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Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan ycdısını bırik• 

tıren okuyucumuz KURUN dr•ı< 
toruna kendinı parasız muayc 

oe ettirebilir. 

............................•.................... 

Unutulmaz bir •• gun: 30 Ağustos 
Zafer Bayramı 

1 
nkilii.p Türkiyesının güzel an'a
neıerinden biri her yıl (30) a
ğustos zafer bayramını kutlar-

ken bu zafere her sene bir yeni milli 
muvaffakıyet eseri daha katmaktır. 

Nasıl ki ilk (30) ağustostan sonra 
siyasal ve sosyal inkilaplar silsilesi 
başladı. Bu suretle Turk milletinin 
bugünkü coğı-afi hudutları içindeki 
müstakil varlığı temin edildikten son
ra milli bünyeyi saran tahakküm ve 
istibdat zincirleri kırıldı. Siyasi saha-
da yrı.pılan inkiHipları ekonomik kur
tuluş tedbirleri takip etti. Daha son
ra inkilap hareketleri fikir ve kültür 
istikametine döndü. Bu yolda da ıp
tida harf inkilabı yapıldı. Bir taraf-
tan da tarih ve dil araştırmalarına gi
rişildi. 

Bütün bu inkilap hareketlerlnin ve 
ileri hamlelerinin bir tek amacı var
dır; bu da milli varlığımıza ve inki
§af kabiliyetimize arız olan zararlı 

engelleri bertaraf etmek, kaybolan 
haklarımızı yeniden geri almak, mem
leketin milli mazisine layık bir istik
bal hazırlamaktır. 

Bu bakımdan (30) ağustos zaferi 
milli varlığımızı muhakkak bir teh
likeden kurtarmış, siyasal ve sosyal 
inkilaplar geçirilen tehlikelerin yeni
den baJi göstermemesi için emniyet 
setleri kurmuştur. Tarih içinde ya
pılan ar~tırmalar yer yilzünde ilk 
medeniyeti kuran insan kütlelerinin 
Orta Asya Türkleri olduğunu isbat e
derek ilim alemine kru'§I kültür saha-

nda inkar edilen haklarımw mey
dana koymuştur. Nihayet son üçüncü 
kurultayın önünde günlerce izah edi
len (Güneş - Dll) teorisi ile Türk di
linin bütün dünya dillerine kök verdi-
ği hakikati anla.'.iılmıştır. ı 

Demek istiyoruz ki (30) ağustos 

zaf cri Türk milletinin yaşamak ve 
ilerlemek hamlesinin bir tecellisidir. 
Bütün mim muvaffakıyetleri yara
tan Ulu Önder Atatürk'ün (30) ağus-

~ S l M us 
(Sonu: Sa. ! Sü. 1) 

Her yrl ağusto. un yirmisi geçınce, 
Türk şehirlerinde bir kay~aşma baş
lar. Meydanlarda taklar· kurulur, 

(Sonu: Set. 2 Sü. lJ 

Edirnekapı şehitliğinde 
dün yapılan tö~en 

Törenden bir qöriiniiş. 
· (Yazısı 3 üncü ~ayıfamızda) 

Dün Dil Kurultayında . 
Yabancı dil bilginleri · 
Türkçe olarak tezlerini 

okudular 
1 
"A., 
....,( 

Fransız Sümeroloğu Biler dö Barinton 

Güzel bir esere başladık: 
temeli atıldı Atatürk köprüsünün 

parasını kaldıran B. Şükrü Kaya, Haliç üstünde 
k'ün~ yüksek adını taşıyacak yep yeni bir 

temelini kendi elile attı 

Törende /ç' .. lcri IJal.:anrmız ı·e Parti Genel Srkrcteri Ba?J Şükrü f(ayc 
ile J'ali ı e Belediye Reis• /Jay Mulıiltin Ustündağ 

Madi'id bombardı· 
man ediliyor ı 

(Yazısı ! inci Sayı/ada) 





ı;w - _a -- - -____._,. •<' ı~tıJl'f 30 ~~USTOS 1936 l!!!l!l!!l!!m 

Resim sergisinde ne var ne yok 
- ,..._ ---...-=--s ,,_,, .-.'-' ,,_,, ,_ ~ -

eri!. Yeni bir ressam .. 
modern bir ziyaretçi ile sergide ltra 

ayak üstü neler konuştum? 
Şehitlikte dlnkl tören 

Tanınmış bir l'Cssam kadın oldu-ı 
nu sonradan öirl'ndiğim mihman-

nm: 1 
• -: Hayır, dedi. S('rgi aı;ı! hinad_a 

Birinci ve ikinci odalardan çıkı
yorum. Kı.-;a bir ml'rcliYCn. naşka 
bir oda. Bura~ı mibtakil rcs...;amlara 
tah:-;is cdilmiı:. Birdenbire yanı ha • 

Saylavlar heyeti Edirnekapı şehitliğindeki 
koydu abideye çelenk 

ıtıl. Eski sararın ışık tertıbatı bır 
tgi )apılamıyncak kadar fenadır: 

!"ımd.1 gent-, teşcbhü~lü bir hay.· \ . . ···•············································ .. . Tuhaf şe'. llugün de tl'r!'\ taı·n- ;:······· .......................................... :r:::::~~ 

Qn icin scrgi)i binaya daha :-onra. 
ı ilave edilen )an ı-esim ~alonun

aı;tık. 

lçcri girdim. 
Bir resiıtt sergl-.i lıir çok nokta

rdan görülecek ŞC) dir. fünkii mcm. 
ket!n en tanınmı:. adamlarının o
da bulunduğunu bir tarafa hırakı

ız, şehrin en fantastik kadınların. 
n en entellektöel ) üzlerine kadar 

iiıe1, çirkin, boyalı boyasız hPpsinl' 
tad:-. tesadüf edersiniz. 

Akademinin yarım a~ırlık reısim 

rgisinde de neler yok? 
Bir aralık. Namık lsınail KÖşc

&inde, balıklar tablosunun bir ak
tlıucıyı hakikaten imrendirecek diri. 
İği karşısında sarı.;;;ın bir yüz nazar• 
dikkatimi celbetti. 

Bca bunu tanıyorum. 
~erginin biitün teşrifatını bir ta

tara bırakarak bir gazete fotoğraf
çı 1 kadar I:iübalilikle bu sarışın yü. 
~ün etrafında dolaşmaya haşladım. 

Evet, tanıyorum. 

Fakat nereden?. 
~onra birdenbire elimi. hu me.se

leJi halletmek i~in t•:ıl!-.an alnıma 
l<Ötürdüm: 

Duldum, buldum, dt>dinı. 'Ken
di krndimc; sarı~ın kadın hir (,:01i 

film terini ıo:<') n>ttiğimiz Jan Harlo 
değil mi'?. 

Bir arkadaşım: 
- :Evet, dedi. Yanılchğını hiç zan. 

iletme azizim. :\e kadar doğru görü
l orsan o kadar doğrudur. Eğer Gre
ta Garbo ile :\larlen I>itrihi d(' gör. 

llte.k: i fors en ? . 
- Teşekkiir ederim, diy~ cevap 

'erdim; şimdilik sergiyi görmek is

ti:. orur.t. 
Yarım asırlık resim 8ergisinin bü

~ ük ıususiyetlerinden biri de yarım 
· ·ır içerisinde muhtelif değişiklikler 
Rnc"rr.ti~ olan resim tarihimizi hemen 
ht-m~n hiç )Orulmadan ve akademi 
dire!<törünün büyük bir nezaketle ha. 
ıırladığı hasır koltuklara oturarak 
ı!linizle tutabileceğiniz kadar yakın 
hir .ekilde seyretmeniz oluyor. 

Birinci kat salonda yeniden hul
du~um mihmandarım: 

- I>oğru dü~ünüyorsunuz. dedi. 
lıu i-.i yapabilmek i~in hakikaten yo
ı·uımanıza hiç lüzum yok. MeseJa ilk 
re im üı:;tadlarımızdan biri olan Ham. 
di Beyin su Harem tablosuna hak1-
rıı. 

- E\Ct. 
- Bu tabloda ne görü} orsunuz? 
- Dört kadın ve arkalarında d-

ttili bir durnr. 

- Daha başka?. 
- Affederı-inir., başka hir :;te) gö. 

temi~orum. 
- Hayır, onu söylemek istemi

) orum. Dört kadın görüyorsunuz. 
doğru. J.'akat nasıl kadınlar? Dik
kat l'decek olursanız yüzlerinde elli 
) ıl en·elki haremin bütiin husuı;;iyct. 
lerinc yakıf olacaksınız. 1-;tc kim 
bilir hangi \'ahşi bir \'adiden gt>tiril
bli~ bir kadın. Yanında ayakta du
tan bir Çerkes. Onun yanındaki bel. 
ki Budnpesteli bir kadın. Daha son· 
ta hi~ şüphe etme) iniz ki öteki halis 
hir Türk. Yalnız hirlec::tikleri tl'k 
bir nokta ,·ar: l~r:ırctin ) iizlerin<' 
\erdi~i hüzün ... 

G<•nc mihmandanmın hüyük hi!· 
beHağatJc anlatmaya çalı:-tığı tahlo):ı 
doğru sokuldum: Adeta, kad·nlar 
hirif~nbirc belli belirsiz hir hadise ile 
orada canlanncaldarmı~ gibi ge!di. 

- J;vet, eledim. ~anat !. 
Jan llarlo benzeri kadm: 

~:ınat!. Dedı. 

Sonra: 
- ~eri. dhe atıldı. Yeni bir ~on 

hahar ~kostü~ü )aptırdınt; hana a~ık 1 
bir ressam tavsiye eder misiniz?. 1 

Jan Harlo benzerine D grubundart 
bir ressam1 tavsiye ettiler. 

f mdan kalk~ı~ım. Bu !"İma)J lıt•:t i~ iierLeme l]Olunda ~i 
tanıyorum ama. •• •• 

B!r aralık: 1g1 bir adım daha H 
_ Canım. hele dur. eledim. Hatır- 1 u·· l' k d ., ••• 
. .• . . .·· . d· 1 . • un n apanın a hazi KJprü. 

la)JOCl)cl k,ıcla1 O) le )anın an nr il ... .. .11 t 1 t· .. ı: . :ı sunun ı ' eme .a~ı atıldı Hovle-·ı 
kırn·erenm. :. ı·ı ı ı ··1·· ı k · :. 

l
, k.t ı · H ı. c m un mem (' et bugünkii 7.a-:: 
• .ı ·a m· se:.: :s . . :: 

1) h k 1 d h 
X :: fer han·amı ırın hazırlıklar )apar:: 

- ur a ·a ım ur ya u. • ere. ii 
1 

• 1 1 1 .
1 

·:: 
'd" .. 1 n· k h . ! kcn ıstan )U ( a 1 (•rlcme vo'uııda:: 

) c 61 ıyorsun oy e. ır ·a YCntn . . d d· 1 . • . · • .:: 
k k 1 h t d f d

.' H bıı a ını ,, t.l cltmı!" oldu. Gazı .. 
ır · n a rrı , .. ,r ·r e en ı • .. 

• A f 'd"' ' 'dd ··ff • köprüsüne ba~lamak lstanbul haı.:: - man e en ım cı en a mızı v • :: 

kı icin oldugu kadar lstanhul be-:: 
rica ederim; hiç tanıyamadım. Ne 
kadar gençletımişsiniz. Süleyman ::'\a
zif gağ olsaydı ... 

Yanındaki kütüphant>ler direk-

ledı;·e...;i için de ('n ı;cvincli bir haJi 
disedir. h·i::lcr Bakanı ~ükrii Ka-ES 
yanın h:ı~kanlık etme:si ''<' hu \'e-ii 
siteden istifadt• cdt•rck bir nutukU 

törii: 
- Hakikaten, dedi. Efendi haz. s~ylemesi, temel atma törenine ayJS 

rı bir onur Hrmi.tir. Sayın Ha-ii 
n·tleri gen~le~iyorlar. •• 

Müsaade ediniz de listadın adını kar.ın nutku, ı~tanbulun bn) ındır-H 
zikre!miye)im. Sözlerinden kendisi- p lık hayatında unutulmı\'acak kaJ~ 
• 5i dar d(•ğerliclir. lsmt>t İnönünün :E 

nı tanıyanlar tanır. i: ·· 
Lezzetli bir tebessüm içindeydi. f: "(.;;t.anbul lıir :--ehir değil. hir iilk('-* 

Kendisini hu haliJe ilk defa görii)OI'· ii dir.,, Seklindl•ki <'ok gÜll'l bir ifn.§ 
dum. ii desini. hatırlatan· hu :-;Özlt•r ('umu.~ 

Tabii hu tesadüften istifade etme. Ü riyet l!iiklinwt:~:n lstanhul hak-İ 
ğ(' ~alı~trm: ! k~n-da~.ı duygu~a~·ı~ı '·.p dii..,fötcell··ii 

- rstad ~u res;mi nasıl huluyor- P. rını go8terme 1 ıtılıarıle a) n hiı-i: 
:: kıvmeti haizdir. ;i 

~unuz'!, s: · oı; 

11 • • ' :::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: - angı rc.smı .• 
- lı;;tl' şu karşıki cephedeki ka-

dın resmini? 
- Git \ilah a:-.kına çocuk. Apte. 

simi tazeliyerek geldim. Beni güna
ha sokma!. 

- Aman ii~tadım; bir sanat e,..eri 
hakkında fikir söylerken de •• 

~en ~imdi bcndt.•n mutlah:a l:"ıf 

mı almak i::ıtiyorsun'! 
- Yok. Yalnız ~u rc."iim hakkın-

da fikrinizi sordu~. 
- Limona benziyor. 
- Ama yaptınız ha. 
- Tabii limona benziyor. Yalnız 

ressamlar mı bizi i:-tediklerine ben. 
zetecekler: onların yaptıklarını da 
biraz biz benzetelim: Kadının göğ:-ü 
limoıı. kolları da akciğer. 

Baktım ki bugün üstadla pek ko
nu;:oulacak gihi değil. Pl'y iiltra mo
dern. il emen sıvrştım. 

~eıginin D grubunda da biiy~k 

bir faaliyet nar. Jlilhassa gen~ ı e:o;. 
~anılar cserl('rini izah etmek i~ln bir 
haylı ter döküyorlar. Bir tablonun 
kar~ıs:nda i~ittiğim bir konuşmayı 
aynen yazıyorum: 

Hes:.<lm - lşte size taze meyva
lard,ın yapılmış hiı- yemiş tahlo.,u .. 
~u ~ördükleriniz .. 

Zi):ıretci - Her halele bir korpuz 
dilimi olacak!. 

&.. Jla) ır efendim, biı" iizüm salkı
mı. 

-Ya? k 
- Bunlar?. 

Bunlar da ~u k:ıhağına benzi. 

) orlar. 

- Jlayır <·fendim, onlar arm1Jttur. 
- Allah \ilah .. Y:ı hu kiraz ta-

nelt•rine h<.•nzi} en lt•r:' 

• Bakanımız ıç 

Dün Mat /Juat erkanına 
bir çaq zi IJO f eti verdi 

iç İşleri Bak •. nı ve Parti genel sek -
reteri B. Şükrü Kaya dün akşam Park 
otelde matbuı:t erkanı ile konu~up ta -
nışmak için bl.r çay ziyefeti vermiştir. 
Ziyafette Dış İşlen Bakanı B. Tevfık 
Rüştü Aras da bulunmuştur. Toplantı 
samimi sohbetlerle sekiz bu~uğa kadar 
sürmüştür. 

Başbakanımızın 
iş Bankasına 
cevapları 

iş Bankasının kuruluşunun 12 nci 
yıldönümü münasebetile çekilen tazim 
telgrafına Başbakanımız General is -
met İnönü şu cevabı vermişlerdir: 
it Bankaıı U. Müdürü Muannncr Eri§ 

İstanbul 

Dolmabahçede 
ŞEHiR 

Memleketimizin iktısadi ve mali ha
yatında yüksek hizmetlerile değerli bir 
yer tutmuş olan İş Bankasının yıldönü
münü sevinçle kutlulayarak yüksek ida
reniz altında Bankaya mütemadi mu -
vaffakiyct ve hizmet dilerim. 

Cevat Abbas Gürer 
Bolu mcb'uıu I§ Bankası meclisi idare 

reis vekili 
Memleketimizin iktısadi ve mali ha· 

yatında yüksek hizmetlerle değerli bir 
yer tutmuş olan iş Bankasının yıldönü
münü sevinçle kutlulayarak yüksek ida· 
reniz altında bankaya mütemadi mu • 

ruf.arda: 
sijyliJyor. 

<:erwral ,\'aci nut1•ımu 

Aşağıda: lfryc-t <ibidC'yC 
geliyor. 

Büyük Millet Meclisi namına mem • 
lckctimiz ic;indeki şehitliklere çelenk 
koymak üzere seyahat eden saylavlar -ı 
dan mürekkep heyet dün sabah saat on 

30 Ağustos 

Bugün yapılacak 
tören proğramı 
30 ağustos Zafer bayramı münasebe· 

tile bugün yapılacak olan törenin prog
ramı şudur: 

Kıtalar. mektepler, sivil teşekküller 
saat 9,5 da Beyazıt meydanında topla -
nacaklardır. Nutuklar söylenip şehit as· 
kerler selamlandıktan sonra Harbiye 
bandosunun iştirakile geçit resmi başlı
yacaktır. Alay doğru Taksime gidip a· 
bideye çelenk koyacaktır. 

Gece Beyazıt ve Taksim meydanla "' 
rında muz:kalar çalacak fener alayları 

yapılacaktır. 

Halı • • 
sergısı 

Valinin güzel bir nutka 
ile açıldı 

İstanbul şenlikleri münasebetile ter
tip edilen Türk halı ve seccade sergisi 
diin saat 13,30 da Sultanahmet Aya • 
sofya hamamında açılmıştır. Serginin a
çılma töreninde vali Muhittin Üstündağ, 
matbuat genel direktörü Vedat Nedim 
Tör, müzeler direktörü Aziz, ve evkaf 
direktörile bazı saylavlar hazır bulun 4 

muşlorclır. 

