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Güneş .. Dil 

Teorisinin ana hatları 
Kvrwltayda dün B. lbr.ahim Necm; Dilmen, Bayan 

Vecihe Kllıççıoğlu tezlerini okudt.-tlar 

Uçüncü Dil Kurultayı geçen iki yıl 
içinde sarfedilen emeklerle elde edilen 
neticeleri birer birer gözlerimizin öniı • 

I 
ne koyuyor. Ve her ıeyden evvel 'Söy -
liyeyim ki toplu ve metodik bir çalış -
marun mabıulü olan bu neticeler karıı
aında derin bir takdir hissi duymamak 
ınUmkün olmuyor. 

DlMc,icuuıltayın jlk Dinil ~ 
bahçe aalonlarına girerken her daveali
nin eline .kÖC.man birer paket verildi. 
Bu pake.tler Türk Dili Araıtırma Ku -
rumu tarafından iki yıl içinde yapılan 
tetkiklerin sadece bir parçaaını teıkil 
ediyordu. Hakikat halde geçen yıl iki 
yıllık gayretlerin verimi sadece bunlar
dan ibaret olsaydı yine iftihar ve mem
nuniyetle karıılanacak bir muvaffaki -
yet diye teWd:i 91unabllirdi. -

Hiç §üpbe yoktur ki-milletçe"mah 
olduıumuz ıeylerden biri toplu ve me
fodik ıu11tte çahımaktır. Memleketi -
.mizde fert olarak bir çok değerli, bir 
çok kl)ı;_li~~~ j~r vardır. Fakat 
her biti kendi baıma •ynrayn bfru 
kıymet olan bu insanlar bazan bir ilınt 
maksat iÇin bir yere toplandığı vakit 
arzu ediltn netice afmamaz. ÇünJri\ bir 
:.:ere toplanan kuvvetl(r salıfırken mU.
"'•t ve menfi elelstn~ Jruvv~~# bi
l'! birlerini inıha ~ &iQıi biribiılıtri • 
rıin Jrıymetlerlnl dGtUrür· Bundan_d• 
layı uzun e1t2eklerin yckQnu da aıfır, ya
hut sıfıra yalmı bir ıey ohır. t;ünldi ça- r 
lrtımlar iyi tanzim edilmemi§,, banU -
nn biribirlerini wııı~lama11 için icap 
eden prtlara yer verilmemiıtir. 

Halbuki Türk Dili Arattırma Kuru
munun her iki yılda 1'ir defa kurultay 
önUne kofdıtiu ilmi araftırmalar mah
~e dikkatle baktıkça JÖzlerd~ e
J, n iyeH bilyilyen bir manzara alıyor 
Tel ~e kadar elde edilen neticelere • 
~ yann hakkındaki ümitlerimiz 
!tir bt daha ai'tryor. 
. Titri dilinin JQgat kitaplarına girme
mit kelimelerile tam bir sözlük vücu -
Cfa getirmek ihtiyacmdayız. A-
& li.zleri, halk edebiyatı e • 
Mrteri, mıy11ır, ldetıler. -ıibi Türk 1 

.-cudiyetinin dapuk duran ve yap-

ı•""* için .fiı.zdan •iut ııaldolıµı • 
- - aeJtn ~ulleri anca"k ba1-
Je ~. w ifte toplanıyor. TUr-
Hn -.,. medeniyetini 79fethir ve 

ASIMUS 
(Sonu Btr. 1 Si. .J) 

(Yukarda) Atauırlc, Londra büyük elçimiz Btlll Fe.tlıl Oklf'U' w KtUtüı 
Balianı Saffet ankanla blrlUcte bir celee QnllUUI& 

(Drtida) Batkan mklıllıule BQ/IGn Alet, eoluadG 11elareter Bagan 
Zerrin Dilmr.n, ve hitabet küraW11tk Ankara DU Filkülleatlnden Btq/tlll 
Vdıe Kılıç~ıoğliı. 

( Alltıa) DU Kurrmw genel Hk~ri aaglav Ba.g /brahim Necmi DOnum 
~zinl örnekler1'! izah diyor. (Yazım 6 ncı sayfada) 

Karikatür sergisi açıldı 1Abdülkerim 
Kaçtı! 

Fasla General Frankofa 
karıı JSfOft niı çıka_cak? 

.-~v.yare Po•t••ı 
18TAN8UL 

ÇARfAMlaA 
j Parasız-,;,,,;;-;;.-
1 kuponu 

28 
AiİUSTOS 

t93a 
1 

Bu lnlpoadu yedıaOO lSir'llc· 
dren okuyucumu KURUN dha 

( 

toruna kendinJ paraaa muavr 
ne ettirebilir. 

** ı ..................... h .................... -1 
rn 

26 Aq us tos 
Yurdu kurtaran büyük taarruz on 

yıl evvel bugün başlamıştı 

Dokuz eylülde 
lzmiri alarak Ak
deniz kıyılarında 

Tiirk b&:rrağırn 
da-lgalanchran or""' 
dularımız bundan 
oıİ dört ' sene ev
ve 1 bugün büyük 
taarruza başlamış 

lardt Bugün a he 
yecanh giinün de
vir senesini yaıı-

26 Ağustos Türk 
tarihinde büyük 
bir muzafferiyetin 
başlangıç tarihi
dir. Bu tarih ebe
diyyen hatıraları-
mızdan silinmiye-
cek, her sene ıı.ay
gı ft ~.reca n la 
hatırlanacak. kut-
1ulanataktır. 

26 AiustoS ' la
atruza o r.aman 
bir ay effe1inilen 
teııbit edihnfştf . 
Bütün ordu gizli 
emlr1erle 26 Ata.~ 
tos için çahşıyor
da. 

25 Atuıo.ak1 
pmında 11 piya
de ve iç İliivari 

t 

~ ~J1JIJ# ~ K-.J~.fiD ~ lıumGılto 
'7QdA .... B-**' ,_,_,,.,.., a•~ .. ,. ,..,,..... 

Karalüsar dan eıwel "°"""" '1tr gflfU ıwnürule;. 
cenubunda .Akarçay ile Ahi dağları bu ateş yağmuru Jzmirin abndıtı ta· 
a1'881Dda toplanmıştı. rihe kadar devam etti. 

Bafkumandan büttln maiyeti 11• 9 Eylüle kadar stlren harp bir 
Kocatepeye gelmit, bittin hazırlık- kurtuluş hubl oldu. 
ların hazır oldaiunu &örmüştü. 26 Ağustos günü döğüşe kalkaa 

26 Atutos sabahı 5,30 da TUrk süngtllerin giietercliti yal, yabancı bir 
htlarınclan ateş yajmıya baı,ladı ve fatflAdan kurtulma yolu oldu. 

Veznedarı öldürenler 
idama mahkiim edildiler 
Aptullah'ın cezası 24, Yunus'un 
cezası 10 ytl ağır hapse çevrildi 

Vesile'yi öldüren Vegsel de 75 gıl alır hapse 
mahktim edildi. Haligeri Hereti'i.e söodiiğii 

Ju,.kkinda zabıt tat uldu 

Geçen kıt bir gece Ayuağada Ga
lata Postahanesi Vemedan Hüseyin 
Hüsnüyü, Postahane kasasını soymak 
makaadiyle cebinden anahtar almak 
için tabanca ile öldiirmekten auçlu 
Abdullahla arndaıı Yunusun ve bu va· 
kada fer'an ilitili olmaktan suçlu llil· 
klfatın durupnalan, İstanbul Alırceza 
hak yerinde karar ufha1ma ~ 

Karar, dün 884lt on ~:IMJl .... t! 
~tir. Halt yeri heyetini Ahmed 
Bürhancddin ve Ihsan t~ "c 
deiumumlliği Kitif temail ediyordu. 

Suçun para için ve tasar·ıaıu• 
lflendili aabit olmUftw'. Abdullah. 
iitcn ceza kanununun 450 inci ma 
linin 4 Uncil ve 7 inci bendlerine 

. (Lfıt/• MllJl/tı1J1 ~) 
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1 SC)N- HABE~LER 
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A vrupada yeni bir karışıklık 
Tehlikesi baş gösterirken ... 

Abdülkerim 
Kaçtı! 

Fasla Gene1el Frankoga 
karşı isgan mı çıkacak? 

Paris, 25 A. A.) - Matin gazetesı 
nin menba göstermek3izin neı~ttiği 

bir habere göre, 1926 ı.nainden. btri 
Fransız hükum,ti tarafından Reunion 
Adasında mahpus ve menfi bulunduru· 
lan Rif'li Abdülkerim Adayı terlcetmiş 

ve bilinmiyen bir yere kaçmıştır. 

Japonya 
. Sovyetleı e ve Çine karı 

Siyasetini 
değiştiriyor 
Tokyo, 25 (A.A.) - Eski dı§. 

bakanı B. Şigimetsu Japonyanın M 
kova büyük -elçiliğine tayin olunmu 
tur. 

Almanqa 1 milyonluk ordusile sulhu 
temin ettiğini söylüqor FRANSIZ HüKOMETi TEKZİP . 

Domei ajansı bu haberi verirken, 
Şigimetsu'nun Japonya - Sovye 
Birliği münaısebatma büyük bir i 
getirmesi ümidini izhar eylemekte 
B. Şigimetsu'nun vazifesi, Japon bü 
elçisi Kavagoe'nin Çin - Japon m" 
sebctlerini tamamen degi§tirecck bit 
re bulmak üze~ mare~al Çan-Kay
ile müzakelerdc bulunduğu bu srrala 
da bilhassa çok ehemmiyetlidir. 

EDİYOR 

Fransa da A lmanyaya karşı tedbirler almıya başladı 
Paris, (A.A.) - Müstemlekat ba • 

kanlığı Abdülkerimin Reunion adasın
dan kaçtığına dair Matin gazetesinin 
istihbaratım tekzip etmiştir. 8erlin, 25 (A.A.) - Almanyada( 

askeri hizmet müddetinin arttırılma
sı, Almanyanın bir milyonluk bir or
duya sahip olmasmı temin edecektir. 

Hali haıırda Alman ordusu tak
riben 600.000 kişiden mürekkep olup 
bunun yarısı kur'a efradından müte
şekkildir. 

Paris, 2:5 (A.A.) - Resmi mahafil, 
l.spanya işlerine müdahale edilme
mesi h!kkııtdaki tekliflerin Alma.nva 
tarafından kabulü dolayısile memnu
niyet iıhar etmektedirler. Bununla 
heraber bu memnuniyet hissi, Alman
yada askerlik müddetinin arttırılma
sı yüzünden biraz kuvvet ini kaybet
mektedir. Çünkü bu müddetin arttı
rılmaı5t Anupanın hayatına yeni bir 
huzurluzluk unsuru ithal etmektedir. 

SULH EMNll'ET ıtf,,T/NA 
Berlin, 2:l (A.A.) - D.KB. ajansı 

bildiriJ or: 
İhtıyati tedbir baı;;lığı altında Yoel· 

k cher Beobahte gazetesi ne~rettiği 
hır maknlede faal askeri hizmeti bir 
ene ) erine iki sene olarak tanzim 

eden emirnameyi tahlil etmekte ve 
Alman3 a) a komşu olan hemen hemen 
hUtUn memleketlerde bu zihmetin 
ır S(!neden fazla olduğunu kaydl'l· 

mekt(;dir. 
Gazete, Alman~ anın hu ha re keti 

ıle oteld memlr.ketlcrin hattı ha:-e-
1 dlrı uymaktan başka hir ~y )ap-
1'1.ndıgını yazmaktadır. Alman hüku· 
meti t.:ırnfından alınmış olan tedbir 

bütün millete pek haklı olarak bir { 
emniyet ,.e rahatlık tesiri vermekte
dir. MilJonlarca Alman, umumi har
bin facialarını yaşamışlar ve bu faci
aları unutmamışlardır. 

Bunun için aldığı bu tedbirden 
dolayc Almanyanm ha rbcuyanc · bir 
maksat takip ettiği söyJcnıri'ez. Çün
kü Almanya asla harp istemez. Al· 
manya ancak harpten kendini muha
faza etmek arzusundadıı . Ye ouun 
içindir ki hu gibi ihtiyat tedbirleri 
almak mccburirctindcdir. Sulh şim
di A !manya i<:in her zamankinden da
ha sağlam hir ~ekildc temin edilmiş 
buluıımaktadır. 

FRANSA l>A TEDBiR ALIYOR 

Paris, 2:; (A.R.) - Havas ajansın
dan: 

Baş,·ekil ile hariciye Ye milli mü
daffaa nazırları ve ihtimal kara ve 
deniz erkanı harbiye reisleri, Alman
ya nın son kararı üzerine tehaddüs -
den vaziyete karş koymak üzere alın· 
haş rnuktazi teknik tedrihlcri tatbik 
etmek üzere imkan ha.o;;ıl olur olmaz 
bir toplantı ~apacaklardır. 

Fransa hükumetinin Berlin hüku
meti nezdinde hir güna protestoda 
bul unmıyacağı, doplomosi yolu ile 
hiç bir te~ekküs icra ctmiyece~i ya l
nız kendisi için başka türlü t ahaffu7. 
\'asıtaları bulmak hakkını muhafaza 
edeceği zannolunmaktadır. 

BiR YANDAN DA SiLAHLAR/ 
BIRAKMAKTAN BAHSEDll'OR 

Paris, 25 A.A.) - Sosyalist Popü
ler gazeatesi, Almanyanın vermiş 
olduğu kararın ehemmiyetine işaret 
etmekte ancak Fransanın yeniden si
lahları bırakma tekkliflerinde bulun
masını tavsiye etmektedir. 

Bu gazete diyor k i : 
Silahlanma yarışı çok mühim bir 

merhale a!;'maktadır. Bunun akisle
rini ve neticelerini tahmin etmek ko
laydır. 'Milletler bu yanşa bir niha
yet vermek için gayret, büyük bir 
gayret, ı;;on bir gayret sarf etmelidir. 
Gayesine erişmek içi n hakikaten mü
essir olan şu çareye baş vurmaktadır

lar. Silahları tedrici olarak ve kon
trola tabi tutul mak surct ile azaltma
ğa matuf bir mukavelename vücuda 
getirilmesi. 

Halk~ı lar cephesi hükumeti, cihan 
efkarı umumiyesi ni teyakkuza davet 
etmek ve onu sulha hadi m olacak şe
kilde seferber eylemek hu ·usunda 
herkesten ziyade salahiyet tar \C ica
beden vasaite malikti'r. 
FRANSA FAALiYETE GEÇIJ'OR 

Paris, 2:l (A.A.) - Mi1liyetpen-er 
mebuslardan Laurent, Almanyanın 

askerlik müddetini bir seneden iki se
neye çıkarması üzeri ne hasıl olan va
ziyeti tetkik etmek üzere parlamento 
ordu komisyonunun derhal içtimaa 
dantini mezkur komisyon reisinden 
istemiştir. 

GENERAL FRANKOYA KARŞI 
İSYAN MI? 

Berlin, 25 (A.A.) - "Deutsce Allge· 
meine Zeitung" gazetesinin Paristen 
öğrendiğine göre, resmi tekziplere rağ· 
men Abdülkerim Fasa gitmek üzere 
Fransız makamatmın yardımı ile menfi 
bulunduğu adadan çıkmıştır. Bu şa • 
yialar, general Frankonun arkasında 

Fas'ta isyan çıkarılmak istenildiğine 
dair İngiliz News Chronicle gazetesi • 
nin istihbaratını teyit etmektedir. 

Sovget tetlı.işçileri 
kurşuna dizildiler 

Moskova, 25 (A.A.) - Hiyaneti va
taniye ma.hkumlannın 16 sı da bu sa· 
bah kurşuna dizilmişlerdir. 

Ekonomi Bakanımız 
şehrimize geliyor 

l:mıir, 25 (A.A.) - Çeşmede bulun
makta. olan Ekonomi Bakanı Celil 
Bayar bu sabah lzmirc gelmiş icap e
den incelemelerde bulunduktan eonra 
Ankara vapurilc İstanbula. yolla.nmI§· 
tır. 

Zonguldak ta 
Atatürk günü 

ispanyadaki kanlı ihtilal 

Zonguldak, 25 (HU8Usi - Yarm 26 
ağu1?tos Zonguldağın Atatürk günUdür 
Atatürk, o gün Zonguldak toprağına 
uyak basmışlardır. Zonguldaklılar, bu 
tarihsel günlerinin yıldönüınü i~in bü· 
yük gösterilere hazırlanmaktadır. Par 
tj ve Halkevi tarafmda.n zengin bir 
program yapılmıştır, O gün &yni ze.. 
manda. Zonguldak vali ve Parti baş
kanı, Halit Aksoyun Zonguldafa geli
şinin dördüncü yıldönUio.Udür. Atatür
kün geldiği günün uğur ve fcyzilc işe 
ba§hyan H. Aksoy, Zonguldakta çok 
zengin eserler yaratmıştır. 

Nihayet sona , eriyor mu ? 
Mütareke için riıüzakereler başladı 

Asiler Saragossa önünde bozguna uğradllar 

Atatürk günü, Büyük Önderin ma
d~n bölgesine ~lcrck kömürlerimizi 
incelemeleri hıttmuıın ı kullamak ve 
kömür sosyetelerinin o güne raatlıya.n 
temel atım ve a~ım t6renleri a.nıtlannı 
yaşatmak için, bu bölgede de şcnlikltr 
yapılaeaktır. 

idama mııhkum edilmiş, ancak suçu .Jl· ı Madnt, '25 (A. A.) - Harbiye ne- MÜTAREKE iÇi N MOZAKER&LERE 
zareti tebliğ ediyor: BAŞLANILDI 

Jerken 18 yaşını bitirip 21 yaşrnı bitir- HUklımet kuvvetleri, Saragossa - Londra, 25 (A. A.) - Mornin& Sovyetler Birlijinde 
Tayyare Bayramı medigi kaydiylc, 56 ıncı maddeye go 

dan hareket etmiş ve mezkür şehir ct
re cezasr ölüme bedel 24 Yıl ağrr hap· 
""l çevirınittir. Amme hizmetlerinden rafında muhasara hattını yarmağı:ı te· 

§Cbbüs eyleme iş olan ihtilalcileri hezi-
'üebbcden memnu kalacak, ceza müu· 

mete uğratmrşlardır. 
c":tincc kanuni hacir aitmda tutulacak-

s rt 
v y . Hükmet kuvvetleri, dört top , mü-v.:-. ~ o agı unusun suçu , müza· . . . 

• . hımmat ve bır çok esır almı~lardır. 
tıe~et ve muaven~t ~trccc5ındc görül • ANLAŞMANIN ESASI HAZIRLANDI 
muş, ona da 65 ıncı madde delaletiyle . 
450 · · dd · 4 .. .. 

7 
. . Moskova, 25 (A. A.) - Tas AJan· 

ıncı ı:na cnın un;;:u ve ıncı macl b'Jd' . 
delerine göre ölüm cezası ve 65 inci sı l ırı~or . . . . . 

add.. · 3 ·· ·· b d' .. •
1 

Dış ışlcn komıscrı Lıtvınof dun m .,nın uncu en me gore çevrı mc 
.,., Ja ak 10 yıl w ... • • Frahsız. maslahatgüzarı M. Epayer ik 

Y•rl r , agır .ıapıs cezası ~rıl· 1._ . . . 

mıa.tir· H ·k· · ··ıd'"rd"'kl . V upanya vazıyetı hakkında hır mülakat-,. . er ı ııı o u u erı eznc -
dann · 1 · ••t 1 il 4000 

. ta bulunmuştur. Mülakatta takip edi-vans erınc mu eıe ı en hra •·-=- t d lecek hattı harekete dair notalar teati .............. a •e ayrıca uruıma masrafını . . . .. . ~ 

öd.i- ki d" cdılmıttır. şu taahhutlerın yapılacagı .r--e er ır. . 
M '"klf t d • h . tahmın olunmaktadır. 

u a rn a, ınayette er hangı ı ı ·· 
bı'r ·ı 1·~·ğ· .. "1 · k b . k 1 - spanyaya spanyol mustcmle· 

ı :ıl ı goru mıyerc , eraetı arar - . 
ıaıtınlmııtır. kelerıyle ve Fasın İspanyol nuntakası· 

~ 1 la L- k" na dogrudan doğruya veya. transit ola· 
ouç u r, l\4r&n gayet aa ın tavır• . .. .. . ~ 

1--Ja. ka ı 1 d r rak yenıden her turlu sılah, cephane, 
ıas rşı amrı u rr . 

