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!ta/yanın Nyon itilafına iştiraki 1 

meselesi bugün görüşülecek 
Fransız gazeteleri şöyle diyor: 

Führer Mussoliniye tazyik icra etmek ve şart
larını zorla kaQul ettirmek imkanlarına maliktir 

Milnih, 26 (A. A.) - Muısolini'nin 
Bitlerle yaptığı ikinci mlilikat, bir sa
attan fazla ıilnniljtür. 
Diğer taraftan Kont Ciano da Von 

Neurath'ı ziyaret ederek çok uzun ıü
ren bir mUlikat yap11lJ!tır. 

MUSSOLINl'YE VERiLEN NiŞAN 
Münib, 26 (A. A.) - Hitler, Mu1-

90Jini'nin Münih'i .ziyareti ıt7Jnaıebetile 
kendisine yalnız parti reisi tarafından 
t&§mmakta olan partinin altın madalya 
sıru tevdi etmittir. 

Hitler, aynca da Muuolini'ye phaa 
mahauı olmak üzere, Alman kartal ni
tarunın büyük haçını vernıittir. Musso-

ı ' '(Sonu: Sa. "4 Sü. '4) 

Harp muhak
kaktır 

Emll Ludvlg 
Almanya ile Fransa 
aıasında h,arp olacak 

•• 
Büyük Onder 

Dün Beyleı'beyi saı'agında mu
allimlere veı·ilen ziya/eli 

şeı e/lendirdileı' 

Atatürk Jört yüz muallimin alkıf lan arcuıntla Beylerbeyi sarayıntlan 
çılıarlren 

Anadolunun muhtelif vilayetle- Türk Tarih Kurumu azaları bulun 
rinden ikinci Türk Tarih Kongl"e- muılardır. 
ıine relen tarih muallimleri tere- Muallimler, saat 15 de Haydar 
fine dün Beylerbeyi aarayında pap iskeleıinden kalkan Erenköy 
mükellef hir ziyafet verilmittir. vapuru ile Beylerbeyi sarayına 

Ziyafette Maarif Vekilimiz Saf- gitmiıler, · burada profesör Afet 
fet Arıkan, ; •profeıör Afet ve '(Sonu: Sa. '4 Sü. 5) 

saat tayyare 
ombardımanı 

or Vekiller dtin Anka

"(J/Jonlar Paolingi aldı
lar 2200 Çinli ö"fü var 
iki Çin Generali muvaf
fakıyetsizlikle itham 
edilerek kurşunadizildi 

Tokyo, 26 (A. A.) - Tebliğ: ctmitlerdir. Hasarat, mühimdir. 
25 eylÜ!de saat 10 ile öğle arasında 25 eylül sabahı Japon tayyareleri, 

Japon tayyare filoları, 3 defa Nankin bir saat. faı.ılasız olarak, Canton'u ve 
üzerinden uçmuştur. Tayyareler, evvelaı askeri mebaniyi bombardıman etmit
belediye dairesini. sonra tersaneyi ve tir. Canton, hemen hemen tamamiyle ha 
.J;Uncil defa olarak telsiz telgraf iıtaa- rap olmuıtur. 
)"onu ile askeri binaları bombardıman (Sonu Sa. 10 Sü. 3) 

Dünkü güreş· müsabakaları 

_}' edi .güreşte de }' unan
lıl ara qalip qeldik 

Saim rafd&lle rifr"fD'Miıf 
lY on-. ·ıo 'lint!li 'M'Vlatla )' 

Emil Uiddg 
(Yazın 4 üncü saylaJa) 

J'""''"'"ıı1111ıtıııı11111ııııııı11111ııııııı111111ını111nı11111, 

, Dil Bayramı ; 
l Bqinci Dil bayramı Jün) 
! yurdun her kö§uinJe olJufui 
( gibi ıelırimW:le Je büyük biri 
J tezaltüratle lnıtlantlı. i 
\ HallıevlerinJe konlerana -i 
i lar, ltonaerler verilJi ve Türke 
{ lisanının zenginliği bir Jahal 
E anlahlJı. _ 
~ Dil Kurumu genel •ekrete-l 
g ri B. lbrahim Necmi Dilmen~ 
~ lstanbul raclyoaınJa Dil bari 
j ramı münaaebetüe çok layJcr~ 
i lı bir konlerana verdi. Bııi 
1 konleran.ı bugün yedinci ıay~ 
~ lamızJa bulacakıınız. ~ 
j.11111ıı11111ıııııı11111ıııını111111ıııııı11111ıııııı1111111ııııı111111ıınııı~ 

Başvekil Veki
linin bir izahı 
Ankara, 26 (A. A.) - Batvekil vekili 

Celil Bayar'ın, matbuatta, milli paranın 
kıymetüıin muhaf ua edileceği hakkın
daki beyanatından maada buıGnlerde 

htpi.f ıucteyc, ~ beyanat lçhı 
meıunlyet vermeclipni, Anadolu Ajan
a bildinneye memurdur. 

