah Ikindl namazı 15,54 15,54 
~in )azim~ alabilirler. (824) ~namazı 18,4~ 18.41 
mı rauı namazı 20 20 20,I 8 

>ih idaremizin Nafaa romorkörü ne ait kazanı 3-9-36 perşembe y~:çen gnnıen 1 ~~ ~!~ 
~ günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci işlet- Yılın kalan günleri J 20 119 

les me komisyonu tarafından açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. 
~u~ Yapılacak tamirin tahmin bedeli. 700 lira ve muvakkat temi· 
ne, 5 5 
im natı 2 O kuruştur. 
em Bu i,e girmek istiyenlerin mu vakket teminat ile kanunun tayin 
- ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 

müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan paras1z 
olarak dağıtılmaktadır. (782) 

1 Keşan Riyaseti.nden: Belediye ıaı; 

mu 1201 lira 39 kuruş bedeli kc şifli Keıan mezbaha yapısı kapa
~·6 lı zarfla on beş gün müddetle mü nakasaya konulmuıtur. Taliple -
. rin l O eylül 936 ihale gününden evvel Keşan belediyesine müraca
.~k atları ilan olunur. 

r. c m111nnın111ınuııınııı11111111111ııııııı11u1111111Ullllfl!l11111111ıtllrnU11m111ilftlllfflll1111111ııJ1lllllll1u111111ııııııırıuumııllmı111t11111nlffRllll11fı1 

~; Riyaziye - Lisan - Fizik - Kimya 
Ve olgunluk dersleri: Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca 

N, Rusça - edebi, tarihi mesleki her türlü tercümeler - gramer, tahrir, ticaret 
mektupları, bankac:ılık, ve muhasebe dersleri: Kıyasi ve gayrikıyasi fiillerin 

C tasnifatı ve tatbikatile cümle teşkili ve esaslı konuşmalar: Kuvvetinize göre 
i s 16 büyük tablo üzerinde sonsuz müklllemeler: 5 lisanla ihtiyacınız olan ders· 
ün lerden her mektebin imtihanlarım da haztrhyoruz. 1914 senesinden beri 
cat usulü tedris muvaffakiyetile tanınan (Çemberlitaş karşısındaki yabancı 

r f DiIJer ve riyaziye kız - erkek okulu) ecnebi mekteplerini aratmaz, birkaç 
T derste sınıfta kalmak korkusu da bırakmaz. Dersler hususi tek veya 

tyr ayni srnıf ve kuvvette olan 1, 2, 3, 4, 5,6 kişile gündüz akşam gece de veri1i· 
e• yor. 4 kişile dersi 30 kuruş - 6 kişilik grupla dersi 25 kuruştur. Btlenler ve 

lih bilmiyenler her zaman kabul olunur. H aftada kaç ders lazımsa verilir. İsti' 
yenler bütün sene devam ediyorlar. Direktör Ziya Çetinkaya 

Beylerbeyi iskele tiyatrosunda 

HALK 
OPERETi 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasaqıın 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanların

da daire 2 nwnara 3 de hastaları-
nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız
dır. 

Dün ve Yarın 
1 ercüme Külliyatı 

İlk beş seri yani 50 kitabı ta
mamlanmıştır. 6 ıncı serinin 8 kita
bı çıkmıştır. 

Alınız ve okuyunuz! 
1 Müracaat mahalli: VAKIT kitap evi 

Kleraas Terras 
ESRARI 

Yeni Şerlok Holmes Alen Diksonun 
l-/eyecanlı Maceraları 

ı::e:wız ... ------

Yazan: Arnould Galopin -29- Çevir er.: V. (;. 

Gülerek: 
- Emin misiniz? dedim. 
Miralay şüphesiz beni deli zannet -

mişti. Kolumdan tutup kapıya doğru 

sürüklemeğe kalktı. O zaman: 
- Cenazesinde bulunduğunuz adam 

Alen Dikson değildi, dedim. Alen Dik
son benim .... Hayretle durakladı. Ben 
devam ettim: 

- Sesimi tanıdınız elbette ... Eğer ha
la şüphe edecek olursanız size Beyker 
caddesindeki evde konuştuklarımızı ay
nen tekrar edebilirim. Bugün karşınız
da başka bir çehre ile bulunuyorum. Bu 
nun sebebini şimıli öğreneceksiniz. 

- Hakikaten, se'sinizi tamdım ama ... 
Miralay afallamıştı. Hakkı da yok 

değildi. 

Teskin etmeğe çalıştrrn, muvaffak da 
oldum. Nihayet: 

- Vallahi tanımadım! dedi. O kadar 
değişmişsiniz kil 

- isabet. Tarunmamam lazım. Hiç 
olmazsa bir müddet için. 

- Peki, o çiğnenen ve gazetelerin 
bahsedip durdukları adam kimmiş? 

- Aynen bana benziyen bir adam ... 
Bana benzettikleri bu adamı otomo

bille nasıl ve niçin çiğnediklerini ve 
bir müddet için beni ölmüş saymalarını 
niçin istediğimi anlattım. 

Miralay, ben konuşurken söndür· 
düğü cigarasmı tekrar yakarak: 

- 1nanılmıyacak şeyler, dedi. Peki, 
şimdi ne yapacaksınız? 

- Oğlunuzun katilini bilen birisi 
var. Onu itirafa mecbur edeceğim. 

Miralay bir an yüzüme baktı, son
ra: 

- İtiraf eder mi acaba? dedi. 
- Evet. Siz de göreceksiniz. Sizi 

o adanun yaruna beraber gidelim diye 
görmeğe gelmiştim ... 

- Londrada mı? 
- Evet. Adresi var bende. 
- Cinayeti biliyor mu dersiniz? 
- Biliyor. Hatta katilin Betsi Ho-

gartm evine girmesine yardım etmiş

tir. 
- Kadını öldürdükleri zaman oğ

lum orada değildi ki. 
- Hayır, ben de oğlunuzun orada 

öldürülmüş olduğunu söylemiyorum. 
Yalnız, şuna eminim ki oğlunuzu Bet
si Hogartı öldüren adam öldürmü§tür. 

