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Tancada karı,ıkhk çıkmı 
Tanca 4 (A.A.) - Evvelki gün Al· 

kasarda bir takım kargaşalıklııı çıkmış 
olduğuna dair musırrane şayialar dolaş 
maktadır. Bir evin bombalarla rJelik de. 
ik olduğu haber verilmekteJi:-. Yerli

lere göre Alkasar yakınındaki mın~aka· 

da kii!n şehir ahaJi5j cndışe içindedir. 

''Devletin yapıcı kuvvetine • 
ına 

Türk - ingiliz 
dostluğu 

Gerçekten itimada 
layıktır 

Bunu KarabUI( fabrika .. 
ıarı bir kere daha * gö terlyor "tı 

Kayseri, 4 (Baı:rn h . . . · 

J 

İ' 

Mensucat 
kombinas 

Büyük bir inkişaf 
gösterdi 

Fabrlkanm imalatı lhtı
yacımızm üçte birini. 

karfıhyacak * 
den) Dü' K :r ... u arrırımız- . -. n arab .. k 
tcmclatma f' . . u tc yapılan 
san ·ı orcnı memleketimizin 
. ~yı e me hayatında b .. "k b' . 
ılcrılem h l . · . uyu ır • 

Ba§tıC1:il lnöııü '.memleketi demir ağlarla bczccliktcıı soııra demir t'G reli!.: /abrikaları da k1ırdıt. 

Kayseri, 4 (Hususi) - Başvekil 
bugün mensucat kombinasında tetkık
lerde bulunmuştur. Başvekil iki sel)e 
içinde alınan netice.den çok memnun ol· 
muş ve takdirlerini bildirmiştir. 

bir h"'d'e h<nn esını tebarüz e,ttircn 
a ı e ududu · B h rck t d h . nu .?eçtı. u a-, 

ikinci Mensucat Fabrikamız dün Fabrikanın 193 7 imalatı şimdiden 
tamamile satılmış bulunuyor. 

d ] k 
zıyadc T urk - lngili., 

ost u m.. ..... 
· unasebahnın · arsıulusal 

eıyasct alcmind ı·k ·ı . cak b' e 8 a n ı c kar.şıbna-.. 
in.. .~r .~czahürü §eklini a ldı. ismet 
" onuknun nutkunda İngiliz dostlu
f::Una arRı ku l' hi .. 

Başvekilin elile açıldı Fabrikanın usta veamele mektebi g~ 
zilirken İngiliz büyük elçisi Sir Pcrsi 
Loren. burada okuyan çocuklardan bi • 
rine fabrika mamulatının :Türkiye ihti· 
yacının ne mikdarını karşıladığını sor • 
mu§tur. Genç talebe verdiği ccv.apta, 
fabrika mamulatının bugünkü ihtiyacın 
üçte birini karşıladığını söylemiştir. 

t b 11 vvet ı r ıtımad gös-
İr· ~ . u tezahürat, Jn~iliz biiyük 

e çısının Atatürk' h '"k"' T" k mili t' e, u ·umete, ur 
_] ınc karı11 derin takdirler ifade 

,."len a·· 1 ·ı h b' oz er ı e akikaten heyecanlı 

ismet 
sın da 

lnönü Kay eri 
da tetkiklerde 

memnun olduğunu ve 

Mensucat /labrika
bulundu, neticeden 
takdirlerini bildirdi su lflarl te,klllb faaliyete 

geçiyor r m:ınzara aldı 
Mcmlek~timi.zde sanayilc~nır I 

ASIM US 
1 

.· Kayseri,-~ .~Hususi) - Başve- 1 
kıl 1 met lnonu ve refakatinde bu
lunanlar 8,45 de Kayseriye geldiler. 
istasyonun içi ve dışı, Başvekili se-

~- vlet memurları 
ı ıçı_n te~aüt yaşı 
~ Bir mem d . 
g girece 1 urun evZef hizmetine kaç yaş1nda 

olun ve kaç sene sonra tekaüde evk 
teab al et :ığı bUIU~ memurlar için bir şekilde 

edllmelldır. 

lamlamak için gelmiş o lan Kayseri· 
]ilerle dolu idi. KüÇük bir mektepli 
kız kendi eliyle topladığını söyli
yerek lsmet lnönüne bir demet me
nekşe verdi. 

Başvekil, halkın çok içten gelen 
sevgi tezahüratı içinde ve yanında 
Tevfik Rüştü A ras, Celal Bayar, 
Ra n a Tarhan ve İ ngiliz büyiik elçi· 
sı Sir Per!'i l,.orerı o2du • u halde o .. 
tomobitlcrle mensucat kombinasına 
gitmişlerdir. 

Kombinanın mem urin ve amele 
evlerile hastahanesine kadar bütün 
tesisatını gözden geçiren ismet lnö· 
nü, alakadarlardan muhtelif mese· 
leler üzerinde izaha t istedi ve i~çi-

Yazan: lerle görüştü. 
_________ ,_AS/hl lJS---------.! Aile apartımanlarım gezerken 

1 karşılaştığı memur ve amele bayan-
------- (Ya7.ısı 2 inci sayıfada) I lımnR b ir sıkın tıları ve bir ihtiy<lda-

------------- ------ rı olup olmadığını sordu . Hepsi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ her tü~ü ihtiya~arının tem in edil

Sovyctlerlc 
y~ iht' . ınıalinden bahsolmıan Alma11yanm devlet reisi 

Alman;~blriı;··s~vyetler 
a~asınd.a iş birliği 

Bu ihtıma/ p l ... o onyagı korkuya duşıiıdü 
Ludendorf'un Hltler'le barıtmasına 
bUyUk bir ehemmiyet verlllyor 

Varıova: 4 (A.A.) - s· 
Almanya ile Sovyct Ru ıyasi mahafil 
m ünaacebtlcrin inkiıafı:~ .ar:ısındaki 
tcdir. ıntızn etmek 

Bu inkişafın bazı ruhi ve 
alametleri görülmü§tür. iktisadi 

Şimdi 11fyut muhalefet . 
te§riki meu.l kaim ol ktıYerıne, bir 

aca r. Bu hal, 

Lehistam endişeye düşürmektcJir. Mu
halifler mahafili, bilhassa endişe içinde. 
dir. 
Sağ cenahın naşiri c!kiin olan Adno

va adındaki haftalık gazete, Sovyet 
Rusyanın Almanyaya açık kal:nış olan 
yegane iptidai maddeler piyas:ısr oldu· 

(Sonu, 3a 4 Sü, 5) 

miş bu l unduğunu söyledi ler. Bu 
arada s ı tma mücadelesindek i başa
rım hakkında bir bayan tarafından 

1 
ileri sürülen rniitaleaya karşı Başve-

1 kil bu mücadeleyi bütiin yurtta 
1 katiycn m uzafferv kılm~k içi~ bütün 

tedbirlerin alındıgını soyledı. 

Kombina hastahanesini geziş es· 
nasında dü n gece doğurmuş olan 
bir bayan minimini yavrusu için 
ismet lnöniinden bir ad verme.sini 
rica etti. Başvekil, çocuk iç.in bir 
!'ld secerek bildireceğini genç anne· 

ye vadetti. 

Mensucat fahrikMından sonra 
da tayyare fabrikası ve mi.ize gezil
miş ve 12,45 de Ereğliye hareket 

edilmi§tir. 

EREGLIDE 

Ereğli, 4 ( H ususi) - Başvekil 
, ismet İnön ü, ~nl.~rında Hariciye 

Vekili Tevfik Ruştu A ras, iktisat 
Vekili Celal Bnyar, Gümrük ve İ n· 
hisarla r Vekili Rana Tarhan, lngi
liz büyük elçisi Sir Persi Loren , B. 
M ille t Meclisi azaları, banka direk
törleri ve diğer zevrıt olduğu halde 
saat 18,30 da burnya gelmiştir. 

Başvekil ista~~onda Konya vali
!'i, ordu rnüfe.t~ışı İzzettin, Korge
neral Keramettın, Ereğli kayma
kamı, belediye reisi. Ereğli men· 
sucat fabrikası direktörü tarafından 
seliımlanmı~ur. 

istasyonun dışı ve fabrikaya ka· 
dar giden yol, genç ihtiyar, kadın 
ve erkek bütün Ereğli halkı ve bu
giizel açılış m erasiminde bulu n mak j 
için civarda n gelenlerle dolu idi. 

"DEVLETiN YAPICI KUVVETi· 
NE lNAN,, 

Her taraf milli r~nklerle dona• 
(Somı: Scı. 4 Sü. 4) 

Ankara, 4 (Hususi muhabirimizden) 
- Büyilk su işlerine sarf edilmek Uz c 

' (Sontt: Sa. 4 Sü. 4 l 

Dlnlll Milli s·a.m 
la 

lstanbut: Beşiktaş - Uçok takımını 4- 1 yendi. Anarada 
lzmlr Doğanspcr Anka agUcUne s -1 mağlQp oldu 

Maçtan bir görmtil§ 
(l'azısı S uncuda) 

CEYB ve TECEYB 
kelimelerinin türkçesi 

S inüs ve Hosiııüs heliıneleri lıahkllıda Ulus 
gazetesinde çıkan izalıı ııeşrediyoruz 

Türk D il K u rumu Genel 
Sekreterliğine 

Ceyb ve Tcccybin Türkçeleri Sinüs 
ve Kosin'~'tür. 

Sin üs 

Kısaca izahı şudur: Sinmek, Ya~ut 
lehçesinde sadece sin sözü, çökmek, 
çekilmek demektir (Peknrski). Bugün 
Anadolud:ı elastiki manasında kulla. 
nılmnktn olan (süneç) ve bunun diğer 
telilffuzlnrı olup aynı mannyı taşıyan 
(siniş • sinuş • sinüs) sözleri, (sin
mek) sözünün bir türevidir. (Sinik), 
(sinsi) ve iplik manasına olan (sin.. 
gir) (Pekarskı), elastiki olan (sinir) 
hep nym orijinin türevleridir. (Sin
mek) sözünün etimolojik şeklinde 
başında bulunan vokali, yerine konur. 
sa, kelime (csicmek - esnemek) şekli. 

(Resim: 1) 
ni alır. Bunun manası. da: (elastikiğ 
olmak) tır. Esnkc de elastikiğ demek

(Sonu Sa. 8 Sü 5) 



Devlet memurları 
için tekaüt yaşı 

Bir memurun devlet hizmetine kaç ya,ında 
glr.eceğl ve kaç sene sonra tekaUde sevk 
olunacağı bUtUn memurlar fçln bir 9ekllde 
tesblt edllmelldir. 

Yazan: 

------------ASIM OS-------------

Z 
iraat Bal')kası kanunu proje
sinde bu banka memurlarının 

ı l~kleri için tayin edilen 
otuz sene müddet, Kamutay bütçe 
encümeninde otuz beş seneye nka
rılmı§tır. inhisarlar, Denizyolları 
gibi e.~kiden hususi şekilde idare 
edilip gelmekte iken umumi bütçe· 
ye alman diğer müesseseler memur· 
ları91n tekaüt müddetleri otuz beş 
sene olduğundan ayni vaziyette bu
lunan Ziraat Bankası usullerinde 
böyle bir tadile lüzum görülmüş. 

Bütçe encümeninin bu kararı 
hiç şüphesiz tamamile mali mülaha
zalardan ileri gelmiştir. 

Çünkü sonradan umumi bütçe
ye alınan inhisarlarda ve diğer bazı 
müesseselerde memurlara tayin edi
len maaşlar diğer devlet memurla
rından farklı ve çok yiiksek nisbet
lerde idi. Evvelce hususi mahiyet· 
te idare edilen müesseselerin me
murları vaktile yüksek maaş aldık
ları için tekaüt noktasmd~n diğer ' 
memurlara rüçhanlı vaziyete gelme· 
si adalete 11ygun olmadığı gibi dev
letin bütçe temelini de sarsacak bir 
netice verebilirdi. Fakat iki sınıf 
memurlar arasında esası mali olan 
bir farklı vaziyetin tekaüt usulleri
ne sirayet etmemesi, devlet hazi
n~inin de bu yüzden zarar görme
mesi için gene mali bir tedbir bu- J 
lunamaz mı idi? Tekaüt müddet- 1 
leri otuz bq sene olarak tayin edi
len memurları diğer bi.itün memur
lar gibi otuz senede te-kaüt etmekle 
bc~bclfı ~\!t ~aidatının heeabmda 
ay~c~ir,..formül tesbit edilemez mi 
"di? .. . . 
ı -· .. 

Bizim f~krimizce bugün 'gene 
böyle bir tedbir dü§Ünmeğc ve bul
mağa ihtiyaç vardır. Çünkü devlet 
muru olmak itibarile araların· 
da hiç bir fark bulunmıyan bir kı· 
11m insanları otuz senede, diğer bir 
kİsmmı ise otuz beş senede tekaüt 
ebnek, memurlar arasında manası 
kolayca anlqılamıyan bir müsavat
aİzlık ihdas etmek olur. 

Kaldı ki memurların tekaüt müd
detini tayin ederken insanların ça· 
htma kabiliyeti adalet hislerine ve 
bütçe dütüncelerine de üstün tutul
mak lazım gelir. 

Bir memur devlete kaç yıl fiili 
hizmette bulunmalıdır? Daha 'doğ-

rusu kaç yaşında devlet hizmetine 
girmelidir, kaç yaşına kadar çalı§· 
tırılmalıdır, kaç yaşından sonra 
hizmetinden affedilerek tekaüde 
sevkolunmalıdır?. Bu, sadece bir 
hayat ilmi mevzuuna dahil bir me
seledir ve bütün memurlar için bir 
şekilde, bir formülde halledilmek 
7.arureti vardır. Şüphesiz memur
hır arasında şahsi kabiliyet, yahut 
görülen hizmet noktasından istisna
lar olabilir, fakat falan adam inhi
sarlarda, . falan adam da emniyet 
işlerinde memurluk ettiği için baş
ka başka müddetlerde tekaüt edil
meleri mantıki bir muamele olabi
lir mn 

Eğer hayat ilmi devlet hizme
tinde b1.1lunan insanların otuz beş 
senede tekaiit edilmelerini icap edi
yorsa bunları umumiyetle otuz se
nede tekaüdı: sevketmek devlet a
leyl1ine bir usul koymak olur. Bin
lerce memuru hayatının en olgun, 
en ~crübeli ve memlekete en ziya. 
de faydalı hizmet edebileceği bir 
devrinde beş sene evvel vazifesin
den çıkarmak millet hesabına büyük 
bir zarar değil midir / 

Ve eğer hayat ilmi. memurların 
otuz senede tekaüt edilmelerine lü
zum görüyorsa bunlardan bir kıs
mını bC§ sene daha fazla yerlerinde 
tutmak, yani işe "yaramıyacaklan 
bir zamanda kendilerini ~h§mağa 
m,.cbur etmek devletin bu yerlerde 
genç ve ~alıŞkan unsurlardan isti
fa.de etmı:::ııiuc engel çıl~orm::ı.l~ ol

mı:tz mı? 
~ ~ . 

· Sonra bu balliste dikkate alına· 
cak bir cihet daha vardır ki bu da 
umumi bütçeden maaş alan memur
lar arasında olduğu gibi bu memur· 
larla devletten himaye gören mali 
müesseselerde çalışan müstahdem· 
ı~r arasında tahsisat ve maaş itiba
rile bir ahenk ve muadelet tesis et
mek prensipidir. inhisarlar, Deniz. 
yollan, Ziraat Bankası gibi mües
seselere mensup memurları ayrı bir 
sınıf sayarak bunlar hakkında ayn 
bir tekaüt usulü kabul etmek bu 
pr~nsipin istinad ettiği esas maksa
da dahi t!1Ymaz. Onun için bu uy· 
gunsuzluğun hükumetçe bir pren• 
sip mesele8i olaraJC tetkikini lüzum-
1 .. 1J4.q. 
u goruyoruz. 

lbracatın koatroll 

ilk bulanın mı, son 
bulanm mı? 

Amerilfa ile İngiltere bir adayı pay
laşamıyorlar l 

bu 370 milyon rakamı yanyana sırala ~ı 
mak için tam 30 seneye ihtiyaç vardır. 

insanın kaç yqı yar 
Eskiden mekteplerde idare talebe 

hakkında velisine şöyle tebliğatta bu -

Papaya benzeyen 
adam Bu ada cenup Okyanusunda. Chria

tmas adası denen adayı ilk dda, 1777 
senesinde meşhur İngiliz denizci ki§i!i 
Kaptan Kuk (Cook) ke~fediyor. Fa -
kat, sonra bu ada unutulup gidiyor. 

lunurdu: it 
"Oğlunuz tembel, yaramaz; zeki oi- Papa kendisine benzer b 

duğu halde çalı~mıyor ... ,, veya: papaz kullanacasına bir 
"Çocuğunuz çok iyi çalı§ıyor. Yal- vekll kullana"'l!aZ mi? 

Aradan tas seksen sene geçiyor: 
1857 de bir Amerikan denizcisi, Kap -
tan John Stctson bu adayı "yeniden,. 
keşfe:iiyor. 

Şimdi ada kimin; İngilizlerin mi, A
merikannı mı? 

Bugün bu adaya İngiltere daha faz
la sahip çıkryor. Orada idare falan İn -
gilizlerin elinde. Fakat, diğer taraftan, 
Amerıka burasrnrn kendisine ait oldu
ğunu iddia ediyor ve kendisine veril -
ıncsini istiyor ... 

usso kilometre uzunlu
ğunda bir sayı 

Sir:e sorsalar: 
- 9 rak?.mını üç kere kullanarak 

yazılabilecek en büyük sayı nedir? 
Hiç dU§ilnmeden cevap verecekli • 

niz: 
- 999. 
Fakat. düşün,!11eden cevap vermek 

doğru olmaz. Elinize kale:ni kağıdı alın . 
ve §Öyle yıızm: · ~ 

99) 

990 
Bu ne demektir? 

- 9 rakamının üçüncü dokuzuncu 
kuvveti demektir: Yani evvela 9 u 9 la, 
sonra bu yekunu bir kere daha dokuzla 
zarbedeceksiııiz. Bu ameliyeye sekiz ke
re devam edin, çıkacak sayı 381.420.489 
dur. Bunu da sekiz kere kendil.ile zar
bedeceksiniz 

Çıkacak rakamı artık siz bir düJÜ .• 
nün. Fakit, sakın kalemi kağıdı alıp 

yazmağa çah!mayın. Çünkü çıkacak sa
yıda 370 mi:yon rakam vardır 1 Bunları 
yanyana yaz"nak için ı.soo .kilometre 
u .. untuğund:ı. bir lc!ıi•t inpd-> ,...,. 

Bu kağıdı bulsanız. bile yazmak için 
· seneler lazım gelecek: 

Hesap yazan bir makinenin ba§ına 

otursanız, biç uyumadan, yemek yeme
den, sigara içmeden· çalışmak sartile, 

nız, tavrı hareketten biraz kınk numa-
ra alıyor ... 

Halbuki, timdi Avrupa mekteplerin
de talebe hakkındaki not "test., denilen 
usulle veriliyor. Meıeli, bir talebe ve -
füine idare töyle bir mektup yazıyor: 

"Oğlul1\Jz 11 yaıında. K.tfa ya§ı 
12,5; ahlak yaıı 10, teırih ya~r 12.,, 

Bu ne demek? İzah edelim: 

"Kafa yaır., nrn 12,5 olma11 çocu • 
ğun, 11 yaıında olmasına rağmen, 12,5 
yatında tabi !bir çocuk gibi (fü_şünme
ıi, fikir yürütmesi demektir. 

Fakat, ''ahlak yaşı .. nda geri imiJ. 
Yani l O yaşında bir çocuk gibi !ıareket 
ediyormuı. Teırih, yani bünye itibarile 
de yaıından büyükmüı. daha fazla in • 
kipf etmiı. . . 

Bu suretle çocukların mektepteki 
vaziyetleri inceden inceye hesaba vuru
larak teıbit olunuyor demektir. 

ilk dehllf istikraz 
Fransız hükumeti. dahili bir istik • · 

raz aktetti. Bu münasebetle, bize, ilk 
devlet istikrazının ne zaman ycı pıldrğıru 
hatırhyabiliriz: 

1522 senesinde de, Fransız kralı bi
rinci François (Fransua) nın; Charleıı 
Quint'e (Şarl Ken) e karşı ha.rp açmak 
iç.in parayoı .ihtiyacı vardı. Bunu nere • 
den bulac;a~ını dUıünÜrken nihayet hal
letti ve 22 eylül l.522 de, ilk defa ola
rak, devletin istikraz l.\SUlü ortaya çı -
karıldı. 

f' 

Kral François'nın hazineye para &:e-
tirm~k için pı,ıld~ğu çare şu idi 

ncıcaıy-7 ~ -:• -ı-- ı..:..~---r--... ·--:-

hi!iS.e -~tn~tl~d'1i; yilzde 8,5 .fajz)e aatı

ıa çıkardı. Bu ıuretle gelen pıualar 
doğrudan doğruya ha?:ineye girdi ve zu 
hisse senetleri ondaıi 11onra hükumetin 
istikraz tahvilleri halini aldı. 

Günlerin peşinden : 
• 
i Ş bileni n ... 

Ankaradaki (Belvü) otelinin ıahipleri şimdiden Karabükte bir otel 
~urmuşlar. Bu küçük köyde modern sistemde bir otel. yapılmasının eebe· 
l:ii meydandadır: Temeli atılan demir ve çelik endüstrisine ait faaliyetler 
başlayınca buraya yerli ve yabancı birçok mühendisler, ustalar, ustaba. 
şılar, işadamları gelecektir; otel idaresi bunların istirahntlerini temin 
edebilirse kendisi de iyi bir kazanç. yapmış olacaktır. Demek ki Karabük
te otel kuranlar hem scı:ma~eleri için karlı bir iş bulacaklar, hem de 
memleketin bir köşesinde büyük bir sanayi!eşme ve bayındırlık hareketi
ne iştirak etmiş bulunacaklar, yani bir taş.la iki kuş vurmuş olacaklardır! 

Karabükte otel kurmak... lşadam lan için bu ilk hatıra gelen birıeydir. 
Türkiyenin yarınki demir ve çelik sa nayiine merkez olmak için hazırlanan 
bu yerde şimdi kim bilir daha ne gibi kazanç ihtimalleri var. l§te hayatta 
talih, yahut !ıans denilen muvaffak iyet tılsımı bu ihtimalleri vaktinde ve 
isabetle bulabilmek, bulduktan sonra tahakkuk ettirebilmektedir. Tevek· 
keli demezler: "lş bilenin kılıç kuşananındır.,, 

Papanın hastalığınden Avnıpa 
gazeteleri sık sık bahsediyorlar. Ya· 
şı artık sekseni bulan Papanın has
talığı vahim olmakla b!raber gerek 
bünyesinin kuvvetli olması, gerek 
tedaviye dikkat cdilme3i sayesinde 
hayatı idame edilebiline!rtedir. Bu
nunla beraber .Papa zaman zaman 
dikkate değer surette canlılık ve 
hareket eserleri de gösteriyor. Bu· 
nun bir delili, bundan bir haf ta. on 
gün evvel Almanyada katolik kili
aeıinin maruz kaldığı ahval üzerine 
Berlin hükumeti aleyhine gayet 
ıiddetli tenkidatı havi olarak neıret• 
tiği beyannamedir. Beyanne.l'!lenin 
yazılı§ tarzı Papayı haylıca yonnut 
olduğundan Pukalya yortulan es· 
numda Papanın, çok ağır olan dint 
vazifelerini nas•l ifa edebileceği 
Vatikan mahafilinde ve Romada 
mevzuu bahsolmaktadrr. . 

Katolik ki.lisesinin en büyük hay· 
ramı olan Paskalya yortulan eer.a· 
ımda P~panm bizzat kilisede ayine 
riyaset ebneıi bir anane olmuıtur. 
Fakat Papanın bu kadar ağır bit 
vazifeyi ifa ettiği takdirde ııhhati 
çok rahneclar olabilece;ini dü,ün~n 
Papalık müpvirlerinin bir 'çare ara· 
makta olduklannı Avrupa aazete!t?. 
rinde gördUk. O ?re ise Papaya 
çok bcnziycİı ve gene cmun yn,m:la 
olan diğer bir papazm meruimde 
Papalık makammda bulundurulma· 
smdan ibarettir. 

KURUN - Almanyadaki lcato
lik Jötiseferin hrrrn Jyanlık hukükt1· " 

1 l
. . .:_; rr:. m ~ 

nu nasyons sosya ızm ıoarefltne 

ka;,ı mudaf ~a için Papa~m ne§rct· 

tiği bir beyanname kendiıini bu ka
dar yorarsa . Paskalya yortulanna 

bizzat riya.et ebnesi hayatına mal 
olabilir. Merasim esnaımda kendi· 
ıine benzer bir papaz koyarak hı· 
ristiyanhk alemini aldatacak yerde 
doğrudan doğruya ve açıktan açığa 

bir vekil kullansa daha doğru olmaz 
mı?. 

S·ovyet Rusya 
ile Romanya 
Arasında bir misak 

akdolunacak 

Daha birçok maddelere teşmii 
ediliyor, teşkilat genişletiliyor 

, Hasan Kumçayı 
bütün ihracat maddelerimizi kontrol al- ---------------:..--'----------------Ankara, 4 (Hususi muhabirimizden) 

- İktısat Veklleti ihracatın kontrolü 
itleri üzerinde çahşmalanna d~vam et
mektedir. Evvelce toplanan bir kongre 
tarafmcttn da tetkik ve müzakere edil· 
dikten ıonra tanzim olunan fındık ni -
zamnamesinin bazı maddeleri )•eni ihti
yaçlara göre tadil olunmuştur. 

Besarabya arazisi etrafındaki Sovyet 
- Romen ihtilafı tamamen nihayc\e er
mittir. Romanya Hariciye nezaretin• 
~ovyet hükumetinden ıelen diplomatil' 
notada, Besarabyanın Romen topratı O" 

larak Sovyet Rusy~ tarafından tanındı• 

İç ticaret umum müdürü B. Mtim -
tazın İzmir, başkontrolör B. Hakkı Ne
zihinin İzmir, Çanakkale ve Ayvalık ha
valisinde alakc:darlarla temaslarından 

ıonra hazırlanan palamut niz.ımnamesi 
Devlet Şurasına sevk edilmek tlzeredir. ! 

Son defa toplanan üzüm kongresi
kararlanna göre, çekirdeksiz kuru ü -
züın ihracatı nizamnamesi hazırlanmış· 
tır. Bunun da resmi formalitesinin ik • 
maline çalı§ılmaktafür. 

:Vekalet bütün ihracat maddeleri gi
bi • p;;muğun da ihracını kont~cl altınJ 
almak ,hususunda icap eden !tçlbirlcri 
ie ihmal etmemektedir. Pamu~ ih~a.catı 
için de bir nizamname yapılacak ve pek 1 

yakında mer'iyet mevkiine konulacak _

1 
tır. • .. · · 

iktısat Vck!lcti bir program altında 

t .r: ;ı .:>ıır1ten bu kontrolü yapacak te§ki- Otomobllle gezmeden dBnUt . 
latı da genişletmeği kararlaştırmıştır. 