raya döndüler 

-
&tliaraya aiden vekillerimiz Hadarpqa İstalyonunda 

Şehrimizde bulunan vekillerden 1 ralı, inhisarlar vekili Bay Ali Rana 
Dahiliye vekili Bay Şükrü Kaya, Tarhan, Hariciye vekili siyasi müate 
Milli Müdafaa vekili General Kazım şan Bay Numan Menemencioğlu 
Özalp, Adliye vekili Bay Şükrü Sa dün ak§am ilave olarak kalkan ikin 
racoğlu, Maliye vekili Bay Fuat Ağ '(Sonu: Sa. '.4 Sü. 5) 

~~~~!!!!!!!:• 11 an -~!!!!!!!!!i!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!I 
Osmanlı Bankasından: 

1 Osmanh Bankası, gerek lstanbul 
Menkul kıymetler ve Kambiyo Bor
sasında.gerek memleketin her han
QI dlQer bir borsasında hiçbir za
man Bankanın Borsa acentası ya
hut sımsan Unvanını haiz hiçbir 
acenta yahut simsar bulundurma
dıQı gibi elyevm de böyle bir acen
ta ve sımsar1 olmadıQını ve hiçbir 
borsa acentasının veya sımsar1nın 
kendisine böyle bir sıfat izafe et
meQe mezun bulunmadıQını ilan 
eyler. 
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Türk -Osmanh tarihi
nin karakteristik nok"' 

talarına bir bakış 
Pı ofesör Bayan Afetin Taı ilı Huı ultayının 

son toplantısında okuduğu tez 

l'ro/c.~ür Haya11 İf ı.• t'irı f't.'t·rll.-i ~iin 
/ 1.·irı ci Tarilı 1\11111/ tııvırıda l'C'rdi~i te· 
::.İn [,irirwi hısmırıı ılii11/;ii ·''" 11111:.r/11 

1 cmıi.,tik. Bu rol; hırnıcıli tr•::.İrı iliirı-" .. 
ci t r :;mı 1.-ısmırıı lmgiin t·cri ·oru:.. 

Bu ~artlar içinde Osmanlı lmparalorlu!r.ı 

Ruslarla PrUt muuharebesf, Venedikle \"" 

Avusturyalılarla, Mora harpleri, lran harbı 
tekrar 1736 da A vuııtu rya • Rusya harbi ve ı 
1768 den itibaren ikinci Katcrlne ile b,.nı;ın 

fasılasız 30 seneden fazla slfren se: erler '1~- ' 
vam eder. 

Bu seterler Osmanlı devletinin :ı:ann1 

oİar:ı.k kabul etmcğe ve dUşmanm lruılyatıvL 
ne tabi olarak ya.pmağa mecbur olduğu 

harplerdlr. 
Bu asrm sonlarında, Osmanlı ordularının 

mfitl!Dladl mağll'.lblyeUerl askerlik sahasını!!\ 
ı!lAhat yapılmıun fikirlerini uyandırdı. Ul. 
Uncü Selim 1792 de ıslAhat hakkında devtet 
adamlarından lft.ylhalar istedi. Cevdet tarihi 
bu htL!usta yazılmıtı 21 Jft.ylhadan bahsetmek 
tedlr. 

Fakat bu lft.ylha ııahlplerl ıııla.hattan ~ok 
ltorkarlar. öyle ki mllukere esnaıımda bazı. 
lan devleUn ihtiyarlık devrlnd~ olduğunu 
harp peşinde koşmaktansa sulh halini uzat. 
manm ve bu sureUe talimli aaker lhUyacm. 

dan uzak kalmanın daha makul dUııeceğinl 
Uerl sfirmUşlerdlr. Isla.hatçılar içinde csaaıı 
bir tekııt yapan yoktur. BUtfin 1Aylhatıır 

"tılmdillk tedbirleri., saymaktadır. 

XVIII inci asır A \•nıpası fennt keşlfierln 

ve yeni endUstrfnin ortaya çıktığı bir devtr. 

dlr. 
Slvasette. orduda, ilimde fevkalft.de l!UdaL 

l&r ;eUşf yordu. Rusya garp medeniyetine g1. 

rtyordu. 

1800 senesine kadar Çarlık Karadeniz ııL 
mal kıywnda teeuUa etmiıı Ye Osmanlı im. 
paratorluğu fillen Tuna 8~ıılne çekllmi~ti .. 

XIX uncu asır ba.§mda Osmanlı devtetl:ıı, 
kapısında çnrlık Rusyıun, Avvuaturya lmpa. 
ratorluğu; Avn.ıpada Fransa lhUllll ve Na. 
polyon se!erlerlle beliren milliyet idealleri 

\'e Akd nlzde bUtUn rastarın §ahlanma•n 
kar'§ıımıda XVlll. inci asır nihayeti lçlnd•! 
ı;6rUyoruz. 

Din, aıyasete tııet, ordu d!slplln.!iz, yeni 
scvkUlceyşten habersiz ve slya~ete hflkfm, 
mallyeslz, merkezi idarede haysiyetsiz bir 
orta çağ te§ekkUIU halindedir. llk kurulduğU 
devirlerde 1)1 verimli ~llycn mUcsseseler !l'!l 
makl'.ls bir tekAmUl ve cihan vaziyetine uy. 
gun yUrUmediklerl lçln fayda yerlDe cemly?t 
hayatı içinde en zararlı olmuşlardır. 

:X"IX uncu asır, Osmanlı imparatorluğuna 
her nevi buhran ve; 

l - Dejenere olmuıı bir hanedan, 
2 - Fena idare, 
3 - İmparatorluk içinde lııyanlar, • ı 
4 - Hnrlcl dUımanlarm ıauıa. ve lııtısml\r 

faallyeU. 

BUtUn bunlar ro1lerini oynuyorlardı. 
Ve.kıs. bu uırd& bazı ısla.hat ~keUerini 

tarih kaydeder. Fakat bunlar dalma harlcl 
twr altında ve asla mltletın hakiki lhUyac1. 
:om ka."ellığl olarak dU§1lnUtmeml§tlr. Tanzl. 
mat adamlan ıslAhatm birçok kısımlaruu 

ecnebl!erin zorlle ve gönUIBUz yaptıkları için 
1craatte enerji ve !lkrl takip gösterememiş. 

lerdlr . .ı\U p~a. ıslahat hakkında hUkUmdara 
verdiği bir lAyUında ıslıUıab, bir fırtms.lı ha. 
vada gemisini kurtarmak lstlyen lmptanın 

safra ntmruıı kabilinden bir zaruret olarak 
teWtkl etmektedir. 

Tanzimat adamları bir de\'leti kurtaracak, 
bir mllleU yUkııeıtecek tedbirleri kuvvetle tal 
blk etmek ee~reUnden mahrumdurlar. Bir 
tarattan oertat hUkUrruerlnln tatbikına. devam 
etmek, öte taraftan da A vrupadan yeni ka.. 
nunlar almak istediler. Bu B'Jretıe birçok sa. 
hala.rda zararlı ikilikler oldu. MeııelA. yeni 
tedrisat sls temlle eski medrese zihniyeti bir 
aratia yUrfiycmczdi. Tanzimatçılar fikir ~Ur. 
rlyeUnln ,.ıeyhlnde idiler. MU!et, hUrrlyet ke.. 
11mclerl en se\·Umlyen \'e manası anlll§llmıı... 
yan me!humlnrdı. 

Umumiyetle liberal zannolunan yeni Os. 
manlılar dahi, bfitfin kanunlarm mecelle gibi 
hep §erlnttan almlllAl!ını i&Uyorlardı. lote 
XlX uncu uır Osmanlı devleti, bu kararsız. 
Jık, idaresizlik ve c;:ökfintU içindedir. Bu asır, 
imparatorlu~ dağıtmak için ne ıa.zımsa onu 
yapmıştır. Dahlll isyanlar ve harici iııtilft.lar 

imparatorluk araztsinde yeni yeni devletlerin 
ortaya çıkmaama sebep olmU§tur. 

Topraklan daı?ılan ve parçalanan Oııman'ı 
imparatorluğunun Uzcrinde bugUn şu devlet. 
lerin arazisi vardır: 1 

1 
Irak, Suriye, Pale.«ıUn, ErdUn ve Hicaz 1 

krallıklan, Yemen, Habeıs l'ynleU, Mısır, Bin. 
ı;azl, Trtıbluııgarp, Tunus, Ceza}1r, Yuna..• 

nl!ıtan. Ama\'Ulluk, Bulgaristan, Yugoslav. 
... ·~~~..:..-:, n:r.u:ıy:, eer.t:~ Lehistan • 

tJkranyıı.. l<ınm. Kafkasya, Azerbaycau: 1 

TQr:ı..;ye. 

Ru11sn v" netice otar a l< ı:ıunu görfiynnı7. · 
;an üncU aann ııonunda ufak bir h<-yllk ha. 
ll'Dde ı.:unılan Oıımanlı devleU, XIV, ve ,...V. 

inci ıuıırlaı da bOyUdü. ;}1lkseldl, tarihte dUn. 
ya imparatorluklarından biri olarak mUhlm 

yer lş-;al et ti XVJ tn !'J llBlr b11 varlıl';a l'r. 
bUytik kflltliı cııc ı ter ini nrlr. lmparalorlıık ı' 
ht'r hususta en yUluıck abikıuuna çıkmıştır. 

Fııknt ~ ine XVI ıncı wırm sonudur ki b•ı ı 

ylıkseıı .. ın ters i nişine baş'angıç olmuştur. 

XVU, XVIII inci asırlardaki O!manlı dev. 
lctlnln ı darc:llcrı eedfcrlnln koyduklarını zıı. 
maııın teM.milJUııc uytlu ra t:.'lk halde değiller. 

dlr. Hazır mlraa yerinde saymak için bir 
tının oluyor. De \ l" tin teokratik sislemınden 

doğan bu hadlııc ceııılyelin tekAm!ıl kanuF>
larma zıt YürUyur. 

XVI ıncı asırda A vrupaya Ustun olan TUrk 
Osmanlı varlığı lnki~alını tnklp edemediği 

lçln XIX uncu a.sırda "Hasta adam .. ttı.kabını 
alacak kadar dU:kUnlUk gösteriyor. 

OnU!l idarecileri ve ileri gelen mOttefiklerl 
dahi "İhtiyar devletlerini .. olduğu gibi muh:ı.. 
fauı etmek kaygusundadırlar. Halbuki ller. 
!emekten ı;erl konulan bir mlllet lhUyar de.. 
ğll çocukl~mağa rnahkQmdur. Devlet ve 
mlllellerln genç ve lhUyar denilmelerf rea!l. 
leye uymayan tabirlerden ba§ka bir §ey de.. 
ğlldlr • .MllleUcr kendi tekA.mUJ kaideleri için.. 
de dUnya gldi.,tne uymakla dalma canlı bl!' 
mevcudiyet olmak lktldanndadırtar. 1ote Os. 
mantı devlt'U kU!tUrUnfin her safhasını ihmal 
ederken inkırazını hazırladı. 1792 _ 1919 ta. 
rlhlerl arası bOtUn bu safhaları kaydeder. 

Ontan etUd etmek, dU§Uncelerimlzl o nol:. 
talarda tekslt etmek, yeni hayatımız için eL 
zem bir iştir. çUnkU Osmanlı lmparalorluğ:ı 
son asırlarında dlnl siya.sete A.let tutmu~, 
ordll.!unda disiplini kalmamış. maliyesi bo. 

zuk bir devletti. 

Fikir hayatı, TUrk milletinde uyutuım~ 

bir halde, ekonomi hnyntı i&e alabildiğine ec. 
nebi ellerine geçml§tl. nu hal bize §U dUstunı 
hatırlatır, devlet hayatı, bUtfin kUltUr mUes. 
ııeselerlne mlli:bet \'eya menn tesir yapar. 
Osmanlı lmpanıtorluğunda bu devlet ld'l.. 

resi hayatı iyi olduğu zaman bUtUn diğer 

içtimai ve iktıaadl müesseseler mUabet anha. 
\ 

da llerleml§, blltı.kis devlet hayatmdakl dur. 
gunluk ve gerileme inkıraz dc\irlerlnde en 
fenn. teıılrlerlnl g!Sstemüştır. 

xx ınıı ffr $.'ij,' or~ı ldareslndc 
kJ değişiklik cezrt olmaktan yine çok uzaktr. 
MeııruUyet 1914 h&rblni en fena şerait için 

de neticelendirdi. Jmparatorluğun yıkılı§ına 
hep şnhidiz. 1919 asırlann zelzclesl.ndcn kur. 
tutabilen bir Türk mevcudlyeUnl bu yıkıntı.. 
lar içinden sapa.sağlam çıkabileceğini dııha. 

dört yıllık latlktll mUcadelesite meydana ko.. 
yar. 1923 onu asıl adile dUnyaya tanıtırken 
lnkılAp hayatına girl§lml.zl hep yaşadık ve 
yaıııyoruz. 

Zararlı olan mUcsııcııeler ıs!Ahatla değil in. 
kı!Apta faydalı hale geleceğini bize, en bUyU!c 
TUrk yaparak öğretti. TUrke lstlklAI veren 
el ona kUltUr hayatının her sa."lıaaında tıerl 
gitmenin bir zaruret olduğunu öğ'reUyor. 

Yeni hayatımızın ileri gldl§tekl hızını tarihi. 
mlzln derinliklerindeki kuvvete dayanarak 
alıyoruz. 

Bu izahlarımla geniş çizgiler ile anlatma. 
ğa çalıştı~m •'TUrk Osmanlı tarihlnln karalt 
terlsUk noktalarına bir bakı§,. bize bu hll
kikatı blldlrlr. Bir devletin Blya.ııt hayatı mU. 
lellnln kUltUr hayatıle en sıla bir ırurettıı 
a!Akalıdır. • 

KU!tOr hayatının yani, devlet. tıkir ve eko. 
noml ııahalıırmda eser g&teren milletler me. 
denlycttc bir me\'cudlyet olurlar. Bir de mil. 
Jetler dalma beşer tekAmUIUne uygun olarak, 
kendi cemiyetlerinin haratını tanzim etme_ 
Jldlrler. MUııtııkU aiyast mevcudiyet Cl3aslır. 

Anenk kUltUr hayalında ilerleyiş bu i1ıtik1MI 
sa~lam olarak tutmağa muktedirdir. Mlilc•ı 

için lnkıltıplar yapan BüyUk Türk ona pren. 

sJp olarak lnkılft.pçılılt \'astını da verdi .• 

Bundan §Unu anlıyoruz ki Türk mllleU 

ilerlemek için hiçbir engel tanımaz. 

Dlnamık karakterle yUrUyUş, ona inkılAp. I 
çılık vasfını en ltıylk kılar. 

Lord Beaverbrook'un 
bir· makalesi 

lngilterenin müstemleke siyaseti tenkid ediliyor 
Almanların Umumi harpten 1 

sonra lngilzlere geçmi, olan müı ı 
temlekelerini geri istemesi karşısın 1 

da lngilizlerin bir kanş toprak bile 1 

geri vennck niyetinde olmadığı 
Gii.li:~-~ Alli$ferı 

' .. ; · ~ . . :..,'.: . ·~· .. . . _, : ~· - _. 

malumdur. İngiltere hükfuneti an Mussollnlnln 
cak ticaret tahdidabnı kaldırarak oğlu HoUvutta 
bu müıtemlekeleri her devletin 1 

istifadesine bu meyanda Abnar 

yaya da arzedeceğini söyleyor. 

Fakat lngiltere hükiımetinin bu 

kararını da, bazı İngiliz efkarı şid 
detle tenkit etmekte, ve: İ 

"Hükfunet müstemlekclerimi 
ze ihanet ediyor.,, demektedir. 

Son posta ile gelen İngiliz gazete 
lerinden Daily Expresin başmu 
harrri Lord Beaverbrook "Eden 

gayemize ihanet ediyor,, başlık 

lı şiddetli bir hücwn yazısı neşre 

derele, hariciye nazm Edenin şah 

ırnda, İngiltere hükfımetini tenkit 
ebni§tİr. Muharrir diyor ki: 

.. imparatorluğumuzun müstem 
lekelerine ihanet edilmek Üzere ol 
duğunu, halkımız biliyor mu) 

Hariciye nazırı Eden ve arkadaş 
ğu,. siyaseti takip edeceklerine dair 
lan, bir (müstemleke İmparatorlu 
bizden salahiyet almı§lardı. 

Şimdi ise, ecnebi devletlere, lngi 
liz müstemlekelerine sokulabilmesi 
için mezuniyet vermek üzeredirler. 

:i\luiosoliniııin o· 
oğııllarınılan Vitto
rio \lu::::oliııi lloli-

' udtlaki • lıih i.ikj 
• tiiıl) olanlan lıi~in-
lt•, lıir reiiıoiiriiıı Ya 
ıınıla çalı-;ınuk ii· 
~··n•. ı\ıııcrikaya 1 

;itıni~tir. \ İttorio 1 
'Iııssoliııi orada si· 
ıeına f cnni iiğn.o
ıııck 'e reji~iirlük 

ı~ııı tecriilıeler apnuık arzu undadır. 
~lıı. ol ininin o~ln Ne' york'a ayak 

ha::tığı 7.ıııııaıı. ilıtisaslarrm raılyo ile 
hiltlinni~ ve Aıııerikaıiaki İtalyanlar
la lıalyulnki Amerikanlara eliiru ı;iin· 
ılerıniştir. 

Hırsızların çıkardığı 
hırsız gazetesi ••• 

Var~ovada bir giiıı yeni bir ı:;aıcte 
k w 1 1 ··ıı .. . . . çr maı;:ı la> ıyor: ayntınıız ı rnını 

taşıyan lnı gazete hirılcnhire lııılk a
ra ııula pek fa:t.la tanınıyor. Hillıa a 
fiiplıeli insnnlarm im l?azeteyi alıp o· 
kuıluklnrr ~(irüliivor. 

llnnnn üzerine. polis ~nzeteyi ince· 
ılcn irır.c} e tetkik ediyor: Siva~i ,·e <la· 
Jıili hahcrler oıı <lf'rN·e ~füel hir ~e
kilılc y<ızılım~lır. Fakat. hiç lıir ::iip
lıc~ i rfn,•ct ctmiyen hıı yazılar ara r 

Eden, bir çok meşakkatlerden son 
ra vazedilebilmİ§ olan gümrük re 
zam gayretler sarfedilerek vücuda na ıli~n ~·aıılar c;okn~tnrulınu~hır ki. 

hıınlarcla lırr..;ızlara hir bankanın naı:1l getirilmiş tercih vaziyetlerini imha 
ztmw ;lU!A ;lA ı~ewııpıe'{ !U!l~{W!S <1oyuJahilecf'~i. kanunun elinden knr 

,.tmeyi teklif ediyor. tutarak ~ckilıle nn"'ıl hırsızhk f'Üilehi-
'"1 le~<':;i ii:-;rt'lil lvor111u~ r ' 

Harbi umumiden sonra Almanlar "" "" · • · Yapılan tıılıkikatta im µ;azcteyi c:ı-
dan alınıp Milletler cemiyeti vasıtasi karanların ela <:ahıkalı hrr,:ızlar olılu-
le lngiltereye tevdi edilmiş olan ~n aııla:::ılıııı~tır 
müstem!e~ele~in AI~anlar tarafın Kibriti. ki.;, İcat etil? 
dan gen ıstenılemesı karşısında Ede 
nin Cenevrede verd"gı"'' c b ı Öyle ı;eyler ,·ardır ki hunu kiııı ir.at 

ı evap u . . h -;; 1. J.. .. . 1 .1 'f 
N • d Ed k .

1 
Al ettı :ıra n. < ıye ı u,ımnıey17 u r. ,, e· 

e1tıce e:. eni, kva] ~ Ae l manya ~P.la lın~iin kullantlı~m11z kihrit. 
nm o an mustem e e en manyaya K'I · · k' · "> B k · k fl d .... . ı >rıtı ırn ırat rllı. unu. aıwa 
gerı verme tara ısı egılse de ım ı 1 · ..ı ... • • ı ·· .. .. 

1... b" k l ' m uıı ı '-Orun~nınuz u;ın < u~unuyor-
parator gumuzun ır ısmı o an bu ,,: .. ı· 1. .. unuz .• ,o ı ·e ım: 
mustemlekelere başkasının girmesi Kilıritiıı iı-a<lmı birçok nıillı•tlcr 
ne ve tesahup etmesine müsaadeye kf'nılill'riııe ıııl\l t•lnı<'k İt<terler. l\Jr,..ela 
hazır olduğunu bildiriyor. :\facarlar J!:<'c.;en cnf'. onlar iı.;in kih· 

Noktai nazarını takviye için de, ritin ıııwiıli olan 1rinfi'nin 'Uziincü 
müstemlckclerin dünya ham madde ,· 11,]iiniinıfüıii kutlaılıl:ır. · 
lerinin yalnız yüzde üçünü verebildi " Fakat, Fran ızların iddia .. ına ~iire, 
ğini söylüyor • kihriti kat cilen bir Fransızdır. (., nrl 

Bu sözler, Edenin kendi hükume Surrn) ic:tniıut"ki hu Frnnı:ız t:ılelıcsi. 
tini insanı şa~ırtacak bir mikyasta tek mekll'J>tc ıımalliın kimva tecriibelı-ri 
zibidir. (~ünkü İngiliz müstemlekeleri, yaparken hiirle yanacak hir ıııaddc 
~imdikinden daha çok ham madde yapılahileceğini ~iirınü• , .e 1ıatlayu·ı 
verebilir. lıir maddeye fo .. for ila,·e etlcrek ilk 

An~ak müstemlekelerde istihsala kihriti ) aprnı§tır. 
tı arttıracağım vadederek bizden rey Kl'apları unutun, 
alan hükumet, oraları layiki veçhile insanlara baknı 1.. 
i§letirse... C"ko.:lonk' a -

Mister Eden ve arkadaşları bu nın hn~iinkii ,:um· 
günahı işliyorlar. Zira hükumetin i hurrei i. kf'n<lisiıı-
çinde ve dışındaki (serbest ticaret) drrı C\ Hlki "' 
taraflısı arkadaşlarından korkuyor nıcmlcketin i 1 k 
1 ı·uınhurrei .. i nıiite-ar. 

Onun için biz de, onları kendimiz 
den korkutarak doğru yoldan ayrıl 
mamağa mecbur edelim . ., 

- E\·'enmeden C\"'el bana kumrum d1>r_ 
din? 

- Aklına !}aşayım ki aana kumru diyecek 

kadar aptal bir aöamlA evlenml§Bin!. 

,·cff a ~fa.-ar ·k lıak-
kmıla ne~rctti~i hir 

• ' ~ 1" 

rnaka~erle n~taı] mm 
,~ hntıra<.ınr anıyor. 
~ l\falıiındur .ki, hu 

~iinkii ruınhnrreİl!İ 
H. Hf'ne. ıloktor lasaryk'in tnlclu! i· 
dir. H. Rcncş. hatıraları ara ında şu· 
nu an latıvor: 

''Galih:ı 1912 ele idi. 11eri rildrli 
grnçlik Pilsrn'ıle hir kongre topla
nu.ı;h. Ren lın kongr<'rle hir rapor o
kuyacaktım. Kongrrıle profe i)r ~fa· 
Eaı;·k de hulnnuyorclu n bir nutuk 
si)ylemi~ti. 

''Cel eılen mıra kcmlisini lıahçedP 
ı;cziııirkrn hulduın \'C orada tf'krar 
konu ,hık. nu konu~111aım:ı:clan hatr 
raımla hir r.iinı le kalmıştır. 

''Horam hana fÖy]e demİ§tİ: 
11

- Dikkat edin! Cok kitap zilini
yetli iniz. Daha zind;, hayatla Ye İn· 
sanlarla mc~gul ~lnıalıs~rz: Ameli 
ruluyat yapmak lazmıdır •• •• 

Garsonluğa dönen 
milyoner 

Para~m ın hii\'iik kı. mmı ınerika~ 
rım lıor·a mda -1.:avhetmiq olan sabili 
.Auu·rikalı milyoıı~r Lui~i Ferrands, 
hayata lıerııen lıemen ilk atıldığı, )·r.1"" 

ılf'n tekrar ha laııı '§· N evyorkta bir Jo• 
kantayıı haşgar:-oıı o1muştur. 

Lniği, he~ param:ken. milyonlarıı 
sahip olıııu~tu. Şinıdi yine beş parll"' 
sız kalmış lıuluııuyor. 

Burulan tam otuz iki ene e,.,.eJ, 
Nc\'yorkn metelik iz gelmiş, gece gii~
cliiz gar onluk suretiyle haftada on h". 
ra knclar l>ir pnrn teminine muvaffak 
olrııu:.lur. 

Sonra kemli ha.;ma bir lokanta :ıç" 
ıııı:.: , ·e hunun a<lmı "Karak1><li" ko) .. 
nm~tur. '·Knrakedi" lokantası kısa Jıir 
zaman iı;inde ıne:.lıur olmnstur. 

Sonrııdaıı hor n oyunlarına ılalnıt 
Luigi lıir ınfüldet knzann11~kcn, j(J29 
sene i lmlıranıııda hirçok milyonerler 
gibi o 'la ka} hetti. Elinde kalan pa· 
ı·ıklarla bir çiftlik alabilmiş e de (ııı 
ıla kendi ine hir ~ey temin ctmcıni;• 
netir.ede sahrk milyoner ilk işine döt1 
mek zaruretini chıynıu~tur. 

Gar onlııktan i~e ba:,;layıı>, mil ron· 
lur kazandıktan sonra her şeyi kar· 
heılip yine gar·onlu~a diiııen hir a· 
dam ... Fazla olarak hu sefer, lıa .. gıır· 
cınl tığa ~t.çilıııiş hu lnnuyor. V c kendi· 

. i lıavatınılan gaveı ıııemmıntlur. 
f nğil izcc Tlıc . Pt>ople J;azetcsinİil 

Ne,' ork mulıahirine dcmi;tir ki: 
''Rir insnn rnlıntça ')"<l§O)'nbifip bir 

i.~fo de mt?*f!"/ olnbllaiht<>rı sonra dn· 
1ra ne ister?." 

ılla11t•vrol rm ili tl<>rlc 1'rr,11lıer tnl:i p 
eden Blombcrg 

Alman manev• 
raları dolayısile 
Halk, dalma casuslara 
kerşı ikaz ediliyor 
Alıııarı manevralarına ılair çıkan ilk 

trlıliğiıı anlattr~r :.uclur: •·na· ta. kartı• 
, .e ,Jeııi:rıle müc3•!cle de' aın cdivor '" 
kırmızı ara7İ ordu,..11, ma\'İ arn;İ Jıııl· 
tının ağ cennhını ınuvaffakiyetlc ):ır· 
ıııı._tır. 

:\lnnc\ rıl)n i~tirak etll'n )00.000 ki· 
şiden fazla a~ ker kiiy1ere tak iın eclil• 
ıni,tir. Oralla. askr.ri makaınlarclııt1 
aldrklnrı iirrf'te ıııukahil, onlnrı kciy• 
liiler hPJl'lnekteılir. 

A kl"ri lırırckittın 'ukuhulclıı~ıt ~r· 
ni~ nrıızi} e, sh·il nakil va::1talnrı ~irr· 
mi yor. ı\nrak lıu usi 'es ika nlııır1111~1 

lfıznmlrr. Bıı ın111tnkanın lıer yaıt1011 
a rlan Je\'lıalı:ır. •alıancı ra m;lara krı~ 
§I lınlkı uyanık hulunma~a da,·et c • 
mektf'IJir. I 

11
• 

Hitlcr. her iki manevra lıattının 1 rı 
rekatını. herahcrinde lıarhi ·e nll~dc 
mare~al ron moınherg olduğu htt 
takip etnıi tir. dıJd 

Beraherinde ya,·eri ve Hoın11 Jtfl 
Alman askeri ata§esiyle birlikte ıı;e •

11
t 

İtalyan f'rkiinıharbiyeı 1 rei&i ın~r~t· 
BadogJiyo da manenalan takıl' ) 
mektedi~. "lı'inıeS ' 

I 
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Yeni şairler, yeni şiirler 
ŞEHiR HABERLERi --····················· .............................. _.. ...... .__ ..........• 

Bayram haftası mı,. 
Yen iden kurulu- Bir kadın koca- Mektepler Cum~ 

lacak batakiıklar sından sokakta günü açılıyor mangal tahtası mı? 
Genç şairlerimizin geni bir icadı 

etrafında 
Projeyi hazırlayacak 

mühendis gitti 
dayak yedi Şehrin ortatedrlsat 

vaziyeti normal 
Baı ışmak isteyen 

başka gol bulamamış Yazan: 

Size bir ~iir okuyayım da dinle
yin, bakalım, bu tiiri naıd bula
caksınız? Dikkat edin, okuyorur.ı 

Osman Cemal Kaygılı 
konu_şmak istiyorlar. Mesela vak
tile (Yunuı Emre) de bazı defa· 
lar: 

Seyhan mıntakası havalisin 
de bulunan ve sıtma, noktai nazarm ı 
dan kaldırılması icabeden bataklıkla 
rı büsbütün kaldırmak için esaslı ted 
birler alınmıştır. Bu cümleden olarak 
verinde tetkik etmek ve buna ait 
projeleri hazırlamak üzere Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekaleti tarafın 
dan su mühendisi Diyado Lotki Sey 
han mıntakasına gönderilmiştir. 

Dün eşine az tesadüf edilir bir ka 
r~ koca kavgası olmuş hadise polise 
intika letmiştir. 

Sehrimizin orta. tedrisat vaziye 
so~ açılan orta okullarla normal bi 
vaziyete girmiş bulunmaktadır. K "" 
tür direktörlüğü şehrin muhteli 
semtlerinde yeni kurulan 7 orta ok 
binasının bilhassa kira ile tutulm 
masma ve devlete ait binalardan 
masına çok dikkat etmektedir. 

i~te: 
-AGAÇ-

Ağaca bir t.a§ attım 

Düşmedi taann 
Düşmedi taşım 

Tıı.ştmı ağaç yedi 
Taşrmı isterim 
TB.Şımı isterim! 

- Bu da neıi? 
Diyeceksiniz! Ayni §eyi bir baş· 

kau, dün bana okuduğu zaman, 
önce ben de ona: 

- Bu da nesi, benimle alay mı 
ediyorsun? 
Demiş. fakat sonra bu şiiri ay· 

nen bir mecmuada görünce durak· 
lamıştım1.. Alın size ayni mecmua
dan başka bir tiir daha 

- YILDIZLAR -
Kitabın yanmda defter vardır; 
Defterin yanında bardak. 
Çocuk bardağın yanında, 
Çocuğun yanında kedi 
Ve bir beyaz kııran!U .. 
Fakat neden kravatım. klhıplanm 
Ve şu küçük ci~ara tablası 
iıldu:larrn yanında değil? 

Nasıl buldunuz baka1.:m bu iki 
!İiri? 

--· Ya ıen nasıl buldun? 
Derseniz, hani ben pek te fena 

hu1madını .ve onun için hunlardan 
ikincisine §Öyle bir de nazire çi
Ziktiriverdim: 

- BALDIZLAR -
Kaeabm yanında I.A'fter vardır; 
Lerterln yanrnda yardak. 
Sucuk yardakJn yanmda 
Sucuğun yanında fa.re 
\•e bfr ye~ııı zence!il .• 
li"akat neden pantıı.lonum , hesaplarım 

\"e şu kUc;Uk ııarmanm ablası 
l3aJdrzların yanında değil? 

"Kerpiç koydum kazana, poyraz ile kay. 
nattım', 

Diye öyle konuımamıJ mıy-
dı? . 

Fakat, bakıyorum, bizim bugün 
yeni yetişmekte olan genç ıair sta
jiyerlerin ,ifreli konuşmak husu· 
sunda Yunustan ve Yunus gibiler· 
den çok daha açık davranıyorlar! 

'•Kerpiç koydum kazana, poyraz ile kay. 
nattun!,, 

Mısraındaki çok derin mana o, 
söylendikten nice nice yıllar son
ra bile güç anlaıılmıştı .. 

Su mühendisi, mahsul vaziyetini 
sarstığı kadar halkın hayatmı da teh 
dit eden bataklıkları kurutmak ıçın 
esaslı tetkikler yapacak, ve en kısa 
bir zamanda projeyi hazırlayarak ve 
kalete verecek ve derhal faaliyete ge 
çilecektir. 

B. N~clp A il iz mite 
gidiyor 

Şehrimizde bul un an :\1illi Müdafaa 
VekaleLi müsteşarı B. Necip Ali bu
gün İznıile gideceklir. 

Halbuki bizim bugünkü genç 
şair stajiyerlerinin şiirlerinde kul· 
]andıkları şifreler okunur okun· 
maz. hemen anlaşılıveriyor. Usta 
ve eleba~ıları. günün yamanca şa
irlerinden Cevdet Kudret olan bu --------------

det Kudretin genç çırağı burada 
gençlerin yukarıya yazmış oldu· kendi odaımı kısaca tasvirden son 
ğum o şiirlerinden mana murat o· ra, ıunu demek istiyor: 
!undukta, onlardan (Ağaç) adh 
ş~iri şöyle tefsir edebiliriz: "Benim bu küçücük ve müteva-

zı odam niçin gökyüzünde değil de 

Yaptığımız tahkikata göre Kasını 
paşada incirli kuyu Taş mektep so 
kağında Enver oğlu Sadık beş aydan 
beri ayrı yaşadığı 1 O senelik karısına 
yolda tesadüf etmiş, ve yanma yak 
!aşarak konuşmak istemiştir. Kocası 
mn happa tabiatinden hoşlanmayan 
kadın müteaaddit defalar yapılan ha 
rışma tekliflerine yine ayni suretle 
red cevabı verince, Sadık büsbütün 
ateşlenmiş, evvela ağır ve kaba söz' 
ler söylemiş, sonra da üzerine yürü 
yerek tecavüz etmiştir. Kadın kendi 
ni müdafaaya kalkmışsa da, bu defa 
işi büsbütün ileriye götüren Sadrk ka 
dını dövmeğe kalkmış, vücudunun 
muhtelif yerlerinden ve kolundan a 
ğır surette yaralamıştır. Ancak yeti 
şen yolcular kadım kurtarmış ve has 
tahaneye götürmüşlerdir. Sadık mah 
kemeye verilmiştir. 

Fenerbahçe klUbUnUn 
. hesapları 

"Burada ağaçtan makıat ken· [. rıradadır? Yani ben bir semavi 
d • d l tl• b' b ki Fenerbahı;e ıııpor klübü mue,.siııılerl heye. ın en e.zze ı ır meyva e e· mahluk.tun, bana yakııan burası tinden: 

nen bir §ey, bir varlıktır. Buraya rr?ıydı? Bana yakışan oda yeryü. Fenerbahçc ıııpor kll.ibünl.in bu eylQltin 25 

atılan tCI§, genç §airin gönlüdü,., zünde değil, ancak yıldızların ara- mcr pazar günü ııabahr ıııaat ıo da klüp mer. 

Diğer taraf tan kültür bakanlığı 
lakadarlara gönderdiği bir tamimi 
tedrisata bir teşrinievvelden itibare 
başlanmasını bildirmiştir. 

Şu itibarla yeni açılan orta okull 
la birlikte bütün diğer okullar ön 
muzdeki cuma gününden itibarc 
derse başlayacaklardır. 

Adanada dalak hastahğı 
görUldlJ 

Adana mmtakasından alman h 
berlere göre, Adana vilayeti dahili 
de bulunan koyunlarda salgın hali 
de bir hastalık olduğu anlaşılmr 
koyunların bir kısmının öldüği.i g 
rülmüştür. 

Vilayet baytarı bu münasebetle 
bidin paşa çiftliğine gitmiş, yapıla 
muayene koyunlardaki hastalığın d 
lak olduğu anlaşılmış, lazmı gele 
tedbirlerin alınmasına başlanarak k 
yunlar aşılanmıştır. 

Protokol umum 
müdürü 

Fakat o, mervalı ağaca doğru fır- srndadır." kezınde fevkaıMe oıarak topta.nan muesst:ı... 
/atıldıktan sonra geriye dönme· ler heyeti, klUp ide.resini. ve hesaplarını mev. Hariciye ekaleti Protokol umum m " 
mİftİI. Yani~iaç, nezaketle onıı Ben, işi gençlerin lehine yürüte· zuu müzakere ederek bu idarenin ve hesap_ dürü B . Şevket Fuad ile muavini 

k bo"yl l f · ed' ru a ı tıı. ı t •· t Kudret ve İnhı"sarlar umum müdürü bir de meyva ile birlikte geriye ia- TP. e e sır ıyo m ma, arının mamen uım e muva 1,,. ve mun a. 
Je 1ttmemi§lir. Ve İ§te onun için bakalım bana başkaları ve kendi- zam oldu~unu memnuni;vet.'c görUp ldRrz Mithat dün akşamki ekspresle Ankar 

1 • d d' ki ? B k J t heyetine tcşekkürl r. mUzaheretini teyide k::?. ya gı"tmişlerd 'r G~nç şair, tıpkı bir dadı kucağın~ en e ıyece er. a, a arı a- rar vermiştir. ı . 
Ja yarı na.z, yarı hırçınlık eden bir hii işi büsbütün alaya vurup kıs SöndUrUlen yangın 
çocuk gibi: kıs gülecekler. Kendileri de belki: Balık :utarken ölen 

- Amma da anlamış ha! Biz adam Dün Alemdar Mehmet paşada S 
TCl§ımı aiaç yedi ... Yaaa .. ben (bayram haftası!) diyoruz, 0 , leyman adında biri tahta perde i 

taşımı ialerim ... Ben vazgeçtim 0 • (mangal tahtası!) anlayor ! Kumkapıda Küçiikkuyu sokağın çevrilmiş boş bir arsada inşaat ya 
nun meyı:asından fedan, attığım Diye gülüşecekler. Ne ise, dün- da 57 numarada oturan lstıratı adm mak üzere kireç söndürürken, te1ht 
taşı geri göndersin! demek isli- yanın bu karamtırak ve olc1.ukça da biri balık tutarken , üzerine fena lan tutuşturmuştur. 
yor.'' ağlamsı yüzlü günlerinde Tanrı lık gelmiş, oltaları bırakarak balık 1tfaiyeye verilen haber üzeri 

Bir münekkit olmadığım ıçm İkinci (Yıldız) şiirine gelince: cümlemizi gülmekten ayırmasın! tuttuğu kayığın i~ine uzamvermış yangın. . sirayetine meydan ver 
llihayet işin §aka tarafını alıyaa Ötekinden büsbütün açık... Cev· Aaamin ! ve hemen ölmüştür. den söndürülmüştür . 
l'uın. Bakalım, bizim tenkitçibaşı -------------------------------------------------------
N~rullah Ataç bu iki ıiirle benim 
bu tek nazireme ne buyuracak? 
Şakayı bırakalım ama, bir su

'l'etlerini aynen yukarıya koymuş 
olduğum bu iki tiiri, yaz günleri 
fieyazıt meydanının (Küllük) de
tıilen bir çeşit üstü açık edebiyat 
ilkademisinde okumuı olsaydım, 
Oradaki 'birçok eski ve yeni edebi
~a.tçdar: 

- Ne yazık, yavil! yavat bu da 
ba,Iıyor ! diye bana acınırlardı. 

Lakin, yine takayı bir tarafa hı~ 
'l'akırsak (Varlık) mecmua.sının 
(Şiirler) sayfasında görmüş ol
duğum ve ilk bakışta pek saçma, 
bek çocukça gibi görünen bu man
(uıne yavrucuklarım karalamış o· 
an gençler hu yazılarile salt bi· 
ıe hir taka mevzuu vermiş olma
:torlar. Onlar, bu yazılarile biz 
lere bir şeyler söylemek, bir §ey
!er dinletmek, bir ıeyler anlatmak 
1'tiyorlar ki, siz, isterseniz bunla
;~ ıiirde yepyeni bir sembolizm. 
l Ut~rizm, kübizm, dadaizm, ve is
erseniz aLmasyonizm deyin! 

~ lakin, ben öyle demiyeceğim. 
. ~n hunlar için diyeceğim ki, bu
t~nün yeni yetişmekte olan genç. 
~eri, okuyuculariyle (ıifre) Ji 

Sovyet Rusya
da idamlar 

"i ~as.kova, 26 (A. A.) - Siberia So
h 'tique gazetesi, 21 eylül tarihli nus
~~Stnda Servono şehrin.de bazı memur
IQ ttrı. idama mahkum edilmiı oldukları-
h~rnaktadır. 

l ~u memurlar, ittihaz etmi şolduklan 
~Cclbiricrle köylülerin rejime karşı mem
h~tıiyctsizliklerini celbetmi§ olmakla it-
~ td!lm"ktecHrler. 

.------------------------------------------------~~---~ Yazan: 

Her hafta başında .._ ________________________________________________________ * U9ln!KM~T 
M lYı lriHYUl" 

Kırk beş ya~ma ~eldiğiniz haJde ha
la yirmi iki, yirmi üç, nihayet yirmi 
be" vaı;ındaki hir dclikanlr ıı;ibi yaşa· ' . . 
mağr: atlapp ,.ıcramağı; tleniı.den çı-
kıp giincı;e w: güneşten snı~ıp kuytu 
göJgelikler<le "izi istekle bekliyen genç 
Ye giizel kaı1mlann tııtlı sohbetlerine 
attlmnk h.tcr nıisin iz? .. 

Kırk b~Ş, ya~. hayatın ilk yarısında
ki mesaf eleri11 hala çi~ekl<'r ve çemen· 
]erle süslii gibi elman bir devresidir. 
Kırk beş yaş. irıı.ana, henüz yıknn çağ· 
larına ~irmed '.~i zehabmı \'erebilir .... 
Fakat iman hayatının hakiki ııeyri göz 
önünde tutulacak olurı"d. bu dene, ö
mür çatr,.mın GteElinde berisinde umu
mi bir keşif yapılma zartıaı1'tclır. E,·in 
claınında p<'nceresinde hazr tadilata 
Jüıuın ~öriiJc!lilir. Çekiç "eı;lerine ah
srlmaııı ~ereken hir de' reye ginni~ bu
lunnr:-<ttmız ... 

Hunu hj._.,.etınh f'nlı>r. <lalıa Jı;r mii,] 
df't k1ra.-ıya yaşa;nakta deYam ediyor. 
Hissecfonlerse. hararetli l~ir r,ekidiizen 
faaliyetine geç'}:orlar. Röyle hir adam 
tanıdım da size onu an 1atacağmı: 

• • • 
Onu tanısanız, hayatın bir f ahrika 

mah gibi imaline dair birçok fikirler 
edineceksiniz. Bu f aa1 iyet arasında 
yaşın kaçı bulmn~ oldu~una ela pek ku 
lak asılmarnr. İlk rastladı~ım zaman . 
vüziinün, hovnuna kadar uzanan çiz· 
~ilerine aldı~nıyarak. pek meraklı ol· 
duğu ilk gendi~e kendi8İni çok yakm 
gönniic;üm ırihi: 

- Genç hir file henziyot"sunuz, de-
miştim. - · 

Iliç gücenmeden r 

- İl'terseniz bir maymuna benze
diğimi söyleyiniz, dedi, tek genç ola
ynn .• 

• • * 
Gençliğe hu kadar dü~kün bir ada

nıa seyrek rastlanır. Fakat dediğim gi· 
bi, kendisini aynı ç1lgınlrğa kaptırmış 
birçok diğer kırk he~likler için, genç 
kalmanın en pratik usullerini bulınuş 
hir adam: 

-1\jetoılnnuzu kavramalısmız azi· 
ziın, dedi. İçerden ve dışardan genç 
kalabilmek için size yaşadığınız müd
detçe ne pek dokimup, ne pek yaradı
ğım keşfetmeniz lazım ... Ben, hayat· 
ta lliç hir zaman doktora gitmiş de~i
Jim. İcap edince kendimi sıkmaya aJr 
rnn: fır~at hulclukça da gemi azıya .. Ve 
kuvYeİ manevi}"emi hiç düşürmedim. 
Aman hıma dikkat ediniz. Hani söy
liyorlar ki: '•f çki insanr şöy]e yapar, 
höyle yapar ... '' boş şevler onlar .. O 
gün için kınlınış olan kunei manevi
yenin birkaç kadeh •'üzümkızı'' ile 
yerİnf' ıı;elecP~inc eminsen, aldırma 
kimsenin dediğine... Yuvarla! ... l\la· 
nı>n dirildi~in ıı;ibi, maddeten de öm
rün me~afeJerinden birkaç dönüm da· 
ha satmalmrş olursun ... 

• • • 

vet veriyor, ne kuvvet! Ye ne sıWıat ! .. 
Ben şimdi, sahalıları traş olduktan 
sonra yüzümü inbikten geçirilmiş ~
ze1, kehribar gibi zeytinyağı ile iyice 
bir oğnştnrduktan sonra, kuru bir 
J1avlu ile kuru]ayorum. Ve hakm yü
züme! (Kırk beşlik, hu sırada yüzünü, 
iyi parlatılmış bir kapı topuzu, bir 
cazband zili, gaz boyaması içinde dü
ğüne giden bir tencere g".hi b:ma çevi
rerek) bakın yiiziime, diye tekrarlaclr .. 

Hakikalen, yiizüncle, gittikçe del'in
leşen hatlarr, f> zaJirn hendekleri bi· 
le, beklenilmedik bir zeylinya~ı sa~a
nagr ile dolmuş 'e l>ir müddet için 
cliizelmiş gibi gördüm. 

• • * 
Dedelerımızın çıkardığı 

b'r yeni moda 
Çorapsız potin giyenler .-;o~alclı. 

Birçok kızların ayakları, hakiki bir 
ı<aksr ''e nebat manzarasını andırıyor . 
Nazik şeyler olmasına rağmen. eskisi 
gibi ser'e koyına~ı düşünmüyorlar. 

Diğer bir tabirle, giyd:ğimiz kılrk· 
1arm astar makamına geçenleri yavaş 

Onlar nası] şeyler <>yle? Tepeleri 
ele hir de iııatçr. dimdik ihi~i Yar. 

Rana kahrı:-a. hu ne,·i şapkalarrn 
yili~indeki en diretli taraf, arka' 
ılo;;m giyilıne,.indedir. 

Ba~a giyilen ~eyler, neden.,e, yakı 
ma~ı için ya <ine, ya hdif yana. yalıu 
tinle )·an anısıncla bir istikamete )"(~ 
}eştirilir. Bunun için, kaclm 'e erke 
cinsinden hir~ok kimselerin ayna ka 
şrsında saatlerce iizüldüğünii, hu yii 
<len parmaklarma türlü mihnetler~ 
tir<liğini giirmii~limdür. 

Jfa~a giyilen ~eyi arkaya alnıak, c 
k idenberi gebe-:liğu aHiınet ~ayılnıı~tT 
Daha nazik tabirle anlatmak" İ:.Lİ\"f' 

ler, lıaşlarmdakini bu usliipla ta~ıy~n 
ra, ho~ hir ı;ağlamlrktan kina) e olar, 
"to~un" <leınişlcrclir .. 

Şimdiki Keloğlan Lakke~i şapkala 
ela, µ;enç kızlar tosun biçimi giyiyorla 

Yalnız arada bir fark var: O kiiçii 
limon kahuğu ~eyler. ekseriya, ne ~ 
Yimli ,.c güzel birer )'Üzü taclandır 
yorlar ! 

• * • 
ya\'Sş kaU:ryor. Ve bunlar moda ola· Dokuz doğuranlara dair, 
rak sayılıyor. Doğuran doğurana.... İnsanlar y 

Lakin giyim dünyasında hu ihtilali 
vaş yavaş kuluçka makinesine dön yapan dedelerimizdir: Hayli zaman- 1 

Kırk he,lik ıliri adam, bana bir sey cekler. kiz1er, üçiizler, beşizler der ' danberi şapkalarının altına takke g1) -
daha ı;.övledi: ken. hir hatmda doğan çocukların s meyor1ar. 

- Ze)·tinya~r, <ledi. Gençliğin en • • • yısı dokuza kadar çıktı. Fak.at hunla 
kıym<'tli e .. rarınclan hiridir. TeYekke· la lıirliktc anaların elleri de çoğal 
li. lıizim Jlf'hlinnlarımız. ıo;eytinya~ı Keloğlan takkesi şapkaları hari. 
l'iirüniio lıah:re ılidi~mezlermiş! Bu- Takke c1eyinre, genç kızların bu- Nihayet hir ana, jki çocuğu hir 
nun hikmeti rnrım~... Zeytinyağı, o ~inlerde moda olarak ~iymeğe başla- elinden ıutınak ımreti:> le parkta, hal 
pehfü anın 'iirudünde j?;iİneş altmda drk ları 1in:ıon kabuğu gibi keloğlan tak çrde gezintiye çıkarabilir. Ya ötekile 
bir ııindi mi, aman Allalınnı ne km··· keleri göziimiln önüne geldi: nere~iylc tulacakhr. 

~~~~~~~~~~~~~-----~-------~ 



Harp m.uhakkakhr 
Almanya ile Fransa arasında 

harbin önü;ıe geçileınez 
Emll Lüdvlg hakiki sebebin "lr1tikam 

hissi,, olduiun~• söylüyor 
Londra, 26 ( A. A.) - Enıil Lüd· ~· Böyle h~r teşebbüsün le\ lid edebi· 

vig bugün Sunday Chronicle'de Hit leceği tehlike~er .Alman~arı ~u }~~re· ı 
ı 1\1 ı· · ··ı 4k t a daı'r )' '""d· · ·ıen vaz geçırmıyecektır. Çunku Al er - ı~ usso ını mu a a m ...., . . 
:;1 bir makalede Almanva He Frama manlar kendi nevilerinde birer ıdea· 
o ' . li ·ı arasında harbin i)nüne ge.,;:ilemez ol· sU!r er. 
duğu mütalea:stnda huhmınaktadrr. 'Muharrir, Fransız • Alımın anlaş· 

Muharrir harp için Almanyanm İ· · m:mmn harhe mani olmıya kafi gele-
kri görebile~e~i iktisadi şebeplerin 1 \ nıiyece~irı i. çii~kii hu anlaşmaya~ rağ· 

rer bahane oldu;";unu beyan ederek nıen 1914 c1e harbin çıkmış oldugunu 

Varsova 
!il 

Yahudileri 
Başveklie müracaat 
ederek şikAyette 

bulundular 
Varşova, 26 (A. A.) - Resmen bildi 

rildiğine göre, son zamanlarda yapılanı 
Yahudi aleyhtarı hareketler münasebe
tiyle mebusan ve ayan meclisindeki Ya
hudi azaların bir heyeti murahhasasx 
başvekili ziyaret ederek gayri mesut 
unsurlar tarafrndan Yahudilere karşı 1 

yapılan tecavüzl.erin Yah~di ~al.in. üz~-ı 
rinde hasr1 ettiğı fena tesırlerı bıldırmış 
ve başvekil de bu gibi hadiselerin te
kerrüı<'..ine mani olmak için her vasıtaya 
müracaat etme'..ı:: vaadinde bulunarak te

minat vermiştir. 

