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Parasız muayene 
k uponu 

Bu kupond.ın yc:dısını bırık• 

tiren okuyucumuz KURUN 1 •ı< 
toruna kendini parasız mua, t 

oe ettirebılir. 
: 
ı ..............................................•.• 

Dil Kurultayında 4 üncü gün lspanyol ihtilalcileri şimalde 

~'Anadilimiz qazma nüsha~arı.dünqa- Bozguna uğradılar 
ln herfarafına qayılmlŞ bır kıf apf ır,, Muharebe on saat sürdü, lisiler ik i yüz 

D.. B N · O t Ah t C t E ,. Abd··ık d. kişi telefat vererek kaçtılar un • aım na , me eva mre u a ır k 
inan, lsmail Müştak Mayakon tezlerini anlattılar Fransa bir konferans toplayaca. 

Dün Dil kurultayının dördüncü gU- - -
1lU toplantısı Büyük Önder Atatürk'ün .. 
htızurile yapılmıştır. ~ , ..• 

Atatürk tam saat on dörtte refa
katlerinde Başbakan İsmet İnönü, top
lantıyı şereflendirmişler, yerlerini iş
gal etmişlerdir. Başkanlık makamında 
bulunan Bay Saffet Arıkan sekreter
lerden Bayan 7.errin Dilmene dünkü 
celsenin hUli.sasını okumasını söyle
ıniştlr. 

Okuma bittikten sonra tezlerin tet
kikine geçilmiş ve ruznameye göre 
Bay Naimonad'a söz verilmiştir. 

BAY NAİM ONAT'IN TEZi 
Bay Naim Onad'ın tezine göre: 

Madrit, ~7 (A.A.) - 'Haı '!J":ye nazı
n, bugün lrun'a karşı yanılan taarruz 
hakkında ilk defa olarak resmen be
yanatta bulunmuş ve uilerin pilsküi'
tülmüş ve onlara 200 telefat verdiril
miş olduğunu söylemi~tir. Mumaileyh 
hükumet kuvvetlerinın Guadarrama 
cephesinde Estramadure'de ilerl~mek
te olduklarını da beyan etmiştir. Hü 
kumet tayyareleri, Oviedoyu bombar
dıman ederek telsiz istasyonunu tah
rip etmişlerdir. Diğer iki tayyare tam 
asi kuvvetler geçit re!lmi yaparlarken 
Ceutayı da bombardıman etmiş ve 
telefata sebebiyet vermiştir. 

MUHAREBE ON SAAT SÜRDÜ 
Hendaye, 27 ( A.A.) - Dün tnın ö

nünde vukua gelen muharebenin tıo
nunda Halkçılar cephesi komites4 a.
şaitdaki tebliği vermiı,tir: 

İhtiWciler lnın ile Gamchurb:queta 
arasındaki üç kilometrelik cepheye şid 

Tilrk dilinin Arap diliyle olan mü
nasebeti yeni tanıklara ve yeni esas
lara dayanarak isbat edilmiştir. Eski 
büyük Türk medeniyetinin bütün dün
)'& medeniyetlerine kaynak olduğu gi
bı Türk dili de bütün dillere kaynak 
OlmU§tur. 

Atatürk celıe artUıntla ıair Bay Abdülhak Hamit detle hücum etmişlene de lO !laat de-
vam eden bir muharebedtn l!IOnra püs 

Günet - Dil teorisi beterin yalnız 
baıkanı B. Sallet Arıkan ile görüıüyorlar. kilrtülmüşlerdir. . 

lhtililciler, muharebe meydanındal Şimaldeld ~ kııvveUrrinila 

Dilnlii llılinrltay cel..lnie in okuyanlarian •oltlan bQfiıyarnk 
'.~)~ 'Bq 'Naim Onatl, Bq Alamet Cevat Emre, (altta) Bay lı
llilıiil Miffalı Mqalıut, Bay AbtlülkaJir inan. 

l dil tarihini değil bütün tefekkür tarl
ı hini de aydınlatacak köksel bir ııık

tır. Bu tezle güneşin veya ondan gö
rülen vasıflann uzaklaşıp kaybolma
sından çıkan anlamlarla bunlara veri
len adlann gerek Türk gerek Arap 
dilindeki birlik ve benzerliğini göste
rerek yeni Türk teorisinin hakikati 
ne derin bir görilşle kavradığı teabit 
edilmiftir. GU,edin uzaklqıp batma
sından doğan mefhumlar sayılmıyacak 
kadar çoktur. Bu tey.e mevzu yapılan-
lar şunlardır: / 

Kırk gün kırk gece eğlencelerinin 

"°"""" iefkil eden Bcılkan f estiooli 
b<&§Zamak üzeredir. Balkan heyet'leri 
Ytınn, öbürgün geleceklerdir. Yukarki 
"~mde Şark v ikit1ctlerimi::e ait milli 
oyunlar gösterecek genç bir Türk ba
Yaftıtu milli elbise i le görüyorsunıız. 
a. ba1aae dair ya.:alarımız iç aayıfa
.. 'lıln tw. 

Akşam, ge<ıe, karanlık, karalık, 
"'uzun misallerle izah edilmiştir., , Gü
neşin uD.klqmasmdan ve batmasın
dan doğan bu anlamlarla beraber ka
ranlığın insanlığa ilim ettiği fikirler
den öyleleri vardır ki Uk dütünüşte 
bunların arasındaki birlik ve yakınlığa 
aklımız birdenbire varmaz. Bu anlam
lann akşam yapılan mefbumlariyle 
birliğini anlatmak için Güneş - Dil me
tadjxle .Y~tlğmıız kartııaştmnalar 
tahtada izah edilerek anlatılmılf;ır. 
Türkçede akşam kelimesindekinin ya
nındaki arapcR ak§am ve gece anlam
larına. srelen kelimelerin uygunlulrla.rı 
gösterilmiştir. Bu kelimelerden başka 
arapçadan "~ece,, ve "gece,, ye ait bir 
çok kelimelerin ve bımlaıiı ballı yirnli 
mana serisinin nasıl ırilnesteki vasıf
larla uzlaşmMmdan çıktı~ı anlatmıı 
tır. 

AHMET CEVAT EM.RE'NlN M'OOA
FAA ETT10l TEZ 

Dün ikinci olarak tezini okuyan :Ah
met Cevat Emre'nin müdafaa ettisli 
tezin konusu termitoloji meselesidir. 
Bundan dört yıl evvel, Türk Dili ku
rumunun ıslah kolu tarafmdan veril
mll olan k&rarda yabancı dillerde kul-

lanılan terimlerin ablmuı ve yerlerine 200 ölü bırakmışlardır. Hükumet ;kuv ~ Derrutti 
tUrkçelerinin konulınaaı program Ql,a- vetıcrinden yalnız bir kişi tilmüı ve 
rak <;izilmişti. . Burgosdan ihtilalcilere takviye ]Q. 

Ahmet Cevat Emre siyantifi~ bir 3 Jrışi yaralanmıştır. talan gelmektedir. 
araştırma yapmadan böyle bir !Drar 1HTlLALCtLERE TAKVİYE .llIT!LALCtLER TEKZİP 
hareket etmenin doğru olmadığını söy- Biriatour, 27 (A.A.) ~ Reuter a- EDİYORLAR 
ledi. Tezini izah etmek için .. filozof,, jansmdan : l Sev)lle. 27 (A.4.) - Nasyonalist 
keliıne&ini ve buııun "filozofl,. ''filozo- İhtilllcilerm Tnin yo1u Uzerln"aeki ,1euvveller, "'Malaga,·a şiddetle taarruz 
fik., tekillerini seçerek,, dedi ki : ''bun- taanız istikametlerini terketmiı olduk etmektedirler. Bu kuvvetler. daha ıın 
lary aec;~ıı ae~bi )WrJt~ Grekçe lan aDlaftlmaırtamr. HUkinnet kuv- diden telffih bir varosunu işgal ('tmiş
olduklanna tam bir iman tqmmuı- veUeri, bu yol üzerinde kuvvetli si-· !erdir . Malaganın tesr m olmnkta ge-
dır,, burulan l!IOnra bu kelimenin iki perJer vücuda getil'Jllİtlerdir. cikxniyeceITT tahmin olunmaktadır. 
unsurunun "filoa,, ve ''Sofi&,, sözleri- Öğle vi.kti vaziyette bir gdna te- Kurtuba ayaletinde 1.000 kadar 
.ut tahkürine htl._ bi4ılöt '9Ukua gelmemlf oldap g&tll- htıktmet ~ nasyonılistlc e ~ 

"ttlrllttnfn arqtırmada me'hu o- mtlfttır. letmi!t:erdfr. (Sonu: Sa. 7 Sil . .f) 
!arak Avnıpanm en makbul etimoloJİ- --------------------- -----
lftgatlanna müracaat etti. Bu ltgat
lar ''Buassak,, "Grekçe etimolojik 
IOgati,, gibi eserlerdir. Bunlarm hep
sinde gerek ''filo,, , gerek "l!IOfia., söz
lerinin etimo]pjisi karanlık ve §ilphe]i 
olarak gösterilmektedir. 

Ahmet Cevat Emre, bir ı6zlln 
''Etimolojiılinin karanlık,, olmasının 
ne demek olduğunu izah etti: ''Bu ke
limelerin Grekçeye nerden geçtikleri 
Avrupa ilimlerince malCım değildir. 

( Sonu: Sa. 7 8ü. 1) 

l'raaıa ıallltea 
lmldlal kesmiyor! 

"Tabiat hilafına bir hadise,, 
(Yaaaı ! inci Baytfnda) 

Troçkizm + Tethişçilik == Faşizm 1 

Sovyet Rusyada idam edilen tetbiş
çilerin gayeleri şu imiş: 

iktidar nıevkii hırsı ı 
Kurşuna dizilen Kamenef mahkemede 'Şunları söylemiştir : 

"Sadakat yazlla')m yalandan da, dalavereden de 
. beterai : Sadece ihanetti 1,, 

Kur11111G Jinenlertlen: Zinouiyel 

• 

Suçıuıardan 
Kamenef, Zinov

yef, Bakayef 
Smirnof 

Mahke•ede nasıl ağ a
dılar, ne:er söylediler? 

Leninin karısı 
1 ethişçileri Ölümden 

k arte rmak i:ıtedi, 
fakat •.. ._ ___________________ _. 



ANKARADAN 
Evkaf genel direktörünün beyanatı 

Erzurumda yeni bir 
şehir kuruluyor 

Bu sene hangi camiler tamir edilecek? 
Ankara (Telefonla) - Evkaf genel 

dircktorü B. Fahrinin şarka yaptığı in
e.eleme gezisinden döndüğünü bildirmiı 
tım. 

B. Fahri kehdisini ziyaret eden ga -
etecilere gezisi ve türlij evkaf işleri hak 

k nda aşağıdaki benayatta bulunmuş -
tur: 

- Seyahatim esuen muamelatı tel -
tİ§ten ilaaretti. Gezdiiün nuntakaluda 
yeni kanunun tatbiki auretini d~ incele
dim. Bu meyanda kıymetli ibidelerimi-
'n l"'1\İre nwht.ç olanlarını 1Ö3den ıe • 

çi J<m. Bunlar arkadaıım mimann mü
ta eu•na ve ~zın nisMtine ıöre 
laıl\lf edilmiıtir. 

Enur'Amda umumi müfettiJlikçe e • 
ıı.aı• kurulmak üzere olan imar projeıin· 
de evbhn ü~erine alacail vazileyi de 
m.aMU .. ule teıbit ettik. 

Huk~mıMimU inunuma mocı.n. iırıir 
şehU' haline ko~ ve o ıiQel ıeh · 
rin ıörnuiı olwiu acıları telafi etmek 
uminde bulu~ıtur~ Bu maluat~ ~ 
kip edilen plinu evkaf da li~k lııir yer 
crJ' 'Mleii keftdiaine ...-ef ibilmiıtir. Bu 
huauıt.ı unwmi mifettiı 8.y T.hıinle 
cenı~tüm. istasyon yerine göre orada 
kurulması mukarrer yeni ıehirde evka
fa d-ı elveriıli yerler aynlaaık ve bu -
r ·arda evkaf tarafından mağazalar 
yaptınlacaktrr. 

Bütün gezdiğimiz yerlerde evkafa 
a't c-n•:,k ve akann tasfiyeai eşaıli!.n da 
unılmuı ve bQnun için lazım Jelen ta

r 1t ela veril~ştif. 
- nu sene nerelerdeki abideler ta • 

11 r olunacaktır? 
- n:t-'iciniz gibi abidelerinUzin esas-

1ı bir sut-ette tamiri itine iki aene enel 
linıoden ı>aılanılnuı oradaki kıymetli 

ler çok eıaılı hir ıuNtte tamir edil
!,ten r.onra en kı)'l11etli Türk eşerlerini 

11'nesinde toplıyan htaabula geçilmiıtir. 
htanbulda yirmi kadar cami tamir edi
lecektir. Bunlar arasında Atikalipaıa 
M~hm tp11şa, SüJemaniye, M!hrifah, Kı 

lıçali, Ağacamileri zikredilebilir. Anka· 
radaki camiler de etüt edilmektedir. 

Burada tamirine baılanılan Zincirli 
cam:iinden sonra yakında Kurşunlu ca
mün de tamirine batlanılacaktır. 

Bunlardan baıka Divriktel<l Ahmet 
Şah camii, Erziocanda izzetpaşa camii, 
Çankında Sinanpa§a camileri de bu se • 
neki tamir planımıza dahil bulunmak • 
tadır. Diğer vilayetlerde de ııraşı ıel
dikçe ve paramız yettikçe abideleri ko
ruyacak teşebbüslerden geri kalmıya • 
caktır.,, 

Evkaf genel direktörünün beyana -
tı bura<la bitmektedir. Bu münasbctle 
evkafın ~şladığı çok mühim iki işten 

bahsdcceğiz. Bunlardan birisi bütün vak 
fiyelerin yeni harflerimize çevrilmesi -
dir. 

Bunun için ~stanb~ldan buraya ge
tirilen kayıtlar çqk ll\Utıtazam bir tas -
nifq tabi tutulmuştur. Kayıtların yeni 
harflerimize çevrilmesi bunların yeni 
nesil tarafından her zaman tetkik edil
mesini mümkün kılacak gibi bir çevir -
me esnasında tarihi bir çok hakikat -
lar da meydana çık~caktır. 

Çok sistematik ve yeni metotlarla ça· 
lışan evkaf idaresinin diğer güzel bir te
şebbüsü de memlekette mevcut kıymet
li eserleri yeni baştan tesbit ve ilmi bir 
tasnife tabi tutmak yolunda.ki teşebbü • 
südür. 

Bu eserler bir taraftan tesbit ve tasnif 
edilmekle berfl,ber diğer taraftan da e -
serlerimizin her birinin kıymeti ayrı 

ayrı tebarüz ettirilecek, fotoğrafili al • 
bümler halinde herkesin tetkik ve isti • 
fadesinc hasredilcc (;tir. Bu albümlerin 
birıncisi bu yakınlarda neşrolunacak -
tır. 

Diğer taraftan evkaf binası dahilin • 
çle bir fotQğr~f müzesi de tesis olun · 
muıtur. Çok kıymetli resimlerle süsle • 
nen bu müze gün geçtikçe daha ziyade 
tekamül etmektedir. 

Ömer N. Köştem 

Askeri Terfi Listesi 
Yüksek tasdikten çıkıyor 

Ankara, 27 (Telefonla) - Aşkerij 
terfi listesinin bugün yüksek tasdik
ten çıkması muhtemeldir. Liste tas
dik edildikten sonra 30 ağustosta iut
alarda bulunabilmesi İÇİi\ süratle teb
lig edilecektir. 

Bugünkü sahah gazetelerinden bi
rinin, he albayın generalliğe terfi e
decekleri hakkındaki haberi doğru gö
rülmemektedir. 

Genel Kurmay asba~kanı Korgene
ral Asım Gündüzün Orgeneralliğe, 

Tümgenerallerden Keramettin, .Mu
zaffeı ''e Galibin Korgeneralliğe, al
baylardan Seyfi ve Doktor Hafız E
minin Generalliğe, müsteşarlık mah
kemesinden-hakim Tevfik'in binbaşılı-

ğa, tstanhul kumandanlığl hakimi 
Mecdetin yüzbaşılığa terfi cd!?cekleri 
söylenmektedir. 

Diğer taraftan Milli Müdafaa Ve
kaleti k~nun i..Jeri müdürü Cenıal, 

inşaat şubt!si müdürü Şeretettin, zat 
işleri muamelflt şubesi müdürü Şera
fettin ikinci sınıftan birinci sınıfa, 
Temyiz mahkemesinden Şakir üçün
cüden ikinci sınıfa, Hava müste:.ar
lığından Nuri, zat işleri piyade ,.u
besinden Ami dördüncüden be.,.inci 
sınıfa,. doktorlardan yüzbaşı Asaf, 
Galip, hmail, Ahmet Sabri, lsmail 
Tevfik, '1,ri Ömer bin başıhğa terfi 
edeceklerdir. 

Za fer Bayramı 
An karada nasll kutlanacak? 
Ankarı, ıT (Telefonla) - Bu sene 

30 aiwıt0.11 ıaf er bayramı ıençlik 
me) danında kuUanauktu•. K\ltlula
maya piyade, süvari, toMu, aahra 
bataryaları ittlrak edeetktir. 
~mı M1hlafu Vekili M~te,.rı 

su' 8s5 da, Ma:repl Fevzi Çak•ık 
aaat •~uıda, yarbay ve daha ytik· 
sek rUU~U ubitlerin tebriklerini ka
bul tdeeek1erdlr. 

MHUhH saat 10,30 ela başlanı
laQk, '" ıenç aqba)' tarafından Ye 
tan·..-• ee..-ı,.u aa•ına nutulllar 
ÖJ]eadlkten Hftra ı~lt HH\i yapı
lacaktır. 

Gece her t.raf elek1riklc sii~lene-
cek, muhafız ıtlayı Jutaah tarafın

dan Y cniM?hirde fener alayı yapıla
caktır. Alar Havuzbaşından başlıya
caktır. 

lnönij kampında hulqnan Türk Ku
şu öyeleri merasim için Ankaraya ge
leceklerdir. 

Ankara tayyare cemiyeti !lO ağus
to. ile 1 ve 3 eylül geceleri Şehir Ye 
Bomonti bahcelerinde gardenparti ve 
müsamereler ,·erecektir. 

Ankara, 27 (Telefonla) - Londra
da bulunan Jktisat Vekaleti müsteşa
rı B. J1'alk Kurdoğlu, Irlanda ile tica
ret anlaşması rnüUtkerelerine memur 
edilmiş Ye I..ondradaki ikametini tem
dit etlQİ tir . • 

Vatman ve biletçileTİn 
Sıhhigeqe müracaatları 

Ankara, 27 (Telefonla) - 'l'ram' ay 
rntman n biletçi1crinin dokuz şaat
ten fazla çalıştırılmalarından dolayı 
Sıhhat Vekaletine müracaata karar 

rraasa salbtea l•ldl11ikes111ıyor 
Pariste Alman lktısat Nazırı ile müzakerelere başlanıldı 

Tabiat Hilifına Bir Hadise! 
Paris, 27 - Dr. Schacht1 n :ilaristc :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•:: 

yapılan kabul miinasebetile komünist İi Leh mareşalı fi 
fırkası ıımllllli sekreteri Mauricc Tha- IJ !f 
urez, Başvekil B. Dlum'a yazmış oldu- it :. 
ı;u mektupta: =1ı Parise gıtmekte ia 

Hitler'in silah yarışını tacil etmek i . :: 
suretilc diinyanm sulhunu ve Fransa- :, acele edıqor ii 
n~n emniyetini tehcl.t etmekte olduğu n Varşot'a, 21 ( A.,1.) _ M arc§al :~ 
bır ~ s~ra~n M. Schacht hakkm?a .hu- U Rycl:J iJligly'nin l'arisç yapacağı rcs :: 
s~sı ıhtıramatta bulunmak mılletııni !i mi ı::iyarduı tarihi tacH oluııaral~ ;! 
z~? vakarına ve sul.h davasına uygun :: 6 cylıil yerim 28 ağustos olanık:; 
dmımez.,, demektedır. . . tcsbit cclilmiştir. :: 

B. Blum, fiU cevabı vernuştır: F'RANSA T1'~MASLARA BAŞLADI İi 
"Sulh arzusu Franşız vakarının eş- • . . . :ı 

katinden birldir ve şulhu tr.ns k etmek Parıs, 27 ( A.A> .. - Dış ~len Ba· U 
Iı"ransız emniyetinin gartlarından biri- kanı .. B ... DcllJ~s_, ~uıı akşam Poloıı· U 
ni teşkil etmektedir. Bu sebepten do· 1ıa buyulc clçısmı Çckoslovakyu el-:: 
layı hükümct

1 
hiç bir zaman sulhtan çisi>li tıc ~?m~nya ve . Y~ı!!oslaı-11a ii 

iimidini kesmek ıtıtcmez. m,aslahatguzarlarım, bırl>ırı arkası-fi 
SİYASI MESELELER dbnoşoı.no ra, kabul ctmi~tir. Bıt -muhtelif ~i-:ı 

Paris, 27 (A.A.) _ Alman sefiri y~~ctıeı:i~, . 4ımanyada askeı·lı~ "i! 
Kont Vclczcrk, M. Schacht şerefine mt«k!etınuı ı"kı senMJe çıkarılnum- ! 
bir ziyafet verrnistir. Bu ziyafette M. lc:ı ctldkadar olduğu samlmaktadır. al 
Dclbos, M. Vincent Auriol, M. Spinau, \111nınıu.-umm::a:mm111111m;ı::u:ıı::a:ı::::;a 
M. Bartid, M. Ale}\İS ~er hazır bu- Gerek Fransızlar gerek Almanlar, 
lunmmµardır. Bu ziyafet esnasında aralarındaki noktai nazar teatileri hak 
diplomasi meselelerinin de göıüıtülpıUı kında büyük bir ketumiyet göstermek 
olması muhtemeldir. tedirler. . 