Sergiyi kısa bir m:tukla açan vali, 
nutkunda Türk halıcılığının tarihi kıy .. 
metinden bahsetmiştir. Sergide bulunan 
büyük kıymeti haiz halılac arasında ~3 
cü asırdan 19 cu asıra kadar dokunmuı 
ve Türk islam eserleri müzesinden alın• 
rnış ipek halılarla bazı hasusi eller ve 
ticarethanelerden tedarik edilmiş halılar 
bulunmaktadır. Sergi 14 eyliıl akşamına 
kadar her gün herkese açık duracak ~ 

birde Edirnekapı şehitligine giderek ha- tır. 

zırlanan bir çelengi abideye koymuştur. 

Bu münasbctle heyet arasından ge - Sporcular şerefı·ne 
ncral Naci bir nutuk söylemiştir. Heyet 

Canakknle sehitliklerinc çelenkler koy - me • 1 k 
mak üzere hareket etmiştir. rasım yapı aca 

Dün geceki 
cinayet 

Kadın qüzünden bir 
adam öldürüldü 

Ortakôycle dün gece saat onda bir 
cinayet olmuştur. 

il üscyin adlı biri, bir kadın rekabeti 
yüzünden Rıza adlı birinin eve gider -

Olimpiyatlara iştirak eden sporcu .. 
lar şerefine Beyoğlu halkevi tarafından 
yarın Taksim stadında bir tören yapı '4 

lacaktır. 

Törene saat 16 da istiklal marşile 

ba§lanacak ve daha sonra halkevi başka
nı ve spor kurumu başkanı birer söylev 
vereceklerdir. 

Söylevlerden sonra müsabakalarda 
kazanan göreşçiler halka takdim edile
cek ve bazı gösteriş müsabakaları da ya 
pılacaktır. 

ken yolunu kesmiş ve tabanca ile iki el ---------------• 
kurşun sıkarak Rızayı kalbinden ve 
karnından yaralayıp öldürmüştür. 

Hüseyin yakalanmıs ve zabıta tah -
kikata başlamıştır. 

- Ne kiraz tane~i t•fendim. ke~il
mi~ bir portakalın i<; tarafı. vaffakiyet ve hizmet dilerim. Askeri mütekaitler cemi-

ti asker mütekaitlerile yetim ve dulla • 
rının maaş tahsisi ve sair işlerini bir üc
ret ve bede] bukabili olmaksızın takip 
ettirilmek üzere cemiyet merkezinde 
mütehassıs zevattan mürekkep bir bil .. 
ro vücuda getirmiştir. Arkadaş ve aile
lerinden bu gibi işleri olanların her gün 
ögleye k:ıdar büroya müracaat edebile • 
ceklerdir. 

Hu :.ırada hen dt• kendimi tuta. 

madım: 

- f'('ki. dedim. Yemi~lerin ara
sındal.i bu i.::i.amhil 1,fığıtlan ne olu

yor? 

- Jla !. UC'di. 
ğ"ıtları mı'.' Onlar 
t:ım~ml:ımah irin 
nckli k:i.ğ'ıtlar. 

l~u i~kamhi\ k:"ı. 

da hompozis~ onu 
aradan ~ıkan be-

iste size D grubundan bir H'mi~ 
:. • '.> 

tahlo~~u. ".r.:~ı cck;:scniz huyuralıilir 

ı-;iniı. 

/\.. il. 

Nanuk lsmail için 

na~vekiı ismet lnönü t. d b. b .. l. ld 
tmza f ye ın e l r uro K urv u 

iSMET iNöNO Umum mütekaidini aı;keriye cemiye-

Beyoğlu halkevi san·atkar Namık is
mailin ölümü yıldönümü dolayısile ya -
rın saat 17 ,30 da merkez salonunda bir 

toplantı tertip etmiıtir. 

Rallı:an fcstirali diin gece Taksim bahçesinde reriCen ilk müsamere ile başltmffffır. 

gelen Rom.en heyetini, sağda dün açılan lıalı sergisinden bir köşeyi görüyorsunuz. 
SoltlaAi resimde dün 



- İiergün bir hikaye 

CAN • 
ı 

!emekten sonra f')turma odasına 

çekilmişler, koltuklara uzanmıı:;lar· 

dı. ~igara dumanları halkalnna hal. 
kalana tavana doğru yük eJiyordu. 
Söz döne dolaşa cinayet mevzuu üze
rine geldi. O hafta i~inde gazeteler 
bir çok heyecanlı cinayetlerden bahs
etmişlerdi. 

Du cinayetler birer birer anlatıl. 
dı. Nihayet birisi: 

- Zaman!. Dedi. 
Sigarasından bir halka daha :'a

yuran Andre: 
- Hiç bir devirde cincyct eksik 

olma7.. Siz ne dersiniz? 
S<Jrduğu bir avukattı. 
- Hana mı soruyorsunuz? Dedi. 

Denim kanaatimce dün ne kadar ci
nayet oluyorsa bugün de o kadar o. 
luyor, )arın da o kadar olacak .•. 
Cünki! herkes canidir. 

Arnkatm sözleri odada bulunan
ların ) ü-zlerinde ayrı ayrı tel!' ir bırak
tı. mmisi gülümsedi. fümisi hayret 
etti. Kimisi alaka duydu, dinlemeğe 
hazırlandı. 

Bir tane i de sabll'sız davrandı: 
- :Fikirlerinizi izah ederseniz 

memnun kalırız, dedi. 
- Hayhay. Mesleğimde edindi. 

ğim tecrübeler bana gö.stcrmi:;;tir ki 
her insanda cinayet işlemek temayü
lü vardır. nu temayül ya terbi) e, 
ya nıtskı, yahut da hayat şartları al
tında kaybolur. }'akat, bana göre 

• cinayeti dü ünen de, i::leme. e \"eya 
i§lemeyc teşebbüs etmese bile cani sa 
yılmalıdır. 

Herkes susmuş dinliyordu. Arn· 
kattan izahat işlemiş olan adam da 
susmuştu. Ilu sefer ba');ka biri: 

- O halde, dedi. Siz de .. 
- Evet. Den de, hepimiz gibi bir 

caniyim. 
- Bir cinayetinizi anlatır mısınız? 
- Anlatayım. llem de en büyük 

cinayeti mi. 
Mektepten . ~ıktıktan sonra t>ir 

avukatın yanında çalışmağa haşla

mr:.hm. Bu adam dcYl'inin en tanın. 
mış avukatı idi. Yaptığı müdafaalar
la en müşkül da,·aları kazanmış, 

kendini gerek halk, gerek meslek 
arkada~ları arasında sevdirmi ti. 

Bu adamı belki sevmiyen yalnız 
bendim. Çünkli son derece srrt tahi· 
atli, asabi, müstebit bir adamdı. 

Yanında kfıtip olarak çalı~tığım 

halde hana cok siddet1e muamele c. 
derdi. Bütün fikirlerini kabul ettir
mek. her muamelede kendi elediğini 

yaptırmak isterdi. 
Üstadımın emirlerine C'.'ar naçar 

katlamrdım. Çünl\ü ekmek para • 
çıknrmağa mecburdum. Ha)attn her 
) erde bu kadar, belld daha çok müş 
külatla karşılaşacaf:ımı düşünürdüm. 

dır. Fakat bu köpeğe lrnrşı hende Qoıı 
derece büyiik bir kin uyandı. 1 

Lakin, her hususta mü tehi! olan 
a\·ukat bunda da kendi arzuQunur 
yapılmasını istiyordu. Kfltibi ile kô· 
peğinin iyi geçinmemesini doğru uuı.

1 muyordu. Bana müteaddit defalar 
köpeği se\•memi, okşamamı, alıp 

gezdirmemi söyledi. Huna elimden 1 

BUOÜN 
lSTANBUL - 12,30. Muhtelit 

plak neşriyatı ve halk musikisi, 18. 
Taksim bahc;esinden nakil, 19,45. Ha· 
herler, 20. Muhtelif sololar (plak) 
20,30. Stüdyo orkestraları, 21,30. Sor 
haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı 
nm gazetelere mahsus havadis servisı 
verilecektir. 

wııaw 
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• Pr11g ııı 2 ıo "Stflkbolm '{ P6~o 
geldiği kadar ,.e mecbur olduğumıı-----------------1 
için çalıştım. Fakat, köpek de ina. 
dmdan vazgeçmedi, ben de. Hulfı· 

sa, birbirimize düşman olanık kal
dık. 

Buna mukabil karabaşla üstadın 
dostluğu o kadar arttı ki hirbirlerin. 
den ayrılmaz iki insan, veya hayYan 
oldular diyebilirim. Avukat, kendi
ne yakışmıyacak kadar çocuklaşıyor, 
hayvanla türlü oyunlara kalkıyor. 

köpek de kendisinden ümit ed!lemi
yecek kadar zeki bir mahlUk oluyor. 
adeta dile gelip konuşacak kadar in
sanlaşıyordu. 

:(. :(. 1(. 
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Iş Bankası ıı U'ı 

Anadolu !fı ırı 

Reji 1 f,( 

Şlr Hayrty ırıııo 

Merkez Hank HJ 
U. Hlı:orte (MI 

Ponomootı ııu 

stlkrazlar 
•19331 Bor 1 :!H 3(' 
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lııtlk.Dıı.blll ıtı~. 

Ergeni lstlk. .ıe.1.ıı 
1928 A M 110 

S.E~nım ıuo. 

AM 
rramva, !f,l./J 

•Çimento 1U'>'> 
Uoyoo Del uoo 
Şark Del ı.oo 

Balya ıo:.ı 

Şark ın. eu,a ı UU 

Telefon ı.CXJ 

Tahviller 
ıınektrtk JU,() 

Tramva1 tıl,70 

ttıbtım 14,0b 
*Anadolu 1 l~ 40 
•Anadolu D 4Ö.~\J 

MadoJu m f7 •?> 
MUmessU A •6 90 

Aradan üç sene geçti. Ben gerek -------.----------~ 
iistadın i tibdadına, gerek köpeğin PA7.AR Pazftrleıi 
clü');manlığ•na tahammül ettim. 
Fakat ikisine karşı <la ldnim gittikçe 

Takvim 'O Ağustos Jl Ağustos 
1.2 C. Ahır 13 C. Ahır 

aı·ttı. 

Niha) et bir gün bu esaretten kur
tuldum: 

A\·ukat öldü. Herkesin acı duy-
duğu 1.ıu hadise heni adeta evin eli r · 
mii'ti.,, 

- Üstadımzm öliimünc sevindiği
niz ic;in mi kendinizi cani sayı) orsu-

GUn doğuşu 
GUn bntıoı 

Sabah oıı.mu 
Oğlc oıwıliZI 

lk1odl nnm8%l 
A kşıı.m oamaı:ı 
VaUn nıı.mav 

imsak 
Yılın gcı,."et.1 gUnlcn 
Yı.lm kalan gUnlcrl 

52!'i 526 
18.46 18.44 
4 45 445 

12 1;; 12 14 
I5,;i8 1 :i,55 
18,415 1844 
2024 2022 

.l.37 3.::39 
24-l 244 
122 121 

nuz? :,_ _______ .__. .... 111ı1ıı-----~ 

Avukat sigarnsından l>ir ncfesı~---------------~ 

Zahire satışı çektikten sonra: 

- Hayır, dedi. Dinleyin: 
"Ü. tadın cenazesinden döndükten 

sonra ilk i im tabancamı alıp hah- , 
t;P)e gitmek oldu. Köpek kulü'1esin 
de ı:ınkin bir uykuya clalmıstı. A)a • 

lııtanbul ll<'.JU'~t ve r.ahlre ooraaanıda dtuı 

nıwuueJ~ ~ören (kilo) oıaddeJerı 

KJ. P. 
Nev'i: En aı 

ğımla dürterelt uyandırclım. Ha)\"an Buğday (yumu§ak) 6 
yerinden .:ıçr:ıdı, hnvh)arak üzeri- " (sert) 5,30 
ne atıldı. 

" <kızılca) 5,20 
Bağlı idi. Zincirini çözdüm ,.e . Arpa yemlık 4,30 

geri çekildim. Köpek hü bütün hid Mı ( ) 5 20 
sır san , 

dete geldi \'C üzerime sıçrn<lı. K · 12 4 
uşyemı , 

O zaman tabancamı çel:tim, hay- Keten tohumu 9 
\'anın üzerine ateş ettim. Köpek, acı 6 10 Nohut , 
bir ses çılrnrarak yere serildi. 1 Ceviz kabuklu 14,20 

Kt. P. 
Eıı çok 

6,12,5 
6 
6 

12,18 

6,27,5 
15 
56,20 lşte, dnayeti işlemi~tim. Ölcliir 1 iç fındık 55,30 

düğlim alelfıde hir köpek deltildi. Yapnk (Çanakkale) 60 
Yanında senelerce çalı~tığım adamın :-----------------• 
en sevdiği ha)·Yan, ona en fazla lıağl• 
olan mnhHık, onun yer ) iizünclc bı

raktığı tek hat·ra idi. Ben burada 
canımı kurtarmak için; üzerlmt snl
dıran bir hayvanı öldürmüş değildim 
lc;imden gelen bir kini te kin etmek 
ıt;ın, her cani gibi YCSile \'e Yıtsıt:ı 

ihdas ederek. za,allı bir mnhluKu 

TAKS"M BAHC'c;fNnE 

iildürmü tiim. 

HALK 
OPERETi 

ljD!:l·]!H:1q 

?.~~~' 

Bununla beraber üstada hiç ısına.-----------------
1'/;;NJ IJIR SERGi mamıstım. Hayatım onun yanında 

Bu akşam 21,45 O • 

BEBEK SERGIS ~ ~ 

bana bir azap gelirdi. Yaz n iki ay 
kadar bir kö) e gittF•i zaman dünya-
lar benim olmuo:: gibi sevinirdim 

Fakat, bir yaz bu sc\ indm de çok 
sürmedi. Daha fena bir netice ile 
bitti: 

Ostad kö~ den gelirken anında 
kocaman bfr köpek getirmişti. Kö
pek esasen se\ mediğim bir hayvan. 

Kleraas Terras 
ESRARI 

Yazar.: Arnauld f"1lopın - 27 - f..'evireı : ı1 ı. 

dim. Sonra kapıyı kapadım, hızlı hı.:b 
uzaklaşmağa başladım. 

Yarım saat k:ıdar sonra Ley~cst' 
caddcsincleki otellerden birine tüccil 
Con Harley aclı ile yerleşmiş bulunuyor 
clum. ı-lüviyetimi tevsik eden blr ki ' 
ğıdım yoktu ama, ertesi gün pol:sc 'ı
dip hüviyet cüzdanımı kaybett=ğ~ 
söyliyecckctim. Vaziyetime bakarak. er 
bette hamı muvakkat bir hüviyet vara' 
kası verirlerdi. 

Şüphesiz. polis hafiyesi vesikam, r" 
nımdaydı. Onu, ceketimin astan araııll' 
da saklardım. Üzerimi ararları;a buiarol' 
yacaklardı. Fakat zora geldiğim za:na# 
da çıkarabilecektim. 

Şimdi. kendi kendime, Con Harlcy'i' 
hayatta oynıyacağı rolün ne olacağıtl 
soruyor<1um. Bunu düşünürken biraz il 
endişe duymuyor değildim. Atıldığttl 
macera daha tchlil<cli bir safhaya gir' 
mişti... 

Otelde, banyo daircsilc beraber bit 
oda tutmuştum.Odam pek lüks olm:ırıı•• 
la beraber son derece iyi döşenmiş dl' 
yanmıştı. 

O gece hemen hemen hiç uyuyanı•' 
dım. Uyumama mani olan yalnız aklııı"' 
daki dü .. ünceler değildi. Yatak da be' 
nim alıiık olmadığım istikamette kıl ' 
rulmuştu. Evet, belki tuhaf gelir si~ 
Fakat bunu çok tecrübe etmişimdit' 
Yatağım şimalden cenuba doğru, Y~ 
miknatisin gösterdiği istikamette kutııl 
mıyacak olursa uyku tutmaz: beni. . 

Sabaha karşı yakındaki bir kiliıe~ 
çanları çalmağa başlarken ben uykı11' 
daha yeni dalıyordum. 

Tabii, sabahleyin de hiç neı'e~ il' 
zerimde olmıyarak kalktım. Banyo yap' 
tım, makyajımı yeniledim. Sonra f1 
bastım, k<ıhvaltımı getirttim. ._.~ 

Kahvaltımı getiren garaona ••ı.r 
gazetelerini de almasll}oı ıClyliyeccktil" 
Gazeteler benim hakkımda ne yuactt 
lar diye öyle merak ediyordum kil 1•: 
kat hemen vazgeçtim. Çünkü ıabah fi 
bah gazetelere sarılan bir müıteri 0~ 
sahibini ~üpheye dü§ürtebilirdi. Bir 
r.ayet işliyenlcr veya bir şey çalanlar e~ 
tesi sabah hemen daima gazeteleri ~d . ' pışırlar. Bu da onların ele geçmeııın 
polislerin itine yarar. 

Kahvaltımı ettikten sonra ıoklı' 
çıktım ve gazetelerimi kendim ald"': 
Hatta hepsini bir dükkandan bile alll11 
dım. , 

Yarım saat sonra tekrar otele ,eı 
dim ve gazeteleri okumağa başladıJ11· 

Aman 1 Gazeteler benden öyle cl\aıt" 
miyetle bahsediyorlardı ki 1 timdiye V 
c!ar benim hakkımda böyle ıeylerin '~ 
zıldığını hiç görmemiştim. Artık her~ 
benden kurtulduğu için Adcu meıarı , 
iı!dirmcdcn evvel üzerime çiçekler ıet 
piyorlardı. .

9 . . . b "polı 
"Daıly Nevs' gazetesı ana . 0 

haf iyeleri kralı,, adını veriyor ve ycr~1 
geçecek kimsenin bulunarnıyacağını 
lüyordu. 