• harp levazımı , tayyare ve tayyare alatı 
A li Jı.akkında verılen ve harp gemileri gôndcriımesinin me-. . 

nı, karar 
2 - Bu yasağın '.:ıundan evvel ya· 

Şehnde bapnda Vesile isminde pılmıt olan kontralara da tepniil. 
hır kın, ketıdiline yüz •ettnedifi için 3 _ Bu taahhütlerin yerine ge-
au&talı çakı ile sırtından on yara a,mak tiriltntti için alman tedbirelrin ıti• 
suretiyle öldürmekten suçlu Ali, lstan- lafa girecek memleketlere bildirilmesi, 
bul A~rteza hak ycn'nce du"n 4,.8 ı"ncı· ı 0 • ., Fransız ve ngiliz hükumetlerin . 
maddeye.göre 15 yıl ağır hapis cezasına Cfen ayrı olar~k. Almanya, İtalya ve 
arptmlnuştrr. Portekiz hükumetleri de bu beyan -

Ali, ceza yiyincc krzrruıs, hak yeri nameye iştirak edince itilaf tatbik mcv· 
yttine bundan dolayı sövmü•tür. Bu· 

~ kiine geçecektir. na U..-. derhal bir zabıt tutulmuş . .,. ............ _._ _______ _ 

O llJ"lda salonda hazrr bulunan btş ga· sıfatiylc ~aptı imzalarnışlaıdır. J\li. bu 
fttenin adliye muharrirltti ile bir ıvu· sövmeden dolayı da muhakeme cdilc
lcat •e ağrrcezanm iki mübaşiri ,şahid <:ektir. 

post -gazetesinin haber verdiğine göre , 
İspanya işlerine ademi müdahale hak· 
kında yapılan görüşmeler için teşeb

büslere girişmişlerdir. Gaote buna bir 
misal olmak üzere İspanyanın Londra 
büyük elçisinin seyahatini zikretmcktc
öir. 

Bir mütareke yapılması için gayri 
resmi görüşmelere erişilmiş bulunui
maktadır. Kont Romanoncs'in bu gö
rUşıtıelerc iştirak etmesi muhtemel g8-
rünmektedir. Arjantinin Madrit büyük 
elçisi ve İngiltere ve Fransa elçilerinin 
yardımı ile yapılan müzakereler hacli
selere yeni biı veçhe verebilecektir. 
Şimdiye kadar sivil esirlerle rehinelerin 

Moskova, 25 (A .A.) - Dün Mos -
kovanın Touckinos tayyare alanında 
Sovyet hükümeti ve parti idarecileri de 
hazır bulunduğu halde, yüz bin k~ilik· 

bir kalabalık önünde büyük tayyare bay 
ramı :ienliğile açılmıştır. Bu şenlikler 

esnasında sivil, spor, hücum ve bombar· 
dıman tayyareleri teşhir edilmiş, pilot
lar akrobatik uçuşlar ve 255 para§Üt~ü 
grup atlamaları yapmışlardır. İstaıyo -
nun müdafaası merakla seyredilmiştir. 
Türk hava kurumu başkaııı B. Fuat Bul
ca ile FransıE hava delegasyonu azalan 
bu şenliklerde iıazır bulunmuşlardır . 

..... .......... .-.....=-.--.""---=-------.-..... ...... .._ ...... ....._ ..... 
mübadelesi teklif edilmiştir. Ademi • • 

müdahale ittifakı, sulhçu bir müdaha- Ve rı m 1 ı ça 11, m a 
le imkanını vermektedir. Mamafih, 
her iki tarafan birinin kazanacağı mu . t ll•f,,_, I Ulnde) 

vaffakıyet böyle bir mü:lahaelyi tehlike- yükselttiği tezini takviye için Türk ta-
ye dü§ürebilecektir. Tihinin kendinden beklediği hi11net 

Fit.ANSA iLE SOVYETLER faılasile ve beklenildiği gibi yapılryor. 
ITTIF AKI IMZALADILAR Dil denilen ilim meveuunun bir çok 
Londra, 15 (.At. A.) - Daily He· cepheleri vardır. Dil inkılabı yolunda 

rald gazetesinin kaydettiğine göre, Al- nihai muvaffakıyete ermek için bütüh 
manyanın eilahlar üztrine ambargo bu muhtelif cephelerde vuife almıt o
ilin ettiği bir sırada B. Litvinof ile lan ırkada~ların program dıiretiııde 

Fransa büyük elçisi M.:>skovada bir kati müşterek hedefe doğru yürümeleri li · 
ademi müdahale ittifakı imı:a etmişler· zımdır. Türk Dili Ara§tırma Kurumu • 
dir. nun eserleri bu bakımdan ayrı bir mu • 

i HTi LALCi LERE GEÇ.EN ELÇi vaffakıycttir. Ulu önder Atatürk'ün 
Sofya, 25 (A. A.) - İspanyanın Sof- yükıek kılavuduğu sayesinde göıteri • 

ya orta elçisi Carlos de Mirond;t vazi· len bu toplu ve metodik çalışmtt misali 
fesinden istifa ettiğini ve Burgos miıll di~er sahalardaki ilmi te§ckk:Ullerlmi.r. 
lıüklıınctinin emrine girdiğini Madrit için de ı~ümune olacak mahiyettedir. 
hiıkiımctinc bıldirmiştir. ASIM US 

Y-eni Yunan Bası 
kanunu 

Gazete bolluğanun 
önüne geçiyor 

Yunan hükumeti, gazete bolluğun 
6nüne geçmek ve aralarındaki tebbe 
mani olmak gayesile yeni bir ~amı 
nunu yapmıştır. 

Bu kanunun ana çizgileri tunla · 
l. - Hiç bir gazete veya mecm 

15 ~ünde ı 2, 7 M: kağıttan fazla yer 
gal edemez. 

2 - Bu müdtiet içinae kullaftılmı 
yan kağıt ba§ka 15 güne terk edilcm 

3 - Satıştan yüzde 40 fazla ba 
yasaktır. Mecmualar iki misli basabili 
ler. 

4 - Gazeteleri kira ile okutan s'll& 
cılann ellerinden ruhsatname gen ah 
rur. Ruhsatnamesiz mağazalar &ue 
fsatamazlar. 

5 - Gazeteler okurlarına para, ilıra 
miye, hediye, kitap veremezler. M.en 
faat vaadedemezler. 

6 - Kanunu dinlemiyenlcr 1-12 
hapis ve 50.000 den 500.000 drahmi 
kadar para cezasına çarptırılırlar. 

7 - Bu kanunda tasrih edilm 
bulunan her türlü gayri me§ru rekab 
cezalandırılır. 

~ - Gazetede çalrşanlar parar gün 
lcri tatil ytp11caklartlır. 

9 - 2 drahmiden aşağı gaz:~te atı 
Jamaz. · 

işçi meselesinde 
Yunanistan 
protesto edildi 

Atina, 25 (Kurun) -
sendikalar federasyonu hüktıınetc gon 
tlerdiği bir telgrafla Yunarustan 
"sendika hürriyetlerinin geri altrtttıaft 
nı., protesto etmiştir. 

İş müsteşarlığı tarafından v · 
cevapta ise hiç bir sendilta hürrlyetiıl' 
geri alınmadığı ve son yapılan hare 
t in sendikalar birliğinin idarosinde gö 
rülen yolsuzluklar dolayısilc iltl ltf 
tevkil Hlilmesinıien ibaret olöuğu 
rilmiştir. 

FiJistinde vaziyet tekrar 
vahimleıti 

Londra, 25 (A.A.) - Flllın.iı:rti 
vatiyct vahametini mubaf 32Ja ettiği ı 
çin lskoçya hudut muha.fııı ala: 
birinci taburu Filistindeki kuwe 
takviye etmek üwro yarın Malta 
vapura. binecektir. 

Kudüs, 25 (A.A.) - Kral Jbni..oqgu. 
undan oğlu Emir Faysal Filistindek:i 
vaziyeti tetkik etmek için yakında bu· 
raya gelecektir. 

Mısır Heyeti Eden 'ıe 
g örüştü 

Londra, 25 CA.A.) - İngiliz - Mt· 
alr muahedesini imzalamak iıtere bu • 
raya gelen MısLr heyeti azaları B. Eden 
ile uzun bir mülakatta bulunrtıu§lardır. 

rı-~~· Harici Haber ler J 
• A rjantin parlamentosu, okuyup 

yazma bilmemek derdine deva Q\ılmak 
üzere bir seri kanun projelerini tetkik 
eylemektedir. 

• Budapeştede çıkan Pcsti Naplo •& 
Pesti Lloyd gazetelerinin Çekotlonk· 
yada satışı iki sene müddetlelc yasak e.
dilmiştir. 

• Fransamn me§hur kadın muharrir
lerinden juliettc Adam 101 ya§ınlk 
olduğu halde ölmüştür. 

• Yunanistan bayındırlık bakanı B. 
Sprindos §imendifer malzemesi müba ... 
yaatı için dün Berline gitmittir. 

* Pekinde f ngiliz elçiliği muhafızla· 
rrndan ile;; askere bir otomobil penccrt:
ı1inden silahla ateş ~dilmiş ve bunlııır -
rlan hirlsi yaralanmrştrr. ingiltct~ eki • 
ligi keyfiyeti Çin makamatı nczdınde 
şiddetle rntesto •I mi t ' 
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Şdiicde {je,t.ıi,fttilec' 
............................. 

Gülhane parkındaki gö-
rülenler ve dinlenilenler 
''Adalar !<aymakamlığı bir, bizim park 

bekçiliği ikidir, baksana 
boğaza bir kere .. ,, 

şu 

latarıbulla Paris ve Londra arasın
da lük.s kompartimanlar ve büyük 
hnıilerde balayı seyahatinden tutunuz 
d& küçük bir gilep yolculuğuna kadar 
bet altı ciltlik bir seyahat kolleksiyo
IUuıu tamamlamış Şi§lili bir hanıme
fendi: 

- Kuzum, dedi, !stanbulda hava 
&lacak bir yer tavsiye edermisiniz 
ben&?. 

- Park, dedim, en iyi yerdir. 
Dediğimi yapmış. Iki gün sonra 

l'lat geldim: 
- Beğenmedim, dedi, arslanından 

!aatka hiç bir şeyi ho§Uma gitmedi? 
lleiD. çok bakımsız! •. 

On sene evvel bıraktığım parkı tav
~ verdiği neticeden sonra bir de 
hen. görmek istedim. 

Sıcak gllneş altında yoluma ilk çı
bıı park bekçisi oldu. İhtiyar bir a
dam; aşağı yukan yirmi senedenberi 
burada bulunuyormuş. Yani park !s
tanbuı halkına açıldıktan dört sene 
lama gelmi§. 

- Nasıl, dedim, p:u-lm en çok e!"
kek ziyaretçi mi geliyor, yoksa ka
dın mı?. 

- Amma da sordunuz ha .. Burada 
Urıst de mUsavidir efendim. Ya erkek
le kadın kolkola gelir; yahut ikisi de 
•Yn ayn gelir ve ayrı gelenlerden bc-
1'8.ber çıkanlar da olur. 

-Ya? .. 
- Zannedersem Cemil paşa Sşık-

l&ra bundan daha iyi bir hediye vere
lllezdi; bir baksanıza.. Bu serbestiyi 
lst.Mbulun hangi yerinde bulabilirsi
ni& 

Hayretle: 
- Hangi serbesti, . dedim, öyle bir 

·ey göremiyorum. 
- Yol UstUne bakarsanız tal:fıt gö

·~me~iniz; biraz da şöyle boş taraf
lra bir bakacak olursanız! .. 

Bütün dikkatimi ağaçların altına 
'Un ve 1aprak gölgeliğine vermiştim. 
Takikaten başbaşa konuşanlar çoktu. 

- Ala, dedim, bahçe acaba eski-
1enberi bu şekilde miydi?. 

Kadına hürmet 
Tramvay Sirkeciden kalktı, Fa· 

tihe gidiyor. Park kapısı önünde içi· 
bıize yeni bir yolcu, genç bir kadın, 
katıldL Sadece bir kadın mı? hayır, 
lan bapnı ilci zayıf omuz üstüne hı
raknuı bir de yavru •• : 

Genç kadın orta haJ1i, solgun ve 
1orgmtdu. Bir eBe kucağındaki yav· 
taya mıwkı sanlrnı§tı. 

Tek elle, oturanların yaslan
dıklan demirleri ltıtmıya çah~arak 
Tramvayın orta ına kadar ilerledı 
l'e darda. 

- Ne gezer .. Me~tiyette burası 
açıldığı zaman Cemil Paşa iki yüz a
mele tuttu; iki sene çalıştılar; ancak 
o zaman biraz gezilebilecek bir hale 
geldi. 

- Eskiden nasılmış .. 
- Eskiden sarayın zarzavat bah-

çesi imiş .. Şurada yakın zamana ka
dar bir iki de havuz vardı. 

- Havuz mu? .. Saray kadınları mı 
yıkanıyorlarmış .. 

- Yok canım.. La hnalan yıkıyor
larmış·; sonra kapattılar ... 

- E, şimdiye kadar bahçede geç
miş hiç bir vak'a hatırlıyor musunuz? 

- Vak'a, vak'a ... Eğer kadın erkek 
vak'ası soruyorsanız cephelerde arası
ra müsademeler olur. Hele eskiden, 
sabahları bir çok sarhoRları buradan 
kırbaçla kapıdrşan ederdim. 

- Sen de olur mUstebitlerden de
ğilsin galiba .. Ya §imdi?. , 

- Şimdi müdür kuş bile uçurtmu
yor .. 

- Başka bir vak'a? .. 
- J3ir de mütarekede İstanbulun 

işgali günlerinde oldu. Yedi sekiz Fran 
sız neferi kadınlara takılarak içeri gir
mek istediler. Bizim polisler buna ta.
bil müsaade etmedi; park işte o zaman 
kurşunun ne demek olduğunu öğren
mişti; iki Fransız yaralandı; · bir de 
bizden .. 

- Buradaki hayatınızdan memnun 
musunuz? .. 

- Adalar ltayma.Kamlığr bir, bizim 
park bekçiliği, ikidir. Baksana şu bo
ğaza bir kere •.. Bu camm rUzgi.n değ
me memlekette bulama.7.Slll. .• 

Hem konu§uyor, hem ağaç gölgesi 
anyarak yava.~ yavaş dolaşıyorduk. lh 
tiyar bekçi: 

- !sterseniz, dedi, si?.C çoculi par
kını da gezdirey'im. 

Çocuk parkı, tam orta tarafta, eski 
bando yerinin bir kısmında yapılım§. 
Yirmi beş otuz çocuk alt alta Ustuste. 
Küçük, mavi gözlü bir kızın yanma 
yaklaştım: 

- Söyle bakalım, dedim, ne taraf-
•an eğlenmek için geldin buraya.. 

- Aksaraydan. .. 
- Aksaraydan mı; buraya kadar .. 
- Tabii.. Ne yapalım, orada ancak 

"ağmur yağdığı zaman oynıyabiliyo
ı-uz. 

- En çok hangi oyunu seviyorsun? 
İhtiyar bekçi: 
- Aman efendi, dedi, bu kız kısmı 

yok mu tehlikeli oyunlara bayılıyor
lar ... 

- Ya erkekler? .. 
- fşte bakınız.. Erkek çocukların 

kum denizinde yuvarlanmaktan ba.,ka 
bir şey yaptıkları yok ... 

Sonra başını salladı: 
- Yaramazlar dedi, küçük yara

mazlar ... 
Yolda bekçiye şunu da sordum: 
- Parka tanınmış adamlardan hiç 

gelen var mı ?. 
- Var. Eskiden Enver Paşa bayı

lırdı buraya .. 
- Ecnebilerden? .. 
- Fransız elçisi her sabah munta-

lO Hüustos 
Zafer bayramı 

v 

programı 

30 Ağustos pazar günü yapılacak 
geçit resmi programı tamamen hazır
lanmıştır. 

Buna göre, pazar günü sabahleyin 
dokuz buçukta kıtalar, mektepler, ai
vil teşekküller üniversite meydanına 
toplanacaklardır. 

Sabahleyin dokuzdan dokuzu kırk 
beş geçeye kadar İstanbul kumandan
lığında, kumandan subaylarla hükft
met memurlarının tebriklerini kabul 
edecektir. 

Saat onda kumandan Un'iversite 
meydanına gelerek krtals.rı ve mek
tepleri teftiş edecek, genç bir zabit 
!stiklll harbi hakkında bir nutuk &ay
liyecek. Kumandan buna mukabele e
decektir. Müteakiben Harbiye bando
su İstiklal marşı çalacak, herkes ee
lAm durarak şehit askerleri sel&mlı
yacaklardır. 

Bundan BOnra kumandan Beyazıt 
meydanında kunılacak tribüne geçe
cek ve merasim geçl§i başlıyacaktır. 

Evveli Harbiye bandosu, Harbiye 
alayı geçecek, bunu askeri mektepler, 
kıtalar, polis, itfaiye müfrezeleri, Şe
hir bandosu, sivil teeekküller takip 
edecektir. 

Alay doğruca Taksime gidecek, A
bideye çelenk konacaktır. Gece mey
danlarda muzikalar çalacak, fenera
laylan yapılacaktır. 

Uçak Haftası 
Diğer taraftan 30 Afustostan bet 

eyltila kadar da Uçak haftası devam 
edecektir. 

lstanbul merkezinin bUtUn kollan 
bu müddet içinde halka tUrlil eğlence
ler ve milsamereler tertip edecektir. 
Kolların programlarının ilk kwnmı 
yazmııtık. Bugün de ikinci ve sonun
cu kısmını veriyoruz: 
BEYOCLU KOLU - 30 Afustoe ak
şamı Taksim bahçesinde Cumhuriyet, 
Ege, Yıldız ve Panorama bahçelerinde 
müsamere. Kasımpaşa bahçesinde bü
yük sünnet düğünü. 

trSK'ODAR - 29 ağuatoe cumarte
si ak§&ml Salacık parkında mtıaame
re. Gene cumartesi gUndUz Beylerbeyi 
şubesinde müsamere eğelenceler. 

EM!NöNU - 31 Ağustosta Kum
kapı gazinosunda alaturka saz, l ey
h11 akşamı Bay Safa ta.rafmdan kon
ferans, 2 eylfllda alaturka saz mono
loğ, 3 eylfılda türlü eğlenceler, 4 ey
hllda kukla oyunu, 6 eyUU cumartesi 
su. Çubukluya bir tenezzilh. 
gUntı Saraybumu parkında kır be.lo-

BEŞlKTAŞ - 2 eylfıld& tiyatro, 
sinema, müzik, 3 eylülda sinema saz, 
?.Cybek danslan, 4 eyltllda Naşit kum
panyası tarafından Nasrattln Hoca 
piyesi. 

ARNA VUTKÖY - 31 ağustosta 
Bebekte Yıldız bahçesinde tiyatro, 2 
eyliilda Bebek bahçesinde sinema, 3 
eyl<Hda Bebek bahçesinde saz, 4 eyHll
da Akıntıbumu gazinosunda ve 5 ey
lülda Arnavutköy Spor klübUnde sa
baha kadar, tUrlU eğlenceler. 

ELlŞLERl SERGlSl 
Ankarada açılacak olan eilşleri ser

gisi hakkındaki hazırlıklara devam e
dilmektedir. Bugün saat Uçte Ticaret 
odasında bir toplantı yapılarak bu me
sele etrafında. görüşülecektir. 

ilk tedrisat ispekterleri 
ispekterlerin maaşları umumi bütçe
den verilecek; bazı nakiller de yapılıyor 

KUltUr Bakanlığının Lise ve orta 
c.kul kadrolarmı hazırlarnağa batladıt• 

nı yazmııtık. Bu yıl açılan orta okullar 
öğretmenliğine girenlerin gerek tahriri 
gerekse ıifahi kısımlarında kazananlar 
tesbit edilmit ve liste Kültür Bakanının 
tasdikine verilmiıtir. 

Diğe rtaraftan Ba'.<anlık ilk te:iri
sat itleriyle de yakından meşgul ola
caktır. 

İlk tedrisat iıpekterlerinin vilayet 
husust bütçeleri tarafından verilen ma-

teşkil edilecek ve bu büro ile müfctt:f
ler istenilen vilayete nakil \'eya tayin 
edilebileceklerdir. 

Söylendiğine göre ou yıl ilk t:::lri
ı.at ispekterleri arasında bazı nakil ve ta
yinler de yapılacaktır. 

Şehrimiz iapekterlerinden dokuz ta
nesinin diğer vilayet espekterlikI • rine 
tayin edilecekleri de söylenmektcd:r. 

MUALLiMLERiN MOSKOV,\ 
SEYAHATi 

k§lannı Kültür Bakanlığı biltçeslne al- Rusyaya tetkik seyahatine çıl;~cak 
mak hususunda çalrımalara başlanmıı- c.an 40 öğretmen önilmüzdeki cumar
tır. ilk tedrisat iapekterlerinin bu der- tesi günü şehrimizden hareket edecek
di hal edildikten sonra ilk tedrisat di- lerdir. 
rektörlüğünde bir ispekterlik bürosu Seyahat bir ay kadar sürecektir. 

Polla Haberleri 

Kızan garson 
!tlBıterigi tutunca 
havaz• fıriattı 
Küçük Çütlik parkında garson Ya

kup ile mtişterilerden Şükrü bir hesap 
yüsünden kavga et.mitlerdir. Garson 
fazla kızınca müşteriyi bahçenin or
tasındaki havuza atmı~ır. Etrafta. o
turanlar yetişerek müşteriyi havuzdan 
çıkarmıflardır. Garson Yakup yakalan 
mıştır. 

DEREYE YUV ARI..ANDI - Sa
matyada oturan Hiristonun karısı Kal
yopi Heybeliadada iki çocuğu ile ge
JJerken çocuklardan sekiz yaşındaki 
Niko çamlıktan yuvarlanmış, dereye 
düşerek başından ağır surette yaralan 
mııtır. Çocuk hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

ÇARPIŞTILAR - Harbiye - Fa
tih hattında l§llyen 892 numaralı vat
manm !dareeindeki tramvay dUn sa
bah EminönUnde 1472 numaralı husu
s! otomobille çarpıemıgtır. Otomobilin 
çamurluklan kınlmıştır. 