"TABİAT H1LAFINA BİR HADİSE!,, 
Berlin, 27 - Dr. Schacht'tJn Paris 

seyahati Alman siyaset mahnf ıhnde 
alaka ile tnJup edilmektedir. Bu ma· 
hafilde söylendiğine göre Almruıya., 
cihan iktisadiyntınm dcvlctlerm bari~ 
ci siyasetlerine bağlı oJmasmm tabiat 
hilafına bir hadıse olduğu mütaleasm
dadır. Ancak iktisadi bir mukarenet 
ve si~ asi bir u~as::m~ zemini ihzar et .. 
mck imkanı mevcuttur. 

Bcrliner Tagcblatl g:ıwtcsi diyor 
ki: 

Beynelmilel siyasetin iT~tisadiyat 
ii:criııdo h ısulc getirmekte olduğu. a
kfalcri pek mi{kcmmrl 'l,Jilcn M. B<'Tıaali 
tm Parkitc bttltmma,sınm Jı,ransı:::- AZ· 
mmı miincı.scbatı iizcri»dç iyi bir tesir, 
icra edccc<i'ni fünit rdcri::. 
AI,,MANYA FRANSADA r KREDt 

M! İSTİYOR? 
Paris, 27 - Dr. Schacht'm !'arise 

Alman ekonomisi ic:in kredi temin c~ 
mck iizcrc geldiği şayialan dolaşmak..ı 
tn ve Fransız halkınca tasarruf edilen 
parnnm fasist kıtaatı teşkilinde kul .. 
lanılmasmın kabul cdilcmiycceği 00. 
yan olunmaktadır. 

~ ............................ -....-...-----------.:,.._ ..................... .--~ .......................................................................................... --------............................ __ .............. __. 

ispanya meselesinde bitarafhk 
"Faşist hükumetlere verilmiş 1Jeni bir imtiyazdı.,.,, 

Moskova, 27 (A.A.) - Tas ajanıı bil. 
diriyor: 

lzvestiya gazetesi, lapanya itlerine 
ademi müdahale meselesi hakkında 
Fransa ve Sovyetler birliği hükumetleri 
arasında teati edilen notalar hakkında ~ 
ki makalesinde diyor lci: 

"İspanya işlerine be=ızer işlerde bi • 
taraflık hakkında bir teminat alınması, 
beylenmilel nazari ve ameli hukuk sa • 
hasında bir yenilik teşkil etmcktedır. 
Memleketin kanunlarına göre seçilmis 
ve bütün devletler tarafından tanınmış 
her hangi bir hükiımetin ona karşı is • 
yan eden usilerle gerek hukuk ge~ek pra
tik bak•mdan bir tutulması ve böyle bir 

Filistin kavgaları 
sona erecek mi? 
Kµdüs, 27 (A.A.) - tyi bir rnenba

dan öğrcnidiğinc göre yüksek Arap 
meclisi, Irak harfolye nazırı Nuri Pa
§aya bir telgraf göndererek bir tavas
sutta bulunmak Uzcre Kudüse gelme
sini rica etmiştir. 

Bu müracaat Arap - Yahudi ihti
lafının sona crnıek üzere olduğunu tah 
mine müsaittir. 

Çinde haTp olugor 
Londra, 27 (A.A.) - Hong Kong' 

dan bildiriliyor: 
Ccn\lbi Kuangtung'u istila etmiı olan · 

kuangsi kuvvetleri, Luk\lk'a girmişler· 
dir. 

Bu kuvvetler Pa Hoy istikametinde 
ilerlemektedirler. 

Nankin hükumeti, bütün deniz kuv
vetlerini oraya göndermiştir. 

''erdikleri yazılmı;;;tı. Vekaletten hirf 
ıat, {tle,·ctıı bulunan kanunlarla böy
le bir müracaati tetkik ve is'af etme
ye imkan hulunam\yacağım söyle
miştir. 

Ankaragücü Samsuna 
gitti 

~nkara, '27 (TelefonJa) - Ankara 
futbol şampi)onu Ankara Gücü iki 
maç yapmak üıere ~msuna gitmiş
tir. Ankara Gücü futbolcularına gü
rcMiler de refakat etmektedir. 

Bir olomobil kazası 
Ankara, Z1 (1 clefonla) - Bugün 

hükumete silah verilmesinin dahili işle 
re müdahele gibi telakki olunması, şim· 
diye kadar hiç bir defa ,;arit olmamı~tı. 
Daha aon zamanlarda V:.1izeJos taraf · 
tarlannın son isyanı esnasında, bu isya· 
nı ezmek icin hük\ımet diğer memleket 
lerden lüzumlu her türlü mühimmat 
almakta devam eylemişti. 

Bu suretle şurası anbşdıyor ki tıpan 
ya meselesinde bitaraflık nazariyesi, 
haddizatinde, Faşist hük\ımetlerle onla· 
rın muhtelif memleketlerdeki taraftar • 
lanna karşı verilmiş yeni bir imtiyaz· 
drr. Faşist devletlerin bitaraflığr, bun • 
lann asilere silah ve mühimmat verme
lerine katiyen mani olmamıştır. 

Boğazlar 
mukavelenamesi 
Romanya t~rafından 
t ıtsd k edildi 
Bükret. 27 (A.A.) •• Kral Karo!, 

yeni Boğazlar mukavclcaini ta&dik et · 
miştir. 

Tasdikname, mul\avcl..: ahk3mı muc: 
hince Fransa arşivlerine konulmak Uı1,:· 
re Parisc gönckrilmiştir. 

ita/ya lmparalorluğu 
ilan olunu9or 

Londra, 27 - Romadan bildirildi
ğine göre yakında lt~lya kralhğının 
"İtalyan imparatorh\J1u,. na ifrağı re 
men ilan olunacak ve B. Mussoliıli 
"İmparatorluk Başvekili,, Unvanını a· 
lacaktır •. 

nkşam üıeri Kamutay karşısında hir 
!,aza olmu~. hir otomohil Unıer i · 
mindc bir ~ocuğn çarparak yaral;ın
maswa ı;ebcbiyet nrmi~tir. Oırıcr 
ha.stnneye kaldırılmı~tır. 

Ankara tüccarları panr -
gıra iştirak etmiyorlar 

Ankara, 27 (Telefonla) ..... l>Un 
Ankara ticaret borsasında \'ali mua
' ini H. Salflhattinin riyasetinde bir 
toplantı )apılmış ,·e Ankara tüccarla
rının lzmir Panayırına i:.tiraklcri me
seleleri görü~ülmüstür. Neticede hu 
sene için hunun mümkün olamQaca
ğl anlaşılmıştır. 

Türk - lngiliz ticaret anlaşması 
imzalandıktan sonra baş~a memleketlerle de 

anlaşmalar yapacağız 
Türk - ln.aili~ Ucaret anlajması

nın dün imza eclllmi ohaası bekleni
yordu. llenij:1 haber ıehne•İitiT. 

n. Faik Kurdojlu Londradan son
ra Parise ge~c~ı., CS41$1an ~e;~:: se
ne tesbit edilmiş olan Brezilya ,.e Ar
jantin anlaşmalan etrafında konuf· 
rnalarda bulunacaktır. 

iktisat müsteşarımız ondan !ionra 

Brüksel, Lahey Ye Almanya~a ~i
dccektir. 

Üğrendiğime göre, İngilizlerle ,a. 
pılun anla mada takas suretile 1"-
6!!t~rrye buftWıy ihr{ıt~ıg;, dair .l\Ü· 
kümle~ de bulunmaktadır. ı 

:t- l'ürkofis rci~i JJ. l\lccdct, Jzmir 
ııana) ırı haıırlıldarını tetkik i~iu ) a-\ 
rın lzmire gidecektir. 

Hitlerin kitabı 
Fransada tefsir edilece'lc. 

Faris, 27 (A.A.) - Komünist parti~ 
sinin siyasi bürosu bugün yaptığr b~ 
toplantıda parti, mebuslanndan biri 
kiiltür bakanına bir mektup göndere ,. 
rek Hitler'in "Mücadelem" adlı kitab~~ 
nın bütün Fransız mekteplerinde tefıi~ 
çı;lilme&ini istemistir. 

Stalinin nutuk söyledili 
tekzip olunuyor 

Londra, 27 (A.A.) - Dün Evcning 
Nevs. tarafından nesrolunan haber do-
laylsiyle Rcuter ajansının Moskovaı 
muhabirinden alınan bil" telgrafname
de Sovyct makf'matının M. Stalin ile 
General Voroşılof ve Tokhatchevski~ 
nin orduya hltaben radyo ilo nutuklar 
söylemiş olduklarını tekzip etmekte ol 
duğu bildirllmektedir. 

Moskovada hiç kimsenin böyle ım, 
11ey<len haberi yoktur. ..m 
Zonguldağın Atatürk .. .. 

gunu 
Zonğuldak, 27 (Kurur.)· - J\~ 

kün Havzaya ayak bastıkları gtın~_ ~ 
dönümü Zonguldagın Atatürk gUall 

olarak dün çok büyük tezahüratla kutlaDe 
dı. Bütün şehir bayraklarla donanJ1Ull 
gece ele ışıklarla aydınlatılmıştı. Gece 
muhtelif eglenceler tertip edildi, gardetl 
partiler verildi. 

Her memlekette manevra 
Tallin, 27 (A.A.) - Finlandiya kör-

fczinde, arva civarında Sovyet Birli • 
ğinin Baltık denizaltı filosunun maneY. 
ıaları 00. lamıştır. 

Berne, 27 (A.A.) - Yakmda BerM 
Kantonunda yapılacak i&vi~re askeri 
mancvralannda yedi ecnebi heyet ha • 
zır bulunacaktır . 

Beıne, 27 (A.A.) - Bütün İsviçre 
gazeteleri İtalyan orchı5urıun yapmakta 
olduğu b\iyiık manevraların bilhaıaa 

yeni sevkulceyş nazariyesi bakımından 
l;ıüyiık ehemmiyetini tc.barUz ettirmek • 
tcdirlcr. 

Lübnan ve Suriyede 
Atman imtiya%1 

Berlin, 27 (A.A.) - Almanyannı 
:(<'ran u mcında ı alt nd.:ı bulunan Lüb • 
nan ve f uı iyede imdiye kadar istif ad• 
cttiı:i en İ\ ade imti} aza mazhar mil• 
let muamele .inden 30 EJ Jul 19M tari .. 
hine kad r da istifade etme i Fransı.f 
ve Alman hükumctlerince tckaqür et .. 
miştir. 

Moskovada bır tevkif 
Londra, 27, (A.A.) - Daily Exprelf 

gazetesinin bildirdiğine göre şon zamall" 
larda Moskova) a davet edilmiş oJaıt 
Sovyetler birliğinin Londra atqcmilitC" 
rl Moskova'da tevkif olunm\1 tur. 

Atatürk'Je Macar 
Naibi arasında 

Macari"tan'm Saint E~i .. nnc ha\ r.ı'fll 
dolayı&iyle Cumhur reisi Ata • ıll 
Macari tan naibi Amiral Hortl) aııı • 
smda telgraflar teati olunmuştur: 



;· arikatür sergisinde 

adınlar karikatürlerini 
istiyerek yaptırırlar, 

fakat yırtarlar! 
easam a"'~ünit Fehim'te mülakat 

~ 

·ı Fehim (iıaretli) gazeteci ar kadaJlarile beraber. (Safuulalıi 
ltarikatüri•t Sedat Nuri) dtt-. 
ltarikatür aergisi ma..uşerallah... Bır-

• e karfilaşan borylu ve alacaklı -
tutunuz bütün caıud1klarct, bil -

ere orada rastlamak mümkündür. 
Bu ikinci giditimde ressam M ünifle 

Uf1D8k iatiyordum; 
- Kadınlarla aranız n:.aıl, diye aoı · 

"'- En iyi rrüıteril::rım kadınlardır. 
bdar ki karikatürl.? ·ani mülhit bir 

19"1~•- onlar kadar istiyen hiç bir müş-
Joktar. Yalnız..-,, 

- Ent.. 
"'- \r almz karikatürlnini yaparak 

dilerine verdiğim zaman, eier tanı-
~ual•t•,. aalonlanna yap ılığım bir ziya

de, ba reıimleri '.>ulamamıtnndır.,, 
- Yani? . . 
.. _ T aai kadmlar kanlwtürlerinin ya-

"llhıılllMl.snu prurlanna yediremezler, fa 
t ,..Pdıktan aonra da bir dakika te

üt etmeden onları yirtip atarlar.,, 
- Erkekler arasında t u tabiatta hiç. 

JDealek erbabı var mıdır?. 
•- Belki yoktur. Fabt bir insan ta· 
~-IR ki IMa tabiattaych: Şair Ahmet 

im..- Onun, balqnız ~uradn bir ka-
~iirii·· ...-... Ba karikatürü Viyana 

sergisine ae gönderdim; 
bejenilır.-ttir; üstat bunu resim 
• • de röriirgörmez kapıdan içeri 

-....m,tir . ., 
\'iyana sergiafne de iştirak ederek 

,..~ffak bir Avrupa ~)ahalı yapmış 
bu nfeşhur karikatiırün önünde biı 

· a durdum : Haşım Lir göl içersin

aıağı kalmachiımız ıörülür. M•eli 
Cemal Nadir gibi kadir, velut ve mani· 
tak bir san'atkira bucün Avrapada da 
pek öyle reliti rüzel te.Mdüf eclihnes.,. 

- Bugün en iyi karilLatüristlere daha 
ziyade hangi memleketl.:de tesadüf edi
lir? 

"-Karikatür her memlekette bqb 
türlü anlaıılmııbr. Meseli AJmanyada 
daha ziyade dütündürücü olmuma ihti
mam edilir. Bizim bribtür eclüku,.o • 
namaz Franamlara mütemayilclir; Ye 
bizde Fransız eapriai nrdır. 8-eaerle
rimcle daha ziyade memlekette 'kayb 
olmak üzere bulunan Od ve ldeti ta
bite çalıfıyorum. Meseli rultat tiyatrosu 
orta oyunu tipleri gibi_ 

- Muharrirlerimiz arunıda karikatil· 
re müsait tipleri ibda eden lıdmle hatır· 
hyor musunuz?. 
"-Şüphesiz.. Fazıl Alamet, Ahmet 

Rasim Osman Cemal ve Aum Uı yazı
da en İyi karikatür tipleri vermitlerdir.,, 

- Bugün en ~ea cltlaya lrari -
kariltlerfni kim çfsiyor'. 
"- En beyeaileni bilmiyorum. Yalnız 

Fransız Dühu beyenilenıerden birisidir. 
Bu adam çirkin adamlann karikatürle • 
rini yaprmlda unmnup. Maeli onun 
bir karikatüründeki lejandı: Bir meclia 
toplammf. Herifin biri ayala kallap 
bajmyor: 

- Bu mediıte otuftnlana ~ana de· 
liclir. 

ı..•.. ·~-- uınıı ab .. 7 _.: 

- Sözünü geri alacalnm!. 
- Ahyorum; Ba mecliste otannlann 

yana deli delildir. 
çml çıplaktı. 
Münif: 
"-Evet, d~di. Kadınlar mesele'iı.------------(_K._H._>_ 

ı......_.._ Eskiden bir çok bmıımlar resim· 
· ~inn diye peçelerini ör

rrııı.,._,...G_ 

- Bizde karikatür nasıl bir aeyir ta
etmittir?. 

t;KONOMi 
Yerli çoraplar üç 
sınıfa ayrılacak 

Balkan festivali 
Cumartesi akşamı 
1 aksim bahçesinde 

başlıyor 

YugosTavlar bugün, 
d.ğer heyet er 

yarın gelıyorlar 
lstanbulda kırk gUn kırk gece şen

liklerinin son haftasını teşkil eden 
Balkan festivali cumartesi gecesi 
Taksim bahçesinde verilecek müsa
mere ile başlıyacakur. 

Festivale iştirak edecek Yugoslav 
heyeti bu 1abah onda konvanaiyonelle 
tehrimir.e gelecetkir. 21 kifiden mü
rekkep olan Yugoelav heyetini Sirkeci 
iatuyonunda festival komitesi erkim 
karşılıyacaktır. Romen, Bulgar, Yu
nan heyetleri i8e yann geleceklerdir. 

Heyetlerin latanbulda kaldıktan 
müddetçe kendilerine bamt misafir
perverlik göaterilm.eai için icap eden 
tedbirler allllım9br. 

Heyet balan mi1U elblaelerinl giy
miş bir halde cumartesi gtlnU Taksim 
lbideeine bir çeıe.Jt koyacaklardır. 
Gece eereflerlne bUyWt bir ziyafet ve
rilecektir. 

latanbul koruıervatuvar mUdürlUğü 
tarafmdan hazırlanan TOrk dans he
yeti balan milU elbi8elerini giymiş 
olduktan halde konııervatuvar bina
smda IOD provalannı dUn yapmışlar
dır. TUrk heyeti tarafından verilecek 
oyunlar arumda ayn ild zeybek gnı
pu ile Artuvin oyunlan, Eğin oyunlan 
ve Karadenizin Uz ve bıçak oyunları 
vardır. 

• 

Sigorta dolandırıcıliğ ı 
Yeniden bazı mühim ves:kalar 

· eıe geçirildi 

Beş kişi mevkuftur. On üç kişi lıu~
kında da tahkikat yapuılJOT 

Sigorta dolandıncıhğma ait oliuk' on Uç kişidir. Yakanın .:ır çok da ~ahidi· 
üzere, polisçe yapılan tanlrikatm doa - vardır. 

DiNLENENLER yası, dün müddeiumumiiiie get.irilmit · 
tir. Dosyayı, müddeium:.ımi gözden ,e -
çirmektedir. lüzum görı.L-se, bazı nokta· 
lann daha tahkiki için, polise geri gön -
derecek, polisçe yapıla.1 tahkikatı yeter 
görüne, istintak dairelerinden binnc 
verecektir. Ve tahkikat, iıııtintak hikim -
liğince geni§letilip deri.ılcştirilecektir. 

Şimdiki halde, mevkuf tıulunanlar, !U 
beş kişiden ibarettir: Doktor Vasıf, On· 
nit, Misak Peştemalcıyan, İzmaro A -
nasta•, Dimitri Petro. Sorldalri üc; Jrişı. 
Sigorta itinin batka bir safhası ile ilgi
li ve dedikleri gibi, ayni suç mab&dına 
matuf olarak faaliyette bulundukları 
noktasından, son ~ada elde edilen 
bazı izler üzerine, yalcalanmışlar ve 
Beyoğlu Sulh ceza hakyeri, hakların
da ahkonulma müzekkeresi keamiftir • 

Mevkuflar, tevkif kararlanna ayn ay· 
n itirazlar ileri sürerek, ~lıverilmeleri -
ni istediklerinden, bu cihet, tetkik olun
maktadır. İtirazlar üçüncü ceza hakyeri
nin tetkikindedir. Neticed .. , müabet vey.a 
menfi bir karar verilip, Lildirilecektir. 

Sigorta dolan"ncıhğı ile alakadar ol
duktan kaydilc, haklarında kendileri 
serbest olarak tahkikat yapılanlar da, 

Şimdiye kadar 3.S ki~i dinlenilmiştir. 
Bununla beraber iizerlerinde veniden 
tahkikat yapdmağa '3aşlanan on yedi 
dosy1l daha vardır. Öğre.ıdiğimize göre 
aon tahkikatta bir çok ·nillıim veaikaıar 
ele ceçirilmiftir. Bulunan ıahte evraklar 
arasında latanbulun ve diğer vilayetle • 
rin muhtelü noterlerin muhUrlü ve pul· 
lu kiğıtlan, Uhte mahkeme klğrtlan 
bulunmaktadır. E1uiz mahkemesine 
ait bot bir k&fıt bulunmuıtu. Unyon 
sigorta şirkey dosyalarında doldurul ~ 
muı .e üzerinde muam~ yapılmıı hır 
ilmühaber de bulunmu1, bunun üzerın • 
de de tetkike baflanmıftır. 

Onnfk'in tesçil defterinde isimleri 
yazılı ve ölü olarak göatcn1mesine karar 
verilen isimlerin on aekia olduğu 
yuılmlf üçü tevkif cdilmiıti. Onbqi 
aranmaktadır. 

Aynca Mimar Haynttin mahallesi 
ihtiyar heyetinin 931 y11111da bir 6lüm 
kigıdı vermlt oldup g6rUlm6ı, mahal· 
le defterinde b8yle bir ayda rutlana· 
mamqtır. 

O tarihte çahpn mııbtarlarla ihtiyar 
heyeti azası dinlenileceklerdir. 