"Timeı" gazetesi hayatımdan ili~ 
uzadıya bahıediyor, meydana sıkard' ııi 
ğım vak'alan aayıp döküyor ve ~ıJ
Şcrlok Holmea'den üstün &örülüyor ,t
Diğer Uç gazetenin ölümüme hakikat 
acıdıkları anlaşılıyordu. t1tl' 

Yalnız "St:ındard" crazeteıi bU 1• .. ,~1~ 
diğer gazetelerden ayrılıyor ve 
diyordu: )O' 

''Mister Alen Dikson şöhretinin f· 

yük bir kısmını tcııadüflere borçlu.d~ 
Bizim zeki polis müdürümüz )iıf ~ 
Mak Ferson bir çok araıtırmalarırıdl er 
na yol göstermiş ve bu suretle ıöht' 
ni temin etmittir.,. ,fr' 

Düşenin dostu olmaz diyen atala' 11• 

züne bu yazı ne güzel bir misaldi 1 j1J 11• 

ları Mak Ferson'un yazmıı olduğu "'e~ 
hakkaktı. ölümümden istifade ede' 
kendinden bahscttiriyordu. . et' • 

Bu rareketine kızdım ve kcndı ~ 
dimc: 

d'r"• "Alacağı olsun!,, diye ı6ylen 'bil -
Hadisenin hikayesine gelince: ıii"' 

tün gazeteler bundan "dalgınlık yU clt • 
den bir kaza,, kibl ba~lıklarla bal1•') 
yorlardı. (ArkCllJ tJIJf 

---.J 



5 - KURUN 30 ).CUSTOS 1936 

''Zin·ovyef ··ı·· o u •• Kamenef ölü 
' dizildiler ? Sovqet Rusgada tethişçiler nasıl kurşuna 

Bütün benliğini 
ve ikisi 

kaybeden Zinovyef duvara iple tutturulmuş, Kamenef sakit 
seyretmişler 

kalmış 
kurşuna dizilirken di<Yer mahkumlar hadiseyi 

"Daily E:\.-press" gazetesi Vatşo -
ınuhabiri Sovyet Rusyada idam 

~1en suikastçıların nasıl idam edil· 
~lderine dair malumat veriyor: 
Moskovanın Lubyanka hapisane· 

' İ duvarları arasında 16 adam, ara -
tında Zinovyef ve Kamenef de ol· 
ğu halde geı:en salı günü şafakta 

• Urşuna dizilmiş, kıvrılarak düşüp 
.. , ........ t"' 
•uuş ur. 

Böylece Staline karşı suikast ter
~p etmiş olan fesatçıların ilk kafile· 
cezalarını hayatlarile ödemiş olu -

ordu. 
Lubyanka mahpesinin dört köşe 

~Uvarları arasında suikastçılar mu • 
•ıakemelerinin son safhasında göze 
trpan asabi buhran içinde ölüyor • 
rdı. 

• Zengin bir yahudi tacirin oğlu o· 
~n Zinovyef, çekayı teşkil edenler • 
den biri sıfatile ayni duvara dayaya· 

~ tak kendi düşmanlarından yüzlerce· 
•İni burada öldürmüştü. O günler, 
kendisinin iktidar sahibi olduğu gün· 

. lerdi. 
, Şimdi kendisinin ölümünde bir 

• istihza manası saklıydı. 
Zinovyef idam yerine götürüle · 

teği zaman yere yığılmıştır. Muha -
lızlar onu yerden kaldırmış, duvar • 
daki çengellere iple tutturmuşlardır. 
Orada kendinden geçmiş ve son ate§ 
emrini veren sesi hiç işitmez bir hal· 
de sarkık duruyordu. 

Bolşevizmin başlıca fikri kuvvet· 
letinden biri olan ve o zamana kadar 
l'haddi cesareti asla göze çarpmamış 
Kamenef şayanı dikkat bir tezat ese· 
ti gösteriyordu. Kurşuna dizileceği 
duvara doğru yüzü kireç gibi oldu -
" ~ halde fakat sükunetle durdu. 

Adeta mühim, fakat müşk\il bir 
konferansa gidiyormuş gibiydi. 

Her ikisi de öldükleri zaman 14 
diğer idam mahkumu onlara bakı -
Yordu. Onların sırası geldiği zaman, 
Pek azı ölümü cesaretle karşılayabil· 
diler. 

Bazıları Ogpu (gizli polis teşki • 
latı) nm vaadine aldanmış oldukla · 
rrm söylüyorlardı. Guya kendilerine 
8uçlarını itiraf ettikleri takdirde ha· 
:Yatları bağışlanacağı vaadedilmiş. 

Son dakikaya kadar 16 mahkum 
da kurtulacaklarını ummaktaydılar. 

Öleceklerine dair haber, kendile· 
rine salı sabahının çok erken saat· 
lcrinde verilmişti. 

Müddeitl(llumi Vişinski hapisa • 
nenin koridorlarından geçerek önce 
Zinovyef ve Kamenefin beklediği 
höcreye gitti. Ve: 

.. Affedilmek yok. İdama hazırla· 
nınız.,, dedi. 

Ondan sonra bu haberi diğer 14 

ı efrıka No. 44 

r 

Zinol'iyef ile K~nef 

mahkumun höcresine birer birer gi· 
derek bildirdi. 

Tefhimden sekiz dakika sonra on 
tane Ogpu mensubu her höcreye gi· 
derek mahkumları ikişer ikişer alıp 
taş merdivenlerden indirerek dört kö 
şe duvarın arasına getirdiler. 

Ve orada yine Ogpu'ya mensup 
1 2 seçme asker bekliyordu. Bunlar 
ateş müfrezesi idi. 

Yakasız gömlek ve bir pantalon 
giymiş olan mahpuslar bir araya top 
landı. Etrafını 80 asker sarmıştı. Ya
nı başlarında mahkeme hakimi ve a·, 

zalan bulunuyordu. 
Mahkemenin kararı 

okundu. 
kendilerine 

Sonra bir ses yüksledi: 
- Zinovyef, Kamenef l 
Kamenef. Çar usulü beyaz sakalı 

itina ile taranmış olduğu halde ileri
ye doğru yürüdü. Zinovyef bayıl • 
mıştı. 

işte bu sırada idi ki askerler ken· 
disini kaldırmış ve duvara götiirerek 
ayakta durabilmesi için oradaki çen· 
gelere raptetmeğe mecbur kalmış -
lardrr. 

1 

Tetkik seyahati 
Memleket müşaviri 
Sadri Ertem cıün 
Rusyaya hareket etti 

\ 

ispanya işlerine karış
mak kabil midir ve 

doğru mudur ? 
"İspanyada çarpışanlar lizerinde 

Sovyet Rusyada bir tetkik seya
hatine çıkarak endüstri eserlerile 
matbuat müesseslerini ziyaret edecek 
olan matbuat direktörlüğü memleket 
mütaviri B. Sadri Ertemle B. Kemal Ü· 
nal dün gece sabaha karşı Tophane rıhtı 
mmdan hareket eden Sovyet bandıra
lı vapurla Odesa.ya hareket etmiııler
dir. 

Seyahat bir buçuk ay kadar de
vam edecektir. 

Ayni vapurla Sovyet cumuriyetle
ri maarif komiseri Bubnof tarafın
dan davet edilen 40 kiııilik öğretmen 
kafilesi de hareket etmiııtir. Öğret
menleri şehrimizin tanınmış kültür 
mensup lan uğurlamışlardır. 

Sovyetlet" biırliğine eiden öirebnen
lerimiz ıunlardır: 

Bay Hilmi, İzmir erkek lisesi mü • 
dürü; Bayan Remziye, İzmir !!!;: 
muallimlerinden; Bay Ferit San1:r, 
Edirne san'at mektebi muallimi; B. A • 
rif, Erzurum lisesi mUdürü; B. Rauf, 
Samsun lisesi müdürü; B. Ali, Samsun 
ilk tedrisat müfettişi; B. Halil Kayseri 
lisesi resim muallimi; B. Remzi, Kayse
ri ilk tedrisat müfettişi; B. Muhittin, 
Eskişehir ilk tedrisat müfettişi; B. Ce-

kimin en fazla otoritesi olduğunu ve 
ateşlerden kimin en fazla tesir gör
düğünü sorarsanız şu cevabı verebi. 
lirim: Harbe mani olmak için en 
çok çalışan ve karşısındakilerle en 
çok farpışan bu adamların hepsi bir
birini anlarlar. Fakat, fanatizm ide
oloji meselesi değil, tabiat meselesi. 
dir. Hatta bir adamın bir nihayetten 
öbür nihayete geçmesini bile müm
kün kılar. Burda hakim olan man
tık değiJ, ruhtur. Bu halde bulunan. 
lar bitaraf bile olsa hiç bir otoriteyi 
dinlemezlef ve onlata karşı kin bes
lerlet. 

mil, Gariantep kültür direktörü; B. Ce
mal, Elaziz kültür direktörü; Bayan E
mine Çorum ilk mektep muallimlerin -
den; BB. Mehmet, Aydın köy hocası; 

Hıfzr, İstanbul Üniversitesi doçentlerin
den; 

BB. Rüştü, mesleki tedrisat müdü -
rü; Hayri, kültür kurulundan; Dr. Ba
yan Melahat, Ankara tarih dil fakülte
si doçenti; BB. Nuri, Gazi terbiye ens
titüsü riyaziye muallimi; Mustafa Ni ·ı 
hat, Gazi terbiye enstitüsü edebiyat mu· 

sularda güçlükle görül .'Jiliyor, ilk ha· 
kışta rast gele parlayıp sönen bir ışık 
parçasını andınyordu. 

Beyazlara bürünmüş olduğu halde 
gene bir peri kızı çevik!iğiyle evine gir
di. 

YA7-A N ~ KADIR.C.AW KAfll 

Aziz o anda şu denizin, şu hava
nın kendisinden daha mesut olduğunu 

görüyordu. Çünkü onlar Güleri sarı
yorlar, onu okşuyorlardı. Güler onlar· 
dan kaçmıyor ve çekinmiyordu. Aziz bu genç kızın kendisini um

duğundan daha yaman bir tekilde bU
yülemit olduğunu tekrar tekrar anlıyor
du. 

Bunu a!lladıkça da onunla anlata· 
ınamak korkuın , demirden bir pen
çe gibi, kalbini sıkıyordu. 

Geç vakit piyano durmuş ve Aziz 
olduğu yerde, olduğu gibi dalgın kal
nuı, hülya ve düşüncelerinden uyana· 
ınamıştı. 

Neden sonra bir k1pınm açılıp ka
panmasından çıkan 'bir gürilltü onu u· 
yandırdı. Doğruldu ve sesin geldiği 

tarafa doğru rast gele baktı. Orası 

Halil Toklunun caddeye açılan bahçe 
kapısıydı. Oradan beyazlara büriin· 
mut olan insan dıpn fırlamış bir I 
yaz perisi çevikliğiyle deniz kenanna, 
kotmuftu. 1 

Yalıda evi veya köşkü olanlardan 
bir çokları gibi gerek Remzi beyin 
ve gerek Halil beyin -:teniz kenannda 
kazıklar üzerine oturtulmuı birer küçük 
banyo kulübeleri vardı . 

Beyaz bir bornuza oürünmüş olan 
Giller ı111z yah caddesin: sekiz on adım· 
da genişlemesine geçerek banyolarına 
girmişti. 

Aziz, odasına girip uyumak, kafa· 
amdan çıkanp atamadrğı hülyalara hiç 
olmazsa orada devam etmek istedi . 
Fakat bunu da yapamadt. Gözleri Güle -
rin girdiği deniz parçasına saplı olduğu 
halde hiç kımıldamadan yerinde kaldı. 

Güler, el ayak ç:kildikten sonra 
kıyılara geldiği söylen'!n bir deniz kızı 
gibi sulara daldı, çıktı, yüzdü ve çır

pmdı. Gecenin bu ıssız vaktinde bu ol· 
ilin ışıklar altında büsbütün koyulaşan 

Odasıııa girerken bahçe tarafından 
uzun uzun nefes alındığın: anlatan ses
ler duyuldu. O tarafa baktr ve Güle. 
rin bir mayo ile evlerinın arkasındaki 
taraçada jimnastik yaptığını, ara sıra 
dim dik durarak ve kollıınnı yan aça
rak, gecenin bu temiz ve kokulu ha
vasiyle göğsünü şişirdiğini gördü. 

O da bitti ve bu cıefer balkonda 
göründü. Ne zamandanbcri Azizin yap
ttğı gibi denizi, gök yüzünü, ışıklar 
içinde sessiz uyuyan İzmiri beş dakika 
seyretti. 

di.? 

Hayat hep böyle mi geçecekti? 
Onu hep böyle sık s '1ı. görecek mıy-

Birinci sorgusuna: 
- Eveti 
Cevabını vermekten korkuyor, hat 

Troçkl 1 
Sonra her iki mahku~un da göz· 

leri bağlandı. 
Zinovyef şimdiden ölmüf goru· 

nüyordu. Diğer 14 kişinin birden ses 
leri kesildi. · 

Ateş edlidikten 8onra cesetler dok 
lorca da muayene edilmiş .. Zinov • 
yef ölü. Kamenef ölü!,, sadası yük· 
selmiş, nihayet gözlerinden bağlar 
çıkarılarak sıraya gelen diğer iki ki • 

şinin gözleri bağlanmıştır. 
• • •• 

··Daily Express" gazetesi Varşo
va muhabiri bu malumatı vermek • 
teyken yine İngilizce bir gazete olan 
Morning Post idam hükmünün na· 
sıl infaz edildiğine dnir malumat ve -
rilmediğini yazıyor. Ancak cesetlerin 
idamdan sonra yakıldığını bildiriyor . 

··oaily Express" gazetesi idam 
hadisesini müteakip T roçkiye tele· 
fon edip ihtisasını sormuştur. 

Gazete, Troçkinin bu suikast ha· 
disesinin hakikatinden şüphe ettiği -
ni ifade eden bir beyanatta bulun -
duğunu yazıyor. 

T roçk.i ezcümle demiştir ki: 
.. Umamn ki hakikat meydana çr 

kacaktır. Moskova hükumetini itti -
ham ederim. Bunun delillerini orta· 
ya koyacağım.,. 

"Daily Herald" gazetesi Mosko • 
va muhabiri suikastçıların idamın • 
dan sonra bütün Sovyet Rusyada 
Troçkicilerin "temizlenmesi,, ame • 
liyesine başlanacağını yazıyor. 

Sovyet gazetesi "Pravda" on altı 
suikastçının idamının binlerce işçi ta· 
rafından hararetle tasvip edildiğini 
yazarken bunun henüz bir "başlan -
gıç,, olduğunu işaret etmektedir. 

M. M. V ekiletinden: 
Gedikli erbaf bazulama mekteple:ine talebe almıyo!. 
1 - Ankua ve Konyadaki Gedikli Erbaı ha:zrrlaır.a me'<tep· 

lerinin ihzari smıflarma 3 sınıflı ve gedikli orta kısmın 6. ıınıflarımıı da 
5 ıınıflı köy ilk ırektep mezunları alınacaktll'. 

2 - Bu mektepler ya~Jlı ve parasızdır. Mektebe giri~ ıa"tlar• as· 
kerlik ıube baıkanlarmd~n öğrenilebiliı, 

3 - Yukardaki ıartları taııvan ve gediJki erbaı ob.mya İdekli •.>lan 
köylü çocuklarının en ıec; 20 Eylul 936 tarihine kad.:1.& mer1sı:p olr:Suk· 
lan bkerlik ıubele.rine mi:raeaat etmit ve evrakını tamamlamış ol• 
malan lazımdır. (l 36) ( 4~9) 

allimi; Cemal Köprülü, Gazi terbiye ens 
titüsü almanca muallimi; Bayan Ulviye Dün ve Yarın 
Aziz, Gazi lisesi ingilizce muallimi; BB. -- 1 ercüme Kütligatı 

nk be§ seri yani 50 kitabı ta
mamlannuştır. 6 ıncı serinin 8 ltita
bı çıkmıştır. 

Halil Bedi, Gazi terbiye enstitüsü mu • 
siki muallimi; Ulvi Cemal, musiki mu • 
allim mektebi muallimlerinden; 

. Bayan Fe~hunda. Cem.al musiki mu- Alınız ve okuyunuz! 
allım mektebi muallımlerınden. 1 Müracaat mah 11·. VAKIT k't · 

H · A k k ı· . . a ı. ı ap evı 
Bayan alıme, n ara tz ısesı rı- ---------------

yaziye muallimi; B. Nahit, Ankara kız Ankara ticaret metkebi müdürü, Ali Rı 
lisesi edebiyat muallimi; Bayan Sıdrka za, Fen fakültesi doçentlerinden; Mu -
Ankara kız lisesi tarih muallimi; BD. den; Nebil, tıp fakültesi doçentlerinden 
Necmettin, İzmir kız lisesi müdürü; Rakım, musevi lisesi türkçe muallimi; 
Rebi, Ankara ismet paşa krz enstitüsü Bayan Nimet, Fatih 15 inci mektep mu 
muallimlerinden; Ahmet Ekmel, Anka- allimlerinden, Hüviyet Bekir, kız mu • 
ra san'at mektebi muallimi; Abdullah, allim mektebi usulü tedris muallimi; B. 
zaffer Şevki, tıp fakültesi doçentlerin- Halit Adana 1isesi direktörü. 

ta kendisine acıyordu. Fakat onu hep 
böyle sık görceğine şüphe yoktu. 

En sonunda onunla hayatını birleş · 

tiremiyecekse böyle srk sık görmek a· 
caba iyimiydi? lakin ü.nitleri büsbütün 
kmlmamıştr. Bunun için, hele ondan 
uzak olarak y.ışamıya ve görmemey 
gönlü razı olamıyordu .. 

Düşünüyor ve bir tüı 1ü gözlerini 
kapatarak uyuyamıyor:l;.ı. 

O, hayatın böyle ecçmesinc, geil t; 
kızı her gün böyle yakından görerek 
yaşamıya bile katlanacal:tı. Fakat, Gıi · 

ler vapurda söylediği ~ 'bi hiç beklen
miyen bir zamanda bajl;"\ birisiyle anla 
şır ve evlenirse? .. 

Annf'sinin Halil Tokıu ailesi için: 
- Halleri ve vakit::ri gittikçe dü · 

zelcceği yerde .. 
Dediğini de hatırlij'Cr; Hancı Ce 

mal, Halil Toklunun h~ yıl önccy<
göre on, on beş yıl ihti1aılamış olması. 

Cemal Darıcıya Uiyik olm&dtğı derecede 
saygı göstermesi biribiri ardından gör. 
lerinin önüne geliyordu. 