Miralay bir an düşündü. Sonra, eli
ni omuzuna koyarak: 

- Mister Dikson, dedi. Şüphesiz ki 
siz becerikli bir adamsınız. Fakat 
yanılmış olmanızdan korkuyorum. Çiln· 
kil, oğlumun katili kim, ben bunu bil
diğimi zannediyorum. 

- O halde, anlatın. Belki benim 
şüphe ettiğim adamdır. 

- Hayır, sizin şüphe ettiğiniz ola
maz. 

- Niçin olmasın? 
Miralay biraz sıkılmış gibi idi. Bir 

şey söylemek istiyordu amma, söyle
miyordu. Şüphelendiği adanu açıkça 

ittiham edemiyordu. 

Ben de fazla ısrar etmedim. Bir iki 
saate kadar ikimizin de ayni isim üze
rinde birleşmemiz mümkündü. 

- Dinleyin, dedim. ilk defa görUş
tüğümti.l zaman, giriştiğim tahkikatta 
bana yardım edeceğinizi söylemiştiniz. 
Bu fikrinizden caymış mı bulunuyor
sunuz? 

- Hayır, Mister Dikson. Düşün

düğüm cihet şu: Evine benimle bera • 
ber gitmek istediğiniz adamın üzerin
deki şüphelerinizde neye istinat edi
yorsunuz? Bir de yanılmış olduğunuzu 
aklınıza getirin! 

- Elbette alelade şüphelerle bir a
damı ittiham edecek değilim. Ne yaptı
ğımı iyice biliyorum. Cim katilin suç 
arkadaşıdır, buna eminim ... Son günle
re kadar onun hakkında yalnız şüphe 
etmekle kalmıştım. İttiham edemiyor
dum. F<'l.kat şimdi eminim ... Hatta, o
nu ellerinde alet olarak kullananların 

şimdi kendisini ortadan kaldrrmağa bi
te çalıştıklarını biliyorum. İşte, siz de 
bakın. 

Cebimden Karlın o mektubunu çı· 

kardım verdim. Dikkatle okudu. Sonrı 
geri ver~rek: 

- Hakikaten, dedi. Akla yakın biı 
şey. Pe~i, bu mektubu elinize nasıl ge
çirdiniz? Aslı de sizde mi? 

- işte, bu da aslı. Size evvela bunt: 
gösterm:edim, çünkü, felemenkçe yazılı 
Tercüme ettirdim. 

- Felemenkçe anlarım ben. Evet, 
tercüm'!si doğru ... Mektubu para nıu .. 
kabilin:le, Karlın suç arkadaşlarından 

biri getirmiş olacak, muhakkak. 
- Hayır. Gönderildiği kimsenit 

mektup kutusundan aldım. insan bi 
şeyi öğ:enmeğe azmetti mi hiç bir şey 
den çekinmemeli. Böyle hareket ettiğin 
için beni ayıplar mısınız acaba? 

- Hayır, Mister Dikson. Böyle hal 
lcrde h:r vasıtaya başvurmak caizdir. 

- Ben de dalına böyle diişünmü 
şümdür. Bugün karşımızda bulunanlaı 
hem casus, hem de katil. Onun içi~ 
bana yardım etmekten çekinmiyeccks 
niz sanırım. 

- Her türlü yardıma hazzrım, Mi• 
ter Dik<Jon. 

Cimin evine ne zaman gitmek ist 
yorsunuı? 

- Arzu ederseniz hemen şimdi g 
deriz. Uzak değil, şuracıkta : Arund 
caddesinde. 

- Acaba evinde midir şimdi? 
- Daha gelmemişse bekleriz. 
- Peki. 
Miralay zile bastı, emirberini çağ 

dı. 

- Patrik, dedi, getir benim pard 
sümle ~apkamı. Sonra masasının gözı 

den bir tabanca çıkardı, ceketinin c 
bine koydu. 

Bir iki dakika sonra Arundel cf 
desinde, Cimin oturduğu otelin ônil~ 
bulunuyorduk. Pencerelere doğru br 
nm, Cimin odasında ışık yanıyordu. 

- Orda, dedim. 
İçeri girdik. Doğru yukarı çık 

13 numaralı kapının önünde durd 
Ben kapıya vurdum. içerden bir 
geldi: 

- Kim o? 
- Açın! 
- Kimsiniz? 
- Polis. Çabuk açın .. 
içerde döşemeye basan çıplak ıı 

sesleri duyduk. 
- Biraz bekleyin, giyiniyorum. 
- Çabuk olun! 
Biraz sonra kapı açıldı. Mira 

beraber içeri girdik. Cim, gözle 
taşt gibi <lÇilmış, yüzümüze ba1' 
du. 

- An.. anlamıyorum, diye ke 
di. Ne istiyorsunuz? Bir yanlışıı 

lacak ... 
- Adınız Cim, değil mi? De 
- Cim küçük adım. Asıl ismiı 

vards. 
- Hayır, Edvards bu sabah 

ettiğim adamın adı. Siz onun evi' 
sık gidip gelirmişsiniz. 

Cim fenalaşmağa başlamıştı: 

ma, kendini toparladı: 
- Ne demek istiyorsunuz, af

yorum ki, dedi. 
- Ne demek istediğimi ben •o-> 

rum. Benimle beraber karakola ~el< 
siniz. 

_ Ne? Beni tevkif mi ed·su· 

nuz? 
- Evet. Hakkınızda bir tevJlilÜ 

zekkeresi var. Edvardsla Kari s ha· 
ber ver.:iiler. üçünüzü karşılaştca 
ğı.z. Arkadaşlarımızdan biri de .ms· 
gattan Amsteli getirecek ... 

Cim itiraz edemiyecek hale gniıti 
Soğukkanlılığını muhafaza ed>iyen 
bir adamdı esasen. istediğimi ifilf et 
tirebilecı~ğimi anlamıştım. 

- tsimlerini saydığım adan&rı t2 

ruyorsunuz, değil mi? 
Cevap vermedi. 