RESİM VE HEYKEL SERGtsl s R . J k 
Şenlik~~G!:~0~dıkhda ovqet usyalJa 11ıuece 

Gibel San'atlar akademisinde tertip 41§ 1 

edilen yanın uırlık reeim ve heytrel 1 •• k lı l 
-~b=-~~da-~ ur oca arı 
Ayasofya hamamında açılaeaktJr. 
BALKAN FFSI1V AL HAFTASINDA 

NELER YAPILACAK? 
Y:arm başhyacak olan Balkan fes

tivalleri doalyısile bazı bahçe ve ga
slno aahtplerlnln açıkg6dük edip "fes
tival baloeu ve festival şenliği,, adı al
tında mtlsamereler tertip ettikleri gö
rillmilftUr,. 

Balkan f estlvalinln bunlarla allka
m yoktur. Festival baftumda şuralar
da temsil ve mtısamereler verilecektir: 

1 - 29 ağustos cumartesi akşamı 
Taksim bahçeatnde Balkan festivali 
bllyUk açıhf meraahni 

2 - 30 aluatoe Zafer bayra!nl gU
nil saat 15 de Saraybumu Park gazi
noeuııda ve gecesi Çamlıca tepesinde 
kır baloeu 

3 - 2 Eyltil çarşamba akşamı Bey 
lerbeyi sarayında bUyllk balo 

Soeyallat Sovyet cumuriyetlerl Bir-1 Fakat Adliye Ba.kanllfma baflı o-
liği KUltür komiseri Bubnof KWtiir lan Ankara hukuk fakUlteainin bu fik
Bakanlığımızdan 40 ki"ilik bir Türk re taraftar olmadığı anlaşılmaktadır. 
öiretmen lr~ileainin dolt memlekette Tedrisat yılmm yakmlaşın881 dolayı· 
bfr ilmi tetkik gezisi yapmalarmı is- llile bu ~ dair tetkfkleri!'l gele
temiş, bu dilek KWttır Bak~ı~ tara- cek yıla bırakılması muhtemel görll
f mdan memnuniyetle kabul edilerek lüyor. 
seyahate iştirak edecek öğretmenlerin R • • • k 
tesbitine başlanmıştı. öğrendiğimbe esım ve el ışı u1 sa 
göre gidecekler meslekt tedrisat di-
rekförU RUştU, orta tedrisat yardi- latanbul öğretmenlerinin meeleld 
rektörU Hayri, Erzurum lisesi mildilr bilgilerini ootaJtmak maksadile Fm
muavini Arif, Adana lisesi mUdtlrU dıkhda on UçUncU ilk okulda açılan 
Halit, İstanbul kJalıÖğretmen okulu öğ- resim eliti 1mnnı tedrilatJ dUn akşam 
retmenlerinden Bavan Hüvivet Bekir, bitmi§tir. Kunta yapılan resim ve el
Gazi Terbjye enstitilsU öğretmenlerin-
den Mwrtafa Nihat, Gaziantep kültür işlerini göstermek Us.ere 29 afustoeta 
direktöril HUSevin Arü. Kültilr Ba- bir aergl açılacakt.Jr. Sergide 500 den 
kanlığı şube direktörlerinden Ham fasla eeer teehir edilecektir. 
Vedat ile egi Nahide Halil Vedat var- --------------
dır. ' 4- 5 eyltn cumartesi akp.mı Taksim 

bahçeeinde dans ve müzik festivali 
15 _ 6 eylftl saat 15 de Fenerbah- Kafile reisliğini Bay Rtlşttl yapa-

çe atadyomunda eğlenceler. caktır. Öğretmenleri götürecek olan 
Ev ve elişleri 
sergisinde 
gösterilecek eeya 

• • • Sovyet vapuru 29 ağustos cumartesi 
latmtbtll l'eatltXJl JcomUe.rinden; gUnU tsta.iıbuldan harek~t edecektir. 

"'- Zan edersem ilk sarikatürler "Ha
isimli mizah mecmualannda batla
• Yani ilk kari!cati:r nüvesi tanzi. 

... - - ........ abbmt oluyor. A'Mli:lhamit zama. 
ela karikatür daha ziyade Avnıpada 

............. Jön Türklerin paetelerinde 

İstanbul fellliklerl vesileslle Aya- Vapur Odesava gidecek ~tmenleri
sofya hamamında t.ertip olunan Türk miz Odeeada bir gtın kaldıktan sonra 
Halı ve Seccade senrlsf 29 ağustos cu- doğru Moskovaya geçeceklerdir. Sov· 

Çoraplann Btandardble edilmesi i· marteel ~tı saat 13,30 da lstanbul vet Birllii merkezinde ve civarmdaki 
çin Ticaret odaşmda çorap fabrikatör- vali ve belediye relsf B. Muhittin 011- külttlr müesseseleri görüldükten son
lerinin iştirakleri ile yapılan toplantı- ttlııdaı? tarafmdan açılacaktır . ra Leninerada ~dilecektir. Dönüş Kı
ların sonuncusu bugün saat Uçte yapı- Şehrimtme bulunan muhterem meb nm Uz.erinden olacak, ve buranın da 

- ş.. halde daha ziyade ıiyaıi kari- larak bir formut tesbit edilecektir. uslraımnla şehir umumi meclis Azala- kWtUr mtıesse~leri S?ezilin eörillecek-

Ankarada açllacak olan ev ve eliş
leri aan'atlan eergisi etrafmdaki ha· 
zırlıklaf& devam edilmektedir. Sergi
ye lftlrak edecekler arasmda 50 fit"· 
maya on bin llralık mUklfat verile
cektir. Dl blylk milk&fat 2.500 lira
dır. Bundan batka 1.500, LOOO liralık 
mUklfatlar vardır. Sergide tepir edi· 
lecek eeyali.f IUJl}ardır: 

f•Hiiı .. .ı,ercfi. Buna göre çoraplar Uç sınıfa aynlarak nnın, matbuat mtıntesiplerinin bu a- tir. Kqm sahiller"ndeki talebe sana-
- Evet.. ve her çorap tızerine kaliteeini göete- çılma törenine şeref vermeleri rica o- toryomlan, Sovyet Birliğinin en bU-
- Bunlar arasında :ezaya çarpılmış ren etiketler yapııtınlmıt olduğu hal- lunur. yük mtlesseselPrinden biri olan Artet 

ır.anıı.n varmıdır?.. de, satılacaktır. DA VE T izci kamplle di.~er spor mUesseaeleri El hl 
.. _ ... _..___ .. _ k•ldrs-- ırore- Roter- Bugünkü içtimada tesbit edilecek , de ziyaret edilecektir. tesgi an, kadın terziler, kundu 
~ .. •·- 1 Od ta f d bil ııtanbul l'eatitxıl komiteaindtm: racıl k--1 ı ....n .... n. bat konsolosu Ali Nuri Bey bir ka· esas ar a ram an VekAlete - latan u 1_ 1_, r b ar, l&P ~ar, yazmacı ar, 6 ..._ ... 

...::t_ dola.,,,ıı·yle baz" de iUı cezava dirilecektir. likl bulda kırk glhı kırk gece ten· nUICUIC rakl!/fesi ll qı/ maclye, deri leleri - kemer elçantam 
&ur ı- 1 B. HALiL MITHAT eri vesileaile Fındıklıda Gibel San- eldiv~öy, fırça, tarak, dökme, 

yani ilk idama mahkum edilen Şehrimizde bulunan TUrkofisi baş ati~ akademisinde tertip olunan ya. üç sınıf ltalı1J01' pllstik eşya, bakır, mermer, hah. bro-
........... Abdülluunitten •onra me,ruti· mü.<javiri Halil Mithat bir kaç güne nm uırlık resim ve heykel sergisi deri, tiftik, el trikoau, kehribar sana· 

ltir .colr lraribtGristler yetil - k d Ank "decek •-ı 28 ağustos cwna gilntl saat 16,30 da Kültilr Bakanlığı İstanbul hukuk yif, ......... dık tezhi sed f ı Cem, Sedat Nuri, !.edat ıima'fi z. a ar araya gı ve am r ser- 1 akt .,_.._c; , p, e , yorgancı. 
'7"-. Ben 

1
•1k ----.. Janmda ba a·s- gisinde bulunmak Uz.ere fzmire gide- açıŞehac rım· ır1_._..ıe bulunan muhterem meb ffaktilteıinin dört yıla1 çıkanlm881 için y&ZmJcılık, demircilik, prinç. san. 

.... 7_ -· cek olan Ofis ı.... .. kanı Ba ,._...a-te ~ akUlte profesör mec isinin verdiği ra- oyuncak kutuculuk torna ı.ı-; oyma 
--!-•en· uz" enn· de kop•e ya - l.JG9 y ~ 1 -' um! ı· ıt-1 1s ' ' .,._., ~ ı vekalet edecektir. us anmuua um mec ıs .._ armm ponı tetkik etmiştir. tanbul hukuk cılık, progradör, toprak IUl&yii. (Da· 

ı,.. ...... ,.._ Hele Cem- Buırünkü karika • M ıcı VE GI I I 1 matbuat ve Güzel san'atlar müntesi}>- fakWtesi dört yıla çıkanldığı takdir- maakine) tel gömme (Af-lrarahi-
~titeriı0m·iz iUr eıpn· t:.---z..-ı, fu-p • UAMELn R S TETK KLER terinin b ~• ~• 1 . ri d Ank h kuk faklUt . . d d"' j J-• .. , .. aa... Muamele ver~isi hakkmda tetki- u "'reae fen:ı1. verme erı ca e ara u esının e ört sar), (Niyele) Van işi, Mine, sun1 oi· 

ld C..... borçludurlar. Onan bugün kat yanmakta olan komisyonlar dün olunur • ııla çıkanlmuı icap etmektedir. çek, se~tçilik, kaşık, nalın, fildiıl. 
lalla J84ıyan karik"türleri •archr. de tonlanm1qlnrdır. Dokuz sanayi ltl· ------:--::-.:::---:"'.':7'::-:===:~~---~----------------;._-------'"'!""'"-

ıwııı..ıuı. lttibatcılarm Dahiliye nazın besinde tt" .. ldl,.'lt yanmak Uzere eeçil
Halil Beyle Sadrazam Hakkı ~· miş olan komisvonlar kendi subeleri

,._.. --..ı; arabada yan yana yapılmıt ne ait kuınmlar tizerinde rahşmakta 
~eri albndl'\ki "Çektiklerimiz,, ve kanun la ne gibi de~şikliklerin va· 
~ ne kadar i,üzrldit. Buaünku • pılmasl rnzumlu olduğunu tesbit et
~ p&nee, çolr Pa.,üler yollar içinde mekted"r'Pr. 
,:.lunU)'orlar. Ve bence teknik bakı - B. GAT,/P RAffTIYAR lz~rfRnE 

da. da bu iatanclarddan kurtulmafi ı İzmir ser~sinde İstanbul Ticaret 
dr. Bakıyonuna .... .ıltmda dü!ündi!- l'ldaq• nıwvonlllrma nezaret edecek o

ejand; üıtü?. Yaln~ 'tm" '"" R Gn.li'l Bal-ıti,,"lr 1mıire ritmı .. 
t-W.rii.,. ettiriniz: külli•ei ~- t "r n"'"'"rtör!f~rden Rav Tevfik ken<ti-

• . Fvvel~ p.,-f7.rJ,. bsş1TVll., b•• ,.; .. ,, •• ,.,_;; 1 ,,~ ,..~Prı-1~tir . 

~~ c~ .. ı 1"-...firl .. !'!.,. r-o1«: ikr.ı. .. • YTTVA"l\ .. l~TANr>A F"'T' RATIŞLA.Rl 
___ _,,._ eluwo•. Fııı'-.. t •i.,,..li mu•hk •" ! Atinn Ti.irkot'fı! rpt-.p"'ln~,..., ~elf-n 

..,...ini defisti'l'1'l'?1:İ IUmıdrr. B'.l · malumatlara S?Öl'E' niivi~ fMRtrufu ._..bet- bufrii--kü vaziyetimizi A,- makeadile Ytınıuı i •andA rnroa.ır.ba vr 
lmrilcatümilüii ale makayne et cumartesi günleri et satıtı.. )'uak 

• bıkdirde, hiç bir v.kit onlardan edilmigtir • 

• 
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Avrupa Postası 

'' T d d w> d k ı d Ekrem UşakligH ve &lim Ragıp Emeç = a 1 amagım a a ı,, ile Bay Halil Lutfi sekizinci ve dör- H T hl .k . 
düncü b~r zat ar~sındaki ortaklık ~a-. arp e 1 esı 

Sofradaydık . Arkadaşlardan biri an • 
]atıyordu: 

Siz de bilirsiniz ya, ben obur bir ada
mım. Hani oburluğiylc rr.eşhur Konsuı 
Kambarekes le Lukulus vardır. Bunla: 
yemek yemeği hayatta en büyük zevk -
!erden sayarlarmış. Bu hı:susta ben on· 
lan bastırıyorum: 

Bir yeıiiğimi bir da:ıa unutamam ... 
Hayatımda ne kadar en mükemmel yi · 
ycceklerle dolu, en nefis s_araplarla siıs 
lü sofralarda bulunduğumu, buralarda 
ıeler yediğimi size birer b~er sayabilirim. 
Çocukluğumda annelllle babamla bir 
köye gidip yediklerimizı gençliğim de 
bulunduğum ziyafetleri birer birer ha· 
tırlanm ... 

Fakat bunların arasında her gün 
hatırımda olan bir yemek var ki onu 
size anlatmak isterim. Bu, belki mü
kemmel bir yemek de~ildi. Fakat, hiç 
şüphesiz ki, benim için en lezzetli bir 
yemek olmuştu. Çünkü, öyle bir mace
. ra geçmişti ki ı 

Mayıs ayında bir pazar günüydü. u
cuz fakat iyi yemek pİJİren bir lokan• · 
tada öğle yemeğimi yedim. parkda ge
zim:neğe çıkdım. 

Hava çok güzeldi: Ne çok sıcak, ne 
soğukdu .. Hayallere dalarak dolaşıyor • 
dum. Sonra oturdum, kuş seslerini dinle
meğe başladım. 

Bu sırada yerde gözüme bir şey iliş· 
ti. Eğildim baktım: Meşin bir cep çan· 
tası. Esk olduğu için oraya atılmış ol . 
duğunu düşündüm. Fakat sonra merak 
ettim, aldım baktım. , 

Açmca aklım başımdan gitti: İçi~de 
sekiz tane yüzer liralık, bir iki tane de 
ellişer liralık va'rdı ! 

Çantayı biraz daha l:arıştırdım: Bir 
·arra mektup buldum. Zarfın üzerinde 
3nta sahıbının adresi yazılı idi. 

- Zavallı adam diye düşündüm. Bu 
.• adar parayı kayıp ettiği için kim bilir 
ıc kadar döğünür l 

' Para_yı. sal\jbinF götürmeğe k~ar ver· 
dim. Hemen parktan çıktım, tramvaya 
t:ıtladım. Adamın evine gittim. Kapıyı 
çaldım, karşıma bir kadın çıktı: 

- B. Ahmet Azizin ~vi burası mı? 
- Evet. 

Anlatan: Vir Guı 
zel yemek pişirir. O halele, yarın öğle 

yemeğine beKieriz.·..... • 

* * * 
Ertesi gün öğle va~ti hemen damla· 

dım. Evvelccde dediğim eibi, nazıria

dıklab sofra pek mükemmel değildi. Bu
nunla beraber, çorbası. türlü sebze ye
mekleri eti, Hindi dolması, tatlısı, mcy
vası ... Hepsi tamamdı. 111a·.maz sınız azı
zim: Tam iki saat sofrall.;ın kalkmadım. 

Onlar çoktan yemişler bitirmişlerdi. 
Bm, sahanları deviriyor, şarap bardak · 
larmı boşaltıyordum. Ve bir türlü doy · 
mak bilmiyordum. 

Çünkü duyduğum haz yalnız dilimde 
ve karnımda değildi. kalbimde de bir se
vinç vardı: Parayı getirip vermesem 
bu iki kişi bu yiyecekleri bı.ılamıyacaklar, 
ben de bedavadan böyle bir ziyafete ko· 
namıyacaktım, diye düşünüyordum. 

Belki bin lira ile kendime on kere zi
.,Y.af et çekebilirdim ama, para harcama · 
dan yemek yemek o kadar tatlıdır ki.. ... 

Polis Haberleri 

Yük çik-arırken •. 
Haydarpaşada Devlet demiryollan i . 

daresinde Cemal Haşim Rıhtımda bağ· 
lı bir Alman vapurundan yük çıkarırken 
başına demir düşmüş. yaralanmış, has • 
tahaneye kaldırılmıştır 

KUMAR OYNARKEN - Kasım • 
paşada İplikçi fırın caddesinde bir hanın 
kahvesinde İsak, Ahmet Burhan, Ahmet 
isminde dört kişi kumar oynarken yaka· 
]anmışlardır. 

OTOMOBiL AL TINDA - Beyoğ • 
lunda Ağa hamam cadd~sinde oturan 
Kosti Balık pazarından geçerken şoföı 
Habibin idaresindeki otomobilin altında 
kalarak muhtelif yerlerinden yaralan -
mıştır. 

DA YAK - Büyükadada Susak so -
kafında oturan Ressam İbrahim ile 
dellal Lütfü alacak yüzünden kavga et· 
mişlerdir. 

Tellal ressam İbrahimi döğmüş yara· 
lamıştır. 

SEN BENOVADA BULUN4N 
ŞARAPLARA AiT MUHA

KEME 

ber aldıgımıza gore tarafların rııa,sıle 
fesholunmuş ve Son Posta arkadaşı
mız Bay Ekrem U~aklıgille Bay Selım 
Ragıb'm uhdesinde kalmıştır. K f d F U H k • • t •ı 

. Bay Halil Lutfi Sekizinci ile arka- Q a re r er Z 8 m 8 n 1 1 S 
daşı, Tan gazetesini çıkaran Limited . 

şirk~~ig~~~!~r!i~.e alakalı meslek- zamızı bırakalım da tedbir alalı 
:~:ı:~·~:;:~~~~NDERı. Piferle _dağları aşılabilir!,, 
LECEK OPERET ART1STLER1 

Şehir tiyatrosu operet kısmı artist
lerinden Bayan Semihanın Bcrline tah 
sile gideceğini yazmıştık. Bayan Se
miha ile birlikte operet artistlerinden 
Bay Kani de gidecektir. 

Bundnn başka konservatuvarın bu 
seneki mezunlarından biri de gene Al
manyaya tahsile gönderilecektir. 

AVUSTURYALI BlR SEYYAH 
GRUBU 

Doktor Keller isminde bir Avus
turyalının başkanlığında 18 kişilik bir 
Avusturyalı seyyah gru.P.u otobüsle 
evvelki gece saat yirmi dörtte şehri
miı..e gelmiştir. 

Seyyahlar dün müzeleri gezmişler
dir. Şehrimizde bir kaç gün kalıp Bal
kan festivalinde bulunacaklardır . 

SANA Yt ŞUBESiNE ALINA
CAK RAPORTÖR SEÇiLDİ 

Ticaret Odası sanayi şubesi mü
dürlüğüne alınacak iki raportör için 
ya_::lılan imtihan evrakı tetkik edilmiş 
ve ancak bir kişinin muvaffak olduğu 
görülmüştür. 

Bu genç adı Liyej Universitesinde 
de kimya ve daba_gat tahsil etmiş o
lan Nebih Abut'tur. Raportörlüğe a
lınmıştır. 

BiR KURŞUN ATMAK 
DAVASI 

Unkapanmda kavga sırasında ha
mal Samiye, öldürmek kastile kurşun 
atmaktan suçlu hamal Mehmet Alinin 
dunışmasma, İstanbul ağırceza hak
yerinde dün girişilmiştir. 

Dünkü celsede, sorgu yapılmış ve 
bir kaç §ahit dinlenilmiştir. Başka şa
hitlerin de dinlenilmesi suretilc, du
ruşma, sürecektir. 

KÜÇÜK SANA YJIN HIMEYESl 
İÇtN 

Klod Farer'in Le Journal gaz,.fe- dir. Buna şüphe yok. Biliyorıı" 
:sinde yazdığı iıir makalesinckn: 'tspanya ile Fransa arasında 

Bu sefer hadiseler endişe verici bir Pirene dağları vardır. Fakat bu 
çehre aldı. Artık, biz f<'ransızlaı . o lar !:eçilmez \'C a ılmaz bir şey d 
her 1 .. .amanki istihzamızr bırakal:m da dlr. ·Nitekim, geçen hafta ihtiy• 
\'aziyete karşı tedbir alalım. · bira.ı masum, fakat çok cahil 

ispanya hadiseleri bizi alakadar Fransr1., n. Juo Paristen 1\la 
etmez ve etruemelidir. Yanlış anıa- · gitti geldi. Bu hadise karş:.sı 

şılma~ın. Hepimiz· insanız, insanla· Fransanın Avrupadaki ''azi) e 
ra ait hiç biı· şeye karşı, tabii, alft· tehlilı:eli olduğunu anlamağa 
kasız kalamayız. dım. 