YANGINLAR - Tahta.kalede tor
nacı Çankınh Haaanrn dUkklnmda ev
velki gece duman çıktığı gl>rUlmtlş, 
dilkkinm kilidi kınlarak tutuşan ta
laşlar söndUrUlmUştUr. Samatyada Ali 
Rızar.ın krepdöşin f abrikasmda da 
yangın çıkmış, etrafa sirayet etmeden 
söndürülmüştür. 

Kızıltoprakta 62 numaralı köşkUn 
bahçesindeki kulubeden yangın çıkmış 
kulube tamamen yanmıştır. Yangın 
devrilen mangaldan çıkmı~tır. 

-
ŞEHiR TIY ATROSU ARTiST. 
LERI IZMIRE GiDiYORLAR 

Sehir tiyatroııu artistleri cuma. gü
nll lzmire gideceklerdir. Behzat bir 
kaç gUn evvel gttml~ir. Orada hazır
lıklarla meşgul olmaktadır. 

29 ve 30 ağustos geceleri Kızılay 
menfaatine iki operet ovnanacaktır. 
Şehir tiyatrosu artistleri 1zmirde ser
ginin devamı müddetince kalarak altı 
operetle bir cok dram ve komedi tem
sil edeceklerdir. 

işçinin hakkı 

Bazı fabrikacılar 
şimdiden tetbir 
alıyorlarmış l 
Gelecek sene haziranından itibaren 

tatbik edilecek olan yeni iş kanunu 
projesini önlemek için bazı fabrika sa
hiplerinin daha şimdiden tedbirler al
dığı haber verilemktedir. B8 fabrika
lar ilk iş olarak hiç lüzum yokken yev
miye yerine saat hesabile ücret verme
ğe başlamışlardır. Bu suretle vaziyet
lerini çok ince bir hesapla §imdiden 
teminat altına almıya çalışan bu mü
e~ler haftada cumartesi hariç Uç 
saat ve bir de cumartesi gUnUnU leh
lerme olarak kazanmışlardır. A)Tıca 
mecburi tatillerden de yevmiye verme
mek suretile istifade etmektcdir:cr. 
İktisat Veklleti iş bürosunun işci men 
f aatine halel veren bu mesele ile 
yakm.dan alAkadar olduğu haber ve
riliyor. 

KURTARMA YURDUNUa 
KAMPI UZATILDI 

Çocuktan kurtarma yurdu talebe
sinin Heybeliadada kurdukları kampın 
eyUU sonuna kadar sürmesi kararlcş
mı§tır. On ay Galatadaki kapalı bina
da yatıp kalkan ve çalışan çocukların 
senede iki ay kampta kalmaları sıhhi 
noktadan lüzumlu görülmü6tür. 

SIHHAT MEMURLARI VEKA-
LET EMRiNE GEÇTiLER 

Sıhhat memurları hakkında c;ıkan 
kanun mucibince İstanbul bcled'y1.sin
de çalışan bütün sıhhat memurları Ve
kalet emrin,.geçmi~lerdir. Yeni kanun 
mucibince doktor, dis tabibi, eczacı, e
be ve sıhhat memurları sınıflandırıl
maktadır. Bunlar sınıflarına göre ma
aş alacaklardır. Ancak belediyenin 936 
bütçesi tevzin edilrnf~ olduinından büt
çe U~rinde yen1den tadilat yapmıya 
imkan görülmem~tir Sıhhat memur
larının ma.qlanna yapılacak zomlar 
gelecek hazirandan itibaren olacaktır. 

Araba hınca hınç değildi. Fakat 
oturacak yer de yoktu. Şimdi birisi 
kalkar yerini ,·erir, diye düşünüyor
dum. Fakat hayır. Oturacak yerle
rini 16 erkeğin , bir kadının ve be~ 
Yatında bir çocuğun payla~tıkJarı ara 

zaman gelirdi. Otomobili kapıda du- ---------------------------------------------

. banm içinde tek bir hareket olmadı. 
Y alnıs sessizce vaziyetlerini değişti-

l'fın baılar gördüm. Bir iki lla§ gözlerini 
~addeye çevi~i, bir iki baş uyuklar 
gibi gözlerim yumdu, hir iki haş açı· 
la kapana buruşmuş, pi>rsümüş gazc. 
tele!' üzerine daha fazla t'ğildi. 

Şllfırdun ve dütündüm; bu va
tjyet sadece bir tesadiif midir, yoksa 
Yer verme mecburiyeti devrinde edi
r.ilmiı haksız bir hıncın ifadesi mi
dir. Yoksa .. İ)i huylarını kaybeden· 
lerin veya kadına hünnct ile mnddi 
ııizamlar arasında yakın bir alaka 
gören insanların hazan işte hiiyle 
Lir traım·ay arabasında hile hir birlik 
luracak derecede ço~ııldığını mı gö -
tennektedir ? ... 

Araba 'ürüdü. Ka<lm ayakta. 

rur, kendisi yayan gezer. Çok kereler 
de sabahleyin erkenden buraya atını 
getir:rıer; vwas yavm:ı dolaşırdı. 

lhtivar bl"kciye te"<''·kür ettim. Ka
pıdan tam l"lkac..ı.ğım bir srrada, f'arı 
sa<'h bir krz yanıma yaklastı: 

- Affedersiniz, şu foto~rrafı r " 
te~bi.t edeyim. siz renmimi çeker misi

. ? 
nız .. 

- Memnun:vetlc ... Fakat maalesef 
kullammı.qınr bilmivorum. 

- Yok öyle değil: ben yeri t,. .. '- ... 
e.:ı<-"e~im. siz sadece iğneyi indirer~· 
siniz ... 

Dört kö:·e eski bir fotoğraf maki-ı 
nesiydi: 

- J'Jrs•l 'ı::ıterseniz .. Hazır mrsmız?. 1 
- J!-:vct .. 
Şırr k... şırak. 
- Ne yaptınız. 
- İğneyi yukarı çektim aı:n.;1 ir 

dirdim. 
- Ah .. aksi tnlih .. Camı yaktınız; 

yalntz vukrırı <'ekip bırakacaktınız.. 
İkimiz de ağhyacak gibiydik; çiln-

'üi •·a lnız Uç tane cam varmış .. 
Nihayet: 
- Zivnnı yo!c dedı, b.r cıeia <lahrı. 
Sırık 
- ~l"?':Ji.. 

Dün açılan karikatür sergisinde 

Sergid~ san'atkir Cemal Nadir ve Ramize ait eserler 
karikatür sergisi diln saat on altı-, mizle bam reuamlann karikatürleri çarpmaktadır. 

~U~memek. düşürmemek için adım 
Latmda .allamlt Rt>n cfii .., iirırliirn. 

A. Sarr1 Uzelll 
İ§te size parkta bir saat. 

K. H. 

da Taksimde Emlak .şirketinin bina- ve illüstrasyon mahiyetindeki eserleri! Sergi İstanbul vali ve belediye reisi 
sında a<'ılmıstır. Sergıde tanınmış ka- vardır. Şimdiye kadar TUrkiyede çık- Bay Muhittin trstürdağ tarahır:an 
rikattiristlerin en meşhur eserleri teş- mış mtzah gazetelerinden de t>ırer or- açıimıştrr. Şeblr b"·' iosu bu aı·~"m 
hir edilmektedir. Sergi on gUn açık nek teı,,hlr edilemkte, bunlar arasında Taksim bahçesinde 1:-'r konQer" ""c~ 't· 
kalacaktır. bilhassa "Dalkavuk,,, "l{enaze,,, "Ge- tir. Yarın da Avttrcfya hrorvınr. ·n ''l 

J Sergi~e Cemal Nadir, Münü Fehim Vtt.e.,, "Ç'mdik,,, "Cart Beğim.,, "E- ilk defa olarak TUrk seccade ve halı 
Ramiz gıbl meıhur karikatUristleri- tek,, adlarını taşıyan mecmualar gö?.C sergisi açılacaktır, 



- 4 - KURUN 

Hergün bir -hikaye t:KONOMi ·ı Avrupa Postası 

Nikihlar, Boşar! 
Bir eski zaman hikaye&,. 

Hafız Sıikı, yaşmr, başını almış, top 
sakahnın kıiıla çalar sardığım kır telle -
rin karışması alaca bulaca etmiş, göbek 
li bir adamdı. Gençliğlı'ldenberi birkaç 
defa evlenmiş, boşanmıştı. Hatta bir 
zaman, dört kadını birden nikahı altın
da tutmuştu. Buna rağmen günün bi
rinde de karıs1z kalmıştı!. 

Bu, nasıl olmuştu? Onun kanların
dan hepsini boşadığını, kendisini yakın
dan tanıyanlar, bilirlerdi. " Almak da 
helal bırakmak da helal!,, sözü dilinden 
dü~miyen Hafız Sıtkınm, kadına çok 
düşkün olduğu ve bununla beraber , 
pek ~abuk bıktığı, sık sık değiştirmek 
temayülünü duyduğu da, tevatüren şa· 
yi idi 1 

O, bu husustaki düşüncesini, ken
disini bu sebeple muvaheze edenlere, 
şöyle anlatırdı : 

- Ben, riyadan hoşlanmam. Fa-

Yazan: L. K. 

- Haynr 1 seni boşamıyacağım. 

Beni istihfaf edersin, ha?. Karxlarımdan 
hiç biri, bana bu hakareti etmedi 1 

- Hele şu dediğine de, bak! ayol, 
hakareti sen kendin kendine ettin. Ta 
ilk gününden kendinin gesimsiz, berbad 
bir adam olduğunu söyliyen sen de
ğil miydin ? 

- Geçimsiz başka, berbad başka! 
ben, geçimsiz dedim ve lakin, berbad 
lafını ağzıma almadım 1 

- Ha öyle demişin, ha böyle! iki
si de bir kapıya çıkar, ayol 1 

- Cahil kadın 1 sen ne anlarsın ta
biratın manayı ·Jugavisinden 1 

- Böyle bulamaç gibi ağdalı la
kırdrdan anlamam, sahiden 1 Fakat, işi
me geldiği zaman işime geldiği gibi an
lamasını da bilirim ı 

- Saçı uzun, aklı kısa, mahHlk ! 
gafil avladım seni işte 1 zamirinde pin
han eylediğin fikri fasidi ayinci alemi 
nüma misali .... 

Hafız Sıtkırun yeni karısı, kulak-

Limon bollandı 
Türk - İtalyan ticaret anlaşmasının 

üç ay daha uzatıldığını yazmış, lima-
' nımıza. gelmiş bulunan İtalyan malı 
limonların bugün çıkarılmıya başlıya
cağmı ilave etmiştik. Gümrük idaresi 
bütün limon tacirlerini vaziyetten ha
berdar etmiş ve beyannameleri hazır· 
hyarak sahiplerine göndermiştir. Li· 
mon sahipleri mevcut limonlarım dün 
sabahtan itibaren çıkarmağa başla
mıştır. 

Ucuz çorap 
Çorapların standarize edilmesi ve 

ucuzlatılması etrafında İstanbul Ti
caret odasının fabrika sahiplerile yap
makta olduğu temaslar devam etmek
tedir. Dün sabah ihzari bir içtima da
ha yapılmıştır. Bugün Sanayi umum 
müdürünün başkanlığı altında bütün 
fabrikatörlerin iştirakile toplanılarak 
esaslı surette görüşülecektir. 

Selô.nik panayırı 
Altı eylO:lda açılarak on beş gün 

devam edecek olan beynelmilel Sela
nik panayırına gidecek eşyalar dün 
vapura yükletilmiştir. Panayırın Türk 
pavyonu komiserliğine tayin edilen ls
kenderiye ticaret konseyemiz Nihat 
ile Tii.rkofisi dekoratörlerinden Hakkı 
da dünkü vapurla hareket etmişlerdir. 

1 lan hatun kişiyi tahtı nikahıma aldım 

mı, kendisine benim pek geçimsiz bit 
er ki~i olduğumu beyan ediyorum. O 
da bu beyaruma mim koyarak, çok 
geçmeden, benim huysuz olduğum za
ten kendi sözümle ta bidayetten ayan 
beyan sabit olduğunu diline dolayor, 
benim sözümü benim başıma kakıp du
ruyor. Binaenaleyh, sebebi tala.1 da 
kendiliğinden hasıl oluyor 1 Sebebsiz 
olarak değil, bir sebebi makule müste
niden ol hatun kişiyi hemen telala se
lase ile tatlilc ediveriyorum 1 

Jannz tıkadı : ----------------

-Aman, aman, kes sesini! işitmi- ihraç fUhsatiyeleri 

Çıkışanlar , kendisine şöyle der· 
terdi : 

- Fakat, bu izahınız da kendi 
aleyhinize! İşte kendilğinden anlaşılı
yor, ki siz her hangi bir kadını alırken, 
er, geç boşamak fikrini akmlıza koyu -
yorsunuz. Kadın değiştirmek maksa
cliyle, ta başlangıçtan hazırlıklı bulu
nuyor, karınızın içine kurd .düşUrü

yor, onu tahrik ediyorsunuz 1 
- Haşa! böyle bir niyetle işe 

başladığım, hatadır, Ben, bunu srrf 
riyakar bir adem olmadığımdan 113§i ya
pıyorum r 

Bu Hafız Sıtkı , şunun, bunun 
dedikodusuna hiç mi hiç aldrrış etmek
sizin, yıllarca kadrn nikahlayıp ka
dın boşadıktan sonra, bir müddet kan. 
sız kalmağa katlandı. Çünkü kendi
sinin nikahlan, boşar bir adam olduğu 
yolunda adı çıkmıştı. Dolayısiyle , 
hiç kimse kızını vermiyordu. Kızlar 
şöyle dursun, dul kadınlar bile onun 
nikahı altına girmiyordu ! 

y~yim söylediklerini 1 Ne acayip lakır· 
dılar ediyorsun, öyle! iyi saatte olsun
lar, cinler, periler konuşur gibi 1 

- Yani, giiş etmesin öyle söz ku
laklar, demek istersin, ha! sen görür
sün, ahır ömrüne kadar sana düzah 
azabı çektireceğim 1 

O sırada, parmaklarını kulakların· 

dan azıcık çekmiş olan Hanife, yüzünli 
ekşiterek, sordu: 

- O da ne demek, öyle? 
- Ne demek olacak, cahil kadın? 

düzah, cehennem demektir l 
- Cehennem azabı çektireceğine 

göre, sen de zebanisin, demek 1 
Sus, ehline karşı edebini ta -

lan 

Bu kavga, sabaha kadar sürdü. 
konu komşu kafes arkasından fis kos 
edip, kulak kabarttılar. Ve sabah kah
vesi ziyaretlerinde de olan biteni bal 
1anclıra ballandıra sayıp döktüler. Şa· 
şıp kalmışlardı : Nikahlar, boşar adam 
ilk defa olarak kansını boşamamıştı. 

Ve gene ilk defa olarak, nikahladığı 

bir kadın, onun boşamak tehdidine kar
şı hoşafın yağı: kesilmiş hale gelme
miş, bilakis fırsatı ganimet sayar gi
bi şaha kalkmıştı Kurnazdı şu Hanife, 
vesselam! 

Onun kurnazlığı sayesinde mualla
ka olmadığına inanmıyor mısınız O hal
de • Hafız Sıtkının ertesi gün mahaIJe 

BöylGCe bir zaman geçti. Hafız Sıt · kahvesinde eşe, dosta söylediklerini 
kr, evtenecek dişi bulamayınca, arttk dinleyiniz : 
bu ~vdadan vaz geçm.if değildi. Bo- - İlk defa olarak aradığım ha
yuna araştırıyordu ve nihayet fakirce tuna rastladım. Kan dediğin, erke
bir dul, onunla evelnmeğe razı oldu. ğin karşısında apışıp kalmamalı, o da 

Nikahlar, boşar adam, yaşını, ba- karşı koymalı. Biri horozlandı mı, ö
şını almış olduğu bir zamanda, ancak teki de gıt gıt gıdakı bastırmalı! aile 
böyle bin bir güçlükle tekrar evlenebil- hayatında derlik, düzenlik ancak böyle 
diğini, aradan çoJt geçmeden unutuver- Jikle olur. Artık bundan sonra ağ -
di. Şunu da il~ve edelim ki, bu en zımdan • boş ol, yollu bir söz çıkmaz. 
son aldığı dula pek geçimsiz bir er O bab, seddübend olundu, ilelebed 1 

kişi olduğunu beyan etmekten kendini -
alamamış ve kadın da, onun tevatü- - Geçmiş Kurun/ar -
ren ~yi adetini duydu~u için, işin bo- 26 Ağustos 1923 
şanmıya varmaması hususunda tedbirli M.ANŞI GEÇECEK TüRK 
d~vranmağı taasralmıştı. Hafız Sıtkı, Ga:ıatasaray terb-iyei bede · kl"-
b b . b h .1 1.:.. ~ • nıye u 
ır g~~e ır a ane ı e Acıvgaya gırış:- bü ~~ı!ıdatı Fazıl Bey cuma günü 

rek ust perdeye çıkınca, kadın, tala- Bogazıçınde Yeni mahalleden sabah
kı selase vakit ve saatinin gelip çattı· 16'}/in. saat sekize çcyerk kala denize 
ğını kestirdi. Kendisi, kocasından ev gırmış o ~~am altıya on kala Kına-

1 d .. 1 . lıadaya yuzcrek çıkmıştır. Bu yüzü. 
v_e . avrarup , şoy e mukabeleye gı- ı cülük tarihinde de ilk muvaffak bir ı 
rıştı : hadisedir. 

- Aman, işi uzatma ! beni bo- ~-------------
şıyacaksın galiba öteki kanlann gibi! RUSYAYA HANGi SPORCU. 
hiç durma , ben de zaten bugünü bek- LAR GiDECEK? 
liyordum, bıktım, usandım senden l İstanbul, İzmir, Ankara Halkevleri 
hem ben senden ta ilk gecedenberi hiç sporcularından mürçkkep bir kafile 
mi hiç hoşlanmamıştım, fakat ses çı- on bir eylfılda Rusyaya gidecektir. 
karmayıp aabretmiştim. Çileden kur- Takımların henüz kimlerden teşekkül 

Ruhsatiye sah;p[erinin 
ticaret işterine 
vukufu lazım 

Birinci kanun 1936 tarihinden önce 
ihracat taciri olanların ne şekilde ih
raç ruhsatiyesi alacakları hakkındaki 
talimatname alakadar dairelere bildi
rilmiştir. 

Buna göre iflas etmiş tacirlere ruh
satname verilmiyeceği gibi bir tacir 
ihraç edeceği mallar hakkında vukuf 
sahibi olmadığı takdirde de ihracat 
işini yapamıyacaktır. Vukuftan olmı
yanların muameleleri bilen bir şerik
leri bulunması lazım gelmektedir. 

Ticaret odası, tasdikname verirken 
tacirin, ihraç etmek istediği malların 
menşeleri, vasıfları, işlenmesi ve am
balajı bakımından ve ihraçta cari o
lan ticari usulle teamUller ve teknik 
muameleler bakımından vukuf sahibi 
olduğunu veya böyle blir vukuf sahibi 
bir zatı istihdam eylediğini tesbit et
mek mecburiyetindedir. 

Tasdiknamedeki malılmatm yanlış
lığından tasdiknameyi imzalıyanlar 
devlet dairelerine hakikate uygun ol
mıyan 'iş'ar ve beyanat suçile doğru
dan doğruya mes'ul olacaklardır. 

TAHSiLDAR MEHMET HAPSE 
MAHKOM EDiLDi 

"Cizlavt,, lastik şirketine verdiği 
makbuzların dip koçanları üzerinde 
değişiklik yaparak zimmetine bir kaç 
yüz lira geçirmekten duruşması ya
pılan belediye tahsildarların.dan Meh
met, İstanbul ağırceza hakyerince dün 
dört yıl, 10 ay, 10 gün hapis kararile 
cezalandırılmıştır. Mehmet, bu parayı 
sonradan ödemiştir. 

MUAMELE VERGiSi GÜM
RÜKTE NASIL ALINACAK 
Fabrikalardan alman istihlak ve 

muamele vergileri kanununda yapıla
cak tadilat hakkında evvelki gün Ti
caret odası meclisi salonunda büyük 
ve küçük sanayi mümessillerinin işti
rakile yapılan toplantıdan sonra sa
nayi şube!arini temsil eden dokuz ko
misyon çalışmalarına başlamıştır. Bu 
komisyonlar muamele vergisinin güm
rükte ne suretle ve ne nisbetle alına
cağını tayin edecek ayni zamanda mua 
fiyet nisbetini de kararlaştıracaktır. 

ATATÜRK KÖPRÜSÜ 

Atatürk köprüsünün temel atına 
merasimi önümüzdeki cumartesi glinü 
saat on beşte yapılacaktır. 1furasime 
bir çok kimseler davet edilmiştir. 

DOKTOR VASIF TESLiM OLDU 

Sigorta dolandırıcılığı etraf mad 
Beyoğlu emniyet müdürlüğünde tah
kikata devam edilmektedir. 

