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Türk 
ilminin 
~af eri 
H erbert Spenser ve ona ta. 

raftar içtimaiyat alimle. 
ri için tekamülün bir ölçüsü var. 
Bu ölçü. harice kuvvet verebil. 
llıek imkanıdır. Kuvvet ne~rede· 
tek yerde, mevcudiyetine devam 
etmek için hariçten kuvvet al
llıak ihtiyacını duyan bir cemi
~eti Spenserin ölçüsüyle inhilal 
halinde bir cemiyet addetmek 
icap eder. 

niz bugüne kadar dünya bilgisine 
1'ıırşı hep almak vaziyetinde bulun
duk. Tektfü< verdiklerimiz büyiik 
bir )·ekiın tutmaz. 

Son senelerde ilk de.fa oJarali Türl< 
Uını nnmma başhha ma araştırmalar 
l'apıimrş ve bunların neticesi olarak 
Orf.aya Türk tarih tezi, bir de dil tezi 
tılonıştır. 

Dünya kaTşısında imtihan 

Bu tezlerin muhassalası olan 
Güneş - Dil teorisi, Üçüncü 

bil Kurultayında dünyanın gözü önU
lle konulmuştur. Netice, Türk ilmi 
lÇin bir z~erdir. Türk inkılabmın ve
lici bir de\Teye geldiğine güzel bir 
Ol"Ud'' .. ur. . 

!-.liçin inkar etmeli? İnsanlar, hiç 
~hep aramadan, her yeni şeye karşı 
levabhuş gösterirler. Hepimizin mu
afyen bilgi ve tecrübe seviyemize gö
l'e kendimize mahsus bir görüş ufku
lnttz vardır. Burada değişklik yapıl
lrıasım icap ettiren yeniliklere iyı bir 
l-.abuı göstermeyiz. Çok cahil ve mu
taassıp isek, kendi inandıklarımıza 
'Ykın olan herşey bizce muzırdır. Or
ta seviyede bir dimağ, yeniyi istih
fana karşılar; birdenbire inanma
tı'ıak yoluyla zekasını ispat etmek is
•.... 'Ri,. upniJiPi ,..A hmPİElİzce tem~il 

1.t ... {.~k bilgi sevıyesine malik olan-
:a:. da, ihtısaslan haricinde bir yeni-
1~ benimsemek ve kendilerhıe mal 
etınck için ihbsas sahiplerinin bunu 
letkik ve tecrübeden geçirmelerini 
"
1 
e ınuvafık rey vermelerini bekler
er. 

'l'i.irk ilmi namına ortaya konulan 
~kııaplar yapıcı bir tez için en dik
cı.a.te değer mehek taşı, yabancı ihtı
~~ sahiplerinin göstereceği kabul 
~rzı olacaktı. 

boğrusunu söylemek 18.zım gelir
~ b.~ kabul tarzının da mutlaka ilmi 
b~--olçü olacağına kail değildik. İlim f 
~nı altındaki araştırmalara da bir
~k sabit fikirler, pek çok ilmi tari- l 
h-ıı~ taassupları karışır. Hatta bir fili- j b ınenıleketine ve milletine ait mil- 1 

lt-ı~e- siyasi düşünceler bile ilmi hü- j 
'~erden büsbütün uzak kalmaz. 1 

Umumi alaka J a u vaziyeti göz önünde tutarak i 
~ ecnebi alimlerin Güneş - Dil 

BAŞMUHARR~RI: AHMET EMiN YALMAN 

Dil Kurultayı işini bitirdi 
Komisyonların raporları okundu, 
Saffet Arıkan bir nutuk söyledi 
Güneş - Dil teorisi dil aleminde esaslı bir 
devrim yaoacak mahiqette oriiinal bir teoridır 

ÜçUncü
1 

Dil Kurultayı bugilnkU 
toplantısı ile mesai~ini bitirdi ve Ma
arif Vekili Saffet Arı kanın güzel bir 
nutkundan sonra dağıldı. 

Saat on dörtte Başkan Saffet An
kan celseyi açtlğı vakit salon yine 
hıncahınç doluydu. Bu kalabalık ara
sında Başvekil İsmet İnönü, Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya, Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Aras, Nafia Vekili Ali 

1 

Çetinkaya, Milli Müdafaa Vekili Ka-
zım Özalp, birçok general ve saylav
larla ecnebi iı.limler göze çarpıyordu. 

Sekreterlikleri Zerrin Dilmenle İs
mail Müştak Mayakon işgal ediyor
lardı. 

Başkan celseyi açtı. Zerrin Dilmen 
cumartesi gtinkU celsenin zaptını o
kudu ve ittifakla tasvip edildi. 

Program mucibince, bundan evvel 
Dil Kurumu namına okunan tezler-

Maarif Vekili Saffet Artkan nutkımtt söylüyor 

den ve ecnebi profesörlerin nutukln
rından sonra B. serisine dahil olan 
hususi mahiyetteki tezler okunacak
tı. Fakat azalardan Türk Tarih Ku-

rumu Başkanı Hasan Cemil Çambel 
ile bazı arkadaşlarının verdikleri bir 
takrir üzerine şimdiye kadar okunan 
tezler kiüi addedildi ve hususi tez

lerin Dil Kurumunun alakadar kol-

lan tarafından incelenmesine karar 
verilerek ilmi ve idari komisyonların 
raporlarının okunmasına başlandı. 

[Diin okunan raporlar hakkrmlaki 
tafsilat sekizinci snyfnmızdadlr.] 

İspanya isyanı 

Asiler Madride dört 
koldan hücuma geçtiler 

1 Norveç Troçkiyi 
tardetmiyor 

Tarihi Alkazar abidesi harap oldu bir İspanyol l 
tayyaresi bir Amerikan zırhlısına bomba atb 

Sovyet Rusyanın bu 
talebi reddedildi 

~ ariyesine karşı gösterdikleri ka-I 
tar Ve telakki tarzına bakalım: Her- Ru..<tyadaki son tethiş h<icliscsi 1wk -
ata aftan gösterilen tasvip, dikkat ve kında beyana.tta bulıman Troçki 
~ ka, bir ilmi nazariyenin ilk adım-
~ koıa,y kolay bekliyemiyeceği ka- Londra, 31 (Radyo) - Sovyet 

kuvvetli ve umumidir. Rusyarun Troçkiyi Norveçt~n sü· rr.e-
ler~~ngreye iştirak eden ecnebi alim- ğe ait talebi bugün Norveç hükumeti 
tqı lııın. imza ettikleri raporu, okuyu- tara~ın?an müzakere -;dilmiş, neti< e-
lJ. atınuz, gazetemizin diğer bir sütu- de hükumet Troçkiyi memlP.lntten çı-
ı-~da alaka ile okuyacaklardır. Ge- Asi Gencrtller: 11ranko ve MoTla bir tczahilrat esna81,ı 1cı karmamağa ka:ar ver?1iştir. B .. su-

li~I~· rapor ve ger~k Kurultayın ne- Londra, 31 (Radyo) - tsrı:.ınyada 1 §ehir içinde kaldılar. Bu sabah bom- retle Norve~ ~ukfımetı. Sovyet Rus-
tııl ~ hakkında Dıl Kurumu Umu- son vaziyet §U merkezdedir: bardıman yenilennıedi A .1,,. .• h" yanın t:alebını reddetmış oluyor. Bu-

İ{atib' 1b h' N · n·ı · · 51 ~tın. §e ır la b b Tr k" N · b' t~ .. - 1 ra ım ecmı 1 menın Bu sabah Irun şehri havad.ın de- etrafında toplar yerl t' kt ld k nun. era er oç 1 orveçın ır 
--<.etenı • eli W• uı=- ,_ t · ' eş ırme e 0 u ehrınde ik t d'l k ttiateti ıze ver gı m tı.Aa şunu nizden ve karadan bombardıman edl- ları haber veriliyor. Asilerin tehdidi ş ~me .e. memur e 1 ece ve 
~ Yor: 1ecekti Fakal bombardım dah ne mukabil !nınun rnild f'l . d bu suretle sıyası ışlerle meşgul ol'lla-

.ı ~Ua "l'ml I ruf . t l . an a ev- a ı erı e, imk· ·ı . kt· N 
il~ au ~ ı er' ma :A.vus urya ı velce vuku bulan tehditlere rağmen şehir bombardıman edildiği takdirde sına. . a~ ven mıyece ır. orveç 
~ h. nu ve İtalyan ruimlerinden dok- yapılmadı. Asiler dün cehre bi~ ulti- =-hrin içindeki sagw tarafta • . - Harıcıye Nazırı beyanatta buluna -
' Qa}t · · 1 k 1 d Tü' k "' :r- r.arını ım k· 1111~ • annı, esas ı no ta ar a r matom göndererek şehir sa'iJ:ı.ha ka- ha edeceklerini bildirmiş b ı - ra · 
~~cı·?rt~in görilşlerile birliklerini te- dar teslim olmadıgıw takdirde karni- la Sagw taraftarları G du Lounuykor - ~lesele p~nsip meseh3Hir. Bu 
"' Utsu tte ü d tmı .. 1 d' r. ura e P a- ensıp te · · ülte ·ı · k b 1 ':t~ z sure a e e ~er ır. len berhava edileceğini haber verm·ş- lesinde mahpusturlar Fak t b l pr . sıyası m cı =ı:-ın a u 
~~e kalan ruimler Güneş • Dil teo- lerdi Bunun ti erin beled' 'vil ~ 1 da henüz dokunulma~ı b ~ . un ara ve hımaye edilip edilmemesi mesele-
~ ' "dil ilimlerinde esaslı bir dev- kın ~hri tah~iye c etmel~:7n~ı isted~ [l vuku tın ş u 

1
; ıy~r. sidir. Hükumet bu husustaki kararı-

lijİ4 l'apacak mahiyette, tamamile o- Kadınlar ve çocuklar Fra~sa budu · bb~'pı;1ya ait 1~ a t\Tef .8.rası te- nı tam bir serbesti ile verecektir. 
~ aı, ent d · b' teo . • ~e u ere a sılat 6 ıncı 
i(}lb.~ eresan ve ~ ~ . rı duna döküldiller, fakat mııh \ripler sayfamı:ıdadır.] Londra, 31 (A.A.) - Sovyetlerin 
~~ lardır. Bunu dil ilmınden Londra büyük elçisi Ozers'cy'nin ka-

~lih~tropol~ji, ar~eoloji, u:nıı ve ha e~el .. §ehrirnizden ayrılmış, biri l luk tanımamak hususunda Tilrk rısı Madam Ozersky, kocasının, hü -
' cvvelkı devırlerle ugraşan de dilnku celsede bulunmamıştır~ gençliği için kolay kolay geçilemiye- kfunet tarafmdan geri çağırllmasınm 
~~et:· hak~dan da çok alakalı Bir çalı,ma rekoru ce~ _bir rekor .~~rm.uşl8:1'~ır. Tür,k ~- Sovyetlerin yaptığı siyasi tasfiye ile 
~ ışierqir. Türk ilminin elde ettiği zaferi mının elde ettigı zafer ıçm kendilen- alakadar olduğu hakkindaki rivayet-

~'tlı~ ll'ıUhim ifadelerin altına biltün en evvel Atatürke borçluyuz. ne minnet arzetmeyi ve bu sahada !erin doğru olmadığını gazetelP..re söy 
~1 er iınzaı k şl d Ek yorulmadan çalışan ilim adamları- . 
-«t Olan U . arını o.~u ar ır. - Büyük önderimiz, ilini araştırmalara mızı, elde edilen ütibar verici netice- lemış ve demi§tir ki: 
~. lb.u.ta, ç ımza. s~lubı de bu es~s~a- fasılasız surette bizzat mihver ol- den dolayı tebrik etineyi vazife bili· "- Kocam bana evvelki gün tele -
~~ler .b~atlennı evvelceden bildır- muşlardır. İllin için çalışmayı zevk riz. fone etmiş ve bugün tayyare ile Lon-

(ij, Ancak bunlardan ikisi da- bilmek, ilim çalışmalarında yorgun- ~hmet Emin YALMAN draya geleceğini haber vermiştir.,, 

2 incide : Sehir Haberleri - Siyaset filemi - Takvim 
3 üncUd : Son Haberler - Resimli makale - Felek. 
4 üncüde : Acı hakikatler - Sağlık Öğiltleri 
5 incide : Günün meseleler - Ounün içinden. 
6 ıncıda : Spor haberleri ve radyo 
7 incide : San'at makalesi - Hikaye 
6 incide : Dıl Kurultayı tafsilatı 

9 uncuda : İzlandaya Türk ıikau - Mari Antuvanet 

ismet lnönil krndiZf1'iııi teşyi edctı1cr ara.sında 

İzmir fuvarı bugün açılıyor 

:Dün Başvekille Iktısat 
j Vekili lzmire gittiler 
Başvekil fuvarın açılması münasebetiyle bugün 

lzmirde mühim bir nutuk söyliyecektir 
Başvekil İsmet İnönü ve İktısat Ve

kili Celal Bayar dün İzmir vapurile 
İzmire hareket etmişlerdir. Başvekil 
bugün İzmir Fuvarım açacak ve mü
him bir nutuk söyliyecektir. Bu mü-

nasebetle İzmirde büyük hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

(İsmet lnönünün seyahati hakkm- · 
ela fazla tafsiliı.t üçüncü sayfamız. 
dadır.] 

İngiliz Kralını karşılamak •• uz ere 

Zafe~ ve lınaztepe bugün 
gidiyor Çanakkaleye 

Knılı karşılamaya giden Zafer torpitosu ue Orgeneral Fc]•.rctlfn 

: l 
- j 

Büyük misafirimiz lngiliz Kralını cek ve Orgeneral Fahrettin AltaY, 
kara sularımızda karşıl:ınıak ve se - harp sahsında izahat verecektir. Jn
lamlamak üzere Orgeneral Pahretlin giliz Kralı, lngiliz harp ölllleri me -
Altay ile Zafer ve Tmaztcpe torpido zarlığını da ziyaret edecektir. Bun • 
lammız bugün öğleden sonra Çanak- dan sonra Kral Nahlin yatı ile Istan 
kaleye gidecektir. Torpıdo'arımız bu bula hareket edecek, torp i.>~arımız 
sabah Haydarpaşa önüne gelmiş bu- yatı takip edecektir. Yat Dol 'llabah • 
lunacaktır. Muhterem misafirimizin çe önünde demirleyecektir. Muhte • 
perşembe günü husuai Nahlin yatı ile rem misafirlerini, AtatürkümUz sa • 
Çanakkaleye muvasalat etm,.leri bek rayın r:rhtımmda karşıl ı)'a.'.:aktır. 

lenmekteclir. Sekizinci Ed~ard, }{ili - [Kralın se:rahatlne ait fazla tafst-
dülbahir ve Seddülbahiri ziyıı.ret ede- Uit 6 mcı sa~"fanuzcladır.] 

Olimpiyad galipleri 
Y aşarla Mersinli Ahmede büyük 

merasimle madalya verildi 

Dü11ya ~ampiyonu Ya§nmı gfjğsüne madalya takılıyor. 

[Dünkü merasime ait tafsilat altıncı sa~"fanuzdadır. lı 
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Ankara mektubu 

Şehirlerin bayındırlığı 

Plinlar mütehassısların 
elinden çıkmış olacak 

Şeker sanayiimiz Festival 
üzerinde tetkikler · • 
Alman mütehassıslar, F estıval 
Turhala hareket ettiler aA hı.deye 
Milli §eker sanayiimiz üz~cinde tet 

kikatta bulunmak ve evvelce Türk 

balosuna hazırlık 

heyetleri dün 
çelenk koydu 

Siyaset alemi 
Romanyadaki buhran 
Romanya.da. teşekkül eden yeol 

Tata.resko kabinesi 1922 denberi Ro
manya. Hariciye Nazırlığını yapa.il 
ve beynelmilel siyaset aleminde bil· 
yük bir şöhret kazanan ll. Tf tülesko
yu kabine haricinde bırakmış bulu• 
nuyor. Romanyada. bir milddett!'D" 
beri dış siyasa münakaşa.lan yapd· 
makta olduğundan bu mUnakaşalarl 
takip edenler, M. Titülesko'nun ,·eıtl 
kabineye girnıeme8ini hayretle kal'· 
şılamamışlardır. 

Belediyeler imar ve fen heyetleri işbirliği 
yaparak programları ihzar edeceklerdir 

· :Ankara, 30 (Hususi muhabirimiz bil
ôiriyor) - Geçen sene Kamutayın, 
belediyeler kanununa ek olmak t.izere 
kabul ettiği bir kanuna göre, bugUn 
kü nüfusu binden yukarı olan ve be· 
ledlye kanunu tatbik -ılunan ~·erlerde 
yapılacak bayındırlık işlerinin bir 
program takipetmesi !Uzumu hükme 
raptolunmu§tu. Bu kanunun tatbika· 
tı cümlesinden ol:ı.-ak bu gibi yerle · 
rin müstakbel imar planları ve içme 
ııularile, spor sahaları ve kanalizas
yon işlerinin, tç Bakanın reisliği al· 
tında toplanacak olan bir imar heye 
tinin çizdiği program dairesinde baş 
layacağı ve programın çerçevesi dı
şında kalan imar işlerinin belediyeler 
bankasından yardım göremiycccği e· 
sası kabul edilmişti. 

Eline aldığı bUtiln işlerde plan, 
program dairesinde hareket eden bir 
rejimin, bu sahada elde ettiği netice
yi bir misalle izah etmek çok kolay 
olacaktır: 

Cenup villyetlerimlzden Adana, 
Mersin ve Tarsusun yıllardanberi in
taç edilemiyen bir su derdi vardır. 
Buralara içme suyu getirtmek için 
vaki olan birçok teşebbUsler, muhte· 
lif sebeplerden, bir netice vermeden, 
yarım kalıp gitmiş ve bu üç mUhim 
~ehrimizi eski halinden bir hatve ile· 
ri götürememi§ti. 

Yıllardanberi başarılamıyan bir iş, 

bir buçuk sene gibi çok kısa bir za
man içinde, fakat kanuna göre plan 
ve program dairesinde, intaç ve 765 
bin liraya ihale edllmi§ bulunmakta
dır. Belediyeler Bankaeı bu paranın 
tediyesini taahhUt etmiştir. 

Belediyeler imar heyeti, daha bir 
çok şehirlerimiz için programlar ha· 
zırlamaktadır. Bunların her birile 
binlerce vatandaşı ümitsiz bırakan 
bir .derde çare bulunacak ve icap e· 
den masrafı da Belediyeler Bankası, 
memnuniyetle temin edecektir. 

Yukarıda bahsettiğimiz imar kanu 
nu, belediyeler imar heyetine yardım 
cı olarak bir fen heyetinin teşkiline 
de lüzum göstermişti. Geçen yıl, tah
si~at meselesi yüzünden heyetin teş
kiline imkan bulunamamışsa da bele
diyeler bankasının, bu yıl çıkan 3042 
sayılı kanuna göre, her seneki safi 
tcmettüatından yüzde 40 mı bir tara
fa koyarak fen heyeti için gereken 
tahsisatı temin etmiş olması da, imar 
heyetinin vazifeıııtni çok kolaylaştır
mış bulunmaktadır. Hazırlanacak o • 
lan programlar, bundan sonra, bu i"· 
lerle uğr~acak mütehassıs mimar ve 
mühendislerin elirden çıkacaktır. Bu 

heyette daimt vazife almak üzere Vi· 
yana ·an iki şehircilik mütehassısı • 

nm getirtilmesi de düşünUlmektedir 

Mec. S. 

müstahsilleri tarafından hazırlanmış 
olan proje ve raporlar hakkında mü
talealarını bildirmek Uzere hükümeti 
miz tarafından davet olunan Alman 
ya şeker enstitüsü direkt.örü Profe -
sör Spengler ile Alman şe:n!r fabri
kası müdürlerinden Dr. )..foyer şehri 
mize gelmişlerdir. 

Mütehassıslar, Avrupad:ın gelir • 
kcn yolda inerek Alpulluya gitmişler 
ve buradaki fabrikayı ilk olarak tet 
kik etmişlerdir. Müteakıben ş~hrlmi 
ze gelen Alman mütehas1sl.1rı bura
da bir gün kalarak şeker sanayi ve 
ticaretimiz üzerinde alaka i ı ·lardnn 
izahat aldıktan sonra Turh<ıl fabr.i -
kasını görmek Uzere Turhale hare -
ket elmişlerdir. Bu tetkikattan şe -
ker sanayİimiz için iyi neticeler ah· 
nacağı kuvvetle tahmin olunmakta
dır. Mütehassıslar tetkiklerini bitir
dikten sonra raporlannı hükumete 
ve şeker fabrikaları müdürlilğüne ve 
receklerdir. 

Namık İsmail 
için toplantı 

DünBeyoğlu Halk evinde 
bir toplantı yapıldı 

Büyük san'atkAr Namık lsmailin 
ölümünün birinci yıldönümii münasc
betile dün Beyoğlu Halkevinde büyük 
bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda 

birçok san'atkarlar, Akademi profe
sörleri, resim cemiyetleri .nü:nessll · 
leri ve kendisinin 250 den fazla ar -
kadaşI bulunmuştur. İhtifali Halkevi 
Başkanı Haşim Refet bir söylevle aç. 
mış, milteakıben ressam Naımi. Na
mık !smailin arkadaşlık hay:ı•mı an
latmıştır. lsmail Safa da, Namık ls-

r 

Festival heyeti dün Ta7csfm C.Lirlesiııeçclenk koydıt ve milli mar~1ar söyledi. 

İstanbul sezonu münasebetile ter
tip edilen balo, yarın akşam Beyler
beyi sarayında verilecektir. Bu balo
nun mUk~mmel ve muhteşem olması 
için her türlü hazırlıklar ikmal edil
miştir. Bu meyanda sarayın iç bah
<:esinde havuz üzerine yüz metre tu
lünde elli metre genişli~inde bir pffıt· 

ampullerle donatılmıştır. 
Brtlo gP.cesi saat 20 den itibaren 

Şirketi Hayriye her yarım saatte bir 
Köprüden Beylerbeyine bir vapur 

kaldıracaktır. 

Festival heyetleri, dün saat 16 da 

Taksime giderek abideye merasimle 

form yapılmış ve bunun altı renkli çelenk koymuşlardır. 

Romanya, siyasi ve askeri bakınl" 
lardan Fransaya sıkıfıkı bağlı olaJlr 

'ÇekO!'llovakya ve Yngosla\'ya devlet• 
lerile birlikte Küçük İtilafı vücud• 
getiren, Parls ve Moskova ile çalır 
ma beraberliğini gittikçe sıkla.:'jtu .. JI 
bir devletti. 
Münak~a edilen nokta Romanr-

mn bu siyaseti takip etmekle eJI 
kuvvetli tarafla birlikte hareket ediP 
etmediği n emniyetini sağlamla,'9 
~ağlamhyamadığı ldi. 