.Bnrselonda olduğu gibi sorup su- Daha fenasr var: Almanya 11 
al etmeden adamlar kurşuna dizili- panya arasında bir vapur me.;el 
.ror. Bu hadiseler~arşısında kanları- den gerginlik hasıl oldu. Alm 
mız donuyor, dehşet duyu) oruz. buna karşı siyasi bir ''aziyet aldı 

Fakat, dün akşam, k~ti liir bita- vaziyette onun i~in istediği yere 
raflık muhafaza eylediğimiz üm!dini mak kabildir. Hem ele hakkı old 
kaybettim. nu iddia ederek, 

İspanyada yangın var. Yang-ın ederek •.• 
kadar hiç bir şey sirayet edki değil-

Almanya Kime Karşı Hazır~anıyor, 
Fransız ga.:çtcferindcn L'l:ıtransi-} tını dünya kolay kolay kabul ede 

gcant, Aln1w1/llda askerliğin ;ıı.i sene- Onul1 için böyle bir teşebbüs henı 
ye çı1'·arılm!lsı üzerine şöyle yazıyı>r: kaba ola-caktır, hem de çok giiç. 

"Hitler esasen kunetıi olan bir Almanyanın unutamıyacağı kadar 
orduyu niçin daha fazla kuvvetlen- kın bir tarihtir. Dundan bao:;ka 
dirmek istiyor? manya harp etmiş bir millettir. 

Bu hakikaten sorulabilecek bir su- Buna mukabil, So,•yetler Birli 
aldir. Çünkü Bitler. Sovyetler Bir- karşı yapılacak bir harp pek biİ 
liğinin Almanyaya hüçum edeceğ:ne mUşkUliit ç•karacak değildir. Jhti 
kendisi de pek inanmaz. llitlerin dü- ki bu işe ne İngiltere karışır, ne 1 
şündiiğü harp, müdafaa harbı değil- ya., ne Avusturya, ne l\lacaris 
dir. O halde nereye hücum etmelc Bilhas5a Macaristan bugünlerde 
istiyor?. manya ile müzakerelerde bulunu 

I<'ransaya mı?. 'Buna. hiç olma1.sa Dem~k ki, Bitler Fransaya bitara 
şimdiki halde, ihtimal Yerilmez. Ren- kabul ettirebiJirse, elleri kolları 
deki· tahkimi, İngiltere 'ile anlaşma best hareket edebilecektir . 
projesi ve henüz mübhem bir şekilde HitJerin gayesinin bu olduğu 
olan garp misakı teklifi jle Bitler, rülür. Esasen bu gaye. Alınap b 
dana ziyade Fransay'l. hareketsiz bı- ği ıımdt'slne tamamlle uyf:undur. 

Haber aldığımıza göre hükumet c •· .. t• ç :-ı: • i 'L'J' k'' Jitıt~ HHler ordusunu bu gay küçük sanayiin himayesi için mühim raıünal\ ıs ryor. o" ıy uı ıyor ı, <s 

tedbirlere baş vurmak üzere bulun- PranSanın Almanya tarafından zap- varmak için bir milyona çıkarıyor 

maktadır. Bilhassa Ankarada açılacak · • b• b) IJ k Sen Benova mekteb1inde kaçak şa- el · · · d k" "k Q l A d 1 
rap yapmakla maznun mektep m11ha- ':e sanayı sergısın e~ :ıonra uçu r a vr upa a yenı ır o uru u v ... san atların korunması ıçın alınacak 

- Kendisine bir şey vereceğim. seöecisi Pol Barbua'nın muhakemesi- tcdb' 1 b d d M ıA 
N n,.. dün sekizinci ihtisas mahkemesı'nde ır er ? .meyan a .ır. ese a mua- Macar Kıvıl naibinin Auusturycı buŞr devletlere cndise verecek mahi)et - e vereceksiniz? Sakın JCY olma· "' mele vergısınden harıç tutulan beş . s 

sın ... devam edilmiş ve çağınlan bazı şahit- beygir kuvvetinden az motörIU ve en vekili l'C 1/iil.cr ile görüşnwsi yeni bir dır. B. lleneş son nutkunda Çek 
ler dinlenilmiştir. Dava: edilenlerin iti- fazla dokuz amele çahşıtran küçük Orlıa Avrupa meselesi çıkarmıştır. flıı vakya, Romanya ve Yugo.~lav)S 

· - Evet, kayıp olan b:r ıey... razı üzerine tercüman deg~i~tirilmistir. · · 
.. "' ~ san at müesseselerinin korunması için hususta lAJ Journal gazetesinin siya- Avusturya ve Macaristanıa birleş 

. - .n ! Evet... Para çantasını kayıp BELEDİYE ZABITAStLE PO- de t db' ı al kt B"tU b ı . e ır er ınaca ır. u n un ar si mulıarriri şöyle diyor: istediğini isaret etmir-;ti. " etmişti.. Buldunuz mu? için küçük sanayiin son haddinin ne- '" . • 
_ Bulup bulmadığımı aöyliyemem. LISLER VAZiFE NOKTASIN- resi olduğu yeniden tesbit edilmekte- ''Akdeniz Almanyayı alakadar et- Fakat hu bırleşme, muahed 

Çantanın şeklini tarif .:tmeniz lazım.. DA BiRLEŞTiLER dir. mekt~dir Diğer taraftan Almanya, tekrar gözden geçirmek siyaseti 
Kadın iseri seslendi: Belediye zabıtası ile polislerin va- ESKi y APURLAR bütün dünya milletleri arasında kuv- aleyhtarı olacaktır. 

• _Aziz! Azizi zife noktasından emniyet müdürlüğü- Denizyolları idaresi işe yaraınıya- ''etli bir devlet olduğunu göstermek Lehistan da bugün Alman)anrll 
u b" 1.. f b' d nün emri altında birleşmelerine dair cakl k t•• tt t b't cd'l.mi 1 istiyor. Bu yüzden Orta Avrupa Al- namik siyasetinden endise .. ·e düşdl zun oyu, zayı ıra am göründü. olan talım' atnamenı'n tatbı'kı'ne b!u:•Jan- arı a ı sure e es ı ı ş o an f A "k d d' ~ .; 

Y.. .. ~ vapurlarını satın w k · t' manyayı daha aıla la a ar e ıyor. .. ·· .. u.. Al .. uzu sapsarı idi. Kederli olduğu anlaşı· mıştır. Bütün belediye polisleri mer- aga arar vermış ır. gorunuyor \'e son ınacar - maı• 
ı d k 1 ·ı '..+' B" k Bu vapurlar ~darenin kendi eski malı 11 temmuzda Avusturya'-;Alman- rüsmelerine girmekten çekine ıyor u. ez ere verı mıs-.. ır. ır ısmı emniyet olan Gülnihal iJe Millet, Bülent, Firü- ~ 
Kadın meseleyi anlattı. Adam: müdürlüğünde açılan kursa devama baş zan ve Güzel Bandırma vapurlarıdır. ya anlaşmal'ı imza edildikten' sonra Fransaya yaklaşmak istiyor. 
_ Eski bir çanta idi, dedi. lamışlardır. Bir kısİnı da talim gör- resmi bir Alman mecmuası şöyle ya- ,J 

mektedir. ZOZO DAi MAS BAR AÇIYOR zıyordu: fı-f acar Naibi Musoli Dikkatle yüzüme bakınağa baıladı. 96 belediye zabıtası memurunun -r 
Gözlerinde hem .korku, hem de ümit devam ettig"i kurs iki ay sürecek ve Bir kaç gündenbcri şehrimizde bu- ''Bu anlaşma, Orta Avrupayı ,.e ile görüşecek mı? 

• · ıunan Yunan artistlerinden Zozo Dal- A b şa kAsı·n· bı'r ara"'a parlayordu. Sonra aözlerir.e devam etti: bunlara polis hizmeti hak!:ında ders vrupanın cenu u r u ı .. 
. 1 k . mas'ın burada bir bar açacağı söylen- t 1 k bl b' 'kt' d. · - !rinde bin lira kadar bı'r para var· verı ece tir. kted ' B b . . op ıyaca an ır ı · ısa ı ımpara-

:r O me ır. u ar Parısın gece Buat-
dı. Yani bütün servetim ... Bütün istik- AT AT RK KÖPRÜSÜNÜN larına benziyeceği söyleniyor. torluğa doğru atılmış ilk adımdır. 
balim ... Kayıp edeli bir hafta oldu... TEMEL ATMA TÖRENi ROMEN TOPÇEKER/ Cenubu şarki Avrupasının yolu Viya-

c b. d nadan g~çer. Prag yolu kapalı kal· 
e ım en çantayı çıkardım: Atatürk köprüsünün temel atma Stı'hı'euco"m ı'sı·mıı· ve Albay M.aı'dı'- · b'" b' 

t" · t be t ı k d kça burası Almanya içın ta ıı ır - 1~te Çantanız ve paranız, dedim. orenı yarın san on ş e yapı aca • yano'nun kumandasında bir Romen 
ı tır. Unkapam meydanındaki eski ba- t yol olacaktır. Yırtılan ağı iplik ip'ik kisi de sevinçlerinden çıldıracaklar opçekeri dün sabah limanımıza gel-

rakalar yıktırılmış, eski köprllnün son · t" ,.._ . k d d" bağlamak H'tzım. , 
diye korktum. Fakat soluk solugwa heye· par,.alan da Eyu''be çekilını'ştı·r. ~1

1~ ırt. '-7\:mı uman anı un on birde 
" vı dye :e gelerek 1' m a · · Ba H" Avusturyadan sonra bugün ~aca-candan titriyor, kadın hıçkıra hırkrra Eski dubalardan işe yaramıyanla- · va 1 u vını Y u-

" da'i'vi ziyaret etmiştir. ristanın da oyuna iştirak ettiğini ı:ö-
ağlıyordu. n ayrılmaktadır. Bunlarla Eyüp ve Zabı't ''e talebeler burr1in Taks·ım F 1 1 d .d 

S"tl" b' k" .. k l k 4 o- rüyoruz. akat ta yayı a l are Adam, titreyen elleciyle u uce arasına .r opru uru aca • abidesine bir c.elenk koyacaklardır. ~ntayı tır etmek lfızım. Avusturya - Almain·a 
aldı: · Gemide 40 kcdikli subay, kırk nefer 

YAPILACAK FABRıKAlA- RIN d anlaşmasında ltalya, Avusturya ve - Çok teşekkür ederim, dedi. Ye· var ır. 
YERLERİ UÇAK HAFTASI Macaristan ara. .. rnda oldukça sıkı ra-niden dünyaya gelmiş gibiyim ..... 

bıtalar. tesis eden ve1934 le 1936 ara. 
Sonra çantayı açtı. Paraları çıkardı Belediyenin verdiği bir karara gö- Hava kurumunun tertip ettiği U- sında yapılan Roma proto.kollerine 

ve: re, şehirde yapılacak fabrikaların yer· çak .h.aftası egwlencclerine 30 aguw stos-
ler· · bel d" f h t' tc b't cd hususi bir me,·ki ''eriJmiştir. Bu ıti-- Bu paralarda sizin de bir hakkınız ını e ıye en eye ı s 1 C· tan ıtıbaren başlanacaktır. Bu cğlen-
cektir. Bundan ba,.şka fabrikalann ba- celere ait programın bir kısmını yaz. barla Romanın son müzakerelerden 

var, dedi... Onda biri sizin olacak .. Hattı! l d i 1 kt be d h 6 ca an ma en o mıyaca ır. mıştık. Bugün de son kısmı olan Ka- de ha r ar edildiği mu akkaktır. Ni-
azdır bile... GÜREŞÇiLER SiNEMA YA drköy Hava kurumunun tertip ettiği tekim .Mareşal Balbo son günlcrd<' A· 

- Olmaz! Diye itiraz ettim. Dünyada ALINACAKLAR eğlenceleri yazıyoruz: vusturyada idi ve Macar kral naihi-

Roma dan L'lntransigeant gaze 
ne bildirildiğine göre Macar na 
Amiral Horti'nin Avusturya ba~:ne 
ve Bitlerin yaptığı görüşmeler 

sonra Musolini ile de görüşmc~i 
timalı hiç olm~:ısa şimdiki halde l 
yada nrit görülmemektedir. 

Gazetenin muhab{ri şunu iHh e 
yor 

"İtalya ile Macaristan arasıııl 
bir dostluk anlaşması bulunması! 
barile böyle bir görüşme da!ma 
kan ılahilindedir. 

Bilha.o;sa Macar kral naibi 
ladığı bu seyahatleri devam et 
mek ~iyetinde ise 1\1usolini ile de 
rfü~mesi beklenilebilir. Fakat int 
hald~ böyle bir arzu 
zannolu.nuyor.,, 

kabul etmem.... 29 aıhıstosta Cınar ı?azinosunda ti- nin yukmda Musolini"ile 'de görüşe~e 
B Güreş Federasyonundan: yatro, 30 aıh.-<osta Moda denı'z hama- H K B k u sefer kadın söu karıştı: 1 oı · . t .. b k 1 b 1 g~ı· ~o·· ... ·ıenı· ... or ava urumu aş anı - ımpıya musa a a arına ı • mmda türlü eğlenceler, 30 aihıstosta ~ "' .; · 
- Fakat, dedi, sizi böyle salıvermek fiil iştirak etmiş olan güreşçiler sine- Çınar gazinosunda caz, 31 ağustosta Almanya. ltalya, A\'u.:=turya, ~n- zın Sovyetlerdeki İnli 

istemeyiz ... Hoşunuza gidecek bir şey maya alınarak1anndan güreş mayo ve gene ayni verde saz, 5 cylCıl cumartesi caristan - ve hiç şüphesiz Rulgaris- .. 
yapalım... pabu~~a~ile beraber 28 ağustos 936 cu- akşamı &lvü bahçesinde bir balo ve- tan _ lste teşl'kkül edecek olan mü· Moskova, 27 - Turk hava ku. 

•En zayıf damarıma bar.mıştı: Ho-u. mi a gurw .s~at tam 15 de Federasyo!1· rilecektir. him blok. mb~uhkaanb·.murı'nez bBu.lFuundaut :,ubclcay'a:Tnaatstaau· ......... ... 
• • :s ar merkczındc hazır bulunmalan JU. i;" 

ma gıdecek bır ıey! Ne ::labilirdi bu~ 'zumu ehf'mmivctıe tPbliğ olunur. -----------. ---- Bu blok, muahedeleri tekrar göz- vacılık bayramında edindiği int 
Bir ziyafet... 2 - Dünkii tamimde Halkcvi ta-r: ff ipnotizma den geçirmek siyasetine yeniden km·- göre Sovyet tayyareciliğinin dün __ .. _, .. 

- Onu kabul ederim, dedim. Meseıa, rafından verilecek mndalyalann tarihi 1 vet \'<'reccktir. Re.;;mi Macar gazetesi birinci mevkii isgs.l ettiğim söyle 
bir .riyafet çekin banar.. yanlışlıkla~ eyl\11.9~6 diye vazJlmışsa d~ Dün ve .. Yan~ Kitaplanndandır ı· P~cıter Lloyd ge~..enlerde Tuna hav- tir. 

-.Adam. bu meras1m 31 agutsos 936 pazcırtesJ Fıyatı ıoo kuruştur . ?..asında y.eni hir arazi teşkilatından B. Bulca yakın.da planörcUl 
· günü saat 15 de yapılac~ından tas· kampını gezdikten sonra Türkı 

- Hay hay! Dedi. Karım Çok gil- hih olunur. ba~diyordu. ~u, Küçük Anlaşma dönecektirı · 

• 
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işaretler 1 l . • . Uzaktan Yakından . 
11 Gezi;f_i_le- r 1 

ulh • • • 
ıçın yenı 

bir cephe 
ltaaoelt ycnİ.tlen Amerika ca· 

rei.i ~irM tlünya sullurna 
ıranıın• i~in Amerilıatla bir hn· 

toplamak emelinde imİf· 
lt.onleratUta Kral EJoarJ, Sta

Hitler, Lebnin, Çin ve Ja. 
"""'ahluulan Javetli olarak 

~IDlll•aJrm,lf ! 
OnümüzJeki ikinci tepin, A· 

..-n•-a intihap mücatlelninin 
eflenecefi bir ~Jır. Çün-

Amerika cumur Temnin •cçimi 
enece/rtir. 

lu haberi bir taraltan intilttıp 
-'!ftAelainJe bir ltoz, bir propa

a IJCUlfCUI .aymak miimiiin-
• Çünkü Amerika kentli baıı· 
~elrilmif olmalda beraber ba· 

.. dünyanın teltlilıeli ıartlan 
an ltolJınlmatlılıça tlif er 
eketler gibi Ameıüa için tle 
yüzü gönnelı imltcinı yolıtar. 

Ameri.Juılı g~i, bet yis A.. 
n - Japonlar ve Çin .alrille· 

iflltil - ve yiis Armıpalının a
lıabiliyetini ltenJinJe toplıyan 
iraaanJır •• 

F alıat banan bııpn lrenJi alım 
· İyetintlen yüzde elli lıaybefti
• artık lrinue inkar edemiyor. 
uaiyetin ulalaı ancak Jünya. 
aulla ı>e sülıUn ~er~ ipntle 
• haline girmesi ile mümiiin-

Bu aebepten Jolayı Amerilıa
Avnıpa ue AıyaJa müctulele. 

• • • • 

Bir Fransız kadın muharririn hayatı 
Dostlannın, yüz yaşına basmasını kutlamaya hazır

landıkları sırada ölen Bayan Juliette Adam 
Mqhur Fransız kadın' muharrirlerin- Gambetta bunların içinde salona en 

den Julicttc Adam (Jülyet Adam) ın muntazam d~vam edeni idi. Julicttc A· 
100 y&Jında olduğu halde öldüiünU ev- dam onunla siyasi meseleleri görlitür, 
velki gün harici ·kısa haberlerimizde bil- bu miinalraptannda ekseriya C}albettanm 
dirmigtik. fikrine §iddctle itiraz ederdi. 

Asırdide kadm 'Önümüzdeki sonba • Julictte Adam nihayet dahili siyaseti 
harda yü;ı:ilnücü yıldönümünil kutlaya- bıraktı ve harici siyastcle uğraımağa 

caktı.Hatti eıl. dostu bu sevinçti bayram 
için hazırbklar yapmafa batlaımılar, o 
tarihi sabırsızlıkla bekliyorlardı. 

J. Adam Fransamn yalnız edebiyat 
tarihinde değil. milli tarihinde de büyük 
bir yer alır. 

JuJiette, Lamber isminde ilim bir 
doktor.un kızı idi. Doktor Lamber kral 
Louia Philippc'in devrinde bile ıon de
Tcce hürriyet taraftan bir adamdı. Es
ki Yunan ve latin kültürüne son dere • 
ce düşkündü. 

JuJiette, kliçilk yaıındanberi baba • 
aının tesiri altında çok fazla kaldı. Ga
yet kısa bir zamanda geniı kültür sahi· 
bi olmuıtu. tlk eserlerini yirmi yaıında 
iken neıretmeic bafladı. "Garibaldi", 
"aık üzerinde prudon aleyhtarı fikir • 
ter", "Kadınlar ve evlenme,, ismindeki 
kitaplar ilk eserlerindendir. 

Yirmi bet yaımda Julictte bütUn mu 
bitinin takdirini ve ıeTıiaini kazanmıt 
bir ıenç kızdı. Fakat, son derecede de 
güzeldi Bir çoktan da onun güzelliğine 
tutulmu1tardı. 

Fakat Juliette kendisinden yirmi 
yaı bilyUk olan bir adamla evlendi. Ko
cası Edmond Adam bir siyaset ada • 
mıydı. 1870 tc polis mildürii oldu· ve 
1877 de de senato azası olarak öldü. 

O devirde zengin evlerin salonları 
umumi toplantı y~rlcri idi.· Bayan A -
dam'ın salonu bunlann en batında ge -
Jiyordu. Burada toplananlar edebiyat, 
siyaset ve fikir adamlan idi. 

Bayan Juliette Adam 

bqladı. ''Harici siyaset üzerinde mek· 
tuplar,, isimli kitabını çıkardı. Bu ese -
rile, ilk defa olarak, Franaanm Rusya 
ile birteımcsi Jhım geldiğini ileri süren 
o olmuıtur. 

da çıkmııtır. Henliz tanınmamıı olan 
PauJ Bourget'nin "psikoloji üzerinde 
kalem tecrübeleri,. ve Paul Valcry'nin 
ilk csrci, Picrrc Loti'nin ilk romanı da 
burada intip.r etmiştir. 

Harpten sonra Madam A
1

dam - sek 
sen yaıında olarak - Var'da bir şato • 
ya ın%1vaya çekildi ve ömrilnün 
son senelerini orada geçirdi. Fakat ede· 
biyat dünyasile alikaaını hiç kesmemi§· 
ti. Bir çok edebiyat ve fikir adamları da
ima onu gidip görürler, konuıurJardt. 

Rekoru /cırdı mı, 
k11madı mı? 

İngilizler Fransızların, dünyanın en 
büyük vapuru olan "Normandie" (Nor
mandi) nin daha bUyüğünü yaptılar. 

Fakat, bu vapur. Qucen Mary (Kuln 
Meri) sür'at itibarile Normandic'ye yak 
lap.mamııtı. Lakin, tngilizlcr bunda da 
rekoru almak istediler. "Kraliçe Meri" 
Amerikaya olan ilk seferini son ıür'atilc 
yaptı ve bu kadar aur·ate dayanamıya
rak bazı yerlerini parçaladı... Yine de 
Normandic'nin sUr'atinc yetiıcmcdi. 

