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Atatürk'ün ''Kurun,, vasıtasiyle Türk 
ınııumınnmawnm~~··-~ milletine sözleri .._.,. ~~1----~, 
! 
) Bursahların bugünkü gösterileri onlarm ekonomik hayatta yükselişine ve l 
l refahına yarayan endüstri fabrikalarımızın kurulmuş olmasından ileri geliyor. J 
1 Bursa 2, Saat l,30 - (Çelikpalas bu fırsattan istifade ederek Büyük 

4
'Buraa düşman istilasından kur • zah ediyorum: Bundan çok memnun oldum. Cum \ 

\ oteli, başmuharririmizden telefon • önderin bugünk,ü tahassüslerini an- tulduktan sonra ben buraya gelmiı· ilk aıeliıimdeki gösten1er kend.ile...,. huriyct hükumet:nin bu :;olda mu • ~ 

-
--- d" tim, Bana bu memleket halkı büyük rini ecnebi istilisından kurtanı için· vaffııkıyetli rah«malannın devam et ~ 

la) - Bundan evvel verdiğim tafsi- lamak iste ım. ~ " 
e
a k .1 gösteriler yapblar. Bunu olduğu aıi- di, timdiki gösterileri onlann eko - mesini ön dilek aayamn. Onu Cum- ~ 

lattan sonra Çelikpalas otelinin ye - "KURUN., vasıtası ile Tür mı - b h a 
E i atırlıyorum. Bugün Buna ve nomik hayatta yüluelişine ve refahı huriyct hük\ımetinin alakadar vekil· c i mek salonunda Atatürkle beraber Jetine hitaben bir k<!.Ç söz söylemelc- havalisinin yaptığı gös.teriler ilk gör na yarayan endüstri fabrikalanmı • leri önünde size memnuniyetle sÖy· 
1Ji bulunuyorum. Konuşuyoruz. Bir ga- rini rica ettim. dügümden çok yüksek oldu. Bu • zın kurulmuı olmasından ileri geli • liyebilirim.,, 

\ zeteci için bulunmaz bir nimet olan Atatürk buyurdu ki: nun sebebini kendi kedime ıöyle i - yor. ~iM US ~ 

l,ıııııuıuıu ıullJlllH1lttW11t1Pl1lllllııımuıııeuu ııumıunm~ına---~"~lttllllt1111ıtıJfl"'lllllAn111llftllııııuuuuıııırıuııu1 -1111ııınııı111ııııuıınnnıı1nııuııınm1ınmlVJllllfllllnın1ıttf11111111ıuU1tA-.-ıtıtınumnırnmnııu-'""'11111111-'111!11111t1111tınta1lllllll.._mtıınııııııl 
Adalette sür'at 
Adaletin icrasına vasda 
olan mahlLeme2eri kanunt 

tezvir yollarUe actalelsizUk 
vasıtaları ha.ine girmek
ten kurlal"'mak lizımdır 

nrkndnşırnıı.. birkaç gün 
_fıkrasında uzun sUrcn 

Şlı;ohanc karakolu ka
Jnn in anların mahke· 
lCri alınmnkta oJma

i bir tnrz<ln hahscdl· 

Juygulnrı kı~n bir znmnn 
dumnn içhıde fnı·kcdilmcz 
or. Şl~ hnııo tr:uu,·ay kn· 

n şnhitlcri de hu ıımnmi knt
fn dışmdtt knlnn hısnnlar değil· 

dlr. nn vnz.fyct J nrşısmdn hül;;ümlc· 
11nl, karnrlarını şnhitlcrfn ifa.clclc
l':lno gBro \'ermek mecburi.YcUnıle o
lan hAkimlerln çok ıznynn d:n·alnr· 
dnkl ''azifelcıi no kn<lnr ncuıket 
Poycla ettfr,rt <lerhal nnl:ıo:ılır. Onnn 
ıçtn nımhuriyct idnrc ı ınc.,but suç
lar haklundn en kısn bir ndalet usu
lü knbul etmekle bii}·ük bir isahct 
göstermiştir. 

Vakıa tram,·ny knzn_ ı da meşhut 
bir htMi r.dlr. Du tnı~.ıdn , u'Kuhulnn 
bir kazımın muhakemesi ele yirmi 
dört saat içirıdo bltlrl1me~i. ht\kim· 
lcrln icap cılcn h\ikümlcıini vcrmc
st arzu ccUlJr. tJıtinıal ki Şi~hanc 
k~nsı mc~hut suçlar knnunnnılan 
ev,:el olı.luğn için hn n<>nlc tfihl tu
tuırnayor1 ihtimal ki tramvay kazaSl 
ha~ı fenni tetkikleri knp eden hA· 
~Solordcn olclnı,'"lı için mc<;ılınt ı-nç
hat c:crçc,·c l haricinde knlıyor. Ucr 
'1~1do muhnkknk olnn şey en nşıığı 
1c::"İnllcn iki sene geçmiş olan lJlr 
<I ıatHn muhnkcmC".slnin bu~nc ka
(l:~ dP.\·nnı ctt iği ı:ihi hıındnn c;onra 

1 
no vnk1t hlf<'<'l'ğinhı ke~tirilemc

ll0s1<1ır. 

fl 1'ı·an1,':lly knznsmn dnir olan hn 
n,·a 

h' "o muhnk<'ınc mnnznrn~, kal· 
llt!lo t Uflnlct duygu ·u olnn her \'A-

l)~n,laşı eterin <lcrin clU<:ürHlürecck 
ll' ... ' 

... nhJycttcdlr. 
Aca ha dul"- meşhut suçlnı· hnkkıııdn ol· 
~u ın,· 

\'al P
1 1 ınc5hut olmaynn cc:ın dn· 

a:rının d 
~hl n muhnkemcsl için hir 

:\fatthhndilt tn3 in edilemez mi? 
· ~ş ut ı 

~1 o rnnynn ct'ıa davnlnrının 
hl\11 IJı· t t 

s~lt n ıcl•clJni istemekten mnk· 
ınıa tabu bunları 24. ynhnt 48 

ASIM US 
(Sonu Sn . .+BU. 5) 

Milletler 
Cemiyeti 

Atatürk Bursa da 
ve 

Türkiye 
Cenevre, ı (Hususi) - .Milletler 

Cemiyeti misakının ıslahı için teşek
kül eden ve Tür-kiyenin de dahil bu • 
lunduğu komitenin bu sabahki top -
lantısmda murahhasmıız B. Necmed
din Sadak beyanatta bulunmuş ve 
Türkiycnin Milletler Cemiyeti funde
lerinc o1an bağlılığını işaret ederek 

Gemlik sun'i ipek fabrikası dün 
büyük önderin huzurile açıldı 

r-ıı AtatUrkUn Fabrikanın m B b •• •• k b • b 
1 ::~77;::~:::~~:~71~;:~ ı ursa uyu ır ay-
: ı e en uy uğum bahtıyar-= tt d d • ı · w • • • d 
i hk büyüktür. Bu değerli ku- r a m şen 1 g 1 1ç1 n e 
! rumun millet için kutlu ol-

' 

masını dilerim. Dün gec fener 1 ları yapıldı 
ATATDRK • • •• ···-········· .. ···-···--·-·····................... Merınos fabrıkası bugun 

(Sonu Sa . .+ Sil. ~) 

• • 
ızmır cıvarını 

·Su bastı açılıyor. Başvekil bir nutuk söyliyecek 
Bursa, 1 (Başmuharririmi:ı:den tele

() va far deniz halinde fonla) - Atatürk bugün, refakatlerin-

lzmir, 1 (Hususi) _ Dün gece baş- de başbakan B. Cellil Bayar, iç lşleri 
Jayan ve hala devam eden şiddetli Bakanı B. Şükrü Kaya, Nafia bakanı 

B. Ali Çet:nkaya, Ekonomi bakanı B. 
yağmurlardan Gediz nehri yine taş

Şakir Kesebir ve diğer bazı saylavlar 
mış, Mnnisa ve Meı~emen ovalarını su 

olduğu halde, öğleden sonra saat bir 
basmıştır. buçukta Yalovadan hareket etmişler ve 
Bağlar tamamen ::;ulara gömülü -

saat üçte Gemliği şereflen fümiş!erclir4 
dilr, ova d.eniz halindedir. Birçok köy-

BUyük önderi görmek iştiyakı ile 
!erin vaziyetleri tehlikede bulunuyor. 

Menderes ve Bakırçay da taşmıştır. yanan Gemlik ahalisi en uzak köyleri-
Irlamaz çayı da kasaba ile çoban İsa ne varıncaya ka:lar her yerden gelmi!} 

ve burada suniğ ipek fabrikasının etra
arasındaki kÖprüyü bozmuştur. 

fında Atatürktin geçeceği yollara top-
su basan yerlere derhal trenler göo-

deriimiştir. Suların daha fazla bir sa- lanmışlardı. 
hayı kaplamasrn:ian endişe ediliyor. Büyük önderin Gemliğe muvasalatı 

-·--~-~ 

Bazı köylerden haber alınamamakta· ile beraber fabrikanın düdüğü üç defa 

b. olara'lr coşkun bir şetaretle etrafı rınlat ı · Bursa Merinos Fabri kasınm genel görünfl§i!. 
dır. Nüfusça zayiat hakkında hiç ır "'ı :ı 
malumat yoktur. mağa başlamış İstanbuldan kalkan Bur aa vapuru tbrahim kaptanın maharetli mıılardır: 

____ .:._________________________ gayretiyle bu sırada Gemliğe yetişmiş Suniğ ipek fabrikasını ziyaretten Cluy 

Ş h 
• ı • • ve bütün körfezi dolduran düldük ses - duğwn bahtiyarlik ibüyüktür. Bu de • 

e 1 r m e e 1 s ı leri ile bu tesit merasimine iştirak et • ğcrli kurumun millet için kutlu olma· 
miştir . sını dilerim. 

• • •@k t ı t Atatürk fabrikayı ziyaret ettiken ATATORK 
ş U bat de V re S 1n1 n l ı o p an 1s1n1 sonra takdirlerini kenldi el yazılan ile Ge~ik körfezinin ıol sahiline kurul 

d U
• • n yaptı . fabrikanm hatıra defterine ~yit bu - muş olan ve Marmara denizinin em _ 

yurmuşlardır. salsiz beldiı güzellikleri arasında bir 

Şehirmecliai dün 
saat on dört buçuk
ta birinci reis vekili 
B. Necip Sertlen -
geçtinin başkanlı -

ğında şubat devresi
nin ilk içtimaını yap 
mıştır. 

Celse açrlaıktan 

sonra ikinciteşrin 

devresinin son celse 

zaptı okunmuş, mü
teakiben vali ve be
lediye reisiB. Mu • 
bittin 'Usıündağ söz Şehir meclisinin dünkü .toplanbsmda vali ve belediye reiıi 
alara~ demiıtir ki: Üstündağ söz söylerken 

- Şubat devresi bütçe müzakereleri radar alınmıştır. Bu itibarla varidat ve 
devresidir. Meclis açılınca vilayet ve be masarif yekunları değişecelctir. Beledi· 

tediye büt;elerini vermemiz vazifemiz ye bütçesi bu kararlar henüz tamamen 
iktizası:ıdandı. Halbuki belediye bütçe tavazzuh etmediğinden yetiştirileme -
sini a1lkadar edecek ıekilde bazı ka • ~Sonu Sa. 4 Sü. 4), 

Büyük önder deftere ıunlan yaz • (Sonu Sa. 4 Sii. 1) 

1ııı11111ıım• a •ı a n a • m ~........_.., """"'8alllll'~ 

€ Kral aileleri \ 
Blrblrlerlyle kız ahp vererek hu11m akraba olan 
serayların hikayesini merakh ve canh bir tarLh 

halinde bugünden itibaren gazetemizde 
okuyacak sanız. 

Bugün ilk ya~o 71 Ui1CD sayffacdla 

Avrupa n ı n kaynatası 
) Danimarka ·Krah ve elliyi bu- ; 
\ lan kızları, torunları _ 
jrı" uıuıııııııuuu -"' 
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i Düşünceler 
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Mektepli kasketi 
ve derse başlama saat/arı 

Yazan: Hakkı Süha Gezgin 
Mekteple çocuğun herkesi, kendine 

çektiği, bütün zihinlere mevzu olduğu 
§U günlerde, yalnız bağırmak, sade a
yıplamakla kalmasak, iyi olur sanı-• 
yorum. Bu davada söyleyecek yeni 
şeyleri olanları her vakıt saygı ile 
denleriz. Fakat vakıayı, yaşayan ger
çeği, mektep ve çocuğun iç yüzünü 
bilmeyenler de sussunlar. Çünkil, kaş 
yapayım derken, göz çıkarıyorlar. 

Dokunduktan konu, ince çok duy
gulu bir i§tir. Umulmadık şeylerden 

müteessir olur. 
Geçen bir yazımda, bu meseleye da

ir düşündüklerimi söylediğim ıçin, 

bugUn tekrarı yersiz buluyorum. Fa
kat yine terbiye ve çocuğu pek yakın
dan ilgileyen iki nokta hakkındaki 

fikirlerimi söylemekten de kendimi 
alamayac:ığım. 

Bunlar, ilk bakışta., ehemmiyetleri
ni belli etmezler. !İçlerinde sakladıkla
rı derinlik, ancak dikkat ile sezilebilir. 

Bu iki şeyi: 
1 - Kasket meselesi, 
2 - Derse başlama saati, 
Diye tasnif edebiliriz. 
Bir kasket, niçin bir terbiye oava

dmda. yer alıyor? diyeceksiniz. Anla
tayım: 

Eskidenberi mektep, çocuğunu öte. 
kilerden ayıracak ibir farikaya muh
taç olduğunu kabul etmiştir. Eskiden 
her mektebin kendine göre bir kılığı 
vardı. Şimdiki ''Daril§şefaka1, gibi. 

Memlekette geçim darlığa başla • 
yınca, husust kılık meselesinde idare
lerin titizliği de azaldı. Sokak rubası
le, mektep kılığı birleşti. Yalnız kas
ketlerde ayrılık kalmı§tı. Her lise 
kendine göre bir arma uydurmuş ve 
kasketlerin alın Ustüne onu taktır • 
mıştı. Fakat bu da öyle fen.a kullanıl
dı, o kadar çok aşındmldı, ki günün 
birinde, biltün mektepli kasket • 
lerinin kumaş, biçim yönünden bir • 
leşUrilmesi 18.zmıgeldi. 

nkokullardan, ta Universiteye ka
dar mekteyliyi öteki yu.rddaşlardan a
yıran kasket, ne yazık, ki bugün ye-

raa-;;::1;==;·eŞinde~71 

ii Dostluk İ 
H Hatay O~ konU§Ulurken ıl 

FraM&Z delegesi Tevfik Ril§til .Ara- il 
sa Türk - Fransız dostluğundan 1 
bah4etmif. Her vakit olduğu. gibi 11 
bu na:ikane dastluk tezah'ürO. ka.r- ! 
§18ında memnun olduk. Fakat bir (1 
taraftan Cenevre konuşmalan ara- :'ı 
sında Fransız delegesinin güzel i. 
sözlerini dinlerken diğer taraftan fi 
da iktısatcıUı.r ağzından §" hikli.ye- i 
yi dinledik: ti 

Fransamn senelik kömür sarfi- lf 
fi yatı 16 milyo1ı tondur. Fransızlar h 

rine ve sırasına göre tuzak oluyor, 
siper oluyor, - zabıta tabiriyle - tav o
luyor. 

Yankesiciler, kalabalığa emniyet 
vermek, sokuldukları adamın şüphe
sinden kurtulmak için başlarına birer 
mektep kasketi geçiriyorlar. Saman 
iskelelerinde sürten düşkün kızlar, 
çapkın erkeklerin hastalık endişeleri
ni kaldırmak, ihtiraslarını azdırmak 
için kasket giyiyorlar. 

Bir mektep kıyafetinin, uğradığı 

şu feci akibete, şüphesiz, hiç birimiz 
katlanamayız. Şu halde ne yapalım? 
Her mektep, kendi çocuklarına idare 
tarafından damgalanmış birer kasket 
vesikası, hüviyet kartonu versin. Bun
lar, şapkaların içine dikilmiş mika 
mahfazalar altına konsun. 

Polis ve emniyet memurları tram
vay, vapur, tren, sokak, sinema, pi
yasa caddeleri, stadyum gibi herkese 
açık yerlerde şüpheli gördüklerini 
yoklasınlar. 

Bu uğurdaki zahmetten yüksünm~ 
yelim; çünkU kUçüctik görünen bu i
§in, polis merkezlerinde birikmiş cpi 
yUklll dosyalan vardır sanıyorum. 

Duyduklarım, gördüklerim beni bu 
neticeye vardırdı. Teklif ettiğim ted
bir bazı mekteplerce denenmiş ve çok 
faydalı olduğu anlaşılmıştır. 

Bir yandan kültür direktörleri, bir 
yandan da vilayetlerin en büyük me
murları bu ihtiyacı karşılamakta bir
leşirlerse, iş, çetin bir dava olmaktan 
çıkar. 

İkinci nokta da §U: 

Sabahları ve nk§amlan mektep 
semtleri, piyasa caddelerine dönü
yor. Kız ve erkek talebe, bu ıB<>kaklar

da fena mevkilere düşüyorlar. Bunun 
iki büyük T.arannı göıiiyorum: 

1 - Her sabah, fa18.nın filanın yo
lunu göileyen, bekleyen çocuk, ahlfık 
bakımından suçlu tanınmağa razı olu
yor. Oradan gelip geçenlerin gözünde 
kUçUlUyorlar. Ana, 'baba sokağı bir 
batakhane şeklinde görecek hale ge
liyor. Hocalar, çirkin manzaralarla 
karşılaşıyorlar. 

2 - Ders bakımından ise bu sokak 
maceralarının T.ararı ölçülemiyecek 
kadar büyU.ktUr. Çocuk, taze ruhu ve 
temiz kaf t!Siyle mektebine giderken, 
tes_adilflerin buğusuyla, hem zekası, 
ihem benliği bulutlanıyor. Geç kalıyor. 
Girdiği sınıfın ders havasını bozu -
yor. Arkadaşlarını ve hocasını ra
hatsız ediyor. Sonra okuduğu kitap -
tan, dinlediği ta.krirden, yapılan tec
ıiibelerden de hayır gönneyor. 
KUltür direktörlükleri, bu acı yaranın 

farkındadırlar. Mektep semtlerini ayı
rıştaki temiiliğin bir man;:ı.sı da bu
dur. Fakat görülUyor ki bu kadarı 
yetmeyor. • 

Benim, bu meseleyi yüzde doksan 
kökUnden halledecek bir tedbir tekli
fim var: 

Derse başlama saatlerinde mektep-

-Siyasi icmiıı 

Alman yanın 
Ko oni meselesi 

İn;lliz dc\"let ndnmı Lor<l Jlnll
fnl.: , Almnnynnın mU temleko tn
lepl rfnl tetkik etmek üzere nerllne 
gidcll im) IJ znmnn oluyor. Ilu seyıı· 
lıatin ncticl'Si ne oldu? Bazı telgraf· 
ltırn giiı·e J;ondrıuln. tc~ kil cılllcn 

bcynelrııllel bir komi yon bu tctklk
lero nit \'Csiknlnr üzerinde hli.lll. uğ
l'n~mnktndıı·. li'nknt komisyon on 
gilnlcrde zorluklnra ni;,rrnmışbr. J{~ 
misyonun en çok gelecek ni nn Jpti
tlnsıncln rnporunu \'ereceği Umlt c<ll
lirkcn lmmm inıkll.nsız olduğu söy
Jcnmcğo bnşlamışbr. 

Uir rl\'nycte göre komi yonu mliş
klllllta mnnız bırakan noktalnr şun
Jnr imi.: 

ı - Almnnynnm mUstrmlekc ta.
lcplcrl n~ık ''C knt'i dc~lldir. Daznn 
hn clc\•lct Umumi Hıtrpten cVTclki 
müstcnıleJrnlerin hep ini hlrden iste· 
yor; hnznn dl\ ln!!ilterc tnrnfmclnn 

strnt<"Jlk sebepler ile muhnfnznsı nr
zu edilen Tnngnntkadan vazgeçecek 
gibi görUnUyor. 

2 - İngiliz domlnyonlnrı Afrlkn
nrn cenubi şarldslnde1d yerleri tek
ı·nr Ahnnnynya geri vermek lstcme
yorlnr. Jlllhns a rcnl Zclnncl Sıımon
yı, Ash'alya da yen! Gine'yl tutnınk 
lsteyor. 

8 - İngilizler Tnnganlk için oldu
ğu gthl J{nmerun l<;ln de n keri se
beplcrılcn dolnyı Ahnnnlnra la.de tn· 
ro.ftnrı bulunmayor. 

Telgraflar bu h~berlerl ihtlynt 
knydlyle yermekte 1 c <le her hnldc 
dikkntc değer bir ri\'nyet olclu[,.,ınu 
da unutmamak lAzımdır. 

Gene telgrnf hnbcrlerimlcn öyle 
anln..,ılıyor ki ltalynn tmpnrat-0rlu
ğunun ildııci pldönllmU mUnııscbetl
le Romnya gidecek olnn Bitler ne 
Mu ollnl arn mclA bu mUstemlcke işi 
esn lı bir mliznkcro mevzuu olacak
tır. DIT;cr tal'nftnn Almanya ile ltnl
yo. ar"')Jmla siyasi ~e :lkt.ısadi teşriki 
mc dl u ullcrl konuşulacaktır. Al· 

man lınrblye nazın General Blom· 
berg'Jn son bir seynhnti C~nn mdn 
Trnbln a ıı~rnynrak orndnld strnt.c
jik noktalan ziyaret ettib~ öylenl
yor. Jlnheşlstnndnkf madenleri Jşlct
mck Uzcro lJlr ttalynn - Almnn şirke· 
ti teşkil olunmn,. l:"'ııkındn 30.000 
zlrnnt :fştisi Almnnynyn gidecek, bir 
lş~l mUhntlelcsi progrnmmın tntblld 
cUmlc~fmlcn olnrnk oradn tnlı~nc.nk
lnrnnş. Gc~nlerdo lt:ılynnlnt"rn 

1021 ~cnc!<ln<lo lnglltcro tnrarmdnn 
\"erilmiş olnn Cohaltlnd'u Almanyn
ya forJteflccek1erlno 'lnlr hn;r,ı gnzc
tcl<•r<lc JIC';'rlynt olrnuştu. ttnlynnlar 
hu ncşrfynh yıılnnlnmışln1'<1rr. 

