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Dil Kurultayının üçüncü gününde lihtilit~cilerin taarruzu en 
HasanReşit Tankut ve Sabahat Türkay tezlerini okudular şiddetli devresinde 

Bütün tetkiklerinin 
bir mektep 

önünde ve üstünde 
teşkil etmiştir 

• 
yenı 

Dün üçüncü dil kurultayının Uçlincüı 
günü idi. Dolm$bahççnin ön salonu çr • 
kenden dolmağa başlamıgtı. Tam saat 
ikide Büyük Önder Atatürk ve Başve • 
kil İ~et 1nötıü localarına geldiler. Sa-ı 
]onu dolduranlarm sürekli alkışları ara
sında yerlerine oturdular. Ecnebi dil bil
ginleri, söylenecek tezlerin örneklerini 
almış ve ilk sıradaki yerlerine oturmuş
lardı'. 
Ba~ makamında Nuri Conker, 

sckretcrliklcrde İsmail Müştak Maya -
kon ile Esma Nayman bulunuyorlardı. 

liıayan Esma Nayman evvelki gün -
kü'. müzakcnınin tutulgasınr okuduktan 
sonra Hasan Reşit Tankut kürsüye gel
Cli. 

G\iııcş • Dil 1ıeorisine göre Pankro
:nilC u~ :ve Paleo • sosyolojik dit tet
ldklezi tC!Sn:i okumaya başladı. Tezin 
htilasasmı veriyoruz: 

"Bcıeriycti kuran biricik amil panse 
mübadelesinin doğurduğu amil, yani li
sa.ndm Kafalar işlemeğe başladığı za -
man'dıl" ki manalx söz parçaları fırlar. 
Bu ses parçalan insan gibi gören, an -
hyan, yaşıyan ve çoğalan varlıklardı. 
Duyduğunu başkasına duyurmak hırsı, 
her ihtiyacın içindeydi. Bunun için fikir 
alışverişi başladığı gün lirana allahlık 
payesi verildi ve kelam her yerde her 
devirde kutlu bir hürmete erdi. 

(Arkada başkanlık kürsü&ünde ortada Asbaşkan Nuri Conker, 
Esma Nayman, Müştak Mayakon) . 

~ekreterlcrden 

On dokuzuncu asnn ikinci yarısında 
dilin menşei meselsi bütün garpta bü • 
yük bir münakaşa mevzuu oldu. Tet -
kik ikiye bölündü: 

1 - Sırf lengüistik ve yaşıyan dil 
psikolojisi. 

2 - Prehistorik ve antropolojik len
güistik. 

Klasik mektep ancak matum zaman
ların muayyen yerlerindeki tam ve • 
sikalr dilleri tetkik eder. Klasiklere gö-

re bu dillerin en mükemmelleri Hint -
Avrupa, dedikleri gruptur. Yakın vak
te kadar bunun en eski kolu ''Sans • 
krit" idi. 

Eti dili okununca onu da bu aileye 
soktular. Böylece klasikler milattan ön
ce 32 bin sene evveline kadar çıkabil -
diler. 

Klasik ekolün, bilhassa ısrar ettiği 
ıtngüistik umdelerden başlıcası fonetik 
kanunlardı. Bu kanunlar sert ~e dardı. 
Bu kanun bir hakikat tesbitine yara -
makla beraber gene hakikatleri ve tah
kikleri bunaltan dar ve çok titiz nren
sibe tabidir. Bu bakımdan lengüistik ka
nunlarını ikiye ayırırlar. 

VIII ci Edvard, Stalin, 
Hitler ve Lebrun 

Amerikaya çağırılacak v·e bir 
sulh konferansı toplanacak , 

Nevyork, 26 (A.A.) - Nevyork Ti· 
mes gazetesi yazıyor: 

M. Rooseveltin teşrinisani ayında 

tekrar reisicumurluğa intihap edildi
ği takdirde İngiltere kralı sekizinci 
Edvard ile, M. Stalin, M. Hitler ve M. 
Lebnm'un davet edilecekleri bir sulh 

konferansı akdetmek tasa\·vurunda ol
duğu haber verilmektedir. 

Japonya ile Çinin ve üiğet" 111em1e
ketlerin mümessilleri de bu konferan
sa davet edileceklerdir. 

M. RooseveJtin bu tasavvurundan j 
bazı samfmt arkadaşlarına bahsetıme 
olduğu söylenmektedir. 

DiL TETKiKLERiNDE YENi BiR 
MEKTEP T-EŞEKKOL ET1'1 

Bütün bu tetkiklerin ve onların do
ğurduğu neticelerin sonunda ve bizim 
inancımıza göre hepsinin önünde ve 
üstünde yeni bir mektep daha teessüs 
etmi§tir, ki bunun dayandığı teoriye 
"Güneş - Dil" teorisi adını vermekte -
yiz .. Ba teorinin karakteristik tarafları 
şunlardır: 

Güneş - Dil teorisinin bu tezde an
cak şu üç karakteristliğine temas etmİ§ 
bulunuyoruz: 

T 
Hava 

(Sonu: Sa. 6 Sil. 1) 

•• k ur 
kuvvetine 

Memleket 31 tagyare 
daha hedıqe ediyor 

Ankara, 26 (Tc!lcfor.la) Bu ıene 
Dokuzu İstanbul, sekizi İzmir, ikisi Ada 
na, üçü Ankara (Bankalar ve demir
yollan) , diğ_erleri de Bursa, Mersin, 
Bafra, Seyhan, Ödem:'j, Samsun, Tar
sus. Turgutlu ve Uzunköı;rü namına 31 
tayyare nmıa•fanrrı•;t•r. 

Yeni tayyarelerimize isim koyma 
merasimi, bazı sebeplerden dolayr, 30 
Ağustosta değil, TcırincvveJ ayı içinde 
yapılacaktır. 

püskürteceğine 

Fasta yerl iler ihtilalcilere karşı 
isyan ediyorlar 

Hükumet asileri • 
emın 

"Kamerun,,un l soan9a1Ja s11ô.h göt üı dii*ü anlaşıldı 
Malaga, 26 lA.A.) - Röytcr aj ·m

sından: Senta'dan buraya gelen bı r 

balıkçı gemisinin kumandanı .lspan
yol Fasında bir takım karga;ıalıklar 
t:ıkmış olduğunu söylemiştir. Yeı Ji
. .:r kendilerini aldatmış olmakla itti
ham eyledikleri ihtilalcilere karşı 

mütt!ad dit defalar isyan etmeğe hı

yam eylemi~lerdir. 
iHTiLALCiLERi.\' TA.1RRUZU E.\' 

ŞIODETU IJEl'RESlSDE 
llendaye, 2fi (A.A .) - Rö~ t<•r a

jansından: 
lrun ..-e San Sebastiene karşı ~ a

pılmakta olan taarruz en şiddttli 
devresindedir. ihtilalciler bu sa~·ah 
fecir ,·akti, Lapena dağı ile lrun, San 
Sebastien \'e Pasajeı:ıden müşterek nir 
taarruz hareketi yapmışlardır. 

Fransız - İspanya hududu her•l·n 
kapatılmıştır. 

Muharebeler kesif bir sis altmı!.1 

yapılmaktadır. 

lhtilalcilerin taarruzu işitilmemi~I lspanyol köyliisii tar1a.sında 
derecede şiddetlidir. ilk safta Fa.~h omuzda çalışıyor 
iOO Lejyoner vardır. Bunları tank- daha şimdiden 200 bomba 
lar ve toplar takip ve takviye etm~k- düşmüştür. 

tedir. Hükumet kunetleri, Bitraton · 
İlk hiicum dalgasının düşman h:ıt · nündeki köprüyü berhava etıni.)er

ların•• .... açamanuJ !ll~\IJAi~u~z:lıMl<hau:. lhtilllcUer laali haaırda bu ki!f!2 
nolunmaktadır. Simdi ikinci bir hü- rüyü topçu kavvetlerinitı h"ma)eal 
cum yapılmaktadır. altında tamir etmektedirler. Topt;11• 

Guadelupe limanı ihtilalcilerin u- ların endahtında o kadar isa hct yok
~un menzilli topları tarafından bom- tur. 
bardıman edilmiştir. Uç zırhlı otomobil Fasl ı asker:ert 

IRUN ATEŞ ALTINDA nakletmektedir. Bunlar lrun ~ehrl 
Hendaye, :?G (A.A.) Hedı-fi üzerine saldırmak ic;in yolun tamir 

lrun şehri olan muharebe, bütün olunmasını beklemektedirler. 
şiddetile devam etmektedir. Şehire (Sonu: Sa. 8 Sıı. 1) 

Sovyetler Birliğinde 
Suikast tahkikatı devam ediyor 

Muhakemeleri bitip kurşuna 
dizilenlerden sonra 

ikinci partide muhakeme edilenler 
için verilecek ·karar bekleniyor 

diklerini dün haber vermiştik. Merkes 
1cra komitesi idam kararının inf azm .. 
da ısrar ettiği için bu kabil olamamıt
tır. ldam edilen mahkumlar arasında 
şunlar vardır: Rikof, Zinoviyef . Ka
mencf, Evdeykof, Bakayef, Solonikof, 
Simirnof, Oric.zler, Rayngold, R ikel. 
Davit ve daha beş kişi.. Bunların ara
sından affedilmesini rica için yalnıs 
bir tanesinin istida verdiği bildirilmek 
tedir. 

Kurşuna dizilenlerin pek c;of;u ev
velce Sovyet Rusyada Merkez İcra her 
yetinde aza olarak bulunmak suretile 
Sovyet Rusyanın idaresine i~tirak eı.. 
ıniş ltimselerdir; bunlardan fülrnf bir 
zaman Sovyet Rusyanın cumur re· 
vaziyetinde idi. 
YENİDEN TEVKİFAT YAPILDI 
Diğer taraftan :ijerlin vasıtasile 

Moskovadan alman haberlC'rc göre, 
16 suikast mahkiımunun idamından 
sonra gerek Moskova gerek Leningrat 
ta ve daha bazı şehirlerde bindea 
fazla tevkifat yapılmıştır. 

Kurşuna dizilen suikastçılara ka?ll 
Rusya efkirı: umumiyesinin nefretini 
anlatmak tu.ere "Bravda,, gazetesinin 
idam kararını hiç bir mütalca ilave 

Kurıuna dizil.enlerden IWwf etmeksizin dördüncü sayfasının biP 
köeesine koyduğu bUdirilmcktedir. 

Stalien karşı ya~ılacak bir l!luikas-ı En büyUk komünizm. nazarıyatçm 
ti tertip etmekle ittiham altında bulu- ayılan Buba.rin ile mef;hur mııhanir 
nan Zinoviyef, Kamenef ve arkadaş- Karl Radek, ikinci partide IT'' 'lı -ı ' "m 
lannm, affedileceklerine dair deveran edilecek olan mevkuflar ara3mda bu· 
eden pyialara rağmen kur§una dizil- lunuyor. 
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Fransaaın Almanyaya karşı 
harekete geçmesi isteniyor 

Alman yada askerliğin uzatılması, Hitler'inl Macar Naibile 
görüşmesi üzerıne Fransada endişe arttı 

"Fransa Italya ile birleşmelidir,, 
Aıman Maliye Nazırının Pariste siyasi 

vaziyeti aydınlatması bekleniyor 
Puıs, 26 (A.A.) - ~ağ cenah n 

meı-ke1.in Naşiri efkarı olan :\laten. 
Jurn..11 \'t? Eksclsiyor, Almanrada 
aBkeri hizmet müddcliniıı arttırılma

sını eı:ıclişe ile karşılamaktadırlar. ı 

Aol ceırn h gnzctclcri olan Pöti 1 
.Jurnal ile l · nıııJlite, azimkaraııe !>ir i 
hattı hareket takip edilmesi tavsiye
sinde hulunnıakta ve Popüler ~aze
te.si .:le sllithlann tahdidi teklifleri le
hındeki mUradele.-;ine dernm etmek
tedir . 

l\laten gazetesi, H. Şnlıt ile B. La
be) rie arasındaki görüşmelerin mali 
<'erçfre hıtrldnc de çıkbııısı temenni
• inde bulunmaktadır. 

Bu ~azetc ezcUmle di)or ki: 
''Mncaristan hükumet naibi Ami

ral Horti, B. flitler ile Mncaristan
da mecburi füskerliğin ihdasr karnrı 
hakl,mdn görüBmüş \e Küçiik ltila
fın muhtemel ve pek kolay olan mu
kalwlelerine karşı Maeari.stana müza
heret edi:> etmiyeceğini kendisindt•n 
orm uştur. 1 

Şiddeti artmakta olan sil:ih lanma 1 
\ a rı"ını tahdit etmenin mümkün olup 
"''"1 •ır! ı]" ını bilmek çok miih im bir nıe- ı 
e 'erlır. 

,,1. Şaht, bu mesele huhkında :.o- 1 

lac le suallere ce,·ııı> Vl'rehilecek 
, ' ı ld dc l.mlunmılkta:lır .. , 

Eı<telsiyor cli.)or ki: 
Milli nıiidafcıa snhat;ınd ·ı ~ok bü

' uh. 1'ir iş görülmek lazım gelmekte
d ı r. .\rt J;: miizakere n münakaı;:aya 
1 ı ı..-ıı ) ol, tur. il emen harekete geç-, 
r ' :cal:ccler. 

l'üti Jurnal; demokrat dcvletle-
1 ~i tlc!etli bir ak~ülümel ı:ö~terme

ı ~ r= ~cmcnnisini izhar etmektedir. 
Demokrat dedetlerin Yazifcsi, mu

h;- !J<>l~~ e muktedir olduldarını n. 

l rııanilc eliyor ki: 
Bir takım fedakfLrlıklarda bulun-

mak, imtiyazlar vermek suretile 
Hitlcri:r.mi munis hir hale getİl'mel\ ı 

si~ıtı-H'ti ifl;'ı ctmi~tir. Fran..;;a hare
kete "Cl'rnelidir. Fransa Hitleri1.m "' . , 
tehdiciine mııruz bulunan hiitün ml'm-
lckct lcrlc o 111 n rabıtalarrnı kU\ nt
lend irme I idir. 

Poµülcr gazc>tesinden: 
Silahların aynı zamanda ve kon

trole tahi olmak :;;artile umumi suret
te tııhrlidi i ~in daimi bir gayret ~ar
fı esasına rUcu etmek her za:nandan 
ziyade şimdi t'lzem görülmektedir. 

FRANSA IT.tlLYA İLE 
lllRUJŞlllEUD/R 

Paril'.i, :?H (A.A.) - Radikal mcb
uslıırcıın B. Ll'on Ar~imbaucl , Paris 
Soir gazctl'.-sinrle yazıyor: 
mechuriycti ndeyiz. 

Rütün Anuılanın bize l\ar~ı mua
rız hir nıziyette bulunması bizim işi

mize ~elmez. Akdenizin iki hüyük 
deYleti kolaylıkla anlaşabilirlH. 

. 11 • .l!Aı\' Tf:llUKF:SINE K_.tR.)l 
CEPTJE 

Paris. ~r. ( .\.A.) - Gazeteler. Al
manyada u,; Jienelik askeri hizmet 
miidcletinin tcsiı;ı edilmesi haklun<la 
mil ta ll•ala r .~l'rcletmektedirleı·. 

Gazcteleı·. Ba~n,kil ile ırnriciyc 
nazın, milli miiclafaa nazırı ,.e ka
ra. clcn iz, H' hava erkanı harhiyc re
islerincll'n milteşckkil bir ali komite 
.\imar. khlike~ine karşı cephe YÜCU· 

cla ı.:ctiı ·m"frc haz rlanmaktadrr. 
lfüo dö l'ari gnzt'tesi diyor ki: 
nu mü:;avcrc ve müzakerelerin :'e

ri re ameli neticelere eri~mc~iııi tc· 
nwnni edcdı. 

nu gıtzetl'. Bcrlin hiiliümeti nez-

elinde diploma.si ) olile protestoda bu-
1 unmıık fikı ini hemen ortadan kal
drrını :. olduğunu )aZnutktadır. 

HITLERLE MACAR NAlBl iSPAN-
YA MESELESlNl l>E GÖRÜ

ŞECEKLER 

Hinteriss - tirol, 26 (A. A.) 
Havas Ajansı muhatirinin öğren

diğine göre İspanya v<ı.kayii, yakında 
M. Hitler ile Macaristan naibi hükumeti 
Amiral Horthy arasında Berchtesgaden 
de vukubulacak görü~menin mevzuunu 
teıkil edecektir. 

Macaristan naibi hükumetinin av
lanmak için bu seyahate çıkmış oJdu
RUnu ileri sürmek sadece bir bahane 
bulmak değildir. Filvaki, Amiral Hort
hy, dağ keçisi avlamakta büyük bir 
zevk duyar. Şimdiye kadar dört tane 
dağ keçisi avlamıştır. 

Her halde bu aiyasi görümeler, ha
zırlanmış değildir. Ve Amiral Horthy 
nin ziyareti, bizzat M. Hitler için de 
bir süpriz olmuştur. 

Dr. Schacht Pariate 
Paris, 26 (A .A.) - M. Schacht, 

Fransa Bankası direktörü M. Labey
ric'in ziyaretini iad;: etmek ilzere 
dün akşam tayyare ile buraya gelmİ!f· 
tir. M. Schacht, Fr.rnsaya gelen ilk 
nazi nazıtıdır. M. Lalcyrie bugün M. 
Schacht'in şerefine öğle ziyafeti verecek 
ve bunda l\f. Blüm ile M. Delbos hazrr 
bulunacaktır. 

SİYASI MESELELER DE GÖRÜ
ŞÜLECEK 

Berlin, 26 (A. A. - Berliner Be
ors~nzeıtung, M . Scha:::nt'm Fransa na
zırlcı rı ve devlet adamla·. ıyle yalnız ik
tisadi meseleleri değil ayni zamanda 
hali hazırdaki siyasi m -::seleleri de mü 
zakere edeceğini yazmJktadrr . 