Bu şebeke ile alakadar görülen, 
Aksarayda sii,kin doktor Vasıf dün 
müddeiumumiliğe gelerek teslim ol
muştur. 

edeceği bilinmemekle beraber 20 fut
tuluş zamanı geldi, demek! oh, oh!. bolcu ile 12 güreşçi, 6 eskrimci ve 4 - - - - - - - - - - - -
Senin gibi mıymıntı bir kocadan kur- bisikletçi gönderileceği tahmin edil- .. - - - - - - - - - - - -
tulup da , eski kocam gibi bir erkeğe mektedir. Gidecek sporcular bu hafta Yurttaş: 
varmak, ne saadeti ne mutlu da, ne içerisinde kat'i surette belli olacaklar- Yalnız yerli mamutatım, yerli 
mutlu banal haydi, boşadığını söyle- drr. mahsulatını yer1i meşrubatını bilmek 
sen, el çabuk ol da, başımı örtüp kom- GÜMRÜK ANTREPOLARINDA sevmek, benimsemek ulusal ahiakı-
şuya gideyim! Limana devrine başlanan gümrük mız olmalıdır. 

Hafız Sıtkı, yeni kansı Hanife- antrepolarmda şimdiye kadar ancak Ulusal, ekonomi 

nin eline hemencecik boş kağıdını ver
di mi, dersiniz? Ne gezer! şöyle mu
kabele etti : 

bir numaralı antreponun devri milin- ve 
kün olmuştu. Dün Galatadaki iki nu- A rttırmıa kurumu 
maralı antreponun da devrine başlan- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
mıştır. ı .. - - - - - - - - - - -

Oynanan oyun harp v 
sulh oyuniıdur! 

Avrupa devletle Bütün Orta 
Almanya ile mi birleşecek? 
Le Journ.al'dan t 
"Oynanan oyun harp ve sulh oyu

nundan başka bir şey değil. Danzig
den Teschen'e kadar, Viyanadan 
Malmady'ye kadar Avrupanm dört 
bucağına barut fıçıları dizilmiş du
ruyor. Kıvılcımı çıkarmak kundak
çmın elinde. Bu kıvılcım da bütün 
Avrupayı ateşe vermeğe kafidir. 

Elinize bir harita alın ve Alman
yanın en fazla tehdit ettiği memle
keti arayın. Bulacağınız memleket 
Çekoslovakya dır. 

Sonra bir de Çekoslovakya cumur 
reisinin sözlerini okuyun. B. Benes 
Zeleny Brod'da söylediği nutkunda 
şöyle diyor: 

"Prag lıükümetinin siyaseti daima 
Mületler Cemiyetine, Küçük Anlaş
maya ve istastüko taraftarı devletlere 
daya.rur • ., 

Doğru. Fakat reisicumur Beneşin 
söyliyemediği bir şey var: Cenevre 
birliğine artık kimse inanmıyor; Kü
çük Anlaşma devletlerinin - hiç şüp
he edilmiyen tesanütlerine rağ

men - Almanya ve Sovyet Rusya 
ile olan münasebetlerde görüşleri 

başka başkadır. Istatuko taraftarları 
devletler lüzumu olan birleşmeye ya
naşmaktan çok uzaktırlar, ve niha
yet, eskiden muhafazacı blokun en 
kuvvetli direği olan Fransa şimdi sal
lanan bir direktir. 

Şimdi cumurreisi Beneşin nut 
daki en mühim iki noktayı anlı. 
liriz. B. Beneş, Çekoslovaky 
Sovyetler Birliği ile ~ok sıkı bir 
tada bulunduğunu reddederek: 
münist siyasetinin Avrupada bir 
olmadık,, dedi. Bu, Bclgradı ve 
reşi teskin edebilecek bir cıöı 
Çünkü Yugoslavya ile Roma 
Çek - Sovyet anlaşmasından k 
duymuşlardı. 

Bu sözler, Berlinin işitmesi i(i 
söylenilmiştir. Almanya haklı 
rak, bolşevik tehlikesini haber 
mekten geri kalmıyor. Fakat Al 
ya bunu harp açmak için bir ve 
ittihaz etmek istiyor. Bunda is 
kadar hakkı yoktur. 

B. Beneş, Alman - Çek mü 
betleri üzerinde çok ısrar etti 
iki memleketin birbirile pek iyi 
taşabileceğini söyledi. Bu anla 
yı kolaylaştırabilecek bir amil ol 
da Parisle Berlin arasında bir an 
ma hasıl olmasını temenni etti. 

Bununla Lokarno Paktının ku 
ması temenni ediliyor demektir. 
si taktirde Çekoslovakya ve d 
başka devletler de, Avusturya 
Almanya ile birleşecektir. 

Bunda hakları yok değil, Çü 
insan durabilen bir şeye dayan 
ister. Almanya şaşmaz bir ku 
gösteriyor. 

Eski dostlarını edinmek için F 
sanın da kuvvetli olması Hizımdır\ 

Macar Naibinin Avusturya s 
yahatinde bir maksat var mı 

Le J ournal gazetesine Viyana dan 
bild irUiyor: 

"Macar Kial naibi Hortinin buraya 
gelmesi büyük bir merak uy:ındrrdı. 
Çünkü naip memleketten ilk defa o
larak ayrılmaktadır. 

Salahiyettar mahafilde Macar na
ibinht Viyanaya gelmesi Avusturyada 
yapılacağı söylenen ıslahatla alaka
dardır. 

Başvekil Şuşnigin bir beyanatile 

Almanyanın 

tekzip ettiği bu habere göre Avus 
ya, .Almanya ile yaptığı anlaşma 
sonra, kralı memlekete getirmek 
rinden tamamiJe vaz geçmiştir. 

Esasen memlekette siyasi bir d 
şikli;c yapılacak bile olsa buna A 
turyanrn Macaristanr karıştıra 

ümit edilemez. Macaristan, 1921 
Habsburgları diğer milletforin rı 
nı almadan kendi memleketine ça 
maktan vaz geçmiştir." 

Tehditleri 
Pariste çıkan L'lrıtransigeıant 17a-t matbuatı serbest değildir ve müs 

zetcsi yazıyor: , almadan istediğini yazamaz. Sö 
"Fena bir haber: Almanya aynı diklerinin hepsi resmidir. Bütün 

zamanda. hem Madride, hem Mosko- diği haberler de hükumetin kont 
vaya resmi radyo istasyonlarının lünden geçer. 
"her günkü tahrikatı,, hak.kında birer Dikkat edelim! Almanya ken 
protesto gönderdi. Aynı zamanda mağdur mevkiinde gösteriyor. 
Alman matbuatı Sovyet hükumetine zahiri vaziyet altında onun ekser 
karşı şiddetli hücumlara geçtiler. Ga- ne sakladığr malUmdur.,, 
zeteler bu hücumlannda Sovyetler Gall 

mrliğini harp istemek ve harbi 1tazır- Bulgar kralı bir sui 
lamakla ittiham ediyorlar. Rus ko-
münizmi ile lspanyol komünizmini kast ten kurt uJmuş 
lıirhirine bağlıyorlar ve karşılarında Amerikada Bulgarca intişar e 
hir tek düşman görüyorlar. ve Makedonya tedhiş komitesinin 

Bu suretle Almanya kendini hem şiri efkarı olan bir gazetenin verd 
tahkir, hem de tehdit edilmiş bulu- habere göre Ziatef isminde bir t 
yor. Fransadan da ufak bir hata hişçi temmuz ayı içerisinde Kral 
görse sulh ve medeniyet aleyhint> rise suikast yapmak istemiştir. ~ 
hazırlanan ve kendisinin önüne bir Sofyadan 11 kilometre mesafede 
sed çekmekte olduğu suikasda bizim lunan Vranya sarayı bahçesinde 
de iştirakimizi haykıracak. lspanya hahları ~ezmeyi itiyad edindiği i 
işlerine Fransanın karışmasını isti- suikast burada yapılacakmış. Fa 
yenler kulaklarnı açsınlar. civar köylülerin verdiği haber üze 

Voelkischen Beobachter gazetesi: ne tedhişçi yakalanmıştır. 

"Bolşevizmin mütemadi tahrikat•nt ---------------ı 
karşılıksız bırakmağa gelemez.,, di-
yor. 

Berliner Tagblatt'te şunu ilave e
diyor: "Madrid ve Moskovaya yapı
lan siyasi müracaatların gayesi "A 1-
manyanın hak ve yüksekliğini,, mu
hafaza etmek içindir. ihtar anlaı;ıl
madığı takdirde alınması zaruri olan 
tedbirler bu esasa istinat etmelidir .• , 

Diğer bütün gazeteler de "Kırırıızı 
istila, nın pek yakın olduğunu ileri 

' süriiyor1ar. Bu suretle Alman efka-
rı umumiyesinin bir harbe hazırlan
ması isteniyor. 

Çünkü, unut~ıyahm ki, Alman 

KAÇAK SiGARALAR 
Trabzondan gelen Karadeniz va 

runda muhafaza ve inhisar mcmurl 
tarafından yapılan bir araştırmada, 
zeli Aliye ait 4500 kaçak köylü el 
rası yakalanmıştır. 

BELEDiYENİN YENi BINAS 
Divanyolunda muhtelit hakem tıl 

kemelerinin bulunduğu bina beledi 
ce satın alınarak tamirine başl 
tı. Tamir bittiğinden dünden itib 
makine ve sanayi şubesi yeni bina 
taşmm.ıya ba.şlaınıştır. 

Şehir meclisi salonunda ve ene 
men od.alarmda çalışan bina ve a~ 
vergisi komisyonları He fen heyC'ti ~ 
beleri de yeni binaya taşınacaktır· 
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iıaretler 1 
Mısırın 
kapitülasyonları 

. . . Uzaktan • • Yakından ... 
• , 

lluınn kapitülaa)'onlmtlan 
Yanlış Hesap Bağdattan Döner! 

mai üzere olduğunu •ellİnç-

1-ber al"ık. 
Oinya iıuanlığını, insan halr-
6cıkumnclan bile lraıleme ktr 

Yedi sene kürek cezası çeken ve suçsuz olduğu 
meydana çıkan bir adamın hazin macerası 

GfOfılattırmalı iıtiyen em
m telalıkilercle dünyanın 

. 
Lartig isminde bir adam 1929 se-

ı.t sinde bir cinayetten sç1u olarak on 
lı"~ sene kürek cezasına çarpılmış , ara· 
cfan seneler geçmiş, nihayet geçenlerde 
"damın suçsuz olduğu meydana çıkmış

sene de memleketten lıariçte kalmasına 
mahkum etti. 

Karar verildikten sonra , şahidlik 
eden hizmetçinin aklında kaçıklık oldu
ğu anlaşıldı. Çok geçmeden başkaları-

• lfötesitade bir ıeclik açılır 
ira.anlıfın kurtulup, hürriyeti 

a bir luutilin ~ö/riifüne f<r 
• olmrq gibi manan bir haz, 

tı . Bu suçsuz adam geçen hafta Fran· ----------------

derin ıevgi Juyan.z. 
s:ıya dönmüştür. J an et M ak do 

Bu dikkate şayan hadise şu şekilde • 

lfqann kapitül&.yonlarclan kar 
,...""-·-ı tlavcmnı bunun bir misali 

cereyan etmitti : nald evlen·ıyor' 
1928 Kanunusanisindc Fransada • 

)\! memnuniyetle telalılıi etlr 
' Mınnn baııntlaki Jert, hular 
rnalaiyette olan kapitülasyon
an baflıyarak elror.omik mahi
e derinlqmektetlir. 
Bımun sebeplerini or. clolıumn
cısw Aonıpasının hukulı ve 
nomi göriifümle aramalıdır. 

"' ıı: 

llürflff eh, ma'ut ve kapitülôr 
dan lttırtulmuf bir Mınr 

bir kasabada Domerk isminde bir adam
la karrsr öldürülmüştü Tahkikatta 
cinayetin hırsızlık maksadiyle yaprldı

ğı anlaşıldı. 

Fakat katilin kim olduğu belli de· 
ğildi. Bir gün bir hizmetçi karakola 
giderek, bu cinayeti yanında çalıştığı 
adamın işlemiş olduğunu söylüyor. 

Hizmetçinin bu sözleri üzerine Lar
tig tutuluyor. Evvela suçunu ıiddetle 
ınkar etmekte idi. Sonra müdafaasının 
hop çıktığını görünce vaz geçti, Mah
keme Lartig'i on beş sene kilrege ve on 

., ... _,ıfın bir ~ası olmak beni _T_A_K_s_:_M_B_A_H_Ç_E_S_l_N ____ D_E_ 

r..---n ettiği gibi ayni davalan H A L /( 
~Grmlf, ve bir zaman evvel im
~11.z sayılan itleri realize etmİf 

· ·,. inkilabın bqiiintlE yqadığı· 
"ıt~ irin de aynca, clerinJen zevk 

1. ~~)'OTUZ. 
Mııırın ekonomik kaynakları. 

ftbiczt Vf!Tgİsi olan lrın•r.etleri onu 
lİtfiin bir inıanl ık cam:a11 hal ine ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;... ____ .-...;;;:;;;;;;;; 

'okacak bütün fartlar: htri.ztlir. 

Nil, hem hayat verir, hem tle 
"'4harrik kuvvel olarak bütün Mr 
ltrt baıtan nihayete kaJar hareke-
1' retirecek bir elektril: kutlreti-.. 
''· 

Pamak Mı .. nn en m~•'at. oe 
fcırihi mahaulütlür. Haik !lünya
ııı,. en iyi ~all§an İnsanlarıdır. 
e., Ü~ değer bir araya ge/Jikten 
lonra, Muırın kurtulut formülü 
~a laülôsa edilebilir: 

Muır pamuğunu, Nilden aldığı 
..._.harrilı lnıvvetle kene/isi itliye

Zahire satışı 
baarıbul ticaret ft zahir.. bortıaaJJUlıt 
mu&melfl röreı (ldlnJ mad-kfr'll 

"' p 
Ki P. 

Ne,"t; ıtn ar ıı:ıı çolı 

Buğday (yumufaJ<) 5,39 6,5 

" (kınlca) 5,25 
A...,. yemlik çuvallı 4,10 .. Anadol dökme 4 4,2 
Bakla 5,7 
Çavdar 4,20 
J<uıysni 12,5 12,15 
Mısır (aan) s 
Suta1n ıs 

iç fındık 55 
Zeytinyağı yemeklik 50 

"4. böylece ıanayile§ecck, bu 1---------------'I 
'trretle dünya açık pazarlarından, 1!111 _____ ..,. ___ .,.. __ _.. 

l_ T Çart•ml:Nı Per,embe ·~ maJde tlükkanlarından biri akvim .. 6Ağustos 27 Ağustos 
~q milyonlmca İn•ar:ın relahı 8 c. Ahır 9 c. Ahır 
"ctınrna kapanacaktır. Gno dogufU 5 21 5 22 

Sadri l!rtem aan tıatlft ıa,5t ıa.s1 
Sabah nama» 4,40 4 41 
Ol•• IWQUI 1216 1216 

EKMEK FIATI Ddndl namuı 16,01 16,00 
Akfam D&Dl&D 19,52 ' I 8.51 

latanbul Beletliyuinden: 'latm namur 20.~2 2030 
" ~ . . ltın b lma&ll 3.8.2 3.34 "lgustosun yınnı a cı çarşa.nı a Tdıa geoeo ıtmJert 239 240 

tİiııünden itibaren birinci nevi ekmek Tdm lra1aD ıonıert J 26 15 t 
'lıı bir, ikinci ekmek on buçuk, franca- ______ _. ___ ..,. ___ -=' 

a on altı kuruştur. 

I e f rıka No. 40 

YA7.AN~ KAD•RCAN KAFLI 

._ Muatafa, alarga diyorum sana .. Sa
bt ınrem be herif? 

- Kuma düıen baluk cibi ne bahu
\ıı ha uph? .. 

• • * 
-29-

Ayn geçen bC§ yıl içinde Remzi Be
~ ne yilzündc ne de vücudunda belli 
'lı bir çöküntü olmuıtu. Hatti Aziz 
'ıttı daha kanlı canlı buluyordu. Hat

~. bıydclarını kısalttığı ve krrktığı için 
~ genç görünüyordu. Ukin bunun 
'1 aebebi ıüp!leaiz onun itlerinin tı • 
~da gitmesi ve kaazncının artmasıy-

~ it.yığın içinde yolcu salonunun rıh· 
"llrla dofru giderken oğluna sordu: 
...._ Nasılım? Y okuluk umarım ki iyi 

ftfr? 
~ hemen GWeri hatırladı. Dofnı· 

sunu söylemek lizım gelirse Hamburg· 
dan tstanbula kadar geçen nman onun 
için pek tatsızdı. iatanbuldan vapura bi
nerken de umduklannın tamamile ter -
sini bulmuıtu. Bu yilzden 11kılmış ve 
çok üzülmüıtü. Babasının sorgularına 

vereceği cevap eğer sahiden kalbinden 
çıkmıı olaydı hiç de karşısındakinin ho
guna gitmiyecekti. Fakat Aziz şimdi 

kalbile değil. ka{aaile söylilyordu. 
- İyiyim... f yi geçti... 
Yolcu salonunun rıhtımında tantdık 

hiç bir yUz bulamadı ve sordu: 
- Seni iyi buldum. baba.. Annemle 

Nevin naıd? 
- Hepimiz iyiyiz. Onlar da gelecek

lerdi ama ... Bilmem. ne oldu? Telgrafı· 
nr dün 2ldrm. Ben timdi mağazadan gel
dim. Onlar da dört buçuk vapurile ine -
ceklcrdf Kaçrrtnr1 olacaldar •. Belki 18 • 

Yukanda: Jant llfoJ,Jonald aıağıda: 
nİ§811lm Gene Raymond 

''Fikir değiştirmek kadının kendi
ne has bir kudret ve hakkıdır. Söz söy
Jiyemiyecek kadar saadet içindeyim.,, 

Bu sözleri aktör Gene Raymond'a 
Holivutta nişanlanan me~hur sinema ak
trisi Janet Makdonald söylemiştir. 

Janet akdonald sanata bağlı olduğu 
için evlenmeği aklından bile geçirmedi· 
ği ve evlenemiyeceğini kendisine kar-
11 adeta emirname olarak çıkarmıştı. 

Fakat a~kın kuvveti galip gel-
di. Ve ona her şeyi unutturdu. 

Janet Makdonaldm -ıişanlanma ziyafe 
tinde Harold Loid (Lui) Emest Lübiç 
gibi tanınmış artist ve rejisörler bulun
muştur. 

Evlenme merasimi de yakında ya-

londa rastlanz. 
Aziz annesi Fıtnat Hanımı gözü • 

nün önüne getirdi: Uzunca boylu, se -
vimli ve esmer bir kadın ... Evin içinde 
sessizce, hiç kimseden yardım bekle -
meksizin bütün işleri bitirir, onların bil· 
tiln ihtiyaçlannı yapardı. O sırada otuz 
dokuz yaşındaydı. 

Nevin ise on sekizine girmişti. Se -
vimli ve esmer bir kız... Tıpkı anne -
sinin gençliği... Sessiz ve uysaldı . 

Yolcu salonunun nhtınuna yaklaş -
tıklan sırada Nevinin sesi duyuldu: 

- işte ... Geliyorlar, anne r ... 
Yolcu salonunun kapısından çıkmış

lar, onlara doğru geliyorlardı. 
Aziz annesile kfrdeşinin kalplerin· 

deki sevinç ve heyecanı yüzlerinden ve 
gözlerinden hemen okuyordu. Fakat 
yalnız değillerdi. Yanlarında birisi ih
tiyar. diğeri de annesi yaşında iki ka
dın daha vardı. Lakin Aziz onları da ta
nımakt:ı •YÜclük cekmedi. Bunlann ih -
tiyan Halil Toklunun kavnanası Ayşe, 
dii!"ri ;(' Giiterin annesi Necmiye ... 

An,,r-.ilr karde!Ji de babası gibi es
kisine r:17.ar"., daha iyi ve genç vöril · 
nüvorh.-rlı Fakat buna karsıl•k Nec -
miyc P .. ,..,•nb #\.,nesi b5vle dei!i11erdi. 

- Bak, Halit Bey sana sel!m seriyor. 

nı da hırsızlık ve cinayetle ittiham et· 
ti, Sonra sözlerini geri aldı. 

Bu vaziyet karşısında mahkeme 
c.ınun Lartig hakkında'.<i şahadetinden 

de şüphe etmeğe başladı. Bununla be 
raber , hükmü bozacak bir deli1 buluna· 
madığt için, Lartig vapura bindirildi 
ve Fransa müstemlek'!ıerınden birine 
gönderildi. 

Fakat, kendisinin mas:ım olduğum: 
l..ilcn ailesi onu müdafaa etmcğe başla
dılar. Avukat çok takdir edilen miite· 
addit mildafaalarda buıundu. 

Nihayet Lartig'in suçsıız olduğu 

anlaşıldı . 
Zavallı adam . yedi senedenberi 

yaşadığı azap dolu hayatla bitkin bir 
halde bulunmaktadır. Fakat belki sür· 
günü memleketine tercih edecektir. Çün 
kü, Parise gelir gelmez annesiyle karı· 
sının, bu haksızlık karşısında duy
dukları iztiraptan öldü\clerini haber al· 
mıştır . 

Ormanları silip süpüren 
bir yangın 

J<·ransada Paillon vadisindeki bir 
~am orm.:ınmda büyük bir yangın çık

mıştır. Kilometrelerce yeri bir yanar 
dağ haline koyan bu yangın beş günden 
teri devam etmektedir. 