Bundan sonra Avrupa - Amerika 
seferini yapan "Kraliçe Meri" bu stfe
rinde rekoru kırdığını ilan etti. Buna 
Fransızlar hemen itiraz ettiler: Kraliçe 
Meri, Filhakika, Avrupadan Amerika· 
ya Normandic'den daha çabuk gitmitti 
ama. kalkıp vardığı noktalar Normandie' 
ninkinden daha yakındı ... 

Kraliçe Meri cesaretini kaybetmedi. 
En son seferinde diba hızlı gitti ve mu
zaffer bir eda ile rekoru kırdığını bay· 
kırdı. 

· ll!tıturmalı için tedbirler ılü· 
eıi Amerikalalıktan Jqan 
ah manaanı ilaJe etma. 

4rneriianın dünya ile laeNpla
yeniJen yoluna ltoymalı )'0-

ahi laaliyeti bir bakımdan lHqına a~irıe,. . yani burölanla Ja 
erikalJarı memnun ettifi ~bi birer "laallı ceplaai,, lnınılıına o 

Diğer taraftan edebiyatı da bırak -
mıt değildi. Siyasi eserlerinden hariçte 
bir çok ''cssai" ter ve romanlar yudı. 
Bunların en tanınnuşlan ''Putperest ka
dın., ve ''Hiristiyan kadın., dır. 

Bu iki kitap JUlicttc Adam'm felae • 
fe ve din dUtUncelerini en iyi gösteren 
eserleridir : 

Fakat, Fransızlar yine itiraz ediyor· 
lar ve diyorlar ki : Normandie ilk defa 
olarak Le Havre ile N evyork arasında -
ki mesafeyi, saatte vasat! 29 mil 94 ile 
aldı. BugUn Kraliçe Meri bu yolculuk
ta 30 mil Ol yapmııtır. Bu suretle Nor
mandie'nin ilk rekorunu kmnıt bulu • 
nuyor., Fakat. Normandic, ilk seferin • 
den sonraki yolculuğunda bu mesafe • 
yi saatte 30 mil 31 ile almııtır. Binaen· 
aleyh Kraliçe Meri ancak bu rakamı ge
çerse :rekoru kırmıJ olur. 

baJnmJan Ja Jünya sulhu İPn · .zaman tliin)'Oliaki -'han garanti· 
• bir formül gibi ortaya atıla- lqmui tlalaa kolay bir ıelıil alır. 

Amerika ~n böyle bir laaap. 
~klnın ltqtlalan inlıGr olrına. 

Ancak banan bir tlünya mi· 
İfin Jestelr olczbilecefi lilni 

ziYQlle fiiplaelülir. Böyle bir 
• talaaltlralırı, mlhıın beyn~l· 
el ciJtli garantilerle mahaloza. 
'1lftlr Aonıpa ve Jünya ipn 
~erini anlıyan, birbirlerine 

•tlan İf birlifi edebilecelr re. 
erin İf bafına ııelmuile mlim· 
ctlabilir. 

&1aela FrıuuaJa oltlaia ıibi 
• fere ve AmerilıaJa tla -'ita 
prermp sa)'an bir laiilrrintet İf 
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Filhaltilıa baPnlıü malaalaa
lıGrlann I nıiltereai bile Domin
yon/arla olan ınünaebeti yüiin
Jen ".,,Jlau., laer pye tcrcila ~ı· 
mektedir. Harp luJJııntla bir ka
rar almalc bütün Dominyonların 
mauolalıatine baflıJır. F aht ma· 
laalaalıtirlann ılefil Je 1talk c~p
heıinin lngilferm 6a mlha Jaha 
lıatirme yoltlan tatmaya mrıldedir 
bir cilaa gyılabilir. 

Amerih ipn rle oaiyet aynı 
ıelrilJeJir. 

"Hallı cephelm 6ir1ifi,, sulhun 
anti ltlfÜI luır,,P faaliyete karp 
)'eSGne rarantUi olar. 

Sadri !rtem 

YA7.A N~ KADU\C•N K.Al=L.I 

- 30 -
Ctuu Kar11yaka • vapurunda ealdai 

ten değildi. önce büyilk annesile 
• annesinin arasında oturmuf, aon; 
tvini'n yanına gcçmlıti. Daha aon

htı genç kız daha onların aralanna 
trtııtı. Aziz: onların bu konupnala • 

ltraıında Gülcrin kendisine baktığı -
'eamiı. fakat hiç atdımwruıtı. Halil 

ona, A vrupaya ve hele fU un • 
tiden buhrana dair sorgular açıyor-

e.nüz karanlık epeyce baamaımı oJ. 
beraber Karpyakaynın etektrilr

>'aıumıtı. İlkele önllndcki ıtık bol· 
un iki tarafmdan (Alay beyi) vt 

de) ye kadar uzayan dcktrik 
, bir inci dizisini andınyordu. 
beyu vUWarla evler ve buıt

traıı,an pmhklarla yetiJlilı1er bt-

aana. cWümsilyordu. 
Vapuru tıklım tıklım dolduran halk 

iskdcye çıJanata baflamııtı. takele ö • 
nünde, babalanm, kardq ve kocalarını 
beldiyen çocuklarla icnç kızlar, kadın • 
lar ve erkekler birikmitJerdi. Sucula • 
rın, pzete satanlann baiınıJan bu in· 
san kalabatıtının Jronuımaamdan çıkan 
oğultunun U.tUnde yilbeliyordu. 

Kıyıdaki yazlık ıazinoda bir radyo 
cramofon, Aılz:in o zamana kadar hiç 
duymadığı bir tarlayı çalıyordu : 

Siyah ipek mantolu, 
Beyaz beyaz yakalı ... 
Kalbim. kalbim çarpıyor 
Sana. sana bakalı ... 

Bu basit beate ve belki ondan daha 
basit olan .Bılerde bir cana yakınlık 

1 . nrdr. AsUsıı bofuna cftti. Nevin, Gil • 
1erfn ,..amel& ytlrllrbn Adse deneli: 

]. Adam babası gibi eski Yunan ve 
Utin dinlerile fazla mcıgul otmuı ve 
onlan aevmiıti. Diğer taraftan, devri • 
nin tesiri altında kalarak, romantikti. 
Kendiainin anlattığına göre bir gece bir 
rüya görmÜJ: Büyük annelerinden biri 
karpama çıkını§ ve putperestliği hıra • D 1, AI d ? 
karak katolik olmaaıru iatcmig. Bunun on JUan man mıg 1 
ilzerinc JuJictte Adam katolik oluyor. Berlinden bildirildiğine göre Karve 

Madam Adam•m on dokuzuncu as· ismindeki bir köyün kilisesi yanında yer 
nn sonunda ve yirminci aann baflann-
da Fransız edebiyatında çok büyük te
siri olm.uıtur. Bunda en büyük rol oy
nıyan eserlerinden ziyade, tesis ve ida
re ettiği "Nouvelle Revue" <Yeni mec
mua) olmuttur. Burada Madam Adam 
bir çok yeni iıtidatlarm inkipfını te -
min etmittir. Guy de Maupaıaant'ın J. 
H. Roıny'nin Leon Daudet•nin, Jean 
Richepin'in bir çok eserleri bu mecmua-• 

den bir mezar taşı çıkarılmIJtır. Bunun 

üzerinde töf!e yazılmaktadır : 

"A. Albert W ... , 20 tubat ısa de 

öbnüttür. Bu tat kö,.de kendisini sevon 

:yİnnıİ Pl'f kız tarahndıım dİllİbDİftir.,, 

Bu hakikatlr yirmi kızm kalbini ça
lan Albcrt meıhur apk Don Juan mı Jdi 
acaba? 

- Bizim ıarkımızdır bu ... Karııyaka Jcdiği ümitler kmlmıttı. Halbuki onun 
prkısı... kendi kalbinde, öncelini hatırlayamadı • 

Gillcr de bu prkıyı beğenmitti. Hat· iı bir zamandanberi yerletmit olduiu
tı §imdiden mıntdanarak ıöylcrnece na, onsuz mes'ut olamıyaciğlna biç ıüp-
baıtamııtı. hesi yoktu. 

Şarkı devam ediyordu : Kendisini avuttu: 
Hem cakalıam, - Girdiğimiz yeni muhit bizi biribi-
Biru da fiyakalL. · rimize yaktaıtmnağa yardım edecek • 
Ne yaman ıeysin. ne yaman ıcyain. tir. Eğer tanımıt olaydı herhalde 6yle 
KatfIYakab... . yapmazdı ... 

Az:ize gSre, siyah ipek mantoyu çı- Aziz baba evini bet yıl <Snceye göre 
brdıktan sonra bunun sözleri de, mu- beş misli daha düzgün, güzel ve iyi dö· 
aildai de sanki ıu Güler yüzlü genç kt • ıcnmit buldu. Bunları gördükçe baba . 
zı anlatıyordu. sına ka11ı olan takdir hislerinin gittik-

Kıyıya vuran datgacıkların beyaz ve çe arttığını görüyordu. Her memleke • 
ince köpUklcri Yahboyuna bembeyaz tin kontenjan ve Kliring gibi 
bir kupk çekiyordu. Denizin kcnann- iıimlcr alan usulJer altmda bin'birlerinc 
dan uzayıp giden caddede, beyaz bal • kapılannı kapadığı, dünya mallarının 
kontu evlerin. viJlllann önlerinde. bin· puaraız kaldığı, alıt veritin yüzde yet
lerce kiti vardı. Uçcrlik bcşerlik grup- miş azaldığı l?tı yıllarda apiı yukarı 
lar halinde kolkola ve apft yukan ıi - herkes gerilemit. fakat Remzi Bev i1er
dip geliyorlardı. Guinotar, kahveler, temiıti. Aziz bunu kendisine örnek tut· 
sinemanın 8n0 daha blabalılctr. Ora • malıydı. Zaten Rem.zi Bey her zaman 
Janta da batb prkılar çalınıyordu. ~ylc derdi : 

Aziz, baba evinin buJund'f fU ve ço- - Her nesil kendinden sonraki nn-
cukluğunun rcçtiği bu yeri Avrapada 11 daha Deri ~3ti1rmele. kendinden an. 
gördilğU en ıGzel yerlerden daha cana celci nesilden ile:i gitmde çahpnalr • 
yakm bu1uyordu. Yalnız f>lr OzttnttkD dır. Babaanu l!eride tnrakmıyan oful 
vardı: btanbutda vapura binerken kur- için bu ha! nele afırdır . 
dulu hulyalar brarmıf, Güler için bea- Bet J!l hce 1maJap cittlli odama 

Gülünç 
büyüklük 
Gaetelerin okuyuculara ver

Jilrleri sütunlar oar. Melıtuplar 
buraJa çılıar, gwi Jertler biır• 
Ja Jökülür, elin göremiyecefi fC'Y
ler baraJa ~ığa vurular. 

Ben, •anıyorum, iti gazeteler, 
bu ıütunltJTı a.yınr/ren töyle Jiifürı. 
müfierJir: "Ne ltaJar ke•kin tliir
bün kullanıalı, lıulağımız ne lıtaJar 
Jelik olsa, gene eremiyeceğinıU 
sırlar önümüzü perJeliyecek. Bari 
kentlileri aöyleainler. Bu tle telt
lerle devlet araında elçilik eJ~ 
lim.11 Yani bu sütunlar, batlıal• 
nnı Ja ilgiliyen ıaltıi Jertlerin lto
naıulacağı yerlerJir. Fakat böyle 
iyi f,ir JüıünÜf ve ince bir Juyp 
ile aynlan lıürlÜlertle çok kere 
pek özel ıeyler görünüyor. Kimi 
lıaynancuını çelıiftiriyor, irimi~· 
larını hangi renge boyana, Jalt11 
yo•ma olacağım soruyor; irimi 
karuıntlan, kimi lıocasınJf2tl yah 
nllıiyor. 

DediltoJu, gönül atqinin yd· 
ptueıiJir. Dünyanın bet on ağır 
bcqlısı föyle bir tarafa bıralnla
calı olurıa, ltemen laerlreı ban
J an lıOflanır. Gtuetecilerin çİ&· 
JilJeri nnrr JııınJaki mekhı~lcrra 
yer verrr.eleri Je bundan ötürü ol· 
ıa gerek. F alıat ıunu Ja aöy/İy• 
yim, ki bazan bu ıütunlartla ger
çekten ü•tiintle tlurmafa deler ya

zılarla lıarıJaııyoruz 

Nitekim ıimtli HABER tle böy· 
le bir mektup okuJum. Bir re~ 
ku, lıentlmni bir baıka pzel af· 
runtla bırakan nifanluınJan •ızl• 
myor. Katlınlılt prurunun ita,... 
Jığını, bu yaranın kapanmcuı için 
o oelaazı teJırar ele geçinMkte11 
lHqlıa çare ltalmatlıiını .öyliiyıw 
ile sonra: 

-Ne yapayım?. 
Diye aoruyor. Zaoallı atlam, · 

iki ııüel ve yamuk tliiıman ar• 
srmla bir nper gibi e/Jen ele ı~ 
Jurnın. Bu, belki ii~ taralı J11 
nra ile memnıın etler. F alrat fd 
kısın aklına ne buyrulur?. Sevwi· 
yi, katlınlıfı, evi, aileyi ba, ne 
biçim anlaYlfhr?. Ortağına lıarfl 
ü.t •elmek uğrunJa, kenılini tepen 
ıoysuuı yeni ba§tan elini uzat· 
maktan çekinmiyor. Bu çürü• 
temellerin iUtüne lnırulaealı sar· 
talı ratı altınJa yann bir Jr~ arır
mz yavruyu sürüntlürmelıtna 

Korlamıyor. Kibrinin hıncım • 
S. Gezgin 

(Lütfetı .ayı/ayı çeviriniz) 

yeniden ve bır ıenç aaanun ihtiyacına 
ıöre dötcnmit olduğunu gördü. Onuıa 
balkonundan ilerilere baktı: 

Deniz durulmağa baılıyordu ve M>l• 
gun bir ay ıtığı altında beyaz bir yu 
rüyasına dalacak gibiydi. Karııda, Kor· 
don boyu, Kadife kalesinin dibindeki 
yamaçlar, Değirmen dağı ve Yalıboyu. 
battan bqa JJık içindeydi. Sanki gök 
yüzünün en sok :fıtdızh ve en giizcl bir 
parçaar, olduğu gibi denizin bu kıyı11na 
ve bu sırtlara inmitti. 

Denizde sandallar dolaı~ordu. Ya • 
ruk bir acı yamk bir p.rkı a(Sylilyor vı 
bir mandolin ona arkadatlık ediyordu. 

Salona inerken dıpndan bir piyano 
sesi duyuldu. (KatfIYakab) yı çalıyor· 
du. Fıtnat Hanım Azize baktı. Onun bu 
çalgıya bpılmq gibi dalcm olduğunu 
cörmüttil: 

- Gillcr çalryQr ... 
Sonra kendi kendine söylenir gıbi 

Dbe etti : 
- Ne becerildi kız! Hemen bir du • 

yuıta çıkan.erdi. Gevezeliğine de hiç 
diyecek yok ama ... 

Aziz annesinin yüzune baktı. 3u ba· 
kqiJe sanki: 

- Sözilnü tamamla ı 
( A1'ka.st t;Or) 



~-- Troçkizm -1- Tethişçilik - Faşizm i lngiliz gazetelerindekı tafsilA -
Dünkü posta ile gelen 21 ağust0& ta

rihli izvestiya gazetesi, Staline suikast 
yapmak istiycn ve muhakemeleri neti -
cesinde kurşuna dizilen tebhitçilerin 
muhakemel~ri hakkında çok geniş taf -
silat vermektedir. Gazetede şu manşet ı 
göze çarpmaktadır: 

"Büyük Sulinin hayabm koruınU 
için Sovyet milletleri muazzam bir du
var gibidir. Ve dünyada bu duvan de
lebilecek hiç bir kuvvet yoktur.,, 

Ayni gazetenin baımakaleıinde su -
ikastçılann gayeleri, kentli ifadelerile 
''tahsi iktidar hını,. diye tavsü edil -
mekte ve Stalin yoldaşın bundan bir kaç 
sene evvel Troçki:ımi ''komünizme, Sov
yet devletine ve Sovyetlerde sosyaliz -
min kuruluşuna kal"fı mücadele eden 
aksi inkılapçı burjuvazinin pişdarlığı,, 

diye işaret ettiği yazılmaktadır. 
Makalede son olarak: 

"Troçkizm + Tedhigçilik = Faşizm!,. 
denmektedir. 

B~KAEFE GöRE 
''lzvestiya,, da okuduğumuz muha -

keme tafsilatına gelelim. Burada kur -
§Una dizilmiş olan "Bakaef., den ıu su
retle bahsediliyor: 

''1932 senesinde Zinoviyef ile Ka -
menef komünist fırkasından çıkanlmıı· 
lardı. Bakaycf'in ifadesine nazaran ken
disi işte bu andan itibaren Zinoviyef'le 
Y evdakimofla, Koklitle, Dreyserle te • 
maslara baflıyor. Ve tedhit hareketine 
ıeçmek için karar alınıyor. 1934 sonba
harında faaliyet son haddini bulmuştur. 

1934 birinciteşrininde Kamenef'in ri
yaseti altında Moskovada Staline ıui -
kast yapılması kararlaştrnlmıttır. Sui • 
kasta teıebbüs edilmiştir. Fakat akim 
kalmı§tır. 

Bunun üzerine faaliyeti Leningrada 
geçirip orada Kirof'u öldürmek planı 

kuruluyor, Kirof'un ölümünde Baka • 
ycf, Kamencf ve Zinoviyef'in emrile fa
al bir rol oynuyor. GözcUIUk vazifesini 
üstüne almııttır .. 

Reis Bakayef'e soruyor: 
- Tedhigçi merkezin hasından ol

duğunuzu itiraf ediyor musunuz? 
- Evet .. 
- 1932 de Stalin yoldaıtı öldürmek 

için teıtkilat yapmafa giriıtnz, öyle 
mi? 

- Evet ... 
- Bu suikastı tahakkuk ettinııek için 

elinizden geleni yaptınız. Ve eğer mu
vaffak olamadınızsa bu sizin beceriksiz
liğinizden dolayı değildi, değil mi? 

- Evet ... 
YEGANE GA YEMiZ iKTiDARA 

GEÇMEKTi 
Kamenef'n ifadelerine nazaran sui • 

kastçı hareket kendisi, Troçki ve Zino
viyef tarafından teıkilttlandınlmıı -
tır. Kamenef verdiği ifadede ıunlan aöy 
lemittir: 

- Şu kanaate gelmittim ki fuka ve 
fırkanın idarecileri memlekette muzaf
fer olmuıtlardır. Çünkü onların takip et· 
tiklerini siyaseti kütle kabul etmit ve be· 
nimsemiıti. Fırkanın içinde bir ikilik çı
karabilmek ümidimiz de botuna gitmit· 
ti. Hesaplanmız Rikof, Buharin .e 
Tomski"nin meydana getirdikleri ai 
cenah grupunun faaliyetine dayanıyor • 
du. Fakat onlar da sağ taraftan yaptık -
Jarı muhalefet. dolayısile idareci mevki
lerden atıldılar. Böylelikle son kosumu -
zu da kaybetmiş olduk. 

Artık bizim için takip edilecek iki 
yol kalmıştı. Ya fırkaya ka?Jı ~vıa et
mekten vazgeçmek, yahut bu kavgayı 
artık hiç bir suretle kütleye güvenmek
sizin devam ettrmek: yani ferdi tcdhi • 
ıe baş vurmak. 

Bi.% ikinci yolu tuttuk ... 
NASIL ANLAŞMIŞLAR? 

Kamenef bundan sonra Troçkistler • 
le nasıl anlaştıklarını anlatmaktadır: 

- Troçkislerle temasa geçtik. Smir -
nof'un Mraçkovski'nin çok faal Troç • 
kistler olduklarını biliyorduk. Smirnof 
Troçki ile temasta bulunp ondan 
euikast için direktif · almııtt. Gayemiz 
sadece iktidara geçmekti. Yoksa baıka 

bir siyasi, içtimai procramımız yoktu. 
iktidara geçmek için İle Stalini ve ar -
kadaşlarını öldürmek yegane çare idi.,, 

SADAKAT YAZILARINIZ YALAN 
MiYDi? 

Kamencf'in bu ifadeleri üzerine mah
keme reiıi, onun 1933 te yazdıfı ve fır
kaya sadakatini ifade eden makaleler 
hakkında şu ıuali soruyor: 

- Sizin 1933 te yazdığınız ve fırkaya 
sadık olduğunuz makaleler için ne diye
lim? Bunlar sadece bir yalan mıydı? 

Kamencf §Öyle cevap veriyor: 
_.Yalandan da beter .. 
- Dalavere mi? 
- Ondan da beter ..• 
- Yalandan ve dalavereden beter! .. 

ihanet mi? 
- Evet doğrusunu buldunuz!. 

Mahkeme reisi bu sefer Zinovyef'e 
soruyor: 

- Maznun Zinovyef siz de bunu tas
dik ediyor musunuz? 

- Evet ... 
Bundan sonra Kamenef aynen §Unla

rı söylüyor: 
- Yalnız şunu itiraf etmek isterim 

ki, önümüıe sosyalist devleti kuvvetten 
düşürmek, bozmak gayesini koyduktan 
sonra kullandığımız kavga usulleri de 
bu gayeye uygun aşağılık usullerdi... 