Hitle re isbat etmekti~ Parl~. Lon- ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dra )fo!ö!kont, l'r.ag- rn BUrük~eı arn- 1 Y • ı • M ı 
.sınd · ı Hitlercilt•rin ileri haı·eketlerini t ng~ iZ - ısır an aşması 
d urJ ı..rma"ı için bir hayal değil bir 

haldn:at olma. ı kifayet edecPk olan! d •• L d d. • ı d 
cephenin te5kili her zamandan zlva- un on r a a ı m za an 1 
de "imdi IHzımdrr. 

Oört devlet 
H~va birliği A uruqor 

Peşte, 26 (A .. A.) - Ujnenızedc..h. 

gaz~csinin Bükrcşten ?ğr endiğine gön; 
Romanya. Ceko~lovaky;ı. , Fransa vr 
Sovyetlcr Birliğinin hava kuvvetleri 
mi.ımcssilllcri yakında •çplanıırak mez
kur dört clevletin hava kuvvetleri ara
sında ilerisi için ahenkli bir hareket va· 
mtala'tını tetkik edecekierdir. 

lnSi?'Hiz kralı Atinada 
Atina, 26 (A.A. ) - Bütün gazete -

!er, resmi törenin ademi mevcudiyetine 
tagmcn. A tinalılarrn İngiliz kralı seki -
zinci Edvard'a karşı gösterdikleri ka -
bulün samimiliğini ve heyecanlılığını te
hıı riız ettirmektedirler. Kral Edvard, 
haU,,n tezahüratına mukabelede bulun
m !< üzere İngiliz elçiliği balkonuna 
çıkmaya mecbur olmuştur. Her türlü 
hazırlığın yokluğudur ki, halkın bu top 
laııtısına samimi mahiyetini vermiştir. 

Hava Kurumu Başkanı
mıza Sovyet tayyare 

nişanı veriJdı 
.Moskorn, ı6 - Türk Ham Kuru

mu llıışkanı R. l<'uat Bulca şerefine 
tertip olunan bir kabul resminde 
tay)arecilik teşkilatı merkez komitesi 
başkanı B. Cideman. 1'ürk - Sovyet 
tayyareciliği arasındaki do~tluktan 

bahsetmiş ,.c B. Ilulcaya tayyar<.' 
teşkil~trnın en büyük kurul nişanını 
ve.rmİltir 

Nahas Paşa diyor ki: 
"lngiltere ile Mısır dünya müvacehesine 
-iki müsavi miHet olarak çıkıyorlar,, 

Loıı<lıa ,26 (A. A. ı - Bq~ün ha- münaseba~ında yeni bir safhanın baş
riciye nezaretinde tarihi Lokarno saio- langıcıdır.,, 

nuncla İngilie - Mısır m'.imcssilleri yeni Nahas Pll!la. §U suretle mukabcl'! 
İngiiz - M .sır munlıede.1Jmesini imzala · etmiştir: 
mrşlarc.lır. Bıı Muahcd~.ıame ile Mrsırm "Bu muohedenama bir remiz ola
milli cmcllc-ri muslihane bir suret~c rak telakki olunabilir. logiltere ile Mı· 
tatmin edilmiş ve uzun .•1üddet münaka sır bu m·.1ah~do ile dünya muvacehcsm
şa mevzuu teşkil etmi~ olan İngiliz Mı- de iki müsavi ve dost ınillet gibi çıkı . 
sır n:eselelcri halloulnmuştur. yorlar ve M~rbc&tçe meia; birliğinde bu-

M. Eden, M. H11ılax. M. Jho:ı lunmağı ve samimiyeti müttefi!ti ola
Simon. M . Ramsay Ma:t lonald ve füi ko rak kalmağı taahhüd etmiş olduklarını 
miser M. Sip Sampson, !ngiltere namı· ilan ediyorlar. 
na başta Nahas paga oln.ak üzere Mı- NAHAS PAŞA CENEVREYE 
sır heyetinin 13 azası muahedeyi im GİDECEK 

zalamışlardrr. Kahire, 2 6(A. A .) - Mısır hükü-
Muahedename metnı hwıüz ele ge- meti Mısırın Milletler ':emiyet ;ne kaou

çirilmemi~se de ana hatları malum - Iünü istiyeccktir. Zan.1edildi ı":' iı1e göre 
clur. Nahas paşa İngiliz - Mıs!l' muahede-

EDENLE NAHAS ı'AŞANIN sini imz::ıladıktan sonra Cenevreye gi-
SÖZLERJ dccektir. Muahede ahkamma göre 1n-

Londra, 2G (A. A.) - İngiliz giltere, Mısırın bu talebine müzaheret 
Mısır muahcdenamesinin imzası müna- göstermeyi taahhüt etmi~tir. 
sebetiyle bir nutuk söyliycn M. Eden, __ H_a_ş_v_e_k_il_i_m_i_z_in--1-z-m-ir-
czcümle !U sözleri söylemiştir : 

"Her i'.-i memlekett.! de İngiltere seyahati 
ile Mıınr'ın menfaatlerinin ayrılmıyacak 9 eyliil izmir ~ergi~inı aencaK omn 1 
surette biribirinc bağlı olduğuna dair Ba:;;Hldl fsmet Tnönii. 1 eylül !'alı gü-
kuvvet mütemadiyen •ırtan bir kanaat nll ô~l<'clen !'mnra 1ifehrimizdcu hare-
vardı. Bu muahedename İngiliz • Mmr ket edecektir. j 

n ..... "l"l!il :11iEilitt1•• i . . ..... . ... , 
::ıı::::. ·ı: ı .. ,,....... ,. .. ····· .. ::tt•· .. ı ... ı: 

:11::::::::::::: 
:ı:=·=·== =::=:·· .... -........ :::::::: :::::::::::::::: 

On üçüncü yıldönümü kutlanırken 

iş Bankasının Yenişehir-
de bir şubesi açıldı 

Ankara, !.!6 (Telefonla) - 1:.1 ün
cü yıl dönümünü kutlulıyan lş Ban
ka~ıııııı bugün Y cni~chirdc bir şube

si açıldı. 
A~rlma töreninde Yali mua\•ini n 

8alahattin, belediye reis mnadni B. 
Tahsin, şehrimiz banka direktörleri, 
tüccarlar re müte.ahhitler bulunmuş
tur. 

B. SaW.hattin söylediği açma nut· 
kunda f-:ı Bankasının sanayi saha.sm
dal<i faali;ntlerini tebarüz ettirmiş
tiı·. 

l~ Bankası merkez mi.idi.irii davP-t
lilcre bankayı g<'zdirerek izahat nr
' miiteahhit n tüccarlar bankııcla 
nam la rın:ı h<.'sap a~tırmrşla rd:r. 

KURU.V - On üçüncij yıl diinü
miinii k111tl11lıyan iş Ilankası memle
ketimizin iktitJ<rtfi ı~ sınai kalkınma
sınd.a en büyiik rolü oynamıştır.. llu 
itibarla bankanın yıl dörlünaünü kut
lular, idı:ırocilcrin.l tebrik 6deriz. 

Ambalaj tecrübesi 
iyi netice vermiş değildir 

Ankara, ı6 (ffelefonla) - Yaş 

rne-yrnların Avrupaya sevki için lkl 
miitesebhi.-ı tarafından teklif olunan 
hususi hir ambalfljın iktisat Ve
kfıleti tarafından yapılan tecrübeler
cl<.' iyi netice verdiği lstanhulda çıkan 
bir sabah gazetesi tarafından haber 

Necaşi 1 

vcrilmi :;ıtir. 
Hu hususta IH·ncfü.:ile görüştüğüm 

Türkofis :Mürlürü n. Mecdet şunları 
söyledi: 

''Türkofise ambalaj içinde gönde
rilen üzüm ve patlıcanlar, ambalaj
ları yaJHınların huzurunda açıldı ve 
üzümlerin ta""mnmen çürüdüğii, patır• 
canların da bütün taravetini kay l.Jet;.. 
ti~i görüldü. 

"Ambalftj tecrübe.sinin iyi n etice• 
]er \erdiği hakkındaki haber tama~ 
mrn asılsızdrr. Si.iriimü az olan meY."' 
va ,.e ı-ıchzelerimizin harice sevkinde 
kullunılınası dü"ünülen hu amhalaj"4 
tarın ikti.sadi bir kıymeti haız. olma• 
dığı anlaşılmıştır.,, 

Temiz su ihtiyacı 
Birçok şehrlerimizde 

temin edildi 
Ankara, 26 (Telefonla) - Dahiliye 

Vekaleti belediyeler imar heyeti ta
rafından \•ilayetlcrlmlzin temiz l!uya; 
kavuşmaları için yapılmakta olan fa
aliyet neticesini vermeğc haslamış• 

tır. 1 

llk olarak l\fersin, Adana ve Tar.o 
sus temiz suya kavu~muştur. Gazi.. 
antcp \'C .l\fuğlaya da tcmlz su gctiflol 
mek için yapılan projeler tetkik edlJ.. 
mektcdir. j 

Stalin 
"Elimizden geleni kızıl orduya 

gaptlk,, diyor hitap ediyor 
Londru, :!6 (A.A.) - Necaşi \ 'o- Londra, 26 (A.A.) -Evening NP-'18 

ldngcll'ki camii ziyaret etmi9 ,·e ora- gazetesinin Moskova muhabiri, bugün 
da bir çok rnüslümanlar ile yedi aha- Stalin tarafından radyoda Sovyet 
lidcn bir ~ok kimseler tarafmdan kar· müsellah kuvvetlerine yapılan hita· 
~ılunmıstır. Ncca~i, bu fırsattan is- benin başlıca kısımlarınr"'gazctcsine 
~ifade ;dcrek demiştir ki: bildirmektedir .. 

- Memleketimizin istiklalini mu- Stalin ezcümle de;:e· .. 
hııfazn etmek icin elimizden geleni "Çok mühim -ve h8 'diselee 

arifesinde bulunuyoruz. ' her. ) aptık. Dünyanın bu hususta vere-
b k an proleter vatanını,müda:f'aası ıiçht ccği hüh.nH' intizar etmekten aş ·a 

d ıh canınızı fedaya ~ğrila1'ir:nıüniz. Bıı hir ıjey yapamayız. Aramız a su un 
hilkim olnıasınr ye bundan dUnyanın am siz derpiş ctmlşthüz.. Dü~manJa.ı 

rımız yaziyet alm.aldattirB:r.; Btn&ıı 1 

sulh:l ka\'u~maı-ıını temenni l'dedz. 
h ·ı 1 enaleyh hazır olunuz. Sizle:c Jr.P bii-ı Camiin imamı, Neca;ıiye ı a ıen 

yük memleketimizint nuau'dlm<fa: bu. hir hoşamccli arizası okumuştur. Ne-
lunuyorsunuz. l:ri bekçilikfa'apınrz.,,ı 

cuşi, Amharik dili ile buna cevap \'e• ----------------
rerek llul)(.'şishtna karşı lngiliz mil-
h•ti tarafından gösterilmiş olan sem
patiden dolayi t<.'ı;;ekkür etmiştir. 

lmam, Necaşiye, ziyaretinin hir 
hatırası olmak üzere kuranın bir nüs
hasını takdim etmi~tir. 

Yunan: stan hakkındaki 
asılsız haberler 

lstanhul, 26 (A.A.) - Yunan or
ta elçiliğinden neşri rica edilmiştir: 

Bnzt lstanbul gazeteleri, Atinadu 
inti·mr etmekte olan "Akropolis., ga
zetesmiıı nl'~retmiş olduğu bazı ha
berleri dercetmişlerdir. Bu hahede
rc göre, son zamanlarda Yunan hii
Runıl'Iİ tarafından ittihaz; edilmi~ o
lan tedbirlerin memlekette büyük hir 
nıem11tıni)etsizlik uyandırmış ve mil
letin tch rl ide mn ruz hürriyetlerini 
muhafaza etmek i~in hükümetin ic
nw tına ka r~ı A"elmeğc aznıet!ttiŞ hi r 
halk~ılar ('ephcsinin teşekkül etmiş 

olduJ1u iddia l.'dilmc.>ktediı·. 

1\kropolis gazetesi katiyen bu ka
hil haberler ıa·şrctmcmi';I olduğundan 
iııti~:ır ed{'n bu havadisler tamamilc 
yanlı~tır. 

Yunanis~an orta el<;iliği Yunan Baş 
vekilinin komünistlerin lıapisc atılma· 
smdan sonra Ven]zclistlerfo de tevkif 
edileceklerini beyan ctmi:;ı olduğuna 
dair olan haberlerin de asılsız olduğu
nu ilave eder. 

Yunan hükumetini rnusevi alehta
rı işlerle miitchassls gibi gösteren ba
,.,ı Türk ~a:;;etel~rfnin bu ne~yd1 d:!. 
tnmamiylc Rsrl~ızdır. 

Yunan 'standa mutlak bir sük(ın 
htiküm siirmck~c ve \"R?:i~·ct normal 
bir surette inki§af etıııckt.e<lfr. 

ltalyan manevraları 
başladı 

Romadan "Beyoğlu,, gazetesine 
bildirildiğine göre, yapılacağı evvel "' 
den haber verilen İtalyan manevralar! 
dün Avellinoda başlamı§tır. B. Mu• 
solini kendi kullandığı motöriyle Na• 
poliyc oradan da manevraların yapıl .. 
dığı havaliye gitmİ§tir. 

Manevralara 60.000 asker, 3000 za· 
bit, 3000 zabit namzedi, 400 top, 200 
silahlı otomobil, 2300 kamyon, 1000 
motosiklet iştirak etmektedir. 

Gece başlıyan manevralar sabahle-o 
yin 6 da şiddetlenrrıiş ·ıe hava hUcum• 
lan başlamıştır. 

Manevralarda heme:ı her Avrupa 
devletini temsil eden h~yetler vardır , 
Türkiye, Çin, Japon, Sovycler Birliği 
de heyetler gön i:lermiştir. 

• ........., ........... _ ......... ,.. •-....UifllÜ ........ ,_.,. 

Dün geceki yangın 
Di.iıı gece saat 1 de Galatada Fer~ 

mencciler 117 numaralı :::.§sr Giıkkfüuıı 
üst katından yangın çıkmı;?. derhal yeti"4 
şen itfaiye tarafındnn e;trz fa sirayete 
meydan verilmeden .,ödürülmüştür. 

Binanın tamamen üst .ütx yanmıştır; 

Yangının sebebi henüz malum değildir~ 
Zabıta tahkikata başlamı~trr. 

Yeni valıler inıiz 
Kütahya mebusu Dr. Il. Lütfi Kır· 

darın Manisa valiliğine, Yozgnt me
busu n. Avni Doğanın Kastamonu ,a. 
liliğine, Yozgat ,·ali,..i D. n ırn 11n 
OL'Clu rnliliğine tayinlerinin yıik ek 
t.a.sdika arzcdildiği halıcr alııımı)ır. 
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Karikatür sergisinde bir saat 

Mişonaçi sergide 
Ka, bu ne kepazeliktir; böyle 

halt ·edilir? .. Lise Ve Orta Okul Kadroları 
---------

erride haik en çok hangı karikatürleri beğenigor? 
Size aorsalar. Deseler ki: 
- Dünyada para ile satın alınmı

hıı gey nedir? .. 
Belld de: 
- Saadet!. Diyeceksiniz. Fakat 

llllu\1naymız ki iki şey daha vardır: 
Gfllmek ve ağlamak. 

Herhalde kırk gün kırk gece festi
"1iııde, mUz.e kapılarından halkı yUz 
hri ettirerek ağlatan belediye Bey
iiz.beF.dekl gümüş köprillü baloya da 
Pek oyle değme babayiğitleri davet e-ı 
~yeoeği için olacak ki bu arada 
ha§ka bir şey dü!;ünmfü;: Halkı bcda· • 
'ladan güldilrmek ! 

Fakat hakikati söylemek lazım
Nirae, karikatür ser~isinde buna yal
illa belediye de önayak olmuyor .. Dün
hnm en ciddi adamlarından bir'si ol
~ftmu dudaklarından anladı<Tımız 
-..umıollnl de yardım etmis... Medet 
~. Sergi haştan aşağı hemen 
llenlen JıılU880llninin karikatürlcrile 
dolu. Muuolini elinde Neron baltas i1P 
lluaaolini Habeş imnaratorile kar .. 
~. Mussolini deve Ustünde: ı ·., :
loUnl §U kılıkta, Mussolini bu kılık .ı.. 

Ya ıntıer nerede! .• 
'b_ Sergfniıı üç kutbundan 
Cl«llliz: 

- Onu getirmedik, dedi. Ben son 
defa Hitlerf Hindi şeklfnde yapmış ve 
lltma da "Kabaramazem kel Fatma!.,, 
diye yazmıştım. Mecmuanın o sayısı 
-'lmanyada kapışa gitmiş .. 

- Bu rağbeti ne ile izah edebilir-
lbıiz ?. 
ı...._~ Sualinizi şimdi bir tarafa bıra
~-; L~ .. lcadar var ki sadece tiplerin 
~u yapmanın modası bugün 
hçm.iftir. Ayni zamanda fittir de la
~~· Biz timdi daha ziyade fikir 
qennde ~alışıyoruz. 
1' .. .= Siz kendi karikatUrlerinizl acaba 

be:-ugı muharrirlerimizin yazılarına 
117.etirsiniz?. 
- Benim yazılarım Yusuf Ziyanm

kilere benmr. 
- Yani! .. 
- Ma badini size bırakırım. 
- Cemal Nadirinkileri ? .. 
- Belki, bunu kendisi istemiyecek-

tir ama. bana kalrrna onnn 1 ,.... atür-

"~ıtap sergılerı 
Öyle manzaralar vardır ki insanın 

İçini açar. Yapmak, iyi görmek, ü • 
!bit ebnek istediklerini verir. Bakar
~en içinizin geniılediğini, ferahladr 
inıı duyarsınız. 