Her hnlflc Ilerlln - Romn mih,·crl· 
nln her vnldtkl fnnllyctlyle Orta Av
rupn<ln tnlışınnlnrınn <lC\' llm etU6"1 
meydandndır. 

A. U. 

lcrln programları deği§tirilsin. Kız 

talebe şimdiki gibi saat dokuzda, er
kek çocuklar da saat sekiz buçukta 
derse girsinler. Ortada mesele kalmaz. 
Mekteplerde hepimizi ayrı ayrı sız

landıran verimsizlik ve sebeplerinden 
'birinin de işte bu suretle önü alınmış 
olur. 

Lisan bahisleri: 

Güneş - Dil teorisi 
ili 

Okunmaz (G) nın rolleri 
Yazan: A. ismet Uluküt . 

A) Okunmaz (g) nin, vokal uzan- etml§ olmasıdır. Sırası gelince bunu 
masındnn vücut bulduğunu, bu seri- bol misallerle tetkik edeceğiz. 
nin birinci makalesinde söylemiştim. C) Hayret, sevinç, ~lfış, korlru, 
Bu uzama bir vokalin tekrarı suretin- heyecan bildiren sözlerinıi7.e bu duy. 
de, mesela: guların tesirindeki yüksek dereceyi 

(n.a = ağ, ee = eğ, uu / uğ) ol- anlatmak için sesimizi uzatıyor, ifa
duğu gibi iki ayrı voknlin ya.nyana deye kuvvet veriyoruz. Çok korktu· 
gelıncsiyle de hasıl olur. ).1esela: Bi- ğumnz bir şey karşısında "''a.maaaan,

1 
ziıµ (Dağ, sağ - mak, öğren, ağıl, o- büyük bir sevincimizde ''ooooh", bir 
ğul) kelimelerimiz Altay tükçesinde sıkıntı tesiri altında 'aaah,. diyoruz. 
sırasiyle (Tuu, saa, üürcn, aal, uul) ; Bu hal, biraz tekamül etmiş jlk insan· 
(bağ, bağır "göğüs", ağrı, oğ - rnak, larda pek tabü olan bir ifade tarzı f. 
kırağı, yağlık) sözlerimiz Komuk di. Annkökten ibaret olan sözUne kuv· 
türkçesinde yine sıra.siyle (.Bau, baur, vct vermek için onu teKr"ar ederdi. 
aun, uu, kırau, yauluk) şeklindedir. Bugün bu tekrarın kuvvetli izlerine 

Sümerliler suya (aa) diyorlardı. tesadüf ediyoruz. Bilyüklük ifade et
Bu kelime Yakutlarda (uu), Frar.sız- mek için kullanıldığı . (ağ) sözilnit 
larda ( eau = oo ), İspanyollarda daha kuvvetli yapmak, ona. daha faz.o 
(aua) :;uretindedir. Bu kelimeler, bil- la bir ibüyüklUk mefhumu vermek için 
tün \bu uzun vokallerle (ağ, uğ, oğ, iki defa. söyleyor: (ağ + ağ) yan{ 
nğuğağ) kelimelerinin aynidir. Nete- (ağağn = ağa.) diyordu Kendisini 
kim - konsonlar bahsinde pı-...k bol mi- bildirmek maksadiyle söylediği (eğ): 
salleriyle göreceğimiz gibi - (ğ) nin anakökünU bir daha. tekrar edince 
(k) ya tebadülü ile (ağuğağ) sözü, eğ + oğ) yani (eğQğ == ego) kellme
Latinceniıı.. (aqua. = akuğağ = aku- siyle "kendisini am1 cevheri ile,, an• 
a) sözleriylo birdir. Divanı Lugat -it- ~ latmrş oluyordu. Kelimelerin, heceler 
Türk'Un birinci cilt ve 42 inci say- ilô.vesilye ve hatta anakökün düşmU, 
!asında. "hayret,, mana.sına gösteril .. l olmasiyle, zamanımıza kadar olan te.. 
miş olan (cc) sözü de (eğ) den baır ~kamülünde bu iptidai usul kaybolmn..ı 
ka bir şey değildir. mrştır. nk insanlar baştaki (ğ) yi 

Arabi ve Farisi uzatmalar dahi (ğ) ' tekrar ettikleri gibi bngilnkU türlü 
nin düşmei neticesidir. Böyle uza~ lclıçelerde de baş .konsonun, yine ayni 
malı sözlerde uzun vokalin ya.."lllla bir maksatla t.ekra:rlandığmı görllyonız: 
(ğ) getirince uzunluğun kaybolduğu (k: up k: unı, b+. 8.mh. ~ aşka; 
göriilür Bunu mesela imaleli bir şiiri m 06 m or, c + as c 1-: avlu, 
de den~ elim.' Bunun' için Fuzuli'nin 1 k ·+: ask + atı) Jrelimelerinde olduğu 
bir kasi~esinden ~ mısraı alıyorum. gibi. Yalrutlarda da böyledir: (Bas 

batak= IJ + ep ı ~· ebile"h, tp Jğı1mil 
"Bariri. abı rcvanü safiri murgu. çe- ~ ·+· eri'm +etci~, bembeyaz= 

r.ıcnn m + at m + ~ Çuvaşla.rda da ay. 
Burada işaretle gösterdiğim uzunf 1 ni şey varoır; (Gönı gök, mas mavi 

vokallerin yanına bir (ğ) ıtoyunca ı=k ~ ft.n k + avak, yemyeşib s :-ti 
''imnl",• dedi imiz uı.atmala.rdan eser ,;lp ıJ + lıı'ıee v. e. .• 
kalmnyor: Bu suretle anakökün tekrar edilineı 
''Sariğri ağln revağnü safiğri murgu si ile mefhumun da. tekrar edilerelt 

çemen,, ı kuvvet verilmiş olduğu götiilUyor. 
Arabcada. uzun (elif)lerden sonra ' Fakat bu ikinci (V. + Q) bulunuşu 

bir (hemze) konması da bunu göste- kelimede iki ana.kökün mevcudiyeti· 
rir: (E.5YQ = e§yağ, evliya.= evli- ne d:lulet etmez. ~~. konsoiılar 
yağ) gibi. İraniler ise, bizde olduğu~ lb~nde tetkik ede~gın:ız ~öl, an& 

gibi, okunmadıt;rı için (ğ) yi atmış- ko~ _manasını kendın~ uzcrıne alan, 
lardır. kendisınde temessill ettiren bir tmSur 

B) H h 
· b. k l"n gırt · olur. Bu Jıalde anaköh-te.n sonra gelen er angı uzun ır vo a ı - . . . 

1 w k .. .. k k ( w) ""'k (ğ), anakôk manasını ternsıl eden bır aga pc az surunere çı ışı g ~ -
1 

hal. . 1 
1. i . 'Ik k 1 1 ( ) d " e eman mı a ır. 
ıne g rınce, ı vo a o an a an D) İlk suurlu söz olan (V. "+ Q)· 

yan konson, yarı vokal olarak bu har- .. .. ~ . 
f . d wd w l lm 1 o h ld gorulen ve alaka veren herhangi bır 
ın og ugu ruı a.sı ış o ur. a e .. 1b. . bild'. k i · - ı 

korku, Umit, sevinç, telfi.ş ile söylcni- ~tlveMo .lC
1
[1 ırmde tetçkU:ksoedy en .. 

ı 'Ik 1 .. ·· b' (a) da mış . ese ~ sırasın a ı eC&O en ı şuur u sozun uzun ır - . 
ha doğrusu (ağ) olınası pek tabiidir. (Sonıt Onuncu sayı/ada) 
Bu ilk söz, zaman ve zamanlar geç -
tikçe, yeni vokaller ve konsonlnr vU
cut buldukça fikirlerin tekamülü de
recesinde manaca genişleyerek, renk
lenerek yeni yeni heceler almış, dil 
tek heceli olmaktan kurtularak bitiş
ken haline girmiştir. Faknt iptidai za
manda türlU söyleme tarzı ve hare -
ketlerlo pek çok manalara gelen ilk 
hece, yani, herhangi bir vokalle (ğ), 
formül §eklinde (V +C) aııalığını mu
ihafaza etmiştir. Bu itibar ile (ğ)nin 
ilk ve en mühim rom a.n.akökU teşkil 

KURUN 

AylılC 

5 n~lılC 
6 aylık 
Yıllık 

ADONE TARiFESi 

Memleket 
içinde 

95 
260 
47&. 
900 

Memleket 
dışında 

155 Krf. 
425 • 
820 .. 

16-00 • 

Tn'riCeslnden Dnllrnn Birliği fçln ay(fa 
otuz kunış ı.llişillür. Posta birliAine gir
meyen yerlere ayda yetmiş beşer. kunıı 
zammedlllr. 

1
.. kendi klJmür ist'i1ı8alatl4n anook n 

45 milyon ton olduğu için her sene i! 
hariçten sı milyon ton 7"hnür alı- ıi 
yorlar. Bunıın bedeli olarak da gene :~ 

ecnebi 1nemlcketlcrc 5 milyon franga ii 
ya'k'tn para veriyorlar. Bunu düşü- i! 
tıerck hükUmct Fransızlara senede !! 

Çapraz Kelime Bulmacası 
Abonn ka:rdını blldlrc11 mektup ve tel .. 

ırnf ücretini, abone parasının posta v;. 
ya banka lle yollama ücretini idare ken• 
di üzerine nlır •• 

Yeniden !. abone ynz:ın veya 5 abone 
birden ynzılanlarti, mekteplerle köy oda• 
larımı aynca tenzllüt yapılır. 

! 200.000 ton kail.ar kömür Batmak ii 
istemiştir. Fransızlar 45 milyon ıl 
tonlıtk kömür idlıaUitları arasına :i 
bıı iki yüz bin tonu bit türlü sıkı§- p 
tıram.anıı§kır ! Bunun üzerine Fran- •

1
~ 

Badtİn 1diring ıumlil ~1e mal satın 1 
almak istemi§. Bıı 'defa da: Ü 

1 - Mal ile mal mübadele edeme-!! 

1
1 

yiz. Sattığımız ·ma'Uı. mukabı1 dQ- ii 
. ist . ı: I vız enz.,, ;! 
Demişler! Bu i§e ne dersi1ıiz1 j! 

Galiba dostluk kantar ile alı§ ve- :: 
• riş mi!kal ile Bö:Jilnii babalanmız ii 

Franm dostlarımız hakl.'tnila söy- ii 
lem ~ il " ~··· Oylo değ mi1. :ı 

HASAN KUMÇAYJ I! .. .. .. 
m:::::-::::ı:::=:c:::::1: --·:====-ii 

Yeni bulmacamız 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 
ı 00000•00000 
2 ODODDDCı•ooo 
3 o•oooo•uooo 
4 oooo•o•ooao sooo•ooo_,. 
6 DDDDllDOuuo• 
1 011D•o•ooooo 
s oo•ooocmcıo 
9 ooo•o•ou• o 
ıo •ooooo•c•-ı 
11 .. aaoo•ouc 
Soldan sağa: 

1 - Kurutmak filinden, bir vilayet 
ismi.2 - En büyüğümüz, en iyi 3 -
ekmeği kabartan, ~apalı değil 4 -
Meydan, Kimyada 5 - Bir hayvan ismi 

yazın en çok sevilen yer. 6- Yakın de 
ğil, Hıristiyanlann hocası. 7- Anla
rın evi. 8 - Akıl, cismi bilinmeyen 
bir kuş 9 - İçkinin bir adı, kahra
mana verilen ad. 10 - Bir ada ismi 
11- Orta Avrupa/da bir merkez, kı~ın 
görülür. 

Yukardan aıağı: 
1 - Orta Asyada bir çöl, 2 - Bir çal· 
gı adı, Saltanat idaresinin Karadeniz 
Türklerine verdiği isim, yağmurdan 

sonra olur. 3 - Müslümanların aç kal 
dıklan ay, bir emri hazır, bir emir. 
4 - Ayıp yapanlara söylenir, bir nota. 
5 - Kuşlarda bulunur, görenek ya
hut babadan oğula geçmiş adet. 6 -
Rutubetli, vahşi hayvanların yuvası. 

7 - Beyaz, sayı. 8 - Yemek, ttalyada 
bir nehir, insan cinsi. 9 - Ycmekpişi-

Dünkü bulmacanın halledilmiı tekli 

ı 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 

OTELTERMAL. 
KEDt••u•RAY 
YOG R UıL MU Ş.A 
AMA••t•M•tM 
NAR.ARZU.MA 
UN.AN.AMMAN 
s•AnA•R•uN• 
·K·L·S .. ASA 
CALİNOS.MIL 
ARAYAN.iMZA 
NALE •tsA•T 

ren, bir Türk kabilesi. 1 O - Uyuyan, 
azın teri, sanat. 11 - Asmaya yarayan 
alet, cilve. · 

Türkl11enln her posta merke:dndc 
KUIWN'a abo~ yazılır. 

Adres de~lşlirme ücreti 25 kuruştur. 

Geçmiş Kurunlar: 

11 s sene evvel 
b t:!J ~ lYı ın 

itnkara ile Jstanbul armında h<ı,vaı nakı
lluat icra dmcl: ü:crtdmtlya:: alan ;lr'ke
tln tayyareler( ~ıa:ı mtınialarllcın 'dolaJ/1 

Macarislanda tevaklmf etmlşll. 
Aldığımız maltlmata oöre yapılan ttıt.l1-

'büsat ü:erlnc tauucıieterin yola cıkarılırtlr 
ıı kuvvel l:aribcye. oelml1Ur. Tayuarettt. 
a:amt bir hafta sonra ıehrlmi:dc buluna: 

~ cak ve eksil<llklcrl ikmal cdllir edilme; 
11k tecrabc seuahatlerlni icra edeceklt:('" 
'dlr. 



j Şebiı: hab~rleri 1 

Eminönü isthnlaki 
Ayrılan paranın kô.f i geLmige

cegi anlaşıldı 
EminönU meydanının lstimlttkl i

çin tahsis edllen bir milyon yedi yUz 
btn liranın kAfl gelmtyeceğl anlaşıl· 
mıştır. 

1stlm1Ak bedeli varidat gayri safi 
lerln yüzde onu hesap edilerek veri
leceği cihetle iki haritada gösterllen 
binaların lstlmlAkl için 3,5 - 4 mll
yon liraya. ihtiyaç hasıl olacaktır. 

En-eıa. tahsis edllen para lle lstlm
Uk yapılacak, gerl katanlar için de 
çare dUşUnlllecektlr. 

İTFAİYE l."AHDDI SA~ "DIGI 

İtfaiye mensupları ic;tn bir yardım 
sandığı kurulmasına karar verildl
ğlnl, hazırlanan tallmatnamenin be
lediye daimi encümeninden şehir 

nıecllslne havale olunduğunu yaz
mıştık. 

Sandığın sermayesi her sene tt!a· 
lyecller namına verllecP-k balo ile 
itfaiyecilerden her ay kesilecek yüz
de bbşter teşkil edecektir. 

Bu sene itfaiye mcnsuplA.rının 

maaşları da artırılacaktır. 

BEŞİNCi SINIF CESAZELER 
ARABAIJA.RlıA KALDIRILACAK 

Cenazelerin belediye tarafından 
kaldırılması hakkında bir tallmat
name ve bir tarlfe yapılmış, şehir 

uıeclfslnln tasdikinden gec;mlştl. 
Beşinci sınrf Uzerinden kaldırıla· 

cak "onazelerln de otomobille taşın
maları kararlaşmıştı. Cenazeler o
tomobllle kaldırıldığı takdirde alı· 
nacak ilcretln' masrafa tekabül et
m\:ve<'E:ğl anlaşılmış, beşinci sınıf ce
nazalPrln arabalarla nakline karar 
VCJ'i)oıfı;,•lr. 

Bu husustaki talimatnamede de· 
~işlkllk yapılması şehir meclisinden 
istenmiştir. 

\'A Pi VE YOLl.ıOR KANU~UXDA. 
l'APJI~CAK TAD1I.AT 

Yapı ''e yollar kanununda yeni
den tadllılt yapılacaktır. Bu husus 
hakkrnda. nlA.kadar makamlara iza
hat vermek Uzere bir milddet en·eı 
J\nkaraya gitmiş olan belediye hu
kuk işleri mUdUril Bay Muhlis, imar 
lllUd!irU Bay Ziya, harita oıUdUrU B. 
Galip cuma gün şehrimize dönecek· 
lerdır. 

P,\ZLA DURAK l."ERLERt 
K,\l,DIRILACA K 

ŞehrJn bir kısım yerlerinde tram
tay durak yeılerlnln pek sık olduğu 
bu:vuzuen nakil vasıtalarının hlrlblri 
ardına uzun müddet bekledikleri gö
!'UlınUştUr. 

el l31Ibassa Sirkeciden Sultanahme
lt e Ve Kara.köyden Kabataşa kadar 
<l ısınında durak yerlerinin fazla ol· 

1 Uğu anlaşılmıştır. Belediye şlrket
.,0t komiserliği bu husul!ta tetkikler 
/·l>ınaktadır. İhtiyaca göre durak 
trlortnda tadl1A.t yapılacaktır • 

~LTOR iŞLERi: 

~eoebt ve azlık oku 1-
larında müşterek 
tan mat na m'eler 

~en b 
btrı e l ve azlık okullarından her 
ilanı Şimdiye kadar .ayrı ayrı talimat
ttır ~:erle iş görmekteydiler. Kül· 
~<lcre~'cktl::irlUğU Bakanlıkla temas 
bazırı nıUşterek bir talimatname 

anı ıştır. 
llq taıı 

kuıı nıatnnmel~en Ermeni o-
arı M 

ana k' usevf ilk okulları. Musevi 
tedrı: tuııarı, Rum ilk, Rum orta 
tılerııt a taunıatnamesl, fstanbul A· 
?tıeıer~~ KoUej okulları tallmatna
t.llc~ azırlan011ş ve tatbik edil • 

e başlanmıştır. 
l3uncıan b 

terek aşka bu okullarıu müş -
laralt ~Ufredat Proğramları da bası· 

llundendllerlne gönderilmiştir. 

tında Kültür Direktörlüğüne hesap 

vereceklerdir. 
Direktörlük bunların bütçelerini 

kontrol edecektir. Dundan başka 
Fransız okulları müşterek bir tali
matname hazırlamış oldukları gibi 
tngillz ve Alman okulları da ayrı ay- • 
rı talimatnameler yapmışlardır. 

HER Vtfo\YE11TE ntn 'Ü)IU. "E 
OliUT..ıU nuı,ı.~-ACAli 

KUltUr Bakanlığı tık okul öğret· 
menlerine nümune olmak Uzere her 
vllAyette bir' flk okul, tedris nokta
sından nümune okulu olarak ayrıla
~aktır. Burada öğretmenlerin tedris 
ve pedagojik bilgilerini artırmak ~
zere muhtelif nümunc dersleri verı-

Jecektlr. 
l'E~t ORTAOJiULl..ıAR 

Üsküdar, Kısıklı, Beylerbeyi gibi 
~emtlerin ortaokul ihtiyacını karşı· 
lamak Uzerc buracta bUyük ve mo
dern birer ortaokul yapılacaktır. 

Hazrrlıklarn başlanmıştır. • 

-o-

ECNEBi MAHAFILDE 

JIOJ,Jı.\XDA EtÇtLtGL"\'DE 
J{AUUL nES~Il 

Hollanda YellA.htı Prenses .Julyana· 
nrn bir kız çocuğu dilnyayn getirme· 
si dolayıslyle şehrlmizdekl Hollanda 
elçilik binasında bir kabul re~mi 

vapılacaktır. 

. nuı.GAR MATBl't\'lı 
A 1'.t\ŞEiıllit 

Bir müddcttcnberl boş bulunan 
Bulgaristan elçiliği matbuat ataşeli
ğine, Grckor Mator isimli bir mat· 
buat ve hariciye mensubunun tayin 
edildiği haber alınmıştır. 

D. Mntof, ):akında şehrimize ge
lecektir. 

AL~IAX SBF.un;TIXDE 
Y..:\PJlıAC.AK TÜHEX 1Çİ::\ 

Hitler hükumetinin yıldönümü dola· 
yısiyle Berlln Nazi teşkilAtı mensup· 
ıarmdan Dr. Savelkulzo isminde bir 
zat ŞP.hrlmıze gelerek Ankaraya git
miştir. Dr. 8avelkulzo, yarın akşam 
Anknrada Alman sefaretinde yapı

lacak olan törende bulunacak ve bir 
nutıtJ\ sttyllyecektlr. 

nowron. ~EDE'.Xtx 
l"EXt 1\lE~ıuntYETi 

lstanbuldakl "Alman arkeoloji 
enstitüsü" reisi Dr. Şcde, "Berlln ar· 
keoloji enstitüsü'' müdUrlüğüne ta
yin edilmiştir. Berlin enstitüsü, ts
tanbuldaki de dahil olmak üzere 
Frankfurt ve Kahire Alman arkeo
loji enstltUlerlnln bağlı olduğu flmt 
müessesedir. Du itibarla Dr. Şedc, 
umum müdUr olmuştur. 

