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Dan:şment tezlerini okudular 
lllftt41da bir - -Dünya siyasasına 

top:u bir bakış 
ispanya hadiseleri: 

İspanyada ihtilalcilerle hükfimet ta
raftarları arasında kanlı çarpışmalar 

devam ediyor. Ancak bn memlekette 
dahili bir mesele şeklinde başlıyan bu 
lklücadele inkişaf ettikçe Avrupa sul -
hu i9n her gün biraz daha fazla bir 
tehlike geklini alıyor. 

Bunun sebbi şudur: İspanyol ihti -
lilcileri ile bu ihtilalcilerin galebesini is
tiyen meleketler Madrit hükfunetini 
Sovyet Rusyadan kuvvet alarak hare
ket etmekle, Moskova hükumetini de 
lapanyadaki ateşi körüklemekle ittiham 
.etmektedir. Nitekim Berlin hükumeti 
Alman tabaasma ve gemilerine karşı 

tatbik edilen muameleden dolayı Mad
rft hilkilmetini protesto ederk'en ayni 
zamanda Sovyetleri de bu hadiselerden 
ltıea'ul telakki ettiğini Moskovaya bil
dinniıtir. Bu suretle İspanyadaki ihti -
Wcilerin davası Avrupa kı.t'asmda fa -
!izm sistemi ile idare olunan memleket
lerin miltterek davası halini almakta -
dır. 

Buna mukabil Avruparun solcu mem
leketleri tabii olarak büyük bir hassa
siyet gösteriyor. Sovyetlerden başka 

Franaarun ve tngilterenin sosyalist teş
~anncla Madrit hükil'mctine karşı 
açık bir sempati hareketi &Öze çarpı • 
Yor· O kadir ki bu tilrlil tezahtlrat ara -
61nda evvelce Fas isyanım idare etmiş 
olan (Abdülkerim) in menfasından ka -
çınlarak Fasın İspanyol asileri idare -
Binde bulunan taraflarına gönderildiği 

duyuluyor. Şimdiki halde bu rivayet 
tekzip edilmişse de böyle bir zamanda 
bu tarzda bir rivayetin çıkması bile ma
tıalıdır. 

Devletler arasında bitaraflık mese -
1 esine gelince, filhakika Fransa tarafın-
dan ileri sürülüp İngiltere tarafından 

tasvip edilen teklife hem İtalya, hem 
Almanya muvafakat etmiştir. Bertin hü
k<lıneti Alınanyadan İspanyaya harp 
ınalzemelcri ve sliah gönderilmemesi 
için karar da almıştır. Bununla beraber 
Almanyada kuvvetli bir fikir cereyanı 

bilhassa son günlerde İspanya hadise
lerini misal göstererek A vrupada komü-
nizm tehlikesi bulunduğundan, bu teb-
lllceye karşı müşterek tedbirler almak 
l\lzumundan bahsetmeğe başlamıştır. 

Almanyada askerlik müddetinin bir yıl-
dan iki yıla çıkanlması, bu suretle 
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laglltere kralının 
yardanıaza ziyareti 
Orgeneral Fahrettin'in riyasetinde 

bir heyet Çanakkaleye gidiyor 
Bir müddettenberi tatil aylarını ge

çirmek üzere Dük dö Langster müste
ar ismile Akdenizde seyahat eden 
dost İngilterenin kralı sekizinci Ed
vardm önümüzdeki hafta cuma günü 
şehrimize gelmesi beklenmektedir. 

Bütün seyahatini mütenekkiren ya
pan kral kuvvetli bir ihtimale göre 
şehrimizde üç gün kalacak ve bu müd
det zarfında Atatürkün misafiri ola
caklardır. 

Kral !stanbula gelirken Çanakkale
ye uğnyarak harp mezarlıklarını zi
yaret edecektir. Haber aldığımıza gö
re salı akşamı Orgeneral Fahrettinin 
riya.setinde bir heyet bir torpidomuz.. 
la Çanakkaleye ~decek, kralı karşı
lıyacak ve Çanakkale ziyareti esnasın
da kendilerine rehberlik edecektir. 

Kralın seyahati hususi mahiyette 
olduğu için kendilerine resmi tören 
yapılınıyacaktır. Şehrimizde bulun
dukları gelecek pazar günü Modada 
yapılacak deniz yarışlarını şereflen
dirmeleri muhtemel görülmektedir. 
A'ym tece §erefierlne btr balo veı'ile
celdılr. 

Bu ziyaret, l'ngiltere ve İngilterenin 
genç kralı hakkında büyük bir dost
luk ve sempati besliyen halkımız ara
sında geniş bir alaka doğurmuştur. 

Ge7,ecek hafta yurdu.m~ıı ge~e1) olatl 
lngiliz kralı se'kiziiıc'i Edvard 

Kurşuna dizilen Smirnof 

Harp qaklaşılJor, hepi
birleşelim, demiş! • 

mız 

Rusyadaki muhakemeler hakkında . . . 
Fransız gazetalerinde okuduklarımız 

Sovyet Rusyada. kurşuna dizilen 
tedhişçilerin muhakemeleri hakkında 
"lzvestiya,, dan aldığımız tafsilatla, 
İngiliz ga.Zetclerinde gördüğümüz ha
berleri dünkü sayımızda vermiştik. 
Dünkü posta ile gelen Fransız gaze
telerlnde okuduklarımızı da alıyoruz: 

Bu gazetelerin verdiği maliımata 
göre Kamenef mahkemede Stalin hak 
kında bir çok sitayişkar sözler söyle
miş ve Troçki'nin aleyhinde bulunmuş
tur. Troçki, Kamenef'e göre ••Faşist,, 
tir, "dünya sosyalizmi içiıi bir tehli
ke,, teşkil etmekte "emperyalist harp,, 
için çalışmaktadır. 

Fakat, Kamenef bu sözleri o kadar 
heyecanla söylemiştir ki, tenkit ettiği 
siyasi fikirleri bilakis keı:disinin yap
mak i~tediği düşünülmüştür. 

Suçlulardan Zinoviyef haksızlığını 
anladığım söylemiş, Goltzman Hitler 
aleyhinde ağır sözler sarfettiği için 
sustLrulmuştur. 

Troçki'nin doğrudan doğruya ada· 
mı olan Smirnof kısaca: "Harp yak la· 
şıyor, hepimiz birleşelim,, demiş ve i
lave etmiştir: "'M"lletimir. verdiği ka
rarı kabul ediyorum,,. 
LE JOURNALE GÖRE KARANLIK 

KALAN NOKTALAR 
Le Journal gazetesinin Moskova

dan aldıği Ha,·as ajansı telgrafında, 
suçluların muhakemelerinden bahsolu 
nurken şöyle deniyor: 

Davanın dayandığı no!•talar olarak 
sayılan bahisleri muhaker""e avdınlat· 
mamıstır. Filhakika. me"'eıc parti da
hilinde bir hoıınut~uzluk. ,·cva taraf 
tarhk hareketi mir'lir. yo'rna ba.c;;ka bir 
şey midir. bilmiyoruz. 

Davanın bir c:ok noktaları henüz 
karanlrk kalmıştır. Bir vabancmın e· 
dineceği intiba ~udur: Sovyet rejimi 
Troçkinin 4 üncü enternasyonal ara-

Kur~un.a dizilen Kanrenefin son resmi 

sındaki tesirini tamamile ortadan kal· 
dırmak istiyordu. Ve bu fırsattan ia
tifade ederek rejime pıuanz buluna.n-
larm lıensi ortadan kaldırıldı. 

TROÇKİ D!JOR K!... 
İdam hadisesinden sonra Troçki 

matbuata beyanatta bıılunmmıtu. Dün 
bu beyanatın Fransızca gazetelerde as
lım aördük. Trocki RÖyJe demh~tir: 

"!ttiham edenlere on altı ki.~iyi i
dam etmekten baı::ka yana<'ak bir sey 
kalmıvordu. İçl~rinden herhan~i birf· 

, ni affet'><''errli; bu affedilen G"'~0u ağı· 
(Lütfen sayı/ayı "çeviriniz) 
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'Alman lkiısat Nazırı Paris temaslarında 

Fransız- Sovyet paktının 
ispanyadaki kanlı muharebeleri "Da- bozulmaSını istememiştir 

h • "' b• 1-J k k • • Neler görüşüldü? henüz belli değil a ınsanı,, ır şeK e so ma ıçın.. Paris: 28 (A.A.) - Doktor Şaht,ı olmaktan nasıl olur da memnun ol· 
bu sabah Alman klübünde Alman ti- marn.,. 

lngiltere çalışmağa hazır olduğunu bildiriyor caret odası azalarile görüştükten Bugün öğleden sonra tayyaı·e ile 
sonra Başbakan Blum'u ziyaret etmiş Berline gidecek olan B. Şaht, seyatı.a· 

Asiler Sulha Yanaşmıyorlar vhearoe'ğkleetdeentmsı.oşntı.rra. tayyare ile Berline tinin neticelel"inden fevkalade mt>!ll· 
nun ve bahtiyar olduğunu iHi,·e etmiş· 

Ecnebi gazetelerin neşriyatının hi- tir. 

Franko ispanya "Milli,, kuvvetlerinin başkumandanı oldu lafına ol~~ak Şaht Pariste ~üzakere- ŞAHT, FRANSIZ - SOVYET PAK· 
· lerd~ degıl, beş senedenberı devam TININ FESHiNi iSTEMEMi.~ 

Haftada bir: 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

1 
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(600,000) kişi olan Alman sulh ordu -
~u mevcudunun (1,200,000) i bulması 
Jıer tarafta dikkati uyandırmıştır. Son
,ra Alman Cumurreisi ve Başvekili Hit • 
~erle Macaristan Kral naibi Amiral Hor-
ti'nin bu zamanda mülakat etmesi, Hit
ler'in hususi elçisi olan (Von Ribben • 
trop) un yine bu zamanda daimi elçi -
lik vazifesile Londraya gitmesi, niha -
yet yine bu sırada Parise giden Doktor 
Schaht'ın mali işlerle beraber siyasi iş -
lerle de a4.akadar olacağının söylenmesi 
bu umumi dikkati arttırmıştır. Burada 
şunu da unutmamak lazım gelir ki Sov
yet Rusyada dahi bir takım askeri ted -
birler alınmaktadır. Bu cümleden ola -
rak geçen haftalar içinde şimdiye ka • 
dar askerlik yaşı yirmi birken on do • 
kuza indirilmiştir. Bu tedbir sayesinde 
Sovyct Rusyada dahi sulh ordusu mü· 
him nisbette artacaktır. 

Horti - Hitler Mülakah: 
Macaristan devlet reisi Amiral (Hor

ti) (11J20) senesindenberi ilk defa ola -
rak hafta iptidalarında seyahate çıkmıı· 
tır. İptida Viyanaya gitmi§, orada A -
vusturya Başvekili (Schuschnigg) ile 
konuşmuştur. Ertesi günü (Tirol) den 
(Hinterris) c gitmiş, oradan cenubi Al
manyada ve · Avusturya hududunda 

Londra, 28 CA.A.) - Eden, şimdi 

Hendaye'dc bulunmakta olan İngiltere
nin ispanyadaki büyük elçisine gönder
diği bir telgrafta İspanyada dahili har
bi daha insani bir şekle sokmak yolun
daki teklifini İngiltere hükumeti na -
mına hararetle tasvip ederek diyor ki: 

''ispanya ihtilafının gidişinden mü
teessir olmamak kimsenin elinde değil
dir. I:fo memleketin dahili siyaseti İs -
panyol milletine ait bir iştir. Ancak r\
tırapların tahfifi herkesi alakadar eder. 
Binaenaleyh bu yolda müsbet bir plan 
çizilmesi için siyasi mümessiller ara -
sında yapılacak melhuz bir toplantıya 

İngiltere iştirake amadedir. 
SULHA YANAŞMJYORLAR 

Lizbon, 28 (A.A.) - Reuter ajan • 
sından: 

Burgos ile srkı temasta olan İspan
yol milliyetçilerinden Marki Quinta -
nar, şu beyanatta bulunmuştur: 

Burgos hükOmeti, hiç bir zaman sulh 
müzakerelerine girişmeği hatırına bile 
getirmemiştir. Burgos hükumetinin dü
şündüğü şey Marksizmi imhadan sonra 
sulhu kabul ettirmektir. 

tRUNDA MUHAREBE DEVAM 
EDiYOR 

umumi karargahı Toledo üzerine yü - eden ticaret konuşmalarının inkita•na Paris, 28 (A.A.) - Tan gazetesi, 
rümekte olan asi kuvvetlerin Barcarrota nihayet veren mükalemelerde bulun- Şahtın kendisine yaptığr beyanatı 

ve Ascorchel mevkilerini işgal etmiş ol- muştur. mevzuu bahsederek diyor ki: 
duklarını ve muzafferane yürüyüşlerine iyi maJümat alan mahafilin müta- Şaht, Fransa bankası direktörjne 
devam etmekte bulunduklarını bildir - leasına göre, her iki taraf ta bu ko- Fransız - Sovyet paktından bah~et· 
mektedir. nuşmalara devam arzusundadır. Ilu mediğini , .e Fransadan bunun f~shini 

MADRITTE KURŞUNA DlZt- konuşmaların diğer hiç bir memlekete istemediğini temin etmiş ve münh'l'"ı· 
LENLER karşı hasmane bir mahiyeti yoktur. ran ~konomi bakımından beynelmilel 

Hendaye, 28 (A.A.) - Havas ajan- Şahtın Fransız - Alman ticari sahadaki komünist propagandasının 
sından: Sevilla radyosu, Madritte va - münasebetlerini müzakere ettiğine da- tehlikelerini göstermiştir. 

ziyetin çok acı bir surette hisaedilmek- ir olan gazete haberleri de asılsızdır. Şaht, sadece ticari meseleleri gö· 
te bulunduğunu haber vermektedir. Konuşmalar arasında siyaset mü'!lait rüşmck için Parise geldiğini, vazife· 
Seville'e gelmit olan M4dritli bir zat olmadığı müddetçe ticari münasebahn ' sinin ne siyasi, ne de diplomatik ol· 
Marksistlerin Madritte bir gece içinde imkan.sız bulunduğu mütaleası strd madığını kati olarak söylemiştir. 
2 bin kitiyi kurşuna dizmi§ olduklarını olunmuştur. Şaht, hükumet azasından gördü· 
söylemi§tir. Milliyetçiler, Marksistlerin Dr. ŞAHT ALINAN NETiCEDEN ğü kabulden çok memnun olduğunu 
Badajoz'da ahaliye dağıtmış olduktan JfE!tlNUN beyan eylemiştir. 
yüz bin tüfeği geri almı§lardır. Paris, 28 (A.A.) - Alman ekonomi Paris, 28 (A.A.) - Tan gazetesi, 
FRANKO BAŞKUMANDAN OLDU bakanı Şaht, Berline hareketinden ev- AJman ekonomi bakanı Şahtın Pa!iı;i 

Henda.ye, 28 (A.A.) - Radio - Bur vel Başbakan Blum ile yaptığt ütun ziyareti münascbetile Başbakan Bluın 
gos, diln akşam, Müdafaa komitesinin konuşma hakkında beyanatta bulun- ve komünist partisi genel sekreteri 
general Frankoyu bütün :bpanya "mil- maktan imtina etmiş, ancak Blum ne Thorez arasında teati olunan mektup· 
li., kuvvetleri Ba.şkuınandanlığına. ta- t ~ k da ıd lardan bahsederek Fransız hu"' k."l.n·e· yin etmiş olduğunu bildirmiştir. yap ıgı onuşma n memnun ve e e u • 

''HAVALARA M:t.C- ~--1LER ettiği neticeden bahtiyar olduğunu 
ıµyEI'Ç söylemiştir. ı 

HA.KlM,, ParL5, 28 (A.A.) - Dr. Şaht, ıia-J 
Lizbon, 28 (A.A.) - General Llano biliye nezaretinden çıkarken Havas 

İspanyanın üçte birinin hali Madrit 
hükfuneti elinde bulunduğunu bildir- ajansının bir mümessiline şöyle de-

tinin ecnebi bir hükumete karşı neza· 
ketle hareket etmeğe bakkı olmama· 
sını istiyen Thoreze şiddetle hüruın 

etmekte ve böyle bir hattı hareketin 
" Fransa için doğurabileceği neticeleri 

miş ve ilaveten demiştir ki: miştir: 
İrun, 28 (A.A.) - Havas ajansının "Hükümet elindeki barajes ve Cuat~ "- B. Blum gibi bir zata mülaki 

hususi muhabirinden: 1'0 Vientos tayyare karargihları düıı 

hiçe saydığından dolayı Thareı;i tenkit 
etmektedir. ,, 

Dün akşam irun etrafında muhare
be durmaksızın devam etmiştir. Halk -
çılar cephesi milisleri, mukabil taarru
za geçmişler ve bir kaç yüz metre Uer
lemeğe muvaffak olmuşlardır. 

ASiLER tLERUYOR MU? 
Burgos, 28 (A.A.) - ihtilalcilerin 

muva/fakiyefle bombardıman edilmiş
tir. Madrit ta'Y"Jareleri hiç bir muka
belede bulunmıım.ışlardır. HaooU:ıra 
milliyetçilerin hakim bulunduğu tesbit 
olun.cıbilir.,, 

ITALYA AMBARGO KOYDU 

Romanya kabinesinde buhran 
Hükumet ciddi güçlükler karşısındadir 

(Berguganen) e geçerek (Hitler) in .. -------~-----11!' sında da bir münasebet bulunduğu açık

Roma, 28 (A.A.) - Bugün neşredi
len bir emirnamede İspanY.aya silah, 
mühimmat, harp levazımı, tayyare ve 
tayyare parçalan ihracı ve -
ya transiti yasak edilmektedir. Bu ya -
sak mevcut mukavelelere de şamildir. 

Bükreş, 28 (A.A.) - Bu sabahki 
gazeteler, Tataresko hükilmetinin, ne
ticesinin istif aya kadar varabilmesi 
muhtemel ciddi güçlükler karşısında 
bulunduğunu bildirmektedir. Söylen
diğine göre, sağ cenah radikal parti
lerinin önüne geçmek için alınacak ted 
birler hakkında kabine azasının fikir
leri arasında mahsüs farklar vardır. 
Halen mezun bulunan nazırlar, Bük 
reşe davet olunmtL51ardır. 

da Harbiye Bakanı bulunduğu halde 
liberal parti başkanı B. Brati:ınu'nun 
halen bulunduğu Köstent.eye hak·eket 
etmiştir. Bakanlra, yarın bir içtima 
aktedeceklerdir, Bu toplantının, kabi· 
nenin devam veya ademi devamı hak· 
kında kat'i netice vereceği sanılmak· 
tadır. 

malikanesi.nde Alman devlet reisine mi-
safir olmuştur. 

Resmi ifadeler bu seyahatin tama -
men hususi bir mahiyette olduğunu 

söylüyor. Fakat on altı yıldanberi ilk 
defa seyahate çıkan amiral (Horti) nin 
makscvlı (Tirol) dağlarında avlanmak 
olamıyacağı ileri sürülerek buna kimse 
inanmak istemiyor. Macaristan kral na
ibinin iptida Avusturya Başvekili, son
ra Hitler'le görüşmesi çok manalı görü
lüyor. Hatta iş burada da kalmıyor. Bu 
arada Almanyada bulunan Bulgar kra· 
lı (Borla) in dahi Hitler'le gizli bir mü
lakat yapacağı tarzında rivayetler bazı 
Fransız gazetelerinde okunuyor. 

Son haberler (Hitler) ile Amiral 
(Horti) arasında geçen mülakatın mev
zuu üı:erinde şu malfımatI kaydetmek -
tedir: Macaristan daha evvel Almanya 
ve Avusturyada olduğu gibi (Triya • 
non) muahedesini bozarak mecburi as -
kerlilC usulünü tatbik edecektir. Amiral 
(Hortr) nin (Schuschnigg) ve (Hitler) 
1e mülakatı bu yolda bir hazırlık mahi
fyetindedir. Bundan başka Havas ajan -
!sı Hitler - Horti mülikatı esnasın -
da İspanya ahvalinden bahsedil -
diğini, bu hS.diselerin Avrupada bir bol
şeviklik tehlikesi bulunduğuna delil teş
kil eylediğini kaydetmektedir. Bu ko • 
nuşma mevzuu ile Macaristanın mec -
huri askerlik usulüne hazırlanması ara-

nın ilmiklerini yırtacaktı. Onun için 
hepsini: birden ölüme mahkum ettiler. 
Fakat, başlıca mücrim saydıkları ben 
hayattayım. Bana isnat olunan tedhiş
çi harekat onlara nazaran Fransada, 
Danimarkada ve Norveçte icra edile
cekti. 

!ttiham edildiğim suçlar bu memle
ket!crd~ ceza görür. Onun için, bana 
karşı dava açılmasını kabul ederim. 
Fakat dünya tarihinde işlenen en bü
yük cinayetlerden birini meydana çı
karmak ve intikamını almak da benim 
hakkımdır ... 

TP.OÇKt üM1T EDİYOR .. 
Kopcnhagdan Le Journal gazetesi

ne bildirildiğine göre, Troçki, Kopen
hagda çıkan "Social Demotraten,, ga
zetesine yazdığı bir mektupta "Gönül· 
11 ll*ttJer w 'ftJt!ikalar ~ile, ya
kında ~peu'nun rezalet çıkaracak 
f a.ntezilcrinI tamamile yıkaca.ğmı,, ü
mit etmektedir. 

tır. 

Almanya ve Sovyet Rusya: 
Son haftaların siyasi hadiseleri tah • 

lil edilince Avrupada biri müsbet, öte--------------:---- Mamafih diğer taraft:ın hükumet 
mahafili, kabinenin vaziyete hakinl 
olduğunu ve sükunun hiç bir zaman 
bozulması ihtimali bulunmadığını kat~ 
iyyetle ifade eylemcktedirlcr. 

. ki menfi birer elektrik kutbuna benzi • 
yen iki büyük idare zihniyeti, faşizm ve 
bolşevizm arasındaki zıddiyetin ~n he
yecanlı bir karşılaşma vaziyetine geç • 
tiği görülür. Eğer faşizm, yahut nasyo
nal sosyalizm İngiliz ve Fransız siya -
setlerinden arzu ettiği yardımı görmüş 
olsa belki bu karşılaşma şimdiye ka · 
dar bir çarpışma ile neticelenmiş olur -
du. Belki bu çarpışma da yeni bir Av
rupa harbi doğururdu. 

Halbuki İspanya vaziyeti İngiltere 

ile Fransamn faşizmle bolşevizm ara • 
sındaki uzlaştırıcı rolünü gittikçe za -
yıflatmaktadır. Ve şayet İspanyada ih • 
tilalçi fagistler hükumet kuvvetlerine 
galebe ederek faşizm hareketi bütün İs
panya yarım adasını hakimiyeti altına 

alırsa Franasadaki müvazened siyaset 
bu defa faşizm lehine dönebilir. Bu tak
dirde orta A vrupadaki faşist memleket
ler garp hudutlarından emin bir hale ge
lecekleri için şark hudutlarına karşı da
ha şiddetli bir vaziyet almağa imkan 
bula bilecektir. 

Bu ise tabii olarak A vrupada iki tür
lü idare sistemi arasında kanlı bir harp 
açılması demektir. 

İşte A vrupada faşizm ve bolşevizm 
zihniyetleri böyle bir çarpışma ihtimali 
gösterdiği bir sırada Sovyet Rusyada 
Troçki taraftarlarının (Stalin) e karşı 
hazırladıkları bir suikast hareketi orta
ya çıkmıştır. Muhakeme neticesinde on 
altı bolşevizm inkıHipçısırun idam edil
meleri ile Sovyet Rusyada cihan ihtilS.
li idealinin en şiddetli taraftarları ve 
başları ortadan çekilmiştir. 

Acaba bir kısım Avrupa memleket -

Acele toplantı 
Fransa lngiltereye 
nota mı verecek? 
Paris, 28 (A.A.) - Sarthe mebusu 

B. Jan Montigny, Almanyanın aske
ri kuvvetlerinin arttırılma.Sı dolayı
sile: 

- Bazı harp malzemesinin imali. 
2 - Gönüllü kaydı muamelesiin 

arttırılması. 

3 - Askeri istihzaratın ıslahı za. 
ruri olup olmadığı hakkında harbiye 
nazırından istizahta bulunmuştur. 

Aynı mebus, millt müdafaa mese
lenin tetkiki maksadile hariciye encü
meni ile birlikte ordu encümeninin i
cilen bir toplantı yapmasını mezkur 
encümen reisinden talep etmiştir. 

FRANSA INGILTEREYE NOTA Jll 
GôNDERECEK? 

Londra, 28 (A.A.) - Röyter ajan
sından: 

İngiliz siyasi mahafili, Fransanın 
yakında Alman ordusu miktarının 
arttırılması yüzünden Avrupada ha
dis olan vaziyete İngiltere hükumeti
nin nazan dikkatini celbetmek üzere 
mezkur hükumete bi:ç nota gönderece
ği haberi hakkında hiç bir malômata 
sahip değildirler. 

Gene Röyter ajansınrn öğrendiğine 
göre, Fransa hükumeti, İngiltere hü
kumetine bu mesele hakkında y:ın 

resmi mahiyette ' bile bir guna tebli
ğatta bulunmamıştır. 

Dün Sinayada kral tarafından kabul 
olunan Ba.:ıbakan B. Tataresko, yanın 

ltalya Habeşistanı işletemiyor mu? 
Bu hususta itiraf sayılan bir hadise 

Londra, 28 (A.A.) - Muhtelif ga-
7.eteler, yabancı para üztrine İtalyan 
hazine bonoları ihracı hakkında dün 
akşam Roma.da neşredilen kararname
yi, İtalyanın yalnız H'aşma Habeşistan 
da zaptettiği araziyi işletebilmekten 
aciz olduğu hakkında bir itiraf gibi 
telakki eylemektedirler. 

İngiliz gazeteleri, bu suretle topla
nacak sermaye ile Habeşistanın zen
ginlikler~nin işletileceğini ve İtalyanın 
bundan başka Amerika Birleşik dev· 
letleri piyasasından sermaye bulmıya 
çalrsmakta olduğunu da ilave eylemek 
tedirler. 

Başvekilimiz 
Güreşçi Yaşarı kabul 

ettiıer 

Başvekilim.izin pazartesi günü, İz
mir sergisini açmak ü:zere !zinire ha
reketleri muhtemel görillınektedir. 

Başvekilim.iz General İsmet İnönü 
dünya şampiyonluğunu kazanan gü· 
reşçi Yaşarı Heybelideki köşklerinde 

lngiliz Kralı 
Yunan Başvekiliie 

görüştü 
Atina, 2.3 (A.A.) - İngiltere Kralı 

Sekizinci Edvardm izhar etmiş oldu• 
ğu arzu üzerine Başbakan B. Met.ak· 
sas gayri resmi surette huzura kabul 
olunarak İngiltere Kralının yanında 
uzun müddet kalmıştır. 

Kral Sekizinci Edvard , Elen baş· 
bakanına samimi iltifatta bulunmuş· 
tur. Kabulün sonlarına doğru Kr:tlı 
Elen başbakanının yanında. Atina be· 
lediye reisi B. Koçyası da kabul et~ 
miş ve B. Koçyas lngiliz Kralına ken· 
disinin Atinayı ziyaretinden dolay'1 
bütün Atinahlarm büyük bir sevinç 
içinde olduklarını bildirmiştir. 

Yunanistanda 
Umumi bir va/Jıik 

ihctas olunacak 
kabul etmişler ve kendisini yemeğe a.- Atina, 28 _ Satahiyettar ma· 
lıkoymuşlardır. Başvekilimiz Yaşarın 
arzularını dinlemişler ve Berlinde yap hafilden bildirildiğine göre. Atin•' 
tığı müsabakalar hakkında kendisin- Pire ve civarı için bir umumi valili1' 
den tafsilat almışlardır. ihdas olunacak ve bu yeni umumi va· 

lerinde bolşeviklik aleyhine şiddetli bir --------------
mücadele cereyanı belirirken Sovyet Macar Naibi ita lyaya 

R Y • d li, devlet bakanı payesini haiz bulu· 
omen ve ugos av ev- nacaktır. 

'et reisleriÇekosfovakyaya Al•an Propağanda Nazırı Rusyada cereyan eden hadiseler siya - g diyor 
si vaziyette bir değişi klik husule geti • 
recek midir?" Daha doğrusu Avrupada 
fa~izm ve bolşevizm idealcileri arasın -
da bir anla~ma köpriisü kurulabilecek 
midir? :Bu sualin cevabrnı ancak gele • 

Viyana, 28 (A.A.) - Amiral Horti gidiyorlar Italyaya gidiyor 

cek günlerin hadiseleri verebilir. 
ASIM US 

bugün öğleden sonra Linz'e gitmek Prag, 28 (A.A.) - Öğrenildiğine 
üzere Hinteristen hareket etmiştir. göre, Romanya I\rah ile Yugoslav 

Söylenildiğine göre, Amiral ora- naibi kendilerine Beneş tarafından 

dan Dobiacoya giderek B. Musolini- Yaki olan davet üzerine yakında hu-
ye mülaki olacaktır. . raya geleceklerdir. 