Bunun üzerine mahkeme reisi di • 
yor ki: 

- Demekoluyor ki. fırka idaresine ve 
devlete kartı yaptığımız mücadelenin 
sebepleri sadece ıahsi iktidar ihtirasın • 
dan başka bir 1ey değildi. 

- Evet, bizim grupumuıun gayesi ik
tidar ibtiraaıydı... ,_ 

- Bunun içtimai herhangi bir mef -
kQ/e ile alilcası olduğunu görmüyor 
musunuz? 

- Alaka sadece inkılipla aksi inlall
bın aruındaki münasebettir. 

- Demek ıiı: aksi inkılap tarafınday
dınız? 

- Evet ... 
- Demek siz sosyalizme karşı mil -

cadele etmiş olduğunuzu tasdik edi -
yorsunuz? .. 

- Biz, memleketi sosyalizme götür
mekte olan devlete ve fırkaya karşı mü
cadele ettiğimizi pek ili biliyorduk. 

- Demek oluyor ki siz sosyalizme 
düımandınıı ?. 

- Siz bir tarihçinin ve bir müddeinin 
çıkaracağı neticeyi çıkarıyorsunuz ... 

ZINOVYEF'IN ANLATTIKLARI 
Zinovyef, sözlerine l 932 aencainde 

Troçkist ve Zinovyefiat merkeıin nasıl 
kurulduğunu bikiye etmekle ba1ladı ve 
Troçki ile kendi arasında hiç bir zaman 
bir noktai nazar ihtilifı olmadığını ve 
vaktile de bulunmadığını kaydetti ve 
söılerine töyle devam etti: 

"l 5 inci kongreden sonra Troçki ile 
aramızdaki noktai nazar farla, Troç • 
kinin Kamenef hakkında ve benim 
hakkımda "ihanet., tabirini kullanması 
üzerine ba§ladı. Hakikatte de küçük bir 
zikzak yapmıttık. Fakat Troçkiye kar
!• o zaman da biç bir ihanette bulun -
mut deiildik. Ukin tabi bulunduğumuz 
komünist fırkasına ihanet etmiıtik.,, 

Biz, 1928 deki 15 inci bolıevik kon
gresinden sonn, bu komünist f ırkaıı -
na şu veya bu suretle ihanet etmeden, 
ne bir adım atabiliyor, ne de bir s8z 
aöyliyebiliyorduk. 

ı 928 - ı 932 arasında Troçki ile bi
zim aramızda hiç bir hakiki fark mev
cut defild~ Ve itte bu sebepledir ki, sis
temli bir surette tedhitçiliğc doğru sü
rükleniyorduk. Sovyet hükiimetinin kar 
ıısına mUtkülit çıkmasını ve bunun 
büyümesini bekledik. Ta ki, biz, ortaya 
çıkıp faaliyete geçebilelim... Müttehit 
bir cephe halinde ortaya çıkmaiı um • 
duk. 

''Bu esnada sai ve kendilerine ıol 
diyen muhalif ıruplar benimle ve Ka • 
menefle münasebetler tcaisine uğraıı • 
yorlardı. 

"Amele muhalefeti .. denen cereya • 
nrn bakiyeleri de bize geldiler. 

zavallı miniminilere pelrtirmefi 
hak bellemİf. Bu kız, tlütiinmüyor 
mu, ki böyle uçan bir erlıelıle 
nifanlanmak uçuruma sarlımalı. 
evlenmek ise yuvarlanmalrtır. Büs
bütün batağa saplanmadan kurtul
duğuna ıülıretleceğine, belaya 
dört elle M1Tılıyor ue bu çılıınlığa 
Ja "izzeti neli•,, atlını takıyor. Neı 
-=ı·· 1.;: • .::ı.ı··1rr •--llllS U'lı&llUUll •••• 

S. Gezgin 

Şliapnikov, Medvedev, bunlar ara -
ıındaydı. Kendilerine sollar diyenler de 
Lominadıe, Satslcin, Sten ve diğerle • 
riydi. Keza, "lndividual" <yani ferdi • 
yetçi) denen gruplardan da bin mUra • 
caatlar oluyordu. 

1932· senesinin sonlarına· doğru anla
dık ki, fırka ve merkezi komite, mem
lekette zuhur eden müıkillitr mağlup 
etmektedir. U1rin biz hcpimb bu sı:-a-

da merkezi komiteye ye Staline kartı 
nefret ve kinle meıbu bulunuyorduk. 

"Şuna emindik ki, devletin idaresi 
bir elden diğerine geçmek icap ediyor-

du. Ve bu el bizimle beraber Troçkbıin 
eli olmalıydı. Bu ahval dahilindedir ki, 
benim Smirnofla mülakatım vukua geldi. 
Şimdi o buradadır, beni ekseriya, haki
kati söylememekle ittiham ediyor. E
vet, ben sık sık hakikati gizledim. Ko
münist !ırkasile mücadeleye girittiğim
denberi bu yola sapmağa mecbur ol
dum. Tıpkı benim gibi, S:nirnof da bol· 
ıevik fırkasile mücadeleye kalkı1tığın
danberi doğruyu söylememektedir. 

Kamenef 
Mahkemede şöqle söyiüqor: 

Lakin aramızdaki fark ıudur ki, ben, 
ıu ve kat'i dakikada bütün hakikati söy 
\emeğe karar vermiı bulunuyorum. Hal· 
buki o, anla§dan, başka kararlar ver
miı vazi}'ettedir ! 

haini o·arak 
çocuklarım Stalin'ın 
takip etmelidir!,, 

" Bir vatan 
Karım ve 

yolunu 

öıüyoru 

Mahkeme reisi, kendisine soruyor: 
- Şimdi söyledikleriniz, artık kat'i 

·.,.,1.:tcatler midir? 
Zinovyef: 

- Evet ... 
Reis: 

Sovyct devlet ricaline ve rejimine 1 
ıuikaıt tertip etmit olup idam edilen 16 
suçludan bilhaua Zinovycf ve Kamene
fin idam hükümlerini yemeden ağlıya -
nk itirafta bulumnalannı ve müddeiu
mumi Vitinaki'nin tedit ittihamını Moı 
kovadan, lnriliz gazeteleri muhabirleri 
ehemmiyetle bildirmektedirler. 

- Unutmayınrı ki ıs - 16 klnunu 
.ani divan harbinde muhakeme edilirken 
de, yine böyle kat't surette hakikati 
söyledilinizi bildirmiıtini.ı. 

Zinovyef: 

Bu cümleden olarak dünkü posta ile 
gelen "Morning Poıt", "Daily Expresı" 
•Daily Mıül» ve "Daily Herald" ıazete

lerinin Molkova mahreçli yazılanm mez 
cederek karilerimize bildiriyoruz: 

- O tarihte bütün hakikati söyle· 
merniftim. 

Reis: 
- Söylemedim diyorsunuz. Fakat o 

zaman hakikati aöyledilinize dair temi
nat vermittini.ı. 

Zinovyef, ifade vermekte devam et
ti. Ve 1931 senesinde SmirnoOa konut 
tuğu esnada, Troçli:istlerle Zinovyefçile 
rin "tedhit eaa11 üzerinde,, mutabık kal 
dıklannı a6yledi. "Bu da Troçkinin 
direktifi ile oldu.,. Dedi ve ilave etti : 
"Smirnof bu noktai nazara tamamile 
kanidi. Onunla mutabık kaldı ve bu 
fikri katiyetle müdafaa etti.,, 

iLK SAFTA STALIN! 
"Biz Smirnofla rııüteaddit defalar 

buluşarak, tedhiş için kullanacağımız 

adamları seçmek hususunda görüştük. 
Hatta kimlere karşı tedhiş yapacağımı· 
zı da liste halinde tesbit ettik. tık 
safta Stalinin ismi geçiyordu. Sonra 
Kirof, Voroıilof ve fırkayla hükumetin 
diğer reisleri ... Bu işlerin kuvveden fii. 
le çıkarılması için ''Troçkist - Zinovye
fiıt tedhişçi merkez,. ihdas olundu. 
Bunda rehberlik vazifesini ben, görü • 
yordum. Troçkistlerden ise Smimof. 

Reit: 
- Demek oluyor ki bu ifadeleriniz

den ıu neticeyi çıkarmak kabildir: Troç 
kinin Sovyet memleketlerinde belli 
başlı ınümessili ve reisi Smimoftur?. 

Zinovycf: 
- Evet. 
Reis: 
- Troçkiıt ve Zinovyefist anlat· 

manın esas ıartı ve düğüm noktası ted
higçilik miydi? 

Zinovyef: 
- Evet .. Esas mevzuumuz, Stalini, 

Kirofu, ve Vorotilofu öldürmekti. Fa
kat dahası da var ..• 

Zinovyef, bunun üzerine, 1932 sene· 
sinde Jlinskde bir toplaatı yaptıklarını, 
Zinovyef, Kamenef, Yevdokimof, Ba· 
kayef ve Karev bir araya ıelip tedhiıçi 
tefkilitın idaresini Bakayefe tevdi et· 
tiklerini aöylemittir. "Bi.% sürgüne git
tikten sonra, tedhiıçilik vazifesini Yev
dokimofa, Bakayefe' ve Smirnofa bırak· 
tık. Fakat bilhassa ümidimiz Smimof
ta idi. • işte Tomski ile anlaşmamız 
bu devreye tesadüf eder. Troçki ile iti
lifımııı kendisine açtım. Tomski bi
zimle tamamile mutabık kaldığını söy
ledi. Sürgünden döndükten sonra, ilk 
kararımız, tedhiş işini tehir etmek, ü
zerimize emniyeti celbettikten sonra, 
bu işe yeniden· başlamak oldu. 

O KADAR GiZLENMEK iSTiYOR
DUK Ki ..• 

O kadar gizlenmek istiyorduk ki. 
Kirofun öldürülmesinden sonra, "Prav
da., gazetesine teessürlerimi bildiren 
bir mektup ıönderdim. Fakat bu ba
sılmadı. Zannedersem Kamenefle Y ev
dokimof da ayni tarzda mektuplar yol
lamış. K&menef her halde benim taziyet 
mektubu yolladığımı biliyordu. 

Bundan sonra, Zinovyef, Kirofu öl
dürtmek için nasıl hazırlıklar yaptı· 

tını anlatmııtır. 

Zinovycf, Lurye (Emel) ile üç defa 
vaki olan temaslarını da mevzuu bah
sedip onun Troçkist olmayıp "konuş

tuğu müddetçe sözünden f aıistlik aktı· 
fmr,, lly!emlftir. 

Zinovyef, Stalini, iki defa il -
dürmek fınıtını aradıklannı ve muftf· 
fak olamadıklannı ı8ylemiıttr. 

"Bunlarda Reingotd ile Dreyaer kul-

Müddeiumumi Vişinski bu '"kudur -
mu§ köpeklerin., kurguna dizilmelerini 
talep etmigti. 

Suçlulardan Kamenef yanaklarından 
gözyaşları yuvarlanarak Troçki ve Zi -
novyef'in tesiri altında siyaseten nasıl 

döndüğünü anlatmıı ve o anlatırken din
liyenlerden bir çoğu da ağlamııtır. Ken
disi de "proletarya adaleti., namına 

"hemen idam edilmesini" istiyordu. 
Dedi ki: 
"Viıinski'nin hakkımızda idam ceza

sı istemesi tamamen haklıdır ve kanuni
dir. ölümden korkmuyorum. Hapisane
de olmak ve Sovyet Rusyanın terakki • 
terini hapisane pencerelerinden seyret • 
mek, benim için derhal ölmekten daha 
kötü bir ceza olur. 

Neı'eli, mes'ut hayatlarını harap et
tiğim karım ve üç çocuğum, bilsin ki, 
bir haini v~tan olarak ölüyorsam da 
onların Stalinin ve Komünistlerin yolu
nu takip etmesini isterim. 

Sovyet hükumetine ıunu tükranla 
arzetmeliyim ki, son on senedenberi be
ni Fransız ihtilalindekilere benzemiyen 
bir müsaade ile bağıııladı. Fransız ihti -
lali mahkemeleri Robcspiyer ve Danto • 
nu hiç geciktirmeden ıiyotinlemitlerdi. 

ölümden korkmuyorum. Verdiğiniz 
mahkQmiyet ce.ıaarnm tedit otuıuna 

dair yapılması muhtemel tenkitleri yer-
siz bulurum . ., 

Suikastçılardan Zinovyef ise, isterik 
bir eda ile kendini arka arkaya ittiham 
etmekteydi. 

Dedi ki: 
'' Liktfen ölmekte olan bir adamın 

sözüne inanımı bir adam ki tamamen 
nedamet ediyor. Ve tarihe, proletarya 

lanılmı§lardır., demi1tir. Zinovyef bu 
tcdhiıçi teıkilitta hususi katibi Bo~
danı kuliandığmı da itiraf etmiıtir. O 
da, Stalini öldürecekmiş. 

- Siz, Bogdanı Bakayefe tavsiye 
edip "Stalini bu 8ldUrür!.. demiıısiniz. 
Bunu da tasdik eder misini.%? 

Zino.,cf: 
- Ederim. 
Zinovyefin idamına sebebiyet veren 

ifadeleri burada bitmiıtir. 

1roçkin;n sögiedik teri 
Tomakynin intiharını haber almca, 

Troçkl Norveç gazetecilerine ıu beya
natta bulunm111tur: 
"- Tomakynin intiharı, tarihte bir 

yaprağın kapanıp bir yenialnin ~ıldı
ğmı anlatır. Komünist partinin siyasi 
bürosu ilk zamanlar Lenin, Troçki, 
Zinovief, Kamenef, Rikof, Tomsky ve 
Stalinden terekküp ediyordu. Lenin 
ölünce, partinin, Stalinden başka diğer 
beş azası tethiş cürmile itham edildi. 
Zaten Tomskynin intihan bu ithamın 
neticesidir. 

"Tomsky, Sovyet ittihadının en ıa
yanı dikkat adamlarından biri idi, v~ 
otuz sene proleter tabakanın ::n yakın
dan ve içten bir adamı gi:. · çalııtı. O
nun intihan ve Moskova mahkemesi
nin faaliyeti gayet sarih ıiyaat bir ma
na ifade eder: Komünist partisinin 
an'analan ve programile beraber mah
volması.,, 

Londradan bildirildiğine göre, Mos
koftda cereyan eden son mullakemede, 
taahhUtteri hilirına olarak siyasi faa
Hyette bulunduğu ,anlaJtlan Troçkinin 
Norvesteıı ayrılacaiı haber verilmekte
dir. 

diktatörlüğünün bugünkü 
bir düşmanı olarak gitmek 
yor.,. 
SMIRNOF HAKIKA Ti tTIRAf'f 

ÇEKiNiYOR 
Suçlulardan yalnız General S 

hakiki bir itiraftan çekinmiştir. 
hadisenin ''manevi mes"uliyetini.. 
ne ahyorduysa da. Stalini öldürmek 
nına iştirak etmediğini söylemekte 
aenedenberi mecliste olduğunu 
mekte idi. Bununla beraber aleyhint 
prlmatkı olan ittihamı "ne şekilde 
sa olsun,, kabule hazır bulundu 
ilave ediyordu. 

GöK GURLER GiBi ... 
işte bundan .sonradır ki müdd 

mumi Vitinski gök gürler gibi tedil 
tihamına başlamış ve ezcümle töyl• 
miştir: 

"Son saat } aklaşıyor. Vaktile 
saflarımızda bulunan bu adamları 

yıplanacak bir ikıbet bekliyor. Bil 
damlar sosyalizmin gayesine icap 
teslimiyeti gösterecek metanete 
değildirler. 

önümüzde, 
mücadelemizin liderlerine, Sovyet 
hadının liderlerine, dünyanın işçil 
karşı. tehlikeli, inatçı, ha§in. ve 
metsiz caniler bulunuyor. Bu b 
düımanlara hiç merhamet ıösteri 
melidir. Bütün memleket aubiytC 
hiddetle köpürmüı vaziyettedir. 

Bütün bu kudurmuş köpeklerin 
istisna kur,una dizilmelerini talep 
rim. Bu siyast katiller sosyetesi, bd 
tıcı hayvanlar, ana vatana kartı iti 
leri korkunç cinayetin cezasını ba 
ödemelidir. Ve Sovyet hü~ümetini 
kasından bıçaklamak istiyen bütUO 
tan hainlerinin Akıbeti bu olmalı.., 
LENININ KARiSi MAHKOM 

AFFEDILMERINI iSTEMiŞ 
Leninin kansı suikast suçluları 

Stalinle ıörilfmek isteınipe de S 
kendisini göremiyeceğin: bildimüttif 

Daily Express gazetesi Vaf§OVI 
habiri dt şöyle yazıyor: 

.. Leninin kansı bir vakitler k 
yanayana dövüımUı olan bu a 
afedilmfesini istiyen bir klirt 
Staline göndermiıae de, hiç bir har 
geçilemiyeceği cevabını almııtır.,, 

Bir diğer habere g8re, NorveÇ 
kumeti, bundan böyle aiyaat f 
lerde bulunmıyacaiına dair Troç 
tahriri bir teminat istemittir. 

Londra. 26 - Deyli Telgrafın 
kova muhbirinden aldıiı bir haber' 
re, suikast suçluları sabahleyin er 
polis müdüriyetinde idam ..... :·,._~, 

dir. _sı 
tdam emri son dakikada verillll"' 

zannedildiğine göre, mahkıimlar 
birer beyinlerine kur§Un aıkı1ara) 
dürUlmllşlerdir. 

iNTiKAM ALACACIMI 
Oalo, Z6 - Troçki, Motkovactf 

dam edilen 16 ki!i için 1unlan 
mittir: 

- Onlar idam edildiler. Fakat 
henüz yı1ryorum. Dünya tarihinill ifl 
dettiği en büyük cinayetlerden lı 
lan bu idamlann intikamını alael •• 

INGILIZ IŞÇl
0

PARTISI JtElr 
NELER DEMiŞ? 

Londra, 26 - Moskovaa. 
olunan 16 suikaıtçıdan 
lnıilia itçi partisi genel aekreteri s 
er Citrine cuetecilere demittir ~ 

"- Sovyet hükumeti, kuvve 
makta beraber, alicenap oldu~" 
ıöstermek ıibi ıerefii bir fıraatı 
mı9tır... . ,..w 

Mumaileyh İngiliz iıçi partİll"" ... 
sendikalann af ricalannı Sovy.A 
metinin reddetmesinden dolayı t 

terini bildirmit ve demittir ki: 
.. _ MevkuOardan Uıdclcri 

abndığını ve avukatlarının ya ..wl 
bulunmasına mlisaade editme4ir
len herkes bu neticeden bittabi 
olamaı: . ., 



<O•t 11anı l lllelM) 
Ve HiDt • A'Ynlpa sözleri olduju da 
taha.ktuk etmemll demektir" eledi. 
Ba cihetl Umin bUtt1n teraltine muva
fık bir surette tesiıı ettikten IOm& ke
Umelerin GUnet • Dil teorlaile tahlili· 
ne geçti. Ve töyle söyle41: 

"Gtı""§ • Dil teorisinin tahUlleri1&de 
her ameliyenin bir "ntçita,, i "e h6" 
"niçin., in bir "çünkü,, ri vardır. Ben 
Mıyik titislikle bu "niçitl,. Zeri 80tnrU§ 
ve Mpainin "çünkü,, Jeritıi bulup ka
lntl 6fmif adamım. B11rada da bu tah
lili ayni surette yürlltelim.,, 

Bunun ilRrine-GUnet ·Dil teorisi
nin bqhca ameliyeleri olan ana kökü 
ve dÜ§lllUt Vokali iade işlerinin ne gi
bi ilmi esaslara istinat ettiğini anlattı. 

Birer birer kelimelerin elemanlan
nı yazarak TUrk ve Yakut lOgatlanna 
mllracaat etmek suretile manalarını 
teabit etti. Bu tekilde gerek "filoıs,, ve 
gerek "IOfla,, kelimelerinin tUrkce 
(Ralaon = ep) ve bundan çıkan (fil, 
bil = ilim) ve (sap, AY = söz) ve 
(savak = ders) sözlerinden çıkmış ol
duğunu itiraz kabul etmez şekilde is
bat etti. 

Bu suretle A vnma lllmlerince eti
molojisi ka.ranlık olan bu kelimelerin 
özttlrkr.e olduğunu apaydın meydana 
koydu. 

Bnttln meaeleııln bundan ibaret ol
madığı terminolojide kullanılanlardan 
daha bir çok tabirlerin halis ttlrkçe 
olduklannı ili.ve ettt 

Arqtmna sonunda artık, "B"tldan 
aonra kiltür Aleminde kullanılat1 te
rimlerift eat18lan (Grek, Liffn) dir. 
Tiitkçe olatntular gibi bir 7canat.1tte 
devam edebilir miyiz',, diye sordu. 

A vnıt>a Lengüstiğine ele §Öyle bir 
eual 10rdu: 
· "-En mtıT~bul, en ""'tena uer16ri
•W.e mer.hul ı•r. karanlık 7calatt ttice 
a6zleri "'ıduı1.a•tı,. "e metl§elerinı giJB. 
tere ı lehxlerc lak.ayıt kalabilir misi
niz:'. 

Ah~et CeYR• Emre ana dili, oriji
nıtli kffvbolmua, ''atnız yazma ntıaha
lan dilnvanm hPr taratma yayılmıt 

İsmail Miiftalr Mayüonun tezi: 
Benden evvel tas söyliyen değerli bil· 

ginler, dil tetkik ve arqtJrıda yollumi 
yeni senıUı ve feyizli bir lfllda aydın· 
latan GUnct • Dil Teorisini vuih dil· 
lere dayanarak müıbet v:: ilml bir ıe~· 
ee izah ettiler. 