- Şi:ndi onların butunduğt hapis 
haneye ~ideceksiniz. Nasıl olsaLtiraf ı 

deceksiniz. Kurtuluş yok sizinİt;in ... 
- O adamlar beni ne ile ittHatn ed 

yorlar? 
(Arkası var) 



· ncü dil kurultayının çalışması bitti Sovqet Rusyada fevk·
( U styanı 1 incide ) 

a'lEŞ - DİL TEOR!St VE DtL 
,ŞILAŞTIRMA KOM\SYONU -

NUN RAPORU 
~Ü Türk Dil Kurultayının "Gü

~ır Dil ttorisi ve dil karşxlaştırma -

11~omisyonu, gerek kurultay umumi: 
ioftılarında ve gerek komisyonda 
~ v~ ecnebi alimlerinin yüksek tez
ıer dınlemiş, komisyonda Türk ve 
,el~ alimlerinin münakaşa ve müte -
~ ızahlarmı göz önünde tutmuş ve 
~ora istinaden şu neticeleri tesbit et-

ıt" 
ili' . "G" D·ı . . 1 ... - uneş - ı ,, teorısı, enguıs-

tiJeminde esaslı bir devrim yapacak 
Jll~7tte .tama~il~ orijinal, enteresan 
"e:rın hır teorıdır. 

- Rı teori, yalnız lisaniyat mese
ıeJYle değil, ayni zamanda «:1:1 geniş 
"e' çetin antropoloji, arkeoloJı, istu -
";ı:)reistuvar ve biyo - psikoloji mese
ıe11in halliyle de ilgilidir. 

- Şimdiye kadar klasik lisaniyat 
ur güneşin beşer ~il~nin m~~nş~i .üze
·ıki derin tesirlerını geregı gıbı he

fl katmayı düşünmemiş ve bu mü -sa • 
·amili ihmal etmiştır. 
bı_ "Güenş - Dil" teorisinin tevsi
l<'ısusunda Türk alimlerinin mesaisi 
~üyük ve mühimclir. Bilhassa Türk 

ç (do - öropeen dil grupları arasın • 
~J.ı teoriyi ilmi metotlara uygun bol 
~lerle izah yolunda yapılmakta o -

ı:ı:ı,e muayyen kanunlara mün::er ol -! kabiliyeti gösteren etütlerin de -
... i temenni olunur. Ayni zamanda 
b1ıetoda göre Türk ve Hamito - Se -
rnt dil gruplarının mukayesesi yolun
da çalışmalar da ileri götürülmelidir. 

13pyede bugünkü lengüistik yeni bir 
is(met alrmş olacaktır. 

.omisyonda bulunan bütün ecnebi 
alç r, Türkçenin derin ve esaslı suret
te '-kiki yaprlmaksızın indo - Öropeen 
veamito - Semitik dillerin ve umumi
ye lisaniyatın tetkiki noksan kala -
ca/da müttefiktirler. 

- Komisyonda bulunan ecnebi a -
lin1i arasında "Güneş - Dil" teorisi
ni nımakta bulunan bir kısmı, pek çok 
notlar üzerinde Türk arkadaşlarının 
gö}leriyle mutabakalatlarıru bildir • 
miJI"dir. Diğer ecnebi alimleri bu ka -
da~~ bir zamanda "Güneş - Dil" te
orilın tamamiyle tetkiki mümkün ola
rnı/ağını dikkate alarak, memleket -
lerie avdetlerinden itibaren Türk Dil 
te0~i üzerindeki tetkiklerini esaslı bir 
sur te . derinleştireceklerini beyan et -
tni~dır. 

~
ni zamanda komisyonda bulunan 

büt ecnebi alimler, "Güneş - Dil,, 
teo ni mevzu ittihaz ederek etütler -
ne eceklerini vaadederler ve Tiirki
}'c ş ·~yalnız dilcilik sahasında değil u
ınu~ kültür sahasında ~a yepreni .~r 
h u mücehhez bulundugunu ılım dun-
ız ·~ tanıtmağr kendilerine bir borç 

Yasır 'ld' . 1 say~lannı bı ırır er·.. . 
6 ,,., Komisyon~.n ~ur~. ve e~nebı a -

zası gelecek dörduncu Turk dıl k~n~~
ta ınıtt toplanacağı zamana ~adar .. G~
n[ _,, Dil" teorisine ait tetkıkle~ını bı
ri~rirıe bildirmek suretiyle muşterek 
ınesaide bulunacaklardır. . . 

K ınisyon bu esasları tesbıt ettı~ : 
o ' " h etını ten sonra, Kurultay umumı . w~y . ! 

Tür,_ Pil Kurumunun sarfettıgı ılmı 
"' · · ve nıesaiden dolayı teşekkür etmesını . 

bu ~esainin devamı hususunda teşvık
tc bulunmasını teklife müttefikan ka -
•at ,. . . 

yermıştır. 
Sekreter: Ercüment Ekrem Talu, 

sekreter: İsmail Hami Danişment; ra
portör: İbrahim N cemi Dilmen; komis-
yon ba§kilnı • li... . . Ç b l 
Franaız su · useyın Cemıl am e ; 

,. ] ll'lero]0 g;u T:r·ı • d ton; ...,u gar uz- : rıı aıre e Baren-
s k ···anı . n ıvı· turya ,ar filolojisi d. ıtaeff; Avus-

giı- · Atman profesörü DktGo~u: Kıver -
x' ·· .. D · ıeae. p 1 

Ya profesoru: . Zayonçkofsk' '. o on
.. · D N h · 1 

• Macar 
Profesörıl. r. em et ; Italyan P f 
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. . . ro e _ 

sörü: !)f· arta mı; ıtalyan profesörü: 
Dr. Boıııbaçi; Yunan profesörü Jorj A _ 
n~nasto?ulos: Sovyct ulum akademisi 

U .. 11 ler·. ?rof. Gabidulin, P. Meşçani • 
JC 1. S il . nlf, Pr. amo ovıç. 