- Bundan bana nı•' 
Demek istiyor, fak..tt bunu da ya 

pamıyordu. 

-32-
Yatağında doğrulduğu zaman gece-

ki düşünceler kafasına üşüşmek üze .. 
reydi. akat Aziz buna meydan verme .. 
mek için hemen kalktı. Gözü saate ili
şince onun neredeyse on ikiye gelece· 
ğini gördü: 

- Vay canına! Vakit bu kadar geç 
mi? 

Diye söylendi. Lli.kin balkonun ve 
pencerenin pancurlanna göz atınca dı -
şansının ışık ve aydınlık içinde yüzdU· 
günü gördü. Ayni zamanda balkonun 
altından şen koşmalar ve bir lrnhkaha 
duydu. Pancurun aralığından bakmaya 
vakit kalmadan onun Güler olduğunu 
hemen tanıdr. 

Herkesin evlerine çekilerek öğle uy
kusuna dalmak üzere olduğu yahut bir 
çardak, bir a~aç veya kameriye altına 

sığındığı bu zamanda onlann dış:mda 
ne işleri vardı? 

Aziz pencereye yaklaştı. Knrdeşi Ne
vin de Gülerle beraberdi. Ondan başka 
iki genç kız daha vard:. Bunlardan birisi 
bir doktorun krzı Nezihe, diğeri de bir 
muallimın kızı olan Nuran'dı. Onlar da 
yalıda ve bir kaç ev ötede oturuyorlar• 
dı. Gülerle Nevinin çocukluk nrkac!aş • 
lnrıydı. ikisi de güzelce kızlardı Nezihe 
esmer, Nur.uı da sanşındı. 

(Arkası var) 





Dil Kurultayının 6 ncı gün·· •• c 3 
•• 
u 

Alman bilgini Profesör Gize ı 

Türk dili Uçüncü kurultayı dün yorulmak bilmez genel sekreteri olan 1 

toplantılarına devam etmiş, dünkü top arkadaşım Bay İbrahim Necmi Dil
lantıda kurultaya davet edilmiş ecnc- menin ve sair bilginlerin· yardımile 

bi profesörler söz söylemiştir. Türk ilmi hakkındaki araştırmalarda ' 
Saat tam on dörtte Büyük Önder kuvvetli bir teşvik ve cidden şayanı 

Atatürk mevkiini almış ve başkanlık dikkat bir hareketi başarmağa muvaf 
mevkiinde bulunan kurultay asbaşka- fak olmuştur. 
nı Bayan Afet celseyi açmıştır. 

lngiliz bilgini Sir lJcnison Ross 

Sekreterlerden Bayan Esma Nay- nrn yaptıkları işler hakkında kendi -
man dür .i celsenin tutulgasını oku- lerine en çok şeref verenlerden biri o
du; kabul edildi. Bundan sonra Atina lan Türk yazısına ve Türk diline ait 
üniversitesi filoloji profesörü Yorgi büylik inkilabı yakından tetkik etmek
Anagnastopulosa söz \'erildi. le ve Türk arkadaşlarının araştırma 

Yunan profesörü Anagnapulos kUr faaliyetlerinin mevzu ve gayesi olan 
siye gelerek fransızca olarak dedi ilmi meselelerin neler olduğunu öğ-
ki: renmekle pek mesudum. 

Sovyet bilgini Prof csör Samoilol'iç 

"Türk dil kur.ıltayında hazır bu- Bu kongreden elde edilecek neti -
lunmaın hakkında lıitfen vaki olan da celerin müstakbel Türk dilciliğ;nin 

veti geç aldığım için türkçe ve grek- inkişafı için çok verimli olmasını bü
çenin mütekabil tesirleri hakkında is- tün kalbimle dilerim.,, 
tediğim tezi hazırlıyacak vakit bula- JAN DENİNİN NUTKU 
madığıma müteessirim. Yunan profesöründen sonra, sıra 

Bu tez iki kavmin ayni zaman- Paris şark dilleri okulu direktör mua
da tarihlerini aydınlatacak ve müşte- vini ve profesörü Jan Deniye gelmiş
rek hayatlarını medeniyet bakımın - ti. Tanınmış fransız profesörü türkçe
dan birlikte çalışma yolundaki me- de "!er,, edatı mevzulu tezine temiz 
sailerini gösterecek mühim bir bahis- bir türkçe ile şöyle başladı:. 
tir. "Burada arzedeceğim mütalealar 

Bunu gelecek kurultaya kadar ha- yeni değildir. Ben bunları 1924 de 
zırlıyacağYDa söz veririm. Paris dilcilik sosyetesinde de arzel-

Bugün sadece kibar dost Türk miştim. Ve o tarihte ayni sosyetenin 
milletinin mukadderatını dahiyane ve toplantılarına ait bir zabıtta bu meş
münevverane bir surette idare etmek rudat1mın karanlık görünecek dercce
gibi eşsiz bir imtiyaz ihraz etmi~ o- de muhtasar iki üç satırlık bir hüla
lnn ve entellektüel kültürün alicenap sası intişar etmişti. 
hfımisi sıfatile, eskiden sultanlara ika Bu bir kaç satır, sonradan Finlan
metgah olan bu saraylarda ilim ve diy:ıda türkolog Rasanen ile daha son
cdcbiyatın sönmez. meşalelerini parla- ra maruf alim Bay Kovnlski tarafın. 
tan sonekseliins cumur başkanı Ata· dan iktibas edildi. Bununla beraber 
türke saygılarımı sunmakla iktifa e- bu fılim benim bu husustaki noktai 
deceğim (alkışlar). nazarıma iştirak etmemektedir. Ve 

Ayni zamanda kamutay başkanı kendisinin bu husustaki makalesinden 
ve ktlltUr bakanını da snygı ile se- öğrendim ki benim nazariyem daha 
Iamlanm. geçen asırda Macar bilgini Muskatsi 

Kültür bakanı, Türk dil kurumu- tarafından serdedilmiş, fakat işin 

nun başkanı sıfatile ve ayni kurumun künhüne varılamamıştı.,, 

Profesör Deni, · bµndan sonra Tiirk 
dilinde Fransızların substantif. adını 

verdikleri "etre = olmak,, fiilinin bu
lunmadığını mesela :·Ben Türküm, sen 
Türksün, o Türktür,, denilecek yerde 
''Ben Türk, sen Türk, o türk,, denil
diğini, cemi sigasınııı ıse,· ~·Biz. Türk, 
siz Türk, olar Türk., şeklinde ifade e
dildığini kaydettikten son~a, gaip si
gası zıddmın bu şekline hassaten dik 
kat edilmesine işaret etti. 

Türklerin sırf vuzuh kaygusile 
şahıs zamirini müsnetten sonra tekrar 
etmek itiyadını . erkenden edinmiş Öl-

Jappn tarihçisi /Jay Okubo 
duklarını söyledi. Ve şu misalleri ge-
tirdi: · · ' ·· -

,· 
"Ben Türk ben,, · 
"Sen Türk sen,,. 
''Ol Türk ol,, 
Fransız alimi ayni şeklin. b~gün ve 

hatta şark Türk lehçesinde muha-
faza edildiğini söyledi. 

lki uımirin mükerrer bir eleman 
olduğu için daha hafif tekellüm edil
diğini ileri sürdü ve sözlerine şöyle 

devam etti: 
"Ol Türk ol., şekli pek eski zaman

Bulgar bilgini Dokt-Or Peter Niyateı 
fun bildirdikleri hakikate uyar ve 
benim T.ürk dilleri hakkındaki görüş
lerime yar~ırsa Hindu Jcmıen ilmi 
sahasında fleksiyon mefhumu lfıgat -
lcrden çizilmek ve hiç olmazsa başka 

türlü formüle edilmek gerekir. 
Dikkatli ara~tırmalarla §imdiye 

kadar Hindu - Jermen, Sami - 4-f:rika 

bir kanaat izhar edemiyoruz. Böyle 
olmakla beraber, bence yeni Gü1ıeş -
Dil teorisi "söylenilen güçlüğüne rağ
men., ehemmiyetli ve enteresan bir 
etüddür. 

Şimdiye kadar büyük muvaffakı

yetler elde cttığini gördüğümüz mi
safir seven dil kurumuna il~risi için 

larda kullanılmıştır. Bunun menfi şek- 1 ~ -------'--'---'--.:.=== 
linde (ol) dan evvel bir (dağ)· kelf
mesi vardır. (Dağ) menfi edatıdır. 

Bugün kullanılan (değil) kelimesinin 
de aslı (dağ -::.ol) dur. 

(01 Türk öağ - ol) gibi. 
Demek oluyor ki, (ol) zamirl 

menfi şeklinde - iz bırakmış, fa
kat müsbet şekilde "dur - mak,, fiili
nin müzarii ile tebadül etmiştir ki, 
tıpkı ıati~ce mukabili bulunan (Sta
re) kelimesi gibi o da (etre = olmak) 
fiili yerine kaim olmuştur. Böylece 
(ol Türk durur) denir. 
Ve osmanlıca bir (d) harfinden son

ra çifte (r) konarnk " yazılır." Ve (dü
rür) diye talfıffuz edilirdi. Modern 
Türk dilinin (dur), (dür~, (dır), 

(dir), ekleri bu şekilden doğmuştur ... 
Profesör izahatı neticesinde cemi 

edatı olan (ler) ve (lnr) ın (onlar) 
manasına gelen "olar,, · zamirinden 
çıkmış olduğu mütaleasıiıda bulun
du. 

PROFESÖR GİZENlN NUTkU 

Müteakiben İstanbul darülfünunu 
eski profesörlerinden Alman türkolo
gu profesör Gize kürsüye geTuıiş ye 
türkçe olarak demiştir- ki: 

ııaıyan profesörü Bar/ellini 

suretinde gruplara ayrılan dillerdeki de feyizli ve daha çok başarılı çalı1-
müessir kuvvetlerin ayni olduğu orta- malar diler ve varmak istediği gaye
ya çıkacaktır. Şu suretle dilcilik a!e- lerin hepsine kavuşmasını temenni e
minin dikkat gözünü üzerine çekmiş derim.,, 
olan ve bu defa kurultayda dinlemek- Bulgar alimi sözünü şöyle bitir-
le mübahi olduğum esaslarina göre di: 
çok kuvvetli görünen Güneş - Dil teo- "Atatürkün gazetelerde okuduğum 
risinin de gösterdiği dillerin bir asıl- ecnebi alimlere karşı söylenmiş söz-

''Türk dil kurultayına ikinci defa 
olarak iştirak etmek şerefini · bana Fransız Türkoloğu Prof. lan Deni . 
bağışlıyan Türk dil kurumuna. en de- dan çıkmış olacağı düşüncesi başka J lerinden ilham alarak derim ki, ilmin 
rin saygılarımı sunarim. bir cepheden teeyyüt etmiş oluyor.,, bitaraf aleminde muhtelif milletler 

Alman ilim aleminin mümessili ve PHOFESÖR M!YATEFlN NUTKU tıpkı b.urada olduğu gibi birleşmeli 
Almanyanın en yaşlı türkologu· sıfa- Profesör Gizeden sonra kısa bir ve müşterek mesai için dostça elele 
tile Türk kurultayını yürekten kutlu- fasılayı müteakip Sofya milli kütüp- vermelidir. Böylece beşeriyet;n has
lar ve şimdiye kadar olduğu..gibi bun- hanesi şark şubesi şefi doktor Peter retini çektiği hakiki cihan sulhunun 
dan sonra da önemli sonuçlar dile- Miyatefe söz verildi. Doktor Miyatcf temeli sağlamca atılmış olur.,, 
. türkçe olarak ezcümle demiştir ki: PROFESÖR BRİNTONUN NUTKU 

rım. 

Türkiyede son yıllarda dilcilik a- "Bulgar hükumeti, Bulgar maarif Kurultaya iştirak eden ecnebi mU-
lanmda yapıla gelen hamleleri· takip vekaleti ve milli kütüphane namına tehassısların en yaşlısı meşhur Fran
etmek ve bunun tanığı olmak benim üçüncü Türk dil kurultayını selamla- sız sümeroloğu Hiler dö Barinton dün 
için gerçekten sevinçtir... rım. Beni davet etmekle memleketi- kil konferansı fransızca olmakla be-

Garip bir tesadiiftiir ki, 3 üncü Türk me verilen şeref dolayısile gönülden raber, bu konferansın mevzuu türk-
kurultayl'[ıın toplandığı 1936 yılında tesekkürlerimi sunarım. çeye çevrilmiş ve dinleyicilere dağı-
Tiirk bilgisini a151cadar eden bir sı- Davet haberini geç aldığımdan tılmıştı. 
ra eserler çıkmıştır. Türkiyede· çıkan- lazım gelen hazırlığı yapmak fırsatı- DİLLERİN MENŞEİ 
ları bildiğiniz için tekrarlamıyorum nı bulamadım. Halbuki türkoloji etüd- Bütün diller, hiç değilse bizim şu 
Yalnız Almatı dilinde çıkmış olup leri için gerekli malzeme, kafi miktar- eski dünyamızın dilleri, kard~.,tirler. 
bazılarının haber alamadığını sandı· da mvecuttur . Hepsi de ayni surette ve d _;'Tudan 
ğım eserlerden bahsedeceğim.,, Bulgar - Türk münasebetleri c;ok doğruya ayni kaynaktan ge!me:dir; 

Profesör Gize bu eserler arasında eskidır. Bu münasebetler hatta akra- hepsin;n de menşei bir, anası birdir; 
bilhassa c;ok değerli bir dil alimi o- balık bağları derecesindedirler. Bizde ve bütün dillerin bu tek anası, geçen 
lan Kari M:eyeııhofun çıkardığı bir e- meYcut olduğunu yuk:ır-'a nrzetti~im asırda Kalde (Keld:ın) da m<'ydana 
sere nazarı dikkati celbetti. Hu eser malzeme üzerinde işkP" 't i~i istikba- çıkarılmış olan Sumer dilidir. Ye bü
hakkındn izahat \•erdikten sonra sö- !in rnzifcs'dir. Bu vazifrvi kolavlaş - tün dillerin analığını Sumercrye izafe 
zünü şöyle bitirdi: tıracağını sandığım Gün°s - Dil teo- ederken bu kelimenin şümulünU da-

"Bu kitnbın değeri ne lfadar yük- risi çok yeni ve Bulg-ar ilmi kin c:ok ha daraltmak ve o dilde muhafaza e-
sek sayılsa yeridir. E~er, Meyenho- • meçhul olduğundan bugiin için kat'i, (Lütfen sayı/ayı çeı.'iriniz) 



3 üncü Dil Kurultayının 6 ncı günü 
dilmiş, tek heceli bir kaç yüz köke 
hasretmek icap eder ki, bizim şu eski 
dünyanın t".lWn klıçe~::::'i işte bu kök
lerden gelmedir. 

Bu iptidai kökler Sumerlerden bi
r.e nüansları ve benzerlerile, esas bi
rer fikir ifade eden bir takım Hiye
roglifler şeklinde intikal etmiştir; ve 
bu hiyeroglülerden herbiri bu esas 
fikri oldukça vuzuh ile temsil edecek 
bir şekil ve surette tasvir edilmiştir. 
Mesela "su,, anlamını ifade eden hiye
roglif, suları taşımakta olan bir 
sulama cetvelini tasvir etmektedir. 

Bu hiyerogliflerin nasıl okunacağı 
ile bunlarm muhtelif mefhumları, bi
ze Asuri yazıcılardan intikal etmiş

tir. Ve bu sebeple, her hiyeroglifin 
ekseriya birbirinden çok aykrn bir 
kaç türlü okunuşu vardır. 

Misal olarak, faraza "su,, hiyerog
lifini alalım. Bunun yedi türlü okunu
şu olup, hepsi de yine ayrıca değişim
ler gösterir: 

1 - A, aa,a; 2 - e; 3 - me; 4 -
eş, aşa; 5- id; 6- ur, bur, pur; 7 -
dur, t'ur. 

Bu muhtelif okunuşları nasıl iz.ah 
etmeli? 

Hatıra gelen, herbirinin, her hiye
roglifin, umumiyetle ifade eylemekte 
olduğu muhtelif anlamlardan her 
hangi birine tekabül ettiğidir. Filha
kika, mesela ''su,, hiyeroglifi, ayni 
zamanda hem su, hem de ''engin su,, 
içmek, sulamak, yıkamak, arıklandır
mak, · tenaslil, gebe kalmak, baba, ço
cuk, ağlamak, hayvan 21ırtmda seya
hat etmek, v. s. anlamınadır. 
tılmı.ştı: 

Bu anlamlardan her biri için ayrı- · 
ca bir okunuş mu vardı? Hayır; yok
tur; ?..ira, Asuri yazıcılarında şahadet
lerine göre, a bütün bu ''su, içmek, su
lamak, yıkamak, tenasül, gebelik, ba
ba, çocuk, ağlamak v. s ... ,, anlamları
nı ifadeye yaramış. Öbür okunuşlar 
Sumercede, belli belirsiz gösterilmiş
tir. 

O halde, bu öbür türlü okunuşlar, 
neye yarardı? Bu sualin cevabı, bize 
dillerin menşeinizt sırrını açığa vura
caktır. A okunuşu, suyun Sumercede
ki adını temsil eder. öbür türlü oku
nuşlar da, gene suyun başka dillerde
ki adlarıdrr. Ve gayet garip ve ayni 
zamanda mühim olan nokta şudur ki, 
bu hiyeroglif dolayısile Sumerce ile 
birleşen bu başka diller, birbirile şu 
veya bu suretle yakın ve yahut ki 
müşterek bulunan kelimelere aittir. 
Böylece bu hiyeroglif e has olan su 
isimlerinin hepsi de Kalde (Keldan) 
dan kalkarak batıya doğru ilerlemiş 

ırklara ait bulunmaktadır. Bunu şim
di ispat edeceğiz. 

Ancak, izahatımızı kayrıyabilmek 
için, mevzuu bahsettiğimiz basit kök
lerin nadiren yalnız kullanılmış ol
duklarını bilmek gerektir. Dediğimiz 
gibi, baz.an birçok anlamlar ifade e
den bu kökler, kullanılırken, kendile
rine, ifade ettirilmek istenilen husu
si anlama göre, eklenilen ve tayini 
mahiyette rol oynıyan ikinci bir un
surla tesbit edJmek lazım gelmiştir. 
Bunun örneklerini birazdan görürüz. 