Etimoloji ilmint kuvvetli ve emniyet· 
li bir iddia ile giren Türk Jenisinin bu 
gürbüz bulutu yüce kurultayınız yo1ilc.: 
artık dUnya lengUıtik .ıteminde lltn e· 
dilmit bulunuyor. Uç gündenberi sevk 
ve alaka ile dinlenen teslerden aonra 
benim de aöz alıpm teorik reel ıtık 
lanndan faydalanarak baz, ima etüdle • 
rin aydınlatıcı ve öğretici neticelerini 
göstermek içindi. Bu etudler Teorinin 
tatbikatta tam, aarih ve l5tianaus suret· 
te mutabakatını ga.ter:n terimler ma • 
hiyetinde olacaktır." 

İsmail M Uttak Mayakon ille önce - il -
kelime.ini ele alarak ihticaç ve itimada 
salib me'hulerin bu kelimenin biribirin· 
den çok farklı ~etdiğini aöyledi ve muh
telif lehcelerdeld mana f&rklannı isal 
etti. 

Gerek bu kelimelerin, gerek • ilki· 
kelimenin tahlillerini ya~ Iamail Müt
tak, bazı etimologlaim Türkçe kelime • 
teri tahlil ederken ana kö• yanlış mana 
vermek dolayıUie kelimenia de manaaın.ı 
tayinde hataya dilftükbdni söyledi ve 
eledi ki: ' 

"-Türk dilinin dünya dillerine naa1 
kaynak vuüeaini gördültinü isab ve 
kelime wıaurtanrµn manayı tayinde ne 
p'bi roller oynadıimı tesbit etmeie mu· 
ftffak olan Günq - Dil Teorisi bir ta· 
raftan bu vuifeyi yaparkq, diğer ta· 
raftan Türk kelimelerine Yan1ıt mam 
ve~ yanlq metodlarla mücadele etme 
ği de kendisi için bir Al uret telakki 
eder. Bu, hem kendi vuifeainin selame
ti, hem de timin üfet ve aaaleti namına 
ihmali caiz olmayan bir vasifedir: 

tlinail Milftak Mayakon, Arap alim
lerinin yalnq mana verd;kleri buı ke
limelerin doiru izahlannı inaanlann a
tqi namı keafettiklerinl bah eden bu 
'l'Urk mitolojiaini anlattı. 

•• •• uncu gun 
Hatip e1ektl'ik ve yaltnk kelimelerinin 

kaklerini bqtmp bunlani& morfolojik 
bw1nmdan birbirlerinin ayD.i olclutunu 
isalldan sonra • otlamak · tıCSzüne ceçdi 
ve ilmi izahlanm ıu cümleJe,le tamamla· 
cb.: 

•'TUrke ve TUrklUie GUneı altında 
her hakkı layık olduğu her feyzi, her ni
meti, her kemali vermek amile uğrapn \ 
büyük baf, TUrkUn medeniyet, ilim 
ve irfan yollann<!a muhtaç olduğu' vuı· 
talan da gafletin ve haletin tahakkil · 
mUnden kurtarmağa ahJetmiıtir. 

Bu ahd bizim için en büyük müjde ve 
en büyük inan kaynağıdır." 

Bundan sonra başkan Varşova ilimler 
cemiyeti Şark şubesinden ve Napoli yük · 
sek Şark enstitüsünden gelen tebrik tel· 
graflamu okudu ve yarın toplanılmak 
üzere celseyi tatil etti. 
GELEN TEBRiK TELGRAFLARI 

Türk dili Kurultayı batkanlığma: 
Napoli Ali Şark enıtitüıtl tqebbU.ü

nilsü sempati ile karpbr ve aayinizde 
muvaffakiyet diler.,, 
"Varıova alimler cemiyeti Şark ıubesi 

·en iyi dQcklerini sunar,, 

Komi Sl}onlartla 
İstanbul, 27 (A.A.) - BucUn ilçUftcil 

Dil kurultayıtım umumi toplantıamdan 
evvel, GUnq • Dil Teorisi ve dil kar· 
fllqtınlmalan komisyonu toplannqtır. 

Bu komisyonda Profetar Ahmet Ce
vad Eıqre'nin 'ClUn okudulu ta etrafın· 
da flkiiler teati edi1mlt ve ecnebi pro 
fetarler de esas itibariyle tasvibkh olan 
kanaatlerini töylemiflerdir. 

lilrk Dil Kııramantlan: 
İstanbul, 27 (A.A.) -Türk dil Jmru

mundan bildirildifine göreı Kurultay 
üyelerinden bazıı.mm adresine mek • 
tup, telgraf, havale gelmiı ve bunlar, 
aahipleri bulanamadıiı için Dotmabahc;e 
postahaneainde kalmqtır. Adreslerine 
nıektub, telgraf veya havale beldiven • 
terin Dolmabahçe postahaııeaine mika • 
caatlan bildirilmektedir. 

eraaı Terra. • 
ESRAR/ 

Yeni Şerlok Holmes Aien Diksonun 
Hegecanh Maceraları 

Yazua: Arnaultl Galopln -ae- \'evıreL: V. (,. 

Kendiainl nud buldutumusu dü 
ıOııecek ve Klerana Terru hadiaeain -
denberi onu takip ettiğimize ve iti bü· 
ti1n teferruatiyle bilcfiiimize sahip ola -
caktı. 

Cinayetin iflendiii evde kendisiyle 
cöriiftiliüm anada edindiğim kanaate 
göre Cim pek seki bir adam dejildi. Bi· 
ru mar edince her tefi itiraf edecekti. 
Eve geldim. Yatap prdim. tam uyu· 
yacaiım saman kapı ~ IUt mt" i· 
~yeli: Bu vakit kim glebilkdi? 

Kalktım tabancamı aldım. Aplı 
indim. Kapıyı açmadan evvel yandaki 
pencereden baktım. 

Kapıdaki adam: 
- Açın. dedL Benim, llerkley. 
Mak Fenon'un klb'binin Haini ta-

Dlmlftlm. 
Odama girince llerkley amazuma 

vurdu ve: 
- GarUyorum ki •pa •ilam du • 

ruyonunuzl dedi. Skotland Yard'da li· 
si herkea 8lmilt biliyor. 

- Ne diyomuı? 
- Evet. Hattl cesedinis bu anda 

morcda bulunuyor. Yarın sabah dok • 
tor Pol fethimeyt ameliyenizi yapacak ... 

fiyeal olduğuna 
geleli. 

- Bana benziyen o adam birisi tara
fmdan mı öldilrülmilştü? 

- Hayır, bir kazaya kurban gitJDlt. 
ti. Bugün, saat dörtte Trafalcar mey • 
danından 1cçiyormu1-.• O aıra&ı kendi
sine çarpan bOyUk kurfunl bir otomo • 
bil çiğııemif... Otomobilin numaram a
hnamamıı. hızla uçup gİtmİf, polisler 
arkasından yetifememifler ... 

- Hayatımı bu adama borçluyum. 
ui.siın Merkley 1 Eninde sonunda bu o
tomobil beni çiiniyecekti. 

- Anlamadım? 
- Anlamıyacak bir ICY yok! Beni Ol'ıo 

tadan kaldırmak iatiyenler var ... Bun
lar ıece ı&ndils pqimi bırakmıyorlar .. 
Cinayetin lflendili evden çıktığım c8a 
ayni otomobil beni Portland meydanmoi 
da u kalan çiğniyordu. 

- Garip bir tesadüf eareidir, beUd. 
- Hayır 1 Evvelden dilfilnUp hasır • 

lanan bir ıey, bir suikut ... Sisi doef 
bildifim için, her ıey anlatabilirim. Ber 
ni öldürmek içn uiraıtıklannm e~ 
delili var. 

Sonra muanm cözOııü açarak Bel 
varda'• cönderilen mektubun tercUme
ainl çıkarclmı. verdim: 

bir kitaba hem.etti ve sözlerini eöyle -------------------------

"öliimUntlz haberini alır a1mu he
men koftum, cesedi g8reyim. dedim. 
Baktım: Şayanı hayret bir teY 1 Tama
men sisi karpnda cısrOyorum. llak 
Fenon da oradaydı. Çok mtıtee.ir gl
tilnGyor ve bu teeullribıi ~yor
du. Sisin için: 

- ftte. Bunu bir Hollandalıya t 
me ettirdipı. Aalı da burada. 

bltlr-1·: 
"Bıı kitabın en ori;ttuıl ve MAa 

1rtı1-wı'~ nilshtıl~rr 11flvflk Okyafto.rt• 
Atla denizine kndar ,,.,nı- g.-, 
bir rt-ıha ozen,.,, '=' Tark ıeıçelerfdır. 
B 1arnı Mtlm'e ben:lber, GtiMt • Dil 
f . . " ta1ıı·ı ntetodlarile mtltalecl-
3 ""' j 't'T'<?'ltı tl"lcllerinin i§tirüitri t. 
,. ~ .. , ederim. 

''TtlrkUn M'nesfne bir salrimizln 
··: •sraını h "tnn ederek bitiriyp~: 

lf~r'1c At4 r m.tıffiie ~ 
G 'r"' ''.1d6ft lçtP hef> 1Mm katMJ,, 

Ahmet Cevat Emreden IODI'& aös 
prof sör Bay Abdülkadir !nan'a ve
r''df 
C. ADDOLKADlR INAN'IN TEZi 

Bi'y Abdlllakdir Jnan'm tezi f(Syle 
hWl eclllebllir: 

"Gün·ı - Dil Teoriun: göre hiç bu 
kelime vokalle bitmez, ı;•utlak bir kon · 
10nla biter. Yani Yok..ı ek olmaz. Bu 
gı'bi görünen kelhneleri.-t sonunda ''t' 
konaonu bulUlllllUf ve müruru amanı.. 
apnmııtır. 

Bir çok keliıneler bu 'i" konaonu "b. 
Jr, c, y, v" konaonlanndan dönmüştür. 
Tilrkçede un, kuru, ulu, dan ıfbi ke· 
Jianelerde "i" nin dilttügü, "taY, bav" 
slbi kelimelerde "l" nin ''v,. ye ve Bey, 
•tı. cfbl kelimelerde "c" nin "y" ye 
dandUltl kllaik $ole mensup bilginlere 
ele ımJ\\mdur. Jl'akat baba, aba, ata cibı 
keliıDelerin sonunda bir konson olaca • 
pu klasik ekol batırma bile getirme • 
mlftir. Tllrtc dilindeki bu konaonu OU 
Def· Dil Teorisi kctfetti. 

Bu kqif etimoloji bakımmdan çok 
laemlidir. Bir çok kelimelerin etiınolo · 
jlıd ve bir çok kelimelerin ayni kakten 
pldliifti enc:ak bu ••v. k." eki kanu
alyle tayin edebiJiıU. \fneJA h0ma, U• 

may, oymak, omak, at.. oban burak, 
1lılnk· bura n saire kellmelerin aynı. 
~ reldlfinl bis ancak bu "V. + ~" 
eld kanuniyle tayin edfv.)l'Qa, 

•v. + K.,. eki lala~ Tlrk dlUade 
pDel bir Qaıun olduiu , (K.. + V. )IOD 
eti Ue biten yüslerce kel:menin tetJd • 
ldyle tahaklı:uk etmiftir. 

Banan'iabatı için bu tesde bet bil· 
menin ( 1 inci, aulasulu, çana • um, aJa. 
p, bala) kelimelerinin 'OQunda "i" Din 
clOftUIG muhtelif lehçe t1: dillerdeki ay 
nl blimelerill .;....da bir "g, k, y" kon-
8Clblannm balA ~dıfl göaterilmittir. 
"lıdncl,. kelimesinin nld teldi ••cinçu ' 
dur. Ba keDme Rua diline "yemçuı .. 
teklinde ıeçmiıtir. "Su_." kdimeainin 
tca 'lmollllODU Garp Ttlrkçeaindeld "yu
Jaf" kelimainde, ••çana• ve aanl kelime· 
lerlndelı:i son komon Altay lehçel~ -
deki laaak ve Çaptaycadald "Çanak'' 
lrelimelincle ctirWir. "Ahaça" kelimeaf • 
nin IOft konaonu İalavcadalıd Lopd ve 
lopk keHmelerinde, "Bala" kelimesinin 
tı0n konsonu Anadolu Türkçalndeki 
"Malak" kelimninde yapmaktadır.,, 

ıe:: • tes Bay 1smail M~ Kaya· tcU. O.yet aWca UJ*ftdıncı bir 
9'11 Tllrlrçeleri ihtiva eden bu tesden 
~ Bapn Bay Saffet 4nba Napo
tr 'fi Vaı.,ndan gelen tebrik teJcraOa· 
tim .. celıleyi bqln 14 de ... 
t.amak lsere tatil etti.. 

lspanyol jhtililcileri "Çok lıtiyatmsdı .. Bqma ceJecek • 
ler seldi...,. diyordu. Ben de, emin olun 
Sok mtlteellirdim. 

(O.ı,_. 1 lnri*J ) bildirilm~. Nota, 1ier tOrltl ha- - Bb1k olma, llerldey. dedim n e-
R.lo Tinto maden amelesinin tesllm diaelerin. önüne gçemeıt lan Amerf. lini aıktım. 

oldukları ve bllttln Huelva ayalettm kan gemilerine evvelce 1~ gelen ih· O 18rine devam eftl: 
ihtiWctlere bll'aktıklan haberi teey- ~larda bulunuJmamm da i8temekte- - faqt ~n ip anlamalda vek ge • 

Dt~ ~ -..allbi- dir'Iİ>AJü. lltallKOll...,UıDJ Mt .cikmtclim. Jıl.tyd'la beraber ıesirdiii • 
de pllldlrtWmtıe olduklarma dair Jlad KUllANDANLARI mis akp• llatırladım. Kıs. yemekte 
ritten 'VWi1en haber tekaip edilmekte- Bendaye, 'l:1 (A.A.) - San • Sebu- .Ue bemiyen Ye Stefem imninde bir a-
dir. tiende çıkan "Freııte Popular,, gazete- damdlıa bahaetmittl. tıte, bu aten ada· 

General Llano, hllkamet tayya.rele- ainin bildir4iğine göre, htlktlmet kuv· mm o olar.alı aklnna ıetdi. 
rinin bur bitaraf tehirleri bombardı- vetleri divanıharbi, 80ll zanW>lartla "Fakat, yine ıtlphe içindeydim. Mak 
man etme1erinl radyo ile protest.o et- yakaianan ui zabitlerden General M'.ua 
lniftlr. Bu "8hirler meyanmda Kurtu- ıera ile miralay Baaelga'yı idama mah· Fenondan kurtulur 1nırtu1mu hemen 
ba da vardır. Burada 22 kiti yaralan- kiUiı etmiftlt. idam htlkmU. bu abalı otomobile atladım, sise cehlim. Çok 
Dllfbr. infu olunmqtur. fUkilr, mi hayatta buldum. Pabt, in-

General, Marka1atlerin kafile kafile Ayni gazete, lladritte 15 asi sabiti- san aıtl olarak g6rdill8 bir adamı bira 
inaanlan idam etmelerini de protesto Din muhakeme netlcwdnde klll'IUll& IOIU1l brpamda bulunca ne tuı.f bir 
etmektedir. dizildiklerinl bildirmektedir. lıil duyuyor, biliyor mumnasl 

.. KRISTOF KOLOMP,, iSYAN ETTll•---~1111------11 -Hakikaten o adam sise o kadar ben· Dr. Mehmet Ali siyordu ki, Mavd'm yanılmıt ohmuna 
dofraau hak verdim. 

Parla, 27 (A.A.) - Paril Soir ga. 
zetemntn Salnt Nualre mufuıbiri, Xris 
tol Kolomp admdakl !spahyoJ gemhd 
mtırettebatımn 'isyan etmif okluğunu 
haber vermektedir. 
vermektedir. 

Bnlige mlltelıaa•uı - Adamın t1serinde bir teY buldu -

- HaJtt. Yalnıs bir anlhtarJa bir ta· 
banca çıktı. Bu da, aümm bir polia ha-

Klprlbqı B•fnlnl han Tel: 2lll l lar mı? 

Fqlat tayfalarla Marksist tayfalar 
arumda lir çarplfDl& vulruundan kor- ----~----------------------• 
kulmaktadır. Tayfa, yolculardan bir 
Jmmmm karaya çıkmuma mani ol
mQl]ardır. ~ muvaffak olm.111 
olan bir Amerikalı gaze~, tayfanın 

lstanbul Belediyesi ilanları 
-r~~:. =~apaetmit ol- Bir kilomna 4 lmrat 25 anma fiat tahmin ol.men Ye .,... depom 

FRANSA BiR KONFERANS icin il.- olan 50000 kilo bra Fs JUlaf apk elmill111eJ9 lıDDllalamf, .... 
TOPLIYACAK le ıününde ıiresı hulummdıimdm ebiltme 31 Aiaatoa 938 ......... sil· 

Londra, 27 (L\.l - Gaetelerin nüne na•d•'I*-· Şartnanie.i lenmm müdürlülGade s&UIGr- lete1diler 
eklerlal, lapanyol iNerine mllc!ahale kanunun tayin ettiti v~ Ye 180 lirahk ilk teminat melrleus WJa _.. 
edilmemesine alt tefe"'-tm allratıe tulJile ....... ,.wr.nlıa JUlh ..... mt 14 de daimi ~ ..... 
=~·lmesl ~u izhar etmekı. meW... (l) (?S6) 

Dally 4'elecraph diyor ki: 
l'ranla hUkftnıetl. ademi müdaha-

leye mlltealllk olarak yapılacak umu- Bahcıl.r müdürlüiü isin ye& ka• 
mi ltlllharııeyl mtıe.air bir hale ge- lem --'-= 
tırecelt en iyi çareleri araştmnak mak- _ _... 
aadUe yakında b'r konferanmı t.oplan- Eclmebpr llhhat medrnQw hu 
mata davet edllmeelnl tekHf edecek- tmı.c.k het türlü fit 
& J TemWik =-'-=-- lim olan 12 m ELÇiLER ~ .,.-.-

RE GEÇMEKTE DEV AK 1500 tane fitenk 
EDİYORLAR ZeJDeP Kamil dolum evinin mat-

Muhe··-... hedel .. t-ni-b 

36,75 

80 4,50 

90 8,75 

TolE)'o, 27 (A.A.) - Japon Domel bak, hademe ve lciler oda durirlan .• 
ajansmm b~~ göre, t8panya- nm tamiri 450 33 71 

Kerldey mektubu okudu, geri 'VW 

di. Sonra: 
- Evet, dedi. anlaf!liyor. Betai Ho 

prt'm aıtımtı meaeleaile ufra.aaama 
iatemiyenler hayatınıza batetmi"tleııdl.1 
Bu itte esrarenp bir ıey oldutuna 
ha ilk gtlDUnden anlalDJftım ama 
Jl'enon hldiaeyi pek idi bir cinayet 
bi görüyordu. Sonradan o da fikrini clh 
iiftlrdi ya. 

- Sabi mi? 
- E•et. Sonra bildilim bir nokta 

ki 6frenmelr sisin için faydalı olacak 
tır. HldiaeJi niçin ört bas etmek ._. 
diklerini bilyorumc Beta Hogart'ı 
yam Bron'un iSldflrclüjünll anlıldllll 

Fakat b8yJe bir cinayetle bir zabithi 
tlham edilmeli harbiye nezareti için 
,.. bir fİD olacaktır, delil mi ya? 

- Hayır, donum, yan1q hem de 
)'Ulllt. .. Vilyam Bron'u da öldürenler 
radıfım canilerdir. Demin ı&ter 
mektubu oku~ Göreckainiz ki 
da Vilyam Bron'dan bahaolunuyor. 
de nasıl? Onlar tarafından 6ldH" ı ..ı;·,ı._.liılıi 

oJdutuna- ıttphe brrakmıyacak te 

~a11r, uizim, bu zavallı ıenç 
li Hoprt'm katili delildir. Buna 
abat edebilirim. Çilnkii katili ~ 
nun. Şu dakikada tevkif etmek içli 
Da lrirtek delil lbmı, fazla değil. .. 

•'Elbette, o cUn Klerana Terrı 
çıktıktan sonra bot oturdı;tumu 
meninfs. Öyle ıeyler öğrendim kil 
•et. katilin kim oldufuna bllly 
Hattl nerede olduğu bile benim 
malam. 

"Hakikaten, hayatımda bafle 
hldiae ile ilk defa olarak ujra...,,,....iıılıl 

Bu h&ditenin arkumda bir alay 
var. Buı1anm tanıyonmı bile. 
yinlanna yaktipnak tehlikeli • 
ÇOnkB bu casuslar sizce de malGm 
o pdi cemiyete menaap bulunUWlll!_.. 
Bu cemiyet tnptterede her ıeye 
dit. Buctın meseleyi ört bu etmek 
yen harbiye nantbpdır. Yann, 
meydana çıbnldıfı aman, masum 
dutunu iabata çalıfmak için neler 
pac:aldar cörecekainiz. 

nm Tokyo elçial lıl.adrit htıkGmetlyle ' 
her ttırHl allkUDll kestliint ve milli- Fatih praj atelyeüle Balat atel- .,Fakat, katil adaletin 
~ Generallerle blrleftitini Ja- yeaindeki eleldrik w&,.tmı telbit kaça bile, Betai Hocart'la V 
pon btık6methıe haber ftl1blttlr _.,1__ __.__ __.____ Bron'un intfbmmı almak için ben . ~ .,._ .... , .... için yapı- .... 