Berlin 28 (A.A.) - ltalya propB· 
, !J 

ganda bakanı B. Alfierinin davPtİ 11· 

zerine Almanya propaganda l:akll111 

Doktor Göbels yarın tayyare i!e Ye· 
nedik'e gidecektir. 
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Kültiir ·,ıeri 

Yatılı ilk okul 
Polia Haberleri 

Şişleri kapınca . 
arkadaşınln karnına 

saplamış .• Zincir/ikuyu okulların
dan biri yatılı oldu 
Lstanbulun en bilyük ıhtiyaçkrın· 

dan biri de şehir içinde resmi yatılı 
bir ilk okulun bulunman:asıdır. Orta 
ve liselere girecekler için türlü semt
lerde açılan yatılı okullar ortaokul ve 
lbe ihtiyacını ka.rşılnmn.k:Uidır. Kültiir 
direktörlüğü yatıl: ilkokul ihtiyacım 
da. karşılamak üzere bazı tedbirlere 
baş vurmuş ve Zincirlikuyu ilkokulla· 
rından birini yatılı ilkokt:l yapmağa 

1 karar vermiştir. Bu karar üzerine ha- ı 
~rlıklara başlanmıştır. Okul diğer ilk 
okullarla birlikte bir te§rinievvelden 
itibaren tedrisata başhyacaktır. Leyli 
talebe Ucreti senede 75 liradır. 

Karagümrükte oturan. 9 . yaş~da 
Süleymnn elinde kebap l]!tşlerıl~ evı~e 
giderken 12 yaşında Hasan ve Hi.iseyın 
kavga etmişlerdir. 

Balkan Haftası Bu Gece Başlıyor 
Hasan, Siileymanın elindeki şişleri 

kapmış. Hüscyinin karnına saplamış
tır. Yaralı çocuk hastahaneye kaldı
rılmıştır. 

Bütün dans heyetleri şehrimizde toplanıyorlar 
Poker O!Jnarken 
qakatanaııar 

Balkan festivaline bu aksanı Tak-ı 
sim ba.h~esindc verilecek bir~ mUsame
re ile ba.§lanacaktır. Festivalde milli 
oyunlarını oynıyacak gruplardan Yu
goslnv heyeti dün sabah on birde kon· 

Enmiycl ikinci şube memurları ta- vansiyonellc ~hrimfae gelmiştir. 
rafından Yakacıkta bir kumarh:ıne Doktor 11ya Perjiçin başkanlığında 
basılmıştır. olan bu heyetin dokuzu kadın, on iki· 

Yakacıktn Ayazma caddesinde 55 si erkektir. Zagrep \'C &lgrat üniver
numaralı büyük binanm üst katında sitesi talebesinden olan gençlerle bir
beş manıf kimse poker oynarken mc§· likte Bclgrat operası Prima Donnası 

Besim ve beykel 
sergisi açıldı 

Necmettin Halit 
hut C'Üriim hal'nde yakalannu~Jardır. B Bah · H · l · t• y 

.Anlmra erkek lisesi mildüıil ve e· Masa iizerinde bulunall 190 lira ile ayan rıyc a.çıç de ge mış ır. u 
d b. t "'l" l Necmettı·n Halı"! tz goslav heyeti belediye Turizm ı:ıubcsi e ıya mu .... ım • ·· iskambil kfL!°btlan müf.'adcre edilmi!i- "' 
mir ktz lisesi müdürlüğüne ve edebi- - müdürü Bay Kemal Ragıp ile festival 
' t Il ı·w · u vin ed'lmiı:: tz tir. komitesi mensupları tarafından kar-

Açılma töreninde B. Şükrü Kaya 
ile Bayan Afet de bulundular. 

Sergi çok beğenildi ,/a mua .m ıgınc a,, 1 
s• • YANGIN - Sehreminindc Kilitha-

nıire gidip işine başlamıştır. .. ı . k U §ılanmışlar \'C Galatasaray lisesine 
Değerli bir şair ve değerli bir ma- ne sokağında Sepetçi bişin ikı 8 1 misafir edilmişlerdir. 

if · k d · ·r tahta cv.ndcıı C'\"vclki gece yangtn çık- Bulgarlar bu sabahki konvansiyo-ar çı olan ar a aşımıza yenı vıızı e· mıs, bu nvlc yanındaki Saidiu CYi ta-
sinde de muvaffnkiyet diler'z. '"' - nell<.', Romanyalılar da srat birde va-

v manıen yanmışttr. purla geleceklerdir. 
PARASIZ YATILI TALEBE M SA- Du n''l"'rı"ıı arka ta .. afır.a du"~cn Ha- B i ef 

1 1 r-Lll"OR ' " ~ · - u gece m safirler ~er ine saat 
BAKA MT HANLARI BA.J tice, Haflnn ve Sabriyenin de e\·Jcri sekizde Taksim bahccsindo bir akşam 

Killtür Bakanlıt';'lmn lise ve ortao- ' ·qmen yannu~lır. ziyafeti vcr.lccek, dokuzda da Balkan 
kullara alınacak parasız yatılı talebe YA 
için açılan müsabaka imtihanı salı gü- ÇAI.1DIKLARINI ~ATARKEN • festivali başlıyacakt.ır. 

KALA!\'DI - Meşhur sabıkalılarda.o Kırk gün kırk ~<'CC eğlenceleri mü-
nü yapılacaktır. Müsnbn.ka imtihanına Stilcymnn FaUhte Nasra isminde b_ir nasebetilc tertip edilen halı sergisi de girmek için bugün saat 01 üçe kadar 
imtihanı yapacak olan İstanbul kız kadının kapısını kırarak !geri girmış. bugtln saat. birde Ayasofya hamamın 
,.e erkok liselerine müracaat etmek liı· bazı eşyalarını çalmıştır. Süleyman da açılacaktır. 
zımdır. İmtihanlar bir cyhildan beş eşyalardan iki parçasını diin Kapalıçar ----------·-----

şıda satarken yakalanmıştır. 1 o 1 d 1 k eylflla kadar sürecektir. Evrak Kültiir TEPSİ YÜZÜNDEN KAVGA _ Q an I rı C 1 1 
Bakartlığı tarafından tetkik edilerek 
netice gazetelerle ilan edilecektir. Galat.ı.da Fenneneciler caddesinde ku· 

YENi ôGRETJl!ENLER mn.~çı Avram ile mahallebici İslam ve /t/, k ~ 
Tn.şrn öğretmenlerinden ve bu yıl HüFeyin bir tepsi yüzünden kavga et- ev UJ leli lll 

öğretmen okulundan mezun olan 45 mişlerdir. A\Tam ba§ından yaralandı· iahlilJ. e istekleri 
kadar öğretmen İstanbul ktiltür direk- ğmdan tedavi nltınn. alınmıştır. 
törlügü emrine verilmiştir. Bu öğret· ÇARPIŞTIJ .. AR - Şoför Ha.c;anıı: reddedrldi 
menler şehrimizdeki ilk okullara tayin idaresindeki 3931 numaralı et kam
cdileceklerdir. yonu ile vatman Şabamr. 145 !'ayılı Sigorta dola.rıdırıcıhğı tahkikatı 
nAMPLAR GELECEK SENE ÇO- Şişli - Tünel tramvayı Tokathyan Ö· dosyasınm adliyeye verildiğini,mcvkuf 

GALTILTYOR nünde ç:arpışmışlardır. Her ikisi de ların 3 üncü ceza hakyerine mliracaatla 
has"'ra u!T.-nmı"tır tahli'-'C istediklerini '-"azırııH.·tık. Bu is-Heybeliadada arılan ög-rctmcnlcr .... ~· -·· ~ · " " 

~ TRAM\TAY ÇARPTI K d k". tekleri. kabul edilmemiştir. Tahkikat kampı ögrew tmenler tarafından bilyu""k - a ı O· 
.. d Bo ta id 1"'" .. '-'Ürü'-'or. bir alaka ile karşılanmıştır. Kültür di- yun en s ncıya g en .,,) num .. ra ,, .; 

rektörlilğü bu durumu göz önüne ala· lı vntman Ha.sanın idaresindeki 39 nu = ı 

rak gelecek yıl dört adanın her birinde ma.ralı tramvay. hat üzer:nde çalışan Şehı·tıı· k 1 erı· 
birer öğretmen kampı açacaktır. Ayni 60 yaşında lbrahime çarparak yarala
zatnP.'1da bu kamplarda elitıleri kursu mıştır. İbrahim hastahar.cye kaldırıl 

ziyaret 
vcri\ .. cektir. mıştır. 

K~rslann kamplara bağlanmasın---------------
tlhn ~tanbul ve ta.§ra öğretmenlerinin BiR AMBALAJ USULO MENFi 
daha ziyade istifade edecekleri tahmin NETiCE VERDi 
edil!ıı~?:fedir. 

SPOR ŞENL1KLER1 B. Mehmet Alinin üzüm ,.c paUı-

Saqlavlarımıı bugün 
Çanakkaleye gidiyorlar 

~~OXUZtN:U AS• ~NDA • 
OıNl Allif'I 

EminönU rnıntakası içinde bulunan canları muhafaza için yaptığı aınba
ılkokul talebeleri diin İstanbul 44 ün- laj neticesi, Türkofisten bildirildiğine 
cü ilkok~l bahçesinde bir spor ı;enliği göre, tamamile menfi bir netice ver
yapmışlardrr. Şenliklere üç yüzden miş, bilhassa sebze gibi değeri nisbc
fazla talebe iştirak etmiş ve türlü eğ- ten az olan mahsulatta genitı mikyas-

Memleket içindeki bütün şehitlikle
re Kamutay namına çelenk koymakta 
olan, saylavlardan mürekkep heyet 
Afyondan şehrimize glem!ştir. İstan- Sergiden görünüfler 
buldnki şeihtiiklc.r .. çelenk ko\'duktarı --------------

lenceler yapılmıştır. ta ihracat için bu usulün iktisadi bir 
KVLTtlR BAJ{ANLIÖI YEN/ BiR kıymet ifade edemiyeceği anla.5ılmış-

MECMUA ÇII\AR/l'OR tır. 
Killtür Bakanlığı öğretmenlerin VJY ANADAN ON ALTI 

sonr:ı bugün ~anakkalc mezr.rhkları- B ,· n ı ere e ı ı· ra 
na gıdeceklerdır. 

HcyeUe Bay Tevfik Fikret Sılay, 
Ziya Gevher Etili, Şükrü Erozan da 
bulun.maktadır. 

Zıngal Şirketi 
Muhasebecisi tekrar 

bilgilerini çoğaltmak ve kendilerine DOKTOR GELDi Nuri ile Aliyi 
yeni terbiye cereyanlarını takip ede- k "Zı"ııgal,, şı· rketı' ıııulıo.sebccisi Ccv 
b·1 k f t k k d'l b" On altı doktordan müteşekkil bir / 0 SUÇU ı mc • ırsa ını verme ma sa ı e ır yaTa am ••. det. bı"r kac

1 
ay evvel mühim miktarda T b. k w k kafi!o dün bir otobüsle Viyanadan şeh 

levkı f edildi 

er ~·e mecmuası çı armaga arttr M ·1 · ·ı b·ır pnra suiı'stı'nıalindeıı dola,_•ı \.·alta-• ı.n ı ki b 1 t r'miuı gelmişlerdir. Viyanalı doktor- Kadıköyde ustafa og u Nurı ı e \'ertnış, ·~zır ı ara aş anmış ır. ' Al" . b ·ı lanmı.-:, tevkı"f edı'lmı·ş, müteakiben lar festival müna.cıebetile Çamlıcada Durswt oğlu ıyı ta ar.ca kurşunı c ~ 
YEN/ KURSLAR Yerilecek kır balosunda. buluna~aklar- yaralamaktan İstanbul ağırceza hak- salıverilmişti. Arndan bir müddet ge-

Jiültür direktörlüğü öğrntmcnlerin el yerince duruşması yapılan Abdullah <;ince, aranmı~ ve ancak bir hayli ara-
nıes~ki bilgilerini çoğaltmak maksadi- ır. llALKEVLERINDE oğlu Hakkının duruşmasına diln de- ma.dan sonra ele geç~rilmiş \'e bir müd 
le g:-;.en yıl bir yazı kursu açmıştı - vam olunmuştur. det sonra da kefaletle E' rbest bırn-
Kurıtan alınan muvaffakivetli netice- Kculıköy l/alkevi1ıdcn: Polis Hulüsi şahit olarak dinlenil- kılmıştı. 

lstanbl!I belediyesinin "Kırk gün 
kırk gece,, fosth-alinden istifade edi· 
lerck Halk fırkasının himLyesinde ter
tip edilen "Yarım asırlık Türk resim 
ve heykel ~rgisi,, dün saat 16 da hu
susi da\•etl:lere Güzel San'atlar aka· 
demisi salonlarında açtı. 

Daha açılma. saati gelmeden davet
lilerin bir çoğu gelmiıi tulunuyordu. 
Saat tam 16 da Türk Tarih kurumu 
ve Dil Kurultayı asbaşkanı Bayan A
fet yarım saat kadar sonra da İç Ba
kanı Day Şükri.l Kaya akademiye gel
diler. 

"' Şehrimiz"n san'at ve fikir muhitin
den bir çok tanınmış simalar akademi 
nin methalini doldurmuştu. Akademi
nin genç direktZrü Bay Burhan Top
rak, açılacak olan sergi hakkında ma· 
lUmat \'eren bir nutuk söyledi: 

Sergi yarım asır içinde res:m ve 
lıeykel sahasında Türk san'atkarları
nın meydana getirdiklerinin en iyi ör· 
neklcrini !htiva ediyordu. Gerçi bazı 
eserlerin bulunması imkanı elde edi
lememişse de eski res.c;amların başlı· 
calarınm ve bilhassa ait olduklan dev
ri temsil edebilecek mahiyette oknla· 
rınm eserleri göriilecekti. 

Sergi evvela Güzel San'atlar mü· 
dürlUğiinün oda.sile başlıyor, sonra 
müstakil ressamlara geçiyor, nihayet 
"D .. grupu denilen en muasır ressam
ların cserlcrilc nihayet buluyordu .. 

Bay Burhan Toprak, nutku bitir. 
dikten sonra, t.a.nz:mi hususunda bü
yük itina gösterdiği eserlerin seyre
dilmesine davetlileri çağm:lı. 

Dün İç Bakanı Bay Şükrü Kaya, 
ve Bayan Afet de dahil olduğu halde 
bir çok seçme ~siyetler, serginin 
gerek ziyneti, gerek sergiye hakim o
lan "San'atın an'anesini koruma ve 
bir nevi galeri vüc'.lda getirme., fikri· 
ni çok takdir ettiler. 

Bütün salonlnrın gezilmesini müte
akip da\'etlilere çay ve serinletici iç
kiler, pasta ikram edildi. 

Halkımızın cidden zevkle seyrede
ce~i sergi bugünden itibare.n herkese 
açıktır. 

Sergide Bay Hamdiden Bay Abidin 
Dino'ya kadar eski ve yeni san'atkfır· 
ların örnek sayılabilecek eserleri gö
rülll'lektedir. 

İç Bakanı Bay Şükrü Kava, dün 
''Yanm asırlık resim ve heykel sergi
sinden., sonra, Taksimdeki ''Karika
tür SCl'fYisini., de l!ezmistir. lcr U.7.erinc bu yıl da türkçe grupunun 30 Ağustos 1936 pazar akşamı saat miş, Hakkının suçunu ikrar ettiğini Defterlerinin tetkiki sırasında, Ccv· 

diğer derslerinden olan tahrir, gramer 21 de Evimiz mandolin takımı tarafın- söylemiştir. Hakkı, bu ifadeyi kabul detin binlerce liralık ba~ka bir suiis- ---------------
okuma, alfabe ve imla kursları açıla- dan konser Ye temsil kolumuz tarafın- tm" ti Umalde de bulunduğu neticesine \'a- hyarak. şöyle demiştir: 
caktır. Bu kurslardan başka ayni mev e ış r. nlmış, yeniden aranıp e\'inde yakala · - Ben, seyyar olarak fanile, ço-
zular ÜZ·'.!rinde konferanslar da veri- daıı "Kahraman,,. Hakyeri, suç aleti olan tabancanın narak adliyeye getiramiş, hakkında rap satar, ekmek paramı çıkannm. 
lecc!:tir. 31 ağustos 1936 pazartesi saat getirtilmesini kararlaştırmıştır. Duruş tevkif müzekkeresi kesilmiştir. Tah· E\', bark, çoluk, çocuk sahibiyim. O 
Y~ıı.rJ ıı'VFREDAT PROGRAaıı 18,30 da Evimiz orkestraı;ı tarafından ma, bu kararla kalmıştır. k.k t it . t" t k h.k. . k dükkina çocuk fanilesi satın almak ü-

J;,n ıı.ı ıı l•oııser nrileCC'ktir. ı a r, n mcı ıs ın a a ·ımı yapma 
' tad r zere gittim. Yahudi, beni bir şey aşı-mııtür Bakanbğmm ilkokullar için D:n·etiycler idareden t~ağıtılmakta- 1 • racak sanmış olacak ki, "Ne aşırmak 

yaptığı yeni müfredat programı basıl- dır. FINDJKLIDA ÇOK GÜZEL BİR '' Yirnıi Yalı udi üzerime niyetindesin? Söyle, bakalım!,, diye 
mak Uzere Devlet matbaasına veril- Ecyo//ln Halkoıhıdrn: YOL y APILYOR f elindeki kutu ile ba§ıma vurmağa baş-
miştir. Müfredat programı okullarda ;;o Ağustos Zafer bayramrna mü- Saldır l nca kaçtım.,, ladı. Başka yahudi dükkancılar da ba-
beş yıl tatbik edilecektir. sadif pazar günii saat 21 de Evimizde Ayaspaşa ile Dolmabahçe arasın- Gnlatada Mumhane caddesinde 24 §Inıa üsüştüler. Ben de kaçtım! 

VNIVE>llSITEDE llt!TllJANLAR bir tören ve konser '·erilecektir. daki yokuşun kısa bir zanıanda esas· numarada oturan seyyar fanile ve ÇO· - Yahudiler hücum ettiler, sen de 
Onivenıitedc ikmal imtihanlarına Bu törene bütün yurttaşları çağı- Jı bir surette tamiri kararlaştırılmış- rapçı Necdet, Moiz adlı bir yalıudinin dövecekler, diye kaçtın, öyle mi? 

bir cyH'ıldan itibaren ba.~lanacaktır. rırız. Çağrı kartları her gün E\•imiz tır. Diğer taraftan Fındıklıda lsmet dükkanına, kravat almak bahanesile g i - Yirmi, yirmi beş yahudi bir a-
1mtihan günlerini gösteren C'etvel ha. direktörlüğiinden alınabilir. paşa ilkmektebine giden sokağın açıl- dcrek, o sırda fanile. çorap aşırmak raya gelmişti; bu kadar kalabalık o. 
zırlannuştır. BiR TAYIN masına da başlanmıştır. Mektebin az istedi~i iddiasile yakalanmış, dün ak· larak bana saldırınca .... Tabii! 

ORTAOliUIJ DIRBICTÔRLERI ilerisindeki çeşme modern bir şekilde şam üzeri polisçe adliyeye gctirilm :ş, Hakim Salihattin De:nirelli. Nec-
.1.RASINDA Öğrendiğimize göre Kısıklı nahiye tamir edilmiş ve civara hyrılacak so- müddeiumumi Şefik, kendisini Sulta- detin serbest bırakılmasıLa, şikayetçi 

Trabzon kız ortaok'Ul direktörü müdiirü Bay Şükrü Uras Dahiliye Ve- kak başlarında beton setler vücuda ge- nahmet ikinci sulh ceza hakimi Sala· ile şahitlerin çajhrılmasına knrar ver-
Mümtaz İstanbul kız ortaokul direk: I kateti mahalli idareler üçüncü sube tirilmişt;jr. Yoldaki çalışamlar bUyiik hattin Demirelliye göndermiştir. di. Duruşmayı, 28 ey](tl öğleden son· 
törlüğüne, Sinop ortaokcl direktöri.ı ı:;efliğine terfian tav:n edilmiştir. Teb· bir faaliyetle devam etmektedir . Orada sorguya çekilen Necdet, ağ- raya bıraktı. 
İbrahim Ifasımmışa ortao?rnl direktör. rik eder. muvaffakiyet dileriz. -~i!!iiiiiiii~iiiiii~~E~~j~iii~iij~i~~-:=-:7:-::lJ~MÜ~f:-:-~:--~---~~ lüğüne tayin cd lmiştir. -----------------

RUSYAYA GIDECEI;. 
OCRETMENLERllJIZ 

R~syaya gidecek olan kırk kişilik l 
öğret.men kafilesi bugün öğleden son-: 
ra Sovyet \'apurile hareket edecekler-, 
c.Jir. 

RESlill "VE E!ARI SERGiSi 
Fındıklı okulunda ööretnıenler ta

rafından \'licuda getirilen resim \'e 
eli<jı ser;isi bugün saat onda açıla 
<'nktır. 

T aygarenın ro'ü 
Tayyare, bugün artık vatan de

mektir. Çünkü vatanları korumak 
işinde, tayyarenin rolü beş roldür. 

Hava kuvvetlerini art~ıran ulus 
HAVA TEHLlKES1Nt azaltır. 

Türk havasını ~\·ene kavuştu
racak olan Hava siliı.hı "Tayyare,, 
sade devletin ve devlet müdafaa 
bütçesinin me\'zuu olarak kalmamış 
belki de daha fazla olarak halkın 

ATATÜRI<. KÖPRÜSÜ yurt sevgisine ve yurtta.ş terbiye-
Natürk köpıiisüııün temeli bugün i sine emanet edilmiştir . 

. aat on beste mera.simle atılacaktır_.! TÜRK' HAVA KURUMU 
.Bu törene °i-chrimizde bulumm Vekil •-------------••! Dün ıehrimüe ~elen Yugo•la1J leati1Jal heyeti - Diin Taksim ablJ..U.. . . . . , . . . .. .. " 
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~ p..t1ka$l mensuplarına 
iltif •tta buiıındıılar 

Dil Kurultayında 
İt Batıkaamm kruulqunun yıldönü

mü münasebetile Taksim bahçesinde 
'Jir balo verilmiş ve Atatürk de ba
loyu şereflendirmişlerdir. 

Dün Agop Dilaçar, M. Ali Ağakay, lsmail Ham1 
Danişment tezlerini okudular 

Bu münasebetle iktisat Vekili Ce
lal Ba3(8.r, '" Bankuı idare meclisi 
reia vekili ~t Abbas Gü~r ve tş 
Bankası umum mildürü Muammer E
riş imza.si~ Atatürk'e ve İsmet lnö
nüne birer tazim telgrafı çekilmiş, 
buna avni ge.ce Atatürk tarafından 
n .. vap v~rilmiştir. 

ATATORKE ÇEKiLEN 
TELGRAF 

AT .. \,TÜR~ 
CUMHUR BAŞKANI 

ŞEHiR 

Kurduğunuz müessese on üçüncü 
yaşına basmıştır. 

önemli eserleriniz arasında müte
vazi 1'1e't'kii olan lş Bankasının her şe
yine tercihan benimaediği ve iftihar 
ettiği bir şey varsa o da büyük kurta
rıcının bizim için (Benimdir) demesi
dir. 

Her şey senindir. Biz evlatlarınız 
da ebediyyen sizin için yaşamaktayız 
ve yaşıyacaiız, bize göaterdiğiniz nur
lu yolda milli ekonominin yükselmesi 
yolunda kınlmaz bir azimle yürümek
te devam edeceğiz. 

Bugün toplantımızda , neşe ve he
yecan içinde bu ahdüpeymanı tekrar
larken Büyük yaratıcı ve Kurtarıcımı
za. velinimetimize hududu olmıyan 
ıükranlarımızı sunarak mübarek elle
rinizden öpmekle bahtiyarız. 

1~ BankMtndaki evkitlarınız 
namtna 

Genel direktör Muammer Eriş, lg Ban
kası idare mecliai reis vekili Cevat 
Abbas Gürer, İktisat Vekili Celal Ba
yar. 

·ATATORKON CEVABI 

lŞ BANKASINA 
TAKSİM BAHÇESİNDE 

ŞE Hl R 

Başta kıymetli, gayretli, yorulmak 
bilmez arkadqım Bayar olduğu hal
de Türkiye Cumhuriyetinin yetiştirdl
ti yilbek ilimli ve çelik karakterli 
ıenç mütehusıslarımızın gönül n e
mek vererek çalışmaları sayesinde on 
Uç yatına basmış oldufuna bildird:fi. 
ntz 1'111U lf "Bankasının yurdumuzda 
ve yui4amuzla dünya ekonomisi ara
sınds yapagelmekte oldufu faydalı iş
leri görmekle çok bahtiyarım. iş Ban
kası kurumu Türk Cumhuriyet tsrf
hlnde ekonomi bakımından başl! başı
na yer alacaktır. Bu kurum, na~iz bir 
aervetfn blle ekonomik hayatta ferd 
menfaatlerine hasrolunmayıp ulus 
menfaatine huredilmesinden (ıkabi
leeek olan büyük netiteleri on !ki se
ne kadar en az bir zamanda ve ba
husus yepyeni bir devlet kuruluşunun 
tiirlU inkilAp rüçltikleri içinde llem
fiimal bir surette filen gÖBtermlşttr. 

Bu l'tteki toplantınızda neşell ve 
heyetanh olmakta tamamen haklt•"
mz. 

Hepinizin sevgi ile gözlerinizden 
öoerim. 

K.ATATtJRK 

BAŞVEKiLE ÇEKiLEN 
TELGRAF 

!SMET tNONt'NE 
BAŞVEKiL GENERAL 

(Vatyunı ı ınc.'ide: ) tık sözü insan cinsinin sesi cihazlı 
Güneş • Dil nazariyesinin en derin tekamülünde aramalıdır. Uzviyetinin 

esaslarını teşkil eden antropoloji bah- hususiyetinden insanın söyleme kabi
si alınarak, onun mit ve toteme taal- !iyeli tahmin edılebilir. Bu bahiste 
hlk eden faslı bırakılmış yalnız bio - muhtelif kitaplara ve tabiiyet ,_görüş
pisikolojik kısmı tavzlh edilmiştir. lerine nazaran etüd edilmiştir. ilk ev
Bio - Pisikolojik tabiri klasik mekte- vel vokalin konsona nisbeten daha es
bin tel1kki ettiği gibi yalnız tarihi dil ki ve (a) nın da ana vokal olduğu me
piaikoloj ısine münhasır kalmayıp, kab selesi de, muhtelif müellifler ve kitap
lettarih dil menşeini, yani Glottogo- lar esas olarak mütalea edilmiştir. 
mayı da şamil, ve mevzuu da bu bahsi Son meeele olarak (Türk eklerinin en· 
havidir. Dil menşei meselesini, bir çok tr~palo~isi) ele .ah~ı§ .ve ı_Llel~tl!k 
muteber kitaplar ve dil sosyeteleri hal (koklenn) rnah ıyetı .. tetkık_ edılmıştır: 
ledilmez gördükleri için mevzu dışın- Mevzu s!rf ~ntropo.l.~Jı~oJ~ugun~~~ sesı 
da bırakmJ§lardır. Monoyeenz ve po· scmbolızmın lenguıst·.zmıne gırışılme
lijenez nazariyelerine doğrudan doğru
ya temas etmemiz Güneş . Dil teorisi 
kendi neticesine varabilmiştir. Bu te
ori, Türk dilinin etimoloji, morfoloji 
ve fonetiğini yaparken hem dil menşei 
hem de dil aileleri arasındaki rabıta 
meselesini Türk dili anahtariyle açmış 
ve ayni zamanda Türk dilini anlaştır 
mış, umumileştirmiş oluyor. Glotto
gam ve dil aileleri münasebetleri me
selesine kök, ek ve kelime bakımından 
Türk etimoloji, morfoloji ve fonetik 
GUnet • Dil prensiplerini tatbik eder
sek timdiye kadar çözUlmiyen bu mu
amma kat'i olarak halledilmiş oluyor. 
Bunun üzerine (Türk dili ana dilidir) 
neticesine apaateriari olarak varıyo
ruz. 

Meııte vahdeti, menşe çokluğu mü
nakaşuı eskidir. Bu münakaşalara 
girilmeden bu meseleleri tenvir etmek 
üzere Gilııet • Dil teorisine esas ola
bilecek bazı antropolojik prensipler 
mevzuu baluıedilmiştir. 

Bu yapılırken İtalyan (D. Rdsa) 
Avusturyalı M. Schmidt ve Sovyet N. 
Marr noktai nazarlanna baş vurul· 
mqtur. Güneş - Dil teorisinin glotto· 
gomiai bunlardan hiç birine meydan • 
olmadığı halde, her uç m. zari yenin o
nun tavziha uygun olduğu kaydedil· 
mittir. 