A hiyeroglifinin muhtelif okunuş 
tarzlarını bir daha gözden geçirelim : 

1 - a, 2 - e, 3 - me, 4 - eş, 

5 - id, 6 - ur, bur, pur, 7 - dur, 
t'ur. 

ı. a, Sumerccde suyun adıdır; Su
merce e yi de kullanır, fakat bu e, de
re, su hazinesi manasına olan başka 

bir hiyerogı:ften alınmıştır; Asuri 
dilinde akar su demek olan agu terki
bi vardır ki, dere derneğe gelen egü 
nün değişik bir ~eklidir. 

Bu a okunuııu, ekseriya kil hiye
roglifinden alınma ve "yürümek, ak
mak, koşmak,, manasında, tayini bir 
ekle b:rleşik olarak Garpta ''akar su,, 
manasile çok kullanılmıştır. 

al Evveıti, farsça ab: a = su + be 
= akar. B eki, kfı hiyeroglifinin bir 
okunuş tarzıdır. Ab arap~ada ve Kelt 
dilinde de bulunur; İrlanda dilinde 
abh, breton diJinde (dere manasına) 
avcn, avon. Gaelik lehçesinde (yine 
dere manasına) abhan, - ki sanskrit
çedeki avani ye tekabiil eder, - şekil· 

lerinde görülür. An. en, on son ekleri 
bllyüklük işaretidir ve (büyük akar 
su) yani "dere,, mefhumunu verir. l 

b) IAtincede agua = su, kelimesi 

vardır. Provansal lehçesinde de "akar 
su,, anlamına gelen aigua kelim.esi 
vardır ki, a nm a ve r.i c!tu:c.t~~larile, 

ab daki be gibi, ve ayni anlamda, kQ 

hiyeroglifinin yine başka başka iki 
türlü okunuşu olan qu ve gu tasrihi 
eklerinden mürekkeptir. 

Trovansal lehçesindeki bu aigua 
kelimesinin, latince aqua dan geldiği 

zannediliyordu. Görülüyor ki bu zan 
yanlıştır. Bu iki kelime a ve ku hiye
rogliflerinin başka başka okunmala
rından iştikak etmiştir. 

1 - Eski Anglo - Sakson, İskan 
dinav, Frizon, Norveç ve !slanda leh
çeleri, "su,, anlamını ifade için, Su
merlerin a sını muhafaza etmişlerdi. 
Suyun bu a a adının eski dünyanın 
cenubi ve şimali iki ucunda konuşu
lan yalnız bu eski dillerde muhafaza 
edilmiş olması dikkate şayandır. 

2 - Su hiyeroglifinin e okunusu, 
asuri diline mahsustur. O diiin mü
rekkep kelimelerinde de kullanılır: 
egU, dere. 

Bu ayni şekli grek leh<_:esi de mü
rekkep kelimelerle kullanılır: Ureo = 
tebevvül etmek (su dökmek): ura = 
zekerden, + e = su. 

Fransızca da uree, Burgonya lehçe
sinde ea terimleri vardır. Diğer bazı 
lehçelerde bulunan ve hep su anlamın~ 
da olan eve, eghe, e = su.kökü ile dai
ma ku hiyeroglifi ile ilgili + a, be, ge 
den mürekkep kelimelere rastlanz. 

İngilizcede ea, ewe ve eski !slanda 
lehçesinde, asuricede olduğu gibi e 
su demektir. 

Ewe'in we lahikası, çeşme manası 
na olan me'nin mukabilidir ki, bu su
retle bütün kelime: "çeşme suyu,, de
mek olur. 

3 - Me'nin mey (meti) tarzında 

okunuşu ibraniceye hastır, akar su 
demektir. Başka lehçeler bu okunuş 

tarzını mürekkep kelimelerde kulla 
nırlar, asuricede: Mekü = yağmur, 
(me = su + hu = gökten); türkçede 
esme = çeşme, (eş = dipten + me 
= su); almancada: melt = erimek, 
(me - I = su halinde + t'e = eri
mek); macarcada meder = dere, 
(me == su + dir = cereyan). 

4 - Es, asa. Bu okunuş tarzı çok 
az kullanılır. Onun için üzerinde dur
mağa değmez. 

5 - İd. Bu okunuş tarzı, Ba.sk 
(basque) lehçesinin şu mürekkep ke
limelerinde: idor = çorak (id - a = 
sudan + ur = yoksulluk): idoi = 
kuyu, havuz (id - a =sudan + u = 
çukur, kuyu), ve latince ile fransız
canm da hummidus, humide = nemli 
(hu - m = sudan + id = ıslak) ke
limelerinde bulunur. 

6 - Ur, bur, pur okunuşlarının 
çok büyük ehemmiyeti vardır. Asuri 
lehçesi bunları ''Frrat,, m muhtelif ad 
larmda muhafaza etmiştir: Purattu, 
urriıttu, buranun = ur, bur, pur (su) 
+ at (hızlı) veya uttu, unr, (büyük). 
Ur tarzındaki bu okunuş bask lehçe
sine hastır. Ur, ur, su; uria, yağmur 
= ur + i - a (gökten yağan su) : 
gene (bulutu) anlamındaki buruntz: 
= dur, (su) - un - zi (gökten, bu
lutlarda). kelimesinde bur vardır. 

Bu, bur okunuşu, cenubi gol (Gaul 
le) kıta.sının iptidai ahalisi tarafın -
dan kullanılmıştır. Üç Bourbon'larm 
Bourboule kasabasının adları buradan 
gelir. Bul liihiJ{ası evi, bun lahikası 
da sıcak demektir. Ü<c Bourbonlar fil
hakika ılrcalarile meşhurdurlar: Bour 
bon - Langy; Bourbon - Lourcham
bault ve Bourbonne - les - Ba•ins 
Bordo; Burdigala (bur - di = suya 
yakın + gal = şehir, kurul), şehri de 
adını bu kelimeden almıştır. 

Bu filolojik hadiselerden, yarı kat'~ 
olarak çıkarılacak hüküm şudur ki, 
Fıratm kıyılarında en önce oturmuş 
ve gene en önce oraların toprağım 

işlemiş olan ırk Basklar ve onların 

müşarikleridir. Nehrin adını onlar 
vermiş, sonra da Fransanın, hala yer
leşik bulundukları cenup kısınma ge
lerek orasını kolonize etm'şlerdir. 

7 - Dur, tur okunu!)u da ayni de
recede mera!dı ve öğreticidir. Dur. 
Bretonlarda suya derler. Ayni z;man
da yağmur manasına da gelir: di 
(gökten) + ur (su). Teşekküllerin

de, bu: dur ve tür heceleri bulunan 
nehir ve dere adlarına bakıp, Brcton
larm yer yüzündeki seyirlerini takip 

etmek mümkündür, 
Nilin, bir aralık adı ATUR dur. İs

panyanın garbında Duro, şarkında da 
Turia vardır. Fransada: Adour, Dor
dogno, Puy - de - Dome ilinde: Duran
ce, Douron ve Doruduf'e rastlarsınız. 

Bütün bu yerler Bretonlar, yahut ki 
keltlerle meskundur. 

A hiyeroglifi üzerindeki tetkikle -
rime burada nihayet veriyorum. 

Şimdi Türk dirni ve binefsihi Tür
kiyeyi ilgilendiren başka bir hiyerog
lif üzerine dikkat nazarınızı çekece
ğim. 

Bu: mun hiyeroglifidir ki, Türk di
li su kelimesini buradan almıştır. 0-
kunuşlarr şunlardır: 

1- Mun, mu, mudra; 2 - şum, 
şu ( ?) suh; 3 - ia; 4 - sig, sık, gu, 
hatim. 

Mu = su, 5amu = yağmur anlam
larını işaret eder. 

Bu hiyeroglif, bir çok dillere su
yun adını vermiştir ki, o diller ara
sında bu yüzden bir nevi karabet ha
sıl olmuştur. 

1 - Mu, e ile beraber, asuricede 
(su) dur. Arapçada dalga manasına 

Migeh, mugah: (mu = su, + ge = 
atlamak, sıçramak) vardır. Fransız

cada, mouille = ıslak (mu - h + su
dan + li = meşbu); rusçada mutsit, 
mokrvi, moknut = ıslak (mn - t = 
su ile + si = sulanmış; mı = suya 
+ kir, kin = garkolmuş) kelimeleri 
mevcuttur. 

2 - Sum, su, suh okunuşları da
ha çok müstameldir. Evvela türkçe
de: su. Bu kelimenin bugünkü imla
sında, sonuncu h harfi yoksa da, es
kiden olmuş olması lazım gelir. Fil
hakika, bazı diller, bu h lahikasını 
kolayca kaybederler. 

Gene türkçede: sulak, (su + lak 
+ kapalı, tıkalı, tevkif olunmuş), 

sulama (su + lam + akıtmak, serp
mek), ve sulu kelimeleri vard1r. 

Çinliler bu okuyuşu hayli geniş

letmişlerdir. Çincede: soi, sue, soe, 
sui vardır ki bu son terimin, sonun
cu i harfi ku hiyeroglifinden alınmış
tır ve akar suya işarettir. E lahikası 

da, cereyan, dere, havuz alnammadır. 
Japoncada da sui vardır. 
Su ile, fransızca sourdere = sız

mak kelime.sini vücuda getirmiştir. 

(Suh + ri - d = çıkmak, gitmek, i
çin için). Sonra, bir de source = kay
nak; kelimesini teşkil etmiştir ki (su 
+ ris = kafa, esas) şeklindeki tahli
line göre c yerine s ile yazılmak lazım 
gelirdi. 

İngilizcenin: shore = kıyı, keli
mesi de (su + ri = kenar, kıyı) dan 
mürekkeptir, 

3 - ta okunuşu Fransanm muhte
lif lehçelerinde bulunur. la, aşağı 
Norman lehçesinde suyun adıdır; Pi
kardlar iau derler. Kıpti (kopt) dilin
de ia, yıkamaktır. 

4 - Sig ve sık okunuşları, Scine 
nehri ile Secuanların latince adları 

olan Secuani ve Secuani kelimelerinin 
bu hiyeroglife raptmı icap ettirir ise 
de, bu kelimeler, ayni zamanda sig, 
ski, sig okunuş tarzları bulunan ve 
dalga, kaynak manasını ifade eden 
igi hiyeroglif ile de al5.kadar olabilir. 

Böylece: Türkçe, çince, japonca, 
İngilizce ve rusçadan mürekkep yeni 
bir dil grupu buluyoruz. lptidalarda, 
Türkler, Ruslar ve Çinliler arasında 
münasebet bulunmu~ olması mümkün 
dür; c;ünkü bunlar yan yana yafiamış 
ve hala da yanyana yaşamaktadırlar. 

Lakin Türklerle, Fransızlar, ve 
yahut İngilizler arasındaki münasebet 
ler ne olabilir? 

Bu meseleyi haJlic;in Türklerle, Rus 
ların, İngilizlerin menşei meselesini 
incelemek ve hiç değilse grup halinde 
bunların müşterek ecdadı olup ol
madığını anlamak gerektir. 

DEN1SON ROS SÖYLÜYOR 

Londra şark dilleri okulu direktö
rü Sir Dcnison Ros selis bir türkçe 
ile şu nutku okudu: 

"Atatürk bayanlar, baylar: 
Ulu Başkan Atatürkün Türk di 

linde vücuda getirm ; ş olduğu ıslaha
tı derin bir alaka ile takip ettim. 
Türk dil kurumunun bana llltfcn ge
tirdiği dökümanları da büyük bir i
tina ile okudum. 

Böylece, bu kurultayın 

üyeleri sırasında bulunmak 
yabancı 

şerefine 

hazırlanmış gibiyim. 
Davetinizden ne kadar mütehassis 

olduğumu ayrıca söylememe lüzum 
yoktur. 

Bu bilginler derneğinin huzurun
da istediğim bir kaç söz, bugün ko
nuştuğumuz dile değil de, daha ziya~ 
de Türk dilinin menşelerine ait ola
caktır. 

Kırk yıldan artık bir zam.andan
beridir ki, İslam dillerini incelemekle 
meşgulüm. Ve Türk dili, hassaten, 
beni cezbetmiştir. 

Ne yazık ki çokluk şarkta geçen 
uzun bir ömür esnasında, Türkiyeyi 
ziyaret fırsatını nadiren buldum ..• 

Zamanımızın en büyük keşfi, 

hiç şüphesiz "Kaşgari Divanı Lüga
tüttürk,, ünün meydana çıkarılması

dır. Fakat daha yeni olmakla beraber 
daha da zengin bir kaynak vardır 

ki, tek bir yazma nüshası Britiş Mu 
zeomdadır. Ve ben de size bu kaynak
tan bahsedeceğim: 

Çinliler asırlardanberi, Tibet, Mo
gol ve Türk lehçeleri gibi, kendi sı

nırları boyunca konuşulan dilleri in
celemekle meşgul olmuşlardır. 

Çinde bir yabancı diller okulu 
vardır ki diplomatlar için sözlükler 
hazırlardı. 
Mançuların devrinde, Mançurili Çin 

dilile bir arada, resmi dil olarak kul
lanıldı. 1771 de imparator Kien - Lung 
Çin ve Mançu dillerinin, büyük ve 
tamam bir sözlüğünü yaptırttı. Bu e
ser, bahislere göre fasıllara ayrıl

mıştı: Gök - insan - devlet - kuşlar 

ve saire ... 
Daha sonra bu sözlük Mogol dili

nin de ilavesile neşredildi. Ve nihayet 
"ayna., adı verilen bu kitaba. Tibet 
dili ilave olundu. 

Halbuki Britiş Müzeomda bulu
nan yazma nüshada bir beşinci dil 
daha vardır ki türkçedir. 

En zengin dil olan çincenin bü
tün kelime ve tabirlerinin bu eserde 
türkçe karşılıkları zikredilmiş oldu· 
ğuna göre, böyle bir servetin azame
tini düşünün. 

Bu eser tektir. Ve onu çok az kim
se bilir. 1909 da ben bunun yalnız 

''kuşlara ait olan ve 350 den fazla 
ıstılahı gösteren bir faslını neşret
tim.,, 

Türkçeden başka, Çin, Japon, A
rap dillerini de bilen ve bu vadide 
derin tetkikler yapmış olan İngiliz 
bilglni sözlerini şöyle bitirdi: 

''Şimdi beni bu kurultaya çağır
makla bana bağışlamış olduğunuz 

büyük şereften ötürü, hepinire bir 
kez daha teşekkürlerimi sunmakla 
sözlerimi sona erdiriyorum.,, 

PROFESÖR BARTELL1N1N1N 
NUTKU 

İstanbul üniversitesi İtalyan pro
fesörlerinden Bartelliniye sıra gel
mi~ti. Profesör Bartellini nutkunu 
türkçe olarak ve yüksek sesle şöyle 

okudu: 
"Size hitaben söyliyeceğim şu bir 

kaç söz, bir yabancmm mutat cemi
lesi değil, fakat on yıldanberidir mem
lektinizde insanlığa şeref veren bir 
manzaraya ı::ahit olan bir insanın 

minnet duygularının ifadesidir. 
Güneş - Dil teorisi evrensel mahi

yetilc, Türkiyenin büyük insanlık 

camiasile her gün daha ziyade temes
sül etmek hususundaki aZ.:.m ve ira
desinin en büyük delilidir. 

Avrupanın sair yerlerinde hep a<' 
kurt feryatları yükselip duruyorken, 
Türkiye, insanlara gür sesile hitap 
ederek ''hepimiz'n kardeş olduğumuz 
ve vaktilc arzı nura boğan güneşin 

ezeli mı:ınr'arası karşısında hep bera
ber diz üstü kapanarak. ilk sözü "A., 
sözünii yine hep bir ağızdan tekel
li.im etmiş bulunduğumuzu hatırla
yın!,, diyor. 

Atatürkün, milletine alfabeyi öğ
retmek iizere halkın arasma indiğini 
görmüştük. Bugün, mektepler accıldı
ğı zaman Beyazıt kulesinin tepesin
den aşağı bakacak olursak, üniversi
teye doğru giden bir gençlik ordusu 
göriirüz. 

Bu gençlik, Türk gcr"li;;.i, 1922 de 
Atatürk sesine koşan A..,:-dolu evlat
larının ayni heyecan ile kcı;maktadır. 

Bu mucize aşkın bir mucizesidir. 
Irkın dehası. milletin kalbine ulaştı
ran yolu bulmuştur. Ve şimdi tarihin 

derinliklerinde kendi öz sesini keşfet. 
meğe muvaffak olan Türk milleti, 
beşeriyete hitap için elbette yeni mev
zulara maliktir. 

19 uncu asrın büyük bir İtalyan. 
cumuriyetçisi olan G!useffe Mazziıli 

der ki: ''Milletler, büyük birer labora
tuvardır. Ve her kavim orada beşe. 

riyetin nef'i için serbestçe çalışmalı
dır.,, 

Ben de bu kürsünün üzerinden ye
ni Türk laboratuvarını ve onun bari· 
kula.de istidadını saygı ile selAm.la.
run.,, 

BAY OKUBONUN SÖZLERİ 
İtalyan profesöründen sonra bir 

kaç aydır memleketimizde bulunan 
Japon tarihçisi Bay Koji Okuboya 
söz verildi. Japon l#~gini türkçe ola
rak dedi ki: 

"Ulu AtatUrkün himayesi altında 
ve hürmetli huzurunda açılan değerli 
3 üncü dil kurultayında bulunmak şe
refine nail oldum ve bundan dolayı 

kalben müteşekkirim.. 
Dört buçuk ay evvel memleketini

ze geldiğim zaman benim için ilk 
önce göze çarpan şey Türk milletinin 
her sahadaki çalışmasıdır. Bilhassa, 
ilimlerin muthelif şubelerinde, husu
sile ana dil sahasındaki bütün gay
retle çalışma, hakikaten şayanı dik
kattir. 