Gene öyle manzaralar vardır ki 
Iİzi diifündürür, bunaltır. Bakarken, 
~h bir kinun gününde gökyüzüne 
batımı kaldımut bir insan gibi, içini· 
~ iifüdüğünü duyarsınız. Bunlar, 
Gzerinde garip bir zenci dansı ya • 
Par ~bi yürümeye mecbur olduğu • 
lluz lstanbul sokakları mı, boyaya 
-ke ve hendeseye bir ihanet gibi 
be, bldmuı acayip binalar mı diye 
~ünmeyiniz. Ben claha küçük bir 
feyclen bahsedeceğim: Kitap sergi • 
lerinden. 

Bagmcla sefaleti ve aczi canlandı
~ bir ıükun timsali gibi insanla -
tın, aünün bir çok saatinde uyuklu
)arak bekledikleri bu ıregilerin, ba
-.ı kapkara bir duvar kenarında, 
~ bir mezarlık veya bir sebil 
l:ıarmaklıklarma yaslanmış duran 
~ kitaplann önünde tüylerim 
diken diken olmadan duramıyorum. 
~ sıra içlerinden birisini ikisini a
~· binlerce yıllık bir esere bakar gi
~ ellinde evirip çeviriyorum: 
L" Sen ki, diyorum, ta mektep sıra-
4Qlndanberi içimde yer etmiş bir 
[ölu'etin eeerisin. Seni de mi burada 
qzıdini beğendirmek için ortaya 
~ görecektim} Seni de mi ... Se
lai de miL 

Bizdeki kitap sregileri, ayni za -
~ tezatlann sergileridir. Kitap 1 
~ki durdukça kıymetlenir, ki -
~ vardır ki onu ele almak bir iba
~ müeavidir. Halbuki ~örüyo -
~: kitapJ.r var ki durdukça cl'e - , 
h-ierini kaybetmisler, ele almmalanl 

kitufklrhk haline gelmiştir. ı 
Ne hazin tecelli. 1 

A. S1rr1 Uzelll J 

!eri Ahmet RasimiD yazılandır. 
Öğle olmasına rağmen sergi birden

bire kalabalıklaşmıştı. Küçük bir' or
tamektep çocuğuna sordum: 

Lise ve ortaokul öğretmenlerine 

- Sergideki resimler içerisinde , 
en çok hangisini beğeniyorsunuz?. 

ait yeni kadroların hazırlandığını yaz- ı•zı•nsı•z mAmur ar 
mıştık. Bakanlık lise ve ortaokul öğ- '-- 1 

retmenlerinin dağınık olan ders saatle. 
- Ramizin "tarassut,, tablosu gü

zel değil mi? .. Bakınız, bir zUrafenin 
boynuna sarılarak İtalyan hUcum kol-

Karikatilrist Ramiz 

larmı tarassut eden bu Habeş neferi. 
Habeşistanın bu harpteki karakterini 
ne kadar güzel anlatmıştır. 

Kıranta ber Bey de: 
- Milnüin "Baskın,, ı gUzel, dedi. 

Geçmiş zamanların hayatım çok iyi 
yaşatıyor •. 

Tam bu sırada belediye iktisat dl
rektörU Asım Süreyya lçerl g1rmiftl: 

- 'Ostad, dedim, burada ilç yUs elli
yi mUtecaviz karikatür ve resim oldu
ğu söyleniyor. Şöyle bir, gü7.el san'at
lara lttiiak helecanmuı tafıp da .... 
seli bir karikatür almak isteseniz &· 
caba hangisini tercih edersiniz?. 

Ressam Ramiz: 
- Geç kaldmız, dedi, Ustad sergi

miz daha dün açılır açılmaz iltifat et
tiler. nk mtlşterinizdirler! ... 

Asun Süreyya çimenlere uunmıı 
iki genç kadm portresi önünde o ka· 
dar hakimiyetle durmuştu ki, onu a
deta, evdeki odalarından birinin köşe
sine yeni aldığı bu tabloyu astıktan 
sonra muayene eden bir evsahibi gibi 
görmüştüm. 

- Bir de ben almak istesem, de
dim, fiyatları öğrenebilir miyim! .. 

- Ucuz efendim. Ee doet alışverif· 
te görsün. Seç seçeblldiğin gibi. Her 
tablo on lira .. 

91} lira. •. 
Sudan ucuz doğrusu .. 
Ramize bir de ıunu sordum: 
- Pekal!.. Siz en çok hangi eseri· 

nizi beı?eniyorsunuz. .. 

Yeniden yapılacak 
qollar ıçin bütçenin 
tasdiki bekıenigo,. 
Belediyenin 936 yılma ait bütçesi 

lç igleri Bakanlığı tarafından tasdik 
edilmiıtir. ÖntlmUz.deki hafta içinde 
tehrimize bildirilecektir. 

Fen direktörlUğU yeniden yapıla
cak yollann programlanm hazırlamak 
UY.ere bütçenin tasdikten gelmesini bek 
lepıektedir. Programda bu yıl yapılma
sma kat'i ltı.zum olan yollar tamir edi
lecektir. İkinci derecede olanların ya
pılması gelecek yıl kabil olabilecektir. 

Polla Haberi ~ri 

rint de bir araya top1~ıştır. Beıeaiqe büı ı.n şube ere 
Bundan sonra her ogretmen mesa-

isini kendi okuluna hasredecektir. 1- ' 
cap ettifi takdirde 1~24 saat arasın
da kendisine ders verilebilir. 

Kadrolar 15 eylflla kadar hazırla
naralc bütün okullar~ bildirilmiş ola-
caktır. • 

Mekteplerde imtıhan 
p1oğramıarı hazır 

L'ae ve ortaokullarda engel lmti
hanlanna iki eyUUdan itibaren başla
nacaktır. Engel imtihanları 15 eyldla 
kadar tamamlanmı3 9lacaktır. 

yeni bir tamım da a 
golıaaı 

Belediyede geç gelen ve izin alan 
memurların durumile yakından alaka
dar olunduğunu yazmıştık. Bazı me
murların buna riayet etmedikleri ya
pılan teftişler neticesinde görillmilf
tilr. Bütün 1Ubelere yeni bir yayım 
yollanarak gündüz izin alan ve akta
ma kadar bir daha gelmiyen memur
larm durupılarmm teeblt edilmesi ı.. 
tenmiıtir. 

On beş eyluldan sonra olgunluk im-
tihanlanna başlanacaktır. Her okul 8 ) d. d l f 
imtihan günlerini göster-.n programı e e ıye e te e on 
Jıazırlamı§tır. 

S d üç istifa 
8fl Ye f e İstanbul kız lisesi yardirektöril Ne-

Artık her odaqa 
tele/on atınamıqaca'< Altı aydır hırsızlık zihe, Pertevniyal lisesi yardirektörü 

İhsan İlhami ve İstanbul lisesinin yar- Yapılan istatistiklere göre beledi-
gapanlar yakalandı direktörü Tahir yardirektörlük vazi- yede günde "7.000,, telefon mUkileme-

felerinden istifa etmişlerdir. si yapıldığı .anlaşılmıştır . ./ 
Sarıyer civarında altı aydanberi öğretmenler döndüler Yeni teelfon idaresi tazla tenzi. 

yapılan hırsızlık hadiselerinin failleri ıat yapmadığı 'için belediye bu mik· 
yakalanmıetır. Almanyaya tetkik seyahatine gi- tann azaltılması hususunda te~bbtla-

Büyükderede devriye gezen zabıta den öğretmenler dün şebrimi7.e dön- Jere başlamı§tır. 
memurlan evvelki gece sabaha karşı müşlerdir. Bu i§le meşgul olmak üzere bir de 
iki kişinin Sovyet sefarethanesi ar- komisyon aynlmıştır. Komisyon bele-
kasmdaki ormanlığa doğru §Üpheli bir BAY ŞÜKRÜ KAYANIN diye telefon Ucretlrinde yüzde elli ten-
vaziyette gittiklerini görmüşler ve ta- ÇA y ZIY AF ET/ zilU yapılması için telef on idaresine 
kip etmiıtlerdir. Bu iki kişi ormana gi- baş vurmağa karar vermiştir. Bundan 
rince bir çukutdau bazı eşya çıkara- Cumuriyet Halk Partihi genel sek- sonra belediyeye yeniden almacak te-
rak çuvala doldurmutlar, bu sırada reteri ve lç içleri Baka.IL Bay Şükrü lefonlar için de bir kayrt ilAve edile
memurlar anaızm il.zerlerine gidip hır- Kaya, İstanbul gazetecilerini 29 ağus- cektir. Bu kayda göre telefonun 1izmı 
sızlan yakalamııtlardır. Bunlar Kel En tos cumartesi günü akşaı1u saat on se- olduğu daire bunun esaslı sebeplerini 
ver ve arkadqı Remzidir. Hırsızların kizde Parkotellnde çay ziyafetine da- bir rapor halinde belediyeye verecek-
lakladığı eşyalar merker.e götUrUlerek vet etmiştir. tir. Rapor uygun görüldUJU takC:irde 
tahkikata bqlanmış ve eşyaların ça- KAN KRALI MEHMET telefon alınıp almmamuı için karar 
lmdığI yerler tesbit edilmiştir. Bu ci- Hastalara kan vermekle şöhret al- verilecektir. 
varda altı aydanberi yapılan diğer hır k 
sızlık vak'alannın faill"rinin de ayni mış an kralı Mehmet yeni bir feda- MÜDDEIUMUMILIGE DAVET 

y karlık daha yaparak Hasekinisa has-
ad••1ar olup olmadıiz tahkik edilmek- tahanesinde yaqm bir hastaya 250 latan7'til JliltlddumNmUağinden: 
tedi~ARHOŞ KADIN_ DUn saat on gram kan vermiştir. Kan kralı Meh- lstanbulda bulunan temyiz mah-
bir buçuk sulannda Aksaraydaki Ha- medin kan verdiği hutalar bu sonun- kemesi raportörlerinden bzet Zekinin 
seki hastahanesi önilnde sarhos oldu- _c_u_il_e_l_4_9 _u_b_u_l_m_u_§t_u_r_. ______ a_ce_le_m_em_urı_·yet_ı_·m_i_ze_m_nraca __ a_b_. __ 
ğuna hükmedilen bir kadın bclCdiyeye 
ait bir cenue otomobilinin önünden 
çekilmek istememi§ ve ileri geri söy
~eğe başlamıştır. Bu sırada şoför 
Bekir yoluna devam mecburiyetinde 
olduğundan kadını otomobilin önün
den almak lstem:ıse de kadm birden
bire sustalı bir çakı ile şoför · Bekiri 
yaralamlfbr. 

::::::==~==~ 
FORD DAVASI 

Ford fabrikasında gl1mrük resmi 
kaçakçılığı yapıldığı hakkındaki şüpr 
heler üzerine ihtisas mahkemesince 
iki senedir yapılan tetkikler bitmek ü
zeredir. Tet~iklerl yapan ehlivukııt 
tlmdiye kadar fabrikanın altı seneli'; 
hesaplarmı incelemiştir. 

Kadıköy Biçki ve Dikiş Yurdu 

- Vallahi siz benim beğendiğime 
pek bakmayınız. Yalnız halk daha zi- dok köpeğine .• 
yade şu resimleri beğeniyor: Kürek - Nurullah Atacı .. 
mahkitmu ile SUrpik dudu karikatür- - Onu hiç birşeye benzetemedim. 
1 · · - Batka beğendiğiniz karikatür? ennı .. 

Kürek mahkt\mu: Şişman bir kadı· - Evet, halk "1JlU da be&eniyor ! 
nı zayıf bir erkek sandalda çekiyor. . İş istiyen adam karikatürünü. 

Hakikaten bir mahkfuniyet.. Bu karikatürün altında §U cümlele-
Sürpik Dudu tablosunun altında da rl okuyorum: 

şu yazılı. Evinin duvarına abdest bo- İş üıtiyen adam - Fransızca, tngi· 
zan Misonarive kadın çıkışıyor: ~. Almanca bllirim. 

- Ka. bu ne kepazeliktir, böyle Müdür - KAfl değil. Daha kimleri 

Kadıköy Riçı·ı ve Dikiş Yurdundan ıaJıadetmrme a1aı talebeler 
Stl•,nin müdürleri Zeki Ayaz ve Müveddet Ayaz'la beraber. 

haltedifir?. bilirsiniz.. 
Mişonaçi - Herkeş ederken ses - En son karlkatilrilnUz ? .. 

çıkarmıyorsun da ben ederken neden Reaam ~: 
ağzını a~ıyorsun ?.. - Geliniz, dedi. İşte en son karf-

Ramiz ilave etti: katüıilm. 

Zeki Ayazla kız kardeti Bayan Jl4e
veddet Ayazın Kadıköyiinde Altıyolda 
açtıkları Biçki Dikit Yurdu u zaman
da büyük muvaffakıyetler göatermiı ve 
çocuk velilerinin takdirlerini kazanmış-

- Bizim halk hissen ve ruban çok KarikatUri8tin mterleri arasına ko-
şair .. İkinci derecede bir karikatür nulmus bir avnanm karsısında idim. tır. 
oldulunu farkeder etmes derhal başım Gübnevinia.. Sizin de en son ziya- Dört yıl önce dokuz talebe ile ba=!-
çeviriyor. ret edeceğiniz -yer burası olacal{. byan bu yurdun bu gü.1 mevcudu •ek· 

de Biçki ve dikitten bafb ppka çirek 
nakıt ve çamaıır u.natlan cöater~hnck· 
tedir. Buradan ıimdiye lradar (64) 
Bayan muvafalayetle f-thadetname .ı .. 
mııtır. Talebenin vüc•1de cetirmiı ol· 
duklan eon derece m.ik~mmel eserler 
mektep salonunda 
gösterilecektir. 

ya!:tnda her keae 

Bilmem ne münasebetle: K. H. S<'n talebeyi geçmiştir. Bu müessese-

- Hiç, ded'm, şimdiye kadar seya- ------------------------------------------hate çıktmız mı?. 
- seyahat... Maalesef .. BUtUn se-1 . 

yahatlere vanıbaşmda gazetecileri ta-I 
şıyan Tevf lk RUştU Araa biz karika-ı 
tUristlere de iltifat ~ek olsaydı, her 
halde A vrunadan bır çok iyi şeyler 
getireceflmi7.e kanilm.. ı 

- Siz de Tevfik RUstUden galiba, 
onu bir balık oeklinde taavir etmekle! 
öç alıvorsunuz. 

- Yok. Bu Kön:lüğünUz resimler bir j 
seridir. Fakat dUşünUnUz; Sellmi tz-

1 zeti "İn8B.lllar ve hayvanlar,, aeriainde 
1"1a.ymuna benzetmiı:;tim. Burada tet
lıir edebilir miy·m dersiniz?. 

- Bacoıka muharrtrlerimizi başka 
kimlere benzettiniz. 

- Etem İzzeti file benzetm,lştim; 
Şehir ttyatroaundaıı aktör Galibi Bul-
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Hergün bir hikaye Avrup a Postası 

KOKET 
2 Tevkif! 

1 avuk aşıran Ayşe ile 
adam 9aralıgan lzzet 

1 
Devletler arasında 

Fransız Hikayesi 

Fa~ kat1.:r ktiçyk bir köpekti. 
Şeytan gibi kap karaydı. Fenalık yapı

labilecek fırsatların hiç birini kaçırmı
yacak kadar zeki idi. 

Dtişmanlanru parçalayacak gibi 
dişlerini gösterirdi. Düşmanlarının d:ı 

başlıcası Fernan Daviz'".li Bu yaramaz 
hayvana Koket ismini veımişlerdi. Ko
keti Hollandadan Mari Daviz'e bir at· 
kada~ı getirmişti. K0ket kadına çok 
çabuk ısındı. Fakat kocası Fernan 'a 
bir türlü alışamadı. Bununla beraber, 
Fernan köpeğe karşı son derece tatlı 

muamele ediyordu. fü.ına mukabil ~o
ketten gördüğü havlamaktan , ISir
mak tehdidinden başka bir şey değildi. 

Fa.kert, şunu da Göyliyelim ki , 
bu havlamalar, tehditler yalnız Fer -
nan'a karşı değildi. Eve her gelen Ko
ketin hiddetiyle karşılaşırlardı. 

Fakat, Mari onu kucağına alır al
maz susardı. Köpeğin sevgisini kazan
mış olan yalnız oydu. Koket onun 
yanından ayrılmazdı. Otomobile bera
ber binerler, Farisi dolaşırlar, eve 
dönerlerdi. Akşam Mari kocasına ogün 
Koket' in yaptıklarını :ınlıtırdı: 

Koket o gün ya bir pastacı kadını, 
yahut da küçük bir kızı ısırmıştır. Mari 
bunları anlatrrken gülmekten katılır, 

Koket de, ön ayaklarını uzatarak o 
turmuş, kuyruğunu sallıyarak şeker is
terdi. 

Fernan köpeği kendir.e ahştıramı

yacağıru anlamış ve arttk üzerine hiç 
düşmez olmuştu. 

Bir gün onu hayrete düşüren bir 
hadise oldu: 

Evlerine arasxra gelen bir bildikleri 
vardı. Koket bu adamı l(örünce hiç 
kimse)l'e göstermediği sevgı ile hemen 
yanına koştu. 

Bu adam Maksim Bladu isminde 
oldukça tanınmış bir ressamdı Koket 
rcssanun pantolununa süründü. Karşı· 

smda salta vurdu, türlü maskaralıklar 
yaptx. 

Maksim Bladu köpeğin bu hareke
tini izah etmek istedi: 

- Biraz evvel bulunduğum yerde 
de bir köpek vardx. Onu kucağıma 

aldım , epeyce oynadım. Üzerime ko
kusu sinmiş olacak .. 

Feman: 
- Acaba onun için mi? dedi . 
Fa~t, birkaç gün sonra Maksim 

Bladu gene geldi. Koket ona bu sefer 
daha fazla bir dostluk gösterdi . 
Fernctıı Daviz kuruntulu bir adamdı. 
Köpeğin bu hareketinden şüpheye düş
tü. 