Kend!sl son defa Doğazköyde ya· 
pılan hafriyata. iştiralt etmiş ve bir 
hayli keşftyattn bulunmuştu. 

HURIJ/\;a abone olu
abone ediniz 

- Çora1nnır1rrıı bir iplik T:ar;tr ... 

de ..... 

3-KURUN 2 Ş U 'B i\: T 1938 

50 seı1e sonra nası 
yaşayacağız? 

Ford. otomobillerini artık fasulyadan yapacakmış! 
------VA'\~ AN ------• 

"Dünyalar harbi,, , "Gö riinf:ilez adam,, , "Gelecek de\1irler,, 
lll Ü ei' ili fi 

Jul Vernden sonra, bugünün fen 
ilerleyiılerine dayanarak, istikbal 
hekkında bir çok muhayyel roman 
lar yazmakta meşhur olan İngiliz 
Muharriri Ii. G.. Velleı bugün de 
bundan elli aene •onra insanlar na 
ıd Y&fayacaklar diye bir tahminde 
bulunuyor. 
Yine Jül Vern gibi, istikbal hak • 
kında düıündüklerinin bir çoğu 
bugün hakikat olmak yoluna gir ~ 
miı bulunan romancının bu düıün 
dükleri de, pek muhtemeldir ki 50 
ıcne ıonra hakikaten olacaktır, -
50 sene sonra, belki 50 ıeneden 
daha evvel .• 

Ben hiçte peygamberlik iddiasında 
değilim. 

Bende ne sihirbazların me§hur kase· 
leri var, ne ben kayipten haber veririm .. 

Benim uğraştığım yalnız, Say Her -
kesin bilidiği, bütün dünyanın öğren • 
diği şeylerdir. Bunlardan birer tahmin 

"o 010 
o q -~~(, 

çıkarmak benim hoşuma gidiyor. 
Yaptığım bu tahminler iyi çıkarsa, 

ne ala! Hayali romanlarımda okuyucunun 
zihnini hare~ete getirmek ve onu dai
ma heyecanda bırakmak gibi iyi bir ne 
tice almışımdır. İşte benim rplüm bun
dan ibaret. 

n(tya hnbcr ver, biraz para istcyor, 

H. G .. \/eHs 

n. G. Vcll.s 

Ukuyucunun kafasında bir aıay ha
yat var!dır. Hakikat olduklarına inan -
ması için, bunları alıp yola çıkarmak 

kafidir. Siz ona evin mimarisini göste· 
rin, o evi görür .• Ben okuyucuma istik· 
bale giden bazı yoll .. n gösterdim, o is
tikbali gördü. 
Yapına~ istediğim de zaten bundan 

ibaretti. 

Fak;ıt hayal ne zaman ortadan kay • 
boJur, -bilir misiniz Ne zaman bir res · 

sam benim hikayelerimden resim 'yapıla 
cak bir şey !iıkarmağa kalkarsa ... Okur 
okur dekor teşkil edecek bir şey bula -
maz. işin zayif tarafı işte burada mey
dana çıkar. 

Jst~bal hakkındaki hayellerircin en 
fazla sinemada bozulduğunu görüyo -
rum. Çünkü orada benim düşündükleri 
me yardım edecek bir okuyucu muhay 
yilesi yok. O zam;ın ne oluyor, sinema 
nrn sanat müdürü, makinecileri, res • 
samlarr, elbisecileri ve daha bir çokla
rı birbirlerilc ldövüşmeğe başlıyorlar .... 
KARANLIK DEViRLER, 
AYDINLIK DEViRLER, ı 

Eserlerimin filmi hazırlanırken bü -
tün kafalarda bir fırtına kopuyor, her
kes bir teklif yapıyor, muvaffak olamı
yar, herkes istikbali kendine göre düşü 
nüyor: Birisi şapkalar Givri olsun di
yor, öteki insanlar çelik zırh giysin -
ler diyor ..• 

Fikirler böyle birbirleri ile çarpışın
ca ben de degiştiriyorum, değiştiriyo· 
rum, nihayet, gördüğünüz gibi bir f ilrn 
meydana çkıyor. Bilmiyorum, filmdeki 
o cam::lan, çarhh, bacaktan çıplak a ~ 
damlar hakkında ne düşündünüz. Eğer 
hoşunuza gitmediyse ben de ayni fikir 
deyim. 

lçimizde ne kadar iyi bir niyet olur
sa olsun, istikbal hak,kında tatmin edic 
bir fikir söylenemez: Torunumuzun to 
rununun torununun fotoğrafı hakkın:da 
bir fikir edinmek istemeye benzer bu. 
O zamana kadar kimbilir ne değişiklik
ler olacak! 

Bununla beraber, hayallerimizde pek 
ince teferruata girişmek istemezse~ 
ve bir tahminle iktifa edersek, zanne -
dersem, yalnız mantığa istinat ederek, 
1988 deki adamın nasıl olacağını tah· 
min etmek kabildir. Falnu: yapacağı -
mız bu tahminde ortaçağ~an bugüne 

kadarki insanı gözönünde bulundurma 
mız ve çıkaracagımız neticenin pek az 
bir isabette olduğunu da kabul etme -
miz ltızımdır. 

Şuphesiz ki, harplerin dünyada ya ·
pabileceği büyulı; değişiklikleri de he
saba katmak lazım. Harplerin ne yapaca 
gı hakkında da hiç bir bilgim yok! Fa-

1 Bir bakımdan: 

1 

·-... - ......... . 
Yeni bir 
T .. , , emayu ... 

İçtimai mo\•ldl yüksek, dedet ldn~ 
roolrlndon birinin mUfcttişliğinJ l n· 
pnn, münevver bir do hım vartlır. 

Du do ;tum hıı1.,ık okmnn~hır. Pnlrnt 
her mcscle)i bir hukukçn gözü3 le 
mütnlca ctmc7., işin sosrnl, ccplwle· 
rlnl do araştırır. J~dohllata <ln me· 
rııkı fazla olduğundan, bütün mc. • 
bur romnnl'ılnrınıızı, hiktiyecllcrlmi
zl oktır, herbnnkl bir edebi hfüli c 
knl'Ştsmdn. değme nıünckkitlcrlmizi 

gölgc<lo lnrnkahllecck, Jnlı :kırk l n· 
ı·an bir J,nfisn lyet, derinlik Te ııiifu· 
ztı na:aır;n fikirlerini söyler. 

Gctcn gUn bir konuşma arnsrndn: 
- Azizim, dedi, öz ynzılnrnnız t11-

hk beni snrmnyor. Ne romımc1, no 
Jlfkllyccl t.!nrak hiç kimseyi okııJ v· 
nuyorn:r.. llllmem neden çnbucnıı:. sı
kılıyor, kitnplnrı elimden bırakı3 o· 
ruııı. Ecnebi lılr dil bilmem ki (Hiç 
şU~be yok, ki, bizim ne lin en hü~ iik 
Jrnsıırnrfn" bu) haydi ynlmncı muhnl' 
rlrlcdn t ~hi Jntmtla knhyonım dn, 
bizimkileri bcğcnmeyorum, diyc)iın. 
O da (lcğil. O hal<lc ne istcyorum: 
tşte: 

Garbin tcrcUme csorlcrinl.. Anın, 
şu fideta yaprak dökümü gibi ın:ıt· 

buat plyasnsma dökülen, çesnisl 
bozuk, zm ki kıt tabılnrın, yn1mz i· 
slmlcrlnc nl<1annrnk, mürekkebe, bu 
kll{,'lt: buhl'ruıındn kl\ı:.'ldınn Ye hele 
güzleı·inln ferini nlotan ınUrcttiplcrc 
ncımndnn basıp bnSJJl ç:ıkn:rdıkları c
serlcı1nl i tcmcyomm. Benim nrndr· 
ğnn, in nnı dUşUndllrcn, hnkiki ku· 
mnş oldol,runu isbat eden TC beynel· 
milel şöhretlerin, mUtcha sı lnrm 
gUnUn slrn~i, cdcJıi, ilmi, içtimai llll· 
eli. eleı-lni o sells u liıpları, derin gö· 
rüşlerl ile aydmlntan ve beş onu bU· 
roşü~ halinde çıkarılmış özlU makR· 
Jelerdir. Hakkım yok mn? .• 

Dostumun hakkı o1mnkla bernber 
kendisinden bir noktada ,.)Tıhyo

rıım: 

O, hiç şüphesiz ki, hepsi do birer 
kıymet TC herhangi ecnebi matbua· 
tında bile en çok oı..,ınabilecek, tll'a· 
nacnk birer şahsiyet olnn muhnrrlr· 
lerlmizle edebiyat sahnsmm kodn· 
manlarmı karıştırıyor. Vakıa, onlar 
()zlil, yUk ek knUtc dlycbHeccbrf
mlz TO tnm mana.siyle sansyn yon 
yapabilecek eser veremiyor. ,l''nknt 
bu, no do olRa. mulıitin '\"o nl
clıklnrı killtürlln tesiridir. Dnha şhn· 
<llden bn büyük üstatların 11l'ny, lliz 
kültür Uz mü)iiz, diye beni bonılınla
chklnrmı duyuyor glbl)im." l<'nknt 
neyleyeyim ki, acı, fnknt gerçek .• 
bununla l>ernber, onların c1n hnkk1 
,·ar. Çilnkil, matbuat plynsası nnnr. i 
içinde, romıuıcı, cdlb en kun·etıi c
Eicrlni bile ,·erse, nlncnğı nıad<li 

muknhll gene ayni oldul..-tnn ve lm 
ela mnkn<l<lcr olduktan sonra, ne~ c 
kendisini Uzsiln .. Okuyucu kütıc~i nz 
ohnnkln. beraber, nankör clcbrildir. 
Dunu ltirnfetmcğl cnbüytik ,·c 'icclnn 
borcu sayıyorum. l"'nzıcı , .c okn),t· 
en, tıpta meşhur darbımcscldc oldu
ğu glhi, nm<lu{,'lmu değil, bnldttb"n
mt olanı i tetllbrfni değil, geçer 
akço olanı yazıyor. 

Dnnnnln beraber, asıl okuyan mü
ncn-er ve ynn milncITerdir. Du tn
baknda böylo tercüme fikir Cbcı·leı'i· 
no dUşecck kadar snsuzhık, iştiyak 
<lnyuyorsa. mUhlm blr hAdisc kar ,ı· ela bu :n başka her yıl mart ayın-

0 Ullar bUtce vazlvetıerl etra- - "/!ak.at ... Bay da kaçtı ,Bayaıı ····· (Sontr, Onuncu sayı/ada). "Ultfcn. ~yıfayı ~Tiniz.) 
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medeniyet incisi gibi parlayan Suniğ 
ipek fabrikası bugünden itibaren cum
huriyetin büyü~ sanat abideleri arası -
na girmiştir. 

Atatürk Bursnda 
Bundan sonra Atatürk xefakatlerin~ 

deki zatlarla birlikte Bursaya hareket 
buyurmuşlardır. Büyük Önderln Bur • 

s~ya ~u ~efa gelişleri ne f~tografla tcs I 
bıt cdılebilecek, ne dcyazı ıle tcrrif edi
Jemiyecek 'Clerecede heyecanlı olmuş -
tur. 

Bütün Bursa sanki milli kurtuluş 

günlerini canlı bir levha ile temsil edi
yorlarmış gibi etrafını sarmışlardı. 

Cumuhurrcisimiz Bursalılar tarafın -
dan göstccileıı bu .fevkalade :tazim te . 
zahüratından çok mütehassis old~a • 
n için halk,ı yalnız selamlamakla :iktifa 
!dememişler, otomobillerinden inerek knla 
balık arasına karışmışlar, bir müdac!t 
bu suretle yürümüşleröir. 

Ayni .zamanda, yüksek ve necip his· 
lerini "ilaije ederek: 

"Bunaldar, bana ilk kur.tulu ,gün -
)erinin heyecanını ,yaşattılar., dcmii . 
lerdir. 

Atatürk, ı.Bunıada Çelikpalas oteline 
indiler. AkJlml üstU Cclfil !Bayar, Şük
ril Kaya. Ali Çetinkaya, Şakir .Kesebir 
Bursa Halkeviı;ıi ziyaret -ederek mcm -
le1tctln umumi ilıtiyaçlan ~~kında 
hasbihalde bulundular: 

.Bur5ahlar 100 bin lira sarfiyle bü • 
yiı1ıj bir Halkevinin temellerini jyakm
da atacaklardır. 

Dün ~ fener ylan 

Geceleyin ~ursalılar fener alayı r.a.P 
tılar. Bir defa saat dokuzda halk bü -
yük bir :fener ıilayı ile Çclikpalas oteli
nin önunaen ge~ti. Atatürk otelin 'ta • 
ra~sına çıkarak halka iltifatta bu1un -
dalar. 

Bundan sonra saat onda asri bir f e
ner alayı tertip olundu. Bu alayıda meş
aleler elektrikle aydınlatılmı§tı. 

Fener alayı fevkalfide k;ala1ia1ıktı. 
Yağmur olmasına rağmen bu kalaba -
Irk yine Çelikpala.sın önüne gelerek 
büyük tezahüratta bulundu. Atatürk 
ayni suretle otelin taraçasmdan kendi
lerine iltifatta t,u1u'ldular. 

ursada 
Atatürk şerefine Bursalıların tertip et• 
rikleri büyük elektrikli fener alayı 2 in
ci defa olarak saat 10,30 tla Çelikpalas 
otelrnın önünden ge~n. 

'Büyi.ık Önder bu saatte oteıae misa
Iirleri ile beraber sofr~ bulunuyorlar 
<lr. ElcktriK!e tenvir cönmi§ meşalelcr 
ellerinde olduğu bade binlerce kişiden 
teş~'kkül eden büyük kal~alrk otelin 
önünde durdu. 

Bir taraftan da Atatürke karşı min
net ve sevgilerini ifade etmek 
için "yaşasın Atatür~., diye bağırışıyor 
lardı. 

Atatürk tekrar ballsona çıkarak hak 
kında gösterilen tezahürattan dolayı 

memnuniyetini ve te§ekklirlerini ifade 
etmek üzere baş yaver Celal Uneri me 
mur etti. Bunun üzerine CeJ!I tiner 
yüksek ~:esle halka ıu tarzda hitapta 
bulundu: 

- Ben Atatürk.ün baş yaveriyim. 
Atatürk gösterdiğini~ ıevgi y,: saygı -
dan sok memnun oJdu!ar. Memnuniyet 
ıve te§Ckkürlcrini size lıil'dirmek için be 
'Ili memur ettiler. Ayni zamanda rahat 
.sız olmamanızı da arzu ettiklerini size 
ısöylcmeyi de bana emrettiler. Lütfen 
istirahat ediniz.,. 

Bu hitabe üzerine o binlerce insan -
dan mürekkep olan kalabalık, tek bir 
adam gibi haykırdı: 

- Atatürk! Biz rahatsız olmayız. 

Senin için canlan mızı feda ederiz ı .. 
Yağmura rağmen hail\ bir türlü otc 

Jin önünden ayrılmak istemiyor, aokak
ıtan balkondaki Atatürke bakmakla do
yamıyıidu. 'Bir taraftan da: 

"Yaşa sın Atatürk!,, diye alkışlıyor -
lardr. 

Atatürk tekrar iltifat ve teşck~rle
rini biidirdiJer. Ancak bundan sonra fe 
ner alayı Cumhuriyet mar1ın1 soyiiyc
rek ve "Yapsın Atatürk!,, diye nida 
ederek yoluna devam etti .• 

Fabrika bugün açılıyor 

Yarsn (bugün) öğleden sonra xru;;. 
gam fabrikasının açılış töreni yapıla -
caktır. 

Başbakan Celal Bayar bu münase -
betle bir nutuk söyliyecek, Büyiı'lt ön-

• 
der açılış törenini riyasetleri ite şeref -
Iendirccclderdir. 

ASL!d US 

Sov e erde bir tek konsolos
luğumuz kaldı 

Rusyanıo bizde bir konsolosluğu var 
Ankara, l. (A. A.) - Vuku bulan 

ôiplomatlk müY.akercler neticesinde 
Türkiye ve Sovyct cumhuriyetleri it
tihadı hükfunetlerl tar.ıfmaan a:ağı
aaki karar aımmıştır: 

Bu sene mnrt otuz birinden itıôaren 
:Dilrk'iyenin Odesa, Baldı, !Erlvan ve 
Leninala.n'daki konsoloslariyle Sov -
yet sosyalist cmnhuriyetlerl iittihadı
nm hmir ve Kı:ı.rstald konsoloslukln.
n knpatı1nca1t ve her bir devletin di· 
ger taraf memalikinde yalnız birer 
konsolosluğu yani Türkiyenin Batum 
:ve Sovyetıerin '.tst:anbu1daki konsolos
lukları 1p'k:a edilcce'ktir. 

Göçmen işleıi 

göriişüldü 
Ankara, ı (Telefonla) - 1s.ka.n u

mum müdürlüğUnde Vekalet mümes-
8illeri bugün toplanml§!ardır. 

Gös;men i§lcrl hakkındaki karar 
son şeklini nlmıs, sıhhat ve içtimai 
r. .. •·cncl vekilinin tasvibine arzolun
muştur. 

-o-

Miiddeiumu1nilihleıde 
Ankara, 1 (Telefonla} - Tarsus 

mUddciumumiUğine eski Tarsus 
müddeiumumisi B r1 Öpkan, sorgu 
hAldmUğlne de sorgu hAkim Ycklli 
kfımil tnı·in edilmJşUr. 

sm<'lnyız, flcmcktir. Onun itin de. lm 
t-Omayülü ynbnnn ntınnrnnlıyız.. ve 
mUnen·crl t:ıtmlu cclecck bir şckilclc 
molozlu ynzılnrdnn nznklnşnrnı- fi· 
kir saluısmön~"i nc~lr ,•nsıt:ıln.rmuz.1 
dnha dCldi de tcklcrfo pnyandnln- ı 
mnhrm. 

hmilıim B01fi 

lspangoJ asileı i 

Bir ingiliz gemi
s·ni batırdllar 

Oublr kişi 6tdU 
Kart.hene, l (A. A.) - "Endimion,, 

adındaki İngiliz vapuru dün Tinoso 
bun:ıwuı. an altı mil mesafede asilerin 
bir denizaltı gemisi ta.rafından torpil
Jennıi§tir • .Aralarında geminin .kapta
nı ile 1sveçli tarassut zabiti olmak :ü. 
zere 11 kisi ölmü§tür. 

Vapur. 1700 ton kömür yüklü oldu
ğu halde Karthaneye gitınekteydL 

Mürettebatın bakiyyesi İspanyol 

bahriye idaresi memurları taraf mdan 
kurtanlmr§tır. 

Frank-O Kabineyi Kterdu 
Salamanca, 1 {A. A.) - General 

Fraru:o, ciün saat 19.30 da yeni k.a:bi
ne azasının tayinlerine mUtea11ik olan 
kararnameyi imzalamıştır. Yeni ka -
bine, yarın saat 16 da toplanacaktır. 
Kabine, şu suretle teşekkül etmiştir. 

Ba.şve'k:il: General Franco, Harici
ye: General Hordana, ,.taarif: Bay 
&ı.in.z Rodriguez, lktısat: Bay Gonza
les Bucno, Milli mUdafaa Gcııeral Da
vila. NizamıBm.ınc: General Martinoz 
Anido, Maliye: Bay Andrcs Amado. 
Dahiliye: Bay Serrano Suner, Nafia: 
Bay Ant.on'io Pena, Ziraat: Fcrncn -
dez Kucsta. 

-o-

Anllara San'at ohulu 
Ankara, 1 (Telefonla) - Ankara 

sanat okulunun bUyütillmcsi için, in
§aat usta okulu yanında bir bina yapı
lacaktır, 

---- - --=-

19S8 lte1ıcsi için Paris güzellik mü
srıbakasınm 'ba§Zadığını ve krali~e 

namzetlerinin cvvcM bacak'ltı.rmdan, 

sonra gözlerinden muayene edilerek 

alındıQ1nı ya..,'"Tflt§ ııe göileri. güzıel bu

lunaıılarm resimlerini basmı§tık. 

Gö:: m'il.sababakasında 1razana.nlar 

ondan sonra da bir hayret nıilsaba

lrosma tabi tutıllmU§tu:r. Dün de Pa
r~tt:n Qıı meseleye dair ilk bacak 

mil.sabakasınm TC8mitıi aldık. Bu. TCS

mi, heyecanlı mü.sabakanın meraklı 

bir 8afha.sı olarak ba.sıyonız .. 
Miısabakıa diğer 1Jllcut ııe çehre 

muayenelerinden Borıra bugün niha • 

yete erecek 'Ve Paris gü:;eli seçı"lecek.. 

Kaymakamlarda geni 
nakil ve tayinler 

Ankara, l (Telefonla) - Açık o
lan Tereme kaymakamlığına. Bingöl 
lcaymakamı Necati Vardar, Boğazlı
yana Ankara maiyet memuru hukuk 
mezunlarından Hnlflsl Mzelcln, Eği
le Islahlye kaymakamı Vahlp Nzer, 
lmroza Kadıköy kaymakamı lhsn.n 
Aza.k, Kadıköye Aksa.ray kaymaka
mı Cenap Aksun, Fekeye Vakflke
blr kaymakamı Zeki Paslk, Nı:ı.zımt
yeye Besni kayma.kamı Ncslp Arar, 
Şarkıkaraağaca Zara kaymakamı 

Bedll GUven, Bilnya.na Ankara De
lice nahiyesi mild.ilrU hukuk mezun
larından Ktlzım Ata.kul, snrmeneye 
Trabzon maiyet memuru hukuk me
zunl anndan Zafir, Ezlneye ICırklar
ı:ıll maiyet memuru hukuk mezunla
rından Tel'fik Akkutay, Sıvriceye 

Keban kaymakamı Vasfi Zer, Çiçek
c.~nğma GUrUn kaymakamı Fahri 1-
ı\\ç, Vakttkebtr Koyulhisar kayma
kamı Hüseyin Koçyeğlt, Sarayköye 
mnhalU idareler umum mUdürlUğiln
de !:ıukuk m..ezunlarındnn Mehmet 
Ali Dursoy, Pazar Eııkl Cihanbeyll 
k:ıymnknmı Rnsım tayin edilmiş

tir. 