ıtalyanm Nyon itUAfına iştiraki 
meselesi bugün görüşülecek 

(O attaralı 1 inciJe) rini ha!.ırla.ttı~n ıo~ra d~or k!: 
tini bu nişanı taşıyan ilk ferd olacaktır. Bu sozleı·, hır tehdıt degıl a 
TA yy ARE MEYDANINI ZİYARET cak yeni Almanyanın kati hare~~ 

Berlin, 25 (A. A.) - Kröpelin ga- ti ve kudreti hakkında hir tavzı~ 
rmda öğle yemeklerini yedikten sonra tir. Roma - Berlin mihveri ifadesı~. 
Mussolini ile Hitler, Vustrov tayyare ni mefkiire temayüllerindeki t~;. 
talim meydanına giderek orada hava nüde, aynı ıiyasi hedefleı·e ve ful~ 
toplarının endahtlarmda hazır bulun- yüksek bir maddi kuvvette bul 
muşlardır. maktadır. 

Berlin, 26 (A. A.) - Alman ordusu- -------.-----=--
nun vüksek reisi Hitler, yanında ftal- BÜ y Ü k önder 
yan başvekili Mussotini olduğu halde 
sabah manevra sahasına gelmiştir. Ta- (Üıttarafı 1 incide) 
rassut mevkiine muvasalatlannda mare· muallim)eTe aaraym birçok yerle 
şal Von Blomberg kendisine İngiliz ve 

1 

rin; gezdirmiştir. Muallimler bu?. 
Macar askeri beyetler.Jıi takdim etmiş· dan sonra hazırlanan çok zengıf'l 
tir. 1 büfede izaz edilmişlerdir. Ziyafet' 

Manevra sahasmı teftiş ettikten ıon- ten sonra Ulu Önder Atatürk bıJ 
ra Hitler hususi trende İtalyan erka- samimi ziyafeti fereflendirmişfef' 
nrharbiye reisi mar~al Badoglio, har- dir. Yüzlerce muallim büyük kU" 
biye m:.isteşarı Pariani, G. Valle ve tarıcıyı C:>3kun bir sevinçle karşı· 
am:ra1 Cavagnari'yi öğle yemeğine lamıf, dakikalarca alkışlamıtltıf" 
alakoymuştur. dır. Atatürk muallimlere iltifat et· 

Almanyayı Frans~ya karşı tallTik eden \f' huna :mcak nom:evP]t'i~ man.i ola
hakiki sehepler1 anl:ıtmakta YP bunan' J,: ı .. r.eğ;ni kaydediyor ,.e ilıyor kı: 
bilhassa '·jntikam hissi'' olduğunu v111İ fi'a~i<)! .h~-ı1payı ~endi . lıaş~a hı4 
bu hissin de münhasıran Fransa aleyı ıkma'-. f1krı Amerıkan PFl1etmde a-
hine mütPHcrih bulunduğunu kaydey 'lam akı Ih yerb~mhtir. f;ğer Almanya 
}emektedir. ı \aziyeti an1 - ~·r- .. -:~::ta ııırar ederse, 

Sovyet manev
raları 

Bu esnada Alman hariciye nazırı ma· mişler ve Beylerbeyi &arayınd!ıl'I 
reşal V'On Blomberg ile hava nazırı muallimleri getiren Erenköy -v:t'' 

general Göring de Duçe'nin nezdinde p~n.t ile ayrılmışlardır. Erenkö~ 
öğle yemeğinde bulunuyorlardı. vapuru Bebek önlerine kadar gel 

lTALYALA VERiLECEK HAK dikten sonra köprüye yanaşnııfr 
Paris, 25 (A. A.) _İngiltere, Fransa muallimler burada dışarı çıknı1f 

ve İtalya mütehassısları Romanın Nyon lar. Atatürk coşkun bir tezahürat' 
itilafına iştirak etmesi meselesinin tek- le Erenköy vapurundan Acar ıno· 
nik bakımından tanzim meselesini tet- tcrüne geçmi§lerdir. 

Emil T,ndviır;. diyor ki: 'ıa~n muhakkaktır. 
- ---------- -

mltere 
2200 askeı tam techi
zatlarile paı aşütle indi 

/spanqa meSetesini hal
letmeğe karar verdi 

Londra 26 (A. A.) - Sunday Ex tan da hiçbirinin galebesile neticelen 
presin yazdığına göre, İngiltere ls miyecek bir tarzı tesviye etrafında 
panya meselesi hakkında .!eni b~r bütün büyük devletleri toplamak is 
plan hazırlamakla meşguldur. lngıl t kt d' Blı plan bitaraf bir hüku 

1 d d h·ıA h b 'h t eme e ır. tere, spanya a a ı ı ar e nı aye k.l . . .. tm kt dir 
verecek ve bununla beraber iki taraf met teş 1 gayesını gu e e · 

Yunan Kralı 
Selô.nik panayırında 1 ürk pavyo

nunu gezdi ve çok taktir etli 
Selanik 26 (A.A.) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bildiri· 
yor 

Dün sabah Selaniğe gelen Ma.· ı 
jeste Elen kralı gardan doğruca 
fuara gelmiş ve pavyonum.uzu da 
ziyaret etmiştir. Pavyonumuzun 
her kısmı hakkında kendilerine 
izahat verilmiştir. Majeste bilhas· 
ıa. Ankaraya ait turistik kısımla 

sanayi maddelerine daha fazla 
alaka göstermişlerdir. Pavyonu· 
mı.ı.zda yarım saatten fazla kalan 
Majeste, gördüğü intizam ve mii
kemmeliyetten dolayı takdir ve 
tebriklerini bildirmişlerdir. 
Ayın 24 ünde pavyonumuzd3. 

serefine resepsyon verilen lktısat 
Nazirı, bir mektup göndererek 
tebriklerini teyid eylemiştir. 

Türkkuşu Filosu 
Dün Adanada büyük meıasimle kaışılandı 

bugün Diyaı ıbehiı e haı ehet ediyor .. 
Adana 26 (A. A.) - Ônyüzba 1 va kurumunun beyannamelcrım .h: 

şı Zeki' Gülsünün kumanda l rakmıştır. Şehrin bütün caddelerını 
eında Sabiha Gök

1

çen, ~ıl 1 dolduran halk filomuzu coşkunca al 
dız Uçman, Naciye T oros, T evfık kışlamıştır. Filo stada indiği zaman 
Muammer, Sait Hilmi, ve F eridin filo kumandanı Zeki, arkadaşlarını 
idaresindeki filomuz bugün saat 9 kar,ılayanlar8 tamtmış ve bunun ü 
ellide Adanaya muvasalt etti. zerine filo namına Bayan Sabiha 

Daha sabahın beşinden itibaren Gökçene Adanalıların bir büketi tak 
çoluk çocuk binlerce Adanalı, hava dim edilmiştir. Gençlerimizi öğle ye 
cı gençlerimizi görmek ve bihassa meğine vali alakoymuştur. Belediye 
Adana kadınlığı, S?.biha Gökçenini, reisi saat 16 da havacılar,n şerefine 
Naciye Torosunu, Yıldız Uçmanını 
tanımak için şehrin tayyare sahasını 
dolmu~tu. Vali, belediye reisi, hava 
kurumu başkanı, partililer, ktz lisesi 
talebeleri alanda hazır bulunuyorlar 
dr. Filomuz şehrin üzerine geldiği za 
man müteaaddit turlar yapmış ve ha 

Yugoslavya 

parkta bir çay vermiştir. 
Akşam saat 20 de de Türk Hava 

kurumu Adana şubesi tarafından 
parkta bir ziyafet vermiştir. 

Filomuz yarın sab3h buradan kal 
karak Diyanbekire gide::ektir. 

manevraları 
ziyafet verilmi§ ve bu ziyafete Naip 
Prens Paul ile hükumet erkanı, gene 
raller ve ecnebi askeri heyetleri işti 
rak etmişlerdir. 

Harbiye nazırmdan ve erkamhar 

MoskovJ. 26 ( A..A.) ·- Mareşal 
Voroşil()fun da iştirakile Bielorus· 
sia mmtakaııında yapıları büyük 
askeri manevralar nihayet bul· 
muştur. Manevraların en entere· 
san safh:ı.sını iki biıı iki yüz b ~n 
askerin tam teçhizz.tlarile karşı ~a· 
rafın gerisine aynı za.hıanda para· 
~ütle inmeleri leş.kil etmittir. 

Manevralaı·, her sınıfa mensup 
kıtaatın iştirak ettiği kati bir mey 
dan muh:uebeıile neticele.nmi,tir. 
Bilhassa büyük tar.k, kuvvetleri
nin hücumları nazarı dikkati celb
etmiştir. Ant ve beklenilmiyen 
bir yerden yapılan bu hücumlar, 
çok heyecanlı anlar yara~mıştır. 

Manevralar, muvaffakıyetle ce· 
reyan etmiş ve ask~~lerin -~~~k 
talim ve·harp kabıhyetlerını gos
termistir. Manevralarda Letonya, 
Litva~ya ve Estonya orddannm 
mümessilleri de hazır bulunmuş· 
lardır. 

Habeşler 
Maka1ledekl ltalyan

lorı kılıçlan mı 
geçlrdlf er 

Roma, 26 (A. A.) - Makalle'deki 
İtalyan garnizonunun Habe§ler tara
fından kıhçtan geçirildiğine dair ecebi 
memleketlerde çrkan haberlere, sahı.hi
hiyettar İtalyan mahaf ilin.dc esassız na
zariyle bakılmaktadır. 

1000 metrelik 
köprü 

Vloklavek "Lehistan", 26 (A. A.) -
1920 senesinde bolşevik istilasında talı~ 
rip edilen Vistul nehri üzerindeki bin 
metrelik c!emir köprü yeniden yapıla

rak açılmıştır. 

Duk ve Düşes 
Pariste 

Paris, 26 (A. A.) - Diık ve Da§es 
de Vindsor, saat 10.30 da Viyanadan 
buraya gelmişlerdir. 

Kendilerini ista!yonda sefir namınal 
B. Dew, selamle.mışlardır. 

Duk ve Düş~sin refakatinde hiç kim-

se yoktu. ı 
Zal;ırta, ge:ıetecilerin Di.ık ve Düşesin 

yanlarına yakla~ma!arına man! . olm~~· 1 
yalnız birkaç fotoğraf muhabırıne mu-
saade edilmiştir. 

kik etmek üzere pazartesi günü saat ıo Vekı·ııer heyeti 
da bahriye nezaretinde toplanacaklar-
dır. 

Konferansın mesaisini Eılratle ikmal 
edeceği zonnolunmaktaclır. 

Fransız ve İngiliz heyetlerinin arzu· 
su, çarş3.m'ba gününe kadar bir netice 
elde etmektir .. 

Tahmin edilen hal sureti İtalyan 
filosuna Tireniyen ve Adriyatik deniz
lerinin kontrolünden başka Sicilya ile 
Tunus arasında bulunan ve Trablusgar
ba kaıdar uzanan kısnıın kontroltinü 
vermektir. 

Fransız guetelerinin neşriyatı 
Paris 26 {A. A. ) - Fransızlarla 

İngilizlerin Roma hükumeti nezdin 
de yapmış oldukları teşebbüs ve Bay 
Musolini lie Bay Hitlerin mülakatı 
Paris gazetelerinin bugi.inkü rnütale 
alarma zemin teşkil etmektedir. 

Exelsior gazetesi, diyor ki: 
B. Blondel ile 8. fngraın'm teıeb 

büslerinin 8. Musolininin hareketi 
gününe tesadüf etmesi, İngiltere ve 
Fransa devletlerinin ltalyaya yapmış 
olduklar[ davetin Düçe ile Führer s 
rasında faydalı noktai nazarlar teati 
sini ümit etmekte olduklarmt isbata 
kafi olması lazım gelmektedir. F ran 
sa ve İngiltere ile mevcut gerginliğin 
izalesinden evvel 8. Musolini münfe 
riden biraz da talih sıfatile Berline 
gitmektedir. 

Bugün Führer, 8. Musolini üzerin 
de tazyik icra etmek ve ona me~hur 
ı.ı:iyasi ınihverlerini muhafaza ıçın 
bazı şartlan zorla kabul ettirmek im 
kanlarma fazlasiyle malik bulunmak 
todır. 

Oeuvre gazetesi diyor ki : 
Cenevrede Avusturya ' me.ııeles1 

hakkında elde edilen haberlerden an 
Ia~ıldığına göre B. Hitler, son zaman 
larda bu meseleyi kendi menfaatine 
olarak halletmiştir. 

Bundan Almanyanın Avusturya 
meselesine halledilmiş nazarile bak 
makta olduğu ve iddialarını merkezi 
Avrupanm başka memleketlerine teş 
mil etmekte bulunduğu neticesi is 
tihrt\ç edilebilir. 

Populaire diyor ki: 
Düçe. Hitlerin yanında Fransa 

ve İngiltere ile iyi münasebetler tesis 
etmiş olduğunu iddia ederek tefahür 
~demez, çünkü gerek 1ngiltere gerek 
Fransa, tamamile mutabık kalmış ol 
dukları halde, kendisine güzel vaad 
ler zamanının ger.._mi§ olduğunu ve 
mevcud gerginliğin izalesine medar 
olacak mahiyett~ görüşmelerin ancak 
ademi müdahaleye riayet etrneğe ve 
kıtaatmı İs~nya topraklanndan çek 
meğe mütemayil olması halinde 
mümkün olacağım bildirmişlerdir. 

Alman manevraları 

(Üsıtaralı 1 incide) 
ci bir eksprese takılan hususi vagott 
la Ankaraya gitmişierdir. ., 

Adliye vekili Bay Şükrü SaracoS 
lu, lstanbulda kendisile görüşmek 
fırsatını bulan muharririmize: 

•'Tarih Kongresinin faaliyeti bi~ 
miş olduğu için An.karaya vazifeleri 
miz h=ışına dönüyoruz,, demiştir. I 

Muhterem vekilleri istasyonda 9 

tanbı.ıl vali ve belediye reisi 8. MıJ 
hittin Üstündağ, ~ehrimizde bulll 
nan saylavlar Varşova elçimiz BBY 
Ferit, Emniyet genel direktörü BaY 
Şükrü Sökmensüer, İstanbul kumaf'I 

ı - t danı general Halis, stanbul emnıYe 
direktörü Bay Salih Kılıç, Merket 
kumandanı general Ihsan Ilgaz, ..,,e 
diğer zevatlar uğurlamışlardır. ·r 

Şehrimizde bulunan Nafia vek!1~ 
Bay Ali Çetinkaya ile, Maarif veki 1 

Bay Saffet Arıkan da bir iki güne k.ıı. 
dar Ankaraya döneceklerdir. 
-----~-~---~----~ 

Küçük itilaf 
bugün toplanıyor 

Cenevre 26 ( A. A.) - Küçük 1.ci 
lafın Ceı;evredeki dain:i ~o?.seyin~ 
mutad içıtınaı pazartesı gunu akte 
lecektir. 

Ruznamede mevcut olan başlıc8 
mesele, halihazırda Küçük ltilaf il; 
Macaristan arasında cereyan etrfle 
t~ olan müzakerelerdir. 

Yunan veliahlı Viya-
naya gitti 

Sofya, 26 (A. A.) - Yunan veliaJıdı 
Pren:ı Paul Sofyada Bulgar orduaun"" 
manevralarında bulunmak üzere kaJdJ1! 
değildir. Haber almdığrruı, aöre, b&a ~ 
yareti tamarniyle butuıi mahiyettedıl'• 
Dün Viyana.ya hareket etmiıtir. 

ispanyada harp de" 
vam ediyor 

Salamanka 26 ( A. A.) - Nat1° 
na1ist tebliğinde bildirildiğine gör~ 
Leon cephesinde Riano mıntak~' 

11 
da düşman cephesi yarılmıt ve Gıı0 ~ 
demiryolu Santa Luciaya kadar ıe 
rar tesis olunmuştur. t:D' 

Aaragon cephesinde, Madrit lc.1
1 11 

tının §iddetli bir hücumu tardo ,,
0 

8 
mujtur. Dü§nıan ağır zayiata ı.ığt 
mıştır. 

Sovyet Rusgada 
umumt ta hı iri no/116 

k&rıll 
Moskova 26 (A. A.) - S ~ 

Belgrad 26 (A. A.) - Yugoslav 
ordusunun muhtelif sınıflara men 
sup 50,000 askerin iştirakile yaptı 
ğı büyük manevralar, bütün kıtaatın 
Meknikada parlak bir geçit resmi ile 
nihayet bulmu§tur. biye reisinden sonra söz alan Naip 

Hariciye vekm-
1 m:z geliyor 

Cenevre<le bulunan Hariciye Vekilil 
• Doktor R:iştü Aras, perşembe günü şa 

Roma 26 (A.A.) - Gional d'· 
ltalia, Alman aıkeTİ manevralarr
nın büyük ehemmiyetini ve son 
parti konsıresinde Hitlerin "mü· 
dafaasrz bit" millete istenilenin ka
bul ettirildi~i zamanlar, artık ebe· 
diyen g~mişti:r,, yolundaki .sözle· 

nusani 193 7 de yapılan u~umi i1 
riri nüfusun istatistik idaresınce uJ'. 
yapılmaml§ olduğu ve bu hu~_?.! s' 
talimatnameye riayet edilınediS1 

• }ıl 
rülmesi üzerine icra komiserl.~iil1l 
yeti merkez istatistik clirektör!lltı rJ.'ltJ 
1939 kanunusanisinde yeni bır ~~ 
mt tahriri nufus yapmasını emre 

Geçit resminde Naip Prens Paul 
ile başvekil Stoyadinoviç, bütün hü 
kömet erkanı, generaller ve ecnebi 
ukerf heyetleri de hazır bulunmu~ 
tur. 

~eçh resminden sonra büyük bir 

Prens Paul, Karajoıjeviçlerin ve 
binaenaleyh Kral Pierin orduya olan 
derin muhabbet ve merbutiyetlerini 
beyan etmi§ gösterdikleri varlıktan 
dolayı orduya ve onu idare edenlere 
hararetle teşekkür eylemiştir. 

bahx şehrimize geleceği haber alınmıştır. 
Öğrendiğimize göre, Hariciye Vekili

miz, dün akşam Cencvrede, Sovyet 
Rusyarun Hariciye komiseri B. Litvino
fun verdiği bir ziyafette bulunmuştur. tir. 
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Q SJY ~~TOPO~ _ _ 
onunde ..• -==:-~·~~~ 

lefrlka Numaraı: 17 Yazan: Niyazi Ah.ned 
.. TercUm• ve iktibas hakkı maht'uzdur •• 

Türk fedaileri 
Musa Paşa, bulacağın adam öte
ceğini bile bile gidecektir, dedi 

Tuna iizcrine kurulan köprüden ko 
layca geçiyorlardı. 1Ieri hattaki Türk 
askerleri 1\Jaçin 'de kurulan k<>priiyü 
Ytkmaktan başka çare olmadığmı an
ladılar. Çar or<lu"u köprii tamamlan
dıktan sonra siiratle gec;nıeğe başladı. 
Fakat ani 'c ~ iddetli bir hüeum Rus· 
larr ~a~ırltı. Köprü mütlıiı: hir traka 
ile d.iktii ve iizcrinrlc bulunan asker
ler]~ Tunaya g(imlildü. 

Techi:ıı:atı lıer lım:usla pek az olan 
'I'iirk knn etleri adet itibariyle ele 
lt.uslardan çok azdı. Buna rağmen mu
vaffak oluyor, i-tiJaya hazırlanan kuY
,.l"tleri pthkürtüyor. zarar veriyordu. 
Yalnız hu mnvaff akiyetler harekete 
geçmiş bulunan Rus ordusuna kat'i 
hir darbe olamazdı. Yıkılan ::\Iaçin 
köprfü:ü bir gece içinde yeniden ya
Pıldı Ye bütün asker geçirildi. Bunun 
Üzerine Maçin, İ:;akc;i Ye Tnlca'daki 
Tiirk kun P-lleri geri .;ekildi Şel1irler 
tanıamiyle tal1liye edildi. 

Bu, 8rYa~topolda en kanlı harple· 
tin haşlamak üzere olduğunu bildir
hıekte idi. 

SrvastopoJ Jıarbinin korkunç~ kanlı 
~arpı~ma1arı arasında asker1erin "Eğ
lenceli müsademe" admt Yerdikleri 
kar~ılaşmalar <la oluyordu. 

Bu, Çatana mullarebesinden ısonra 
ha~lamı§, harp hitinciye kadar hemen 
hergün de' anı etmişti. 

Kalafat istihkamında bulunan sü
vari haY" anlan için ot Uzandı. İki bö
lük nizamiye \e yüz elli kadar zahtiye 
•üvariı,ıi ,]ört yüz elli araba ile altı 
ıaat nzaga ı::itmişler ot hazırbyarak 
di>nüyorlardr. 

Aı.kerler. arabalara ot doldurur
larkcm hird('n dUrt kadar Kazak atlı
~unn gelmekte olduğu göriildü. Ka
;: .klar, ilk önce arahalarr görerek hü
c· uıııa ge!:mi~lerdi. J\luhafız askerlere 
kumanda etmekte olan süvari miralayı 
Süıryman Bey: 

- J\ rabalar } i.irfüün .. Sfö·ariler ça
lılıklar ara ına ~izlensin .. 

Emrini ,·erdi. 
Kazaklar. ımzraklarmı boşlukta sal 

lıy:ırnk son siirntle geliyor ve bağm
}'orJarclı: 

- Stoy.. Stoy.. (1) 
Etrafa hakmadan Yiirüme emrını 

~lan arahacıları bir §ey duymamış gi
bı l?İdivorlarch. Bu. kazakları büsbütün 
8İnirl~ndin11iş olacak. ateşe ba§ladı
lar. Tam hu e,..ııada Siileyman Bey, bir 
~ı siliihla hiicuın emrini Yerdi. Kazak
lar dört taraftan ı;arılmışlardı. Hava 
tararım~ hnh ııduğunclan çarpı~ma 
de, anı etlf'ıncrli. Kazaklar canlarını 
~Urtarınak için hirer tarafa ~ıYTştrlar. 
IJç Tiirl... nef P-rİ ölmii", clördü varalan
tı'ıı~tr. Kazaklarılan cİli ki-;i Y~lmuş 
!ın hc~i ~ aralanını~tı. SUIP-ynıan Beyin 
ledlıiri ile hih ük hir tehlike atlatıl
~T~tı. Fakat y;ırul<m muharebe ''Eğ· 
'!l\rt>li nıiit>HU<'nıe' ' den ba~ka ad ala
hııyordu. 

.\ yn ı ı;iin lı-rıl e on beş Kazak neferi. 
~dun kc,..mekte olan iki köylüyü ya
alryarak: 

l - Tiirk &!>kerleri nerededir? Söy
eınczscniz iildiircc«>ği?. .. 