Fransanm A vrupadakl askeı1 IUY 

kinıiyett rakipsiz kaldığı müddetçe 
Romanya ile Fransa arumdakl mU• 
na.sebetler ~k sağlamdı. Ve Frand
ya bağlanmak siyaseti hl~blr '1Uphe 
ile karşılanmıyordu. Diğer ta.raftaO 
Frall8a De müttefikleri lUilletler Ce
miyetinde kunetli bir cephe tenkil 
etmekte ve bu cephe sulh muahed~Je
rinin tadiline karşı gelmeğe iınkiO 
bulmaktaydı. Bilhassa. Küçük tıufJ 
devletleri, Macarist.a.nm sili.hia.nın..
sına, yahut sulh muahedesüil yJl'iıDW' 
sına mani oluyorlardı. 

Vaziyet Almanyanm Rendeki ıaf• 
riaskeri rnmtaka), işgal etmesin• 
kadar bu tekilde devam etti. 

Renin işgali üzerine Romanya.dl 
bütün sulh mualıedclerinin tehliktY8 

düşüp düşmediği meftelesi blrdenbi.J'f 
orta)'a çıktı. 

Avrupada büyük· bir 
silah yarışı başladı :: ==~=1=~,~~=M=a=Ji=y=e=d=e=.=f=e=ş=k=i=J=i=t=İ=l=k=V=e=O=f=l=a=t=e=d=r=i~S~at 

Sözlerden sonra bu davctlilı.:rin ya-

kalarına uzertnde Namık ısmamn kadroları 

Diğer taraftan )filletler Cemiye#• 
nin Hal>eı}lsta.nı korumaya muvaffal' 
olamarna.<tı, Avusturya He Alman)..., 
nın anlqmaya. başlaması, :!laeari!f ' 
tanın Almanya ve İtalya.ya dayan.., 
rak sulh muahedesini yırtmak dU" 
fÜDCMinde olduAunu gÖ8t~rm~ı. l'fe 
manyanın 11upneıennı armnnıı 

Almanyanın ~rdusunu iki misline 
çıkarması üzerine herkes telaşta •• 

resmi bulunan rozetler ta:cılmış ve Yeni• deg"' ı·şı.klı"k bugün · · d~ siylll4a münakqalannı &iddet-

lendirmlşti. · U• 
Akademi mUdUrU BUrhan ümit Top- tatbik ediliyor 
rak bUyUk san'atkarm eser1erile ha
zırlanan sergiyi açm1ştır. Sergi da
vetlilere gezdirilirken Namık !smnilhl 
büstü bir projeksiyonla ayıiınlatıl • 
nıış ve bu esnada bir dakika silkut 
edilmiştir. Sergi, b~ hafta herkese 

Rusyadan sonra Alnıa.nynnın da kuvveti tarafından el sürülmesine ra 
ordusunu iki misline çıkaracak ted- zı değiliz." 

açık bulundurulacaktır. 

birler alma~n, Avrupanm her tara • Lehiıtanda tair 
fındaki silahlanma yarışına yeni bir Alman gazetelerinin verdiği habe-

hız vermiştir. re bakılırsa Sovyet ordusunun art-
DUn aldığımız almanca gazeteler-

de Bitlerin ,yeni askeıi yarışı umu- ması Lehistanda endişeler uyandır • Yerlerinden çıkarılan i•çiler 
mileştiren bcyannameslniri aslına mış, Alman ordusunun mukabil ted- Yeni lş Kanununu bahane ederek 
tesaduf ettı'k. Beyanname •udur·. birler alması Uzerine Lehli!er. miis-

1 
. 

!i yerlerinden çıkartılan bazı evli ryçı-
"22 Mayıs 198ö tarihli irademi re- tcrih olmuşlar. Csas gazctesı, ~l- ler İktıeat 'Vekaletine şikayette bu-

federel< 21 Mayıs tarihli askeri mu. manya~m mukabil" tedbirine •·şım- lunmuşlardır. 
kellefrret Kanununun sekizin<'i mad. 'ek sUr atlle icraat diyorınuş. l§çilerin bu haklı dileklerini nazn-

desinlıı 3öylece tadilini emredlyo- lıviçrede telaf n dikkate alan vekllet, bu fffin tetki-
rum: Dünya yüzündeki silah yıırrşı kru-- kine iı:ı dairesi memuru ile aanayi mü 

Yeni Maliye teşkllatı kanunu bu· 
günden itibaren tamamile tatbik mev 
kiine girmi~ bulunmaktadır. İstan
bul maliye teşkilatının isimsiz kadro
ları tama.men isimlendirilmiştir. MU· 
dürlerin tam kadrosu gelmemıştir. 
Yalnız vasıtasız vergiler mUdUrlUğU· 
ne Hakkı !{amil, vasıtalı vergiler mil· 
dürlUğUne Mümll\,zın tayinleri Mali -
ye VekB.letinden bildirilmiştir. 

Elektrik tarifesi değitmedi 

Müdafaa kun·etterimizln her iic:; şısmda İsviçre bile telaşa düımu,. fettifi Danişl memur etmiştir. 
hm~~t~ ~bri m~cl~r~~ill~h~çre WkQm~,h~~ ~ti~=~~=============~=~~~~~~~~~~ 
milddetınl yekna'tak surette iki ıteııe kamlannı ikmal etmeye ve hudut 

Üç aylık tarifeleri tcsbit ıaden ko· 
misyon dUnkU içtimaında elektrik Uc 
retlerini tetkik etmiş ve fiatleri ay
nen ipka etmiştir. Havagazi te.rlfel!li 
de bugünlerde tesbit olunacaktır. 

olarak tesbit ediyorum. boyunda devamlı bir müdafaa kuv .. 
Harbiye nazın müdafaa kun•etle· veli bulundurmaya ait nıesclelcri ı 

rl başkumandanı, kap eden talimatı ciddi llurette tetkik etmektedir. Bu 
n intikal devrine ait hükümleri Han kuvvet evYelce askerlik talitni gör
edeceklerdir. müş olduğu halde buhran neticesin· 

'Adoll Hitler 
Bitlerin fikirlerini en yakından ta 

kip eden Völkischer Beobachter gn
zetesf, "Almanya. tehlikeyi ·önlüyor'' 
başlığlle yazdığı bir yazıda diyor ki: 

''11 A~>'Ustoı; tarihinde Rusyanın 
aldığı kararlar, daimi Sovyet ordu
sunu lkl mitıllnc çıkarmıştır. Blzim 
ölümUtnüzU istiycn dü9manlarır11ız1 
kanlar dökUlmcsine sebep olarak, bi
zi iç taraftan yıkmaya çalıştılar. :Mu
vaffak olamadılar. Ayni kuwetlertıı 
hariçten hücum tarikile maksatlan
na kavu9rnala.rına meydan vererıtc • 
yiz. Almanya tarihin ıon tecrübele· 
rinden denı alm19tır. Kendi kendini 
boğdurmaya raıı değildir. 
Almanyanın etrafındaki memle • 

ketlerden çoğunda, ukcri hizmet 
mUddeti bir seneden fuladır. A 1 -
manyt.nm yaptığı eey, bunlara ben
zemekten ibarettir. 

Alman tedbirler Alman milletine 
bu kanıtık günlerde bir "rntılyet ve 
istirahat duygul!lu veriyor. Alman 
milleti harp iatemez. Olimpiyatlar eı 
nasında kalblmltin iç tarafını gören 
her ecnebi, bu l!IÖzUmUzUn doğru ol
duğunu hl~ ıUpheıd.z anlamıştır. Biz 
mtsllslz mihnetli günler geçirdik. 
Kurduğumuz yeni mil9terek varhğa 
ait istiklal v~ serefe dünvanm hicbir 

de işsiz kalmı§ unsurlar aruıııd:ın 

seçilecektir. 

Belçikada tedbirler 
Belçika hükumeti, yeni silah yarı

şma ait ilk tedbir olmak üzere as
kerlikten istisnaları rcf'etmeyo ka • 
rar venniştir. Bu sayede ~enelik ku
ra efradı mıktan 55,000 den 65 bi
ne çıkacaktır. 

Ç ekoslovak)lad a manevralar 
Çekoslovakyada yapılah .manevra

lar esnasında a.slen Alman olan bir 
Çekol!llovak nazırının irat ettiği nu -
tuk dikkati cclbetmi§th-. N~ır, Çe
koslovak topraklarına vaki olacak 
herhangi bir hlicum karşısında, Al
man ekalliyetl.tiin mlişterck Çekoslo
vak vatanını müdafaaya ko9acağını 
temin etm19tlr. 

Beledjyenin yeni ıene biUçeıi 
taıdik edildi 

Belediyenhi 936 yılma &tt bUtçe.!oi 
dUn Ankaradan tudik edijerek geı. 
mı,ur. Yalnız barem, terfi ve yeni ta
yin ve tebeddill listeleri henUz gtlme
ml9Ur. 

Yeni bUtçe geldiği için belediyenin 
yeni satın aldığı asri çöp kamyonla
n da bugünlerde i§lenilmeye b~l:ı.ru
lacaktır. 

TakvDm0 Hava 
Bugünkü hava 

Bugün Eyliılün birinci haftasına 
giriyoruz. Eski rasat neticelerine gö
re. bu hafta içinde hava sureti umu
miyede sıcak, bunaltıcı, sisli . geçe
cektir. 
· Bugün hava açık olacaktır. Bir 
haftadanbcri değişmekte olan tazyik 
ve rütubeti nisbiye nisbetlı~ri tekrar 
normal had dahilinde oynamaktadır. 
Yağmur beklenmiyor. 

Dünkü hava 
Dün hava bulutsuz ve açık geçmiş

tir. Hararet gölgede en çok 2·1,3, en 
az 16,5 dereceyj bulmuş. güneşte va
sati ve azami hararet 57 ,5 dereceye 
düşmüştür. Tazyiki nesimi 'l61,4 mi
limetredir. llUtubeti nisbiye yüzde 55 
dir. Rüzgar, yıldız poyrazdan sani
yMe 7 ıııctre sUr'atle esmişdr. 

Geçen sene bugün 
~çen sene bugün hararet gölgede 

azami 27,4, asgari 21, güneşte e.zamt 
56,9 derece idi. Barometre 761,4 ola
rak kaydedilmiş, rütubeti nisbiye 
% 70 şe çıkmıştır. 

Rüzgar, yıldızdan saniyede 7,2 
metr~ ıUr'f.tle eitnlştlr. 

• 
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Mercan fırtınası 

ni Selçukta demiryolu kenarında du· 
rruı üç yaşında ı,.zet oğlu Hasan e.d• 

ıı bir çocuğa ~arpnıt§ttr. AyakUırt, 

kolları kesilen çocuk öltnUştUr. 

2 - Arsıulusal İzmir panayırında. 

lran pavyonunun açılışı münuebeti· 
le gece İzmir Palasta büyük bir şölen 
verilınlştir. 

l\ıfaarif vekili bugün 
tetkiklere başlıyor 

Maarif Vekili Saffet Arıkan, bu
günden itibaren Üniversite ve diğer 
yüksek mekteplerde yapılacak değı-
9lkliklerle meşgul olacak ve ort~
mcktep vaziyeti hakkında tetkikler
de bulunacaktır. Vekilet yUksek ted
ril!lat umum müdUrU Cevat dUn bu 
maksatla maarife gelmiııı, mUdUr 
Tevfikle görUşmU9, bazı etütlerde bu 
lunmu§tur. 

Orta tedriıat lıadrolan 
Orta tedrillat umum mUdUrU Avni, 

dUn ıehrimize gelmi"tir. Avni, bura
da yeni açılacak ortamektepl&(le ve 
ortatedrisat kadroları lle me'gul ola
caktır. 

Yatılı talebe iÇln imtihan 
Ortamekteplerle lll!lelere alınacak 

parasız ve yatılı talebenin mUıabaka 
imtihanına bugUn başlanacaktır. İm
tihanlar Uç glinde bitecek ve Türkçe, 
tarih, edebiyat, coğrafya, ve rtyazıye 
derslerinden yapılacaktır. 

Orta.mekteplerle Hıelere natnzet 
talebe kaydine dUn ak§ıım nihayet 
vtırilmiştir. Maamaflh bu mekteple-

' . rin kadrolarına göre Eyliılün yirmı· 
sine kadar kayıtlar devam ~ecektir. 

llkmektep muallimleri arasında 
llkmektep ttıualllmlerl araıııında ya 

pılacak nakil ve tayine ait !·rn.clrô ta
ırtatnlartmıştır. Tasdik edilmek üzere 
btıgiln Maarif Vekaletine gönderile
cektir. 

14 bin ölçü aleti ttıuayeneden 
geçitli dl 

Belediytmln senelik ölçillcr muaye. 
nesi dilh bitmiştir. 13ugüne kR.dar 1~
tanbul dahilinde 14 bin ölçU Aletinin 
fiıuayen~i yapılmıştır. 

Belediye ay!r nıeMurla.rı ve ölçU 
mUfettlşlert uııatmds.n hi!bef'AlZ yok· 
lamalar yafnla.cak, 1936 dtlhgası bu· 
lunırtıyan tevtl ve ölçU sahipleri hak· 
kında kanuni takibat yapılaraktır. 

üniversitede kayıtlar 

Romanya ile Sovyet Rusyanm 111 tt 
nuebetlerl meselesi Romanyaya • 
dı§ alyasa mlina.k&§alarında en ,_,,,. 
lı meYkii alır. 

'rltUlesko Romanya Ue Rusya ~ 
sındakl Besarabya meselesini ınuv:ıl' 
kat bir tesviyeye bağlamı,, ba ~ 
den Besarabva blr mesele olmaktll .u 

• ddP çıkmış, Rusya • Romanya huda cı-ıof 
~ılmıt ve iki memleket arasın rr 
münasebetler dUzelml~ti. Fakat "'~rt 
resko Ue mını~·et~i liberaller tldaO' 
Bratyano, Beearabya meseleslniıt 1"1'• 
cak h\Uva.kkat bir za.ma.tı l~iıı k& ret• 
dığmı, Rmıyarnn ba..,ka sahal~ır• 
meı)gul olduğu için Besara.b~ · r
ehemmlyet vermediğini iddia ediY0 

lardr. , A (it' 
Nihayet Avrupada bir hadi!Je et 

kuu takdirinde Rm; askerteriniP Ç,, 
koslovakyaya yal'dnn için Ronıaıt;d' 
dan g~melerl lhtlmall RomartY file-' 
derin heyecanlar tıyandıran bir 
sel Ay dl. 11• 

Son günlerde biraz sıkça 01e'-ı_j.., 
bahs olan meselelerin biri de bU~ • 

koırtanyadakl son kabine bu~IJl6' 
om.da ve yeni kabinenin teşkl ur 
bütün bu meselelerin tesir ettlil f 
he götürmez. .-•'"' Fakat Romanyanm llahilİ .~ eli' 
terinde fa~ist ve komünist ?1-~~'" 
!erinin de ihmal edilrnemesı iP"'"" 

len bir amildir. ç411' 
Bu amillerden hangisinin d•::.rıı" 

tesir etti~ ancak vazi~·etin dtt 

ıından ıııonra anlaşılacakttr. • • 

----------=-----"" • 1 . ıu1att Sigorta ıahteklr ıtı ııaç ~ 
Sigorta sahtekarlığından esuetu, t1' 

mevkilf butunanhı.tın sotgul.ı~ftilf' 
tıncı istintak dıılresinde ba~l y,J.t6' 
ur. Bunların muha.kemeletlne stl~' 
da ağır ceta. mahkeme!inde b 
caktıt. .,,/ 
. 

l&!WIEME!f , ~ .. ( _, Li sT.&:•. 
Üniversitenin muhtelif f aki\ltele • 

rinde bugUnden itibaren kayrt ve ka 
bul muamelesirte başlanacaktır. Ay 
ni zamanda. ikmal ltntlhanların& da 
bugUn ba9lanac&ktır. 

' . bjlŞ.; 
Hatif yemekler - l>ıliç J 

sı, bamya. kuşhane, erik b()Ş ;ı ~ 
Afır yemekler - Mayorı tw; 

tek b&lıiJ, etll fal!lulye, un fi 



Titüleskonun sukutundan sonra 

Romanyanın siyaseti 
değişmiş değildir 

Londra, 31 (Radyo) - Bugtln bU- şova, ve Möskova e]çilerinin değişti
tlln Avrupa mehafilinin en btiyük e-- rileceği haber verilmektedir. 
hemmiyetle nıevzuu bahsettiği hAdi- Titüleskodan bir rica 
~.Romanya Hariciye Nazırı Titü- Bükreş, 31 (A.A.) - Başbakan 
leskonun siyaset Aleminden aynlına- Tataresko eski Dı§ Bakanı Titüles -
llldır. Bilhassa. Franaada, hadiseye koya bir telgraf çekerek Romanya -
büyük bir ehemmiyet verilmektedir. yı Milletler Cemiyetinde temsile de. 
""tuı· esko, bütü"n A vrupada "Kürük 
.q "' vam etmesini istemiştir. Bu telgra-
İtilat'' m Hariciye Nazın olarak ta- fa Titillwo henüz cevap vermentiş
lltnmıştı. Kendisi Küçük İtilafı aağ.. tir. 

lamıamıya çalıştnlf ve muvaffak ol- ltalya elçiai ile görü,tü 
tn.u,, Balkan Antantının mUessisleri 
arasında mevki alını, bir ee.hsiyetti. Bükreş, 31 (A.A.) - Yeni Dış Ba-
'ı'İtüleskonun siyaseti, Romanyayı, kanı Antonesko, bu akşam İtalyan 
~saya bağla.malt, fakat İtalya ve elçisini kabul ederek kendisile bir 
~a.nya ile dost geçinınekti. buçuk sa.at görilşmiiştür. 

Titüleskonun sukutuna webebiyet Değifikliklerin •ebebi nedir? 
~ren Amiller uzun uzadıya mevzuu Paris, 31 (A.A.) -Romanya kabi-
ha.Jısolmaktadır. Bir rivayete göre nesinde yapılan değişiklikleri mevzu
aomanyanm Almanya ile teşriki me-- ubahs eden Entransijan gazetesi Ti .. 
l!ıai etmek istemesi buna amil olmuş- tüleskonun her zaman sulh davasını 
tur. Bir rivayete göre de Titillesko- müdafaa etmiş olduğunu yazmakta -
hun eukutu t&hsi bir ta.lam sebepler dır. Titülesko Avrupa siyasal meha
~dendir. Titillesko ta.rafmdan filinde eşsiz bir prestije maliktir. Ti
kuruıan eiyuetin tim.dilik takip olu- tülesko ayni zamanda Romanyada 
Jıacağı anlaşılıyor. Fakat Titülesko- partiler karşısında müstakil bir vazi
llun sukutu ile Avnıpamn siyaset&. .. yete sahip olduğundan siya.st hayat
lenı.i mühim bir simayı kaybetmif o- tan çekilmesi muvakkat telakki o • 
luyor. lunmalıdır. 

Titüleakonan siyaaeti Jeı1am Diğer taraftan Angeleskonun Fran 
edecek sız dostluğundan da şüphe edilemez. 

Londra, 31 (Radyo) - Yeni Ro- Sauervein, Paris-SoiP gazetesinde di
lha.nya htikfımeti memleketin t:esli- yor ki: 
hatnıı takviyeye karar vermiştir. "Titülesko gaybubeti esnasında ve 
~eni silô.hlanma için on milyon lngi- kendisine sorulmadan dış işleri ba
liz liraSI tahsis olunaca.ktrr. Yeni kanlığınm kendisinden alınacağını 
~ekil Tataresko, eski Hariciye hiçbir zaman düşünmemişti. Titüles
~a.zrn TitUleskonun hizmetlerini te- ko şöyle bağırmıştır: "Bu bir kom • 
hkktlrle andıktan eonra onun kur- plodur." 
duğu siyasete deva.m edileceğini IÖY· Sauervein, Romen habercilerinin 
~. Romanya hadisatı hakkında Titüles .. 

Titülako ltmtı /vata koya malumat vermek üzere Cap .. 
..,.Montekarlo. 31 (A.A) - Montrö u-_..:_. o ..... ı.u. .. 1 .... "--31 .. .ı.1.ı .. --. ;y•• 
""Uahedesindenberi Kap - Maritinı' maktadır. 
tte ikamet eden Tltuıe«ko, birkaç gUn Bu hadise1erden, Romanyanm ye .. 
"enberi Malaryadan muztarptir. DUn ni dış işleri bakanmrn da bir garan
lkea.m Diddetli bir nöbet geçirmt, ve ti teşkil etmekte olduğu Fransa ile 
"hlıı vaziyeti endi~ uyandırmıft,ır. ittifaktan vazgeçildiğini düşünmek 

Harici.yede Jeiifilılilrl• doğru olmamakla beraber, kuvvetli 
l3ükret, 31 (A.A.) - Yeni Dl§ bir sempati hareketinin Almanya.ya. 

"1ca.nmm bugün ilk işi Titiilesko- teveccüh etmekte o1duğu muhakkak
ll"ttı:ı. adamı olan Dıf Bak&nlık Genel tır. Esasen Almanya çok mahir bir 
Sekreterini değiştirmek olmuştur. ticaret ve entellektUel propaganda 
biğer taraftan yakında sefirler a- yapmakta ve Sovyetlerle herhn.ngi bir 

~rnda da mUhim tebeddUlA.t ya.ptla- a.nlqma.va kuvvetli bir mA.ni teşkil 
~ve bilhassa Roma, Berlin, Var- etmektedir. 

Nakilleri yapıla- Buğdayı koruma 
cak muallimler Nakliye -te-zk-e-resiz unlar 

Zaruri sebeplere göre müsadere edilecek 
) eni listeler hazırlandı Ankara, aı CTa.n) - Buğdayı Ko.. 
4n.kara., aı (Tan) _ Kültür Ba .. roma Vergisi Kanunu mucibince ver

~ığı. bu ytl bir vil&.yetten diğer giye tA.bi değirmen ve fabrikalardan 
;:.__ ~Ayete ruı.klolunacak Ukmektep buğday ve çavdar unlarmm kurşun 
~'Ulllimlerinin J.i8teeini ta.mamen ha.· mUhttnıtlz ve nakliye tezkeresiz ola
::~atnıştır. Birçok mU.racaa.tler ara- rak ihnİ.ç ve naklolunduğu a.nlaoıl • 
bi."<IQ& yalruz karı koca ve hastalık gi- mrştır · . 