Ayvacık kaymakamı Kemal So· 
nad ''eklllet emrine alınmıştır. . 

-o-

Hız San'at okulları 
tergisi açılıyor 

Ankara, 1 (Telefonla) - Ankara 

sergievinde önümüzdeki 19 may:;rt.a, 

kız enstitillmyle sanat okU armm 
vaptığı işlerden mürekkep bir ~i 

açıl caktır. 

Sergide gösterilecek olan cşyn ... -

bat sonuna kadar An'karaya gelmir 

olacnkt:Ir. Hususi bir heyet dckoras -

yon i le.ri:rle m~ür. 
-0-

Ypgoslav ·ıahımi 
geligoı 

Ankara, l (Telefonla) - Yugoslav 

milli fudbo1 takımı mayısta Ankaraya 
gelecektir. 

Dost memleket fudbolcuları şehri
mizde iki maç Y.apacakla.rdır,. 

Şehir meclisi 
(Vstyanı 1 inci sayı/ada). 

c1i. Vilayet bütçesini tasvip ettik. Be -
lediye bütçesi de yakın bir zamanda 
verilecektir.,. 

Bundan sonra vilayet bütçesinin tct 
kiki bütçe encümenine havale edilmiş
tir. 

Fırmlarda kürekle ateş alınarak dük 
kan ve evlere götürülmemesini temi
nen belediye zabıtası talimatnamesine 
bir ma'dde ilavesi hakkında daimi en -
cümen kararı mülkiye encümenine, 
Gümüşsuyu • Dolmabahçe istikamet 
yolunun tasdi'19nc dair teklif mülkiye 
encümenine, Mahmutpa~ birinci okul 
için istimlak edilecek yerlere mukad -
der kıymetlere vaki olan itırazlann tet 
kiki:ıe dair teklif mülkiye encümenine, 
suçuk ve p~stırma talimatnamesine ko 
nulması ieabcden sıhhi şartlara dair tek 
lif sıhhiye encümenine havale cdilmi§
tir. 

~ınnlarda~ clı;mek ve fıranccıa nü -
ınuneleri ile beraber un s;uTaltarından 
da nümunc alınmasına dair kavanino 
sıhhiye ve müıkiye encümenlerine ge .. 
len müşterek mazbata ile talimatname 
maddeleri okunmuştur. 

Azadan Bay Avni Yağız muayene ~ 
dilen tahlilin 24 saat içinde bitirilme -
si kaydine itiraz etmiş, bu müddetin 
ges;mesi yüzünden bir sek kararlann 
temyiz mahkemesince nakze uğradığı
nı, müddetin tahlilhanenin salrşma ta
katihe göre w:atılmasuu teklif etmiş -
tir. 

Bundan sonra bazı münaiaplar ol
du ve neticede talimatname üzerinde 
yeniden tetkfi9ıt yapılmaama karar ve
rildi. Mazbata makama ıade edildi. 

Afişaj talimatnamesi meclisin geçen 
devresinde geri bırakılmıştı. Belddiye 
reislik makamı talimatnamede yeniden 
bazı tadilat yapacağını bildirdiğinden 
talimatname makama verildi. 

Hususi idare ve belc!diyeye ait gizli 
emlaki haber vereceklere ikramiye ve
rilmesi lıakkındald daimi encümenin 
te~lifi kavanin ve bütçe encümenlerine, 
belediye ve mebus intihapları için tan
zim olunacak dcfterlcıe esas olmak üze 
re yaptırılacak kılavuz kartonları hakr-

kındaki teklif kavanin encümenine gön 
derildi. 

Belediye zabıtası talimatnamesinin 
geçen devreden geri kalan kmm·arının 
müıalçcresine geçildi. Bir kaç matddc 
okunup kabul edildi 

Maddenin birinde stadyom ve ~por 
yerlerinde bağmp çağırmak, oyuncu -
'.arı teşvik etmenin memnu olduğuna 
dair bir kayit konulmuştu. 

Eski bir sporcu veh alen idareci o -
lan Bay Abdülkaldir Ziya söz alarak bu 
maddeye itiraz etti: ,L, 
maddeye itiraz etti: 

- Herhangi bir maç esnasında oyun 
culan taraftarları te§ci edici tekilde ba 
ğırmak dünyanın her yerinde vardır. 

Böyle bir madde konursa ı:ablta me
murları seyircileri tutup 'kprakola gö • 
türeceklerdir. 'Bu madldenin tadilini i&
tiyoum • 

Maddenin tadili kabul edildi. Vakit 
ilerlediğinden cuma günü toplanılmak 
üzere içtimaa nihayet verildi. 

Beıezilga Maslahat
g üzaı lığımız 

Ankara, 1 (Telefonla) - Masla
hatgüzar işlerini gijrmek Uzere Rio 
de Janelro cıcmt;rf. başkAtipllğlno 

Vaşlngton büyük elçlllğl baş ntlbt 
B. Tahsin tayin edllmlştlr. 

Adal ··r'at 
'(Ostyanı: 1 incide.)' 1 

snntto bitirmek dcf,rildir; nncnk her-
hangi bir d vnyı nlfıkndnr olnnlar
dan bir tnrntın J nnuni inceleme u
sullerinden istifa.ile c<fo.rck enelcr
cc uzatmasını dn knyıtsızbkln. gör· 
ınelc mümkün debrUdir. Onun i~fn 

iki tarnttnn l>iri '1iğer tnrnfııı muhn
kcnıcyi knstcn uzntınnk için ~zvir 
yolnnn döJ...iıldiiğUnU sebepleri ve de
lilleri ile i bnt ederse nı,nhkeıne he
yeti muayyen ol. n muh:ıkemo usu· 
)ünden .ayrı olarak dıwacln. dalın kı· 
sa bir muhnkcmc usulü tatbik ede· 
lJilm.clldir. 

Yahut nıcşlıut snçlo,r muhakcmc
slnde olduğu gibi nı~lıut olmayan 
6nçlnr muhal-cnıclcriıı! <le bil.mez ·• 
kcmnc:r. surClttc uzn.yıp gitıue ten 
l urtarmak :iç1Jl s çlıınn ebcuuuiyc .. 
tJnc göre azami bir mUd<lct :ifo ta ·
yicl etmelidir. Bu ozand rnlidd t bi

tirildikten sonra meşhut oluınynn 

suçlar da meşhut suçlıır gibi kısa 

bir znnıanda netlcelend"rllecek bir 
dava şekil 'o mnWyetinJ alnınbdır. 

HülA n memlekette nclnletin icra
sına Ynsıtn. olnn mnlıl·emclerl kn.nu
nt tcz\'ir yollan ne ndalet~izltk YnSI· 

tnlnn hnlinc girmekten Jmrtarmnk 
Jlizımgcllr. 

Milletle 
yeti ve 

ASIM US 

• 
cemia 

• r ı e 
(Üstyanı.: 1 incide.) l 

Atatürkün Kamutayı açış nutkiyle, 
.Başvekilim.izin meclisteki beyanatın
da Cenevre derneğine dair olan sözl&o 
ıi nakletmiştir. 

Murahhasnnız son söz olarak de • 
mj~tir ki: 

ÖnUmüzde müstacel bir vazife var
dır ki o da hepimizin gerek müessese 
dahilinde gerek müessese haricinde 
bütün gayretlerimizi saı.ı.ederek mil
letler arasında iyi geçim ve anlaşına
yı idame etrneye ve onlnrı munnz c ~ 
heiere ayırmak değil, bilakis muh 
lif grupları günün birinde birleşmi§ 

veya hiç değilse ahenkli bir teşriki

mesai ile biribiri.n.o bağlanmış göre -
cek Umidile yakınlaştırmaya. çalışmak 
tır. 

MAHKEMELERDE 

Genç hadını yaralıgan 
ilıtigar aşık 

Hüseyin isminde 50 yaşlarında. 

bakkallık eden bir polfs mntekaldl
nin Aliye isminde gene bir kadını 

tabanca ile yaraladığı ye Kuruceş

made Prens Sabnhattlnfn yalısına. 

girerek Prenses ~~etWyeyc de nteş 

ettiğini yazmıştık. 

Suçlunun AUyeyl ikinci defo. ya
ralamnk sucundan ağır ceza mahke
mesinde duruşmasına dUn ağleden 

sonra başlanmıştır. 
İhtiyar Aşık reisin snnllerlne dal

gın dalgın bakınarak ştsyle cevap 
vermiştir: 

- llnstnynn; müşahado altına a· 
lm. MO.vazAnem yerinde değildir. 

Suallerinize cevap veremem. 
Bunun Uzerine mahkeme, suclu· 

nun TıbbtadUye muayene etilrlle· 
rek sorulan suallere doğru cevaplar 
verip l"ercmeyecoğinin tayini ve ta· 
tıbbıadllce müşahede altma ahnrp n
lınmamnsının lilzumlu olup olmadı-
ğının tesbitt için duruşmayı talile 

Nafıa müdüılüklerinde ·-c-tm-iş_tı_r. _______ _ 

Ankara, 1 (Telefonla) - Tekir· 
llağı nafıa müdüril Adli Elaziğ na- K U R u N 
fra müdürlüğüne. ElAziğ naha mlldü- n 
ril Behçet te nnfıa mfifettişliğino ta- ' GtJ'NDELIK SiYASi GAZETE 
yJn edilmiştir. Gazetemızo gOnd~rllen yazılar, gasete 

GümTük ve inhisarlar 
vekili Ankaıada 

Ankara. 1 (Telefonla) - lstanbul
da bulunan giimriik ve inhisarlar Ve
kili B. Ali Rana emniyet genel direk
törli B. Şükrü Sökmensüer bu sabah 
şehrimize gelmişlerdir. 

ye girmek tçtn lso, zartmm 'kö§es!ne <P 
utc) kellmes' azılm&'ıcW:. 

KarşıWr lat1yen okurlar, r:ıektuplarsıı" 
ıo ~ put koymı.ııdlrlu. 

BasılllllY8D yazılan gerl gOn~eJrtell 
k:yaıetıılz yollanmıo aıektuplıırm ıc:ille 
konuıan paral&.-m kaytıoııııasmcıan. llatl 
olarak çıkan ynzılardaıı dolayı. ~ • 
lllk. llstllne soru eorgu a1ıuas. 

GünfZ geçmiş eayılar 10 'ku,n,ıştıd 

' 

HURU!Va abone olu- Gar.etemh.de çıkan fBzılaı'la reeıııı1er1P 
nuz ve abone ediniz lL w bnkkı w• ı.cndlsl ıçlndlr. J 



• 

• - - - .. .'!"! , . :;>/";;~ -
Ziraat kogresinde 
neler konuşulacak? 
Zırai teşkilat ve istihsalin dış 
ülk elerde sürümü meselesi en 

• 
başta geliyor 

lzmlr, (Hussut) - Ankarada top
lanacak bUyUk ziraat kongresi, 
ınemlekette istihsal vaziyetine yep
yeni bir ""eche verecektir. AIAka
darlara gelen mal\tmata göre, kong
rede bilhassa lkf mühim mesele üze
rinde durulacaktır: ... ~. 

1 - Zirai teşklltit; ,. w• 

2 - lstlhsalin. dış mk~lerde sUrU
n:ı.u kolnylnştıracak kalitede olma
sı. 

Buna söre istihsal mıntakaları 

nyrı nrrı tesbit edilecek \'e mahsul!
tın ekimi bazı nımtaknlarda tahdit, 
bazı }orlcrde de tevsi "dllocektlr. 
Dış ımzarJnrda dalma ra~bete maz
har olacak mahsul yetlşlirilmesi e
ı!as lt~lulacnktır. 

TiltUn, Uz!lm, hıclr, palamut, fın
d~k ve alğl'r nH·hsuJlerh:ıfzln, stan
d:ıl"Uilc\t;yıın tiplerine uygun bir şe
kilde istihsaline itina gösterilecek
tir. 

Ziraat kongresinin, bütün bu işle
rin ynııılahilmcsl !cin yurdun her ya-

nında zirai teşel{kUller vllcuda geti
rllmf'~I hal{kında bir karar alınası 

kuv,·etle muhtemeldir. 

Zirai teşekküllerin ne suretle i
due edileceği ve bu teşkilA.t ile zi
rai hayatımıza verilecek veche; hu
susi mütehassıs komisyonlarca ya
pılııınkta olan tetkikler neticesinde 
bir raporla kongreye arzedilecek
ti r. 

lzmlr ve Egedeki alAkndar ma -
kamlar, vekl\letten aldıkları emir 
üzerine muhtelif meseleler hakkın
da r:ı.porlar hnzırlamaktadırlar. 

Diğer cihetten vekA.let, hariçteki 
ticaret mümessillerimizin de birer 
rapor hazırlamalarını ve bu rapor
rını şubat nlhn:retfne kadar Ankara
ya göndermelerini emretmiştir. 

nu raporlarda; en fazla aranan 
mahsulleriıniz, hariçte yeni pazar
lar temini ve istihsalin kalite bakı
mından dış pazarlarda yapacağı te
'31 rlert nıuhtevl mn.Jümat bulunacak-

tır. 

Zirıınt kongresinin kararları tat
bik mevkllne girdikten sonra thra.

catın sıkr bir kontrole tA.bl tutulması 
nsas ittihaz ohınncak ve memleketi· 
mlzrlen bönderilecek mallar daima 
aranılan e\'safı haiz bulunacaktır. 

Gazi Ayntabzn su ve elektrik 
işle i haJledilıgor 

Gulnntep (Hususi) - Su, elelctrik 
e şlhrin imar pl{uıı işlerini takip et

mek ilzere on beş gün evvel Ankarn
'1a gitmiş olan belediye reisimiz Day 
liamdt Kutlar dönmUştUr. 

Reisimiz takip ettiği şehir işleri n
~rindeJ şu malOmalı ,·ermiştir: 

SU l\lJ.;SEJıESt 

Su t~r.lsat. kış günleri havanın mn
saadeslzllğlnden yapılan ıarurt ta
til cUnlerl de hesap odllmek üzere 
temmuz bidayetinde bitmiş olacak
tır. Kendisiyle nnlaşma yapılan şir
k t e te tesisatı bu tarihe kadar biti-
receğini tenhhUt etmiştir. 

taç edilecektir. 
1\atıa Vekdletl fiyat meselesinde 

mUşkUrnt çıkm1yacağma kanidir. 
Yalnız şirket ~eslsat mukabilinde 
döviz lstedl~lndcn bu hususatın a l
ma. mUzakerelerlnl uzatacak gibi gö
rilnmaktedlr. 

Elektrik tP.slsatı satın alınıncaya 
kadar belediye ile şirket arasında 

lhtl!Ath bulunnn kflornt meselesi 
halrnm vasıtasly'le halledilmiş bu
lunacaktır. Belediyemiz kilovat fi
yatlarının tenzili hususundaki ta
leplerinde haklı olduğundan bu me
selenin lehimize halledileceğine mu
hakkı:k nazariyle bakılmaktadır. 

tMAlt PlıA!\'1 

lJI.1EliTfllli ~rESElıESt Proresör Jansen tarafrndan yapı-
S lıp tasdik için vekl\lete gönderilen 
~ehrimlz elektrik tesisatının sa tın • şehir imar plftnı o.vnnprojesl nıahal-
alınmnsı kararlaştırılmıştır. lfnde tetkik edildikten sonra tasdik 

1 
~arıa Vektıletl bu hususta şirket- edilecektir. 

iKTiSAT 1ŞLERI:' 

l stanbul gUmrUAUnUn 
varidatı artlyor 

1st::ı.nbul gümrüğünün varidatı her 
yıl artmaktadır. 

Bu yılın ilk ayında 5 milyon lira 
tesbit edilmiştir. Vaziyet bu şekilde 
devam ettiği takdirde 939 yılma gi
rerken gümrük baş müdUrlüğUnUn va
ridatı 60 - 70 milyonu bulacaktır. 

lstinye Dok ~itketi 
lstinye Dok şirketinin bükUınetl • 

miz tarafından satın alınarak dünden 
itibaren Denizbank hesabına çalış " 
mağa başladığını yazıpıştık. 

1stinye Dok şirketini tesellüme me
mur heyet dün 1stinyede meşgu! ol· 
muştur. 

Bir sabah refikimiz §irketin 300 
bin liraya satın alındığını haber ver• 
mekte ise de bu doğru değildir. Şir
ket tam 280 bin liraya satın alınmış.. 
tır. Bunun yüz bin lirası peşin olarak 
mütebaki 180 bin lırası da bir yıl var 
de ile ödenecektir. Ayrıca şirket Ha• 
vuzlar müdürlüğüne de bağlanmamış· 
tır. Müstakil olarak idare edilecektir. 

• Denizbank İstanbul şubesi müdür
lüğüne tayin edilen Tahir Kevkebin bu 
gün şehrimize gelmesi beklenmekte
dir. 

Silo ihtiyacı Artıyor 
Son yıllarda memleketimizin her 

yerinde iş hacmi genişlediğinden bir
çok ihtiyaçlar arasında Silo ihtiyacı 
da ba.~göstcrmiştir. 

Öğrendiğimize göre; hükmt şahsi
yeti haiz bir teşekkUl meydana geti· 
rilecek ve bütün silo ve ambarlan e
linde bulunduran De,·let Demiryolları, 
Ziraat Bankası ve hükümetin yeni teş
kil edeceği Devlet Ziraat İşletme ida
resinin iştirakiyle vücude gelecektir. 

ll;tı.ctat Vekaletine Merbut 
~!iiesscseler 

Şehrimi7.deki 1ktısat Vekaletine 
merbut müesseselerin bir bina dahi -
linde toplanması için yapılan tetkik
ler ilerlemiştir. lktısat Vekaleti heye
ti teftişiye reisi Hüsnü Yaman bu 
maksatla !stanbul ve Galata tarafın
daki bazı bir.al.arı gezmektedir. 

Bilindiği üzere tktısat Vekaletine 
merbut müesseseler deniz ve kara ol
mak üzere iki kısma ayrılmaktadır. 

Bu müesseselerin Bahı;ekapı ile Sir
keci arasındaki hanlardan birine ta -
§ınması düşünülmekte ise de bugüne 
kadar yapılan arn.ştırmalard:ı. müna -
sip hiç bir bina bulunmadığından dör
düncil Vakıfhanında toplanması ta -
karrür etmistir. 

öğrendiğimize göre, İstanbul para 
borsası iki nya kadar Ankaraya ta -
şınacağı cihetle, hanın birinci katı ve 
onunla alakadar olan asma katı ta -
mamiyle boşalacak. asma kat~. 1~ da
iresi, birinci kata da Afyon ınhısarı 
yerleşecek ve bu suretle bütün iktısa
di müesseseler bir arada toplanmış o-

lacaktır. 
Deniz müesseselerine gelince, bun-

lar Galata merkez Rıhhmhanı içinde 
toplanacaklardır. le InUtakerededtr. Ayni şirketle baş- 1mnr pl~nıııı muhalllnde tetkik i

;Yan ve bugUnlcrde bitirilecek olan çln Güzel San'atlar Akademisi şehlr
d Ursa elektri$;'inin satın alrnmaısn- cilik proresöril Vngnerln başkanlığın [F ? GÜ n 1 Ü k ·~ 
rı~ sonra şehrimiz elektrik tesisatı- da hir heyet şubat veya mart nyındn R ADYO 

satın alınması müzakereleri in- şehrimize gelecektir. 

~~------------------------~~~~ ~ııetler-. lemennilf'r l~'=r~~~ı Prorıramı 
(\ ~ 2 - Subnl - 938 Car~amba 

lld(k(lyden bir ayda <'ıiilc ııeşıiy:ılı : Sn:ıt 12,30 Pliıkla Aürk 
ınusikhl. 12,50 lla,·adi-;. ı:J,05 Plltkla Türk 

Relemlyen para m : r.ON KALKACAK \',.\PURl.AR mıı'iiklsi. 13,:10 l\lulıtelif rıHik neşriyatı . 14 
}> Saat l'np11rım aclı fiiltiği yol Son. 