Yeni ge11iş kadrosunun hazirandan iti· 
haren faaliyete geçeceği anlaşr!makta -
dır • . Me.r'iyette bulunan ve tanzim edi
len. nizamnamelerin ekseıisi daha çok 
iz~ir lirnr.nmdan ihraç edilmC'kte olan 1 
maddelerden bulunduğu cihetle İzmir 
teşk:Iatınrn diğer ihracat merkezlerine 
nazarah ~ahc: geniş tutulacağ ı söylen -1 
mck tedir. İzmir ve İstanblıla birer baş 
ko~trolör tayin olunacaktı:. Bunlar 
kontrolörlerin çalrşrnalanm murakabe 
cdcccl;lerdir. · 1 

Niza':nnı:.meler tam:ımlandı;ctar. son· 
ra diğ~r yerlerdeki kor.trol teşkilatı da , 
büyütülecektir. Bunun i!jin de memura 
ihtiyaç vardır. Kanun kontrolcr olmak 
için namzetlerin en az Fse ·tahsili olma- 1 

1 
~ını · \'e bu maksatla açılan kur&lardan 
yetişmesini §at"t koym:ı.!:tadır. Bir.acn -
aleyh üzüm, pamuk. palamut için kon· 
trolö:- yc.ti§tirmek üzere haziranGan iti-1 
b::ren kurslar açılacak. İzmir .ve lstan -
bulda teşkilat icabı bürolar kurulacak • I 
tır, 1 - İyi eğlendiniz mi bari~ 

• ~ı bildirilmekte.dir. 

Bükrcş ıiyasi lnahafili bu hi:füeyiı 
Romanyada Harbiumu,nidenb.::ri en mU· 
him diplomatik hadbe olaiak t:lakki 
etmektedir. 

Esas itibarile bu, Romanya Ba§ve " 
kili Tatarcskonun Prsğr ziyareti neti ~ 
cesidir ... 

Bugüne kadar Sovyet nı.isya, Ecsa• 
rabyayı Rom~n toprağı olarak tanrrr.ı • 
yordu. Ve bu hal, Rusya iie Romany~ 
arasında bir mütekabil yap mi ğa nıaıs• 
oluyordu. 

Bugünkü Sovyet tcşebbüsti i!e. bıl 
mani ortadan kalkm ış bulun. ı yor . ve 
salahlyet!i maahfilde inanrldıgına göre• 
Besarabyanın Romaırya:ya ilhakının ta• 

nınması ardından Sovyet Rusya ile J'O" 
manya arasında karştlıklı yardım mi -
sakı aktedilecektir. Bu ·suretle Rusııtı 
bir hücuma uğradığı takdirde ÇekoılO" 
vakyaya, Besarabya toprakla::-ından ge
çebilecektir. 

-~ Post'taa - • 
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Güzel Sanatla·r 
Akademisinde 

Yeni programla çalışılmaya 
başlandı 

Talebeler tarafından 
güzel tablolar satın 

yapılan 
abnıyor 

Gilzcl San•atıar Akademisinin resim, makta hem de ralannda fakir buluoan
heykcltra§ ve mimari §Ubclcri jçin Al • lar bir yardım görerek ıevinm~ktedir -
manya ve Fransadan getirilrniı olan ler. Güzel San'atlar, Akademiıi direk • 
mütehassıs profesörler bu şubedeki törü Burhan Toprak, profesörlerin yeni 
ders programlan üzerinde çok esaslı programlannın daha mükemmel bir te· 
değiıiklikler yapmı§lardır. §ilde tatbikine imkan vermek üzere A -

Bunlardan bilhassa mimari şubesi kademi atölyelerinde san 'at eserlerini 
profesörü Brunot Taut mimar· b . . 

. • ı şu esı ve heykeltraş ve mımariye ait ~hemmi-
~erslerın:e ~~emmıyetli defiJikliklere yetli malzeme almrştır. Söylendiğine 
lilz:wn g. rmuş .ve programı y:ni baş •1 göre, bu yıl sonunda Akademinin bazı 
tan tanzım ctnuştir. k 1 

§ubelerinde rr.uvaffa olan ta ebelerden 
. Ma~fım olduğu Üzere mimari şube _ birkaçının Avrupaya gönderilmesi dü • 

sıne, Ştmdiyc kadar csa lı b'ır r .. 
g-cı· pro esor şünülmektedir. 
b 1

1
P dçah madığı için bu şubedeki tale· __ .....___..----------

c er en muvaffak neticeler alınama 
makta idi. 

Bundan altı yıl evvel Akademinin 
bu §Ubesinin ııılahı dil•u" ··ı .. b i . v· ~ nu muı. unun 
çın ıyanadan Egli namında bir pro -

fes.. ~ 
or çagınlmııtr. Profesör Akademi • 

Y_c _geldiği zaman alakadarların takdirle 
rını tophy k d 
tc • aca erecde bir faaliyet gös-

h rnııı ve talebenin istifadesini mucip 
aıı esaslar h 1 arn anuısa da geçen yıl 1 ortalarına doğ 

b ru anlaırlmıyan bazı se· 
• cplcr dolay:sfle Akademiden çekilmiş • 

tır. 

Bunun ·· · Uzerıne Akademiye Alman • 
yadan Polsih admd 'k' • b. f .. r: ~ • a ı met ır pro csor 
~ag~rıl~ı~tır. Fakat bu prpfesör de pek 
g~rıp hır tecelli olarak yolda jken ani 
bı~ şekilde vefat ctmi§tir. Akademinin 
rnırnart !Ubesine bu suretle altı yıl zar 

fı~d~ muhtelif profesörler ge~ip 'it -
rıı~hr. Bu vaziyet~ bu §Ubedeki ders 
i>ro~r .. :n?arrnda barı karısıkhk!arın zu· 

~t~i·.una scbebi}•et verdiği ·gibi muayy\n 

h
• µııl.lL 0 ı.ınu aıışmaga .da ımKdn 
·-t;.mam•st-ır. 

J:ıpo~yada ~rofcsörlük etmekte iken 
Akadcmıye çagtnlan İmdik' .. 
Rrunot Taut eskiden ~b ı ~rofesor 
t d . u şubenın haf • 
a ~1 4~ ~aat gıbi çok dolgun olan ders 

saa. cnnı 26 ya ind' • . 
ba•k b. . . ırrr:ılt :r. Bundan 

ll a ırıncı ve 'k· · d . . 1 ıncı sırııfta okunan 
eralerın hır kısmı üı-ü .. .. .. 1 c:ü ~ ncu ve dordun • 

be ~ınıfl:ra nakledi!mi~tir. Bütün talc· 
nın memnu · ı 

pro~ · nıyet e karşılad!ğı yeni 
.. arn bundan b: h f · 

cdilınc ~ .r a ta evvel tatbık I 
gc baılanmıştır 

. Alakadarların k . . . 
progr.ı.ın anaatıne göre; ycnı 

talebele . 
zevkle haz d' rın yorulm;dön ve 
~ ınc ılcc .. k lı' . 
gu için bund ~ ır vazıyette oldu 

daha olgun ~a~~e~~nra ~u §ubelerden ı 
rn~ktedir. r Yetı~mesi beklen 

lieykeltı aşlık profesö .. 
many:ı-:ıan selen Be . ru olarak Al. 
değifiklikl llu1g de bu aubecl" 1 
nıft.a': biit .. cr yapmış, eskiden bir sı~ 
• ·ı..__ un talebeler d 
llıuare alının d erecc nazarı 
defa kahır a an çah§lırıhrkcn bu 
b .• ıyet ve derec,.1 · 
uıt, ka'"- .... erme göre· . uoıttrna .bi .. • 

edılmiı;JCl"tlır n gı. atolyelere taksim 
~rz: Lco""'ld ; _ ~sım profesörü Fran.-

r-v 4-.c\'ı <l 
gençlerin aı:.k e bu §Ubede çalıı:ı<>n 

ııı.. a ve. t' !i"" 

maksaclile sık k ~s ifadelerini temin 
birinciliği ve 

8
{ki k~~~~lar yaparak 

yaptık1an ~. ncılıgı kazananlara 
lira.dan 80 lira ın lcıYmetine göre 25 
fat verilerc1' reyı~ kl adar nakdi müki. 

ırnc·A 
fından satın a.lınrn krı kademi tara • 

B d b
. a tadır 

un an ır ın··d · 
konkurda iki talcb~ ~e~ e~vel yapılan 
kuannuf ve ınekte _l'Uleı ve ikinciliği 

P ıclarc • ntrn alınarak tnUkaf sı tarafından 
isabetli müsabakalar a~landırılrrı.ııtır. Bu 
dan ço'k alika ve t ern talebe tara -

e§viJc i} 
-------- e kar§ılan • 

'!_!çmlf Kurunıer 

Anadoluda f;tklkler 

S Nisan 922 
.Adliye nezareti rllÜŞa •• 

fakatinde müp.virlik kvaı liabil re. 

Cevdet olduğu :halde ya~erni müdürü 
da bir tetkik &eyahatinc Anadolu • 

h .. • ' Stkaca'·t . uıup.vır ba .. t·ca, te•ı..:._ ., ır. 
k r4 ~ ıncrk · 

ra Adanayı intihap ctm· . ezı ola • 

Birkaç hafta Adanada ~~~r. 
türlü adliye iılerini tetk'k acak ve her 
Avdette bir hafta kadar ııda cdccl'ktir. 
kılacaktır. l{onyada 

Gazi köprUsU 
Gazi köprüsünün tecrübe kazıkları 

on beş gün evvel yerine konmu§; fakat 
bataklım olduğu için tutmamı§tır. Bun· 
dan sonra 18 metre derinliğe yeni bir 
tecrübe yapdmıf, gene tutmamı~tır. 

Mütehassıslar belediyeye bu huıusta 
mal(ımat vermi~ler ve daha fa.?la derin· 
liğe inildiği takdirde fazla masraf ola
cağını bildirmi§lcrdir. Vaziyet t

0

etkik 
edilmektedir • 

Otomobilde ölUm 
Evvelki gece geç vakit Unkapanın -

da mahiyeti itibarile dikkate ~ayan bir 
ölüm hadisesi olmuştur. 

Unkapanında Atlamata§ınch doktor 
Bay Hasanın evi önUnc bir otomobil 
gelmiştir. Bu otomobilde kendin.den 
geçmi! bir adam vardı. · 

Şoför doktorun kapmnı çalmıı. ve 
otomobil kapısını müıtcriyi dııarıya çı· 
karmak için a~tığı sırada adamın ölü -
ai.l,_ Jo.cu t•l•gnugtn·. 

Şoför sorguya çekilmi§tir. Tahkika· 
ta devam edilmektedir. 

Köybirliklerl 
Dahiliye Bakanlığı köy birlikleri 

l:urulması etrafında ~alı~malarm?. de -
vam etmektc~ir. Bütün vilayetler. vi • 
!ayetleri hududu içerLinde nekadar 
köy birliği kurulacağmı Bakanlığa bil -
di::-meğe b?.§lamı~lı::rdır. 

• Tilrk Clnekologı kurumu per~embc gı;. l - ~ 
nil onuncu yıldonüınünU kut•uıayacaktır. 
Toplantı yeri: Türk Tıp cemiyeti konferaııı . 
ı:ılonudur. MUs:ı.mcreye aaıı t l8 de ba,1a. 
nat"aktrr. 

• Sıılı sUnU ııant lS de Beyoğlu Halke\i• 
n!n Tepcbn~ındalı:i merkez binamıda Ünlver 
site cıoçP.ntlerinden Hıtmı Ziya Ülken t&rc1. 
fınd:uı "'lbnlsln!!,. halt'kınlla bir konferans 
\'eritecektir. 

• Dahiliye 'ekt.lctl köy birlikleri teşkili 
ctra!mdakl c;alı~malarına devam etmekte• 
dlr 

~ Madcndlerln amele birliklerine vct'diJ.\• 
teri yUzde l biııscnin Ylltdc l,3 ta r,tkarılma 
111 \"killer heyetince takarrUr etm~tir. 

• Belediye bin.asma Baa.t on lklyo kadar 
halkm girmesi yasaktı, bu Yasak kaldırıl· 
mıştır. 

• Belediye, tercfunanla.rı Ycnidcıı kayıt ''e 
tesbite karar ,·ermiştir. 

• Şlmdlyc kadar bakalorya imtibantanr. 
1 

da kaunaınıyaı:ılard&n Yll§r mUııait olaıılll 
mı bir huııusl ıııenln aon ııtnıfma glre~k 
imtihan ,•ermeleri takarrilr etmiıtır. 

• önumO:ı:dcld hazirandan itibaren Emn'• 
yet mUdUrlUğil resmi ve ııh11 kadrosu geni~- ı 
lı>tlleeektır. 

tı lktlsat \'ektıletl mliBtqarı Faik Kurdof"· 
tunun reisliği aıtmdıı. bir heyet yeni Tilrk -
Romanya anla§T11aııını ~·apmak ll.z~r,. yakm· 
da EUkrc§c gldeeeldir. 

• Efgan ordusunda. muallimlik "yapa.cali 
olan Jl Türk ırubayr ile C§lerl ve çocukları 
Efganistan& vasıl oımuşlardrr. • 

• Hatay anayasamnm taııdikl.nden ıonra 
l._kendenına ilk vapur birçok davetlileri ba 
mil olarak gid .. eel.-Ur. 

• Çöplerin denize d1Skülmesl l§iııe mayrı 
ba,mdan itibaren bqlıınaeaktır. 

• &tediye lktll!at mUdllrlUğü JP3i testi· 
l'!llleri için nC§rcdUecek brö§UrUn her iki ka 
bma konulacak reatm için blr mü,.ba.ka ~ 
mışbr. 

• bu ttne ~ebrlmlzde c;ocuk bahc;elerl 4;;C

~altılacaktır. 
• Sthbfyf' veklıleli müst,.~arının bflıımul'ı 

i:okı\n t1ıcrtlf' m"~gııl olacağı bir t1'mlmle 
blldlrilmlıttr. 

Kitapçılar 
Vekalete bir istida 

·gönderdiler 
Kağıt buhranından dolayı kitap ba· 

samamak mecburiyetinde k~.1dıklarını 
ıByliyen kitapçıların aralarında bir to~
Jantı yaparak bu vaziyete vekaletten hır 
bal çaresi iıtemeğe karar veı diklerini 

yaı:aıııtık. Kitaxılar evvelki giln tek • 
rar toplanartık bir istida hazıılamışlar 
ve Vekilete göndermişlerdir. istidada 
gazete ve mektep kitaplarına verilen 
mUsaade gibi bir müsaade istenmekte • 
dir. Bu takdirde kitapçılar tek bir 
çe§it kağıt üzerine kitap basacüklardır. 
Bu nümuneyi intihap vekaletin arzusu -

na bırakılmıştır. 

Yeni denizaltı 
gemilerimiz 

Ecnebi tezgahlarında yaptırılacak 
denizaltı gemilerimizden ikisinin İstan
bulda yapılmasına karar verilnıi~tir. Bu 
işle meşgul olacak mühendisler şehri -
miıe gelmifler ve Haliçte Taş kızak 
ismi verilen metruk havuzu münasip 
görmüşlerdir. 

Gemilerin denize inme merasimin
de Ba~bakan İsmet tnönünün el: l~ulun

ması muhtemeldir. 

Belediyenin bir hararı 

Mecidiyeköyü 
Programh bir çah•ma ile 

imar edilecek 

Beiediye Meci:iiyeköyünün i-narı için 
esaslı ve programlı bir çaltşnlJya baş • 
lamı~tır. Belediye bu hususta kap eden 
masrafları yapacaktır. Köyün kanali • 
zasyonu olmadığı için bıı.zı mecralar kö
yün içine akmakta idi. Bunlar sahipleri 1 

tarafından kapatılacaktır. 1 
Belediye, köy yolunu kapayan j 

Erme:li meıarlığı ile köy yolu arasında 
bulunan beldiycyc ait arsa üzerindeki 
dükkanları da yıktrracaktır. 

Buraya asfalt bir yol yapılacaktır. 

Köyde yeniden birçok inşaat yaptınl • 
maktadır. Buraya aynca Halk Partisi 
binası da in§Ct ettirilecek ve likör fabri
ka!ı yanına büyük bir de gazino kuru

lataktır. 

inhisarlar Umum 
Direktörü geldi 

Bir mü;:Jdettenberi Avrupada bulu • 
nan inhisarlar umum direktörii Mitat 
Yc:nel §ehrimize gelmiştir. Umum di -
rektör, evvelki giin inhisarlar satış iş • 
leri ve harici işlerle meşgul ol:nuştur. 

Bay Mitat yakında Ankarayıı gi • 
cletek ve Avıupada yaptığı i~ler etra -
fında Bakanlığa izahat verec~ktir. 

ı,çner için hayat 
sigortası 

h kanununun tatbiki h:}zırhkları 

ilerl;m:~tir. İstanbul mıntakasınrn be • 
yannameleri tamamen t~p.Ianmış .~ulun
maktadır. Kanunen tay•nı tak<1rruı et • 
miıı; olan i~çiler için kurulac.ık hayat 

sig~rtasınıtt devlet himaye~i. altında büs 
bütün yeni b:r sistem dahılınde yaprl -
ması için Anka~ada bazı esaslar hazır· 

Janmı§tır. 

iki konferans 
Şehremini halke,·i~dcn : 
Şehremini halkcvır.:le 5-4- 1937 

azartesi gUnü saat 1 7 de kız öğrc.tmen 
~kulu muallimlerinden, Dr. Semiramis 
(Mekteplerde hastaliiclardan korun • 

) ve 18 de Beşir Ekrem tarafından 
ma z· p . 
(tki terkibi bent) ıya aşa ve cserlerı 

h kk nda mevzulu iki konfera·ıs verile· 
a ı T 

cektir. Herkes gelebı ır. 

Çöpler Mayısta denize 
dökülecek 

Çöplerin denize atılması etrafındaki 
hazırlıklara belediyece devam t'dilmek • 
tedir. Hazırlıklar bu ay başına kadar ik
ma1 edilerek çöpler mayıs içinde denize 

dökülecektir . 

Mallye Veklll bugun 
bekleniyor 

Tedavi için Avrupaya gitmiş olan 
Maliye Bakanı Fuat Ağralınııı bugün ı 
ıehrimize gelmesi beklenmektedir. 
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Medeni Kanuna .aykırı 
olarak· evlenenler 

Vaziyet nahiye ve kaymakamlar 
tarafından sıkı bir sure.ite 

kontrol edilecek 
Tüık Ceza Kanununun bir maddesi 

evlenmeleri kanunen memnu o:ctn kim • 
sclcri memnuiyct!:dni bilerek akidleri· 
ni yapan memurlarla bunları evlenmeye 
!'evk eden veli ve vasilere teı.ı tertip 
etmekle b:raber medeni nikahın yapıl· 
dığına dair vesikaları gör:neden dini 
~ekilde nikah akdeden '1nam ve sair ru
hani memurları cezalindrrmakla iktifa 
ctmicı. memnuiyet hilafına veya medeni 
nikah yapmaksızın dini mcrasım icrisı 
s11retil~ C\'Jenenler hakkında ceı:ai mü
eyyide koymamıştı. 

~u yüzden birçok kimselerin mem • 
nuiyet hillifıııa mükerreren kadın aldık· 
)arı görülmüştür. Hukuki bir kıymeti 
olmamakla beraber bu halin dcvanunnı 
aile niıaınına iras edeteği :ıarar:ann §Ü· 

mul ve ehemmiyeti gözönünd~ tutula· 
rak Türk Ceza Kanununun bazı ma:i • 
<lelerini değiştiren bir tadilat•.cı: Me • 
deni Kanun hiikümlerine göre !vlen • 
mcleri memnu h'.llunır.asına rağmen . ev
lcıımii t>:anların üç aydan iki seneye ve ' 
aralarında evlenme akdi olmaksızrn ev
lenmenin dini merasimini yaptıran er • 
kek ve kadınların da iki aydan altı aya 
ka.:Iar hapis cezasile cezal\'ldıı riacak • 
ları kal.>ul edilmiştir. Erkeğin evli bu • 
lunm~sı keyfiyeti de şiddet sebebi sa • 
yılarak erk:k Vt> erkeğin ev!i olduğunu 
ı,al'n kadın hakkında altr aydan üç se
nt"y~ kadar hapis ccıası tertip olun • 

mtt~~~ ı 
Kanunun bu husustaki hükümleri • 

j Polis haberlerıl 

Zorlu bir sabıkalı 

Beykoz halk mümessillerinden ib • 
rahim vazifesi icabı yol parası ııfofteri· 
ni tanzim etmiştir. Fakat bu deftere 
keneli isminin konulmasından p:::k ziya
de muğber olan sı:bıkah Şaban, tbra • 
himi yakalıyarak defterden iscıinin si
linmesini söylemiş. silmediği takdirde 
öldüreceğini bildirmiştir. ı:,.-a 11im va • 
ziyeti zabıtaya haber vermi~. Şaban ya· 
kalanmıştır. • 

KARANT. .. lKTA YUVARL:\NDI -
Kara::ümrük Dcrviş:ili mahrll:sinde o
turan o~man kızı dul 30 ri.~lannda 
Behice adında bir kııdın~ağız gece ya
tıı.:·ntiaı\ kalkıp sofaya çrkmr~. fakat 
ort<:.lık karanlık olduğu için 3 metre 
cierinliğiııdeki merdiven arah~ına yu 
varl:ınarak muhtelif ycrleriııden vara • 
lanmıştır. 

f 

BiR ÇOCUK OYUNU MU? - Has 
köyde Keçccipiri mahallesinde oturan 1 
NC6:rr. oğlu on yaş!arında Yako Okmey 
danında oynarken yanına diğer bir ço • 
cuk ı::~Jmi§ ve elinde 17.ılunan j;Jetle Ya· 
:,oyu yiizünden yaralıyarak koçmııtrr. 

Çocuk aranmal:tadrr. 

OTOMOBlL ÇARPTI - Horhor • 
dan geçen 2229 numaralı otomobil Şük 
riyc adıntla 12 yaşlanncla b:r kr:a çar· 
parak kızcağrz:ı muhtelif yc•lcrinden 
yardamı~tır. 

KIVILCIMDAN YANGIN - Ka • 
ragü:nriıkte Dcr\'işali mahallesinde 60 
nıımaralr Merye:n adındaki iMiyar bir 
kc:dıncagızın evinden yangın çıkmış, 

talı '":' ları y<ındıktım sonra söndıiriılmü,. 
tür. 

Yapılan arc::;tırmaya göre yangının 
mangaldan tıçrıyan k1vılcımcfaa çıktı • 
ğr anla~ılmıştır. 

iki çocuk nereye gittiler 
Knybolan iki genç hakkında zabıta· 

ra bir müracaat yapılmıştır. Bu müra • 
caatı yapan Etycmcz:de Sultan çeşme -
de 27 numarada oturan Ahırk.ıpı inhi· 
sar m-:muru Feridundur. Bay Feridu • 
nun 13 yaşlarındaki oğlu Ferdi ile ka· 
yınbiraderi l 5 yaşında Hasan dört gün· 
denbl'ri kayıptrrlar. Söylendiğine göre 
iki çocuk 1 S lira alar::k sırra kadem 
hasmı~lardır. Zabıta tahkikata devam 
etmektedir. 

nin iyi bir surt>tte tatbikinin ~~mini ve 
istenen gayenin elde edilebilmesi için 
muhtarİar, hııber al:lıkları bu gibi ev -
lenmeleri ihblr ile mükellef tutulmak· 
tadır. Vazifelerinde ihmal gösteren muh 
tıirlar da beş liradan yüz liraya kadar 
ağır para cezas;ıe m2hkıim edilecekler, 
tekerrürü halinde bu cezaya ayrıca bir 
aya kadar hapi.s eczası da ilave oluna • 
caktır. 

Bu suretle; kanun vazıının taacldü • 
dü z:evcatın memleket içinde huhangi • 
btr §ekilde devamına imkan b:rakılmr • 
yarak bazı aileler arasına yerleşmiş olan 
orta zamanlara ait bu kötü taamülün 
de yokedilmesine büyük bir önem ver -
diğini göstermektedir. 

Bu neviden birleşmelerin bilhassa 
köylerde da!1a faıal taammüm c.tmi§ ol· 
duğu görülmektedir. 

f çtiml\İ bünyenin temelini te§kil c· 
cl:n ailenin düzenin! boz:makt:ı olan bu 
cirkin itiyadın tamamen orta:l.m kaldı
;:ılmatı için muhtarlara vazifelerinin 
şümul ve ehemmiyetinin anlat:lması ve 
kaymakam ve nahiye müdürleri tarafın· 
dan devamlı surette takip ve kontrol e• 
dilerek ihmali görülenlerin kan·.ıni mü· 
eyyi !:lere ~iddetle çarptmlm?.sı lüzu -
mu hissedilmiş ve ceza me\•zuatımrz a· 
rasına yeni girmiı olan bu hiikümle -
rin muhtarlarla köylüye münasip ıekil 
vasıt~larla anlattlmcısına karar \'Crilmi§• 
tir. 

Sıhhat Veklletl siyasi 
mUstefarmm vazifesi 

ne olacak? 
Sı~hiye Vekili Refik Saydam 'Ve • 

kalet siyasi müsteşarının vazifesi hak• 
kında bir numaralı Vekalet emrini bü
tün -devlet teıkilitına bildirmiştir. 

Bu e:nre göre siyasi müstep.r Bil • 
yük Millet Mecli!inde ve Vekalet da • 
bilinde iskana taalldk eden bilümum iş
lerle tayin edıleıı prensip hudutlan için· 
de meşsul olacaktır. 

Başve~aletc verilecek tezkereler, bü· 
tün \' ckaletlerle Erkanıharbiyc Reisli· 
ği \'e u01umi müfetti~lcrle, iskana taal
luk eden muhalnrelcr siyasi müste§a • 
rm parafesi altın:-'!a Vekil tarafından im
za edilecektir. Memurin kanununun §Ü• 
:nulü 1thiline girfn Vekalet, memurin 
ve inzibat komisyonlarına taalluk eden 
i!kanl.ı alakadar mütaleasını siyasi müı 
teşar do~rudan doğruya Vekile bildi • 

recektir. 

BeynelmUel avcıhk sergi
sine çağırıldık 

t 937 eyliılünde Almanyad:; beynel
milel bir avcılık sergisi açıl.ıc.,;ıktır. Bu 
s~rgide avcılığa ait materyaller telhir 
edilecektir. Memleketimiz de bu ser -
giye davet eclilmi~tir. f~iıleri B.ıkan!rğı 
vaziyeti Avcılar Cemiyetine bildirmış • 

tir. • 
Meteoroloji Umum 

MUdUrlUğU 
Eaşb:.ıkanlığa bağlı olarak teşkil c -

dilen Ueteoroloji umum miidürlüğüne 
Ziraat enstitüsü profesörlerinden Tcv • 
fik. muavinliğe de Hamit tayin etlilmiş· 
!erdir. M :mJel;et=miz:in rasat işlerinin 
tanzimi için mühim bir l;aclro ile işe gi
rişecek olı:n umum müdürlük hava va
ziyetlerini de haher verecek bir tc~ki • 
Jlta sahip olacaktır. 