2e.rurl sebepler nqan dikkate a· Finans Bakanlığı bu hususlara rıa-
~ ve yalnız bu gibi muallimler 1 yet etmiyenle'?11 unlarmm mllsad~re 
~nıda nakiller yapılmıştır. Nakil- edilmesini, bugda.yı koruma vergisı • 
~ ait li8teler yarın ktlltUr direk w nin. Uç kat olarak almmamıu ve bu 
~lUkleriııe bildirilecektir. Nakilleri gibiler hakkında ayrıca Ceza Kanu • 

ııııa.n mualllnıler, tayin edfdlkleri nuna göre takıl>at yapılmasını karar
~ l'eı!men öğreninciye kadar bu • laştırmr~tır. Bu ka.rar ya.kında ilan 

'.I' A N 

,Zafer bayramı, 

Atatürkün tebriklere 
karşı teşekkürleri 

İstanbul, 31 (A.A) - Riyaseticüm 
hur Umumi Katipliğinden: 

Kahraman Türk ordusunun büyük 
zaferinin yıldönümü münasebetiyle 
memleketin her tarafından gelen ve 
vatandaşların yüksek duygu ve he
yecanlarını bildiren yazılardan Ataw 
türk çok mütehassis olmuşlar ve te
şekkürlerinin iletilmesine Anadolu 
Ajansını memur etmişlerdir. 

Fevzi Çakmağın te,ekkürü 
Ankara, 31 (A.A) - Genel Kur

may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 
yüksek zaferin 14 üncü yıldönümü 

münasebetile ordu namına almış o] -
duğu resmi ve hususi tebriklere ayrı 
ayn cevap vermek mümkün olmadı .. 
ğmdan bilmukabele sam.im! tebrik ve 
teşekkürlerinin iletilmesine Anadolu 
Ajansını taviat buyurmuşlardır. 

Ankaradaki bayrama iştirak 
eden Türkkuşu muallimleri 
İnönü, 31 (A.A) - 30 Ağustos 

Bayramı dolayısile törene iştirak et
mek üzere Ankaraya uçan Türkkuşu 
filosu bu sabah !nönüne dönmüştür. 
Türkkuşu planörleri tarafından bu 
uçuşta memleketimizde ilk defa ol -, 
mak üzere tatbik edilen çift romork 
tecrübeleri büyük bir başarı ile bitiw 
rilmiş ve şehirlerarası yeni bir rekor 
elde edilmiştir. Gidiş ve dönüşte ka
tedi1en mesafe 450 kilometredir ve 3 
saat 10 dakikada aşılmıştır. Seyahat 
normal şartlar altında bitirilmiş ve 
yalnız Sakarya üzerinde sık bulut kil 
melerine rastlanmıştır. Bu uçuşu ya
pan tayyarecilerimizini adlan şuniar 
dır: 

Vecihi, Godron - 59 tayyaresinde 
yedekte. 

Ferit, bir g - 9 yelken planörü 
ile. 

Tevfik, bir g - 9 yelken planörü 
ile. 

Anohin - ~~ip, u - ~ t.cı.y ya.resin
de, yedekte. 

Mehmet, bir g - 9 yelken planöıil 
ile. 

Bayram günü Ankarada çok nıu
vaffakryetli atılışlar yapan Türkku,i.ı 
paraşütçülerinden Yı1dız, Hüseyin, 
Hikmet, Rüstem, Apturrahman bu 
akşam kampa döneceklerdir. 

Bir rekor kınldı 
!nönU, 31 (A.A) - Türkkuşu mu

allim muavinlerinden Ali Ş. :S tipiııde 
iki kişilik bir yelken planörü ile 
29-8-936 sabahı saat 8 i 20 g~e uça
rak gece saat 2 yi 55 geçe yere in
miştir. Bu suretle 18 saat 35 dakika 
havada kalan Ali, 16-8-936 tarihinde 
Ferit Orbay tarafından yapdan 9 sa
at 49 dakikalık rekoru 8 saat 16 da
kika fazlasiyle kmnıştır. 

Bir Alman prof eaörii geliyor 
Ankaraı 31 (Tan) - Zehirli gaz

den korunma işleri hakkında koıı fe--ranslar vermek üzere Almanyauan 
Dr. Ha.nslians adında bir profesör 

Y&kllıda memleketimize gelecektir, 

Deqizyollan nizamnamesi 
Ankara, 31 (Tan) - Denizyolları 

ksletme !da.resi nizamnamesinin yedi 
ve sekizinci maddelerini değiştiren 

ka.ra.nıame, Bakanlar Heyetince ka -
bul edilmiştir. 

İzmir fuv~rı bugün açılıyor 'ffiEK 
Dün Başvekille Iktısat 
Vekili lzmire gittiler 

Alafrangalık! 
Bilmem bana. rea.kstyoner yani 

(mürteci) mi diyeceksiniz? Ben şu 
(alafrangalık) dediğimiz şeylerin 

toptan aleyhinde~im. Ala.franga is
mi altına aldrğnnız birçok Jyi ,eyJe
ri bu aleyhtarlık kampmdaıı dı§ar· 
da bıraktıktan sonra. fikrimi anlat.a
yını. 

Başvekil fuvarın\ açılması münasebetiyle bugün 
lzmirde mühim bir nutuk söyliyecektir 

Şu son çeyrek asırda bütün mDtet .. 
ler hep kendi karakterlerini sivrilt
meye u~raşıyor ve an'anelerini her 
şeyin üstünde tutuyorlar. Bwıu son 
Orta Avrupa gezisinde bir kere daha 
gördüm. Hatta bu an'anelere, Met
lere sahipleri kadar yabancılann da 
hürmet ettiğini müşahede ettirn. 
Halbuki bizde alafrangalık adı altın
da bir kötü cereyan her şe;)i sanld 
yeniliğe doğru sürüklemekte ve an'a
ne namına elimizde bir ~ey bırakma
maktadır. 

ismet lııöm1 Tcufik Rüştü Ara.sa veda ediyor 

Alafranga çalgı diye beynimizi tır. 
malıyan cazdan tutun da alafranga 
yemek, alafranga dliğlin, alafranga 
tavır '\'e alafrangalık denen bir 'seri 
züppelik bizim karakteristik Metle
rlmlzl, duygularımızı, edep ve erkl
nımrzı perişan etmişti;-. 

Beynelmilel lzmir sergi~ini, bu -
gün öğleden sonra Başvekil İsmet 
1nönü açacaktır. Bu maks:ıtla Baş -
vekil lsmet lnönü, refakatinde lktı
sat Vekili Celal Bayar, 3ıh"-ıiye Veki 
1i Refik Saydam, Maliye V~kili Fuat 
Ağralı olduğu halde dün saat on al
tıda lzmir vapurile Tzmire hareket 
etmişlerdir. Başvekil ve vekifürimiz, 
riyaseticümhur katibi Ha!!an Rıza, 
Başyaver Celal, Dahiliye V~kili Şük
rü Kaya, Hariciye Vekili T~vfik RUş 
tü Aras, Maarif Vekili Saffet Arıkan 
Milli Müdafaa Vekili Generl:ll Kazım 
Özalp, Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Ali Rana, mebuslarımfz ve vali Mu
hiddin Üstündağ, Ordu müfettişi Or
general Ali Sait Akbay Togan, lstan
bul Komutanı General Halis Bıyık • 
tay, Harp Akademisi Komutanı Ge
neral Fuat, General Salih, Emniyet 
Umum Müdilrü Şükrü, Em:ı;yet Mil
dürü Salih ve diğer birçok zevat ta
rafından uğurlanmışlflrdıır. Başvekil, 
gerek Galata nhtımma gelirken ve 
gerek vapur hareket ederken halk 
tarafından alkrşlarunıştır. Avni va
purla bazı mebuslar, Trakya Umumi 
Müfettişi General Dirik, An< ıra va
lisi Nevzat Tandoğan, !ş Bankası U
mumi Müdürü Muammer Eri.ş, Sanaw 
yi Umum Müdürü r.eşat, Sümer 
Bank Umumi Müdürü Nurullah Esat 
Sümer, gazeteler mümessili ~ ... i, sergi
de yer alan fabrikatörler de serginin 
açılışında bulunmak Uzere Iımire git 
mişlerdir. Vapur bugün öğl~den son
ra lzmire varacnkt.lr. Başvekil sergi
yi açacaktır. Bu münasebetle mühim 
bir nutuk söyliyecek, bilhusa Cüm
huriyet hükO.metimizin ikt?sudi kal
kınma yolundaki azminden, kısa za. 
manda yapılan işlerden ve y ıprlacn.k 
inlti~af hareketlerinden bahsı:ı.decek

tir. Başvekil tsmet lnönü ve vekille
rimiz tzmirde bir gün :,aıa~.i· :lar ve 
yarın hareketle perşem'>e ~hil şehriw 
mize dönmü~ bulunacaklardılr. Dün • 
kü vapurla sergide teşhir edilecek 
son grup eşya da gönderil:ni§tir. 

lanet lnönü büyük tezahüratla 
karfılanacak 

lzmir, 31 (Tan} - Başv~kil Gene

ral İsmet lnönü için büyük bir istik 
bal merasimi haZlrlanmışttr.. Başve .. 
kil, vali ve belediye reisile vilayet ve 
parti ileri gelenleri tarafından ro • 
morkörle kale açıklarında ka -ş1lana
caktır~ Başvekilin lzmire muvasalatm 
da da büyük bir tören yapdacaktır. 

Vali MahitHn Ustü:ndağ Is-met lnö
. tıihtü kar§1lıyor 

Fuar yarın saat 17,30 da açılacak, 
Belediye Reisi Behçet Uz'un kısa 
bir söylevinden sonra Başvekil mü

him nutkunu söyliyerek sergiyi aça

caktır. Izmir, civar vilayet ve kaza
lardan, !stanbuldan gelenl ?rle dol • 

Halbuki biz alafra.n~ala.ştıkça koz
mopolit kalabalığı içinde kaybolmak
tayız. Bilmem merak edip te ala
frangalık dediğimiz şeyleri tetkik et
tiniz mi?.. Meseli.: Bir ya.'lr adanını 
önünde a.yağmr ayağmm üstüne atrp 
kundurasını onun bumuna. uzatan ve 
elindeki kalın sigan fosur fosur içen 
züppenin haline alafrangalık derlz. 
Buna başka yerde terbiyesizlik de
meseler bile muhakkak saygnnzhk 
derler. 

İnsanlık harp saNimtısı yüzttnden 
kaybetmeye başladığı kıvammr mil
liyet hislerine ve söküp gelen an'ane
\i A.det ve terbiyesine yapışma.kim 

koruyabileceğini anladığı için pek az 
müstesna.sile bütün dünya hep bu 
yola ,koyulm~tur. An'anesl olm.ryan 
milletler bile an'aneler icat etmeye 
çalışıyorlar. , 

Bu böyle olup dururken biz ne ba
hasına olursa olsun iyi kötü her a.ıa.. 
franga denen şeyi iyi 88JlJP kıvamı· 
mızı kaybedersek neslin kai8Jiter ve 
t.erbiyesi yönünden hiç t.e kArtı ol-
maz. 

Onun içindir ki ben, alafrangahk 
denilen züppelikleriıı toptan. aleyhin
deyim. 

B. Fl!.LEK 
muştur. Otellerde yatacak yer kalma -=-=-==---=====-==ı:::m==-==-

mıştır. Karadeniz vapuru m;CJ!l.firle w Macaristanda 
rin ibatesine tahsis olunac'.ll{tı~. Başw 

vekil muvafakat ederse fuar gazino siyasi buhran 
sunda §ereflerine bir ziyafet verile - , 

cektir. lzmir §İmdiye ka:Jar böyle Mussolini orta Avrupa 
bir kalabalık görmemiştir. Sümer 
Bank, Devlet Demiryollan, Uzilm ku- ittifakına girişirken 
rumu ve bilhassa inhisarhr l'iaresi- Macar başvekili ikti-
nin kurdukları paviyonlar, birrr abi- dardan çekiliyor 
de halinde fuar sahasında yüksel .. 

Viya.na, 31 (Radyo) - Macamtan 
mektedirler. Beynelmilel m'!şhur bir Başvekili Gömböşün sıhhi ııobepler 
sirk panayirin devamı müJ fotince göstermek suretile istif asma ıu daki
numaralar yapmak üzere 75 bin lira.- kalarde. intizar ediliyor. Kendisi ga
ye. angaje edilmiştir. Açık hava. ti .. zetecilere: "Yarın mühim bA.diselere 
yatrosunun yeri de hazırla ~11uşbr. oahlt ola.caksmız0 demiştir. Bunun-

Şehir Tiyatro•u artistleri Jün la beraber bqvekilin, bir müddet 
mezuniyet alması da muhtemel görli .. 

lzmire gittiler lüyor. 
lzmir sergisi devam ettiği müddet- (Tan _ İtalyan Başvekili Musso-

çe temsiller vermek Uzere Şehir Ti- llni'nin geniş mikyasta bir fqizm 
yatro111u artistleri dtin tzmire gitmiş- ittifakı yapmak maksadile Berline se-

lerdir. yahat etmek üzere bulunduğu fU 
İstanbul itfaiyesi de, dün, lzmir günlerde Macaristaııda bir siyasi 

sergisine bir arma ile müt~ıddit re- buhran vukuu hayli dikkate değer. 
111imler göndermiştir. Bunl'lr sergıde Ma.Jftmdur ki Macaristan, geçende 
te~hir edilecektir. 

Avusturya, İtalya ve Macaristan a-
rasında imzalanan Roma paktma da-

~'ltü vazifeleri bqmda.n ayrılmıya,.. olunacaktır. 
' ardır. Bu sene nak1ohuum ilk - -------------------------------------------"'"'-----------

laı ktep muallimlerinin inh&ları, nak- R~!!if•~"I}l J:~-ıEl.kEl}~ ~dllkları vilayetin maarif mUdUr-
~~ §11 esa&ar dahilinde yapı-

~ - Bir çoeuk vera kardeşini orta 
~at mekteplerinde okutmak mec 
~ 'etinde olanlar, orta.mektep ve 
~ oııın yerlere inha edileceklerdir. 'd - Ra.nlı kocalı olup ta birlbirle

t\ ;: ayrr yerlerde ola.nlar bir ~-
a a oluna.ca.ktır. 

\ - Tedavi edilmek mecburiyetin
~ 01111ı 'Ve nakit tcra kılman ilkmek
\\ h lıı'tlalllınlerl, hl8t&ne, dispanser 
~ 8eta t.edavi evi olan yerlere inha 
~erdir. 

~~ Teftit Heyeti Reiıliğf 
~· 31 (Tan) - Vakdlar U
~ ~dUrIUğtı Tefti, Heyeti ReisU
"'«ltı"--"8.m: Muhasebat Ba.ştnuralap-

.""4111 Hayrı tayin olunmuetur. 

Hastaha
neleri 

çoğaltmak 
lazımdır 

Parlsre ummni haata.nelerde 
halka mahsus 85 bin yatak var· 
tstanbulda haatalara mahsus 
yatak mevcudu 3000 1 geçmez. 