~I" angaltrda Harbiye _ Şişli cadde- Al.şanı neşrh•alJ: Snnt 18,30 Plakla dans 
"ele 18 Bartın Mersin musikisi. 19 Çocuk Esirgeme Kurumu nn· 

btı- oturan ve imzası bizde mahfuz 20 Clgen nanclırına ının:ı konfcrnııs: Doktor lbrahim Znti (Ço 
ttıntOltuyucumuzdnn aldığımız mek· 15 Kcnı:ıl Ay,·altk cuklorıln kııımıuk hostnlığı). 19,30 Emin-
<lııı. a icra dairesinden gec para alın- önü Jinlkc,•i ı;l\ı;terit kolu tnrııfındnn bir 

E>I iş GEi.ECEi\ YAPURJ.AR temsil. l!l,!"ı5 Borsa hnbcrleri. 20 l\fııstnfn 
hıt arct edilerek Kndıköyde tev-

16
.
15 

lımit '"e orlındnşlnrı tarnhndnn Türk musikisi 
Cdlt Kocncli sıııa b en blr paranın lstanbul icra- s.rn Bursn Muclanya \"C hnlk şnrkılorı. 20,30 Ha'\"n raporu. 20, 

l'atı b lr ayda bile selem ediği ve ha- 1 ~·30 ~~~,~~ llııııt~:i~ ;g,t~~~;11::~z~·ctn:::~~~~;~r:rnpt~~:ı~~~~:;· 
111

11 
11 l>araya bağlı olan bir kadı- Tlırk musiki~! ve lı:ılk ş:ırkılara. (S:ı:ıt 

'a2:i nasıı Yaşayabileceği sorularak --10111~111101 nrnrı). 21,1 a ilim en Sen ,.c ark:ıdaşl:ırı 
l'etın d il ı~ıanb11l RtlrdiyeJi ırır:ıJınclnn Türk muc;ikic;i ve halk şarkıln-

'ttıu2: Uzoltllmesino tavassutu- Stlıir Tiynlroları rı. 21,rıo Orkcstrrı: 1 - Grid~: Pcer Gynt, 

tı'tın : 1ca Olunmaktadır. Ait maka- 11111~ s:ı:ıt 20,30 da ~mile. 2 - \'nhllcııfel: Pluit d'or \'ahe. 
nzarı di S Ü il T t K 3 - 'l"r". nsl:ıteur: lntcrmczzo. 4 - K."l· 

kkatlnl celbederlz. " " 
111 

:ı perde ııınnıı : l\l:ırİl7.:ı. 22,Hi Ajanc; h:ıherleri. 

ltlllllll 
\'uı:ın ~f:ıhnıııl Yc~:ıri '.!3 l'l:"ıklıı solot.ır, opcr:ı ,.c 011crt'I pnrçn-

lnrı. 23.20 SCln lıııht>rler ve crlesi güniin 
1'URAN TiYATROSU proımımı. 23,30 Son. 
Bu nkşnm: Saıfatk5r KO.m·:ol : krc:, urııt (nnııncrl. :.c r--
• :nşit YC arkadaşları; Sıı:ıt 20,30 c!n cs<.)ZüS KIS.\SI) koıııeıli: - --------------

4 perde. Ynznn: Schonthnn; Türkçc,i: S. 
"lukkı Ruşen birlikte; Moray. Pazar ,::ünleri 15,30 da maline. 
rıı,uyucu: Küçük Se- ÇOCUK : 

nıiha ve Mi~l'l varye- C:umıırtesi. Çnrş:ımhrı ~ani 14 ıle (~l,\ \'İ 
le i <SAKT.Ail.\:'\) 'O "ll \' Zeki T k ~ı~ 'k h ~,. K). azan:.· nş ın; ,,uzı: 

Komedi 3 perde P. F..ge. (Yalnız talebeye) .. 

E.HTUGR "l. S.\Dl 
TEK TiYATROSU 

Bıt gece: (Üsküdıır -
'l:ılc) sinemrısındn: 

OTELi.O 
~ peri.le l tablo. 

5 - KUR~ 2 ŞUBAT 1938 

1 arihte gahudi düşmanlığı .............. -..................................................... -...................... _ 
ıx 

Yahudilerin her .taraf-
dan kovulmalarına 

sebep 
Herkesi afyonla uyuşturulmuş 

sovana çevirmeleridir. gibi sogub 
YAZAN: Niyazi Ahmet 

Yahudilerin lsayi idam ettikleri ya
yıldıktan sonra, asırlardır devam e _ 
den Yahudi dil§IDanlığı, bütün hiris
tiyanlıkta umumi bir nefret uyandır
dı. lArtık hiç bir Hristiyan Yahudi
yi sevmiyor, onlara yardım etmek is
temiyordu. Romanın tabiiyeti altında 
bulunan Yahudiler bu hadisenin etra
fa yayılmasından sonra bütUn itimat
larını kaybettiler ve Yahudiler Roma
lılar tarafından da askere alınmakt::ı.n 
affedildiler. Fak::ı.t bu affedilme, "as
kerlikten ihraç,, kelimesi ile ifade edi
liyor ve Yahudiler askerliğe de layık 
gqrülmüyordu. Yahudilerin Romanın 
hakimiyetinden çıkmaları esnasında 
Arabistanda Muhammedin peygam -
berliği başlamıştı. Fakat Avrupa.nm 
muhtelif yerlerine dağılmış olan Ya· 
hudiler bin bir zulüm ile inletiliyor, 
zulüm görmekten bir an geri bırakıl
mayordu. 

Yahudileri en çok himaye eden 
müslümn.nlık oldu. Fakat onlar bu es
nada her yerden, İngiltere, 1span -
ya, Sicilya ve Fransadan tardediliyor
lardı. 

Yahudilerin bir bUkümdarm hima
yesi altında yaşamalarına. son verile
rek dünyanın dört bir bucağına dağıl
dıktan sonra nerelerden nasıl kovul -
duklarım ve bütUn dünyada Yahudi 
dü.!'}manlığmın nasıl tatbik edildiğini 
anlatmadan önce bizde altmış sene ev
vel Yahudilik için yazılmış bir kitap. 
tan birkaç parça almak lüzumunu 
hissediyorum. Bu kitap "Milleti tsra
iliye,, adındadır ve Ebüzziya tarafm
de..'1 yazılmı§tır. 

Bu minnacık kitap şu satırlarla 
başlamaktadır: 

"Akvamı mevcude içinde milleti 1s
railıye kadar garibülehval bir k::ı.vim 
tasavvur olunamaz. Bu milletin her 
hali, her tavrı başkadır. 

.•• Yahudiler politika noktai na
zarından §ayanı tahkir ise de felsefe 
noktainazarından bakılınca birkaç 
cihetten haizi ehemmiyettir . ., 

Yahudilik tarihi tetkik edilince gö
rüH.ir, ki onlar bir hükumet halinde 
ya§arlarken daima biribirleri ile meş
gul olmuşlardır. 

Düne kadar devam eden tefrikala
rımw okuyanlar bunu bariz olarak 
görilrler. Bütün Yahudi hükümdarları 
gene Yahudiler tarafından ya öldü -
rülmüş, ya zehirlcnımiş veyahut zehir
lenmek veya öldürülmek istenmiştir. 

Roma hakimiyeti Yahudiliğin üs -
tünden kalktıktan sonra yukarıda. 
söylediğimiz gibi Yahuidler Kudüs -
ten diinyanın her tarafına dağılmı$ -
lar, fakat her yerde iyi kabul görme
mişlerdir. Bunun en büyük sebeplerin
den biri, Yahudilerin etraflarında bu
lunanları çok çabuk afyonla uyuştu
rulmuş gibi uyutup onları yavaş ya
vaş soyup soğana çevirmeleri olmuş -
tur. 

Ebi\12.iyamn kitabından birkaç sa-
tır daha okuyalım: 

"Yahudilerin hemen yirmi beş ::ı.sır
danberi gönnedik!eri eza ve mihnet 
kalmamış ise de ekser milletler ve za
manımızda haliı Rusya ve hatta Al -
manya.da bi!e düçar olageldikleri mu
amelatın sebep ve illeti yine kendi ah
lfık ve itikatlarıdır. 

Çünkü tsraililerin itikadınca dün -
ya ve mnhifa ancak kendileri için hal
kolunmuştur. Ne kadar medeni, zeki, 
ne mertebelerde hakayıkşinas bir Ya
hudi olursa olsun çocukluğundanbcri 
kulağına fısıldanan bu türlü sözler 
bir daha içinden gitmez., • 

Eski arabc:ı kelimeleri aynen yaz - ı 
mağa lüzum görmeden devam edelim: 

"Yiıhudi sırası düştükçe §Qhsi men-

faati için her türlü insani vazife ve 
faziletleri feda eder. Yahudiler baş
k::ı.lnrırun elindeki serveti Yahudi ya
ratılma yanların hakkı saymaz ve bu 
serveti onların elinden almayı bir 
mumffcriyet addederler. Faizcilik, 
milrabahacıhk, hile hep bu itikat ne
ticesidir. 

"Malfimdur ki, dünyanın her köşe
sinde bulunan Yahudilerden olunan 
şikyetlcrin evvel sebepleri onlann 
ha.rikulftde zeka ile kesbi servet edişe 
leridir. 

•.• Almanyada Yahudilerden olu
nan ı;ıikayatm sebebi hakikisi ziynet 
ve haşmet denilen tanta.nai sefihane
dir.,, 

Gene elli sene evvel yazılmış olan 
satırlarclan: 

"ispanya, İtalya., Avusturya, RU&o 
ya, Romanya. memleketlerinde bulu a 

nan Yahudilere gelince: İspanya kr· 
tasında elyevm. Portugal memaliki de 
es.bil olduğu halde mevcut olan Beni 
Israilin miktarı en yeni istatistiklere 
nazaran 4500 nüfustan ibarettir. 

"Yakın vakitlere kadar ruhban gü
ruhunun tahtı tahakkümünde bulunan 
ltalya kıtasmda dahi Yahudiler ban .. 
namamrşlardır. 21 

Rusyadaki Yahudiler hakkında da 
şu satırlar yazılmaktadır: 

"Yahudiler haiz o1duklan mevki\ 
bilirler. Onlar, sanayi ve ticaretin en 
sUflilerini ihtiyar ebnişlerdir. Mesell 
Rusyada Mujik denilen köyliller dUn
yada mestimudan vasfının misali 
muşahhasıdırlar. Yahudiler köylerde 
alelumum meyhaneciliklo iştigal eder
ler. Bir mujik günde bir buçuk okka 
votka içmeyince yaşayamazlar. Bir 
mujikte ise günde bir buçuk okka vot
kaya sarf edecek p::ı.ra bulunamaz. Bit
tabi veresiye içer. (veresiye şarap i
çen iki kere sarho§ olur) ::Misalinin 
mevkii tatbiki Rusya meyhaneleridir. 
Mujikin bir hasat mevsiminden diğer 
hasat mevsimine kadar içtiği votka 
faizi mUrekkep kaidesinin bir tarzı 
mahsusiyle kilerlerle buğdaya tebcd· 
dül eder. Mujik gelecek sene ödemeli 
lizere mlitcmadiyen içmekte devam e
der. Mcyhancilikte bulunan Yahudiler 
mujiklerin sarrnflığmı da icra eder -
ler. Yirmi ruble mukabilinde seksen 
ruble kıymetinde bir kürkü rehine a
lırlar. Sonra yirmi rublenin bir sene
lik faizini de o yirmi rubleden tevkif 
ile mesela mujikin eline 10 ruble v~ 
rirler. 

11Rusyadaki Yahudilerin gaddarlık· 
lan hakkmdn §Öyle bir fıkra mervi• 
dir: 

"l\lujikin biri birgün içecek votka 
parası bulamaz. Kalkar bir meyhane
ci Yahudiye milracaatla hasat vaktın
dn verilmek üzere iki ruble istikraz 
etmek ister. Yahudi ise iki rubleye iki 
ruble de faiz zam ederek dört ruble
ye bir senet alır. 1ki rubleyi çıkarıp 
köylUye verir. Mujik kapıdan çıktı

ğı sırada Yahudi herifi çağırarak bu 
parayı ne yapacarrmı sual eyler. Bu
nun üzerine Yahudi lcr ki: 

"-Ne ::ı.hmaklık! Şimdi bana dört 
ruble borcun var. Elinde ise iki :rub
le bulwıuyor. Votka içeceğine şu pa
rayı borcwıa mahsuben bana versen 
de diğer iki rublesini de hasat vak • 
tinde öderclin. Daha iyi olmaz mı?,, 

Mujik Yn.hudinin bu mantıki sözünU 
doğru bulup derhal iki rubleyi verip 
çıkar, gider.,, 

R!.JRUNa abone olu
nuz ve a/JtJne ediniz 



ispanya faciasından 
lıahihi sahneler 

22 arkadaş~nın 
kurşuna dizi:di
ğ ini gören adam 

ispanyaya gönüllü giden İngiliz 

ve lskoçlar birer birer geri dörımek -
tedir. Bunlar arasında David Bob isim· 
li birinin, Londraya geldiği :zaman ga
zetecilere anlattığı vaka pek korkunç
tur. 

Bu delikanlı, 22 arkadaşının ~ ı~ 
panyollarla beraber olan Faslıl .. r tara
fından kurşuna dizildiğini görmüş ve 
kendini zor kurtarnu§tır. 

David Bobun ispanyadaki korkunç 
macerası ü:c kısma ayrılıyor: 

BlR!NCi KISIM 
Tcrucl cephesi. Noel ak§amı: 

Beynelmilel liva efradı mukabil bir 
hücum yapmak ıiz::re iken İspanyol te 
baası olmak üzere bir takım kağıtlar 

imzalıyorlar. 

Yirmi dokuz ~dar iskoçyalıdan mü 
rekkcp bir takıma bu kağıtlcırdan veri
liyor. Yedisi imza etmiyor. Ingiliz te- • 
beasında k<llıyor. İspanyol zabitleri al
dırmıyorlar. Çünkü kendileri için ehem 
miyetli bir :'Jey değildir. 

Muharebe !:>a§lıyor. 
Kar yağmaktadır. iskoçlann takımı, 

livanın .diğer kısmından ayrılmış. Ara
larında irtibat kalmamış. Bir Y,açı da 
yaralanmıştır. 

Birdenbire David Bob haykmyor: 
- Etrafınıza bakın. Muhasara edil

dik. 
Kar, tipi içerisinde İskoçlar, bilmek

sizin Faslıların eline düşmiışlerdi, ls -
koçlar teslim oluyor. 

lKtNCt KISIM 

Muhasara haUmın gerisinde. Noel 
günü: 

Yirmi ıdokuz İskoç, hapishanede bu
lunuyorlar. Yedi kişisi, hala İngiliz ta
biyetinde bulunduğu içüı bir kenara ay 
rılmışlardır. 

Noel yemeği olarak kcndiaine 'Jr.uru 
ekmek ve bir desti su vermişlerdir. 

Yirmi dokuz isl;oç, sonra hapishane 
avlusuna 9kanlıyor. Daha başlangıçta 
kendilerine gösterilen kağıtları ımza et 
mcyip Is_ıanyol tebeasma geçmek iste
meyen yedi kişi hala ayrı durma~ta -
dır. Nih:ıyct bir ordu kamyonu geli -
yor. ispanyol tebeası olmuş yirmi H· 
isko), bu kamyonun içerisine dolduru
luyor. iki makineli tüfekle birlikte 4 
tane de Faslı asker giriyor. 

İskoçlar, bu sırada hayatlannın son 
seyahatine çıktıklarını anlıyorlar. 
Arahınnda on yedi yaşında Edinburg 

lu pek genç biri varıdır. Haylgrıyor: 
- Bunlar bizi kurşuna dizmeğe gö

türüyorlar. Durdurun bunları. Kurta -
nn bizi! 

Daha cesur olanlar, arkadaşlarını: 
- Allaha ısmarladık 1 dıye selfunlı -

yor. 
!çerden bir kaç kişi, millı İskoç şar

kısı söyliyor. 
Çok cüremcden uzaktan makineli tü 

fek sesleri iştiliyor. Bir müddet sonra 
da ayni kamyon geri dönüyor. Içerisi 
boı! 

Şimdi, geri kalan yeldi tane İngiliz te 
beası tslsoç bu kamyona konuluyor. Fa 
kat kamyon hapishaneden çıkınca baş
ka bir istikamete doğruluyor. 

UÇUNCU KlSIM 
Londrada: 
İspanyaya göniıliü gitmiş gelmiş sa

bık nefer David Bob anlatıyor: 
- Zavallı arkadaşlarım, öldü gitti -

ler. Görüyors~nw: ya. Biz Pasaportu -
muzu vermek istememiştik! Halbuki 
onlar, pasaportlarını vererek İspanyol 
hüviyet varakası almışlardı .. 

İngiliz pasaportu vesikalığını muha
faza eden biz yedi kişi, Salaman~ya 

götürüldük. Çok iyi muamele göıı.iük. 

Sonra Hendeyeye getirildik. Oradan da 
Parise gitmek il:i::ere biletlerimizi aldı -
lar. 

Ben milliyetimi lıiç bir şeye değiJ • 
mem. İşte bugün hayatta oluşumu da 
ona bor~uyum. 
Har~ kafi derecede gördüm. Fakat 

:ırtık böyle bir m:ıceraya atılmaynca -
ğım. Ben bir budalalık etmişim. Ispan· 
yada harp eden bütiln ecnebiler budala 
dır. Hangi tarafa iaihak etmiş olurlar
sa olsunlar. (Deyli Exp:-esten) 

Fısıltı ile kazanılan 
boks maçı 

Kuvveyi nuıncvlyenin milcadele ü:e
riııdc ne oyu.adığım kaba bir 
mcvzıı çcr~·csi içinde bütfüı 
bütiln inccliğ,iyle gösteren 
psikolojik hiMyc. 

Esmer 
boksör talxmca 
ile vurulmU§ gibi birden
bire '!JeTC dü§W. 

• 
.-------Nakleden-------

HiKMET 

K :vırcık saçlı boksör, karşısında'lsi i
riyarı, esmer vücutlu rakibine bak 

tı. Korkuyordu. Esmer boksörle çalış
mak istemiyordu. Esmer vücutlu bok 
sör, bir rakibin ring üzerinde oldünnüş 
tii. 

Esmer vüsutlu boksör etrafa 6lrıttı. 

Ringin kenannda duran bir kovanın 

i~ risine, ağız dolusu su boşalttı. Kı -
vırcı~ saçlı boksör titredi ve ahaliye 
göz gezdirdi. 

Esmer vücutlu boksöre hiç bakmak 
istemiyor.du. Fakat buna mani olamıyor 
du. Esmer vücutlu boksörün eldivenli 
yumruğu, ringin üst iplerinden biri· 
ne dayalı duruyordu. Bu. onun sağ yum 
ruğu idi. Rakibini öldiiren yumruk 1 

Esmer vücutlli boksör, eğer onu da 
kalbi üzerinden vurup öldürecek olur -
sa? O zaman henüz evlendiği genç ka 
rısı ne yapardı? Şampiyon olmak he -
vesleri · nerede kalırdı? 

Kıvırcil~ saçlı boksörün meneceri, O· 

nun kollarını ve bacaklarını ovuşturur 
ken: 

- Bırak kendini be, diyordu. Ra -
hat ol. Niye büzülüp duruyorsun. 

- Vallahi elimden gelmiyor usta -
cığım. Korkuyorum. Bu adamla çar -
pışmak istemiyorum. 

- Çarpışman lazımdır. Çarpışacak, 

hem de kazanacaksın. Bununla çarpış • 
madığın ve kazanmadığın takdirde ile
ride orta siklet şampiyonu ile 'kjarşılaş 

mana imkan yoktur. Bu da yükselmene 
imkan yok demektir, Eşşeğin kuyruğu 
gibi kalırsın anlıyor musun? 

- Eecvet .. Anlıyorum. Fakat .. 
Gong vurdu. Esmer vücutlu boksör 

oğuldar gibi bir ees çıkararak, bulun • 
duğu k,öşeden korkunç bir tarzda iler 
ledi. ilk darbede kıvırcık saçlıyı yerin 
den oynattı. Yüzünde bir yara açtı. 

Gözlerinden birini morartıp kapattı. 

Bundan sonra esmer vücutlu boksörün 
yumruklan, - insanı hasta edebilecek 
bir intizamla - kıvırcık saçl·nın yüzün 
de yer bulmağa başladı. Fakat bir defa
cık olsun, midesi iizerine yumruk isabet 
etmem:§tİ. Gerçi esmer vücutlü boksör 
~ıvırcık saçlının habire midesine kon 
!durmak istiyor İdiyse de, kıvırcık saç
lı, kocaman kolları ile, gövdesi üzerin 
de, yarılması güç bir siper yaparak ~l 
bini de koruyordu. 

Iki ravund arasında kıvırcık saçlıya 
mcneceri yaklaşara~: 

- Neden yukarı kısımlarını sakla -
mıyorsun, diye sordu. Yüzün dövül -
müş külbastıya 'döndü. 

Kıvırcık s:ıçlı cevap olarak şunu de 
di: 

- Kendimi koruyorum. 

MÜNiR 

Bundan sonra üç dakika içinde kr • 
vırcık 6açlı boksör, birbiri ardınca ala 
bildiğine yumruk yedi. Meneccri uzun 
boylu düşündü. i'k,inci ravund ıda, niha 
yete erdiği zaman, kıvırcık saçlı bok· 
sör, manevi kuvveti tamamen kırılmış 
ve adeta bitkin bir halde köşeye gel -
di.'Menec:eı:-, muavinini kıvırc.ık aa5lı -

nın yanına bırakarak, kendisi esmer vü 
cutlu boksörün köşesine gitti ve esmer 
vücutlunun cl'divenlerini muayene et • 
mek istedini söyledi. 

Esmer vücutlunun eldivenlerinde bir 
şey yoktu. Tam nizama uygun eldiven 
lerdi. Esmer vücutlunun seyirciler ara 
sındaki taraftarları, kıvırcık saçlının 

menecerini ıslıkla alaya almak istedi -
ler. fakat menecer, sadece sırıttı. Yeri
ne döndü ve kıvırcık saçlıya: 

- Buraya b~ deldi. Midene vurma
yacak, anladın mı? Vurmayacak ... O -
nun için ellerini yukarda tut. 

Kıvırcık saçlı, yeniden ringin orta • 
sında görüldü. Acaba menecer ne de -
mek istemişti.? Durun bakalım; dediği 
doğru mu? Kıvırcık saçlı boksör, kol
larından yapacağı siperi gittikçe daha 
yukan kaldırdı ve hayretle gördü ki, 
esmer vücutlu, gerçe~ten midesine doğ 
ru saldırmıyor. Sol kolunu daha ziya
de kaldırdı. Her zamanki boksta görü
len vaziyeti aldı .. 