Her kese karşı sert davranan bu 
köpeğin bir kişiye birdenbire sevgi gös

!ardan, sanki kırk yıldwberi tanırm1i 
gibi. uzun uzun bahse ..!iyordu. 

Kıskanç bir adarn:ıı aklı bir şeye 
takddı mı deliller biri ;:ıitıni kovalar. 

Kalbinde ağır bir :,: 1 haline gelen 
bu şüpheyi ne yapacağı·u bilmiyen Fer 
nan bir güı1 kansını ~.,.-guya çekti. 

- Bütün gün sok:ıkta ne yapıyor
sun? 

- Otomobille dol.tşıyorum .. Birini 
görrr..eğe gidiyorum ... 

Ayşe isminde bir kadın, dün akşam 
üzeri polisten adliyeye getirilmiş, müd 
deilwıumi Şefik tarafından Sultanah
met iknici sulh ceza hakyerine gönde
rilmiş ve hakim Salahattin Demirelli 
tarafından tevkif ed~Imi~tir. 

Ayşe. tavuk aşırmaktan suçlu ola
rak yakalanmıştır. Eminönü civarında 
sokak sokak dolaşıyor, gözüne kestir
diği tavuklara yem serpiyor ve onlar 
arpa, mısrr tanelerini atıştırırken, u
sulcacık elini uzatıp zavallıları tutU; 
yor, öteki elinde hazırladığı torbaya 
sokup, kaçıyor ... ve kaçırıyormuş! Ta
vukları eksilen Eleni adlı bir kadın. 
pencereden gö?,ctlemiş, Ayşeyi tavuk 
a~!rırken görmüş, kom.şusuna haber 
vermiş, Ayşe, ba~ka birisinin tavuk
larını da nusuya düşürmek üzereyken, 

• ele geçmiş, ava giderken avlanmıştır! 
Kendisi, hakyerinde inkar etmiş. 

boşuna zan altında k::tldığ.nı söylemiş
tir. Alıkonulan kadının duruşmasına 
devam olunacak. şikayetçi ve şahitler 
dinlenilecektir. 

• • * 
Kemerburgazm Pirinççi köyünden 

Izzet de, orada Kamili çifte ile yara
lamaktan suçlu olarak yakalanıp ts
tanbula ~etirilm iş ve dün akı:;am üzeri 
müddeiumumiliğe verilmiştir. 

MüddeLrmumi Şefiğin Sultanahmet 
ikinci sulh ceza hakyerine gönderdiği 
!zzetin sorgusu yapılmuı, dosya göz
den geçirilmiş ve Kamilin ayağından 
yaralandığı anlaşılmıştır. 

Hakim Salahattin Demirelli, lzzet 
hakkında tevkif müzekkeresi kesilme
sini karar altına almıştır. Tahkikat, 
yürüyor. 

akşam sekizde geliyorsun, S p O R mı 
Gündüz saat ·kide çıkıyorsun. il 1 mi 

- Vakit o kadar çabuk geçiyor ki! ------------- -· ifü 
- Birgün ben de se11inle beraber 

gelsem istemez misin? 
- İstemez miyim? Bilakis mem -

nun oulrum. Arkadaşlanm "kocan se
ni sevmiyor,, diyorlar. 

Sonra, gülerek: 

Atetler çağırılı yor 
T.S.K. Atk•tiznı Fed'erasyonundon: 
Milli takıma mensup atletlerclen 

Raif, Yedat, Mehmet Ali, Mufah
ham, Semih, Hilmi, Melih, Cemal, 

Son günlerde pek sıklaşan asker 
gizli " 

manası temas~arın 
Leh, Fransız, Ç'ekosloval• ve Sov

f;et as/;eri tcma~lan ve b!llıassa rıa

kmda vaki olacak Romen - Le/ı er
kiim harbiye reiı:;lı•ri m:.iUıkatı üzeri
ne "Sunday Refe.1.,, 1umı /}azıyor: 

"Fransız erkfmı harbiye reisi Ge· 
ncral Gamelin, Leh ordusunun yt:ni
de:ı teşkili için Fransanın Lehistana 
40.00J.000 İngiliz liralık bir ikrazda 
bulunması hususundcı Leh erkanı har· 
biye ıeisi General Ridz Smigly He 
müzakereden henüz dönmü;;ken, önü
müzdeki haftaya Romanya erkiını 

harbiye reisi General Samsonov:çi 
Var~ovaya gidecektir. Romanya er
kanı harbiye reL.;;ini, yakın zamanda 
Rus ve Çekoslovak ordu şefleri ziya
ret etmişti. 

Hali hazırda Fransız harbiye ne
zareti müfettişi General )1artino 
Legrad ve bir çok aıskcri mütehassıs 
Moskovada bulunuyor. Aynı zam:ın
da Fransız iht iyat subaylarmdan 
mürekkep büyük bir kafile Lenin
gradda Sovyet askeri makanizma~ını 
teftiş için bir tura başlamakt:\dırlar. 

Bu Fransız subayları Fransaya 
dönerken Lehistan ve Çekoslovak ih
tiyat subaylar ile de göriişeceklerdir. 

Bütün bu geliş gidişlerin gaye~i. 
Şarki Avrupada ve lspahyadaki Hit
Ier - Mwıolini harekatına mukabele 
etmektir. 

Alman nazileri, son aylar içinde. 
bilhassa Balkanlarda miizaharet el
de etmek için bütün gayretlerile ça
lışıyorlar.,, 

"Mançester Gardiyan,, gazete.si 

Vaı-~ova rmılzabiri. aynı mevzu et 
fında dalıa şayanı dikkat mesele! 
temasla diyor ki: 

"Romanya erkanı harbiye rei,.c;;i 
neral ::;amsonoviçiniıı bura)a gel 
üzere olm;;una Leh mahafiJince l.ıü) 
ehemmiyet \'erilmek.tediı·. Romen 
neralinin ziyareti yaln·z Romen 
Leh n·ünasebetlerinin Herdeki ş 
ile münasebettar olmakla kalını 
cak, aynı zamanda Fransa ile as 
ri te:;.riki mesai gibi umumi bir pl 
la da alUkadar bulunacaktır. 

Romanyada.ki Fransız tarnrt 
mahafil, muhtelif mühim mesele 
üzerfode Leh noktai nazarınr öğr 
meği pek istiyorlar. Bilhassa Fr 
sız - Sovyet misakının müessiriy 
ni arttırmak husu:;ıunda teşriki me 
mümkün olup olmad·ğını araştırıy 
Jar. 

Sanıldığına göre, Romen erka 
harbiye reisinin Lc11b.tam 1iyar 
gelecek ayın sonundaki Küçük 1ti 
konferansında ilan edilmesi bl'klerı 
Romanya siyasetinde muhteıtlel 

değişrr.e ile de aı:tkadardır. 

konferansta hayati ehemmiyl·ti h 
bir çok siyasi ve askeri mesell'ler 
rüşülE-cek \'e üzerinde karar kılrıı 

caktrr. 
Romen erkanı harbiye reisi V 

şovada Leh erkanı harbiye reisi 
misafiri olacak ve Varşovada üç _ 
kalacaktır. Aynı zamanda bir ha 
Fransız subayrnm da VarşoYa;t·a g 
mesi bekleniyor.,, 

...;.. Bugün geliyor musun? dedi. 
- Evet, geliyorum ... 
O gün kadın kocasını, tabii, mağa-

zadan mağazaya dolaştırdı Şapkacısı

na, dişçisine götürdü. Bir arkadaşının 
evinde çaya gittiler. Orada iki rop ör· 
neği beğendiler. Mari ht>men ısmarla-

Recep, Mehmet, Maksut, Remzi, H • ı • d • ı • k '' b k 
Faik, Tevfik, Pulat, Cihat, Hay-
dar, Avni Srtkr, Zeki, Veys~ Yav- ıt erın ıp omatı e 
ru ve Orhanın ~ Ağustos 936 cumar-

1 tesi günü saat 3 de Istanbul mmtaka-
sı Beyoğlu Halkevinde yapılacak top- eme 

dı. Sonra akşam eve dönerlerken: lantıda bulunmaları rica olunur. 

oyunu,,ndan 
Askeri bir oyun mu başhyacak - Görüyorsun ya, ı~ocacığım, dedi. 

Gündüzleri benimle beraber gelirsen 
hep böyle eğlenirsin .. 

Üç gün sonra Fernan bu gezinti
lere veda etti. Çünkü faydadan ziyade 
zarar görmüştü. Fakat ~üphesi hala 
geçmiş değildi. Ertesi gün kansı kö -
peğiyle beraber otomobile binip gittiği 
zaman o da tek başına sokağa çıktı. 

Caddelerde dolaşmağa ba§ladı. 
Birdenbire kendini karısmm oto -

mobilinin karşısında bui<.lu. Otomobil 
boştu. Şüphesi arttı. Eırau ilerideki 
sokakta Maksimin atölyesi vardı. 

Köşe başında dur .!:.ı. bekledi. Bi
raz sonra karısı çıka geldi. 

- Ooo ! ne iyi tesf:füf. 
- Nereden? 
Kansı bi ralay m;ığaza ismi saydı. 

Ertesi gün Fernan gene o caddeden , 
geçti. Otiomobil orada değildi. Mak
simin atölyesine gitti. 

- Oo! buyur ba'.<alım! Nasılsın 
dostum; dur sana gi :l ~yim sigara ge-
tireyim ... 

Fernan'ın içi biraz ro.hat etmişti. 
Demek ki karısı orada ~eğildi. 

Fakat bu sırada, yadaki o'.ianın ka 
pı perdesi sallandı, alt:mdan küçük bir 
köpek çıktı : 

Koket! 
I Köpek, hemen Fernan'rn üzerine 
atıldı ve gene eskisi gibi havlamağa 
ve tehdide başladı .. 

Onu orada da bulmu~tu .. 

OLIMPIYADDAN DONEN GÜREŞ
ÇiLERE MADALYALAR 

VERiLECEK 
Güreş Federasyonundan: 
Olimpiyaddan dönen güreşçilere 

Halkevi tarafından merasimle muh
telif madal yalar verileceğinden 1 ey
lül 936 pazartesi günü saat 15 de 
Olimpiyadlara iştirak etmiş olan gü
reşçi ve idareciJerin Taksim Stadyo
munda hazır bulunmalarını dileriz. 

CiM LONDOS GELECEK MI? 

Cim Londosla yapılacak güreş gü
nü tesbit edilmiştir. Güreş 16 eyHil
de yapılacak, Cim Londosla Dinarlı 
karşılaşacaklardır. Cim Londosun 16 
eylülde lstanbulda hazır bulunması 
için kendisine telgraf çekilmiştir. 

BİR ROMEN TOPÇEKER/ 
GELiYOR 

Stihieucöm isil!l.li Ron.en topçekeri 
bu sabah saat dokuzda Kara.denizden 
limanımıza gelecektir. Gemi 450 toni
latoluktur. İçinde otuz zabit, 104 tale
be, 7 makinist, 4 küçük zabit ve 40 ne
fer tayfa vardır. G€mi etüd ve talim 
için dolaşmaktadır; Karadcnizde Si
nop ve Ereğli limanalrına uğramıştır. 
!stanbuldan cumartesi akı:1amı ayrıla
cak ve Ege denizine gidecektir. 

Gittikçe uzayan ispanya harbinin di-) 
ğer Avnıpa memleketlerine sirayet et
mesi ihtimalinin artbğınclan bahseden 
''Sandey Referi" gazetesinin diploma
tik muhabiri diyor ki: 

"Şimdi altıncı haftasını bulmuş olan 
İspanyol harbi, diplomasinin daha ziya
de dikkatini celbediyor. Ayni zaman -
da büyük Avrupa devletlerinin erkanı 
harbiyelerini de çok alakadar ediyor. 

Çok geçmeden ücrteli faşist asker -
leri ile İspanyol demokratları arasında 
yapılan bu harp herkesi gayret sarfrna 
mecbur edecektir. 

Çünkü mesele, yalnız İspan'yayı a -
lakadar eder mahiyette değiJdir. Tam 
manasile bir dünya siyaseti meselesi -
dir. Servetin tasarrufu ve mürakabesi 
hususunda sınıflarla milletler arasında 
yapılan bir mücadeledir. 

Habeşistandaki hadislerin. Tokyoda
ki son katillerin, Mançuryadaki harbin 
Bertin ve Viyanadaki kıtallerin muka -
bil veçhesidir. 

Asi general Franko ve onun zenci 
vatandaşlan hesabına Alman ve İta! · 
y , ., entrikalarını burada zikre hacet 
~r'Jktur. işi faşistlerin yürütmekte oldu
ğunu müşahede yetişir. 

Hitler, her zamanki gibi şimdi de, 
beklemek nev'inden diplomatik bir oyun 
oynuyor. Bir taraftan da kazanın kay • 
namasım temin ediyor. Mesela son gün
lerde bir İspanyol kruvazörüyle Alman 
gemisi arasındaki hadisler buna mi -
saldir. 

etmesini istediği ve bu iş için meb' 
lardan Kont Romanones'in Fransa 
gittiği bildirilmişti. 

Kont Romanones, İspanyadan aY 
rrlmadan evvel gazetecilere bulundu 

·beyanatta şöyle demiştir: 
"Milletler arasında ancak meşnı h 

kômetin sözü dinlenilmek hakkını hı 
izdir.,, demiştir. 

Bitarafhğa hürmet edip etmiy 
memleketler hakkmdaki suallere l{o 
Romanones bir İspanyol siyaset ada 
mınm bu şekildeki suallere cevap vet 
miyeceğini, bu hususta yalnız meŞ 

hükumetin cevap vermeğe salahiyet 
olduğunu söylemiştir. 

Almanya Londrayı 

endışeye düşürüyor 
Fransızca L'lntransi:ıenat gazetesi 

Londro. muhabiri. b;ldiriyor: 

". . İngilizleri en fazla endişe 
düşiiren şey, Almanyanm lspanyn. 
karşı aldığı \'aziyettir. Şüphesiz J 
gilten hükumeti, Madridi Berlind 
aylran meselenin vahametini elinJ 
geldiği kıdar azaltmağa c;al•şac;ık 
Kamerun hadisesi kapanacaktır. 

Almanların hakları Yar, fakat 
kadar hiddet göstermelerine sc 
ne?. 

termesinde bir sebep anyordu. Mak- ---------------

Geminin limanım12da bulunduğu 
sıralardrı. gemi kumandam İstanbul 
vali ve kumandanını ziyaret edecek, 
bu akşam Romanya sefirinin evinde 
gemi kumandan ve zabitlerinin şerefi
ne bir çay ziyafeti verilecektir. Gemi 
kuma.ndan ve zabitleri ve talebe cu
ma günü Taksimdeki Cumuriyet abi
desine celenk koyacaklar. clınia akşa
mı Hcybeliada deniz lisesini ziyaret 
edeceklerdir. Stihieucöm gemisi cu-

Hitlerin diplomatik ''bekleme oyu -
nu". neticeyi. almak yolunda askeri bir 
oyuna çevrilecektir. Fakat Hitlerin ikin· 
ci hareketi, general Frankonun "hüku
metini., "tasdik etmek,, olacaktır. 

Bu da şimdiki mücadele daha bi,. 
Diğer taraftan, Londrarh \ln' 

mathuat nın Sovyetler Dirliğinin J11 

temadiyen harp istediği ve bun~ 
için lıahane a radıı'b ) ol un ·!:ı 1 

• 

sim boyuna: 
"Köpekler beni sever,, diyordu. 
Fakat Fernan buna değil, kendi 

aklından geçenlere inaaUyordu. İçind~ 
• bir hissin uyandığını duydu. 

Bu his sonra kıskançlık halini aldı. 
Ferna, esasen Mariye karşı hiç bir 

zaman tam bir itimat beslememişti. O
nunla, tutgun olduğu içir. evlenmişti. 

Fakat şimdiye kadar kimseden 
şüphe etmemişti. Koketin hareketi ile' 
ilk defa olarak Maksiml:!n şüphelenmiş- 1 

ti. Biraz sonra karısının resme karşı 

bir aJaka duyduğunu görünce bu şüphe- ' 
si büsbütün arttı. Mari resim sergi· 
terine ~idiyoe ve m~r eski ressam-

-Geçmiş Kurun /ar-
27 Ağustos 1923 

KAÇIRILAN ESKİ ESERLER 
Mütarel~enin başındanbcri her tür

1 

mratesi sabahı limanımızdan ayrıla
caktır. 

W miirakabedcn ari ol.arak işgal 
kuvvetlerinden bazıları tarafından 
meşgul havalide asariatilm aranmı.~ 
ve JJİT yer hafriyat yapılarak birçok 
eserler. çı karılm ı~t1. Tahli!Jr: müna
sebetile hükumet fm eserlerin iadesi 
için muhtdif m.akanılara teşebbüs
ler yapmıştır. Frans•z fevkaliide ko
nı:serliğince hül.:'um"tin bıı fe:şcbbii- ! 
~Una cevap -ı;erilcrcl: lıaf riyrıt neti
cesinde rıkarılan cscrlcriıı iade cdi- 1 

lcceği bildirilmiştir. J 

1 

! 
i 

l stanbul ikinci icra ]',fcmurluğım
dan: 

Bir borçtan doalyı mahcuz olup pa
raya çevrilmesi mukarrer olan hane 
eşyası Osmanbeyde Ahmet bey soka
ğında Celal B. apartımanmın 1 numa
ralı dairesinde 2.9.36 tarihinde saat 
14-15 de acık arttırma ile satılaca
ğından taliplerin yevm ve sa.ati mez
kurda mahallinde hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

(V. No. 17845) 

kaç hafta kadar yalnız İspanyava mi.in
hasır kalmak üzere devam etti_ği tak -
dirde mevzuubahistir ki süohelidir. Va
ziyet büyük mikyasta bi~ infilak olaca
ğını gösteriyor. 

yatı <!a büyiik bir endişe uyandırn1 
tır. 