Feci bir kaz;1 
Dün tam öğle iizcri Taksimde Na -

ne sokağında frci ve yürekler zcrsı bir 

kaza olmuştur. Aldığımız tafsilata gö • 
re 17 numarada Jale aıdında &cnç ve 
güzel bir ermeni kızı oturmaktadır. Ja· 
le İran tebaasından Rüstemin nişanlısı 
bulunuyordu ve yakında frana giderek 
orada evlene:eklerdir. Fakat tlün Jale 
oturduğu dairenin penceresin ien soka
ğa bakarktn birdenbire , müvuenesını 
kaybetmiş ve sokağa düşmüştür. 

Zavallı kız dü§er düşmez Cilmüştür. 
Adliye doktoru Jalcnin defninl' müsa • 
ade etmiıtir, 
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Çek Cümhurreisi 
Belgrad'a gitti 

Küçük Anlaşma müzakerelerinde 
Stoyadinoviç galip deniyor 

Prag, 4 (A.A.) - Reisicumhur 
Benes bugün öğleden sonra Bclgro· 
da hareket etmiştir. Bcnes, 7 nisan 
carsamba giinüne kadar Belgradda 
kalacaktır. 

FRANSA TEKLlFTE BULUN· 
MAMIŞ 

Paris, 4 (A.A.) - Havas ajan· 
tıı bildiriyor: Bazı haberlerde Kü
çitk Antant devletlerinin, Belgrad· 
daki son konferanSl esnasında, 
F ransanın karşılıklı yardım teklifi
ni bir tarafa bıraktıkları işrap olun
mak tadır. 

Hakikatta ise, Fransız hükume 
ti, Yugoslavyayn Küçük Antant 
hakkında bir karar vereceği kati bir 
teklifte bulunmamıştır. Bununla 
beraber, Fransız hi.lklımeti, merke
zi Avrupa devletleri arasındaki rnü
nasebatta kollcktif emniyet sistemi 
sayesinde gerginliği izale etmek dü
süncelerini daima muhafaza etmi~
tir '\.C etmektedir. Esasen Çekos· 
lovakya reisicumhuru Benes yarın 
Bclgr?.rla gclecektır. Orada yapa· 
cağı konuşmalar vaziyetin tavazzu· 
huna. herhalde yc:ırdım edecektir. 

STOY ADlNOVIÇ GALiP ! 
Paris, 4 (A.A.) - Fransız halk 

cephesinin gazetesi olan Ce Soir 
şöyle diyor: 

"Küçük Antant konferansının 
nC§rettiği uzun tebliğ gösteriyor ki, 
iki taraflı muahedeler kollcktif mu· 
ahedelere galebe çalacaktır. Yugos· 
lavya daha şimdiden Küçük Antant 
i~inde birinci rolii ele almı~tır. Çc· 
koslovakya da ikinci plana düşmüş
tür. Stoyadinoviç bu konferansın 
büyük galibi olmuştur. Bu netice, 
Milletler Cemiyetinin uğradığı ınu
va ff akiyetsizlikten sonra hayreti 
mucip olmamalıdır.,, 

Libertc gazetesi de diyor ki: 
••Küçük Antant devletlerini. iki 

taraflı muahedeler sistemini Millet· 
ler Cemiyetine, kollcktif ve k<ı.rşr-
lıkh yardım paktlarına tercih ettik
lr:rinden dolayı Cenevre müessese
sinin bariz muvoffakiyetsizliğini iti-
raf etmek mecburiyetinde kalacak
tır. Esasen F ransanın iltizam etti
ği karşılıklı yardım paktına Küçiik ! 
Antant devletleri arasındaki vecibe- / 
l,.rin şümuliinii artırmadıkları müd-
detçe hiç bir tahakkuk ihtimali 
yoktur. 

Suriyede Kürtler ve 
Dürziler isyan etti 

~ " , Dürzi ihtilali reısının beyanatı 
Hnlep, 4 - CerabJu.-taıı bildirili- 'ı 

~or: Kürtler isyan ctmiRlcr Ye 
Suriye jandarmalarına ateş açmı§. 

l:ırdır. Bunun üzerine yUzba§ı Şefik 

b y kumandasmda gönderilen iki tak. 
Hye bölüğü nirdl re hticum etmir;; ve 
Kürdl r köylerinden kaçllll§lardır. 

Halep 4 - Suriye gazeteleri Ce<beli 
DUruz kahramanı Emir HasanUl At
raşın beyanatını ncşretmektedirler. 

Emir Hasamil Atraş Dürzilerin Suri. 
ye ile olan rnuhns:ı.malarından bahs
ederek dem istir ki: 

"- Bizim vnziyctimiz aç.ık ve kat. 
idir. Hiçbir sebep ve suretle, hatta bU. 
yük bir menfaat mukabilinde dahi Cc· 
beli Dünıza bir Suriye valisi ve Su. 
riye jandarması gönderilemez. Göııdc
rıldiği takdirde buna silahla mukabele 
edeceğiz. Netckinı f;imdi de silaha sa
rılmıo bulunuyoruz. Bütün Dürzi a.şi. 

retleri bu milli hedefte el ele vermi§. 
tırler. Suriye cuhmurreisi ve Suriye 
nazırları biz.e gönderilen valinin ni
hayet aramızda altı ay kalacağını 
söylemi~lerdi. Biz bu sözlere inan. 

mıştık. Suriyeli vali gelir gelmez hır. 
sızhğa b~ladı. Bu da kati gelmcdı. 
Dürzi aşiretleri arasına tefrika to
humları serpmek istedi. Tabii kolun. 
dan tutunca hududumuzdan dışım fır 
!attık, attık.,, 

- Sultanül Atras bu isyan hare} e. 
tiyle ne dereceye kadar alakadardır? 
"- O biliyorsunuz ki menfasınd · 

dır. Fakat Sultantil A traş bütUn yap. 
tıklarımızı doğru ve Cebeli Düruzuıı 
menf aatlerinc uygun bulmaktadır.,, 

Emir HasaniU Atraş bundan sonra 
Cebeli Düruz gençliğinin iki kısma 
aynldtğını, ekseriyetin Suriye ve 
Fransaya aleyhtar olduğunu söylemiş 
ve ilave ctmistir: 

"- Hedeflerimiz tamamiylc milli
dır. Hakikati gôrmiyenler de biı.c il· 
tihak edeceklerdir. Bundan emin ol. 
mamak Dürziliğin asaletinden biha. 
her olmak demektir. Bizim mücadele
miz si18.hlı bir mucadelcdir ve ancak 
mali ve idari tam bir istiklül elde et. 
tiğimiz gün bitecektir.,, 

Asiler Madrite gene 
hücum etti 

Bir cephedek i muvaffakıyet/eri bildi
rildığinden çok daha mühimmiş 

Madrid, 4 (A.A.) - Dün gece 
~chir dahilinde sekiz büyük infilak 
duyulmuştur. Şehrin merkez so
h:ıklanna biiyük çapta obüsler dii§· 
tuoi.ı zannedilmektedir. 

Fnmko kıtaatı, Üniversite ma· 
hallesinde bir taarruz hareketi gös
termi~se de derhal tard olunmu !ar
dır. 

HAZIRLANIYORLAR ... 
Scvilla, 4 (A.A.) - General de 

Llano, nasyonalistlerin Biskaya cep
hesinde zaptettikleri mevzileri tah
kim etmekte olduklarını soylcmiı ve 

~~ __ d_e_m_iştir ki: 

.. l\foharibler yeni hareketlere ha· 
zırlanmaktadır. Kazanılan toprak
larda teşkilat yapmak için birkaç gün 
lazmdır.,, 

"M0H1M BiR MUV AFF AKlYET,, 
1 Avilla, 4 (A.A.) - Havas: 

Nasyonalist yiiksek kumanda heye
tinin gösterdiği ketiimiyete rağmen, 
nasyonalistlerin Biskaya cephesinde 
dün yaptıkları hareket neticesinde 
elde ettikleri muyaf fakiyet resmı 
tebliğde İ§aret edildiğinden çok dn
ha mühimdir. 

Ambosoda bu sabah düşman ye
niden bir takım kuvvetli .mevzileri 

Almanlara karşı 
zulüm mü? 

Berlin, 4 (A.A.) - Alman si
yasi mahafilinin mütaleasına göre, 
cenubi Afrika hükumetinin Jngiliz 
tebeası olmıyanların eski cenubu 
garbi Alman miistemlekesinde hiç 
bir siyasi teşekküle girmelerini ya
sak etmesi bu mıntakadaki Almanla 
ra karşı bir nevi Zillüm tedbiridir. 
Almanya, cenubi Afrika hiikumeti· 
nin bu kararına esas olan komisyon 
raporundaki esasların yalan iddia
lara istinad ettiğini daha gecen ka
nunuevvelde isbat etmiıti. Cenubi 
Afrikadaki vaziyeti iyi bilen ve bu 

aziyeti bitaraf bir gözle gören her· 
kes Alman teşekkülü olan ··oeu· 
tscher Bund,, a yapılan isnadların 
doğru olmadığını teslim eder. Bu 
teşekkülün bütün faaliyeti, manda 
altındaki Alman menafiini ve ora· 
da yaşıyan Almanları korumayı is
tihdaf etmektedir. Halbuki cenubi 
Afrika hiiklıınetinden şikayet edile
cek birçok hususat vardır. Siyaset 
ve kültür sahalarında olduğu gibi 
dil meselesinde ve her tiirlü husu· 
satta Almanlara miioavi muamele 
yapılacağı yolundaki '1 dlcrin hiç 
biri tutulmamrştır. 

Cenubi Afrika hukumetinin bu 
tarzı har~ketinin Almanya tarafın
dan siyc:ısi tcşebbiislerde b4lunma
sma sebep olabileceği, diplomatik 
mahafilde beyan edilmektedir. 

CENUBi AFRIKANIN 
lNGlL TEREYE V ADLERi 

Londra, 4 ( A.A) - Cape T avn· 
dan bildirildiğine göre, Cenubi Af. 
rika hiikumcti, lngiliz hükiımetine 
yaptığı 'adler mucibince, Sioms· 
tovn i.issi.i bahrisinin müdaaasmı 
kuvve1endirmek için bir takım in
şaatta bulnac:nktır. Milli müdafaa 
nazırı Pirov, bu \issü bahrjyi ln
gıltere imparntorluğu üss\i balin· 
lerinin en miihimlerinden biri olarak 
telakki etmektedir. Cenubı Afrika 
hiikumeti bunu muhtemel bir düı· 
mann karsı müdafaa edebilecek bir 
'\ aziyette buhındnrmahdır. Bu hu
susta lnr,iliz hükumetile müzakerata 
,.,irişilmi tir. 

itaJyan generah öldUr Ulmu, 
Paris, 4 (Hususi) - FraMız gazc· 

telerir.e göre Franko hezimetinin mü· 
scbbibi olan İtalyan generali Bergon. 
7,oli kurşuna ciizilmiı:;tir. 

Anlaşıldığına göre. ~imdilik ilk 
saflardaki 1talynn lut'aları bir müd. 
det için gcrl hizmetlere ahnmı~lar. 

dır. 

Ayni zamanda, ltalyan kuvvetleri· 
nin İspanyada yeniden toplaJıdtkları 
ve Fro.nkonun Madride kar§ı yapac:ı.· 
ğı son bir taarruzda kendiısine yar· 
.dım cde<!ekleri de anla.~1lıyor. Bu ta. 
arruz büyük bir eiddetle yapılacaktır. 
Çilnkü muvaffakıyetsizliğe uğrarsa 

• ki mü("ahidlerin ekE('risi buna kani. 
dirler - Frankonun ve binnetice hal • 
yanların İspanyada tutunmalarına 
imk·ln kalmıyaca~tır. 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

l\ll"mleket Memleket 
itinde cııımda 

Aylık J~O %13 
3 8Jhl: 400 '750 
6 aylı!' 760 1400 
l"ıllık 1400 uoo 

Tarlrcglnden Balkanlar fı;;ln ayda otuzar k·~ 
ru' dü:şUJUr. P<Mlta birliğine rtnnlyen ye~ 
tere ayda yctml~ beşer kunıı ıarnmedlllr. 

Turl.lyf'nln her po;ıta merk~lnde 
1\t'RUN'& aborie yudır. 

Adrc:ılnl dc!l~tlrcn abOneler ~~ kunıı 
öd::rlcr. G6ndermlyenlerln adresleri 

değlııUrilmc:z:. 

ikinci Mensucat 
Fabrikamız 

(Oatycını 1 iııcidı3) 
tılmış olduğu gibi, fabrika methali· 
ne de yaşanılan §U dakikaların en 
güzel bir ifadesi olan "Devletin ya. 
pıcı kuvvetine inan,, cümlesi yazıl
mıştı. 

ismet lnönü, bu güzel dekor 
içinde fabrikaya yürüyerek geldi ve 
kapısını açmak suretile yeniden ku
rulan mensucat fabrikalarından ikin 
cisini resmen işletmeye açtı. Bu es· 
nada muzika istiklal mar§tnı çal
makta ve hazır bulunan halk "Var
ol!., ··uğurlu olsun!., seslerile bu 
mesut hadiseyi kutlamakta idi. 
. ~u .merasimi takiben fabrika ge· 

zılmıştır. Başvekil yeni mensucat 
fabrikası tesisatı ile yakından ala
kadar olarak fabrika direktörüne 
muhtelif mevzular Üzerinde ~ualler 
sormuş ve direktifler Yermi tir. 

Ba§vekil ve yanında bulunan ve
killerle diğer zevat, Ankaraya dön
~ek .üzere buradan ayrılmış ve ge
lışlerınde olduğu gibi ayni derecede 
içten tezahüratla uğurlanmıstır. 

Mensucat 
Kombinası 

(Üstya111 1 inci<lc) 
Büyük Millet Meclisince Nafia Vekale
ti emrine verilen 31 milyon liralık tah
sisatrn sarf tekillerini tesbit etmek, 
mıntakaları ve buralarda ~alıpcak pos
taları ıeçmek üzere toplanan komisyo
nun vazifesini b:tirdiğini kadronun tas
dikten çıktığını haber vermiştim. 

Nafia Vekaleti kadronun isimlendi -
rilmcsi İ§İni bugünlerde bit:rccektir. 
Dört posta en çok niııanın on beşinden 
itibaren mıntakalarında s;:.lı§mağa baş • 
lryaeaktır. 

Ankara, 4 (Hususi muhabiı!mizden) 
- Kuabük fabrikasının temel atma 
merasiminde bu1unduktan sonra bu sa· 
bah §ehrimite dönen İngiliz Brassert 
firması idare meclisi reisi B. Brassert, 
:;irket mümessili B. Makenzi ve diğer 
iKı müdilr Bti. Mneırıc ıvcs ın enı ~,,. 

mühim bir fabrika in~sı için Sumer 
Bankla müzakerelere ba~hyac'lğı söy -
lenmektedir. 

[Kısa Harici 
• Sovyetıer bUylllc mlkyıı.!ta kauı;uk ve 

maden ıatm almnırun mukabtu tngııtercyo M 
milyon aterlingllk altın ihraç etmcktedJrlrr. 

• Sofya elçlml7. Bulgar bat:vcklUnl :z:lyarel 
le bir müddet sörllımllftllr. Ayni gUn İta"· 
yan, Ilelçlkıı ve A rnı:ı.nılluk 1'.'lçllcrl da ba,. 
vekille «örll,mllştUr. 

• UMUMI lkrptenberi Paris civarın· 
da Enıthien'de ikamet etmekte olan cı
ki Fas sultanı Mevlayi H:ıfız dün öl • 
miiştür. 

• SOVYETLER posta münasebatr 
halk komiseri Yagoda cinai mahiyette
ki b;rtakım cürümlerden dolayı azlcdil

miıtir. 
• AI.-MAN bankası direktörü Schacht 

Belçika bank~sı direktörüniln Berline 
yaptığı ziyareti iı::le etmek üzere Brük
selc i;idecek ve iki gün kalacaktır. 

• ADtSABABAdaki Frans;z elçisi 
Bodard, dün kat'i olarak orad.m ayrıl • 
mı§ttr. Fransız elçiliği ba§konıoloılu • 

ğa tahvil edilmiştir. 
LONDRAYA 3 MlLYON tNGtLtZ 

LİRASI HARCANACAK 
Londra, 4 (A.A.) - Evening Sta.n· 

dard gaz:etsinin yazdığına göre, hava 
müdafaasını kuvvetlendirmek üzere ha-

1 
zrrlanan munzam proje Lonrira şehri 1 

için üç milyon tn~iliz: liralık r.;r mas • • 
raf i:a.p ettirmektedir. 
YUGOSLAV - BULGAR G'UMRtlK 

1TT1HADI 
Belirad, 4 (A.A.) - Yan resmi 

Vreme gaıeteıi, Yugoslavya ile Bulga· 
ristan a:-urnda ticaret münas..:bctleri ,. 
nin gen!şlctilmcsi imkanlarım tetkik e· 
dcrek iki memleket ar:ısın:la yapılacak 
bir aümrük ittihadının her iki ~araf için 

b 

de azim menfaatler temin edeceğini I 
yazmaktadır. 

ele gc)rmiştir. Bu yer Alava ile 1 
Biskaya vilayetlerinin birleştiği nok. Dr. Hafız Cemal 
tadır. Daha ~afakla beraber, her LOKMAN BEKiM j 
biri b;:ızan kırk tnyyareyj bulan muh Dahiliye Müt~hcuaııı 
telif fılolar düşman mevzilerini bom· Pazardan bqka günlerde ~tleden tı0nrı I 

Türk - lngiliz 
dost~uğu 
(Vstyanı 1 iııcide) 

programının tatbikine başlandığın· 
danberi her sene yapılan bircok te' 
melatma ve açma törenleri arasın· 
d:. böyle bir hadise ilk defo göriıl· 
düğü i:in bundan dolayı kalplerde· 
husule gelen heyecanı tabii bulnı,k 
lazımdır. Türkiye, arsıulusal si) 
hayatta hemen hiç bir devletle ılr 
tilaflı olmıyan bir memlekettir. fa 
kat dostluğuna en çok itimad ede
bileceğimiz devletlerin de gerek e' 

konomi, gerck-;,e siyasi '\'e askeri sa 
hada memleketimizin kuvvetlenme" 
:!İne yardım edenler olduRunu sÖ'f' 
lemcV,e ha.cet olmasa gerektir. Onu 
için ismet lnöniinün Karabiik ntı 
kun<la pek güzel işaret ettiği gibi 
demir ve celik fabrikası lngiliz doıl' 
luğunun gerçekten itimada lfıy ~ 
değerini gösteren bir eserdir. Şd 
itibarladır ki demir ve çelik fabrı
kasmm kurulması yolunda önünı\J" 

,ze cıkan zorluklan bertaraf etmek 
için bizznt lngi1iz büyük elçisi clirt 
den gelen yardımı yaptığı gibi bıJ 
teşebbüse lngiliz sermayedarlannıtl 
bağlanmasını kolayla~tırmak içıll 
gene lngiliz hükumeti kendilerit11 
garanti ctmi§tir. 

Muhterem Persi Loren nutkurı
da: ··Hi: bir kimse İngilizler kad,ı' 
Atatiirke sevgi ve saygı beslem~ 
ve hic bir kimre Türk hükumetiııi11 
kıymetini lngilizler kadar takdir ~t· 
mez . ., derken ve bu sözlerle İııflı
lizlerin Türk dostluğuna verdiit 
büyiık k"Ty:meti adeta tecessüm etti• 
rirken mazinin bazı acı levhalat10• 
hatırlamı" olmalı ki bundan sonrJ 
clerhnl: 'Türklerle lngilizler hen1 
muhasımlar, hem de diiriist mi.it• 
tefikler oldular., sözlerini ilave etti 

Bilhassa bugünkü dünya ahval 
ve şeraiti icinde hususi bir mana "'' 
mahiyet alan bu sözlerin ehemrrıi
yeti ni takdir etmek için fazla dik• 
kate Hizum yoktur. Bunun içİJ1 
tarihi bir kaza er.eri kabilinden olaJ1 
Umumi Harp hadiselerind~:n ıw1r 
TunC'VC ln-mnif ııunc~1cn vru>.n:T'lı..:;-r• 

ni ve knr~ı ıklı dostluklarının kıy· 
metini daha iyi anlamışlardır deni• 
lebilir. 

ASIM US 

Almanya ile 
Sovyet er 

(Üstyaııı 1 incide) 
ğunu hatırlatmaktadır. 

Bu gazete diyor ki: Fütuhat yotıJ 
şimdiki halde kapalı olduğundan anla~ 
ma ve ticari mübadelelerden başka Y 
kalmamıştır. Bugün yarın Sovyct .,.,,, 
Alman münasebetleri değişe bil :r. 

İktisat mahafilinin organı :-lan G3 

zcta Handlova gazetesi. diyor Kİ: 
Almnnyadaki iptidai maddeler kıtlıl' 

Almanya ile Sovyet Rusyanın mııkar~ 
netini teshil etmektedir. 

Sağ cenah mııhafili, ortaya biı tal<ı1'l' 
psikolojik de.!ilter at:naktadırl?r. v~~ 
kanın hem Bol§cvizmi, hem naıı 
mahkum etmesi, Bitler ile t.udcnd~ 
fun barışmaları ... malfım olduj;!u ~e~haJC'l 
Ludendorf, Alm;ın - Sovyet ıttıf 

2 s Nisan 
Size çocuğu dü§ündüreoek haf ta· 

nın ba~langrcıdır 

K UR U N 
GÜNDELiK Sll'ASI GAZETE 
Gı.utenıı:ı:e ıondertleo yuıraı, 1&.-&r 

ye gtrmek lçta iM. urfınıo ıcaıUUıe fı' 
tetc ı keli mut yuılnıalıdır 

Karşııııc uıuyeıı o~. mektupıarııı' 
lO kuruşluk pul koymalıdırlar. 

&ıııımıy1uı yazılan gen ı,:önd~rmıl<ı-'" 
ıuy.ııet.alz yollanmıt aıektuplarm ıetf' 
K<ıllU11lD parela:'tD ka) DUlnllUUldaD. Uil 
olarak tıkan yuıl&rdan dolayı. dlrektO' • 
h!k, Uslllne ıoru sorı:u alma:a. 

Gımu geçmiş sa.yıiar 10 kuru.,tllf bardımana başlamı§lurdı . Nasyona- eut ı:ı.5 tan 6 yal kadar tstşnbulda Divan 
list la1vvetler Ochandano köyünü yolunda U04l numaralı huaus2 kabtnulnt:• ~ 

b. . l d" H""k. .1 . ba&talannı katıuı eder. Salı. cunıarte!i ~Un uauıeaılıde çıkan r-r.ııarı. ""'°"''"' 
ıraz ge~mı~ er ır. u ur.ıetçı enn lert sabah •·9 3--12" eaatlerl hakiki fukaraya ! h•r tıakkı ll."\lt kPndlıı içindir. 

Duran3oyu alelacele bo§alttıkları mahsustur. Muayenehane ve ev telefon: ılirııiiııiııııiiii-...---... .... .-iiiıoiiİİİİİiİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9iiiiiiii'ifıl" 
haber verilmektedir .. _______ _._.--.a_........,,.....,_teıetcm; :?10 



Güneş - Dil teorisi 
Çocuklarımiz cümle ve 
kelime tahlillerinde büyük 
muvaf f akıgef gösteriyorlar 

Özel okullanmızdan Yüce Ülkü 
liaeai, bidayettenberi talebelerini 
GünC§ - Dil teorisile ilgilendirmi§, 
çocuklar da büyük bir sevgi gös. 
termişlerdir. Öğretmen çalışması
nın sonucunu da memnuniyetle gör
müş, çocuklann teoriyi aşılacak 
bir kolayhkla kavradıklan anla§ı]. 
mııtır. 

Bunun en son delili de orta kı
mn öğrencileri arasında, ikinci ka
naat notlarından sonra, bu mevzu 
üzerinde co~ukl~nn kendi dilekleri 
üzerine tertıp edılen bir müsabaka
dan alm~.n neticedir. Orta ikinci 
sınıfta T urkçedcn en iyi not alanlar 
araemda yapılan Yazılı m .. b k 
b .. 1 .. b" usa a a 
eş eoz u ır cümlenin t · .. 

tahl 'l'd" eorıye gore 1 1 ır. Bu suretle Türkçe keli-
meler ve bu kelimelerin incelikleri 
hakkında tam bir bilgi ve kavrayış· 

• !arı 0 .1.up olmadığı anlaşılacaktı .. 
Cumle şudur: 
··sen burada şu duvan hayala· 

Yacaksın . ., 

• ~u cümleyi çocukların bütün 
ıncelıklerine kadar anlatması cid
den 1;1~rakı celbeden birşeydir. Bu
nun ıçın birinci çıkan öğrencinin 
Yazı~ını olduğu gibi alıyoruz: 

Kendi isteklerile bilgilerinin de· 
rec · • .... .. esını ogrenmek istiyenlerden ü-f u kız.. ~~tısı erkektir. Kızlardan 
eınet Ülkumen birinci Muzaffer 

be inci, Müzdat sekizinci; erkek
ler~n Kazım ikinci, uat üçüncü, 
&Um. dördüncü, Feyzi altıncı Vi
aalct~ın yedinci, Zeki dokuzuncu 
l~ışlcrdir. Maamafih bunlarm 
8las~daki fark pek azdır. Hepsi t T urkçeyi yaşlarına yerilemiyecck 
~r s~r.ett~ .kavramışlardır. 

Bırıncı ıle ikincinin rceimlerini 
~{f ~divo!'uz. Birinci ~ıhn ismet 

umenın yazısı da e\ldur: 
• ~eıı - (S'=ııet') :zamirdir•· 'k' c t k'l k" . ve ı ın-
1 e 1 ışı zamiridir ç·· k" "b· · · . · un u ır ısının yenne kullanıl A 

J • an umumı ad. 
ara zamır derler Umu A dl d k . ., mı a ar 
eme '. herşeyc söylenilebilen adlar 

demektir. Ben herk•• d . ' ...... e a ı yenn· 

....... KURUN 
ız muayene kuponu 

alllu.lt dokto .... ·-la&t on be · ... -.uz Pazartesi günleri 
'z•teınıı 1A-' hbuçuktan Yirmiye kadar ga· 

-re anesı d 
de ıaat ı• t n e, Cumartesi ...nnıcrl 11:- .. en 19 k tt~ 
~•P&rt.ınıanıarı lktn a adar LlleU Tayyare 
datr:ııa okuyucuları: daire Uç numarada 
bUtııde kabuı cd" ızı YOdJ kupon muk~ r. 

Oocuk lıuuıta.ııkla.n 
kuPonun Yedi tan doktorumuz d& bu 
löttıP11---·- caıı:ıı blrtkUrtp kcnr:Ualne 
"'-.. -~ CU?nArteaf 
•--.uert 9 • 12 araaı ' Balı, ı>erıembe 
dea1ıı4, Muratp•ea Akaarayda, Millet cad-
~·"- -w canı.ıı k•-

-nea!llde ÇOCUk! -'11am~aki mu-
bl arınrza bakacaktır. 