Kıvırcık saçlı boksör bütün ravund 
müddetince, kamı ve göğüsü hizalann 
'da hiç ywnruk yemedi. Kıvırcık saçlı 

şaşkınlık içinaeydi. 
Ringin köşesindeki ~üçük iskemleye 

oturduğu zaman, menecerine sordu: 
- Yahu, ne var? Ne oldu? 
Menecer kalın bir sesle: 
- Serunkinin adaleleri lasılmış. Kol 

lan, adeta düğümlenmiş g!bi. Onları 
oynatamıyor. E!divenlerine baktığım 
zaman, hiç bir hiyle bulunmadığını gör 
düm. Zaten ben bunu biliyordum. 

Sadece blöf yaptımdr, anlıyor mu -
sun? Hakikatte, kollarını yokladım. 

inanki çocuğum, rakibinin kollan 
düğüm atılmış gibi ... Onun için daima 
çeneni nişan alıyor. Senin, va -
ziyeti anlamana mc.;ydan vermclden işi 
bitirme~ istiyor, şimdi, giriş olmaz 
mı? .. Dinle beni. Giriş ve ser yere 1 

Kıvırcık saçlı boksör, başını salladı, 
fakat bir şey söylemedi. O, hala hay • 
ret içindeydi. Lakin, menecerin söy • 
ledikleri doğruya benziyordu. Hertıal -
ide mcnecer, kcnd:sini aldatmıyordu. 

Meneceri, kendisini asla aldatmamış, 

aptal yerine koymamıştı. O, daima isa
betli iş gördil. İşte onun isa -
beti sayesinde değil midir ki bu derece 

· lere kadar gelmişti. 

Kıvırcık saçlı boksör, meneceri ile 
hem arkadaş gibi i:di. Bu düşüncenin 

sonunda menecerine dönere~: 
- Her tarafından yumruklayaca • 

ğım, dedi. Merak etme. 
Ravund yeniden başlayınca kıvırcık 

saçlı boksör filhakika dediğini yapma
ğa başladı. Fakat ilk ravuntlar da, tek 
taraflı bir didişme halinde bulunan maç 
şimdi adeta boks ldersi gibi bir şey ol-

l 
muştu. Kıvırcık saçlı boksör, ra'19bi ta· 
rafından kalbine doğru bir hücum gel

,. miyeceğine emin olduktan sonra, onu, 
yüzüne doğru hücumdan da alakoymak 
istemişti. Buna muvaffak olmağa ça -
lışırken, bir hayli garip manzaralar, 
dansa benzeyen numaralar baş göster
di. Seyirciler bundan hoşlanmadılar. 

Islık çalmağa, ve yuha bağırmağa baş 
ladılar. 

Ravund arasında meneceri, kıvırcık 

saçlının kulağına iğilere~: 

- Sen aldırma dedi. Bugün bura!da 
yuha sekenler, yarın orta siklet şam -
piyonu ile karşılaşıp onu yendiğin za -
man senin için gırtlaklarını yırtacak -
lar. Aldırma. işine bak; 

Kıvırcık saçlı tamame.n değişmişti: 
- Bu ravund o kadar muvaffak ola-

1 madım, dedi. Fakat şimdi seyret. Kork 
• muyorum artık! 

Esmer vücutlu boksör, kö§esinden 
ilerliyerek ringin ortasına gelmiş bu • 
lunan kıvırcık saçlıya bir sol vurmak is 
tcdi. Kıvırcık saçlı bunu ustalıkla çe -
lerek ken!disi atıldı. 
• Bu suretle kıvırcık saçlının çaktığı 
yumruğun çıkardığı &es, bütün salon 
içerisinde inledi. Esmer vücutlu bok -
sör sallandı. Dizleri kesildi. Tutuna· 
cak bir yer aradı. Bulamadı. Yeniden 
sallan'dı. Gözleri cam gibi parlamağa 

başladı. Kıvırcık saçlı boksöre doğru 

bakıyordu, fakat onu göremedi. 
Seyirciler, kan gören aç arslanlar gi 

bi haykmımağa baıladılar. Bu, ne bir 
takdir, ne de tahkir mahiyctindcyldi. 

Sadece vah§i bir gökreyiş 1 
Kıvırcık saçlı yarım adım geri çekil 

di, hesapladı ve rakibinin üzerine bü -
tün gücü ile bir kere daha saldıı1dı. 

Yumruğu, havayı hızla biçerek tok 
bir gürültü ile esmer vücutlunun çenesin 

de durdu ve esmer vücutlu tabanca ile 
vurulmuş gibi yere düştü. 

Esmer vücudunun nakavt ile mağ -
lubiyetini ilan eden sayının sayılma • 
sı ldaha bitmeden, kıvırcık saçlı boksör 
köşesinde sevincinden zıplıyordu. Me -
neceri ile muavini ayni neşeyle birbirle
rini ilci nişanlı gibi kucakladılar. Seyir 
tiler çılgına dönmüşler, yerleri tekme -
Iiyor, ıslık çalıyor ellerini havada oy
natıyorlardı. Kıvırcık saçlı bunlara mu 
kabele ederken gözlerinide sevinç yaş
ları görülüyordu. 

Alkışlayan seyirciler arasında, me -
neceri ile muavininin peşi sıra geçti. 

Giyinme odasına geldiler. 
Kıvırcık saçlı boksör, şimdi masaj 

masası üzerine sırt üstü w:annuş ve 
gözleri tavana dikili olduğu halde, me
nccerinden ağır ağır şunları sordu. 

- Tuhaf şey, diyordu, rakibimin 
mideme doğru hücumunıdan niçin vaz
geçtığini hala anlayamadım. 

- Yok canım. Anlayamadın mı? 
- Hayır. Fakat biliyor musun ki, 

eğer o şekilde yumruk atmakta devam 
etseydi, beni nakavt eiderdi? 

Menecer, kıvırcık saçlı boksörün u
zandığı masaya yaklaştı, onun krvır -
cık saçlarını, bir baba §efkatiyle okşa -
dıktan sonra. : 

- Ben bilmem de kim bilir çocu -
ğum, dedi. Hani ilk ravuntJarda ben, 
bir aralık rakibinin yanına gidip onun 
eldivenlerini muayene etmemiş miy • 
dim. Bu hareketi neden yaptım biliyor 
musun? Asıl n.aksadım, onun eldiven -
lcrini muayene etmek değildi. Kolları· 
nı ıda muayene etmek istememiştim. Bil 
tiin istediğim, onun kulağına bir şey 
fısıldamak, ona bir şey söylemekti. 

- Ona bir şey söylemek mi? 
- Evet, ona Eıenin kalbine dikkat et 

mesini, kalbine bir yumruk vurup seni 
öldürdüğü takdirde, daha geçenlerde 
bir diğer boksörü ayni şekilde ring üze
rine öldürmesinden sonra, bu hadisenin 
kendisi için iyi netice vermiyeceğini 

hatırlatıverdim... Anlıyorsun ya., 

Dünya gazetelerJ-;;I 
den havadisler 

* * AVUSTURYADA: 

Hltlercl otuz Alman 
tevkif edlldi 

Deyli Ekspres gazeteoinde okundu • 
ğuna göre, Hitlerci Almanların AVU$· 
turyada'J9 harekatına büyük sekte vu -
rulmuştur. 

Otu... Hitlercı Alman tevkif edilmiş 
bulunuyor. Gayri kanuni surette tcşek 
kül etmiş Hitlerci cemiyetlere ait plan
lar keşfedilmiştir. Bunlardan bazıları 
şifrelidir. Henüz deşifre edilmemiştir. 

Söylenildiğine göre Hitlerciler, Vi -
yana'daki Alman sefaretini de yakacak 
ve sonra kabahati komünistler üzerine 
yüklcyeceklermiş. 

Tayms gazetesinin Viyana muhabi -
ri, Viyanadaki Alman sefiri Fon Papc
nin Berline gitmesini de bu hadiselerle 
alalfıadar gösteriyor. 

Fon Papenin, Viyanada Hitlercilerin 
başına gelenler hakkında hükumeti ile 
istişarede bulunması mühtemeldir. 

Hitlercilere ait vesikalar arasında 

Alman manevralanrun yapıldığı :za
manlarda tatbik edilmesi lazım gelen 
bir plan da bulunduğu anlaşılmqkta -
dır. 

Bu plana göre, Avusturya - Alman 
hududları boyunca yapılan manevrala
rın bir an içinde ciddi bir askeri hare • 
kete çevrilerek Avusturya bükfimetinin 
dütürülmesi düşünülüyormuş. 

ROMANYADA: 

Yahudi aleyh tan emirnameleri &eri 
atmak mümkün olacak mı? 

Romanyadaki Yahudilere iyi mua .. 
mele edilmesi hakkında "Dünya yahu -
di kongresi,, nin alelacele Milletler Ce
miyetine verdiği istida üzerine henüz 
bir karar alınmamıştır. 

İngiltere hariciye nazırı Eden, Ro • 
manya mümessili Miçesku ile görüş • 
müş ve anlaşıldığına göre, İngiltere hü 
kumcti ekalliyetlere iyi muamele cldil
mesl hususuna verdiil ehemmiyet ken

disine teba rüz ettirilmiştir. 
Bu mesele üzerinde Romanya hüku

metinin noktai nazarı değişmemekle be 
raber, Romanya murahhası vafiyetten 
hükfimetini haberdar ctmeğe razı ol • 
muştur. 

Maksat, Romanyada çıkarılmakta bu 
lunan Yahudi aleyhtan emirnameleri 
üç ay kadar geriye atmanın mümkün 
olup olmıyacağını anlatmaktır, .(Ta • 
msden). 

YUNANiSTAN DA: 
Lord Bayrunun yeni bir el y,azısı 

bulundu 

Tayms gazetesinde okunlduğuna na• 
zaran meşhur İngiliz şairi Lord Bayro· 
nun doğduğu tarihin 150 inci yıldö -
nümü münasebetiyle, Yunan profesör· 
]erinden Sokrat Kufeas Atina Akadc ' 
misini şayanı dikkat bir keşiften haber 
dar etmiştir. Yunanlı profesör, tngiliı 
şairinin meşhur manzum cseri ''Child 
Harold,, un müsvcd!delerinden blrinifı 

milli kütüphanede bulunduf unu bildi' 
mcktcdir. 

Bu kliğıdm arka tarafında, Lord Ba)"' 

ronun kendi el yazısı ile, Delfde bit 
köyün evsafı kaydedilmiştir. Yüztar•' 
fında da yine kendisi tarafından müte' 
addit tashihler geçirmiş bir pir &ör-Ol 
mektcdir. 

ingıliz şairine ait bu müsveddcııiSl 
Yunan kütüphanesine nasıl geldiği ? 
rak uyandırma~adır. Kenarında §ÖYıe 
bir yazı var: 

" Bu müsvedde, Lord Bayronun ıı•· 
raretli tak!dir&arlarından, Kladasa pi ' 
rin hemşiresi Ogusta Ley tarafınd•" 
verilmiştir.,, 

Yine bir kenarda da şu satırlar ı6 • 
rülmektedir: 

" Layemut §air Lord Bayrun urJ : 
fından yazılmış ve bana kız karde~ 
muhterem madam Ley tarafından 18~1• 
senesi hazirar.ının ı 6 smde hediye cd• 

miştir.,, ..tAe 
Klaı:las denilen zatın bir müs~, 

kolleksiyonu meraklısı olduğu antaf'1 
maktadır, " 

ITALYADA: .. 
Habeıiıtana yapılan silah ve pınut 

kaçakçılığı ,oıı 

İtalyan müstemle'Jsat nezaretini~ıı,U 
zamanlarda Habeıistan etrafında 



Kral aileleri: 1 
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AVRUPA'NIN 

KAYNAT ASI 
Bir çok memleketlere 
yetiştiren bir saray: 

hag sarayı 

kraliçe 
Kopen-

Soıı yıllarda vo .!\on uylarda krnl, 
prens ve prenseslerin dilyii>ıU eksik 
olm.ayor: 

l11giliz kralı 8 i nci Edvard'ın tah -
tından vazgeçip sabık ·Bayan Simp
sonla evlenmesi geçen senenin tarihin
de en mühim had isesi g "bi idi; tarih
de de tabıi bii.yiik bir yer alaoak. 

Tabaası için kor
:-:unr- bir çar olan 

ılcinci Nikola Ko
penhag sarayrnda-
1.:i yaz toplantıla

rında yeğenlerinin. 

eğlencesi olurdu. 
Sonradan biri Da-
11im.ark.a kralı, di
ğeri lngili.z kralı 

olan yeğenleri o
•ıwıla so/rada şa
'·alaşırlar, kendisi
ni kı::d~rmaktan 

:eııl• alırlardı . 

dp bir sahan götürmüştü. Bu sahan
daki yemek Bakingam sarayındaki -
leri merakta bırakmıştr. 

Ertesi gün sabah kahvaltısında, 
Kopcnhagdan gelen yemek, sofraya 
konmuştu. İngiliz kralı sahandan çı
kan nefis kokuya dayanamadı , tuttu 
kapağını açtı. Açar açmaz da; 

- A! "Ölebröd!" diye haykırdı. 
"Ölebröd,. denilen şey Danimarka

da her köylünün sabahları yediği 
milli kahvaltısıdır. Bu, biraya ıslatıl
mış ekmekten ibarettir ve ısıtılıp sı
cak sıcak yenir. 

Onuncu Kristiyan ile beşinci Cor -
cun büyükbabalan olan dokuzuncu 

1 

Ondan sonra, bugün Hollanda sara: 
yına yine bir prenses getiren vcliaht 
Jıtli.ananın esk"i Alman prenslerinden 
Bernard ile evlenmesi yine geçen se
ne olmuştu. Ondan sonraki evlenme
ler arasında daha geçcnlcrdc'T.-i Yunan 
1:cliahti PavlCiıin ve birklıç gün evvel 
Mısır icralı Farıik'ım diiğünlcrini sa
Yabiliriz. Kristiyanm sarayında her sabah "ö- ' 

l"a/hJıd.a da Anıavud ·kralı Zog'un 
Maoar prenseslerinden Jeraldüı ile 
cvle11cccği kararla§tınldı. 

Avrupada.ki kral aileleri, araların
da ]cız alıp vererek biribirleriyle çok 
yakından hısım akraba olmuşlardır. 

Saray düğünlerinin böyle 811: Stk gö
rüldüğü bıı günlerde, yaktn tarilıe k"(l
clar :A vnLpmmı ba.5lıca memleketlerin
deki saray ailelerini ve onumn mnce
raUırını bir sıra yazı halinde naklet
meyi /ayd,(ılı bulduk. 

Bu yazılarda hem bugün yaşayan 
tari'ı i biitiin canlılığı ile bıılacalcswı::, 
hem srırayUırm duvarları arkasmda 
e::eldeı:be'ri dönen cııtrikaları okuya
C<ı1csuıız. 

A vnuPA veliahtlcrine prenses, 
prenseslerine prens yetiştiren 

bir saray varsa o da Kopenhag s~ra
Yıdır •••• 

Bugünkü Danimarka kralı onuncu 
~tistiyan ile ölen İngiliz kralı beşin
e~ George (Corc) kardeş çocukları i
diler. Kristiyan son defa olarak Lon
dra sarayına gittiği zaman uşağı. o
rıun1a beraber saraya üstü kapalı ga-

lebröd,, yenirdi. ccAvrupanın kayna -
tasr,, adı verj]en dokuzuncu Kristiyan 
her yaz muhtelif krallıklardaki kızla.-
rmı, torunlarını toplar, Kopenhagdaki 
şatosunda hepsine bir oda verirdi. Bu 
odaların kapısına sadece birer kart • 
vizit iğnelerdi. Bu suretle kapılarda: 

Rusya imparatoru, İngiliz kralı, Yu
nan kralı ilah. okunurdu. 

Kopenhag sarayındaki bu yaz top
lantılarında Danimarka kralının bir 
araya gelen kızları, kızlarının kızlan 
ve oğulları elliyi bulurdu ... 

Kopenha.g sarayındaki "ölebröd., 
sofrası başında toplananların bazrla.
rını şöyle bir gözden geçirelim: 

Dokuzuncu kristiyanm kızlarından 
Da.ğmer ile evlenmiş olan Rus pren
si üçüncü Aleksandr; o zaman henüz 
veliaht bulunan, sonradan çar olacak 

olan ikinci Nikola; Danimarka pren
sesi Aleksandr ile evlenmiş olan İn
giliz kralı yedinci Edvard: o zaman 
henüz prens bulunanlardan Yunan 

kralı Konstantin, bugünkü kral Yor
gi, Norveç kralı Haakon, Danimarka 
kralı 8 inci Frederik ve tsve~ kralr 

beşinci Gustav. 

~ere ile bir müzakereye başlamağa pek • Kral Krisliyanla yine kardE'Ş ço • 
'-telrU oldukları haber verilmektedir. cukları olan Alman imparatoru Vil-

İtalyanlar, bilhassa Habeşistana ya- helm de bazan bu sofraya iştirak eder-
l>~lan silah ve gümüş ltaçakçılığına ma· di. Fakat onu sofradakiler pek iyi 
llı 0lrnak istemek,tedirler. karı:ıılamazlardı. Çünkü, ç,ok muh~ 

ı • ~ fad 
t' talyan gizli memurları, Habeşistana §em bir adamdı. Bilhassa so r a 

1 
•r.cn bir çolt Tüfek ve mak:neli tüfek- bulunan çocuklar ve genç prensler o

ld~;? .ı~giliz - Mısır Sudanından gel - nun gelmesinden çok sıkılırlardı. 
nı.nı ıddia etmektedirler. Bu yaz toplantılarında bazan genç 

le . ~ silahlar, hududtan pnmuk balye- prens Jan bulunurdu. Jan Danimarka 
tı ıç . . ta crısınde Habcşistana sokulmak - prensesi Maryanın kardeşidir .ve son: 

~ Ynı.ıı. (Deyli Expresden) ra Giz dükü ismini almıştır. Yıne aynı 
Usy ADA. toplantılarda bugünkü Kent . Düşesi 
iki ·· • 1'lainanın ha.bası Yunan prensı (Yu -

Yuz gizli polise ni,.an verildi d t :tyy ~ nan kralının amcası) Nikolaya a e-
tarafoskovada 200 gizli polis, Kalinin sadüf olunurdu: 

bunı::an kabul edilmiştir. Kalinin Biraz evvel bahsettiğimiz müstak-
casuaı • Sovyet Rusya aleyhine çalışan ali da 
kif darı ve suiknstçileri ta'kJp ve tev • bel İngiliz ve Danimarka kr arı 

c en e · . tabii "Ölcbröd,, sofralarında daima 
lc:r vcrrniş~i2'1 muhafızlar olarak nişan bulunanlurdandı. Bu iki kardeş ço -

41.,ı_ cukları eofrnnın en büyük neşesini 
··~:~"~ndrof iı:inıli bir gizli polis, teşkil ederdi. İşleri güçleri bütiln Rus
Şaf1r bird yrak,, ve "Lenin,, adlı iki ni- lann ödUnU koparan çar amca.lan ile 
de Alek en almıştır. Son ldört hafta için ı şakP. 1aşmnk \'e onu arasrra hrndır -
t sandrof ot ik' k' . ı. (lleyr uz ı ışı yakalamış maktı .... 

1 F;xpresten). (Devam ediyor.) 

1940 Deniz harbi ..... -..... -..................... ____ _ 
Çinden atılan 

toplar 
Avrupa denizi erine 
dUşüyormu idi? 

Yarın düşmana karşı yürümek lazım
gelirse, Fransız filosu, harp safı olarak 
ancak otuz beşer bin tonluk iki gemisi
ni ortaya çıkaracaktı. 

Bunlar, denize indirilip tecrübeleri 
daha yeni yapılmış olan "'Jan Bar,, ile 
"Rişliyö,. idi. ( 1) 

Bunların karşısında, İtalyanların 

"Vittorio Veneto,, ile ••Littario,, sı var 
dı. Bunların ikisi de Fransızlarınkirlden 
bir seneye yakın bir zaman sonra tez
gaha konmuştu, fakat bugün ilcisi de 
denizde vazife almış bulunuyordu. 

Bunlardan başka, Fransız donanma
sının karşısında İtalyanın en son ola • 
rak yaptırdığı kardeş gemiler vardır: 
"Roma., ile "imperio,, bunlar da gel • 
mişler, amiral Rivellinin filosu ile bir
leşmişlerdi. 

Düşman gemilerinde mecmuu otuz 
iki topa k,arşı Fransanın on altı topu 
vardı. 

Torpitolar, torpito muhripleri, kru
vazörler, hafif gemiler uzun müddet 
Fransanın tek deniz silahını teşkil et • 
mişti. Fakat sonra bugün karşısında 

bulunan bu düşman gemileri onların 
süratinc ve sayısına yetişmişti. 

Fransa,Tunus ve Set limanlarından 

yapacağı naldiyatı muhafazaya kırk se 
kiz yeni tahtelbahir tahsis etmişti. Bu
na mukabil İtalya yüz altmış tahtelba
hir çıkarmıştır . 

Bunun yetmiş beşinin fc1aliyet saha
sı Fransızların~ndcn daha genişti. 

Uçan gemiler 
Fransanın uçan gemilerinin her birin 

de on iki mitralyöz ve 37 lik iki top var 
• dı. 120 şer tondular. 

Bahriye kurmay başkanı bu deniz 
tayyarelerindcn alelacele bir çok yapıl 
masını emretmişti. Fakat bunlar bugün 
Akdenizdeki muhafaza ve keşif vazife
sini kafi derecede temin edemiyordu. 

Mülazım Bernatid,. dalgıç gibi giyin
miıti: Ayaklarında uzun çizmeler, üze
rinde su geçmez bir muıamba, ba~ında 
~ulaklarına kadar inen bir başlık var -
dı. 