Profesör: Abdülkadir İnan, Agop 
Pl ça ~met Cevat Emre, Bayan Es-

a N r~an, Hasan Reşit Tankut, Hü
~. ~~ık Orkun, İsmail Hakkı Ccn
~: Mel'ınet Ali Ağakay, Bayan Mih -
ri~ekt 1, Muzaffer Muhitti!:1 D~lkılıç: 

Pıf .. ar~fairn Onat, profesor Saım Alı 
ı esor . .. p profesör Yusuf Zıya Ozer. 
,tO~~ KOMiSYO~. RAP?RLARI 
G.. Pi - Dil teorısı ve dıl kar~xlaş

tıı ul n_lraporundan sonra lı1gat ve fi-
na an . k . 10 .. g mer ve sentaks, terım omıs -IJl, rr· k 

Y'ı rı .noriarx okunmuş ve aynen a-
a rır f'l 1 .. k l>t edi~lerdir. Lugat ve ı o oJı o -

ıtı onuı:lın raporunda gelecek Kı:ıar 
i~(~e yadacak işlerin . incclendıgı ve 
~~ssa ş ~oktalar üzerınde duruldu • 
g\aret d~~mekte idi: 

3UyükTUrk kamusunun tamamlan-
ffl\na kala_r şimdiye kadar ;:aran.m:ş 
e:\erdenhıç olmazsa en mühıınlerının 
"\ıh:ıss geniş taranmış olanlarının 
aY fl'lono ~afiler halinde hemen basıl
fl'l\ 'iloJJılt tetebbüler noktasından pt• . b w 

fayda! Ulunmakta oldugu ve ay · 
rr;:g:udat"UbiJiğin tenkitli bir tabının 
" ··nkı diı· · · · l ınug~ k ımıze tercümes1nı:1 ı~ • 
0ııdıgı ıa ltındaki vaidin de komıs-

'/. ı ..... cm!1ttır ~ 
(lc.a •·;.,. idi 1Yetlc karşılanclıgı kay • 

111eıı.•C . 

Terim komisyonu da raporunda, ilk 
ve orta tahsil kitaplarında bugün kul -
landan terimlerin bir gün evvel türkçe 
karşılıkları bulunması ve dördüncü dil 
kurultayına kadar bu okullara ait kitap
ların bu esasa göre hazırlanmasını işa -
ret etmiştir. 

ANA TÜZUG 
ilmi komisyonların raporu bittik -

ten sonra idare komisyonlarının rapor -
!arına geçilmiş ve · "Ana Tüzüğ" okun
muştur. 

TüzüğUn birinci kısmında Ulu ön • 
der Atatürk'ün kutlu eli ile ve onun ku
rucu ve koruyucu genel başkanlığı al -
tında 16 temmuz 1932 de kurulmuş olan 
Türk Dili Tetkik Cemiyetinin Türk Dit 
Kurumu adım aldığı ve amacının Türk 
dilinin öz güzelliğini ve zen~i~~iği~·ıi 
meydana çıkarmak, onu yer y17~u dıl
leri arasında değerine yaraşır yuksek • 
li<Fe eriştirmek olduğu izah edilmiştir. 

0 
GENEL MERKEZ KURULU 

Genel merkez kurulu 1:ıaşhğx taşıyan 
ikinci !asımda da genel merkez kuru • 
!unun kimlerden ibaret olduğu ve va • 
zifeleri anlatılmıştır. Üçüncü kısım iş 
ve çalışm::ı kollarına aittir. Bu kısmın 
iş ve çalışma kolları şunlardır: 

ı - Lenfoistik - Etimoloji kolu 
2 - Gramer - Sentaks kolu 

Gerel' bu tezelere; gerekse bize çok 
değerli kaynaklar, belgeler göstermek; 
1;.1trd.umıız ve kurıtnııumwı: hakkında iyi 
hisler· ve dilekler bildirmek; mensup 
oldu klan memleket ve miiesseselerde11 
bize sevgi ve scl.am getirmek ZUtfun
da bulunan sayın alimıerden profesör 
Anagnastopulos'a, profesör Dr. Giese
ye, Dr. Miatef f'e, Profesör Denisson'a 
profesör Bartaliniye, profesör Okubo
ya, profesör Zayoııçkovski'ye ve söz
lerini arkadaşlarına bırakm1ş olan pro
fesör ll!eşçaııinof'a profesör Bombaçi
ye, profesör Haci Gabidullin'e candan 
teşekk-ürii. bir borç bilirim. 

Sayın konuklarımızın 'istedikleri gi
bi Türk Dil Kurumunun kendileriyle 
çalışma birliği yapmaktan çok bahti
yar olacağını da, Kurum ba~kam sı
fati?ıle ar:::ederim. 

Bu sıfatla şurasını tebariiz ettir
mek isterim ki: Ti.irk Dil Kıırumıı, ba
zı mutaassip dilciler gibi, yalnız b·ir 
sahaya saplanıp kaZmak; 11alnız koyu 
Türkiyatçı olmaJc fikTiııde değildir. 

Türk Dil kurumu; ilmin objektif, 
bitaraf esaslarına dayanarak.. haki
kati btılmalc ve insnniycf{'i o1mak eme
linde; azmindedir. Ve AtaWrk'ün nur 
ve ziya saçan rehperliği ile, bu hede
fine, en kısa yoldan varacağına da ka
nidir. 

f at devam ediyor 
(3 üncüden devam) 

Daily Expres gazetesi yüksek mu -
habirlerinden biri Londradaki Sovyet 
büyük elçiliğinde, Sovyet devlet gizli 
polislerinin yaptığı araştırmalarını ve 
eski Londra elçisi Sokolnikof hakkın -
daki keşfi yatı şöyle anlu.tryor: 

"Sovyet devlet polisine mensup o • 
lup "kontrol komisyonu,, nanu altında 
Londradaki Sovyet elçiliğini ara§tıran 

heyet General Putna'run Londrada as
keri ataşe bulunduğu sırada elinden ge
çen bütün evrakı tetkik etmiştir. 