Di) e t<'lulidc ha laınr~lar, bunun da 
tı,.t' · '' r·~ ı ı · ·· <l ,. ıce:ıı .:.; ence ı musa eme ye 
ll'ıiinrer olınu~ ttı. 
il l\i>yliiler ha~a çıkamıvacaklarmı 
11layınca: 

>ı .-:-- B iz hir ~ey hilıni roruz. Köyü· 
~~~·~<le lıiç a ~ker yok. İşte §ll p;örünen 
~' 1)tlc otunfforuz. ılenıi~ler Ye aralcı-
•nıJa ~n ımı lıa' <-re geçmişti: 

- O lıahlc ı-izi ~·meli iHılürecP~İz .. 
s - lfrdııı nr kahalıatimiz 'ar. 1~tcr-

r• :-ı i ı ··~ · 1 l 1 · 11 •r,.nıp ıa >er' er•• ım .. 
tıı ·:- Bizi kandırıp kaı:acak,,mız de~ il 

.. 
' - Kii\İİnıihii lı i li,ıır~unıız .. İ ~t C' 
tat .. Baı;la nere) e p;idehiliriz .. 

}' - P,.kj o lıaltle :- izi öldiirnıÜ)orm: . 

t ~l'l'Jı n '""<"l<" aiıi heklhPc"~iz. flu- I 
::··c?::ı Tiirk karako~unuu lrnl~nuugıı l 

U 1 t>ur, clt•r.. rlemcktlr. 

yeri hize haber Yerin. Eğer doğru ha
her gctirir,eniz kumandan size istedi
ğin iz kadar para da 'erecek .. 

fki köylü, o gece ıloğru karargalıa 
gcler<'k vaziyeti bildirdiler. Miralay 
Ali DaH~r Bey. kiiylülerc elli silahlı 
aı;;kf'r 'ererek göndereli. 

işte hıı elli nefer de iyi hir .. E~len
celi nıfüa<leme '' yaplrlar. Bunu o gii· 
nün <lili ile naklediyorum: 

"Elli nPfcr yerlfı ti.ifckendaz iınrar 
ederek zuhur t>den bir hiHiik Kazak 
aRkeri il<> muharebeye ınühaşeretle 
bir nıii<ldct cenk esna,,.ında Kazaklar
dan elli nefer telef olarak maadaRı 
münheziınen firar P:V]enıi,,. ve aı:;akiri 
i"lamiyedt•n hilıaıııclillahi ;aala kim..,e· 
nin burnu clahi knnama) ıp dört nef t>r 
e~ir n cent adet tüfek dalıi ahzile ... '' 

. ~ * ~ 

Kazakların köylüleri yakalayarak 
Tiirk karakollarmr sormaları da gös
teriyor ki R ııs kuHetleri daima has
km vennekle mm'aff akiyct elde ctıne
ğ«> çal r~ıyonlu. TUrk kunetlerinin 
ilk miisadenıdrnle elde ettikleri iis
tünliik onları ıniidlıi~ surette yıldır
mış hulumıyordu. 

TUrk Fedayllerl 
- Pa~aın. Siiğiitliiada karşışı tama

miylc i~~al cdilnıi~. 
- Ba~ka? .. 
- Tunanm sol salıilindc, Çengel 

, .e Yari~ tabiye1eri arasma metin bir 
kale yaprlryor .• 

- Kun·etler çok mu? .• 
-- Pek çok .. 
-Ya .. 
- Daha da geliyor .• 
- Yamlnnyormn ya? .. 
- - Katiycn yanılmryorunı .. 
1\lusa Ilulfısi Paşa hir miiddet 'dü

~ündii. El lcrini kavuşturarak hızlı hız
h gc7İnmeğe haşladı. 

- Runa mevdan Yennemek Jazm1 .. 
Önüne geçmP-k için derhal tedbir al
malıyız .. 

Diye ımnlrlanıyorclu. Rirden gözle· 
rini kar ~ısmda duran gencin gözlerine 
dikerek: 

- Salih. cleJi, senden hiç şüphe 
etmedi in mi? .. 

- F:tmedilı>r Pa~anı .. Fakat beni 
göremeyince belki r:üphelenirler. 

- Çok fena .. Bu çok fena oldu?. 
- Nicin Paşam? .. 
- Se;ıin orada lmlımmaıı lazımdı. 
- Gene l!İclerinı .. 
1\fnr:a Pa~anın giizleri !'oe\'İnçle par

Jryorcln. Grnci omuzlarınclan yakala-
yarak ı1arı;t ı: , 

-- Gene mi ~itln.,.in ? .. diye sordu. 
- Elhellr gidcriııı.. . 
- Ya şliphclenmi~ler-e ? .. 
- Hir yalan uydurunım .. 
- P«>ki iiyl<! ise .. Sm rlcrlıal liarc-

kt>t et. Sana ~iıncl i kuwetl i hir at ' ' C" 

rcecgım. Ya lmz k<'n<l i"'len yirmi 
dört ı:aal sonru hana hir lıaher !!;Önder 
melisin .. Bırnu ) apahilir miı:ıin ? .• 

- Elbette yaparım. 
- Peki ciyle iı;e .. A~ıl mühim işin 

hun<fon sonra ha~lryor. Bu harhi sen 
kazanacnkr-ın .. Riliyor-.un. ki düşma
nımız tasallut etmistir. Fakat biz mil
let u~rundıı "arrn~~yornz . Haksızlık 
yapmak İ ~ Lcclil. 1 1'ri iı·i11 onlarla mulıa
rehr celi) ornz. E~er Hnı,;lar hize ~al: 
gelirler r h epimizi l ... c."!)ere!.der .. ı\man 
,·ernıetl<'n .. 

Gcnl' ahl<lr: 
- Zııt,•11 kı- h nrlı:ır. aman 

'orlıı r. · 
. - Çok do~nı .. Sii) lcınck İ Atetl ·~inı 
hu ılc~il.. Bir::z ~iiç .. 

- Söyln iniz l'a~a hazretleri .. Ben 
lıic: hir ~iirlii!{tcn 'ılınam .. 

:\ln~a Paşa. Salilıin alnından iiptii. 
Giizlrri '""~rmHı: ' . 

- <;örii)onun. d<"di. ~en hir "'") -
ılcıı ) rln11yor~un. l'akat ı-ii) liyece!fon 
"P.) i sana ) apt ınnak i!';teın ivorum. Sen 
hiz<" <laiına hi 7.TllN1l. (~ iinkü ı;en ru ı; · 

ı:a hili~ orrnn. füıclar.kadar rmı;ıı hili
yor:sun. Eğer sana bir ~ey olursa .. 

(Devamı var) 
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Köy meseleleıimiz 
---~-'.-. - .., ~ -
Hüseyin Cahide bir cevap 

Köylerimizi idare bakımından nasıl 

Fikir Hareketlerinde ··senim köy 
kanunum,, hakkındaki yazınızı oku 
dum. Oeıtiliyor ki: 

"Coğrafyanın, tarihin, sosyetenin 
mahsulü olan tabii şekiller, yani bu 
günkü köylerden ancak azı şahsi ve 
keyfi bir arzu ile belki birleşebilir. 
Fakat bütün memleketi, böyle,. üç 
bin nüfuslu dört bin köyde toplamak 
benim kısa müşahedeme göre bir tat 
Iı hülyadan ibarettir.,, 

Şimdi işi beraber tetkik edelim. 
Benim ıköy kanunumda: "ldarede 
bir1eştirme,, kaydı vardır. idarede bir 
leşme bugün de mevcuttur. Köylü 
köy kanunu ile köyünde, ve köyler 
nahiye teşkilatı ile nahiyede birleş 
miş bulunuyor. 

Kanunlara göre köy manevi bir 
~ahsiyettir. Nahiye için bu sıfat ka 
bul edilememiştir. 

Türkiyede 893 nahiye verdır. Ka 
za ve vilayet merkezlerine isabet e 
denleri de hesap edilirse bu miktar 
1323 rakkamma varır. Mevcut köy 
ler 44139 dur. 

işte düşündüğünüz bu nahiye ade 
dini dört bine çıkarmak ve adını 
nahiye değil, sevgi bağlarını koru 
mak için (köy) olarak bırakmak ve 
nahiyenin (çevre) ifadesinden zihin 
leri uzaklaştırarak merkezde toplan 
ma esasını yaŞatmaktır. 

Bugün tatbik mevkiinde bulunan 
köy kanununun; köye tahmil ettiği 
hizmetleri de gözden geçirdiğimiz 
takdirde bu hizmetlerin tamam ola 
rak ifası bile maksat ve emellerimi 
zin tahakkukuna kafi olmadığı görü 
lür. Bu böyle iken 1340 tarihli olan 

bl.ı kanun yürüyememiştir. Sebebe ge 
lince: Mükellefin azlığı ve işi sevk 
ve idare edecek baştan mahrumiyet 
tir. 

işte maksadımız, başı köy dı§m 
dan temin etmek ve köyleri idarede 
toplayarak mükellefi arttırmak ve 
ancak bu yeni teşekkülü ··manevi 
şahsiyet., tanımaktır. , 

işaret ettiğiniz coğrafi düşünceye 
gelince, bunlar: 

1 - Arazinin verim kabiliyeti, 
2 - Arazinin istiap derecesinde 

toplanmaktadır. 
Verim kabiliyeti az olan yerlerde 

insan kudretinin hududlandırdığı bir 
sahadan yine &urtulamayız. Ve en 
nihayet bir hadde kadar çalışılabilir. 
Saha 'darlığının kifayetsizliği de 
ergeç nüfus artımı ile bir muhaceret 
yolu açar. 

Hem saha, hem verim kabiliyetsiz 
liğinin birleştiği yerlere gelince, bu 
ralarda oturulamaz. 

Tarihi sebebleri araştırırsak köyle 
rln daha kesif iken seyrekleştiği neti 
cesine varırız. Asırlardanberi bütün 
yükü sırtında taşıyan Türk köylüsü 
çoğalmamış, erimiştir. Köy mezarlık 
larmm genişliğinde bu mana ve haki 
kat açık görülür. 

Harap köy evlerini de bunlara ka 
tabi1iriz. Taşları mezarlıklara gömül 
müş, mezarsız kalmış köylüler bun 
dan dahaç oktur. 

Kaybolmuş bir çocuk 
aranıyor 

Çatalcanın tlba 
san köyünden 16 
yaşındaki Galip oğ 
lu Naim yirmi beş 
gündenberi kay 

~ bolmuştur. 

~- Ba'...>asrna kıza 
. .(~ rak evi terkettiği 

~ , ı ... söylenin çocuğun ... p~y~ .: :-- , ~erede olduğu aile 
"' .• • sı tarafından mey 

... dana cıkarılama . ~ 

- mıştır. 

G erek lstanbulda gerekse dısarda 
kii çijk Naimi görenleri~ Sirk~cide 
Muradiye caddesinde 12 numarada 
bay Hamdiye yahut doğrudan doğru 
ya köyünde babaıııma haber vermele 
ri insaniyet namına rica edilmekte ı 
dir. · 

birleştireceğiz'? 
YAZAN~ 

Dünyada daha çok kimseyi besle 
yen toprağın bugün kifayetsizliğini 
de söyleyemeyiz. 

Sosyetenin tesirine gelince: İdare 
nin bozukluğu ve asırlardanberi köy 
lünün ihmali ve köylünün işini ken 
di basit düşüncelerine göre binbir be 
la içinde halletmek mecburiyeti onu 
dağıtmıştır. İnsan için tabii olan dağı 
lış değil, toplanıştır. 

Dağılış varsa ve olmuşsa arızi se 
beplerdendir. 

Misal olarak Karadeniz köylerin 
den bahsediyorsunuz. Ah vatanım l 
ip tutanım ! değil mi? Bu hikayeyi 
bilmeyenler olur diye yazayım : 

Karadeniz kıyılannda, sarp, dik a 
razide zeriyat şöyle yapılır: Erkek e 
linde çapa, sapan işlemez, yürümez 
araziyi kazar. Fakat uçuruma yuvar 
lanmaktan onu kurtaran beline bağ 
ladığı ip ve onu tutan kadınıdır. 

Vatanın hududu o muannit top 
rak parçasında biten ve aile sevgisi 
ni ipteki bu mana ile ifade eden bu 
biçare, hepimizin yurddaşıdır. O, 
kendisinden evvel hepimizindir. O 
nu kolundan tutarak ve onu karan 
lık hayatından silkerek mesaısının 
mükafatını vererek bir yere götür 
mekte ne zarar var. 

Lütfen tapo kayitlerini tetkik bu 
yurunuz. Köylünün tarlaları bir yer 
de değildir. Biribirinden kilometreler 
le uzaktadır. Sonra tasarruf hududu 
köy hududu ile tahdit edilmemiştir. 
Civar köyün evleri dibinde tarlası o 
lan köylüler pek çoktur. Sıhriyet ve 
mirasın ıkuvvetli tesirleri inkar edile 
bilir mi? 

Araziyi seçişte de hakim olan : Ya 
kınlık değil verim derecesidir. Her 
verimli tarlanın Jyanmôa da: ev yok 
tur. Köylü tarlasından ve tarlaların 
dan esasen uzaktır. Biraz daha uzak 
laşrrsa yine onlardan vaz geçmez, ö 
küz yerine at kullanır. 

Mer'aya gelince: Çobanlık devri 
nin bu hatırasına o kadar düşkün 
lük iyi bir şey değildir. 
. Küüük öye düşen geniş ve 
boş meradan büyük köyün hayvanla 
n ancak istediğimiz bir birleşme ile 
istifade edebilir. Sizi temin ederim ki 
hayv~ncılığrmızı öldüren sebebler 

M.Saylam 
den biri de hep bu kuru meralardır. 

İsabet edilo-1,ilir ki teklif edilen 
teşkilatla köylü bir kısım arazisinden 
uzaklaşırken diğerine yaklaşmış ola 
caktır. 

Köylünün merkez köyüne gidemi 
yeceğinden korkuluyor. Bugün nahi 
ye ve kaza ve hatta vilayet merkez 
lerine gidiş gelişi hiç hesap olundu 
mu~ Hayvanının nalından , hastası 
nm dermanına kadar, iğneden ipliği 
ne kadar köyde bulamadığı aşyayı al 
mak ve mahsulünü satmak için en 
aşağı haftada bir kasabaya gidiş geli 
şin zararları düşünülmüyor mu? Bu 
n 3 hükumetle münasebetlerini de 

·atabiliriz. 
işte köylü yine bu teşkilatla bu u 

zun mesafeleri dolaşmaktan kurtarıl 
mış olacaktır. 

Bugünkü nahiyeler otuz köyü bir 
leştirirken istediğimiz birleşmenin 
bunu on k öye indirmesi daha fayda 
lı değil midir? 

On köy içinde bir köyü inkişaf et 
timıek ve dokuzunu biri için çalıştır 
mak da garip görülmesin. Bugün 
3 O - 40 köydeki bir mektep, bir 
karakol, bir dükkan ce mağaza hesa 
bma çalışan köylü bir gün kendisi 
nin de oturabileceği on köyde bir 
köy için ödevlenirse zararlı mı olur? 

Sizi korkutan "dam,, larm yıkıl 
ması ve köylünün açıkta kalması mı 
dır? Bu maddeyi ben muannitler he 
sabma düşünmüştüm. Yoksa yakın 
larmda yarattıklarr yıldız etrafında 
o pervaneler kendiliğinden toplana 
caktır. 

Toplanma ise en kuvvetli bir ka 
nundur. O halde bu maddeyi kaldıra 
bilirsiniz. 

Elimde olsaydi artasmı bile sene 
lerce evvel çizdiğim bu teşkilatı ku 
rar ve işletirdim. İşte o vakit görür 
dünüz ki hayaller hakikat olmuştur. 

Şimdi ben korkuyorum. imkan ta 
savvur etmemekle beraber badisele 
rin ve görüşlerin kuvveti ile köylü 
yü çok iyi anlamış Atatürk nesli va 
rit olmayan bu gibi endiselerle bu 
yola girmez de yarınki n~sle bu köy 
davasını bırakırsa bu iş çok uzar. iş 
te o rzaman vah köylüy~ ! Vah bize!. 

M. SAYLAM 

GiJı üp düşündükçe 

Canavarlaşıyor muyuz'? 
fnsan tarihinde hiç görülmemi~, bir 

ruh "·e vicdan alçahşı karşısındayız .. 
Buna, dün okudu~um bir haberle hük 
mettim. Bombadan, çivilerden, misket 
dolularmdan. zehirli gazJerden ı;onra. 
mikrobu da ~ağın silfilılarr arasına 
katmışlar. Veba, kolera, taun gibi has
talıkların mikroplarım ufuklardan a· 
şırarak, ceplıe gerilerine atacaklar. be· 
şik teki ya' rulara Yarmcaya kadar ])ü

tiin bir miJJeti öldüreeek.Jermiş. Başın
da bi.iyük smıfmı taşıy3n "erkanıhar
~_iye"Ier. hunu utanmadan söyliyorlar. 
Uzüldiikleri hir nokta da var: Ha. ta
hklan yn) mak için milyonlarca "bif' 
beslemek zorunda imişler. Bu hem 
güç hem ele çok nıa~raflı oluyonnuş. 

Çağdaş i1 im Ye f c;-nin bir cehen
nem zebanisi kılığına girerek, ölüm 
ışıkları, lıaH torpilleri ke~fine kal
kışmalarmdı:ın acı duynrkeıı, hu ı.:.onun 
cu felaket karşısmd.a, adeta ziluıim 
durdu. Binlrrce yıldanberi adlarını 
lanetle and1~nmz zalimler, nilıay<'t 
sa,·aşçı erlerin kafalarından kuleler 
yapmışlardı. Zuliimlerinin. kalhl'iz
liklerinin son smrrı hu idi. Ermc) 
danma elinde karp;nn, helinde balta"ı 
\'e kolunda kalkanile çıkan bir savaş
çı İ ı,.c. zaten öliinıii giizc alımljtır. Fa
kat dii~ ınanının çocuğunu lı'.izını~clir-
8f>. kendi ı<İlahiyle korur. kaplanların 
a~1anda ~i)rı..c. dü~ünıncden ileri atı
hrdr. 

Bugün Japoıılann Şanghayda, Nan
kinde mnhar~h~vi adi bir cinayet çu-

Yazan: s. Gezgin 
lluruna dü~ürdüklerini okuyoruz. ~i
Jaho;ız. müdaf aasra öksüzlerin tepele· 
rine ı;ıkıJorlar mitralyöz sağanakla
riylc -yerlere seriyorlar. Yarın de bel· 
ki hu seferler için zafer takları kuru· 
1acak. madalyalar basılacak, mrzrka
lar çal macak ! Alman erkanıharbiyrsi
nin yukarda s<>yledi~im ~ibi mikrop 
pHinlnrr İ ş e , a~lanacak bir vicdan ve 
ahlak düşiiklii~üdür. Kaplanlar bile 
ancak. açken kan diikerler, viyebile· 
cekleri kadar av paralarlar. İnsanlık 
onlarrlan rla mr <laha kanh bir cana
\'ar oldu? Bunun karşısında nasıl su· 
suluvor? İmanhk mü~terek bir nsıf 
dr~il midir? Dünyanın neresinde o
hırsa olsun bu nı1fa şfüülen hir le
ke. hcpmizin alnını kızartmıyacak nıı? 
Akclenizdeki kor~anlı~a kar~ l hirlc
~t·n leri araha deniz ticaret1erinin men· 
faali mi biribirine per(,'.;n1rıli? Rn 
knlkmışta insanlık ıluygularınm hiç 
mi pny1 voktur ?. 

Lonclra ı;okaklanucla, Ne' york 
meydanlarında Çinlilerin uğra<lıklarr 
l'aniyane ~alclırı şlara lanetler okundu
~unu clnyuyormr.. Bunlar gÖi;teriyor. 
ki hala in,anhğrn gi)~;;ünde bir kalh 
\ 11r11yor. rmuyornm. ki \ icclanlar ar
tık !' ahırlıırınm -.onuna ,·arını~larclır. 

Hir~iıı hiitiin J?Öklerde hu azgın i~ti
lıalara. hu alçak ı:alclm~lara kar:; ı 
lıep hinlen kalkman hir a il i~yan 
rr~kıtacak . millı-tler hir tek hayrak al 
tında toplanarak zalimleri tuz buz e-
decektir. - -· 
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Viyanada Yanan Tarihi Bir Saray 
Rotunde Sarayı ı 
1872 de inşa edilen sarayı 65 
senesinde kimler ziyaret elli? 

ıran Şahı Nasretlinin kalpağındaki mücevher
leri Viyana hala hatır~ayormuş 

Viyana §ehri tarilıindr. asırlarılan
lıeri görülmiyen hüyiik hir yan~ın ktıv 
ıJeclildi. Geçen cuma güııii saat 13 e 
ıloğnı çıkan bir yangın. "Hotunrlt,.. ı.Je ~roJW~E~X~~il! 
ııilen tarihi hir Sf'TJ!İ ı::ırayım, 1 saat
ten hiraz fazla hir ıııiiıJdet İ!;erİ inde 
lıarap etti. Kiil yı~nıları ara,-ıncla --a
dece binanın iskeleti kalılı. 250 itfa
iye eri. 46 itf ai"e aletiyle n~ra~tıkla
rı halde !laravı kısmf'n ol un kurtara
maılılar. anr~k vanı,?mm etrafa iraye
tinin (iniinü alaMlılilt>r! 

Rn kuhhe iyle ıle mr-hur tarilıi ~a
rayın orta kısmmilan ~ıkan yangının 
öne~ hir konta'kt netice. i çıktı~r talı· 
min olunmuc,;a da. eoııra<lan. yan!?m:ı 
tekadıliim eden pazartesinılenheri e
lektrik rereyanmm kesilmi~ oltlniu 
teı;bit edilince. yan~m clikkat izlik. 
mecela bir r.igara atılmak nf'tice~i rık
tJgr akla ·akm sayılmr;;tır. Ancak, hn 
iete bir kn.id olması ihtimali de, aı 
nr derecr.de hesaba katılmakta Ye e· 
lıemmin~tle tahkikat vapılmakta<lır. 

17 Eyliil cuma 1937 de yanan "Ro
tunde·'nin tarilıind~ gene bir r.uma 
güntlniin ehemmiyeti varclır. 1873 se
uesi mavı~mın 9 uncu cuma giinii ıı:e
·ıe Avn~tun·ada •'kara cuma"ılerler 
<":iinkii. o ı;Un Viyana llorsasmda bir 

huhran başgÖ5termiş. para dii;;mı·i!e ~[!~~i~ij~'~ı~ı=ı~ı===~=====ııı aJamı~ ,.e sa<1e l(tlytik sen·et sahiple· 
ri değil. orta halli ve liatta fakir kim
ı:eler de dehşetli samntrya u~ramı§, 
lıayli zarar görmiiştür. Bu b'al de, Vi
vananm ''st:rıd senesi"nin verimli ol
mamaı::ma sehen nlmu~ttır. 'Aynı za
manda şehirde hirk'aç l(olera mmahı 
görülme i de. seyynh akmmı <lurdur· 
ıııu .. ve hirr !c emekl,. kuru)an serj?İvi 
7.İ~·;rete 20 milvon ki§İnin p;f'lereği 
lıf'sanlantlı~ı halde. ancak 7 milyon -
ifan biraz fazla miktarda ziyaret vaki 
olunca. serız;i. kar yerine zararla kapı
larını kapatmr~tır. 

Bununla heraher, "'Rntunde'· cleni· 
len sergi saraymm ser~i kapanınca yt· 
kılınanp ~on ıninlere ka<lar Viyananm 
en enteresan hinalarrmlan hirini te • 
kil Ptmesi <le. sırf lm felaketli nr.tir.e 
viizünfl,.n miimkiin olmuııtur. Çiinkii 
~aran \'e lıele mf' lmr kuhhesini vık
mak irin, kiillivetli nara ı:ıarfı irap rt· 
miıı. fakat o huhranlr <lenede hu pa· 
ra t.-<larik olunama<lı~ından. hin:mm 
nl<Ju:;n J:ihi bırakılması tf'rcih Pılil,.
rek. mtl\'ııkkat dive yapılan llaray, ınii· 
ebhe<l <lf'~ilse hilr. son S?:iinlere kaılıtr 
beka hulmu~tur. Rir bakıma lv·kasını 
"kara ruma'•ya horçln olan "Rotun· 
de". "ktzıl cuma.'da fenaya uğramı.,.
tır!. 

'·Rotumle". mimari tarzı itiharivl.
hu'lmİvf'ti ilk hakışt:> ı?;(ize çarpan hi
nalardanclır. E ast. fntiliz ~emi mii· 
hendi i kot Russel ortaya ahnı<1hr. 
Onun \'f'r<li~i fikri Eeki11en,liren ~lıi
"'· mimar Haf,.na,·er "" Fn~crt çiz· 
mi .. fe,., Mna,·r ima etmi•lPrdir. 

Ru ~rr2i cıaravınm k11rnlm::ı , irir1. 
!.! ı ma .. ıcı 1870 larilıirnlf' P.radA sıırlır 
olmucı. iki ııı.•nP cıonra incın:ıtsı h::ı .. lıuı
rın-tır.'Riflrn.,sa k11hl1 "nin hiı·imi "iik
tt>lrr \'8PTJ.rınc:ma \'O) armı~tır: ''~f'p1· 
ivevP ..,; hrn:ıo:h·n ... sıhaiııru m11 anrlı

ı·ı~·or?'' hıı ''"'ıla lıir f"lom niiktPlrr. 
o ısııı1ımlar \ İ• ..... a ...... ı,;ıinılr .. ,k .. ,k 
":-ır(ol11narıık . 11 inn ''lllııt inı:a ıra.:m
''"· , ..... " .. : . ... : :ı,. e~l,.ncf' me' zuu ır~
ki 1 t><I h·orıl 11 ' 

] ma\'ı l H İ~ •1r ""rgİ•• ;., kü~ııt 
•ne:-rıcimi J.i:r.,,.,l 1 rnnarf''"r li'rnn~m a 
Jnuf tarnfından irra "''ilmi-;tir. l\ii
tlln ı:ı1tr"" ırırnı;unları. Viva11a r 1<ah:r:. 
harfrlf"n ~rlmicı tımmmı İm"lar. hıı 
mc~rime i~tirak f'tmi~tir. Hariçtrn 
iergİyİ ziyarete gelenlerden en ziyade 

1 - 1873 larlhlnde açılan beynclmllcl Viyana sergisinin umum! dlreltUSrU 
Dr. Vilhelm Fr.ıyher r.,ı: Şvarts _ Zenbron. 

2 - Sonn>1an sergi binasında. numaralar yapan me~hur Barnum ve Beyll 
sirkinin o ~ı:ın ba.sıln.ı,ı prograını; Uzcrlnde, bu iki sirk sahlblnln resimlcri. 

3 - Sergiyi ziyaret el'len İran Şahı Naınreddln. 
4 - Açılış gUnU ol'Ul 1 l!nyur 1873 ıle "Rotunde., denilen sergi sarayı. 
r; - O btna·la son:-aılan A!ril<n sergisi açan ve orada ölen Alim ve k!§if Or. 

Emil Holule. 
6 - Viyam~ dünyıı s~rgisl binasının uzaktan görllnil§U. 
7 - Hnrl.;te:. sergi~ 1 ziyarete gelen kadınların en güzeli sayılan ve sergiyi 

g6lgcde bırnkt:~ı ortayı~ rtılan Leydi Dadll. 

dikkat uynmlıraıı. İran Şahı Na-ıred· 
tlin olmııştıır. Kıızn ıleri indrn yapıl
mış kalpağı iizcrinde ta,.ıdığı eın;:;al· 
F.İ7. mürevher. k1' ılcinılnr .,açtıkça Vi
yanalılar ondaıı güz ayıraıııanıı )ar 'e 
hiitün Yh·ana huyuna hundan balı et· 
ıni~tir. Diğer taraftan ~ erı;i scıır::-i lıa
ri!;len Viynnayı zi\'arete gelen rn ~ii
zel kaclm olarak tanınan bir İngiliz 
Ari"tokratı, Ltıvıli Dadli de. giizclli· 
liğinin yam ıra, ta:.ıdığı miİl'C'\ herin 
c~ izliğilc lıcmen hemen raNsıreddin 

aSlı derer.e;;İnıle alnka uvanclırnıaktan 
g~ri kalmamı tır. Haua: hıı güzel 1n
giliz kadının ıniice\ lıeriniıı, Mitün ser 
giden ılalıa giiz alıcı oldu~umı süyli
yenler bile hnlunmu tur. Hu ınüliılın
zanm, serginin umumi <lircktiirii, Se
fir ve Ha mii,a' ir Dr. Villıelın Baron 
Fon ş, art· - Zenbomu rencicle et
mek mak adivle ortava atılıp atılma· 
<lığı. ·ahııcl o maksadla ortaya atılma· 
mı~ ol a hile o netireye varıp varma· 
ılığı belli değildir! Herhalde rcnehi 
zi ·aretçiler. o ene Vi, an alla kcnılile
rinılen çok h:ılı-r!:frmi~lerılir. 

Yukarırla i-arct l'll
0

i!iıniz 110
1 lalar

dan umu lan karı J?etinııiven 'c h111n1n 
la hrraher hiitiin ıliinnırln ılill erdt' clo· 
la~~m sr.r'!i k:ıpnntlıktan hir zaın:ın sou 
ra. hu fl:l.:l metre vük f' 1di~incle kuh· 
ht"li 'C ~ınrt ~enii: a' inin saray hir a
"alık nt ı:erf!',.j olnrak knllaıırlını•. son 
ra fivnkPr arn1lalan ara,,ınılnki vnrı~
lnrn 'e lcö""'' '':trı·•:•rmıı tnlıc;~ı;: rtlil· 
rııi,,tir. Tal1ii hu im uı;ta !'"tlcre ze· 
nıin katınm bir kı mı 'e hilhn .. t-a lıo
lii İ·r varaynr ! 

l 8i9 ~ene inıle, hıırada dfün nca 
'\'liyagara kahramaııı'' di) e anılan hir 
tel f'anıhazı. lıiinf'r1 tr'ni ortaya ko)
nnı,tıır. Kendi ine ''Nivagııra kahra· 
ınan ı•• denilmesinin ehe.bi, meşhur 
§clile üstünden telle geçmeği ba§amıa 

sıdır. Sonra maruf Afrika kaısifi A
' ıt"tnryalı alim Dr. !Emil Holuh. ı:ıcya· 
hattan cliinü~iinde huracla Afrikaclan 
getirtli~i ekzotik ;eyleri leııhir etmiş
tir. Bu Afrika alim ve kaşifi, ''Rotun· 
de" miidürüniin ktzlarmdan birinin 
kor";' dı. Kendiı"i, hu ı;er~i hinaı:mda 
iilnıü 'f" crnazesi merasiınle oradan 
kal<hnlınıııtır. 

188:) 8r.nesinde. A lek;:anıler Girar
di, sonradan mcşlııır olan 'e biitün 
Yiyanada a~ızılan ağıza ılola~an Fiya
ker araha sarkı ı'•nr, ilk defa burada 
unmnıa üyleıniş, ~iddctle alkı.,.lanmış 
tır. Bundan iki sene sonra da, hura ı. 
muazzıırıı hir ilkhalıar ~eııli~ine ı:alıne 
olınu tur. Giizt>l hu in lari~ le tnnm
mr.;; Prenı-es Pavline i\f Pll<'rnih. hu 
ı.ı>nliği tertİJl etmi~ 'e ~enlik 100.000 
ki.:ıinin ic:tirakide ı:f'nenin f'll tantn
nalr lıiıdiıSe i olarak hir!:ok ki-;iyi ala
kal~nıl ırım!"tır. 

~ 

Şimdi ·aıınn ".Rotuııde·• h:na!"ııı-

ılan , r.aıııan zıı11an hirrok hü\'iik ~f'r;!;İ
niıı nc1lnıa~ı ı:uretivlı•. gitı:dtlf' dainıi 
"r~i nhra~ fa,·clıılan•hnı~tTr. Buraıla, 

Vrfoılırl Vı•lialııl Rııılolf. akisler hr 
raı..:aıı "Bıı ':<'lıirılrn hir ı~ıl;; deni:ı:i f'f· 

rafa vnvıl-..m '.'' .;;r,Jerivlc h'r rlckırik 
H'l""

0 ini ıwlı:;ı rrihi, 189:? scncsimlc ı1~ M 1' r ,.. 
lwn1,.l111ilpl mu-iki 'e tiyatro ı:ıerj?İ i-
nin açıltlı~ı ,·er. J?Cne hu "Rotnn<lr .. 
ılir. O ıra,l:ı hrıotekar Snıctananın 
'·~atılmış (;elin'' i.:;inıli ıne~lnır nmfr 
ki ı>~cri. ilk ,fı>fa hııra<la teımil olun
ınu .. ·ur. Daha cıonraları 1898 tarilıin
ılr r lllflarator Fran .. oYa J OZf'fin yılcHi· 
niiıııihii te-it sergi.:;i, av !'CYgiıı:i \'C Ad 
riy:ıtik ergi;;i hep hıı ara' ın ilk kuca· 
~mrta açı lan .. er~iierılemlir. 

Ha~enbek sirki. lıa-,·yanlarmı hu 
ninaılR nlıaliye p;Ö~lf'r<li~i ı:ı:ihi hiitiin 
'lünyaca hilincn en hiiyük Amerikan 

~Sonu: Sa. 11 Sii.. 3) 

Altın arayıcı; sevda la ilişiğini 
kesmeli!? 

Bu, Amerikada altın ararken 
batımdan geçen bir maceranın h\. 
kayesidir ! O zaman, altın pefinde 
hırsla dolafıyordum. Gerçi altını 
kürek kürek toplıyacak kadar bol 
bulmadıkıa da, ben ve h<"Aka 29 
kiıiden bir kaçımız az, çok bir fey. 
ler ele geçirdik. Defineyi pesten. 
kerani barakalarda saklamak, 
mümkün değildi. Fakat, tefimiz 
Sol kaptan, saklıyacak emin bir 
yer temin etti. 

Günün birinde, gerek kaptan, 
gerek ben, ele geçirdiğimiz altına 
kanaat ederek, üst yanını haıka a· 
rayıcılara bırakmak karariyle, 
memleketimize dönmeğe hazırlan 
dık. Lakin tam o sırada kararga
hımıza 2 yabancı gelince, hareke· 
timizi geciktirdik. 

Yeni gelenlerle önceleri İyi ge· 
çiniyorduk. Fakat fazlaca içki içil
diği bir gece, kavgaya tututtuk 
Bunlardan, biri, Sol kaptana dir
sek vurunca, o aralık kadehi ağzı· 
na götürmüt bulunan kaptan bir
denbire o kadar fazla miktarda 
şarap yuttu, ki adamcağız, az kal· 
dı boğuluyordu. Bundan dolayı 
kızdı, sövüp saydı. 

- Hey, sesini kes, zırlama! 
İki yabancıdan biri böyle deyin· 

ce, kaptan, gözlerini ona dikti, a
ğır bir el hareketiyle rovelverini 
çekti. 

ihtarda bulunan yabancı, ıakin 
bir tavırla: 

- Sok rovelverini cebine, dedi, 
sana ihtarım, küfürlerinden incin
diğim den dolayı değil! Yanımda
ki böyle üstü açık lakırdılar işit .. 
meğe alıtık olmadığından! 

Elindeki piposiyle, arkadaşını 
gösterince, herkes hayrette kald1. 
O zamana kadar esirgenen bir dik 
katle bakınca, yanındakinin erkek 
değil. kadın olduğu anlaııldı. Gü
zel bir kız! Sol kaptan, derhal f&P 
ka!ını çıkarıp, mazur görmesini 
rica etti. Biz de odadan çıkmağı 
muvafık bdarak uzaklaıtık. He
pimizin utancımızdan kızarmıf -
tık! 

Bu iki yabancı, baba ile kızır 
dı. Babası altın aramakla uğraşır~ 
ken, kız onun akıama dönünce ra
hat etmesi için icap eden itleri gÖ· 
rüyordu. 

Sol kaptan, bu kızın kendisine 
layık olduğu kanaatini hemence
cik benimsedi. Onu daima biz
den uzakta tutma~ı gözetti. Bi·ı 
de öfkelendik. Hele ben! Klz, 
gün günden daha ziyade hoıuma 
gidiyordu. 

Aradan birkaç gün geçtikten 
sonra. Sol kaptan, beni tehdit et
ti 

- Silaı. senin hakkında hayır
lı olan nedir, biliyor musun? Bu 
,Iu)iya Hermanın etrafında dolaş
mamak! 
B~n de, şövle mukabele ettim: 
- Eğer altın arayıcılar karar

srnhındakilerden bir delikanlının 
bu kızla evlenmesi nasip olacak
sa, o delikanlı benim ! 

Sol. sustu. Sonra: 
- Eğer bunu :;öyleyen senden 

başka birisi ol:~ydı, dedi, çoktan 
bir kursun la kafasını delerdim ! 

Kapt~n, teryüzüne yürüdü! 

Çok geçmeden, Juliya ile işi İ· 
lerlettim. Kız, beni sevdiğini iti
raf etti. Bu da bana yeterdi. Ci
ciip kı.ptana vaziyei:i anlaitım. Sii
kiinetle dinledi. 

- Benim yüzümden burada kan 
akmıyacak. Hele öteki delikanh· 
ları atlatalım da, ıen muradına e. 

rersin. itidalini muhafaza et, Silf 
Akıamlan kız benimle konuttu' 

ğu müddetçe, mesele yoktu. Fak.ı 
ba!k~Iarına dönerek konuımuJ11S 
devam etti mi, hiddete kapılıyor" 
dum. 

Bir akıam, kendisine topladf' 
ğım altını alıp Sandi Gıilşü terkr 
deceğimi söyliyerek, benimle bit' 
likte gelmesini ve karım olmaıııd 
teklif ettim. Şu cevabı verdi: 

- Babama sor! 
Babasını ziyaret ettim ve dah• 

söze baılarken, ihtarla kartılar 
trm. Teklifsizce kızın ismini ıöY
leyişime, kızdı. Ondan, mutat ef... 
kahla bahsedilmesini iıtiyord.,.. 
Y almz babası, kızından sadece ir 
miyle bahsedebilirdi! 

- Kızınızdan böyle teklifıiiScl 
bahsetmekle, saygısız davranıııa
dım. Çünkü, ona karım olmuınf 
teklif etmif bulunuyorum. O d• 
işin hallini sizin muvaf akatiniı• 
bıraktı. 

İhtiyar, bağırdı: • 
- Şeytan götürsün seni, deli" 

kanlı! Juliya, senin karın olaca~ 
ha? Siz, burada öbeklenen del • 
kanlılar, benim kendiniz için 111' 
ter döktüğümü sanıyorsunuz? g, .. 
zıma layıl· olan koca, ya Nevyofl" 
kun en seçme centilmenleri, ya ~· 
bir İngiliz Lordu ve yahut ta bit 
Alman kontu olabilir! Haydi, ~ 
kalım, çek arabanı! 

Kızın babası, rovelverine el.~~ 
tı. Beııiın, müa.takbel kaynaUJP 
farzettiğim babacan, kabada~ 
laftı! ... -

Müteakip günlerde kararı~Iİ 
öyle tatsızlaştı ki! Bir hır, gürdilt 
gidiyor, hiç yoktan gürültü, pat'; 
dı çıkıyorı.!u. Ben, b·kmıttım. D d 
•iindüğm yalnız bir !ey vardı; 
da bir an evvel buradan uzaklat
mak ! Juliyayı da ikna etmi!tu:; 
Kız, beni o kadar seviyordu, •tJA 
babası ra:u olıun, olma11n pef!..: 
sıra gel;nekten çekinmiyecekti. ~ 
rarla~tı' dık, üç gün ıonra, k--~= 
gi.htan ynnm mil uzakta bulur• · 
kaçacaktık! 

Son ~k§&m, Juliya banco ~~ 
farkı söy!er ken, bütün öteki ı,ud.,, 
Ja delik;\talr?ann avanak avanak us" 
rıtııların~ fçin için gülüyord ,, 
Ahmaklar, olup bitmekte olan :ı., 
yin hiç farkına vara~am!tl•~ 
Hatta Sol kaptan da, hıç bır 

1
_., 

çakmamıştı. Hem de bana o ,,ı 
vadine rağmen, aklı, fikri ve ~ 1, 
hala kızdaydı. Onun tatlı ıet•!.., 
söylediği bütün sevgi !arkı1-ll"' 
kendisi için söylediğini aanıP, fi' 
lııacak kadar gafildi. Budal~ 

Geceyarııı, altın dolu hey 
1 

., 
yüklenerek, karargahtan u•"ftd 
sul çıkıp. sözlettiğimiz yere do ıı-' 
yollandım. Her taraf, zifiri tstf' 
ranhktı. Bu da kaçıfı kolayı.t 
cıroloynayordu. . ~ 

Sö:zlettiğimiz yerde, Jubya, ff! 
lılıkların siperinde göründü. J'l.r' 
kat, ayni zamanda da ihtiyar I dı' 
manın sesi, kulaklarımda çın • 

- Eller yukarı! ~ 
Batka ne yapabilirdim ki1 ~

kına uğratmıt~ım. Fakat, )cı~d' 
barit bir tavırla.. gülüııue~boiW 
Yoksa, pusuya mı dütiil'll 
t .. ., t 
um.. d 
Babası, kumanda ediyor " 
- Kızım, ipi getir! ,.Jdı 
Kız, ipi uzatarak rovelv~•"' 

ve babası, benim elleriml~.dd•~ 
rımı ıımııkı bağladığı aıu 
rovelveri göğsüme dayadı. yi .-" 

ihtiyar, altın dolu heybe etti' 1 

lasırt ederken, benimle al•Y.. d 
(Sonu: Sa. 11 SU. .. 
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Türk dili, Dillerin en zenginidir 
Dil Bayramı münasehetile 

rilir:ııe - ki Türk buna lüzum gör 
memi1tir - (ckult) §ekli meydana 
çıkar. Okuğturmak; bu k ı'i mcde 
de, uzun tahlil ve izahı hir t.:rafa bı 
rakarak ve sadece (ğ) nin (1) ola 
bileceğini hatırlatarak, ( okultur + 
mak) şeklini ve nihayet (kultura) 
sözünün kendi•ini bulmuş oluruz. 

lbrahim Necmi Dilmen güneş • dil teorisini 
ve elde edilen muvaffakıyetleri anlattı 

Türkçede (kultunnak), kültür 

Teorinin asıl 
hedefi nedir? 

Bugün Dil Bayramıdır. 
Türkler için dil bayramı, büyük 

bir milli bayramdır. 
Kutlu olsun. Bir takm1 dünya bil 

ginleri ırk dil arasında münase 
bet aramak veya aramamak husu 
sunda ne d~rlerse desinler Türkleı 
ce dil, milliyetin silinmez bir dam 
gasıdır. Tiirkler, beter hayatının 
hangi çağında olursa olsun, nerele 
re gitmişler ve nerelerde yerleşmiş 
lerse kültürlerini ve kültiirel dilleri 
ni de birlikte götüımüşler ve orala 
ra yaymışlardır. · 

PJehistuvar ve histuvar çağların 
da na yurttan aynlarak başka diyar 
lara göçmüt olan Tiirklerin bugün 
baıka batka adlar almış dillerinde 
bile, Tiirk dilinin izleri canlı olarak 
yaşamaktadır. Bu izleri yeni Tiirk 
Dil teo;isinin ışıkları altmda bugiin 
i\Çlk olarak görüyoruz. 

Dil bayramının 26 eylüle düşme 
sinin sebebi, bundan 5 yıl önce, 
1932 de, Birinci Türk Dil Kurulta 
ymm bu tarihte toplanmış olması 
dır. 

Türk inkılap tarihinde bu toplan 
tının manası, çok büyüktür. Çünkii, 

klasik dilciler bile büyük bir alaka 
ile bu meseleyi tetkik ihtiyacını duy 
duklarını söylediler. inkılapç ı ruh 
taşıyan bir çok dilciler de teoriyi 
doğrudan doğruya kabul ettiklerini 
bildirmekte tereddüt etmediler. 
"Güne~ - Dil Teorisi,. kısa bir görü 
~ün zanedileceği gibi, yalnız dili 
ınizin muhtaç olduğu bir takım keli 
:nelerin Türk aslından ıI~ldiğini gös 
termelr Rayesile ortaya konmuş de 
ğildir. Teorinin asıl hedefi, Türkçe 
nin kültür dillerinin ana kaynağı ol 
duğunu meydana çıkarmaktır. 

Orta Asyada ilk neolitik ve ma 
.fon medeniyetlerini yaratan dedele Dil Kurultayında tarihi bir fuJlıra. 

29 Ey1öl Dil bayramı mll.nuebetile Dil 

Kurumıt ~a genel 1ekreter lbrahfm Necml 

Dilmen, dUn a.k§am radyoda, pyanı dikkat 

ve çok mUhlın bir aöylev verdlH Okuyucula. 
rımız, hatibin dllfmlzdekl zengtnlfle temas 

eden vo Günq • Dil teorlalnlıı muvatfakyel:.. 

lerlnl anlatan bu .eöylevlnde, bir b&Jdkatln 

l§ıklannı bulundukları kadar dil çalqmal&. 

rında ,yapılmıf ve gelecek ctınıerde yapılacak 

Jşlerln de vazıh bir bill.nçoawıu görecekler. 

dir, 

tatüa.kün Dil bayramından da da 
ha çok evvel görmüş, bulmuş ve ya 
kın muhitine anlatmı§ olduğu yük 
sek hakikat, geniş ıtıklarınr, bu 
top11'nhda etrafa saçmağa başlamı~ 
br. Biiyük Önderimiz, daha 19 28 
de dilin Türk milliyetinde yüksek 
yüksek önemini takdir etmiş, alfabe 
inkılabını yaratmııtr. Yeni alfabe, 
Türk dilinin durumunu gözönüne 
koyan ilk l§tk olmu§tur. Bu ışığın al 
tmda dilimizin nasıl derin bir var 
hk haznesi olduğunu anlamağa yol 
açılmıştır. 

flti iil.· Şı'f il.:illci Dil l(urultnym"cla Kurum gf'nel 
ı;r./.,.,•tcti lbnılıim Necmi D:lmcrulcn izahnı ulıyorlar~ 

___ ...;. ________________________________ , 

lbrahim Necmi Dilmen, bu 
dil inlalibma güzel bir bakıtı ih 
tiva eden bu mukaddemeden aon 
ra Atatürkün nur ve hakikati 
uçan dehumm tarihi üzerinde 
durduğunu söylemit ve izahati 

n !! ~'.l tekilde devam etmiıtir: 

Türk Dilinin i1mi olarak anali 
zi neticesinde bugün artık ana 

dilimizin Hind - Avrupa dillerin 
:len ve ıemitik dillerden bamha§ka 
bir dil olmadrğı, Türkçenin bütiin 
kültür dilerinin ana kaynağJ olduğu 
lahit olmuıtur. Bu büyük hakikati 
Ortaya koyan Türk Dil tezi, "Güneş 
:-Dil T corisi,. adım taşımaktadır. 
Ancak iki yıldanberi üzerinde cal1 
tılmağa ~lanlmış olan Tiirk Dil 
1" eoriıi, bu kısa zaman :çinde umul 
lllaz muvaffakıyetler göstermiştir. 

•tık adım olarak "Güneş - Dil 
~riıi.,, gazetelerin değerli gayret 
enle makaleler şeklinde ortaya kon 

llluttu .1936 yılı baslarında Anka 
tada açılan Tarih - Dil - Coğraf 
~ fakültesinde bu teori, Türk Dil 
~~~.,.isi derslerinin mihveri oldu. Fa 
.ulteye devam eden bir çok Pencle 