Yaratılıı, veraset, iklim ve muhit 
sayeelnde yUkaek kUltür çevreleri za
yıf ve iptidai kWtUr dillerine hakim 
oldu. Ve bu aonradakilerden de ancak B. Agop Dil.açar ve B. tffelımet Ali 
vidimanter bir eeer kaldı. Onun için 
&na dil demek, hlkim dil demektir. t.ezlerini okllrken 
Bugt1ııkil dillerde görülen bem.eyişler miştir. Prensip teyit ve tevsik edil:nriş
hlkim dilin un.sur ve tesiridir, Fark- tir. Bu bahiste elde edilen netice şu
lar ise mahallf, iptidai dil varlıklarının dur: Klasik manasiY.le (kelime \'e kök) 
yanık kalmtılarıdır. Mesele bir tek ana yoktur. KÖIC genişleme lCnotnenf ve ke 
dil değil, hlkim ırk, kültür ve d'il lime teşekkülü, mana mütemmimi o
meneeinl ve ona beşik olan araziyi a- lan el unsurlarının ilaveeinden ibaret 
ramak meseleei tetkik edilmie jeofizik, tır. Bu el fonemlerindc ses senbolizmi 
fllmalotojl, etnoloji, paleontoloji gibi vardır. Onlar hem fonem, hem seman
muhtelif sahalardan aldığım delillerle tem yani fonesemantcmdir. Prehisto
ırk, kültür ve dil bakımından hakim rik ana Türkün lengüistik jenisinin 
ırkı teşkil edenlerin ana yurdu Orta inci dizileridir ki binlerce asır zülmet 
Aaya olan Brakisefal Alplılar, ana içinde kaldıktan sonra Atatürk devrin
Türkler olduğu isbat edilmiştir. Alim de ve Türkiyes"nde gene incilcşip kıy
ler;n Sümer ve Mohenjodero ırk ve met ve mana kesbediyor.,. 
dillerini bağlamak istedikleri Orta DOKTOR M. ALİ AGAKAY'lN TEZi 
Asya ve Turanın Türk diline de muh- İkinci tez doktor M. Ali Agakay'in 
telif lengUistler Sümerce ve Ural - Al· di. Mevzuu "Güm•ş - Dil teorisi karşı
tay grupundan maada şu dillerde kı- sında Grek dilinin bazı hususiyetleri,, 
sım çıkmıştır: Ari, David. Grek, Hint- idi. Bu t ez n hülasası sudur: 
Avrupa, Kluda, Alman, il.kit, Ermeni , "Otuz asır evvel Ege havzasında 
Elen, Eti, Etrüsk, Baaık, Bantu, Mı· konuşulan Grek lehçeleri Türk dili i
sır, Amerika, yani bütün dünya dille- çin ihmal edilmiyccek bir araştırma 
ri •... Güneş - Dil teorisi dünya kültü- sahası teşkil eder. Hint - Avrupa gru
rUnde Türk dili hakimiyeti prensibi pu içinde mazisine en QOk nüfus edilen 
üzerine kurulmuştur. dil Grek~edir. Hint - İran sahasında 

Prehistorik dilin asıl mahiyeti araş beş asırdan fazla geriye gidilemediği, 
tınlarak insan fikrini, tarihin başlan- Latincenin ancak yirmi iki a.sırdanbe
gıcmdan beri tir.en (dil nedir?) sualine risi lüzumu kadar tanıldığı halde At· 
verilen bir çok cevaplar uzun uzadıya! tik lehcesi. İoniyen diyalekleri Millt· 
tetkik edilmistir. tan altı asır önceve kadar cıkmakta-

Güneş - Diı teorisi ilk insanın "ha-1 dır. En eski metin'leri olan Nord'k ise 
ricl alemdeki ojbeleri tesbit fikrine.. on yed'nc~ asırdan yukarı çıkmış. 
doğru ~abaladığını söylerken dil pisi- tır. Grckcıcnin bu eskiliği yanında bir 
kolo.iisinin bu esasını da bir.e vermiş hususiyeti de hep ayni yazı ve imlayı 
olduğu kaydedilmiştir. muhafaza etmesidir. Türkçenin Hint 

Cumhuriyet müeueseleri arumda tik insan harici ilemde ne tesbit Avrupa dil ailesi için, ve bu Grekçe 
Dliltevuı bir yer tutabilmekle bahti- edebildi? Suali Güneş - Dil teorisi. dil ile olan menşei münasebeti artık müs
yar olan İt Bankası bugün on ikinci kitapları ve felsefe sistemlerine göre bet hakikatler arasında geçmiş bulu
yılmı bitirerek on üçüncü yılma bu- tahlil edilnffitir. nuyor. Takım takım Türkc:c tcmlerin, 
tnıı bulunmaktadır. İlk söz ve sesle mana münasebeti hatta cpcvce de gramatikal Rekillerin 

Müeşaesemiz, Büyük Bqkanımmn bahsi. biyolojik bakımınd~n tetkik c· Grekcede buh•nması ~ii phcsiz ehemmi 
çizdi'1 devlet programına UYJU!l bir dilmiş ve şu neticeye varılmı~tır: yetli b"r vak'adır. Grekçe bize çok 
yolda yürilmeği ve i~admız dahilinde ------------ ----------------
hareket etmeği kendisine bir vazife 
bilmJ§{ir. Teaia günümüzden bu ana 
kadar kıymetli Başbakan"Jnızdan gör
düğümüs yüksek müzaheret ve sami-

lstanbul ~Umrtlk!erl sahş işleri 
mUdUrlUğUnden: 

mt muavenetin tesir ve heyecanları Umumi tesbit efyasından olan 4206 kilo ağırlığında ve 638 lira 
altmda lilkranlanmızı bugünden isti- k et' d k" il' 1 f 1 · k f · · ·· hh" facle ederek bütün İ§ Bankuı ailesinin 

1 

ıym ın e ı le ı te e on ma une a samı ennıyeaı mu leşe 'P 
hürmet ye tazimlerile zatı devletlerine lamba ve pirinç ve demir vidaların 1 eylül 936 sah günü saat., 14 de 

ane/vktl~rız.t V: ı..:z· 
0 

,~1 B 1 B İatanhul Gümrük dairesindeki satı~ salom.mda satılacağından taHp-
tMJ e'" ı eıa 011ar, ~ an- . • 

7cGaı ldar~ mecZiai reia vekili Cewt .Ab- lenn yüzde yedi buçuk pey akçelerıni yatırmaları ve aatıt günü pey 
~ Gürer, Genel direktör Muammer akçeıi makbuzlarile aatıta ıirecekleri ve efy&nın müfredatı satıf mü-

Brtf. dürlüfünde bulunan cedvellerde yazılı olduğundan görmek istiyenle-

BtlyUkada İ8kPı,. tivatroeu rin müdürlüie ıelmeleri ilan olunur. (379) 

HALIC 
OPERETi 

1ıa••·ıa•:Uq Vozgat valiliQinden: 
~ . 1 (16319).lira 28 kuNJ ketif tutarlı eksiltmeye konulmut olan 

{ Y ozıat - Yerköy yoluna talip çık madıgından eksiltme 7 - 9 - 1936 
pazarteıi ıaat (14) de ViliyPt Encümeni odasında yine kapalı zarf 

uıulile yapılacaktır. Eksiltmeye ı irebilmek için (123) lira (96) ku-

Jl'Uf munkkat teminat vermek Bayındır.ık Balıanlığı ehliyetini hAiz 

.. _n ticaret o~~ın.da._k~y,tlı b~lunmak ~~utlır. . (634) (763) 

mefhumların türkçe ifadesini otuz a
sırlık bir zamanm ötesinde görmek im 
kanını veriyor. Bu cihetten dilimizin 
fizonolojik önemi büyüktür. Grekçenin 
yazı ve imi~ eskiliği bize türkc;e keli
melerin o r.a.manki fonetizmleri hak
kında, nisbi de olsa, bir fikir verecek
tir. Güneş - Dil teori~inin salim bir 
disipl"n altında aldığı "<.rijine kadar 
çıkmak., hareketinde grekçe eski ve bo1 
metinlerin işe yarar bir destek hizrne· 
tini görebilir. 

Bir kaç küçUk araştırma ile bil· 
tUn bu cihetler tebarüz ettirilm iştir : 
Grekçe menşei belli olmıyan pek ~ok 
kelime vardır. TUrk vokabüleri göz0-
nünde tutulsaydı Grekçe bu kadar 
çok kelimenin menşei meçhul kalmaz
dı. 

(Laos) ve (ohlos) kelimeleri bu ka· 
bildcndir Nerden geldiği bilin mi t·en 
bu iki kelime, (insan topluluıtunu ifa
de) etmekteılir. Etimolojisi meskut 
geçilen (ili) kelimesi de (insan top1u 
luğu) gösterir. Bu kelime lehre hu
susiyetlerile tetkik edilerek ( egliğ) 
olduğu tesbit edilmiştir. 

(Ageli) kelimesi de Girit lehçe.cıin
de (insan topluluğu) manas•na ge1ir. 
Bugıirıkü telaffuzumuzda (ili) ile 
(ageli) kelimeleri Grek leh .. elerine 
tekaadüm eden bir zamanda tt-k bir ·ı 
kelimeden ibaret olduğu anlaşılı~·or. 

Toplantı yeri, meydan, p:uar ~·e- 1 
ri, çarşı manalarına kullanılarak 

(maliyet !iatı) anlamında yer alan 
(agora) kelimesi de kurultay, toplan· 
tı merlisinde söylenen söz manasına 
gelir. Toplantı ve kalabalık eden 
(agiris) kelimesi de katılarak bu 
kelimeler üzerinde umumi bir muka
yese ) apılmakta bu kelimeler arasın
da: 

(1 - Radikal mllnasebet. 2 - Mor
folojik münasebet, 3 - Semantik nıü
nasebet.) olduğu tesbft edilmektedir. 
Güneş • Dil teorisinin buna flive ede
ceği yalnız birinci ve ikinci keıtmele
rin ilk ve kaynaklarının Türkçe ol
duiu, dilimizde hala yaşıyan ası'la
rrnrn otuz asırlık bir maziye giderek 
fonetizmalann tesbit edildiği, Güneş -
Dil teorisinin gösterdiği şekillere te· 
vafuk ettiği tesbit edilmiştir. 

Bir çok misallerle, Grekçe keli
melerln başında bir l'rup unsuru 'Va· 
ziyetinde ıtördüğümüz (S) konusuna 
Türkçe ile yapılacak mukayHelerde 
muadeleti bozacak bir un.sur detfldir. 
Bu konusunun Türkçede oradan çı
karıldığı halde Grek dilinıie inklş:ıfa 
uğramış orijinal bir .s~ olmaaı hatı
ra gelir. Teori bu ihtimali kuvvet
lendirmekten geri kalmaz. 

Misaller üzerinde yapılan analii 
ile mlisbet neticeler gösterilmiştir. iki 
dilde karşılaşan kelimelerin gösterdi
ği fonetik farklar, Güneş - Dil te
orisinin mantığına arzedilince hakiki 
kıymet ve delaletleri anlaşılır. Vt> 
görür.dükleri gibi ayırıcı değil. bir
ll'ştirici birer ,·asrf oldukları meyda
na çıkar. 

Bu araştırmalar ın neticesi şöyle 
izah t•dilmiştir: 

1 - En az otuz asır evvel Türk
çeden Grekt:eye bir <'ok kelimPle:·le 
beraber medeni mefhumların bir ı:o
ğu da ge~miştir. 

2 - Bu mefhumların o zamanki 
fonetfnalarını tayin etmek Grekçenin 
imla kaideleri ve iki dilde yer atan 
müteııazır sözlerin ııııistematik değış
meleri göz önünde tutmak sayesinde 
mümkün olabilir. 

3 - Güneş - Dil teorisinin ver<Hki 
örneklere ternfuk ettiği görülür." 

ISMAIL HA.Uf DANIŞ.ffE.'VD'/N 
TEZi 

Üçüncü tez lsmail Hami Daniş
mendin tezi idi. HUiasası şudur: 

GCneş · Dil sisteminde birdenbıre 
göze çarpmıyan öyle mühim noktalar 
vardır ki bunlar ilim tarihinde tes
bit edilebilecek bir çok müeyyidelerle 
tebarüz edebilir. 

Mesela: ln...c:anların sesle konuşma-ı 
ğa başlamadan evvel bir işaret rJili ı 

kullar.mış olduklarına alt olan esa~lal 
konuşma dilinin ilk devirlerinde fi
ilin tarif edilmeden kullan ı ldığına 
ait olan esas böyledir. 

Hami Danlşmendin tezi bu ik! e
ı:ıasa a~·rrlmakta ve enelA "işaret di
li,1. ondan sonra da tasrif siz fiil rne-

BUGÜN 

1STANBUL - 18. Dans musfüi!ıi 
(plak), 19. Haberler, 19,15. }.hıhtelif 
plaklar, 19,30. Çocuk saati: Hıkayeler. 
Mes'ut Cemil tarafından, 20. P iyano 
Hagh) tarafından, 20.30. Stüdyo or· 
solo: Debusey ve Beethovcn CBay 
kcstraları, 21 ,30. Son haberı0r. 

Saat 22 den sonra Anadolu a ·.,neı
nın gazetelere mahsus havadis r.cn isi 
verilecektir. 

'I AR N 

IST~\...~BUL - 12,30. MuhteJif 
plik neşriyatı ve halk musiki~i. 18. 
Taksim bahçesinden nakil. 19,15. Ha· 
herler, 20. Muhtelif sololar (plak), 
20.30. Stüdyo orkestraları, 21,30. Son 
haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı
nın gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

ACELE SATILIK EV 

Kücük Mustafapasa Debba~ Yunus 
yokuşu Muaandra sokağında 1 numa
rada 3 katlı 5 odalı kuyusu ve ufak 
bir bahçesi bulunan den°ir.e karşı fev
kalade nezareti havi ahı:ıan bir rane 
ehven fiyatla acele sat.Jıktır. Aynı 
sokakta 7 numarada Bay Selimden ve 
yahut mahalle bekçisinden sorulması. 

~elelerini tetkik etmektedi. l .. aret 
diline ait olan birind kı~ımda ilk 
men']~ şu üç kı:.ma ayrılmaktadır· 

1 - Fikri yalnız manalı jl'c;e•l .. rle 
ifade eden ;ıözsiiz ''işaret ,, de\'r i. 

2 - Çok basit ,.e iptidai bir ka~ 
sözle lı'arı~·k jestlerden mürekkep ve 
sözlii işaret de,·ri. 

3 - Eski manalı j estlerin yer~ne 
manaiı se ·ler kaim olmasile tezahür 
eden şimdiki "işaretsiz söz .. devri. 

Btı üç devrin birincisinde sözsüz 
işaret dilini kullanan insanlar Jtiç 
çıkmam·ş değillerdir. 

Fakat hu sesler manasız oldufu 
için ~öz. değildir. Hayvani seslerdir. 
Milfutdan asırlarca evvel Platon lpl· 
kör gibi büyük filozoflar sözün jest
le sesten doğduğunu tesbit etmişlerdi. 

ilmin bu eski e$isı on ikinci asır· 
da me~hur Fransız filozofu Etien
nede Condillac tarafından da t~k

rar edilmfc; ve hatta hu alim f ~aret 

yerine Langage d'Action i.tmini ''er
miştir. 

D!l psikologlarının Afrika. Ameri
ka ,.e A vusturalya yerli kabileleri ü
zerinde yaptıkları tetkikler de bu mü
him eııaam doğruluğunu meydana ~ı
kann·ştrr. Meseli J,evy Brühl'ün ha 
hwıustaki izahı şöyledir: 

"Bu jest dilinin büyük bir grameri 
bile yazılabilir. Dilin zenginliği hak
kında bir fikir \'erebilmek için yalnız 
şunu söylyelim ki, birbirinin ses di
linden hiç bir kelim~ bile anhyamı· 
yan iki muhtelif kabile:·e men."up !ki 
kişi bir araya gelince bir takım el, 
baş ve ayak hareketlerile tam altı sa
at hiç durmadan birbirlerine bin tür
lii hikiyeler anlatmakta ve seAAiz bir 
lisanla konuşup sükut içinde gn·,.ze. 
lik etmektedirler.,, 

En son tetkiklere göre, seııı dili bi· 
le jest dilinin tabii bir netice.~idir. 
Çünki.ı insan jezsi yalnız elle defi! &• 

ğızla da yapar. Fakat ağızla jest y3p1-
lırken ciğerlerden gelen ha\'3 boıi'aıla 
ağız arasındaki boşluklara girip (rk
makta olduğu için ses denilen hadi~e 
fizyolojik bir netice olarak hasıl ol
maktadır.,, 

İsmail Hami Danişmend, bundan 
sonra tezinin ikinci kısmına geçerek 
"ta.sri!siz mı.. meselesini izah etti. 
Bu kısmın hulasasını da aynen vt>rf· 
yoruz: 

"Güneş - Dil tahlilleri önümüze 
menşe devrine ait bir takım t.Mrifc;iz 
fiiller çıkarmaktadır. Bu fiiller ipti
dai birer masdar şeklindedir. Bu maa
darlarda şahıs, zaman, sıga ve cin!Ji· 
yet gôsteren eklentiler ve hu~u~h·et
ler voktur. Senrantik ilminin muci
di say.lan Fransız alimi Mişel Breal 
bütün dillerde mazi hal n istikbal , 
gibi zaman gösteren methumlar!a şa
hıs ve cinsiyet gösteren husu.cJiyetle
rin htp sonradan te~ekkül etmi~ şey
ler olduğunu lsbat etmiştir. 

Daha bir çok alimler de bu fikir
dedir. Onun i ı·n Güneş - dil sic:te 
minde görülen bu esaslar :lim tarihi
nin en kuvvvetli müeyyide1erile sabit 
şeylerdir.,, 

Kurultayda müzakerelere bugün 
de devam olunacaktır. 
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Acınacak hal er 
seyahati Almanqanın sılalı.lanma merhaleleri 
Ddlıtor Şahtın Pari• •eyahati 1 

lıpanyaJa lıartlq karder;i bo
ğazlar, baba, oğlunun gözünü o
yarken, dost Ma.lıol topraklc-rın· 
Jan da acı saler geldi. Ba'"'a 
Kamenel, Zinouiyel gibi kC"mÜ • 
niıf itlareainin ileri gelenleri kur· 
ıuna diziltliler. 

,,:;::;:.:::.:;.::::u-ı ... Hitler'in bir nutkunda Bolşevik tehlikesinden 
ı1e1i1ıpolitilıaıözüyletetkilı behsedeceği, milletin fedakarlığına müracaatla 

"::";'..:,~~=Ü".:!::.:- yeni bir vergi teklif edeceği yazıhyor 
·•lftan demektir. 

içlerinden biri, ltarıuıntlo b=r 
manga akerin diziltlifini wörtlüfii 
•on tlalrilıada: Do,tor c-Ltan •eyahati, Alman L'lntrensigeant gazetesi Alman- 24 atutoa - Aakerllk aiddeUnin 

.pu• yada askerliğin iki seneye tıkarılması iki seneye çıkanı .... 
rniJı politilttuının Ballıanlar

üzerine Almanyanın silahlanma mer- Almanqanın baıiinkii ve 
aonra Paıüe tlofnı inlcifal ~t- halelerini gösteren bir tablo neşredi-
i•fiyen ruhunu İfaref etmek yor. Bu tabloya göıe merhaleler garın/ti ortlaaa 
le manalıdır. şunlardır: Parls • Solr gazetesinin nqrettiif 

Doktor Şalatın ıaluıntla topla- 1933; 30 kanunusani - Hitlere, bir tabloya göre de Almanyanın ba-
Alman elıonomi politilccuı bu- Hindenburg tarafından Alman Jbş- günkU muallem oldasa 898.000 klp-

veki!i unvanı verilmiştir. den ibarettir. Askerlik hizmeti ıkl 
fU iki ualı ile wöze ftapaT: 15 mal't - Polis tei'kiUUına nazi seneye çıkanldıfı zaman bu miktar, 

1 - Uzak memleketlerle yapı· milis efradının dahil edilmesi. büıfln orduda bulunan 191' dotum-
mübaJele yerine yalcın mem- 3 mayıs - Mecbubt çalışma siste- lular4 1915 dof11mlalarm da flbesll~ 
lerle anlatma. minin kurulması. 1.365.000 olacaktır. 

23 afustos - Hücum kıtalarının Bundan bqka Almanyamn bugtln 
2 - Souyetleri ekonomik oe muntazam asker kıtaları haline ko- yarı askeri tefkllltı (naululfaza ve 

yartlunlartlan mahrum nulmuı. hücum kıtalan) 400.000 klfldlr. Aske-
•ldrıına/ 1934: 2 ağustos - Hltler Führer rl hazırlık ıörmekte olan talebe de 

Dolıtor Şahtın Ballcanlara yap- unvanını alıyor. 275.000 dlr. 
aevalaat epev zamandır tleuam 1935: 12 mart - Hava ordu9unun ·ıl • J. J 

" " resmen ıeskn ednditi nan oıunuyor. Dıler mı 'etlerın oraaıa,,ı 
n yalıın memlclıetlerle müba- 16 ma:rt - Mecburi askerliğin ih· L'lntrauigeant pzeteel de diler 
• maelaini yeni bir ticar'f dası. devlet\erin ordularını gizden geçirl-
ajmanı/e lıaovetlendirmek Ü· 29 nisan - leniden on iki deniz- yor v~ şu rakamları nqrediyor: 
• ti. Nitekim, Dolctor Şalat A· altı gemisi inşa edildltl ilin olunu- İtalyanın ordusu: .AAer adedi 

• BelwraJ HyalaatlerinJm yor. 1.250.000 dlr. Bunun 400.000 1 Şirki 
ra Bükr.-ıe ufrıyacafı bir laay- 21 mayıs - Askerlik müddeti bir Afrlkada bulunmaktadır. 

-s sene olarak tesblt ediliyor. Sovyetler Blrlltl orclua: VuaU 

alınacak olan yeni vergi ile Almanya 
eline mühim bir para geçirecektir • 

/apanqada ecnebi 
dıktatöı ıer mi 7 

Le Journal gazetesine Marsilyadan 
bildirildiğine göre Madridden gelen 
bir lapanyol gazetesi müdürü şehirde 
latikGmetin bütün idareyi kaybettiğini 
anlatmaktadır. 

Gazete müdUrU sözlerine devam 
ederek tunları söylemiştir: 

•lapanyol htikGmet merkezinde bu
gin idareyi elinde buluduran iki a
dam \ardır. Bunlardan biri Rust1ar: 
Broskı, dlferi .de Alman Ffsher Se-
uma•. 

Broeld Moskova tarafından gönde
rilmit bir murahhasıtr. Bu adam hü· 
kGmet kuvvetlerinin elinde bulunan 
demiryollarını idare eder. Eskiden 
Alman komünist partisinin şefi olan 
Neaman da hfikıimeti nezareti altın
da bulundurmaktadır. 

HükGmet bu iki adamın emlrlfri 
altından çıkamamaktadır. Kanunu 
yapan hUkıimet defll, Neuman'dır. 

- Bir vatan luıini olaralr iUü
yorum. Kanm ve çocalılarrm 
Stalin'in yolunu tutmalıdırlar! 

Diyerek ıon neleaini verdi 80° 
zılarr da ta 1932 tlenberi Stalir.in 
ve merkez lırlıaanın hnına n!IG· 

mrf oltlulılannı .öyldiler. 
lspanyatlakUe Ru97atlalıi wılra· 

lann akıt yollan bcqlıa, lalıat ÖZ· 

leri, karakterleri birdir. Hepsi İf 
te bu uzlatrnaz hınca dayanıyor. 

Ru• itlaraini Stalinin elinden 
almak iatiyenler, ha hını niçin Ju
yıı~rlar? Ru•ya on bet yıl önce
ki ablolıaJan lrartultlrığu, bir it• 
lera lıaynaiı wibi yaaak çemberi•· 
rile kuıatılmalıtan çılıaralı Doğu
da, Batıtla tla.tlar bulduğu irin 
mi? 

ai··'end:x.: laaltle buraya afra· ıs h · t ·1ı ·ı d i k 300 ooo ı -'-- 1 soo ooo ,- ._.. azıran. - ngı ere ı e en z ra am ı. . , azana .--m . • --------------
-- .. -ti. O saman bu laaJüe- ı ı imzası d" 

Daflnılc hallı yıfınlanntlan 
dünyanın en p~lü, en zorlıı en 
çok makinelqmİf ve en kalabolılı 
ordu.unu yarattılclan için mi? Ya· 
ratılata uymaz lwlyalardan 91Vn· 

laralt werfeii wörtlülrleri, yapma, 
dipaiz doktrinleri >tlıtılıları irin 
mi?. 

..... ·~ an aşmuın n • ır. 

talalil edenler diyorlardı lıi: 1936: 7 mart - Renin işgali Leh orduu 2'0.000 kltfden ı•ret-
Alrnall)'G wıtla, itam nuulde, zi- ------------ tir. 
nuıMalü aldıfl yerlere kartı dünyayı yeniden takaim etmeli! Fransız ordusu: Ontlmbdekl tq-

-~tatlar. Bu bor~lan harp ,n. Frarua ile Almanya arauu:la rinievvelde ahnaeak olaa efrad !le 
_.Rl'I· .. • malamai Ntwa öde ba cinden bir anlatmayı mümkün birlikte ordu 400.000 klpden ibaret o-

wörcn nqriyaf tla bu adamın ida- lacaktır. 
ufiyor. 

Atina 11• BJ~aJ Hyaltatlni re eftili waetelertle göze ~GTpaT• Hitler natuk aögligecek 
naanyanın yeni pamrlar elde dı. Berlinden Fraurzea L'latransl-

ol4 Halb iri R Franaa ile Almanya araınJa geant razeteslne blldlrildlflne göre, 
~ne .ebep a. u o- bir anlqmayı ileri nren bu zihni- yakıatda Alman meclisi Vorms şeh-
~v.ı'nın pazarlan daha önce· .,.,, ""n'~ lilı~latlll!I temel olarolı ri .. ,.. biı: ıtopla•tıya fainlaeakur. 

n ÇeiMl011aiya oe Fr"'*' t• FratUll)'I, Bel~kayı, Almanyayı Rayi§tag harada topJanmua blJe 
ınd111t1 ifwal eclilmiftir. alcı bir mrette alakalandıran çelik Norembergde yapılacak olan senelik 
Bullıanlara tü:aret yolile wiritln t .. fii" •• l al tlu nazi kongresinde bir içtima aktedera. nu e e ıyor • 
yeni ıelrli Şalatın maoallakhet- Çel"lı .. .. .. b" pol"fk cektir. 
"ntl•n birini tetlıU etler. Difer 1 tro•tünu • ır .. 1 

t •• aya Garetenin muhabiri tunları da 
temel yapmak emelı, bugunkii Al· llbe etmektedir: 

allan Parüe yaptıfı Hyalıati de man elıonomi politikama tla ay- "Bitler, Alman mebulan karp-
s Alman elıonomüi baıamın- kırı düımiyebilir. Çünlıü maksa· sında verecefl bir nutukta boltevlk 
:_.-L -~~!nJür • 
... an nnınuaı dı S6 vyetlere lıartı harelcet etmelı tehlikesinden balwederek vatanın te•· 

oltluiana wöre onu Garptaki bir ilkede bulundatana slyliyecek, nail-Bir lıaç Hne eovel Lontlratla 
anan bir elıonomi lıonlnan· 

da naz/ maralaluulanndan biri 

•• _ 1 .L __ L h tltl letin fedaklrbfına mtlracaat edec:ak-
mattu11ıten ayırma11, am ma • tir. 

pı1111.Ytıunın _,..yif.,,,.ainin taladidi 
"nde «Szler 8'Sylemifti. Bu •Öz. 
bir tandanan ilatlai idi. G• 
6iliyonıs iri, bir samanlar nasl 
nomi naırlıfı yapan alıi 
p la6rilıaının miiılürü saman 

ı..-cııma:1 waetelerinde .. likri ileri 

S!lntl)'İ memleketleri birleffrteli 

ı,, frıka No. 43 

YA-ıAN: 

maeleleri üerintle onunla anltJf
mak lilıri Fraua •al cenahını bir 
az; ürlıütmelıle beraber Şahtın se
yalaatini bir imlıan qıfı olarak te
lalılıi .Ierler. 

Bu balıımdan Dolıtor Şahtın 
Hyalrati, Franlıo - Souyetilı Pfllı· 

tın etralıntla yenülen .özler •Öy
lenme.ine uuile verebilir. 