General Putna, 1929 dan 1932 sene· 
sine kadar Sovyet Rusyayı Londrada 
temsil eden Sokonikof ve amele birliği 
lideri Serebiakof ile birlikte fesat terti
binden maznundur. 

idam edilen 16 suikastçıdan Dray -
zer, Sokolnikof hakkına ,demiştir ki: 

"Eski Troçki taraftarlanndandır. 

mizleıunesi için bütün memlekete şamil 
olmak Üzere bir araştırma yapılacak • 
tır. 

Polis, §:.mdi "izvediya" ba:ımuhar • 
riri Karl Radck'in katibi Tivel'i de tev• 
kif etmişW-.,, 

TROÇKt AMERiKA YA GiTMEK 
iSTEMiŞ 

Daily Express gazetesine Vaşington
dan bildirildiğine göre Troçkinin Ame
rikaya sığmması için Vaşington hükit· 
metine müracaatta bulunulmuş, fakat 
red cevabı alınmıştır. 

Verilen cevap şudur: 
"Teşkil edilmiş bir hükumeti devir

mek siyasetini güden yabancıların A • 
merikaya ginnesine muhaceret kanunu 
manidir.,, 

3 Lu~at - Filoloji kolu 
4 - Terim kolu 
5 - Derleme kolu 
6 - Yayın kolu 
Dördüncü kısımda kurum merkez 

bürosunun idaresi altında çalışRDlar 
tasrih edilmiştir. Kurumun dışarı ö~
gütleri tüzüğün be§inci kısmın~ teş.kıl 
etmektedir. Altıncı kısım para ışlerıne 
ayrılmış ve yedinci kısımda Kurulta
yın mesaisi şöyle anlatılmıştır: 

Saym arkadrı.fl.arım; .. 
Kurultayımızı ka1nyacagım şıt an

da sizleri saygı ile selamlarken hepimiz 
ve bütUn Türkiye adına, bir dilekte lm
lnacaqım: 

Atatürli: Sen, o, eşsiz var!1.ğınla, 
Giineş gibi, ba..Jımızdan eksik olma! 

Tedhiıç.ilerin en faallerinden biriydi. 
Görünüşte Troçkicileri terkettiyse de 
bu &ade<:e canmı kurtann:tk içindi. Fa· 
kat kendisi bugüne kadar Troçki mer
kezi hesabına su altından bütün fesat 
hareketlerine karıımakta devam ediyor
du. Troçki ile doğrudan doğruya temas 
temin etmiş bir adamdır. 

Bu gazetenin muhabiri Londradaki 
Sovyet büyük elçiliğine müracaat ettik· 
leri esnada oradaki sekreterin, Sovyet 
gizli polisinin elçiliğe uğramadığım söy 
lediğini yazıyor. Ve arkasından diyor 
ki; ''Evet doğrudur. Onlar uğramazlarj 
Çünkü zaten orada bulunuyorlar.,, 

TROÇKl'NIN SöZLERt ı 
Fransızca L'intransigeant gazetesi ~· 

nin Norveç muhabiri Troçki ile görüş .. 
müş ve Troçki kendisine Sovyetler Bir .. 
liğindeki tethişçi hareket hakkında §Un .. 

lan söylemiştir: 

- ''Türk dil kurultayı en az üç yıl
da bir, genel merkez kurulunun seı_:e
ceği zamanda ve yerde toplanır. I{u
rultaym toplanacağı yer ve zaman en 
az üç ay önce herkese bildirilir.,, 

Sikizinci kısımda 26 eylUI günü dil 
bayramı günü olarak tesbit ~diln:~ş ve 
ayrıca kurumun ilk kunıldugu gun o
lan 12 temmuz günü ile yeni Türk al
fabesinin kararlastırdığı 30 ağustos 
gününde de kendisini kuran ve koru
yan Ulu öndere saygı ve kutlamaları
m sunaca0-1 tebarüz ettirilmiııtir. Do· 
kuzuncu l:~<ı·!'l'l Tüzüğün yerine getiril
mesine aittir. 

Müteakiben Türk dil kurumu ça
lışma programı projesi kıraat edi11:1iş
tir. Bundan sonra örnegelcr ve d1ler
geler komisyonlarının toplantısile büt 
çe komisyonunun raporları okunmuş 
ve aynen kabul edilmişlerdir. 

GENF..L :MERJ{EZ KURUMUNUN 
SEÇİMİ 

Dil Kurultayından: 
İstanbul, 31 (AA.. - Üçüncü Dil 

Kurultayı başkanlığından: 
Üçüncü Türk Dil kurultayının top

lanmasını kutlulama yolunda yurt i
çinden ve dı~mdan gelen ve i:rnz.alan 
bastırılarak Kurultaya dağıtılan bin
lerce ıutufkar telgraf ve mektuplara 
dil kurultayının candan teşekkürlerini 
iblağa Anadolu ajansının tavassutu 
rica olunur. 

• * * 
İstanbul, 31 (A.A.) - Üçüncü Türk 

Dil kurultayı başkanlığından: 
24 ağustos 1936 da Dolmabahçe 

sarayında açılan Üçüncü Türk Dil Ku
rultayı bir haftalık verimli bir çalış
nıadan sonra 31 ağustos 1936 akşanıı 
sona ermiştir. 

Kurltayın seçtiği dil kurumu yeni 
genel merkez kurulu başkan Saffet 
Arıkan, genel sekreter İbrahim Nec
mi t>ilmen, Sn.yman B~sim Atalay ve 
üye Ahmet Cevat Emre, Ali Canip 
Yöntem. Hasan Reşit Tankut, İsmail 
Müşatk Mayakon, Naim Onat ve Re
fetten mürekkep olarak kurulmuştur. 

Kurultay baŞkanlığı, bu bir hafta
lık sıkı çalışmada elbirilği gösteren 
bütün Kurultay Uyelerile yabancı dil 
bilginlerine ve Cumuriyet Halk parti
silc Halkevfori ve Basın delegelerine 
'içten te§ekkürlerini bildirir. 