• A ' doktorlarımız 
.Yn.t eekııd.. dl 

Y\1ClJ1&rıın~- D doktorlarımız da oku-
tadır .,... ernfrleriJı h 
p • vlı doktoru e &zır bulunmak. 
&nnalck,Pı l&tUtı rnuz Faıırettın Dlımen 

rada P&zarteaı ~1 Clldd~lnde 127 numa• 
amd& bulun<1utu lrrt saat l4 ile 20 ara. 
el de Kar-.Jtısy :lbt doktor Necatı Pak
numarada •atı \ı'e '-hınudiye caddesi 1-2 
lerde okuY\ıcuı CUrna gUnıert '""lll saat. 

arımız " 
lar ve Ufak ted rn dişleri.na bnka"al.. 

&\ı'llerın "' • 
Aynı zaın•- 1 :Yapacaklardır. 

-..da :e 
del!f Erip •Pattı ~k~ tramvay cad-
Ftda.n mUbt ... rnkauında &Unnet"I Emı~ 

-,, o u~'U .. 
tamu ıünn t edecelt <:ı.ılarunızın çocuk • 

Aynca Ak Ur. 
saray l> 

nnıda S:52 nuınarad ertcv Eczane.si ye. 
memuru Nuri E~aız' .;;ınnctçı ve ıııhhat 
vereceği enJeka!Yonı&Joı RUN doktorunun 
POn mukablUııde ve •bo beberını yedi ku· 
ven ,erafUe CocUklartn neıerımıze en et• 
Yelertnl yapacaktır. ın atlnnet ameli· 

1 
de "Sen., diyebilirim. Sonra da bu 
söz kişiler için kullanılabilir. O hal· 
de "kişi zamiri., dir. 

Kiminle konuşuyorsam ona 
"sen,, dediğim için "ikinci kişi., dir. 
Tek bir kişiye "sen., derim ; demek 
ki "tekil,, dir. Bu kelimeyi niçin, 
konuştuğum karşımda duran kim
seye söyliyorum? Bunu da anlata· 
yım: 

( 1) (2) (3) 
eğ + es + enğ 

( 1 ) Ana köktür, burada "Efen· 
di, sahip,, demektir. 

( 2) İkinci derecede prensi pal 
köktür. Prensipal kökler, ana kö
kün yanına gelen ve onun anlamı· 
m alan bütün konsonlara derler. 
Ama boğaz ,.e dudak harfleri yalnız 
ana kökün manasını aldıklan için 
birinci derecededirler. Öteki kon
sonlarda ise kendi manaları da var
dır. Ana kök manasına kendi an· 
lamlarmı da kattıkları için ikinci de
recede olurlar. (S) benim bitişi· 
ğimden ötede, oldukça geniş bir sa· 
ha gösterir. Buna kökmanasını da 
katc\rsak "l,cnim bitişiğimden ötede 
a"ldukça geniş bir sahadaki efendi, 
sahip .. _olur. 

(3) Bunda ('n) harfi görülüyor. 
Ama, asıl (n) değildir. Genizden 
çıkan dilsiz (g)' dir. Sesini anlat
mak için böyle yazıyoruz. Dilsiz 
( g) sonda gelince manayı ya ta
mamlar, ya ieimlendirir, yahut 
belirtir. Burada belirtiyor, yani 
hepsi birden "bitişiğimden ötede, 
oldukça geniş bir sahadaki belli e· 
fendi, sahip., demektir. Kimdir 
o?. Sen! 

Biz dilsiz (g) leri okumayız, 
yazmaya da lüzum yok. Öyle ise 
t,.,.l:ın• (• -:1- ... + on) kalır. Baş· 
taki &yni iki vokal biribirile kayna· 
~arak bir tek vokal olur: 

(es + en) "ısıtma, ısıcak, U. J 
rum, Urus,. gibi kelimelerde oldu
ğu gibi baş vokal da düşünce 
(e + en = sen) olur. Sözün hem 
anlamı, hem de yapılışı budur. 

Burada - Bu söz eklerle yapıl
mıştır. ·Ana sözle ekleri ayıralım: 
(Bu - ra - da) . 

Bu - Gösterdiğimiz §eyin adı 
yerine gelmiş Çir genel addır. Çün
kü herşeye "bu,, diyebiliriz. Onun 
için "zamir,. dir. Ama, mademki 
gösteriyor, "işaret zamiri,, dir. Tek 
birıey için söylüyoruz, öyle ıse 
•'tekil .. dir. 

Siz diyeceksiniz ki "Hangi ismin 
yerine gelmiştir.,, söyliyeyim: Göz
terdiğimiz bir yerin. Adı yok mu? 
İşte onu söylemiyoruz, yerine "bu., 
diyoruz. "Yer,.· manasını nereden 
aldım? "ra,. dan. Biliyoruz ki 
bugün ek° ~ediŞi~iz söz parçaç.ık· 
hırı, bir kclıme ıdıler, küçüldü, kü· 
çüldü ek oldu. (R) konsonu ek 
olmasa başka mana veririm. Ama 
ek olduğu için asıl kelimesini ara
mak lazım. O da "yer,, dir. 

(1) (2) (3) 
ağ + ay + ar 

( ı ) Ana köktür. Ana kökün 
anlamları içinde "yer,, vardır. işte 
bunun manası da "yer,, dir. 

(2) Birinci derecede prensipal 
köktür. Yalnız ana kökün manası
nı taşır. Ynni o da "yer,,"demektir. 

( 3) Bir sahada, bir no~tada ka· 
rar kılmıs, yani açığa çıkmış ma
nasını anİntır. Öyle ise hepsi bir
den "ağıkta bir yer., manasındadır. 
(ğ) okunmaz, yazmayız; iki (a) 
kaynaşır ve bir (a) olur. O da dü
şer. (Yar) kalır. Ek olunca (y -' a) 
da gidiyor. Bütün anlamı taşıyan 
bir (r) kalıyor. Tışar = Tış yer, 
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Mütekaidini askeriye cemiye
tinin ytlhk kongresi 

Kelime tahlilinde birinci gelen tsmet 
Vlkümcıı ve Ürinci gslcn Kazım 

lçer = iç yer, Üzer= Üst yer 
gibi. (R) nın sonunda bir .. <a~. 

. vardır. O da · (ağ) dır. Çun~u 
Türkçede hiç bir söz vo~alle ~.ıt· 
mez. bitmiş gibi görünüyors .. a. duş
müş bir (ğ) vardır. Bu (ag) be· 
lirticidir. 

"Belli olan yer,, neresidir, der• 
seniz, "bura,, derim. (da). yı ~a
ha okumadık ama harflere gore soy· 
leyim: ( D) yapıcılık: y~ptırıc~lrk, 
yapılmış olmak, ~anı w hır faalıyet 
anlatır. Sonundakı (ag) bunu ta· 
mamlar. Demek olur ki "faali· 

Yetin tamamlandığı yer = Burada,.. 
"b . Burada diyoruz anıP. u yen 

gö~teriyor da adım söyle~iyoruz . 
Bütün bu kelimeyi onun yerme kul~ 
!anıyoruz. işte bunun için (bura), 
sözü takımile birlikte "işaret zami
ri,, dir. 

Şu - (Şuğ)" ayıran sıfattır, işa
ret sıfatıdır. ••Bir ismin başına ge· 
len, onu tarnamlıyan; fakat ora
da isim olmıyan sözlere sıfat de
nir.,, (Şu) sözü duvarın başm_a. 
geldi, Onu tamamlıyor, an:ı.a .. bu ışı 
yaparken isim değildir. ~utun du;. 
varları anlatmzyor, yerinı ayırarak: 
(bu duvar) diyor. Bunun için 
(ayıran sıfat) tır. gösterdiği ıçın 
de (işaret sıfatı) deriz. Manası bu
dur: 

Mütekaidini askeriye cemiyeti yılhkj 
kongresini dün saat 14 te Şehz:adeba • 
gındaki merkez salonunda yapmıştır. 

Saat tam 14 te Cemiyet reisi kongre-' . 
yi açmıştır. 

Evvela cemiyetin genel sekreteri bir 
yıllık çalışma raporunu okumuş, rapo -
run okunması bittikten •sonra kongre 
başkanı rapor hakkında azaların fikri -
ni sormuştur. 

Bazı üyeler raporun muhtelif kısım
larını tenkit etmişler: fakat bilahare 
rapor ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Raporun kabulünden sonra yeni yıl
da idare heyetinin yapacağı işler gö -
rüşülmeye başlanmış ve yeni seçilecek 
idare heyetine verilmek üzere bir tek -
lifler listesi tanzim edilmiştir. 

Bundan sonra yeni idare heyeti se
~imi yapılarak toplantıya son verilmiş· 
tir. 

bir görüni~ 

kaüt maa§ı bağlanmasını temin ede
cektir. Hn~ırlıklara devam edilmekte. 
dlr. 

Avcdar cemiyeti dUn 
toplanamadı 

Avcılar Cemiyeti yıll;k kongıcsiı;i 
dün saat 18 de Eminönü Halkcvi u · 
]onunda yapacaktı. Fakat toplantıya l
zanın ekseris~ gelmediği için gelecek 
hafta paz:ar günü saat 10 da tekrar toJ>
lanmaya karar verilmiştir. 

Dr. Suphi Şens:-) 
idrar yolları hastahkları 

mütehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar· 
şısı Leklergo Apt. Muayene 

4 ten sonra 
Cumartesi fnkirlere parasız 

Tel. : 43942 
5 -(1) (2)° (3) 

Milli Mücadeleye 
iştirak eden 
mütekaitler 

ı .... --AKBA--~ 
uğ + uş + uğ 

1 - Ana köktür, gÜnC§ anlam-
larından (esası) bildirir; . 

2 _ İkinci derecede pr"'ensipal Yeni kanunla maaf alacak 
köktür. Hem (esas) hem de (~D: 
nın manası o1an oldukça geniş bir 
sahanın en yaktn yeriiıi bildirir. 

3 - Beiirtir. 

, Milli Müdafaa Vekaleti Milli Mü
cadeleye iştirak edip de eski tekaUt 
kanununa göre tekaUde sevkedilmiş o. 
lanların bir listesini yaptırmıştır. Ve. 

ınüesseseleri 
Ankarada İıer lisanda kitap gaze
te \'e mecmuaları Akba müessese
lerinde bulabilirsiniz. Her lisandan 
kitap, mecmua, gazete siparişi ka
bul, İstanbul gazete ve mecmua.la 
nna ilan kabul, abone kaydedilir. 

Hepei birden (oldukça geniş bir 
sahanın en yakın yerindeki belli 
esas) yani şu!. Dilsiz ( ğ) Ier o· 
kunmaz, yazmayız. Başta kalan 
iki vokal kaynaşır,' bir olur. o da 

Telefon: 3377 
k8.lct bu listeye dahil olanlara yeni :..----mc:--~2'11!1~mm:---
tekaüt kanunu hUkUmlcrine göre te-

işaretler: 
'-1... ,_, ,_, ___ 

düşer. r 

Duvarı - (Duvar+ ığ) isimdir, 
kamu addır, konkred.ir, tekildir. 
"isim - Bir şeyin, bir düşüncenin. 
bir duygunun ya k~ndisine, ya ka-

Gürzon . sağ olmah idi .. 

musuna birden verılen addır . ., Du- Karabükte temeli atılan fabrika 
var birşeyin adı olduğ':1 için isim~i~: Türkiyede ne birinci, ne de sonun· 
0 şeyin kamusuna bırden dend~gı cudur. Bundan önceleri olduğu gi· 
için (kamu ad~ dır. şey ol~ugu bundan sonraları dn olacaktır. Fa. 
için (konkre) dır. Başında bı~den i kat biz Karabiikte açılacak fabrika
fazla sayı, son~ncla. ç?kluk ekı 0 1;. nm Kemalist Türkiyenin bünyesini 
madıgı için ( tekıl) dır. Sonundp.ki karakterlendirecek bir manzara ol-
( ığ) belirticidir. Boyalanacak şe· doğumunu işaret edeceğiz. 
yi belli ediyor, duvarı! Manası: imparatorluk çöktüğü zaman 

( f ) ( 2) ( 3) ( 4) Türkiyede takriben 3 7 O fabrika 
uğ + ud + uv + ar mevcuttu. fakat bugün bunların 

1 _ ana kök.Jür, yükseklik ~il- sayısı çoktan S bini aştı. Şüphesiz 

dirir. 
2 _ ikinci derecede prensipal 

köktür. O da yiiksekliktir ama ( d) 
nin de yapıcılık, yaptırıcılık, yapıl· 
mış olmaklık manası vardır. Bu
rada üçüncü manayı alırız: "Yapıl
mı§ yükseklik,, · 

3 _Dudak harfidir, prensipal 
kökten so;ıra g~l~iği için ya sü~e, 
yahut obje bilclirır. Burada obJe· 
dir. "Yük~ek yapılmı§ obje,, 

4 _ Açığa çıka?~ ve karar kıl
dırır. $'imdi hepsının anlamına 
"bir sahada açıkta yapılmış yüksek 

b. . 
0 Je,. . k f"ldi "B' Boynlayaca ·sın - ıı r. ır 
kişininin bir zamanda bir erimde 
bulunmasına fiil derler., . Sen ge· 
lecek zamanda b~>:almaya erecek· 
· Buna göre fıılı ayıralım: (Bo· sın. 

(Somı: 8 :rincid.e) 

. 

biz, sayısı az fakat, içinde topladı· 
ğı personeli fazla büyüki abrikalara, 
kombinalara kaYuşmak isteriz. f\lak
sadım Türkiy~de sanayileşme ham· 
lesinin nasıl bir sıçrama yaptığını 
hatırlatmaktır. 

• ·* * 
Türkiyede her fabrikaya kakılan 

çivinin nasıl bir deriye. nasıl bir be· 
dene saplandığını biz çok iyi bili
riz. Her baca yükseldikçe Türkiye
ye uzaktan bir pazar yeri diye ba
kanlurm gözlerine çekilen ölüm ha
valetlerini de tanırız. Bunun için 
~ayılardan ve sanayilC§me hamle
sinden bahsettim. 

• • % 

Sadri Ertem 

- Aldıklarınızı getirip bize tek· 
rar vereceksiniz. 

Çünkü, Kemalistlerin fesli Osman· 
lılar gibi altın keseleri önünde tu· 
luma yaklaşan bir fare gibi mesto· 
lacaklarından yüzde yüz emindiler. 

Seneler geçti ... 
Finans mü~külatı, Avrupa ban· 

kalannm kapısını a~ındırmamız i,in 
sebep olmad;. 

Türkiyenin istiklal marşını çalan 
ilk baca onları şaşırtrnı§tı. Şa~ır· 
mamı§ olsalardı Londra konferan· 
sında Türkiyenin sanayileşmesi kar· 
§ısında çılgın gibi konu§an istismar
cı murahhaslar görülmezdi. 

Karabük fabrikası, ilk fabrika
dan sonra sanayileşmenin yerleşti· 
ğine, sanayi işlerinin tamamen 
yerli malı olduğuna en büyiik de· 
lildir. Simdiye kadar kurulan fab. 
rikalar ;adecc istihlak maddelerini 
yetiştiriyor ve Türkiycnin istihlak e· 
deceği maddeleri yeliştirmeğe çalı
şıyordu. Fakat bu sanayide de 
Türkiyeyi pazar sayanlar için bir 
ümit daha vardı: 

Bu defa da Türkiyeye istih
sal vasıtaları satarız. Türkiyeyi, is
tihsal vasıtalarımızı satarak pazar 
yaparız. 

Radyo 

lflm· 
~Zire.•: 

Müsabaka Kuponu 
-36-

Türkiye Lozanda yeni bir dün
ya hendesesine girmişti. Siyasi ve 
askeri zaferle bu yeni dünyaya çı
kan Kemalistleri, Lord Kürzon baş· 
ta olmak üzere Avrupanın beyaz 
yakalıklı yeşil masa kahramanları 
şüphe ile süzmüşlerdi. . ... 

Kapitülasyonları kaldıran, butun 
ekonomik kıymetleri kendilerine 
saklavan bu insanları anlamakta 
müşkiilat çf!kmişlerdi. 

Halbuki Karabük, Türk istihsal 
endüstrisinin de kurulmakta ol· 
duğunu, açık pazann biraz daha 
kapandığını anlatıyor. 

Çok isterdim ki; 
Lozanda bizimle Jtarşı karşıya 

gelmiş olan Lord Küizon bu istih
sal endüstrisi fabrikasının kurulu. 
!'unda da hazır bulunsun l Ve el
danmanm şaheserini doya doya 
hissetsin 1, 

Lord Kiirzon; İsmet lnönündeıı 
bahsederken: 
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Konservatuvar~a bir saat 

Annelerinin ellerinden 
tutup getirdikleri 
küçük talebeler 

Hocaları Bayan Rana Sadri 
tarafından nasıl yetiştiriliyorlar? 

- Sol, fa, mi, re, sol, mi, sol, 
fa, re, do ... 

- Do, re, mi, fa, sol, sol, la, 
mi, re, do ... 

Soldaki bir odadan böyle sesler 
yükseliyor... Konservatuvardayım. 
Saat be§ buçuk. Kapıyı vurup içe· 
ri gırıyorum. Genİ§çe bir oda ... 
içerisi kız ve erkek küçük çoçuldar
la dolu... Hepsi birer sandalyeye 
oturmu§, önlerinde notalar ... 

Sağ elleri nota üzerine ahenktar 
bir tekilde inip kalkıyor. Küçük 
ağızlar açılıp kapanıyor: 

- Sol. ... . 
- Do ... . 
Bura,şı Ko,nscrvatuvann en kü

çük talebelerinin armfı... Hocaları 
Bayan Rana... En büyüğü on üç 
yaşmı geçmemi§ olan talebeleri ara· 
smda dolaııyor. Geçen derste ver
diği notaları küçüklere ezberden o
kutuyor. 

T alebelor soldan itibaren Yat st· 
rasma göre oturmuşlar. En küçük 
talebe beş yatında... Üç haftadır 
geliyormu§ .. 

Bayan Rana söylüyor: 
- Bu henüz asıl talebe değil.. 

. 

Ba§lar önlere iğiliyor, susuyor
lar. 

- Mualla, ayağmı sallama t. 
- Kimse karıımasm... Bırakın 

o okusun! 
Bayan Rana piyano ba§ına geçti. 

Piyano tu§larına dokunduktan son
ra soruyor: 

- Selçukl Cevap ver bakalım. 
Bu ne} 

- Major, minor. 
- Sen Şule? 
- Minor, major. 
- Gülseren? 
- ... 
Susuyor. Yüzüne bakıyoruttı. 

Arked8,larr da baldyor... Zihnini 
yokladığı' gözlerinin 88blt bakrşm· 
dan anlaşılıyor. Yanındaki arka
daşı imdadına yetitti. Y avatça fıs
lıyor: 

- Major, minor ... 
- Söylemeyiniz, kendisi bul-

sun! 
Bu da bitince Bayan Rana ge· 

ne bir takım nota işaretleri çizdi. 
Gene küçüklerden baılayarak birer 
birer kaldırdı. Talebe. ellerini bi-

(Sonu: 11 incide) 

J.Jer Gün Bir lli.fhiye 

• 
iŞ ve ada m ••. 

Babaaı zenıindi ve ona ıUveniyor • 
du. Hem de o kadar zenıindi ki onun 
parası yemekle ve yedirmekle tüken • 
miyecek sanıyordu, zaten bunun misa
li de vardı: Babasına bu zenginlik de • 
desinden kalmış, bütün ömrünce en ra
hat bir yaşayış geçirmiş, koca konak • 
larda halayıklar ve herbiri onar yaı 
far.klr dört karısile keyif sürmüştü. Böy 
le ıken hanlar, hmamlar, çiftlikler git • 
tikçe çoğalmıı. eksilmemişti. 

Mektepte iken kendince bir felsefe 
edinmişti: 

- Çalışmak ve çok şeyler öğrenmek 
ileride aç ve gülünç halde kalmamak 
isin.dir. Hatta herkes, çocukluk ve ıenç
lik zamanını öldüren bu zahmetlere zen 
gin olmak hulyasile katlanır. Ben za -
ten zenginim ... Değil yalnız beni, ço • 
cuklarımı ve torunlarımı bile hiç art • 
masa gene besler. O halde niçin yorul
malı! ... 

O bunu sahiden kendisinin bulduğu 
bir felsefe sanıyor, dü~ya kurulahdan
beri bütün zengin çocuklarının böyle 
>düşünmüş olduklarını da bilmiyordu. 

Böylelikle mektebi astıkça astı ve 
ancak a.dım yazmasını öğrenmiş oldu. 

Babası öldü ve o, bu hesapsız mal • 
Jara tek başına el koydu. 

O asıl şimdi yaşamağa başlıyor -
du. 

Sultan Hamit devrinin zevk ve et • 
lencclerinden her çeıidine daldr. Malla
rile uğraşmak, onları idare etmek de ıı· 
kıcı bir işti. 

- Mallarıma kölelik mi e,teceğim? 
Bu kahyalar, katipler ve uıaklar niçin? 

Galata ve Beyoğludan ıon!'a Atina
mn, Napolinin, Venediğin, Paris ve Va
lansiyanın en çılgınca eğlecelerine ken
dini verdi. On yılda on asır yaşamıı ka· 
dar yoruldu ve bir gece Nevyorkun ye
raltı meyhanelerinden birini k:rk sekiz 
genç v6 .kınatr kadnaa titra'ber l&pat -
tığı sırada bir telgraf aldı: 

- Bir metelik kalma.c:h. Mallar el • 
den g:tmiıtir. Hepimiz sokakta kaldık. 

Aldırmadı: 

- Beni ıeri getirmek için böyle ya-
zıyorlar! 

Dedi. 
Zevkine daldı. 
Fakat sahiden para gelmiyordu ve 

artık hiç kimse yüzüne gülmüyordu. 
Hatta borçlandtğı oteller ve meyhane • 
ler onu ıııkıştınyorlardı. 

Yazan: 

Kadlrcan 

KAFLI 

İster istemez dönecekti ve kendisine 
bu oyunu oynryan ihtiyar kahyayı ka· 
pı dııirı edecekti. 

Dönebilmek için Osmanlı sefirinin 
vasıta olmasını rica etti. Sefir onun ba
basile dosttu. Bu arzusunu hemen yap
tı. 

istanbula geldiği zaman ona iflas et· 
miı olduğunu anlatmak için akla kara
yı seçtiler. 

Şimdi eski dostlarının koltukların • 
dıı yaıamak gerekti. Fakat dostlar <la o 
kadar azalmıştı ki. .. 

Bir gün Türbe önünde bunlardan bi· 
rinoe rastladı. On yıldanberi görmemiıti. 
Çünkü Hicazda bir kazaya kaymakam 
olarak gitmiı, bir daha dönmemişti. 

Bu adam ona herkesten çok sevgi 
göstcrıdi ve derdini öğrendi. 

- Artık çalışmaya baılamalr: baıka 
çaresi yoktur. 

- Ölmek istiyorum ama, cesaretim 
yok. 

- Böyle şeyi düşünmek bile sana 
yakışmaz. Dur, iyi ak!ıma geldi. Sul • 
tan Hamit efendimizin başkatibi Tah -
sin Paıa ile yakın akrabayız .. Bu akra • 
balık yeni olmakla beraber çol! kuvvet
lidir. Onun sayesinde Hicazd~n kurtul
dum ve iki güne kadar Beyoğlu muta -
aarrrflrğına tayin ediliyorum. Sana bir 
kart vereyim de ona git. İyi bir it verir. 

- 11'~"'1ıtwn nw a.- ,. • - • ._... 
- Bırak ıu lafları... Bu ldünyada 

herkesin görebileceği it vardır. Tahsin 
Paşa arada olduktan sonra olmıyacak 

ıey yoktur. 
Kartı aldı ve dosdoğru Yıldız sara • 

yına gitti. . 
Tahıin Paıanrn adını duy:ın hemen 

yerlere kadar eğilerek ona yol veriyor
~u. 

Kırmızı fes, sırmalı cepken ve şal • 
var giymi! kavasların; ro:iingotlu ki • 
tiplerin gösterdiği yollardan gc~li. Sa-

rayın ihtiıamı onu ıaırı·tııuyorcu, ~ 
Tahsin Paıanın ona ne gibi bir i§ .. 
rebileceğini kestiremediği için oir 
lü aptal görünmekten kurt;ı!amıyo 

Büyük ve yaldızlı bir salonda bil 
ve yaldızlı bir kapının önünde clu 
Kıırtı alarak içeri götürdüler ve · 
ıonra redingotlu bir adam göründü. 
Tahsin Paıaydı. 

- Buyurunuz beyef•ndi ! 
Diyordu. 
Girıdi. K4'1tuklardan birin~ 

Tahsin Paşa da onun babuını tanıy 
muş: 

- Elbet ııizin için iyi bir it bua 
caktır. 

Dedikten sonra masaSJna oturdu. 
iki satır yazı yazdı. Katıdı hır z 
koydu ve ona uzattı: 

- Bunu Dahiliye Nazın P111a h .. 
retlerine götür. tıin olmuı demektir. 

Dahiliye Nazırının kapm:ı:ı ba:11d 
tip Tahsin Paıanın mektub.ıc gitm 
herkesi ona köle etmiıti sanlc~ ... 

Nazır Pata onu kapıdan karııl• 

ve bat kö§eye oturttu. Mektubu oku 
ve zile bastı. Zayıf, kısa boylu, kalll 
bur ve reı:iingotlu bir katip kapıda ıit 
gündü. Redingotunu iliklemit elle 
göbeğine ve biribirinin üstüne koym 
tu. 

Paıa ona emretti: 
- Münhal kaymakamukıann 

lini getiri 
Kahveler içilirken cetvel geldi 

Nazır Paıa başını kaldırarak bir~ç ~ 
za ismi saydı. Sonra ıunlan söyledi: 

- İsterseniz bunlardan birini ıeç • 
mek için düıününüz. Eğer timdi ıeÇ * 
tiyseniz hemen emrinizi çıkar.:ılım. Yal
nız adet yerini bulsun diye föyle imt( -
han gibi bir şey yapacağız. On11 da ~
bucak bitiririz. 

Tahsin Paıanın Nazır Pa,aya oııd 
bir ka2makamlrfa tayin etm~, YA' " 
dığt .anla ılıyoroı:ı. 

- Fakat Paşa hazctleri.. ~ndeniıl·· 
Bir türlü sözünü bitiremiyor ve kı * 

zarıyordu. 
- Söyleyin, sıkılmayın beyefendil 

Eğer beğenmediyseniz ba9ka taraflar 
dan birinin de boşalması kolaydır. 

- Hayır, onu demek istemedim. BcO" 
deniz okuma yazma bilmem rle .• 

- Hiç mi? 
- Ancak imzamı atabili:im. 
Nuır Paşayı bir düşünce alm19tr. B 

raz sonra doğruldu: 
Benim hususi talebem. Kulağı dol
ıun diye getiriyorum. Daha pek 
küçük, fakat çok zeki ... 

Sınıfta bazı bayanlar da var .. 
Bunlar, kendi batlarma gelemiyen 
küçükleri getiren anneleri.. En 
küçüğün annesi ilave ediyor: 

Dört başı mamur bir ~ilmi 
- O halde Tahııin Paşa hazretle · 

göreyim. Yarın sabah lutfen tekrar z 
met buyurur musunuz? 