A-ll~~RJiir ~~~~~ 
~ PrJiit ~ ~ ~ fHiil ~ ~ ııJi1 
~~~~~~ lh'i!RPl~ 
4:li1"4'1 ~ ~ ~ 

llaatanrı kapdannda hastalaronız 
nöbet bekliyor, birçoktan sokaldarda 
kahyorlar. Ba.kmısrzlık ve tıkaralık 
blrçokla.nm zorla öldürüyor. 

Nüfuswnuzu arttırmaya mecbu 
nız. Yurddaşlanınızm ölUıniinc 

müsaade edemeyiz. Bb fakir 
milletiz, umumi .lıa.stanelerr 

muhtacız. Hastaneleri roğalt 
mak Jizımdır. 

hildir. M. Gömböşün istifuı habe
rinin Romanyadald kabine de~m~ 
shıJn akabinde çıkması da aynca tt. 
zerinde durulacak bir hldlsedtr.) 

Filistin de 
Vaziyet vahametini 

ha)a muhafaza ediyor 
Kudüs, 31 (A.A.) - Arap yUkaek 

komiteıi neşrettiği bir tebli~de ez • 
cümle diyor ki: 

''Yüksek komite 1rak hükumetinin 
tavassutunu kabule karar vermiştir. 
Bu arada. grev mmte.kavi komiteler 
konferansının içtimama ka far de • 
vaın edecektir.,, 

Vaziyet hiç bir değişiklik gösterme 
den ayni vahameti muhafa7,a etmekw 
tedir .•. 
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No. 32 Yaza;ı : Ziya Şakir 

Takririn Meclise 
içinde verildiği 

derin bir endişe 
görülüyordu 

:A.nkarada başhyan (Büyük Türk 1 mandanlar arasına, 57 inci fırka ku
lnkılabı) nın ilk mühim eserleri, baş mandanı miralay Şefik beyi de it -
göstermişti. Büyük Millet Meclisi, hal eylemişlerdi. 
milletin haklannı aramak ve müdn- Bu suretle müzakere artık hara
faada bulunmak hususunda hakiki i-etli ve asabi bir münakaşa haline 
bir celadet göstermekteydi. girmi. ti. işte o zaman; meclisin ar-

lmparatorluk devrinde, milletin ka sıralarından birinde oturarak 
haklarını aramak ve müdafaada bu- büyük bir sükunetle bu münakaşala
lunmak hususunda hakiki bir cela- n dinliyen - meclisin, hükumetin, 
det göstermekteydi. ve bütün Türk milletinin büyük rei-

Imparatorluk devrinde. bütün mec si - (Mustafa Kemal paşa, artık i
lislerin - ve bilhassa mebusan mec- şe karışmak zamanının geldiğini 
lislerinin - vazifeleri. fırka merke- kestirmiş; ve kürsüye gelerek riya -
zi umumilerinden verilen emre göre set makamını işgal etmişti. 
körüne itaat etmek: riyasetten vu- Mustafa Kemal paşa, askerliğin 
kubulan suallere _ fırkadan veri • icabatından olarak (Bursa) nın tnh
len emre göre - ellerini kaldırıp in- liyesini bizzat kendisi emrettiğini 
dirmeden ibaretti. söyledikten sonra. kendilerine mes'-

uliyet atfedilmek istenilen zevat 
Fakat; Biiyük Millet Meclisi, ser-

avrı .ayn izahat vermiş·, onların 
best münakaşa usulünü kabul et - "' hepsini de, aleyhlerinde vukubulan 
mişti. Her millet vekili, kendisini 
tevkil eden halkın hakkını müdafaa isnatlardan tenzih etmişti. Ve bil -

hasssn; 57 inci fırka kumandanı 
için tamamen pervasız bir halde fik miralay Şefik beyin, milli mücade
rini söylemekte ve münakaşaya gi - lenin ilk günündenbE'ri cephede ifa 
rişmekteydi. ettiği hızmetlerle; !?.mir şark cep -

Yunan taarruzunun ke!'!pcttiği hesi kumandanı miralay Aşir beyin 
müessif netice; çok tabiidir ki, - vazifesindeki fnnliyetlerini' takdir ile 
bütün Anadoluda olduğu gibi - BU- zikreylemiş ... Bu gibi mühim ve u • 
yük Millet Meclisinde de büyük bir mumi meselelerde, şahsi hislerine 
buhran ve teessür husule getirmiş- kapılanlara, iyi bir ders vermişti. 
ti. Bundan dolayı da. mebuslar ara- Mustafa I<cmnl pnşa bu beyanatı 
sında bazı tenkitler ve tarizler baş- arasmda yalnız bir vali ile üç kuman-
göstermişti. d h kl 

1 
anın a arını müdafaa ile iktifa 

Temmuzun 13 üncü günü; Bii- etmemiş; bunlardan çok daha mü • 
yük ~lillet Meclisinin içtimaında, him olarak (BUyük Ti.irk inkılabı) 
Afyon Karahısnr mebusu Mehmet nın en esaslı bir hedefine de temas 
Şükrü bey tarafından bir takrir ve- eylemişti. 

rilmişti. Hadisatın, asabiyet üzerin - Mustafa KPmal paşa. mağlübiye
de icra ettiği tesiri gösteren ve tin en hakiki sebeplerini pek açık 
bu yolda verilen takrirlerin birinci- bir surette izah ederken; 
si olmak itibariyle tarihi bir kıyme- - Muharebe hatlarına mi.icavir 
ti ihtiva eden bu takrir, aynen şun-
dan ibaretti: · 

-SURET-
Taksirat ve idarcsizlikleri sebebi

te, hepimizin yüreklerini yakan Bıır
sa ve Alaşehirin sukutuna: ve bireok 
mal, can ve namusun heder olması
na; ve Yunanlıların hunhar payi te
cavüzleri altında kalmasına baiq ol
dukları kat'iyetle söylenen; Bursa 
Kumandanı Bekir Sami ve valisi 
Hacim Muhittin beylerle Alaşehir 

cephesi kumandanı Aşir beylerin, bu 
gün infisallerini öğrenmekle. zeva
tı mumnileyhim hakkında söylenen 
sözler, resmen teyit olunuyor de
mektir. 

Bunların taksirat ve idnresizlikle
ri nedir? .. Ve niçin şimdive kadar 
bir divana tevdi edilmedi. Esbabının, 
dahiliye ve erkanıharbiyei umumiye 
riyaseti vekaletlerinden istizah eyle-
dm. 27 Tcmm uz 336 

Kamhisar 
Mehmet Şükrü 

Takririn, ne derin bir teessür, ve 
ne büyUk bir endiseyle verildiği, ya
zılış tarzından belliydi. Ve o günler
de meclisin umumi haleti ruhiyesi 
de, hemen hemen bu merkezdeydi. 
Nitekim müzakereye Jtirisildifö za
man. Sinop mebusu Hakkı Hami 
bey de: 

- Mes'uller serian tecziye edil
m<'lidir. 

köylerin ahalisinin yapabileceği nıli-

dnfaadan hayali neticelere intizar 
etmek, makul olamaz. Memleketin 
büti.in kuvvet ınenabiinden• istifade 
şart Ya salilıiy.ctine...oWU4..old4ıktan 
sonra dahi, olddl to ktlatı askeriye 
yapabilmek ve bunda ıııuv~ffakıyet 
imkanını temin edebilmek için: za
man şarttır. 

Demişti. 

Dahi kumandanın bu sözleri; ta
savvur ettiği, yoktan varetmek iste
diği (Blıyük Türk ordusu) na işa
retti. 

Vakıa, milli mücadele namına ilk 
silah patlatan, 172 inci alay kuman
danı Ali be~in sağında solunda der
hal milli kuvvetler belirmiş ve bu 
kuvvetler, bütUn istila tehdidi altı -
na giren yerlere sirayet ederek; Yu
nan ordusunun karşısına, Türk si -
nelerinden miirekkep milli bir cep -
he gerilmişti. Ve bu cephe, tam on 
dört ay. yirmi misli faik diişmanm 
sünglisüne karşı koymuş; dclinme
mişti. 

(Arkası var) 

Zayi makbuz 
l3S88 No. hı kararnnme ıhı beşin

ci maddesi hükümlerine tevfikan 1-
7-933 tarihinde, dövizini altı ay son
ra alınmak üzere, Davit K:ılneron 

mahdumlarının T. C. Merkeı Bnnka-
Demiş; ve bunda ısrar etmiş .. sına, lehimize olarak yatır-ruş olduk 

Meclisin muhtelif köşelerinden şid- ları meblağa ait 5671 No. lu 1-7-933 
detli: tarihli 1232.40 FF. lik 102,70 T. L. 

- Bravo! ... 
Sesleri gelmişti. 
Halbuki; harp, henüz bitmemişti. 

Bu buhran arasında mes'ul aramak 
hiç şüphesiz ki doğru olmıyan bir a
celecilikten başka bir şey değildi. 

!ık makbuzu zayi etmiş ve yenisini 
alacaklarından, mezku:- zayi makpu
zun hiçbir kıymeti ve hükmü kalma
dığını beyan ve ilan ederiz. 

Selanik Bankası tstan')ul şulıesi 

Ve sonra yüzlerce kilometrelik geniş ".,,,...------------· ..... 
bir cephede; (17 bin kişilik noksan 
vasıtalı bir müdafaa kuvvetine kar
şı), (tam mevcutlu ve bütün harp 
vasıtaları mükemmel olan altı fırka 
düşman askeri) nin saldırmasından 
hasıl olan en tabii neticenin mes'u
liyetini, bir vali ile iki kumandanın 
şahsında aramak; o günlerin heyecan j 

derecesini gösteren bir keyfiyetti. 
Takrir kabul edilmiş; istizaha ka

rar verilmişti. Ve, erkanıbarbiyei u
mumiye reisi miralay lsmet bey de 
meclise gelmiş; bu istizaha kafi de
recede cevap vermişti. Fakat sinir • 
leri o kadar gergindi ki. bu izahat, 
bile meclise bir kanaat ve sükunet 
temin edememişti. Takrir sahibi 
fŞükril bey), (anket) istemişti. Ba
rr mebuslar sözlerini şahsiyata inti-
kal Pttirmişlcr: şikayet Pdilen ku -

.. 

TAN 
~BONE VE iLAN ŞARTLAR! 

Bir aylık • • 
s .. . • 
e .. • • 
l nllık .• 

• • 
• • 
• 1 

Türkiye Dışan 
kin için 

ı 50 
4-
7 50 

14 -

ı-
14 -
28 -

Din tctn ntncıhk Sirketlerlııe mo 
'itaat edilmelidir 

KUciik ilinlar dotnıdaıı dofruyı> 
dıremizco almabilir. 

Kütük Dinlarm 5 uttrhll biı 
\.lefahlr SO kunıstur. 5 eaurdan faı 
lası için satır basma S kuruş almrr 
Bir defadan fazlı lcin Fekilndar 
3 to lrarue lndin1ir. 
G!lnO ıı:~cmhı .,n"lhıılnr 'I lrurustur 
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l·sağaık -ı '---~~~-' 
HAYAT iÇiNDE 

1 

1 
Sonbaharın ilk günü 
Fikirleri daima göklerde gezen 

astronomlara sorarsanız sonbaharın 
gelmesine daha üç hafta vardır. Fa
kat onların derin hesaplariyle zi -
binlerini yormak istemiyenler için, 
her mevsimin ilk günü ay başlarına 
rasladığından, sonbaharın ilk günii 

B R D Ç 1 Bebek sergisi dün 
--Br-:ç-m~-J akşam kapandı 

Faydalı adresler ve 
telef on numaralan 

itfaiye telefonlan 

•V 
• S·S 
+ 10.3 

+9·5 

Kazanan bebeklere he
diye, mükafat verilecek 

lstanbaJ lttaiyeai 24222 
Kadıko1 İtfaiyesi 60020 
Ye$ilköy, Balcırkö1. Bllylikdere. 
Oıtüdar itfaiyesi so62S 
Beyoğlu ltfaıyesl 44644 

de eylfılün biridir. 

Şairler - her nedense - sonba -
harı hep hüzünlü, hep kederli göste
rirler, bizim rahmetli Cenap Şeha· 
beddin de son bahar için: D ·• 10.6 

+ R.V.7.6 

BebeY. sergisi dün merasimle ka-

l panmı~ sergiyi ziyaret edenlerin ver
miş oldukları rey pusulaları tasnif e

Büyiikada. Heybeli. Burgaz, K malı aılll 
takalan iein telefon aantralmda.lı::i memu~ 
vııngm dem~k klfidir. 

lla.-;tane tetefonla.n 
dilmiştir. 

Cerarbpaşa hastanesi ..ı:ıov;, 

Her taraf sisli, her taraf birden, 
Sanki derbestei nıkbı buhar. 
O nikab arkasında giryenisar ... 
Demişti. Halbuki, sonbaharı böyle 

daima kederli göstermek - şair söz
lerinin pek çoğu gibi - mübalağnlı
dır, haksizdır. Sonbaharda güne -
şin sıcağı daha tatiı, daha yumuşak 
olur. Yazın çok terleme neticesi ola
rak, kanın temizlenmesi yolunu de
ğiştirdiği halde, sonbaharda gene 
doğru yolunu bulur, böbrekler da
ha ziyade işlemeye başlarlar. Insan 
yazın kaybettiğini. sonbaharda tela
fi eder, biraz da ihtiyat maddeleri 
saklar. 

Pek çabuk nezle olmıya jstidadı 
bulunanlardan başkaları, sonbahar 
gelince hemen fazla örftinmeye kal· 
kışmamalıdır. Sonbaharın serinliğ 
ve hafif rütubeti vücuttaki uzuv 
lardan hepsini faaliyete getirir; en 
ziyade - yazın çok terlemekten 
gevşiyen deriyi kuvvetlendirir ve 
kışın büyük soğuklarına hazırlar. 

Yazın azalmış olan iştah sonba -
harda geri gelmeye başlar. Onun 
için yazın arttırılan ekşi salatalar
dan, yağsız yemeklerden insan ya
vaş yavaş vazg-eçebilir. Yağlıca et -
!ere rağbet edilir. Yazın unutulmuş 

olan et suyuna çorbalar sonbahar 
gelince hoşa gitmeye başlar. Her 
mevsimde yenilen patates bu mev -
simde insana daha lezzetli gelir. Ku 
ru sebzelere de en ziyade bu son
bahar mevsiminde tahammül olu • 
nur. 

·-• D.S 
+ A. D,.8 
+v. 8 

+it, 

Koz trefl. CS) oynar ve yalnız ik! 
leve kaybeder. c 

• Bu mesele de briçte pek kuvvet
li olmıyan bazı okuyuculanmızm 

arzulan üzerine verilmiştir. Nispe -
ten sade ve kolaydır. 

Halli 3 eylül sayımızda çıkac'a.ktır. 

29 Ağuıtoı Cumartesi ıayunızcla 
çıkan meselenin halli 

• X.K 
• v. )(,)(.)( 
+ A .. R.9.X 
-1ol(.)(.)( 

• ıt 
• x.x.x 
+ v. ıo.ı.J(.x-:X 
+A. . 't . X 

D 
•A.v.ıoıı.x 

. R.o.pc ·+o.v.ıo.x .• 
. l).)(.')(.'IC.)( 

., 11ı.. ıo.x 

+ l).X.Xı 
.+ R.X. 

(x) Küçük kağıt işaretidir. 
(S - N) sayılan yok. Plafont oy-

nanıyor. 

(W - E) 24 puanları var. 
1 - Müzayede nasıl olmalı? 
2 - Farzedelim ki (N) 3 karo oy

nuyor. (W) kontra etmiştir, ve (E) 
oyuna trcfl (0) si ile başlamıştır. 

(N) un bu oyunu nasıl oynaması 
lazımdır? 

Müzayede §öyle olmak 18.7.ım e;e
Su içmeye ihtiynoın sı'Zo.lnıııqı rht lh·· 

bu mevmm.in 1Yfliklennaen b1ridir. s w 
pas 

N 
pas 

c 
Işret etmekt~n vazgeçemiyen ak- pas 1 pik 

Ramcılar sonbaharda alkolden daha kontra pas 2 karo 2 pik 
az rahatsız olurlar.. pas pas 3 karo pas 

Sonbahar beden mümareselerine pas kontra pas pas 
Birinci devrede: (E) nin üç pas

en ziyade elverişli mevsimdir. Bcr-
tan sonra iki renkli kuvvetli bir el 

lin olimpiyatlarının ağustos içinde ile 1 pik ile müzayede açması doğ-
yapıldığına bakmayınız: Orası şimal rudur. Obür tarafın kör ile müdafa
memleketi sayılır... Yürümek için asından korkusu yoktur. Pek mel -
en elverişli mevsim gene sonbahar- buz bulunan karo müdafaasına kar-
dır. şı bir hatta iki silahı vardır. 

Fikir işleri de sonbaahrda dnha lkinci devrede: (S) in kontrası pek 
devamlı olur ve en çok defa daha yerindedir; zira karşı tarafın (2'1) 

parlak çıkar, derler. Onun için kışın 

yazmaya başlanılan büyücek eser
lerin - son tashihlerini sonbaharda 
yapmayı tavsiye ederler .. 

Sonbahar aşk mümareseleri için 
de en elverişli iki mevsimden biri
dir. ilkbaharın en iyi mahsul vere-
cek aşk mevsimi olduğunu yazmış
tım. Sonbahardaki aşkın mahsulü 
nisanda, yahut mayısta geleceği için 
büyütülmesi güç olur. Bundan do -
layı bu mevsim, mahsul almak için 
değil, sadece zevk için aşk mevsimi
dir: 

Tut elinden, yarı koştur ... 

LOK:\IAN HEKlM 

sayılan vardır, çıkacaklar! Fakat 
(E) nin de eli kuvvetli olduğund.ı.n 
2 pik demesi doğrudur. Birdenbire 
3 trefle geçecek kadar da kuvvetli 
değildir. ' 

üçüncü devrede: ·cN) in 3 karo 
miidafaası yerindedir. Ortağının zor 
lama kontrasile beraber kendi clm
de 6 koz ve bir (A) ve bir (R) var
dır. Bundan başka karşı tarafı çı
kartmamak lazım. 

Dördüncü devrede: (W) nin kon
trası, karşı tarafı çıkartmak tehli -
kesine rağmen, yanlış sayılamaz, 
zira ortai;'l 3 pastan sonra dördün • 
cü olarak müzayede)i açmakla kuv
vetli bir eli bulunduğunu g9stermiş
tir. 

200 rey alan bebeklerin numarala
n şwtlardır: 

1 - 198 numaralı bebek 622 reyle 
birinciliği kazanmıştır. 

2 - Negüs 491 rey almıştır. 
3 - Nargileli 172 numaralı bebek 

487 rey almı.'.}tır. 
4 -Ankaralı gelin 17 ve 18 numa

ralı 454 rey almıştır. 
5 - Hoca 176 numaralı 449 rey al

mıştır. 

6 - Arzuhalci 98, 99, 100 numara
lı 407 rey almışltr. 

7 - Köylü 14 numaralı 404 rey al
mıştır. 

8 - Çerkes 184 numaralı 377 rey 
almıştır. 

9- Rus Prensi 183 numara 271 
rey almıştır. 

10 - Gelin 177 numara 250 ray al
mıştır. 

11 - Sarhoş 202 numara 205 rey 
almıştır. 

Çekilen piyangoda aşağıda yazılı 
numaralar kazanmıştır: 

6328 Arzuhalci 3 parça 
8848 numara 10 
3752 " 104 
8854 " 105 
3852 .. 106 
8725 " 75 
Aşağıdaki numaralar birer k.ari-

katür kazanmıştır: 
8862 Jozefin Beker 
3352 Şarlo 

4939 Yahudi Banker 
3011 Greta Garbo 
37 4 7 Karagöz 
7526 Hacivad 
7373 Galip 
8476 Mes'ud Cemil 
~70'> ("'.....,._ftl o ..... ,.: .. 

8664 Sarhoş 

5072 Hazım 

2932 Moris Şövaly: 
7606 Helvacı 

8850 Adolf Menju 
8743 Bedia 
3094 Marlen Ditrih 
8505 Yoğurtçu 
8522 Çoban Mehmet 
7254 Leblebici 
7307 Naşid 

Kazanan numaralar hediyelerini 
almak için ellerindeki numaralarla 
Kızılay Cemiyeti Eminönü kaza sube
sine müracaat etmeleri lazımdır: 

Motörlü vasıtalar 
Adnan Halet Taşpınar 

Otomobil kullananlara ve şoförle
re motör işlerinde çalışanlara lazım 
bir kitaptır. Kitapçılarda arayınız. 

-Tevzi yerleri: İstanbul I\:anaat Ki 
tapevi. Beyoğlu Haşet fütapevi. 514 

Gureba hastanesı Yenibahte 23011 
Haseki kadmlar hastanesi 245SS 
Zeynep Kimi) bastanesı Ostlldar 60179 
Kuduz hastanesi Çapa 22142 
Beyoğlu Zük<lr hastanesi 43341 
Gülhane hastanesi Gülhane 20510 
Haydarpaşa Nümane hastanesi 60101 
Etfal hastanesi Şişli 42425 
Bakrrkö'9 ~kıl hııstanesl 16.60 

Çabuk sı:hlıi yardım teşkilatı 

Ba oumaradaıı imdat otomo 
bili iıtenir 4499S 

ımüacaat yerleri 

Denia yollan acentesi Telefon 42362 
Alca1 (Kadıköy iskelesi) 43752 
Sark Demir:yollan Sirkeci 23079 
Dev' '•miryollan Haydarpap 42145 

Aske~k =!şleri J 
Tüm Askerlik dairesi Başkanlığın· 

dan: 

1 - İstanbul mmtakasmda (Yalo
va hariç) bulunan Çatalca, Silivri, 
Beyoğlu, Fatih, Eminö-ıü, ~eşiktaŞ. 

Bakırköy, Sarıyer kazala"."Inın 332 
doğumlu ve bunlarla muamelt:?ye tA.• 
bi eratın askerlik meclisleri 1 Eylôl 
936 dan itibaren açılacaktır. 

l 

l 

2 - Alakadaranın mensup olduk· 
an veyahut mmtakalarında bulun • 
dukları Askerlik meclislerine mürıı • 
caat ederek yoklamalarını yaptırıns:" 
arı ilan olunur. 

• 
Üsküdar Askerlik Şubesiı:len: 
332 doğumlu gençlerin ve bunlar • 

1 a muameleye tabi mektep talebele• 
rinin son yoklama ve muayenelerırıe 

4 Eylül 936 cuma gününden itibarell 
başlanılacaktır. Ve birmci Teşrin so 
nuna kadar devam edecektir. ııer 
.,..,..,,.. lTı:ıvrth .nlrln<M1 .... ..,h0 11,. -n-~'" 

sillerinde hangi gUn yoklamaya geJe· 
ceğini öğrenir. Ve o günde şube:YE' 
gelerek yoklamasını yaptırması Ja • 
zımdır. Tahsilde bulunanlar deva.nılt 
oldukları okullardan vesika getire ~ 
ceklerdir. Bu günleri gcçirmış oııın • 
l ar kanunun mahsusu maddesi bille• 

müne tabi olacaklardır. 

* Şubemizin 332 doğumlu ve bu dO" 

ğumlularla muameleye tabi eratııı 
1-!}.936 günü son yok.lamalatfllş 
b~lanacaktır. İşbu doğuınlularııı 
muıtyeneleri ayın tek günlerinde icrlJ 

kılınacaktır. 

332 doğumdan 333 doğumlula~ 
tecili lazım gelen okul taıebelerirı~ 
yoklamalan 15-10-936 gününden i · 
haren 31-10-936 günü Akşamına ıca• 
dar devam edeceh-tir. Tayin edil~ 
mezkur günlerde yoklamaya geldei 
yenler hakkında kanunun mad 
mahsusası tatbik edilece~i nan olll" 
nur. 

-
-
-

ZAYl - 13888 No. Ju <cınrname 
nin 5 inci maddesi hüküm~,.,.ine tev 

fikan 6-1-933 tarihinrle, döviıini 6 ay 

sonra alınmak üzere, Merkez Banka 

• 
Kadıköy Askerlik şubesinden: _ 

t ~ sına yatırını§ olduğunıuz meblağa ai 
(N) un bu eli nasıl oynaması i- 1516 No. lu 6-1-933 ta.rihli 828 fr.Lık 

1 - Şubemize mensup yerli ve Y~, 
bancı 332 doğumlular ve 1unl~ 
muameleye tabi diğer doğıınılu~ ifJ• 
son yoklamaları 1 Eylul 936 taJ1b aO 
den itibaren her gün saat dokUzd • 
on ikiye kadar hükumet dairesinde it .. 
şağıdaki taksimat üzerine yapılaca 

Yümünlü Nişan resmi 
Malatya mebusu · Mahm.ıt Nedim 

Zapçınm kızı Bayan Nilüfer Balatez· 
le Divanı Muhasebat Başmümeyyiz· 
liğinden emekli Osman Tevfik Y alma
nın oğlu, Tatko Şirketi §eriklerinden 
Mustafa Vacit Yalmanla niııanlan
mıştır. Nişan resmi geçen pazar gü
nü Bayan Nilüferin dayılan Sokullu 
zade Bay Hikmet ve th:'!!lllm Eren
köyündcki köijkünde, aile efradının 
i§tirakile hususi bir tarıda yapılmı§
tır. Her iki taraf için saad.:tler dile-
riz. • 

iRTiHAL 
Müteahhit Mühendis Raifin enişte

si Samsun Nafia Başmühendisliğin -
den mütekait Bay Etem vefat etmiş
tir. Cenazesi bugünkü salı giinü saat 
11 de Kadıköyünde Yoğurt;u Çeşme 
caddesindeki 47 numaralı hanesinden 
kaldırılacak ve cenaze nam :ı.zı Kadı
köy lskele camisinde kılm1ıktan son 
ra Sütlücedeki aile mnkberasine def
nedilecektir. 

-
i 

cap ettiğine gelince: 
ı. - (E) trefl (D) nin 

(R) ile alır. 

69 T. L. lık makbuzu zayi etmiş ve 
yerden 

yenisini almış olduğumuzdan meı 

kur zayi makbuzun hiç bir kıymet 2 - Yerden küçük pik oynayıp 
elinden (R) yı koru (E) (A) ile a- ve hükmü kalmadığını beyan ve ilan 
lır. ederiz. 

3 - (E) kör (R) sını oynaması Davit Kaldcrmı .Ma11dumları 

gerek. (S)' (A) ile alır. ~!!!"!!!'!~~~~~~!!!!!!!!"'~~~~ 

4. - (S) den yani yerden pik (D) 
ni oynayıp alır. 

5 - Yerden bir küçük trefl oyna
yıp elinden (A) ile alır. 

6 - (N) elinden küçük trefl oy
nayıp yerden küçük bir koz ile ke
ser. 

Buraya kadar {N) tarafından 5 
lPVP. vıı:nıl-• .. +n- <::imdi ı>l;n,.lp tr ... ı .. TI 

6 koıdan dördünü yapabilirse taah· 
hUdilnü yapmıya muvaffak olabilir: 
fakat bir tehlike var: ya 4 koz da 
(W) de ise! Binaenaleyh yerden 
bir pik oynayıp elden keserek koz • 
tarından birini bu suretle yapar: 

7 - (N) yerden bir küçük pik oy
nayıp elinden küçük bir kozla keser. 

8 - Müteakiben elinden bir kU
çlik kör oynıyarak CD) ile eli (E) ye 

verir. 
9 - (E) nin tekrar kör oynama

sı zaruridir. N) bunu küçük bir 
kozla keser ve nihayet elinden koz 
oynamak mecburiyetinde kalır. 

-Kiğıtlar bu meselede tevzi edil 
miş bulunduğuna göre taahhüdünü 
yapmıya muvaffak olur; fakat eğer 
(W) de yalnız koz (A) ve (R) i ile 
sonuncu kör ve kozun (9) lusu ile 
bir küçüğü kalmış bulunsa bir kere 
düşebilir. 

-

-

• Görülüyor ki nazariyatta pek 
doğru görünen bu kontra bile kağıt 
ların tevzündeki bir hususiyet yU -
zlinden muvaffak olamamıştır. Bina 
enaleyh parti çıkarmıyan ellere 
kontra demekte çok ihtiyat lazım 
dır. 

tır: 036 
Kadıköy mahallatı: ı Eylill 

dan 30 EylUl 936 . . cJte~ 
Kızıltoprak nahiyesi: 1 Bırııı 

rln 936 dan 15 Birinciteşrin ?~6 ·ıeŞ" 
Erenköy nahiyesi: 16 Bırınel 

rln 936 dan 31 Birinciteşrin 036 ,,,,,,,.,.....
~·ıtJ" 

Istanbul !kinci Iflas Mecnııdt;~ıs.t' 
dan: Müflis Pamuk ve nebıı.tt .. >'~;l's.t 
A • ş· k . .., Jll!Jf<• nonım lr etı masasın... . ~· ~· 
eden Ziraat Bankasınm istcdıf;_ıet>i" 
ralardan (27035) lira ala<:8k ı1 ıcnf111 
nin ve mikdar hakkında 8.tiJe 8~ -
ittihaz olunmak Uzere ~T,iraat ıpO" 
kası taraf mdan birinc1 deı'1cd:ı ıcıı.• 
tekli alacaktan dolayı l)lbapta· pati 
rara tevfikan depo edilıni§ oı:.:;ği ıcl• 
için Ziraat Bankasının se~~dillsııı~"' 
dialardan yalnız imtiyaz 1 ..-erıl• 
reddine lflas idaresince k~~ııl<s.i' 
mi§ ve kararın bir surett ıc uıet' 
gönderilmiş olduğu bilin.:rıe(:z52gO)ı 
ilan olunur. 
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TAN 
Gündelik gazete 

Batmuharriri 
Ahmet Emin Y alınan 

Bizim yaramaz_ıa_r-....-------"t"""'· -., ..----___.-~-ır------,1 fıR~~ 
Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 

• her,eyde temiz, dürüat, aamimi 
olmak, kariin ıazeteai olmaya 

çalıtmaktır. 

1 Günün meseleleri 1 

Gözler Varşovada 
1 

N'IFln o,11•rdı tNti•,, 
~ık mıy",.,,,,,z? 

1-f91>İmtz•ıshyo,.~z dmm•. 
11/Jl11m ,..z.ı .. olmıyN-

-1920 yansında o "akit F.ra.D8ız er- -----.----------------------~---~--------------------

~*E~~;g~~ ·Wilhelm istanbUlda 
ıudski'ye yardıma gitmişti. 