.AlılER1KA NOTA VBB.Dt laak elektrik 1-.... 36,08 • 75 yapacatmu bilirim. 
..,. & _ .., "ŞiındlHJr, c1o1tmn. bUtGn bu 
T&llnrton. 'J:1 (A.A.) - AWerfk& 0 .. • ... _ • •=:Jetleri lladıit blly8k elç~ Yabrcla cpp en ~ 'D""*'*D bedelleri ,..m alan metaıme ft la • tuldal'mm arumsda kalam. Sis 

dt1rı dJt itleri be.kanma bir mint •Jll ayn puarlıp .......... ar. Şanlnamıleri eadin• .. hnin • tlmat ettinis, aırrmuı •ıtmıa. 8-
nota • Bu notada, htlkOmetin ele Prülir· Tamirat icin Wedi,. fen ~== YC .. Mmk .....,. lr .. "' diktim. A~ ~ 
hakild bir abloka nan ederek bunu tat l cera nem p ıemuu:n. UClll ... .-

blk etmeclJti takdirde A...uwmı isi· teldi olanlv hialarmda ı&terilen ilk temimt ....._ wp ~ bir it- Buftu 1tlti;onuıı. Fakat = ~:=ı ~b. ....... 1 1 938 _. aünl Mat 14 ele daimi •cii ı ım. bulea-k • kadar devam edlCelim-
pab bulun•eemı kdlıl ..,,..,.,, dlr. (iL) (718) ,,..,.,._.,. 
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Şirketi Hayriyede·n=.-tllii~ 'illlll ~ 
ij 
es 

enidoğan ve Esenkent istasyon !I 
binaları inşaatının eksiltmesi il 

Sabah ilk postalarıml7la Altınkum, Sütlüce Rumeli Kavl'ğı Anadolu Kavağı, Sınyer ve 
Beykoz ile diğer biluumu iıkelelerimiz için si dip gelme f evkalide yüzde elli tenzilatlı seferleti· 
mizin Köprüden hareket saatleri: 

lla7darpqa - Ankara hattının 504+490 ve 535+9~2 kilomet l!J 
"' eki y enidoğan ve Eıenke nt iıtosyon binalarının inıası ka 1 
zarf uıulile yeniden ekıiltmeye konmuıtur. j 

1 - Bu iki bina in§oatının keıif bedeli 24372.68 liradır. 1 
2 - İstekliler bu işe ait ıartna mc, proje ve sair evr'.\kı D. O 

.-.ıı.. .... "'ın Ankara ve Haydarpafa veznelerinden 122 kt.ı1t:f muka· '§ 

e alabilirler. ii 
3 - Eksiltme 3 ey!i.ll 936 tarihinde perşembe günü sllat IS de ~ 

Pazar ;ünleri 

Di~er günler 

( 
( 

( 

( 
( 

( 

ANADOLU CiHETiNE 

RUMELICIHETINE 

ANADOLU CiHETiNE 

RUMELICIHETINE 

SAAT 

6 10 

7 

6 20 

8 20 ve 7 lG 
Dadır. ada D. D. Yollar · 1ıletme Umum Müdürlüğü Yol Dairesi bina !! 

toplanacak Merkez Birinci Komiıyonunca yapılacaktır. ~ 
4 - Ekıiltmeye ıirebilmek için isteklilerin aıaiıda ya:uh teminat ' 
\'eJaiki aynı ıün ıaat 14 e kadar Komiıyon Reiıliğine teslim et 

Gösterilmekte olan rağb~l kartısında zuhurat postaları konulmalctaclır. \ 

olmaları lazımdır. Yen; Ese1 /er 
A-2490 sayılı kanunun 18 ve 17 inci maddelerine uyıun 1828 ... ------
ık muvakkat teminat. 

8 - Kanunun tayin ellili veıi kalar. 
Olimpiyat 
Oyunları C - Kanunun 4 ünrü maddeıi mucibince ekıiltmeyf girmeye 

" nıani bulunmadıjııuı dair imzaları tahtında bir mektup. 
D d 1 Ankara Gazi Enstitüsü muallimle-

- Bayın ır ık Bakanlığından muaı.ddak ehliyet Vf's·kası rinden B. Vildan Aşirin .. Olimpiyat 
S - Teklif mektup!arı ihale günü saat 14 de kadar mnkbuz mu· oyunları .. ismi altında mektep gençliği 
iHnde Komiıyon Re:aliiine poıta ile verilecektir. Pcsta ile gön için eski Yunan ol impiyatları ve Site 
·ı hayatını anlatan çok güzel eserini ga

rı c'ek teklif mektup~arı iadeli teahhütlü olması ve !l:hayet bu zetemiıde tefrika etmistifc. Sporeular 
t~ kadar Komiıyona eelmit bulunmeıaı lazımdır. arasında büyük bir alaka uyandıran 
Bu it hakkında fazla izahat almak iıtiyenlerin D. D '{ olları Yol bu e.cwr Volt<'r'den naklen dilimize c;evrilen tefrika suretile verilen Ka-
İreıine müracaat etmeler1. (484) (471) der romırnmın neşrinden sonra '"VA-
llubammen bedeli !0,500 lı"ra olan :,oo ton hurda do··kme 21 - KIT cep kitapları,, serisi;ıin ikinci ki

tabı olarak b~ılmış ve (lünden itiba-
- 936 pazarteıi gün~ saat 15 de kapalı 31arf uıulile Ankarada ren satışa çıkarılmıştır. 
re binaamda sabn alınacaktır. Genç okuyucularımıza tavsiye ede-

riz. 
Bu ite .girmek iıtiyenlerin 787.50 lirahk muvakkat t.eminat ile --------------

bunun tayin ettiii Yrıikalan, reıml ıazetenin 7 - 5 - 1936 ı 
3297 No. lu nüıhaaında intiıar etmiı olan talimatnam~ daireıin· 
ahnmıı veıika ve tddiflerini aynı ı'in saat 14 e kadar Koaıisyon 

lllnı•-ı 

lzmir fuarını ziyaret 
etmek istiyenlere 

Deniz.qolıarı i~telmesi miidiirlijiinderı; 
Beynel"1ilel lzmir fuarının açılm.a reımi 111ünaıehetile 

sergiyi ziyaret etmek iıtiyenlere kolayhk olmak üzere 31 A.· 
ğustos 936 pazartesi günü saat 15 de lZMIR vapuru lıtan
buldan kalkarak doğru lznıire gidecek ve fuann aç.ık bulun
duğu müddetçe lzmirde •iyaretçi lerin ikametlerine tahaiı edi
lecektir. 

Vapurda kalacaklarm ehven bir ıurette her türlü iıtirahat
leri dütünülmüt ve aeminin kara ile d\)ğru irtibatı temin edil
mittir. Vapurda yatmak ve yonıek iıtiyenler fiatlar hakkııtda 
İstanbul acenteliğiınizden izahat alahi1irler. 

Bu münasebeti~ lzmirde gidip de bir kaç gi.in kalarak 
dönmek istiyenlere kolaylık olmak üzere ağustosun 29 uncu 
cumarlcıi günü lstanbuldan kalkacak olan lzmir sür'at poataaı-

• liiine vermeleri lizımdır. 
Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme Dıa.beaintle~ 
Jdaıpqada Tesellüw: ve Sevk Şeflilinden daiıtılmak•.ıuhr. (557) 

BüyUk müsamer<' nın 31 Ağustos 936 paurtesi günü yapacajı avdet ıeferl bir de· 
1- BEYO<'.iLU 
ÇlçEQl operet faya mahsuı olmak Uaere eylüli:n 3 üacü perıembe ıünü ıaat 
2- Elektrikli 16 ya tehir edilmittir. 

Muhammen bedeli 27970 lira olan elektrik tel ve ""blo!arı 21 kukla 3 _ Monolo Fuan •iyaret etmek iıtiyenlerift k kela7hklardan iıtifa -
9 - 936 pNUteti tünü aaat 15,30 da kapalı zarf wıulile An· de etmeleri ilin ohaftv. / (627) 

ada İdare binaıındJa ıatın ab._acaktır. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıiiiiıii---.. ıı ~--··••••••••llll••••••lli••••ı,, 
Bu ııe ıirmek iıtiyen!erin 209'7, 75 liralık muvakkat teminat ile 

1tq4un tayin ettili vnika!arı, resmi g.szetenin 7 - 5 - 936 ıün 
7 No. lu .w.ı.a.ında inli.tar etınit olan talimatn..._ ·JaiıuiacM 

lınnuf veaika ve tekl;flerini aynı gün saat 14,30 a kadaf Komiayon 
•ialiiine vermeleri li.umdır 

Cenizyollarf lıtaobul Delterdarhtınd•n: 

Şartnameler 140 lru> uıa Ankara ve Haydarpap vezn41Je~inde ... 
lınaktadır. (558) 

Muh&mmen bedellerile miktar ve vasıflan atağıda yazılı (4) gurup 
lzeme hizalarında yazıh tarihlerde Haydarpaıada 1 inci İfletme komis· 
u tarafından açık eksiltme ile aa bn alınacaktır. isteklilerin malzeme 

alarmda yazdı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veaailde ve 
unun 4 üncü maddesi mucibince ite girmeye manii kanuni bulunma -

İtna dair beyanname vermeleri lazımdır. 

l•L•Tfı1RSI 
Acenteleri: KaraklJ - K.iprilbaı 
Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
•••Han telefon: 22740-•• 

/zmir Sür'at Postası 
İzmir Fuarının açılrnaıı mü 

naıebetile l:amire ıidip bir ka 
gün kalacaklara kolaylık c;lma 
üzt.re htanbuldan 29 ağuıtoı 
cumarteıi ıünü saat 15 de iz
mire kalkacak KARADENI Bu ite ait §Brtnameler ffvdarpaı ada 1 İnçi itlctme koaıiıyonu taraf'11-

paraaız olarak verilmektedir. vapuru yalnız bu sefere mahtuı 
1 - 2540 adet muhtelif eb'atta su teıviye !itesi, 150 adet yaaaı su tea· olarak dönütte lzmirden pazar 

, e !İ~i muhammen bedeli 1145 lira 63 kurut ve muvakkat teminatı lesi yerine 3 eylül partembe gü 
oı lira 25 kunıt olup 14-9--36 PQ&rtesi günü aaat 10 da nü ıaat 16 da kalkK&ktır. 

Kadıköy 

Feriköy 

Kadıköy 

Bayazit 

Samatya 

Oıküdar 

Ortaköy 

2 - 40 adet vagon için çerçeveaiz nt\lltatil ~a, 30 adet çerçeveli bi- 1~===::====(=7~0&=)==~ı ~ayna aıuhammen becWi 173 lira 45 lnuııı ve muvakkat teminah 131, ' Beyoğlu 
olup 14-9-36 pazartesi günü saat 1 O da, y k k t t 1 k 

3 - 140 adet muhtelif eb'atta dübl ıüt beyaz cam, 155 adet yetil, 50 8 acı a sa 1 1 
t kırmızı dubl cam, 13 M2 kırmızı ve yeıil idi bina camı muhammen arsalar Beyoğlu 

li 1250 lira 5 kurut ve muvakkat teminah 93 lira 75 kuru§ olup 14- Yakacığın en güzel yeri olan Sa-
6 pazartesi günü saat 1 O da, natoryom caddesinde gayet ucuz fi- F eriköy 

Caferaia niahalleai Moda eaddeıl ealci 
127, 127 mükerrer yeni 175, 177 aayıb 

iki dükkanın 24, 75 / 576 hi11eıi: 
Birinci kısım Eşref • fendi aokaiı eski 24 S 
sayılı ananın tama mı: 

: Caferağa Moda cadd eıi ealri 39 1•ai 33 sa· 
yılı arfanın 7 / 36 pa yı: 
Mahalleıi Küpçüler çıkmazı yeni 5 su•b 
araanın tamamı: 

Sancakdar Hayrettin mahalloai Demirci Os .. 
kiyan ıokaiı eıki 52 yeni 40 evin tamamı: 

ı Pazarpafı Karaman) ı ıokağı eıki 72 yeni 
7 4 aaydı evio 4 11 ~ payı: 

: Kabalak ıokak eski 1 8 ıayılı arsanın tama 
mı: 

: Hüıeyinağa maha ile si Feri diye ıokağı · eıki 
63, 63 mükerrer yeni 81, ~ saydı Ud ••in 
3 '8 pay lan: 
Hüıeyinağa mahl\lleıi Canbaz ıokak eıki S 
yeni 9 ıayılı ttvin 3 a payı ı 

Rum kilisesi Arka ıo kağı eıki 39 ıaydı ar-
4 - 2850 U demiri çekme boru 1 1 / 2 ve 2 pusluk muhammen bede • yatla satılıktır. 

Arzu edenler Şeref otel müste· sanın tamamı: 
1897 lira 50 kurut ve muvakkat teminab 14ı lira 35 kW'Uf olup 14-9 cirine müracaat. Kaıımpaıada: Süruri Mehmet ef•ıuli m•halleıini" Mev-

36 pazartesi günü saat 10 ela. (721) =============:!! levihane caddesi e-ski S4 ır.iikerrer 44 met. 
re ve 81 desimetre murabltaı arsanın ta· Halen Ankara - İzmir - Ankara arumda haftada iki defa itliyen KURUN Doktoru 

ır~'"rnyolcu trenlerinin 1 Eyhll 1936 tuihinden itibaren haftada üçe çı • Necaeddin Ataıanun 
......., ......... n trenlerin Ankaradan lzmire ew.arteai, Sah, Perteınbe gün· '!i 

· İzmirden Ankaraya P~, Pe~, Cumarteıi ıünleri harekete
eği ve yalnız Ankaradan Cum-11 esi, Sah günleri lzmirden Pazartesi, 

~tenıbe gün1eri kalkacak trenlerde yatakh vagon ve yemekli furgon 
undurulacaiı muhterem halka ilin olunur. ( 51 7) ( 549) 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 
Lllellde Tayyare apartımanlann

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

Kadıköy 

Ferikôy 

Muhterem mebusları davet 
dır . .... ._ __________ . , Oıküdar 

Atatürk köprüaünün temel atma fö:-eni 29--8--936 Cumarteai gü -
- yapılacakt;ır. latanbulda bulUBQ ve adresleri belli ohnadığuıdan dola· 
h ayn a111 davetlerine imkin b"1un adıjımqı muhterem Meb'ual~ 
'IÜD .. ı 15 de UR!<apam meydanı m teırif ederek bu törene onur ver -

Çiçeron Fener 

masnı: 

Caferaia mah.lleı1 Ou,,ardibi ıokaiı eaki .. 
yeni 1 l ıayılı 46 metre murabbaı ar•nın 
tamamı: 

: Birinci kı11m feri ca ddeti ealri ?4 yeni lZO 
ıayılı 103 metre vır 50 deıimetre murabbaı 
arsanın tamamı: 

: Selimi Ali mahallr~i Kahriıtan ıokaCı ea
ki ~O yeni l4 aayıh ev ve dükkanın l 6 
payı: 

Balat Kara1'aı mahallesi l,Jlemheci ve Mala. 
keme akı ıokalcları oaki 38, 40 yeni 7, 28 
sayılı dükkln ve ev ile yüzü olmıyaıı bir 

···l;ira Kr. 
nu.A -

118 

MO 25 

1500 

362 50 

1000 

\61 

1875 

356 25 

310 

44 81 

Z30 

ıss ıs 

140 

~ sayp ile rica olunur. (8) (7 57) 1 

Hitabetile bütün eski Roma ta
rihini parlatan Çiçeron'un bu ter
cilmei hali o zamanlann en yilkaek 
tarihçisi Pliltark tarafından yazıl

mıştı. Haydar Rifat'in kaleat.Ue dt· 
limi~ ~vrilen bu eaeri karilerimiae 

kıta arsanın yan payı: 800 

Denlzyolları işletmesi mUdUrlUğDnden: 
lduemlzce hurdaya çıkanlmq olan Gülnihal, Millet, Bülent, Füruzan 

~Humma vapurları 3 - E,IUI • 931 gijnü aaat on dörtte pazarhkla 
• Taliplerin "raiti öiı'Cl8D ek üwe her IÜD idaremiz levuım 

münAatlan. ( 659) 1 . ~ 

tavsiye ederis. 
Fiyatı 40 kuruştur . 

V AKIT kQtUphanesi. 

Yukarda yazılı mallar 4 - 9 - 936 cuma gün.il aaat on dörtte 
pefin para Ye açık arttırma ile satılacaktır. Sabt Hdeliae lıtilUUI 
düili ,,. yüıde bq faizli huiaıe tab-.illeri de kaJ.ul oha1911f. TalipJe. 

Satış yeri: 1 rin yüzde. y~di ~çu~ P91. akçelt!.~İai •a~ti nıuayyen.inclen evvel ya. 

J 
tırarak MıUa Eaal~ ıclaraınde mQteıekkıl sabı lloaıatJQB\ID& müra· 

- eaallan. (M.) (513) 



1 
uVNE ŞARTLARI 

Yıllık 8 aylık a aylık 
.ue.mlekeUmizde 730 dD 211 
Yab:ı.ı:lcı yerlere 
Posta blrllğine l 
gtrmlyen yerlere{ 

1350 

1'<0 

400 

Aylık 

ne 
1!50 

1~0 

Türklyenln her posta merkezinde KUl<UN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YER/: 
Ltt&Dbul. Ankara Caddesi. (VAKn yurdu) 

jldare: 24370 
l Yazı l§lert: 21•.lll reıefoo 

reırraı adreai: KUBUN utaııbU.1 

Poata kutun Na 48 
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DdN ... EVVELKi G_~N ... 

YARIN • • o • 

R c • '!.G 

'-~~-----

Ti İCI ·BÖYLE· ZENGİN·EDER· KUPONUNU ·5AKLA 
.. ~· .::;-.. ..... ~ . . .. -_,,.. ~ . 

SAVIN 
Halkır1ııza 

Şirketi Hay·riyenin bu 
mehtap için yap1nak
ta olduğu proğranıa 
a ·it ilanı Pazardan iti-

baren 'gazetelerde 
takip buyurunuz. 

. . . . . . . . . . '""-: 

Türkiye ._ 

Şişe ve Cam Fabrikalan 
Anonim Sosyetesınden : 

Normal tip piyasa malı tiıe, kavanoz ve benzerleri ıçın 

veTilen ıipariıleri kısa bir müddet zarfında karıılamak fab-
rikamızca mümkünse de hususi tip veya marka ile Cabrik<t-

1 
mıza §İfe sipariti vermek istiyen muhterem tüccar ve müs
tahzarat amillerinin lıu şişelere ait kalıpların - nevi ve hu-

Mevsimi geldi 

TÜRK ANTRASİTİ 
satış yerleri: 

Maden kömürü işleri T. A. Ş. 
Bahçekapı Taş Han 6 ncı kat. Tel. 21195 
Türkiye iş Bankası Galata şubesi, Tel 44630 
Adapazan Türk Ticaret Bankası, 
Bahçekapı Taş Han, Tel. 22971 - 22042 

GECEL ... GUNSEL - Kız - ERKEK 
Eski: ln!ıulap 

VUCA CLKC LiSELERi ~ 
su.riyetlerine göre - memleketimizde ihzar veya hariçten
celbi takriben iki aylık bir zamana mütevakkıf bulunduğun
dan, fabrikamıza hususi tiplerden geçirilecek her hana-i bir 

~ 
Kuranı ve Direktör U: Nebi oııu Hamdi Dikmen 

sipari§te kalıp tedariki için zaruri bulunan bu müddetin it:. 
:ı bara alınarak teslim müddetlerinin ona göre hesaplanması l~· Kayrt muamelesine ba,Ianmıttır. Cumartesi ve pazardan ba§ka her gün 10 - 17 araunda okula 

t t ı müracaat edilebilir. 
1 

j zım ge eceğini muhterem mü,terilt!rimizip dikkatine arzederiz. 
~m=m•mmm•am••E•••~•••••••a9 ••·------··-~Cai~oilu, Y~~~ray1ar-Tdefun: 20019---~~~~~~~ 

--- Hipl!otizma ~'r-= PARA 
Dün ve Yarın Kitaplanndandır ve Yann Kitaplanndandır 

.._ ____ F.iy.at•r•ı•oo ..... ku•r•u•şt•u•r -----ı Fjya tı 2 5 kuruştur 

~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~--~~--_./ 

KİRAJ..rn: EV 
Kadıköyündc Modada Mektep so

kağında Bomonti birahancsınin kar§ı 
sıraı:ıında 21 numaralı ev kiralıktır . 
Yedi odası, "" birinci ve ikinci katta 
mutfağı vardır. Hava.gazı, elektrik bol 

tcrkos suyu vardır. Vapur iskele~eine 1 
üç dakikalık bir mesafede ve tam Sahibj: ASIM US _ Vl\K~T M:t1'ııı•-' 
tramvay durak yerine yakındır. Gör-
mek ve k'ra"' ı icin Modada Bahariy~ N . 3 
caddesinde 53 ııunıarava müracaat e-

eırıyat Direktörü: ~dik A $c" n 

dilmesi. 