Sadri Ertem 

Demek iatedL lerinin daha kullanıtlı, hattı ciddi ol • 
Annesi bunu aialamıt ıibi .Szünil dutunu aöyledi. 

tirdi: Fakat Fıtnat Hanım, belki de Ne
- Biru uçan •.. Gene o deli kız .• Hiç vin onu örnek tutmasın diye, GWerin 

~jflllıemif" ı Nedir o kılık öyle? Vapur- hallerini beğenmemekte ıırar ediyor • 
\la da yolda da herkeı Ona bakıyordu. du: 

Nnin onun avukatlığmr yapmak iı· - Ben böyle diltünmüyorum. Hele 
~i: HalU Beye, acıyorum, bu deli kızla na· 

- Bu yılın ıpor modası öyle imif, o- sıl başa çıkacak? Zaten halleri vakit • 
1aQn kryaf etine bakmıyorlar ki yalnu... leri günden güne düzeleceği yerde .• 
:CU.eı ku da onun için... Eıkiden de Aziz bu sözler üzerinde merakla dur-

ba ona bekardı. du. 
Ads de anneıinin sözlerinden hot • Annesine sormak ve anlamak arzu· 

ltnmamrıtr. Vakti\e sürüp &iden ve tim· ıunu duydu. Fakat o, akpm yemeli • 
ti denm eden anlatınamazlrfı yetmi - nin haı:ırlıldan iç"n mutfağa gittL 
>ormuı gibi bir de anneli onlann ara- Bununla beraber Aziz genç kıza kar-

lfrene elbet teıtı etmele hak • p olan 1&r1Jlmu ve içli sevgiıini açığa 
- nrdr. Bunun için. kardqinden daha vurmamak için bu bahiı (lzerinde çok 
~ gitti: Genç mlann eteklik giy· durmaktan çek

0

niyordu. Zaten GUlerle 
~ böyle Jdllot veya ıoU giym~ arkadaı}ıirnı ilerleterek karplıkh ıev· 

Almanya, artan askeri naasrafla
nna kartılık olmak Uzere, Bitlerin 
Rayiftagdakl nutkundan aonra, yeni 
bir vergi teklif edecefl zannolunmak· 
tadır. Bu versi senet berlnd•n ah· 
nacaktır. 

Böyle bir verıf 1912 ele Almaa im· 
pratorlak htlk6metf tarafradu da 
ihdas edllalftl. 10 bin aarktan 111· 
karı ra:rrl •enkal ,.. aermaye halla· 
deki se"etlerden ytlzde 3 lll 5 olarak 

ciaini kanamayı taaarh)'Ordu ama, o • 
nun buna lmkln verip ftmniyecelinJ 
kestiremiyordu. Çtlnktl genç kızın blr 
küçük kut kadar bqı bot, kayıtsız ve 
aıka yabancı yapmak iatecliiini csıreıı· 
mitti. 

A•ln kafuı hep bu mevsu U.e • 
rinde dutüncelerle dolup t&IJYordu. Bu 
taıkmhlı yatqtrrmak için kendi kendi· 
ne f8yle diyordu: 

- Beklemeliyim. Zaman biltUn ıUs· 
lUkleri yener ••• 

• • • 
-31-

y emekten aoınra aalonda otunnut-
lar, konuıuyorlardı. Ami durcun bul· 
malanna ratmen babuiyl~ anneli ve 
kardeti ona Avrupa hatrralannı anlat • 
tırmak için birçok ıeyler ıOTUyorlarch. 

Bu 11rada Halil Tok~unun evi ta· 
rafmdan gene piyano ıeal duyuldu. Ar · 
tık eğzenis olarak 'Jlrnıdili (ltartı 
yakalı) yı biru IOllN da mandoliniyle 
çalryprdu. Daha sonra blfka bir pr1n 
ya geçtL 

KW;üh luınım bere l'rmif bapna. 
Yan Yaıtrmlf difünnüı tol lcapna. 

Bu buit halk tUr!dllm Aalsln ru-
hunda lçU bir hu yarauycrdu. Bet )'il· 
danberi prbette OlUfUllun da bunda l'O-

Yeni Eae1 ler 

UYANIŞ 
"Uyanış,, mecmuasının bu haftaki 

11ayıamda Mehmet Sefünin yıldız "Lil
yan Diyts,, le mtlllkatının ikinci ~ıs
mı ile •'Yor .. gün .• ,, aerlevhalı en yeni 
fiiri, Cahlt Saffetin ••Arzu,,, A. Sım 
Ur.ellinin "Boş iskemle,, ıiirleri, Bur
han Arpadın "Mavi duygular,, mensur 
fiiri vardır. Gavsl Halit Ozansoyun 
"Kadına hürmet.,, '"Kedi pençesi,, sU
tunu:ıdr. "Bir gazinocu için .. ., serlev
halı fıkralar buhuıuyQ11 lıfAJhgıet l:lıç 
ıa.ı Dmcloiı'unun '1lli: göz ağnaı,, · iu
velinin tefrikuı, bu 1&yıda bqlamış
tır. Bunlardan başka "Duhoborparın 
çınlçıplak dansedişlerl,,, resimli ak· 
tüallte, v ••. 

AGAÇ - Ağaç mecmuumın 17 inci 
sayım bugün mükemmel b:r halde çık· 
tı. Necip Fazılın (KendimU.e dair) ve 
profesör Mustafa Şekibin (Deha ve 
çalıflD&) yazılan büyük ehemmiyette
dir. Aynca Ahmet Hamdinin eşsiz bir 
hiklyeai ve Salih Zekinin bir tercUme
aile (Kl&aikler ve klisislzma) etüdü, 
Aaaf Halet, Cevdet Kudret, Cahit Sıt
kmm yazıları, kronikler, karikatür, 
resim. Hararetle tavsiye ederiz. 

HUKUK GAZETESİ - Cevat Hak· 
kı öabey tarafmdan tilrkı;e ve fran· 

O aaçma kuruntular içintlt! kol· 
tlrkları yıllar, bütün dünwayı ken
dilerine laaam yapmalı, yarJr:- ~ 
lıfa boğmalı, yalııp yr.lımalılc r·~ 
mitti O zaman 6u ihtilalcil•r ,,e
reJe idiler?. Ortodo aarılocalı va· 
ra, -kanı dintlirilet:elı Yl.mar. c.lm
teltlenecelt 'fGh uark'lt "İfllt"'fWİP' 
keyil ftıtfılar. 

Ortalık dunıltluktan, Ru•ya ~"· 
lqma atmaaile tulrıftulıtan ue 
bunların bol verimleri bir yanda 
piytUalan mala, meydanlar• .,r. 
dalara boftlalıtan •onra mı litn• 
ye, dalaoereye Nnlıyorl.,? Bir. 
memleketin en lrötü alın ycaısr İJ· 
te budur. Böyle ojullann toprak
lan Ü•tiinde •olutlufuna sörmM
tir. 

9. Gezrıın 
sızca ne§l'edilmekte olan Hukuk Ga- ____ ,... ________ _ 

r.etesinin on beşinci nilBhuı çıkmıştır. BAY CELAL DONDO 
Profeaör Erzurum aaylavı Saim Ali 
Dilemrenin Adll Tıbba., profesör Mus- Bir mUddettenberi Almanyad11. h.• 
tafa Reeit Belgesay'm tSviçre Ft"deral nalızasyonculuk etrafmda tctkıka a 
mahkemesi kararlanna; profesör Ali bulunan belediye mecarl mıbesi mUdil
Kemal Elbir'in Deniz Ticı..ret hukuku rU Bay Celal şehriıni7.e dönmn. • · 
na, profeeör Neymark'n. arsıulusaı -------------
ticarete, Cevat Hakkı Özbcy'in tica.ret rıle da.ha bir ~k değerlı yazt1ar var
kanunlanna 11!t makıı1"1f'r· 'c C'Uidle· dır. 'f.J. ·sive ederiz. 

IU vardı. Fakat asıl seı>e}I Gulerin çal
mıı olmaaıydı. 

Mandolin ıuımu' ve yeniden pıya
nonun ıeıi duyulmuıtu. Daha ağır ve 
iç.ti bir prkıyı, kar1ılıkJ1z kalmıı bir a4-
krn yalvarıpnı haykın-.r~rdu : 
"ÔlürıPm yn:ıkıır aan•ı J.anmadan., 
"Kolların boynuma ~ıllıalanmadan,. 
"Diyorlar ki1l olmaz :ıuı~ yanmadan,. 
"Dcni:zlcr durulma= dalgalanmadan ..• , 

Bu a8zler ve bu se6~lr sanki Azizın 
kalbinin tl içinden gelivordu. Sar.ki Cü 
ler, piyanoya değil Azizin kalbine do· 
kunarak bu selleri çık;srtıyordu. Azız 

yanındakilerle olan konu,malannı bile 
ikide bir unutuyor, gözleri kapanıyor· 
du. Halbu ki onlar sar.ki hiç işitmi· 
yorlardı. Onarlın göum Azizin yü 
zünde ve dudaklanndaydı. 

Birkaç defa göz kapaktan düşUverinc: 
Remzi Bey birdenbire dc,ğruldu: 

- Biz de inaafaıı:lık rdiyoruz artık. 
Azizin çok yoriun oUuğu beı bellL ... 
Erkenden yat1m da uyuı6un 1 önümilzd~ 
konupcak cilnJer ve y .ı ar mı yok? 

Aziz odasından onu t•aha iyi dinJı 
yordu. Buna da kanma :lı ve balkona 
çıktı. 

O Şimdi bir rumbıa, c.'aha sonra da 
11rayla bir tanco. bir serenad, bir mı. 

bir romans çalıyordu. 8 •• ıbiıine uymı· 
yan bu parçalann a .. '<I arkaya ve er: 
kısa bir zamanda ayni ellerle çahnıtı da 
bunlan çalanın ne delişmen olduiunu 
göstermiyor muydu? 

Lakın Aziz bunun 1c rkmda de ıl 
dl. 

O timdi, etrafını ;cu ·tan dekor~o 
dinledigı bazı kıvrak IMZl ıilzpn ba· 
telerin sarhoıu olmuıtıı : 

Her biri başka bır 4)k anyan r· 
Jer gibı k.rpılan yı1dı-:11r ufka ya· 
lattıkça kızaran ay, g'.ll .. r yilzun n 
rinligi ve bu derinlilrtu •NıYI do nı 
ıuzülerek boglukta dur.:vcren 1ehıplar 
solgun bir ıgık yağmuru altında b.r a k 
uykusuna dalmıt gibi uyu)'8Jl deniz. "" 
rin hava ve bol havavı dolduran Çaıl' 

ve Akasya kokuları ... 
Aziz, göz kapaklsrırı birıbirin .. 

yaklattmnca etrafını daha hül) alı ba 
luyordu. Bu ıörilnilfii ı ortumda Gil
lerin güldiıkçe ıWler .w~ılan., kalbı ay• 
dınlatan yü.zü beliriyor:iı:. itte o pi· 
yano:ıun önünde oturunr, ıpktan önU. 
müı kadar beyn ve lck!•iz parmakla 
nnı fil dip tuglann iıJtünde gezdirl 
yor, hafU br aeale piV'\.lcya arbdafl* 
ediyordu. 

(Arkaaı wır) 



Terfi eden kumandan ve subaylarımı 
Asheri terli listesi yıiksek tas

,f i.kten çıkmıştır. Terli eden bii
Jiin kuman.dan ve subaylarımızı 

tebrık ediyor ve listeyi aynen t.ıe

riyoruı;: 

Korgen.erallığa terfi edenler 
:\1uıaffer Ergüder, Keramettin,1 

"\li Galip Türker. 
'{i:.mgenerollığa terfi edenler 

.\bd: Tandır, Salim Cevat Ayalp, Yu. 
-<uf Zlya Ekinci, M. Nuri Yamık, De
mir !ahir Tarer, Muharrem Mazltlm, 
lsak Avni, Mustafa Kemal Conker~ 
.\hme1 Ferhat, M. Tevfik, Ahmet Tev
fik. 
TuğgeMrallığa terfi eden Tuğbaylar 

Topçu Münir, Refik Kadri, Ke. 
nıa 1. !\'f. Nazım, Seyfettin, 1\1. Faık, 
A. Ftvzi, Seyfettin, Baki, fhı;;an 
Doktor Tuğmay Hüseyin. 

Tümamiralliğe terfi edenler 
Tuğamiral Şükrü, Fahri Ekkin, 

'.\1. .Ali. 
T\.urnın:11 Albaylığına terfi eden 

Yarbaylar 
SaJih Kumkapı, Hamit Usküdar. 

1 brahim .Genç, Rüştü, Şefik Çakmak, 
Salahattin Manastır, Yahya Razi Ma. 
nastır. 

K u rnıay Binbaşılığından Yarbaylığa 

geçenler 
~uri Tophane, Vehbi Taşlıca, A. 

dil Davutpaşa, Zeki lstanbul, Rıza 
YeDikapı, Nurettin Balıkesir, Fevzi 
Erzinran, Yekta Yenimahalle, A,·ni 
tzmitı Şükrü Erzincan. 
l\urmaıı Yüzbaşılrğından Binbaşılığa 

geçenler 
Ahmet Be;;iktaş, Adnan Istanbul, 

Nizamettin Erzurum, Necati Kasrm
pasa, Şükrü Harpm, Şerafettin Üs· 
küp, J\adri Kilit.lülbahir, Necmettin 
lstanhul, Fafrettin Kırcaali, Muhar. 
irem Yanya, Nazım l s part.a ! · • 11· 

,,rnyi:. trif, .Ali Rıza Harpat, Etem ls
tanbul , Enyer J<Mirne, Sadettin Se
lüni:,, • ' ecabettin Üsküdar, Hakkı, 
Haif r sküp, Nazım Erenköy. 
P> cı r 1·arbaylığından ıHb!lylığa 

terfi edenler 
Uakkr I\aracaahmet, Mustafa 

:\laçka, Ahmet lnebolo, l\.Jehmet Er. 
zincan, Şevki Yan, Faik Harput, E
min Ifasımpaşa, Sami Istanbu!, Salim 
~inop, Hilmi Aydın, Derviş Amasya, 
t"maL Hakkı Erzurum, Ziya Manas
tır, Refik Harput, Refik Kütahya, lL 
hami Cerahpaşa, Hüsnü Pazarcık 
Sezai Jzmir, Kamil Sürmene, Osman 
Nuri Kırşehir, Hayri Sarıgiz, Sel!m 
İzmir, Fehmi Davutpaşa. Hamdi To. 
kat, Tahir İstanbul, Mehmet Tokat, 
ŞeYket l\fanastrr, Rasim Sivas, Hilmi 
Beşiktaş, Abdülkadir Çanakkale, Ra
sim Haydarpaşa, Nuri Mara~, Nadi 
ı~tanbul, izzet Harput, Kazım Erzu. 
rum, Kemal, Ziya Tophane, Galip U
i3k ,Abdülaziz lpek, Ali Çamlıca 
Sabri İnebolu, Adil,, Emin Sivas, 8a
lahattin, Cevat Cihangir, Hüseyin 
Kastamonu, Sıtkı Erzincan, Fehmi 
Kad:köy, Emin Hasköy, Faik lstan. 
bul. 
Piyade Binbaşılığından Yarbaylığa 

terfi edenler 
Akif Ohri, Remzi Safranbolu, fü'.L 

mil liastamonu, Şemsettain Kemah, 
Şerif Gaziantep, Halil, Cemal Selanik 
Lütfi Kastamonu, Hamdi Çarşanha, 
Saliın Eliiziz, Ahmet lstanbul, Şükrü 
<Jrtaköy, Avni Urfa, Hamdi Süley
maniye, Nasıh Erzurum, Rıza Kilis, ı 
Cern:ıl Bulgurlumesçit, Hüseyin Dd. 
niş Kastamonu, Haşim Balıkesir. il Ü:-; 

nü Selcinik, İbrahim Sivas, Rıza Yan
ya, Ahmet Kula, Şemsi Samsun. Nu
ri Erzincan, Zihni Van, l'ahsin {'eş. 

me. hazım Erzurum, Memduh Ü!-iklip 
Raif Sivas, Memduh Edirne, Hakkı. 

HHml Girit, Talat Kaduga, Vasfi E. 
dirn~ . Refii Sh·as, Abdülkadir GeHe. 
Jhsan Kocamustafapaşa, Hülfı.si ls 
t:ınbul, F.min .'\nl\ara. Abdullah r:ı . 

man:lhat. 
Piyade Yüzbaşılığından Uinba.~ılığa 

terfi edenler 

.\li Bitlis, Hilmi Sivas, Abdul•ahı 
ı·:üstcnce, Ahmet llarput, Sadık Re
~ikta), Sabri Akar~eşme, S. Emri,I 
Celiılt'ttin Karagürnrük, Hüsnü Er . 
ıurum, .MtLc;tafa Cesriergene, Hefik 
lsta ılrnl, Cemal Koçana, Ziya Dıray. 
man, SeHihattin tı;;tanbul, Necmeitin 
Kadıköy, Hüsnü Selanik Sırn Erzu-

' 

rum , Balıl Adana, Hilmi Urfa, M. t'L 
ram uş lla lıcıoı!lu, Sa it Süleymani:. e, 
Raif Akorn. i\luhlis Diyarbekir, Şe
fik Csküdar, llakkı Manastır. Hakkı 
Tophr•ne, llimket Konya, Recai fata.n
bul, Sıtkr Selanik, Sa hlhattin Aksa. 
ray, Hüseyin Erzurum, Halil Erzin. 
can , Naim Erzincan, CeHiet Giimüş
suyu J\emal lstanbul. Abdülkadir 
Trabzon, Nihat Edremit. Demir Ma. 
nast:r, Ali İstanbul . Ağa Erzurum, 
Muzaffer Topkapı. 
Pi11ade Teğmenliğinden Yüzbaşılığa 

terfi edenler 
Asım Kadıköy, Sadi Kadıköy, 

Mevlfıt Ermenak, Fahri Harput, Ne
cati İstanbul, Mehmet Çemişgezek, 
Kfızım Kozan, Nuri İstanbul. Rıza 
Tophane, Ihsan Edirne, Burhanettin 
İstanbul, Fahrettin Erzurum. Sadf't· 
tin Ü~küdar, Hilmi Erzincan. Cevdet 
Eyüp, Irfan Ce:sirmustafapaşa, .l'\ec. 
mettir. Zile, Nurettin, Sadettin Is. 
tanbul, M. A.c;af, lhsan Kasımpaşa. 
Halim Fatih, Zeki Harput, Burhaı•et· 
tin lstanbul, Necati İstanbul, Hulu. 
si Si\·as, Niyazi Kasrm~aşa, Zeker.ya 
Harput, Yu.!'\uf Elbasan, Hayrettin, 
Şemsettin Ilakırköy, Nezihi Erzinran 
Ilaha~ttin İstanbul, llusamettin Is • 
tanbul, Rıza J\ocana, Salahattin Çen
gelköy, Salahattin Manisa, Recai Kü. 
çükpazar. Etem Beşiktaş, ismet Ni
şantaşı, \ ikri lzmir, Fahri Üsküdar, 
Kemal Ohri , Ji'ikri Trabzon, Saim, 
Şe,·ket Isparta, Hakkı Bursa, Ihsan 
K~"ımpaşa, Cevat Maraş, Mustafa 
Elbistan, Raif İstanbul, Kadri Diyar
bekir, Abdiirrahim Hor. Niyazi Ak 
seki, Mazhar Diyarbekir. 

Piyade Asteğmenliğinden Teğnumliqe 
terli edenler 

Sesuhi btan!)Ul
7 

(;alip lstantJul 
Refi~ Balıkesir, Reşat Edirne, Şerik 
İstanbul, Fahri Ordu, Kerim lstan
bul, Salahattin lstanbul, Nezi!ı ırni

ziz, ~eşat Erzurum, Nedim Sh·erek 
Refik Sarayköy, Salahattin Trabıon 
Recep Bursa, Feridun lstanbul, P.a 
şit 'Niğde, Samih Erıurum, Bedrettin 
İstanbul, lsmet Jstanbul, Ziya Jstan. 
bul, Ziya Erzurum, AbdülhaJim, Na· 
ci Kırklareli, Kemalettin Aydın. lla. 
mit Beylerbeyi, Burh:ıneWn lstan · 
bul, Sabahattin Çengelköy, ısmail 

İstanbul, Adil lstanbul. Oml'r Lut
fi 1\Ia•maris, Hürrem J<:: :i,· . Ekrl'm 
ls ta.1bul, Hilmi Erzin,·a :1. Rr~t Kay. 
seri, Fethi Beşiktaş. :.~dm ı~tanbul 
Osman Trabzon, E~ref i)ursa, Zi. 
yaettin Erzincan. Yaşar Erzi:-can, 
Necip Jstanbul, Sabit Bursa, Zeki Js
tanbul, Ahmet Edirne, Rıza Tekir. 
dağ, Orhan l:stanbul, Ata, Istanbul. 
Sadık Istanbul, Cemal lst? ıhul Fik
ri lstanbul, Zeki lzmit, Ahmet Edir
ne, İhsan lstanLul, Zeyyat Edirne. E. 
lem 1.stanhul, Kemal lstanbul, 1h. 
san Erzincan. Ali İstanbul, Asaf Ha· 

I 

sankale, Fahrettin Erzincan, Zeki Is 
tanbul, Halim Üsküdar, Ihsan lstan
hul, llakkı lstanbul. Mazhar lstan 
bul , !'eyfettin Er.o:ir.can, Re'i'3t lstan. 
bul. 'J ahir İstanbul, Ali Konya. Fet. 
hi ErLUrum, Emrullah Erzincan , Hur 
hanettin lstanbul, Yamık l !'tanhul. 
Salitı İstanbul, Kemal Bursa. Nuri 
Edirne, Şefik Erzurum, Ahmet Mar. 
din, Salahattin İstanbul Behçet Js
tanbtıl , Seyfettin İstanbul, Şt!fik E
laziz, Ebubekir Erzincan, Cemalettin 
Erzincan, Reşat Çeşme, Muzaffer E· 
dirn .. , Şukru Bursa, KemaleWn Bur. 
sa, ;\"ecati lstanbul, Demir Mer :ıt, 
Rıza Ifastamonu, Şefik İstanbul, Nu. 
ri 1\titahya. Hikmet Antalya, Tahir 
Erzincan, Avni İstanbul, Hidayet üs. 
küd.ır, Niyazi Sinop, Mehmet E<>kijşe· 
hir, Sadık Kastamonu, Cevat Jstan
bul, Tahsin Osküdar, A\·ni htanhul. 
• ·eş'et Beşikta~;, Rıza İstanbul. Nu
rettin İstanbul, Cevat Edirnl:! Arni 
Selanik, JGlmiran Diyarbekir, Ya,·uz 
Çorlu, Ihsan İstanbul. Saim ı_,tanlıııl. 
lmadettin Siirt, Faik Balıkeı-ir. Mu 
zaffer Akhaba, Salih Erzincan, 'h
rahim Tel. i rdağ, Süleyman Kasta!\10 
nu, Tevrik Çerkc5. Hakkı Üsküdar. 
, ' uri Ehiziı . Sadi lstanbul. ('emal 
Yan, Ref!k Bursa , llayri .C--lcücbr. 
Hikmet Edir nl', Selim İstanbul. Hik
met Bursa, l !' !ı ender Jı-tanbul. M tat 
Jfony:ı, Adil İstanbul. R ·ıa Silifke. 
:\fehmet Esldşehir, Ahmet Jlaı-anka

lr, Necdet lstanbul, İbrahim lstan
bul. 

Süvari Yarbayiığuıdan Albaylığa 
t~rf i edenler 

Hasan Tahsin Selanik, Yusuf 
Debre, Hüseyin Avni FiJibe, Şerafet
tin ıstanbul, Galip Kayseri, Ali Ya. 
şar lstanbul, Salih Beşiktaş, Esat Ma 
nastır, Refik Ohri, Sabri Edirne, Hü. 
s<>yin Ka:ıım l\fetro,·içe, Galip l\laras
tır. 

Süvari Binbaşılığından Yarbaylığa 
terli edenler 

Omer Ahlat, Muhiddin llarput, 
Hakkı Katrin, Mahmut Kayaalp. 
Süvari Yüzbaşıtığından Binba.'Jılığa 

terfi edenler 
Recep Vehbi Manastır, Ömer Veh 

bl, Yusuf Bursa, Ali Ccsrimu~tafa

paşa. 

Süvari Teğmenliğinden Yüzbaşılığa 
terfi edenler 

~atahattin lstanbul, Hüseyin ilo
yaba.t, Abdülkadir Malatya, Cevat 
Erzincan, Sait lstanbul, Osman Zl·kl 
Yan. 
Süvari Asteğmenliğinden Teğmenliğe 

terli edenler 
Mahmut Celal Istanbul, Cahit Ci

hangir, Mehmet Şevki Beşiktaş, Fah. 
rettin Bayburt, Hüseyin Burdur, Meh 
met Avni İstanbul, Nihat İstanbul, 
Remıi Van, Ahmet Osman Bursa. 
Recep Malatya. 

Topçu Yarlxrylığındarı Albaylığa 
terfi edenler 

Hilmi Manastır, Sadulah Urfa, 
Ragıp Jstanbul, Bahaettin Istanbol, 
Hüsnü Yılmaz Diyarbekir, Tevfik 
Ta~köpril, Ihsan Edirne, Ali Rıza 
Van, Şevki Rozan, lsmaiJ Aydın, 

Mustafa Tophane, llüsnü Kastamo. 
nu, Rıfat Samsun, Raif Samaffa, Ah
met Erzurum, Ahmet Kütahya, ı\b

tullah Süleymaniye, Hüseyin tstanbul 
Enver Edirne, Ahmet. 
Topru Binbaşılığındara Yarbaylığa 

terfi edenler 
.3abri Erzurum, Faik Çan:ıl.ka le. 

Abd:i!kadir, Bedri Serfiçe, Re~at Is
tanbul, Haydar Samsun. Yus·ıf Har. 
put. Mehmet Şevket İstanbul, Yusuf 
Erzurum, Yakup Lutfi Gerede, r<a. 
mil Te:ırin. 
Topçu Yü:başılığından Binbaşılığa 

terfi edenler 
Hü..-.eyin Fevzi, Nazif Bur<;a, Is. 

mail lstanbul, Ali Hıza lstanbul. .Meh 
met Cemal Csküp, Süleyman lstan· 
bul. Ali Rıza Sivas, Zeki Beşiktas A
li Cevat lsunbul, Ali Istanbut,~'Ba
hir Adana, İsmail Hakkı Üsküp. Rem 
zi Üsküdar, Saip Karagümrük. Arif 
Saraçhane, Mesut Erzurum, Şü!uü 

Aydm, Remzi Bursa, Fevzi Kurureş. 
me, Sadık Ankara, Yaşar Csküp, Lut. 
fi Milas, Mthınet Ali Selanik, Mus
tafa Fazıl Bursa, ~le.sut Beşikta~ 
Muharrem Eyüp, cŞfik Erzincan, as
man Beşiktaş, Zekeriya Erzincan. J r
fan Diyarbekir, Seydi Debre. 

Toprrı Teğmenliğinden Yüzbaşılığa 
terfi edenler 

Rıza lstanbul, Fahrettin Galata. 
Rüştü Yol~izin, Salahattin lı:ıtanbul. 
Sabri Üsküdar, Halil Harput, Hay· 
reddin Karagümrük. Yaşar Kara~lim. 
rülc, Celal Ortaköy, AH Rıza \ ' iJin. 
Fethi Edirne, Burhanettin. J{az•m 
İstanbul, Sabri Üsküdar, Nedim ls
tanbul, Bahaettin Kütahya, Ahmet 
Üsküdar, R!'za Feriköy, Naim lstan
bul, Nurettin Bakırköy, Abdürrahim 
Erzincan, Raci lo;tanbul, Ihsan Ça
nakkale, Hıfzı lstanbul. Rakrm Hır
kaişerif, Esat Çanakkale, Tbrahim E
dirne. 
Topçu Asteğmenliğinden Teğmenliğe 

terfi edenler 
Etem t~tahbul, Nihat Istanbul. 

Ali Galip Çanakkale, Cemal E.-ki..:e
hir, Ne\·zat Kastamonu. Fahrettin t .. -
tanbul. Semih İstanbul, Fuat Me('it 
özü, Fuat Kırklareli, Mehmet E
laziz, Mehmet Kazım Istanbul, Ali 
Zeki f'sküdar, Osman Turgut lstan
buJ, Mustafa Nihat Malatya, Ali Ga
lip Gebze. Nazi Tokat, Ziyaettin fs
tanbul, Lutfi Eskisehir, Muzaffer ls
tanbul Suavi lsta~bul, Ali Vaı::fi Er
zincan, Mehmet Re~t Uşak, Reşat 
fstaobul, Mustafa Remzi Çengelköy, 
Kemal lstanbul. Ali Ekrem fı:.tanhul. 
Ali Melih l'sküdar. Ekrem ('evhan 
A,·ni :\azilli, 1\fm;tafa Sami Trıtbzon 
Afif lsparta. Mehmet Cehilettin Er 
zuru;n. İsmail Reşat lstanhul. l\foh 
met ~f"t.ati Erzincan, lh.san Ltitfi ~ta 
nı.", Rüstem Erzurum, Orhan lstan 
hul. Hasan Nuri Jstanhul Ahdi F~s 
kisehir. Kemal lstanhul. Arif Bo:u 
.11\ecdet Corum. A 1i T<emal Harpnt 
Mehmet tcıtanbul, Y. Ekrem tcıtantıuJ 
M. Hadi İstanbul. Remzi Erzintan 
Ziya İstanbul, S. Fethi Erzurum, Ha· 

!'an Basri Kütahya, Mehmet Münir 
Bursa, H. Sabahattin İstanbul, Ke· 
mal Ünye, Mehmet Necati Isparta 
Sabri lımit, Süleyamn Sırrı Gazian 
tep, Bekir Erzurum, Şevket f!-;fanbul 
Sabri Balıkesir, Nihat Van. 
Demiryolu Teğmrnlijjinden Yüzbaşı 

lığa terfi edenler 
Şerafettin İ~tanbul. Refik Kütah 

ya. 
Demiryolu .4.steiimenliğin" terfı 

edenler 
Nizamettin Erzincan. Fevıl I~· 

fanbul. Kenan Adana. 
/Jlühen<!i.s Yiizbasılığından Binbaşılı. 