- Emredersiniz. 
öğleden sonra Nazır Paıa h~zretıc 

iki kadananın geçtiği bir lando için 
Yıldız sar2yına gitti. Tahsin Pap 
dalkavukluk etmek i~in çıkan bu ye 
ve güzel fırsatı rlbct kaçırmamalıydı· 

- Musikiye çok meraklı efen
dim. iki hafta getirdim. Bugün 
hava bozuk diye çıkannıyacaktım. 
Sabahtan ak§ama kadar ağladı. Ben 
de nihayet getirdim ... 

Bu küçük tam bir buçuk saat 
bir tek kelime söylemeden ve san· 
dalyesinde kıpırdamadan ders sonu
na kadar oturdu. Kendisine, talebe 
olmadısh için birıey sorulmuyordu. 

- Piraye... Leyla ile beraber ... 
Büyükçe iki talebe önlerindeki no
tayı okuyorlar. 

- El vurulacak değil miydi} 
- Evet, unuttuk, efendim. 
Talebeler teker teker okuyorlar: 
Kimisi; 
-9 ... 
Kimisi; 
- 5 ... 
Kimisi; 
- 3 numara arıyor. 
Büyüklerden birine sıra gelmit· 

ti. O, herhalde çalıımaml§tı; ya· 
nmdakinin okuması bitince çantası· 
nı karıştırmaya baılaclı. Hocası itin 
farkına varml§tı. Buna sual sor· 
maclı. Bu şekilde cezalandmnıt 
oluyordu. Onu geçti: 

- Sen oku Mübeccel!. 
Kekeliyın, yanll§ okuyan olur

sa sırasını savmıf olanlar, olmıyan· 
lar kıs kıs güliiyorlar ... 

Bayan, katlarını çatıp etrafına 
bakmıyor: 

- Neve ızülüvorsunuz) 

Hem sesli, 
Pariı sergisi 20 inci aınn ş:mdiye 

kadar geçen üçte birinden ortaya çı • 
kanlan fen ve san 'at eserlerini göste• 
recek. 

Bu arada sinemanın bü} .. Jk bir yer 
alacafı ıayet tabiidir. Hakikaten Ma. 
yııta açılacak Paris aergiıinde sinema
nın timdiye kadar vardığı muvaffakı
yetlerin hepsini bir araya toplryan bir 
film göıterilecek : 

Bu film hem renklidir, hem sesli 
hem de "canlı,.,. 

Yirminci aann batlangıcında sine
ma bütün dünyayı hayrette bırakmııtı. 
Bunun, fen ve un'atın en son merha. 
lesi olduğu kabul edilmiıti ve sinema
nın bundan sonra üç merhale daha 
aşacağı söylense inanılmazdı. 

Halbuki, çok geçmeden, ıinema

mada ıeı inkilibı yapıJdı ve bu sefer 
de bütün dünya ıinemarun bununla 
en son mrhaleye erittiğini zannetti. 

Hakikaten, sesli film, sinemanın 

ı:mdiye kadar yarattığı güzel eserle
rin bÜ)•:ik bir noksanını tamamlıyan 
bir inkilaptı. 

Nihayet sinemaya renk de girdi. 
Bugün, ainemada muvaffak olmuş 

renkli filmler, yapılmr;tır. Fakat, ü • 
zerinden çok geçmeden ''canlı., film 
ortaya çıktı. 

Belki, onun üzerinde uğraşmağa 

batlamak renkli film Uzerindeki çalıı-

hem renkli, hem de canlı .. 

':anlı f ilmdc göreceğimiz yıldı:;lard·1·: 

matara fazla vakit bırakmamııtır. Çün· 
kü, renkli film de henüz en mütekamil 
bir devreye varmamış bulunuyor. 

Bugün, renkli filmde kullanılan 
iki uıul vardır. Bunlardan biri doğn:• 
dan doğruya renkli resim alan fotoğ • 
raf makineleriyle film usu)adür. İkin
ci usulde ise alınan filmlere sonradan 
kimyevi bir muamele ile renk veril· 
mektedir. 

Canlı film son senelerin eaeridir. 
Bildiğimiz gibi, bu film, kırmızı ve 
yeıil gözlüklerle ıcyrediliyor. Bunun 
aebebi, filmin iki objektifle alınması • 
dır. Gözlilkıüz seyredecek olursanız 
filmdeki her ıeyi iki görürsünüz. Hal. 
buki, kırmızı gözlük size bu iki hayal
den yalnız birini gö.termeğe yarıyor. 

Bu suretle, filmdeki ıeylerden bir 
kıımını kırmızı gözlükle görmüı olu -
yoraunuz, bir lcıımını da yetil gözlük· 

le. Biribirinden ayn ayn göt'Jnen bu 

ıeylerin aralarında, bu ıuretle, tıpkı 

hergün etrafımızdaki eıyada olduğu 

gibi, uzaklık yakınlık farkı teıekkül 

rdiyor. 

Ş'mdiye kadar yapılan renkli film. 

lerin bazıları sessizdi. Hem renkli, hem 

"canlı., bir film de hiç yapılmamr;tır. 

Pari' ıergiıinde gösterilecek film 

ise, ıimdiye kadar a:nemada vanlan 

üç merhalenin hepsini: Seli, rengi ve 

"canlılığı,, kendine toplamıf bir eser 

olacaktır.. Bu suretle ona "dört baıı 

mahmur" bir film diyebiliri.ı l 

Tahsin Paşa ile konuşurken ~ir ar 
tık ıözü çevirdi: 

- Bir beyefendiyi bendenize gönde 
miısiniz. Kendisine birçok kaz~lı 
isimlerini verdim. Eğer beğenme 
beğendiği yerdeki kaynlakamı alır 
yerine tayin edeceğimi de söyledim. 1 
kat biliyorsunuz ki kaymakam olacak 
lan ufak bir imtihandan geçiriyo 
Bu zatı da adet yerini bulsun diye iıO 
tihan etmek istedim. Okuma yuma b 
miyormu!: Yalnız adını yazabiliyor 
muş. Acaba bu hal kal'!ısıncla ne yap 
sam? Emirlerinizle beni bu zorlu 
kurtarmanızı yalvarırım. 

Tahıin Pap bütün bunları dik 

dinledi. 
İstediğinin yapılmamasına ca 

sıkılmağa başladığı besbelliydi. Fa 
bu hal devam etmedi. Birdenbire d 
rularak şöyle dedi: 

- Peki mademki uıul böyle 
kaymakam yapılmasın 1 Mutuarnf 
mak için imtihan lazım mıdır? 

- Hayır! ... 

Nazır Paşa bu cevabı vermitti • 
ayı:ıi zamanda golecek cevabı biliVO' 
muş gibi hayrete dü9müttü. 

Tahsin Papnın yüzünde: 
- Bu kadarcık ıeye de aklın e~ 

yor! Sen nasıl nazırlık eıderain? 
Diyen bir hal görülüyordu. 
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I '1 - XURUN 5 NiSAN 1937 

Büvük Harp Sonunda 
Alman do11anması nasll teslim oldu? 

1918 senesi birinciteırin ayının 
on birinci günü öğleden evvel saat 
~te Kompiyende hususi bir trenin 
salonunda imza edilen mütareke 
metnini müttefikler namına Mare
pl F O§ ve Amiral V ernis, Almanya 
namma da yeni teıkil edilen hüku. 
metin hariciye nazın Erzberger im. 
za etıniıti. 

Bu mütareke metnindeki §artla. 
ra göre, Almanya müttefik devlet
lere bütün silahları ve tcchizatlar"l 
birlikte 150 denizaltı gemisi ile 

1 
~ 

·· f 'kl . A ge IJl~ mutte ı. erı~ - merika da da-
hıl - tayın ettıkleri harp ·ı · • 1. d k ~emı erı-
~ı tea ım e ece ve bu ~emiler sulh 
ımzalanıncaya kadar mütt f'k 
b. f 1. I e ı veya 
ıtara ıman arda içle · , l 

b. k b k . • rın•,,, ya nız 
ır aç e çı bırakılaral· ""' l 

_ı_ b l d ~. goz a tm-
aa u un urulacaklardı. 

T C!limi istenen ha .1 . 
altı muharebe k , .. ~ gemı crı, 

• • fU\ azoru, on harp 
semısı, sekiz hafif kru .. .k. 
torpil . . vazor, ı 1 

gemıaı ve son . t ıı· 
Pito ..... h .b. d sıs em e ı tor-... u rı ın en "b . 
fil . 1 arettı. Alman 

osunu t~kıl eden d"W h 
mileri d ·1·hı ıger arp ~e
cek v be sı a arından tecrit edile· 

e u suretle Al d · kuvvetind manya, enız 
Al en mahrum bırakılacaktı. 

bi tesl~a~ ~?n~nmasınrn olduğu gi· 
nezareıt~ı.nı ıstıyen Ingiliz bahriye 

~nın Şartları cok ağır olma· 
ıma ragmcn .. · 

b mutareke komisyonu· 
nun u t kJ'f d 
Kom· e 1 1 e pek hafif değildi. 
d ısyon, §eraitin tatbikini lngiliz 

onan mas b . ral a· .. tnın aşkumandanı Amı· 
ıtı Ye bıraktı. 

K··. 
J "uvın Elizabet drintotunda bu-
unan Am· 1 B· · h 1 · 1 :A.I ıra ıtı, emen te sız e 

Üa illan açık deniz filosunun kuman· 
nı olan Amiral Hiper ile temasa 

ICÇrncğc karar verdi. 

•. ~ 1 birinci teşrin 1918 de Alman f ukumeti, istediği mütarekenin ko-
8.Ylaıtmlmasmı arzu ettiğinden de
lili:altt ıe-·ı · · •.J .. =-11... ... , ~nın cıuaman genıile. 
nw.., ntlcum "etmem J • k 
mi•ti Ön l . b e erme arar ver· ,. · ce erı u k 

·· · aran muvafık 
gonnıyen Amiral Şler b" .. dd 
aonra tesir altında le ' ır mu et 
tahtclbahirlere Üs adallarak ~ütün 
lerini emretmekle b ar~n_a dAon~e
Hipere de 

8 
ı . eraocr mıral 

b. l"k ş· ç k denı:r. donanmasile 
ır ı te ımal d . . 

n•n enızınde İngiliz do-
.. masına h·· ·· 

reket e . ~ıc~m etmek üzere ha· 
bnC!ını bıldirdi. . 

, . Yorucu b" h 
l\.lrnan .1 •: arp ile yıpranan 
ı ııcmı cnnd b' 1 f er arasındaki ~ za ı t erle ne er· 
aanlığ1 - •• zbıddıyet, gıda nok· 
d f ·••Urette at hl . 

e ena t·-· 1 ırı ru arı üzerm· "-- .. ....ır er Ya 
--1goıtercn h Pmıştı. 1917 de 
vaı etrafa Ya;~ı"utauzluk yava§ ya· 
VUtrnak ·· 'Yordu. Sulha ka· 
·kı u:z:ere olduk! 

tı eri bir sırada ha ~'?11 zannet· 
çılınak emrini ld kı •çın denize a-
Y8nka, tayf.. a ı an zaman is· 

. d ... serk l"kl zın c arttrd ı e§ ı erini daha 
ı ar. 

:: .~LOM, YA ZAFER 
LL. hırıncitcır· d 
Dllllırlcri lna·1· fı~ e Alman tahtel-

k . . ~ı ız ıl h me ıçın ş· l osuna Ücum et
ıma de .. 

zaman harp f"l nızınc açıldıkları 
• • • r:- 1 osu d h 

tı ıçın dbe ne}\ . . a uruç hareke· 
nıyordu. rının dıırnda topla· 

~ir Yandan b .. 
E k u y ··ı · · er,, a ınının h a o um, ya za· 
diğer taraftan da azırlığı yapılırken 
"Sulha bu kada efrad arasında 
ondan uzak olrnr l Yakın iken neye 
ağızdan a~ d j ı ~ • • Propagandası 

Amiral von H~§ıyordu. 
rinde geceleyin h 

1
Per 29 birinciteı· 

f·ı . . areket t k .. re ı oya ıstırn t e me uze-
F akat hareket sa ~.tmasını emretti. 
iki büyük harp a 1 geldiği zaman 

Rem·· 
ler ocaklardaki at . ısındeki ateşçi· 
çalıtmayı reddet~~ı l çe~miıler ve 
ertcai güne kadar b!_krdı. Amiral 
verdiği halde İta .le1:'1-eğe karar 
Aynı zamanda hava~tsı:dık büyüdü. 
ma111 doll\yısilc b .. ~rın da fenald§· 
manlanna •dönm ~tun gemilere li-

F·ı eyı em . 
ı onun isya b·· .rettı. 

h·ı • nr Uy. .. 
ı e ıırayet et-. . .hcumuş ve sa-

cla b 
... ıştı . . . 

ym ütün e . · ıncıtC§rın a· 
ğı d.algalanıy!rckılerde isyan bayra-

Yüzelli denizaltı gemisi, dokuz dretnot, beş harp kru
vazörü, elli torpito muhribi kahramanca dövüştükleri 
iskajaraktan bu sefer teslim olmak için geçiyorlar 

Deniz tarihinde misli görülmemiş 
heyecanlı bir dakika 

çinin ba~kanlık ettiği 21 azadan mü
rekkep bir meclisin idaresi altına gir· 
miş; zabitleri çıkarılmış harp ge· 
mileri de bu meclisin seçtiği bir he· 
yete bırakılmııtı. 

lkinciteşrin 11 de bütün filo 
mütarekeyi havai fişeklerile kutla
dılar. Fakat ağır ve haysiyetşiken 
§artlann ruhlarında yaptığı tesir, ef. 
raclda az çok farkeclilebiliyordu. 

Diğer taraftan bazı gemilerinin 
topları çıkarılmış, her tarafta bir pe· 
rifanlık ba§gÖstermiş, gemilerden 
kıymetli alatm, cephanenin aşml
masr da almıı yürümÜ§tÜ. 

l§te tam bu sırada Şimal denizi 
istasyonlarından §U telsiz geldi: 

•• Jngiliz filosu başkumandanr, 
mütareke §artlarınm tatbiki hakkın
da görÜ§mek Üzere yüksek rütbeli 
bir Alman subayının si.iratle gönde
rilmesini istiyor.,, 

Bu telgrafı alan idare meclisi 
§aşırdığından "fenni mü~avir,, ola
rak Amiral Hiper ve daha başka 
deniz subaylarını çağırdı. Hiper 
derhal Amiral Möyreri'in Alman 
murahhası olarak gönderileceğini ve 
Königsberg kruvazörü ile hareket 
edeceğini Amiral Bitiye bildirdi. 
Cevap olarak gelen telsizde Alman 
kruvazörünün İngilizlerle birleşe· 
ceği nokta ve takip edeceği rota 
mufassal bir surette bildirilmişti. 

Königsberg kruvazörü hareket 
eder etmez Amiral Möyrer gemisi
ne, emrin hilafına olarak, Alman 
harp bandırasını çekti. Geminin di
ğer direğinde de Amiral bayrağı ile 
beraber bir de beyaz teslim bandı
rası sallanıyordu. Amiral Bitinin 
göstermiı olduğu yol, Almanlann 
dö§ediği torpil ta~laların~ t~ad~f 
ettiğinden tamamıle takıp edılemı· 
•·ordu. Diğer cihetten lngiliz Ami
;ali Sinkler, Kardif adındaki lngi
liz kruvazörü ve on muhriple Kö
nigsbergi karşılamak üzere yola çık· 
mı,tı. Teşrinisani 1 5 öğleden son· 
ra saat 2 de Alman gemisi gözüktü. 

BENi T AKlP WlNlZ ! 

erkanıharplerile birlikte İngiliz A· 
miral gemisi olan Küvin Elizabete 
gitmişti. 

Muharebe tarihi §imdiye kadar 
teslim olan birçok gemileri kaydet· 
miştir. Fakat muazzam bir donan· 
manm tahtelbahirlerine kadar bü
ti.in teferrüatile teslim olması ilk de
fa Büyük Harbin sonunda görül
mü§tÜr. 

Amiral Biti, bütün gemilere, 
mütarekeye rağ;nen, Almanlarla 
harp hnli devam ettiği için Alman 
subay ve Amiraline karşı beynelmi· 
lel merasimde bulunulmasını bildir· 
mİf, hattn vazife zamanından gay
ri muhavereler bile kati surette men 
edilmişti. 

Amiral Möyrer, akşam saat ye· 
dide Ki.ivin Elizabetin güvertesine 
ayak bastığı zaman düdükle selam· 
hmdı ve siingülü askerlerin korda· 
nu arasından gemi süvarisi tarafın· 
dan salona götürüldü. 

Gece kuvvetli bir filonun ı~ıkla· 
rı altında bir düşman gemisine ayak 
basan ve silah endaz müfrezC!İ ta· 
rafından selamlanmadan daveti ka
bul etmiyecek zanneden mürettebat 
arasından geçen Alman Amirali çok 
acınacak bir vaziyette idi. 

Salonda Amiral Biti ve filonun 
muhtelif kumandanları Amiral 
Möyreri kar§ıladılar ve hemen mü
zakereye geçtiler. Almanyadan tel· 
siz telgrafla aldığı talimatla Alman 
filosunun nasıl ve ne suretle tes· 
lim edileceği tesbit edildi. Amiral 
Biti bu teslim esnasmda İngiliz fi. 
los~ efradına niimayişte bulunma· 
malarını katiyetle emretmişti. 

Amiral Möyrer İşini bitirdikten 
sonra ertesi sabah hareket etti. Al
manyada önce bu tesli~ meselesine 
itiraz edildi. Fakat, fılonun efra· 
dındaki isyankarlık ve nizamsızlık· 
la beraber lngiliz donanmasının He· 
]igoland ve da~~. ba~ka ~e:le~i İ§g~l 
etmesi ihtimah uzerıne ıkıncı teşrı· 
nin 19 unda 20 denizaltı gemisin· 
den mürekkep ilk kafile ln~ilterenin 
Harviç limanında teslim edilmek Ü· 
zere yola çıkarıldı .. T e.slim edilmesi 
kararla§an 150 denızaltı gemisinden 
yüz tanesi 20 ve ~O luk . kafileler 
halinde gideceklerdı. Genye kalan 
gemilerin çoğu, bilhassa Akdeniz. 
den gelen Alman \ahtelbahirleri, 
böyle acı bir surette teslim olmak
tansa gemilerini bitaraf Baltık li-
manlarında silahlarından tecrid 

Tirvit, • Koraçuva kruvazörü ile 
Jngiliz sahillerinden 3 O mil açıkta , 
te~lim olmağa gelen tahtelbahirleri 
bekliyordu. 
KOCA BİR DONANMA TESLİM 

OLUYOR 
Tam saatinde bayrakları a§ağı 

almmı~. numaraları silinmi§, gemi
ler randevularına geldiler ve İngiliz 
denizcilerinin kumandası altında 
be~er he§er limana girdiler. Bunla· 
rın arasında meşhur Doyçland ile 
daha hizmet görmemiş bir denizaltı 
kruvazörü de vardı. 

Diğer taraf tan Alman açık deniz 
donanması da teslim olmak için ha· 
zırlanıyordu. Teslim olmağa giden 
filonun kumandanlığını, ısrar üzeri· 
ne Amiral von Röyter, istcmiye İs· 
temiye kabul etmişti. Ayın 19 un· 
da 9 harp gemisinden, be~ muhare· 
be kruvazörü, sekiz hafif \ruvazör 
ve elli torpito muhribinden te§ekki.il 
eden filo yola çıktı. Muazzam bir 
armada halinde Heligoland'a 31 
mayıs 191 6 da kahramanca döğüş· 
tüğü 1skajeraktan, bu sefer vatan 
müdafaası için değil, düşmana tes· 
lim olmak lizere geçerek ayın 20 
sinde, lngiliz donanma~mın üssü 
bahrisi olan Firs'e vasıl oldu. Bu· 

rada Amerika ve Fransız gemileri· 
nin dahil olduğu Amiral Bitinin 
kumanda ettiği biiyük donanma bek 
liyordu. 

Dünyanın en kuvvetli ikinci do
nanmasının kendisini pahalı olarak 
satacağını zanneden Amiral Biti, 
biitün gemilere harbe hazır olmala
rını , hatta mermileri toplara sürme· 
!erini bile emretmişti. Fakat bu 
teslim işi, bir tek mermi patlama· 
dan oluverdi. 

Cephaneleri, toplarının kamala· 
rı alınan gemiler, mütareke şartlan 
mucibince bir müttefik limana gön· 
derilecekti. Bu sebepten Alman fi. 
losu lngilterenin şimalindeki Örk· 

ney adalarındaki Scaapa flo ismindeki 
öcra bir limana nakledildiler. Ge
milerde 4200 erle 200 subaydan 
baska kimse bırakılmadı. Amiral 
RÜyter bir müddet sonra Almanya• 
ya avdet ettiği halde gene ısrarla 
Scapaflo'ya dönmeğe mecbur ol· 
muştu. Scapa floda işsizlik, nevmi• 
di ve mürettebat arasında nizamsız· 
lık gene baş gösterdi. Mür~tte?~t· 
tan 2500 tanesi Alman Amıralının 
arzusu üzerine Almanyaya iade e· 
dildi. Bu sırada Almanlar gemile• 
rini kendi ellerile batırmak için ter• 
tibat alıyorlar ve hangi gün hangi 
~aatte bu işin yapılacağını tesbit e· 

ı diyorlardı. 
Temmuz 21 de, havanın güzel 

olduğu bir günde Alman filosunu 
bekliyen İngiliz gemileri, güzel ha· 
vCldan i!itifade ederek torpito talim· 
leri yapmak üzere limanda birkaç 
gemi bırakarak açılmıştı. Bu mü· 
nasip fırsatı gören ve filosunun düş· 
man elinde durmasına vicdanı hiç 
bir suretle kail olmıyan Amiral 
Röyter, Hemen bütiin gemilerin de· 
niz musluklarını act'rak kendilerini 
batırmlllannr enuc;li. Emre Jc;ı lıal 
itaat edildiğinden Alman harp ge· 
mileri birer birer su alarak batmağa 
başladılar. 

lngili;der vaziyetten derhal ha· 
berdar olduklarından sürtle liman!\ 
geldiler ; fakat iş işten geçmişti. Ba· 
tan gemilerin mürettebatı flikalan 
ile sahile giderlerken, gemilerine 
dönmeleri icin Üzerlerine tüfek ateşi 
açıldığı halde hiç biri dönmediler. 

Amiral Rüyter ile birlikte diğer 
mürettebat harp esiri <!ddedilerek 
bir kampa kapatıldı. Fakat bir müd
det sonra, gemilerini diişmana teslim 
etmemek ir; in batırmak suretile kay• 
bettikleri ~ereflerinden bir kısmını 
kurtaran bu adamları serbest bıra· 
karak vatanlarına iade ettiler. Fa• 
kot bu vaka da lngilizlcri, Alman 
filosunu taksim etmek gibi güç bir 
meseleden kurtarmış oluyordu. 

T ahtelhah· I · 
Yilhelın Ha 1~ erden maada Kil, 

hn liınanlan eaki blr atq· 

Kardif kruvazörünün "Beni ta
kip ediniz!,, işaretini alar~~ lngi.~iz 
filosunun yakınında kendisme gos
terilen yere demirledi. Hava kara· 
nyordu. Derhal Alman gemi~inin 
etrafına bir iki muhafız gemı ko
yularak sahille temas etmemesi için 
de küciik tirpitobotlar nöbet bekle· 
meğe başladılar. 

Königsberg kruvazörü demirle· 
dikten biraz aonra Amiral Möyrer 

ettiler. 
20 ikincitetrinde lngiliz Amirali 

Büyük harpten soııra yeni ba.ştan tensik edilen Alman donanması 

bir teffi§fe 
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:Yazan: Kadlr can KAFLI Tefrika: • 

Mehmet Beyin · atı kişneyerek şaha kalktı ve 
bir kıhç bütün-hızile Sasa Beyin şakağına vurdu 

ÇIKAN KISIMLARIN HU
LASASI: 

627 yrl önce Radoı ıt'valye
leri Aydın kıyılanna hücum· ~ 
diyorlar. imdada kota1' hüküın
du Sasa Bey onlan gemilerine I 
kaçmyor. Fakat para mukabi -
Jinde Budnun'da bir yer ver ·ı 
meğe razı oluyor. Türkmen a
tireti reisi Aydın oğlu .'Vlehmet 
Bey itiraz ederek dlnleteme -
yince danlıp aynlıyor. Şöval • 
yelere yer vermek ve para al • 
ma.k için giden Sasa Beyden ev
\"CI davranarak onlan clenize 
döküyw. Sasa Bey yetiıiyor ve 
kendi taraftarlarına güvenerek 
harbe hazırlanıyor. Mehmet B. 
d~vanın ilcisi ara11nda olduğu • 
nu, birçok .konın dökülmemesi 
için düello teklif ediyQr. Saaa 
Bey rtMebur oluyor ve ''kimse 
kan§masın bize!,. diyerek atı'.
nı orlaya sürüyor. 

9u binlerce insan o Kadar çok ~evdik
lerl Mehmet beyin ardından gitmiyor. 
lardı. Oldukları yerde duruy.:rlardı. 
Fakat' yürekleri onunla berab•rdi. 

Sasa bey daha a)ık göz davranma!< 
istemişti. Mehmet beye elli adım kadar 
yaklaşınca ııadağmdan bir ok aldr, ya. 
yıru gerdi ve attı. 

Ok ince bir yılan ıslığı gibi ses çıka
rarak dosdoğru Mehmet beyin göğsüne 
geliyordu. 

Cirit sopası vınlıyarak geliyordu. 
Mehmet Bey atın sağrısına ıdoğru 

kendisini bırakır gibi yaptı, bir eli ha
vaya kalktr, demin başının bulunduğu 

yerden geçen ciridi havada yakaladı. 

Ayni eaniycde doğrularak Sasa Beye 
fırlattı. 

Sasa Bey de eğildi ve cirit bu sefer 
tolgasının tepesini sıyırarak geçti. 

Mehmet Bey işi uzatmak iııtemiyor
du. 

Krlıçla hücum etmek için fuaat çık· 
mı~tı. 

Sağ elini belinin sol tarafrrıa uzat • 
tI ve kıhcını çekti: 

- Davran Sa sa; geliyorum! 
- Gel de gör, alçak herif! .. 

Mehmet Bey hücumunu geciktirdi: 
- Burada kadın kavgası de -

ğil etkck '.kavgası yapacağız. Çeneni 
bağla! 

- Alçaksın! Alçak olmasan hüküm· 
darına kafa tutmazdın 1 Benim işime ne 
hakla kariŞtın? 

"'Mcnmet Bey kılıcının ucilc hal)cı ve 
kendi tara!ında~i kalabalık. askeri, Sa
sa Beyin ,tarafında-n kıcndi tar.'lfına ge
çenleri gösterdi: 

- Onların ..• 
K1hcını Sasa Beye doğru uzatarak 

tamamladı: 

- Ve bunun verdiği halkla ı .. 
Sasa Bey köpürmüştü. Ker.di tara -

fmda olanların gittikçe azaldıkl_:ırını &ör 
mck, binlerce kişinin hep Mehmet Be -

yin zaferi için bağırdıklannı duymak 
onu çileden çıkarıyordu. 

Mehmet Bey ondan evvel kılıca sa
rılmış olduğu halde şimdi Sasa Bey da
ha erken davranmış oluyordu. 