İspanyanın şimal ve cenubunda harp ---------------
gemileri sadece müşahede için toplan
mıyor. Harp gemileri oralara is için gel 
mişlerdir. Ve bu iş de besbellidir. 

Sahilde sevkulceyşi noktaların haki
mivetini elde etmek ve icap eden yer -
lerde bir ihraç mıntakası temin etmek 
emelindedirler ... 

Biiaraflıktan aqrılan 

devlet /er var mı ? 
İspanya hükümetinin asilerle bir an

laşma temini için F ransarun tavassut 

TA K S." M B AHÇS SINDt 

HALK 
OPERETi 

Bu akşam 21.45 de 

BEYOGLU 
Ç 1 Ç E öl 
Operet 3 perde 

Cuma akşamı büyük 
müsamere 



işaretler 
• • • Uzaktan • • akından fi D • 

Kadın ve iş 
haya.tında 
bozgunculuk 
Kadını hayatın, yani İ§İn cll§ln

dQ bir mahluk sayanlardan deği

Şmeliag dünya şampı· 
ile kar .ıl amı:ro 

lim. Kadını sadece aııa sayanlar,----------------

erkekleri de sadece babll saymak- Gazete karii erine 
lq iktifa etseler belki kendi man-
tıkları içinde bir müvazene kara- ittihaf 
f>ilirler. Fakat kadını İf hayatı- 1~"""'"*""''...,...."''-~-,.....,,. 

: lltrı dı§ına atarak onu sadece man
- tal bcqında 1Je çocuğunun beşiği 
bQfında vazife almı§ sayanlar o
rıun aym zamanda eksik bir mah
lllk olduğunu ve sosyal varileler-

~ rle muvaffak olamıyacağını söy
, lerler. 

i, Bunu hele hiç anlamıyorum. 
ı Fakat bu düşüncem, iş haya
hndaki bazı kadın tiplerinden şi-

ıı ~<lyet etmeme mani olamaz. Ben 
bir cins kadın tipinden hoslanmı- 1 
~oıum. Bana yalnız. hoşlanmak 
elemek doğru değildir. Ona ne is
l'tti Vf.rilmesi lazım geldiğini, ben 

e ll'tQnzarayı anlatayım da si:. adım 
r lıo)'Un. 

.\' :;. :{. iki üç ay evvel zenci boksör Coe 
Luiz'i yenen Alman boksörü Maks 
Şmeling eylCılde tlünya şampiyonu 
Dradok ile karşıla§acaktı. 

mın ellerinin sıhhatte olmadığmı ve 
b 1 ~ edemiyeceğini söylemişlerdir. 

Burada Şmeling'le Bradok ellerin 
vaziyetini gösteren bir Röntgen fotoğ -

1i'I XlruSTOS 1936 

BUGÜN 
lSTANBUL - 18. Dans musikısi 

(plak), 19. Haberler, 19,15. Muhtelif 
parçalar, 20. Sıhhi konferans: Dr. Hü
sevin Kenan Tunakan tarafından (Su 
tedavisi hakkında), 20.30. Stüdyo or
kestraları. 21.~0. Son haberler. 

Saat 22 den sonra. Anadolu :ıjamn .. 
mn gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

YARIN 
!ST AP."BUL - 1 . Muhtelif plak .. 

lar, 19. Haberler. 19,15. Operet: Çar• 
d:ı.~ Furstin (plak), 20. Soprano Ba .. 
yan Karakas ve Tenor De Marki. Pi .. 
yana refakatile, 21.:10. Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı .. 
mn gazetelere mahsu~ havad's ı::ervisi 
verilecektir. 

BORS 
26· 8. 936 

llluılannda yıld~ ltarPtll olanlar, 117.e 
rtnt.le mua.n:ıcJe 1torenf('rdir. ltakamJıu: 

"'at J'.? "" kapanış .. utıe fi.yallar" lLr. 

PARALAR 
Sterlln 

•Dolar 
l<'rank 

• Liret 
• I3elc;lka Fr. 

• Drıı.hmi 
• !sviçre I<'r. 
•Leva 
•Florin 
•Kron \'ek. 
• Pezeta 

o!{!>. - • Şllin A vwı 
ı~ - turya 
Lö7 ôU •.Mark 
1.16, - "Zloti 
,4,

ta, -
.. ~ı.
tö.-
84.--
\1:! -

Hi -

* PcngG 
•Ley 
•Dinar 
•Yen 
•Kron 
•Altın 

• Banlmot 

B0.-
1!!>,-
24.-
16,
f>S.-
3! -
88-

i161-
24~ -

1§ hayatındasınız, büronuzda 
~cılı§an kadın arkadaşlarınız var. 
Fıu kaduı arkadaşlarınız lıanunlar l 
bakımından sizden hiç farklı de~ 

Fakat, doktorlar dünya şampiyonu • rafmr gözden geçiriyorlar. ır------Ç--E-K_l_E_R_ 

ii.lclir. Fakat bu kadınlar kendi- 1 p t t • • d k )J J 
ferini bir nevi tel~kkilerle erkek-ı ) _.. a a es l şı n e u anı an tayyareler 
lerclen ayırırlar. iş randımilnı clü~. Kırk sen ayni kahvede, ayni masada " 
fer. Sebep: 1 oturup bütün dünya gazetelerini oku -

' - Kadın naz.i.k bir mahlil.ktu1· yan bir Avusturyalr gazetecinin. lr1 li 

Diye ortaya siitülen bir Jüsfur- il Viyanalı bir heykeltras<ı lıt1 lıcyk. iin 
f::ııktur. ilhamını vermiştir. 

Bu heykel "Gazete karilerine .. ithaf 
Y almz lıac!ın değil, bütün İ n- ı olunmuştur. 

8Qn/ar na:ik olmalıdır. Her insana · ---------------
rıezakctle muamele etmelidir. lsvanya karş1s1nda /ngi-
l1unu anlıyoıum. Fakat kadının liz efl<li.11 ı1111unıİljesi 
1nüıavi insanlar arasında nezaketi ı.~ransıca ''Le Journa.l,, gazetesinin 
bir zaaf vasıta:ıı olarak kullan. 1 Londra muhabiri lspanya vultuatı kar 
rnasını bir türlü anlamıyorum. şısında İngiliz efkarı umumiyesinin al-

dığı vaziyeti gözden geçirerek şöyle 
lıinJe §Öyle böyle alakasızlık diyor: 

ııöctcren bir erkek memur ihtar "Bir tarafta muhafazakarlar var ki 
bunlar liberalizm. taraftarı olduklan 

nlrr. Fakat randımanı dü§ÜrPn için, asilere ka~ı nefret duymaktadır-
bir kadın için ihtarda bulunmak lar. 
qcJeta güçlefir. Diğer yadan, işçi partisi taraftar-

ları da. Madrit hiikunıetinc karsı bü-
1§ hayatında kadına karşı yük bir sempati duymnktadırl~. Bu-

Amerika.da patates yetiştiren geni~ t arl.-ılard<l tayyare kullanılınağa başla • 
ndmışbr. Patateslere arız olan bir hasta lı ğın mikrobu, tarlanın üzerinden uçan 
bir tayyarenin saldığı gazla telef edilmektedir. 

lstanbrıl ikinci 1crn Mcmur1u· 
fjıından: 

• Londra sım.oo 

• Nevyork U.Wfüı 

•Parla l2.0iJô 
• Mllft.no 10.0694 
* BrUk~eı 469~2 
•Atına ·:I 795 
• rcne''Tf ~ .4-13~1' 

• ~otya t\!!,79 

• Amstenlıun 1.1'>7:> 
• Prag l!1,17t\" 

• Vlyans 
• Madrld 
• Derlln 
• Varşova 

• 1.Jl12fı 

fı 4184 
l. \J7 
4 2':?-25 

• Budıı peşte ~ ~:>2 > 
• Ullkreş il.ti l( ôO 
• Belgraô :-14 612~ 

• Yokohama ::! . f:i!ı Lı 

• hloskova 
~ ~tl\kbOlm 

~~ !Jll61 
q lil5 
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Anadolu '!6.8'1 Çimento ll ın 
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"' .\ll'rkC2 Bu.olt su ·- 13alya J {):J 
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ıstlkrazlar Tahviller 
* 1933 T.Bor. 1 ~2 9G ıı:Jektrik 

• • • n 21,80 Tramva, 
• ., ,. m 20.00 Rıhtım 

rstık.Dııblll 1!6 2ö • Anadolu l 
Ergeni lsUk. ~6.0C • Anadolu Il 
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•l"'i'illC mudahale temesını de ıstcmıyor-en ı mence ır are e ın ı a esı- ı~r. 

Mukaddema 1sta.nbulda Ifantarcı-, 
larda Sabuncu hanında 49 numarada 
mukim iken ha.len ikametgahı meçhul 
bulunan J osef Benınaor. 

metguhınızın mcçhuliyeti hasebile teb
liğ olunamadığnıdaıı bir uy hakkı iti
raz tayini suretile tebliğatm iliınen 
icrasına karar verilmiştir. İşbu bir ay ;::::::::;::::::::;====~ 
içinde dairemizin :36 1227 ııumarasmn 
bilmüracaa borcu vermeniz lazımdır. 
Eu müddet içinde borcu "crmezseniz 
tetkik merciinden vcyn temyiz veya
lıut iadci muhakeme yolile ait olduğu 
mahkemeden icranın gerı bırakılma
sına. dair bir karar gr-tirmediğiniz tak
dirde cebri icra yapılacağı ve bu müd
det içinde mal beyanında bulunmazsa
nız hapisle tazyik olunaenğmız Ye ha
kikate muhalif beyanda bulunduğunuz 
takdirde hapisle cczalandırı1acağınız 
olbapt.aki icra. emrinin tcbli~ makamr
na kaım olmnk ü1..cre kcvfiyet ilanen 

~ ir. Fakat İ§i id ealize ettiğimiz ( • .. .. . • .. . 
tçin kadının miUavi haklı insan I butun m0metl~r~ne ve ~ulletlerıne 
olmcuını istediğimiz :z.amanda te- aynı şclıı1de ı§tırak edıyor demek· 

~Qda dü§erek kadım ciçiz, erkeği tir. 
~ir 1Övalye f arzetmek gülünç ve Erkek hık/arına sahip olan 
<ıbeı bir i1tir. kadın, vazifede artıh fizyolojik 

farkı istismar edemez. Bu farkı 
Kadın erkeğe müsavidir. On

dan a:ıağı değildir. Ondan. yuka
tr Ja değildir. Kadın mÜ8aVi in
IQn olunca artık bir cemiyetin 

1 elrıka No. 41 

istismar eden kadın veya erkeğin 
tek bir adı vardır: 

Bozguncu! 
!=adri Ert~m 

YA7..AN~ KADHlCAN 

Azizin annesi ve kardeşıle kucaklaş
lııası da epeyce heye~anh oldu. 

Gülerin aruıesile büyük annesini de 
telamladı. Ane Hanım belini biraz 
doğrultmağa çalışarak elini Azizin ö -
ili.ine doğru uzatmıştı: 

- Öp oğlum. maşallah, kırk bir ke
te IDl',allah r .. Delikanlr değil ya; boy-
1~ poslu arslan gibi bir adam olmu§ -
tıtn r Ben bile tamyamıyacaktım. Senin 
'•ki sıska Aziz olduğuna inanabilmek 
1Sin bin §ahit gerek ... 

Azizin annesile babasına dönerek de
"arn ediyordu: 

- Ne mutlu size!. .. Ah. torunum da 
'ağ olaydı. tıpkı böyleydi. Andıkça yü
tcğime ate§ düşüyor. 

N'ecmiye Hanımla Ayşe hanımın gö.t
~ti hemen nemlenmiştt. 

Fakat 1m ya~lar hiç şüphesiz Azf • 

zin annesıle kardeşinin yaşları gibi sı

cak değilcli. 
/1 Tt r;;•,.rj sordular. 

Delikanlı onlara da Halil Beye söy
lcdiklcrı ıi tekrarladı. 

Halil Beyle kızını beklediler. Karşı· 
yakaya onlarla birlikte döneceklerdi. 

Çok geçmeden görüncl iiler, fakat iki 
kişi değillerdi. Cemal Darıcı da yanla • 
rmda bulunuyordu. 

Güler Azizi orada gö~ünce bir an 
için şaşaladı. Gözlerinde: 

- Burada ne işi var bunun? 
Diyen bir mana okunuyordu. 
Lakin başını çabuk çevirdi. Belki de 

bir tesadüf sanıyordu. 
Ayşe Hamın torununu baştan ayağa 

kadar gözden geçiriyor: 
- Bu ne kılık, ayol? Töbcler olsun; 

bir bu eksikti. Artık erkekle kaclınm hiç 

Salvo Kapoçinin Sultanahmct 3 ün
cü sulh hukuk mahkemesinden aldığı 
ve indettemyiz 13.4.936 tarih esas 
3724. karar 3195 numar:ısile tasdik o
lunan Sultanahmet 3 üne!! sulh hukuk 
mahkemesinin 8.2.936 tarih ve 35/880 
numaralı Hamile borcunuz bulunan 200 
liranın dava tarihinden itibaren yüz
rle beş faiz ve yüzde on ücreti veka
letle ve Snmi Benmaor ile birlikte maa 
masarifi muh!l!.:eıne tahsiline dair olan 
ilam berayi infaz ic.raya tevdi edilmiş 
ve nrunını7.a gönderılcn icra emri ika-

farkı kalmıyacak mı? Neler görüyorum 
Atıahım? .... 

Güler kahkahalar hı gülüyordu: 
- Şaşacak ne var büyük <1nneciğim, 

şalvar işte ... Senin soyun sopun hep 
fistan mı giydi? Anadolu köylerile ka
sabalarında bütün kadınlar böyle giyi -
niyorlar; yeni bir şey değil ki ..• 

Yalan da ~öylemiyordu doğrusu .• 
Giiler hepsinin elini sıktr veya öpüs

tü. İkinci defa Azizle gözgöze geldiği 

zaman bile aldırmadı. 
Aziz artık Giilerin onu tanıyamadı -

ğını iyice anlamı§tt. Böyle okluğuna 

göre vapurda onu yaptıklarından dola -
yı suçlu bulmuyordu. 

Halil Toklu kızına sordu: 
Azizi tanırrımadın mı? Komşumuz 

Remzi Beyin oğlu ... Hamburga gitmişti 
ya, orada tahsilini bitireli ve döndü. Se
ninle ayni vapurcla imiş ama ... 

Gülerin yüzünde pembe bir renk ge-
zindi. Bir kaç dakika önce ancak bir an 
süren şaşkınlık şimdi bir kat daha ço -
ğalmış olarak onun her halinde görü -
lüyordu. 

Neden sonra elini uzattı: 
- Sahiden tanıyamadım. Affedersi • 

niz 1 O kadar değişmişsiniz ki ... Ho§ gel-

tebliğ oulnur. • 
(V. N0 17836) 

diniz! 

1 Yüzünün gerginligi bu sözleri söy • 
rıcr görmemişti. Görseydi belki onu da 
söylerdi. Bununla beraber Aziz bu söz
leri lüzumsuz bir gevezelik sayıyor, bir 
an önce bitmesini istiyordu. Bundan 
başka Cemal Darıcı denilen bu bazir • 
g5nm Gülere kar§ı bir baba dostluğun
dan başka hisler beslediğini seziyordu. 

- Görüşemiyoruz. Bize buyurmu -
yorsunuz. Hep beraber geliniz! Eğle -
nirsiniz ... Sizi bu cuma Pmarbaşmdaki 

bahçeme çağ'ırsam, siz de gelseniz. çok 
güzel bir gün yaşamış oluruz. Benim 
evim sizin eviniz elemektir. Bana şeref 
vermiş olacaksınız! 

Bunlan Cemal Darıcr, Halil Toklu
ya söylUyor, Pmarbasrndaki bah~e~inin 
güzelliğini anlata anlata bitiremiyordu. 
Bütiin İzmirde eşi bulunmıyan yemiş a
lcrken de geçmiş değildi. 

Aziz vapurda aralarında geçen hal -
terden bahsetmemiş olmasına sevindi. 

Ötede Cemal Darıcı gerek Necmiye 
hanımrn ve gerek Ayşe Hanımın elleri
ni öpmüştü. Büyük Hanımın elini öp -
mek ne ise ama, Necmiye Hanını bu a
damın ancak kız kardeşi ol:bilirdi. E -
peyce olgun göbeğile hantal hantal re-

Takvim 
Per§embe CUJ\tA 

27 Ağustos 28Ağustos 
9 C. Ahır ıo c. Ahır 

GUo doıruşu 522 5 23 
GUıı h:ıtışı 18,51 18,4'l 
Saban namazı 141 44.-l 
o~ıe namazı ı~ 16 12 J 5 
lkJodl namazı 1 (ı,00 1 ;'İ.~9 
Akşam oa.ma:r;ı 18,.11 l849 
Yaun oıtmazı ~O.in 2\J 2~ 
imsak .l.3·l .t .. ıs 

\'ılın geçeu gtlnlen 240 241 
Yılın kalan ı;1lnJcrl ı::..:-ı 1~4 

verans }'apışı, el öpüşü, epeyce gülün~ 
oluyordu. Eğer o sırada Güler, Azizle 
konuşmıyarak onun haline baksaydı. 

Herhalde kahkahasm1 tutamaz, adam .. 
cağızı utandırırdı. 

Cemal Darıcı şimdi de Halil Toklu
ya dönmüş, Gülcri methediyordu. Onun 
almış olduğu sağlam ve iyi terbiyeyi 
göklere çıkarıyordu. Bu aralık onun va .. 
purda nasıl geldiğini, bir çok budala 
kızlar gibi züppe delikar.lrlara yüz: ver
mediğini, hatta bunlardan birisini fena 
halde bozduğunu anlatıyordu. 