~~~~ . 1 
bugünkü hudutlara ~kildi. Polonya, A lmanya ımparator - Almanyanın son Kayseri ikinci y AZAN: 
Fruı18nm harp ...ııasmda ve Ver- luğurıu 18 71 de ku _ _ ,,,,.._•""'--•-' .... A,_l_i _A_1_.n ..... i _ _ . 
aa'·dald yardımı saye.inde tekrar ıs-ı ran Birinci Vilhelm 18 8 8 v 1· ıh e f m f b ) h t• d ·-··- .. 

J • • "d l d S t 8 ll U seya a ID e tar. Onlar bu hu11uıta diğer nıenı· Wdillne kavu.tu. senesı martı ıptı a arın a 
_, lekeUere numune olabUirler •• ı yuıl ~ hafta gene Fransız Erkt.n.. ölmüştü. Y erine·oğlu Fred ? 

harbiye Reisi General Marie G. G3- rikin geçmesi liaımdı. Fa- neler görmüş Ve neler ömenmişti ılı de bana böyle muamele ediniı, 
melin V&rşo\'&)'1 ziyaret etti. Bu de- kat Fredrik hastaydı. Bo- 5a beni öyle tanıyınız demek l•t.emie· 
fald r!yarett.en makaat Bo)fevik o~ ğazında verem olduğu için mın kulu idi. Bütün Osmanlı lm- Kayseri karfllamaya gelmiflerdi. ti. Vah savallr Kayaer! Ka)'lerin 
dularma kaqı değil, Almanyaya kar- paratorluğu onun mUlkU idi. Onun Heyetin batında Bafvekll Prtnı de herıtın blru daha artan laUbdadı 
11 evvelce aktedllmlş bulunan askeri konuşamıyordu. Sanremo her iradesi bir kanun idi. Osmanlı Hohenlohe bulunuyordu. Bum~- Almanyanm 'bqma ne muaıbetıer 
ittifakı kuvvetlendlrmektl. Fransız da tedavi ediliyordu. Bu - padişah ve vezirlerinin en büyUk rutlyet VUkelbına Kayaer bir nu· getitdlft harbi umumi tı.ihayetlnde 
generali Varşovada bulunduğu müd- nun için oğlu Prens Fred- meaiyet ve liyakatleri tıad\,ahlan· tuk .;;.ylemiıtl. Ne dem'•tl ıant· ö 

1 
ıu 

""' • görtllduttl 1çln bunu ı y emeye · • 
det.çe Polonya erki.nıharbiye reisi iltı rik Vilhelm Berlinde bü - nın sadık bir kulu olmaktı. Hele yorsunuz? "TUrktyede kendl~lne 
t.emuta bulundu. Müzakerat, Lehis- yük babasının yanında bu muhteşem Pflfalatm Abdülha- zum glSrmUyoruttı. 

gösterilen muhteşem ve debdebeli 
tan ordusunun motörize edllrnesi, bekliyordu. Büyükj>abası midin huzuruna girdikleri vaklt Gelecek makale: 

w -ı.•-t · dl h kl ·· saygıları ve memleketin refa.hı ha- 1 . . Vill 1 k .. 1 • Ahmuıya, Fransa veya ~·°'ana ölünce, hasta babasının yerı ve pa ıa ın aya arını opme- kıncı ıe m nutu soy crtıcge 
taarruz ettiği takdlrde alınacak \'&· ei Vilhelmi pek heye~ane. getiri- lini ıaöyledikten ıonra "TUrkler ba.ıladı~ı ,,0 kU .ıeııcc!! tmpat·otoriçc 
ayet etrafında cereyan etti ve rlva- değil kendinin saltanat yordu. VUkela dediğin böyle olma- pad.lıahluını Allahın veldU ıayr· Aıtt11Mto Vkvtona "~" torarıp oto -
yetlen göre ild taraf arumda tam makamına a-eçmesini isti- Iıydr. Abdillhamidin eadravunı, yorlar ve ona tsyle hilrmet ediyor- ıuvora.ı .,, 
bir ulaşma b119Ule geldL yordu. Biamarka nisbetle nekadar '(l\Uti 

• 
Cihan Harbi blttiğindenbert Al

bl&Dya Polonyaya terkedilen toprak
lannı ve rrktaşlannı tekrar Alınan
yaya ilhak eınellnl beslediğini hiçbir 
uman gizlememiştir. Bu sebeple de 
Bitler, iktidar me,·klfne gelmeden 
evvel Polonyanın &ma.nsaz blr düş. 

nwu idi. 
Fakat Avrupa.da yalnız kalmak ve 

dtlıınaıılarla muhasara edilıru, bu· 
lunmak korkusu Almanyayı mU\'&k· 
katm Polonya ile anlaşmaya sev
kettt. 984 senesi başlangımnda iki 
u..,,ıu~ıu.. . aı ıt umu uu ;:,~ut:uh. uır 

adflllll tecavüz, ve pro.,_tyda ~P
lllamak muahedesi hm.alandı. Bu mu
ahede bir müddet iki de\•let aJ"Mm. 
dakl mtinasebatı düzeltir -'bl oldu. 

Yalnız on3an sonra Polon~·a Fran. 
aaya karşı soğuk bir tavır takındı. 

bd memleket arMmdaki Mked itti
fak tehlikeye glrmiı1 gibiydi. Varto

"&, Berllnden ziyade Mosko\'&dnn 
korkar gibi görtinüyordo. 

Fakat hidiseler Polonyanm bu .r;ö
ttiştekl hatasını anlattı. Danzl~ki 
~azl hareketleri, Almanyarun mec
btırt askerlik mUddetüıl iki Reneye 
Clkannası Polonyanm gözünü ~tr. 
~ Fransa ne anlathı&k lehinde 
buluıwı Polonyalılar bundan 19Ufa
de ettiler ve Fransız erkinıharbiye 
l'ela1nl V lıl'fOYaya ~ltfdılar. 

• 
Gazıer Parlste 
Şimdi gözler Parlse dönmU, bulu• 

lllr()t. 

Gfıya llkırdı edetniyen, aesini çı- ve &adıktı. lşte bu sebeplerden do-
karamıyan bir adam Pruaya Kralı layı Vilh~lm lstanbuldan Berline 
olatnumış. Bununla beraber onun döner dönmez Bismarka ~iddetle 

maksadını temin için el altından çatmıf, onu ma.kamınd&n atmış ve 
çevirdiği entrikalar, anumın t9'1- yerine Altnan ordusundan adt sa-
birlerile semere vermemitti. Bu- nı ogünc kadar işitilmemiı Gene-
nun için İmparator birinci Vilhelm ral Kont Kaprfviyi Alnıanysnın 
öldüğü vakit yerine wmlen oğlu Hdaret makamı demek ola.n Şan-

Fredrik Sanremodan 4aVet oluna- aeliyeliğe getirmifti. 
rak İmparatorluk makamına geçi
rilmişti. Bu vak'a, yeni İmparato
riçe ile oğlu Fredrik Vilhelmin a
rasını fİddetle açmıştı. Anuı oğ

lundan, bir evlat babasına karşı 
ı...::v-ı - • •• : 1- ---1--41 "--'=o-·..;ı: .a:.;> . ,.. 

V ilhelm 1878 de ikinci defa 
olar&k tekrar İstfU\blılb. 

gelmi9 ve buradan KudUse \'f' Sa 
....... ~~mi9u. Hu ziyaret sebcbile 
hacı olan bu şanlı Kayserin 'bu 11e
yahati esnasında yanında bulunan 
Alman ricali arasında Hariciye 
Nazırı Prens de Bulow de bulunu-
yordu. . 

Bu Prensin geçenlerde neşrolu

nan hatıratından anlafıldığma gö
re Alman Kayseri İkinci Vilhelm 
bu defa ikinci Abdülhamide ade
ta hayran olmuş. Kudüı ve Şam 
yollarında her konak yerinden Ab
dillhamide birer teşekkür ve •in
net telgrafı çektirmiş. Bu telgraf. 
lan hep Prens dö BUlow kaleme a
lırmış. .Adamcağız bugünkü tel
graf dÜnkUne benaemeein iiye mü
nasip kelimeler arayıp bulMıtktA 

hayli yorulurmuş. 

B Ulow diyor ki: {.Berline 
döndilğümilı vakit uiitiin 

mUlki ve askeri ümera ve vükela 

~ 

An karada ~O Ağustos Zafer \1~ Ta3~are Bayramı bU3 Uk tezahüratla kut. 
ldlamnı"Ur. Yukanda.kf ~lttıktde Anıtırada yapılan g~lt re:smlnde bulu
nanla.n \"e bUytlk g'!;lt tesıttl.1'e 1,ttnk eden Dhr&ma.n Mketletlmlıl götü• 
3·orsunuı. 

ki.yet ve nefret ediyordu. Oğlu a
nasına, anam bana böyle mi yap
malıydı diye hiddetleniyordu. Bu 
ana İngiltere Kraliçesi Viktorya
nm kızı olduğu için mutlaka el al
tından İngilterenin menafü ıçın 
çalışıyor diye oğlu Fredrik Vil
helmde bir şüphe hasıl olmuştu. 
Binaenaleyh babası yeni İmpara
torun öldülil günlere yakm, Fred
rik Vilhelm anasının oturduğu sa
rayın kapısını adamlarına kapat
tırarak anasının dı~an çıkma!ma 

mAnl olmuştu. BundA.11 nıauadı a· 
nasmın bir gizli muhaberesi vttr• 

sa tutturmaktı. İmparatoriçenin 
bu saygısrılrktan pek nıUteesslr o-
1'1'.ıt oğlundan ıtlddetıe $iklyet et
tiği sonradan lngtlterede neorolu
nan Mektuplarından anlaşılıyor. 
tmparatori!:enin bu melrtuplannda 
oflu için Oourdaud) tabirini kul
lllntyor: Gabi ve kaba mlnuına.. 
Fakat nihayet onun bu kaba ve 
ıabi dediği gellg, Uç ay ıonra okaa 
dar l\ırsla beklediği İmparatorluk 
makamına lkiııei Vilhelm Unvani
le geçmişti. GÖRDÜGÜM ŞEYLER 

istikbal hazırlı yan çocuklar 

Ölümlerden ölüm beğen! 
Geçenlerde bu sütunlarda diplo

matlann kullandıkları tabirleri anlat 
rnış zecri tedbirleri, sembölik tahli-

' ye veya işgali, nutklne aiyateti de 
bu meyanda rneva:uu balısetmişlik. 

ŞimrJı yeni bir tabir daha çıktt: 
Ibtbi TnedtnlletUrme:t. Yani in

~an öldUmıeye medenr bir şekil bul
mak ... 
Doğrusu, boğazlaşmak hususunda 

vertlen bu h\öhinı kuarı ııtt tadar 
tebrik etsek yeridir. 

Ha.ni eskiden cellatlar öldür~eltle
ri adama: 

- Hadi bakalım Ölümlerden ölüm 
~ğen ! derlermtş. 

Şimdi medeni dUnya da ölUrnler~en 
61Um beğeniyor! İşte aradaki tarlt. 

Her boyaya boyandıt 
İstanbul belediyesl ~ehtln ~UttlU

ği namına. mUhim bir 'karar verrni~. 
öyle he.r hıtiyen evini i!!tedtğl boya
yıı bôyııya.mryıtCAkmıf. Evll?rın boya
sına rengine belediye hllkln\ml,. 
M~eli bit ada.ın e~i 'şı boyn.t;.rtı& 

bOylm&k lsterBe boyay&.nuyıtcak .. 
Soltlk ftll!f olduğu için onun evtnlrı 
bôyası da lilitf olacak. 
HMı 'b&ba Kap~aını yeşil yaptLtrı.ı• 

yacak. 
Tahini boya yok!.. Turuncu boya 

yok. Kahve rengi yok! Pembe! yok. 
Muhakkak belediyenin hıttdlği ola· 
ca.k .. Doğruıu, ıchrl aliimisma ol· 
maktan veyahut bukala.mun balina 
girmekten kurtarmak için bundıtn 

başka çare yoktur. Bu husuıta be
lediyeyi nekadar tebrik etsek yeridir. 

Ben, belediyenin yerlnde olsam 
tnuhtelif semtler için muhtelif renk· 
ler tayin ederdim. 

Mesela Hoca Paşa için ye9il, Mer
can için kırmızı, Tahtnis için tahini, 
Ada için erguvani, Be~k için san, 
Amavutköy için yine kırmızı biber 
rengi, SUtlUce jçin beyaz. Maslak için 
l\:ıtrl rengi seçerdim. 

Kızıltoprak. Sanyet, Aksaray i~in 
renk tayinine zaten lUzum yoktur. 

Sekenesi biraz hafif me$rep kt• 
dınl&.rdan lbare.t ql!h M>kakllta da 
b(lrcai renk bi9ilml9 kaftandır. 

Fakat her,eye rağmen Beyo~u 
caddulnl yine teng&renk bırtltmak· 
ta bir mahsur g6rntez4im .. 

19te ıokakların ve ıemtıerin rl!ngl 
hakkındaki acltane dU§ünr.elerim ... 
Belediyeyi bu mUhim ltararın4a.n cfo. 
layı bir defa daha tebrik edet1m. Dol 
rusu, bu hareket ıtehrin gUıelleftnl• 

ıi ve imarı bakımından tok mühim
dir. 

Fakat her nedense, iehrin imarı fi· 
lan derken bu boya ile tedai yapvo
rum ve aklıma şu darbımeael geJi· 
yor: 

Her boyaya boyandı 1 
F'ıstıkiye dayandı! 

Dumlupınarda 

Meçhul asker Abidesi 
önü deki merasim 

Afyonkarahisar, 31 (Telefonla) -
SO Ağustos Zafer '.Bayramında Dwn· 
lupmarda başbuğ meydan muharebe 
ılnlı1 oh dördilneU yıldönümU meçhul 

Polonyaıun Erk&llıharblye Reisi 

'"- lmlgly Parl•e gitti. 
t.cıe1 ıl)'aı'etln derhal yapdına
• )hna erkllııhubtyeslllbl V&rŞo
"'41& muvaffak oldujunu ve anlaş
~ tuelendiğtııi ıösterir. 

O va.kit Almanyauu lfatveki
Jet makammdA me~hur 

Bismitk bulunuyordu. Hakikatte 
İmparatorluğu kuran ve idare e
d~n bu adamdı. İkincl Vilheml na
mUe şltndl Kayserlik makamına 

g~çeft bu genç ona nasıl tahamnıUI 
~debilee~ktı? Vilheltn bUtUn hu
kuk \Te iktidarını milletinden değil 
Allahta.n aldtğ-t için onu bu salta
nn.ta na.il Men Allah kendisihe tu
tt<!a.~ yolu ve ytlpacafı i~!eri el
bette ilham eder dtye dUşUnUyor-

Haliçteki küçük iskelel«'rden biri
nin J'ilUttda tilt gazino de L<ikelenin 
ara.llDdakl bir avue l&hlUle,·lm, Pi
yer Lotl'nln htı'hln~ h&ytAd olclb_.. .. 
nu bllmfıclltbn kitli \'tı ~Utlu Ha. 
licld •ulahna b&kl~'CJNlnt. Y•nınıda 
~11t.a.,ıanuı, ~•Plak ıyaklartttm 
parnıaklatJttt ı~e doAru kıvtraraJt 
tutM ve onları Mllll)'tp Aall&YflJ de11I· 
:ıe fırlıt&n Mtkltı on }'aşında bit _,,.. 
keli ~ugu var... YaptılJ m&l'lf@t 
bUla pelc Wliat geldiği l~iit onu dik• 
kati~ tteyrtdlyonım. 8hu ötede 
,..ınonun kapatma oturmut bit blt
ka puk daha var. c;>ıudl yaıwatıı 

bir çörek sepeti. KU~ük blr Mt~ 
oıu&k. itini bttaltınıt, o da bMbn 
ıfbl r.tka4aftnt Rytedlyot. ÇakıltAt
ıuuıı denlle atın~ yonlmdf o
lad kilOUk, bir an durdu. Bela Mt 
tarafmdaymı. BlnJy bir hueltet 
yaptır. Sol koluna takıhruş blr 11e~tl 
88.j tarafına geçlrdL O kadar küçlik 
bir Hpet ki, bu ~11fun mlnlftlinl 
vtiouda onu •önneklljlrne mini ahi· 
yordu. Bu mbalclk •pete ba.klyonlm. 
tçln!le üç dört karamela. bir iki ku-

rabife, birkaç çiftekavnılmu9 var ••. 
Vapura da epey vakit \•ar, canım 

sıkılıyor. Bunun i~in çocuklarla ko• 
nuşmaya bath~·orum ı 

uker anıdıntn başında büytilt me
rasim yapılmıştır. Bu merasime lz
Mlı', Afyon, Denizli, İ{onya, Manisl, 
Bilecik vilayetlerinden gelen heyetler 

rlldirlyorum. t~Urak etin!şletdir. 

Vaıwovanm Franudan istediği bir 
~ para, bir miktar harp malıe
'-esı, ft Almanyaya ka.111 bir )>ar~a 
'itası yatdtmdır. 

l'ranu zaten VAl'IO'BYI eJinden 
~ğma mUttelHlltdL Bu •untle 

'-ıa ~kıv Alın&rlya ettafrııda ~ 
~ekte olduftt cenıbe~ batla.nıtff 
~ı, bu itibarla ıünün en mUhlm 
-cueeıertnden biri uyılibWr. 

' Muamele Yerıiıi 
.-.~amtıe vergill hAlrkında dUJ\, O• 
~ bir toplantı y&pnrıu, vt bu iş· 
... ~~- Ufratıcak bir kotnl!yon seçil· 
~ır. Komi8yon y&k.mda ~aıı,maya 
~ıncaktır. 

inhisarlar Vekili gitti 
~llınrUk ve İnMsarlar Vekili Ali 
~ l Tarhan dUn akşamki trenle An 
kr al'a ıtt.mieUr. Vekil, yakında 

lrta bir tetkik seyş.haü yapacak-

du. • 

V ilhelrntn it!ka.dıu<:a Luther, 
Goethe, Kant ile kendi bU

yUk babaaı lmpan.tor Bitinci V'!l
Mlm naaıl Allahtn ilhamına mazhar 
idiselır kendisi de Ö)'le mUlbtm bir 
padJ~ahtı. o halde, onun bu eıs. 

. marka ve diğer v\lkelaya ne ihtl
yam vardı?. 

Vilhelmin bu mülahazası birinci 
defa olarak İstanbula geldiği vakit 
btlsbiltUn kuvvetlenmifti. Vilhelm 
1stanbulda Alla.hın yer yüzündeki 
gölgesine, ikinci Abdülhamide te
sadüf etmişti. 13iltiln Osmanlılar o-

- 88.tıcıhk ~fTbnuuz ıalib• f 

Ç~llt.Aflattnı ayakl&rllf! detıllle 
atan: 

--- EvetJ diye ctı\'&p veriyor. Ku
rabl1·e filin satl)'orum. 

- Günde kaç para ka•ftıyonud t 
Bari l)i bir ıu...n~ btraluyor md f 

- Ylmtl, yirmi beş kuruş .•• 
- Ya! •• Fazla dejll. Neden Mn 

ralışQ'orsun, senin Annen baba.o }"ok 
mu! •• 

- Var!,. 
- Onlar ~orla.r mıt .. 
- Babam Defterdarbkta kltiptt. 

Teka.Ut oldu. Vaşbdır. Ayda beş yth 
lfu"1ş a)•lrlt vıt... ilen ete mektep 
tatU11ırtnd~ Myte ıtatreıllk ~il» para 
kuattıyot"llm. 

- J»arayı H yapıyonun, lWe mi 
verlynl'iun t 

- Pek lhtly~ CJIUn& vertrım. v ... 
kat uıl kendhne ha...mtyormn. 
Avakkabı alıvorum. Rir de nara hl-

- BiriktirlJ'Or ınusun !.. 30 vagondan mürekkep liusust bir 
- Ö)·l~ ya! .. insana istlkbaJ tl- tren, sabah ıaat altıdl Afyon4tn ha-

am ... 1tknı@ktebl btttl'lllu tte )'apa- reket edereıc ôftdıı Dumlupınar& gcll
caltt! .. 1'ah8be de\1&.m edebilecek lniştr. Şehitlik anıdı önünde n~t U 
mlylı!.. de merasim başlamıştır. Jwierasime 

- Bilmem, ne yapae.aksmrzt .• Ar- on binlerce halk iştirak etmiftir. Ka-
zunur nedir~.. ıııutay namına, ve heyetler tarafm-

Çörek sepetinin ya.aımda oturan datt getirilen çelenkler me~hul ıu;k~r 
~! arudına konmu,ı nhıhtellf nutuklar 

- N~ 3-ap&eaftt libta. diyor. tkl- aöylenmiştir. En sonunda kotor4u 
lll1z bir de iwnlm erkek kardf!flm btJ' k\lDlandanı bit nut'11k IJ6ylomtftjr, Me 
olup ottak bir bakkal dükklnı ~ ı-uimde Afyon, Kütahya valileri -;W 

cağı!. B@ıılm babl.IMI sen•etl \'lf· bulwıınuf ve saat on iki buçukta Di
dtr. işte ben 1&hcthk eftl~'Ortım. Jl.:r- hayet verilmiştir. 
kek kardfJflnl de örıe. Bu tatilde tam Bundan aonra h•yetıere Afyon 
on bfJf ura bltlktlrdlk. 11tdm 14:1n ~tediyesi taratmdan blr kır liyafeti 
tıi'Ull llltln tahlU ne demek!' .. Bil M- \'erilmit ve heyetler ıeri dönmtiiler
n&f ~ ... ~ne Mnat cı~ dir. 
tıut llmn. ~klerde gaıtımuz o. 
hına rahat y~rylıftıytı. btr bt.kkal 
dUkki.nı bizim nemize y~tl$Mlyor. 

Btt ~klata bf l't'!r 11'thtbal bant. 
lıyarı kti(ıbk upetlf.1'8 hayretle bakı· 
yorum. Daha onlatli• konu,acafrm 
1Una vapur geldi... \'aftlarmdan ayn 
lıyOr ve vapurum• btnl)•ortını. 