Rüzgarla etrafa yayılan yangın ci

' ardaki birçok köyleri de ateşe boğ

mak tehlikesini göstermektedir. Yangı

nın önüne geçmek için etraftaki orman
lar kesilmeğe başlanmı;jtır. 

800 kiloluk cüce! 
Fransız hayvanat bağçelerinden 

birine son günlerde bir "Cüce,, su aygırı 
getirilmiştir. Afrikada bulunan bu hay
van birsok hayvanat '.ilimclrinin mera
kını uyandırmıştır. 

Bu "Cüce,, su aygırının ne kada• 
olduğunu beJki merak edersiniz: Söy
liyeyim : 

Bu hayvancağız, tam 800 kilo gel
mektedir. 

pılacakttr. 

Her kesin tanıdıgı Janet akdonalJ 
için Holivutlu bir miit::ha5sıs şöyle de· 
mişti: 

''Bu /az yıldı::.d,,.. Çiinkü o
nun u:un ı·c zarif b.u-al./ar iizeri11dr. 
gii::.cl bir vücudu t•ar .... 

Film meraklılan bu tarife janet 
Makdonaldm yanık sesini de ilave ede
rek onu daha yükseltiyorlar. 

Janet Makdonald bir taraftan da 
"Mayıs zamanı,, diye y~ni bir film çevu 
mekle meşguldür. 

Demek ki film m:sleği ile izdivacı 
pek ata meze edebilecektir 

Bunu babası, elini omuzuna koyarak 
söylemi§ti. 

Aziz, gösterilen tarafa baktı: Gil -
lcrin babası telaşlı telaşlı bir sandala gi
riyor, ayni zamanda delikanlıya: 

- Aziz Bey, hoı geldiniz? Nasıl -
sınız? 

Diyordu. 
Beş yıl önce onu son defa gördüğü 

zaman kanlı canlı, kırmızı yüzlü ve en 
az on yaş daha genç bir adamdı. Kırk 
beş yaşını geçmiş olduğu halde saçının 
aklan göze çarpacak kadar bile değil -
di. Fakat şimdi zayıflamıs, solmuş ve 
hatta beli biraz bükülmüştü. Saçları da 
baştan başa boz bir renk almıştı. Bu 
kadar az zamanda bu kadar çok değiş
miş olması kin her halde çok sarsılm!Ş 
sıkılmış ve üzülmüş olması gerekti. 

Aziz onun selam ''e sorgusuna saygı 
ile karşılık verdi. 

Halil Toklu meraklı meraklı sordu: 
Bizim Güler de vapurda olacaktı; 

gör-ıediniz mi? 
Azizin cevap vermesine vakit kal

f"ıı.dan babası söze karıştı: 
- Öyle mi? ... Gözünüz aydın 1 Söy -

lemediniz 1 Bilsevdik onu da beraber a-
1ırc1ık. Ne tt'~;ıdüf ! Demek ki onun k:I"' 

geldiniz? Lakin vapurda o1aydı Azizin 

Gezintiler 

Bir mucize! 
Kut•al tarih içinde ya§ama· 

dım. Peygamber görmedim ve 
aclam oğlunun gönlünde İnanışı 
perçinliyen mucizelere şahit olma
dım. Fakat gök kitaplarının de
rin yürek vuruşlarile anlattıkları 
harikaları tanırım. Bilirim, ki 
bunlar akla dalga gibi çarparlar, 
mantık gemisini yalçın kayalrlllar .. 
da parçalarlar. Olmıyacak. UT1'ul
mıyacak, clünya misalirlerinin gÜ· 
cüne sığmıyacak şeyler, bu top· 
raklar üstünde canlandıkça. d:ı· 
daklar "mucize!,, sözünü tekrar· 
laclılar. 

Dün ak§am, ben ve iki arka
cla§ım, böyle bir mucize gördüfı. 
Bu mucize, Neyzenin evi ııe ge• 
ne Neyzenin kendisidir. Sazile 
•ozunu şöyle bir yana bırakıyo
rum. Çünkü bunlar, he .'ıesin bil
diği harikalardır ve benim onla .. 
ra katacak yeni neyim var? 

Daıünün, ki Neyzen, yirmi yıl 
- zindanda geçen günlerden baş .. 
ka - bir yattığı yerde bir daha 
gecelememi§tİr. Savruk, kalender 
ruhunu semt semt, ev ev dolaştı,... 
mlf, bir çatı altına bir günden 
fazla sığamamııtır. Ômrü, eski 
akıncılar gibi çağlıyarak geçti.. 
Onun ela yatağı toprak, yorganı 

yapraktı. Yar eıiğini, kuş Wyii 
ya..tık yapan iç olgunluğu. onda 
ta şu kadarcıkken başlamııtı. Ne.. 
/esile ney'i tutu§turur, sesi aled 
yapar, gönlüyle gönüller arasına 
nağmeclen eleğimsağma höprülni 
kurardı. Ceket yok, gömick par• 

ça parça, cep delik; fakat kendi .. 
si paradan çok büyük, ikbalden 
yüksekti. Hiç bir istek, onun boy.. 
nunu bükememiştir. K8leleri ki).. 
pekleştiren altın tasmayı bütiilf 
ömrünce çiğnedi durdu. Diiştüğü. 
yeri bulut ve sis içinde bırakan 
çağlayanlar gibi co~kun ya~aJı. 
Bakanlar, haline güler; lahat gi).. 

renlerle anlıyanlar ağlarlardı. r 
Herkesin birleştiği nokta ise, 1 

acımaktı. Kimsesizliği, perişan· 

lığı, çektiği dayanılmaz ıztıraP. 

yürekleri zıpkl(Zlardı. lgte böyle 
yaııyan bu üstün adam, şimdi ıeN. 
baıına dört btı§ı mamur bir ev 
ıahibi olmuıtur. Yemeğini kenJl 
pıfıren, çamaıırrnı kendi yıka· 
yan, kendile birlikte dört azgın 
kediye bakan, bir oda, bir sofa.,: 
bir mutbak, bir tarasayı tcrtemü: 
tutan o. Konservatuvarcla kro.. 

S. Gezgin 

( l.ütlen ıayalayı ~eviriniz): 

onu gormcsi lazımdı. 
Halil Bey cevap verdı: 

-- Bu sabah telgraf aldık. Kardcşinı 
Celil yazıyor. Bu vapurda bulunmama• 
sına imk,in yok. 

Remzi Bey oğluna döndü: 
- Yoksa Gül eri tanımadın mı? 
- Ben onu tanıdım ama, o beni ta• 

myamadı. 

- Tanıtsaydın ... 
Aziz ne cevap vereceğini hemen kes .. 

tirememişti. Bu aralık Halil Toklu, kı • 
zına hak verdiğini söylüyordu: 

- Doğrusu ben de tanıyamıyacak • 
tım. Oğlunuz çok değişmiş ... Ben gidi• 
yorum, geç kalmayım, yalnız başına çı• 
kıp gider de belki göremem ... 

Uzaklaşırken, kızının geleceğini bil• 
diren telgraf gelince Azizin annesi ve 
kardeşile birlikte inmeyi fasarladılda .. 
nnı, fakat son dakikada kaynanasının 

da beraber gelmek istediğin, bu yiız -
den dört buçuk vapurunu kaçırmış ol
duklarım bir kaç sözle anlattı. 

Remzi Bey kaçıncı defa olarak oğ .. 
lunu ba§tan ayağa kadar silzmüş, boy .. 
Iu poslu ve dinç gorduğtl için duydu • 
ğu sevir.ç ve gururu yüzünden ve gö> 
lerinden taşırmıştı. 

(Arkası car) 



Güneş- Dil 
Teorisinin ana hatları 

Kurultayda dün B. lbrahim Necmi Dilmen, Bayan 
Vecihe Kıllççıoğlu tezlerini okudular 

Üçüncü Dil Kurultayının toplantı-! 
larına dün ele saat on dörtte devam e
dilmişt.r. 

Atatürk, refakatlerinde Ba§bakan 
lsmct 1nönU ve Londra büyük elçimiz 
Bay Fethi Okyar olduğu halde salonu 
teşrif etmişlerdi. 

Başkanlık makamını I<urultay As
başkanı Bayan Afet i~gal etmektey
di. Sekreterler Bay İsmail Muşlak Ma
~·almn ile Bayan Zerrin Dilmen idiler. 
Bay Mayakon dünkü celsenin zaptını 
okudu. Avnen kabul ed' ldiktcn sonra 
Dil kurumu genel sekreteri Bay lbra
him Xecmi Dilmen kürsüye gelerek 
tezini okumıya ba"ladı. 1 

Jbruhim Necı.Iİ 

Dil menin tezi 
1.IEVZU: GÜNEŞ - DİL TEOR1St

:l\~N ANA HATLARI 
'Giincş - Dil teorisi, dünya dilcili

<j inin kurulıı~ırndmıbcri ti::erindc kafa 
yordufjn biiyiUc ve ana bilmecenin a
nahtarı olarak ileri sürülnıii-§ yii.kşek 
bir Türk buluşudur. Bu lJilmece, ka
f ıısı içinde hayvani instinctlerin üs
tünde, fr:rak ve şııura dayanan bir ta-
1.:.ını dıtygu, ve düşünceler caıılaııdır
nı~ğa. ba!]lıyan insanların, bu duygu 
ııc diişiincelerini sesle ifa.le 11olıaulaki 
uğraşmalarından do!/an ilkel anadili 
aramr:k ve bulmaktır. 

nıı ara~lırmalara dil ilmi 7'tifi gel 
mc:::. Biitün yaratılış filo::ofisi, din
lerin, rni17et1erin, insanlamı psikolo.iisi 
ve sosyoloji~·i de bıı arayı§a yardım 
ctmcl; gerektir. 

Gücn.~ • Dil tenrisi, bu idrak ve şu
tlr hareketinin illı:in (G-ü>ıe~) üzerinde 
toplandığını, bütiin varlığı bu göklerhı 
1.<;ılc ve hararet saçan melikesinin yii
rektc uyandırdığı hayranlık duygula
rına bağlarım kabııl etmektedir. 

Teortye (Gihıcş) adı verilmesi bun
dandır.,, 

,~ ,Jf. '(. 

dünyaya taıııtmış olan Atatürk Tür-\ 
kiyesiniıı ilim bahislerinde de şaşırtı
cı büyük muvaffakiyetlcre namzet ol
duğıma inanıyoruz. 

İste bu inanla Gilncs - Dil teorisini 
buradaki yerli ve yaba;ıcı dilcilerin ö
nüne koyuyor. Tekniklerini ve miUıha
zeZcrini emniyetle bekliyoruz.,, (Alkış
lar). 

Bay İbrahim Necmi Dilmen'in tezi 
tafsilatlı oldu~u ic;in başkan Bayan A
fet bir ana beş dakikalık fasıla ver
mişti. Tezin, bitmesinden sonra baş
kan, on dakikalık bir ara daha vermiş 
ve tekrar celseyi açtığı vakit hayli i
lerlemiş olduğu için, ruznameye göre 
tezini okuma sırası gelmiş olan Bay 
Hasan Reşit Tankut'un, tezini, bugün 
okumaamsı münasi I? görülmüştür. 

Onun yerine Ankara Dil, tarih, coğ 
rafya fakültesi talebesinden Bayan 
Vec:he KılıGçıoğlu, "Ata., kelimesinin 
bütün dünya dillerinde ya!;amış asil 
bir kelime olduğu üzerinde tetkikata 
dayanan bir tez okumuştur. 
BAYAN KILIÇÇIOCLUNUN TEZİ 

Bayan Kılıççıoğlu'nun tezi hülasa 
olarak ~öylefür: 

(Ata) kelimesi düııJıada yaşamış 
ve yaşamakta bulunan dillerin hepsin
de ayni manada mt:ecuttur. 

Kelimenin böylece bütiin insanlığa 
maloluşu, oııun esaslı bir kelime oltna
dı/Jı zehabını vcrmi:'.]tir. Onun içindir 
kı ba.şta Valde - Pokorny ve Meillet 

dir,, sözlerile bi~ ve hatip şiddetle 
alkışlanmıştır. 

B. KEMAL EM1N'1N SÖZLERİ 
Bayan Vecihe'nin muvaffakiyetli 

tezinden sonra dinleyiciler arasından 
söz istiyen öğretmen B. Kemal Emin, 
Türk dilinin bütün dillere esas sayıla
bileceğine ait bir kaç örnek vermiş. 
Ve Başkan Bayan Afet celseyi bugün 
saat on dörtte tekrar açmak üzere ta
til etmiştir. 

TEBRİK TELGRAFLARI 
Dün Kurultay başkanlığına yeniden 

93 tane tebrik telgrafı gelmişti. 
KAMUTAY BAŞKANININ 

TELGRAFI 
Kamutay Başkanı Bay Abdulhalik 

Renda'dan gelen telgraf şudur; 
"V çüncü Dil Kurultayının toplan· 

tısını candan kutlar, iyi sonuç ve ba
şariler diler, derin saygılarımı suna
rım.,, 

Genel ispekter B. Abidin Tözmen 
şu telgrafı göndermişti: 

"Ulu. Ônderimiz Atatürk'ümiizün 
devrimler serisine kattığı Türk dili 
devriminin kat'Ueşmesi ve 1wkleşmesi 
için gayretler sar/edecek olan Kurul
tayı kutlular) yük$ek ilim heyetine say 
gılarımı sunarım.,, 

• • • 
İstanbul vali ve belediye reisi Bay 

Muhittin Üstündağın telgrafı: 
"Tiirk ul~unun varlığına mutlu 

bir güneş gibi doğan dil devrimimizin 

.Renk 
. Su· 

Seı' 

Söı . 

(Yukarda) Ba.şlkınlrk meııldind<· a slıaş'kan 1Ja11an Afet, solunda se 
ter Ba!!an Zerrin Dilnum, hitabet kü rsiisünde sü;: isteyip iza/ıta bulun 
olan öğrıetmen Bay Kentnl Emin. 

(Ort<ida) Ankara Dil Fakültesinden Bayan J'ecilıc Kılıfçıoğlu te 
örneklerle izalı edr.uor. 

(Altta) Dünkü kurultay dinleyicileri Bay Dilmenin tezini dinlerken. 

çalışmadan sonra Garşamba sabahı top 
lanılmak üzere içtimaa son verildi. 

nanmıştır. Halkevi tarafmdaıı 
mereler Yerilmektedir. 

Tezde, bu cihet Ü7.erinde tevakkuf 
olunarak (Güneş) in idrak ve zihn1-
yet üzerindeki müessiriyeti araştırıl
mış ve ilk Klanlardan itibaren Tote
nik zihniyetinden bazıları tezahür et
tirilerek "Yersel Totemlere tekaddürn 
eden göksel totemler arasında en çok 
göze çarpanı, en ileri geleni şüphesiz 
(Güneş) tir., hükmü verilmiştir. 

Güneı 
Ay 
Yıldıı 

Yıldırım 

·Esaı 

Sahip 
Allah 
Efendi 
'Benlik 

ltık 
Aydınlık 

Parlaklık 

Zeki 
Güıellik 

Sı~klık 
Ateı 

Duvcu 
Hevecatt 
Suıi 
Sevimlilik
Koku 

Hareket 
İmtidat 
Zamanf 
Mesafe 
Buut 
Yer 

GRAMER - SENTAKS KOM!SYONU MEC1DÖZÜ1\TDE 

Totem zihniyetinin tekamülü takip 
olunarak "işte büyükse! varlığa bir 
s:sle ad takmak istenildiği andadır k1 
(ınsan dilinin ilk fonemi) vücut bul
muş olur.,, denilmekte ve "ilk şuur ob
jesi (Güneş) ten başka bir şey olamaz 
mı?,, sualinin cevabı, "güneşin diller
deki s(!nantik fonksiyonu araştırmak 
suretie,, kat'iyyete verim.ektedir. 

"" . . 
Ba:y tl:irahim Dilmen'in tezinde 

bundan sonra fonetik esas tetkikleri
ne girişilmektedir.. Burada deniliyor 
ki: 

"Güneş - Dil teorisinin semantik 
bıızı bütün genel mefhumların insan
lığın en ilk totemi olan (Giine§) ten 
çıkmt.Ş olmasına, .f onetiTc esası da bu 
mefhumu en ilk (Ağ) sesile ifa,de et
miş olma81na daya_nmaktadır." 

Tezde: "Seman tık esas tetkiklerin
de (Güneş) in ifade ettiği genel mef
humlar:, önemli bir yer almıştır. Ve 
s~~tı~ taaz:uv ve intişar maddeleş
tirilmıştır. (Ag) ana fonem.inin Vokal 
ve Konsonunda bir çok değişmelerle 
kendini gösterir.,, denilerek Vokalların 
ve Konsonların tebadül ve istifası ta
kip ve tesbit olunmuş, konsonlarm 
kategorik tazyiki izah edilmiştir. 

Bun?an .. sonra eklerin 7 kategoriye 
ayrıldıgı soylenerek bu cihet ayrı ay
rı tetkik edilmiş ve eklere Semantik
man verilen hüviyetin menşeleri araş
tırılmıştır. 

Bay İbrahim Necmi Dilmen tezine 
§U suretle nihayet vermiştir: 

.. Tür~ tari.h tezinin kardeşi olan 
Turk dıl tezı, işte bu metodla bütün 
il~~ dü~!fasına v dillcrüı ana kaynağı 
Turk dılı oldugunu göstermektedir. 
v Da~ı!'mızın biiyülclüğünü ve ağırlı
gını bılıyoruz, Fakat bu) bizi ii.rkütmü
'lfOT. Ôlüm . uçurumunun kenarından 
ınamlmaz bır hamle ile kalkınarak ru
hunun için<ieki ccı•herlc yeni 'tıarltğını 

nometre gibi çalı§an, evinde aa
nat peteğini dolduran o. Ortalık 

aüpürdüğü ve tı§Çdık ettiği zaman 

için lacivert bir önlüğü bile var. 
Pek aeyrek evlerde bu kadar et 
makine.ine, böyle bol mutbak ta
kunına ve tel dolap sergisine rast
lanır. BCl§larken Je söyledim ya 
6

• • , 
u mııcae veaaelam! • • 

S. Gezgin 

• Kuvvet 
Kudret 
Yükseklik 
:Büyüklü~ 
Çokluk 
Çoialm~ 
~üvüme 

B. lbı'ahiln Necnıiıni.n tezinckn 

ol4uğu halde bir çok Garp bflginleri 
bu kelimeye "Lallvort., yani çocuk sö
zü demişl.erdir. Bu alimlerin (Ata) sö
zü, hakkındaki kanaatlerine a1•kırı o
la_rak kelimenin Lallvort olmayıp es
kı ve esaslı kelimelerden biri ve belki 
de_ b~lıcası olduğınıu ileri silrcceğim. 
Nı~ekım H •. Paul "Dil tarihi prensip
lerı" adlı kitabında Lallvort içWı "bu 
lisan,, çocukların bu.lu~u değildir· bu 
sözler onlara başka herhangi b-i; dil 
gibi öğretilir,, demektedir. Ayni zaman 
da (Ata) k elimesinin "t" konsonu güç 
telô.f/uz edilir. 
. Antro!oloğlardan K. Franko "A.şo· 
lıyen çagında dudak sesleri iki aylık 
bir çocuğun kullanacağı kelimeler do
ğurdu; Müstcriycn ça°ğında di:~ sesle
ri inkişaf etti,, diyerek bıı (t/ konso
nunun çocuk söz cihazı ile ilgisi olma
dığını göstermektedir. Zaten Güneş -
Dil teorisi kabul ettiği Antrapo - Fo
netik esasta "t,, yi sonraki kon.sonlar
dan. sa_Yarak üçilncü kategoriye ithal 
etmıştır. (Ata) kelimesinin her dilde 
bulunuşu onun bii.tiin diller iizerinc 
müessir olmfl.U} bir ana dile mensup ol
ma.sındandı~. Bütün Türk lehçelerinde, 
Ô~ı A.ııya Hrnt - Avrupa ve diğer dil
lerdekı Ata söziinil aradıktan sonra 
Güneş - Dil teorisi esaslarına gôre ana 
lizleri yapıl1mştır. 

Nihayet Paleo - Sosyol.ojik devirde 
Ata sözü fle bir başka mana ka.<Jtedi
lip edilmediği tetkik edilmi.<t ve bıı s1-
rada Ata sözihıün muhteliİ dillerde 
ve lehçelerde ana anl.amtna geldiği 
gösterilmi.ştir. 

Bütiin bu izahlardan anUışıldığrna 
göre dünııa dillerinde Atanın manası 
uc morfolojisi - az farklarla • birdir. 
V c Ata kelimesi Lallvort olmayıp Prn
to • Türk dilinin organiziminden doğ
m•<·" ve fonetik, scnı.antik bakl'mdan 
dil kanunlrırına tabi olarak, ııaşamt., 
asıl bir kelimedir.,. 

aByan Vecihe Kılıççıoğlu'nun tezi 
"Ata kelimesi Atatilrk kadar bizim-

._ 
Kara ... 
!Toprak 
Gıda' 

HaT&t 
Faaliyet} 
Rub 

"Güneş,, t.en çılfan melhumlar. 

yilrilyü..,.<rii.nü düzene koyan Kurultayın 
üçüncüsünün de burada toplant§ı 1 s
tanbul halkı için ayrıca bir bayram 
oluyor. Bıınun lnlyük ve çok değerli 
hatırasını kendisi için tarihi bir §crcf 
olarak muhafaza edecek olan lstanbul 
halkının _başanlık uğrıındaki candan 
dileklerini sunmakla bahtiyarım.,, 

Encümen /er de 
Dün Kurultayın umumi toplantısın

dan evel hususi surette komisyonlar 
toplanmış, başkanlarını ve mazbata 
muharrirlerini seçmiş ve müzakerele
rine başlamıştı. 