tı bu teoriyi benimsediler. lclerln 
d~n teoriyi tatbikte muvaffakıyet 
tosterip müs::obakalarda mükafat . 
-Lanlar da çıktı. 

Ceçen yıl Üçüncü Tiirk Dil Kı· 
tlılblyında Güneş - Dil T eoris;, 
~ ve Kurultaya davet edilen 
.-\ l>iTP,"inleri ahı~d~n bütün 
J.r ~lı ~~ As~·.a:~ bı.l~ınlere ve on 
tııla '9'antasiyle .. butun. ıl!m dünyaama 

tıldı. Henuz tconY.J Y.eni tamY.an 

rimiz Türkler, bu medeniyetleri in 
dus vadisine, Ön Asyaya, Avrupaya 
Ege ve Akdeniz sahillerine, Pasifik 
denizi adalarına ve Amerikaya, vel 
hasıl biitün yeryüzüne götürdükleri 
sırada, bu medeniyetin lisanı olan 
dillerin de birlikte götürmüşlerdir. iş 
te bundan dolayıdır ki kültür ~ıyan 
dillerin hepsinde Türk dili izlerini 
buluyoruz. Yalnız, Sümer, Eti Et 
rüsk gibi Türk dili olduğu ortaya çı 
kan dillerde değil , 1lkçağın kültürü 
nü temsi leden Zent, Sanskrit, Ara 
mi. Süryani, İbrani, Kendani, Asuri. 
Eski Yunan, Eski Latin ... dilleriyle 
Kelt, Lituan, Eski Cermen lehçeleri, 
ve bugiin yeryüzünde kültür taşı 
yan bütün lisanlar, hep ana Türk di 
linin birer lehçesi olarak görünüyor 
lar. "Amerika,, adının Amerigo 
Vespuçi denilen zatın isminden gel 
mediğin! Gignebairein Geographie 
Universelle'inde bile okuyoruz. Gua 
tamala yerlilerinin kullandıktan bu 
ismi, Yakut dili lugatindc Emerik 
şeklinde görüyoruz. 

Amerika sözü, bizi, oraya gidip 
isim verenlerin, Amur havzası sakin 
terinden "Amurık,, Türkleri oldu 
ğuna, lojik bir tarzda d~rhal intikal 
ettirir. Bunu takviye eden bir isim 
de Amerikadaki Yuka tan yarıma 
dasıdır. Bu ismi koyanların Yakut 
Tiirkleri olduğuna şüphe edilme 
melidir. 

Bugünkii medeni dillerde kültür 
anlamı taşıyan kelimelerden hangisi 
iizerinde dursak, Türk Dil Teorisi 
nin analiz sistemi. bize bu kelimenin 
ana Tiirk dilindeki asıhnı göster 
mektedir. Mesela bizzat .. kültür 
kelimesi böyledir. Bütün mede~i 
milletlerin. medeni insanların mü 
meyyiz vasfı olan (kültür - kul 
tur - kultura - kuldura) sozu, 
ızayri kabili red bir surette Türkçe 
dir. 

Bu kelimenin, •·Güne§ - Dil ,, 
teorisine göre tetkikinden Çtkan ori 
jinel hakikat ıudur: Batta bulunuP. 

dü§mÜş olan ana kök, şu manaları 
t~şır: ( 1) çokluk, çoğalma; (2) 

'parlaklık, zeka, bilgi. Bir de şu nok 
ta üzerinde durmalıyız. Kültür keli 
mesinde bulunan ( 1 ) konsonu o 
kunmaz (ğ) den değişmedir. ( 1) 
numara ile işaret ettiğimiz manaları 
yani çokluk ve çoğalmayı ifade e 
den Türkçe kelimeler §Unlardır : 

Ükül; Çağatay leh: esinde mec 
mu, yekun, kül manasına olarak 
Hiiyük Türk lugatinde yazılıdır. 

Eklemek teki ( ekel) in, ilave ço 
ğaltma manasına olduğu Kamusu 
Tiirkide bile görülür. 

''.?iraat etmek .. manasına olan 
(ekmek) teki (ekeğ),vesondaki {ğ) 
nin (L) ye değişmesiyle {ekel), 
"~ hububatın bir türlü ölcüsü olan 
(kile), nihayet bildiğimi~ ( ekinğ) 
kelimeleri de hep bunu teyid eder. 
Bu son kelimede ( ğ) analize edil 
miştir. Bütün bu kelimeler, kültür 
kelimesindeki (kül) sözünün bir 
tiirlü manalarını aydınlatan sözler 
dir. 

••Kültür .. sözündeki, akıl, zeka, 
bil~i gibi abstre manaların izahına 
gelince bu, ancak Türk dilini bil 
mekle kabil olur. 

Türkçede (ok) sözü, akıl, zeka 
demektir. (Büyük Türk Lugati 
"Uygur lehçesi., ) (okumak) taki 
( okuğ) kelimesini tetkik cdelım. 
Dikkat edilmelidir ki kelimenin &o 
nunda ( ğ) vardır. Tedris talim 
terbi} c yeri manalariyle kelimey; 

isimlendirmek için sona (ak) gelir 
ve kelime ( okuğak) ıeklini alır ve 
sonra (ğ) , telaffuz kanunu icabı 

olarak. (L) ye değişir ve kelime 
(okulak) olur; derece derece (k), 
(g), ve en nihayet vokaliyle bera 
her (ğ) düşerek kelime (okul) olur. 

Şimdi §U kelimeler dikkat ediniz: 

Okuit;. bw-adaki .(i}_, .(1) y_e ~v. 

mek) ve - Kırgız lehçesinde ay 
nen olduğu gibi - (kulduramak); 
"talim etmek, tedris etmek, terbiye 
etmek .. anlamlannadır. (Radlof i 
kinci cilt). 

O halde (kültür) aözü - ki tim 
di Türk imlasiyle yazılışında aon eki 
düşürüyoruz - "talim, tedris, ter 
biye .. ve bu faaliyetlerden çıkan 
"ilim, bilgi., demek olur. 

Görülüyor ki, bir kelimenin ne 
den dolayı şu veya bu manaya dela 
let ettiğini anlamak ve onun bütün 
kültür dilerindeki üremelerini bul 
mak hususlarında "Güne§ - Dil,, 
ölçüsünden başka bir ölçü, böyle 
bir muvaffakıyet göstermemiştir. 

Bu suretle Günet - Dil teori 
sinin, ehemmiyetini belirten ha 
tip gelecek çalıpa ydlarmc:la el 
de edilecek semerelerin ehemmi 
yetini liveden aonra sözüne fÖY 
le devam etmif tir: 
Güneş - Dil Teorisinin onu 

müze açtığı yeni ve geniş ufuk, dil 
çalı§malarmın baıka cepheleri üze 
rinde de işimizi kolaylaştırmakta 

dır. Dilimizde kullanılan bir takım 

terimler vardır ki, bunbr yabancı 

dillerden alınma kelimeler samlagel 
mektedir. Bunlardan bir takımı, 

herkesin bilip manasını anladığı 

"elektrik, metre, gram, otomobil, 
motör, telgraf, telefon, gramofon.,. 
gibi kelimelerdir. Bir takımı da yük 
sek ilim mefhumları anlatan ve ih 
tisasa taalluk eden fenni ve ilmi ta 
birlerdir. Bu gibi kelimeler üzerinde 

çalı1ılırken, bunlann ana Türk dili 
kaynağından geldiği tahakkuk eden 
lerini almamağa bir sebep yoktur. 
doğrudan doğruya halka hitap eden 
yazılarda, ilk ve orta ö~retim okul 
1armda okutulacak ders kitapların 

da, elden geldiği kadar~ herkesin 

kolaylıkla anlayabileceği açık, sade 
bir dil kullanmak esasını muhafaza 
ile beraber, bu gibi kelimeleri de 
kaynakları olan Türkçede kullan 
mak, dilimizin zenginliğini iade et 
mek maksadına hizmet edeceği mey 
dan dadır. 

işte bu esastan hareket ederek, 
bu yıl ilk ve orta öğretim terimlerin 
den matematik, zooloji, botanik, 
jeoloji, fizik ve kimya terimlerini 
Kültür bakanlığına sunduk. 

Önümüzdeki ders yılı içinde bu 
terimlerle ders okutmak ve kitap 
yazmak tecrübeleri yapacak öğret 
men ve vazrcıların alacakları netice 
ye göre bu terim listelerine mo tekil 
lt:ri verilecektir. Bir yancla nda diğer 
ilimlerin terimleri üzerinde çalqıla 
caktır. 

Türk dilinin zengin kelime varlık 
larını ortaya çıkarmak üzere önce 
basılmıt olan '( Tarama Dergili) 
nin eksiklerini tamamlamak ve yan 
lışlanm düzeltmekle beraber, o 
zamandanbcri elde edilen bqka by 
naklardaki kelimeleri de katarak ae 
nit bir (Türk lchçeai lugati) yap 
mak için program bazırlanınqtır. 
Şimdiye kadar tercüme edilen Türk 
lehçe lugatlerinden (Pekarski) nin 
(Yakut dili lugati). de banlmaia 
baılanmqtır. 

.Yurdun ller yerinde bütün Cll. 
verlerin yardımiyle yaptmlan halli 
ağzından söz derleme itinin verimi 
de bir (Derleme dergisi) nde top 

lanmq ve bir yandan hazırlanan kı 
ıımlar basıya verilerek. fimdiye ka 
dar 13 forması banlmqtır. 

Türk ilim varhğmm yükaeli bir 
tezahürü olarak toplanan ve dün 
sona eren, kırktan fazla yüksek Av 
nıpalı bilginlerin iftirakiyle Beynel 
milel bir toplantı tekli göeteren 1 
kinci Türk Tarih ~nırcsi üyelerine 
Türle Dil Kurumunun bir armağanı 
olarak Ebülgazi'nin '(Şecerci Tera 
kime) sinin Sovyet ilimler J\kade 
misinden alman fotokopisi be.stml 
dığı gibi, Kudatku Biliğ0

in Ferpna 
ve Mısır nüsbaJamun öa lotokopile 
ri basıya hazırlanmaktadır. 

Hüseyin KAmn Kadrinin '( Bü 
yük. Türk. lugati) nin eskiden hud 
mi§ olan iki cildinin alt tarafı da 
bastınlmaktadr. 

Türk milleti 1 Türk ~ri TürC 
dilcileri! 

Sözlerimi bitirıneden evvel Iİze 
şu hakikati bildinnelyim: 

Bugüne kadar, dünyada kültürel 
dl sahibi ola nbi11ctler ilimleri, ken 
di dillerinin orijinini bulamam!f}ar 
dır. Çünkü ba§vurd.uklan ve ilmi 
sandıklan yollar yanlqtır. Ne yam 
ki Türk dilcileri de yüksek giirdüJi 
Ieri, görmek itiyadiyle miraslandıli 
lan bu indi nazariyecilerin ileri sür 
düğü lojiksiz temellere sırt verdiler. 
Şimdi sizin memnun olacağınızı Ü 

mit ettiğim son sözümü söyliycce 
ğim: GünC§ - Dil T corisi, bir defa 
Türk alimlerince ve sonra da bütün 
dünya filoloğlarmca anlatılacaktır, 

kavranacaktır. Bu, ilmi bir zaruret 

tir. itte bundan sonra, Ankarada ku 
mlmu§ olan filoloji okulu prensiple 
rini bilmeyenler tam filolog olmak 
iddiasında bulunamayacaklardır. Bu 
hakikati Türk miletine ve bütün ci 
han alemine 'IÖylemckle mutlu 
yum. 