S•ıat DF.RvtS 

Amballj mUtehatııaınra 
tıtklkleti 

tktısat Veklletl atnbal!j mUtcltas
ıısı Bade ile Zeki Doğan, vatı ttıeyva 
a.mbalijı hakkında tetkiki~ ~aşla
w~laJ'dtr. DUn sebze ve mtyva ha.linl 
!iyaret ederelt &llkadula.rla ıfk"i.lş
müşlerdir. 
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Güreşçilerimize dün madalyaları 
merasimle tevzi edildi 

=============================================='~- 1-9-936 

Radyo 
Bqinkü PJ'Oll'&ID 

V&J'IOft 

20: 8oP..an ve tenor seslerle ldlçllk Ol'• 
lı:eatra konseri; 21,30: Edebi netriJ&t: 21. 
55: Alı:ttlalite; 22: Koro konseri; 22,20: So
list iıtirakile orkestra kameri; 24: Dana 
plikları. 

Prag -19,05: Bımdo kenteti; 19.15: Konaema • 
lar; 20,10: Şarkılı, enstrüman ve orkestnll 
bir rad70 filıqi;/21,45: Y1111 tarlalar; 22,15: 
(Nebatat ve 'l"atlar) i9imli. pi7ca; 23,15: 
Plik; 2,45: lııcilizce haberler. 

Btikret 
6,30: Sabah neeriJ'lltl; 13,30 • 15: Orkes

tra ve haber servialeri; 11: Askeri bando: 
lt,03: Haff muaiki; 20: Konferans; 20,20: 
Pll.lı:; 21,25~ Senfonik konser; 22,30: lia 4 

herler; 22,45: Konserin devamı. 

Viyana 

(41,5 metre) 20: Haberler; 20,20: Repor· 
taJ: 11,10: Ya7h musiki ve askeri konser; 
22,35: Hafttnm haber cmali; 23: Haberler; 
23,10: Oda muilı:iai; 24,15: Konqmalar; 
24,30: Danı muilı:iai. 

BORSA 
~~ 

81 AGUSTOS PAZABTE&t 

Paralar 
Ahı 

Sterlin 
1 Dolar 

20 Çek kuronu 
20 Belcika fr. 
20 Drahmi 
20!.q 
20 Dinar 
Pranm &. 
Liret 
tmcre &. 
Florin 
A vu1tar7& tilin 
Marlı: 

Zloti 
Penco 
Leva 
Yea 
ıııvec broma 
Altm 
Banknot 

Çekler 

1116 1 
1103 D 
1111 m 

Talı o ilaı 

~ 
Aaıdnha ı .. D 

628.
ıae-
84.-•o.
ıı.-
13,-
4t.-

H3.
ıss-
110.-
aı.-
22,-
28,-
20.-
22.-
22,-
12,-
31,-

946.-. 
243.-

• 

ıoı-
16,-

• m 
.. ıltilMliil 

la t ı ı 

es+.-
12&.-
12,
.84 ,-
23.-
16.
~3.-

• 67 ,
U50,
azo,-
&4.-
24,-
30.-
22.,4,-
2~.-
34.-
33,-...,... 

244.-

63!,50 
12.05.IO 
0.11..ıo 

10.07.42 
4.70.40 
2.4S.51 

fSS.M 
1.16.11 

11.21.10 
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Şehir eerıileri için bina 
Mimar Sinan tarafmdan lnf& edll

mit olan tarihi Ayuofya bamammm 
ziya tertibatı çok mUll&it oldt.ıiu için 
fehre ait sergllerin bundan sonra bu 
binada açılmaama karar verllmiftlr. 

Niksar - Ünye maçı berabere bitti 

Nibar, (Tan) - Niksar sahasmda yapılan Niksar • Unye 1111111 U.,e
lllerin çıkardıklan birçok mtlfkUlita rağmen berabere bltmlttir· Yukan
ki reaim, her iki takımı maçtan &ıce göeteriyor. 
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Dil Kurultayı dün calısrnalarını bitirdi 

KuN?taytn toplantısından dönenler 

Dün Kurultayda ilk okunan rapor retile müşterek mesaide bulun&cak
"Günet • Dil Teorisi ve Dil Kar9ılaş- !ardır. 
malan Komisyonu" nun raporuydu. Komisyon, bu esaslan tesbit et
Mesaisinin mevzuu itibarile ehemmi- tikten sonra, Kurultay umumi heye
yet bakımından başta gelen bu ko- tini, Türk Dil Kurumunun sarfettiği 
misyona bütün ecnebi profesörler ilmt mesaiden dolayı te~ekkür etme
dahil bulunuyorlardı. Kurultayın ve sini ve bu mesainin devamı husu
Dil Kurumunun bellibaşh hedefini sunda teşvikte bulunmasını teklife 
inceliyen bu komisyonun raporu şid- müttefikan karar vermiştir. 
detli alkışlarla karşılandı. Bu raporda şu imzalar vardı: 

Ecnebi Alimlerin de tamamen t.aa- Komi.!yon Ba.,kanı: il a rın R~~t 
Yip ederek imzaladıkları bu raporda Çambel, Raportör: lbrahim Ncami 
yalnız Fransız Alimi Jan Deny, 1ngi- Dilmen, Sekreter: l:Jmail Hami Da· 
Iiz profesörü Sir Dennison Ross'un nişmend, Sekreter: Ercii.m ~rıt ~Jkrcm 
imzalan bulunmuyordu. Bu iki pro- Talu, Azalar: Fransız Sümeroloğu 
fesör de ,esasta mutabık olduklannı Hilcr de BerantOfl, Bı.ılgar rııiiteha.,
arkada.şlarına bildirerek, imza mera- 8181 Dr. Miate/f, Atnı.stımın Şark filo 
siminden evvel şehrimizden aynlmı§ 'loji doktoru Kvcrgiç, Alman pru/csö
bulunuyorlardı. Dr. Giese, Pokmya profesörü Dr. 

Zayonçkof ski, Peşte Univer.<:itesi fi-
Ciin~ ·Dil rapora :::ofi fakilltesi dekaPıı Dr. NetMth, 

Raporun metni şudur: ltalyan Profesörü Baltariııi,, Jtulyan 
ü~ncU Türk Dil Kunıltaymm Profelförü Bombaççi, l'ım:ın pro • 

-Güneş - Dil Teorisi ve Dil Karşılaş- fc-8örü Anağnastapulo::, Sovy•;t 1ıro • 
tırmal&n" Komisyonu, gerek Kurul· fe~örlcri Samoiloviç, .llc~r;rımno/ ııe 
tay umuml toplantılarında ve gerek GabiduUin, Profesör Ab<lülk ıdir inan, 
komisyonda Türk ve ecnebi dil alim- Agop Dilaçar, Ahmet Cerat Em
lerinin yüksek tezlerini dinlemiş, ko- 1·r, Esma Nayman, Ha.!an Rcl}i.t Tan
misyonda Türk ve ecnebi alimlerinin kıd, Hüseyin Namık Orlttm, lsm4U 
münakqa ve mütekabil izahlarını Hakkı Çcndey, Mehmet Ali Agakay, 
gözönünde tutmuş ve bunlara istina- Mihri Pckt~, Muzaflcr Muhiddin 
den §U neticeleri teabit etmil}tir: Dalkılıç, Naim Onat,, Saim Ali Dil -

1 - "Güneş - Dil" Teorisi, lengü- emre, Yusuf Ziya özer. 
lstik i.leıninde esaslı bir devrim ya-
pacak mahiyette tamamile orijinal, Gramer • Sentaks hmuyonumın 
mteteaan ve &Mıi bil' teorldir. · 

2 - Bu teori, yalnız lisaniyat me-
8elelerile değil, ayni zamanda en ge
niş ve en çetin antropoloji, arkeolo
ji, hiatuv&r, pre-bistuvar ve bilo-psi
koloji meselelerinin hallile de ilgili -
dir. 

3 - Şimdiye kadar klisik lisani
yat ilmi, gtlneşin beşer dilinin menşei 
iberindeki derin tesirlerini gereği gi
bi hesaba katmayı düşünmemiş ve 
bu mühim amili ihmal etmiştir. 

4 - ''Güneş - Dil" Teorisinin tev
m1ri hususunda Türk ilimlerinin me
saisi çok bUyQk ve mUhimdir. Bil
hUB& Tllrk ve 1ndo - öropeen dil 
gruplan arumda bu teoriyi ilmi me
tatlara uygun bol misallerle izah yo
lunda yapılmakta olan ve muayyen 

raporu 

Bu rapor alkışlar arasında kabul 
edildi ve Gramer - Sentaks Komis-
yonunun raporu okundu. 

Bu raporda komisyonun mesaisi 
hulisa ediliyor ve Arif NihaUa Yah
ya. Saimin okudukları tezler etrafın
da imbat veriliyordu. 

Emin Dalkıhcm, Türk alf abesiııe 
i ve e harfleri arasında bir üçüncü 
sedalı harf ilavesi lüzumuna dair o
lan tezi hakkında d;l malümat veril
dikten ve komisyonun buna ihtiyaç 
görmediği ilave olunduktan sonra 
Yahya Saimin halk dilinde mevcfıt 

sentaks hususiyetlerine dair verdiği 
komilnike kaydolunuyordu. 

Bu rapor da ittifakla tasvip edil
di. 

kanunlara müncer olmak kabiliyeti Lii•at a.ıe liloloji llomiayonanun 
gösteren etütlerin devamı temenni 
olunur. Ayni zamanda. bu metoda 
göre Türk ve Hamito • Semitik dil 
gruplarının mukayeeesi yolundaki 
çalışmalar da ileri götilrülmelidir. Bu 
eayede bugünkü lengüistik yeni bir 
istikamet almış olacaktır. 

Komisyonda bulunan bütün ecne
bi ilimler, türkçenin derin ve esaslı 
11urette tetkiki yapılmaksızın 1ndo -
Öropeen ve Hamito - Semitik dillerin 
Te umumiyetle lisaniyatın tetkiki 
noksan kalacağında müttefiktirler. 

raporu 

Ltlgat ve Filoloji Komisyonunun 
raporu da komiııyon mesaisini hull· 
sa ediyordu. Raporda gelecek yıllar 
içinde yapılması dU,UnWen itlerden 
bahsediliyor ve şayanı dikkat gay
retlerle yapılan Büyük Tllrk Kamu
sunun dilimiz için muazzam bir abl· 
de olacağı kaydolunuyordu. 

Bilhassa. Türk dilibin tarih ve knt
ttlr bakımından milhim bir abidesi 
olan Kudatku-bilikin tenkitli bir 
tab'mın da dilimize çevrilmesi vldi 
Ü7.erinde duran komisyon bu nokta
nın ehemmiyetine raporunda büyük 
bir yer ·~ bulunuyordu. 

Bundan başka Türk Dili Kunı

munca bugüne kadar tercüme etti
rilmiş olan muhtelif lehçe IUgatleri
nin ve Divanı Lıigatittürkün he
men basılması temenni olunuyordu. 
Rapor kabul edildi 

Kurul!ayın dünkü toplantl81ndan bir intiba 

~...-~"%~~ işaret oldu. Profesör Nemet'in Türk Reşit Tankut, İsmail Müştak Ma.Y'' 
lehçeleri tetkik edilmedikçe tam bir kon, Naim Onat ve Refet'~n mutt•• 
etimoloji yapılamıyacağı hakkındaki kep olarak kurulmuşt:.ır. Kurultt1 
sözleri; davamıza y~i bir ~e~~k Başkanlı~'.b~ b.~r haftah.k ~ıkı ~ 
verdi. Sovyet ilimlerı adına söz soy- mada elbırlığı gosteren bUtun Klll""" 
llyen Profesör Samoiloviç, çok de- tay üyelerile yabancı dil bilginleri: 
ğerli mütalealarile T. D. Kurumu ve Cilmhuriyet Halk PartiCji ile fi 
adına eöz ısöyliyen arkad&§lanmızın kevleri ve basın delegelerine lçtell ti 
tezlerini, başka bir yönden, teyit et- şekkürlerini ~ildirir. 

Kuru~tayın bilançosu 
İ. Necmi Dilmenden elde edilen 
neticelere dair aldığımız izahat 
Dil Kurultayı başlarken Dil Kuru-, neş - Dil Teorlslnl t.aıınıt ve eaa.slı 

mu Umumr Katibi İbrahim Necmi noktalannda bizim görUtUmüsle bir
Dilmene baş vurmuş, Kurultayın tiklerini ifade etmlt olanlardır. Buu
meşgul olacağı esas teze ait mühim lar Sol'Yet İlimler Akademisi dele~e
sözlerini yazmıştık. Dün Kurultayın leri ile Avusturyalı Dr. Klverglç'tir. 
çalışmalarını bitirmesi üzerine yine Kurultayda alenen kanaatlerini bil -
İbrahim Necmi Dilmene müracaat et- diren bu arkadaşlar, teorinin eBMın
tik. Elde edilen neticelere ait bilan- da hiçbir tereddüt beslememektedir
çoyu karilerimiz için kısaca üade d- Jer. İstanbul VnivenltMI ecnebi pro· 
mesini diledik. Bize şu izahatı verdi: fesörlerlnden Dr. Baltarlnl de bu ta-

"- Güneş • DiJ Teorisini hem Ku- kıma iltihak etrni~tir. Diğer ecnebi 
nıltaym umumi toplantısında hem arkadaşlar teoriyi ilk defa Kurulta~·
de komisyon i~timalannda ayn ayn daki i7.ahlanmızla t.anıdıklan için bu 
izah ettik. Umumi toplantıyı herk~s kadar sarih bir kanaat ifade edeme
lşltm~tfr. Bir defa hen ana hattan diler. Komisyonda kendilerine a~·rı
anlattım. Bütün arkada.,lar da mnh- ca izahat \.'ennf>k ,.e dil tezimizin ta
t.elif cephPJerdrn tetkikini, tatbikini rfh tezile olan sıl..-ı bağlılığını yeniden 
ve muhtelif dO mukayeselerlndeki anlatmak ıstırannda kaldık. lzahatı
ehemmiyeüni tebarüz ettirdiler. mız kendilerinde bii~iik bir dikkat 

Bundan başka komisyonda, arka- ve ebemmi~·et u~·andın1ı. Teoride öz 
da.';ımız Ahmet Cevat Emrenin Türle ve esas olduğunu hepsi kabul ettiler. 
ve Hint • öropeen dll grupları ara- Yalnız muhtelif noktalan üzerinde 
unda hem mana ve hem ses ·bakı- yeniden çalışmak ve etütler yapmak 
...a•• bebzerlik değU, adıeta birlik ihtiyacım duy,lular. Biz de bunu sa
ifade ._ llMelerl ,,. ......._ bakı. mimiyetle kabul ettilc. 
kındaki i7.ahlım da aynca okundu ve Aramızda sözle,tik ki bu mil. 
bunlann üzerJerinde duruldu. letleraraıı komiıyon gelecek Ku

rultaya kadar manen devam et
sin. Biz bulu,larımızı onlara bil
direlim, onlar da dil etütlerinde 
Güne• - Dil teoriıini tecrübe ede. 
rek elde ettikleri mü•bet ve men. 
fi neticeleri bize bildirsinler. 
Böylece biz de mesaimizi l;,ir ne
vi kontrol altmda yapmıt olaca. 
cağız. Herhalde hiçbir ecnebi, 
Türk dil teori.ini mühim1eme
mif vaziyet almamıttrr. 

Bütün bunlar TUrk dilinin öyle 
zannedildiği gibi a~·n bir dil bulun -
madığmı, Rint - Oropeen ailesinin 
içinde ve ha.tt.i bu ailenin anası vazi
yetinde olduğunu l"pat edecek vf'!!lll
kalardır. Bu \'f'Bikalan bllh888a Ko
mitaya iştirak eden yabancı dil bU
ginlerinin dikkatlerine anıettik. Tiirk 
'rkadSl}lanmız izahatmuzm büyük 
bir kısmını zaten neşriyatımızla da 
tannnı$1ardı. Binaenaleyh onlar ara
sında tP-reddUt gösteren olmadı. 

Yabanım bllglnlere gelince, bunlar 
ikiye aynklılar. Bir kmnu zaten GU-

Bu bizim için Ulm tarihinde bir :r.a-
ff'ır demektir. Bundan ~k memno
noL Bu netlee bizim de kendi ken
dimbe olan ltlmadımm arttmmttır." 

ti. Dr. Kvergic orijinal tezi ile bizim 
inkılapçı bir ıihniyetle hareket et
mekte, nekadar haklı olduğumuzu 

g&terdi. 
Gerek bu zatlere, gerekse bize çok 

değerli kaynaklar, belgeler göster • 
mek: yurdumuz ve Kurumumuz hak
kında iyi hisler ve dilekler bildirmek, 
mensup olduklan memleket ve mli
esseselerden bize sevgi ve selam ge· 
tirmek lfıtfunda bulunan sayın i.lim-

Almanlar Avusturya)'• 
akına başladılar 

Viyana, 31 (Hususi) - AJmarıl" 
için nUfus başına konulmuş olaıı tJJ 
marklık vergi ilga edildiği içın AtJ'41' 
turyaya Alman seyyah akını ba!? 
mıştır. Salsburg otelleri Alman bt'I' 
raklarile donanmıştır. 

lerden Profesör Anagnastopulos, Bergama: Asliye Hukuk HakioıJI' 
Profesör Dr. Giese'ye, Dr. M.iateff'e. ğinden: Esas: - 1936/ 536 Dikili~ 
Prof. Sir Dennison Roaa'a, Prof. Bar- zası inhisarlar idaresin :le "f." 
talini'ye, Prof. Okubo'ya, Prof. Za- trol memuru Ahmet Erdal i"; 
yonçkofski'ye ve sözlerini arka.dayla- zasiyle kansı Nahide aleybi 
rma bırakmış olan Prof. Meşçant- ne Bergamba asliye hukuk mab1"' 
nof'a, Prof. Bombaçi'ye, Prot. Hacı mesinde vaki olan boşanın tya mUtl' 
Gabildullin'e candan teee)ckürü bir allik davanın mezbure Nahideniıı-, 
borç bilirim. lunmadığı evvelce tahkikatla tebe1' 

Sayın konuklanmızın istedikleri ı.-yün etmiıt olup ili.nen yapılmıg o 
gibi Türk Dil Kurumunun kendilerile tebligat üzerine icabet etm'!m~if ,.. 
çalışma birliği yapm~ktan çok bahti· 

o ... k lunduğundan hakkında talep 'ti 
yar olacağın\ da, Kunım ......., anı 81" gıyap karan ittihaz edilmiş ve dJ 
f atlle arzederim. cınm p.hitlerini getirmek Uzere 1.ıt 

Bu fırsatla şuraemı tebarüz ettir- rol'' 
mek iSterim ki, TUtk Dil .Kurtımu, oa~ pe~bo- ~Un~ ~•ra..ı.ı~• 41 
bazı mutaassıp dilciler gibi, yalntz b~ ~yap k::nnı muş ır 1~.u= fi bir sahaya saplanıp kalmak, yalnız bd~~ıı ~ht e bdaasılarahkk a yJ<Jd". 

tUrki at ı olmak fikrinde de- ıger nus anm ma eme . tJ, 
k?Y? Y ç na yapııtırılmaısma. karar ,.c~ııınlfJ 
ğil:;k Dil K . il in ob 'ektif makla vakti mezkllrda mez~:ıre 1' d 

ununu' m J ' denin gelmediği ve kanuni vekil~ 
bitaraf esaslarma. dayanarak, haki • h . k'l .. d ed'~ ta, d'.-.a. ıı-. . t i 1 k aız ve ı gon erm 16 • ( ııv- _. 
kati bulmak ve msan1ye ç oma e- U M K f 1 hk"-"'ll"" 

. . ded' A•a•ü kU . . . nun gıyap as ı a ~ ....... 
melınde, azmın ır: ve 1.6\. r n b' d h hk k b 1 lUJll"'" _ 
nur s a ç a n rehberliği ile, bu ır ~ a mha emdeye a u 0tti"' 11 

. _ ya cagı ve asmın ermeyan e 5• 
hedefıne, en kısa yoldan varacagına k 1 k b 1 tm• 1 ;;y ıiJ'I" 

'd' ıa arı a u e ış sayı a·~a,,- O• 
da ;._anı ~kad • mu tebliğ makamına kaim ol~~!rtJ 

yın qlarım' zere ilan olunur. (z::>ıw 
Kurultayımızı kapryaca.ğmı 111 an· '-/ 

da; hepimiz sizleri saygı ile aeli.mlar- lstanbul 7 inci icrasında'1: , 
ken ve bütün Türkiye adına, bir di- Bir borçtan dolayı mahcuz btJIO I 
lekte bulunacağım: nan piyano, masa kanape ve saitfl 

FnZb- - - - - - - - - - - - - - -. Atatürk! Sen, o, egıiz varlığmla, -·~ - _ıwwuwwununa~nzuw ~4>-- eşyasının birinci açık s.rttırına llP~1 
Dil Kurumunun heaapla.rı ince • ı Sallet ArıLanın nutlıa gUnef gibi, b&eımızdan eksik olma! .,er" 

R Üçüncü Dil Kurultayı bu suretle tile paraya çevrilmesine karar ı 
lenmiş olduğunu ve bunların munta- ~im bittikten sonra Başkan Saf- · tı " E lül 936 ta 'bı·ne 21' 

...,...~ mesaisini bitirmiı, oldu ve 1939 da mış ve la § 2 Y rı 4 
zam bulunduğunu bildiriyordu. Bu fet Ankan şu nutku okudu: deO S 

d gene toplanmak üzere dağıldı. udif perşembe günü saat 12 ~ rapor a ittifakla kabul edildi. Kurultayın Sayın üyeleri; d r 
Teklifler ve Takrirler Komisyonu Tam bir hafta süren Kurultay ça. Kurultayın letelılıiirleri e kadar Cihangirde ve cadrlesiıt e tt' 

d tas · ecı·ldikt numaralı kaptan apartıma!l '1.IJ1 4 • raporu a vıp ı en sonrası- lışmalan, şu anda, sona. ermek üze- İstanbul, 31 (A.A.) - Uçüucü dil ti 
ra Nizamname Komisyonunun rapo- redir. Kurultayı başkanlığından: maraJ.r dairesinde satıla~'..ıda~ 
ııına geldi. Bu yüce ve hayırlı toplantıyı açar- Uçüncü Türk Dil Kurultayının top lip olanlann muayyen saatte 111 df• 

Bu raporda, Türk Dil Kurumunun ken "Yurdumuzda doğmaya başlıyan lanmasmı kutlulama yol:ı lia yurt runa müracaat edilmesi ilin ~.!1!ıı 
yeni nizamnamesi mevzuubahs edili- yeni ve geniş sosyal ve ideal uyanıı içinden ve dı§mdan gelen •ıe imzalan (~ 
yordu. Sekreter İsmail Mü§tak Ma- ruhunun, başlıca, Türk tarih tezile; bastırılarak kurultaya dağıtılan bin- git 
yakon bu raporu ve ona merbut °'8n Türk dili teorisinde merkezlendiğinl" lerce lıitufki.r telgraf ve m~k~ııplara Beşiktaş icra Dairesinden: , 
nizamname projesini okudu. Bu pro- ve ''bu Üçüncü Dil Kurultayı konu- Dil Kunıltaymm candan ••kkUrle- borçtan dolayı tahb hacze :nıab tfl"• 
jeye nazaran yeni nizamname, eski- sunun da Tllrk dil tezini, bütün dUn- rini ibl&p. Anadolu AjanauuA tavu- olup paraya çevrilmesine k'l.t'lL!' .,,, 

~i=~en. şu esuıı farklarla ayrılıyor- ::_a tanıtmak olduğunu" anetmiş- sutu rica olunur. • len 9 tahta maea 21 tahta san~'-
Filhakika söz alan yerli ve yaban- ı.tanbul, 31 (.AA.)' - UçUncll 4 hamr 11&ndalye, 4 nargile, dU~.,, 

1 - Başkanlık, fiili olarak, Kültilr 1'a. ur 
cı sayın ilimlerimiz, bu vldide çok Dil Kunıltayı Bqkanlıfmdaı: ati, ayna, eemaver, demir so _.. 