ğa terfi edenler 
Nazmi Harput. 

Ol(mwbil Bir.boıvlıiiından Y rrrbaylığo 
terfi edenler 

Recep Çengelköy. 
i'laklıve Binha~ılıqcndl'ln Yarbaylığa 

terfi edenler 
Rıfkr tstanbul. 

NakUye Yü:ha~ılıiimdnn Binbaşılığa 
terfi edenler 

Ahmet Mümtaz İstanbul. Ekrt!m 
t.~f :l ıı h,11. Sa d uJJa h f:;;tan hu1. Jbrahinı 
Gelibolu. 
!\' aJ.:l :ye .1stelinıcnliöinrlen Teğmerıli 

ğe terfi edenler 
Mehmet Salih lstanhul. Huli'ıs; 

fstnnbul. Kemal İstanbul, Ali Hikmf'f 
Bur"<l. th~;tn Erıurum , tıhami Edi!"nf 
A~ah Bayburt. 
nokfor l'arfm11lılirndnn Albaylığa 

terfi edenler 
Ahmet A~ınt Çarşanba, Hasan 

Tahsin Kılr<:ali, İsmail Münif Sultan· 
ahmet. Mehmet Erzincan, Şükrü ür 
güp, Ali Natık Cihangir. 
Doktor Binbmulı(imrlnn Yarbaylığa 

terfi edenler 
Bahri llopa. Hulıl<>i lstn.nbul 

Necmi Kıbrı:ı, Necati Usküdar, Ah· 
dnllah Srrez. II. IJü.stıü Ereğli Adi 1 

Edirne. 
Doktor J"üzba.<ızlığından Binba~ılığa 

terfi edenler 
Turgut Yanya, Nazmi Antal}a . 

İbrahim lstanbul Şevket Gümüşhane 
Fehmi Yarna, izzet Edirne, Kemal 
Röorülü, Visali Edirne, Ali Rıza Na· 
ziJli, Ziya lstanbul, Mehmet Uşak 
Reşat Edirne. Suphi Dırama. Kazrm 
Merzifon, Suat Usküdar, Jlu:'amet · 
tin lstanbul Nurettin İstanbul, Refik 
fı;;tanbul. Emin Ni~bolu. Hayrettin 
Selanik, Fahrettin lstanbul. Sadık Is· 
tanbul, Aşir lstanhul. Ismet t-,tanbul 
$ami l1'tanhul. l\lnhiddin J.-;tanbut A
li Edirne. Kema1 Serez. Adil Edirne 
l'ecdet Karseri, Kamil Yanya, Lütfi 
Yanya, Abdülkadir Aksaray, Arif ls
t:ınhul. Süreyya Edirne. Suohi Ca· 
mıkkale, Orhan lstanhul, Rahaettin 
c;irit. izzet Karaman. Halit l.;;tanhul 
Ziya Di;rarbekir, Resim lstanbul. 
Eczacı Binbaşılığından rarbaytığ.na 

terfi edenler 
Besim Girit, Ali Ekrem Çengel

köy, Saffet Yanya. 
Eczacı Teğmenliğindcn Yüzbaşılığa 

terfi edenler 
Krnan lstanbul, Nazmi lpek, F~h

mi İstanbul, Reşat Gelibolu, Şevket 
ı~tanbul. Cemil Istanbul, Şevket Er
zurum. Sait Yan. Akif İstanbul, ~ıt
kr Erzincan, Hakkı İstanbul. 
Kimııa l"arba•llığından Albaylığa 

terfi edenler 
!\f. Lutfi Kozan. 

Dişçi J"üzbaşrlıiiından Binba~rlığına 
terli edenler 

~azmi Davutpaşa. 

Dişçi TeğmenUğinden Yüzbaşılığa 
terfi edenler 

Hikmet Edirne. 
Baytar Yarbaulığından Albaylığa 

terfi edenler 
:;adi Isparta, Nazif Taşköprü, 

İhsan Üsküdar. 
Baytar Binbaşılığından. Yarbaylığa 

terfi edenler 
Zühtü Bos1iç, Asım Üsküdar, 

Cemal İstanbul, Enver Lüleburgoz. 
Sadri Ziksi, Ali Jstanbul, Mazhar 
Gelibolu, Mustafa Erzurum, Ziyaet
tin Üsküdar, Süleyman Kon • 
ya, Veli Tokat, Kazım lstanbul , 
Halil Siroz, Tacettin Trabzon, Akif 
Isparta, Şahabettin İstanbul, ŞevKet 
Isparta, Akif Istanltut, İsmail Hakkı 
Selanik. Necati Akşehir, Bekir Ulu
borlu, Zahit Siva.~, Atıf Bursa. Yu.,uf 
Yanya. 
Baytar Yüzba.-.ılıiiından llinbaşılığa 

terfi edenler 
[h...;an Konya. Kazım Amas' a 

Burhanettin İstanbul, Bedı·ettin Har· 
put, Hayri Kararnür1'el, Kadri Tstan
bul, Rıza Cesrimustafa paşa. 
f,,cı•aznn Yarba11lığından .1 lba11lı(ja 

terfi edenler 
'.\leh met Şiikrü Erzurum, M. Ali 

Erzurum, Hasan Şefik Üsküdar, M1:-h
m"t Ekrem Diyarhekir. lh.,an lsbn
hul. Cemil. 
/,crmzrm Rilıbasılrğmdr:.!ı Yarbaylı1a 

terli edenler 
Nurettin M:irahur, lbrahlm Ile

iktal3, Muhtar Konya. Mehmet Kılıç 
l\f ehmetpaşa, lhrahim Erzincan, Hay
ri Balıkeı:1ir, Ha.san Çanakkale. Süley-

man Ayasof;a, Salahattin Varna 
li Şefik Ytiksekkaldırım, Jsmail H 
kı Dinik, Haydar araş, Hasan B 
ali, Sabri Van. Tevfik Çankırı, N 
Bursa, Ali Rıza Arapkir, Şevki Si' 
Şükrü Gerkip, Sami Gümiişhane. 
mal Erzurum, Mehmet Münip Taş 
rü, Abdülkerim Seliinik, Refik 1s 
bul. 
L<>vazım J"üzbaşılığından IJinbaşıl 

terfi edcnli.•r 
Hamit btanbul. Refik Kasım 

şa.. Rıfat. Siireyya Cihangir. Hü~e 
Bursa, Hüseyin Rahmi Çanakkale 
ya Sabanca, Niraıi Ortaköy; J\lah 
Arif t.;;t.anbul. lsmail Hakkı lstan 
Ahmet Gündüz Kemaliye, Sait lst 
bul. 
Levazım TeğmRnli(jindcn J'üzbaşıl 

terfi edenl('r 
Edip İstanbul , C'evdet Erzuru 

Hüseyin Nevrekop, Zi:ra Çorum . 
dürrahim Konya, 
Lcva:rm Asteğmcnliğine terfi ederı 

Necmettin İstanbul, Halit E 
rum, Ali Kemal lstanhuJ, Kamil 
metob, İbrahim Çanakkale, Abd 
mecit Bur1'a, En"Ver Hasankale, 'N 
met Üsküdar. A 1i Semsettin lsta 
bu], Bekir Denizli, Vahdettin lsta 
but. Enver lstanbul, Ne,-zat lstan 
bul, Muhiddin İstanbul. Bekir, Ni~ 
Usküdar, Ahmet lstanbul. 
Haı•a Yarbaylığından Albaylığa U 

edenler 
M. Zeki lstanbul. 

Hrnıa Binbaşılığından Yarbaylığ 
terfi edenler 

Mehmet Muhsin lfasamçeş 
Celal Sürmene. 

Hava l'üzbaşılığından Binba.'!ılığ 
tcrf i edenler 

'fahir Hahc10ğlu, Mustafa Bur. 
Tahsin Manastır, l\l, Celal Erzuru 
Hava Teğmenliğindcn J'üzbaşılığ• 

terfi edenler 
Cevdet Siroz, Vehbi Erzinca 

Arif lc;tanbul, Hayri İstanbul, A 
Hikmet Kadıköy, Remzi Kastamon 
Hava Asteğmenliğinden te1·fi eden 

Mustafa İstanbul. Hasan Adil 
hkesir, Halll Bedii İstanbul, Baha 
tin Afyon, Şem'i Köprülü, Al:iett 
İstanbul, Adnan lstanbul, Hasan 
vit Uluborlu, Cevat Antalya, Be 
İstanbul, Ahmet Mesut Bursa, l\f. 
mal Çorlu. 
(8) llac:a Binbaşılığından Yarba11 

ğa terfi edenler 
Abdullah Van. 

(R) Hava Yüzbaşılığzndan Binbaşı 
ğa te-rfi edenler 

H. 'Fehmi Bursa. 
( B) Hava Asteğmenliğinden terfi 

edenler 
~lustafa Adil Kilic;;, Hüseyin \ 

bit Eskişehir, Fuat Şehzadebaşı. 
lstilık6m Yarbaylığından Albaylı() 

telfi edenler 
~fehmet Ayni Üsküp, M. Ct>la1e 

tin Trabzon. 
istihkam Binbaşrlığırıdan }'arbrıylı 

terfi edenler 
Zühtü Kirmastı. Ahmet 

Erzurum. 
istihkam yüzbaşılığından llinbaşılı 

terli edenler 
Rıfat Erzincan, Hadi Karahi!' 

Ruhi Şehrerrıini, Thsan lske~e. Faik 
lsti{Jkdm Teğmenliğinden Yüzba.şılı 

terfi edenler 
ı2evat, l\f. Sadri ls:tanbul. 

lstilıUm1 A.değmenliğinden Teğmc 
fiğe terfi edenler 

J.i'uat Üsküdar, Halit Reı;;at tT 
küdar, Mustafa Kenan Jstanbul. Jt 
fat Üsküdar, M. Süreyrn Bolu. Cnh 
İstanbul Necati İstanbul. 
llfuhaber'e Yarbarılr(jından Albaylı" 

terfi edenler 
Yahya ErJ?ani İstanbul. 

l'duhaberc Rinba.<nlığındttn Yarbaul 
ğa terfi edenler 

.M. Sabri İstanbul. Faik Van. 
.Jf uhabe1•e Yüzbm:ılımndan Binbaftl 

iia terfi edenler 
Fuat Schinik. 

.'Jluhabere Ter"imcnUiiinden Yüzba{ tl 
jja terli edenler 

Vahdettin Be-.iktas, irfan Selir11İ 
ye, Sıı.mi Harnut. Hilmi Camlil"a Hii< 
nü Yanya, Nuri fst:ınbul, Halıisi .4 
masya. 
Muhabere A.ı~tciimRrıliiiintfen Teğmerı 

liiie terfi edenler 
Snbnhatti'l İ!-ltanhul Kemal [s 

tanbul, Etem Darende. Sevket Kf''\;ff 
Ahmet Mara~ Bahaettin Be.., ikta~ 
Nazmi Cel:ll Manaı;;trr. Ne,·zat fst a tl 
bul, BehC'et Tstanhul, Bahri U:rf:ı. ')4 

man Ih~nn İstanbul Ahmet l<"'a ııl l.!1 
tanbul, Ziyaettin CtimlliMlfı., Şerafet 
tin Adana. Celalettin Ü::ıküdar. 

Harita Yarbaylığı.1 fan AlbavllğıJ 
Muharrem Cevad Maıl.:l<,,lrı, Ml'hiddil1 
Nişantaşr. 

Harita Binba~ıhğınd~n Yar~aylı • 
ğa; Mehmet Halid İsta'1' 111. Zekeri.Y' 
Manastır . 

Harita Teğmenliğinden Yüzbaşı!" 
ğa: Muhiddin Ankara, İhsan Selanil<· 
Reşad Üsküdar, Kadri !st;uıbul, Cevad 
Ankara, Cebbaı.· Üsküd.ıı. Kemal ts· 



llnbul Hüseyin Edirne, Hulki Üs· 
tudar.' Salahaddin M;ınast.r:. 

Harita Asteğmenlikten Teğmenliğe: 
~hmet Niğdeğ Enver Kastamonu. 

Sanayii Harbiye Y:ızbnşılığından 
8iııbatılığa: Fikri Erzim:.111. 

Askeri Fabrikalar Bı~başılığından 
}: i°lrbaylığa: Bahaeddin Çar.nkkale, İb
k· ll.him Manastır, Abdullah Debre. 
bl Asker Fabrikalar Yii7.başılığından 
0 linbftıılığa: Kemal Aksarny. 

ASKERi tŞYA~J.AR 
t :ı. Üçüncü sınıf Adliye hükimliğinden 

6P ııranci sınıfa : Şakir Ant;ıl} a. 
ıı· Dördüncü sınıftan ü-;üncü Adliye 
~imliğe: Cemil KemaHve. Tevfik Ve· . ~. . 
ı:._ Beşinci sınıftan dördüncü sınıf Ad
"R hakim1iğe: Rifat Citar gir. 

f Albncı sınıfhtan beşind sınıfa terfi 
· eden adli hakimhler: İhsan Erzurum. 
~ Yedinciden Albnccya trfi eden ad· 

1 & hakimler: Necdet Manastır. 
• L • Üçüncüden ikinciye tt>rfi eden as

li ~ öğretmerı ::r: Fuad Harput, Cela 
• lcddin İstanbul, Fehmi ?st.ınbul', 

L Beşinci sınıftnn dör-.füncü terfi eden 
~P mcmurlan: M. ş ... vket Erzincan, 
t
1
1tnail Süleymaniye, M. Tevfik , Tahsin 

b' •tanbul, Sırn Bordur, Niyazi İstan
bul, Cemil. 

t< Altıncıdan beşinciye ~cıfi eden he-
0' ~ memurlan: Nuri B.:ınôrma, Kazım 

~ilecik , Abdullah İşdip, Salahaddin 
1· ı.sküdar, Hakkı Zafraı:ıbvlu, Hayri 

'lavrebolu, Mehmet Sım:ı,·, Vasfı İs
. ~nb11I. Hasan, Emin htarıbul, Hakkx 
' .osya, Şevki Antalya, Rasim Volçi· 
• tin, Hasan Gebze, Na;ı;mi Ezine, Ke-
1 lbal Bandırma, Mesut İst.anbul, Ab· 

düJhamit Erzincan, Hı.bib Zikri, 

t 

~eysi Arapgir, Lutfi K'"m.lh, Fahref. 
tin J(astamonu, Kemal K:;:..edası, Meh· 
ltıct Maraş,Lfıtfi Erzurum.Nuri Kastamo 
~u. Şevki Manastır. Fa:l. Ankara, Nu 
~ Bartın, Hasan Fmdıklr, Said İstan
"Ul. 

Yedinci smıftnn altınccy n terfi eden 
heaap mcmurlı:ırr: Tevfik Sı "'as, Saim İs-
tanbul, Hilmi Çomra, Kenan Antal
i'a, Abdullah İradı, .l<ifat Armenağ, 
(cmal Dina, Sıtkı Kaysen, İbrahim 
Gümüşhane, Seyfeddin Erzurum, Ek
tcın Bursa, Nureddin Kilit., Sıtkı Er· 
ıincan 
ll.,l!INCI SINIF MUAMELE MEMUR
UôUNDAN BiRiNCi SINIF MUA

MEJ:iE MEMURLUOUNA 
Cemal Erzurum, Şerafettin Üskü

dar, Hüdai Adana, Şcraft'ttin Aksa
l l'ay. 
ıı VçtJNCV ŞINJF MUAMELAT ME

'liURLUÖUNDAN iKiNCi SINIFA 
rf TERFl EDENLER 

Nuri Sivas, Vahit Sarıyer. 
llôRDVNCV S11lIF MUAMELAT ME 

. 'llURLU_ff/NDAN S VNCV SINIF 
MUAııı ELAT MEMURLUÖUN A 

TERFi EDENLER: 
,. Lfıtfi Selanik. Esat Ynnya. 
llsşlNCI SINJFT AN DôRDVNCV Si 
°NIF MUAMELAT MEMURLUÖUA 

TERFl EDENLER: 
Hikmet Mard'n, ıııfkı Küçükmus

. ~apaşa, Zeki Çeşme. Feyzi Aziziye, 
Qasan Girit. 
~TiNCi SINIFTAN BEl)INOJ SI
?i/F MUAMELAT MEMURLUÖUNA 

TERFi EDENLER: 
Şevki, Nusret, Hakkı lzmir, Süley
~ lstanbul, Hulusi İstanbul Nus
tet Erzurum, Şevket İstanbul, Şaban 
aeıanik, Galip fstanbul, Nihat Erzin
can, Hakkı Erzincan, Fevzi Manastır, 

d ~\ikrü Erzurum, Nuri Perlcpc, Arif E
dirne. 

Abdillhalim Erzurum, Fevzi İstan
~ .Ka.zmı Amasya, Necmettin lstan
huı Rıza Manastır, Hakkı Erzincan, 
~~ Erzincan, Nuri .Manastır, Emin 
~bul, Hüsamettin Erzincan, Salim 
~tır Bahacttin Manastır, Halit 

bul, Nurettin Manastır, Arif Manas 
tır Mustafa İstanbul, Murat lsatnbul, 

• t~i lstanbul, Halil Erzurum, Avni 
~ Mehmet lstanbul, Şahap Is
lanbul lsmail İstanbul, Adil, Nebil ls
lanbuı: Zihni İstanbul, Nuri İstanbul, 
~ettab lstanbul, Şerafettin İstanbul, 
t(uza.ffer İstanbul Hakkı İstanbul, 
Cemu Günan, Şükrli İstanbul, A~iş E
dime Hamdi Edirne, Salahattin Is
lanbuİ, Rıza Tekirdağ, Nazü Kayseri, 
~ecdet, Şükrü Van, Hüli'lsi İstanbul, 
~ıt.kı İstanbul, Duran Erzurum, Sıtkı 
~bul Raü lstanbul,M. Veysel İs
lanbuı M. Adil İstanbul, Naim tstan
buı tbrahim İstanbul. llhnmi Eeirnc, 
~aettin İstanbul, Emin Erzincan, 
Peın.aı Erzincan, Cemal Yanya. Nuri 
lat:M:bul, Ccliıl lstanbul, Şcrü Edime, 
llasim İstanbul Fevzi, ,Niyazi tstan
buı, Şükrü Ma.:ıastır, Garp Edirne. 
lıayri İstanbul, Haşim Antalya. 
IJ!.JNCIDEN BiRiNCiYE TERFi E-

DSN HARIT A MEMURL.4.RI 
Etem Sclimiye. 

~ ÜNCV SINIFTAN ~ iNCiYE TER
Fi EDENLER": (Harita) 

Ali Trnbton. 
5. JNCI SI1UFTAN 4 VNCVYE TER

Fi EDENLER: (imam) 
Rifat Batum, Hulfısi Kemaliye, 

llaydar Batum, Şevki Malkara, Mus
~a Şile, Kemal Hafik. Nuri Aydın, 
laınail Keskin, Hasan Gevgili. Mus
~a Erzurum, Mehmet Selfınik, Izzct 
Qlebolu, Şevket Malatya. 
6 INOI SINTFT AN 5 iNCiYE TERFi 

EDEN iMAMLAR 
İbrahim Persih, Ali Erzurum, Salih 

Ordu, Besim Kozan. o - • Devlet Demirr/9lları . ve Limanlar.ı . .;·işletmel 1 JNCI SINIFTAN 6 TNCIYA TERFi 
EDEN (Telsiz makinistler) 
Tahsin lstanbul, Cemalettin İstan· 

bul, Hakkı İstanbul, Süreyya İstanbul 
Hüseyin İstanbul. 
6 TNCI SINIFTAN 5 iNCiYE TERFi 

EDEN TEGRAFÇILAR 

De'nizyolları 
iŞLETMESi ı 

A~~~~: ~rak~-K~~~~ -·A~f---·K~---------------------~-

. • . • ~ J.. • . . • • "". ;:a ·= . • . ' 
. · · Umu.m "'--idaresi , .. ;itınlari:.L .: . ,':. ··. . . .... ' . 

Tcl. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade yon - arakuyu - Alsancak ve Afyon - Karakuyu - la-
--• Han telefon: 22740 ••mlll parla ve tubeleri arasında itliyen yolcu katarlarının vakti hareket Zihni Karahisar. 

1 iNCI SINIFTAN 6 INCIY A TERFi 
EDEN TELGRAFÇILAR 

Hamdi Silifke. 

saatleri 1 - 9 - 1936 tarihinden itibaren değiıtirilecektir. Yeni 
J.zmir Sür'at Postası tarifelere göre haftada dört defa Alsancaktan Karakuyu tarikiJ,. Af~ 

1 iNCi SINIFTAN 6 INCIY A TERFi 
EDEN IŞILDAK MAIONISTLERI 

Sezai ı~imni. 

lzmir Fuarının açılması mü- yona gelecek ve Afyondan hareket edecek doğru katarlar Afyonda 
nagebetile lzmire gidip bir ka Konya katarlarile bulutacaklardır.. Gene haftada üç defa Aydmdan 

1 iNCI SINIFTAN 6 TNCIYA TERFi 
EDEN (Otomobil makinistleri) 
Ömer Karaman. 

gün kalacaklara kolaylık olmak Afyona gelecek katarlar Ankaraya devam edeceklerdir. 

5 iNCi SINIFTAN 4 VNCVYE TER
Fi EDEN (Tüfenkçil<Jr) 

üzere lstanbuldan 29 ağustos Bu münasebetle Afyon - Eskişehir arasında işliyen 205/ 206 yol· 
cumartesi günü saat 15 de lz cu katarları 1 - 9 - 936 tarihin den itibaren haftada altı güne ç .. 
mire kalkacak KARADENiZ karılacaktır. Fazla izahat için istasyonlara müracaat edilmesi ilin 

Cevdet Aydın. 
6 iNCi SINIFTAN 5 iNCiYE TERFi 

EDEN TVFE/(ÇILER 

vapuru yalnız bu sefere mahrns olunur. (607) (713) 

Abdülkadir Dağıstan, Azmi Küçük 
Çekmece, Mustafa Bolu, Hakkı Van. 
Rasim Debre, Abdurrahman Kemali
ye, İsmail Kalknndelen, Adem Kalkan
delen, Mustafa İstanbul. Hns;n Eğri 
palanga, Nuri Ankara, Hüseyin Üskü
dar, Abdürrakip Van, Şemsettin A
r3.pkin İsmail Serez, Osm~n Sivas, N~
hat Eyüp, Hıza Erzurum, Mahmut Dı
yarbekir, Evlin Köstence. 

olarak dönüşte lzmirden pazar- Her pazar günleri Haydarpaşa - Adapazarı - Haydarpafa ve 
tesi yerine 3 eylül parıembe gü İzmit - Adapazarı - İzmit atasında işletmekte olan gezinti trenle-

mi saat 16 da kalkacaktır. ri 30 - 8 - 936 tarihinden it?baren lağvedilmiştir. Muhterem hal· 

(706) kın malfunu olmak üzere itan olunur. (798) 
~---------------------~ 

Trabzon Postaları Muhammen bedeli 12233 lira olan adi ve duble bina camlarile 

Pazar 12 de, Sah, vagon camlan 29 - 9 - 1936 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf 
Perşembe 15 de ııulü ile Ankarada idare binasmd a satın alınacaktır. 

6 iNCi STNlli'TAN 5 INCIYFJ TERFi 
EDEN KAlrl ACILAR 

Yahya Amasya. Adil Kemaliye, Ya
kup Baybuıt. Osman Nur: Trabzon . 

Bu ite girmek istiyenlerin 917,48 liralık muvakkat temino.t ile ka
/zmir Sür' al Postası nunun tayin ettiği vesikaları. resmi gazetenin 7 - 5 - 1936 G. 

Cumartesi 15 de 3297 No. lu nüshasında intitar etmiş olan talimatnaıJe dairesinde 

7 iNCI SINIFTAN 6 INCIYA TERFi 
EDEN KAMACILAR 

'Mustafa İstanbul. Ahmet İstanbul. 
7 iNCI SINIFTAN 6 INCIYA TERF1 

EDEN D'EMIRCILER 
Ah w et t 'it"., bu I. 

6 iNCi SINIFTAN 5 INC'I SI'!-llli'A 
TERFi EDEN MARANGOZLAR 
Mehmet Rusçuk. 

1 INOJ SINIFTAN 6 INCIYA TERFi 
EDEN MARANGOZLAR 

Rasim İstanbul, Ali Söğüt. 
1 iNCI SINIFTAN 6 INCIYA TERFi 

EDEN SARAÇLAR 
Aliş Edirne, bdülaziz Diynrbekir. 
Bc§İnci sınıftan dördür.cü sınıfa teı. 

fi eden nalbandlar: Nas ... hı Yanbolu. 
Albncı sınıftan beşinci sınıfa ter

fi eden nnlbandlnr: Zeke·ıya Manastır. 
Yedinci sınıftan altıncı sınıfa ter

fi eden nalbandlar: Keııa:-ı "Erzincan. 
Riyaseticumhur bando::unda altın

cı sınıftan beşinci sınıfa terfi eden musı
ki öğrebnenleri: Fuad !st.mbul, Rıza 
Bayburt, Sadettin !stan"-,1:.i., Saim İstan 
bul, İsmail İstanbul, NectT'eddin İstan
bul. 

Yedinciden altıncıya tc.ı fi eden öğ
rebnenlcr: Ferid İstanb:.ı'. Mustafa İs
tanbul, Muzaffer İstanbul. 

Ordu bandosunda 'altmcıdan beşinc.i 
ımıfa terfi eclcn muzikatrlnr: Mehmet 
Senice, Kazım Y cnibahçc. 

Yedinciden altıncıya ~crfi eden mü
zikacılar: Cemaleddin Ç1nlım. 

Asa~ıdaki 'isiml<'r lfstP bildiril
dilaen sonra veri/misı:... Yuknnki 
listcvc dail edilmdc>ri liı:1:11dır . 

Deniz Kurmay Yüzba§ılığından 

Mersin Postaları 
Salı, Perşembe 10 da Kalkarla1 

Diğer Postalar 
Bartın 

lzmit 

·-Cumartesi, 
Çartamba 18 de. 

_:. Pazar, Sah, Per 

şembe 9,30 da. 

Mudanya - Cumartesi 14 d 
diğer ııünler S 3 
da. 

Bandırma - Pazarteıi , Sah , 

Çart•mba , Per· 
fembe. Cumartesi, 

Karabiga 

Ayvalık 

20 de 

- S~h. Cuma 19 d 
- Sah 19 da, Cuma 

17 de. 

Salı günü kalka

cak posta gidit v 
dönütte Lapıeki 

ve lmroza da uğ· 
rıyacaktır. 

TRABZON ve 'MERSiN posta· 
larına kalkı§ günler: yük ahn
maz. ( 783) 

üçüncü sınıfa: Yusuf But'1;L-ı. 

1lınmıt vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komiıyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
ı darpatada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (774) 

lstanbul gilmrilklerl satış işleri 
müdUrlUğünden: 

Eylül - 8 - 1936 günü kapalı zarf usulile 56346.500 kilo kes
me teker satılacaktır. Almak istiyenlerin Son Posta gazetesinin 
21 - 8 - 936 G. nüshasındaki ilanımızı okumaları ila'n.olunur 378 

1 I stan bul Vakıf /ar Direktörlüğü ilanları 1 
Değeri 

Linı. K. 

341 43 

260 20 

94 42 

Pey parası 

Lira K. 

24 60 

19 55 

7 00 

Yedikule: Çırağıhasan mahalle
sinde Hacıvahdettin caddesinde eı
ki 50 yeni 84 Nr. h ve 2181 metre 

murabbaındaki arsanın tamamı. 
(5927) 

• Büyükçarşı: Kazzazlar orta sokak 
34 Nr. lı dükanın tamami. (5908) 

Bayazıd: Tavtantaıı mahalJesin· 
de Fırın sokağında eski 2 yeni 6 
Nr. h evvelce dükkan şimdi oda
nın tamamı. (5925) 

Binbaıılığa: Mustafa Ka··arnürsel, Fah
ri Ayasofya, Tevfik Ko· amustafapaşa. 
Sururi Galata, Refet Bc.'i'dncı. 

Altıncı sınıftan beşinci ımıfa : 
(sanatkarlar) Hasan tst'1~Lul . 