Bütün bu çahtmalan ve bunlar 
dan elde edilen yüksek neticeleri, 
hep Türk milli dehasını kendi yük 
sek varlığında toplayan Ulu Önder 
Atatürkün değer biçilmez iqatlarma 
borçluyuz. 

Bu kutlu bayram gününde ltencli 
sine Türk dilciliğinin sonwz eevgİ 
ve saygılariyle ıükranlannı aunar, 
Dil bayrammıızı candan plilclım 
kutlanm. - -
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Tefrika nnmarasl: 7 & Yazan: Felks Bavman 

il EKONONfi 

Milli mensucatın inkişafı için 
alınan yeni tetbirler 

Mektup, danseiti ve 
ev, arandı!? 

Amerikan Cum.I 
hurreisi nasıl 

·yetişti? 
Franklen Rozvelt'ln 

annesi anlat.yor 

Türkiyede yünlü mensucat Baniyi ı 
inin inki!lafı dolayisiyle yapağı istih 
salatımızın bu gidi_şe uygun olarak ıs 
lah edilmesi ve ince kumaş imaline 
müsait iplik yapılabilecek yapağı ve 
ren koyu cin~lerinin yetiştirilmesi lii 
zumu hissedilmi~ ve bu yolda tedbir 
ler alınmıştır. 

Yün mensucatımız her yıl artmak 
tadır. 1935 yılındaki imalat 1926 -
30 yıllarına nawrcm dört misli art 
mış bulunmakta idi. 193) yrlınde :ııe 
kiz milyon kıymetinde 2,700 ton i 
mal edilmistir. 

nin müstesna kürkleri teşhir cdilece 
ği gbii, diğer bir çok memleketlerin 
kiirk tacirlerinin malları da teşhir e 
dilmek üz.ere sergiye gönderilmiş o 
lacaktır. 

Verilen malumata göre, bu m\ina 
scbctle bir de münakasn açılacak. 70 
bini Cenubi Afrikadan, 1 O bini Efga 
nistandan olmak üzere 80 bin kürk 
imnline elverişli lran kuzu derisi pi 
ycısaya arzedilecektir. Çarls Flo dii tedavi cderıl 

doktorun ihbarı ii:crinc Şi
lwgo polis §e/i l'tlefrin Pön·i~, ı 
Ciymcnlerden llollisfo Karii· 
:ri Ros.<ıinin Diyrbom sokağın· 
daki crıinc yollıyor. Onl<tr da, 
bir çocuğun eline bir mel;tup 
1•crcrck. bunu llossiyc ver· 
mesini ıenhih ediyorlar. Ka
pıyı açan Rossi, u:::atıları mck· 
tubu alıyor, :ar/ ı yırtıyor tıc 
iı;inde yazılanları okumağn 
bCl§lıyor. Daluı arıca/~ bir sa
tır olmmu§tu, ki .• 

:. ve aradan daha ancak bir ıani 
ye geçmİ§ti ki .. Mektubu veren ço· 
cuk, ceketinin yakasından tutula· 
rak kenara itildi ve gayet sakin 
bir ıes, iıitildi: 

- Eller yuk&rı, Rosai ! 
Rossi, irkildi. Ka11ısma iki ya· 

hancı dikilmi,ti. Bir çift rovelver 
ağzı kendisine çevrilmişti. T ecrü· 
beli adam, ölümle karsı karşıya 
bulunduğunu hissetti. Evet, ölüm, 
kartısmda duruyordu. Hatta b;r 
milimetrelik kıpırdadı mı, gittiği 
gündü! 

Elindeki mektup, havada dan! 
ederek, y'ere düttü; Rosai iki elini 
birden yukarı kaldırmıJb ! 

- Evde senden bqka kimse 
var mı? 

Benzi ölü benzi gibi sapsarı ke· 
ııilen Rossi, Hollisin bu sualine 
karfı, kekeledi: 

- Hayır, benden bafka hiç kim 
ae yo,k ! Bizzat bakabilirsiniz! 

Hollis, di!lerini gıcırdattı: 
- Bakacağız, delikanlım! Sen 

dostça davran da önden yürümek 
lütfunda bulun! Sendeledin mi, 
yahut etraf ta bir şey kımıldadı mı 
veya bize oyun etmeğe kalkıttın 
mı .. Kendini ölmüt bil! Haydi, 
bakalım, §İmdi düt öne! :Ama ya· 
vaı ya vat yürüyeceksin; gayet ya· 
vaş! 

Rossi, döndü, sırtını memurlara 
çevirdi, iki eli havada, ağır ağır 
adım attı. Kavli, ihtiyata riayetle 
tabancasının namlusunu gangste· 
rin sırtına dayamı§tı. 

"-Yürü, yavrum, yürü.. Sal· 
lanmadan yürü!,, 

Böylece, gangsterle memurlar, 
gayet yakın olmak üzere biri ön· 
de, diğerleri arkada, bütün evi do· 
laıtılar. Üçünden hiçbiri ağız aç· 
mıyor, hiçbiri tek kelime söylemi· 
yordu. 

Bütün ev, sakindi. Ezici bir ıü· 
kiin, her tarafa hakimdi. Yuva, 
boıtu. Ku,, daha doğrusu kuflar, 
yuvadan uçmuı, misafirlerin vücu 
duna delalet edebilecek olan bii· 
tün izler silinmiıti ! 

Evin bodrum katından çatı anı.· 
sına kadar aranması bitince, Hol
lis. ev sahibini bir odaya soktu. 

- Otur şuraya da anlat! Düne 
kadar evinde misafir ~lanlar kim· 
lerdi? 

Rosai, Ciymenin bakıılarmda:1 
gözlerini kaçırdı. 

- Benim evimde hiç kimse mi· 
safir kalmadı!. 

- Hic misafirin yoklu, demek? 
- Yoktu! 
- O halde, düne kadar kimleri 

evinde misafir ettiğini ben sana 
söyliyeyim. Katilden ve dii!er ma· 
ceralardan dolayı aranan Floyd .. 
"Knıl saçlı .. Lovel ve .. Rişetti .. I 
Sen. bu isimleri ömründe hiç işit· 
medin, değil mi? Ha? 

Roaai, ürperdi. Buna rağmen de 
itirafa yanaşmadı: 

- Maalesef! dedi, bu isimle!'e 1 
bir kere gazetede rastlamııtım; 
ama bu haylazları tanımıyorum! 

- Ne? Tanımıyorsun bunları ha? 
- Hayır! 

Hollis, bu düpedüz inkar karşı
sında hiddetini açığa vurmadı. O, 
meslek hayatında dişini sıkmak, 
sabırlı davranmak lüzumunu öğ· 
renmişti. Bir zabıta memurunun 
sükunetini muhafaza etmesi, hid· 
dete kapılıp &fırı ve aykırı tiddet 
gÖ5terecek yerde hazımlı davra · 
nıp itidah elden bırakmaması, ge· 
rekti ! 

Sadece, canı sıkılmıt bir tavır
la: 

- Uzadı! dedi. Mevkufsunuz! 
Rossinin yanaklarına biraz kı

zıllık yayıldı. Fakat, bileklerine 
İncecik kelepçe geçirilirken ıük\r 
netini bozmadı. Eğer bu incecik 
kelepçe çelikten değil de gümü§ 
veya altından yapılmış olsadı, ıon 
derecede narin i•lenmiş bir bile
zikten ayırt edilemezdi! Fakat 
bunlar en iyi çeliktendi ve çeliği. 
rivayet edilenlere bakılırsa, en 
atındırıcı eğeye bile mukavemet 
gösterebilecek derecede sağlam· 
dı! 

Bu ~ırada Kavli kapının önüne 
çıkıp, orada bekliyen polis otomo· 
biline elile ip.ret etmiıti. Gelen 
memurlardan üçünü, evin içine 
yerlettirdi. Onlar, İçeride nöbetçi 
bırakılacaklardı ! 

- Kim içeriye girmek isterse, 
girsin. Lütfen. mani olmayın, k,h .. 
na bile dokunmayın. Fakat tekrar 
dı§arıya hiç kimseyi salıvermeyin. 
Girdikten sonra çıkmak iıtiyen, 
hatta Patagonya kralı olsa bile! 
Hatmetmeapla da, biz mutlaka fe· 
refmüsul isteriz! Buna nail olmak· 
tan vazgeçmiyeceğiz L 

Memurlar, selam çaktılar, nö· 
bet mevkiine yerleştiler. Hollis ile 
Kavli de Rossiyi sağlı, sollu arala· 
rına alıp, otomobile bindiler! 

Mevkuf, Şikago emniyet direk· 
törü Melvin Pörvisin karşısına çı· 
karılınca, onun şu suualile karşı· 
lattı: 

- Bize hiçbir §ey anlatmak ar 
zusunda değilsiniz, demek? 

Rossi, omuz ıilkti: 
- Ne anlatayım? Hiçbir ş~y 

bilmiyorum ki ! 
Şef, baş ile m~murlara işaret 

ederek, yapacakları ~eyi söyledi: 
- "Bengal ışıklı,, odaya sokup 

orada sorunuz. Kızgın güneş ışığı, 1 
haf ızaıınc!aki karanlık bulutları 
da~ıhr ! 

Rossi, bu sözü duyar duymaz 
müthiş bir korkuya kapıldı. Hol· 
!isle Kavli kollarına girerek götü· 
rürlerken, adımları geri geri gidi· j 
yordu! 

''Beyaz oda,, ya! Rossi, bu od~· ı 
ya dair türlü şeyler işitmiş bulunu· 
yordu. 1001 türlü mübalagal:ın· 
dmlmı~ leinndlar. efsaneler, ma
sallar ve korku edebiyatı hika;•e· 
leri. fıkrıları, men;ei "Beyaz oda,, 
ya İrca edilerek, "yeraltı dünyuı,. 
mensuplarınıtı endişe mevzuuna 
teşkil ediyordu. Bu son dercC'ed~ 1 
modern yer, bir "Beyaz cehcn 
nem,, di. Gangsterlerden bir kıs
bu odada sorguya çel<ilenlere aşı· ! 
rı derecede zal?mane ve kanuna 
aykırı işkenceler yapılc!ı~mdan 1 
bahs~diyorlardı. Bazıları, "Beyaz 1 
od:t,. da buz gibi soğuk suya, ha· 
zıları da bilaki~ fıkır fıkır kayn<lr , 
suy;t sokl•lan kimselerin, bany'> : 
tekneleri içerisinde zorla oturtul· 
duklarını iddia ederek, bir i!:rar 
vaki oluncaya kadar banyodan çı· 
kamamak zorunda kalındığını an· 
}attıklarına katıyorlardı! 

(Arkası ı.;ar) 

Bayan Rrm·el 

~1mrr.ikan cwuhurrei.~inin annr--si 
Bayarı Roosevelt bugün .Avrupada bir 
.~eyalıatte bulunuyor; bu miİtıa$Cl><'tfo 
Lir Frnmız gazete.<ıindc nc~rettiği bir 
mnknlecle 9ğlu lınkkındaki lıiıderini 
c;Ô r h· arılat maktadır: 

~Oğlumun doğduğu llyde Park•cJ ki 
ev o ı;ünclenberi hiç deifümemiştir .. 
o;o;luınun clo:;unı tarihj olan ] 882 kii-

D O 

mınusani"indenheri a} nı ~ekilde mu· 
haf aza edil mi~ olan bu evi 11er şene 

~ 

gider gezerim. 
Franklen (hngünkü cumlıurreİ!I) 

sarı hir çocuktu. Balhas"a elleri n 
yüzü, bir İngiliz tipinde olan baba mı 
anclınyordu. 

Üç ya~m<lanbeı·i bizimle hcraher 
Anupada ~eyalıatc çıkmı~tır. Bu . u· 

retle fran.;;ızrayı 'e alnıancayı gayet 
~ahuk ö~rendi. 

Be!I, a .. ıncla ikf'n haha .. ı nl<lı Frank· 
'!> • • 

lin'i, Va~lıington'a. cuınhurreij Cle· 
'elanıl'a ,.iiliirılii. Cuınlııırrei~. çocu

~ 

ğun ,,.açlarını ok-:a) ar:ık: 
"~aıın na .. ilıatinı ol .. un. ya' rnm, de· • 1 ,., 

mi~. cakın c·nmhurrl"ıS o ına. 

Bu iizün hi1.i111 için lıu~ünkii ma· 
na:-ı , e kıymetini tabii nnlar:-tnl7 ... 

J'rauklin cleııi1i ı;ok H·vcnJi. Biz ele 
onıı lınlırinli rnpınak j,-terdik. Yatak 
oda~mıla . . l..:ın~ola·•nm ha;urumla hir 

"erııi re·rni 'a~·llı. Czerine, kentliai §Öy 

" le nızıııı-:tı: 
" 1 rın<'mirı ÇinP gittiği grmi'' 
Rn rf' .. mİ , 186:! de Çine yaptı~nn 

"evahatin hatır:ı"ı olarak saklardık. O 
:-c~1e i~ icahı, (.:inde hulunan hahamı 
giirıne~e ~itmi-;tim. 

Japonya~dan en çok pamuklu men 
sucat, çini ve porselen mamulatıı 
camlar ve çocuk oyunı~akları ithal e 
dilmektedir . 

Kimyevi usu 1 le sebze . 
n1uhafnzası yasak 

edildi 
Fransız hükumeti tarafından görü 

len liizum Üzt'.~ıne yeni bir karama 
me neşredilmiştir . 

TUrk1~·e -·Japonya 
ticareti 

Bununla Fransa dahilinde kimye 
vı maiye batırılmış meyve ve seb 
zclcrin muhafazası kati surette ya 

Tiirkiye ile Japonya arasında tica sak edilr,ştir. 
ri anlaşma 193 7 yılı 27 mayıs günü Bu yasağa aykırı surette hareket 
.-\nkarada imza edilmiştir. edenler ~iddetle cez.alandırılacaklnr 

Japonyaya başlıca ihraç ettiğimiz dır. 
maddeleri afyon, tuz ve pamuk teş -
kil etmektedir. Bunlardan ba§ka tif 
tik, zeytinyağı ve tütiin dahi ihraç e 
dilmektedir. 

Fakat bu maddeler miihim bir ye 
kun tutmamaktadır. Japonyaya 937 
yılında 413,012 liralık afyon, yedi 
yiiz on iki bin 1 79 liralık pamuk, 
43,488 liralık tiftik, 38 bin liralık 
şark halısı 55,228 liralık zeytin yağı, 1 

11, t 3 liralık tütün ve sigara, 1 1, 163 
liralık palamut, 4,547 :iralık kitre, 
49,21 O liralık hurda bakır, 126,334 
liralık tuz, 43, 1 1 O liralık cıva ihraç 
edilmi~tir. 

Bununla beraber. fabrikalarımızın 
yapağı istihlaki istihsale nisbetle çok 
azdır. Yapılan bir hesaba göre fahri 
kalarımız dört milyon kilo yapa~ı İ§ 
lem ek tedirler. • 

Halbuki yinni milyon kilo yopağı 
istih,al edilmektedir. Yalnız yeni te 
sis edilen Kamgam fabrikasının sar 
fiyatı üç milyon kilo tahmin edilmek Avcı (hikayesine devam ederek) -
tedir. Memleketimizde ince yünlü O zaman hemen aılanın üzerine atıldıı11 

ve kuyruiunu kestim. 
mensucat sanayii ihtiyacı için dört _ Neden kafasını deiil de kuyruğu• 
milyon kilo ince, kumas ve iplik ima 
line müsait yapağı istihsal edilmekte 
dir. Bu ihtiyaç ileride on milyon kılo 
ya kadar yükseleceğinden vaziyet da 

nu? 
- Aılanan kalasını dıı.ba evvel ket" 

mitlerdi!. 

ha ziyade müşküll~mektedir. l§te ---
bunun içindir ki yapağı vaziyetinin 
ıslahına çalışılmaktadır. 

TUrklyede ne kadar 
koyun var? 

Tiirkofis tarafındC\n yapılan bir 
tetkike göre Türkiyede 93 1 yılında 
\ 1,762,343 adet muhtelif cins ko 
yun bulunmakta idi. Bu miktar 93 7 
yılında 16,446.666 adedini bulmuş 
tur. Yapılan tetkik le koyun cinsleri 
de hesap edilmiştir. Buna göre mev 
cudu en çok olan koyun ak karaman 
dır. 

3,526.162 adedtir. DiF-er koyun 
lı\rdan kıvırcık 1 ,285,877: dağlıç 1 
milyon 819,1506, kızıl karaman bir 
milyon 636,376 tane bulunmakta 
dır. 

TİYATRODA KUr k pazarı ,tı 
d d Kadın - Aman dürbünüm kınlınll 

30 eylülde Lon a a büyük bir 
ya?. 

kürk pazarı açılacaktır. Burada İn---------------
gilterenin en meşhur kürk tacirleri 

Onıl:ırı ... orıra Fraııkline lrnhn~ı on 
ıliirıliindi va" vılıliiniiıııiiıulc kiiçiik 

l.l·r ,:ırmr l;ecİi,:e etti. O ıarnana kadar ---
1
------d---I,---....;... 

curn ıurrei i Theo ore 'ooeevelt e 
kf'nıli-ine lıeıliyl' P-ılilen ,r.) lerfi<'n ne kalnıı~lt. U lus tiif l'~ı·. tH' Jıa,' ;1nat kolld .. ı-iyıınıma O~lum 1913 ele • yani 31 ya~ın•1a 
hıı kadar aliika giisterıneıni~ti. Bu ya· iken. Elcanor ile evlendi. Elf'anor ili' 
pur ona Fuıııly ko' unıln ilk denizrilik karıle~ çot'llkları idiler. Dii~iiıılerinin 
~porıı yapma~ın:ı ıla fır,..al Hrmi tir. 'f. Hoo:-f''\elt hir yortu giiııü olınaı;ını 

()~111111 lıeni f r.zla endi~eye dii-:iiren i"tedi. Çünkii. anc·ak o gün ''azifc!'İni 
lıir talı'a•ıa ılı·~ilıli. Yalım:. kiiçiikken ve i-:lerini hırakahiliyordu. 
ılalııt ıiYadc ,., el" hih üttü~iim icin hir O~lumun ondan nnra çok iyi ca· 
az lıast;ılıklı olınıı~ll;. Bıı yiizılen ı;ok lı~tı~ıru 'e niJıayct İ) i hir :ulanı oldn· 
hekim il:ir. para~ı 'erılik . 

1 
;!nnıı ih fü ehiliriııı. Hazan ılcrlcr ki, 

Mektrpte h~ıı l"!ı~kıırı hir talehe Frankliı~ Hooc:l'\'elt _i n,..ette hile an· 
olclıı~ıı ~ihi a~ nı zamanda i} i de hir nt>--iniıı fikirlerinden dı~arı çıkma) or. 
ı;pornı olılıı. Hallınki o~lııııı nınılııırrci~i diye ı.iya· 

rra•ıkJ:n J 9 rn;ıncla ikPn haba~l etle uğra nınk akJmı<Jan bile J;l'ÇlllCZ. 

(.Jo111~ Rt>o~eHlt) iilılii. f>undaıı eon· R .. n im ı;ihi İfleri erkeklere hırakı· 
raki taheil ve tnbiyesi hana \'C amcası. rım .•• ,, 

U . ?9 b' . cite~ lus gazetesı _ ırın 

rin Cumhuriyet bayramınd~ 
,. itibaren yeni makinesinde " 

biiyük hacimde basılncaktır. 

Her gün 12 sayfa 
d dl 

Ulus yeni şekil ve ka .... ~0bi.İ 
ile yalnız An karanın degı fkit 
tün Türkiyenin haber ve 

1 

gazete!i olacaktır. 

mııuu1111ııııınnı111ıııı.tt1ıııııı1ıuwı.ııııııııuılıwıllııııtıııı"ıı.ıı~ 



Hayvanlarda zeki 
Hayvanların insanlq.rdan üstün 
oldukları noktalar da varmış! . 

Köpeklerin koku alma.dereceleri 
ölçülebilecek 

Hay,·anlarm zekan meselesi öte· 
denheri insanların zihnini çok işır;al 
etmiş ve hunun üzerinde çok söz •üy· 
lenmiştir: Sanki, insan. yalnız .. konu· 
'an hayvan" olmak mazharivetini ken 
disine az bnlU\·or da hayvanların ze
lti olmasını ~ahul f"lmek istemiyor ,.e 
onları kı-kanıyor .• 

Fakat. şu muhakkaktır ki hayvan· 
lar da zeki tıahibidir ve bu hakikaten 
İnsanın haynnlan. kendisi bu cihet· 
len Ü$lÜn olmakla beraber. kıskanma• 
ıı hiç bir şekilde mani olamamakta· 
dır. 

Bazı hayvanlann zeki11 - hatta 
İnsanı hayrete dilşilre.-ek kadar zeki 
olmalan -bu,nin herkesin bildi~i bir 
~ydir. İnsan J?;ihi yemf"k yivt-n• fotoğ
raf çeken. elbise giyip çıkaran may
ttıunlardan az mı bahsedildi? Sahibi· 
ile sadık olan ve yaptı~ı bir iyiliği u• 
lıubmyarak ona mli!lkül zamanlannda 
Yardum dokunan köpeklerin hikayesi 
az mı anlatılmıştır?. F..tıki muharebe
lerde kale ır;ihi kullanılan fillerin ıe
ltası insanlara bile ~çmemiı midir?. 

Bununla beraber, haynnlann ze
katan ne dereceye kadar nnyor ,.e 
hangi noktadan sonra ileriye ~idemi· 
)erek bizim zek.imızdan ,;eri kalıyor. 
hu merak edilecek bir meseledir. Bu 
meselenin tetkiki ile ortaya çıkacak 
''aziyet bize hayvanların ıekiımm ma 
hiw•rlnl açık olarak ~ııterecektir. 

Hayvan zekbı fizerinde ıenelerce 
lPtkikat )·apmı, olan bir ilim vardığı 
rtt"tİcP.leri §U f!Uretlf! huliıa ediyot: 

''Hayvan hatırlar, düşünfip hüküm 
\·rrir ,.e hir neticeve ,·arır . ., 

İnsan 7.ekismdaki bathca eıaf!lar 
l)lan hu üç noktayı hav\'8nlard11 hııl· 
llıut olan ilimin hu tetkikleri hakika· 
t,.n çok alaka verici•lir. Şimdive kadar 
haynn zekiımdan bahıedilirkf"n nl· 
tırı zeki olarak tannvnıe olan haTI'an· 
lar mi.a11' Jtetirilirdi. Halhtıki, "har 
\·an nıhi·nt nılif"fl•t-ıeei"nin fahri 
"'ürliirti olan hu ilim - profesör 
ı\'f" Snplr. - tf"tkik,,.rini hf"r hayvan 
i:~ ... -;~~ .. yarmı~ ,.e hu neticeye var-
1tıı tır. 

'•htl ff ayvan•ar arasında 
tir a•em 

Prnf ef!nr divor ki: 
" Tetkiklt>rime h"~ladı~m1 zaman 

~~ iP bir noktatlan hareket ettim ki 
?erkes heni ilimde ihtilal vapmakla 
itham etti. Kimiıi benim fazla .ileri 
kittiğimi söyledi. Kimisi bu hareketi· 
ltıi JEarip buldu. 

''Yaptr~rm ,u idi: Hayvanlan tet· 
~ik etmek için. onları şimdive kadar 
~lisandan uzak yatamış olanlarından 
1tıithap ehnek ,.e terbiyeye batlamak. 
lıu suretle. hir ha' ,·anın hu t,.rhive,·i 
._asri kabul ettiiY'ni tetkik edehil~ek· 
ti " Ilı. 

uBu kararımı ,·erdikten eonra. o za 
lttana kadar de\'8m edf'celen ananeyi 
hlttım ve kendimi liıburatm·ardan 
~'nıhuhaneye atarak, ,·ahşi hay\'8nlar 
"°••ma girdim . ., 

Pro(,."4ir hundan 11onra baldr or
ltııtnlardan yeni ıetirilm:ş ,·ahşi hay
"•nlan - aslanları. fil'eri. vabani 
jtları. maymunları ... - hir araya tof'l· 
t-.:"or ,.e hf'n i ile ayn ayn u~ra~arak. 
~kiklerdf' buJunuvor. 
1 lf'tkik1Prİn•1,.,, ""1ıi;r neti~lf'rİ şöy 
' hulasa f'dehiliriz: 
1 lfay\'8nlard" hrr •fO•·den '""·,.f htr 
~tl~n 'ev ııe' kitllhiidir. Onun için. 
"t "• ile llP.\ kitahih·i hirihirinden ayırt 
~ ttıe\: Jazmıdır. Mel'eli. hir hnvanm 
ttı"1tı acıltııı zaman. vivf'r.ek ,ev ara· 
d '-ı, yiyecek hulduin yerde ikind 
~fa kamı acıktı~ı zaman ır;itmeai 11ev· 

lahiisinin tesiri iledir. 
Rir °k'f'mik uıı::ıt•ıimt7: ıı:aman ava-

Si. Tctc numara ynpan :::cf•i l>ir fil 

DisiMcl lmllanan maymrmlar 

ğa kalkan, !alta duran ,.e kemiği ken· 
disinden uzaklatınca onu o ' 'aziyette 
yürüyerek takip eden kö~k de bunu 
11evkitabii11inin tesiri ile yapar. Fakat 
hu lıart-kf"tİ kf'miği gösterdi~iniz za· 
man 11öyledii;iniz bir sözle tekrar e· 
•leneniz, elinizde kemik olma11& da, 
köpek yine aynı ,f!kilde Hila duracak
tır. Bu da onun hu harekete alııkan· 
ltiimı ıösterir. Rt"lki hunda da bir ze· 
kQ ita~ti bulunmaz. 

Fakat lıanaTtın o lf'lli itilince. e, .• 
,·elce hu sesle heraber kemiğin g(iı.te
rildiğini ve kemi~i almak için ayağa 
kalkma" lizmı,;eldi~'ni hatırlamaııı 
hatırat1ının kunetine deJil de~iJ mi· 
dir?. ' 

HAYVANl.l\Rf INSANLARDı\N 
ÜSTÜN OLOUCU NOKTA 

füta.t. ha\'\'anlımn imanlardan üs
tiin oldu~~ noktalar vardır. Bunlar
•lan hazııımı hilivoruz: Ktipeğin km
\'etJi koku alma. en uf ak bir ~rültü· 
yü işitme hususundaki mahareti meş· 
lıurdur. Fakat köpeğin koku almak
taki hassa111 yalnız kendisine tabiat ta
rafından verilmiş bir mazhariyet de· 

ğil, zekası ile ~lemi~ olduğu bir ma· 
haretidir. 