1932 senesinde general Putna, Troç
kiden, Smirnora (bir diğer mahpus) 
benim vasrt.amla talimat gönderdi. Bu 
talimat, tethi:ıçi gnıpunun teşkiline mü

teallik ba21 teferruattı.,, 
Drayzer'in bu ifadesini Smimof in

kar ebni§ ve Ptna ile tethiı faaliyeti 
hususunda teşriki mesai etmemiş oldu
ğunu söylemişse de mahpuslardan Ba· 
kayef, Pikel ve Rayngold bu ifadeyi te
yit etmitlerdi •.• 

13 NUMARALI EV 

Londradaki Sovyet elçiliğini taharri 
eden Sovyet gizli polisi Moskovaya 
dönmü:ıse de, arkalarında yine kendi • 
terine mensup bazı memurlar bırakmış
lardır ki elçilikte çalışanlar bile onla • 
nn faaliyetinden haberdar olamıyor. 

Bunlar Stalinin üçüncü "göz" üdür • 
Ier. Bunlar o üçüncü "göz" dür ki ge • 
neral Putna'nm bütün harekabnı hiç 
sezdinneksizin görmüşlerdir. 

Sokolnikof'u takip eden ve cnun ev
rakını araştırmak üzere "kontrol ko • 
misyonunu,, üç defadan ziyade getir • 
ten yine bu "göz,, olmuştu. 

Bunlar elçiliğin bürun dairelerinde 
çalı!}maktadırlar. Onlann faaliyetini 
kimıse bilnıiyor. 

"T ethişçi bir hareketten haberim 
yok. Yalnız Kirof'un öldürüldüğünü bıi. .. 
liyorum.. Belki hakikaten böyle bir ha .. 
reket vardır. Fakat Kirol'un öldürül ,. 
mesinden sonra hiç bir hadise olmamıt • 
tır. 

"- Sizin K.irof cinayetine iıtirak el• 

tiğiniz söyleniyor. 
"- Evet, ikinci davanm gayesi Ü .. 

çüncü bir davaya beni de kanşt:ırmekt:r.ı 
"- Niçin sizi bu tethişçi hareketin 

:ıefi sayıyorlar? 

14 üncü madde genel merkez kuru
munun seçimi hakkında idi. Kurumun 
tabii başkanı Kültür Bakam olduğu 
için genel sekreter, sayman ve üye 
intihapları müzakereye konmuştur. Ne 
ticede genel sekreterliğ'i lbrnhim Nec
mi Dilmen, saymanlığa Ecsim Atalay 
ve üveliklere de Ahmet Cevat Emre. 
Ali Canip Yöntem, Hasan Reşit T~n
kut İsmail Mü&tak Mayakon, N:ıım ----------------
On~t ve Refet Ülgen seçilmişlerdir. Muhterem 

Londradaki Sovyet elçiliğinin ev nu
marası 13 tür.,, 

"News Chronicle'' gazetesi Sovyet 
Rusyanm eski Londra elçisi Sokolni -
kof'un kansı Madam Sokolnikof'un da 
Moskovada tevkif edildiğini yazıyor. 

''- Bu hareketi ben 1929 danıberi 
sezd!m ve "Rus bülteni" nde haber ver
diın. Stalinin bürokrasisi bizim siyase • 
timizle uğraşmağa ımıktedir değildir ve 
onun için bizi yalan yere ittiham edi • 
yor. Buna hususi sebepler de ilave ede
bilirim: Sovyetler Birliğinde işçilerin 
bürokrasi karşısmdaki hoşnutsuzluğu. 
En ileri fikirli işçiler be!ıiın, bugünkü 
Sovyet idare metotlarını tenkit eden 
makalelerimde fikirlerinin ifadesini bul· 
maktadırlar. Bürokrasi bir fikri veya bir 
programı değil, iktic!ar mevkiinde olan 
sınıfın imtiyazlarını müdafaa eder. O • 
nun için, bürokrasi bizi tenkitlerimize 
ancak efkan umumiyeyi korkutarak 
karşı koya.bilir.,, 

Troçki tethişçilerle olan alakasmı 

Bundan sonra KUltür Bakanı Saffet 
Arıkan I<urultayın kapandığlnı bildi· 
ren nutku okumuştur: • misafirimiz 

KÜLTÜR BAKANININ .NUTKU 
Kurultayın sayın üyelerı: 

Habere göre Madam Sokolnikof, ko
münist partisinden ve ~ovyet muharrir
leri birliğinden tardcdilmiştir. 

bıkar etmiş ve Smirnof'a kendisi tara .. 
fmdan gönderildiği söylenen mektubun 
uydurma olduğunu söylemiştir. 

Troçki sözlerini şöyle bitinıUştir: • 
"Bar1at Zinovyef'e, Kaınenef'e ve eli .. 

ğerlerine yapılan ittihamlan aydınlığa 
çıkarmak için bitaraf bir tahldkat ya • 
ptlm'1Sı lazımdır. Böyle bir tahkikat., 
Rayştag yangınında Dimitrof'un ne ka· 
dar suçu yoksa, benim ve tethi~çiliğin 
de Kirof hadises~nde suçsuz olduğu 

T m bir haf ta siiren Kurulta:.Y ça-
ala anda sona ermek uzere-

lışnıa rı, şu ' 
dir. hayırlı toplantıyı açar· 

Bu, yuca ve .. a,a doğmıya ba§lıyan 
1~en "Yurdıı:rı.u.-. ı ve ideal uyam.ş 
yeni ve genış soysa .. ·k Tarih teziyle, 
rı~!ı.uıw~ı,. ba~lı?~~wmerkcdendiğini,, 
Turk dılı teorıs.ı e ıtayı kcnmswmn 
ve ''bu üçüncü dıl kıt~ .. .. 1 a ta· 
da Türk dil tezini, butun ~tl~ıyay 
nıtrna1c olduğımu arzetmıştım. 