1166 00 87 45 Ta§kasap: Mo~lagürani mahalle. 
sinde Hayrettinpa§a sokağında 4 

Nr. lı bennucibi s:ap ve 1555 metre 
terbiinde olan ve tramvay caddesi

ne yakın mesafede bulunan evvf'l• 

ce bostan şimdi arsanın tam3m1. 
(5650) 

Deniz Güverte Bin•,a~rl•ğından Yar 
baylığa: Süreyyn Galata, H~lmi Kasımpa 
şa, Arif Kasımpaşa, S11cı.c! Kasımpaşa, 

Deniz Güverte Yüzbaşrlığından Bın 
ba,ılıga: Hayreddin Sülevınaniye, Mu
zaffer Kadıköy, Hamdi l\i'çükmustafa 
paşa, Bürhaneddin K:ıc;ırr.;•aşa, Bür
haneddin Eyip , Fuad BeşiHaş, Kema
leddin Küçükmustafa paşa, Kemaleddin 
Kasımpaşa. 

Deniz Güverte Aıteğme!lli~inden Teğ
menliğe: Vedad Fatih,~s~t İstanbul, 
Haydar İstanbul, Şahab~ddin İstanbul, 
Ali İstanbul, Fethi Fatih, Enver İst, 
Şekip İstanbul, Fahir İstanbul, Sadık 
Kartal, F..dip Aksaray, Zekai Fatih, 
Mehmet İzmir, Kenan tstanbul, Baha
eddin İstanbul, Ferid•ın Eeylerbey,i, 
Feyzullah İstanbul. Arif ;ı;;tanbul, Faik 
İstanbul, Rifat İstanbul. Kemal İzmir, 
İzzet İstanbul . 
Deniz Makine BinbaşılısınJan Yarbay-

Yedinci sınıftan altmr.ı sınıfa: (sa· 
natkarlar) Seyfeddin 'O:.lı.üdar, İhsan 
Kasımpaşa. 

lhtiyat~a Albayuğa terfi 

Muhiddin Dibağlar Refik Şehirc· 
mini Tahsin Edime. 

ihtiyat Yarbaylığa 

Abdurrahim Ercnkö\•, Ali Ratip 
Manastır 

ihtiyatta Binabrlrğa 
Behçet Çerkeş, Tevnk lstanbul. 
İhtiyat üçüncü sınıf mm:melc me · 

murlarından Hamdi İsp ırta, 
ihtiyat Asteğme.liğinden T"'ğmenliğe 

Selim İstanbul Halil Necati U · 
zunköprü . Faik Kony.ı, Bahaeddin 
Kastamonu, Ali Fatih , ll<.miz Bursa, 
Macid Sivas, İsmail İsta:lbul 

Yüzbaşılıktan Binha~ılığa 

lığa: Remzi Kanlıca Mehmet Midilli, Namık Kasımpaşa , F:.:ad Şehre-
Cclal Trabzon, Şükrü İstanbul. miin. 

Deniz Makine A'St'!P.ınenlifinden Piyade Yarbaylığında t•lbaylığa 
Teğmenliğe: Nureddin e~ '"Ll-:, İsmaıl Halil Tevfik İstan'Jui . 
Keskin. Kadir İstanbul, Necmi İzmit, Piyade yüzbaşılığmda't Binbaşılığa 
Adnan Üsküdar Ali Alcsa. ay. Ali Ge- Abdurrahman İstaı'l"l~ı. 
libolu, Kadri Kasımpa~p. Necati İs· Piyade Asteğmenliğinden 7 ~ğmenliğe 
tanbul, Yusuf İı;tanbul, 1Iısan Nasliç, Cahid İstanbul, Şiri:ı Su şehri, 
Nureddin İstanbul, Hikm,.t 1stanbul. 

Deniz doktor Yüzb.;ışılrgından bin. Süvari Yarbayhğında:ı Albaylığa 
ba~drğa: Adnan İstanbul. Salahaddin Ali Galip Şumnu. 
İstanbul. Topçu Asteğmenliğinden Tc;.menliğe 

Deniz Eczacı Teğm.,,nlıfrinden Yüz Tahir Behzat İstanı:>ul Alaed<lın 
başlığa: Mehmet Akif İstdnLul, Hatıf İs İstanbul. 

2080 75 156 10 Sultanahmet: Helvacıbaşı isken· 

derağa mahallesinde Mehmetpa!& 
karakolu civarında 594.50 metre 

murabbamdaki lskenderağa camii 
arsasının bütünü. (915) 1 

Yukarda yazılı etr!lake istekli çıkmadığından ihalesi 2 - 9 -
1936 çarıamba günü saat 15 te pazarlıkla yapılacaktır. lsteklll• 
rin mahliılit kalemine gelmeleri. (766) 

Edirne 4 sayılı Jandarma Efrat okulu 
komutanhğındal): 

Evvelce (8) aylık ~l;\n edilen (1200JO) kilo unun mıl:tarı 12 "Y
hk olmak üzere (180000) kiloya çıkanlmasından ötürü ~2400) ıa· 
yılı k~nunun 12 inci ~nddesi mucibince muvakkat ter.lİnat tesir 
yaptı~mdan bu umum ;7 - 8 - 936 dan başlamak ü:era; 15 ıün 
içinde müsavi aralıkla uört defa ilanı ve kapalı zarf eksiltmf'si 

7 - 9 -. 936 pazartea, günü saat 10 d:a Edirne merkez mal Müdür• 
lüğü tıdasında yapılacağından iatekliler111 teminat makııuzları vtt 
banka mektuplarile biriikte komisyona gelmeleri. (432) 

tanbul, Fatin Manastır, Muhabere Asteğmenliğinden Teğmenliğ<: 
Deniz Levazım Binbaş.~ığından Yar Fikri İstanbul. 

Cinsi Kilo Tahnnni Muvakkat Tutarı Eksi!me Şekli 

~aylığa: Emin Biiytikçek':!lu.e, Nuri Fa· Mühendis Biba~ılığında'l Yarbaylığa 
tıh, Hikmet Hasköy, Nazif I.asımpaşa. 'Remzi Siros. 

Deniz beşinci sınıf .ı .. kcri hakimlik- Doktor Yarbaylıktan J.ibaylığa. 
ten dörd~n~~ .~'"~~a: Feri.?_ Sanyer.. . Ali Natık Cihangir. 

Denız uçuncu smıf ogtetmenlıgın· .. ~ 
den ikinci sınıfa: Halil t,.1,1ir. Dol:tor Y uzbaşılrgında:ı liınbaşılığa 

Deniz Altıncı sınıf hcıE.p memur Abdullah Seres, Hüsnü Ereyli, 
luğundan beşinci sınıfa: At met Çerkeş. Adil Edime 

Deniz Altıncı sınıf mi:7il:a öğı·et · Eczacı Teğmcn?iğinden Yu:z.başılığa 
menliğindcn beıinci sınıf-t: ~hsan ÜskU Şevket Erzurum, H Ş<.vket İstan. 
dar. bul. 

Deniz yedinci sınıf ınHzika öğret Kimyager Yarbaylıkta•t Albaylığa: 
mcnliğinden altıncı sınıfa : Şaban Av M. Mitli Kozan . 
lunya. Levazım Yarbaylığmdan Albaybia 

Dördüncü smıf askeri a.:a~inistliktcn J Cemil Sütlice. 

fiat tem inat gürü 

------- ----- ---------------
Birinci ne
vi ekmek 

lik un 

180000 14 l<urus 1890 lira 25200 L. 719/936 kapalJ 
zarflq 

Askeri Müze Direktörlüğünden: 
Askeri Müze cumartesi öğleden sonra ve pazar günleri sabahtan 

aktama kadar açıktır. 10 kuruşa girilir. Cedlerimizin silahlarını ve 
13 asırdanberi muharebe ettiğimiz milletlerden alman silahlar ve 

.. efyaları bir harp yadigarı olarak b urada göreceksiniz. (~) (717) 

1 

1 

1 

1 
1 



ABONE ŞARTLARI YAZI VE YONETIM YERi: 

Kemleketllnlıde 

Yaba.Do ~lenı 
Poeta blrUğtne l 
gınn.ıyeu yerlere ( 

a aylık 
23~ 110 

ı~ 

lstaD hUl, ı\.nkara Caadest ( \i ı\JU'I yurıJu > 

Telefon 
pcıare : 

/Yazı 1şıert: 

ı cıgraı adresı K tm UN 

2<370 

2'.ı~! 

lata.nbuı 

l'Qrldyenln ber posta merkeZ1ııde KUBUN'a abone ya%1lır. Posta ınıtuıru No. 41! 
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TAKSİTLE SİGORTA 
-

ANKARA ANONiM TüRK SiGORTA ŞiRKETi 
lstanbul'da Yeni postahane liarşısında büyük Kınacıyan hanındaki idare merkezine müra <'aat 

ederek senelik yaptıracağınız· sigortaları taksitle yapmaktadır. 
Mütemmim malümat ve sigortaya ait bilumum müşküllerLnizin halli rçin 

gişelerine müracaat ediniz. Telefon: 24294 
. . . ... 

·. . 't. . . / ':' . \~~ ...... 
. -.t.;-,' .... ı. "': . . (-,·;;-

• • ';...,, -~ \. -~ - \• t .. ..,, 

'< 1..1' • . 
.~·~ '... .. . . ' . . ' ' 

11•. ___ H_A_YsRaraçhl:"yeb••E• HorhorLcaddl;·Sı _E_S_ı·---·l~c ~ Karac~ğer - Barsak - Mide ~ 
lvAT•I lounduzj ~ Tedavisi için 

Ana ·ilk · Orta ·Lise ·Tam devre ~ TUZLA iÇMELERi 
Okulumuz bu yıl gördüğü teveccüh ve rağbetten dolayı ilk sınıflardan itfüar<.n yabancı dil tedrisatına yeni bh ~ 

te§kilatla mühim bir .. istikamet verilmiştir. Kızlar kısnu ayn bir dairededir. Mektebin hususi otobüsleriyle nehari 8 
taıebe her gün evlerinden aıdmIIr. tstiyen1ere tarifname gönderilir. 8 Mevsim. nden istifade ediniz 

~---K.ayı-t .iç.in-he·r·giin-·s·a·at·l·O·d·an·l·fl·y·a·k·a·da·r·d·i·re·k·to.·r·lü·ğ·e·m-ür·a·ca·a·t·e·d·ilm-el.id.ir •. ·T·e·leilfo•n•: .2.05·3·0·--' 1815 H a z 1 r a n - 15 1 i n c i 1 eş r i n 
-------------------------------------- ~ içem ltenıt1inin vap1Jr1a1.ı köprücıen 

Altın çiçek Trat bı~akltırı bu
güne ka~ar piyasada tanınmıt en 
iyi bicakların fevkindedir. En sert 
sakatları bile kolaylıkll' traş eder 
Yüz derisini katiyen :rıcitmez ve 
kanct.tmaz. Fiatı yalnn· (5) ku
ruıtuı. Tecrübe için b:r tane alır· 
sanız Altın çiçek Traş bıçağı sizin 
her günkü ve daimi aı kadaıınız 
olacaktır. 

8 6. 25- 7. 40 -8. 40 • 9. 05- 11-13.15. 15. 50 dlr. 
0088888888888~~- ,,oc~~ 

Türk Maarif Cemiyeti 

Bursa ~ız Lisr si 
(Yatı, ~ ündüz) 

20 ağu-:tostau ı•iba • en nayıt ınuamelesint> ba,lanacaktır 

Yıllık yatı ,;cretı '85 gündüz ücreti 3~ lira1ır. Men.•ur, K&r 

det çocukları. ayrıceı tenıilit yapuır. Bu yıl ft:n k.ım. da açı 
ıacaktrr. Liısenin ı·~!>ınİ liselere muadeleti Külttiı Bakı.nlığ ncıı 

lasdik edilnı;,ıir Be-her sınıfa 4C talebeden f"zla ahnmıvaca 
ğından gereL. eski talebenin gereıue yeni kayded!tecek •ale 
benin vaktirJe lise dir'!ictörlüğüne müracaatla..~ (t;S) 

.~ .... ,. ,, •• < . . ., ı~r,;· . . 

EON 
Bir mOtebassıs dl yor ki: r Almanya'da 

MÜHENDiS MEKTEPLERi 

REKLAMLARI 
U~lYıCE ~® 1taı~sn'ltoe 

NECiP ERSES 
Fazla Maki yaj 
Cilt ir;in zararlıdıı. Jngenieur- M·ıtfwe·ıda 

Schule (HTL) 
Makineıerı e!e1cttik mühendisliklert/ış
ktme bilgileri/otomobil ve tayyarecilik 

Galata : Sesli Han 
..................... ı ................ ııillll ...... .... 

Yapılmas·l Lciıtmgelen 

Fen, tıenoiecle &ık sık yapı· 
lan makiyajdan yüzde yaşın 
ilerlediği izleri belirir. Bu ise 
bir genç kız teninin güzelliği 
için tehlikelidir. Fakat bu gi· 
bi hallerde cilt Biocel tabir 
edilen gençleştirici ve ihya 
edici unsurlarla beslendiği 

takdirde derhal tazeliği, gil 
zeUiği ve yumuşakhğı iktisap 
eder. 

Bu kıymetli cevher, Viyana O 

niversitesi profesörü doktor K. Ste 
jskal tarafmdan hususi bir usul da . 
iresinde genç hayvanlardan istihsa
le muvaffak olunmuştur. Bu cevher, 
pembe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Akşamlan 

yatmazdan evvel kullanılmakla. 

ZAYİ 
lfaydtl!'pe'9 gft:ınrUfüı:de 736 nu

maralı beyanname ile muamelesini ifa 
ettiğim 41332/ 35 numaralı 4 sandık 
muhtevası makineye ait 0045847 nu· 

sız uyurken cildin zayıfla 

mış ve solmuş adalelerin• 
sıklaştırır ve beşc:reyi bes 

teı ve gençleştirir. Sabahleyin be 

yaz rengindeki (yağsız) Tokal on 

kremi tatbik ediniz. Çünkü beyaz . 

latıeı ve mukavvidir. işte bu suret 

le makiyajh ve solmuş bir ten ye · 

ni ve cazip bir gUzcllik tabak:ı.ııilt 

kuşanır. 

a.---- Pıeırana para•ız ----· 

f rienieur-Alcadem • 
Wismar oınEE 

1 ayy.uccıhk, makine, elektrik, 
otomobil, mimarlık, intaat mü
hendisleri. Kiremitçilik kısmı. 
Alman hükUınetince tasdik edil
mit ve kabul edilmiş mühendis 
mektebi. 

ZAYİ 

Ademi iktidar 
VE 

Bel gevşek lfğine 
Karşı 

~·~ .. ~ 

'--'G~~ ! 

iHT iYARLICJI 
YOK EDE;Q 

Tafsi 1at: Ga'ata posta kutusu 1255 Hormob:n 
f Üsküdar malmüdürlüğünden ald\ 

ğım 5441 numaralı maaş cüzdanıma 
esas olan resmi senedim! zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük-
mü yoktur. ----------------------------_.,,,,. 

Osnuın Sc16mi kızı Zeliha !ı!ak-
bu1enin vekili Rıdvan •••-

(V. No. 17868) 
Ko ec ve Ticaret kısım 1arile 

üsküdar Amer·kan Kız Lisesi TASHİH 
Gazetemizin 26.8.36 tarihli nüsha ı 

sında Beyoğlu Sulh mahkemesine ait Eylu!Un 22 nci sah günü saat 13,30 da açıhr. Sıhhate, tedrisata ve ahlikl 
Mektep sokağı 45 numar~lı e.vin izale pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için sah günleri saat 9-12, cumarteti 

maralı 11.3.36 tarihli gümrük makbu· şuyu ilanında mil1.ayede tarihi 12.9.3C günleri saat 14-18 e kadar mektebe müracaat. istiyenlere mektebin tarifna· 
zunu zayi ett:m yenisini c.ıkaracağırn- cumartesi olması 18.zımgelirken sehven ;;;.••••••• mesi gönderilir. Telefon: 60474 
dan hükmü olmadığ"ını ilfm ederim. 11.9.936 cumartesi olarak yazılmıştır.!' 

H11.go Hcrrmann J ,Tashih olwıur. -------------------------. ---
(V. No.11869) .(V. No. 17872) Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası Nejriyat Direktörü: Refik A. SeveııJI 
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M k' D . d $'· a · ıne evcın e · ıır 
Eğer Şekspir bugün doğsaydı, şiirlerini bilet giş,eler· 

önünde mi ok 1u:maya mecbur kalacaktı? 

İnsan işini gilcUnil bıraksa 

:Cıa, oturup şiir yazsa, acaba zen 
gin olabilir mi? 

Ama en güzel şiirleri ya~-

ıa ... 
En dokunaklı ve mnnah şi-

Meri yazsa ... 
''Oturup şiir yazsa .. dedim .. 

Şiir ayakta da yazılır. işte 
onun için değil midir ki şiir 
yazmak pek pratik bir san'at -
tır. Yalnız ayakta ve oturarak 
d.:ğil, mail vaziyetlerde ve te -
pesi taklak dururken de şiir 
yazmak mümkündür. Her va
ziyetin kendine göre bir husu

siyeti olabilir. 

Zaten bugün yazılan şiirle

rin mühim bir kısmının. herke

sin bildiği gibi oturup Yeya a -

yakto durarak değil, gayri tabii 

voziyetlerdC' yazılmı!i olduğu 

anla~ılmaktadır. 

Şiir nasıl yazılırsa yazılsın. 

kendine göre bir yeniliği ol -

dukça. - yeniliği bir 'kostüm, 

bir kravat modası kadar se -

ven - ahaliden bir servet te -

min edebilir mi? 

Şair gayet çekingen, haki 

katcn şair ruhlu, - yani tacir 

ruhlunun aksine - olabilir, şi

irlerini fildi~i. yahut teneke • 

den bir kule içinde, yalnız ken

di ruhunun, kendi midesinin i -
niltileri halinde belirtebilir. Fa

kat o §iiri halk bir kere tuttu 

mu, artık elfnden kurtulamazaı
nız. Kitabınız ardı ardmca ba -
sılır. Bunu yalnız bizim mem • 

leketimiı; için söylemiyorum. 
Bütün medeni dünyada vaziyet 
böyle olmak lazım gelir. 

Lakin şu da var: ~ 

Acaba şiir ve şairlik bu -
günkü insanlar arasında eskisi ' 
kadar olsun söküyor ~u? 

Çünkü beynelmilel şöhreti 
haiz eski şairlerden mesela, 
Volter Skot ''Marmion" isimli 
manzum eseri için 7 50 İngiliz 
lirasr almı~tır. Keza şair Bay -
ron şiir yazmak dolayısilc epey 
para kazanmıştır. Fakat bunla
rın hepsi geçen asırların yadi -
garıdır. Geçen asırlarda ise in
sanlar, neden dolayı şiire daha 
fa:ıl:ı rağbet edebiliyorlardı? 

Bu yolda muasır İngiliz ka-
dın romancılarından Rcbeka 

Vest diyor ki : 

"Eğer Şekspir, bundan birkaç 

yüz yıl evvel değ"J de buıün 

doğsaydı, belki de hiç bir te -

Şekspir gibi seçme dahinin 

bir daha dünyaya gelip gelemi

ycce:ii meselesini bir yana bt -

rakın. Gelecek olsa bile, .her -

hangi suretle onun bir şöhret 

kazanması lazımdır. 

Bizim bugünkü makine me· 

deniyetimiz iıe, ıiinin geniıle

meıine mani olmak istidadın -

dadır. Şiiri takdir etmek için 

Yazan: 

Hıkmet Miinir 

ra kolayl•kla tatmin olunmanın 
yollartnı göster:şi, şiirden zevk· 
almak için laı:rmgelen gayreti 
sarfetmeğe liizum b:raknuyor.,, 

Şu halde Şekspir denen da -
hi bugün dünyaya gelseydi, i
cap eden şöhreti temin C'debil
mek için uğrıyacağı müşkül5t -
tan yılarak, belki de şair olduğu 
için inadından vaz geçmiyerek. 
kim bilir hangi 'Cincer Rocers 
filmi veya Morice Chevalier 
revüsü görmek Üı:ere. lıilet gi· 
şcsi önünde dizilen halka, ayak 
üstii şiirl erini okuyarak bir kaç 
metelik kazanıp gcçinmeğe mcc 
lıur olacaktı. 

Veya buna tenezzül etmeyip 
sefaletten öldüğü zaman bir kaç 
yakın bildiği onun tabutu ar -
dından meçhul şiirlerini geve -
liyeccklerdi... 

Şu halde şiir yazmak yüzün
den zamanımızda zengin olmak 
şöyle dursun şöhret kazanmak 
hile hayli güçleşmiştir .•. 

Fakat buna rağmen şairler 

yetişiyor. 

Eğer İngiliz romancısı Re • 
beka Vest'in §U sözlerini de nak 
lcdecek olursak. belki zamanı -
.mrr pirlerinin, makine devrin-

dtn ~ördükleri .zararı, 

ni c1('virde telafi edecekl 
mid:nc lrnpı!dıklarmı sanahili 

ri:ı: . 

şaire radyo şirketimiz ba.ı 

irler inıat ettinniş ve bu 

ıniyelim.,, 

. . . . . . . 
Bu vaziyet karşısında, 

Türkiyede bulun:ınların d~ 
yo tesisatımız \'cı <ıı tasile 

se mahir hançerclerden 
şiirler inşat ettirmemiz f. 
mıyacak ... 

Böylelikle lmlrj;ı ya 
derin inceliklere karır 
niden açılanlar, yarın g8: 
manzum satırlar ilzerlnde 
laştırmağa vakit bulmağa 

!Jacaktır. 
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Rudyard Kipling 
( 1965-1936) 

Yazan: lbralıim Hoqi 

On dokuzuncu asnn en de
lerli romancılarından Kalkita
b Thackeray (Tekeri) &ibi 
Hindiırtanda Bombayda dolan 
Kipling, binlerce okuyucunun 
gözünde, tngilterenin pyri res
mi "Melikilffüera11,, sayılmak· 
Ja beraber, yine bu mevlde se
çilememiı Ye bu tacı, John 
MasefieJd giymişti. Bu seçile • 
meyİfin sebebi pek basit Ye o 
kadar da rnanab idi. Bazı fÜr 
meraklılan, KipJing'i pir ola • 
rak görmeie tahammül edemi
yorlardı. Efkin umumiye onun 
miltec:aYiz emperyalbm fikir • 
Jerinden tı"ksinmiıti. Olçüaüs ft 

. mariz santimantaJizmi ile ka • 
bablmdan bılmuıtt. Hele tür • 
lerindeki adeta banco sesJi a • 
hengine, ve· yayık ıiveye ne söy 
liyeceğini bilemiyordu. Bir ke
lime ite, büyük okuyucu küt • 
lesi onu ıamatacı ve kaba bu • 
)uyordu. l 9 uncu a11rda vu • 
1'ua geldiği gibi, yirminci as • 
nn başlangıçlarında bir kere 
daha, edebi tenkit fikri, siyasal 
t!üşiincclcr, hatta garazlarla ka
nştırıldı ve başka başka siyasi 
akideler bcsliycn münekkitler 
KipJing'i tahlil ve tenkit eder -
ken hislerine kapılıyor ve bir 
taraflı olamıyorlardı. Bundan 
ötürü de, hakiki değerini layı -
kile tanıyamıyorlardı. 1925 yı • 
bna kadar, emperyalist ecre -
yanlar hızını kaybettiği halde, 
Kipling daima ve daima parti 
mantatftesinin ••vur abalı., sı 

oldu. Hep hücumuna maruz 
kaldı. 1925 yılı Kipling için mes 
ut ve hayırlı bir çağ oldu. Ar -
tık ne bir <ilah) gibi, ne de 
bir nefret sembolü olarak te -
likki edilmiyordu. Bu da eser
lerinin, her türlü parti fikirle -
rinin OstUndc bir ruhi halet ve 
zihniyetle okunmasına yaradı. 

:Böylelikle, değeri, edebi mahi
yeti bambaşka bir zaviyeden 
tetkik edildi: şiir dehası önün
~e tam bir insaf ve samimiyet
le hayran kalındı. 

Kiplfm~'i liyıkilc tanıyama· 

mrzın, anlryımamamınn sebebi 
,~erlerinin cok oluşu, adeta bir 
ehram t~tdt ediıidir. Şairin .. 
•o1Hyıtr, o kadar çok molozlu, 
tap toprakhdır ki, ha1n"1d ıszn 

1. 4 KURUNun tLA VESt 

bulmak, tatabilmek için, muhak 
kak ve muhakkak surette bu 
moloı:lan, çakıllan ayıklamak 

icap eder. Bu ile delme oku • 
run, delme milneldddhı harcı 

defildir. Daha ileri pterek di • 
yecefim ki, Kipling çok yaz • 
masmm, yaradrlıpndaki veJit • 
lufunun kurbanı bir pir, ~e 
adeta bir ilham ıeJıididir. 

Kipling'in ilk devredeki P
irleri asker ve bahriyelileri te • 
rennOm eder. Bu fiirler pek de 
cGzel olmamakla beraber, pi • 
riıı en karakteristik eserlerin • 
den bir krımmı teıkiJ eder. O • 
kumamrt bir kGtJeye, avaıan 
in1anlara tiirlerinde ıea veren, 
onlann yapyqlanm, her cep • 
besini mevzu olarak alan Kip • 
Jing bu adımiJe, İngiliz ıiirine 
yeni bir hava, bir ruh, bir ele
man getirmiş oldu. Bununla be
raber, bu şiirlerinde kullandığı 
teknik yahut t~kııiksizlik, he · 
cclcrin gelişi güzel, keyfine gö
re ayrılması, oraya buraya ser
piştirdiği yabancı kelimeler, ha
kiki şiir kastas.arivle bağdaşan 
unsurlar değildi. Okumuş, iyi 
y~tişmiş bir edip sıfatile, çok 
seyahat etmiş ve bu gezintile -
rinde f n r,iliz askerini iyiden 
iyiye etüt etmiş olmakla bcra -
her Kipling'in (argo) di1ini böy 
le kendisine bir şöhret merdi -
veni şeklinde kullanması, hiç 
şüphe yok ki iyi bir tabiye sa -
yılamaz. Çünkü ne de olsa. bu 
dil şaire yabancı, hiç alışmadı· 
ğı bir vasıta idi. Kipling şiirle • 
~inde tabii bir ifade şekli kul • 
)anacağına böyle edebi bir hile 
ye baş vurmasına rağmen ha -
kiki uyanık hüviyetini ortaya 
koyuyordu. 

Mısra san'atkarı olduğu ka
dar, şiirlerini dokuma, itleme 
üstadı olan Kipling hem vata
ni, hem de " tugiliz ., şiirleı i 
(ormandaki yol gibi) yazdı. O
na göre, tam anlamile tuurlu 
bir topluluk arzeden İngiltere 

hükGmeti fiziki bir vakıa de • 
ğil, psişik bir hidisc ve tabii bir 
dindi. Kipling bu dine o kadar 
bağlı, o kadar inanıyordu ki za
man zaman bu dinin adeta bir 
peyl!'amberi gibi ortaya çıkı • 
yordu. Janrlan ba!ka ba~ka ol-

Rıulgertl KlplU.. 

makJa beraber kıtla prlaJan 
(1192) <Mandalay bu Jdtabm 
ea ıGsel fÜridir): Yedi deais 
(llH) (ll'Andrews'in duau. 
The llary Gloater 6ç cemidnln 
ahencf, türleri han'kull4e6). • Ve bu er avapnm ilham al-
dıp HOS Bq Ulua'da bu dini, 
inanın bUtUn tezahilrlerinl 
buluruz. 

Bu yazımızda yalnız şairlik 
tarafmı tahlile çalııttğımız Kip· 
ting ayni zamanda kuvvetli bir 
romancı ve hikayeci idi (1). U
zun müddet gazıetecilik de et· 
miıti. Onun için, ıiir yazarken 
bile gazctcciğilini bir türlü u
nutamıyan, ve bunu adeta san
atın aynhk kabul ettnez bir vas 
fı olarak kabul eden ıair, oku • 
yuculan ile hep bu eda ite ko
nuştu. Ve şiirleri, gazetelerde 
günün mühim hidisclerini ita • 
rctliyen meydana vuran mev • 
zular şeklinde çıktı. 

H ulisa: Kipling yirminci as
rın başlangıcında büyük bir küt 
lt'rain hülyaland·rdrğı , inandı
ğı İngiliz imparatorluğunun, 

sömürge, yayılİna zihniyetinin 
ve ticari faaliyetin ıairiydi. 

Yer ve uman darlığı içinde kıv 
ranan Kipling'in tiirleri yuka • 
rıda kaydeylediğimiz kusurla • 
rına rağmen nihayet çağının 

bütün siyasal, vatani, n hattl 
iktısadt temafilJ ve hamleleri • 
ni göstermesi Ye adeta birer i
prct değneği vazifesi görmesi 
itibarile büyük bir kütleye en • 
gin bir çağlayıı. yüksek, dik ve 
erkek sesile haykıran sana'tklr 
ve dahi bir varlrfr bütün Ha • 
metile ebediyete perçinJemiı • 
tir. 