Mehmet Beyin kalkanı ilk hücumu 
savuşturdu, fakat ince demirin üstüne 
kaplanmış olan kalın manda deri&i boy· 
dan boya kesilmişti. 

Şimdi kalkanlar unutulmuş gibiy -
di. Atlar birer kasırga gibi dönüyor -
lar, §ahlanıyorlar, göğüs göğüse çarpı
§tyorlardı. Ktlıçlann ağızları Liribirine 
çarptıkça kıvılcımlar çıkıyor; güneıc 

karşı sanki timşcklcr çakıyordu. 

N ercdcysc boğaz boğaza gelecekler
di, o kadar yakın dövüşüyorlardı. 

Mehmet Beyin askerleri ve halk is
tcmekııizin gittikçe ilerliyorlar; Bey -
!erinin geciktirdiği cezayı bir an önce 
vermek için sabırsızlanıyorlardı. 

Bu sırada Sasa Beyin kılıcı Mehmet 
Beyin tolgasına yandan çarparak geç-
ti. 

Mehmet Beyin atı kişneyerek §aha 
kalktı, ayni zamanda bir kılıç bütün 
hrzilc Sasa Beyin şakağına vurdu. 

du. 
Saııa Bey atın üstünde sıçr.u gibi ol-

Elindeki kılıç dü~tü. 
Kendisi de uğa sola sallandı. 
Atının yelesine eğilerek tutunmak 

i!tcdi. Lakin beceremedi ve ye§il otla -
rın üstüne baıa~agı yuvarlandı. 

( Arka.<Jı t:ar) 

Mehmet bey kendisinden on yaş ka. ---------------------------- -

Amerikada 7 haydut 

Binlerce sene hapis 
cezasına mahkiim oldu. 

dar büyük . fakat onun kadar kuvvetli 
olan düşmanının her hareketini gözden 
kaçırmıyordu. Sol kolundaki kalkanı 

yüzüne ve göğsüne siper etti. Ok bütün 
hızile kalkanın üııtündeki kalın manda 
defi~ f'l™8nd19 ,.f~k~t de~in gircn::l~· 
diği için bir defa sall,aoarak y~re düş· 
tü. • .• 

Sasa bey hiç boş durmıyordu : Meh
met be>:e sokulmuyor, sadağınditn biri
biri ardınca aldığı oklan birbiri ardın. 
cı atryordQ. Mehmet bir taraftan· ken
diııini, bir taraftan da atım onlardan 
korumağa çalı!ıyordu. Okla sııvaşmayı 
yiğitlik saymadığı için yayını almamış
tı. Şiı;ndi bu eksiği tamamlaml\k lazım. 
dı. Kalkanını pek iyi kullanarak atını 

bazao, ileri, bJzan yana ııürUyor: hazan 
da ıaha kaldırarak birdenbire ıeri dö. 
nüyordu. 

Sasa bey dokuzuncu okunu atmı~tı. 

Hepsi de bo!a gitmİ}ti. 
Bu aralık ikisi de birbirlerine yirmi 

adtm kadar yaklaşmı~ bulunuyorlardı. 
Mehmet bey elini terkisine nttı. Ora. 

daki torbadan bir cirit aldı.· Elite tar
takladı. Sonra ·atım, Sasa bey:n . atının 
beş altı adım yan tarafından geçecek 
şekilde dört nal sürdü. Ciridi bütün 
kuvvetile Saaa beyiı:ı yüzüne fırlattı. 

Saııa bey bu sırada yayını germişti. 
Fak~t ciridin geldiğini gördüğü için 
eğildi ve yayı bırakarak kalkanı yukarı 
kaldırdı. 

Geç katnuıtt. 
İki demirin birbirine çarpmasından 

do~an tok bir ses duyuldu. 
Şimtirdcn yapılmış ve ucuna sivri bir 

demir parçasr takılmı' olan cirit, dos -
doğru Saaa Beyin §akağına uçmuş. fa
kat başındaki tolganın kulak sipc:_rinc 
çarpmıştı. 

Sasa Bey sarsıldı. 
Halk ve asker arasında ııevinç anla. 

tan bir mınldanış dalgalandı: 
Fakat kraa sürdü. Çünkü Sasa Bey 

çabuk doğrulmu.ştu. Yalnız, atının eğe
rine ve sol bae~~ile .kolan arasına sıkış· ı 
tırdığı yay yere ıdüştü. Artık onu yer- • 
den almak için fırsat bulmasına imkan 
yoktu. Bunu bildiği için bu -sefer o da 
elini atın ııağ tarafında asılı c1uran ci
rit torbasına attı, bir tan~sini aldt; 
Mebtnet Beyin şakc:ğına doğru savur -
du. 

. 
·.M~hnttt Beyin atı bir dağ :eçisi ka· 

~ar çevikti,•Kendigi de hazan atın üs -
tünde, bazan yan tarafında .• hazan da 
karnında denilecek kadar a\ağıcla gör~ 
itiyordu. 

Sasa Beyin cirit atışını soğukkanlı ~ 
JJAli.ıp:Jtladr. . . - - . 

NeyYorktan bildiriliyor: 
Cinayet teşkilatlarına karşı polis 

büyük bir muvaffakıyet kazanmış 
bulunuyor: 

Müddeiumuminin dediği gibi, 
"Amerika polis tarihinde ilk defa o
larak, büyiik bir sınai haydutluk şe
bekesi kökünden kazılmıştır. 

Amerikanın en korkunç haydut• 
luklarmdan biri baskmcılıktır. Çocuk 
kaçırma, gece bnnka hırsızlığı kadar 
herkesin gözi.inü korkutmuş olan bu 
haydutluğun icra tarzı tamamen bam 
başkadır: 

Bu haydutluğun musallat oldu · 
ğu yerler bilhassa büyük lokantalar, 
barlar veya gazinolardır. Mesela, bir 
gün, Nevyorkdaki lokantalardan bi
rine. bir adam geliyor. 

Lokanta sahibiyle "hususi su
rette konu§mak istediğini söylüyor 
\'e konuşuyor: 

- Size mühim birşey haber ver
mek istiyorum: Lokantanızı haydut
lar basmak üzeredir: Bunun için 
büyük bir plan hazırladılar. Yakın· 
da lokantamza hücum edecekler. Si· 
zi bu hücumdan kurtarabilirim. Fa
kat, bunun iç.in ... 

Bundan sonra pazarlık başlıyor 
yabancı .şahıs, lokanta sahibi ile bir 
taahhüde girişiyor: 

O, haydutların lokantayı basma
larına mani olacak, buna mukabil 
de kendisine aydan aya muayyen bir 
para verilecek. 

Fakat, lokanta, bir müddet son
ra, "kendisini· haydutlardan koru -
yan" adama para vermeyi artık kes
mek ·ster. 

Ay başında parasını almağa ge· 
len adama lokanta sahibi, artık para 
n~rmiyeceğini veya kendisine bir 
müddet müsaade etmesini söylüyor. 
Fakat "lokantayı koruyan adam,, 
onu tehdit ediyor ve artık haydutla• 
nn lokantayı basmalarına .mani ol
ml)'f:!cağrnı söyliyerek çıkıp gidiyor. 

Daha o akşam lokantayı haydut
lar basıyor. Elektrikleri söndürÜ -
yorlar, mÜşterilerin başına limon ka· 
buğu atıyorlar, havaya göz1eri ya -
§artan gazlar sıkıyorlar, tabakları, 

bardaklan kırıyorlar, camları çerçe· 
veleri indiriyorlar ... Hulasa lokanta 
haydutların şerrine uğruyor. 

Haydutlar, lokantayı böyle bii• 
yük bir zarara uğrattıktan sonra çe
kilip gidiyorlar. fakat, bu baskının 
tekerriir etmesi ve lokanta sahibinin 
daha büyük bir zarara girmesi tehli
kesi var. 

Ertesi gi.in, lokantayı şimdiye ka· 
dar haydutlardan koruyan adamı arı. 
yan bizzat lokantacı oluyor. Fa
kat, tabii, "koruyucu adam,, bu se
fer daha fazla para istiyor. Yeni bir 
muknvele yapıyorlar. 

Zahirde lokantnyı koruyan adam, 
hakikatte haydutların arkadaşıdır ve 
aldığı parayı onlarla paylaşır. l.okan. · 
tadan para almadığı zaman, haydut
ları taarruza sevkeden de odur. 

Bu tarz haydutluğun her zaman 
bir misali görülmektedir. Bu tarzı 
ilk olarak çıkaran S<:hultz isminde 
bir Almandı. Fakat, haydutlarla be
raber yaptığı bir hücumda kendisi 
de öldii. Lakin, onunla beraber çalı
şanlar kendisinin başladığı yolda de
vam ettiler ve bu tarz haydutluk A
merikada yeni bir <':':!yalık ~eklini 
alarak yayıldı. 

Şimdi, Nevyork·daki en son 
teşkilatı tamamen ortadan kaldırdı
ğını söyliyen müddeiumumi hakika• 
ten, bu haydutluğun en kuvvetli çe
telerinden birini ele geçirmiştir. 

Fakat, işin asıl kayde değen bir' 
ciheti var: 

Çete ele geçirildikten sonra, tim. 
diye kadar yaptıkları diğer haydut -
luklardan da suçlu olarak mı muha
kemeye sevkolunuyor. 

Muhakemede, çete reisinin 1 2 
suçu tesbit olunuyor. Bu suçlara ay
rı ayn hapis cezaları veriliyor ve bu 
suretle reis 385 sene hapse mahkum 
oluyor!. . 

Öteki haydutların da birç,ok hadi
selerden dolayı suçlu .olarak meyda• 
na çıkarılarak, onlara da topyekun 
ikişer, üçer yüz sene hapis 'Cezası ve
riliyor. Bu suretle, yedi haydudun 
hepsine birden 2398 sene hapis ceza. 
sr veiilmiş olu;:or 1 

• L 

ve TE.CEYB 
k~limelerinin türkçesi 

Sinlls ve Kosinlls kelimeleri hakkında Ulus 
gazetesinde çıkan izahı 1:1eşredigoruz 

Güneş - Dil teorisi 
(5 inci .<ıayı/adttn devam) 

yala) erim, (Acak) zaman, (sın) 
kişi. Erimden isimden yapılmıştır. 
Boya: 

(l) (2) (3) (4) 
oğ + ob + oy + ağ 

1 - Ana köktür, renk bildi· 
rır. 

2 - Birinci derecede prensipal 
köktür. O da renk demektir. 

.3 - Objedir. 
4 - isimlendirir. Bütün ma

nası "obje halinde rengin a~t,, 
Bunu fiillendirmek için "tamam 

ula§tırıcıhk., bildiren: 
(al + ağ) 

Ekini katarız. (Boyalaya) nm
daki ikinci (y) bu ( ğ) nin kendisi
dir. 

(acak) daha henüz uzakta olan 
zamandır: 

'(1) (2) (3) 
ağ + ac + ak 

1 - Ana köktür, zaman bildi-
rır. 

2 - ikinci derecede 
köktür. Oldukça geni§ 

prensipal 
bir saha 

~österir. 
3 - Tamamlar. Hepsi birden 

"öldukça uzak bir sahada tam11m 
zamftn., demek ki zamanın tamamı 
henüz değil, daha uzaktadır. Bu
nun için (gelecek) zamandır. 

Zaman ikidir: Ya belli, ya be
lirsiz. (Gelecek) belli zamanlar
dandır. 

(Sın) - Kişidir. "Sen,, dir. Bu
rada yalnız vokal değisiyor. Hal
buki vokalin manada kıymeti yok

. tur. 
ikinci te~il kişidir. Bunun için 

"bOyalayacaksm.. fiili geleceğin i
kinci tekil ki,Şisidir. Erimin mana-

. lan. Bunda yrı.rhk görülüyor. Bu
nun ıçın ( müsbet) iy~.si Yardır. ! 
,{Malum) tesirlidir. (Müteaddi)~ . -

daima şişşn ve olizülen yani emıeyeD 
bir uzuvdur. Bunu, yaka ~demek ola.ıs 
(ceyb) le ilgilendirmemek doğru olur· 

• * • 
Dünya etimologla.n (sinüs) sözünil 

başlıca. latinceye irca ederler. Haki· 
katın sanıldığı gibi olmadığım piz de-

1 .. 
• 

> 

kikate temas ettikleri tiıla.şmyor. Jıı.. 
gilizce büyük lVcbstcr Jfıgati, (!inüs), 
hakkında şu ir.ahr veriyor: 

[İngilizce sine: latincesi "sinüs,, 
tür; "'e sadır manasına gelir ki, bir 
elbisenin gö~sü demek olan arapça 
"ja ip,. ı terccıne için kullanılmı§tll'; 
fakat bu manada yanlışlıkla "jaip .. 
diye okunan '1jiba., §eklindcn alınmış• 
tır. Bu arapça kelime "ok gibi, kavsiıi 
vctcrI,, mna OI!rr StifiSlfr, ' 
va,, dan gelir ki bu Cia Grel{çe- ''ka -
gjn veleri,, İna.naSında. olan "hôtdi,, 
nin tercemesidir. Hintliler, yarı veteri 
nazarı dikkate almak terakkisini gÖ&' 

termi§lerdir]. 
, 

Kosinüs 

Kosinüs, (ko + sinüs) mürekkep 
teriminden yapılmı§tır. Sinüsü bili
yoruz. 

(Ko) ya gelince; bu söz Türk~ede 
mütenasip, ahenktar manasınadır• 
<Radolf, kitap II, TeleYüt lehçesi). 

(Kosinüs) ncir verilen dılı ile ( ıL. 
nüsJarasında değişmiyen bir münasr 
bet ve ahenk vardır. Filhakika bit 
yayda (sinüs) düz bulundukça, (koei
nüs) yoktur (Reaim: 2). Ok, kirtfil' 
ortasına getirllcrelt geriye çekildikğet 
(kosinüs) meydana· çıkmaya bqlatı 
Yani (kosinüs) okun, yayın ilk bul
duğu vaziyetteki ortasından geriyf 
doğru çckilelrlliliği uıunluğun adıdır· 
Ok çekildikçe (kosinüs) büyür ve ya• 
ym kenarları . birbirine yakla§tıkçl 
(sinüs) ün ilk izi olan hat küçilliil'• 
Bun elan, (slnüs) le (kosinüs) ara.sIJ1' 
daki münasebet ve ahenk kolayca an
laşılır. 

(Kosinüs) ün. (ko) unstını CDicti· 
onnairc Etymologique de la Lan(ll' 
Latine l de yoktur. 1ngilizce bUy~ 
Wcbstcr lugati, (ko) yu izah için, 001' 

(sinüs) ü.n komplemanı manasına, gr 
· ıen (Complcmentis sinüs) den geırııil 
o!duğunu yazıyor. Halbuki · yukar<11 

söylediğimiz gibi (ko) sözü ( copl~ 
ment) kelimeslnin ilk hecesi değil
dir. Müstakil bir Türk sözüdür. Elti 
yakıştırma yoluna sapılmak mecbufi.. 
yeti olsaydı, (ko) sözünün (coplerıı" 
cnt> ten daha ziyape (kon~u) ·ckoııs• 
şu) sözleri ile tam alakasını kabul et
mek hiç de hata olmazdı. FilhaJdıt.' 
(sinüs) ile (kosinüs), kaim zaviy~ 
birer drlını teşkil eden, aı:ala.ı:~ 
tam tam münasebet ahengi bulUJl"'I' 
dılılardır. · 
Ankara Dil, Tarih \'e co~ya fa1'iil' 

tesi Tilrko1oji etüdyanlarm4aJl 

Fehime Güven ... · Vecihs KJıçailo 
Hüıeyin Ant\Uk 



Milli Küme maçlarının 
dünkü neticeleri 

lstanbulda: Beşiktaş - Üçok tlıkımını 4-1 yendi 
Ankarada: / zmir Doğanspo1~ 
Ankaragücüne 5-7 mağliıp oldu 

lmıirln Üçok takımı, ikinci m 
dün Şen: stadında Beşiktaş tak~~~ 
yaptr. Al ru ta:krmlann İzmird k . 
ı----1armın e arşı. 
119''..... revans1 mah. t' d 

olan lbu maç }.,.,.~ 1 • ıye m e 
t """9 a t.ı bın seyirci topla. 

mı§ ı. 

Hakem Nihat Bekd'k· . 
oyuna saat 

1610 
d 1 ın ıdare ettiği 

Beş~ u' a ~)andığı zaman 

larla ~~I§l~~nnlan §u kadro· 

~ıkta§: M eh:w""t .. 1. 
H .. .. "'""" n ' - Faruk 

u.,,nu - F114t Hak)Q . ' 
fltıref g .. 11. • R' ' Fey:.ı - Eşref, 

1 -n-1, ıdmn Haunt • • tJ....,..k· N . , .,~ ı. 
}tV • J 61ad - Ali Zi Envar .. d.l ı ~ - Namt.k., 

' "' ' - Hakkı !:!''k .. · ~'<ıit s · , '.iu :ru, Basrı, 
I lltm, 

OYWıun daha "Ik 
tefin bot k 1 dakikalannda Şe. 
sağ hafı . al~~e attığı topu Üçokun 
da.kik giiçlukle çevirebildi. nk on 
ınUteva ~ında iki tarafın çıkardığı 
tehlik llZin oyun, iki kale için de hiçbir 

e Yaratmadı. 
Onl--· · 

kı .
1 
:ıncı dakikada Beşiktqlı Hak 

ı c bır <'.11,..,... • • 
çıkan 1 . ıs- t'ı§ma neticesı oyundan 
nuna k zınır orta nıuhacimi devre so
den Ü a:ar tekrar oyuna giremediğin 
mecb!: bu de\"rede on ki§i oynamak 

Yetinde kaldı 
Canlı ve en "ik • 

Ü cr3 bir oyun çıkaran 
çoktular tk&k b" . 

dıkalnnr . . ır ~a.dro ıle oym .• 
bir hıSSettırmıyorla.rdı. ı:att:·t 
. :..ara.lık...muııtazanı hUc .. -1.;; 1 B" 
~ .ı.~ uw.ıar a v 

tehlikeli akını'.;;::ı~Çöl(luJa.rm bu 
d nı ~iktaşlılar ~ an ve soldan ::raptıkl sag. 
kB.r§ılayabildiler. arı kornerlerle 

35 incl dakikada H 
geçti ve ancak Be lk a.kkr santrfora 
le hUcumiannda § . tqıııar bu suret-

la.dıla.r. Hakkmnı ~=ir olmağa ~
kalesi için daimi . OY\lllu ~ır 
ediyordu. Nitek· bır ~hlike teşkil 
ra Rıdvan .1 un, az hır nıüddet son-
topu kaıey~ ~~raber yakaladıkları 1 
gole Qevi-"'l Yakın bir nte!afeden 

•uı er \'e b 
Y&.zhlar ilk sayıı u suretle siyah be. 
lar. arını kazanını§ oldu-

F~at bu V8.2i 
Derhal hUcunıa Yet Çok devaın etmedi. 
açıklarının O'ii .... 1g~en bınirliler sağ 
YeH~-- .,..._, bır <>rtaa 
f ~ l!Oliç ŞUkrUntizı ~ ve süratle 
B.!ile be-ı..·r·ıı·k Yerınde bir ka 

H ·~" gor· ·· • enıen hernen fasıla.a unu çıkardılar. 
~Yllnun c.n güıcı da.k~~ olan bu goller 
d ısmnıı le§kiJ etti ı alarından bir 

e\':re .ı-ı beraberlik~e 1>i~z sonra da 
. &!tLktq takrnıı e netıcelendi. 

bır OYun Çıkaran bu devrede. bozuk 
ta ısrar ct~=g~· SOi tt:.rafla o""'arn k 

'"'ınde . J .. a·-
cumla.n Pek n rakıp tara! ı·çı·n l .. 

~ tehl'k . ıu. 
:na mukabil U ı eh oluyordu. Bu-
ve düzgünduıc:,Oklular daha ahenkli 

İkinci devr 
h ik" t eye bh1 er ·ı akın:ıın k ~ andığı zaman 
yoktu. İlk dak'akdroıarında degwiı::mc 
1 . h ı aıa~ ~ a an sıya beyıa...ı •ua lıi.kimtycti 
. gU l"kl -.ıılar Ü nın ç u c Uzak çok kalecisi. 

hücumlarla. !tnıu. ~~tırablldiği sıkı 
mağa ba.§ladıJar. Üdafaasmı zorla-

20 inci dakikada. 
dan ve yerden bir 6Üt·~Id\·anın yakın_ 
25i kornere att,ı. lia;a~~ Üçok kalcci-
nere Hakla ka! ının "''kt•w. k 
w. • • • a vurdu :<"- ıgı or. 
guıın ıçıne vurarak d ' top kale dire· 
kem _bunu gol veroi /§aı-ı çıktı. Ha. 
lece ıklnci golUnU de ke. Beşikta.ş böy. 

Bu golden sonra 
0 

8ıta.ndı. 
Ya.na. ~rUklenir gibil:1 sert bir cc.re. 
h.a.lcenun her iki taJr.ıın hnu§tu. Fakat 
tınde ihtarı bu .... rtı ... · kapta.nma vak . . ..., ıgı d 
ıçınde. bırakınıstı. ar bir ~.erçeve 

32 ı~ci dakika: 1zıu . 
klflk bır &nıncla k 1 ır kal~inin sı
,.~§ İ%ınir rnüd~~Ye . Yapılan bir 
clıne çarptı ~ ılerınden birinin 
F "'-· · l ... naltr Be.ı. 
.arul5"n çektiği b · Bıkta~ takımı, 

cU golünü d u ı>enaıtıdan ·· ·: e kazand uçl.ül. 
ı. Bunu be§ da.ki-

ka fasıla ile Hakkının on sekiz yirmi 
pastan ·tutulmaz bir şiitile dördüncü 
golü takip ettı. 

Galibiyeti garanti eden Beşiktaşlı. 
lar dc\Tenin bundan sonraki kısmmda 
ağır bir oyıın çıkardılar. Buna muka
bil Üçoklular aradaki bu büyük sayı 
farkına rağmen oyunun sonuna kadar 
enerji ile çalıştılar. Ve biraz sonra. 
maç 4.1 Boşik~ın galibiyetile bitti. 

Doğanspor - Ankara 
gücil 

Ankara. 4 (Husust) - lzmirin Do
ğaruıpor takımı bugün ikinci müsaba. 
kasını Ankara.gücü ile yaptı. 

Maça saat 15,30 da hakem · B. Sait 
Sali.hattinin idaresi altında başlandı. 
~Doğan.spor, _takmımda bazı tadilat 

---~---. f!.• .. 

yapmış. Dün, bek oynayan Adnanı or· 
ta muhacim yerine getirmiş, açıklara 
yeni oyuncular koyrnuı:Jtu. 

Adnan az sonra evvela tekrar bek 
mevkiine ve onu müteakip Hakkı ile 
yerini deği5tirmek suretile santrhaf 
yerine geçmiştir. 

Oyun ba.şaldığı \'akit İzmirlilerin 
·diinkü mağlftbiyct tesiri altmda biraz 
mütereddit oynadıkları göze çarptı. 
Fakat bu tereddüt çok sünnedi. Arka 
arkaya yaptıkları hücurnJarm birinde 
sol insayttan sağaçığa giden top güzel 

Ankaralılar bu golden sonra devre. 
nin sonuna. kadar hakikaten teknik, 
süratli ve zorlu bir oyun çıkardılar. 

İlk devre sonunda ı::ahadan 2.1 ga
lip vaziyette çıktılar. 

lkinci devre başlar başlamaı Anim· 
ra orta muhacimi Yaşarın hasımlarını 
atlatarak çektiği sıkı bir §Üt vaziyeti 
3-1 İzmir aleyhine çevirdi. Doğanspor 
zaten yaralanan b'ir oyuncusundan 
mahrum olarak bu devreye on kişi ile 
çıkmIŞtı. Bu noksan kadro ile kendini 
müdafaaya çalışıyor ve fırsat bulduk
ça akın yapmaktan da. geri kalmıyor. 
du. Fakat bu akınlar tehlikeli değildi. 
Birkaç şütleri talihsizlik yüzünden ne· 
ticeai.z kaldığı için epey ağır olan bu 
3.1 vaziyeti İzmirliler haf ifletmcye 
muvaffak olamadılar. Hatta bir defa
sında kaleci uzaklaşmışken çektikleri 

lıalcem Nilıafltı lJcraber 

çok sıkı bir şütü Hikmet yetişerek 
tam kale çizgisinin önünden geri bir 
a)·ak vuruşu He uzaklaştırdı. Bu osna. 
da Ankaralılar metodik bir tarzda 
oyunlarına devam ediyorlar ve h::ısım
larmr kaleleri önüne sıkışmış bir va.. 
ziyette tutuyorlardı. Nihayet yine bir 
Ankara hücumu esnasında lzmir beki 
topu kesti. Uzun bir vuruşla ileriye 
atmuı kabil iken ~alımla ilerlemeye 
t;.all§tr. Ankaralılar bundan istifade 
ederek topu ayağından aldıkları gibi 
dördüncü defa ağlara taktılar. -... 

• 

Maçta.n bir göriln'ii-1 

bir §a.Jldclle kale önüne geldiği vakitf 
~.ok atılgan oynayan • dnarun l!lıkı bir 
kafa vuruşu ile ağlara takıldı. 

İzmir bu suretle vuiyeti, tıpkı dün
kü gibi 1.0 kendi lehine çevirdikten 
sonra maneviyatı da.ha kuvvetlenmiş 
olarak güzel bir oyun çıkarmaya ba§-

·ta.dı .Fakat Ankaragticü de yavaş ya.. 
vaş kendini topluyor ve güz.el kombi· 
nezonlarla hasmını sıkıştırmaya baş. 
hyordu. Nitekim beraberlik saym da 
gecikmedi. Güzel bir §iit iki takımı 
1-1 beraber vnziycte ~ktu. 

Beşinci gol de h<'men diğerinin ar· 
kumdan bir frikik vuru{u ile oldu ve 
maç da bu netice ile bitti. 

ızmlrde at yarı,ıarı 
lzmir 4 (Hususi} - llkbahar at ya. 

nşl&rmm Jlki bugün Buca.da koşu aln.
runda yapıldı. Koşu, güzel havadan is.. 
tifade ederek gelen büyük bir kalaba. 
lık huzurunda yapıldt. Seyirciler ara. 
smda ilbay da bulunuyorou. 

Birinci koşu: Oc yaşındaki yerli yn· 
rrmkan İngiliz erkek \'C dişi taylarına 
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) 

1 Mersinli Ahmet 
profesqonel oldu · 

Ol mp:yatlarda şa· 
. " yanı dıkkat muvaf. 

fakiyetler kazanan 
kıymetli güreşçi 

.Mersinli Ahmet bir 
müddcttcnb2ri mem 
leketindc bulunmak 
tadır. 

Son gelen haber. 
!ere nazaran. bu 
kwınetli eleman ba-.. . 
zr c:>.bapt:ın dolay r 
profesyonel olmağa 
lrnrar Yermiştir. Ve 
bu kararının netict'. 
si olarak dün Mer
sin s~drnda Dımır. 

lı Mehmctlc karşı
l~acaktı . Dün gece 
neticeyi alamadık. 

Mnamafih mükem. 
mel bir güreşçi o
lan Ahmcdin Dinar. 
~ıyı mnğlüp edeceği 

kuwetlc tahmin ccli 
lebilir. 