Mülazim, tahtelbahirin kulesinden 
dışarı çıkarak: 

- Tamam, kumandan! diye bağır -
dı. Fakat, zararsız kurtulmadık. Direk 

lerden biri kın1'dı. 
Rallik telsiz memuru ile konuştuğu 

boruya ağzını yaklaştırarak seslendi: 
- Sız misiniz, Tangi? Anten dışarda 

dinlemeğe başlayın •. 
Radyo dalgalarından ne haber geli-

yordu? 
Roma ile Berlin Japonyarun hareke-

tinden istifade ediyorlar ıruyW? 
Guamdan, Hong Kongdan atılan top 

tar Şimal denizine, Atlas okyanusuna, 
.. Utin denizine,, düşüyor muydu? 

Fransız filosu, kendisinden ne ka -
dar mükemmel olursa olsun, vazifesini 
yapacaktı. Bahriye tarihinde bir çok 
misaller vardır ki, kıymet adede galip 

gelir. 
BITTl 

(1) Acaba Franıanm §U ihtiyar "Pro 
vcns., zırhbııo tarihte hala filo anım
da bulunacak mı? 

POLiSTE 

Bir yaralama, bir tehdit 
Karagümrükte oturan Ayşe ile da

madı İhsan Kn.sımpaşada bir ahbap. 
lnrını ziyarete gitmişlerdir. Dönerler
ken önlerini Beşiktaşlı Sadullah kes
miş, eski bir meseleden do1ayı ikisi
ni de ustura ile ellerinden yaralamı§
tır. Sadullah yakalanmı3tır. 

Bundan başka Taksimde oturan 27 
yaşında Yervant da eski nişanlısı 

Fransuvanın evinde rakı içerken ara
larında kavga çıkmış, bıçakla kızın 

üzerine atılmış, ölümle tehdit etmiş
tir. 

lK1 OTOMOBİL ÇARPIŞTI -
Saylav Bay Recep Zühtüye ait 767 
numaralı otomobil ile Sokoni Vakom 
gaz kumpanyasına ait 425 numaralı 
otomobil evvelki gece Galata.sarayda. 
çarpışmış?ardır. Heri ki otomibilin ön 
taiafları hasare uğramıştır. 

KA.ı.'\IYON LAST1G1Nt Ş1ŞtR1R
KEN - Orta.köy nakliye şirketi §O • 

Ş 'U B 1\ T 1938 

Resinıli Dünya 

Mısır 1.."Talı Majeste Farııkım ev1enme merasimine aid fotoğrafların gelmesi 
devaııı etmektedir. YuJ..-anki r esim Kral ve 1 rali_çenhı diiğün giinu alm-

mı§tır. 

r 

K1z mı erkek mi aoğuraoağı giin1cr denberi :1;(>nU§1ılan Ho'lla7Ula veli.ahdi 
dün haber verdiğimiz gibi th kız çoculc dünyaya getirmiştir. resimde 
veliaht prenses Jülwna ile kocasının yeni bir resimlerini görüyorsunuz. 

Senayı birliği toplanhsı 
1smnbnl Sımayi Birliğinden: Bir

lik nizamnamesinin 12 vo 14 Uncu 
maddeleri hUkmUne göre heyeti u
mumiye adlyen içtima edeceğinden 
11 - 2 - 938 cuma gllnil saat 15,30 da 
Birlik Azasının teşrifleri rica olu-
nur. RUZNAME: 

ı - 937 senesi mesai raporu, 
2 - 937 senesi blUmçosu, 
3 - 938 biltçesl, 
.f -Yeni idare heyeti intibahı. 

förlcrinden Veli dün Cemilin garajın
da bir kamyonun lastiğini şişirlrken 
lastik olduğu yerden fırlamış, Velinin 
kollarını kırmıştır. Şoför Veli baygın 
bir halde Beyoğlu hastahanesine kal
dırılmıştır' 

Para borsasında 
lı;tanbul borsasında muameleler yi

ne durgun geçmektedir. Dün birinci 
tertip Türk borcu tahvilleri 19 dan, 
muamele görmüş, ikinci tertip Türk 
borcu tahvilleri üzerine hiç bir mua

mele olmamıştır. Bundan başka Sivas 
Erzurum tahvilleri 95 den, Aslan çi
mento tahvilleri 10.30 dan muamele 
görmüş, bir İngiliz lirasına Merkez 
Bankası tarafından 630 kuruş tesbit 
edilmiştir. 

Yine dlln Londradan gelen telgrafta 
bir ntgiliz lirasına 152.95 frank tesbit 

edildiği gibi bir dolarm 501127 den 

muamele gördüğü bildirilmi§tir, 
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ÇOCUKLARI 

Yazan: 

Ferenç Körmedin 

Çeviren: 

Vahdet GUI tekin 
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SAF HAYAT 

İçinde birdenbire tuhaf bir his duy
du: 

"- Beni aldattılar!,, dedi ve gün
lerden sonra aklına tekrar Eva gel
di: O kıp kırmızı yüzü, o koca koca 
kollan, o kırma kırma entarisi, o tat
lı sesi hatırasında canlandı. 

"- O da beni aldattı!,, 
Göz yaelarını tutamıyacağmı an

lAdı. Eva nereye gitti diye sormak 
lateyordu. Fakat vakit kalmadı, tehli
keyı ve vaziyetin nazikliğini ruıla

yan annesi birdenbire: 
- Hadi çocuklar, dedi, Lina "tey

ı.e,,yle beraber gidin ellerinizi yıkayın. 
Milrebblye annelerinin sözünü kes-

ti: 
- H2311", Bayan Tante Llna değil. 

bana Fraulcin Thamm desinler. 
Çocuklar kalktılar banyo odasına 

gittiler. Fraulein Thamm sabunu ça
bucak ve iyice köpürtüyor, tırnak fır
çasını, havluyu güzel kullanıyor. Son
ra musluktan akan suyu göstererek, 
alamancada suya Wasser, sabuna 
Seif e, banyo odasina Badezimmer 
C!endiğinl söyleyor. 

Fraulein bunların hepsini gösterir
ken, sanki kilise earkısı söyleyormuş 
gibi sesini yükseltip alçaltıyordu. Pek 
de zor bir şey değil bu alamanca. 
Sonra kadm, sol gözUnü kapayor, ba
gını sol tarafa doğru kaldırıyor ve he
men hemen hece hece a1amanca bir 
oiir okuyordu. Güzel, alaka verici bir 
eey ama, ne dediğini anlamalı ki. 
Bunların hepsi o kadar fena bir eey 
değil; fakat şimdi gidelim ikindi kah
valtısı edelim. 

Lin& Thamm mahir, çalı§kan, iyi 
niyetli ve bilhassa gayretli bir mU -
rebbiye idi: bununla beraber. Hege
düslerde ~k fazla kalamadı. Çocuk • 
larla dost olması çok çabuk oldu a.. 
ma, Uzerlerinde h8.klm olması o nis
bette zor oldu. Bilhassa Paula'nm tı
ı.erinde. György mlirebbiyeye kar31 
sükutla, fakat eiddetıi bir mukave -
mette bulunuyor, en §lddctli mUnaka.
plar bu suretle hiç olmazsa bir ta • 
raftan kapanıyor ve çocuk mürebbi
yeyi, Paula'yı ve a1amanca eersinl o
rada bırakakoyup gidiyordu. Meth 
de, um de onun için birdi. 

Paula'ya gelince, mesele bamba3ka 
idi. Sanki dilsiz gibi idi o. İlk gün, 
seyahat dönü§ilnUn gürUltUsü arasm
daı Evanın yokluğunu hiç hissetme
mi1ti. Fakat sonra, bütün bu yenilik
ler artık onu nlakad:ı.r etmemeye baş
layınca içinde her eeY deği§ti. Kendi
sinde vahşi bir aksülamel hissetiyor, 
etraf mdaki her eeydcn Eva.'nm inti
kamını almak isteyordu. Her eeyden, 
bilhassa en mastim kimseden: Madma
lel Thomm'dan. 

Çocuk, kendi kendine söyleniyor, 
öfkeleniyor, bir şey soruldı.:.ğu zaman 
cevap vermiyordu. Bazan da durup 
Clururken ağlamağa baelayordu; fa
kat eskisi gibi öyle sessiz sessiz değil, 
bağıra bağıra, avaz avaz. 

Sonra, muhtelif §eylerin atamanca 
isimlerini birinin yerine ötekini söy
leyerek değiştiriyor, zavallı Fraulein 
Thamm'ı deli ediyordu. Kadın: 

- Bu Allahın belası çocuktan bık
tım artık! diye b:ıf;rırıp odadan fırla.
yordu. 

Fakat Paula bunu da klfl görmi
yordu. BirgUn öğrendi ki bu halden 
babasının çok canı sıkılıyormuş, an • 
nesi de bunun bir hastalık olmasından 
korkuyormuş. O znman çocuk karnı 
ağrıyormuş gibi yapm:ığa, sokakta 
dola3ırken yere dü3m"ye, kalkıp diz
lerini oğuşturmağa başladı; sokakta 
elinden annesinin bile tutmasına mü
saade etmiyordu. 

Bu hal böyle haftalarca devam et
ti. Annesi UzUlUp duruyordu, babası 
öfkeleniyor, Fraulein Thamm çıldırır 
gıöl oluyordu. Paula.'yı baba.sına şi -
klyet ediyor, mUtemadiyen eine aı-
1.erh4rlestc Bestrafııng (çok şiddetli 
bir ceza) isteyordu. 

Bir a.k§a.m, vaziyet artık tahammül 

edilmez bir hale gelmisti; ne • tatlı 
söz para ediyordu, ne acı söz. Paula 
mürebbiyenin ceza olsun diye koy -
duğu kÖ§ode uluya uluya ağlayordu •. 
Babası birdenbire masadan kalktı, oğ
luna sert bir sesle kısaca: 

- Hadi git odana. bakayım, Paula! 
dedi. 

Sonra elindeki havluyu iskemlenin 
arkalığına bıraktı. Çocuğun amıesi. 

birdenbire rengi atarak: 
- Ne yapacağın? diye sordu. 
Babası bir tek kelime ile açıkça ce

vap verdi: 
- Döveceğim! 
Onun da yUzU sapsan kesilmişti. 

~cuğun annesi de ayağa kalktı: 
( Ar~'!1 oor.) 

Kısa Haberler J 
• JZMIHVE Enise isminde bir kndın 

bir hntında üç erkek çocuk doiturnıuştur. 
Çocukl:ırın üçü de sıhhattcdir. 

• EGEDE~J7.l'inde fırtına haşlamış, A· 
dolara giden bir Yunan gümrük motörO 
Karaburun iskelesine sıAınmak mecburi
yetinde kalmıştır. 

• PATJ,A \'ICI MADDELER dolu bir kam 
yon 1zmlrde tramvayla çarpışmış, araba· 
yı hattım çıkarmıştır. h'i bir tesadüf neti
cesi olarak kamyondııki maddeler iştiııl 
etmemiştir. 

• NAFİA VEKiLİ Ali Çellnkaya dOn 
Atatürke tazimlerini arzeımek fiıere Yalo· 
vaya gitmiştir. 

• ŞEHIJUılECLISt bugOn öAleden sonra 
şubat devresi toplnnhlıınna başlayacak· 

tır. 
• ZEHIRJ.t GAZ'lıırdan şehri korumak 

maksndlle temizlik amelesinin de bu hu
susta bilgi edinmesi icin hazırlıklar yapıl· 
maktadır. Her kozadan 20 kişi seçilecek 
ve bunlar kur&a tabi tululacakJıırdır. 

• SlRKECt YOLCU .SAT.ONU önümüz
deki 'J)a:z:ırtcsl Aünil ncılncaktır. Ayni Rlln 
aıılonun l}nOndekl sundurmanın açılma 

merasimi yııpılacnklır. 
• KONTROLÖR )"ellştlrmek llzere An· 

karada 15 şubatta bir kurs açılacak
tır. Kursta hububat, portakal ve di~er 
ihraç maddelerimize mahsus dersler veri· 
lecekllr. 

• JSVICRE • TÜRKİYE arasıni:lakf yeni 
mllınkereler çarşamba snnn b:ı~lıyacaktır. 

• l::MN1\'ET UMUM l\ICDORU Şükrü 
birkaç gündenberi şehrimizde bulunuyor
du. Dlln akşam Ankar.ıyn gllmiştir. 

DURSA elektrik şirketi hükQmel tara
fından satın alınacaklır. Şirket tesisatı 

0

f· 
çln hfr huçuk rnil)'On lira istemektedir. 

• İZMIR Palamutçulnrı, yeni palamut nl 
z:ımnnmeslnln jşlerl durdurduğunu iddia 
ederek lktlsat vcktıletine müracaatte bu· 
lunmuşlnrdır. 

• DAHiLiYE \"EKAI.ETI İstanbul bele· 
dl)·eıılne glinderdiğl bir emirde pazar yer· 
)erinde satılan gıda maddelerinin maliyet 
fiyallıınnın öArenilerek bir liste halinde 
bildirilmesini istemiştir. 

• Üçünc.Jl UMUMi l'ılOFETI'fŞ Tahsin 
Uzer dün akşamki ekspresle tedavi olun· 
mıık Ozere Avnıpaya gitmiştir. 

• EŞEK'lerln belediye hudutları dahi
linde yük taşımaları ,.e dolıışmalan bu· 
günden itlbnren bütün kazalarda menolun
muştur. 

• EKMEK meselesi hnkkında görüşmek 
nzere fırıncı ve ddirmencllerden mürek 
kep bir heyet yakında Ankara)'a caArıla· 
cakıır. .. 

• YENICAMI l\IEYDANI'nın açılma!ı f. 
çin yapılacak lstlmlAklere dün başlanmış
tır. 

• Taksim BAHCE'sinin umumt kısmın
dan önümüzdeki sene duhuliy~ ahnmıya
caktır. 

• SANAYİ DfRLf CI umumi toplantısı, 
ekseriyet olmadığınd:ın dün y:ıpılamnmış· 
tır. Toplnntı 15 şuhata kalmıştır. 

• TE?-.7.II.ATI.I Bil.ET ile se)'llhat eden 
tren yolcuları yataklı vagona geçmek is· 
tedikleri takdirde yı1zde 12,5 miktarında 
fnzla bir pora vereceklerdir. Şimdiye ka· 
dar yüzde 25 nlını)ordu. 

RlRALTK EV VE DÜKKAN 
Tfo;Jktaı Vakıf Akar.tar idaresinden: 
Beşiktnşla Akaretlerde 15, 26, mükerrer 

26, 29, 33, 45 numaralı evlerle 20, 28, 43, 
mımnrnh dükkAnlar açık artırma surclilc 
kiraya vcrileceAinden isteklilerin 10 şubat 
938 perşenbc günil saat on üçe kadar Be· 
şlktaşta Akaretlerde 54 numnnıda müte
velli kaym:ıknmh~ınn müracaat etmeleri. 

(24473) 

ZAl'I 
ts. !. gümrilAünrten aldı~ım 3/64 ~yı 

27 • ı 1 - 936 stfinlii aynb ot makbuzunu 
kaybettim. Yenisini alacn~ımdan hükmü 
olmadığını ilı1n ederim. ,(24503), 

Kaçırılan; öldürüldü, mü sağ mı ? l 

Kaybolan General!? 
Pari8teki "Beyaz Rus Askert Teşkl
Jah,, reisi Millerin izi üzerinde ..•••• 

Yazan: AHred Oerlgk Tefrika Numarası: so 

Skoblinin ikiyüzlülüğü!? .•• 
Miller kaçırıldıktan sonra kaçanın oynadığı roller anlatılırken 

Krensklnln ndı ortaya atılıyor ..... 
Gcncrnl M1llcrin kııçrrılmn ı 

cahklkııtıııa l'arf to do,·am ccll
lcrck, bu arada muganniye Plo· 
'\içkaynnuı koca ı firari Gene
ral Skobllnln lldyüzllllUklc baş
ka \•aknlnrda rol oynaması cep
hesinden, tııbkiknt ilerletiliyor: 

Skobllnln lklyUzlll rolüne aıt ol
mak Uzerc; araştırmaların bu safha
sında, son derecede kendine mahsus 
safhalara nUfuz, imkA.n sabasına gi
riyor. Miller vakasının tahkikatı es
nasında, Skoblln vakasının tahkika
tı esnasında, Londrnya uzanan ve o· 
radan dn, birkaç ay evvel, kızıl or
duyu sevkcden bazı kumandanların 
lrnfile halinde -..·urttiup öldllrUldUk
lerl Moskovn bnpishnnelerlntn kiler 
mahzenlerine bağlanan tpuclarına 

temns ediliyor. Ecnebi mem1eket1e· 
rindekl Sovyet asker! mUmesslllerl
nl ve Sovyet diplomatlarını göz hap· 
si altında \utmak vazife olarak ken-, 
dllerine verllen o ajanlara, "Mosko-
''anın gözil" deniliyor. Tabıt b6yle 
ajanlar, tallmat verlcllerlne. Sovyet
lcrln marnzt emnlyetslzllklerlntn ta
lep şeklinde istediği şe)1 vermeğe 

mecburdurlar! 
1936 yazında General Skoblln 

Londraya gitmiştir; gene, husust sl
ynst ebemmlyeU şimdi her tUrlU te
reddüt haricinde bent olan o "kon
ser seyahatleri" dolayıslle! Ve şim
di, bu Skoblln\n Londradan Soyyet
lero sıkı sıkıya bağlanan oradaki 
bir Rus mUlteclsl vasıtasiyle, gizli 
ynzı fle yazılmış bir maınmat verme 
hizmeti görclUğU katlyetle anlaşılı· 

yor. 
Fakat yalnız bunu yapmakla. kal

mamıştır. 1936 yılında, Londradakl 
Sovyet sefaretinde ntaşemlliter, car
lık hassa mUldzlmllğlnden kızıl Rus
yanm en UstUn riltbe taşıyıcılarından 
biri haline getirilen Sovyet ~la.reşn
h Tutınçevskl'nln yakın bir dostu o
lan General Putnaydr. Putnay ve 
karısı, lnglllz sosyetesine takdim e
dilerek girebilmek fmkdnını temin 
etmişlerdi. 

Londrada bir polltlka salonu var
dır; bu slyast salonu, eski tskoc l'ı-

smerlnden bol para harcar zengin bir 
kadın, kendi evinde kurmuştur. Ai
lesi cerci tngllterentn muhafazakt\.r 
partisine mensupsa da, kendisi, bol· 
şevlk diplomasisiyle de temnsr mu
hafaza eder. Putna allesl, bu salon
da sık sık g6rUIUyordu. Muhtelif 
dostlar delft.letlyle, yolunu bularak, 
Skoblln de, oraya ayak bastı. Put
nny ne Skobllnfn, Londradakl bu si
yaset mahfilinde rastladıkları mu· 
hakkaktır. Ayni 1936 yılında Sov
yet Mareşalı TuhaceYskl, Paristey
dl .... 

Şimdi vaziyetler arasındaki alft.
kayı anlamak tein, vnkalarm cere
yanını takip etmek gerektir. Skobll
nln Londrada bulunuşundan kızıl a
taşemlliter Putna He karşılaşışındtı.n 
blrkac hafta sonra Putna, Moskova· 
ya ehemmiyetli askeri milzakerelere 
çağırıldı. liarok~tlnden 2 giln sonra 
da, Londrndakl evi GPU ajanları ta
rafından arandt, bunlar hususi kft.
ğıtlarla doldurdukları 2 bavulu Mos 
kovaya g6turdUler. Kocasile Mosko· 
vnda buluşmak isteyen, fakat önce 
Varşovadakl tanıdıklarını ziyaret e
den Madam Putna, orada bir telgraf 
aldı. "Derhal Moskoyaya hareket 
ediniz, kocanız ağır surette hasta
landı .. mealinde .. 

Bu telgraf geldiği zaman, Putna 
Moskova hapishanesinde oturuyor -
du. tngillz sosyetesi, ancak biraz 
sonra Putna vaknsı karşısında he -
yecanlanmağa. başladı .• Tevkif, res .. 

Muganniye Plcviçlxıyanın 'kocası fi· 
rari ycııcral NikoU:ıy Skobfüı. 

men tebliğ olununca.! 
10 ay mUddctle Putnndan bir ses 

çıkmadı; tA bir haber aksedlnceye 
kadar. Bu haber, General Putnanın, 
bir fcsatçılığa iştirakten dolayı, vu
rulup öldUrüldUğU şeklindeydi... ıııa
reşal Tuhncevskl ile beraber .. 

Skoblln ":Moskovanın gözll" mUy
dU? 

Vazlyetl bolşevlkler, ş6yle izah e
diyorlar; Putna ve Tuhaçevskl, ha
rt~te Sovyet Dtrltğlntn d\lşmanlarlte 
rabıta te ıs etmt ıer ı. Tu11açe 
Pnriste knldı~-ı sırada, hatta. Uus 
mUltocllerlyle Rusya için yeni b!r si
yası program Uzerlnde görUşmllştU. 

Duna mukabll Beyaz Ruslar da şu 
izahatı ileri stırUyorlar; kızıl gene
ral ve dlplomntlardnn her blrJ, ecne
bi bir memleketteyken, mültecilerin 
tasavvurlarını öğrenmeğo başvurur. 

Putna vo Tuhncevski de, bunu Mos
kovanın talimatı dairesinde yapmış 
olacaklardı. Faknt sonradan, esrar 
araştıran kızıl kimseleri kendisi it
ham ederek melıarotlni lsbat maksn· 
dlyle, bunların konuşma muhteviya
tını Moskovaya tahrif edilmlş şekil
de blldiren bir ajanın rol oynaruış 
olması lcaı> ediyor! 