(1) Ulus ıueteaincle Nuret· 
tin Artanı muharririn "Çenael 
kitahr,, isimli romanını çolı de
ğerli hir üslupla .ilimize çe • 
vi: LLaaLt.eclir. 

Fikirler 

Bir bakımdan 
kabahat_ 
bizdedir 

Yazan: Enis BUlent 

Yaza muhitimizde bir ita· 
yıtaWık nr: Ada• aen de 
kim okuyacak, Uhalyetf bu· 

CÜ•Q ....... ••latlfıdll. 
Okura kasar bal•ı1ahm •• 

Aad fecaat keadlmi&dedir. J. 
7iJi, siaeU aaabill1er mu· 

JDT. itte • •••• ekayu• 
e•••• kababatlai, ralbetsiz
lllial •llaeap ftnbilttek 
&7&n Hlabillris. 

Sözbl eu edehlJaı 7apı· 

7oru. Ne •ecm• pkıyor 
.ı kilolarca •Irak.,, utıt, 
aba teri llareuaaktadır. Gös 

aara, e•ek .. ca..... tık 

eku1a~ •lrettip, k111Jun. 
ve rutubet hamuru ile yuğ· 

rula yuğrula bu eserleri dizi· 
yor ve haftanın belli gür. le

rinde okuyucuya alacalı bula• 
cah bir tarzda \'eriliyor. 

Dış belki alımlı, göz çeki
cidir. lç de belki hakiki bir 
çahşma meyvasıdır. Fakat 
biz yazıcıların birbirimizden 
haberi yoktur. Yalnız b:ızı 

tanınmış imzaları, o da il&ile· 
nirsek arıyoruz. 

Dudak büküntüsü, bilgiç, 
bilgiç göz kırpma sanat ıe. 
lakkimizin demirbaş okları o
larak görülfiyor. 

Biraz insaf, biraz hüsnü 
niyet ve (sanat sanat içindir.) 
inanı gibi üçüzlü bir masko
tumuz olsa cep taktimi pir· 
leri ortadan silinecek, haki· 
ki hUTiyetler anlaplaeak ve 
şimdi .. ddetlf bir bahraa ge

çiren yazı muhitimiz kendine 
gelecektir. 

later fiir yazanımız, roman 
yaratanımm, ister tefrika ye

ıtıtireal•iz kim olana olsun 
birbirimizi okumabyıL Bu· 

aula da kanaat etme•eli, 
bilıt ve kliltür dafarcıtımıa 
daha besleyici §eylerle dol
durmabyıs. 

Ama: 
Varakı mihri nfayı lcfm 

okar, kim dinler ..• 

DlyeeeludaiL • O da llqka. 

Hayvanların Ruhları 

Hayvan ruhu ile me11ul ol
-k ii&ere Berlinde baytar mek 
tebinde bir ıube açılmıfbr. Bu
rada bir çok profesör devamb 
aurette tecrübeler yapmakta • 
dır. 

1nsanlann çoğu hayvanlara 
fada değer vermez. Meull 
aralan ve kaplan parçalayıcı bir 
hayvandır. Etek. deYe ve kas 
budala addedilir. Kedi hilekir, 
köpek sadık bir hayvandır. 

Bir kıum in1anlara ıöre de ö
lenlerin ruhlan hayvanlara el· 
rer. Hayvanlara tatbik edilecek 
terbiye ile onlann insanlqmuı 
milmkün olduğuna inananlar 
da vardır. Fakat fen •e ilim 
hayvanların inaanlaımasınr bu· 
gün için kat'iyyen reddettnek • 
ledir. tlim ve fea hayvanlarda 
aevmek ve 6zlemek hislerini de 
reddetmektedir. Bizim anladı • 
'ğmnz "'ruh,. tam manaaile hay· 
vanlarda mevcut değildir. Hay· 
vanlann ruhtan olmasını ilim 
bir masal sayar. Kezalik insan· 
lann ruhlannın öldükten son • 
ra hayvanlara geçtiğini isli~ • 
lık, hıristiyanlık ve yahudiJik 
gibi başlıca dinler de kabul et· 
memcktedir. 

Bir Fransız edibi Dcscartes 
ı 600 de ha}'Vanı bir makine kı· 
yaı ediyordu. 

Meşhur Alman filozofların
dan Kant insanlarla hayvanla • 
rın "tasavvur,, lan olduğunu, 

fakat hayvanların akılları ol • 
madığmı ipret etti. Buna mu
kabil yine Alman filozofların • 
Clan Schleichermacher hayvan • 
lann akıllan olduğunu, fakat 
düşünmediklerini iddia etti. . 

Bupn ise havyanlann dU • 
ıündükleri hemen hemen çok
lukla kabul ediliyor. Meseli 
bir av köpeği uhibi av elbisesi 
giyince ava gidileceğini, bir ke
di bir zembil görünce içinde yi
yecek bir 1ey olduğunu pek 1-
Ji anlamaktadır. 

Bundan bafb hayvanlar in· 
unlann malik olmadığı tarzda 
bir "his" ae Mhiptir. Yol bulur 
lar ve gelecek bir kazaJJ enel
ce hinederler. Meçhul lemtJer
de binlerce kiJometre uçan bir 
]evlek ıeldiği yeri. bir cUver • 
cin milyonlarca nüfuslu büyük 
tehirlerde yuvıarnı, bir beygir 
yi','crce k:lometrelik bir yolu 
t•tr .. ~r hulur. ffıf.'!ıuki insanlar 
hatt5 hazan harita ve puala bile 

Var mıdır? M. 
Yazan: 

Naci Göçmen 
kullandıkları halde yine bata ·e
derler. 

İnsanların susuzluktan kıv• 
randıklan çöllerde ıu mem • 
balarını bulan beycirler çoktur. 
Kör beygirler az samanda ahrr
lanna o kadar aJııırlar ki ci • 
rür zannedilirler. 

Fakat, hayvanlann bu hare
ketlerini '"his" le ifade etmek 
mümkün olabilir mi? Bir çok 
insanların kabul ettiğine göre 
bu hareketler ne yaptıpm bil· 
miyerek yapılan hareketlerdir. 
Hayan bunlan insanlar gibi 
5ğrenmek istidadında detiJdir. 

Bir örümcek parçalanan a • 
ğını eskisi gibi örer. Bal arı • 
ları ber zaman ayni tarzda bal 
yaparlar. Bunları kendilerine 
öğret~ anaları, babalan değil
dir. İnsanların da buna benzer 
bazı hareketleri vardır. Mesela 
bir çocuk doğar doğmaz süt iç· 
mesini bilir. Fakat insanda bu 
hisler yavaı yavaı tekemmül 
etmeye ve bu duygular dütiin· 
cc ile birlepncyc, yer değiştir • 
meye başla.r. 

Hayvanlar arasında en akıl· 
lısı maymundur. Maymunun 
düşünme derecesini anlamak i· 
çin bir çok tecrübe yapılmq • 
tır. Mesela bir odanın tavanına 
muz asılmıı ve odaya ıetişi gü
zel sandalya, masa, sandık gibi 
eıya konmqtur. Maymunlar bu 
aandikları maİanın üzerine ia • 
tif ederek yükselmiıler ve muz
ları almışlardır. Bir kaçı da o
dada bulduktan iple muzlan a
srğıva indirmeyi becermiıJer • 
dir Muzlar ince kamıt tıçJanna 
bağlanmış, bu sefer maymun • 
lar mahirane lfü surette ve ka· 
mııı kırmıyarak üzerine çılamf 
ve muzları almıılanbr. 

Hayvanlar içinde inanlara 
yakın bir hayvan da k6pektir. 
Köpeklerden tarilate on bin -. 
nedir bahsedilmektedir. Bu hay 
vanlar daima insanlarla temasta 
bulundukl:mndan temeddtln et• 
mi1 sayılabilirler. Köpefe nle· 
betle kedi '" hayvanı detiJdir. 
Kipekler renk ıekil ft cine iti
barile bir çok •nıflara aJnhr· 
ken kediler blribirltrlne ben • 
zerler ve ancak iki Uç eh. k8· 
pejin itaat etmal kec!I ~ ,ızaeç 
huldilr. Dayak yiyen tir Ypek 
tekrar ıelir. Jrabt bir ... tel
mea. 'Pabt 1'a c1a lllpeMedn 
aılahtile ~ ean-tL 



Otomobil 
Kazalarında 

Hata 
Kimindir? 

Medeni dünyanın korktu
ğu afetlerden biri tabii değil, 
alini bir af ettir: Otomobil, 
uea. tramvay kazalan .•• 

Bu gibi kazaların çoğa ih
tiyafqızlıklardan ileri gt>lmiş
tir:. Son yap:Jan istati..,tikle
re göre, otomobil kazalarının 
yüzde doksmı beşi insanların 
hatası yüzünden ileri gelmiş
tir. Yalnız yüzde beşi maki
neye gelen bir arızadan hasıl 
olmuştur. 

Bu istatistiğe göre, freni 
81kal'kea nakaa selem fren 
kopması gibi kazalar tofirBn 
kabahati sayılmaktadır. Cftn

ldi freni geç sıkmak sure tile 
kazara aebebi7et veren odur. 
Sa&ı• Jilz kilometre ile cl
dea bir otomobilin telllikeyf 
glrlr görmez durması kabil 

defildlr. Ba sırada frenl.rl 
birdeahire sıkmak da büyük 
tehlikelere yol açmak demtk
Ur. 

Bundan baP& aynı lsta
tistlfe göre, otomobillerin her 
zamanki halleri kazaya müsa
ittir. Yapılan bir muayenede 

otomobillerin yüzcıe a ı Lıı. •~ 

üçünün frenleri bozuk bulun· 
muştur. 

Bu gibi hatalaran da s:kı 

bir muayene ile ortadan kal· 
kacağını düşünsek ortada ge
ne tehlikeli bir nokta v:ırd ır: 

Otomobilleri veya diğer 

nakil vasıtalarını idare eden
lerin sıhhi n bedeni vazh tt
leri. 

Şüphesiz. bir şoförün nya 
bir kondöktöriin atlet olması 
istenemez. Lüia, bi~ ol
mazsa sporcta r11hu l&Ş1m:ısı, 

yani soğuk kanlı olması li

zımdır. 

Otomobil kullanmaktaki 
malaaret, hiç bir umaa son 
dereee aiiratle ailrmek deiil
dir. Bf r fOk yarıtlan kaua
mış etomobll tofirleri Yardır 
ki gayet adi süratle gfderken 
bile, kazaya utrarlar. 

Aynı istatistiğe göre. en 
az kaza yapan toförler en 
çok tecrübesi olanlardır. 

Bundaa başka aynı otomo
bilde uzun miiddet çnlışmış 
olanlar da daha az hata yap
maktadırlar. 

Dokuz bin kilometrehK 
kadın otomobil yarışı 

Sovyetler llirliğindt !lk 
defa olarak bir kadın otomo
bil yarışın:ı l\loskovada 31 
temmuzda başlanmrşt· r. 

Dokuz bin kilometre Üle

rinde yapılacak bu otomobil 
yanşına, 14 Sovyet otomobili 
ile 44 kadın şoför. makiniCJt. 
mühendis. doktor, gazeteci 
ve f otofraf iştirflk etmekte
dir. 

Yarış, Sovyetler Birlitl
ala merkezi kısmında, Uııal 

ye Kazakistan stepleriade, 
Karakuıa ~itinde. Aral P. 
Jil mıntakasında, Ukraa,a ft 
Bielensyada cereyan edettk. 
ye ta.._ia edildltfae söre r•· 
rl§& iftirak Mea otomoMHer, 
iki ay •nra. M•koqya dö-

Demiryolu 
Geçea kinaaaaanidea 1936 

lemmnana kadar geçea yedi 
aylık midclet zarfrada Sovye' 
demiryolları büyük maYaff a
kiyetler elde etmiş ve bu 3U· 

retle demiryolu nakliyatı, 

Sovyet milli ekonomisinde en 
mühim mevkie çıkmıştır. 

Yolcu ve eşya nakliyatı (ok 
bariz bir ilerleyiş göstermiş 

ve günde doldurulan vagon a
dedi, kanunusanide nsati o
larak 77.603 iken temmuzda 
90.496 ya çıkmıştır. 

Halbuki geçen yıl temmuz
da yükletilen vagonların yev
mi vasatisi ancak 72.9~ idL 

1936 yılının ilk altı ayı 

zarfındk SoY)'et trenleri. ge
çen yılın ayıaı ayların nis
betle, fbde "8.8 fazla kindir, 
yisde 20.'l ful& kek. ,We 
21.8 fala madea, · yisde 18.9 

fazla· petrol, yüzde 12'.t faz

la l•pat Jevua•ı, tlzde 61.Z 

necekler ve yarışı bitirere-k· 
terdir. 

Bu yar:şa iştir~\k eden ka
dınların ekserisi gençtir. He
yetin kumandanı Anastasya. 
Petrovna Volkova ancak 31 
yaşrndadır ve Moskovada ŞI• 
mal Deniz yolları mt>rkez ida• 
resinde şoförlük etmekte, ge
celeri ise, ·Gece halk üniver
sitesinde tahsil görmektedır. 

Bayan Volkova, bu yarışın 
Sovyet bdmlrtının cesaret 
ve pervasızlıfrnı lsbat edece
fini ie Sovyet kadınının t.t• 
niti hazmetmiş oldafuna ıös
tereceiinl bildirmlı n ••· 
nffakiyettea e.ıa bulaada • 
tana .. lllve erlemiftlr~ 

faaliyeti 
~ olcu nakliyatı da far.la• 

Iapııştır. Bugün Sovyetler 
Birliği demiryollarıncla geçen 
yaza nisbetle yiizde 50 nisbe
tinde daha fazla tren işlemek· 
tedir. { 

Demiryollanndaki bu fa

aliyetle beraber işçilerin vazl· 
yetleri de iy~leşmiştir. İKiler 
yüzde 50 fazla gündelik al
maktadırlar. Ayrıca bunlar 
için yeni evler yapılmış, klüp. 
ler. tedavi merkezleri, çocu1' 
bahçeleri vücuda getirilmiştir. 
Ev inşaatına tahsis edilea 
paradan gayn ba yıl yalnıs 
sıhhi yardımlar için, hasta· 
haneler ve istirahathaneler 
için bir milyar ruble harca

nacaktır. 

Aynca inşaat ta faaliyetle 
deva• etmektedir. Ba yıl 
80 bla yeni vagon utlara 80• 

kulacak ve 1400 yeni lokomct
tif i~lemeie başlayacaktır. 

1%.000 eaki Y&I•• da M!.rcl~ya 

Şen Siit 
Paranın kokusu 

Bir ite girifmitlerdi. Arala • 
rma giren ortağın koyduğu ser
maye çoktu. Fakat bu adam 
hakkında biraz tüpheleri var
dı. Onu aralarına kabul edip et
memeği dütilnilyorlardı. 

İçlerinden biri : 
- Kabul edelim, dedi. Para • 

nm kokuıu yoktur. 
Bir diğeri: 

I 

- Vardır! dedi. İyi kokar ..• 

Ona on .. 
Kadınlar arasında birisinden 

bahsolunuyordu. 
Bir tanesi: 

- Kadınlara on parası kal -
mayıncaya kadar harcedermiı. 
dedi. 

Bir diğeri cevap verdi: 
- Evet. ama, on parası kal -

mayınca onlardan on lira borç 
alır ... 

-·· 1 

1937 
Şapkacıya girdiler. Kanu 

cUzel bir ppka beğendi. Şap • 
kacı da ısrar etti: 

- Yeni modcJdedir, s dedi. 
1937. 

Kansı kocasına döndü: 
- Bunu alalım. 19·37 imit
Kocaaı biraz durdu: 

- 1900 kurup verirse alına. 

Kül 
Dükldna girdi. 

- Kadın için ipek çorap iı
liyorum. dedi. 

- Ne renk olsun. 
- Bir dakika. 
Cebinden sigara paketini çı

kardı. Bir ıigara yaktı. İçti. Kü 
lunü tezgahın üzerine döktü ve 
bnu göstererek: 

- Bu renkte, dedi. 
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Makine Pazar 
Bakkal arbdapna anlatı ' 

yordu: 
- Birader. dükklna bir ma

kine aldım. Bu makine eğer her 
dakika işlese milyoner olaca • 
ğım. 

- Ne makinesi bu böyle? 
- Para sayan makine .. 

Pazartesi günü ilti arkadaı 

karşılattılar: 

- Dün ne yaptın? 
- Floryaya gittim. 
- Çok kalabalık mıydı? 
- Ooh ! görme! İğne atsan 

yere düşmüyordu. 

- Gece ne yaptın? 
- Konsere gittim. 
- Orası da kalabalık mıydı? 
- Hayır, kimsecikler yoktu! 

Sen ne yaptın? 

- Gündüz bir yere gitme • 
dim, gece de erkenden yatağa 
girdim. 

- Çok kalabalık mıydı? 

Renk 
Gördüğü birisini anlatıyor -

du: 
- Ayağında kadife bir pan· 

talon vardı. Uzerinde de yine o 
rentke bir ceket .. 

• Arkadap ıordu: 
Bayan - EVfJelce beni böyl• yerlerü 6aafıntl• faftr· 
Jın, korkak haili · 

- Kadife ne zamandanberi 
bir renk ismidir? 

Misal 
tçki dilfmam cemiyetinden 

biri içkiye fazla diltkiln otan bir 
arkadatına itiyadını bırakmau 

içiiı naaihat ediyordu. 
öteki: 

- Niçin bırakayım, dedi. Ben 
de size yardım etmiı oluyo • 
rum. ı 

- ? ? l 
- İçki içenler olmaaa içkinin 

fenalığını gösterecek misali ne
reden bulabilirsiniz? 

Hata 
Arkadaşına r:ıst geldi. Hay• 

retle: 

- Nasıl oldu? dedi. E vlene • 
ceğim dediğin k ızın anneıile 

evlenmişsin ? 

- Evet. Ufak bir yanlışlık, 

- ? ? ? 
- Kı;m desti izdivacını ta • 

lep etmek üzere eve gittiğim sa 
ben annesi zannederek "kul • 
ve annesi zannederek .. lan • 
nızla evlenmek istiyorum., Ü • 

dim. 

Saat 
Karaköydeyken saate baktu 

Altıya on var. EminönUne ceç
ti, oradaki saate de baktı: Ybıe 
altıya on var r 

- Hayret! dedi. Dünya d8n 
müyor mu acaba? 

Biraz daha yürüdü. Geri 
döndü, saatin öbür tarafına bak 
tı: 

- Nihayet! dedi. ayni ayar• 
da olan iki saat buldum! 

l 

uyaYor..,nu? 
Hata - Böyle bay dolıJ 

tor. 



Dünyaya bizim gibi bir 
nesil daha gelmemiştir. 

Biz tarihin en aceleci, a
tılgan en hızlı nesliyiz! .. 

Havayı yırtıyor, nısıf kü

reler üzerinde dolaşıyor, arzın 

barsaklarını altüst ediyoruz. 

Bizi bir şey durduramaz. 

Saatte yüz mil, iki yüz mil, 

üç yüz, dört yüz mil.. 

Saatte beş yüz mil! ! ! 

Evet, o zaman. da yaklaşı

yor. Nihayet SAATTE BlN 
lılİL!!! 

Mümkün mü? diyeceksiniz. 

Elbette.. Bizi bu sürate var
maktan ne durdurabilir? 

Medeniyet şimdiye kadar 
bizim gibi insanlar görmedi!. 

Biz sürat devrinin oğulları 
ve kızlarıyız ... 

Biz silart için çalışıyoruz, 
sürat için düşünüyoruz. Sürat

ten heyecan duyuyoruz. Süra

te gülüyoruz, onun için yaşı
yor, onun için öH!yoruz. 

SÜRAT! 

Daha süratli, ç:ıbuk c:alışıp 

~abuk bitirmek! 

Çalışırken çabuk davran
ma.k, çabuk bina etmek , •'a.. 

ha çabuk yok etmek. 

Şunu· çabuk yapmak, bunu 

çabuk başarmak .. 

Yeni sürat rckorJ .. ,·ı vü

euda getirmek, o rekorları kır 

mak. yeniden rekorlar yapıp 

SÜRAT .. 

İşte bizim 

Acaba bu dev-.ıin insanlarr
t~ım~ı yazı~ı da 

or, eyecan. 

''Dünyaya biz!nı 
~gibi bir nesil da-
- ha galnıeıniştı· r!,, = 
ffi ~ 
~ va~an: VI 1 Skot (Bır ıngmz muharrırıı i 
l . ~ 

Sadece "sürat,. kelimesi! 

Yaşadığımız, yaptığımı~ şe

yi işte bu keHme kısaca üade 

edebilir! 

Fakat sürat niçin acaba ? 

Üç bin sene müddetle in-

sanlar küçük işler yapıyor ve 

onları ağır ağır yapıyordu. 

Dikkatle yapıyordu. O işi is

tiyerek ve severek yapıyordu. 

İtidalle hareket ediyor!P.rdr. 
Rekor kırmıyorlardı . 

insanla tc.bitin el ele vücuda getirdikleri güzel bir tablo 

iı?lf'rini yapmakla 
ilctifa ediyorlardı. 

Paris1 ı taş üstiiııl1 koya
rak ve Atina, Romayı da ayni 

surette in~a ederek vücuda ge
tiriyorlardı. 

Ebulhevller, Ehramlar, Hin 

distanın, Çinin mabetleri hep 

böyle bina edilmişti. 
Kendilerince kanunlar va

zediyorlardı .. 

Ve saate bakmağı akıl bl

le etıiiyorlardı. 

Şimdi Roma bir günde bi

na edilir. 

Halbuki eskiden söylenen 

sözleri düşünün: "Acelen ne? 

RÖına. bir günde yapılmadı,. 

di~erek size itid~, sabır ve 
teenni öğüt verirlerdi. 

Bugünkü zabıta romancı

larından birisi meşhur dlbl 
Şeksperin şaheserlerinden 

"Hamlet,, i yazacak olsa, onu 

bir batı ile doğu arasında bi

tiri\'erir. 

Meşhur dahi Şeksper, re

kor kırmıyordu. Kırmağa da 
çalışmıyordu. Fakat bir rekor 

vücuda getird.i ki o zamandan 

beri kimse kıramadı. 

Bugün elimizde bulunan 

eski büyük binaları yapan a.
damlar, ·o inşaatın gelecek se
neye mi, daha sonraya mı bi

teceğine ehemmiyet vermiyor .. 

lardr. 

Eğer ölürlerse başkaları ta· 

mamlıyordu bu işi.. 

Şimdi ise tam tersine .. Sür

at!Sürat! Sürat! 

Biz tarihin en hareketli 

nesliyiz .. 

"" 

Hoş sözler 
....._ ___ .._. ııw: -1--' =-

Şaşılacak şey! 
Garajların ö .• ünde, otomo

billere, otobüslere benzin ve
ren tulumbalar bulunduğunu 
biliyorsunuz . Bir gün yılmaz 
babasiyle bir otomobil gezintisi 
yapıyordu. Şoför benzin almak 
için bir garajı.1 :ir:ünde arabayı 
durdurdu. Yrlm<>z : 

- Baba, bu garajcılarm 

hangi yerin alt.oda benzin bu
ulrıduğunu nasıl anlıyorlar da 

•raya tulumba k»yuyorlar? 

Korkmazmış 
Omuzunda il\' tüfeği ve 

av çantası bulunan ,bir adam 
.brlarda dolaşıyordu. ·Rast gel
diği bir köylü !:O<.uğa socdu : 

- Yavrum , burada av 
bulunmaz mı? 

- Bulunur bayım, .yalmz 
Jyi dikkat edini~ demin bir tav
§an gördüm. 

- Ne diye dikkkat edecek

bligim? korkar mıyım sanıyor -

aun. 

O da getirmiş 
Çocuklar, annelirnden i.ıin 

lllarak, aralarında bir eğlene'! 
yapmıya ve birlikte yemek yc
miye karar verdiler. Her i:ıiri 

tir şey geti.r~cckti. Yalnız 

Türkanrn eli boştu. Sordular : 

- Türkan ser. bir şey getir-

medin mi? 

- Getirdim. 

- Ne getirdin? 

- Kiicük kardeşimi\ 

- Arkada'.?ının malını çal
mış olan hırsrz zencinin bafrra 
bağıra inkarına krzan kütdu-

MONOLOG 
"On üç yaşında 

'"On üç yaşında bir ku ta -

rafından,. 

Ah yarabb~·. Yarabbi!.. Şu 
insanlar ne kajar fena oldular ! 
Ne de çok hak&ızlık yapıyorlar! 
Ben şimdi eve nasıl gideyim ? 
Babam orağın se.pıyal , annem 
süpürge sopasiyle üstüme yü -
rilmiye hazır ! 

(Halka) niçi.1 mi dediniz ? 
niçin olacak, b~n çiftlik işlerin
de çalıtmak •titemiyordum da 
ondan .. Babam ."!oıJadıkça (yük
sek sesle) "vaktim yok, mektep 
dersleri başımdın aşkın r., diye 
cevap veriyorum. O da benim 
ileride "bir fty., olacağıma ina
narak susup {idiyor. İyi ama 
şimdi ne yapacağım? Onun 
hülyalan, benim müdafaalarım 
paslı bir demir pc;rçası gibi com 
deyip suya düıtU. Artık daya
ğ~ da hak ettim. Ah yarabbi 1. 
Yarabbi! .. Ba!fm.ı neler gele
c~k ? .• 

(Halka) c:arum, siz de göz
lerinizi açmı§ bö.-ı bön suratıma 
ne bakıyorsunuz öyle Sizde 
vicdan merhamet yok mu? sizin 
de çoluğunuz, çocuğunuz var 
elbette, Bana bic öğilt veremez 
misiniz? söyleyi ı ne yapayını? 
Ben bir köylü bıyım, ama ba· 
zırlarımn sandığ. gibi, apdal de 
ğilim. Adam akıllı bir tahsilim 
de var. Bayan C,ğretmenin, çok 
srfınm var diy!, beni okulu bi
tirme smavlamu sokmadığına 
bakıp da yanlış Lir hüküm ver
meyin. Çünkü bayanın bana ga. 
rezi vardı. Büyi:k bir haksızlık 
yaptr. 

dak kocaman ağ.ı:ını açtı. 
-!Hırıızm ödü koparak ık

rara baf)acb. 

bir kız lorafından,: 

Garezi bun1.ıctn belli 1 sınıf
ta bir hesap medesi yapılırken 
ben bütün dikkcttimle dinler, dü
ıünürilm. İgte bu sırada öğret -
men hemen ba:1a bir ıual sorar. 
Oldu mu bu Jİmdi? İnsan bir 
§eyi dütünürken, sorulur mu? 
Ne bileyim ben .J kadar dalanın 
ki tabii cevap ver~mem. Al sa
na kocaman bir sıfır . Bir gün 
1-eni tahtaya kal iırcir. "yaz adı
m,, dedi. Ha, ı.ize söylemiye 
unuttum. Benim adım Türkan
dır r. "yanlı§ 1 } anlış; geç ye-

rine!,, diye bağırdı, deftere 
simit gibi bir sıfır yapıştrıdı. 

Yanhşım ne imiı, söyliyeyim de 
kahkahalarla~., gülün; ( u) nun 
üzerine iki no!<ta ekilecekmiş. 

(a) nın kafasına da soba boru· 
lannın tepesinde olduğu gıbi 
bir kelle geçirilyecekmiş. Pekı 

ama geçirilmese ne olur? 

En sonun:la da yapacağını 

- Demir paı makhk arasın
da cezasını çekti. 

- Hapishaneye götUrüldiı. 

l Küçük Bilgiler l 
- Annelerinize deyin ki: 

Dolapları, güveden, fareden, 
sineklerden koröımak için bir 
çare vardır. O da bir kova sa
bunlu su içine ~ok küçük par
çalar halinde tıi.- kaşık kafuru 
C\tıp bununla dllabın içini te
mizlemektir. Eğer döşemeler

de bu su ile temizlenirse üzei
nt konacak oh'l halı, güve tut
maz. 
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yaptı. Kolunıdlrı tutarak de
d: ki : 

"Haydi ba!<ahm, babana de
ki sen koyunları gütmekten bat· 
ka bir işe yaramazsın. Anladın 

mı ?,, buyurun bakalım. De
mek, bu kadar yıl okulda ça
l iŞtıktan sonra kC1yun çobanlığı 
diploması alıyorum. Oldu mu 
bu? 

Ama, ne 4'Öjiiyeceğini bili
yorum. "Çobanlık fena bir teY· 
mi?., diyeceksiniz. Ben de böy
le dütünmüyorum değil. Ço • 
banlar arasında nice pirler ol
duğunu okumu1tum. Hem pey
gamberlerin bir çogu da çoban 
idiler. İbrahim, Yakup, hatta 
Musa peygambe.- bile çoban de
ğil midiler? Bir gün öğretmen 
anlatıyordu ki eski zamanlarda 
Fransayı düşmanlardan kurta
ran Jan Dark ·ıli~c çobanmış. 