Kendim tarihçiyim.. Dilci olmasam 
bile ana dil hakkında kıymetli araş
tırmalarınızın ve bu husustaki bilgi 
faaliyetinwln büyük muvaffakıyeti i
le lisan ilmi dünyasını aydınlatıp o
na yeni bir yol açmasile neticelene
ceğine inanıyorum. 

llimlerin ham!si olan Ulu Atatür
ke yürekten hürmetlerimi takdim e
der ve değerli himayesi altmda çalı&. 
mak liahtiyarlığmda bulunan Türk 
alimlerini tebrik ederim.,, 

PROFESÖR NEMETH'İN NUTKU 
Müteakiben Budapeşte üniversite

si filoloji dekanı profesör Nemeth'e 
söz verildi. Gayet iyi türkçe konuşan 
Macar profesörü nutkuna şöyle baş
ladı: 

"Atatürk, bayanlar, baylar, 
Üçüncü Türk dili kurultayr Türk 

ırkından olan milletler iki büyük il
mi kurumu, yani Macar ilimler aka
demisi ile Budapeşte üniversitesi na
mına kalbimin en derin duygularile 
selamlarım. Macar milleti Türk mil
letinin büyük önderinin rehberliğile 

yaptığı yüksek terakki hamlelerini 
duymaktadır. Hele Türk ilminin filo
loji sahasındaki parlak çalışmaları bi
zi son derece ilgilendirmektedir. 
Şimdiye kadar bu çalı.'}malardan fay
dalandık. Bundan sonra da şimdi iş
tirak etmekle bahtiyar olduğum ü
çüncü dil kurultayının vücuda getir
miş olacağı kıymetli neticelerden bir 
kat daha istifade etmiş bulana.cağını 
ve bu münasebetle bizi davet e<len 
Türk dili kurumuna teşekkürler eder· 
ken kurultayın çalışmaları gerek mil
letlerlmiz, gerek ı:fünya ilmi ic_:in ve
rimli olmasını öz yürekten dilerim.,. 

ZAYANÇKOVSK1N1N NUTKU 
Macar profesöründ~n sonra Varşo· 

va üniversitesi tiir!~oloji profesörii 
Zayançkovski kürsüye gelerek söyle
vini okudu: 

''Son yılla.rdı:ı. diyebilirim ki, tabii 
ilımler, istisna edilecek olursa, hiç 
bir ilim sahası bilhassa Türkoloji ka
dar ileri gitmemiştir. 

Eğer biz, bugün bir taraftan 30-40 
yıldanbori Türk kavimleri ve Türk şi
ve ve lehçeleri üzer;nde yapılan araş
tırmaları ehhemiyetle nazarı dik
kate alırsak. diğPr taraftan da umu
mi türkoloji sahasında kazandmış o
lan son ilmi muvaffakıyetleri gözden 
geçirirsek, derhal Türkiyat sahasının 
gec:irdi~ müsbet tekamül ve elde et· 
tiği değerli neticeler kendi kendine 
tebarüz etmie olacaktır. 

Bu sayededir ki, biz yalnır. uzak 
Ti.irk sahası olan I<a~gar ve Turfan 
gibi vadilerin yükst-k medeniyetine 
aşina olmakla kalmadık. Ayni zaman• 
da Türk diline ait bir çok yeni m~ 
melcrden haberdar olduk ve Tiirk di
linin eski medeniyet bakiyelerini bir 
daha gözden ge<_:irip öğrenmek imka· 
mnı bulduk. ,, 

Leh profesörü bundan sonra türkO" 
loji ile isJi\misU:ğin ayrı o:yrı ~eyler 

olduğuna işaret ettikten sonra sözle· 



· §Öyle hitirmiştir: 
Şah ... :m "Anadolunun edebi ı;iv\!1C· 

s 

ispanyanın kanlı günler! 
lhtila1cilerle hükumet kuvvetlerinin çarpışma

ları neticesiz bir şekilde devam ediyor 

• , "ve yeni türkrC'nin inkışııiı tari
üzerinde çalısan bir türkolog ol · 

için TUrk dilcıkrinin bu s:ı· 

akı fnaliyctlerinin ağırlığını \'C 

'erini hissctmış \'C Türk dilci ar
aşlarınım yükı::e:. hımmct!er!ni c

lcrimde bir lrnc kere yadctmifiim • lspan:•a hacli::il'lcl'inc dair :-on haberll'ri :! inci sa)ıfamızcla \erdik. Burada muharcbc)e ait son gelen rc....;irnlcri 
basıyoruz. 

PROii'1'~SÖH. SAMOIL0\'1Ç 
SÖYLCYOR 

8oı•yct ulüm akademisi adına ku
laya iştirak ctm.15 olan Soy\·et GE'· 
asyonundan profesör Samoilo\':ı· 
rkiye ile Sovyetlcr birliği ndC' b:ı~· 

dilcilik meseleleri V<' dil kurulu
n prat:ığı hakkındaki tezi ctra

a ezcümle d('mişt.r ki: 
"Ülkemiz dost TürkiyC'nin ekono

ık ve kültürel hayatta elde etmekte 
~llğu munıffak1y<.'tkri büyiı•· biri 

imiyctle takip e>tmckt0 
• f' ikı 

mlcketin ilim, fen ve snn:-r ı:aV.· 
da clbirliği ile çalışmasmıı tıiiyii:·: 

em vermektedir. Onun ic,:!'t ~ır 1' 

ngreye iştirak eden heyefrn .. e.'n ! "· 

n seçtiği mevzu, kongrcnir. en ., 
h iki mevzuu ile, yani Tür:~ c ıl tc ... -
i ve Türkiyedcki dil inkilfı'i1 1 , ın ıl-

• yolları mescl1?sile ilgilidir. 
Tezimizde Sovyct cumurı y.! .l"rı bı~ 
inin dilcilik ışlerinc de tenıas !'· 

eğiz. Böylece kurultay ü ft:.Hi kt!· 
t getireceklerdir ki Türk ve scı •. 

t dilcilerin ilim bakışlan tı r-ısır,ia 

farklar bulunmakla bl!ra 'ier . -
bu farklar ayrı ayrı ideoll>.~iler\n 

batmdandır - her iki r t'mlck':"'I 
in. müşterek nazari müddciFıt \'C 

"li kararlar bulunup bu müddeiynt 
ı. t: ı arlar Tllrkiye Sovyctler BMiği 

arasındaki dostça r11csu te:ş 
; n inkişafını temin cdccP.1 ın:ı!1i-

, t lirler.,, 
Hu mesai teşrikinin temelini ilk 
ın 1933 tc Türkiyeye ıh:ni bfr 

yahat yapmış olan mütcvc~ta pro
SÖr Nikola Marr olduğunu s·.ıyliyı.:n 

vyet bilgini Samoiloviç sözUnc soy-
devam etmiştir: 
"Miitev~ffa Marr dil semantigınin 

kişafmı gösterirken (GünN;) keli -
esi ile müştckatına önemli bir yer 
ırakını~tır. Günc'.5le alakası olan kc
ı:nelcrin tcneV\iilcri~ dil tarihinin a
llizine göre pek csl:i ?.aman!ara ait
ir . ., 

Profesör son ~oz oh\rak şunları ı 
··yıemi~tir: 

- Hnlı hazırda dünya Tiirkoloji- 1 

nin alemşi.imul birer merkezi ola!l 
il ve tanlı kurumlarının yine ya'-\ın 
.r zamanda Türk ulusal ilimle?' alrn
~mi:.;i için temel teşkil etmclerlni 
e bu suretle milletinin müstah,ık ol· 
uğu Türk kültürünün müstakbel in. 
işafınm temini için geniş bir yol 
alarmı C!lndan dileriz ... 

KlVERGlÇlN NUTJ(U 

Türkçe olarak söylenmiş olan bu 
tıutkun bütün diğer nutuklar gibi lın
l'aretli alkışlarla karşılanmasından 

'<>nra Viyanalı !]ark filoloğu doktor 
l\ivcrgiç kürsüye gelerek dünya dil -
eı!ik ctüdlcri karşısında Giineıı - Dil 
l~orisi., mevzulu tezini ~öyle okuma· 
ğa ba.5l:ımıştır: 

"Güneş • Dil teorisi münascbetile 
loplannn bu dilcilik kongresi, bütün 
nsan tekelliimünün esasını ciddi 
bir sekil de mü na lrnşa edebilmek için 
ll1üstesna bir fırsat vermektedir. 

Şahsan bu münaka§adan kaçın

mak imkanını göremiyorum, !_;Ünkü 
dilcilik ilmi dolayısilc insanlığın mu
kadderatı bakımından bu miinaka
Şaya girişmeği mühim bulurum. 

Güneş - Dil teorisi. iki mundd:ı! 

\'akıayı ileri sürmektcd.r: 
ı - "kök., hakkında: Biitün kök

ler anlamının terckkiibii. Bu l<'rC'k
kübün elemanları. 

2 - Süfikslerin "Jahikalann .. hakiki 
ltıekanizması. 

"Kô'k" hakkındaı Giıncş - Dil teori 
si, her kökte <Güneş) tecessüm ettiren 
bir anlamın ve bir duygunun mevcudi
}'etini aramak ve tasavvur etmek lazım 
&cldiğini ileri sürmektedir. Bu münase
bette atideki mülahazatı dermeyan et
?ne.kligime müsaadenizi dilerim. 

Bugüne kadar tatbik ve izah edildi· ı 
gi şekilde. dilcilik, oldukça indi bir sis
teme göre toplanmakta olduğu vakıa ve 
foncmlcrin "niçin" ine karşılık vermek· 
ten acizdi. 

lfalbulri, bu diınyada vukua gelen 
her §eyin mutlaka esbabı mucibcsi var· 
dır. His bir !ey sebepsiz vücut bulmaz. 
licr sebep başka sebeplerin mahsulüdür. 

San Selıa<ıtien de hiilı:lıml't ku\'P~tlerine kar~r şehri müdafaa .. ~t-nlcr. 

Şiddetli bir ı;:ekildc deYam eden lrun muharebe.sinde hir y:u:ılı taşınıyor. 

Dil, insanın hayatiyet muhitine tabidir. 
Bu sebeple. c!il, bu muhitte hükümran 
onlan sebp ve tesirlere bağlıdır. İnsan, 
dahilen biyolojik şeraite ve haricen de 
muhitin tesirlerine tabi olur. 

Bu harici ve dahili şerait arasında 

bir çok münasebetler görüliir. Dil alim
leri bunlarla alakadar olmamış gibi dav
ranmıslardır. Onlar, insan dilini, insan
dan az. çok ayrı bir takım vakıaların he
yeti mecmuası olarak tasavvur etmişler 
ve ona o gözle bakmışlardır. o alimler 
platonun insanlık haricinde uluhiyet 
kesbederek yaşamakta olan "İdces" !e
rini fideta takip etmişlerdir. 

Güneş - Dil teorisi, mananın ipti • 
dai teşekkülüne nüfuz etmiştir. Ve mc
taphysique şekil üzerine bir spckü!as -
yon getirmektedir. 

Bu en esaslı bir noktadır: 
Bu sistemdeki ilmi spekülfısyona e

sas teşkil eden ilk foneme gelince, bu 
hususta aşağıdaki kitabın mündereca • 
tma ıttıla kcsbctmenizi rica ederim: 

İsviçreli psikolog C, H. Jung 1914 
senesinde ''Les symbolcs de la Libido,. 
isimli uikkate' şayan bir kitap neşret -
miştir ki. fransızcaya da tercüme edil -
miştir. 

Profesör jung bütün çağların ve bü
tiın kavmlcrin sembo1llcrinin büyük bir 
kısmını bu kitabında toplamıştır. Bu ki
tap şüphesizdir ki harpten sonra yapı -
lan tetkikat ve hafriyattan çıkan sem -
hollerle itmam edilebilir. Jung şunu is -
bat etmektedir: 

Biitün kavimlerin muhtelif çağlarda
ki sembolleri, her tarafta tekerrür c -

den bir takım müstakar suretlerdir. Ve 
bu sembollerin mefhumu kat'i psikolo
jik kanunlara tabidir. 

Sembollerin tamik edilen tetkiki şu
nu tesbit ediyor gibidir ki insan ruhu -
na derin bir tarzda nüfuz eden tasvirler 
den en ehemmiyetlisi GÜNEŞ sembolü
dür. 

Daha bir çok semboller arasında bu
lunduğu anlaşılan Güneş ayrı ayrı çağ

larda ve biribirinden çok uzak ülke - kıt 
alarda görülmektedir. Çok muhtemel • 
dir ki iptidai insanlık suret şeklinde dü
sünmüs ve bu suretlerin bariz izleri 
~ ~ 

el'an muhafaza edilmekte olan tasviri 
semboller ile bize kadar gelmiştir. 

Başlıca sembol ile onun sonraki de
ğişimleri yalnız gözle görüliir şekilde 
değil fakat ayni zamanda efsane, masal, 
dini metin şeklinde de mevcuttur. E • ı 
ğer Güneş - Dil teorisi Güneş mef • ı 
humunun iptidai foneminin mevcudiye
tini ileri siirüyorsa (ki bu, en mühim ve 
en güç nokt;yı teşkil eder), Freud'ın 1 

doğrudan doğruya tilmizlerinden olan 
Zürihli profesör Jung'un eserinden isti
fade etmeği çok faydalı görüri.im. 

Meseleler ortaya atmak ve onları hal 
letmek için: Vakıa]: r toplamak, tabir • 
Jer, suffixe ve prCfixe'ler kaydetmek 
çıkar yol değildir. 

Bunun içindir ki teorimizin, dikili -
ğin ilmi cağını açmakta olduğu iddia e
dilebilir. Bir çok dilcilerin yaptığı gibi 
herhangi bir meselenin hallinden ve o
na müteallik suallerden kaçınmak hiç •

1 
bir işe yaramaz, bu gayri ilmi Lıir hare
kettir. 

Derleme devri olan başlangıç devri 
kapanmıştır. Şimdi kat'i ve sarih izah 
devri başlıyor. Günes - Dil teorisi bu 
başlangıcın abidesidir. Bu teorinin Tür
kiyeden doğmuş olması nedendir? Türk 
dili ve lehçeleri, tarihi çağlardanberi 

geniş degişikliklere maruz kalmamışlar
dır. Bunlc:r pek fazla karışmamışlar, ta
Hiffuz şekillerini aslında olduğu gibı 
muhafaza etmişler, halbuki, Hint - Av 
rupa el illeri, tnescıa; Çekçe ve İtalyanca, 
Sanskritçe ve Fransızca, biribirindcn ta
mamile ayrı tekellüm tarzlarına malik 
bulunmuşlardır. 

Türk dilleri, mesafeyi göstermek i -
çin hfıla mukemmel bir işaret sistemi 
muhafaza etmektedırlcr. 

Modern psikoloji, kafada ve hafızada 
hic bir şeyin kaybolmadığını tesbit ey
lemiştir. Her vakıa, her suret. her işa
ret ve her _öz orada tamamile mahfuz 
kalır. 

Türk ifadesi. hafızanın mahiyeti 
hakkındaki bu bilgiye çok kıymetli bir 
şahittir. 

Eger hafızada bir şey kaybolmaz ve 
fakat her şey muhtelif şerait tahtında 
orada mukayyet kalırsa, bunun neti -
cesindc mel:teplcrde tatbik edilen peda
gojinin her zaman muvaffak olmıyaca -
ğı meydana çıl:ar. 

Bir mektepli. bir lisanın yalnız dü -
rüst şekillerini öğrenmekle kalmaz, fa -
kat gerek kendisinin ve gerek arkadaş
larının bUtün yanlışlarını da kaydet -
meğe mecburdur. Talebenin doğru ile 
yanlış arasındaki farkı sezmek için, boş 
yere ne kadar gayret sarfına mecbur o-

Fakir ['ızın 
evlenmesi 

1 

3:.ı krem pudraya medyunum 

Hayatımda en büyük emelim 
mc .. ut bir yu\'a kurmak arZltEtı idi 
tahii faldı-!111 heni her erkek ala
mazdı tes..Hlii fen parfüıneıi miies
~ese~inden bir c~:rn::- almak btt•diın 
tesadüf olacak ha11a NECiP Bey 
yağsız kreuıini \'erdiler mües.~cse 
yalnız bu kremi lrnllanınaklığ"ıım 

tavsiye etti bir 5cne bu kremi tec
rübe ettim çchremdc biı pcml.clik 
fo,·kalfıde dt-ğişiklik Q"Ör<lüm mü
temadi iic; ;.:enerliı NJ:',.... ,._, Bcp kre-

mi ve p:.ıclrasını kHllanı>·ornm ı.u 

müesse$Pnin hliti.in mallann:.-ı mrrl 
yumıın çünkü henim fakir hi: k1z 
olmaklığıma rağmen iyj hi E>·or
num ki e\·lenenıczdım NECiP Er.y 

Doktor 

Hüseyin Usmat1 
Sabık Haseki tıastancsı dahiliye 

mütchauısı 

1.51 .. Ji Llıtuf apartı:nanı saat 4 • 7 c 
kadar telefon: 22459 1 ... _.... ... __________ _ 

lacağını tahmin etmek zor değildir. 

Bu. Giineş - Dil teorisinin hayati ve 
dünyevi chemır.iyeti ha!d:ında pratik bir 
miS'lldir. 

İfite ~ir ikin:i mis;:) daha: Güneş -
Dil teorisi, tedai üzerinde ciddi bir etüt 
yapmak imk5nını vermektedir. 

Bu tedainin tam:ımiyle bilinmesinin 
pedagojide dillerin pratik olarak öğrc .. 
nilmesi bakımından her halde bir inkı .. 
lap yaratacağı .muhakkaktır. 

Diller münhasıran tabii tedailere gö
re öğrenildiği takdirde fevkalade kolaY, 
!ıkla öğrenilebilir. çünkü bundan "unut 
mak.. mekanizması teamüli mikyaata 
müdahale edemez. 

Bu mekanizma tabiı tedailerin tatbi· 
kinden mütevellit olarak muvakkaten 
istimal harici bırakılınca, herkes dahi 
kesilir; çi.inki.i "unutmak .. mekanizma -
sına, arzu ettiği şekilde hakim olmak aıı 
cak 'deha,. :;·a has olan vasıflardandır. 

Bu bir kaç misal, tamamiyle ilmi bir 
sahaya yeni ayak b:ısmış olan ilk dil te• 
orisinin ehemmiyet ve kabiliyetini asla 
ihmal etmemenizi sizden rica etmek im .. 
kanını bana bahşetmektedir. 