Kadıköy Halkevi spor. şubesinin 
maçları 

Kadıköy Halkevi spor şuhesi ge • 1 

çen sene Hasanpa~a çevresindeki genç·/ 
leri bir araya top~ıyarak orada bir şu -1 be açmış ve Atletızm, futbol gibi spor -
lan gençler üzerinde sevdinneğe çalış· 
mı~. haftanın muayyen günlerinde bu 
işten anltyanlar tarafından idman yapı- 1 
)arak iyi neticeler almakta bulunmuttu. j 

Bu kere Kızıltoprak çevresindeki 

cen~leri bir araya toplıyarak orada da : 
bir spor ~ubesi açmıt ve dün resmi kü· 1 

şadı icra edilmiştir . • 
Yeni açılan Kmltoprak spor kolu ıe· 

refinc Hasanpaşa futbol takımile Kızıl
toprak futbol takımları arasmdil bir fut· 
bol maçı yapılır.ıştır. 

Maç saat 11 de Halkcvi Kı::ıltoprak I 
sahasmda kalabalık bir halk önünde. ha· ı 

. kem Pcnerbahçeli Lebibin id.ıresıı1'le ı 
başlamrıtır. 

Hakemin ba~lama düc14ğik beraber 1 
Kızıltopraklılar rakiplerini sıkıştırmaya 1 
başlamış!ar ve biraz sonra sahaya ace
mi olan Hasanpaşahlar hakimiyeti ele 
almışlar ve rakiplerini bayhC4 :ıorlu va· 1 

• 1 

ziyetlcre sokmu~lar ise de bir turlü · gol' 
yapamamışlardır. 25 in:i dakiKıı.rla Kı· İ 
zıltoprakhlar sağdan bir akın esnasında 1 

soliçe geçen top sıla bir şiltle gole çev· j 
rilmiş bu suretle Ku;ıltopraklılar sıfır 

bir galip vaziyete gclmiılcrdir. Birin· 
ci haftayım sonuna kadar her iki taraf· ı 

ta çalıştılarsa da netice dc~iımc"?iştır. 1 ikinci haftayım ba~ladığı zam:>n Ha • • 

mahsustu. lkramiye:.;i 245 l!ra, ve me. ( 
saf esi de 800 metre idi. B'rinci Muzaf. 
fer Ekerin Eseksi, ikinci lsmailin .Ol. 
keri geldi. . • · 

ikinci kosu: Üç ya.5mda~i yerli ha· 
lis!mn İngiliz erkek· ,.e d!~i ta:;lara 1 
m:ı ·ı sus olup mesafesi bin mcti eye ik· 
ra.miycsj de 805 lira idi. fki hayvanın 
iştirak ettiği bu yan~ta Emir Salibin 
Girgini birinci, Fethi ir.manın Bayla. 
nı ikinci geldi. · 

Üçüncü koau: Dört \'C daha yukarı 
yaştaki yerli yanmkan İngiliz at ve 
kısraklarına mahsuı:ıtu. İkramiyesi 

275 lira ve mesafesi de 1400 metre idi. 
\·elinin Ceylanı birinci Fahrinin An
dranbudini ikinci geldi. 

Dördüncü koşu: Dört ~e dah yuka. 
rı yaştaki halis kan tngili:ı at ve kıs
raklanna mahsustu. Mesafesi 1800 
metre ve i~ramiyesi de 445 lira olan 
bu koşuda Fikret Atltnm Tomrusu bi. 
rinci. prens Halimin SWldandiri ikinci 
geldi. 

Beş'nci koşu: Dört ve da.ha yukarı 
yaştaki yerli ynrmık:ı.n arap ve halis 
kan arap \'e kısraklanna mahıms olup 
ikramiyesi. 170 Ura ve mesafetti de 
1800 metre idi. Birind A. Boıun· Ben
lit-ozu ikinci F. 'LfıtfUnün Öncüsü gel· 
di. 

sanpa~alılar ç9k geri ·hücumlarla rakip
lerini haylıca yormuşlar ve bu çnl:Jma· 
!arının neticesi olarak soldan inen bir 
akını soı:ç ani bir şütle tahvil etmiş ve 
takımının beraberliğini temine muvc:f • 
fak o1muştur. Top ortaya geltli!i za • 
man Kız:ltoprakhlar' beraberliği gali • 
biyete çevirmek için canlanarak srkı hil 
cumlarla galibiyeti temine çalt~ırlarken 
Hasanpaşalılar ani olarak fıir lfürumlıa 

rakıpl~rini sıkıştırarak sağ açığın anı 

bir ~ütile topu aflara takarak talnmla -
rrnı galip bir vaziyete sokmuşlardır. Bu 
ant golden 1211ran Kızıltopraklılar sıkı 
hücumlarla., ve Halkın tcşvikile candan 
çılıımaya baılamıılar bu vaziyette Ha • 
sanpa§alıları sıkıştırmaları neticesi iki 
dcfa korner yaptırmaya mecbur etmiş
lerdir. Kornerlerden Kmltopraklılar is· 

tifade edememi~ler ve rakıplerinin taz· 
viki altında k3lelerini muhafazaya ça • 
lı~ırlarken Kızıltoprak soliçinin kendi 
kalesi önün::Icn topu alarak ~ahsi bir 

hücu:nla rôl:ıp kaleye do?ru giderken 
sağaçığa verdiği uzun bir pası uğaçık 
ortaladı ve soliç takımımn ikin~; ve be· 
raberlik Golünü atmış old11 . Oyun iki 
dakika sonra h'!r iki takımın beraber -
Jiğile n'eticelendi. 

Umumiyet :tib:rile lıer iki takım 
da car.la b:ı§la oynamışlardır. 

Halkevi spor şub~si bu y~z bir de 
deniıcilik şubesi açacaktır. -----
· J Jıinci hü11ıede 

A. Hisarı birinci 
Henüz bitmemiş olan ikinci .küme 

nıaı;ları. dıln Taksim stadmdn yapılan 
Galata . T~a.s1mpa.~a maçı ile sona er. 
di. Kasımpa~anın bUyük bir üstünlli· 
ğile devam eden oyunun ilk devresi 
Saidin attığı bir golle 1.0 Kıusımpa.şa. 
nın le.hine bitti. İkinci devrenin he
men bnşl3ngıcında bcrab~rlik sayısını 
kayde muva:ffak olan Galat.alılar, oyu
nun sonuna kadar hücumdan ziyade, 
müdafaaya ehcmmiy0 t ,·crcrc!<. miisa. 
bakayı J.1 b~rabcrC' bitirdiler. Bu ne
ticeye börc: Anadohıhisarı birinci, Al
tınordu ikinci, Kasımpaşa da ÜÇjÜncil 
oldu. • 

Çekler gUrette 
Macarlara gallp 

Budapeşte ( A.A.) Macar ve Çekoa. 
lovak millt güreş takınılan bugün Bu. 
da.peştede kaJ'§ılaştılar. Bu karşılaş 

ma, iki memleket arasındaki güre§ 
ka~rl:ı,..-malanmn ycdfrıcisidir .. Macar 
taknnının hafü sikletindeki güreşçi
ler, bilh~ı;.cın dikkati celbediyordu. 
Beklenildiği gibi, ı fa.carlar Çeklere 
il~tUn güreşerek, Çek takımm1 ikiye 
karşı beş puYanla yendiler. · 
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Kaza mı, kıskançlık mı? 
Altmışhk bir ihtiyar kardeşinin 

karısını tüfekle öldürdü 
Katil Ahmet bir ailenin namusu 
mevzuubahsolduğunu iddia ediyor 

Sivas (Hususi) - Sivasa bağlı 
Kilhadik köyünün Hacı Ahmet çift1i
ğinde bir cinayet i~lenmiş, çiftliğin sa. 
hibi 60 lık ihtiyar Hacı Ahmet U\'ey 
kardeşi Veysclin karısını tüfekle öl. 
dürmüştür. Bu hususta ''Kurun,, na
mına aldığım cinayet tafsjJatını bil
diriyorum. 

Hacı Ahmet l<ilhadik köyündendir. 
Kendisi, karde.~Jeri Veysel, Hatip, or. 
takları Ahmet Ye bunların aile ve ak. 
rabaları toplu bir ha.ide Hacı Ahmet 
ciftliğinde oturmaktadırlar. 

Kardeşi Veysel bir mUddet evvel 
bir kcı.til mc::rnksindcn dolayı hapsedi
miş fakat gününü ikmal ederek ha
pisten çıkmıştır. Toplu aile bu havali. 
de tarla işleri ile uğraşıyorlar ve ge· 
çiniyorlardı. 

Hadisenin vuku bulduğu gün de, 
Veysclin karrsr 35 ya.5larıııdaki Şc. 
rlfc, Hacı Ahmcdin karısı kardeşi 
Hatib!n krzr H yaşlarındaki Şehnaz 

\'C Ahmcdin karın Zeynep kuşluk 

vakti Veysclin kapısı önünde toplana
rak buğday eliyor ve cğlcniyorlardr. 

Tam bu sıralarda ihtiyar Hacı Ah
met elinde bir filintc olduğu halde 
karr;ıdan gözükliyor. Ya kla:;tığı daki. 
!· \!ar.<ln. birdenbire b:ığırdığ1 işitili
~·or ! 

Ba~ta ile adam 
öldüren korucu 
Adan:ı (Hususi) - Ağır cezada 

ndrun öldürmekle suçlu bir korucunun 
davasına bakrlmrştır. 

Birkaç ay evvel Biğadıcın Dervi§. 
lcr köyü korucusu Mehmet aynı köy
den Ahınet oğlu Mustafa ::ı.dmda bir 

adamın başını balta ile parçalamak 
surctilc öldürmüştü. Vaka şu suretle 
geçmişti. 

Dervi§lcr köyünden Ahmet oğlu 
Mustafa hayvanım ve baltasını ala· 
rak bir gün köy civarrnda. bulWlan 
ormana. odun kesmeğc gitmiştir. 

Bu hali gören köy korucusu Meh. 
met, ormanı tahrip eden bu adama 

mani olmak istemiş, bu suretle ara. 
larınd& evveli ağrz gürültüsü ile baş. 

}ayan kavga büyümilş ve korucu 

Mehmet elinde bulunan baltanm ters 
ve kalın demir tarafını kendisine sal-

dıran Mustafanın ba~ına indirnıiş 
parçalanmıştır. Yere yuvarlanan ve 
kanlar içinde kalan Mustafa da hemen 
orada. ölmüşttir • 

O zamandanberi ağır cezada bakıl. 
makta ve devam etmekte olan bu da. 
va neticelenmiş; malı keme hadisede 

ağır tahrik gördüğü ve buna da. mak
tulün sebebiyet vermiş olduğu kana.a-

ti vicdaniyesini hasıl ederek suçlu ko. 
:tuC'uyu bir seoo sekiz ay hapse mali. 
kum etmiştir. 

Pamuk hastalıkları 
için kurs 

İzmir (Hususi) - Seyhan mücade
le istasyonunda pamuk hastalıkları 
üzerinde yaptrnlacak mücadele tatbi
katı için İzmir ziraat memurlarından 
sekiz kişinin tatbikata iştiraki Ziraat 
vekaletinden bildirilmişti. 

Bu sekiz memur Adanaya. hareket 
etnıi§lerdir. 4 nisanda. pamuk hasta. 
l zklan Uzerinde mücadele ta.tbikatına 
Öa§1aY.acaldar4Jr, . 

I<.atil Ahmet 

- Çekilin oradan vuracağım sizi.. 
Kadınlar ellerindeki işleri bıraka· 

r:ık hepsi birer tarafa kaçışıyorlar. 

Şerife hepsinden evvel sıçrıyor. 
- Amanın bu beni Cildürccek. 
Evlerinin kapısını açıp içeri gir· 

dikten sonra kapının arkasına da dn. 
yanıyor. Fakat Hacı Ahmet bu sırada 
ateş etmiş ve ~erifc k~pmın arkasmn 
yıkılmı~tr. 

Hac1 Ahmedi kafi! hadisesine sc\·k 
eden bazı se\>çpl~ ~ldµfu.ı "lcri sürül. 
meldcdir : 

Nü/ usu gittikçe 
artan bir şehrimiz 

Elaziz (Hususi muhabirimiz bildiri· 
yor) - Nüfusu yirmi dört bini bulan 
şehirde lisesizlik gen~lcrdcn çoğunu 

tahsilsiz bırakmaktadır. Maddi imkan 
srıhklar yilzUntlcn, orta tahsille iktifa 
etmek mecburiyet.inde kalınıyor ve Ji. 
sc bulunan yere gitmek farkı elde etli. 
lcıniyor • 

Lise ve muallim mektebi önceleri 
mevcut iken sonradan kaldırılmıştır. 

Şimdi yalnız orta mektep var. Eski 
muallim mektebini i~gal eden orta 
okulun mevcudu altı yiizü teca.vü?. el. 
miştir. Bay Hayri Reşidin direktörlii· 
ğü altında c:alışan kadro, kıymetli 
gençl,.,rden mürckk~ptir. Son sınıfın 

mevcudu 110 dur. 

Merkezde altı ilk okul, merkez ka
zası köylerinde bazası beş \'e bazısı üç 
dersahanesi olmak Uzer~ (26) mektep 

Şayiaya göre Hacı Ahmet çoktan· 
beri kardeşinin karısı Şerifeyi gizli· 
den gizliye sevmekte idi. Kardeşi 

Yeyael lıap:sten çıktıktan sonr1 da 
tenha yerlerde rasllaya.rak Şerifeyi 

rahat bıralmmmı~tır. Şerif enin: 
- "Artrit kardeşin hapisten ~ıktr 

beni rahat bırak,. demesine rağmen 

II:ıc1 Ahmet bu se\'giden bir türlü 
n::-zc~;nek istcnıiyormur: .. 

Diğer taraftan Hacı Ahmet ~erifc. 
nin ortakları Ahmcdi sevdiğini ve bu. 
nu aik namu::mna yediremediği için 
tüf ekle horkulmak istediğini, fakat 
tüfeğin birdenbire ateş a.ldığnu söy· 
mektcdir. 

Adliye tahkikata el koyınuEl. IIac1 
Ahmet tevkif edilmiştir • 

Dumaıılıoğlıı 

AVCILAR /\l.,Dnv ÇALI.'j/YOR 
Sivas (Hususi) - Sivas AvC't lıt r 

klübü faydalı çalışmalarma devam et · 
mcktedir. Ifrr hafta çevrede toplu bir 
halde güzel ve cf1lcnceli a. vlar olunu. 
yor. 

SiVAS • ERZURUM YOLUNDA 
Sivas (Hususi) - Sivas - Erzurum 

tlcmiryolu üzerinde havaların açması 
ile infjaala yeniden büyük bir faaJi . 
yct1c baı)lanm1şlır. Tren cylt'll İC! 0 1:dc 
Divriğc kavuşacaktır . N. N. 

Urfa Halkevi 
çalışıyor 

Urfa (Hususi) - Uıia Halkevi mu. 
hit için çok faydalı meı=ıaisinc büyük 
bir hızla devam etmektedir. Evin bü. 
tün kolları deruhte eyledikleri vazife. 
yi ba~arma yolunda kuvvetle çalışı· 
yorlar. 

Bilhassa dil ve tarih üzerinde çok 
calrşılmış, lisan kursları ve halk der. 
saneleri açılmış, müzik kolu toplantı· 
ları piyano ve keman demleri veril
mi1tir. 

Genel merkezce kabul edilen eser· 
lcr de temsil olunmu~. müze ve sergi 
ncrlmış, köy gezileri yapılmı§, çocuk 
esirgeme kurumu ile birleşilerek fakir 
talebe giydirilmiş ve sıcak öğle ye. 
mekleri verilmiştir. 

Toplantılar sık sık tertip edilmekte 
bunlara halkın gösterdiği ragbet git. 
tikçe artmaktadır. 

var. Vilayet dahilindeki (38) mektep. SUne ha9erelerrne 
te (88) öğretmen ders vermektedir. tesadüf edillyor 
Merkezde ( 467) si kız, diğerleri erkek 
(149!1), kaza ve köylerde muhtelit Adana (Husust) - Haber aldığımı-
1889 ki ceman (3388) talebe bu mek. za göre, böl&enin Çanakçı, Şahinağa., 

Zağarlı, Kamışlar ve civarındaki köy. 
teplere müdavimdir. Merkezdeki ilk Jcr arazisinde süne haserel erine tesa
okulların son sınıflarında 179 erkek. düf edilmiştir. 
51 kız, kaza ve köylerde 59 erkek, 19 
kız mevcuttur. Ziraat tcşkilatmın tetkiki M ticeti 

M kez 
'
·c ··ıh k lt k- kt . . anlaşılan vaziyetin halli için mükcllc. er · mu a a a ı ıne ep oı-

naları, bu işe elverişli değildir. Hepsi fiyet usulüne müracaat edileceği sa. 
de başka. tarzda yapılmış ve harap şey nılmaktadrr. 
letdir. Bu yıl istasyon caddesinde on Bu haşcrekrin henüz ~iftlcşırıc 

dersahııneli güı.t:l bir okul yapılm ış mevsimi olduğund::ın, acH tedbirlerle 
ve talebeye açılm!§trr. Resim ve clişi işi biran evvel halletmek lazımdır sa. 
atölyesini. müze salonunu. kütüpba. ıuyoruz. 
neyi, kışlık teneffüshaneyi muhtevi ------------------
bulunan bu mektebe Atatürk okulu is. 
mi verilmiştir. Sinicc ilçe kurağmda 
da betonarme bir okul binası in~a 
olunmuştur . 

Köy !!!~ktepl!d c!::~~y~tl~ i~1i<lir. 

Geçen yıl Maarif vekaletinin plaruna 
uygun şekilde sekiz köy mektebi ku· 
rulınuştur. Köylülerimizin maarif he
vesleri çok artmıştır. Her köy mual. 
Hm verildiği takdirde mektep binaları 

yapacağına dair müracaatta bulun. 
maktadır. 

Bu sene muallimlere on konferans 
verilnıiştir. Mesleki kitaplardan onar 

re dağıtılmış ve kitabı okuyan öğret· 

mcnl~r diğer öğretmcr?lcr huzurunda 

ilmi nıü.-ıakaşalJI yapmışlardır. , 
A. E. Tok.satı 

l Gaziantep'te sıcaklar 
bastırdı 

Buz fabrikası faaliyete geçt 
yağmurlar bekleniyor 

Gaziantep (Hussusi muhabirimiz 
1 

bildiriyor) - Urayın 933 senesiııdc' 
yirmi bin lira sarfile vücuda getirdiği 1 
fenni mezbaha her yıldan mühim va
ridat getirmektedir. 

l\:ışm günde vasati elli koyun, beş 
keçi ve uç srğıl', yazm da seksen keçi 
yetimiş koyun, ve bir sığır kesilmek. 
tcdir. Koyunun ve kec.;inin kilosund2.ll 
dört kuruş mezbaha resmi almmaltta. 
dır. Bunlar soğuk hava deposuna alın 
<lığı takdirdoa kilo b1şma bir kuruf! 
resim verilir. Et nakliyatı kamyonia 

yapılır. 73 dükkanlı halin 40 dük 
kasaplara tahsis edilmiştir. Kesi 
lcri nnn-~zzaf kesiciler tarafında 
pılır. Paça ve kmizleme tesisa 
yapılıyor. 

934 de otuz beş bin lira sarfilc 
pılan buz fabrikası gündo üç b 
ton buz çıkarabilecek kabiliyctt 
Soğuk hnva depolarım da muhtev 

Sıcaklar birden bastırmıştır. 
fabtikası faaliyete geçmiş bulun 
ladrr. Yağmur bekleniyor • 

------~-----------0...------~-----------------------"""""' ............................. -.....ı 

Nizip canlanıyor 
Bağlar, bahçeler, zeytin ağaçlar 

ve yeşilliklerle kaplı güzel bir şeh 

Nizip (Husususi muhabfrimiz bil· 
diriyor) - Sekiz bin nüfuslu büyük 
ilçe kurağı olan Nizip, iç ve dışını 
kaplayan bağ ve bahçelerle fevkalade 
güzel bir manzara arzeder. Zeytin 
ağaçları bütiin yolları kaplamri}tır; 

dağl:ı.r fıstıkla öı tülüdür. 

Her iki mahsulü ilçeye rencde ya
rım milyona yakın para getirır. Dört 
sabunhane i.sler. Nizip mamulatı bü. 
tün şark ve Ttakya ha valisinde çok 
rağbzt görür. Bir zn.manlar deli tütün 
ihracatı da varken ekiminin mcncdil. 
mesi üzerine durmuştur. lktısadi biln
ye üzer inde çok müessir olan kaçak· 
çılık alman sıkı tedbirlerle azalmıştır. 
Kafile kaçakçılığı hemen hemen dur. 
muş, <:oğaln.n arka kaçakçılığı da yok 
olmağa yüz. tutmuştur. 
Üç ilk okul mevcut olup ihtiyaca Kô.. 

fi gelmektedir. (223) köyünden 
ğunda mektep \'ardır. Orta okul i 
yacı da şidde!lidir. Tralıom fazla 
Açık olan dispanseri hastahane 
line ürağ etmok ve t~hizatı ziya 
lcştirmck lüzımdır . 

lm:ır hareketleri de pek canlı 

(3000) liraya mezbaha, (7000) lir 
kasap hali (4000) liraya kışlık vfJ 
lı'.> gazino, (300) liraya bü.st ya. 
mış, yol, sokak. ve pazar yerl~ri 
zim olunmuş; radyo almmı~tır. :M 
c.ut elektrik fabrikaları yeni maki 
lerle takviye olunacak, belediyer 
kasından vn.mlacak elli bin liralık 
tikrazla 7,G kilometre mesafedeki 1< 
puz. atan suyu oorularla şehre ge 
leccklir. Şehir imar p!anı He liartt 
tesellüm edilmek ti.zeredir . 

Akso! 

Kıskanc erke ıer 
çoğalİyo~ mu? 

karzsz Fatmayı 
bıçakladı 

Habil hanıile 
üç yerinden 

İzmir (Hususi) - Evvelki akşaın 

Bahribaba parkı öııünde bir cinayet 
olmuş ve Bulgaristan muhacirlerin. 
den Habil, bir müddettenberi kendisin 
den ayn yaşayan karısı Fdmayı ba
şından bıçakla ağu surette yaralamt~. 

tır. Vakamn sebebi kıslfoııçlıktır. 

Bunlar Irarı kcc:ı Bulgaristandan 
hicret ederek Çanakka.lede Eren.köye 
iskan edilmişlerdi. Bir müddettcnberı ı 
1zınire gelmişler ve çalı~mağa başla
mışlardı. Fakat k:ırı koc1 son zaman., 
da geçimsizlik neticc3i olarak ayrı 

Y.aşıyorlardı. 

ll:ıbil evvelki akı:ıam karısını ııl1 
mağaz:ısmclnn çıkt;ğt bir sırada. g 
mltş ve b~rabCl' gitmelerini teklif 
ın :ştir. Kadın bu teklüi kabul et 
y.ince bıçağını çekmiş ve başınıtJ 
yerinden ı:ıaplamıştrr. . . 

1 
Si.iylcndiğine göre Habil yedı ııie 

hamile: olan karısının kamına dıı t 
me ıle vurmuştur. 

Habil karısınm b~kaiarııe Y~ıJ 
ğmı ve kendisinin buna tahaııı 
edemediğini iddia etmiştir. aıtl 

Yaralı kadın hastahaneye kı:.1 
mıştır. 



, 
Gobı çölü üzerinden, zincirleme bir 

tekilde ur.ayan bir alay geçiyor: Cen. 
giz hanın cenaze alayı! :Mongollar, bir 
zaman küçük kabile başkanı Temuçin 
ve sonra ulu Mongol devleti hüküm. 
darı olan Cengiz şimdiki ölüyü, öz 
memleket toprağına gömmek üzere 
alayla götürüyorlar: Steplere doğru! 

Cengiz hanın cenaı.e alayı, kumlar 
arasından kımtldana kımıldana step
l~re doğr'u giderken, bu ucu uzun 
öltiın kervanının bu "aheste beste 
meşyU hareketini ahü vahlar besteli
yor!,, Mongol binicilerinin ağızları hiç 
durmamasıya açılıp kapanıyor, Cen.. ı 
gize bağlı olanlar, derhal hazırlanan 
bir matem havasını, garip bir tem.. 
poyla tekrar tekrar okuyorlar: B u, 
"Kudretlilerin en kudretlisi,, nin 
''Marş Füneler,. iclir ! 

"' "' . 
Aşağı yukarı, işte şöyle: 

Bir ·zamanlar U{>Qrdm bir ~hin gibi 
Şimdi g1C1rdllyan bir araban·m 
v~tü""6 ~ımt., gidiyor8Un 
Ey HMtl ' 

"' Ji. • 
Karıl.cırını, 

Çoluk 900Uğunu 
v~ biitiln ulu.sla.rını 
Hft?.!in.i rterkedip ,...;A · 
E H 

:1 ..... ı.yor8Un, 
y an.! 

,,,. " . 
Bir vaJoit göklerin mavı·ı· Y• 

Sik ·z ıgınac 
. . u en gıırıırlıt 1.."artaı. 
T ?:J bir tcıy gibi "' 
Burçtiin işte, 
Ey Hcın! 
66 yıl ltOtıra bize 

Sulh tıe kıvan~ Vruufettin ~en fakat 
Sonra 9 o.sil ı..-t., ' B nu<n.leni yalnız 
ırak'hıı arka.ntJ,a 

Ey Han! ' 

. Bu, "Kudretlilerin en kudretlisi,, 
tı.ın "M .. arş Fiineler,, idir! 