Aziz de. aşağı yukarı o delıkımlınrn 
uğradığına uğramıştı. Fakat Cemal Da· 
ğaçları varmı~, billur gibi sular gürül 
gürül akarmış. Gül ve asma çardaklan, 
seftali ve kayısı ağacları .. Misafirlerin 
şerefine bir kuzu çevirecekmiş... Suyu 
o kadar güzelmiş ki insan her içişinde 
acıkır, yeniden yemek istermiş!. .. 

Cemal Darıcı coşmustu. 
Hepsini de Karşıyakaya otomobıllc 

götürmeyi teklif etti. Bereket versin ki 
Ayse Hanım kestirip attı: 

- Aman oğlum. istemem. İnsanın i
çi dışına çıkıyor. Vapur varken otoın<>
bile binmek için, delirmedik biz ... 

r Arl~ası t'ar) 



Dil Kurultayının üçüncü gününde 
Hasan Reşit Tankut ve Sabahat Türkay tezlerini okudular 

(Ustyanı 1 incide) 

ı - Güneş - Dil teorisi, dil menşei 
aramak yolunda antropolojik yani in -
san yaıgyışile beraber. 

2 - Dilin kurulması meslcsinde pa -
leo - sosyolojik. 

3 - Dilin inkişafı bahsinde psiko -
sosyolojiktir. 

Güneş - Dil teorisi dillerin en eskisi 
bulunan Sü.,,erce ile Ti?rk dillerinin en 
müstakil ve en uzakta kalmış olan Ya
kutçayı ga~bın morfolojisi e~ _çok ~e -
ğişen dillerıne nasıl baglıyabılırse, oy -
lece bazı mülahazalar dolayısile dar ve 
verimsiz kalmış olan lengüistik kaide
lerin üstüne çıkarak dil tetkik ilmini 
hakiki ve aydın mecrasına sokabilecek
tir. Güneş - Dil teorisinin ışığile bi~ pr~
to - Türk dili gövdelenecek ve bu dıl ~ıl 
retle nazari bir dil tipi rekonsite etmış
rolünü ifa edecektir. 

Fonetik bahsinde biyolojiyi esas ola
rak kabul etmiştir. Bütün zamanlan ve 
yerleri bütün dillerle birleşik ?.larak te~
kik edebilmesi bakımından Guneş - Dıl 
teorisinin fonetik kanunları da pankro
niktir. 

Panseye bağlı söz ve ses unsurları -
m tetkik ve onların birinci insandan iti
baren kelime yapma bakımından seman 
tik kıymetlerini tesbit eylemi~ ve bu .su
retle nazari birdil tipi rekonsıte etmış -
tir. 

Her hali ile pankronik olan bu te · 
eri prehistorikten başladığı ve bütün 
dillere şamil olduğu için şimdiye kadar 
Üzerlerinde işlenmiş dillerin içinde bu 
nazari tıpe tetabuk eden bir dil aramış 
ve onu kat'i olarak Türk dilleri gru -
punda bulmuştur: Ana dil o~~~. .!ürk 
lehçeleri grupun ılk manası. s~zunun ne 
olduğu araştırılmış ve teorının bu hu -
sustaki izahları alınmıştır. 

Mevzuu yalnız dil teorisinin tatbik.a
tını samil olduğu için: Yalnız her keh -
mede mutlaka gizli veya görünür a?a 
kök bulunduğu, Türkçe ve dolayısıle 

pılan (v g) degismesini bizim bakımı- ı 
mızdan izah için (iğit) kelimesinin ma
na degştirmeden alabileceği şeikller tes
bit edilmiştir. 

"iT" DEN ÇIKAN KELiMELER 
Katagorılerine göre bu kelime dokuz 

şekil alabilmektedir. Onlar arasında 
(ivit, igit) alınarak aralarındaki seman
tik münasebat gözden geçirilmiş ve ay
rı ayrı olmıyan iki kelime olduğu gö -
nilmüştür. Bu iki kelimenin başındaki 
vokalleri düşünce (git, vit) kalır ki, bu
gün Fransızcada yaşıyan (guide) ve 
(vite) kelimelerinden başkaları olma -
dıgı kabul edilmiştir. İngilizce quick, 
vite, türkçe yet ve arapça hayat ara -
sında sıkı bir münasebet vardır. Bu ke
limelerin etimolojik analizi bizi bu ne
ticeye vardırır. Hint - Avrupa grupu
nun türkçedeki Civi) kelimesi de belki 
vite'yi izah edebilir. Çiinkü ivi gençlik 
kuvveti ve yiğitlik manasını vermekte -
dir. Bu kelimenin de Güneş - Dil teorisi 
dışında kalmıyacağı meydandadır. 

Etimolojik analizi yapılmıştır. Hint 
- Avrupa dillerinde hareket anlamlı 
kelimelerden bazı misaller daha alınmış 
ve bunların hepsinde (g - v) mübadelesi 
olduğu tesbit edilmiştir. 

DöRT ALMAN KELiMESiNiN 
TEK KöKO 

Klasik ekolün dört münferit Hint 
Avrupai köklere bağladığı almanca 
(Zengen, Zeingen, Ziehen, Zeichen) 
kelimeleri Güneş - Dil teorisi yolu ile 
hep birden bir köke irca edilmiştir. d. 
it kuvvet, kudret ve hareket anlamlı bir 
ana kelime halinde meydana çıkınca 
başka elemanlar alarak fakat gene bu 
manaları kaybetmemek şartile bir çok 
morfolojilere geçer. it kelimesi + Z un
surunu alarak itiz olunca hareket anla -
mını çok obje veya süje ve panse bulu 
nan geniş bir sahada vermiş olur. Bu -
rriinkii türkçede bu morfolojide bir çok 
kelimeler vardır. CS) unsuru, (. + c) { 
(. + k) (. n) unsuru alarak muhtelif 

(ğ) :ye b tişmiş b"r (V. B.) den ol-
madığı (ağ ah) dir. Arapça abd, 1 
abdal, Fransızca fıdcle, Yakutca ağa
bit, abidal, Fransızca rundeur, türkce 
Pudun, Hint - Avrupai baga, bag ve 
türkçe buğ, baya kelimele .. in ayni kay
naktan geldiğini etimolojik hacet kal
madan anlıyabilmek zor de_; i!dir. Bu 
kelimelerin hepsinde mevcut olan ha 
kim eleman (V B) ve katagorisidir. 
(V. B) önune (V. K) elemanı ila
ve edilinre (bük) kelimesi meyd na çı 
kar. Bu ilk insanların ilk defa barın-, 
dıklnrı yerlerdir. 

Bu kelimenin manaları gösterilm·ş 
ve topoğrafya bakımından tarifi ya
pılmıştır Duvarlı ve surlu site haya
tını medeni ev ve otağ kunnavı do
ğuran işte bu bük hayatıdır. Bü.k kül
türü adını vereceğimiz bu hayatı ter
kip eden elemanların hensi dönüp do
laşıp kuvvete ve dol yısile (ğ) ile ifa
de ve işaret edilen gUne§e rücu etmek
tedir. 

Büktl"ki ağaclık manasını Hint -
Avruoa dillerinde de buluvoruz. Bük 
ana kökünden türemis kelimeler, sa
yılanııvacak kadar coktur. 

Türkce bük, sanskritcc, bhni Grek 
cc, engcin, Latince f gere. Anglo -
Sakson Burr&.n kelimeleri analiz edil
miş ve bUk ana sözüne tekabUI eden 
elemanların hepsi kıvmet bakımından 
yckdi~crinin ayni ve' hepsi bir asıldan 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Sabahat 1 ürkay'ın tezi 
Ha~an ~eşit Tankuttan sonra An 

kar:ı dıl tnrıh coğrafya fakültesi tale
besınde~ Bayan Sabahat Türkay "Gü
".~ .. - .~ıl,, teorisine göre Halicarnas 
sozunun toponomik analizini yapmış 
tır. Bayan Sabahatin tezinin hUlasası 
şudur: 

Toponomik bir tetkik mahiyetinde 
olnn bu tez aslı türkçe sanılan ve eski 
Bodrumun adı olan (Halicarnanses) 

mona bakarak (Karnas) ın da haki-} tayının konusmalarım h·lkımı a 
katte bunlar an biri olması lazımdır. letmek üzere Evimızin Cabaloglu 

Şu halde (Halicarnasse) (Sulu Kar merkez Falonunda radvo tertlba 
nak) olup gerek tümden morfolojisı lınmış olduğundan i-=twcnl r J\ur 
ve gerek parça parça unsurlarının se- yı salonumuzdan dinl"vcbiPrler. 
mantiği bakımından bütün hüviyetiy 2 - Yine Kurultayın de\ 
le Türk asıllı kelimedir.,, Ev'miz merkez salonunda a.ı=ı 

"TÜRK DlLt BUGÜN DİLLERDE sıra ile düzenlenen lr nff'l· n..:J 
YAŞ vam edilmektedir. Bu konfer n 

AMAKTADIR., bütün yurttaşlar geleb lir. ayr 
Genç üniversiteli büyük bir muvaf- rı voktur. 

fak yctle tezini okuduktan sonra şöyle 27.S.9:36 perşcmhn 
dedi: "Biz bUyük Atatürk inkılabının gah Sırrı Levent. z 
gençleri, tuttuğumuz dilcilik yolunun 20.30 da Halit Bayrı. 
çetin merhalelerini aşarken önümüzdr _____________ __.. 
ve arknmızdn milli P.Crc>fin istikbal 
olduğu kadar mazisini de tenvir eden 
Güneş varlığını görmekte ve feyzımi
zin o kaynaktan ta.<jtığına inanmakta· 
vız. Bizce ilk insanın konuştuğu Türk 
dili bütün insanlığın ağzmda dolaştı 
Simdi de bütün dillerde yaşamaktadır. 
Bu davavı gütmek ve yaşatmak az
minde olanlann piştarı 1::-ulunmak ne 
bUvük şereftir., 

Bayan Sebahat Türkayın tezinden 
sonra, Kurultavın açı ı miinasebetilC' 
<"'elen Atatiirk'c tazim telgrafları o
kunmuş ve Kunıltay bugün saat 14 cı 
toplanmak üzere celseye son vcrilmi. 
tir. 

K omisr1on !arın 
dünkü faaliyeti 
Öğleden evvel muhtcHf komisyon

lar yine toplandılar. Bunların içinde 
en mühim olanı Güneş - Dil teorisi ve 
dıl karşılastırm~ları komisyonu idi. 
Kurultaya iştirak etmek üzere şehri
mize gelen b itün ecnebi profc. brler bu 
konıisovna r1 '1il bıılunuvorlıırdı. 

Dün Ahmet Cevat Emre, tezini 
okudu. Giines - Dıl teorisini ameli bir 
şekilde iz.ah eden bu tezde, muhklif 
dil karşılaştırmalarının verdiği neti ... c 
ler gösteriliyordu. Bilhassa ecnebi ı ı o 
fesörlerinin dikkatle alakadar olduk
ları bu tezin i .. ahı <iJ!levc J.rfl!fa.r sürclii 

Urfa Halkevi 
çalışıyor 

ve bugün toplanılmak üzere içtimaa son 
Urfa, (Özel) - Uda Halkevler 

neşriyat kolu devamlı ve faydalı 
çalışına içindedir . verilid. 

U . GAT VE FfT l"'\T 0 Tt rr ft!:YONl 
Kütüphane mevcudu ~ok artm 

tır. Ye\"mi gazetelcn.ı muntaza 
geldigi okuma odasına ıağbet fazla 
Her akşam Hoparlörle :adyo neşri 
yapılmaktadır. 

Kurultay tarilı lwmi yorııı diirı/.ü toplantı mda. 

Komisyon dün de mesaisine de
' !'t.1 etmiş ve elindekı ı <'rı bitiı miı:; 
t r. 1 fazbata muharriri ırnzım Nami 
rnporunu haz•rlı ·acı:1 ve vnrınki f""' 
lantu.la bu ranor tetkik cdil,.rck Ku
rultay bnskanltğına verilecektir. 

TER1MLER Kor.OSYO :u MahaJJi gazeteleri~ gençlik faa 
yeti ve tstanbul gazeteleri vasıtasi 
de genel çalışmalar yapılmaktadır. *'!tün dillerle neğüstiğinde pankronik 

kanunun hakim oldugu gibi etimoloji -
nin antropoloji esaslanna göre yapılma
sının doğru olacağı izah edilmiştir. 

MiSALLER OZERtNDE .. 
Her kelimede bir ana kök bulundu

gu muhakkaktır. Bir ana kök bazı ke -
limelerde kendini gösterdiği halde bir 
~ok kelimelerde görünmez. Bunun için 
Güneş - Dil teorisinin (ab, ar, ot} mi -
salleri alınarak tetkik edilmiş, (ar) ve 
(as) kelimelerinin etimolojik analizi de 
yapılnuşpr. Her kelimede bir ana kök 
bulunduğunu gösteren Türk ve Hint -
Avrupa gruplarından alınmış (ar, ağar} 
( oğat - ot), (ağat - as) misalleri veril
miştir. 

Güneş - Dil teorisinin zaman bakı -
mından tcsbit ettiği ses prensipi tetkik 
edilirken klasjk ekolün fonetik fayda -
larmm ne kadar dar olduğu izah edil -
miştir. (g. u) mübadelesi misal olarak 
alınmış, de!işmelcrin umumi olmayıp 
yerli olduğu işaret edilmiştir. Halbuki 
Güneş - Dil teorisi her zaman her yer
de ve her dil için bu degişmeleri kat'i 
olarak ve katagori halinde tesbit ettiği 
yazılmıştır. Katagorilerin beşer konso -
nu kendi aralarında olduğu gibi kata -
goriler arasında da yer değiştirebilirler. 
Çünkü katagoriler fomenleri gırtlaktan 
dudak ucuna kadar doğru kademe ka -
deme götüren antropo - psikolojik bir 
terbiyeye tabi tutuştur. Bu değişmeleri 
kendi bakımımızdan anlayabilmek için 
(g) herhangi bir anlamından çıkmış 
muahhar kelimeyi, mesela hareket anlam 
h kelime ailesinden (it - mek) sözünü 
ele alırsak görürüz ki bu anlamı bu ke
limeye veren (ğ) d'r. (İtmek) sözünün 
"it" kısmr etimolojık analizi yapılmış ve 
manası tahlil edilerek son morfolojik 
e .li olan <it) kelimesinde hem kudret 

hem hareekt mündemiç olduğu tesbit 
edilmiştir. Muhtelif Türk lehçelerinde, 
kuvvetli. hareketli canlı demek olan 
(ikit, f~it, yiğit) bu kelimelerin kendisi
dir. Klisik mektep bakımından izahı ya-

anlamlar verir. Hint - Avrupa gru -
pundan sayılan farsçanın arap imtasile 
(sıtıs} ve Avruua transeripsiyonu ile 
sitez şeklinde yazılan bir kelime vardır 
ki inad, taassup, cenk, husumet, arbede, 
kavga, zulüm, taaddi, kahir ve kın 
manalarına gelmektedir. 

Bu kelime yahudice stız kelimesin -
den doğar. Hint - Avrupa grupuna bağ 
lamr. Harp ve cidal manaları veren 
yoriplik, dıklik, keskinlik ok ve kılıç gi 
bi harp aletleri çıkmaktadır, ki klasik 
ekole göre ve menşei meçhul veya ka -
ranlık olan grupun daktilos fransızca 
attiaque gibi bir çok kelimeler bu ana an 
lam ve köke baglanmıştır. 

Güne - Dil teorisi Paleo - sosyolo -
jik. sahada semantik tasnifi tecriıbe e -
dilmiştir. Bunun için almanca (beten) 
kelimesi misal olarak alınmıştır. Bu al
manca rica manasına (Bitten) kelimesi
ne irca edilmektedir. 

Bu kelimenin Cermenceden önceki 
kökü (Bheidh) idi. Grekcede (Pith). 
Latince (Fido), Cermencede (Bidon) 
kelimeleri bu kelimeye bağlanır. Çok es
ki Türk lehçelerinden biri olan Siimer -
cede dahi bu kelime aynen mevcuttur. 
Batan. agalutta, ağalittan. agalittah. 
bütmek, bildim, bodehmak kelimeleri yu 
karıda geçen Hint - Cermanik kelime
lerin hem morfolojik, bem semantik 
bakımından aynidir. Hepsinde dua. ni
yaz. iman. bağlanmak, ısrar manaları 
vardır. Yalnız Yakutçada ana kök aşın
mamıştır. 

Güneş - Dil teorisine göre vapılan 
bir analize bu kelimelerin gerek ma
naları •tesbit edilmiştir. Tahlilden çı
kan elemanları Giine.c:; - D'l tecıris'n e 
tssbit edilmis olanları bize bu ke1ime
ler arasında nüans farkını derhal te
barüz ettirir. 

ANA !{ELİME 
Bu kelimeler bire poliscsi bakı

mından büyilk bir saha ncmış olduğu 
için bunların hepsine ana olacak bir 
kelime bulalım. Bu keli e 

sözünün "Güne~ _ Dil teorisi., metodu Bu komisvon da s~at ıo da toplan 
ile bir türkçc kelıme olduğuna işaret dı. Tetkik <>dilen m111ıtf"1if mc\ zulnı 
etmektedir: arasında, dil cemiyeti terim kolunun 

Has ismin bu tipi Orekçedir ve "Ha- mesaisi takdire layık göriildü. Ve bu 
li,, ıle "Kernas .. kelımelerindcn olma- lrıe ainin b ' r an evvel ikmal edilrrPk 
dır. Gr kçede "Hale., kelımesi morfo- ılk \'e orta tahRil ıstılahlarının dör 
Jojisi değişmeden hem tut hem tuzlu dünC:\ kurultavclan e\'el mektep kit~r 
su, hem de deniz manası vermektedir. )arma gecir'lmesi için Kurultay h'!\!: 

(Tarihçilere göre Kızılırmağa"Haiye.. kanlrğma bir tem"nni takriri 'crilrnc · 
denmesinin sebebı yatağındaki tqzun karar altına alındı. 
bolluğudur.) Hall, Btrumfols.. Öyle CP. A IF,R _ c:::r • p. TT{~ H:n flf;Y.O ·ı 
bir yer adıdır ki onunla o yerin evvel
ki hali öğrenilmekte ve orada tuzlu 
su bulunduğu anlaşılmaktadır diyerek 
bir kaç misal verir. Schvabısch - Hall, 
Reiclıan - Hail, Halicin, Hnletadt gibi .. 
Sün - Eroedc su demek olan al "Gü
nef:i - Dıl., e göre yapılan etimolojik 
analızdc yine uzun ve geniş su anlamı
na gelen (gal, kal hal al} kelimelerini 
verırken (Baykal) gölünün adında gö
ri.ilcn (Hal. Kal) kelimeleriyle ayni
yeti ~şikiırdır. 