Filhakika söz ~lan yerli ve yabancı 
s..r;;;~' alimlerimiz; bu vadicle çolc ~e
g.. ı tezler yaptılar· "Güne.<: • Dıl,, 
Tıırk teo · · ' - ·ıa,· uGi· ~uıtnfn ana hatları izah cdı ı. 
da ıneş,, ın ~lın t~e medeniyet bakımrn 
ett~rfl/ı.7~1/!~ esa:1Zı büyiil~ rol, tebarüz 
ro · . ' eorıye dayan{laral~ pank-

nık u.s-ıılle '!'?leososyolojik tetkikler 
yapıldı. Teorınm antropol "k b 1. w· 

b .. "k bi ,., . on en ıg1 
uyu r sar.ahıyetle ayd1n·,_t 7·.;, • b t . da . m 1 <l ı tjme 
\1e01:ı11e ·ıa~anılaral~ tcrmirıo1oji ör

ne er.ı verı ~ ve Grek dilindeki bazı 
lıususıyet?cr rnccZcndi. Türl~e ve A
r~pça 7~rşıl?-§tırma7ar ve fayda?ı ana
lız tetkıklcrt yapıldı. 

Ru kadar zengin ve lcnımetli meu
~:}'1.a~·a, sayın konı<k1anmız' da; çolc de
gcrlı tezler kattılar. 

Prof. Jan Deui; uzun araştırmal.a
rı.n m"!~sııl~l olan kı~ım.ctli tczile biz 
dmleyımlcn ço7~ faydalandırdı. Tarih 
1'.~ dil çalı~ma7ar~~ın e1 ele yiiriimesi 
1uzıımıuıa Profesor Hi!ct dö Baran
ion'ım kıymetli tezi, gi<:::cl bir işaret 
oldu. Prof. N cm et' in Tifrk lehçeleri 
tetkik edilwcdikçe frım bir ctin1-07oji 
yap1lm1yar:ağı. hakkındaki .<ıözlcri; cla-
1•rmı1za yeni bir revnak 1·rrcli. Somıet 
alimleri adına söz sö11liycn Prof. Sa
moiloviç_,' çok değerli miita.clalariyle 
T. D. K11rumu adına. siiz .<Jü:·ıliycn m·Tca
daşlarımı:::•n tr:::lcrini: U(1'1ka Mr uön
dc1;. teııit rtti. n-ı·. ""Crtw• rıri ·· ,Gı te-zi 
ile pi:::im iııkıliinc1 l>iı" ~ihııiye.,. 7( Tıarc-
1 .,ı et mckf c, ne kadar haklı oldu_ijıww
zıt gösterdi. 

(üstyaııı 1 incide) 

Asılsız olduğu besbelli bu şayin 
hakkında bir münasebetle, dün İngil
tere elçiliği memurlarından birile ko· 
nuşan muharririmize denilmiştir ki: 

UMUMi ARAŞTIRMA YAPILACAK 

"Daily Mail" Moskova muhabiri di -
yor ki: 

"Zinovyef, Kamencf ve arkada:ılan. 
run idamından sonra Troçkicilerin te • nu m~ydana çıkarır.,, 

lsta n bul Defterdarlığından: 

"-Buraya lngiliz sivil memzırları-ı 
nm gcldifji hakkındaki sözler tanuımen 
fanteziden ibarettir. Türkiye cıımuri
ycti polisi böyle tedbirlere liizımı gös
tcrmiyecelc tam bir iti~di haizdir.,, 

Yüksek misafirimizin şerefine şeh-
rimizdeki İngiliz büyük elçilik bina- Cins Ve mevkii 
sında bir kabul resmi yapılacağı: ve 

Muhammen bedel~ 
Lira 

büyük bir ziyafet verileceği rivayetine Kadıköyünde Zühtüpaşa mahalle sinin Fener caddesinde 

gelince, samajaste kralın seyahati ta- Fenerbahçe mesire ve plajı karşı sın da 109/ 6 kapı ve 1 
mamen hususi mahiyette olduğu ci· harita No. h 963,5 metre murab haı arsa: (beher metre 
hetle bu gibi merasimler yapılmıyaca- murabbaı) 

ğı muhakkaktı~. Atina~aki t~gilt:re ?r Ayni mahaJlede 109/ 5 kapı ve 2 harita No. lı 615 metre 
ta el~iliğinde bır çay zıyafetı verılmış-
sc de bu hususi mahiyette olmuş ve murabbaı arsa: (beher metre mu rabba1) 
hatta Yunanistan Başvekili General Ayni mahalde 109/ 4 kapı ve 3 harita No. h 574 metre mu· 
Metaksas da bu ziyafete çağırılarak rabb~ı arsa: (beher metre murabbaı) 
samajestc kendisile b:r müddet görüş- Ayni mahalde 109/ 3 kapı ve 4 harita No. lı 594,5 metre 

müştür. murabbaı arsa: (beher metre murabbaı) 
Bu nevi görüı;melcrden siyasi ma- Ayni mahalde 109/ 2 kapı ve 5 harita No. lı 656 metre mu

hafil, iki devlet arasındaki dostlukla- rabhaı arsa: (beher metre murabbaı) 
rın derinlesmekte olduğu manasını çı· h 11 

~ d Şehremininde eski Caferağa yeni Deni,abdal ma a esinin karmaktadırlar. Krala refakat c en 
İngiltere harbiye nazırı Daf ~.up~r, eski Y eniçeşme yeni Hacamatçı sokağında iki katta üç 
Atinadan sonra Londraya. dönmuştur. odası ve tahminen 140 metre murabbaı bahçesi bulunan 3 

Sanıajeste ile beraber kimlerin gel- No. lı evin tamamı: 
d. •. d . . d" kat'i bir malumat d E k" KA . K • y 1 h 11 . . ıgıne aır şım 1 • . Aksaray a: s ı atıp asım yem a ı ma a esmm eski 
yoktur Çünkü rakip oJdngu •'Nahlın,, . 