~ 1f. • 

bi B~tün dünyada, daha hala, kimse 
lrnıyor Cengiz hanın öldüğünü: Yal
~ kerv:~ katıla.nia.r müstesna! An

' bu 01üın kervanı öz memlekete 

Herğü~ bir hikiye 
(6 ıııcı 8(1/JJf adii.n ~) 

Cen~izin cenaze merasimi: "1 OJ/ bir 
tag gibi sürçtün· işte, el/ Han!,, 

1 _ 415 _ '\ rini gösteremiyorlar! 1 vardıktan sonradır, ki Cengizin ö ü. 
mü Han edilecek! · Meıarm yerini sahiden bilmiyorlar 

Gizli tutulan bu şeyin, vaktinden doğru yola çıkıyorlar~ Bunlardan b~ mi? Bilip de göstermek istemedikleri-
.. · ım aksadil • ı en hemen yarı yıla yakın nin, ihtimal haricinde olduguy iddia once şayı o aması m e, cenaz.e çogu, ıem · 
alayının geçtiği arazideki herkes, öl. bir müddet yol aldıktan sonra, Cen- edilemez. Cünkil, bu ölünün istiraha. 
dürülüyor .Cenaz.e marşı okuyan bü- gizin stepine ayak basıyorlar:. "Arzın ti, Mongollarca her şeyden daha mu. 
tün yaslı Mongol binicileri, rastladık- efendisi,, nin avlusu önünde dıze geL kaddes bir şeydir! 

bo ~ ~ $ lan insanların yunlan üzerindeki mek üzere! • 
lıç sallamadan, okuyuşlarına ara ve. Cenazenin gömülmesi bu kadar ge. Cengiz hanın gömülmesi de, esrar
rerek, kurban etmek Üzere• oldukları ciktirildiğine göre, Mongollarm, Cen- la muhat bir halde vaki olmuştur: 
bu biçarelerin kulaklarına eğiliyor ve giz1n cesedini herhangi bir ~sulle talı- Nfı.ş, yüzü cenup tarafına çevrilmiş, 
şunu fısıldıyorlar: nit ettikleri anlaşılmaktadır. olarak, bir çadır içerisine konulmuş-

- Onu takip ediniz, onu takip edi- Saygı gösterilmesi, diz çökül~e~i tur. Yanında da bütün hazineleri ve 
niz çabuk; sizleri, yukarıda ona v. s. bittikten sonra, "Arzın efendısı,, en sevdiği atı getirilmiştir. Sonra, ça. 
hizmet edebilmek gibi semavi bir hah- gömüldü. Yeryüzünün görünür hiikL dır, bu vaziyetteyken, olduğu gibi 
tiyarlık bekliyor! mi, yeraltında görünmez oldu! . toprağa indirilmiştir. Eazılan geniş 

Başlar, keskin birer kılıç vuruşile, Gömüldüğü yer malf1m değil! çukurun içerisine yerlestirilerek, top. 
kumların üstüne yuvarlanıyor. Mon. Malilm olan, yalnız şu var. ki Cen. rak yığınları, kürek kürek üzerine 
gol binicilerinin deyişine göre, CengL giz, sağlığında, bir gün Baykalm ce- atılmış, çukur, içerisine jndirilen şey
ze gittiği yere doğru refakat etmek nup şarkındaki bir ormanda, bugünkü lerle beraber, kapatılmıştır. ~fezarm 
üzere yolu çıkarılan zavallıların sayı- Urga şehrinin yakınında avlanırken. üstü dümdüz hale getirilerek, belli ol-
sı, hayli kabarık bir yekfuı tutuyor! bir noktada durmuş, mola verµıi~ ve maı, bulunmaz bir yer mahiyetini aL 

:1- 1to "" bu Mongolistanziı g()beğindeki, mu- masma uğraşılmıştır. Bu işte muvaf. 
Ve böylece uzun süren bir yolcu- kaddes nehirlerin membala.rı yakının.. fakiyet de elvermiştfr. Seçme 1,000 

luktan sonra, Cengiz hanın cesedi, daki ''Devasa,, me5e onnanmın sükfı.. biniciden mürekkep bir ölü muhafaza 
şimdi kendi öz memleketindedir! nu, tzerinde derin bir tesir bırakmış- alayı, 'bu .büyük meşeliğin etrafm:ı 

Karılarının toplandığı çadırda, ta. tır. Ve 0 zaman, yanındakilere dönUp çepçevre nöbetçi dikilmiştir. Buray?. 
buta konuluyor. Ölü kisvesile teşhir . şöyle demiştir: yıllarca hiç kimse Yaklaştırılmamış, 
olunuyor! - Bu me§elikte, şu ağaçların altın- yıllarca bu yerin adının ağıza alınma-

Ona son saygıyı göstermek üzere, da yorgun bir adam rahat rahat din. sı bHe yasaklaştırılmrştır. Onun yakın 
bütün kindisine bağladığı memleket. lenebilirdi! ~ akrabasından herhangi birininin ya
lerden tabi prensler, maiyetleri men- !şte, gömüldüğü yer orası: Sa.glı. nında bile,. mezarın bulunduğu yerin 
suplarile geliyorlar. Hepsi Hindistan- ğmda durup da böy~e dediği yer.! . . söylenilmesıne tniisaade yoktu. Bu yer 
dan, Karadeniz sahillerinden Sibirya- Ve doğrudan dogruya kendısının yalnız mahdutloştırılarak ve kettim. 
dan, Çinden, Koradan, Ti~tten ve/ sülbünden gelen ş~diki Mongolistan luklanna güvenilen bir takım kimse. 
Rusyadan kafile kafile Mongolistana preruderi bile, Cengizin mezarının ye- 1erce mahimdu ve onlar da, ağızlarına 

VAKiT HAFTALIK 

ADYO il 
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kilit vurmuşlardı! 
Bu sıkr takyitler tes!rile, aradan 

zaman geçtikçe mezarın yerini bilen· 
ler tükendikçe tükendi ve bilenlerden 
kalanların pek azı müstesna, o yer, 
unutuldu; unutturuldu! 

O zamandanberi, Mongolista.nda bir 
çok yerin Cengiz hanın mezarı oldu
ğuna inanılır, bu yerler mukaddes sa. 
yıhr, bu yerlere saygı gösterilerek, 
akın akın, kafile kafile gidilir! 

Mongol milleti, bu birçok yere, 
"Cengiz hanın mezarı, bu yerdir!,, dL 
ye yollanırlar. Fakat, ayrı ayrr yerler
den hangisinde Mongol ırkının impa
ratoru gömülüdür ve hangilerinde de. 
ğil ? Belki bu yerlerden birinde, belki 
de hiçbirisinde: Malüm olmayan bir 
r;;eyl 

Ve bu mezarın yeri malüm olmayI§I 
şu suretle de manalandırılabilir: Cen.. 
giz han, Mongolistanın yalnız şu ve 
bu yerinde değil, her tarafında, bütün 
Mongolistanda gömülü, demektir. Mu
kaddes sayılan her ağacın altında, 

mukaddes sayılan her taşın altında! 
:(. :/- * 

Ticaret ehli hiçbir Lama manastırı 
mensubu, bu ölüye saygısızlık göste
rip hakarette bulunamaz; yattığı ye.. 
rin katıyetle bilinmediğine göre! 

Mongollar, Cengiz hanın günün bi
rinde tekrar geleceğine \·e ırklarının 
hükümranlığını tekrar kuracağına, 

hala inanç beslerler! 
Mongol binicilerinin ı;adrrları ya

nında yakılırn ateşlerin başında konu.. 
şulurken. daha hala "Arzın efendisi,. 
ne dair sonsuz masallar anlatilır. 

"C:mgizhan, gtiniln birinde tekrar di
rilecek ve bütün binici milletleri tek. 
rar bir ara.ya toplayacak!,, yollu so. 
nuçlara bağlanan masallar! 

Ve Cengiz han dirildikten sonra, 
tekrar eşi görülmemiş bir harp başla
yacak ! 

Emsalsiz bir büyük harp! Bundan 
700 sene öncekileri müsaden;e saydı
racak nisbettc, kıyas kabul etmez de. 
recede biiyük bir harp.. Umumi bir 
harp! Em sa isiz bir dünya harbı ! 

Pruıart.Pııl SALI 

Takvim 5 Nisan 6 Nisan _ 
======l2J M· rt"m 24 M· rem ...,..eıı: t:liit bir ıe-ıle ': 

y.;.~und.., kolay .. •ar? muı ... rrn Propqganda Servisinden: 
Nazır Pap: ~ 

Programı ====ı• 

5 Nisan 937 Pazartesi 

Gtlıı doğUf?J 

GUn batıfl 
Sabah namazı 
Otle ııam&ZJ 
Ddndl DILlılUI 
Ak§&ID Dam&ZI 

Yatsı nll.maZl 
lm.saJI 

.'i 37 
18,38 
445 

12 I 7 
15,54 
18,88 
20 1 I 

5 36 
18 39 

4,45 
12 16 
15,55 
18 39 
20.J~ 

- Kaymakam olaııu 1 ilanla alakadar Bankalar, mü~s- ~-
rnu~~;:~f:~:dr. Yan adaDl na11ll SeSat, Şirketler Ve tÜCCaranın ~ 

-Ba .. tü Nazarı Dikkatine: l der.iniz ,ıuı n~ PaP.- hazetleri 1 emre • E · = 
!!! KURUN ve HABER gazetelerinde n~redilecek ilanlara ait tarife ~--Dedi ve çıktı. l 

Ertesi gU b. . 1 apğıda gösterilmiştir: ~ 
tuarrıf t . n ızını mirasyedi bir mu - ;;; Birinci sayıfada ba•lık Kurut: 500 )= 

ayın ed'l · :. :r 
Yordu. 

1 
rnıı, yol parasını alı - ~- Birinci sayıfada santimi " 300 

ite adall'l de~il ii ikinci sayıfada santimi " 100 
du. 6 

' a.darna iş aranıyor - f 50 35 · = Üçüncü ve dördüncü sayıfada santimi " -J l1in sayıfalarında santimi " 30 

I<onservatu varda 
bir saat .. 

• • (6 ıncı sayı/adan devam) 
n'bınne vur k .. 
notada ilerli~ra y·~~~l~.ri tahtadaki 
lediii nota)a lr. huruyuşünün, söy
zım. Baı181r aa a ~n~t~~ olması la
ıöyleyiıtc aceI Yd~ruyuşte, bazısı 

H e e ıyor. 
er aorD d 

k.. "k e.U a oldug"' u 'b' dah uçu Ya§ta ol 
1 

.. gı ı a 
vük gösterip d"an.~r buyük tefev-
lerini zamanın:\~~ ~rüyorla.r, el· 
lar. ırıbırıne vuruyor· 

- Şimdi hepin. 
ser vereceksiniı. Sz teker teker kon. 

Bayan Rana ?nra ders bitiyor. 
dan kalktı. Y . Pıyanonun başın· 

erıne k" .. 
geldi. Yüksek sand uçuk Selçuk 
zahmetle çıktı, eteklea~y~y~. ha~li 
ten sonra büyük b· tını duzelttık-· 
h·ı ~· d ır sanatk~ re ı ecegı erecede b· arın ve-

ya ha§ladı. ır Pozla çalma-

lncecik parmaklar . 
nın üzerinde geziyor PlYano tuşları
aes laalettayin bir 

8 
• Fakat cıkan 

b. es deg"'l B . 
ır eserin nağmeler· 1 • • ası t 

ı. .. 
. Selçuk gibi öteki 

kendilerine verilen dersl~~vrular da 
alkı§landılar. rı Yaptılar, 

SmıE gittikçe kalaba} 
Yavruların annele · d ıklaşıyor. 

rı ers s t' • 
nunu bildikler·ı · · b' aa ının so-

ıcın ıre 'k· . yorlar. • r 1 ışer gelı-

. Saat Yediye g leli B 
· e · ayan Rana 

~ Resini ilinlann santimi 11 • 30 
\ Kitap, kitaphane, mektep, gazel~ ve 
~ hayır müesseseleri ili.nah santimi 
~ Tüccari mahiyeti haiz olmıyan küçük 
ı ililılar yirmi kelimeye kadar 
- Küçük ilinlann beş defası 
1 Muhtaç san'atkarlar ve İf anyanlarm 

· Devainh yapılacak ilinat için tenzilat 

,, 

,, 
,, 

20 

30 
00 

00 • 

(

s iJanatı 10 kelimeye kadar meccanen 

yapıla. · ı 

İ Ilinlar için yalnız Ankara cadde- l 
1 sinde V AKIT Yurdunda ( 
~ i 

İpROPAGANDA( 
\ ~ ·r Servisine mUracaat · edllmelldlr. ( 
j Te1efon: '24370 I 
§ . b- ua müessesesinin bu~ 
EBac::ka hıç ır " -1-n almak .§ 
§ "" az.eteler namına ı 0 • ~ f 9 salAhiyeti yoktur. ~ 
= 
~ 

birkaç gün~onraki 
terdikten sonra: .. .. d · 

J. Küçükler! Bugunku ersı-
miz bitti, dedi. . 

B. velki sükunet yenne ne-
ıraz ev ld s·· .. 

li b. .. ··ttu" kaim o u. utun 
şe ır guru ...... 
küçükler memnun annelerını opu• 

lar anneleri onları öpüyor. Son· 
yor elip hocalarının ellerini sıkıp 
ra ~tan rıkıyorlar. Hocaları büyük 
sını -s •••• d k l 
b. hazzın mestısı ıçın e ar a arın· 
ır . 

dan sesleniyor: • 
_ Güle güle yavrularım. 

. Yekta Ragıp Önen 

ÖGLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 P!Akln Tılrk musikisi birincil 
kısım (Manon) 12,50 Havadis 13 05 Muhte-
lit p!Ak ne§riyatr. 14,00 Son. · ' 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

35~ 
95 

270 

3.52 
96 

2ö9 
Yıtm geçen gtlnler1 
Yılm kallln günleri 

Saat 17,00 1nkıl~p dersl<'ri Oniversitcdt-n :..._ _________ ._ ___ ;: 

8 Nisan 937 Per§Cnlıbe 
naklen Mahmut Esat Bozkurt tarafından 
18,30 PUt.kla dnnıı nıuslkisl. 19,30 Çocukta -
ra mllSal 1, Galip Arcnn. 20,00 Rifat "\'e ar-
kadaşları tnrafıncln.n Türk muııiklsi ve halk öGLE NEŞRİYATI: 
,arkılart. 20,30 Ömer Rıza tnra!ından arap- Saat l2,30 PJAkla turk musikisi. 12,50 
ça söylev. 20,4r; Safiye ve arkadaşlarr ta • Havadis. 13,05 Muhtelif p!Ak neşrlyatr. 14,00 
rafından Tilrk musikiııl ve halk şarkıları: Son. 
Saat ayarı. 21.15 Orkestra. 22,15 Ajana ve AKŞA:\[ NEŞRİYATI: 
borsa haberleri ve ertesi günUn prograınr. . Saat lS,ZO PIAkla dans mm;lkisl, 19,30 Av 

22,30 P!Akla sololar, opera ve operet parw hatıraları Salt SalA.hattin Cihan oğlu tara -
çalan 23,00 son. -• ,,A_ 

!mdan. 20,00 Sadi ve arkad&§lan tar ..... m ....... 

. 6 Ni&an 937 Salr 

ÖÔLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 P!Akla tUrk ınu!iklsI 12.50 

Havadis. 13,05 Muhtelit plAk neşriyatı: 14,00 
Son . 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 17,00 lnkılAp dersler' üniversite -
den naklen Mahmut Eııat; Bozkurt, 18,30 

Pllkl:ı. dans musikisi. 19,30 Eminönü Halk· 

Tilrk musikisi ye hlk §&rkıları. 20,30 Ömer 
Rıza. tarafından arapça söylev. 20,45 Safiye 
ve arkadatları tarafından TUrk mu8ild.sl •;e 
halk §arkıları. Saat ayarı 21,15 orkestra. 

22,15 Ajana ve bora3 haberleri ve ertesi 
günün programı. 22,30 PIA.kla sololar, opera 
ve operet parça:arı. 23,00 Son. 

9 Ni&an 937 Cuma 

öCLE NEŞRİYATI: 
evi sosyal yardıni ıubesi namına konferans sut 12,30 PlAkla tUrk musikisi. 12,50 

doktor Ahmet Asım Onor •(kan.serden korun Havadis. 13,015 Muhtelif plAk ne§riyatı. 1',00 
ma). 20,00 Bt>lma ve arkada..,ıan tarafından Son. 
Ti.Irk musikisi ve halk ştırkılarr. 20,30 Ömer AKŞAM NEŞRİYATI: __ 
Rıza tarıı,frndan arapçıı söylev. 20,45 Cemal Saat l!l,30 Plakla dans musikisi, 19,30 
KAınil '\"C arkadaşları tarafından Türk mu· Spor musahabeleri Eşref Şefik. 20,00 Türk 
slkisl ve halk oarkıları. Saat ayarı. 21,115 Şe musiki heyeti. 20,30 ömer Rıza ta.rafından 
bir tiyatrosu Dram kısmı (Manon). arapça söylev. 20,415 VediA Rıza ve ark& 

22,15 Ajans ve borsa haberleri ve ertesi d&§lan tarafından Tilrk musikisi Ye halk 
gUniln programı. 22,30 PIA.kl& sololar, opera şarkıları: Saat ayarı. 21,15 orkestra. 
Ye operet parçaları. 23,00 Son. 22,ııı Ajans ve bor.sa haberleri ve ertes 

7 Nisan 93 7 Çar'8u:-.,,_,, 

ÖÔLE NEŞRİYATI: . 

Saat 12,30 Pl~kla tilrk musikisi, 12,50 
Havadla. 13,015 Muhtelit pllk negrlyatı. H,00 

Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 P!Akla qanı muı!lklsl. 19,30 
Mandolin orkestra. 20,00 Nezihe ve arkadıış 
lan tarafından Türk musikisi ''e halk şar
kıları. 20,30 Ömer Rıza tarafından ara~a 
söylev. 20,45 Blmen Şen ve arkaadşları te
rafmdan TUrk muslklsf ve halk şarkılar.: 

saat ayarı. 21,15 orkestra. 
22,ııs Ajans ve borsa haberleri ve ~rtesi 

günUn programr. 22,30 Ph\kta sololar, opera 
\re operet parçaları, 23,00 Son. 

gUnUn progrllmı. 22,30 P!Ald& gololar, opera 
\'e operet parçaları. 23,00 Son. 

1 O Nisan 937 Cumartesi 

OOLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 PIAkla tilrk mul!likisi, 12.50 

Havadiıı. 13,05 Mulltellf pllk neşriyatı. 14,00 

Son. ' 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat lS,30 Pltıkta dans musikisi, 19,30 
konferan!I. Doktor lbraılım Zati Mikroplar 
ve mikroplarla hastalıkların tarzı intikali. 
20,00 Fal!lıl Saz heyeti, 20,30 Ömer Rıza. ta• 
rafında narapça l!IÖylev. 20,45 Fasıl saz be. 
)'!iti. saat aya!'!, 21,115 orkestra: 

22,15 Aja.ns ve borsa haberleri ve ertesi 
günUn programı. 22,30 P!Akla sololar, opera 
ve operet parçaları. 23,00 Son. 
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TlrklJede neşredilen bitin kitapları satar 
Avrupadan istenilen hertürlü kitapları, mecmuaları en uygun şartlarla getrtir 

V AKIT Mabtaası 
ilmi, edebi, içtimai, 

tarafından netredilen kitaplardan baıka, Devlet Matbaası ve diğer kütüphaneler neşriyah ile, Avrupadaki bütün kitabevJ~rinin çıkardJğı en son, 
siya\i, ve fenni kitaplarla bütün tıp ilemini yakından alakadar eden Almanca tıp mecmualarını da sayın mü§teril erinin emrin~ amacle bulwı~urma!t

taclır. Katalog ve malfunat iatiyenlerin arzulan derhal yerine s-etirilir. 

~ llstalfilblYID: Alnlll<aıraı ~aı©l~<eSDa "'f<eilE1fQ>lf1l: ~4~7© 
:t • 
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:: . Devlet' Demiryolları ve Limanları işletme 
ı. · ·· . . .: ·... Umum idaresi ilanları · · . ' 

Muhammen bedeli (19728,50) lira olan bakır ve pirinç levha, bakır boru 
ve pirinç çubuk 18-5-1937 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An -
karada idare binasında satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 1479, 64) liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. it , 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif -
lerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmak tadır. ( 1854) 

Soğuk Havalı 'feslsat 

lktısat Vekaleti 
Tiirkolis'den: 

tzmirden başlayarak memleketin ınuhtelif noktalarında taze üzüm ve mey
ve için soğuk hava antrepoları tesis edilecektir. Bu antrepolar, iç ve dış pazar
)ara tevkedilecek taze üzüm, taze elma, taze sebze için kullanılacak ve bir kısmı 
50, diğer kısmı 150 ton istiap edecek büyüklükte olacaktır. 

Muhtelif sistem ve şekilde tekliflere imkan vermek için teknik evsafı şimdi. 
lik tesbit etmiyNuz. Vaki tekliflerin içinden en ekonomik ve en işe uygun 
olanım seçeceğiz. 

Bu antrepolarla istihsal veya istih Jak mahalleri arasında işliyecek vantila. 
tör veya diğer soğuk hava ve tecrit tertibatlı kamyonlar ve antrepolar dahilinde 
içlerine t:ıze meyve konup serbestçe vapur veya vagonlara girecek ve bir 
normal vabon dahili hacmine ve şekline uygun "Containe" ler de mübayaa olu
nacaktır. 

"Force Motrice,, in taş kömürü veya gaz povr esasını ihtiva etmesi mürec
cahtır. 

Teklif yapmak istiyenlerin en geç 30 Nisan 937 tarihine kadar tekliflerini 
resim, kat;?loğ, rüçhan sebepleri ve fiatlarilc birlikte bildirmeleri ilan olunur. 

(1718) (723) 

-

. -Jst~nbul Belediyesi ilanları .. . ., ' 

Senelik muhammen kirası 240 lira olan Süleymaniyedc Elınaruf mahalle -
sinde Tiryaki çarşısı sokağında 51 No. 12 odalı Süleymaniye Trp medresesi 938 
veya 939 ve 940 seneleri mayıs . sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artır· 
maya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. iste:kli olan
lar 18 liralık ilk teminat mektup veya makbuzu ile 16-4-937 cuma günü 
saat 14 de daim! Encümende bulunmalı dırlar. (İ) (1845) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma. Komisyonundan: 

Bir tanesine (340) kuruş fiat hiçi len ( 4000) vasıf ve örneğine uygun ki
liın 16-4-937 Cuma günü saat onda kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
Şartnamesi parasız konıisyond~n almabi lecek, bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 
(1020) lira ilk teminatları ile şartname de yazılı belgeleri muhtevi teklif mek • 
tuplarını belli gün saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. ( 1717 )(728) 

Tiirki)1e Büyiik l\1illet l\lleclisi idare 

h~~e;ü~~~~~ Meclisi otomo billcri iıln (600) t<neke benzin kapaJ 
zarf usulü ile münakasaya konmuştur. j 

2. - Münakasa 12-4-1937 Faza rtesi günü saat 15 de Büyük Millet Mec
Hsi İdare Heyeti odasında yaptlacaktır. Bundan bir saat evvel zarfların tevdii 100 
lhımdır. Kr. 

3. - Muhammen bedel (2670) lir adır. " 
4. - Muvakkat teminat (200) lira dır. (Banka mektubu olacaktır.) 

5. - Şartname her gi.in Büyük Millet Meclisi Daire Müdürlüğünden bedel· 
ıiz olarak alınır. (671) ( 1587) 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000, 
VERfNj 

'. • ,. • • 1" • • ~, ..... - . 
• y. 'tı '(!'" ..... " ..,, ·, 

. . . 

Kültür Seriıi llP' 
24 .,.. 

MARSEL OUESSANT 

HAYDAR RlFAT 

({ara göm 1r1I 1i1 er 
ibtiıdli 

Fa§İ&tHk nedir? 
Müıolini nereden, 

Na:ııl gelmiştir? .. 
Nereye gitmek isliyor? 

t937 

TARLADJR 
1 

·-

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye t, adar binlerce kişiyi zengin etmişht 

6. ıncı keşide 17 Nisan 937 dedır. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır, 
Aynca: 40.COO, 25.000, ·20.000, 15.COO 10.000 
lirahk ikramiye:erle ( 50.COO ve 200 COO) liralık 

iki adet miikaf at vardır. 

Dikkat: . 
Bilet alan herkes 7 ; Nisan 

değİftİ~t bulunmalıdır. Bu tarihten 
olur. 

P. T. T. Levazım 
Kuma~ın 

937 günü ak13mma kadar biJetiııl 
sonra bilet üzerindeki hakki ~ 

müdürlüğünden: 

Muvakkat Cinsi Mikdarı 
::m:::ı Birinci sınıf Operatör :::::::: metre 

Hor. CAFEH T'A y y A nü Posta gerisi 4500 
Dahiliye Vekaletinden: 

:Muhammen 
bedel tcmin~t 

M ünak;ısa ~et;ll 

180 00 1350 I~apalı zarf 
1 - Yenişehirde Devlet mahallesinde Vilayetler evinin harici projektör te- U Umumi cerrahi·ve sinir, dimağ il Polis ,, 3600 

sisatı kapah zarf usulile eksiltm:ye konmuştur. (! cerrahisi mütehassısı r. 8100 

• 2 :-: Eksilt~~ 14-4-93! t<ırihin~e Çarşamb~ günü saııt 15,30 da Vekalet u Pal'is Tıp Fakültesi S. Asistanı fi 1 - idare ihtiyacı için cins. mikdar, muhammen bedel. mun!->bt teminat~~ 
bınası ıçınde topı .. nan Sa~ınalma. Komıs y~nunca } apılacaktır. ft Erkek kadın ameliyatları, dimağ fi münakasa şekli yukarıda yazılı iki cins kumaş ayrı ayn münaklsa ile satın al> 

3 - Muhammen keşıf bedelı 11276 hra 90 kuruştur. 1H t t'k "YU e k"rın bu •• k . es e ı · z, mcm , ... • :1 naca tu. 
4 - Muvakkat teminat 845 hra 77 kuruştur. • · · , d ~ ::1 ·. . 1• 
5 I. t kl'J b b t k" . . f • 'k' V , •

1 1 
!. ruşuklukları,. NıEaıyc 'le ogum 5! 2 - Eksiltmeler 19-Nisıın-937 Pazartesı günlı saat (15) de P. T. 

- s e - ı er u ap a ·ı §artname yı vesaır ennı vesaı ı eıca et Jevazım :: ... n .. .. .. • .. . 
b.. d b'l·b d 1 1 1 :: mu~ehassısı :: Umum Mudurlugu Satmalma Komı~yon .:nda yapılacaktrr. 
urosun an ı a e e a rr ar. · :: M S b hl ~I :: ıaıtJ 

6 - isteklilerin 14-4-937 tarihinde Çar•amba gününde saat 14 30 zp. ~i uaycnc: ~ a a arı er r !J nen :: 3 - istekliler teminatlarını idare vrznesine teslim edecekler aJacak p 
:ı ' , .. 3 den 10 a kadar lJ lJ U ı: k · 1 b d ·aıı 

kadar teklif mektuP,larrm satınalma komisyonu reisliğine vermeleri ve makbuz H .. _ .. . . H makbuz, veya kanunen muteber Ban a temınat me :tu unu, ;artname e } .;d 
_, ı - · d :: ogleden sonra ucretlıdır • :: vesikalarla 3297 sayılı Resmi uazc:tede }'azılı müteahhitlik ehliyet vesikasını 
.... ma a .. ıcap e er. •: B ğl p R ı· H ·: "~'l ) ı 

. .. . :. eyo u, armakkapt, ~ume ı an h .. kl'f kt b 'ht' d k 1 e .. h .. l" n rn o gu"n aat (14 7 - Posta ıle gonderılecek teklif mektuplarının altıncı maddede yazılı sa- :: N 
1 

T 
1 

f 
44086 

:: .c ı me u unu ı ıva e en apa ı v mu ur u za: ar ı s 
.......... o c c on. .. ••••••• 1 k d . d' d , 1 d' 

nte k::.clar reisliğe ge1miş bulunması şar ttır. Postada olacak gecikmeler muteber ::•••m•• · · ••••••••• ·a ar mezkur komısyona tev ı e cceı< er ır. 

değildir. Dı; zarfların mühür r.1Umu ile iyice kapatılmıJ olmasr şarttır. Sahibi: ASIM us 4 - Şartnameler Ankarad:ı P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, İstanbul :e; 
(7 50) (17 50) Neşriyat Direktörü: Re!lk Ahmet Sevengll yoğlunda P. T. T. Ayniyat Şubesi Müdürlüğünden verilecektir. (776) ( ısZ 
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