Ne olur, ~en de çobanlık 
ederek memleketime, milJetime 
hizmet ederim. Size de arasıra 
güzel memlekti :nizin dağ1anru, 
kırlarını, dereleri , ıj anlatan mek
tuplar yazarım . Tabii imzam
dan anlıyacaksmız.. Çünkü 
ôen (u) Iarrn üz<.rine toz kon
durmam, (a) >'"' rla gülah giy-
1 • aıımcm. 

,___, \ // ',,,, ,, . 

- Kütdud-tğ:n sai'libi bun
dan çok memnun olanlr .gUI· 
mekteı1 katılıyordu. 



tenlere meseleyi anlatır1z. E
ğer esld borçlarını mahkeme 

yasıtasilc almağ'ı kabul eder

lerse iş tatlılıkla hallolunur. 
Kabul etmeyip ille elli hin 

dolar isterlerse s uçtu ;· ine on

lar olur. Çünkü bunda teh

dit cürmü vardır. Ve hiz yi 

ne onları yakalarız .. 

- Garip bir tecelli daha .• 
- Evet.. 

:,. lfo ~ 

nu da kurulan ikinci plan

~·· Hunda, avukat kadına, ko
casını müdafaa edeceğine :la
ir verdiği sözü unutmuş muy 

du? Hayır. Eğer iş mahl<.e
meye aksedcrse Mister MıJi

senti, hilekfırlık cürmiinde.n 
kurtarmak için çalışacaktı. 

Çünkü, paranın gaspedilme -

miş, fakat, imkan bulunama
·~ığı için Yerilememiş olduğu
nu iddia edecekti. 

I<;ğer haydutlar utulursa .• 
o zaman da haydutların pa-

ranın gasbolunduğu idc!ia
sını cer'hedecek, onla. ın bu -

nu ·bahane ederek elli bin H-. . 

ra l'>tediklerini, binae.naleyh 
ıtehditle para çeken birer hay

dut olduklarını ileri sürecek 
'ti . 

Fa'kat, hadise, bu iki plii-. ' 
nın da dışında cereyan etti. 

Mister Fr~_nk Etvudun ga

ıetesile, A.B.C. rumuzunun 
parayı almak için bir sah gü. 

nü saat 14 le 15 arası gazete 

idarehanesine zeJmeleri iıan 
ölundu. 

Mister l'tlilisentle karısı ve 
kızı, Mister Frank Etvud \'e 

avukat odada bekliyorlardı. 

Fakat, polis hafiyesi ile .Mis
ter Bersin ortada yoktu. 

Saat 14,20 de hademe içe

:ri girdi, Mister Frank Etvu

'da bir kartvizit uzattı. Bun· 
ela A.B.C. harfleri yazılı i
di. 

"Şampiyon,, gazetesi sahi

bi hademeye: 

"Gelsin,, dedi. 

Soara odadakilere dön
'dU: 

- Haydut geliyor, dedi. 
Herkesin yüzU . .sşpsarı ke

t_llldi. 

Biraz sonra kapı a~ıldı. I-
~rl ... 

\ , • M'8ter Bersın glrdf. . . 
YUzUnde alaycı bir tebe&-
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Dönen 
' 

yazılar 
......................................... 

süm ' ardı . l<'aka t l. .l ı'~ısında 

Mis ter Milis cnti, es ki ortağı

na görünce <lurnkladı. afalla

dı. Ka~mak istedi. l<'akat, 
.M isteı· Milisent ayağa kalk

tı: 

- Haydut sen ha"! Dedi. 

Bana zorla . hile yaptırdıgın 

bir işte ortak olduğun para 

kafi gelmedi de şimdi bu su-

' çu :alet ederek benden para 
çekmek istiyorsun demek? Al

çak ... 
l\ljster Milisent eski orta

ğının üzerine atıldı. Odada -
kilerin hepsi, bu ani manza

ra karşısında dona kalmışlar

dı. Bir an hiç biri ayağa kal
kamadılar. Nihayet, gürüllii

ye koşan hademe Mister Mi

Jisenti kollarından tutarak 
geri ~ekti. Yer.inden fırlıya n 

uukat da Milisenti haydu
dun yumruklar.ından kurtar -

mağa koştu. 

Bu sırada kapı açılmış, _ 

içeri Mister Dankin girmişti. 
Gi>rdüğü man1.ara il\arşısmda 
şaşırdı. Faka1 soğuk k1,1.nlıh

ğını .muhafaza etti. Hemen 

haydudun üzerine atılarak 

yakaladı • Diğerlerinin de 

yardımı ile ellerine kelepçe-,. 

Jeri. geçirdi. 

Sonra sordı.ı: 

- Kim bu? 
Mister Milisent cevap \'er

di: 

- Eski ortağım ... 
Fil Dankın avukata dön

dü: 
Demek haydut hiç c!ü-

şünmedlğimiz birisi imiş ... 

Avukat: 

- E\'et, dedi. 

Haydut başkası imiş am

ma, kurduğumuz plıin bu işe 

de yaradı. 
• oy. 

lzmir 
Müzesinde 
(2 nci ıayıfadan devam) 

Adeta koca tarih sayıfaları 

arasında katmııtım. Ne vakit

tenberi dalmq olduğumuz ıU • 

~Qtu gene ben bozdum. Direk • 

t8rlln yllzU hafif mUteôcsaim • 
eli. Etimle 8nUmtızc1e bulunan 

biraz evvel gördüğüm, saçtan 
sakalları karışmış, h emen Bay 
direktörle benim gövdem ka -
dar iri bir gövdeye malik olan, 
göbeğine kadar bezle örtülmüş 
kolu kırık 13.hti göstererek, 
sordum. 

- Bu ne ilahı? 

Muhatabım bir defa bana 
baktı. Oh dedi, ne kadar s us -
r.:ıuşuz ... 

- Evet dedim. 

- Bu Menderes nehri feyiz 

ve bereket ilahıdır. E fes' te çık

mıştır. 

Konuşmamız gene başlamış

tı. Bu sefer ben sormadan, o 
tetkike değer şeyleri anlatmaya 
başladı: 

- Arhayik (yani pek cs:d e
serler) Anadoluda nadiren bu -
lunur. Bu yüzden müzemizde 
arhayik eserler adeta sayılıdır. 

Didimden bir kaç ufak herke! 
gövdesi vardır. 

Helenistik devrine ait eser -
lerin adedi çoktur .. Ve bunların 
arasında cidden nefis şaheser • 
ter vardır. 

Müzenin bahçesini Salahat
tin Kantar'la birlikte geziyo • 
ruz. O mütemadiyen anlatıyor: 

- Burası müzenin (Apsit) 
kısmıdır. diyor. Sonra önümüz
de bulunan bir kadını göstere

rek : 
- Buna oyuncu kadın hey • 

keli derler. Bergamada, hafri -
yat esnasında (Demeter) ma • 
bedinde bulunmuştur. 
. Bunu başsız bulduk. <Res • 
tre) ettik. Kınlan yerlerini ge· 
ne kendi parçalarile bağladık. 

Sustu bakıyordu. Bir mUd • 
det daha böyle kaldıktan son • 

ra: 
- Size, dedi, bir iyilikte bu-

lunacağım ve şu gördüğünfü: 
heykelden, biz ne kadar zevk 
duyuyorsak, yazınızı okuyacak 
lann hayalinde bunu canlandır· 
mak için şöyle anlatacağım, di· 
yerek söze başladı: 

O söylüyor, ben yazıyo • 

rum: 
- Heykel sağ ayak üzerinde 

durmaktadır. Ve harice doğru 
taşan sağ kalça ile sol ayağa 
doğru temayül ederek bir he • 
yecanla dansa başlamak Uezre 
olduğunu göstermektedir. VU • 
cudu kısmen yukarı doğru u • 
zanmış, ve sol omuz yukarı doğ 
ru kalkmıştır. Arkasına bir 
manto ve .ince bir gömlek giy
mitşir. Bunlar viicuda tevafuk 
etmekte, dolgun göğsUntin ilti
vaları tere11Um etmektedir. 

Sol memeden kalça istika • 
metine dofnı bir-sok iltlvalar 

görllnmcktedir. Keza sa~ me • 
meden aşağıya doğru bir çok 
girinti, çıkıntılar vardır. Manto, 

sol omuz üzerine atılmış, aıa· 
ğıya kadar düşüyor. Sol kalça
nın etrafım ve sol bacağını ört-

müştür. B ir kaç kıvrıntı aşağı • 
dan yukarı yayılmıştır. Arka • 

sında bulunan kumaş bir çok 
dalgalar yaparak yerlere kadar 
uzanır. 

Bütün canlılığını hayalimiz· 
de belirten bu heykelin nereden 
geldiğini direktöre sordum. 

- Bergamadan gelmi§tit . He
lenistik devrine aittir. 

Artık soracak b:ı§ka bir ~ey 
kalmamıştı. B ütün müzeyi gez-

dik. Cidden çok zengin. Ben İs

tanbul Topkapı müzesini de gez 
miştim. İzmir müzesi onun lca • 
dar olamazsa da onun derece • 
sine yavaş, yavaş yaklaşmakta· 

dır. Bütün Ege, !yon, Eti, me
deniyeti buraya toplanmaya: 
başlamıştır. 

Eserler çok zengin ve kıy • 
metlidir . 

Yeniden yapılan İzmir fu -
varı ile, İzmir müzesinin bir • 

teştirilmesine çahşılmaktaclır.tz 

mir fuvarına gelen seyyahlar, 
ayni zamanda İzmir müzt!Sini, 

Namazgah hafriyatını da ge • 
zecck; Ege medeniyeti ~ak • 

kında genel bilgiler alacaklar -
dır. Bu eserler bu suretle Türk 

medeniyeti tanıtma i.Jini c göre· 

cektir. 
Bu ilihlar, bu :gÜzel kızlar, 

bu tanlı yapraklan aranndan. 
ayni zamanda sayın Bay ·saıı
hattin ıtantar'dan aynlıı:ken bil 
zün. duyuyor, vcrmi§ otdoğu 
izahattan .bunlarda ona tqek -
kürü sunarken: 

lzmir müainclen isteksiz, 
isteksiz ayrılıyorum. 

'"''''"~ ............... 
Hayır/ 

Karnı· kocaama: 

- Demek benimle param var 

diye eYlcndin, har 

Kocaa itiraz etti : 

- Hayır! Param yok diye ev 
lendim ... 

Hesap 
Muallim talebeye soruyor ..... 

du: 
- Babanın bakkala 10 lira, 

terziye 20 lira, ekmekçiye 8,5 
lira, kasaba 7,5 lira borcu ol· 
sa, ay batında hepsine birden 
kaç para verecektir? 

Çocuk dUtUnmeden cevap 
I 

verdt: / 
-~ Bet pıra bile vermu.. 

Seyirc~ birşey istiyor • • GOL f 

il 
uf utbolün ölçülü ve fenni bir top OY'U'nu göstermelt 

demek olduğu bugün tamamile unutulmuştur,, 
fngilterede futbol lik maçlan cumartesi günü ı.ir milyon halk 

mevsimi yaklaşıyor. Mevsim de- lik maçlarını s~ırediyor ve şah· 
vam ettiği müddetçe her maç · si masraflarını hesaba katmak-
gününde lik klüpleri menecer - sı zın söyliyebiliriz ki, bir mev-
leri sabahleyin yataklarından sim içinde bu halk, futbolün 
yalnız şu fikri sabitle uyanacak- mevcudiyetini idame ve onun 
lardır: t ekemmülü için 3,000.000 ster-

"'Bugün acaba iki puvan ka- lin gibi bir para vermektedir. 
:zanabilir miyiz?.. Lik futbolü, artık sabit bir 

P uvan! Puvanl Bütün oyun- oyun olmaktan çıkmıştır. Lik, 
lara h aklln olan işte bu pu..an bugün bütün idare hünerl~ri -
fikridir. Ve k o::-kanm ki netice n in gösterilmesi icap eden bü-
çok zararlı olacaktır~ Hiç şüp- yük bir korporasyon halinde -
he yok ki, 20 sene önceyi ha - dir. Bununla beraber, işin bir 
tırlryanlar. fu tbolün. "ölçüsü "sansasyon,. haline ~ctirilme -
ve fenni bir top oyunu göster- si lazımdır. Oyunu haleldar et-
mek demek olduğun1Jn.. bu • memek şartile tecessüsü uyan-

• gü:ı unutuldttğunıı takdir ede- dıracak bazı zeka oyunları so-
cek vaziyettedirler. kuşturmak mümkündür. Bu • 
. 1936 senesinin futbol seyir- nunla beraber. oyunun sine • 

cisi, önce s ürat denen şeyi goz malarda yaratıldığı şekilde ha-
önünde ,tutuyor. Oyunun he • lecan havası içinde devamı fut-
yecanlarile. tıpkı sinemada Oharlton 7:lübü oyuncuları bir amçtan cı·vel, tasarladıkları bol sahasında caiz değildir. ~u-
gördüğü gibi karşıla§Mak is - plan ii:."rinde 1:on'U§Uyor, ha::ırlamyoı lar gü'l futbolün malfıl olduğu has 
tiyor ve ne şekilde temjn edil- talıklardan bir çoğu, on bir se-
miş ·olursa olsun gol atıldığını Bir lngili2 muharririnin ne evvel O ff-dise kaidesinin 
,görmek ve bunu §iddctle al - . . • _ .. değiştirilmesine atfedilebilir. 

ln~la:nak arzusunu besliyor. lınmrillllıl ş 1 kay et 1 e r g ~lffirfü~ili~~~I Bu değişiklik dolayısile ycprıi 
Oyunların ijausiyle ~eşguj • metotlar ortaya konuldu ve 

ohm her memur, mevsimin baş- Kendi hayallerinde tasavvur n ezireti al tında 400 ihzari mek- bütün bunlardan gelişi güzel 
Jangıcında nikbin olmağa ça - ettikleri yeni oyuncular i&ti - tebe mensup çocuklar geçen bir ovun iislubu çıktı. 
bŞmakta ise de, r.alrikattc hem yorlar ve onların istediklerine mevsimde eski oyunculara an- Mes'ul şahsiyetler, şim'di 

klübünü muhafaza etmek. hem mukavemet biraz ,güçtür. tı;enör sıfatile oyun göstermiş- felaketamiz b ir yanlış işledik-
de halkı tatmin e~k husu - Hattı· menecerler ye direk- Je·rdi. Bu plan hayli ilcrletile - terini anlıyorlar. Her ne kadar 
Bunda sonu gelmiycn güçlük - törler talnmlarmı hazırlamak cektir. T !>P oyunu

0

n"un bugfin - bugün eski şartlara dönmeğe 
lcre rasthyacağmdan korkmak ·yolunda bile ef.kin umumiye - kü vaziyeti, istidadı olan genç- doğru bir hareket y oksa da, o-
tadrr. nin tesiri altında bulunuyor. Iere hiç şüphesiz büyük bir fır- yunda görülen inhitat , muhak· 

"Bugün seyircikr d!ktatör - Diğer tarafmdan yeni isti - sat t emin etqıektedir. Bir , kaç kak surette yeni bir değişiklik: 
dürler. · datlann azlıjı da bir meWe yıl içinde senede ( 500 ) sterlin yapılmasını zaruri kılacaktır. 

Klüplcrin faaliyetini geniJ tCflöl etmektedir. gibi b ir para kazanabilir. Fra.1k M. Ker:rutira 
mikyasta onlar idare ediyor. Futbol aasosiyosyonunun İngiltere ve İsk~yada her (Deyli Meyl spor muharriri): 

"---------------------~--~------------------------------------------------------~--

&'~rl_in t'Hm:piya(Zannda biıyak muvaflakiyetler kazanan ~ Japorı .kadınlan m'ilsabakalardan son1'9 
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Ark.asrlida 
Brl~ masasının etnf ında 
ırt kip idiler. ikisinin )'izi 
itiyordu~ Talihler.f yaver 

liliıHiyor•u. Diler ikisi de •· 
·•• asabi oynuyorlardı. 

Sam Moreyn bir illnat a
ntesi müdürü, Frank Etvud 

bir epor· gazetesinin sahi
idi. Fil Dankın bir polis 

t~iyesi, Ceri Zander de a
~ttı. 

Bu suretle ilk ikisinin mi"S
i ile son ikisinin mesleği 
·birlerine oldukça yakın:lı. 
Oyunun en heyecanlı bir 

:.-inde telefon çaldı.
Dankın, Zandere: 
- Koş bak, dedi. 
Zander: 
- Sıra şimdi bana gelecek. 
.fıdımı oynıyayım da öyle 

·9tt1eyim, dedi. 
Telefon bir daha çaJdı. 
nkın dayanamadı, elindeki 
ııarı masanın üzerine a

·ak telef ona koştu: 
- Alo! AJo!?. Evet. Be

._. Buyurun? Ha!. Siz 
:iniz Bayan Milisent?. Te

ür ederim. Siz nasılsı
?. Anlamadım. Efendim? 

_....dit mektubu mu?. Nere-
?. Ne zaman?. Acaip!.. 
ter Milisent ne diyor? .• 

1911Hka birisi de mi tehlikede 
IİIİlif?. Kim? Hayır, tanımı

ırum. Peki, şimdi geliyo-
n-. 

Fil Dankın telef onu kapa-

Konuştukİarını işiten ar
daşları. çoktan ona doğru 
müşler, merakla bakıyor
dı. 

- Telefon eden kim? 
- Milisentin karısı. 
- Ne olmuş? 
- Kocasına bir tedit mek-

ıltu göndermişler. 

- Ne istiyorlarmış? 
- Tehdit mektubu gönde-
ren ne ister? Tabii para .• 

!m de elli bin dolar. 
~ Başka kime tehdit mek-
ı\a göndermişler? 

- Glnderip göradermedik
!lil bilmiyoruz. Fakat gön
'fl•ek llatimali var. 
- Kime?. 

- Milisentln eski ot' .. 

Bir 
Zabıta 

Hikayesi 
Çeviren: 

V . G . 
"'••'"'-=""'ııew••'""'*•"•ıo;:.•ı.
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- Bilmiyorum, fazla ko
nuşmadık. Şimdi gidiyorum. 
Haydi sen de gel. 

- Olur. 
• • • 

Biraz sonra Fil Dankın ile 
Ceri Zander Bayan Milisent
le görüşüyorlardı. 

- Mektubu bugün aldık. 
üzerinde bugünün tarihi var. 
Demek ki yakın bir yerc!eD 
yazılmış. 

- Posta ile mi geldi?. 
- Hayır. Bir adam ı~tir-

miş. Kapıcıya bırakmış. 

- Mektup yanınızda mı? 
- Hayır. Kocam aldı. 

' - Mister Milisent nerede? 
- Mister Bersın'ı görme-

ğe gitti. 
Çok geçmeden Arbakl Mi· 

lisent geldi. 
- Merhaba dostum. 
- Merhaba. 
- Geçmiş olsun! 
- Teşekkür ederim. Sen 

bu işe ne denin 1 
Fıl Dankın glAtimslyerek 

ellerini açtı: 
- Henllz ıneseleden tama

mile haberim yok ki! 
- Kanma sana telefon et

mesini söylemiştim. 
- Etti. Vakayı anlattı. 

Fakat mektubu görmedim. 
Arbakl Milisent cebinden 
- İşte mektup. 

mektubu çıkardı: 
Fil Dankın mektubu eline 

aldı. Ceri Zander de yanına 
seldi, lteraber okumafa bat
Jadılar: 

.. Arbakl MUiaent'e 
•sUllllan wr~ler~ . e"'"' 

erlajımz Duçt Be"", il~ bir
likU~ blıWlnüı bir kaç hin il-

. ' "ü-' ırt d J'GIUDI 'f t'lnl;fo«IZ, uU O Q• 

mın iamlni ıöulemeje hacet 
gole. ÇünH vktlamruz bu la
ini elbetu hatırlar. Zavallı 

edam, elinde aenetli olmadı
lı ifin, rrWıkemeue miircca
at edip bu para111 altımamıf
tı. Size dtelalan:a bat vur
muı, fakat inUr ,,.Zlanna 
ıaparak, /fHl1'fl8&nı ~ne ~rme

miıtinlz. 

•saaün ai:dtn bu pcrra111, 
be~ 11n mali ~. ttf>~• ala
cııüız. L"ll naekluba aldıktan 

llirnıl dört aaat aonm eld buı 
dolan •şainplgonn faimli 8por 
gcıuleaine A. B. C. nunazu 
namına talim w R. E. Peni 
iıruaaik Udn ebnczlftliz Ucıl

niz de •nttinlzi ölmilf bilin. 
"Paraıp ikinizden iaüflO

rıız. Fakat hepai elimiıe ikl
ırizden biri taralından ~rm~
eek. Onun için, aranızda ,,a
rifl'N!llLı w bu nw>oereui hal 
dn>mlz ldzundır ... 

Fil Dankuı, _me.;.tuuu oku-

yup bitirdikten sonra elinde 
tuttu Ye Mflisente Hrd•: 

- Baayt Bennn ile li
rüşttin mü? 

Arbakl Milisent. biraz te
reddüt etti, Hnra: 

- Hayır, dedi. Yazıhane
sinde bulamadım. 

Fil Dankın da hiruan sus
tu. Sonra: 

- Peki, dedi. Be llllra işi
nin a11h nedir? Börkt hak."rz 
yere alınmış bir para1Yar mı· 

dır hakikaten ortada? 
Arkabl MUiseat, &'ene kısa 

bir tereddüt devresi seçirdl. 
Sonra: 

- Hayır, dedi. iftira. Bu
na mahsU& böyle yazıyorlar 
ki, eskiden işlenen saç•maz 

. meydana çıkatak diye korka
lım · da mektabu polise göate-
miyelim. · 

Şimdi Arkabl MUlsentin 
tavr· tabiile~mişti ve .ıterheet 
serb:!3l konu~uyordu: 

~' Şiıııdi . tenıı 
incilerim 'i deği 

.... ~ ... 
.- :.. '"" { • . h 

Flı~.-fte Arkabl MI-
. ' "'-( ' . - ' 

lbreat .konq•rJarken, alo-
nun bir_ kifeslnde de Qayan 
Jlllisentıe Ceri Zander Uda 
dalmşlardı. 

Boyan Milisent: 
~ · Sizi•le tanışmamıza se

bep oJdaiu için bu vaka bit 
aı korkunduiunu kaybediyor 
diyordu. 

Zander buna mukabele e
derek: 

- Ben de davanızı m8da
faa ederken sizden kuvvet a
lacağım. 

- Haydutlarm balunaca
tına emin misiniz? 

- Ona · Jaiç şfiphem yok. 
Çünkil .Fil Dankm çok mahir 
bir pollş hafiyesidir. Onu 
benim kadar siz de tanırsı
nız. 

- Evet. ln~Herim çabndı
tı zaman hırsızları bir günün 
içinde meyd&na · Çıkarmıştı~ 
Fakat şimdi tehlikecle olaİi 
incilerim defil: Kocam. BU~ 
inem ki hayatını kurtarabHe
cek misini&? 

- Bundan da emin olun. -. ,._t, .~~m yirmi 
dört aaat zarfında elli bin. 
doları b11lamlyacatıiu söylİi-
1ordu. Be™ıiı da · bulama
mış. Hem anda· da değil bu 
kadar, · buu yansı kadar 
para . bulUııaeatını zannetmi
yorum. .. KoQJBİp. ort&klıtın .. 
dan a.jrddilı zaman fa~r.i1'~~ 
mızdaki · sermaye · hl~11I 
.aldı, başka bir lfte kullan-. 
•ata başladı. Fa~at .1'aza-_ 
namadı. Ba&iin iflla ·halin-' 
~de oldaluti sö1Hiorlar. 

ParanPI/ ü&Hrit · ôianm.. 
cihetinden hiç merak etme
yin. mevzuu bah80lan "Şam
piyon,, gazetesinin sahibini 
ben de, Fil de çok iyi tanınz. 
Hatti, siz telefon ettiliniz za
~n DanJunın evinde otur
muş. briç oynuyorduk. 

"Binaenaleyh parayı ya
tırmadan da gazetede A.B.C. 
ramazana teslim. edilditini 
illn ettirebiliriz. 
· - Fakat, Hnra 1 Haydut
lar parayı at.ata celit'lene? 

- O zamu ·Mister -F-rank 
Btv1Hl - cueteaill aahibl -

paranm haldbtea · U.lha • 
iluiii•i, fakat, 'vereml1ece: 
ıt•ı siyliyecektir. seı.e, O-' 
Jarak da haydatlann pars:Jı 
almak için, A. B. C. ram• 
ıana teVBik eden vesikaları 

- bir kartvizit, veya bir fir
mayı - kabul etmiyecektir. 

"it budan sonra mahke
meye intikal edebilir. ÇilnkU 
haydutlar bu rumuzun ken
dilerine ait oldufana iddia 
edeceklerdir. Belki de bu 
harfler resmen tanınmış bir 
alhıeti f arlkadır. İşte, o an
dan itibaren davayı ben üze
ri~ alırım. 

- Çok teşekkür ederim, 
Mister Zander. Söyledikleri
niz içime biraz ferahlık ver
di. Fakat. 

- Evet? 
- Bilmem ki söyUyebiJe-

• cek miyim? Fakat size söy
lly.ebilirim. Bu bir sır. Hem 
de büyük bir sır. Size bunu 
derdimi dök~ek ihtiyacile 
söylüyorum. Çünkü bunun 
çaresini sizin de bulamıyaca
iınıZı zannediyorum. • 

Bayan Milisent anlatıyor
du: 

·- Mektupta okudufunuz 
el~~ kocaJl!la Duvay Bersın 
ortak bulunduklan zaman bir 
taUeUe, bir kaç bin lira zim
metlerine g~irmişlerdi. Bu 
parayı onlardan almak için, 
dava a~madılar. Çilnkll se
net ·yoktu. Daha doğrusu, se
net kaybolmuştu. Neredeydi? 
Buna yalnız ben ve kocam bi
liy~ı;dak: Sent bizdeydi Ye 

hlli. da bizde. Bu sır şimdi 
baha bir azap oluyor. Kocam 
... ldkaten haksızdı. Fakat o 
sıracla bu paraya ihtiyacı da 
tıiek:·fazla idi. Fabrikanın b11-
günkf1 hali bu para sayesinde 
ortaya gelmiştir. 

'Onan için, eter kocam öl
dUrültlne haksnlıtınln ceza
sını çekmiş olacaktır. Parayı 

verine borcunu - f aizile be
raber - ödemlt_ bıilanacak
tır. Fakat, hem parayı •er
mn ve hem de haydatlann 
elinden kurtulursak ben ge
ne al:ap içinde kalaeafım. 

.. Şimdi Bizden biuiaİI ~re
.eild. Hnyora•. 

Ceri ·Zaad.r· Wr·aa difila
A · S..n: 

- Eler koca ...... ,._ 
rayı ver•ek Jater119 wtatc 
aeeele kalaau. Yalam, üdf • 
fi- slbl, en'll YUl7ftl ... 
tekilde idare ederiz. Mister 
Miliaent parayı bulup hazırla• 
yıaea pzeteye verir. O •· 
man Mister Etva•, A.B.C. 
rumuzunun vesikalannı b· 
bul eder ve haydutlara para
yı verir. 

••• 
Plan bu suretle çizilmiı • 

ti. Avukat, polis hafiyesinin 
yanına gelince onu yalnıS 

buldu. Elindeki bir perta• • 
sızla mektubun üzerindeki 
parmak izlerine bakıyordu. 

Ceri Zan der, Fil Dankına: 
- Bayan Milisentle ko • 

nuştum, dedi. 
- Ya! Ne diyor? 

J 

- Kocasını incilerinde• 
çok seven bir kadın. 

Polis haf iyesi, başını tek • 
rar kiğıdın üzerine eterken: 

- Jncileri kocasından da • 
ha fenadır da ondan, dedi. 

Sonra, pertavsızı da, mek· 
tabu da cebine sokarak: 

-·Ben bu işte Arbakl MI· 
lisenti haydutlardan dalla 
fazla suçlu buluyorum, •• • 
di. 

- Neden? . 
- Bauana heriflerin ·bla-

Jerce lirasını gasbetmiş. .. Soa 
ra parayı üitedfklerl umaa, 
onlan haydutlukla ittı'ham e
diyer. 

- O da bunu iUraf etil 
mi? 

- Hayır etmedi. tftld 
diyor. Karısı etti mi? 

- Nereden• biliyorsan? 
-· O da bana itiraf etti 

mi 1" dedin. Demek ki ka~ 
etmiş. •. 

- Evet. 
- O halde Hçla olarak 

Milisentle ~rsıaı yaka1a7& ·• 
cafız. .. 
~Çok tuhaf bir teffllil 
- Evet. Ne yaparaıat 

Dünya bu! 

- Fakat,. paraım~ . ki•dea 
alındıf1111 bilmiyoruz. 

- Banu anlamak kela1. 
Gazetede vereeetimiz illa• 
parayı almak için filinca a
atte ıelmelerint söyltrls. Ge-. ' 
(Uitf en · sayfayı ·~eviriniz) 
t - XlJRUIİml:fLAYliii 