Me!eli, kendisine bir e,..y eöyle<liği
niz zaman yaptırdığınız - f arzedelim 
sepet ta~rttmlığınız - bir köpek ,.~r. 
Köpeğe bu emri gittikc;e alçalan bir 
ses~e ,·erdiğiniz zaman yine derhal ya· 
pacaktır. Sesinizi alçaltmakla denm 
edin, aynı uzaklıkta olan bir insanm 
duyamıyacağr derecede hafif eöyledi· 
ğiniz zaman bile köpeğin emrinizi ye· 
rine getirdiğini ır;öreceksiniz: 

Bunu belki, aynı hareketi arlia ar
kaya yapmağa alıştığı için, alışkanlık 
t('siri ile yapıyor, dersiniz. Kendinizi 
bn ~iipheden kurtarmak için, köpeği· 
nize emirlerinizi arka arkaya ,·erme· 
yin: f nııan kulağının İ§itemiyeceği de· 
recede lıafif"olarak söylediğinizi ara
dan bir müddet geçtikten ııonra, eöy 
leyin veya hir~n ıloğnıdan doğnıy: 
hu l1afinikte hir st"ıole hitap edin: kii· 
pr~inizin bu sesi duyduğunu ır;örece' 
l'İniz. 

KÖPEKLERiN KOKU ALMA DERE· 
CF.LERt ÖLÇÜLEBİLECEK 

K~peğin koku almaktaki me§hur 
maharetini bizzat tecrübe etmek iste
yen profeeör ,öyle bir tecrübe yapr 
yor: 

Kafur eüriilmü' bir değneği köpe
ğe koklatıyor ,.e sonra bir yere koyu· 
yor. Köpek oradan onu bulup alıyor. 
Daha sonra başka bir çubuğa daha az 
kafur sürüyor. Köpek ondaki kokuyu 
da alryor. Ru suretle kifunmun dere
ft-11i ır;ittik~f'. aıalıyor. Fakat köpek yi· 
ne kifurlu değnf'ği tayin etmekte mu
,.aff ak olm·or. 

A timin ,·ardı~ı nf'tİceye ıı;öre bazı 

köpeklf'r hir litr(' hin·ada bulunan bir 
mili~ramm he, yiizde hirine kadar li· 
funıvu hi" etmektedir. Razılan i~e 

hundan daha r~zlaımıı 'f')'8 azını his
sedebiliyor. 

Bundan sonra av kffpeklerinin ko· 
ku alma lıasaalan rnüshet bir ıuretle 
ölçülebilecek demek .. 
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Marlen Ditrih 
Pariste gazetecilerin büyük 
bir hatası ile karşılandı 

Birkaç ay evvel, yazı geçirmek için 
Amerikadan Avrupaya gelmiı olan sin~ 
ma yıldızı Marlen Ditrih ıimdi yine H\)
livuda dö~k üzere bulunuyor .. 

Viyanadan Pari&c gden Marlen Dit
rih, tabii büyük bir heyecanla karşıla
nıyor. Fakat, bu heyecanın tesiri ıle, 

büyük bir hata itleniyor: 
Ertesi sabah çıkan gazeteler Holivu

dun meıhur yıldızının Pariste oldugunu 
haber veriyorlar ve artistin, yanında 

daha genç bir kadınla beraber alınnuı 
bir resmini basıyorlar. Resmin altında 
da töyle yazılmıttır: 

"Marlen Ditrih ve kızı., 

Bu resme bakan evveli bira% pıırı
yor. Çünkü Maden Ditrihin küg:ik i>ir 
kızı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hat
ta, Lindberıin çocuğu haydutlar tara
fından kaçrnldıktan sonra Marlen Dit· 
rih kendi kızının da böyle bir hadiseye 
kurban olmasından kvrkmuıtu. Bina
enaleyh, Marlen Ditrihin kızı, herkesin 
bildiğine ıöre, fazla (azla 12-13 yaşında 
bulunacaktı. 

Halbuki, resimde, artistin sol tarafın. 
da ve lColuna ginniı olan genç kız en 
apğr 18 • 19 yaıtannda görünüyordu. 

Bunun beraber, bunun bir yanlıılıic 
olacağı lı:imaenin aklına gelmemiı. her 
keı kendi malCtmatınm eksik olduğu
nu zannederek gazetelerin yazdığına 

inanmııtı. 
Hakikaten, Marlen Ditrihin ya.'lln· 

dald biır kızı olduğunu kimse bilmiyor
sa bile bunun kendisinin ya kızı, ya kız: 
kardeıi olduğuna hükmederdi. 

Bu garip hidisenin karımnda herke
sin gözleri biraz durd!lğu gibi. Marlen 
Ditrihin de gözleri uplanıp kalıyor ve 
kızı hakkında yapılan bu yanlıılığa 
fena halde hiddetleniyor ve hiçbir ıe. 
kilde gazetecilere beyanat vermiyen o 
.uldltt Marlen Ditrib, Bu aef c.r kendi 
elile gazetelerin kapıamr çalarak, beya
natta bulunuyor: 
Di~r ki: 
- Bilseniz bu yanlıJlığa ne kadar 

kızdım. Fakat gazetelerin düıtüğü bu 

Marlen. 

halde yapacakları hakkında da diyoı: 

ki: 
- Amerikaya ~ider gitmez yeni bic 

mm çevirmeğe başlayacağrm. Film, İn• 
gilizce bir piyesten çevrilecek. İsmi 
"Göz yaılan olmayan Fransız,. dır. 

Mevzuu ıöyle ba§lıyor: 

"Fransadaki küçük bir kasabaya bıti 

kaç İngiliz genci geliyo.r ve orada Fran 
sızcayt öğrenmek için, yatatnağa baıh· 
~rlu. Ben onlara evimi kiraya veriyo
rum. 

"Bundan sonrasını aa fitm de sey
redersiniz. Yalnız ıunu söyliyeyim ki. 
benim bu filmde aldığım ev sahibi bic 
köylü kadın rolü çok hoşuma gitmek
tedir.,, 

hata beni, onlarla alay etmek fırsatını----------------

~:ı~:~ı:~ç~;'ti :r~ı zamanda o kadar rıG ü n 1 ü k J 
Benim kızım on iki yaıını henüz 6 ay RADYO 

~e~t~ir. Bu ıder benimle beraber ge-
tınnedım: -= Programı =- __ 

(Lozan) da okuyor ve bilhassa Fran· ôôLJ<: NEŞRİYATI: 
sızca öğreniyor. 

"Gazetelerde benimfc beraber resmi 
çıkan kadına gelince; bu benim bir ar· 
kadapmdır. Kendisi Rustur. Avustur 
yada tanıJtık, Parise beraber geldik.,, 

Bu suretle kendisile gö.Nfiilen Mar
len Ditrihin ağzından daha baıka -sır· 

tar da almak kabil oluyor. 

Marlen Ditrih Avusturyada sakin 
bir yaz geçirdikten 90nra şimdi, Pariı· 
te, bir müddet kalacağını ve tekrar A- i 
me.rikaya döneceğini söyliyor ve istık· ---- . 

12,30 l'IAkla Tllrk musikiai, 12,:ıo havadla, 
18,05 ınuhldi! plAk neırlyatı, 14,00 SO. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

18,80 plAkla dll!lll mualkl, 19,00 radyo fa. 
nllt komedi Aradaki, Kel Horoz ve unuttum 
20,00 Necmi ve arknadılan tarafından TUrk 
ınuslkhıl \'C halk ı;arkılan 20,30 Ömer RıT.& 
larafın•lan ara.bca söylev 20,45 lıılUzeyyen ve 
arkadl.§lan tarafından Türk mualldm. ve halle 
llarkıları (aa'lt ayarı) 21,1:5 ORKESTRA: 
22,15 ajanıı \'C borııa haberleri ve ertesi gU. 
nUn rrogramı. 22,3(1 piyano solo: Ferdi vOll 
Stat.ser tarafından 23,00 SON. 
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fJ iP "\\ I~ -- "=il ]Lf ----
Dünkü güreş müsabakaları 

l' edi ~üreşte de 'tunan
lılara qalip qeldik . 

-• ~--
Türk Yunan güreıçüeri bir arada 

ı • F 

Balkan güret müaabakalanna kika 40 saniyede Yaşar tuşla ga· 
iıtirak eden Yunanlılarla güreıçi- lip geldi. 
lerimiz dün saat on altıda Taksim iZZET - POLIHURANYOS 
atadyomunda heyecanlı güreş mü- 66 kiloda Kasımpaşa klübü gü-
aabakaları yaptılar. reJÇilerinden izzet ile Polihuran-

Stadyomda dört bine yakın ıe- yos güreştiler. Onuncu dakikada 
yirci vardı. Güre§çilerimiz ringe izzet Yunanlıyı yere attı belinden 
çıktıktan sonra kafile reisleri bi- tutup çevirdi ise de Yunanlı der
rer nutuk ıöyliyerek birbirlerine hal köprü kurarak tuştan kurtul· 
kupalar verdiler, sonra müsaba- du. Yunanlı bir yandan köprü de 
lar başladı. dururken bir yandan da eli ile 

EMİN • ıBlRIS izzetin ağzını kapıyordu. 
Hk güre§ 56 kiloda Emin ile Bi- İzzet çok bastırma.sına rağmen 

riı arasında idi. Kasımpaıa klü· tu, yapamadı. Yunanlı köpnuü ile 
bünden olan Emin ecnebilerle ilk bu tehlikeli vaziyetten kurtuldu. 
müsabakasını yapmasına rağmen izzet biraz ıonra Yunanlıyı yi
çok güzel gürete ba.ıladı. 1\1ri be- ne yere atıp 11 dakikada ıırbnı 
§İnci, diğeri altıncı dakikada oi- güzelce yere getirdi. 
ma.k üzere Yunanlıyı iki defa ka· SAiM - MARKOS 
fa kolla yere vurdu ise de bunlar 72 kiloda Saim ile Markoı gü· 
minder dıf ında olduğundan ıayıl- reştiler. Saim betinci dakikada 
madı. Minder içinde olsaydı ikisi r 

de mükemmel tu§tu. Yedinci 
dakika.da Emin yine Birisin kafo-
&ını kapmak isterken alta düştü 
iıe de bir dakika sonra gene aya
ğa kalktı. Bundan sonraki üç da· 
kika ayakta geçti. Hak~mlerden 
ikisi beraberlik puvam verdikle
rinden kura çekildi. Emin alta 
yattı. Biris bir §ey yapamadı. Ken
disi alta yattı. Emin üste geçince 
birkaç defa Biriıi ıalt6ya alıp ye
re vurdu. Mahir bir güre~çi olan 
Biris süratle dönerek bunlardan 
kurtuluyordu. 

ikinci dakikada Emin ,imdive 
kadar görülmemiı bir oyun tatbik 
etti. Yerde yatan Birisin kafa.sına 
ıol kolunu koyuyor, sağ elini ka.r
nının altından sokarak Birisi ba-
9ından geri çevirdi. Bu fevkalade 
oyunlardan Biris köprü ile kurtul· 
du. 

Üç dakika böyle bitti. iki güreş
çi dört dakika da ayakta güreşti· 
ler. Neticede Emin müttefikan pu
van hesabile galip geldi. 

YAŞAR • FlLlPlS 
61 kiloda Y &§&r ringe çıktr. Fi

l ip is iki defa çağrıldı. Biraz sonra. 
Yunanlı güreıçi de ringe çıktı. Ya· 
§ar. her zamanki gibi Yunanlının 
Eağ kolunu kavrayıp fırıl fırıl dön
dürdü. ikinci dakika.da bu oyunu 
ile Yunanlının belini kaptı ise de 
ikiıi de minder dıfına dü~tüler 
Ya!ar mütemadiyen atak güre~i· 
yor, bet dakika böyle bitti. 

Altıncı dakikada Yımanlıyı ye· 
re dütürdü ve onuncu dakikaya 
kadar birbiderine oyun yapama
dan gürettiler. Beraberlik ıay1<sı 
verilince kura çekildi. Y a9ar alla 
yattı. Filipiı bir fey yllpo.madı. 
Sonra Yaşar üıte çıktı. Yuna11lı 
birkaç favul yaparak belini tuttuı-
mak istemedi iıe de Ya~ar yerden 
Yunanlıyı belinden kavrayıp yere 
vurdu ve Yunanlının iki omur.ı 
yerde üç saniye kadar kaldı. 

Yunanlı ayakları havada bir 
müddet dt!rduktan so::ra vaziyeti· 
ni toplayabildi. Bu suret!c 14 d.4· 

) ' 

Y aQ§r rakibini yenerken 
Yunanlıyı yere düşürüp iki kolunu 
arkadan kavradı. Bastırıp döndü
rürken Yunanlı köprü ile kurtul
du. Fakat yedinci dakikada Saim 
Markoıun sırtını yere getirerek 
ringten indi. 

A. HÜSEYiN • KAMPAFLIS 
79 kiloda Ankaralı Hüseyin ile 

KampafJiı güreıtiler. Yunanlı gö
rülmemiş bir tekilde gürete ba~la
dı. Arada sırada Hüaeyine tokat 
yapıttırıyordu. 

Hakem kendisine ihtarda hulun 
mak mecburiyetinde kaldı. Yu
nanlı sille, tokat güreımeaine rağ
men altıncı: dakikada Hüaeyinin 
güzel bir bel kapmasile alta düş
tü. Ankaralı Hilıeyin çok ıakin 
bir surette güreıerek hakimiyeti 
ele aldı ve on dört dakikayı hakim 
bitirdi. 

Hibeyin ikinci on dakika.da da 
hakim gürererek p\lva.n he!ahile 
galip ilan edildi. 
VEF AKfS • MERSİNLi AHMET 

87 kiloda Merainli Ahmet ile 
Vefakiı ~ürettiler. Yunanlı ilk 
hamlede Merainliyi yere düşürdü. 
Fakat daima güler yüzle güreşen 
Merainli Ahmet pek çabuk ayağ~ 
kalktı. Mersinli bir sıklet yukarı 

Bir saat tayyare bombardımanı 
(Üstymıı 1 incide) 

24 eylül gecesi ile 25 eylül sabahın
da Yang - Tse sahillerinde Nankin i!e 
Şanghaym yarı yolunda kain ola kiang
yin üzerinden uçarak Çinlilerin bu mm
takada Yang - Tse üzerindeki müda
faa sistemlerini teşkil eden istihkam· 
lan ve sair tahkimat? müessir surette 
bombardım3n etmiştir. Tayyareler, aynı 
zamanda Yang - Tse'de demirlemi~ 

olan bir Çin kruvazörünü de bombar
dıman etmi§lerdir • 

Kruvazörde yangın ~ıkmıştır. 
Şimali Çinde Paotinge girmiş olan 

Japon kıtaatr, derhal §Chrin tathirine 
başlamışlar ve Japon ordusunun 25 ey
iJlde saat 14.40 da resmen Paotinge 
girmesini temin etmişler.dir. 

FRANSIZ FİLOSU KUMANDANI
NIN PROTESTOSU 

Şanghay, 26 (A. A.) - "Averu Can 
ton" Fransız vapuru, Honkong civarın
da geçen gün bir Japon harp gemisi ta 
rafından tevkif edilmiştir. Japon zabit
leri vapurda bulunmıyan bir yolcuyu 
aramak bahanesiyle vapura çıkmışlar

dır. Çin sahillerinin abluka edilmiş ot. 
masından ecnebi vapurların katiyen mil 
teessir edilmiyeceğine dair Japonyarun 
verdiği teminata rağmen bu Fransız 

vapurunun tevkif edilmesi fena kar~ılan 
tmştır. Uzak prktaki Fransız filosu 
kumandam keyfiyeti Japon amirali ne:ı: 
dinde protesto edecektir. 

ÇiNiN RUSYA 1LE GIZLt MUA
HEDESi YOK 

Cenevre, 20 (A. A.) - B. Litvinof, 
Havas ajansı muhabirine §U beyanatta 
bulunmu§tur: 

kumandanı prens F ushiminin dün l 
öğleden sonra kendi muhripleri ile 
Çinliler arasında Ouangtpou üzerin 
deki Nyki rıhtımın ıişgal etmekte bu 
lunan Çinli anasır arasında vukua ge 
len bir muharebede sol elinden yara 
lanmış olduğu haber verilmektedir. 

Prens, yarasına rağmen kumanda 
sına devam etmiştir. Kendisi bahriye 
erkanı harbiye reisi amiral Cushimi 
nin oğludur. 

Tokyo 26 (A. A.) -Domei ajan 
sı bildiriyor: 

Harbiyenezareti, Tiyençin - Po 
ukeou demir yolu boyunca harekat 
icra etmekte olan Japon kıtaatmm 
Esangtcheouya sekiz kilometre mesa 
fede kain Csichtiyi cumartesi günü 
saat onda zaptetmiş olduklarını ha 
her vermektedir. 
.Mareşal F engyuhsiang, takviye e 

edilmiş oldukları tahmin olunan şi 
mali Çindeki Çin kıtaatı ha§kuman 
danlığma tayin edilmiştir. 

Cenubi Çin cephesinde Hang 

Şanghay cephesinde Japon tayY3 
releri, dünkü seferlerine zeyil olarak 
bu eabah 1 1 de Tiyu boyundaki Çin 
k1taatı lle Chapei mmtakasındaki Çin 
kıtatmı bombardıman etmişlerdir. 

T sangtcheou yak ininde . cereyan 
etmiş olan muharebe esnasında Çin 
lilerin 2,200 maktul vermiş olduk.la 
rr bildirilmektedir. 

Japon kıtatr, Çin seddinin iç duva 
rını Lingkviden T aitchcoyua giden 
yol boyunca aşmışlar ve Chansi eya 
Jetinin merkezine girmişlerdir. Sim 
di Çin kıtaatını takip etmektedirler. 

-, 
Dok lor 

Hafız Ce ·':1 al 
LOKMAN RElUM 

Dohiliye Mütehauı-. 
Pazardan ba~k• gflnlerde l'lğ'ledeı:ı S<'or• 

ıı11&t 12.6 ta.o 8 va> kadar lstmıbulda oıvı>!I 

yolunda (104) aumanı.lı bwıwd kabtnesindo 
tıutaıarm.ı katnıı eder. Salı, cumartesi gUJJ 
len sabab ''9.!\-12·· saatleri tıa.klld tukaraY' 
ma.tıırustur. Muayenehane ve H teleto-o: 
l239R. Kışlık telefon: 21044. 

Kong mıntakasmda Japon harp ge 
mileri, deniz tayyareleri ile birlikte, ı!lla••-~6lllö~'z-Hme•k•l•miil1-••*"llı! 
bu sabah saat 1 O da Hainan adasının 
şimalinde kain Hoioudaki bataryala Dı • Şükrü Ertan 
rr bombardıman etmiştir. Bu botnbar Cağaloğlu Nuruc:-aroan1yc cad. No. 31 

drman neticesinde düşman, büyük (Cağaloflu Eczanesi yanında) 
zayiata uğramıştır. Telefon. 22566 

K• .... ıımm ................. ~ 

1 Propaganda servisi 
* ~ Satıyoruz Tokyodan gelen bazı haberler, Çin 

ile Sovyet Rusya arasında gizli bir mu· 
81. A.KSARAYDA Taşkasap Kuyt1'" 

lu sokak 5 NO.h ah~ap 3 oda 1 ta~lı1' 
l sofa 1 yemek odası küçük bir bahçe' 
yi havi hane satılıktu. Aynı adreii4' 
müracaat edihne!İ. 

ahede mevcut olduğundan bahsetmekte· ~Z - BULUNMA~ FIRSAT Şi§U 
dir. Bu haberler, hayal mahsulildilr ve ile Bom_onti arasında. çok i~~ yapıl
katiyen asıl ve esası yoktur. mış sekız odalı modern ve kubık k&.rgir 
IKf ÇfN GENERALi KURŞUNA ~atılıktır. 

DiZiLDi 1S ___ A_O_E_L_E_B_A_T_IL-l_K_H_A_N_E-- 11 - UCUZ SATILIK YALI - 01" 
Pekin, 26 (A. A.) - Pekin _ Han- Aksaray Langa. Sepetçi caddesf 59 kUdar Paşa limanı rıhtım boyunda rıb~ 

kov • ~n~smda • rna!lubiyete uin· No. lı hane, klrgfr bina 6 odalı, sarnıç, tımda banyo yeri, büyük bahçe, yedi 
yan ikı Çm generali va:zıfelerini liyrkile kuyu, bahçe, iki tarafı l!Okak, elektrik _o_d_a_m_u_c_ed_d_e_t_y_a_Iı_. -.,------
yapmamı.' olduklanndan dolayı Çin di· va.rdır. ( v. P. 1645) 83 - SATILIK PİYANO _ AJroıın 
vandıarbmce kur,una dizilmiılerd.ir. Müracaat ayni yer marka. Röziner çapraz telli kadrenfer. 
ÇINLILER HARPTEN VAZGEÇMt.---::-:---~~-=-=~--::----,.----- ---~~----------------------

'\' ORLAR 7S - BEYOGLU CiHETiNDE -
Şanghay 26 (AA.) _Çin mahdi'in- 60 • 70 bin lira arasmda kontörlü sati: 

de suih müı:akeratına müsait biı' hava- hk apartmıan aranıyor. -

Satın alıyoruz 

--------nın doğmasınr temenni eden Japon <<ı- 69 - SATILIK ARSA - Suadiye 
kert delegesinin beyanatr, Çin mahafil~ caddesi Şa§kmbakkal ista.syonunda be~ 
tarafından Çinlilerin mukavemetten ,.az yüz m~tre. 

74 - BATILIK M AGAZA ARANI# 
YOR - İstanbul Sultanhama.m Taht&' 
kale ve civarında sekiz bin lira ara.sın· 
da satılık klrgir mağazası 

geçmeleri suretine tefsir edilmekte ve --::6=1:--_---:S:-A"'.".T=l:::L:-::l'."'.:'K:--A._.R-S_A _ __ A_y_u_p_q-a.-
bunun katiyen varid olmryacağı söylen da denize hailsiz nezaretli ar:eala.r ta· 

.... 
75 - SATILIK PIYANO - Ziıl1" 

merman markalı çlft bir Alınan piya
nosu satılıktır. Taksim Ta.rlaba3ı Yat' mektedir. tılıktır. 

lki Çin adası zaptedildi 
T k 26 (A A ) D 78 - Bakırköy Osmaniye :naballe-o yo . . - omei ajan 

srndan : sinde dördUncU ilkmektep ka.r1111nda 

hane sokak No. 35. (V. P. 1654) 

Ş~ng?ay cepheııinde Japon harp 26 numaralı iki odalı hane acele satı. 
Fetnılerı, Tchkiang eyaleti dahilin lıktır. "V. P. 1690° 

iş a r a y anlar 
----------~------ ---10 - TERCÜME VE DERS - Sif 

l'ürk genci !ngilizee ve Franeızca ter 
cüme yapar ve ders verir, evlere gidel'• 

de kain Vengtcheou açıklarında bulu 
ııan Houangtaio ve Houtou adında 
ki iki adaya kar§ı cumartesi sabahı 
taarruz ehni§lerdir. 

Bu iki ada, ayni günde saat 8 de 
Japonlar tarafından i~gal edilmi§tİr. 

Japon muhripleri kumandanı 
yaralandı 

Tokyo 26 (A. A.) - Gazetelerin 
neırettniş olduklan hususi tabılarda 
Çin denizindeki Japon muhripleri 

güreşiyordu. 

Ahmet Yunanlıyı alb\ düşüre
rek sa:toya almak için çalışmaya 
başla.dr. Yunanlı çok kuvvetli ol· 
duğundan Ahmede oyµn vermi
yordu. 

Bet chkika Ahmedin üstte ça
Iışmuile geçti. Sekizinci dakika
da Yunanlı avağa l;alkmaya mu
vaffakoldu. Üç dakika birbirleri· 
ni savurmakla geçti. Hakemler 
)imhalarını yaktılar. Mersinli Ah
met müttefikan galip. 

ikinci on dakika ayakta Ahme-
. din faik güreşmesi ile geçti. Neti
cede Mersinli Ahmet yirmi daki· 
kada puvan hesa.bile ga1ip ilan 
edildi. 

ÇOBAN MEHMET - ÇARDlS 
Çobana nazaran uzun boylu ve 

sevimli bir yüze malik olan Y u
nanlı Mehmede kolunu kaptırma
mak içjn çok uğraştı ise de ikinci 
qakikada sırtı yere gelerek min
derden indi. 

Bundan ııonra Mersinli Ahmet 
le Çobım serbest güreş ı;tösteriş 
müsabakası yaptıfar. Bu iki dl'$ier 
Ii SlÜreşcinin müsahakası kah!:'l
halar içinde seyredildi. 

. 

84 - SATILKI KÖŞK: Göztepc is· 
ta.syonuna. dört dakika mesafede 12 er 
da ve mUıteuhmllttııe çam ve meyve. a· --

7 
..... 
7
-_-TU.r-. _k_ç_e_, -F-ra_n_s-ızc_a_v_e_ln_gil ___ i:t~cf 

ğaçlarını m t.evt 4 dönUm bahçe da.· 
hilinde ve bağı havi kötk aatılıktır. B~ lisanları bilen ayni zamanda ev iıler~ 
kö§k Anka.rada bir arazi ile tebdil edi· dan de iyi anlıya.n bir S'f'DÇ da.ırı d8 

·ı·t lebilir. Serviee müracaat. (V. P. 1742) kompanilik arayor. Referans vereb· 1 • 

MUteferrlk s2 -ALAFRANGA-ALATURı<.rl 
80 - Mübadele. Anka.rada. gUn reç. yemekleri çok iyi bilen birinci sınıf sŞ.. 

tikçe kıymetlenen bir aral!den mikta.. 
rI klti vermek ve mukabilinde tstao. çı mektepler ve sair yerlerde. 
bulun havadar semtlerinde ınünasip Beyazıtta Eminin kahvesinde ı;o-
bir ev almak istiyorum. Yalı olması ·ıuıu Ali Riza. ___..-

müreccahtir. 86 - RADYO - ELEKTRO< '' 

85 - DAM DEKOMPANYI Ta~rıi
rada mevki sahibi bir genç tercihan al~ 
rnanca bilen bir Dam dekompanyi ara-
yor. (V. P. 17 49) 

GRAMAFON Mütehassısı iJ a~ 

87 - DEMiR yolu yilz:ba~ıhğınd~;, 
rntitekait, katiplik. tezg!htarlık, tah91 

darlık gibi bir i~ arayor. 

VAKiT PROPAGA NDA 
SERVl~ Sİ 

1 - Mobilya, eıya veeıire Ht!Nk ve· 

yı almak iıtlyenler, 

2 - KAtip, muhasip, hizmet~i. a}çt, ifçi 
istiyenler ve bu hizmetlere taJip olan
lar. 

3 - Kirahk, l!::~ıirk e•ı. apartıman, dük· 
kan, mağaza arayanlar. Klralamctk, ki· 
raya vermek. Almak veya satmak is -
tiyenler. 
4 - Ders vermek veya almak iatiyen
ler, 

5 - Otomobil alıpak •atmak •eya it 
!etmek iııtiyenler. 

6 - Radyo almak satmak 11eya tamir 
ettirmek istiyenl~r. 
1 - Tercüme ettirmek veya tercüme-

ler yapmak istiyenler t'it' 
Bq }lizmetlerini k\)layl1kla ve ır:ı .11 

yetle çarçabuk görebilmeleri ıçı/) 
(V A.KJT PROPAGA.NDA SEJ?.'Vl~it 
ııcle bu i§lerle meşgul olmak uzere 
bUro vücuda getirmiıtir. 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
lfü a1am götıd~rerek .,.JJ:l' 
veya biant gelerek ıervJ•f. 

tema• etmeli<Hrler. 