&kanına verilmiştir. Eski nizamna- edl'9 P 
mede KUltilr Bakanı fahri bqkan değerli tezler yaptılar. ''GUneg - Dil" 24 Ağuatoe 1936 da Dol nabahç~ dak, fincan, ve uirenin bel ~, 

Türk teorisinin ana hatları izah edil- sarayında açılan UçUncU Türk Dil sumu ve pullan mn-+ .. riıiue al~t . gösterilmişti. Şimdi fahri başkanlık- 11.19"" 
di. ''GUnet" in din ve medeniyet ba- kurulta~ bir haftalık verimli bir ça- mak n--re 8-9-936 tarihı'ne 111 lar Kamutay Başkanı, Bqbakan ve ~ _ _ ,1J 

Genel Kurmay Başkanına verilmiş- kınun~an ~~a?1ğı esaslı bil yük rol, lışmadan sonra. 3~ Ağustos 1U36 ak- Salı gUntı saat 10 dan 12 y~ P':""ıd 
tir. tebaruz ettirildı. Bu teoriye dayanı - şamı sona ermıftir. Kunıltaynı Bet· . dıf-1, V" 

5 - Komisyonda bulunan ecnebi 
ilimleri arasında "Güneş - Dil" Teo
risini ta.nunakta bulunan bir kısmı, 
pek çok noktalar üzerinde TUrk ar
kadaşlarının göriişlerile mutabakati
ni bildirmişlerdir. Diğer ecnebi ilim
leri bu kadar az bir zamanda "Güneş
Dir' Teorisinin tamamile tetkikı 

mümkün olamıyacağmı dikkate ala
rak, me~eketlerine a vdetlerinden 
itiba.ren Tllrk Dil Teorisi tir.erindeki 
tetkiklerini eu.slı bir surette derin -
leştireceldeıini beyan etmişlerdir. 

IsWahlar Komisyonunun raporu 2 - Evvelki nizamnamedeki ça -
lar&k pan-kronik usulle paleo-sosyo - tiği dil kurumu yeni genel merkez Balatta, Tahta Mınare ca -tıDct.ıı C' 
lojik tetkikler yapıldı. Teorinin an- kurulu batkanJ Saffet Ankan, genel No lu kahvehanede 8&blaca ı. ,

tropolojik benliği bilyUk bir salibi - sekreter Ibrahim Necmi Dilmen, Say- ip olanların mahallinde bulun~ 
yetle aydınlatıldı, gene bu teoriye da- man Besim Atalay ve üye Ahmet Ce munına mtlracaaUan allı olUll;,.) 
yanılarak terminoloji örnekleri ve - vat Emre Canip Yöntem, Ha:Jan < ~ Ayni zamanda komisyonda bulu

nan btltUn ecnebi ilimler "Güne, • 
Dil" Teorisini mevzu ittihaz ederek 
etütler Detredeceklerini vüederler 
ve 'nırkiyenin yalnn dilcilik sahaam
da da yepyeni bir hula milcıeh!ez 

bulunduğunu ilim dilnyuma tamtma
. YI kendilerine bir borç aaydıklannı 
bildirirler. . 

6 - Komisyonun Tnrk ve ecnebi 
azam gelecek Dördüncll Tllrk Dil 
Kurultaymm toplanacağı zamana 
kadar "Güne§ - Dil" Teorisine ait 
eetkilderini birftlirine bildirmek su-

§U esaslı nokWan ihtiva ediyordu: 111ma kolları birleştirilerek altı kola 
1 - Çocukların okuma r.orluğun- indirilmiftir. Son nimmnamede bu 

dan kurtanlması için ilk ve orta tah- kollar sekiz taneydi. 

llil okullanndaki-ısttlahlarm bir an Bu suretle hedefleri ayni olan kol-
evvel türkçele,tirilmesi, lar birleştirilmi.9 ve mesai teksif o-

2 - Kimya ..tılahlarmm ehemmi- lunmut. yeknesak bir hale getirilm.i§
yeti nisbetinde kolaylıkla ttırkQeleş- tir. 
tirilmesi kabil olduğundan bunun bir 3 _Evvelki nizamnameye ~re. 
an evvel yapılması, kurultaylar ild senede bir toplam -

3 - TUrk Dil Kununu ı.tdahlar yorlardı. Yeni nizamna nede bu 
Kolunun çalışma programım göete- müddet üç seneye çıkanlDU§tır. Bu 
ren 23 ilncll maddenin genişletilmesi. auretle iki kurultay ara.smdaki me

Bu rapor da ittifakla tasvip edildi. aainin daha geni§ bir imki.nla başa-
Bütçe lıomiayonunun raporu nlması kabil olacaktır. 
Bütçe komisyonunun raporu, ikin- Bu rapor da alkI§l&rla 1'e ittüat-

ci ve ücilncü kurultaylar arumda la kabul edildi 

rildi ve Grek dilindeki bazı husuırl
yetler incelendi. Türkçe ve arapça 
karşılqtırmalar ve faydalı analiz 
tetkikleri yapıldı. 

Bu kadar zengin ve kıymetli mn
zu}ara, sayın konuklammz da çok 
değerli tMler kattılar . 

Profesör J an Deny; uzun arattrr
malarm mahsulü olan kıymetli tezi 
ile biz dinleyicileri çok faydalandırdı. 
Tarih ve dil ça.lı§malarmm el~le ytı
rtımesi ltızumuna; Profesör Hiler de 
Barenton'un kıvmetli tezi. Kttzel bir 

,-----------------------------~,..---------~.~ RSVUE aaatlart terakkıyatı fennlY•"'" 

u ........ , ....... 

aon lcadlarlle mücehhezdir. 

REVUE 
••atının DusOnkO tek&mOI hall it 

80 ••n•llk tecrOb• netıc•••d • 
Modeller en son ve zarif t•kllded1'• 

RIEVUE aaatıarı tanınmıt aaatc:;ııard• 
aaıılmaktad1r. _. 

letanbut .. floellaoı, Tq Han. BlrtMt kat 19. 'l'e.-n :il ""' 
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Şirketi Hayriyeden 
Y almz Eylülün 2 inci ÇARŞAMBA GONO 

Saat 1 7 de Usküdardan Kabataş ve Sirkeciye ve l 8de 
Sirkeciden Kabataş ·ve Üsküdara yapılmakta olan 
araba vapuru seferlerinin 2 saat evvel yapılacak ve 
Saat 20 de Usküdardan Kabataşa ve 20,30 da Kaba
taştan Usküdara olan·araba vpuru seferlerinin de ya
yapılmıyacağını ilan olunur. 

Devlet Demiryollan we Limanları i4letme 
Umum idaresi ilanlan 

Devlet Demiryollan heaabma cer mühendisi yetiş
mek üzere A vrupaya Hobıule tahsiline gönderile-

cek bet talebeye ait müsabaka şartlan: 

1 - Türk olmak 
2 - Yaşı 18 den küçük ve 2 5 ten büyük olmamak. 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede ol

madığına, memleketiq herhangi bir ta~afında çalışmağa 
müsait bulunduğuna dair Devlet Demıryollarının (An
kara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, Adana'daki sıhhi 
heyetinden veya Devlet Demiryollarına kabul olunacak 
memurlarda bulunması lazungelen sıhhi şartları gösterir 
matbu sıhhi rapor mühteviyatına uygun olarak (tam teş
kilatlı bir hastaneden) ahnnuş sıhhat raporu ile anlaşıl
mak. 

4 - Devle-t hesabına tahsil ettiren mekteplerden mü
sabakaya girmek istiyenler mekteplerinden bir giina ili-
şikleri olmadığına dair vesika göstermek. . . 

S - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gıtmesıne 
mani olmadığına dair alakadar askerlik şubesinden vesi
kayı haiz olmak lazımdır. 

6 - Talipler 19.9.936 tarihine kadar istida ile İstan
bul mühendis mektebi müdürlüğüne müracaat edecek
lerdir. 

7 - lstidaya bağlanması lazımgelen vesaik: 
A) Nüfus kağıdı veya musaddak bir sureti 
B) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite 
C) Hüsnühal varakası (en sön mektebin vereceği hüs

nühal varakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve 
ayni zamanda mahalli polis dairesinden birer hüsnühal 
varakası alınacaktır.) • 

D) 4 X 6,5 büyüklüğünde altı fotoğraf 
E) Aşı şahadetnamesi, 
F) 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik 
H) Babasının adı nedir? Nerede olduiu? Sağ .ise ~im

diki;' ölmüş ise ölmeden evvelki meslek ve memurıyetı ne-
dir? Ve nerede çalışmıştır? Şimdiki ve ölmeden evve!k~ 
meslek veya memuriyetinden önce daha nerelerde ne gıbı 
işlerde ve ne vakitler bulundu? Bunları göstrir bir tercü
mei hal varakası, 

8 - Müsabaka imtihanı 21.9.936 tarihinde saat (9) 
da İstanbul mühendis mektebinde yapılacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı tersimi hendese, tahlili riyazi
ye tahlili makine resim hatti, fizik, kimya ve Türkçeden 
ol~caktır. Bu derslerin şümulü mühendis mektebi üçüncü 
sınıfına kadar olan programlara göredir. 

1 O - İmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bi
lenler tercih edilir. 

11 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler; Avru
padaki tahsillerinin neticesinden sonraki mecburi hizmet 
leri hakkında Devlet Demiryollan idaresinin istyeceği 
şekilde taahhütname vereceklerdir. 

12 - Tahsil plim: Avrupada idarenin göstereceği 
fabrikalarda bir sene staj ve bu müddet zarfında da lisan 
öğrenilmesi, idarenin tayin edeceği Hohşulenin makine 
şubesinden 8 sömestrlik tahsili ikmal ve altı ay zarfında 
imtihan vererek diploma almaktır. 

13 - Avrupadaki tahsil eraiti veya diğer hususat hak
kında Devlet Demiryollan Umum Müdürlüğünden ve iş
letme müdürliiklerinden ve Mühendis mektebi müdür -
lüğünden istiyenler tafsilatı lazıme ala bilirler. ( 8 2 S) 

Muhammen bedeli 550 lira olan 500 M. Muzayyak alet 
leri için bezli ve dışı helezoni telli lastik hortum 1 7 -9-
1936 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar bina
sı dahilindeki 1 ine! işletme komisyonu tarafından açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

İsteklilerin 41 lira 25 kuruş muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikalan ve kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince işe girmeye manii kanuni bulunmadığına dair 
beyanname vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 1 inci işletme 
komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 845 

Derince limanımıi bir sene zarfında tahminen 24515 2 
tondan ibaret tahmil ve tahliye işi kapalı zarf usulile ek -
siltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 20152 lira 80 kuruş 
tan ibaret olan bu işin muvakkat teminatı 1511,46 lira
dır. Eksıltme 17-9-936 tarihine tesadüf eden perşembe 
günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 ci 
işletme komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler teminat makbuzlarile birlikte 2490 No. lu 
kanunda tasrih edilmiş olan vesaiki 7-5-936 tarihli ve 
3297 No. lu resmi gazetede bildirilen ehliyet vesikasını 
havi teklif ınektuplanru mezkur günde saat 14 e kadar 
komisyon riyasetine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartna
meler komisyonda oarasız olarak verilmektedir. (739) 

~::~~~a;:d~::: HA YRiYE LiSESi G~::oz 
Ana • ilk • Orta • Liae • Tanı devre 

Okulumuz her za.man gördüğü te veccUh ve rağbet üzerine ilk sınıflardan itibaren yabancı dil tedrisabnı 
yeni bir teşkilatla kuvvetlendirmiştir. Kızlar kısmı ayn bir dairedir. Mektebin huausi otobUslerile neha 
ri talebe her gün evlerinden aldın lır. lstiyenlere tarifname gönderilir. Kayıt için herg\in saat 10 dan 16 

ya kadar DirektörlUğe mtıracaat eailmelidir. Telef on: 20530 

Eski FEYZiATi 

Yatılı Boğaziçi Liseleri vatı••z 
Kızlar ve erltekler ıcaın ayrı bölUklerde: Ana, ilk Orta ve Llee eınıfları 

Kayıtlar başlamıştır. Kayıt ve tafsilat için hergün mektebe ve yalnız tafsilat almak için Yenipostane ar
kasında Basiret hanında Ozyol idarehanesine müracaat edilebilir. Istiyenlere mektep tarifnameai gön
derilir. 

Arnavudköy, tramvay caddeal Çlft ... raylar. Telefon: 38.2t0 

lstanbul Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Sebzenin Miktarı 

Kilo 
Muhammen Teminatı Eksiltme Gün Saat 

cınsı Bedeli şekli 

Yeşil barbunya 6000 
Kırmızı ,, 6 O O O 
Çalı fasulyası 1500 
Prasa 30500 
Lahna 18500 
İspanak 26000 
Kırkağaç kavunu 44000 
Tekirdağ karpuzu 29500 
:M;arul 8000 Adet 
Taze soğan 8300 Demet 
Yeşil salata 6000 ,, 

L. K. L. K. 

16-9-936 
Çarşamba 15 te 

Kırmızı turp 8500 8178 613.36 Kapalı zarf 

1 - Komisyonumuza bağ h yatılı liselerin yukarda mi ktan, muhammen bedelleri
le ilk teminat ve eksiltme gün ve saati yazılı yaş sebze kapalı zarf suretile eksilt -
meye konmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde topla nan komisyonda yapılacak -
tır. İsteklilerin şartnamede yazılı kanuni vesikalarından başka ticaret odasının yeni 
yıl vesikası ve teminat makb uzlarile beraber teklif mektuplarını ihale için tayin edi -
len saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri: 
İlk teminatlarını belli gün ve saatten önce komisyon başkanlığından alacakları irsa -
liye ile liseler muhasebeciliğ i veznesine yatırmalan; 

3 - İsteklilerin şartnameyi görüp okumaları için komisyon sekreterliğine müra -
caatlan ilan olunur. (839) 

Karacabey Merinos Yetiştirme 
Çiftliği Müdürlüğünden: 

1 - Karacabey harasında müteşekkil Merinos yetiştir
me çiftliğı için iki ağıl inşaatı kapalı zarf usulü ile eksilt
meye ko"nmuştur. 

2 - Beherinin keşif bedeli ( 7 443) yedi bin dört yüz 
kırk üç lira (22) yirmi iki kuruştur. 

3 - Eksiltme 15-9-1936 tarihine müsadif salı günü sa 
at 1 S te Bursa Bayt3r Müdürlüğünde toplanacak Meri -
nos yetiştirme çiftliği inşaat komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı her iki ağıl için ( 1 11 7) 
bin yüz on yedi liradır. 

CiLDiNiZi 
Tehlikeden koruyunuz 

Herhangi bir kremin ona 
lUzumu olan gıdayı verece
ğini zannediyorsanız bu tec
rübe size pek pahalıya mal 
olabileceğini derhatır edi -
niz. Hiç bir krem size Krem 
Pertev kadar sadık kala naz 

S - Bu işe ait evrak ve şartname şunlardır Karadeniz Ereğlisi lcra Memurlu-
A - Mali şartname ğundaıl: Karadeniz Ereğlis:nin Or -
B - Fenni şartname hanlar mahallesinden Balıl.tçı Ahmet 
C- Proje oğlu Mustafa Saminin Slll'!Ymanlar 
D - Nafia şeraiti umumiyesi mahallesinden Alime~ oğlu tbrahim 
6 - İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz bulunm~l~n ve kansı Hayriyenin çarşı derunun-

ve 2490 No. lu kanun tarifatı dahilinde eksiltmeye ıştı - da p.yian mutasamf oldu'.dan Ye
rak eylemeleri ilan olunur. ( 841) mini lsmail usta oğlu HUse,fin Yesa-__ ;.:_ ________ ...;.... ___________ ri Civelek oğlu Baki arkası Cıbır oğ-

inhisarlar umum müdürlüğünden lu Ali dUkkinlan ve cepb?Si tariki 
lm ile mahdut fevkani \•e tahtanı Uç 

Tütün Eksperi ve harmancısı yetiştirmek üzere aşağı- kat bir bap dUkkanın kabiliyeti tak-
da yazılı şartlar dahilinde 1 O Eksper namzedi alınacaktır. simlyesi olmadığından fUyuun izale-

si için mezkflr dUkki.n açık arttırma 
1 -Türk olmak, le müzayedeye çıkanlınıştır. Kıymeti. 
2 - Yaşı otuzdan yukarı olmamak. muhammenesi olan 2500 liranın yUz-

3 - Askerligini yaptnış bulunmak. de yetmiş beşi nisbetinde oir talip zu 
4 - Asgari lise veya muadili bir mektep mezunu ol- hunında 28-9-936 tarihine milsadif 

pazartesi güntl aaat 16 da ihalesi tc-
m~~Z· iraat mektebi mezunları ve lisan bilenler tercih olu- ra kılınacaktır. StlrUlen pey bu bede

li bulmadm takdirde ton son artbra-
n ur.,, nm taahhU.dtl baki kalmak Uzere ilk 

s - Eksperlık yapmağa mani herhangi bir hastalığı arttırmayı takip eden OD bet gUn 
olmadığı idare heyeti sıhhiyesince sabit olmak. sonra yant 13-10-938 tarihine mUsa-

6 - Medeni haklanna sahip ve iyi ahlaklı olmak, mah dil salı gUntı 111.&t ıs da ihale! kati-

DAHA 

KUVVETU 
FAZLA 

DAYANIRLAR 

ELEKTRİK PİLLERi 
VE 

BlTARYALARI 
HER VEADIE 

SATILIA 

AMERiKAN MAMULATIDIR 

-
KUÇUK iLANLAR] 

Daktilo aranıyor - lyi türkçe 
ve Fransızca bilen bir Türk hanı!ll 
daktilo alınacaktır. 

Ingilizce bilmesi şayanı tercihtir• 
istekliler Istan bul 510 posta kutu " 
suna izahname göndersin. 

En hoş meyva usarelerlle hazır

lanmıştır. Hazmı kolaylaftırl1'· 

lnkıbazı izale eder. Kanı ıeınJI· 
llyerek vücuda tazelik ve canlı· 
lık bahşeder. 

INQILIZ KANZUK ECZANESi kumiyeti bulunmamak. yeai icra kılınacaktır. y:ıaıyedeye 
Bu şartlan haiz olanlar arasında bir yoklama yapıla - iştirak etmek isteyenlerin m·;1Jıam - Beyoğlu Istanbul 

• • men kıymetin yüzde yedi huçuk nis- ·---------~:::::; cak ve namzetler bu yoklama netıcesinde seçilecektır. ootinde pey akçesi veya m~teber bir ----------~~ 
Müracaatlar Eylül 936 nihayetine kadar kabul edilir. milll bank mektubu ile mllrıcaat ey- K I . t I k k""şk 

Daha fazla malumat almak istiyenler Umum Müdür- ıemelueri, ipotek l&lıibl ala\:&klılar t- e epır sa 1 1 O , 
lük yaprak tütün miibayaa şubesine müracaat edebilir - le diğer alacalrJdamı gayri menkul Yeniköyde Sait Halim Pa,a k .,, 
ler. ( 7 9 6) üzerindeki ha1rJan ve hU8U8ile faiz sunun üst tarafmda denize nasır, 
------------------------ıve masrafa dair olan iddialarım ev- fevkallde manzaralı, içinde UJıl ~-

M V 1 v·ı Ayetı•nden rakJ müsbftelerlle 20 glin fçfnde fer& ğu, motorla ifleyen tulum'J~ ~ u g a 1 a dairesine bildirmeleri, aksi takdirde BU Ve OD dört dönüm babça91 .e (ef)I 
haklan tapu Bit!lllinde mut ı tyet ol- vah ağaçlan bulunan bir kötk 

Muğla Vilayeti merkezinde yaptınlacak olan ve müsa- madıkça satış bedelinin paylaşmasm izzet Bey kötktl> satılıktır. _ .. ,,.,..~ 
bakası 1 Eylül 936 günü yapılacağı ilin olunan Atatürk dan hariç kalacaklan ve talip olanla- Almak isteyenlerin Ma?ırnu .. .P"""'., 
anıtı, anıt kaide ve meydan plinınm taayyün etmemesin- rm Karadeniz Ereğlisı J~ dairesine Abut Efendi hanında 5 nu.o.a~ 
den müsabakanın 30 Eylül 1936 Carşamba gününe talik mtlracaat eylemeleri ilin olu1ur. gezmek isteyenlerin de kötk ın 
edildiği ilin olunur. (838) (25270) rl Bay Halime mtıracaatlat'I· 

' 
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... -Türk Maar;f Cemiyeti-.... 

Bursa Kız Lisesi 
(Yatı, Gündüz) 

20 Ağustostan itibaren kayıt muamelesine baılana
caktır. Yıllık yatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. 
Memur, kardc~ çocuklara aynca tenzilat yapılır. Bu 
yıl fen kısmı da açılacaktır. Lisenin resmi liselere mu
adeleti Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiıtir. Beher 
s·ınıfa 40 talebeden fazla almmıyacağından gerek eski 
talebenin gereks~ yeni kaydedilecek talebenin vaktin-
de lise direktörlüğüne müracaatları. ( 55) 

1023 

.. -- Beyoğlu - Tünelbaşı - Yeniyol ' 

Kız ve ALMAN Lı·sesı·ve Ticar~ 
erkek Mektebı 
Ta:n devrell llae-Ticaret Mektebi-Almanca öfrenmek için ihzari IIllıf. 