Bu derece pasyon uyandırıcı bir te • 
orinin Kamalist Türkiye tarafından or~ 
taya çıkanlmış olması beni ayrıca ve 
bilhassa nemnun etmektedir. ı 

Şimdiye kadar meçhul kalan bir q .. 

haya niifuz edebilmek imkanının Tür}( 
Dil grupundan elde edilmiş bulunması 
bu memnuniyetimi bir kat daha arttır .. 
mıştır.,, 

TOPLANTI YARIN DEVAM 

EDi':OR 

Doktor Krverkis'in tezini müteakip 
başkan Dayan Afet yannki pazatesi gü· 
nii tekrar toplantıya devam etmek üze· 
re celseyı kapamı~tır. 

Bayan Afet, bugün "30 agustos Za· 
fer bayramımız .. olması dolayısile tol>" 
lantmın yapılamıyacagını bildirmiştir. 
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içişleri Bakanımı- r 

zın nutku 
(6ıncıdan devam) 

de Türkl<"rin elinde olması, Türkle
rin elinde güzelleşmiş bulunmasıdır. 
İstanbul büyük şöhretini ve güzelli. 
ğini t.'lbiatin lrnndisine bahşettiği ma
hasinden ziyade Türklerin diktikll'ri 
güzel eserlere medyundur. Türkler 
bu medeni ve bedii vazifelerini müte
madiyen ve mütezayiden yapmakta 
devaaı edeceklerdir.,. 

Dundan ~onra Dahiliye \'ekili ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sek. 
rete,.i Bay Şükrü Ka)a, Boğazların 
mahfoziyetinin devlete ve vatandaşla. 
ra verdiği emniyet ve huzurdan ve 
;;::. 'uin imar işlerinden ve ileri plftnı
nın tanzimi için arsıulu.-,al mütehas. 
sıs Bay Prostun tavzif ,tJildiğinden 

ve şeru:in daha giizelleşeceğ'indcn Yi' 

yurd.:;;('verlerin emellerinin tahakkuk 
edec~ğinden bahsederek elemiştir ki: 

"İstanbul en giizel devrini Afatürk 
devrinde yaşamı~tır. Zulüm ,.e is
tibdattan ve ecnehi iş:,ralinden bu de
vird~ kurtulmuş, medeni ve sosyal 
hürriyet ve terakkiye hu devirde ka. 
vuşmuş ve ileri hamle adımlarını bu 
devirae atmıştır. 

Bu devir gelecek ue_sillere sağlam 
temeller kuruyor. Şehrin tarihini bi
taraf olarak yazacaklar bugünkü Is
tanbulun, yakın krizin, yangıı;far fe
laketinin, hatta işgal facialanmn ya
kınlığına rağmen en iyi devrini ~im
di yaşamakta olduğunu yazacaklar. 
dır. Türk edebiyatının mühim bir 
de,·resi İstanbul a~kmrn ve güzel
liğinin ilham ettiği ince şiirlerle do
ludur. 

Enderun edebiyatı deyip ~e geçi. 
len nu şiirler, bu beyitler, bu ga1el
ler, bu kasideler halft hepimizin di
linde ve gönlündedir. Fakat itirar 
ctmc'c lazımdır ki o zaman lstanbu. 
lun o güzelliklerinden istifade eden
ler r.ck mahduttu. Memleketin bü
yük bir kL;.;mı Te Jstanbul halkının 
ekseriyeti imparatorluğun sarsılma 

Ye yıkılma güriiltülerinin hicran ,.e 
rztıra bı içinde idi. 

16 ıncı asrın sonlarından 1919 se. 
nesine kadar bu hicran ve ıetırap ek
:;ilrnl!rni~, daima artmı~tır ve bunu 
ela en çok duyan ,.e acısını çeken ls
tanhul olmuştur. !stanbulun farihi. 
ni yazanlar lstanbuJun vat.an emni
yetinden duyduğu vicdan huzuru. 
na Atatürk deninde kavuştuğunu 
tc.shit edeceklerdir. 

Valinin nutku 
(6ıncıdan devam) 

halkın hayatını biraz ucuzlatacak, 
ve tek yolun yükünü azaltmış olmak 
ve daha çok nakil vasıtalarının işle

mesine saha ve imkan vermek itiba
rile bir çok rahatlık getirecektir. 

Bu köprü ile İstanbulda on senc
dcnberi takip edilen köprü siyasetinin 
son merhalesine gelmiş bulunuyoruz. 
Bugün ömrü tabiisini henüz ikmal et
memiş olan biri Şilede öteki Yalova. 
da olmak üzere ikisi müstesna, yal
nız şehir hududu dahilinde değil, bil· 
tun vilayet hudutları içinde b r tek 
ahşap köprü kalmamış, ayağımızı 
bastığımız yerler beton ve demir sağ 
Jamhğı ile halkın emniyet ve rahat
lığı tamamen temin cdilmiatir. 

Takip ettiğimiz köprü siyasetinin 
bu en büyük eserinin diğer bir maz
hariyeti de, büyük Önderin eşsiz za
ferlerimizi ve kurtulu15umuzu birbi
rine bağlıyan büyük adına olmasın

da. f stanbulun hataskarına sonsuz 
bağlılığının yeni bir nişanesi olarak 
bir hayat ve hareket abidesi kurma
sındadır. 

Memlekete hayırlı olmasını temen
ni ederim. 

Valinin nutkundan sonra l~ işleri 
Bakanımız ve Parti Genel Sekreteri 
B. Şükrü Kaya bir nutuk söylemiş
tir. Bu güzel nutku diğer sütunları
mızda bulacaksınız. 

Bay Şükrü Kayanın çok alkışla

nan nutkundan sonra dışarıya ~ıkıl
mış, kazılan temelin ba!;:lına gelin. 
miştir. 

Bıırada temele konulacak kutuya 
iki sarı altın lira ile bir gümüş lira, 
iki yarım lirahk atılmış, evYelce ya
zılmış olan kağıdın altını sırasile Da
hiliy~ Vekili, lnhi...;arlar Vekili, Şe. 
hir meclisi azasından Bayan Safiye 
Emin, Saylav Bay Münir, eski Na
fia \'ekili Bay Muhtar, Vali ve Be
lediye Reiı:ıi imzalamışlardır. 

Kağıda şöyle yazılmıştı: 

"inşaat masrafı lstanbul halkının 
verdiği meteliklerle temin edilmiş o. 
lan bu köprü Ulu Önder Yüksek ...ıta
türk'ün nwnına izafe edilmiş, 1936 
sene.-ıi Ağust.osunun 29 uncu cümartc
si giinü saat on beşte temeli atılmış. 
tır. 

Bu kfığıt imza edilip kutuya atıl
dıktan sonra temelde hazırlanan be
ton yere konmuş, ilk olarak Yali ve 
Belejiye Reisi Muhittin Ustündağ 
altın mala ile harcı atmıştır. Bun. 
dan sonra Dahiliye Vekili ,.e Parti 
Genel Sekreteri de bir miktar harç 
atmıştır. 

hazırlanan şahmerdan .beton ka
zığı c;aktıkt.an sonra davetliler büfe
de şampanya. ve pastalarla izaz edil. 
mişlerdir. 

Gazi Köprijsünün inşası dünden ı 
itibaren filen başlamış bulunm:ıkta- 1 
dır. 

Bugünkü KUMBARA Yarın KASA, 
öbürgün BANKA olur. 

~ •t:_.,? • 
... .;1, •• Şirketi Hayriyeden • • 
Sabah ilk postalarnnızla Altın kum, Sütlüce, Rumeli Kavağı, Ana dolu Kavağı, Sarıyer ve Bey. 

koz ile diğer bilumum iskelelerimiz için gidip gelme fevkalade yuzde elli tenzilatlı seferlerimizin 
Köprüden hareket saatleri: · SAAT 

( ANADOLU CiHETiNE 6 10 
Pazar günleri ( RUMELi CiHETiNE 7 

·c ANADOLU ClHETINE 6 20 

Ilir şehrin tarihi ye hayatı yazı. 
lrrkcn objektif ve reaJi.c:t olmak, ha
kikati bulmanın yegane yoludur. Süb
jektif olarak yazanlar ruhlarının ve 
emellerinin esiri olmaktan kurtula. 
mazlar ve hakikati göremezler. Ek
seriya bunlar ya marazi ,·eya siyasi 
bir betbinlikle mah11durlar. Detbin
liklerinin zehirini ta~ıyan yazılar 
dü~nıanları Se\'indirir, dostları ,.e ---~------------

Diğer günler 
( RUMELi CiHETiNE 6 20 ve 7 10 

bilhassa rntandaşları rencide eder, 1 1 
tesiri hundan ibarettir. AS k er 1 i k 1 ş 1 er i 1 

Hadisat yürür, yürür. Ya nikbin. . 2 

Dadır. 

Gösterilmekte olan l'ağhet k~rşr sın ela zuhurat posta la rı 

BlmRBl!llmBBi ....... 
konulmRkt..ı clrr. 

\ •.; ~; ',' .. I . - ..,. / ! ~ ~ t • ı•' ı • • ' " • ., • •. '• ~ • '. 

dirler. O 7.amıın da hayalin sihrine 
kapılarak hakikatten uzaklaşırlar. 

Bunun da mahiyeti bir temenni ol
maktan ileri varamaz. Halbuki ben 
bilhassa hemşerilerime her iki tarza 
karşı da ihtiyatlı olmalarını rica e
deceğim. Bu bet bin yazılarla renci. 
de olanlara bir çeyrek ası 1• ev,·eı bir
birini ko,·a lıyan ~'rı·ç1r, Ak<ôlara.}\ Fa
tih, Cibali ve diğer büyük yangın. 
Iarın artık doldurulmaı;;ına imkan 
kalmadı denilen sahalarını gezmeyi 
taysfye ecier:.n . 

O, boş kalacağı iddia edilen geniş 
yangın yerlerinde eı;ki ahşap köhne 
evlerin yerinde şimdi taştan, demir
den, betondan glizcl ve kuvvetli bi
naların yükselmiş ,.e bütün o alanla. 
ı·rn Kapanmış olduğuı;u göreceklerdir. 
Ru llİnaların Türkler tarafından ya. 
pıldığına ,.c 'l'ürlden.• ait olduğ~na 
RCYİ nccek lerdi r. 

Yalnız bu manzara atiye emniyet
le bakıı.ca~ımızı isbat etlen madi bir 
delildir. lst.anbulun imarının· ve ~os. 
yal hayatının muhtaç olduğ·u anası
rın ~okluğunu bilirim. Zaman un
surunun yerini doldurmnk hi<: bir 
ga.} re tin ha~ranuyacağı hir iştir. 
Yalnız hepimiz şunu iddia ve isbat e. 
dcbiliri7. ki l.stanlıul mukadderatı 
~~'.kl~rin t<~r!hi ve talihi ile birleş~ 
tı~n gunden ıhbarcn her gün daha 
7-İyade güzelleş::niştir ye böyle devamı 

~~-~---------------~-----..,..-,~----------~---------ı Tüm askerW.: dairesi ba-§kanlıfjın
dan: 

1 - İstanbul mmtakasında (Yalo· • 
va barit:) bulunan Çatalca. Silivri, 
Beyoğlu, Fatih, Eminönü, Beşikta!'ı. 
Bakırköy, Sarıyer kazalarının 33~ 
doğumlu ve bunlarla muameleye tabi 
eratın askerlik meclisleri 1 eylül 936 

wııwgwp•sa -GECEL- GUNSEL- KIZ .. ERKEK 
Eski: lnJ<ılap 

VUCA OLKC LiSELERi 
Kuranı ve DlrektörU: Nebi oölu Hamdf Ülkmen 

dan itibaren açılacaktır. · 
2 - Alftkad::ı.ranm mensup olduk-

Kayıt muamelesine bnşlanmıştır. Cunıartesi ve pazardan batka her gün 10 - 17 arasında okula 
müracaat edilebilir. 

ları ve yahut mmtakalarmda bulun- ltbım•nmaamamı•m•IJ"lll:'*EZI» Cağaloğlu, 
dukları askerlik mcclisler'nc müra-

Y anıkıaraylar - Telefon : 
20019 -------1111 

caat ederek yoklamalarını yaptırmn
ları ilan olunur. 

edip gidecektir. 
Horvud \ 

lslanbul Magazin 
lstanbul GUmrilkleri Salış işleri 

Mildilrlttğilnden ı 
Istanbul, Türklerin bedii hisleri- , 

nin heyecanını taşıyacak ve onu fık. 
me gö-ıte:·ccek bir ~ehir olacaktır. 1 

Eylul 15 - 936 günü kapalı zarf usulile 61610 kilo toz ,ek 
Bu mecmua yeni bir şekildl' haf- satılacaktır. Almak istiyenlerin Münalcasa gazetesinin 24 - 8 

talık olarak inti<:nrıı ba5lam1ştır. llk . • ~ • ~ 
lstnnhul: ımlh, siikun, ~ity, irfnıı, 

medeniyet, sıhhat, ne-:;e ve zevh 
diyarı olacaktır. ,. e bun <lıın Tiirk le: 
ve TUrkler kadar herkes, Tiirldrrin 
mi:-afirpenerliği ve kanunlnnmızın 
geniş himaye n• miisnmnhası alt :nda 
btirade edecektir. 

nüshası 3 cylulda Türk!ycnin büyük D3tt günlü nüshasmdakı ılanımız1 cıkumalilrı ılan olunur. (383) 
muharrirlerin in yazıları ile Emel Şük ııı11ıııııııı11ııııııııııııııı111ıııııııııııııııı1111ıııııııııııııı11111111ııııın111uıııııı11U11lllt-.ııı11111ııllllllllluınııttlllHllllltımllllffllllltllmı!ffflll 
ran'ın yerli hikayesini ve bir çok gü- R• L F" .k K• 
zeı rcsim1cr1e sincmıı habcrıerini yük ıyaziye - isan • iZi - ımya 
lti olarak perşembe gUnU piyasada bu· 
lunacaktır. Yeni ı;el<ilde ı.;ıkacak olan 
bu ilk nüshayı mutlaka okuyunuz. Fi
yatı her yerde on kuruştur. 

Ve olgunluk dersleri: Türkçe, Fran sızc~, 1ngili,ce, Almanca, it•ly•n 

lstanhul her vakit cihan~ümul bir r 
beldedir. 1\'e mutlu böyle bir ülker:::, Dün Yarın 

Rusça - edebi, tlrihi rneıleki her tUrlü tercUmeler - gramer, tahrir, ticı 

mektupları, bankacılık, ve muhasebe derııleri: Kıyasi ve gayrikıyaai fiille 
"\ tasnif atı ve tatbikatile cümle te~kill ve eıath konuıma.lu: Kl.lvvetlnlıe gö 

sahip olan millete. Ne mutlu hurada 
oturanlara. Ne mutlu bizim gibi ara 1 

ve 

sıra geijp onu görenlere.·' 1 Bu kıymetli eserleri sonradan 
Bana I~tan bıı 1 Ye 1sta n bull ular 1 güçlükle ve daha pahalıya tedarik 

hakkrnda bu hislerimi ve görü!jl<'rimi 

Tercüme Külliyatı 

etmektense buglin taksitle almamZl söyfomek ,·esile~ini nr<liği için \'ali 

1 

tavsiye cderlz. 
,.e Belediye Reisine ve hclediyenin ----------------.:
sayın üyelerine teşekkürler ederim.,. 

16 büyük tablo üzerinde sonsuz mUka lemeler: 5 lisanla ihtiyacınız olan de 
!erden her mektebin imtihl'nlarmı d~ hazırhyoruı. 1914 ıeneaindcn be 
usulü tedris muvaffıkiyetile tanınan (Çemberlitaş kargııındaki yabana 
Diller ve riyaziye kız - erkek okulu) ecnebi mekteplerini aratmaı. birkı' 

derste sınıfta kalmak korkusu da brralcmat. Dersler huıuııi tek ve 
ayni eımf ve kuvvette olan 1, 2, 3, 4, S,6 kişile gündüz akşam gece de veril 
yor. 4 kişile dersi 30 kuruş - 6 kiJilik grupla dersi 25 kuruttur. Btıe?\Jer "' 
bilmiyenler her zaman kabul olunur. Haftada kaç ders lbımıa verilir. !tt 
yenler bütün sene devam ediyorlar. Direktör Ziya Çetinkay• 



~;·~: ··-:-.~ .... -;~~-~ .~ .... ~-'!~.'.:\. '"'.~t-·~:"·:~·~? ~~:4.ı ..... ~ .::-~~-~f--·'f.." ~ ·i<.ı····~f',r - ... 
' I• ' 't .', • , ' • 

• • • il 

Sıcak ve buna aıc 
günleri'n dostuduro 

Evinizde ona yer ayırmalısın z 

FRiGiDAiRE 
.Yuvanıza sıhhat, neşe, 
serinlik ve hayat getirir. 
FRiGiDAiREsiz geçen 
yaz günlerinizin neka
dar neşesiz olduğunu 
ona sahip olduktan son
ra anhyacaksınız. 

BOURLA Biraderler 
ve Şürekası 

Galata: Hezare..ıı raddesi . Beyu~lu i-;tikliil caddesi, An· 
kara: Bankalar caddesi. İzmir Gazi buhan ve SATİE' 

njn hütün,.şuhı!lerinde 

~---------------------------------l•·----·---------•l · ... ~Devlet. Pttmiryolları ve Limanliırr işlet11J.e ~ .. ·f~·; Açık eksiltme ilanı 
· ~ ' TT •J · .,..,. fı . ·. , . · -vmun1 · ıuares1 ı an arı · ,. · .:: -•.. ~ 

, • • .. I' 

Afyon - Karakuyu - Alsancak ve Afyon - Karakuyu - İ!!· 
Parta ve ıubeleri arasında itliyen yolcu katarlarının vakti hareket 
•ıı.atieri 1 - 9 - 1936 tarihinden itibaren değiştirilecektir. Yeni 
tarif ele re göre haftada dört <ıefa Al sancaktan Karakuyu tarikilt- Af· 
}'ona gelecek ve Afyondan hareket edecek d.oğru katarlar Afyonda. 
IConya. katarlarile buluıacaklardır .• Gene haf~da üç defa Aydından 
Afyona gelecek katarlar Ankaraya devam edeceklerdir. 