Güneş - Dil teorisi ve karşılaştır
maları komisyonu bunların en mühim 
olanı idi. Kurultayın mesaisine iştirak 
etmek üzere şehrimize gelmiş olan bü
tün ecnebi profesörler bu komisyona 
dahil bulunuyorlardı. 

Komisyon tam saat onda toplandı. 
Üyelerden ve dil kurulu genel sekrete
ri İbrahim Necmi Dilmen hasta oldu
ğu için gelememiştir. Bundan başka 
İngiliz alimi Sir Deımisson Ross ile! 
Elen profesörü Anagnassopulos ra
hatsızlıkları dolayısiyle itizar etmiş ve 
gelmemişlerdir, 

Komisyonun ilk işi ba.'}kan ve maz
bata muharririni a;eçmek oldu. Baskan 
lığa, Türk tarih kurumu başkanı 'Ha
san Cemil Çarnbel. mazbata muharrir
liklerine Ercüment Ekrem Talu ve İs
mail Hami Danişment seçildiler. 

Reis, kısa bir söylevle arkadaşları-ı 
na teşekkür ettikten sonra Cevat Em
reye söz verdi. 

Cevat Emre. muhtelif diller arasın
daki etimolojik yakmhklan gösteren 
ve Güneş - Dil teorisine dayanan uzun 
bir etüd okudu. tlim bakımından ehem 
miyetli toplantıda bulunan yabancı a
lim ve profesörlerin de dikkatini çe
ken bu mevzu, komisyonun ilk ve e
hemmiyetli meşgale~t oldu. 

Saat on ikiye kadar devam eden bir 

Gramer - Sentaks komisyonu da 
saat onda bir başka salonda toplan
mış bulunuyordu. Bu komisyon ba~
kanlığına Bursa saylavı Fakihe Öy
men'i, mazbata muharrirliğine Hıfzı 
Tevfiği seçerek müzakerelerine başla
dı . 

tık sözü Emin Dalkılıc almıstı. E 
min Dalkılıçın tezi Türk alfabesi ne bir 
harf ilavesi lüzumuna dairdi. Emir. 
Dalkılıç, Türk lehçesinde - e - ve - i 
harfleri arasında bir üçüncü sedalı 
harf olduğunu söylüyor ve konuşma 
dilinden aldığı misallerle iddiasını tev
sik ediyordu. 

Saat on ikiye doP'u çarı::amba sa
bahı yeniden toplanılmak üzere, içti
maa son verildi. 

TERİMl .. ER KOMİSYONU 

Bu komisyon da saat on buçuğa 
doğru t°ilandı. Komisyon ba şkanlığı
na askerı akademiler kumandanı Kor 
general Ali Fuat sedldi. 

Komisyoıı calrşmalarma. terimler 
hakkında Kurultayın havale etliği e
sasların tetkikile basladı. Terimler·n 1 
türkçcleştirilmesi mevzuu hak kmda!t' 
incelemelerin rnüsbet bir sahada, ne
ticeye doğru ilerlediği görülüvonlu. 
Komisyon, bu noktayı tesbit ettikten 
sonra, kurumca bu yolda ı:ıarfcdilen 
gayretin ~ok fazla ve verimli olduğu 
ne'ticesi üzerinde durdu. 

Bilhassa kimya istilahlarının bir an 
evvel kabulü icin Kurultava bir tcmen 
ni takriri verilmesi ittif &kla kabul e
dildikten sonra, mec;a ilcrinin biiyiik 
bir kısmını tamamlnmıı:: bir ha.ldc, 
carı::amba günü toplanılmak üzere da
ğıldılar. 

KURULTAY ZONGULDAKTA BÜ
YÜK BİR A4AKA fr ,E TAKİP 

ED!LlYOR 

Zonguldak, <Hususi muhabirimiz 
den) - Zonguldak Dil Kıırultayının 
toplandığı bugünlerde Kıır•ıltav mi.i.za
kerelcrile fevkalade me"'"'lll olmakta
dır. Parti ve Halkevi tarafından bir 
program yaprlmıstır. Kurultay çalış
malarını halka dinletmrk için hazırla
nan mevdanlarda radvolar faaliyete 
geçmiştir. Avni zamanda I-folkevindc 
de genel tonlantılar yapılmaktadır. Bu 
toplantılarda H"lmi Ulıığ, Bedri GUne
ri, SclGuk Kan. Sıtkı Gözen konferans
lar vereceklerdir. 

!ZM1T SEVİNÇ !Ç1NDE 
İzmit, (Hususi) - ~ i.incü Dil Kıı

ru!tayının toplanışı müı asebetile 1ı 
mit Halkcvi tarafından b:r prorvram 
haZTrlanmış ve sehrin bir cok yerleri
ne hoparlörler konularak verilecek 
konferansların dinlenmesine imkan 
hasıl olmuştur. Şehir bayraklarla do-

Mecidözü, (Hususi) - Paz 
başhyan Dil bayramı Mccidbzlül<>r 
rafından li'ıyık olduğu büyük alaka 
karıııalnmıştır. Şehirli ve köylü 
lerce yurttasın iştirakile dil bay 
günü heyecan ve hararetle gcçm 
dir. Kurultay müddetince devarrı 
mek iizere bir progTam hazırla 
tır. Bu programa göre dil mevzu! 
üzerinde muhtelif konferanslar v 
ceklir. 

Ankara 
Ankara, 25 Telefaonla) - Dil 

rultaymın toplantısı münasebeti 
Ankara Hnlkzvi tarafından tertip 
len prograrnb mucibince bu gece 
büyük bir tören yapılmu:tır. Biı:ııe 
kişinin istirak ettiği bu toplant 
Türk d"linin mana ve snımıHi etraf 
bir konferans vcrilntiı:;, ı:;iirler ol< 
muş ve ~c ... ilmiş parçalar çalınm ı 

Kuruiiaqın açılışı büiV 
mem;ekette kutiulanıqO 

Bursa, 25 (A.A.) - Üçüncü 
dil kurullavı dün burada geniş olÇ 
tczn.hiirle Cumhuriyet aJanını doldtı 
yurttaşlara toplantıya temel olan 
vamız anlatıldı. Tam 11 de Cumb 
yet Halk partisi amplifikati:ırıill 
İstanbuldan naklen İstiklal marsı 
lendi. Halk dalgalı b r derinlik 11ııl 
de hoparlörden kongre neşriyatını d 
lcmektedir. Şehir konr•re başlar b 
maz donatılmıştır. Bıı bayraklaı1 
dört gün sürecektir. Gece aydmla 
yapıldı. Hl'r akşam saat 20 den 
kadar bando calacak 21 de Parti 
lifikatöründcn dil konusu üzer ne 
grenin devamınca nesriyat yapıla 
tır. 

"' * • 
A vas. 25 (KURUN ) - Üçi.ınci.1 

kurultayının acılma ı müna. ebt 
yapılan topla ntılarda dılımizın t"' 
de koııfl"ranslar vcrilmi., , halka dl 
reketimiz anlatılmı~tır. 

* "' * 
E skir:ehir, 25 (KURUN) - :g:ı.ı 

tay münasebc.'tilc sehrimizde büyiı1' 
zahürat yapılmış, gün1üz Halkevi 1" 
danında, gece de Halkevi salonııtl 
söylevler verilmiştir. 

.. , * * 
Afyon, 25 < A.A.) - Dil ba.~ 

Halkevinin hazırladığı zengin bır P 
ramla kutlanarak ı::ehr'n muht rf 1 
lerinde haztt'lanan altı radyod n 
rultay konuşmaları ta'kip edılrtl 
Halekvinde de dilimiz ilzcrind iJğ1 

dinlenilen konuşmalar J npılmı tır· 
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Türkiye - Suriye •• • --pm lstanbuldan Berline 

Otomobille segalıat ULKEMIZDE ırn!I= 
Bir muaheae ıçin konaı- - -· =::; 

maıar mı yapılacak? K k h d t) 
-2-

ilk yol hatasına uğradık. Oto
mobil saplanıe kaldı 

' 

Bdlrnı!14Vı f aAl jcndarma lı:umandanı ı>c ka1, bolan çonf•'1.IJ& bulan jandarnın 
C'eouşu - Edirne emniyet direktörü Bag Suatla eseri olan hcu·uzun başmda 

Birinei me:ktup 24 ağustos tarihlij 
laymuzda çdcnufbr. 

13 ağıutos CLuj (Romanya) 
Cemtlin halinden istifade ederek 

benı yolumuza devam ediyor hem de 1 
llıl1temadiyen eğleniyorduk. Hava çok ı 
lakin. Şafak aökmeğe başlamış, sokak
larda sütçü ve bostanlardan dükkanlara ı 
tebze tıpyanlardan başka kimse yok. 
BütUn İstanbul huzur ve sülrun içinde 
uyuyor. Topkapıyı geçiyoruz. Asfalt 
Jol be!lad!, sabahın kimsesizliğinden 

fınat yularak biz de olanca sür'atimiz
le yol alıyoruz. Bakırköyü, Floryayı ge
~yoruz. Küçükçekmecede ıoför rad -
Jatöre lilsumu olan· suyu doldurdu. U
ZUn yola çıkacaklara bilhassa burada 
lıraaı gelmitken söyliyeyim radyatör 
ıuyunu daima kontrol altında bulun -
durmalı. Mümkün mertebe suyu değit
tirmelidir. 

Artık istanbul hududundan ayntmıı 
bulunuyorduk. Geçen seneye nazaran 
yol oldukça düzelmişti. Kumburgaz ia -
ketesine kadar rahat geldik, fakat Ce -
latiye iıkeletlinden Silivriye kadar yoru
cu ve bozuk bir yol almak mecburiyetin
de kaldık. 

Uzüntüler ve yorgunluklardan sonra 
aaat yedide Silivriye geldik. tstanbul 
:Edime yolunun bu ilk bozuk şosesini 
tarlalar içinden geçerek ikmal etmit 
oluyorduk. Hemen büyük bir çınann al
tındaki kahveye çöktük. Bir gece evvel
denberi kannlarımız aç olduğundan 

berkeı gelen çaylara sarıldı, ıonra kar -
puz •e beyaz beynirle karnımızı doyur
duk. Saat sekizi bulmuıtu. Hemen oto
nıobUe binerek yolumuza devama ka -
rv verdik. 

Kilometre saatimiz 112 gösteriyordu 
Çorluya geldik. !stanbuldan hareket e
derken kilometre saatini sıfıra getirmit
tik. Bu itibarla hakiki kilometre he -
aaplannı bu yazılanmızda bilatereddüt 
bydedebilecekainiz. Bilhassa seyahat 
notıarmuzda bu noktaya çok ehemmi -
yet vermek, btanbul Edime yolunu 
d5rt kısma taksim edersek ikinci kısmı 
yuıi Silivri - Çorlu yolunu da bozuk 
9e tarta içinden geçilen bir toae olarak 

tavsif edebiliriz. 
Çorluya ıetdiğimizde saat 10.10 ıe

çiyordu. Uçüncil merhale Çorlu - LU -
leburpsdr. 

tfk yol hatasına burada uğradık. 

Yantııhkla Tekirdağ yoluna saptık. Fa
kat it yanhJ yola sapmakla kalmadı. tiri 
tarafı oyutmuı ve ortası tümsek bir yol
dan liderken arabanın karteri toprağa 
1aplanıp kalmaz mı? Şoförden araba -
nm idaresini aldım, birinci vitese tak
tım; imkln yok kıD11ldamıyor, geri vi
tesine taktım yine imklnsız. Olduğu 
yerden tekerleklerin fırlattığı topraktan 
bap. bir it yapamıyorduk. Bir aralık a
tabanm altına krikoyu koyarak teker -
lekleri biru yaldırdık. Maksadım kar -
terin dokunduğu noktadaki topraklan 
kasmak ve bu suretle arabayı kurtar -
ınaktr. Fakat toprağı kazmak için de 
kuma veya ldlrek lizmıdı. 

btanbuldan hareket ederken bu nok
tayı hatırladığım halde maalesef acele 
Je ıeldl, ve hiç birini alamadığımdan 
bu iti de yapamadık. Tam bu sırada ar
bmısdan bir öküz arabası geldiğini 
a&dllk, hemen arabayı durdurarak ak -
... cehnl ,apmak istedim. Otomobil 
Jır1ko lnrlnc1e tekerlekler havaya kalk-1 
11111 1J1r ...ı,ette duruyordu. Eğer te -

kcrleklerin altına tahta koyarak ileu vi
tese verirsem arabayı kurtarabilirdim. 

İ§te bunun için arabayı durdurrnuş
tum. Araba sahibi çok iyi bir adamdı. 
Zavallı ihtiyar esasen dört tahtadan 
ibaret olan arabasını sökerek bütün 
tahtaları otomobilin altına serdi. Şoföre 
haydi bakalım sapladığın gibi çık de -
dim. Hepimiz de arka tarafta kriko il -
zerinden arabanın aakatlanmadan kur -
tutmasını seyrediyorduk. 

Ne ise hamdolsun güçlükle, tahta -
laqn çr.tırdamasile beraber otomobil 
kurtuldu. Bu atlatılan kazada da bir 
hikmet varmı§, eğer batımıza bu kaza 
gelmes~ idi biz Tekirdağım b~yluya -
caktık. 

Arabanın idaresini toförden aldım 
ve ıeriye dönerek telgraf direklerini 
takibe başladım. Takip edilecek yollar· 
da telgraf direkleri çok mühimdir. Tel
graf direkleri toaeyi takip ettiğinden 
yolu kaybetmemek için en iyi usul bu
dur. 

Kah toae, kah karayolu tabir olwwa 
elli kilometre uzunluğunda ıenit bir o
vanın ortasındaki yoldan geçerek tam 
62 kilometre sonra Lüleburgaza gel -
dik. Bu suretle yolumuzun ilçUncü mer
halesini de ikmal etmit olduk. Tarih! 
eserlerile çok kıymetli pir kasabamız o
lan Lüleburgazda yolumuzun üzerinde 
raltgeldiğimiz bir bostana battaniyele
rimizi st.rdik. Birer saat te uyku çek -
tik. Buna uykudan ziyade ıözlerimizi 
kapadık diyeceğim, çilnkil karıncalar -
dan uyumak fıı;satını bulamadık. Yol -
çu yolunda gerek diyerek benzin depo
muza tstanbulda doldurduğumuz 9 ti
şe benzinden sonra ikinci benzini bura
da doldurmak mecburiyetinde kaldık. 
Çünkü hesabımız benzinin bitmek Uze -
re olduğunu gösteriyordu. Bir teneke, 
yani 17 litre benzini 410 kuruşa ala -
rak depomuzu doldurduk. Seyahatte 
deponun daima dolu olmasına ehemmi
yet vermek lazımdır. 

Saat 4.30 da Babaeskiye geldik. Lü
leburgazla Babaeski arası 23 kilometre 
idi bu suretle dördüncü ve son mer -
hale üzerinde idik. Biraz sonra 1 S ki -
lometre katederek Kuleliye geldik, 13 
kilometre sonra da Havzaya muvasalat 
ettik. Buradan Sazb dereyi de geçtik -
ten sonra dünyada emsali bulunmıyan 
ve pahasına kıymet biçilemiyen Edir -
nenin ebedt bir Türk ıehri olduğunu 
her zaman için isbat eden koca Mimar 
Sinanın bu muazzam Türk'ün eserleri 
birdenbire karıımıza çıktı, gözlerimizi 
kamaıtıran bu yüksek eserleri doya do
ya ıeyredebilmek için otomobili durdur

duk. 

Seyrine doyum olmıyan aan'at eser• 
terini dakikalarca uzaktan seyre daldık. 
Güneı batıyor, etrafa serptill kızıl, sa
rı renkler Selimiyenin kubbesine akse
diyor, güneı bile ıon dakikasında bu 
büyük Türk mimannın eserlerini se -
limhyordu. Edimeye vanıınuz saat al -
tıyı butmuıtu. tstanbuldan 4.45 geçe ha
reket cttiiimize ıöre on üç saatte din: 
lene dinlene ve her yerde istirahat et -
mek !llrtile 241 kilometre katetmit olu
yorduk. Bu yol 9 saatte de katedilebi -
liyor. Fakat yollann bazı yerlerde bo -
zuk olması ve arabamızın yeni sistem 
alçak çamurluklu ve tamponunun her 
dakika çukurlardan atlarken toprağa 
temas etmesi çok dlkatll hareket 

Vahdet gazetesinde okunmUftur: iZ açıran ay u ar 
Şamda dönen kuvvetli bir şayiaya . 

göre Pariste bulunan Suriye heyeti Ot b·ıı· h d ti k .., b • ·ı 
28 ağustosta Şark sürat katarile Pa- OmO 1 ) ay U ar JZJO aga eyJSJ e 
risten ayrılacak ve 7 eyhilda Halebe 
gelecektir. !l~Ye_tin gellrken bir gün yolda vuruştular• Kızı karıran 
Istanbulda ıkı gün de Ankarada kala- t '\' 
rak ve Türk hükumet erki.Dile görüşe- Ş f •• M h ·· ı d •• 
rek Türkiye ile Suriye arasında akdi 0 Or e met 0 U 
mutasavvur bir .muahede hakkında 
müzakerede bulunması ihtimali var
dır. Söylendiğine göre Kont dö Martel 
de heyetle beraber bulunacak ve ko
nuşmalara iştirak edecektir. 

etmemizi icap ettiriyordu. 
EDIRNEDE GEÇEN OZONTOLO 

BiR GECE 
Edimeye giderken uzaktan gilsel 

manzaraları seyir için bi.r kaç dakika 
durduğumuzu yazmıştık. tıte bu esna
da her nasılsa Kamet de pasaj'ı havi 
olan evrak çantam arabadan dütmüf. 
Biz farkında olmamıştık. Edimeden ge
çerker: çok sevdiğim arkada§ım emni -
yet müdürü Suadı görmek arzusile em
niyet müdüriyeti önünde durduk. Suat 
dışan çıkmıştı. Uzun uzun araştırma -
lar fayda vermedi, bulamadık. Fakat 
bu esnada haritalannu çıkararak ge -
ccyi geçericeğimiz Harmanlının kaç ki
lometre olduğunu anlamak istedim. Fe
laket, çanta yok. Otomobili altüst et -
tik. Nafile çanta yok. Haftalarca bilyilk 
yorgunluklarla hazırladığımız Avrupa 
seyahati suya dütmüttU. Çünkü en mii
him evrakımız, gümrüklerden serbest 
geçme vesikası, notlar, haritalar, hepsi 
kaybolan çanta içinde idi. O anda hali
mizi görseydiniz siz de acırdınız. 

Emniyet direktörlilğüniln önündeki 
ta§lara yıkılıverdik, ne yapacaktık, ne 
yapmak imkanı vardı bunlann hiç biri
ni düşünemiyorduk. Çantanın muhafa· 
zasını rica ettiğim Mehmet haritayı 

tetkik için son durakladığıDllz yerde 
çantayı açtığı, hattA kendisine yük -
sek sesle: (Aman Mehmet biltiln ev -
rakı düıüreceksin, çantayı kapat) diye 
seslendiğimi iyi hatırlıyorum. itte na • 
sıla bu anda çanta çayırlann Uzerine 
bırakılmıt ve Mehmedin bu ihmal ve 
dikkatsizli~i bizleri oldukça üzmilttil. 

Yapılacak bir iı vardı; derhal oto • 
mobille ıerl dönerek durdutumus ba
valiyi taramak 1 Bu iti yapmak için ken
dimde kuvvet bulamadım. Manevi kuv
vetim tamamen sukut etmitti. Emniyet 
direktörlüğü komiserinin verdiği ia • 
kemleye oturdum ve ıoföre Mehmetle 
birlikte gitmesini tenbih ederek Bay 
Suadın bir an evvel bulunması için te -
Jefonla tekrar aranılmasını rica ettim. 
Bilmiyorum ne kadar zaman geçmif, ıes 
siz sadasu bizim otomobil çıka geldi. 
Anladım çanta bulunamamııtı. Hiç kim 
se ağzım açamıyor, hepimizin yüzil sap
san kesilmiı susuyorduk. Çare yok to
förü tekrar 1stanbula göndererek Tu -
ring Kliipten yeni bir kame dö pasaj 
çıkarmak lbımdı. Bir gece evveliainden 
beri gözlerimizi kapamadığmıızdan yer
lerimizde duracak halimiz yoktu. Us -
tetik bu it bizleri büsbütUn bitirmitti. 
Hemen Avrupa oteline &iderek oda1a -
nmıza yerlettik, hafif de kannlarmıızı 
doyurduk. Bu esnada Suat da ıeldi. 
Güler ytizile beni teselli etmeğe çalı -
ııyordu. ''Merak etme her yere telefon
la emir verdim, çanta bulunacaktır,, de
di. Bilseniz ne kadar sevindik. Sanki 
ıu anda çanta bulunmuı kadar memnun 
olduk. Bu gibi vak'atarda kuvvei mane
viyeyi yükseltecek bir arkadatm çok 
mühim bir rolü vardır. 