1 

1 

1 

1 

1 

180 

· 
1 

. f' 1 ri daima de- Yeni Mahalle yem Sandıkburnu caddesinde eski 12 yem 
yatında kra ın mısa ır c . 5 
ğişmcktP-dir. Son :ıamanlarda Royal 10 No. lı arsanın beşte hır payı: 37, 
partiye Londradan gelen bir Lord il- YJ.Ikarıda cins ve mevlc:ileri gfü.teriler:. emlak hizalarmdaki be· 
tihak ctınh;ti. . dellcı üzerinden açık arttırma usulile Mhlacaktır. isteklilerin ve şe· 

Samajestcy~ Çanaklra.ledc ızahath • • . I k · t• l · 16-9 Q~s b gu··nu·· saat on 
1 F h 1.,. raıtın1 an ama .. ıs ıyen erın -~~ ça~am a 

bulunacak olan Orgencra a re ·"m .• .. • .. 
torpito ile bugün hareket edecektir. dortte yuzde 7,5 pey akçcler~le muracaatlarr. (817) 
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110 
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ıın Sermayesi tamamen Türk, en güvenilen sigorta şirketidir. Türkiyenin en büyük sigor-1! 
nli taları (GÜVEN) dedir. Sigortalarınızı en müsait şartlarla ve tediye ko•ayJıklarile yapar. !i 
-~~~mr.Galat:a. Voyvoda caddesi Sümer Bank binasındakı dairesine müracaat ediniz. Tel. 44966:füiiİ 

Şirketi Hayriyeden: 
Yalnız Çarşamba Günü 

~ ,11-:::~:: : : ::: Harbiyede B E L V c Bahçesinde :~:::::::::=\ 

H Bu Akşam Şişli Hava K~rumu 
ll menf aatıne ~ 

Saat 17 de Üsküdardan Kabataşa ve 
Sirkeciye ve 18 de Sirkeciden Kaba
taş ve Üsküdara yapılmakta olan 
Araba seferlerinin 2 saat evvel ya
pılacağı ve saat 2 de Üsküdardan 
Kabc;ıtaşa ve 20, SO da Kabataştan 
Üsküdara olan Araba vapurları se
ferlerinin yapılmıyacağı ilan olunur. 

'. ·.-·": Jstanbul _ Belediyesi ilanları 
. . . .. 

Cinsi bir küosunun 
Mikdarı muahmen kıymeti 

9100 
".2970 
'J.0470 
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13500 
14230 
8135 
2150 
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85200 
16200 
14530 

320 
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Tane 
,, 

Kilo 
Tane 
Kilo 

,, 
Tane 
Kilo 
Demet 

450 " 

Maydanoz ı 
fspanak 4 
Pırasa 4 
Kereviz 4 
Ayşe kadın fuulyesi 13 
Kabak 6 
Bakla. 5 
Bamya 11 
Bezelya 12 
Nane 1 
Havuç 3 
Domates 4 
Patlıcan 3 
Limon 3 
Barbunya fasulyesL 12 
Biber 7 
Karnabahar 9 
Lahana 4 
Semiz otu 4 
Kuru sarımsak 40 
Çalı fasulyesi 12 
Kestane kabağı 5 
Enginar 6 
Yeşil salata 1 
Pancar 3 
Marul 1 
Dolmalık biber 7 
Taze yaprak 9 
Salatalık 2 
Sırrk domatesi 7,5 
Taze sarımsak 1,5 
Dereotu 1 

4800 ,, Taze !ovan 1 
500 Kilo Lahane yaprağı 2,5 
200 ,, Ebegümeci 1 O 

K. 

l i FevkaUlde eğlenceler: HergUnkü Programa ilaveten ) 
~~ GARDEN artistleri tarafından lspanyol dansları . 

~::::::::~ f Bayan Halide tarafmdan Monolog) :.::::::d 
--Güzel Giyiniş Güzel Zevk!er Doğurur -

Kendı elinle kendf nl aUsle 
En yt, en çabuk ueullerle •ize bu zevki 
Bfllayacak mUassese: 

Kadıköy Aıtıyoı ağzında (B2yanlar 
Biçki ve Qlk., Ev~dır) 

IKa y o't ınnHYJ a m ce o ~rtt o !hl ce ır~ lYı lr\} ~ cç11 <al li1l 41 ?' \?@ ~ ~ ©l aı ır 
Sergi bergilo ziyaretcilere açıktır 

K 
o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

" _ .. - ---
.. ... ~ /~ . .... 

Bele~iye hastahaneler ve diğer müessesat için yukarda cinsi 
ve miktarları ve muhammen kıymetleri yazılı olan yaş sebze ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuş tur. Eksiltme 15 eylül 936 salt 
günü !aat 15 de daimi encümende yapılacaktır. lstiyenler şartname- SEZA R l 
yi parasız olarak levazım müdürlüğünden alabilirler. istekliler 1 Dün ve Yarın tercüme külliyatındandır 

IŞIKLI 

NE 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 1574 liralık ilk teminat Fiyatı 40 kuruştur 
makbuz veya mektubile beraber teklifi havi kapalı zarflarını yu· . 
karda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidir- l stanbul Dördüncil Noterliğinden : 1 & R E K L A M L A R 1 
ler. (B. ) (867) Mişon oğlu Yusef Gomel ile Nesim lUJ~lYI~ y~ -a:al!k$0'lt0e 

kızı Meryarn Naon arasında akdettik-
Keşif bedeli 384 lira 16 kuruş olan Üsküdar Beykoz yolunun 

tevsii dolayısile yola giden Vaniköy caddesinde 94/ 96 No. 1ı yah· 
nrn bahçe duvarının yapılması açık eksiltmeye konulmuştur Keşif 
evrakı ve şartnameler levazım müdürlüğünde görülür. istekli olan
lar 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 28 lira 80 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektuhile beraber 14--9-936 pazartesi gü· ı 
nü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B) (868) 

leri evlenme ile birlikte mallarının 1 N E C ·• ~ E R S E S 
sureti idaresi hakkında (Mal Ayrılığı) ....... 
usuliinü kabul eylediklerini mukavele G 1 5 ı · H 
cl~~~~~b~fycl~uuın~ ~------a_a_t•a•••:--e•s••'-·a-n••••••-edilrnek üzere Kurun gazetesine gön- 1

• 

derildi, 
29 Ağustos 1936 

/stanbul 4 üncü Noteri 
Murteza Erdil 
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