Bir Türk lehçesi olan Yakutçada 
da S l Kal ke'i"' 1 rıvl" 'P ·1 11c; nf"
hir göl adlariyle yalak, oluk, kayık 
manaln nnda olan ı l meler \.ar dır. 

"Karnasec,, kelimesinin de "Kar
nak •. ile münasebeti şu şekilde izah 

Gramer - Sentaks komisyonu, dün 
ııb hki tonl, "tısında Ar-f Nihat v• 

Yahya 8a'min iki tezini inceledi. Bt 
iki tn-,; fiillPriıı riinılorl 1.ri unrine dıı 

irdi. Toplantılarına bugün devam et
mek üwre saat 12 de dağıldı. 

BOTC'F; l{OM!RYO 1U 

Evclki gün ilk toplantısır.ı ynııamıvan 
bu komisyon, dün içtima etti. Baş
kanlığına lzmir saylavı Benal Arıma 
nı. mazbata muharrirli<Tine Mardin 
saylavı Ali Rıza'yı sccti. 

Yukarıdaki resim ne~riyat u 
idare edenleri göııteriy:lr . 

lzmirde incir fıqatlar 
İzmir (Hususi) - Üzüm ve 1 

piyasaları hararetlerinı muhafaza 
mektedirler. Son defa yeniden l 
çuval üzUm S<'tılm ştır. 

İhracatçılar, siparı~lerini zama 
da yetiştirmek için piyasada İncir 
lama maktadırlar. 

Bunun sebebi, poyraz csmeÖ 
için İncir mıntakalarınc.a İncirlerin 
yavaı bir şekilde kurumakta olma 
dır. Bu yüzden piyasaya, ihtiyaca 
tecek derecede İncir gelmemekte 
İncir mustahsıllan, havanın poyt 
çevirmesini dört gözle beklemektedir! 
İncir fiyatlarında: bu yuzden bir ku 
luk bir yükseklik kayd~dilmiştir. Pi 
sada hiç İncir yoktur. Bugiın ve ya 
birkaç parti beklenmd.tedir. 

olunmaktadır. 
Mısınn Tep harabeleri üzerinde bir 

köy. Oğuzelindc> bir memleket, Frnn
sada kutlu bir ffiemleket harabesi 
(Karnnk) ismini tamr. Bu şehirler'n 
hepsinde kale, istıhkam, barındırıcı 
bir varlık bulundurur. Bütün Türk leh 
Geleriyle ön Asya ve Hint Avrupa 
dillerinde kar ıı" b hvnn !': V' rz <>i'z
lerin Güneş - Dil teorisiyle yapılan 
analizden hep ku \ t ve kudr t anla

Bütçe komisyonu dil kurumunun 
ikinci ve Üf'Üncii kurult nvlar arasmd
ki iki senelik hesaplarmı tetkik eti. 
cV bunları muntazaman bıılarak Ku
rulta:· baskanlıföna vermek üzere ra
porunu hazırlarlı ve mesaisini bu su- --------------
retle bitirmiş oldu. 

mı ifade edildiği gsôterılmiştir. 
Mısırdaki (Karnakl kuvvet ve kud 

ret tanrısı olan (Ammon) tanrının ma 
bedini ve meı:ıhur sarayları ifade ettiği 
gibi, Fransada sayısız ve mücessem 
dikili taşlariyle tanınmış bir şehir. 
0.~ZilfJ?~~ de müstahkem bir kaleyi 

NİZAMNAME KOMlSYO:"-.lU 

Komisvon. dil kurumu nizamname 
sinin tadiline ait mesaisir.i ikmal ede
rek raporuııu hazırladı. 

TAKRlRLER VE TEMEN1'.1LER 
KOMİSYONU 

Bu komisvon, Kurultay üyeleri ta
rafından verilmiş yeni bir· takrir veya 
temenni olmadığı için, dün toplanma
dı. 

Eminönü Halkevinde 
Eminiinii Hnlkcvinden: 
1 - 28 8.936 cuma gününe kadar 

~Ciçeron 
Hitabetile bütün eski Roma 

rihini parlatan Çiçeron'un bu 
cümei hali o zamanların en yUk!l 
tarihçisi Plütark tarafından ya.ıl 

mıştı. Haydar Rifat'jn kalemile dl 
limize çevrilen bu eseri karilerim 
tavsiye ederiz. 

Fiyatı 40 kuruştur. 
V AKIT kUtüphanesi. 



aziantebe yeni bir lise 
binası lizımdır 

ilbayın kültür iş ' erinde büyük !lüyük him
görülüyor, memleketin ' bu e~siğini de 
tamamlatacağında şüphe yo~tur 

Gazflınıepte Cumhuriyet ilk okulu 

Gutlntep : (Ö%el) - Eski ibr 
ilim ve irfan kayna'ğı olan şehrimiz, ma
arif noktaaından da çok ileri gitmiştir. 
Gaziantep, esasen yetiştirdiği değerli 

pir ve alimleriyle fazla şöhret bulmuş-
tur. 

:::·zB:e.·•1,;t•'\:(.l 

Antep lisesi Haydar Niyazi Dikeç ':-:--o:·e-·-.,.·.,.-... """'ını 

oğlu gibi cidden değerli bir müdüre 
bvuıahdanberi çok b.ıhtiyardır. Eskı 

bir maarifçi ve ayni Zdmanda eski bıı 

gazeteci olan Bay H. N. Dikeçog u 

mektebin ve mekteplerm bütün ihtiya!r 
larmı sağlamıştır. Liseye rağbet faz. 
ladır. Ta~be sayısı altı yüze yakın-

dır. Yüz kusur yatılısı vardır. Bina 
toplu değildir. Antep bir lise binasına 
tiddetle muhtaçtır. Ye.1i ilbayın bu hu-
auau yüksek makamlara bildirerek 
memlekete yeni bir lise binası kazandır

_...,..0_.~er lccli mcmtıu.1 eaecıtktir. 
ViJAyct dahilinde 79 mektep ve 

172 <Sğretmen vardır. Bu sene merkez 
ve köylerdeki okullann son sınıflann -
dan çıkanlar bir yıl öncesinden çok faz
ladır. Talebe mevcudanda bir sene 
içinde altı yüz fark kaydedilmiştir. 

İlbay Ali Rıza Ç~vik. köy okulla
nna fazla önem verm-:ktedir. Hudut 
köylerimizden çoğunda ve kaza ve na
hiye merkezlerinde kült~r bakanlığının 
planına uyğun şekilde yeni ilkmektep 
binalan yükeslmiştir. 

Millet mekteplerine gösterilen rağ-

Gazlanlebln değerli llbagı 

Ali Rıza Çevik 

bet de çoktur. Bu sene 59 millet mek
tebi açılmış ve bunlardan iki bine ya
kın vatandaş istifade göımüştür. 

Halkevi Kültür faal;yeti ayrıcadır. 
Muallimler Birliği infislh etmiş ve ki
tapları Halkevine devrolunmuştur. Mu
allimler Kültür direkt:Hl Bay Cemille 
her hafta bir okulda to:-ı1anarak mesleki 
konuşmalar yapmaktadır!ar. 

* * 

Eflinicle posta telgraf iş
leri önemli bir saf hada 

Eflani, (Özel) - Eflani posta ve 
telgraf işleri günden güne \'e esaslı 

bir tarzda düzel
mektedir. Yeni 
gelen posta ve 
telgraf direktörü 
Adil Dinç geldi
ği gündenberi işi

ne büyük önem 
n~rmektedir. Pos
ta ve telgraf bina
sı ikamete elveriş
li vaziyette değildi 
Değerli ,.e çalış-

kan kamun bay 
Efldnl Posta mli- Fikret Güngörle 

dürü Adil Dinç tamamen anlaşmış 
olan yeni direktör daireyi yeniden 
ıslah etmiş ve elverişli bir hale koy
muştur. Maltim olduğu üzere Eflani 
posta ve telgrafhanesinin önemi gün
den güne artmaktadır. Çünkü bir 
taraftan Karafasil kömür madenle

bül etmi ·ecek derecede azdı. Adil 
Dincin gayreti ve Fikret Güngörün 
himmetile geçen aydan itibaren vari
dat artmış ve daire, başmüdürlükten 
ha,·ale getirtmeğe lüzum görmemiş

tir. 

Köylüler namına gelen gazete ve 
mektuplar muntazaman mürselün
ileyhlerine gönderilmektedir. 

Poşta binasının daha esaslı bir şe
kilte tamiri için başmüdiriyettt>n iste
nilen havaleye müsait cevap geldi
ğinden havale gelir gelmez inşa işi

ne başlanacaktır. 

Bu sene bu havalide zahire yek 
mebzuldür. Bu itibarla çiftçinin yü
zü gülmüştür. Harmanların niharet 
on beş günde kaldırılacağı tahmin e
diliyor. 

Kereste işleri de önemle ve mun
tazaman devam etmektedir. 

Celal Salih Güney 

rinde esaslı faaUyete başlanmış oldu- --------------
iu gibi diğer taraftan da Karabük 
inşaat• ilerlemekte bulunmuştur. 

Bu iki endüstri merkezi arasında 
bulunan Eflani nahiyesinin de posta 
ve telgraf muamelatı o nisbette art
mıştır. Son zamanlara 'kadar nahiye 
posta ve telgraf geliri memur ve 
milstahdem maaş ve ücretlerine teka-

/zmitte köq evleri 
kireçle sıvanılJor 

İzmit (Özel) - 1Z!r.it Valisi Ha
mid Oskay bütün köylere bir tamim 
göndererek köy evlerinin kireçle sıvan· 
masını istemiştir. Bu istek köylüler 
arasında sevinçle karıtlanmııtır. Şim-

Kleraaı Terraı 

ESRAR! 
Burdurda 

Belediye reisine 
suikast yapıldı 

Yeni Şerlok Holmes Alen Diksonun 
Heyecanlı Maceraları 

Yazan: Arnauld Galopin -A2S- Çe\'ireı.: V. (,. 

Burdur: (Özel) - Belediye reisi
miz Rıza Erden akşam eğlenti maksa
diyle arkadaşlanndan r.mdarma mülha· 
kı Binbaşı Ziyanın evint gitmiş gece 
saat 23.45 sularında evin! dönmek üze
re misafir bulunduğu e"in kapısından 
çıktığı esnada bir tabanca kurşunu ile 
ağırca yaralanmıştır. 

O esnada geçmekt~ olan devriye 
memurları ile ev sahibi si1ah sesi üzeri
ne derhal vaka yerine kcşmuşlarsa da 
fail görülememiştir. Z•ıbıtanın yaptığı 

küçük bir soruşturma neticesinde ŞÜP.· 
he edilen iki kişi yakotlanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Kadın belki red etmi§ti. Çütıkü 

Betsi'nin Bron'u sevdiğini kabul edebilı
riz. Belki de bizzat ona meseleyi haber 
vermi§ti. Bunu anlıyan casuslar, ken
dileri için tehlikeli olan zavallı kadı

nı öldürmü§lerdi. 
Fakat, sırra agah olna biri daha 

vardı: Bu da Bron'du. O halde, onu 
da öldürmek lazımdı. Yalnız i!hnimde 
bu sual vardı, bunun cevabını bulamı
yordum: Betsinin odasını niçin aramış · 

lardı? 

Nihayet bunun da cevabını bul -
dum: Casuslar Bron'un evinde bula-
madıklan vesikaların metresinin evin 
de saklanmı§ olacağını düşünmüşler -

Hadisenin bu suretle cereyan etmiı 
olması mantıka pek ala uyuyordu. Bel
ki de bundan ıonraki hadiseler bu 
düşündüklerimi doğru çıkaracaktı. 

Kendisinden daha ~'·vel ziyafet e
vinden ayrılan MektupçJ ve diğer arka di. 
daşlarına bir şey yapılmayıp münhası
ran Belediye reisi kapıdan çıkar çık

maz silahın patlamaJı, bu suikastın 
hazırlanmış olduğu ve münasip zaman 
gözetildiği hissini vermiştir. 

Adliye tahkikatı ehemmiyetle de
vam etmektedir. 

BURDURDA YENi BiR MESiRE 

YERi 

içinde balık yapmıyan ve ancak 
karşıki sahildeki ormanlardan kayıklar
la odun ve kömürle kiremit naklinde 
işe yarıyan Burdur gölü, bu yıl daha 
faydalı bir şekle konulmuştur. Öte
denberi suyunun bazı dit hastalıklan
na deva o1duğu tecrübe edilmiş olan 
mezkür göle bundan bir kaç sene evvel 
üstüste muvakkat çarcfaklar yapılıp 
bir plaj kılığı verilmişse de yapılan işler 
lüzumu gereken neticeyi vermemi§tir . 

Bu yıl Belediye tarafından daha 
büyük bir emek sarfiyle çıplak olan göl 
kıyısına 500 kadar ağaç dikilmiş ve 
betondan banyo kdtübesi yaptmlmış ve 
gölün tehlikesiz ve kumul laamı ban
yo yeri oalrak tehdit edilmiştir. 

Bu yıl aıcaklar ..>.l§hyalıdanberi 

göl kıyısı iflek bir mesire yeri olmuı · 
tur. Halk her cumartesi ve pazar ta
tillerinde akın akın göl kıyısına inmekte 
ağaçların henüz küçük olması dolayı
siyle hazırlanan çarda\clann gölgesin
de akpma kadar eğlenmekte banyo 
ve sandal gezintileri ile günlerini eğlen
celi bir şekilde yaptmaktadırlar. 

Dütündüklerimin belki de bazı 

noktalarında yanılıyordum. Fakat §U 

muhakkaktı ki, bu cinayet, tehlikenin 
önüne geçmek istiyen casualann yap
tıkları bir şeydi. Bunu yapan da Cim
le Amstel'di. Diğer ikisi, Stevanof'Ja 
Edvards hadisede ikinci derecede roller 
almışlardı. 

Artık benim için harekete geçmek 
zamanı gelmişti. Eğer elime geçirip 
itiraf ettiremezsem Amstel'i anyacak
tım. Onun Ramsgat'ta olduğunu bili
yordum. Nasıl olsa bulurdum. 

Yalnız, bu ite girişmek 1!enim için 
çok tehlikeli olacaktı.. adeta düelloya 
girmiş bulunacaktım. Kal'§Imdaki ra
lip de Betai ile Bron'un katili olacakt. 
Yani, ara sıra çarpıftığım katillerin 
hiç birine 'benzemiyen bir cani ... 

O zamana kadar düşündüklerimi 

Miralay Bron'a hiç açmamıştım. Plan
larımı ona da anlatmam lizımdı. Fakat 
evine gidemezdim. Onu evime çap
mak da filpheyi davet edebilirdi. Çün
kü evimin daima göz hapsinde olduğu
nu biliyordum. 

Onun için, artık büyük bir gizlilik 
içinde çalıımam lizımdı. Hatta, ev sa
hibi seyahate çıktığımı söyliyerek ev
den uzaklaşmağı ve §ehir dışında bir 
kötke çekilip oturmağı bile düşünü
yordum. 

Çünkü, takib edildiğimi biliyor -
dum. Hatta belki Herzog o çocuğu -

IKl ÇOCUK BOGULDU Kırilov'u- beni takibe yollamqtı. Fa
kat ben onu para ile elde etmiş bulu-

Gölde herkesin içini sızlatan bir va- n:yordum. Lakin, batka sefer bu ca-
ka olmuıtur. ıualann eline düşmem ihtimali var 
Pazar olmak dolayıaiyle İ!l!erinden uzak dı. 
kalan ve ayni mahallede oturan kalay Kirilov'un beni takip edilmek için 

gönderilmiı olmasından şüphe etmekte 
hakkım varmıı: 

cı çırağ~ Tefennili anasız babasız Ha· 
san Hüseyin ile Marangoz çırağı 13, 14 
ya§lanndaki Süleyman göle gitmi§ler , 
plajın dıtında tehlikesiz yerin tahdit 
edilmit olmasına rağmen bu iki çocuk 
plajdan oldukça uzakta bir kıyıda ao -
yunmu§ ve suya girmiılc.rdir. Burada 
suyun dibi yer yer uçurumlar te§kil 
etmekte derinlik (60) santimden birden
bire (5) metreye inmektedir. Ayni 
zamanda dibi bataklık olduğundan 

tehlike iki katlıdır. Siihilden ancak 
1 O metre uzakta olan bu yerin etrafında 
yıkanan çocuklar tehlikeyi bilmedikle
rinden biraz ilerleyince uçurumdan 
yuvarlanmış , batağa saplanmışlardır. 

Çocuklar yüzme bi!mediklerinden 
kendilerini kurtaramamış•ardır. Biraz 
uzaktan bunlann suya dalıp kaybolduk
larını gören başka çocuk!ar telaş etmİ!f· 
ler, derhal plaja koşaralc İmdad ara -
mışlarsa da, ancak 10 dakika soQra va
ka yerine yetişen kayıkçı Ahmet çavuş 
suya dalarak bunların cesetlerini çıka· 
rabilmiştir. Kurtarma için yapılan 
tedbirler boşa gitmiş, imdad vaktinde 
yeti§emediği için iki çocuk boğulmuş
tur. 