Suadın çanta muhakkak bulunacak
tır demesi bizlere rahat bir gece uyku
su uyumamızı temin etti. 

Sabah saat yedi. Çantanın jandarma
lar tarafından bulunduğunu Cemilin 
yüksek sesi bana müjdeliyordu. Sanki 
dünyanın bütün hazineleri benim ol -
muı &ibi kalktım, hemen giyinerek Su
ade ko1tum. Ellerini sıktım ve tetck -
kUr ettim. Oradan jandarma kumandan
lığına giderek çok nazik komutana da 
te1ekür ettim ve eserimizin ikmaline 
vesile olan vesikalanmızın bulunma -
sından dolayı gerek kendilerinin ve ge
rekse bulan jandarmanın birer fotoğraf 
tarını almama müsaade etmelerini rica 
ettim. Teıekkürle kabul ettiler. Bu yük 
sek kabiliyete hayran olarak 8 ağustos 
8ğleden sonra saat 14 te Edfmeden ha
reket ettik. tyi fakat köprnteri tahta bir 
ıoaeden yürüyerek ve Kapıkuleyi ge -
çerek 20 kilometre sonra Mustafapaıa 

TUrk "ümrüğUne geldik. ' 
Burada ~k nutk gilmrUk memurıa-1 

Ayas: (Hususi) - Arasın Yeni 
köyünde Yusuf onbatı isminde bir ada
mın kızı , ayni köyden Süleyman oğh: 

Salih ve birkaç arkada§: ile toför Meh
met tarafından zorla kaçırılmıştır. 

Hadise daha zabıtaya aksetmeden, 
kızın kardeti Raif ile akrabalarından bir 
kaç kişi derhal kız kardeşlerini kaçı

ranların arkasına dü1mü§ler ve niha
yet yetişerek toför Mebmedi öldürmüş· 
lerdir. Kızı kaçıranlarla, kızın ağabe

yisi Raif ve akrabaln ile mücadele bir 
hayli devam etmittir. HattA bu bo
ğu§ınada Raif de yaralanmıttır. 

Salih ve arkadaıJan, kızın akraba
larının mukavemeti karşısında daha 
fazla dayanamıyarak kaçmıtlardır. 

Bu eanada takibe koyulan zabıta da 
haydutlann izini aramağa batlamııtır. 

Hadise hakkında tahkikat geni§le
tilmektedir. 

Karamürsel 
Yüzme havuza biigiik 

merasimle açıldı 
İzmit (Husust) - İzmit spor mm

takası yeni ve güzel bir havuz kazandı. 
Ötedenberi yüzilcillükteki ileri hareket
leri ile yurdun her tarafında haklı bir 
şöhret tafI}'an Kocaeli mıntakaaı, yeni 
havuz ile muhakkak daha verimli ve da
ha hareketli olacaktır. 

Yüzme birinciliklerinin Karamilr -
selde yapılması için tetebbüı edeceğini 
aöyliyen Vali ve Parti batkam Bay 
Himid Oakaya, bUtün Karamürsel halkı 
bunu sevinçle karpladıktan sonra, gele
cek misafirleri de seve seve bağırlan
na buacaJdannı gönül birliğiyle ifade e. 
diyor~ 

Ha~ açılıt törenini görmek 
için lzmitten husuıt 3 motörle 200 da· 
vetli gitmiıti. Bu arada Vali ve Parti 
batkanı Bay Himid Oıkay, Tüm ko· 
mutam General Mürsel Baku, Apr ceza 
reisi Bay Nail Töre, Halkni bqkanı 
Bay YUceıve güzide bir aınrf bulunuyor
du. Karamünelliler ve İlçebay İhsan 
Unat bütlln davetlileri memnun ediyor
lardı. 

Havuzun açıhı resmini Vali yaptı. 

nnm hemen on bet dakikada ikmal et
tikleri pasaport ve kame muameleain -
den sonra Türk topraklanna veda et -
tik. 

Hemen bet yils metre sonra eski is
mi Virantekke ve yeni ismi Kapitan 
Adreo olan Bulıar hudut gümrüğüne 
ıeldik. Süngülü Bulıar neferi daha u -
zaktan "dur!,, ipretini verdi. Hemen 
durduk. Pasaportlarımızı aldılar. On 
bet dakika içinde karnemizin bir yap -
rağını keserek aldılar ve karnenin nm
ba ile bağlanan köküne de Bulgaristana 
girdiğimiz kaydolunarak yolumuzun a
çık olduğunu bildirdiler. Bundan baı -
ka üzerimizde bulunan paramın, paaa
portlannuza kaydettiler ve otomobili -
mizin sallanan Tilrk bayrağına hürmet
le selam vererek hareketimize müsaade 
ettiler. 

Bu suretle Bulgar topraklarına 2,35 
geçe girmit oluyorduk. 

49 kilometre katederek Harmanlryı 
geçtik. Yollar son yağan tiddetli yağ
murlardan son derecede bozulmuıtu. 

Hendeklerden geçerken çok sıkıntı çe
kiyorduk. Şoförü Edirnede hıraktığım
dan i! başa diltmüttü. Çukurlardan 
atlarken tampun fena halde çarpıyor -
du. 63 kilometre sonra eski Zağrebe -
Starazagora'ya geldik. Hava oldukça 
kararmıştı. tik gelecek istasyon Kazan
lık olduğundan orada kalmağa karar 
verdik, yolumuza devam ettik. 

Yol fena değildi. Muntazam bir fO
seden yürüyerek 34 kilometre sonra 
Kazanlığa geldik. Bu suretle Edimeden 
itibaren Kazanlığa kadar tam 166 kilo
metre ve beş vüz metre katetmiş ve bu
na İstanbul Edime yolunu da illve e
dersek 40,5007 kilometreyi ikinci gün
de bitirmiı oluyorduk. 

Celtil Ergw& ı 

Gençlerbirliğinin bandosu lstiktıı mu
şrnı çaldıktan sonra Bay Hamid Oskay. 
hükümetin Türk sporculuğuna verditl 
ehemmiyeti tebarüz ettirdikten sonra 
Kocaeli mrntakasının ou havuzu kazan• 
makla duyduğu sevinci anlattı. Spor
culara muvaffakıyetler diledi. Karamür
seldcn bir genç de, kendilerinden bek• 
Jenen randmanı tam ohrak vereceklerle 
ni vadetti. 

Bundan sonra milııabakalara bat· 
lanmıttır 

100 Metre serbestte 1,15 de Kara· 
mürselden Mehmet birinci, İzmit Akye
til spordan Nuri 1,38 de ikinci, 200 Met
re serbestte: Karamürı1elden İsmail 2,34 
de birinci, İzmit İdman yurdundan Fu• 
ad ikinci gelmiftir. 

1&00 Metre seneat : 
Karamilraelden Mehmed 25,3,4 de 

birinci, hmit Akye1ilden Nihat ildncL 
200 Metre kurbapiama : Kara• 

milnelden Yuıuf 3,12 de yeni Tilrkiy« 
rekorunu kınmttır. İzmit Akyeıildea 
Hüsameddin, 4,14 de ikinci. 

Bayrak yanımda Karamürsel bi• 
rinci, İzmit Akyqilapor ikinci, İdman• 
yurdu UçüncU gelmitlerdir. 

İzmit ldmanyurdu deniz sporlarına 
yeni baf1amıt ve Karamünele 50 kip
lik bir kafile iel gitmiıtir. 

Ödemiş elektriğe 
kavuıuyor 

Ödeızıit, (Huaust) - Ödemitin IU 

ve elektrik itleri, yeni ve milhim bir 
mecraya girmektedir. Yalanda Ödemit 
civarındaki köylere bilhaua Birsi. 
Bozdağ, Genev köyleriyle Gölcilğe, 0-
demitte elektrik cereyanı verilecek • 
tir. 

Ödemi1te elektrik kilovat ücreti 
19 kuruıtur. Halk, bu medeniyetin 
vuıtuından bol bir eıkilde istifade et= 

mektedir. 
Su ve elektrik itlerinin başına ıo• 

tirllmiı olan mühendis Adnan, iyi idare 
neticesi olarak su ve elektrik varidatı 

ile Ödemit Belediyesinin, hem Ziraat 
Bankasına olan borç taksitini ödemekte 
bulunmuş, hem de 8000 lira varidat te
min etmiştir. Bu para, Ödemit Bele
diyesi tarafından diğer ıtlere harcan• 
mıt ve Ödemiı su tesisatına Genev çayı 
sulannın da ilavesi kararlattınlmıttır. 

Ödemiı elektrik cereyanı, ound&n 
evvel Ödemit'e Üzümlü dağından isale 
edilmit olan sudan istifade edilerek 
istihasl olunmakta idi. Fakat fimdi köy 
tere de cereyan verlle\:eği için kuvve! 
mubarrike olarak daha bir miktar suya 
ihtiyaç vardır. Onun isin Bozdağ etek· 
lerinde 6an Genev çayının, tesisat İli• 
vesiyle Ödemi§ auyun.ı ilbesi muva&k 
görülmilf ve keşfi yapımlrttır. Köylere 
verilecek elektrik cereyanı için teaisa• 
tı da Belediye yaptıracaktır. Hattl 
Ödemit'in Keles nahiyesi civarında 
diğer bir au bulunmuıtur. İleride bu 
su da Ödemi!' e akrttmlacak ve kuvvel 
muhardikeye ilave edilecektir. 

Bir kaç sene içinde Ödemit'in oil
tün köyleri, elektrik cereyanına ka .. 
vuımuı olacaktır. 

iz.mir fuarında satı ma
mış pavyon yo" 

İzmir, (Huıusi) - b:mir Fuannda 
satılmamrı pavyon kalmamııtır. Bucün
lerde yeni müracaatlar vukubulacak o
luna derhal ihtiyaç miktannda pavyon 
inıa ettirilecektir. Bazı sınai miles~ 

seler, Fuann bu derece alaka uyandıra
cağını tahmin etmedikleri için paviyoa 
kiralamamıflardı. Bu' müe•eıelerla 
sahipleri, timdi Fuara iştirak edemi,.. 
ceklerinden teessür hissetmektedirler 
Çünkü fuaM iştirak hazırlığını zamanın
da yapmadıktan için bu mühim fır • 
attan istifade edemiyeceklerdir. 

Pavyon satın alıp da yerlerini ha· 
nrlamryanlar, yahut para11nı yattrnY• 
mıı olanların pavyonları fuann ı;lael
liğini ve intizamını bozmamalc için 
eliler taliplere verilecektir. 



Bleraas Terraı 
ESRARI 

-

Yeni Şerlok Holmes Alen Diksonun 
l-:eyecaniı Maceraları 

Y'azall: Arnauld l,11/opin -24- (.'evirer.: Y. (,. 

Uıta kitapçı, benim cevabımı bekle
med!n o Uç kiitabı aldı, paket yaptı. 

- C"Jrecekainb, dedi, üçünil de aon 
dereee befenecebiniz. Benim zevkime 
emin olun. 

Ziyar-uimin sebebini hlla anlatama
mıttna. 

Birdenbire aklıma ıelmit ıibi: 

Fakat, bütiln bunları ben tek 
bqıma yapabilecektim? Benimle çalı

çalıtacak birisine ihtiyacım vardı. 
Bunu bulmakta gecikmedim. Bir 

gün bana bir ırkada1ım it anyan bu 
ıenci ılSnderdi. Bu çocı:k bir müddet 
evvel Herzog'un yanında çaltfmıftı. 

Kaçırmağı ıelmezdi. Açık göz bir ço · 
cuktu. Benimle çalqıp ~ımıyacağı· 

ismi, mub•mm•n bedeli apjıda yazılı maJzeme & - 10- 19 
tsT ANBUL - 18. Hafif parça- pazarteti tünü hiıalarmda ,&teri len aaatl.de Anbracla idare hİ119' 

:: :ra~r;;, 1:, ~~~" ~~~n~~~ ımda ayn ayn " kaps.h sarf uau lü ile aabn -al ... ım-c-aktır 
yano refakatile, 20,30. Stüdyo orkeet- Bu İfe .ıirmek İlliyenler hizala rnada s&terllen muYL"'kat teıd 
ralan, 21,30. Son haberler. nallar ile lranmnm tay:n ettili Yeıikalan ....t psetenia 1 -

Saat 22 den sonra Anadolu aj&D8I· • ' 
nm gazetelere maluıus havadiıı aervlal - 1938 tarih •• 3297 oumarab nU.humda intltar etmit olaa 
verilecektir. matname daireainde a&ınmıt ftlilca Ye teklif meldaplanm &Jlll 

YAR 1 N l&atlk malseme için aat 14,30 Ye cliDamo kaJlflan içba ıaat 14, 
tSTANBUL - 18. Dana muaikiSi f8 lraclar Komiqon Re\ıliline ftl'meleıi lbımcbr. 

(plak), 19. Haberler, 19,115. Muhtelif Bu ite ait f&l'tnameier Ha)'clarpapda Teaelllm "S..k lefllahııl 
parçalar, 20. Sıhht konferans: Dr. Htl- • •·-, 
seyin Kenan Tunakan tarafmdan (Su de ve Ankaracla Malzeme dairamde paraaız olarak dallb ... lırta 
tedavisi hakkında) , 20,30. StUdyo or- (I02) 
kestralan. 21,30. Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajaruıı
nm gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. lımi 

Muhammen 
heci eli 

Lira 

Munkkat 
teminat 

Lira - Bende bir mektup var, dedim. Fe
lemenkçe ya.ıılmıı. Bunu tercüme ettir· 
mek istPyorum. 

nı aordum : ------------- ---------

- Verin bana. ben ıi.ıe maalmemnu
niye ten:ümcederim. 

Mektubu cebimden çıkardım, kitap
sıya verelim. 

KitaPSJ ıCSzliUderini burnunun ilae • 
rine yerJqtircli, okumaia bqladı. Bi • 
ru durakladı: Y uıyı pek çabukça .a • 
kemi yordu. 

Sdnra okudu ve manaamı verdL Ben 
de defterime yudım: 

•Mııis cto.tumı 

''Şimdiye ka;M itler ~unda ıit • 
ti... A- 11 Ram.pt' a ıöL\irdim. Bir 
mii.W.t onda k-kcM s. s ....... ba. 
Nbt edecejindi bildirdi. Hiç bir teY· 

- endi .. etmeJİn. y alaa, bir iki baf. 
ta .akUtu mubafua edin. Şimdiki halde 
elmizdolrile &ti.fa edeceiia-

"B- ,. ıelince; ODdMl artık hiç il.la 
Mdil111i1uık SelteW _na, Banuala 
......... J .... Mıa biraz -- .__.... 
tani1e ederim. Ortadan lıir 1ııa,-ı.a 
.. tok rahat edeeeliz ..... 

"!WWds.ı.o.ls.,. ........... 
çımı11 ,...ı w.. it Wrlrrnda ~ ""' 
eeto ıelec•llm. D. D. Ji ..... laa • 
~Jlft n 1ııa huaaata .a. llJWld• 
...., .... ~Ona dla °'"" ...... 
Jür:deriai aö,ti7arlar. Onda ne iti ._.. 
dı ac:üa? Ona dalma sis hapalade .._ 
hanclannalımm. O Lonclıa,a .._ 

"ömmz lmrpni btcımıMI laabrla,... 
"H. size 1lir ~-ya +eıe• ....._ 

A. F. ,. ü Wr çak ....ıa.-t ftl'. Bir 
aya ...... A.. ....... Gewfıl .. ~ 
B.H.daa~ ................ H.mel-
b..m.Ji. 

«Talanda .w..-.. 
KARI.,, 

lti9ıpÇI tercUmeyi bitirince: 
- Bu kadar, dedi. HaJdaten ilsin iti· 

alse çok yanyacak bir mektup bu. Ya
AD adam epey .. yler Jnu-uyor. Sidn 
...ıek .. kadar beyecanlıdlr. dotru • 
ea I Sis lıUlm sibl burada pnlerinlsi tos 
711tmalda 1eçlrmlj0i1&111U. 

QGllmleyerek: 

- 'HaHaUdm tiklyet •tmeJiD, de -
dim. .. tama ber mı bir lnqan ,emek 
tehH1reai ,. mm için biç ohmlM .. 

- Oralı Byle ama, iman burada da 
pek emniyette deltl llesell ceçen ıUn 
~rl balleri lnlUll Orldlten Od kiti ıir· 
dL o mac!a bir mU§terl ceJmeteydl ı. 
rlfler mnbıkbk üzerime çullanıp ka • 
.,. 10J9caldardı. 

- Yok canım, dedim. Pek o kadar 
nUmh olmayın. Korkulacak bir tef 
yok. ~c!ald kulübede her samaa po--
111 bekliyor. 

- öyle ama, aobktan ıeçen araba -
Jar a,le ıtk8Jtll yaplJOI" ld baflnam bl
Je ldm dayar 1 

- Merak etmeyin, bir fCY olmas. 
ihtiyarın elini llktmı ft çıktım. 
Pakat. kitapçı arkamdan seslendi: 

- lliater Dibon 1 Kitaplan unuttu· 
mu!. 

Mektubun tercilmeai ellinde, ne 
pWim. Buradaki harfierin banp isim
lere ald oldaldamu aıwyordum. A. D. 
..... 11.. B. H. Betai fiopttı. J. Cimdl. 

Yalms , bUDlar biç bir mm çCS~· 
iDiie ldfi plmiJor, ôiJ'Jda ortaya 
.... birçok - koyu,orda. 

Bunlan birer birer halle çalqm1m 
ilamdı. 

Eneli Cim1e Hv.oı'u taldb et
_. Uamclı Ne nna baDlum eli
nla altmda nrdı. Diler tanftan. Al· 
bal 10landakl kitJdl de eh bapdnden 

- Hay hay J dedi. Size yardım ) 
edebildiğim için çok memnun oulrum. rardımın azı 

çuğu olmaz •• 

Muhtelif cim lutik 
malzeme 1782.SO Bu a8zlerinde eamfmi olduğunu an · 

ladım. Fakat : 
- S6.zlerlnc inana.:ağım, dedim 

Fakat • bir poliı hafiyesi oldufum için 
de benim daha birçok adamlanm var. 
Bunlar ıenin hareketlerini d~ gözden 
kaçıracak defillerdir. Eğer dürüst ha
reket etmi:recek olunan hemen anlanm 
ve senin için fena olur .. 

- Hiç merak etmeyin • 
- Pek ın; timdi seni bir tecrilbe 

edecejim. Bunun jçin , bir vazife ve
riyorum. Bir yer tarif edeceğtm. Ora
da Heraoı ilminde bir sarraf var. Bu
raya Cim isminde biri ıelir cider. Bu
nun adresini öirenmek istiyorum. 

"İtte , ilk vazifen bu. Bu adresi 
öirenip bana bildirirsen mük!fatııu 

alacıbm. Fakat ıenin buraya ıelip 
gitmen dof ru olmu. •drcsi liğrendifin 
giln, yazar, posta ile buraya ıCSnde
rinin. Nerede oturuyonun? 

- RUfCl caddesinde, 18 numarada . 
- Pek lli. Ben de paranı oraya 

ıönderirim. 

-Tqekldlr ederim, Bay. itimden 
memnun olacaiınua eminim. 

- Hadi bakabm. Güle ıüJe . 
Çocuk çıktı gittL 

xı 

Bir iki atın nden. dıpn çıkmadım. 
Çttnıdl il.ıerlmde tUpheler buıl olmut
tur belki diye ihtiyath davranmak isti
yordum._ 

lilphem en fazla Herzoı'un il.ıe

rlnde idi. Bu adamın cuuı tqldlitı
nın bap ve yaabanainin de CUUI yata• 
lı oldufunu dütilnüyordum. 

Henoı mahir bir adam olacaktı 
hu halde. Her gün Dirçok kimaclerle 
konUfUyor, bltUn adamlarını meharet
le idare ediyordu. 

Sarraf, kendisine borç para almü 
için , ıetirilen elmu ve mücevheTlerın 
çaımat oldufunu anlıyor ve getirenle· 
r1 polile vereceilni 18yllyerelr lrorku
tıqor. O aman, hınıslar Herzog'a 
bncWedni ele vermemesi için )'alnn· 
yorlar. O da bubu bir prtla kabul edi
yor : Onlan birçok itlerde lndlanmafiıl 
bqlıyor. Bu 111retle de caaua tqkili. 
tı pnlfllyor. 

lolırap çdımadan evc!e geçirdiğim 
ıunıercten iltlfade ederek pltnlannu 
kurmakla mqcal oldum. 

Klerana Terraı hldiıeli il.ıerlnde 
elimde delil yok delildi. Danmda mu· 
ftffak omlak lçln 1lnm gelen her teY 
vardı. Pakat phidim yoktu. 

lıte, bu phiclin Cim olacafmı 
dtlfllniyordum. Onu evime r ctirebll
mek ft Miralay Bron'un kal"f?llnda 
ona her ıeyl itiraf ettirmek istiyordum. 

Katil o delildi, bundan emindim. 
Pakat katilln arkadqlanndandı. Cina. 
yeti onan itlemlt oldufunu iddia eder
eem Bana ud lratW hemen ıByliyi~re
cekti. Bu ıuretle, onu itiraf etmit bir 
ausJu olarak ele alacak ve davayı aça
caktnn. Katil olarak itt1ha mettiğim 
caJrtım. Katil O AllW1 eğer beni IUl

turmak iateeeler de her keı bilecekti ki 
ben Betsi Hopt'm katilini meydana 
çıbrmqtnn. .• 

Evet •• katilin Amltel pldufuna 
emindim. Vilyam Bron'u da o, 81diU· 
mOftG. 