Vakit Propağanda Scrvi•İ ı,&Jl 
VaJ<it Yurdu .ı\nkara Cad. ht•JI O 

Posta kutu'u 743 Telefon 24
31 

TeJarnoaE~ P ropqancla vaJot 
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Bir peri masalı mı? Sahibini öldü
ren yüzük lstanbı.:l Belediyesi ilanları 

Parisli bir dansöz So/ga müzesinde teş-
hir edi/igOr Belediyece yaptırılacak. cenazelerin Gasil, techiz ve tekfin levazımı açık ek 

S f .. . b .. 1 d . siltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 3989 lira 63 kuruş bedel tahmin edil 
o ya muzesı ugun er e ganp ve miat· Şartn . 1 'r:ildilrl";;.a ... d "rül' b'l' l t klil 2490 al · h' .. .. ~.. lı' .., ~ ır. amesı evaznn 4u.ı u6 ........ e go e ı ır. s e er numar Hindistandailahe oldu! 

Bir peri masalı mı} hayır. 
esrarengız ır yuzuıru teş ır etmege kan . . · · 
1 

ı E k' 0 

1 
unda yazılı vesika 'Ve 299 lıra 22 ku ruşluk ilk temınat makbuz veya mektu 

Yalnız, masallarda anlatılan şey 
lere benzeyen fakat hakikat olan bir 
vaka. 

>aş ~nuştır. 8 1 usulde yapıl mı§ 0 an bil be be 28 ~ / 9 V 931 s Iı " U t 14 d D · A En .. d bul 1 dır 
h t 

.. ··"·· .• •• l e ra r / a gun saa e aımı cumen e unma ı 
u zıyne yuzugu uç yuz . sene evve lar · (B (6167) 

Tepof namında bir Bulgar, Haskov'da · .) 
bir nımun mezarından çıkarmıştı. Yü- Senelik muhammen kira.sr 300 lira. olan Karaağaç pay mahalli içinde 1 n 

(Lüsyen) ismindeki genç kız Pa 
rİ8 barlarında c::1ans eder şarkı 8Öyler 
eli. Bazan i§ bulamadığı, aç kaldığı 
bile o1urdu. 

ziigün erafmda ''Aşıcı Kuyinilios maralı ot deposu teslim tarihinden itibaren bir sene müddetle kiraya verilme 
Pugknos'un yaptığı hizmetlere kartı iizere açık arttırma.ya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdiirlüğünde görü 
jmparator Trayan tjlraf mdan hediye le bilir. İstekli ola.n.lar 22 lira. 50 kuruşluk illt teminat mektup veya makb 
edilmi~tir." yazısı bulunuyordu. ile 29 '/ 9 '/, 937 çarşamba günü saat 14 de Daim.l Encümende bulunmalıdırla 

Bir gece, yine barlardan birinde 
dans ediyor. Yaptığı numara çok be 
ğeniliyor ve dansöz alkışlar içinde 
saheden çekiliyor. 

Anıkat Tepof yüzüğü bulduktan .. (6195) 
bir müddet sonra ansızın ölüvermişti. 
Parmağında taşıdığı bu yüzüğü mua
yene eden avukatın veresesi yüzüğün 
içinde gizli bir alet bulunduğunu ve 
yine yüzüğün üzerinde bulunan çok 
küçük bir düğmeye basılınca içinden 
kuvvetli bir zehir çıktığını keş! etmir 
]erdir. Fakat Tcpof un cesedinde kati
yen zehirlenmek alameti görülmemir 

Darphane ve Damga Matbaası Mftdllrlü 
ğtlnden: Sahneden inip masalardan birine 

oturduğu zaman yanmçı garip kıya 
f etli bir adam geliyor. Giyinişinden 
bir şarklı olduğu anlaşılan bu adam 
dansöz kıza diyor ki: 

- Efendim sizi yarın ( .... ) otelin 
de bekliyor. Kaçta geleceğinizi soru 
yorlar. 

Evvela meseleyi anlamayan dan 
söz ~şkm şaşkın bakıyor. Fakat son 
ra adam: 

- Milira.ce liazretleri dansınızı 
çok beğendi, dediği zaman kendisini 
çağıranın bir Hindli hükümdar oldu 
ğunıı ftlllıyor. 

Ertesi sabah. dansözün tesbit et 
tiği saatte evinin kapısının önünde 
bir otomobil ~uruyor: 

Dansözü Mihraceye götürecek" ara 
ba gelmiştir. 

Dansözü çağırtan MiMr Mihrace 
si Yunraja'drr. Lüsyene diyor ki: 

-Senelerdenberi sizin gibi gü 
zel ~ans eden bir rakkase arıyordum. 
Nihayet seni buldum. Benimle bera 
l>er Hindistana gelir misiniz 

Hindistan! Binbir gece masalları 
nm esrarlı memleketi ! Lüsyen gibi 
:fakir bir dansöz İçin bundan Clalia bü 

Hikaye 
. (6 ıncı Bay/o.dan aeoom) 
- Düğün hediyesini reddetmek 

neZaketaizlik olur. Hem ıen bura
daki delikanlıların en yamanısın. 
Bunu ıakJamam. Biz, timdi kap· 
tanın yanından geliyoruz. Kızıma 
abayı yakıp onu benden haberıiz. 
ce kaçırmağı hepinize öğretmeğt: 
aklıma koymııttum. 

Ömrümde. orada olduğu kadar 
bol ,-e ağır küfürler savurmamış· 
hm. Juliya, gülüyordu: 

-- Siz erkekler yok musunuz, 
hepiniz de budalanın budalasısı
nız. Bir kere gönül verdiniz mi, ar~ 
tık gözleriniz bağlanıveriyor! 

- Juliya, sen beni sevdiğini 
söylememiş miydin? Bu ne hal! 

-- Sen ıevip sevmediğimi ıaonın
ca, ba,ka ne cevap verebilirdim 
ahmak!? Siz erkeklerin elinde~ 
aeviyormuf gibi görünmeden kur
tulup rahat etmek, ne mümkün! 
Ey .. neyse, hiç değilse gece serin 
değil, hava ılık! Nezle kapmaz. 
sın. Sana saadet temennisiyle .. e
bediyen elveda! 

Beni aldattığı yetişmiyormu~ 
gibi, üstelik alay etmekten de u· 
tanınıyordu. Derken, bağırıp im· 
dat çağırmamam için, ağzımı da 
bir mendille tıkadı. Belki de hak· 
kındaki mülahazalarımı işitmek, 
canı istemiyordu aşiftenin ! 

O gece. hayatımda bir daha hiç 
bir vakit bir kadınla alış veriş et· 
memeye ahdettim. Hiç bir kadma 
Yüz vermiyeceğime, hic bir kadı
nın fendine yenilmiyec"eğime ye· 
miu ! Bir kere canım yandıktar. 
sonra, ama, zararın neresinden de; 
nülse kardır! 

Ertesi gün, 5 arkadaşım daha 
benim vaziyetimde bulunup kurta· 
tıldı. Bizi kurtaran delikanlılar. 
fada altın elde edemiyenlerdi. 
Soyguncu babayla kız, en çok al
tın sahibi olan delikanlıları seç· 
tnislerdi. 

yük saadet olur mu? ti. 
Derhal kabul ediyor ve Hindista Yüzük lier naı;alsa bir müddet 

na gitmek üzere ertesi günli onunla sonra Sof yada esrarmı bilen bir mad
beraber yola çıkıyor... mezelin eline p;eçmiştir. Kadın kendi-

60 ton yerli kriple maden kömürü açık eksiltme ile satm almacaktir. 
1 - Eksiltme 6 • 10 • 937 ~a.rşan ba günü saat 14 de yapılacaktır. 
2 - Bu işe aid şartname pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14-1 

arasında İdaremiz Muhasebesinden alı na.bilir. 
3 - Taliplerin; yukarda yazılı gün ve saatte 130,50 lira muvakkat tem: 

nat ak~esile birlikte Müdüriyetimize mü racaatları ilA.n olunur. ~241) 

Devlet Demıryolları ve Limanları işletme 
. · Umum idaresi ilanları , , 

F akat, Parisli dansöz Hindistanda AiyJe nişanlı olup ta sonradan başka 
umduğundan pek fazlasını buluyor. bir kızla evlenen bir delikanhyı bu 
Hakikaten Mihracenin Hindistanda. yiizükle zehirleyip öldürmek isemiş
k1 sarayı o kadar muhteşemdir ki bir tir. Delikanlının nikahlandığı gün yaz- Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlarile isimleri aşağıda yazılı ü 
fakir dansözün bunu tahayyül etme dığr bir mektupta artık kendisini af· kalem malzeme 11 • 10 - 937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile An 
sine bile imkan yoktur. fettiği ve b'ediye olaralC da asari atilia· karada idare binasında satın alınacaktır. , 

Bundan başka, Lüsyenin asıl haşı dan bir yüzük takdim ettiğini bildiri- Bu işe girmek istcyenleriri her kalem hizasında yazılr muvakkat temina 
na gelen ve hakikaten peri masalları yordu. ' ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhidlik vC9ikası ve teklifle 
nı andıran bir hadise daha olmuştur: Yeni evli genç adam yüzüğü_liemen rini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliği.ne vermeleri lbnndır. 

Genç dansöz Hindistana ayak ba parmağına gcçirmi~ fakat birkaç gün Şartnameler parasız olarak Ankara.da Malzeme Dairesinden, Haydarpaşa 
sar basmaz Mihrace onu yeni bir kı sonra farkına varmadan yüzüğün giz- Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadrr. ' ,(6454) 
yafete sokmuş ve yola koyu]mak ü 1i ~iigmesine Cloliununca şiddetli bir (6454) 
zere, bir filin Üstündeki köşke oturt rahatsızlığa tutulup liastalianeye nalt· lsmi. Muhamnwm. Muvakkat 
muştur. !edilmiştir. Hastalianede yapılan teda- bedeli tem.inat 

Bu suretle bir müddet geçtikten vi üzerine genç adam k'urtarılmış ve Lira. .K.. Lira. K. 
sonra eski Parisli ':ınsöz kendisini aynı zamanda yüzükten zehirlendiği Muhtelif çiviler. 3012,70 225,95 
büyük bir sarayın önünde buluyor. de anlaşılmıştır. " per~er: ~2414,65 2431,10 
Bütün saray, donanmış bir halde, ye Bunun üzerine eski nişanlısı ma<l· Rakamlı işaret çivisL 3750,00 281,25 
ni gelenleri beklemektedir. Onlann mezcl tevki! edilıniş, yüzüli te müze-
geldikleri görülür görülmez çalgılar ya gönderilmi§tİ. ŞimCli Jiergün liüme 600 ton süperisman'a aid 24 - 9 - 93 7 de yaptlacali elCsilfme gö~Jlen lüz 
ve oyunlar başlıyor. küme Sofya müzesine ta§lDIP yüzüğü binaen '30 • 9 - 931. ae saat ıs e tehiredilmi§tir. '.(6455): 

Bu bayram şenliği arasında Clan seyredenlerin liaddi li'esabr yo1'ur. Mulia.mmen bedellerile miKtar ve vasıflan aşağıda. yazılı 4 gurup malz.em 
söz Hindistanm güzellik, sıhhat ve lWr gurup ayn a.yn ihale edilmeli şa.rl;i 1e 4: • 10 • 931 pa.zarlesi güni1 saat 1 
dans kraliçesi ilan ediliyor. ı= = iioKTOR -, da Ha.y'darpaşa'da. ga.r bin.ası 'dahlllndekl satmalma. komisY,Onu t&raiıMa.n açı 

O gündenberi eski Parisli dansöz eksiltme ile satm alma.ca.ktir. 
Hindistan ahalisi ve Mihracenin ben Kemal Özsan I' Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında. yazılı muvakxat temmat ve 'ka 
deleri için bir ilahtır . . iı O 

1 
.. Opera ta =' nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gUnü saaUne ltadar komisyon 

81• r teza hu•• rat 1 B il ro og • r i! milracaatıarr lô.zmıdır. Bu işe ait şa.rtns.meler komisyondan parasız olarak dağı 
ev ye mütehassısı :i tılmaktadır. · 

Ve 2 5 O
• •
1 
u• • Karaköy - E~iyo; mağazası ı· 1 - 1000 metre kırmızı ve yegil renklerde işaret baY,:r&ğı imali için şa 

ıil yıı.nmda. Her giln ögleden sonra kiınıa!f muhammen bedeli 680 lira muvakkat teminatı 51 liradır. 
il 2 den 8 e kadar: Tel: 41235 2 - 5 adet 1000 Kg. ve 5 adette 2000 Kg. kuvvetinde muza.af silr'a 

. İs~tc~d.eriye, 26 (A. A.) - Seksen ~=:=~-==·="±ti*" m::aa tamburlu çıkrık muhammen bedeli 1175 lira muvakkat teminatr 88 lira 13 ku 
bı~ ışç:nı~ Kral ~aruk lehinde tertip ru§tur. 
ettiklcrı hır t~z.a~ur esnasında panik t:a • ,. A k _. K t 3 - 500 metre muhtelif eb'atta pirinç kafes teli 5000 metre murabba 
olmuş ve 25 kışı olmüştür. 100 kadar da rıcı s erı l a- bağdadilik kafes teli muhammen bedeli 3840 lira muvakkat teminatı 288 lira 
yaralı var. atı illl.nları dır. 

R t d S 
4 - 1215 Kg. muhtelif cins ve eb' atta salmastra, 100 Kg. me.stik man 

Q un e arayı nez, 2000 Kg. dökiimhane için grafit muhammen bedeli 2053 lira 75 ktıruş mu 
. k' B . . . Ankara Garnizon .Müessesatı ihtiya.. vakkat teminatı 154 lira 3 kuruştur. (6270) 

sır ~· -- . ~rııun ~·e Beylı J(]arelcrın- cı için 130 ton koyun etinin 18-10.937 
dt>kı sansa~}onel s1rk - ~ene burada pazarte . .. .. t 15 d k 

1 
.. ft~ Muhammen bedeii 20.000 lira olan bir adet dar hat kar kürcri 5/10/ 931 

19 · 1 sı gunu saa e apa ı UQ.l.ı.-
00 se~.e~~nc e numaralar yapılım~· la eksiltmesi yapılacaktır, Koyun eti. salı günü saat 15,30 da Ankarada idare binasında pazarlıkla satın alınacaktır. 

sonra reıısor l\Jak>ı Raynlıarcl, FolıniH- nin tut 65 b" lir 
1 

a.kk Bu işe girmek istiyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
l~ri~, (·~rarlı .rantoıninı eseri olan ".l\fıı tenıinat~~875 ı:adır~ ;::si 3;~ tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteabhitlik vesikasını hamilen yukarda yazrl 
cıze . Y~ de, R?tlınde" sarayında gös· kuruş mu.kabilinde Komisyondan veri g:.in ve saatte komisyon Reisliğine müracaatları lazımdır. 
termıştır; hu hınada salmeye koymuş- lir İst kl'l . k 

2 3 
.. d- Şartname Ankarada malzeme dair~sinde, Haydarpaşada tesellüm ve ıev 

tur! d j . e 1 erın an~un ve cu roa - şefliğinde görülebilir. ( 6280) 
B .. .. J 1 e erınde yazılı vesıka ve teminat mak- ------------------------------ı 

utun. mn. ardan haşka, hurada buzlarını havi teklif mektuplarım ya.. 
1>eyne1mı1e1 hır konrrre de toplanmıs· zılı ·· tt b' 1. TUrklyedekl Hataylılara llAn n·· 1 " :. gun ve saa en ır saat evve ıne 
t~r'. unya \~rhi sırm•ında, 1lina, "Sa· kadar Ankara Levazım amirliği satın. 
lıl>ı - Alımer e hrrakılmıştr. Hapte ya· lm ır · ·· . a a :\.omısyonuna muracaa.tları. 
ralan~nlar lıas~ahaoc ~ek1ınc sokulan (454) (6472) Dahiliye Vekaletinden : 
hu hınaya j!etıriliyordu. l 921 sene~i 
soııhaharında, hep Viyana Rergisi ol
ması uygun göriiliip. sergi binası ola
rak re,mıen daimileşti Ye uıuhtelif se
nelerde Yivana sergilerini ziyaret e
denl('rin iı;inrle do1a~tıkları yer olcln ! 

''R otunde., yandı; fakat. yanar yan
maz da, yenisinin ppılarağı hil<liril
di. Vi:·ana ı:.er~i lıirli~inin reisi eski 
nazırl~rılan Haynl. de:.-hal lınnu ınüj
c1demı~ "e felakPtİn hüyiik olmas.ma 
rağmen, Viyannlılımn yeni ' 'c miikem 
mel hi r l'ergi içiıı ılaha nratik hi r hin a
ya kan1şa<·aklarrm clii~iinerek rnüte
"'clli olnıalarmr ta' İ:;:ye etnıi~tir ! 

Almanyada izin almadan 
demir fahri kası kurmak 

yasak 

• • • • :t- • • • Sancak arazisi tdahilinde doğmuş olanlarla, babalan Sancak arazisi dahilinde 
. 8?.8 .~l~ ~~!o una teki~ edilen fıyat doğmuı olup da, Sancak statüsünün mer 'iyetc gireceği" 29 Teşrinisani 1937 tari

gali gorul~Ugunden yemden kapalı hinde. 21 den aşağı yaşta bulunan kimseler, bu statünün 12 inci maddesi ahkamı 
za:rıa ~ksıltmeye konulmuştur. Tah- mucibince, Sancak vatandaşlığını iktisap edebileceklerdir. Bu şartlar: haiz olanlar
ının edılen bedel 117160 liradır. tık dan Sancak vatanidaşlığını iktisap etmek istiyenlcrin 29 Teşrinisani 1937 den 
teminatı 7108 liradır. Eksiltme 28 itibaren Sancağa gidebilecekleri ilan olunur. {3486) (6329) 
Eylül 1937 günü sa.at 16 da Erzincan. 
da tlimen karargahındaki askeri Satm 
alma Komisyonunda yapılacaktır. Şart 

Kadıköy Kız Enstltilsii Direktörlüğünden: 
Enstitü ve Akşam Okulu talebe kay dma devam edilmektedir. (6258) 

na.meyi görmek isteyenler bir adedirıi ----------------------------......J 
586 kuruş mukabilinde Komisyondan münakasaya konmuştur. İhalesi 28 . , rı tekmil mektuplarını teminat muvak 
alabilirler. İstekliler ihale günü tecim 9 - 937 salı günü saat 14 de !zmirde kate mektup veya makbuzlarını ihal 
ve endüstri odasında kayıtlı bulun.. itışlada Müstahkem Mevki Satmalma saatinden bir saat evvel !zmirde ki§ 
duklarına dair vesika ibraz edecekler. Komisyonll!lda yapılacaktır. Temina. lada Müstahkem Mevki Satmalma I< 
dir. Arttırma ve eksiltme ve ihale ka- tı muvakkate akçesi 3634 liradrr. Şart. -;m;is;y;;o;n;u;na;;v;;erm;;;el;er; i;. ;(4;0;4;;); (;6;1;4;9)-.J 

Göz heklm ı 

Bizim için yapacak fey, yeni· 
~l.\lhı.n ahın arama~a ba,lamaktı. 
""~}·~uncuları yakalamak mı? Ma
dende altın bulmak, altın calanla
ıı Yl\kaTa.ın;,.Td=in daha kolaydı. 
cnfatm yerinde çoktan yeller es~
Yordu f 

Bakater T ompson 

D<:"rc•reı"İ :ışa~r Almıuı ıııarlenlcrin
deıı demir '<' Çf'l ik ) apmak ii?ere bir 
ele, 1et f ahrika;:r knrnlma.;ı dolayı~ile, 
ıkti::;ad mızın Dr. ~rlıa~t, lıiikiimetin 
ın (jı;aade,.,in i al ınakınzm l1cr hangi 
kimsenin ~-eni demir Ye çelik f ahrikaı:rj 
kunııa~mr Ye}·a me' cud tesiıoafm1 ge-

1 ni~letmesini menetmi~tir. (Tinıes) 

Dr. Muıat Rami Aydın 

nununun 32, 33, 34 cü maddelerindeki name, keşiiname ve resmi hergün Ko. =' 
esasa.ta uygun olarak isteklilerin vere. niliıyonda görülebilir. !stekliler Ti 
cekleri teklif me,ktupları 28 _ 9 • 1937 caret odasında kayıtlı olduklarına d2· 
saat 15 buçuğa. kadar Erzincan tümen ir vesikalarını ve bu işi yapabilecekle. 
askeri satınalma komisyonu başkanlı. rine dair İzmir Fen Hey'etinden ihafo. 
ğına verilmiş veya posta ile gönderil. den laakal sekiz gün evvel alacakları 
miş bulunacaktır. (405) (6150) 

• • • 
İzmir Hava kıt'atınm göetereceği yerde 
48443 lira. 60 kuruş bedeli keşifli ko· 
runma ve aslahiye kapalı zarf usuliyle 

vesikalarını göstermek mecburiyetin.. 
dedirler. 

Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılr kanunun 2 ve 3 eli maddelerin. 
deki ve §artnamesinde yazılı vesikala.. 

Muayenehanesini Taksim.Talimane 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: Oğleden 
sonra saat ikiden altıya kadar 
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·--------·-----!· Denizyolları 
IŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - K8priibaı : 

Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
Han telefon: 22740 

lskenderunlu 
Mersin Postası 

28 Eylülden itibaren Sirkeciden 

salı günleri saat l O da kalkacak 

Mersin postalan programlarına ili· 

veten İSKENDERUNA kadar gi· 

deceklerdir. (6487) 

Dr. Ihsan Sami 

1 T lf.. ~ın~ l!kl~ 
tutulmamak için tesiri kat'!, mu- ı 
afiyeti pek emin t.a.ıe aşıdır. Her 

ecza.hanede bulunur. Kutusu: 45 
kuru§tu,r. . 

............. -................... __.. .. ===== ff" .. ···;;;~;~ı .. ·=.-;ene 1 
ii Pel'§embe günlen saat 2 den 15 e kadar 

ii Ortaköy Taşbasamak Palangada 251•1 
ii numarada Doktor Mümtaz Gilrsoy fi 
H fakirleri parasız muayene eder. H 
!iı:=m:ı::s:n:::::::=n::;n====---====== 

- Dr. Ihsan Samı -

1 ~so':!!ukv?!ıa~
1! 

pek tesirli ve taze a§ıdr.. Divanyo-1 •u Sultan Mahmut türbesi. No. 113.' 

JstiklAI Lisesi 
Direktörlüğünden 

l l Hu•u>i Mu~~r.~~~99)I!~~~J~!~n~:.~: .. bedelli evi•~ 
matbuası 28 - 9 - 937 salı günü saat "11'' de ' ihale edilmek üzere açık eksiltme
ye konulmuştur. 

• • 
ı - tni, Orta ve Lise kısımlarına. gündU.z ve yatı, m ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtlan kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat 

kabuledilmiyeeektir. 
• ' i• 

·3 - lstiyenlere mektebin liayıt p.rtle.rmı bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: ~zadeb8.§t polis karakolu arkası. Telef on: 22534. 

SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

Erkekler kısmı : Münir Paşa konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan binada 

Koz 
rErrkek Hayriye Liseleri VcaitnOn 

yatoso~ 

Ana • ttk - orta lise kısımlarım havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. Ilk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı 
mecburidir. MUnirpaşa konağı erkekler kısmına., Münirpaşa konağı karşısınd o. leyli bir liseye lazım olan bütün 
müşter:nil!tı havi büyU.k bahçeli yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında ted
risat tama.miyle ayrıdır. Nehari talebeden arzu edenler rnektebin hususi otobüsiyle naklolunurlar. Kayrd muame
lesine başlanmıştır. Hergün sabah, saaUO dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

Levazım amirliği 
ilanları --I 

__ .., Türk Maarif Cemiyeti .._. 
idaresinde 

Bursa Kız Lisesi 
Köpükle işliyen ve küçük cbadda ol1 Orta ve lise kısımlarına 20/Ağustos/937 den itibaren talebe kabu· 

mak üzere yangın söndürme makinesi lüne başlanacaktır. Gündüz ücreti 35 yatı ücreti 185 liradır. Matbu izah 
name mektep idaresinden istenebilir. bilir. Her husus için Bursada Kız 

28/9/937 salı günü saat 15 de Topba-
lisesi direktörlüğüne müracaat edilmesi. ( 499Jl 

n•~M~~~~~~~~.~-~·-························ alma komisyonunda pazarlıkla alma- ---------------------------
7°'aktır. İsteklilerin nümuneleri ile be-
raber komisyona gelmeleri (136) 

(6339) 

- Birinci smıf Operatör -
Or. CAFERTAVVAR 

Umumi cerrahi ve sinir, dimağ 
cerrahisi mütehassısı 

Paria Tıp F akülteai S. A.istanJ 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - "Yüz., meme, karın bu
nışuklukları., Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahları M e c c ~nen 
8 den 10 a kadar U il 

lstanbul Tramvay Şirketinden : 

Universite ve 
Yüksek Mektep 

Talebelerine 
iLAN 

öğleden sonra ücretlidir Tenzilatlı tarifeden istifade etmek hakkını bahşeden ve evvelce 
Beyoğlu, Parma.kkapı, Rumeli Ban ı verilmiş ola:ı 1936 ~ 1937 mektep senesine mahsus yeşil kartlar 1937 
- No. 

1 Teleforı : 44086 - - 1938 senesi için değiştirileceğinden, Üniversite ve Yüksek Mektep 
!stanbul Belediyesinden: talebeleri 15 llkteırin 1937 tarihinden evvel y~ni kartlarını alma,!t üze 

re Tramvay Şirketinin Galatada, Tünel arkasında, Söğüt sokagmda Hepsine 800 lira bedel tahmin olu-
Hareket Kalemine vesikaları ile birlikte gelmeleri ilan olunur. 

nan Şehzadebaşında :Kalenderhane ma- DiREKTÖRLÜK 
halle8inde Şehzade mektebi sokağında --------------------------:---·· -
12 numaralı evin enkazı satılmak üzere 

açık arttırmaya konulmuştur. Şartna. 

mesi levazrm müdürlüğünde görülebi
lir. İstekliler 60 lirahk ilk teminat) 

makbuz veya mektubile beraber 
6 - 10 - 937 çarşamba günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (6404) 

Sahibi Asım Us 
Neşriyat genel direktörü A. Sevengil 

İsteklilerin şartname ve nünmneleri görmek üzere her "gün vilayetimiz: 
hu:msi muhasebe müdüriyetine ve tsta\l bul ve İzmir Vilayetlerine ihale gllnil 
de muhammen bedel üzerinden yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle vilayetimiz: 
daimi encümenine müracaat eylemeleri ilan olunur. (6449) 

~ususi ŞARTLAQIMIZ 1-f Al(~IND.Aıl. 
GiŞ~Lli12iMIZD'N MALUMAT. ALiNi Z\ - -~·- -

lstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
4000 Adet Ankara Telefon rehberi bastınlmak üzeredir. Memleket iç ve dı

şma tevzi olunacak bu re1ıberin iş adam lan ve ticarethaneler için kuvvetli bit 
propaganda vasıtası olacağını izahtan müstağni görilrüm. 

İlan şeraiti İstanbul Telefon rehbc rinin ayruchr. K'ayıd muamelesi ve iza• 
bat almak için Mlidüriyet Abonman Dairesine bizzat veya (02) Numaraya tele: 
fon edilmek ~uretilc müracaat lazımdır. Rehber kısa bir zamanda tab'a verilece~ 
için istical buyurulmasıru rica ederim. MODORJYf: 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 71 Birinciteşrin 937 dedir· 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır, 
Bundan başka: 40.000,25. 1000, 20.000, ıs.ooo 
10.000 lirahk ikramiyelerle ( 200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Dllıkat: 

Bilet alan herkes 7 -birinciteşrin-937 günü akşamına kadar biletini deiİf' 
tirmiş bulunmalıdır. 

Bu ~ihten aonu~ bilet üı.erindekl hakkı sakıt olurı• 