C.UGURLU 

di her kes kfreç bularak ~vlerinin man
zarasını güzelleştirm:ktedirler. Vali 
tamimde evlerin temh tutulması ve 
sihhi ev yapılmaauu da t~mcnni ctmiı
tir. 

Çocuk gittikten sonra oturduğu aan. 
dalyenin yanı bapda yere dütmÜ§ 
küçük ve buruşuk bir kağıt buldwiı. He
men aldım. Açtım baktım: 

içinde benim adreıim yuılı değd 
mi? 

Artık hiç ıüphe yoktti. Bu çocuğa 
beni takip etme vazifesi verilmitti. Fa
kat onu bana tanıtan arkadaşımın acaba 
bundan haberi varınıydı? Yoksa o da mı 
bu işe bilmeden ilet olmuştu. 

Neyse, bunların ehemmiyeti 
pek yoktu. Benim uğraşacağım daha 
ciddi meseleler vardı. Onlar ihmal edil· 
meğe gelmez ıeylerdi. 

İki gündenberi evcle:ı c!ışan çık
mamııtım. Ertesi gün de, evvelce dü
§Ündüğüm gibi, Londra haricinde biı 
yere çekilmek istiyordum. 

Fakat, o gün ev sahibim Bayan 
Doroti bana bir mektup getirdi. Bunu 
eve biriai getirmitti. 

Zarfın üzeri tuhaf bir yazı ile ya
zılmıştı. Acaba gene bir tehdit mektu
bu mu alıyordum? 

Zarfı açtım. Kiğıttta yalnız ıun
lar vardı : 

J. Arundel caddesi, 125. 
Kirilov sözümü dinlemişti ve ihtiyatlı 

hareket etmesini de biliyordu. 
Mektupta imza yoktu ama, bunu 

Kirila gönderiyordu ve Cimin adreaıni 

veriyordu. Fakat, 
aklıma bir şey geldi 

biraz dü§ününce 

Sakın bu bana karşı hazırlanan bir 
tuzak olmasın? Kirilov'a itimad etmem 
doğru olur muydu? Belki Herzog'a 
gitmiş, benimle görüşci.iğünü ve Cimi 
takip ettiğimi söylemi;ıti. 

Bütün bunlar olabilirdi. Eaasen 
bu gibi işlerde her zamnı ilk olarak ba· 
na hizmette bulunan haber verdiklerini 
kendim tahkik ederdim. Kirilov'u da 
bir deniyecektim. 

Akşam saat 10 da tebdili kıyafet 

ettim ve evden çıktım. 

Her tarafı gene kalın bir ıiı kapla
mıştı. Evden çıkarken beni kimsenin 
görmediğine emindim. Beyker caddesiy
le Arundel caddesinin arası epeyce u· 
zundur. Fakat, otomobil bu ıiı içinde 
benden hızlı gidemezdi, 

Dükkanlann boyunca ilerliyordum. 
Yalnız, meydanlarda ka11ıdan kal'fIY& 
geçmek zordu. Az daha bir otomobilin 
altında kalıp çiğnenec:ğim caddeye ge
lince o hadiseyi hatırladım. 

Bu kur§unt otomobilden Karrm 
Edvards'a yazdığı =ktupta da bahaolu
nuyordu. Demek ki hadise benim dü -
gündüğüm gibi imi§. 

Casuslar, kendileri için tehlike ol· 
mağa başhyan bir polis hafiyesini orta
dan kaldırmanın en kolay yolunu onu 
bir otomobil kazasına kurban etmekte 
bulmuşlardı. 

Arundel caddesine gelmittim. Bu
rası İtalyanların ve 1ıviçrelilerin it
lettikleri otellerle dolu bir yerdi. Lo
kantaları da Ucuzluklarından dolayı 
epey müıteri çeker. 

125 numaralı binayı buldum: Bu
rası bir pansiyondu. 

Cimin soy adını bilmiyordum. Bu· 
rada onu Cim adı ile taruyacaklannı 
hiç zannetmiyordum. Nasıl hareket 
edeceğimi kararlll§tırmadan kapıya dol
ru ilerledim. 

O zaman gözüm kapının yanındaki 
pencereden içeriye ilİ§ti. Bur&1ı bir tq
lıktı. Biraz daha iğilerek baktım Ye 

gördüklerime inanmadı-n ... 
Cim, büyük bir masanın önüne 

oturmuş yemek yiyordu.. Yanında ilç 
kişi daha vardı. 

Kapıya baktım: Aralıktı. ittim, içe
ri girdim. 

O sırada Cim sofradan kalkııut , 
merdivenden yukan çıkıyordu. Ben de 
arkasından çıkmağa baıladım. 

Cim birinci katta Lir kapıyı açtı. 
girdi ve hemen kapadı. İçeriden de •ilr• 
güyü sürdüğünü duydum. Yavaıça i· 
lerledim, kapının numarasına baktmt : 
meı'um bir rakamdı: 13. Bundan da 
Cimin böyle hurafelere inanır insan ol· 
madığı anlatılıyordu. 

Aşağı inerken merdivende 
yon sahibine rast geldim. 

panli• 

-Pardon, dedim, 13 numarada 
Mister Makdonald oturuyor, değil mı? 

-Hayır. Mister Cim Edvardı otu
ruyor. 

- Affedersiniz, ·ıanlı§ apartmana 
gelmişim, dedim ve çıktım. Hakikaten 
anlaşılmaz işti bu! demx ki boyuna bah 
sedilip durulan Edvards Cimden başka· 
sı değildi 1 Hollandad'ln mektubu alaıı 
da oydu hal 

Artık Cimi nerede bulacağımı öl· 
renmiştim. İstediğim de buydu. Bu ıu· 
retle pe§inde koştuğum iş de, katı 

safhasına giriyor demekti. Yalnız, Mira
lay Bron'a haber göndermek kalıyor ~ 
du. Miralay bana sözünü sohbetini bı· 
lir, ağır başlı bir adam olarak görün• 
müştü. Opun için, ikimiz Cimi kafi de
recede söyletmeğe muvaffak olabilecek· 
tik. 

Fakat Cimi nasıl ele geçirecektik.: 
Doğrudan doğruya eve çağıramazdık , 
gelmiyeceği yüzde dokaandı. Gidip oda· 
sında görmemiz daha doğru ve daha mil 
elliı' olacaktı : 

( Arkaat var) 





üksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Bu lfı1 Ankara Yüksele Ziraat Enıtıtüsilnün Ziraat, Baytar fakül
. c kız ve erkek ve orman fakülteıine yalnız erkek aıaraaız yatı· 

h yatılı leyli ve yat111z talebe almacaktır. Enstitüye yazılabil• 
İçin apiıdaki prtlara uymak gereklidir. 
1 - Liıe me%uni1et imtihanını vererek Bakalo\-yaıım yapmı• 
lise olıunluk diplomaımı alnuı olmak "Bakaloryasını yapma· 

~eya oigunluk diplcmaıını almamı§ olanlar Erut:tüye alınnJaz, 
4abiyetinde bulunmak ilamıdır. 

2 - lıtanbul ~niveraiteainin fen f akülteıinden nakleır ıeıecelc 
orada okudukları Sömestreferden, muvaffak olmutlar 1ae iki· 

bul ec:lılerek Baytar, Ziraat ve Orm•n f akülteıinin üçüncü Sö 
elerine alınırlar. Ancak Baytar fakülteıine ıirenlerin bu fakül 
birinci ve i!ıinci Sömestrelerindet okunan An•loml deraine de 
devam etmeleri ve Ziraat fakülteıine girenlerin Ziraat •ı.jr 
aları gereklidir 

3 - Emtitüve girec.ek talebenin yqı 17 den aıaiı ve 25 teıı yu• 

olmaz. Nihari talebt yüksek yaı ktıydına bağlı Jeğil..J;r. 
4 - Paraıız yatılı talebt:den ertik!erinin lüzu!I. gösterdiği hE'· 

tcabiliyeti ve sağlaml.klan hakkında tam teşekküllü bir hast• ev• 
un raporu lazımdır. 

~ - Enstitüye yazılan talebe iki ay İçinde, yeniden ıağlık Vf! 

lık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdii• 
4 kabiliyetin. gÖ•termiyenlerin Erıtitüden i!it~ii keailir. 
S - Ziraat fakültHine ıirecek talebe Ankara~a Orman ç:ftl1 

10 ay staj görmeğe mecbmdurlar. Bu ıtaj mcddetince talebe· 
lira aylık ver•!ir. Yatacak yer çiftlikte paraaız ~ağlanır. "'Staji• 

t.lebenin yemesi, içmesi de Enıtitüce ıağlandıtı takdirde ken· 
r.e bu 30 lira verilmez.,, 
l - Parasız yatı talebesinden ıtaj veya okuma dev.e&; ;~inde 
dan meydana gelen müC'bir halle· dııında olmak üzere, kendi

n ıtajmı veya okuma11nı bırakanlardan veya cezel olarak çı 
nlardan hükUmetçe yapılan murafları ödeyect:kleri hakkında 

ek nümuneye gör~ Noterlikten taıdikli bir kefaletname alınır 
P. - Enstitüye girmek iıtiyenler yukarıda yazılı rapordan ha9ka 
kağıdını, atı kiiıdın. pc liı veya uraylardan alac"lk!arı uz
kağıdını, OTt• mc1't~p ve liıeleı de görmüt oldul.Jarı ıüe 

r' hakkındaki ehliyetnameleriilittiri.erek el yazı~a.rı ı!e yazankla 
bir dilekçe ile ve altı tane fototı afı ile birlikte d\lğruca An 
Yüksek Enıtitü rektörlüi;ine b.ı~vururlar. T.ılipler clilekcf' 

e hanıi fakülteye kayıt o!unmak iıtediklerini bildirmelidir'er. 
takdirde dilekçeleri hakkında bir muamele yapdmaz 
9 - Pulsuz veya uıulü daireıinde pullanmamıt olan ve 8 incı 

yazdı kiirtların ilitik olmadığ: dilekçeler gelm~miş ıa_yılı• 
"Qlı~ballr.kırnda hiç bir muamele yapılmaz. 
lO-V.Aktinde tam kiğrtlariyle ba,vuranlar arı.c.ndaı pek iy 

ruw..-ereceli olanlar tercih ed:lir. Kabul edilecelr talebe diplo· 
L'!~m·ne ve bqvurma tarihlerine ~öre seçilirler Kadro dulma rae orta dereceliler de batvumıa ııra11na göre a.h:ıabilir· 
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KUMBARA BIRE ... 
1000 

KlRALH< EV ) 
Kadıkoytinde Modada Mektep so

kağında Bomonti birahanesinin karşı 
sırasında 24 numaralı ev kiralıktır. 

TARLADIR 
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.. ~"A ... 

Doktor alınacaKtır 
Yedi ~dası, ve birinci ve Jkincı _katta Askerı'"' ~abrıkaiar umum mu··du··,ıu""g"'u··ndenı 
mutfagı vardır. Havagazı, elektrık bol / ı 
~.erkos uyu v.ardır. Vapur iskelesine Birı dahiliye mütehauısı ve bi ri op~r&lcir olmP.k uzere üç uok•or 
uç dakıknlık bır mesafede ve tam tram 

1 
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vay durak yerine y kındır. Görmek alınacaktır. it gorecek.l'rı yerlerı ve çalı'.ima ,artlarını og,.enmek 
ve kira. ı ıcın Mod da Baharıye cadde- üzere istida ve vesikalarile birlı' t e bizı:at veya bilvaınh uhh l ıu· 
inde 59 numarava mür cat c ılmcsi. besi Müd~rlüğüne rrüracaauarı. (3" ~ ı 

/(ad köy ikinci S ıll Huk ık lliı.k ·m
liğiııdc ı: 

Halen Bakırköy Emrazı akliye has
tanesınde akıl hastalı ;ından dolayı te
davi altında bulunmakta olan 316 do· 
ğumlu Mehmet Emin oğlu llhaminın 
hacrılc 1 C'ndısınc Kadıkoyiındc Hay. 
darpa ada Düz sokakta 6 num rada 
oturan ana ı Mestan Adaletin 14.8:936 
tarıhindc vası tnyininc karar \ erılmı 
olduğundan kanunu medeninin hU
kümleri dairesinde alikadarana illn 

M. l\11. Vekaletinden: 
Gedikli erbat ha .. ır ı .. ma mek teple. ıne lalebe al.rı.yo·. 
l - Ankat• vr Kun)adaki Gediasli Erbaı ha:uı la~a m•\cteır 

}erinin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedik! orta kıamır G. arr.il ıaruıa da 

5 ıınıtlı köy ilk n·ektf'p mezur.lart alınacaktır. 

olunur. 
lt --ıCeYaP utiyenler ayrıca pul >~öndermelidirler. PARA 
2 - .Bapmma zamanı Ağustosun birinci gününden Eyluliin o· ı-= r 

l - Bu mektr.pler y~.tılı v~ paraııidır. Mektebe z:iri• f&'"tla,.. u· 
kerlik tube ba,kanlarırt d1'n ötyenilebilu. 

3 - Yukard11kı ~'lrtlcırr ta~ıyan Ye ıeJiıki erbaı ohn•ya iıteldi t>lan 
tföylu çocuklarınır en eeç 20 Evlul 936 ıarihine kııd"'• m~r.np ol~uk
arı aekerlik tubele!ine mı..rac1'at elnıiı ve evrakına tallldmla.mı, ol

IT11' 1ır ln7•.,,~·r '1 "'fn f 1~4~n 

'8inii alqamma kadardır. Bundan sonraki b•şvurmda! kabuı Dün ve Yann Kitaplanndandır .,,,,,_), j Fiyatı 25 kuruştur 
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Tllrldyenlıı bf'?r posta mer!rez1nde KURU1'"a abone yazılır. 

YAZI VE YôNETIM YER/: 
lstanbul, A.nkara Caddesi. (VAKTi ~'Urdu) 

Telef o o 
ıtd&re: 2~370 

lYazı l§lert: 2Hıl! 

Telgrat adreal: KUBtl'N lJtanbuJ 

Posta kutusu N~ f8 
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Sıcak ve bunaltıcı 
günlerin dostudur. 

Evinizde ona yer ayırmalısınız 
FRiGiDAiRE 
Yuvanıza sıhhat, neşe, 
serinlik ve hayat getirir. 
FRiGiDAiRl;siz geçen 
yaz günlerinizin neka
dar neşesiz olduğunu 
ona sa.hip olduktan son
ra anhyacaksınız. 

BOURLA Biraderler 
ve Şürekası 

Galata: Hezaren caddesi • Beyc.&lu i stiklal caddesi, An· 
kara: Bankalar caddesi . İzmir Gazi lm han 'e SATİE' 

nin bütün şubelerinde 

Ademi iktidar 

. . ,,.,,, . . 
iSTiKLAL LiSESi N it 

- - --v·E 
B~g .. ev'f!k!lğlne 

Karşı 
1 DiREKTCRLOGCNDEN : 1 

1 - tik, orta ve lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına başlanmıştır. 

~ 

iHT iYARLt~I -
\"i:·~:."!'11,1(;~....,,"*""'-- YOK ED~R 

r af si la t: Galata posta kutusu 1255 Hormobin 
IŞIKLI M}#Şi.'?I 

NE 
1:t~ll2C!Bll ___ • --• R E K L A M L A R 1 

lUJClYJdğ ve taık~n~ncs 
NECiP ERSES 

Galata : Sesli Han 
tt*tt .. 

Bergama belediyesinqen: 
Her sene açılması mutat elan Bergama hayvan panay"ri bu se

ne de 14 - 9 - 1936 c?a açılacağı ve 1.&Dlumun istirahatinin müem· 
men bulunduğu ilin olunur. {505) 

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

lj
-Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin ycrinr. az miktarda yeni ta!cbe alınacak· 
ula girmek istiycnlerin bir an evvel müracaatları tavsiye olunur. 
- Eylulün on beşine kadar kaydını yeniletmiyen eski talebenin müracaatları kabul cdilmiyecektir. 

istiycnlere kayıt şartlarım bil diren tarifname gönderilir. Şehzadeba şr, polis karakolu arkasında 

Telefon: 22534 
-

: 
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Eski FEVZiATi -
Yatılı BOGA ZİÇİ LiSELERİ Vatısııe 

Kızlar ve erkekler içi 
Kayıdlar başlamı,tır. lstiyenlere 
tebe ve yalnız tafsilat almak için 

n ayrı bölüklerde: Ana, !lk Orta ve liae •ınılları 
mektep tarifnnmesi gönde!ilir. K ayıd ve tafsilat için her gün mek 
Yenipostane arkasında Basiret hanınd:ı Özyol idarehanesine !rtii• 

racaat edilebilir • Ar na vutköy, tramvay caddeai Çilteaaraylar. Tele/on: 36.210 

Dr. ihsan Sami aa 

BAKTERİYOLO j1 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahlilatı. Frengi noktai 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
teamülleri) Kan ktireyvatı sayılma.-
sr, tifo ve sıtma ha.stalıklnn tRşhısi. 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilatı ültarmikroskopi, hususi 
a~ılar istihzan Kanda üre, ~eker, 
Klorür kollesterin mlktarlannın ta-
yini. Divanyolu No. 113 Tel.: 20981 

1 

Muhammen bedeli 125000 Era olan 2500 ton katran yağı 12 
11 

O - 1936 pazartesi günü saat 151 30 dıı kapalı zarf usulile Anki~ 
da İdare binasında satın alınacaktır. 
1 

1- Hipnotizma 
Ün ve Yann Kitaplanndandrr 

Fiyatı 100 kuruştur 1/ 

Bu işe girmek istiyenlerin 7500 liralık muvakkat teminat ile k•d 
nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 - 5 - t9:;G f.~ 
3297 No. lu nüshasında intİ§ar etmİ! oİa!l talimatname daire I'! 

alınrnış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Ko:- ':; 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

5artnamcler 625 kuruta Ankara ve HaydarPA!a vezneleri \• '' 
tılmaktadır. (559) 

Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A S • 