H&cliae zihnimde ıu tekilde canla
nıyordu: 

Betsi, Bron'un metresi idi. Cuı11-
lar ODU nbıtadald bazı ftllblan çal· 
map Jcbu- ltmitlerdf. 

(Ar1"111 mr) 

Yardmım azı çoğu olmaz. Hm 
ferdin HA VA davasına gtietereceii 
ilgiden az çok bir fayda çıkabilir. 

Heqeyi devlete bırakma. "Dev
let yapsın,, diye bir yana çekilmek 
doğru değilidir. Devletle ul118UD el 
ele vererek b~~ işlerin en ba
ımda Havacılık vardır. 

Uçak, Uzman, Alan, Hangar, Ben· 
zin, Yağ •• (Havacılık) deyip pçme
ytniz. Bunlar her gt1n binlerce lira
yı emiyor. Yardm&m arkasmı keae
serek başladığımız işi yanda bı
rakmış oluruz. 

Muhtelif eb'atta 4310 
metre bezli kauçuk. 
tan mamul vaıon di
namo kaJlfı. 13116 983.70 ıs 41 

Muhammen bedeli ! 0,500 lira olan 300 ton hurda dalıme 21 
9 - 936 pazartai aüni.: aaat 15 de kapalı arf uaulile Ankarad• 
idare binuJnda aabn aıınacaktır. 

Bu ite sirmek iıtiyenlerin 787, &o liralık mnakbt teminat 
kanunun tayin eltili v~ılkalan, resmi ıauteain 7 - 1 - 1931 • 
ve 3297 No. lu nüahu111da intifar etmif olan talimatname dairetfltt 
de abnmq vesika ve tdcliflerini aJJU tün aaat 14 e kadar Komiq
Reialifine v.-meleri lhımdu. 

'l'ORK HAVA IWRUJIU 
Şartnameler paruız oW-k Ankaracla Malzeme Dairaind 

----~------ Ha,.daıpaf&da TeaellOn- Ye S.nk Şeflilinden claptılmaktadır. (87) 

Gayri menkul malların açık artır• Muhammen bedeli 27970 lira olan elektrik tel ve "'-hlolan 21 
ma ilanı t - 9 - 938 puarteai ,unu aaat 15,30 ela lrapab sarf Mlllile 

Edirne icra memıırlıı- karada idare binumd" aba almacakbr. 
Bu ite sirmek iatiyen!erln 2097, 71 liralık 

landan: kanunun tayin ettili •.sikalan, resmi ıazetenio 7 - 5 - 938 
Açık arttnma De paraya çentlecek 3297 No. lu nüahumcla intltar etmit olan talimatname =laireeia• 

ı•yıi menlndtln ne oldufa: Bv1a üçte almmq ••ika Ye tekliflerini aJm sin aaat 14,30 a lraclac- Koada7·-·-
bir hiueel Reialiiine yenaeleri li.ımacLr. 

Gayri menkuliln butundufu mevki, Şartnameler 140 kw Ufa Ankara Ye Haydarpafa ftDelerlacle 
mahalle._ aokal1 numara11: Edirne Sul· blmaldadır. (118) 

wı Selim T"§OdalWtDıilalleal, Sultan ------------------------
Selim caddesi. · E • 

Takdir olunan kıymet : T•nwmmı dirne 4 
~l500) Hra. 

Artmnanm yapdacalt yer, cftti, •· 

sayılı Jandarma Efrat okul 
komutanlığından: 

at: Edime lcra dairesinde 30 - 9 • 936 • 
ba t l4-l6 Enelce (8) aylık ilb edilen (120000) kilo mmn mı1rtan ı. 

{U-pm aaa · bk olmak üzere (180000) kiloya çıbnJmumdan ltiirG (2480\ 
1 - tıbu pyri menkulün artırma wwJı lununun 12 inci maclcl•i mucibince muvakkat teminat 

tattnameei 24 8 936 tarihinden iti- ,. .. .• 
baren 935 • 574 No. ile Edirne icra dai- ~pb.ımd~n ~ umum , ~ - 8 - 938 elan baılamalr tbere 11 
uaJnln muayyen numarumda heTkain ıçınde miıaavı aralıkla ctiht defa illm Ye kapab wf ebil 
acörcbilmell için açdrtır. tlinda yazıb 7 - 9 - 938 pazartea\ aünü aaat 10 da Edirne merkn 111al MI 
olanlardan fasla maltlmat almak iltiycn lütü "dumda ppılacaimclan iıte ldllerm teminat malrbuslan 
ler, itbu prtnameye .e 935 • 574 dotya banka mektuplarile biriikte komiı1ona ıelmeleri. (432) 
nıımanaiylı memuriyetiame müracaat Cimi Kilo Tahm;ni Muvakkat Tutan Ekailme 
euneliclir. fiat teminat sGd 

2 -Artınmya fftm için yukarı· -- ---------------.....-ı 
dı ya.zıh kıymetin yUzde 7 ,5 niıbetinde Birinci n• 180000 14 Kanat 1890 Ura 
pey veya millt bir Bankanın teminat Yİ ekmek 
mektubu tndi edilecektir. (124). 

lik un 
3-İpotek uhı"bi alacaklılarla dl· ---------------------------..-: 

fer al4bdarlann ve irtifak bakla eahip-

lerinin ıayri ~~:!zerindeki bakla- Jandarma genel komutanhgı" An--
nm ve huıuuyle fai% ft murafa dair 

olan iddialannı ftbu ili ntar ihinen iti- t 1 k o . o dan • 
baren 20 cUn içinde evrakı millbitelerile sa ına ma mıs y n un • 
birlikte memuriyetimUe bildirmeler; 1 - Bir kil0111n~ (4,S) lauçuk kunat eleler Yerilen ,US .Ol 
icap eder. Abi halde baklan tapu il· den JÜS Mben bin kiloya kadar arpa ye bir kil0111aa iki bnt-
cilliyle abit olmadıkça aatq bedelinin I b" il ..:;. · • bet b" d ..:ı- lmk bin idi ı___ı __ 

..._.... dan bari L-,-1ar er ıç en 3 - yırmı ın en 3 - OJ& ...... pay...,_.eın ç _,u . 
4 "-" ..... ri1 -n .. d eksiltmeye konulmuttur• 

- uvıne en ·-· e arttırmaya • • 
ittirak edenerl arttırma prtnameaini o- 2 - Arpanm kapalı zarf ekaıltmeaı 1 - 9 - 1938 salı sb8 
lnınnıt ve ltısumıu malQmat almıı ve ( 11) de Ye ilk teminab ( 807 ,& ) al b JÜZ Jecli l>uçuk lira •• OC1111111 
bunları tamamen kabul etmit ad ve İti· açık ekailtmeai 2 - 9 - 1938 çarpmlııa ıtinii aaat (11) ele n 
bar olunurlar. teminatı da (210) :ki Jb on liradır. 

S - Tayin edilen samanda gayri 3 - Eluiltmeye ıireceklerin teminat makhn Tep hanim 
menkul Uç defa bağnldılrtan 10nra en tuplan içinde bulunduracakları te ldif zarflarmı Ye odun için 
çok artırana ihale edilir. Ancak artır- t1an d 1 ak • el k • • -'---1--

bed U uham .__ tin ..n.4 na DID pıtname • yazı 1 y tin • OIDllJOD& YenDlf ~· ma e m men &ıyme r- e 
yetmiı betini bulmaz veya eatıı iıtiye- (422) (372) 
r:in alacaiına ruchanı ~lan diler alacak· ----------....;....--------------.-.;·'. 
1ıJar bulunup ta bedel bunların o pyr 
menkul ile temin edilmit alacaldannm 
mecmuundan fazlaya çıkmana en çok 
Prtıranın taahhüdü büi blmık il.ıere 
arttırma on bet ıün daha temdit .e on 
bqnci ıiinil ayni saate yapılacak artır
mada, bedeli aahf iltiyenin alacafma 
rilchani olan eliler aJacalrlılarm o pyrı 
menkul ile temin edilmit alacaktan 
mecmuundan fazlaya çıkmak prtiyle 
&n tok arttıran& ilıale edilir. O ıtın veri
lecek bedel muhammen kıJ.metln ~do 

7 5 nl buJmuea l&hf OD bet ıUn IOIUÜi 
14 - 10 - 936 gtlnO ayni aaatlara bn-ala
hr. Bayle bir bedel elde edilmene 
ihale yapılama.ı. Ve •tıt 2280 No. ka
nun ıhk8mnıa gBrc geri bırakıbr . 

IS - Gayri menkul kendlalne Dıale 
cılunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı ftl"IDeUI lbale karan 
felholunarak kendisinden nnl en yük· 
sek teklifte bulunan kimle arsetmft ol
duğu bedelle •imala ruı o1una ona. 
ıuı olm1111 vqa bu11Jnm11M hemen 

on bet cOn maddede aıblma,. 
en çok artırana __.. edilir. lld 
araanulald fark n seçen clnler 'ilıoı 
yilsde 5 ten heup olanlelk far .,. "'°:l'!I. 
fer ararlar aynca h81cme ~ 
mabı.ım memuılye• lmlM:e 

tahaJl olunur. Madde (US). 
E'liaı lj3 hillell )'Ulrandl 

len SO--t-191 taribfncle Urne 
memurlulu odallftda ltba nan .. 
rleln arttırma ~ cW 
tıJacatı Din a1iüaur. (A8).ı 
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·----------
·~·an bul BelPdiyt~si llan:arı 

Senelik 
muhammen Muvaı..t 

Fatih Kararümrükte Debbainde maha1h!ıirıin 
Fevaipap. caddesinde 52,20 M. murabbaı araa 
ılcitaya teslim taritainden itibaren ~37 serieli ına-

kiraaı temi~h 

yı•ı ıonuna ldl.t&r. 20 1,8() 
AM.clolu ka vafınh Zincirli k""1 batı ıokağın· 
da 10 metre murabbaı yol fazlaaı kiraya tealim 
tarihimten 838 Mneli ikiaci teırin ıonuna kadar. 8 0.60 

Yaarda nmti t1enelik muhammen kiralatı ve kita *ıüitletleri 
yazılı olan mahaller kiraya v~ril mek üzere ayrı ayrı açlk atttlnt*• 

,_~tur. ~dleltiri tevaam müclür~iiina -1irülür. t... 
tekH elanlar hib.lanada ıöıterilen muvakkat teminat makbuz v~ 
mektubile beraber 14 eylül 936 pazarteıi ,günü aaat 14 de dailılt 

elldmrentle .,ulura.lrthr. (b.) <•> 
Zater hayraırstna U.düf eden Ağuatoaun 30 uncu pazar gUlll 

••t 9,45 ele lat.fttNI K0111Nt&nbft bn.ıaô:hın.la K~ ta~. 
fmdan tebıMl lıahal ft ••t (t~ts) tle 16.yaet\ ..,._... ~ 
reımi yapılacaktır. 

lıtan'bulda 'bulunan sayın ıa"tb.viarla Umuiht Medta ii~ 
ve ""rifa\a dahil ftfttıft tefrifhıri rica olunur. (8.) (697) . 

• 
Hçıine 40 lira deler hiçUen il9yk•ıda la•le batı caıdeıintle 

ti 'N. lı dükkiıun a-..ı satılmak üzere açık arttırmaya k~ 
tur. Ş.rtnamesi levazım müdüı !üjünde görülür. latekli olanlar 3 li· 
talık lftGftkkat teminat makbuz veya mektubile beraber 7 eylül 
936 pazarleıi aüeü IMt 14 ft daimi ettcümende bUlunmalıdır. 

(8.) (541) 

K~f~; ......... 

Yalon 'kaymakam lcollaiı n1'tftta 
dcniM'ltlla in ... ı. 3874,20 291 
ee,,,ııu 1ratta11eıi aaa ..._ ~ 
reletinin tamiri. 637,58 48 

Yukarda keıif bedelleri yazılı olan mahaller tıwnlİr 1ft.tirilmtıli 
üzere ayrı ayrı açık ekıiltmeye konubınqtur. Keıif evrakı n t-rt· 
atMI( 1...-.sım lilihlürlüiiatk CÖl'iilür. istekli olanlar lr•INiKln ta
Jin attiii vuika ft bu ite dair fen ehliyet veıikaıile hizalarında 
cııterilen ilk teminat makbuz veya melctubile beraber 7 eylül 938 
pazartesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmahdtr. (f) ..,. 

Karaapç bl\ieaıeaa\t içifl bt'.Mtl'ıladak 39 ı..lem tmWu. -•"
açık ekailtmeye· konulllnlftur. Bu baıtırılacak ena'JrtiO'ht ---
121 Ura !Mdel tahmin olunauıt•l'. Liıtede ve prllnlmeıi Je•una 
BıiidUrlütünde ıöriilür. lıtekli olelllar 2490 N. lı bnun•n tayine\.. 

... İiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;-;;;;;.;;::;;;:~ıil--"Rs:ey:o~ğ;:lu~S~ul:;;h;:-:mahk~~e:me=•i:-"ibq::iü:;.;;tip::. tiii veaika ve 47 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

l.ıımb•l Ernl~ ve E,,tam. Bankaaı ilanları liiinden : 8 •fiül 8M salı ..-ii nat 14 de Mitini encümellde buhaamalıdır. 
936 - 14. (el)t) \ 

Kiralık Kereste Fabrikası 
No. ıı Mevkii ve na•'i 

Galatada Azap kapıda ıebit Mehmet pqa 
mahalleei Kalafat yeri cadd~i 1, 8, 10, 12 

Depozito 

No. b fahrika. 225 Lira 
~4;~i yukarıda yazılı fabrika bir yahut üç MDe lbiiddetl~ kira· 

6-fe açık arttırmaya kon ulmuftUr. 
ihale, 31 - 8 - 936 tarihine tellltiüf eden patEarteai ıünü saat 

1o da .,apılacaktrr. 
Tlliplerin ıubemize müracaatları. (400) (484) 

Açık eksiltme i .. nı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - 1Dilbne19 konulan it: Anlcarada itfaaye meyclaaıncla Orta 

~-· bibM1Dda JaP•lacak foıa ie ittik ı-..tı. IMUtrta :ahaaia Mi· 
hecleli 9043 lira 65 kuruttur. 

Diruhi ile Merzukanın müftereken 
mutnamf oldukları Beyoğhında Ka-

r ·mm 

merhatun Hüıeyinaf:ı ttnrbaJtatntn 
mektep sokaiında eski 27 ve yeni 45 Kumkapı nalıiye lıina11nda ~aj)ıfa
numarlar ve 3720 lira muhammen kıy· cak balme: 
metli hanenin tamamı iıalei 'fUY\l i~ DitkGaler e'ri ham&IMınııa ._.\.;: 
on beı aun müddetle açkı .. rtttfibly. b 
r uldugundan ı ı. 9. 936 tarihine müsadff Heylteliada lüyük Tur )tolunda 
cumartesi günü IHt Otl Wrden on ild)ııt yaptaırlacak oturma )'Sİ: 
kadar Beyoiul Sulh Mahkemesi bat· Dtifkil•J.r evine liznn olan bin 
yaıganlığında müzayede ile atılacak · kile laÇ bir kil91Uaa 17,S kana,: 
tır. &inek ye yGk bayvaalarile ziraat 

1.) !hl.leye kadar birikmit olan L-- 1 · · ---~--•---'- ·'--
Mal. B 1 d' .1 . . 1m7ftft arı t91ft ,...,.-- .aar .. 

ıye, c c ıye vergı erı ve vakıf ıcar· lR!ftft ..ı • 
ları ve dcllaliye mUJteriyt aittir. ~ u iiNV aaet. 
nelik evkaf teviz bedeli olan 201 lira Dütküaı. ve aüt Ye mektep ÇO· 

60 kuruı da mütteriye aittir. cukları bakım evi için yaptınlacak 
2.) Arttırmıya girmek istiyenklt' tlelap ft eta)!rc / 

muhammen bedelin yüzde yedi buçuiU Dwnhpı...,. yab okulutMla m.ır• 
r.isbctin<!c te~inat akçesi ve uluaal bi at;e ,_tajın pamuklarıw atılması: 
bankanın tcmınat mektubunu getirme· .• .. .. • , 
leri §Clrttrr. Bu~ ~ IMtltGau ı~n a-

Tahmin bedeli ilk teminmt 
= • m · r 

11,25 

347 26,15 

13,15 

110 11.25 

8,70 

s lira 

2 - Bu ite &it ta~•eler ve evrak 19alardır: 
A. +- Ekıillme f&rlhafllbi, 
& .- Mabnle projMi. 

3.) Artırma bedeli ihale günlemecin · lniaUk 275 lMtft M- llafı.Uı 
· den itibaren bet ıün içinde mahkeme ve mahalline tesilmi beller melre 

kasamda yatınlacaktrr. Abl takclittle mMbtaa l:lt lnnut: ., 
C - Hususi §&l'tname. , 
b - IWfil c-.eli, tilıilei fiat cet.eli. 
E-Proje. 

• 

tatiyenler bu §&1'tnanle ve evrakı U kutwt bedel mwt.ahflind~ 
itlMi UlllNlb Mü41\irlüit1Men alabilmer. 

3 - Elmilbne 4 - !l - 938 '-rihincle cıima aünü ... t 16da Na· 
VeYM ,apı itleri elcailtlM o dumda a~ eksiltme nu1fht ., •. 

~-
4 - Ebiltmeye siffbilıMk i~n ilteidllerin 179 lira muvakkat t'e-

ını.at 'ftnDlli, MQıclall laatb &1•trtlaki ••ikaları hai~ 0191> pı· 
... ru..b,. 

- • - 938 tarilaillden aoara Na(ia V-.kllethaden al:Dllbf ~Ii-
T r•sn. ı 

1 - ı..mı.tı vealkahann ~ mla S i1Matl -••ecte ,.sıh ıaat· 
~ Wr.-at eneline bar e~lt'Me lıomilJoau R.Ulijine •akbur 

_ .. lllih ftrilecekth.. P&sa iı- IÖbdetlltcek zanlarnı nihayet 
.. &lede yanlı saale kadar weldıit .tmaeı •e dıt ıarftn mü 

Dil-• ile i,u lmpetıhiıut ttlilr.aaı .ı&mwer. Pe•tt. b1acak ı•· 
... er11111a11aı edilme. .( 456) ( 439) 

ihale bozularak fark fiyat sarar •e ziyaa Y--'--- -··' · :..J • h • 
f · b'I h .. ,_...... ii•t "d 1 k ..arda r-uı tamır aperı a n aealt ~t1'k iç.ın 27 afuıtoa 936 peflo ve aız ı a u~uıu m...,. en en amaca • 

trr. . ıembe ıünü saat 14 de daimi ~be ümende ~yrı ayn pazarlık yapıla-
4.) 2004 aayrlı icra ve iflta aanu- caktır. Tamir itlerine ıirmek için pazarlıktan evvel belediye I• 

nunun 126 mca macideliDe tevfikan cay- beıetilulen •eaika almak f&l'ltır. 'Pazarlıja cirm.ek iatiyenler hizala
nmenkul üzerindeki jpotc) aahibi alı· r~ P.terilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile berabô 
caklrla.riyl~ clii~r alakadarlar &•Yri m ,..a.rllaki Jl9ı•Hlıia itliııak e.lehilwler.. {il.) (883) 
kul iiariDdeki baldanar " m11 ·,-

faiz ve marafa dair iddialarını is- -------------~--------------
pat için ilin günilnd'en itibaren ı O cUn ~ Mf MıM 1 
içiı\cR W!'lk ~lbiteleri)'le birlikte ._. 
hf memuruna mücacaıt etmetidirle~ Hıydarpa,. GOmriijiiaün 8~ 1&.yı 
A .ksi takdirde hakları tapu "t\ltuylı 30 • 6 • 936 tarihli ve 17 S saydı 1.8-
sabit olınıyanlıar ııatıt pacaınaı 1>&71al" 7-936 tarihi ~ beyannamelerine aıd 
mumdan fıariç kalırJar. dört adet makllm zayi cdiTmiftir. Yeni. 

s.) Mnnıka hinesi tlwahbtı ı.~ . ai Çlkanlac:aiından 11kisiain hükmU ol
lrıya, Diruhi hissesi Emniyet Sanchtml madılı ilAn olunuc. 
ipottk!dlr. 

6.) Şartname mahkeme divanhane· 
sinde herkesin görebilc(.eği bir yere a· 
dtnrıtJr. hik mat&ttıat almak~ 
lfrin 936 - 14 uyı ile Beyotlu Sulh 

M•hltetnesi baş yaı:ıanırğma müracaat· 
liın ilin olunur, 

(l7UI) 

Dr. Hafız Cemal 
Dailt~ Müe«ana • 

Pautaıa 1ıaf* •lwliide itiz,... 
tbfl,. la&t (Z 111 taa 1 ,., bllr il. 
tilldfttda f>t-.,_1tf'da OIC) 1ama • 
arata ••ut 1iatııln..... ~ 
M1Rtl ._..,, arıa. nıı rtlrlıl itiliıt 
.... ...... ı.n . 12" ~lf*I flüld ,.. 
._ .. )la '1Mh .. 'blr INrn.th t1a1iM 
pre tıUiimele olunur.Muay•n•hane.,. 

7azlık telefon: Kandiili 38 