Bu münasebetle Afyon - Eskiıehir arasında işliyen 205/ 206 yo\
cu katarları 1 - 9 - 936 tarihin den itibaren hafada altı güne çı· 
ka.rılacaktrr. Fazla izahat için istasyonlara müracaat edilmesi ilin 
olunur. (607) (713) 

Her pazar günleri Haydarpaşa - Adapazarı - Haydarpaşa vt. ,, 
lı:mit - Adapazarı - İzmit atasında işletmekte olan gezinti trenle-

ri 30 - 8 - 936 tarihinden illharen lağvedilmiştir. Muhterem hal· 
kın malUınu olmak üzere ilan olu:ıur. (798) 

Akyazı askeri 
müdürlüğünden: 

kereste fabrikası 

Akyazı Askeri kereste fabrikasımn Kürtkırığı ormanından 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy - KöprOba1ı 

Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
Han telefon: 227 40 

iz.mir Sür'at Postası 
Dönüşü 

İzmirden eylülün 3 üncü 
perşembe günü kalkacağı ilan 
edilen postamız görülen lüzum 
üzuine lzmirden 1 eylül salı 
günü saat 21 de kalkacaktır. 

Nafia V ekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan İş: A nkarada itfaiye meydar.mda rta 

mektep binasında yapılacak fos se ptik tesisatı. inşaatın !ahmin edi
len bedeli 9043 lira 65 kumştur. 

2 - Bu işe ait şart.l'ameler ve evratt şunlardn: 
A - Eksiltme şartnamesi . 

B - Mukavele projes~. 
C - Hususi şartname. 
D - Keşif cetveli, ~:Isilei flat cetveH. 
E - Proje. 

(814) lstiyenler bu şartname ve evrakı 45 kuruş bedel mukabilinde 
_____________ _. yapı işleri Umum Müd;.irlüğünden alabilirler. 

!stanbul 6 mcı icra memurluğun
dan: 

Bir borçtan dolayı merhun ve pa
raya çevrilmesine karar verilen muh
telif cins ev eşyası 1-9-936 salı gü
nü saat 12 den 14 de kadar Feriköy 
Türk beyi sokağı 59 No. 1ı apartıma
nın önünde açık arttırma ile satıla

cağından talip olanların yevmi mez
kiırda satış mahallinde hazır bulunan 
memurumuza müracaatları ilan olu-
nur. (17874) 

3 - Eksiltme 4 - 9 - 936 tarihinde cuma günü saai: 16da Na
fia Vekaleti yapı işleri ıeksiltme o dasında açık eksiltme usulile ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gİ'!'hilmek için isteklilerin 679 lira muvakkat te
minat vermesi, bunda:ı ba~ka aş ağıdaki vesikaları haiz olup gös· 
termeJi lazımdır. 

1 - 6 - 936 tarihir.den sonra NafiJ. Vekaletinden almmı~ ehli
yet vesikası. 

Tokurcundaki §ubesine yapbraca ğı tomruk ve kereste nakliyatı is· ZAY! 

5 - istenilen vesilta ~arın yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu Reisliğir:e makbuz 
mukabilinde verilecektir . Posta ile gönderilecek zarflarm nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kad ar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kap 'hlmış olması lazımdır. Postada t' lac,\k ge-tekliıine ihale edilmiş ise de 2490 sayılı kanunun yedinci madde· Seyrüseferden aldığım 3213 nu-
cikmelt:ri kabul edilmez. (456) (439) aindeki kayıt ve şartlara göre ila natı yapılmamasından ihalesi bo· maralı araba plakamı zayi ettim. Ye-

2~m~ ff 20a~d~936 ~rihlndenitibMenyi~igün müd~tle n~~i~a~~md~esk~cin h~mu-~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-

Yeniden kapalı zarfla ekıtiltmeye konnıuştur. yoktur. 
Eksiltme 11 Eylül 936 cuma günü saat 14 de Adapazarı mali- Halıcıoğlu arabacı Ohanes (17876) 

Ye dairesi binan içinde yapılacaktır. , ' 
Nakil edilecek tomruk ve kereste (6000) M. 3 dır. Ve beher Yakacıkta satılık 

llletre mikabının muhammen bedeli (285) iki yüz seksen be§ kuruş· 
tur. Muvakkat teminatı (1?.83) liradır. 

istekliler istenilen teminat mektup veya makbuzları ile betli 
&ünd" saat 13 de komisyona kapalı ıarflarını vermeleri ve şartna
rrıeıbi görmek istiyenler Adapaza rında askeri kereste fabrikası yol-
lama memurluğuna müracaatlan. (643) 

arsalar 
Ya.kacı~n en güzel yeri olan Sa

natoryom caddesinde gayet ucuz fi. 
yatla satılıktır. 

Arzu edenler Şeref otel müste
cirine müracaat. 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden: 
J.O Ağustos t~rihinde miic.akuası ılan edilen S -ıema makin'C'leri 

ve saı ı ma)zemenın miinakasa günü bazı firmalar ·tarafı.ıdan bu 
müddet zarfında •eklif yapılamıy;!cağı anlaşddığınci . ı . ve 'la.rtn&me· 
de bazı tadilat ya~ı~dığ.ndan dolayı 15 - 9 - 1936 tariblnt: kt. dar 
temd.1 edilmittir. 

Yeni şartname!e:r 5 - 8 -- 1936 tnribinden itihr-!ren Anlrn ada 
C. H P. genel sekreler!iği ve i,tanhuld' C. H. P. ihönkı.ruı l:c. iian· 
hğı tarafından panaız .>hrak verilecektfr. (111) 



ABONE ŞARTLARl 
Yıllık e •7hk ıs aylık A1fllı 

1ııo uo m ııo 

Yabancı yerlere ı.sıso 730 &00 ıso 

Poeta blrUğiııe l 
glrmtyen yerlere~ 180 8llO GOO 18tl 

Türklyenln ber posta merkeztnde KURUN"a abone ya.zılu. 

YAZJ VE YONETIM YER/: 

I.stanbUl. Ankara Caddesl ( \' Ali.1'1 yurau) 

pdare: 
l Yazı lşlerl: 

relefoo 

felgrat adresi . 6UUUN 

Posta ıru tusu No 46 

24370 
214ılll 

lstanbU.I 
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lzmir fuarını ziyaret ~ -==-' 

~ Şirketi, Hayriyeden: ~! etmek istiyenlere 
~ ~ - E } ••} •• • k • • ç b = Denizqolıarı İşletmesi müdüriüğünden: 

; ,v u un ı. _ıncı a şam a günü ~ı sergiy~::;:!:il::,,:::ii:t:;:~;:;: ~~;:~k :~~:~ ı:~:::e~;t~ ' B - ğustos 936 pazartesi günü saat 15 de IZMIR vapuru İstan· 
§§=:: aı<şam şı ın ogazın en şen ge- ~ buldan kalkarak doğru lzmire gidecek ve fuarın açık bulun· 
= duğu müddetçe İzmirde ziyaretçi lerir. •kametlerine tahsis edi 

~- ~ ces i lV' eh tap - us iki - şiir ~ lecekt~~purda kalacakların ehven bir surette her türlü istir'ahat· 
~ leri düşünülmüş ve geminin kara ile duğru irtibatı temin edil· 

, _ Şirketimiz geçen ay yaptığı mehtap aleminden aldığı büyük tecrübe ile bu defa sayın halkımızın ~ miştir Vapurda yatmak ve yemek istiyenler fiatlar hakkında 
-= tam huzur ve istirahati, eğlence programım görebilip işitebilmesi için lazım gelen tertibatı almış, arzu 53 İstanbul acenteliğimizden izahat alabiıirler. 
- edenlerin eğlence nihayetine kadar kaımıyarak daha erken avdetlerini de temin etmiştir. ·· Bu münasebetle İzmirde gidip de bir kaç gün kalarak 
~ Musiki: Başta kıymetli san'atkarxmız Bayan SAFİYE ve yük~ek musiki üstatlarımızdan Bay SA - =ı dönmek istiyenlere kolaylık olmak üzere ağustosun 29 uncu 
: DETIİN ve KEMAL olmak Üzere memleketimizin en yüksek sazende ve okuyucularından mürekkep ~ cumartesi günü lstanbuldan kalkacak olan İzmir sür'at postası-

1 ktır ::::::::: nm 31 Ağustos 936 pazartesi günü yapacagwı avdet seferi bir de· 
~ oaca . -
e Hoparlörler Boğaziçinin bütün iki sahilini latif musiki nağmelerile çmlatacaklardır. ~ faya mahsus olmak üzere eylüli!n 3 üncü perşembe günü saat 
!!! Yeni neslimizin en kudretli şairi Bay FARUK NAFlZin Boğaziçi sevgisini söyliyen bir şiiri bu gece _ 16 ya tehir edilmiştir. 
:= için bestelenerek notaları tabedilmiştir. Bu nota tenezzühe iştirak buyuran zevata vapur içinde tevzi edi- ~- Fuarı ziyaret etmek istiyenlerin bu kolaylıklardan istifa = lecektir. "== de etmeleri ilan olunur. (627) 

: ~~~bü~~S~~~~re~~~a~~~~~~n~un~~ = ·i~ij~jj~~~~~~i~~jij~~~;~~~~~~~~ 
E§ ve Göçmen isimlerini taşıyan çok cazip ve milli eserleri okunacaktır. ~ 11 
~ Musiki grupunu hamil olan araba vapurunun renk, renk elektrik ziyalan bu musiki ve mehtap ale· ~ 
m mini bir kat daha canlandıracaktır. = l!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!~!!!~!!~! 
~ Saz heyeti ile hareket eden araba vapuru saat tam yirmi birde Bebek kanalından geçerek Haşim :x:: Şartnamesi mucibince nısfı 10 18 ve nısfı 18 ; 50 eb'admda lUtJ 
~ paşa yalısı önünde kendisine iltihak edecek diğer vapur kafilesini bekliyecektir. ~ ton kriple maden kömürü 31 - VIII - 1936 tarihine rastlıya 
= Bütün vapurlar musiki heyetini hamil araba vapuru ile birlikte hafif seyir ile Yeniköy iskelesi hiza- =: pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklileri 
~ sından Beykoz parkı önüne giderek orada bir saat tevakkuf ettikten sonra saat 23 de Beykozdan kalkarak ~ şartnameyi görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olun 
= 23,30 da Büyükderede Beyazpark önüne gelip bir buçuk saat kalacaklardır. -= günde % 7,5 muvakkat teminat parasiyle birlikte Kabataşta Lev 
~ Bilhassa bu iki tevakkuf hengamında musiki heyetimiz ba~ta Ba~an SAFiYE olduğu halde bütün ___ zım şubesindeki Alım satım komisyonuna müracaatları. (674) 
~ varlıklarını göstereceklerdir. = 
-- * * * 5" 

= Vapurların seyir ve hareketleri esnasında bir kazaya mahal kalmamak için bu mehtaba sandalları ile =~ 
: iştirak edecek zevatın yalnız Beykoz ve Büyükdere koylannda evvelden toplanıp kalmaları ve vapurla - ~ 
~ rm arkalarına sandallarını bağlamaktan içtinap etmeleri sureti mahsusada rica olunur. = 

* • * § 

~ lstanbulun muhtelif semtlerinde ve Boğazın iki tarafında oturan muhterem halkımızın bu mehtaba ı==: 
;;: iştiraklerini temin için 8§8ğıda gösterilen seferler tertip edilmiştir: = 

= • - 74 numaralı vapur saat 19,20 de Beykozdan hareketle sıra ile Üsküdara kadar bütün Anado· 53 

=.; lu iskelelerine uğrayarak Üsküdardan, 
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yazılı basküller şartnameleri .:nuc1 hince açık eksiltme suretiyle satı 
alınacaktır. 

il - Eksiltme 10/ IX/ 936 tarihine rastlıyan perşembe güm: s 
at 15 de Kabataşta levazım ve mübayau şubesi binds•ndak! alını f 

tım komisyonunda yap.lacaktır :! 2 - 66 numaralı vapur saat 20 de Y enimahalleden hareketle sıra ile R. Hisarına kadar bütün is - = 

~ kelelere uğrayarak R. Hisarından, -
E§§ 3 - 68 numaralı vapur 20, 15 de Köprüden hareketle Beşiktaş, Ortaköy, Arnavutköy ve Bebek- ~ 

111 - Kanunen eksiltmeye gire bilmek hakkını haiz .'.>lan istekl 
lerin şartnameleri !)arasız almak üzere her gün ve pazarlık için d 
tayin olunan gün ve sdatte o/r 7,5 muvt>.kkat güvenme para.sı ,,(s 

~ 322 li" a ile b1rHkte yukaı:ıda sözü geçeı, konıisyona geln.elc1 i lizı 
_ dır. (40) 

~ -
=== ten, c::=t 

i!!3 

~ s 

4 - 65 numaralı vapur, 20,30 ela Köprüden hiç bir iskeleye uğramaksızın doğru Bebeğe giderek, 
Cümlesi 27 numaralı araba vapuruna iltihak edeceklerdir. 

= 
B'§ 

işbu vapurlarda gidip gelme vapur ücretleri herkes için bilaistisna 37,5 kuruş olup pasolarla fotoğ
raflı ve hususi tenzilli kame ve kartlar muteber değildir. Ledelhace zuhurat postalar bu şerait altında kal· 

dmlacaktrr. 
52 
§3 

l!ii!55 
1§ Vapur büfelerinde mutat fiat dahilinde ihtiyaca kafi yiyecek ve içecek bulundurulacaktır. 
~ 71 numaralı vapur Köprünün Üsküdar iskelesinden saat 20,35 de kalkarak doğruca Bebekte kafi -
e= 
Eri§ leye iştirak ile bahri alayın tam ortasında ahzı mevki edecektir. = Bu vapur için ancak beş yüz bilet satılacak ve gidip gelme 3 7 ,5 kuruş bilet ücretinden başka 20 
~ kuruş munzam bir ücret alınacaktır. 

! Büyükderede eğlenceler bittikten sonra :aa: bi;de 66 ve 74 numaralı vapurlar geldikleri gibi Rume-
li ve Anadolu cihetindeki iskelelere uğrayarak yolcularını çıkaracaklar ve 71 , 68 ve 65 numaralı vapur -

~ larda bulunanalardan, istiyenler Boğazın muhtelif iskelelerine uğramak üzere hazırlanan diğer bir vapu-,,,.,.. 
5 ra nakledildikten sonra bu üç Vapur 27 numaralı araba vapuru ile birlikte Beylerbeyine giderek saray ö-
= nünde bir saat kadar festivale iştirak edecek ve sonra Köprüye avclet eyliyecektir. 

-- r----••E!la11m• Dün ve Yarın neşr1yatı --~---dll 

; 1 İ ~9 uncu;a~ 
~ı 
~I = <=== 

-

Mc;;hur Paulhan'in derin tctkikatının Naci Ecer kalemile çok iti
nalı tercümesidir. Eserin felsefi değeri hakkında ne söylense azdır. 
Hararetle tavsiye ederiz. 

Fiatı 50 kuruş - Tevzi mahalli YAKIT kütüphahanesi 
-~ ,:ta; QMIMSN 

Betonarme köprü inşası eksilme Hanı 

= DiKKAT: Çarşamba akşamı Salacak parkında yapılacak Udi Muallim FAHRi gecesi, arkadaşları - ~ 

\m;~~~:~;;;;~;=.:;;;;.;;l~ma hırakılm:.Wmmm-•~m~ 
Nafıa Vekileti 

~ . ,,,.. . . 
iSTiKLAL L SES --·- DiREKTCRLDGDNDEN : 

1 - tık, orta ve lise kısımlan için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına başlanmıştır. 2 - Kayıt için hergün saat 10 dao 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. _ ı 

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe alınacak
tır. Okula girmek istiyenlerin bir §n evvel müracaatları tavsiye olunur. 

4 - Eylfılün on beşine kadar kaydını yeniletmiyen eski talebenin müraccıatlan kabul edilmiyecektir. 

Şose ve Köprü!er :f eisliğinden : 
Maraş vilayetinde Kayseri - Maraş yolu üzerinde 91.500 lir' 

keşif bedelli Alikaya - Suçah ve Tekir köprüleri inşaatının kapa. 
zarf usulile eksiltmesi 16 - 9 - 936 çarşamba günü saat 16 da 1'11' 
fia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme Komisyonu odasınd 
yapılacaktır. 

Ek~iltme şartnamesi ve buna mü tef erri evrak 457,5 kuruş 111 

kabilinde Şose ve Köprüler Reisli ğinden alınabileceği gibi istiyesı' 
ler bu şartnameleri Maraş Nafia Müdürlüğüne müracaat ederek S~ 
rebiliıler. 

Muvakkat teminat 5825 liradır 5 - İstiyenlere kayıt şartlarını bil diren tarifname gönderilir. Şehzadebaşr, polis karakolu arkasında 

•••••lllllliı•••ıılllllliııı•••••••Telefon: 22534•••••••••••••••••1 Eksiltmeye girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüs1' 
sında Ç!kan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesik,.ı 

•••••••••••••-. nı haiz olmaları. Saraçhaneb••• Horhor caddesi 

HAYR.YE LiSESi 1Gündüz1 
Miiteahhit bizzat mühendis ol madığr veya bir mühendisle beri* 

her bu işe girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığında betonar.Oe 
bir köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. Ana • ilk • Orta • Lise . Tam devre 

Okulumuz bu yd eördüğü teveccüh ve rağbetten dolayı ilk sır.ıfla.rdan itibarc.n yabancı dil tedrisatına yeni biı Teklif mektuplarının 16 - 9 - 936 çarşamba günü saat 15 ,~ 
teşkilatla mühim bir istikamet verilmiştir. Kızlar kısmı ayn bir dairededir. Mektebin hususi otobüsleriyle nehari kadar Ar.karada Şo~e ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 
talebe her gün evlerinden aldırılır. İstiyenlere tarifname gönderilir. (624) (750~ 

-. Kayıt için her gün saat 10 dan lR ya kadar direktörlüğe milracaat edilmelidir. Telefon: 20530 
................................................ ıfJ' I Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A. SevcngD 