Derelere 9 Eylül Çarşamba başlanacakhr. 
Kayıt muameleal l EylUlden itibaren her gl1n saat 8 den 12 ye kadar 
nüfus tezkeresi, aşı klğıdı, mhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tas
dikname veya diploması lle yapılır. 
Fazla tafıilat için mektebe müracaat veya 4•941-ü942 ye telefon 

... _________ edjJmeai.---------• 

842 

inhisarlar umum müdürlügünden 
r 12-14-8-936 Çarşamba ve Cuma günlerinde yapılan 
imtihan1a muvaffak olanların imtihana girme numarala
rile adlan aşağıda yazılıdır. Bunların tayin oldukları 
mahal ve vazifeleri öğrenmek ve haklarında iktiza eden 
muamele yapılmak üzere evrakı müsbitelerile hemen ida
remiz memurin şubesine müracaatları ilan olunur. ( 840) 

lıntihana Adı lmtihana Adı 
atrme girme 
~um.arası Numarası 

6 Adnan Hmroğlu 73 Ramiz Aktüre 
8 Zati Tekhan 78 M. Fikret Atadeniz 

14ı M. Nedim Güney 83 HWıeyin Avni 
16 Hüseyin Asutay 98 Ruhi Çallf 
18 Bürhan BUrsan 99 Nilzhet Çağlar 
19 Mahir Yetik 101 O. Nevzat 1'emll 
20 Hilmi Hız 103 Nuri Erten 
25 Bn. Sulı.t Ali Eren 109 S. Sım Ozyurdan 
26 Zeki Berkkan 113 M. Şevki Aalay 
27 H. Ki.mil Bulak 119 Rıza Oral 
37 Sa.mi pek TUrk 120 Mehmet Tillbek 
88 Fethi Sfygm 123 Faik Erkman 
89 Hilmi Oral 129 Ali Basri Vural 
fO Vedat Yalman 130 M. Cavit Gümrükçü 
153 Nazmi Ozel 145 Mehmet Balkandı 
64 M. Emin Akdeniz 149 H. Cahit Tarancı 
155 Kemal Seçmeer 155 Osman Moraç 
&6 Cemal KUçUkkaya 160 Sellhattin Aktubunay 
62 Tahir Sarucan 174: BUlent Ergil 
83 Ibrahim Ertunç 176 Sezai Yılmaz 
66 lbrahim Aykaç 177 Mehmet Tevfik 
67 Cemil TUrkerl 178 Feridun 
88 M. Nurettin Tanaukalp 179 Kemal Kocabey 
?o Osman Dolan 184 Fehmi Yazıcı 
?2 Hamdi Bayrakçı 186 Nedim Okyay 

Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü ! 
Rektörlüğünden .= 

1 - Yük~k Ziraat Enstitüsünün yıllık ihtiyacı olan 
'lağıda isimleri yazılı 6 kalem sabun, soda, vesaire hizala ! 
tında gösterilen muhammen bedeller üzerinden toptan 
•çık eksiltmeye kônulmuıtur. ' 

2 - İhale Yüksek Enstitüsü binasında toplanan İsa
le ve ihale komisyonu tarafından 8-9-936 tarihine rastlı
tan Salı günü saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 264 liradır. 
4 - Parasu şartnamesini almak istiyenler Daire Mü

dürlüğüne müracaatlan. (554) (652) 
Cinsi Kilo Kuruı Yekun fiati K. 

Sabun 
loda 
tayda i kiloluk 
~aol 2 5 O gramlık 
""ril 
~t pompası 

Miktarı Beher kilosu 
5000 45 
2000 ıs 

600 kutu 80 
200 ,, ün 45 

. 2000 18 
50 adet 75 

995 

225000 
30000 
48000 

9000 
36000 
3750 

3517,50 

Nafia Vekiletinden: , 

13 birinciteşrin 1936 Sıllı günü saat 15 te Ankarada 
~afıa Vekaleti Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 
aooo lira muhammen bedelli Font boru ve teferrüatı
~ kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. Eksilt
~ eartnamesi ve teferrüatı 265 kuruş mukabilinde An
"'ilrada Bakanlık Malzeme dairesinden alınacaktır. 
ttı Afuvakkat teminat 3900 liradır. İsteklilerin teklif mek 

l>larını 7-5~1936 tarih ve 3297 sayılı resmi gazetede 
~~ış talimatnameye göre vekaletten alınmış vesika ile 
~ lrlikte 13 Birinci teşrin 1936 Salı günü saat 14 e kadar 
~karada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri la-
"'."~dır. (595) (687) 1068 

TAN 

iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTÖRLÜGÜNDEN: 

1 - tık, Orta ve Lise kısımlan için Kız ve Erkek, yatılı ve yatı
m talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - Kayıt için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat 
edilebilir. 

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan tale
benin yerine az miktarda yeni talebe alınacaktır. Okula girmek is

tiyenlerin bir an evvel müracaatları tavsiye olunur. 
' - EylülUn onbeşine kadar kaydini yeniletmiyen eski talebenin 

mUracaatlan kabul edilmiyecektir. 
!'i - .htiyenlere kaytt şartlarını bildiren tarifname gönderilir 

Şehzadebaşı, Polis karadolu arkasında. Telefon: 2253i 
1030 

Kapa~ ı zarf usu ile eksiltme ll~nı 

Kırklareli Nafıa müdürlüğünden 
Kapalı zarf usulile yapılan eksiltmeye talip zuhur et

mediiinden bu defa yeniden kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulan iş Edirne - İstanbul yolunun Babaeski kaza
sı dahilinde 42 + 220 inci kilometrodaki betonarme ola
rak yaptırılacak köprü olup inşaat keşif bedeli ( 10696) 
lira 8 7 kuruştur. 

Bu işe ait şartname ve evrakı fenniye şunlardır: 
A - ~ksiltme şartnamesi 
B - Mukave~e projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnL..me~ı 
D - Tesviyei türabiye; şose ve kargir inşaata dair 

fenni şartname 
E - Hususi şartname "Bayındırlık Bakanlığı tarafın

dan inşa edilecek betonarme büyük köprüler hakkındaki 
fenni şartname,, 

F - Keşif cetveli 
G - Proje, grafik 
İstekliler bu şartname ve evrakı f enniyeyi ( 5 3) kuruş 

mukabilinde Kırklareli Nafıa Dairesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 14 Eylül 936 Pazartesi günü saat 16 

da Kırklareli Nafıa Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 803) lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan 1-6-936 tarihin -
den sonra Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası, 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ibraz etmesi lazım
dır. 

5 - TekEf mektupları yukarda üçüncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Nafıa Dairesinde ge
tirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi
linde vereceklerdir. Posta ile gönderilecek -mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Posta ile olacak gocikmelercabul edilmez. { 71 O) 

Kapa· ı Zarf Usulile 
Eksiltme ilanı 

1064 

Silme r Bank 
Umumi Müdürlüğünden: . 

1 - Malatyada kurulacak Bez Fabrikası idare bina
ları ile memur evleri inşaatı kapalı zarf usulile eksilt
meye çıkarılmıştır. İnşaatın tahmin olunan bedeli, 
vahidi fiat esasiyle yapılacak kısmı 2063 7 ,36 ve gö
türü esasiyle yapılacak kısmı da 130566,92 olmak 
üzere cem'an 151,204.28 liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavt!le projesi 
C - Fenni şartname ve zeyli 
D - Umumi şartlar ve ölçü usulleri 
E- Vahidi kıyasi fiat ve keşif cetvelleri 
F-Projeler 
İstekliler bu evrakı 1 O lira mukabilinde Ankarada 

Sümer Bank Muamelat Şubesi Müdürlüğünden satın 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 17 Eylül 1936 Perşembe günü saat 16 
da Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank 
merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin "8811,, liralık muvakkat teminat 
vermeleri lazımdır. 

Bundan başka eksiltmeye girecekler ihale gününden 
en az üç gün evveline kadar bu işi başarabileceklerine 
dair olan vesaiki 25 kuruş pulla birlikte bankaya tev
di edip ehliyeti fenniye vesikası almış olmalan ve bu 
vesikaya teklif mektuplarına leffetmeleri lazımdır. 

5 -Teklif mektuplan yukarıda yazılı gün ve saat -
ten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet iha
leden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni 
şekilde kapatılmış olması lizundır. (842) 

B ANZOPiR iN kaı<ıl<Zri HER YERDt 40ıwHu~ 
E F F S AORVL 4RINI TE ~İZLER. BALGAM ·,~)KTÜRÜR. ÖKSÜRÜGÜ HfMFN <:.İOfRİR 

il 

iktisat Vekaletinden: 
1 - 2054 numaralı kanunla verilen sellhiyete müs

teniden mezkQr kanunda yazılı maddelerden kahvenin 
aşağıda yazılı esaslar dairesinde bir elden memleket it
haline devam edilmesi hükfunetçe kararlaştırılmıştır. 

2 - Bu husustaki teklifler 7 İlkteırin 1936 tarihine 
kadar doğrudan doğruya İktisat Vekaletine yapılmalı· 
dır. 

3 - Bu teklifler Vekaletçe teşkil olunacak bir komis
yon tarafından tetkik edilerek icra vekilleri hey'etin• 
arzolunacaktır. İhalenin icra edilebilmesi için teklif sa
hiplerinin en müsait teklifi yapmış olmakla beraber 
deruhde edecekleri işi emniyetle ifa edebilecek ehliyet ve 
iktidarda bulunmaları da meşruttur. Bu hususun takdi
rine ve yaptıkları teklife ve haiz olduk lan ehliyet ve ik-
tidara göre talipler arasında isin dileğine ihalesine hü
kfunet serbesttir. 

4 - Teklifler, Tilrkiyenin bütün kahve ihtiyacını 
tatmin edecek mahiyette olacak ve piyasa için hangi bir 
darlıfı mucip olmıyacak surette memleket dahilinde en 
az 10,000 çuval stok bulundurulacaktır. 

5 - Türkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleri 
alikadarlann nam ve hesabına olarak Milli bir Banka
da bloke edilecektir. Bu para, ancak altıncı maddede ya
zılı olduğu veçhile sarfedilebilecek ve Kahve mukabilin· 
de hiç bir suretle döviz verilmiyecektir. 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde 
memleket mahsulat ve mamulatından muadil kıvntette 
eşyanın Kahvenin menşei olan memlekete veya Türki
yeye eşyasına henüz pazar olmıyan memleketlere ihracı 
mecburidir. 

7 - Memlekete İthal edilecek kahveler, memleket da
hilinde beynelmilel fiat ve teamüllere göre toptancı tüc
carlara satılacaktır. 

Tekliflerde, beynelmilel teamüle göre tesbit olunacak 
fiata ne nisbette •am yapılmak istenildiği dahi vazihan 
gösterilmelidir. 

8 - Hükumet, bu esaslar dahilinde ve üç sene miid
detle aktedilecek mukavelename hükümlerinin tatbiki
ni dilediği gibi kontrol ettirmek hakkını haizdir. 

9 - Beynelmilel piyasa teamüllerine göre hareket 
olunmama~ veya bu piyasa fiatlarından fazla fiatla 
satı' yapılması veyahut her hangi bir sebep ve suretle 
mukavele ahkamına riayet edilmemesi hallerinde tara
feyn arasında tehaddüs edecek ihtilaf hakem vasrtasiyle 
halledilecek ve üçüncü hakem İstanbul Ticaret Odası 
Reisi tarafından intihap olunacaktır. 

• 

1 O - Taliplerin tekliflerine lktisaı Vekaleıoce 
makbul ve muteber bir Banka teminatı rapteylemeleri 
earttır. Bu teminatın mıktan teklif yapılırken asglri 
elli bin lira ve mukavele aktedilirken asğari İkiyüz bin 
liradır. Bu son teminat Kül halinde, müteahhit mukave
le hükümlerine riayet etmediği takdirde irat kayderH
lecektir. ( 1646) ( 3864) 457 

Maden k6mara Satın allnacak 

Yüksek iktıset ve Ticaret Mek
tebi Müdürlüğünden: 

Yüksek iktisat ve ticaret mektebi için açık eksiltme ile 
120 ton kriple maden kömürü satın alınacaktır. Beher 
tonuna 18 lira değer tahmin olunmuştur. İlk teminatı 
162 liradır. Eksiltme 4 eylül 936 tarihinde saat 14 te Ca
ğaloğlunda Cümhuriyet Matbaası karşısında yüksek 
mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. Şartnameyi 
&örmek istiyenlerin Pazartesi ve Perşembe günü Yük -
sek iktisat ve ticaret mektebine ve eksiltmeye iştirak ede
ceklerin belli gün ve saatte kanuni belıelerile birlikte 
sözü geçen muhasebecilikte komisyona müracaatlan. 

(477) 897 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma Komisyonundan: · 

· Merkezimiz ve mülhakatı ile Çanakkale sahil sıhhiye 
merkezi ambarlanna teslim şartiyle 457 ton kriple ma -
den kömürü ile 18 ton yerli kok kömürü kapalı zarf usu
lü ile satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli kriple kömürünün tonu ( 18) lira 
ve kok kömürünün ( 19) liradır. 

B - Kömürün şartnamesi merkezimiz levazımından 
parasız alınır. 

C - Eksiltme 8 Eylül 1936 Salı günü saat 15 te Gala
ta Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı sahil 
sıhhiye merkezi satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

D-Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
E - Kriple ve kök kömürünün muvakkat teminatı 

643 liradır. 
F - Eksiltmeye cirecek olanlar kömür tilccan veya 

müteahhidi olduklarına dair ticaret odasının 1936 sene
sine ait vesikasını göstermek mecburiyetindedir. Aksi 
taktirde eksiltmeye giremezler. 

G - Eksiltmeye girecekler saat on dörde kadar teklif 
mektuplannı mühürlü olarak komisyona vermeleri la• 
znndır. 14 ten sonra mektup kabul edilmez. ( 5 7 8) 
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!HASAN 

Kullanacağınız fener ve pillerin en iyisi DAIMONdur. Bunlan görmek 
isterseniz IZMIR SERClsinde 83-92 numaralı paviyona müracaat ediniz. 
Bizzat görünUz. 

POKER tıraş bıçağı ile DAIMON fener ve pilleri de bu scrgidedir. Iki 
kromlu Alpaka KAŞIK ve ÇATALiarını da daima tercih ediniz. 

Lavantaları 
Türkiye ıtriyatında 

büyük inkllib 
yapmıştır. 

Şimdiye kadar çıkan: 

Lale, Şipr, Divinia, 
Mergİs, Viyolet, 
Milflör, Leylak, 
Güller, Rbdor 
Origan, Yasemin, 
Krepdötin, Neroli, 
Bahar çiçekleri, 
Kukaraca, PuPi, 
Zambak, Amber, 
Fulyalar, 
Cennet çiçekleri. 
Gençlik, Senkflör, 
Amorita, Çiçek demeti 
Şanel, Rumba, 
Karyoka, Kadın eli, 
Suar dö Paris, Pompador, 
Aşk gecesi, Dağ çiçekleri. 

Şirketi Hayriyeden: 
Eylülün 2 inci Çarşamba günü akşamİ 

şirin Boğazın en şen gecesi 

Mehtap CI MY~ükü CI Şüüır 
Şirketimiz geçen ay yaptığı Mehtap 8.leminden aldığı büyük tecrübe ile bu defa sayın halkımızın tam 

huzur ve istirahati, eğlence programını görebilip işitebilmesi için lazımgelen tertibatı almış, arzu edenle
rin eğlence nihayetine kadar kalmıyarak daha erken avdetlerini de temin etmiştir. 

MUSlKI: Başta kıymetli san'atkarlanmız Bayan Safiye ve yüksek musiki üstatlarımızdan Bay Ke
mal ve Sadettin olmak üzere Tanburi Selahattin, Kemani Cevdet, Udi Fahri okuyucu Yaşar, Numan ve 
Celal, kemençeci Aleko, kanuni Ahmet ve klarnet Şeref'ten mürekkep olacaktır. 

Hoparlörler Boğaziçinin bütün iki sahilini latif musiki nağmelerile çınlatacaklardır. 
Yeni neslimizin en kudretli şairi Bay Faruk Nafizin Boğaziçi sevgisini söyliyen bir şiiri bu gece ıçın 

bestelenerek notaları tab edilmiştir. Bu nota tenezzühe iştirak buyuran zevata :vapur içinde tevzi edile
cektir. Bundan başka üstat Bay sadettinin yeni repertuvanna ait parçaları, balıkçı ve Dursun kaptan 
ve göçmen isimlerini taşıyan çok cazip ve Milli eserleri okunacaktır. 

Musiki grupunu hamil olan araba vapur~un renk, r.enk elektrik ziyalari bu musiki ve mehtap alemi
ni bir kat daha canlandıracaktır. Saz heyeti ile hareket eden araba vapuru saat tam 21 de Bebek ka
nalından geçerek Haşimpaşa yalısı önünde kendisine iltihak edecek diğer vapur kafilesini bekliyecektir. 

Bütün vapurlar musiki heyetini hamil araba vapuru ile birlikte hafif seyir ile Yeniköy iskelesi hi
zasından Beykoz parkı önüne giderek orada bir saat tevakkuf ettikten sonra saat 23 te Bcykozdan kal
karak 23,30 da Büyükderede beyaz park önüne gelip bir buçuk saat kalacaktır. 

Bilhassa bu iki tevakkuf hengamında musiki heyetimiz başta Bayan SAFIYE olduğu halde bütün, 
varlıklarını göstereceklerdir. 

Büyükdere önündeki tevakkuf esnasında Beyaz park müessesesi tarafından bazı sürprizler yapıla -
caktır. 

Vapurlarm seyir ve hareketleri esnasında bir kazaya mahal kalmamak için bu mehtaba sandallarile 

iştirak edecek zevatın yalnız Beykoz ve Büyükdere koylarında evvelden toplanıp kalmaları ve vapur
ların arkalarına sandallarını bağlamaktan içtinap etmeleri sureti mahsusada rica olunur. 

lstanbulun muhtelif semtlerinde ve Boğazın iki tarafında oturan muhterem halkımızın bu mehtaba 
i'tiraklerini temin için aşağıda gösterilen seferler tertip edilmiştir. 

l - 74 No. lı vapur saat 19,20 de Beykozdan hareketle sıra ile Usküdara kadar bütün Anadolu iskele
lerine uğrayarak Usküdardan 

2 - 66 No. lı vapur saat 20 de Yenimahalleden hareketle sıra ile Rumeli Hisarına kadar bütün iske
lelere uğrayarak R. Hisarından 

3 - 68 No. lı vapur 20,15 te Köprüden hareketle Beşiktaş, Ortaköy, .Arnavutköyü ve Bebekten 
4 - 65 No. lı vapur 20,30 da Köprüden hiçbir iskeleye uğramaksızın doğru Bebeğe giderek 

Cümlesi 2~ No. lı araba vapuruna iltihak edeceklerdir. 

işbu vapurlarda gidip gelme vapuru Ucreti herkes için bilaistisna 37,5 kuruş olup pasolarla fotoğ
raflı ve hususi tenzilli karne ve kartlar muteber değildir. Ledelhace zuhurat postaları bu şerait al
tında kaldırılacaktır. 

Vapur büfelerinde mutat fiat dahilinde ihtiyaca kafi yiyecek ve içecek bulundurulacaktır. 

71 No. lı vapur Köprünün UskUdar iskelesinden saat 20,35 te kalkarak doğruca Bebekte kafileye iş

tirak ile bahri alayın tam ortasında ahzımevki edecektir. 

Bu vapur için ancak 500 bilet satılacak ve gidip gelme 37 ,5 kuruş bilet ücretinden başka 20 kuruş 
munzam bir ücret alınacaktır. 

Büyükderede eğlenceler bittikten sonra saat birde 66 ve 74 No. lı vapurlar geldikleri gibi Rumeli ve 
Anadolu cihetindeki iskelelere uğrayarak yolculannı çıkaracaklardır. 71, 68 ve 65 No. 1ı vapurlar 27 
No. lı araba vapuru ile birlikte Beylerbeyine giderek saray önünde bir saat kadar festivale iştirak 

edecek ve sonra Köprüye avdet eyliyecektir. 

Mezktır vapur yolcularından festivale iştiran etmek istemiyerek avdet arzu edenler için Bilyükdere
de eğlencenin hitamında hazır bulunan ayrı bir vapur her üç vapura yanaşarak avdet yolcularını alacak 
ve yolcusu olan Boğaz iskelelerine uğnyarak köprüye gelecektir. 

Festivale iştirak edenlerden Boğaziçlnde oturanlar Beylerbey sarayı önünde sureti mahsusada hazır

lanan bir vapur her üç vapurdan alarak yolcusu olan Boğaz iskelelerine getirecektir. 

1-9-936 

HASAN 
Kolonyası 

ve 

LOSYONLARI 
Hasan Kolonyası 95 dere • 
ce halis limon çiçeklerin • 
den yapılmış misli ve me• 
nendine dünyada tesadüf 
edilmiyen ve bütün ıtriyat 
aleminin tasdikında bulu -
nan bir şaheserdir. Ha • 
san Yasemin, Leylak, Me -
nekşe, Milflör ve sair çiçek • 
lerden yapılmış kokuları 
insanı zevk ve cennet hah -
çelerinde yaşatır, N es • 
rin kolonyası Hasan ko • 
lonyasınin yavrusudur.. Lj. • 
mon çiçeklerinden yapıl -
mış 7 5 derecede çok ucuz 
olması itibariyle harcı a
lemdir. Losyonları dahi 
piyasayı tamamile elinde 
tutmuştur. Hiç bir Ko -
lonya ve Losyon Nesrinin 
güzel ve nefis kokusile ve 
ucuzluğu ile rekabet ede ... 
mez. 

Her pakette bir kupon. her 50, 100, 150, 200 kupona İnhisar mamulatından 
LiKÖR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SiGARA, AV MALZEMESi verilir. 
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Ay~ıca: Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek BÜ· 
YOK YENlCE PiYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford 
otomobili veya bunun yerine bir F ord kamyonu veya F ord traktörü, 230 liralık 
BLA VPUNKT RADYOLARI, REVUE SAA TLERl, IÇKI SERViSLERi, 

SOFRA TAKIMLARI v. s. 

OKULLAR GÜNEŞi . 
(Şemsülmekatip) İstanbulun en eski özel bir okuludur. Fasılasız yarım asırlık bır 
hayatı vardır. Manzara, hava, ziya, ve su cihetile talebe sıhhati için eşsiz bir bina' 
dır. Muadeleti musaddaktır. Yuva, ilk, Orta, sınıflara hergün kız, erkek, yatılı, ya 
tı z talebe yazılır. lstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 4.2282 

Beşiktaş: Yıldız. ::::::;..----

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN-Umumi Neşriyatı ldare Eden: 8. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Llmitet Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaam 