Bir zamanki Rus Başveklll Alek
sander Kcrenskl, Parlste yaşıyor. O, 
bugiln 66 yaşında blr adamdır: Çar
lık dc\'rfnde sosyal lhtllAlcl partiyi 
sevkeclen \"O bolşcYlk 1htlHUinden 
yarım yıl önco, çarlığın devrllmesl
ne iştirak etmiş bulunan bu vaktlle 
Saratofta avukatlık yapan adam! 
Sonra da bolşevlkler kendisini de
,.lrlnce, o, hastnbnkrcı hemşire kıya· 
fetine girerek Flnlandlyaya ve ora
dan da Garbi Avrupaya kacmıştı! 

"Kerenskl, Tuhacevskl için yeni 
bir slyast program çizerek ortaya 
atmıştı."; bolşevlkler, böyle iddf'\ e
diyorlar! 

Tuhaçevsklnln tevkif ve idamı ha
beri Uzerine, hariçte her tarafta en 
eski bolşcvlklerdcn coğu Staline ita· 
atsizlfk gösteriyorlar ve bu hnreket
lerlle bu kabil isnatların ne kadar 
dilşUnceslzce olduğunu tsbat ediyor
lar; tsTlçrede öldUrUlen GPU ajanı 

tgnats Raya ve Paristen ?ı!oskovaya 
geri çağırılmnsına karşı, oraya dön
mekten imtina eden kızıl General 
KrlYitskl Ye bir Sovyet vapuru kap
tanının gemide cay lçmcğe davetine 
Jcabettense, daha evYel Yunanistan
<lnn lt"ransaya kaçan Atlnadakl Sov
yet elçisi Barının, işte buclardan
dır! 

Fakat nıutemct eski bolşevlk kim
selerin ioskovadan bu yüzçevfrme
lerl, bunlardan hlc birinin :ı.Ioskova
nm Putna ve Tuhacevski'ı:ıtn !daml'l· 

rı için ortaya attığı sebepleri fsabet
ll teHikki etmediklorlnin del1li olsa 
blle, Moskovadakl kuvvetlerin iU· 
matsızlığı, Moskovada bilhassa mu
temet bir mevkii olan yahut da böy
le bir mevki elde etmek istiyen her
hangi bir ajanın raporlarlyle uyan· 
mış olmak ıa.zımgollr. Ve Skobllntn 
Londra seyahatiyle Putnanın tevkifi 
arasındaki alft.kalar, General Mllle
rln kaçırılmasından sonra Parfsten 
kaçan adamın şahsında, "Moskova
mn gözU" olarak, harlctekt kızıl za
bitlerin faallyetinl gözllyen gizli a
janı aramıya seYkeder! 

Parls telefon idaresinin Jasmen 
şubesindeki arızaları tetkik mevki· 
ine, bir abone müracaat ediyor: 

- Benim 1942 numaralı telefonu .. 
mun iltisak lıattı bozuldu; bana te• 
lefon edilince, ses gcl;mlyor! 

Meseleyi yerinde tetkik tcın, şu
beden 2 telefon işçisi yollanıyor. 

Bunlar, Versay caddesindeki 130 
numaralı eyde, eski Rus başvoklll 

Kereuskfnln en sıkıfıkı mesat arka
daşlarından biri olan Gospodln Fon
damfnskl}1 buluyorlar. O, "Yeni 
Rusya" adlı bir mecmua cıkarır ve 
gerek gazeteci, gerek politikacı sı· 

fatfle telefonunda huyuna canlı bir 
faallyet hüküm sllrert 

Gospodln Fondamtnskl, vaziyeti 
eöyle anlatıyor: 

JlaftetlanlND'I n a 

nkırtı fşltiyoruz1'l'e 
nıdıklarımız uzun zamandanberl be
nimle lltlsak temin etmekte gUclük 
cektlklerlnden şlkft.yet ediyorlar! 

Alet, tetkik edUlyor~ bütUn tesisat 
tetldlt ediliyor. Burada bir kusur 
bulunamıyor. Bozukluğu şubede a
ramak lAzımgellyor. Şubede, Gos• 
podln Fondamfnsklnfn telefon teline 
başka bir telefon telinin bağlı bu· 
luncluğu 6ğrenlllyor. İşçilerden bi
ri: 

- Fakat bu, diyor, balen htc bir 
aboneye alt olmıyan bir enstalasyon 
dur! 

Bununla. beraber, hnlen abonman 
harici olan bu enstalnsyonun nereye 
doğru uzandığı, ihtiyata riayetle a
raştırılıyor. 

Acafp olarak şubede, Gospodln 
Fondamfnsklnin telefon enstalasyo
nuna bağlı olnn s.erbest telefon teli. 
Fondamfnsklnln m1nden 160 metre 
uzakta bulunan bir eve bitişiyor. Dıo 
duvar boyunca yukarıya doğru yer
leştirilmiş enstalasyon muayene olu· 
narak, 4 Uncu katta btr mutfak pen
ceresi nltına bakılınca, görUIUyor, 
ki bu serbest tel, b\ırada da tekrar 
başka bir abonenin enstalesyonuna 
bağlıdır!? 

Posta idaresi, bu tetkik vaztyetlnl 
pollse bildiriyor; çünkU işin sırf ba· 
alt bir teknik arızasından ibaret ol· 
masr, kat'I surette imkAnsızdır. Bu· 
rada pHlnlı bir şekilde, bir muhave
reyi gizlice dinleme cihazı kurul• 
muş olmalıdır! 

Polis, gizlice dinleme enstnlasyo
nunun içerisine uzanclığı evi gözdeJl 
geçiriyor. DördUncll katta G odall .. 
bir daire vnrdır. Du daire, karısı ve 
lkt.mnstahdcınlyle beraber ufak bit 
dUkkfın idare ellen lspanyol Rafacl 
Benvenlste tarafından btrkaç baft• 
önce kiralanmıştır. B~nveniste, b1J 
daireyi kiralar kiralamaz, heınen 
- kendisinin nsıl tkametgdbı, parl· 
sin kilelik mUllıakat villalarından bl· 
rlndedtr - bir telefon iltisakı teıntrı 
etmiştir. Gizlice dinleme cibaıı Jcll'" 
rulmasında kendisiyle mnşteretteıı 
bir mühendis Dikar çalışmıştır. 

'(Arka.n oar}1 



Gil:r.1 tııldı::: Daı1ic1 Paro?rr 

HoHvodun en zengin, en guzeı 
ve dul artisti 
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1'!0. 26 YAZAN Turan Aziz Beler 
d b l an A\TUpa makinesinden daima ve daha niz, dere, çöl burada hepsini biribıri-Sinema yapanların için e u un 

1 1 .I:> od r hızlı gider. Geri kalmaz. yavaFlamaz. ne yakın olarak bulabilirsiniz. klim müşkullcr, ndependant r uce !ı 

' aığcr slUdyolardan sahneleri kirala- Emin oldukları işlerde. Amerikalı- daha güneşlidir. Tabiat adeta özene-
lar kadar israrla çalışan ve hiç bir rek, bezenerek bir sinema havzası vü-lanı.:ları g.bi ihtiyaçları bulunan eş-

yayı da buralardan kira ile alarak fedakarlıktan kaçınmayan bir millet cude getirmiştir. Almanlar, İngilızler 
film çevirirler. yok gibidir. bütün vasıtaları, masraf ihtiyariyle 

~torage House her ~~it mallar cins Sinem::ıcıhkta yeni yeni terakkiler temin etseler bile nihayet sincmay::ı 
ve ısimlcriyle 0 kadar mükemmel tas- tekemmüller temini iı:in Amerikada lazım olan bol güneşi hiç bir zaman 
nif edilmiştir ki istediğiniz şeyi bu yüzlerce müessese gece gündüz ça- bulanuyacaklıı.rdır. İrlandanrn 329 
yüz binlerce eşya arasında derhal bu- lışmaktadır. Bu uğurda milyonlarca gilnliik yağmurlu iklimine mukabil 
lup getirirler. Amcrikada bu tasnif i- dolar tecrübe masrafı ihtiyar edilmek- burada 329 güneşli gün vardır. 
şi çok ileri gitmiştir. Hiç bır memlc- tedir. A,•nıpada hiç bir memleket bu 5 - Amerikalılar zekidirler \'e ay-
kette buradaki kadar mükemmel bir Kadar para sarfını gözüne nlam::ı7H Bu ni zamanda dünyanın en güzel millc-
tasnif yoktur. tecrübeler ve araştırmalar Amerikalı- tidirler. Amerika kadınlarının güzel-

Holivudda çalışan artistlerin, tari- lam yeni tefevvuklar temin etmekte- !iği ve bu güzellikteki umumilik dün-

l1i clbıse ve üniformalardan maada- dir. yanın hiç bir yerinde görülemez Millet 
smı kendilerinin tedarik eylediklerini 2 - Amerikan milleti bütün dünya Jeri güzelleştirmek muhtelif ırk kan-
evvelcc ynzmı§tım. Figüranların ço- milletlerinden teşekkül etmiş bir küt- larını karıştırmakla '\'e sıhhi tedbir -
ğunda zengin btr gardrop olmadığın- ledir. Burada her ırk me,·cuttur. Her lerlc mümkün olabiliyor. Amerikada 
dar.. bwılar kendilerine lazım olan el- lisanı konuşan milyonl::ı.rca adam bu kanlar biribirine o kadar kaynaş-
bis<'lcri gündelikle bu mağazalard::ı'n · vardır. Hicret edenler milli hassala- mış ve kaynamıştır ki bunu ba.5ka bir 
kiralarlar. Terzi ölçünüzü alır ve si- rını da, ku.!;urlarını da beraber getir- yerde bulmak imkanı yoktur. Dünya-
zc lazım olan elbiseyi çıkarır. l\lesela mişlcrdir. Burada her türlü itiyad, ah- nm her tarafından sel gibi gelen bütün 
bir siınokingin 2·1 saatlik kirası 3 do- lak. terbiye tarzı görülüyor. Bunun ırkl::ır burada diğerleriyle karışarak 
lar, bir rugan islrarpinin 25 senttir. sincmacıhğn temin eylediği faydalar yeni haUtalar vücude getirmişlerdir. 
Simokiııg gömleğinin kirası da 1 do- başka bir memlekette bulunamaz. Bu memlekette başka hiç bir tarafta 
lardır. Böyleıcc mağazalardan silindir Sonra burada sinemaya meraklı ve o- bulunmayan güzelliklere tesadiif eder-
şapkadan beyaz c.'ldivcne ipek mendi- nu sık sık gönnc.'k imkan ve kudreti- siniz. Hatta başka yerlerde çirkin 
le boyun atkısına ,·armcaya kadar ni haiz yiiz yirmi iki milyon nüfus bulduğunuz §eylerin burada ayrı bir 
her şey kiralanabilir. Bunların hepsi var. Bu da dünyanııı başka hiç bir ta- güzellik alemi teşkil ettiğini hayretle 
sigortalıdır. Üzerlerine bir leke ya- rafında eşi bulunmayan bir amildir. görürsünüz. 

pılırsa Yeya bir yeri ytrtıhrsa veya - Amerikada. haftada. 100,000,000 ki§i- Amerikalılar boğazlarına düşkün 
but elbiseyi alarnlc srvışanlar olursa nin 600,000,000 nüfuslu olan Avrupa- ve aburcubur şeylerle midelerini dol-
sigorta şirketi parayı öder. Kiranın da ise ancak 55,000,000 kiRinin sine- durmaktan hoşlanmadıklarından dai -
içinde sigorta iicreti dahildir. maya. gittiğini istatistikler göster- ma. iyi bir vücude sahiptirler. Halk 

:· Buralarda kadınların ihtiyacı olan mcktedir. muntazaman cimnastik yapar. Sabah-
~er nevi eşyadan maada taklid mü- 3 - Bunlardan başka psikolojik lan radyolar. müzikle beraber, iki 
cevherat da vardır. İnci gerdanlıklar, mühim bir sebep vardır. Avrupalılar defa bir çeyrek saat cimnastik dersi 
yüıükler, küpeler, bilezikler ne ister- Amerikan filmleri mevzularının basit verir. Herkesin evinde mutlaka bir 
seniz. Herbiri birçok milyonlara mal ve jptidai olduğunu ileri sürerler. Fil- radyo bulunduğundan ekseriyetle bu 
o!an bütün bu teşkilit sayesindedir hakika Amerikan film mevzularında, dersler takip olunur. Bu dersler seki7..-
ki Amerikan filmleri cihan piyasasın- safdillik sanılacak kadar, bir sadelik de iş başında bulunacaklar için yedi-
da bugUnki.l mevkii tutmuşlardır. O zihniyeti hakimdir. Fakat bu belki de, ve dokuzda iş ba..5ında bulunacak-

Büyük ıeh•in .konforu, &eniı ve mü mevkii ellerinden almak için hiç ol - de muvaffakıyet sırlarından biridir. lar için de sekizde başlar ve bir çey-
teffeh bir hayatın par1-klığı karşısında mazsa onlar kadar para sarf ,.e tahsis Çünkü Amerikalılar sinemayı insanı rek devam eder. 

buyük hayallere kapılan Norma Şirer, eylemek icnp eder. Bu itibarla Ame- eğlendiren, zihnini istirahat ettiren, Sonra Amerikan halkının dişleri 
'dokuz yıl evvel, ilk defa olara~ film i- rikan filmlerinin daha uzun müddet vaklını hoşça geçirten bir unsur te - dilnyanm hiç bir tarafında görlilmiye-
Çin fotografa alındığı zaman rejisör ar- bu tclevvuku muhafaza edecekleri lfıkki etmektedirler. Bu ne kadar sa- cck kadar güzeldir. Bu memlekette en 
Uu;n «simlerini beğenmemi§, a<ad•i:• muhakkaktır. Aşağıdaki izahat da, de olursa biiyük kütleler 0 kadar iyi ileri giden bir fen de dişçiliktir. Hot· 
tipin kendisi olmadıgmı söylemiştir. bu kanaatin esaslarını göstermekte- anlayor ve daha ziyade hoşlanıyor. ta bunun dört beş şubesi vardır. Dı-

Bu cevap karşmnda meyus bir hal . dir: Bunun için Amerikan filmleri insanla- şin ehemmiyetini halk çok anlamış-
de, bir çiçek gibi solan Norma Şim, 1 _ Sinemanın medeniyet alc:nin· rın ekscriy.!linin ihtiyaç ve arzularına tır. Küçükten dişlere itL.a gösterilir, 
ip;, kalm•şbr. Kanadanm Montmal de oynayacağı rolün ehemmiyetini daha uygun geliyor. iğri biçimsiz dişler dilzoltilir: tli_ş ~L: 
lehrinde doğan artist, insafsız reji.sö · herkesten evvel Amerikalılar anla- 4 _ Holivudun iklimi, coğrafi mev- lerine iyi bakılır .. Herkesin bır dışr;.sı 
tün bu muamelesinden sonra uzun za. mışlardır. İyi kavı;adıkları her şcy~e kii. sinemacılığa dünyanın ba.'.ıka hiç vardır. Altı ayda bir ona giderek diş-t?ıan Nevyork sokaklarında ıerseriler gi olduğu gibi, bu işte de paranın temın bir memleketinde bulunmayn<'ak men- )erini göstc:-ir ve temizletir. Gitmcdi-
bi dolaşmağa mecbur olmuştur. Bir ara edebileceği her türlü esbap ve vasıla· faaller temin eylemektedir. Dağ, de- ğiniz takdirde dişı:lnizin bir knrtpos--lılc, §ehrin kenar mahallelerindeki kü • yı ortaya koymuşlardır. Umumi harp tnlı size bu lüzumu hatırlatır. Bu ih-
ç(ik bir sinemada piyano çalaral<; haya- esnasında Avrupa milletleri senelerce !imam hasebiyle dişler tabiri mahs~ı;. 
tını kazanmııtır. biribirini boğazlarken Amerikalıl~r la inci gibidir. ve bu sayede Amerı -

Piyanoyu ç..;ılarken başını yukarı kal var kuvvetleriyle sinemacılığın inkı- kalılar diş ve diş etleri hastalıkları -
drrarak perder.in üzerindeki sinema yıl şafına çalıştılar. Bugiin A "."1paya na karşı adeta sigortalıdır. Dişin e-drılarını, zengin tuvaletleri, mükellef nazaran on. sene daha fazla bır tec - hemmiyetini Amerikalılar kadar hiç 
>'a§ayııları içinde içi sızlayarak görür rübe sahibidirler. Bunu Amerikal~la- bir millet anlamamıştır. Birçok has-

~ ~yle bir hayata kavuşabilmek için rın elinden almak hemen hemen. ım~ tahkların dişlerin içeride cerahatin -
tun varlığını sarfedeceğlni mırıl- kansızdır. Çilnkli Amerikan makıncsı narak bunun kana. karışmasından ile-oı..,,..,I·· En nihayet, büyük gayreti" ri geldiği anlaşıldığından Aınerikado ~rfettikten sonra, bir filmde beşinci de berg ile aramızda bir ~k hayatı baş - bir doktora giderek mesela kolunuzda 

tee bir rol almağa muvaffa1'ı olmuıtur. ladr. Bir ~aç vakit sonra onun karısı veya ayağınızda garip bir ağrıdan, 
l ~etro Goldvin sinema mütehassısı oldum. Bütün şöhretimi, ona b~rçluy- romatizm::ıdan, bahsetseniz sizi evve-,:;ı-.ı Talbcr bu küçük ve ehemmiyet Normagircr dum. En güzel ve sanatkarane hlmie • ıa bir di!JÇiye gönderir ve bir röntgen 
Sok fılrnde Norma Şireri görmüş ve rim onun D:larcsi altında meydana gel • yaptırır. ır 
•c btğenmittir. Bu zat, filmi görüp sip görmüşlerdi. Fakat, bu roic1en noş- mişti. En son filmim olan Romeo ve Bu yazılarım size belki pek tuhnf 
b.}'rcttikten sonra, not defterine !liiylc ]anmadım ve müteessir oldum. J 1' t sinema sanatımın bir tacıdır. -;eliyor. Çünkü ben de böyle düı;ünü-ır ,__ :r h' 1.. u ıye . .. .. . . ~ 
•~Yit almı .. tır: İkinci olarak, bir aşk ve ıs ro u ver Amcrikada hiç bır re11sor Şekspırın yordum. Sonradan vakıf olduğum ']!'• ll • tı k h 

bi ürn fena, fakat bu filmde roi alan diler, bu rolü ifa ederken sana n ema- bu tirajedisini filme almağa cesaret e- hakikatlar ve Aınerikadn. dişçiJik ta -
lirr ltadrn vardır ki, büyük artist olabi- linde olduğunu anladım. Ondan sonra, demiyordu. Fakat müteveffa ko::am sil eden bir arkadaşın irşad.ı.tı saye • 
t Onun adı Norma Şirerdir.,, herkes bana aşk ve his kaıdmı derneğe gece, güooüz şunu tekrarlıyordu : sinde ben de bunun ehemmiyetini kav-

tiıte bu bir kaç satır yazı, büyük ar - başladı. Amerikada Joliyetin tipinde b:r ka- radım. 
Çij,,~ .. rnukadderatınt tayin etmiştir. Norma Şirer tipini ben bu suretle ya dın oJı:luğunu herkese isbat edeceğin,.. l§te Amerikada bu diş güzelliğinin 

'"'l;U o aı da ı · T lb rattım. Akı'betimi iki satırla tayin eden d · · · ı t .:;.n; vücudü in }{ '. ean ar vanıng a erg Bu film hazırlandıktan sonra kocam e ınzımamıy e or aya ) l.Ulu., • ~il 
0

hvutta)9 nüfuzu çok büyüktür. erkeğe karşı kalbimin üstünde bir sev· Holivudun en mesut bir adamı idi. ve bütün manasiyle ve teferruatiyle gü-
b,~ Novaroyu, Grcta Garboyu, Ro- gi çarphğm• daima duyuyordum. Fa • daha büyük muvaffak.,ctlere doğw gi :r.e1 bir ırk çıkmıştır. Orada sinernacı-
•e d' ontagomeri Jan Kravfordu, lan- kat bu erkekle henüz tanışmı - deceğini söyliyordu. Fal~at, hayatımızın lık, aradığı giUelleri bulmak için: :n 
'ily; 'P Ylikaclten hep lveninı:tJ. Onun• yordum. Hergün atclyede hiç bir iş en mC'ut günlerinde, en büyük bir ma- küçük bir zahmet bile çekmez. Bızım 
1')

11
_ e~~ii tele &Öz bile Holivutta bir ka- görmeden yalnız, tet'~ik ve kontrol e - k "ld"' esk·ı b·ır ta:bir ve~hile elini sallasa el-.... , ~ . teme bizi aldı, ocam o u. ~ 

h;.. .__dar ku .. ctJidir. Norma Şim, den b:r erkek ~olaıhğın• gOrüyo>\lum, lisini saçım sallasa tcllisini bulur. O. 
~ -ıı'--d .. a e 11·yord Böyle mü1tfik bir baba, bu kadar iyi . k H 

1 
lale . ..... ığı bu zatın sayesinde par- amma, onu bir memur ~ nn ° um. ır nun için güz.elliğine giıvenere o ı-
br !!tikbaıe doğru ilk adımını atmış- O zaman, villa ve otomobilim henüz kalpli bir koca bulunmaz, Holivudta vuda gelr.iiŞ olan birçok zavallılar bu 

· ""Cnd' · • 'h b rd .. · d onun yerini dolduracak başka hiç kim 
ra ~ . ıaını illcönce haftada 110 dola yoktu. Maamafı • eyaz pe e uzerın e yüzden hiç bir faikiyet gö.'3tercmez -
tilnı .. graJe. etıniılerdir. Noma Şirer o ira ettiğim roller isimim etrafında şöh· se yoktur. ler. Bil8.kis Amerika güzelleri arasın-

,. e aıt h 1 ç k k Irvinng Talberg karısı Norma Şircre 
1 

>'or: •tıralannr fÖyle nakledi - ret topıamaga baş amıştı. ay ve 0 • da alelade bir şahsiyet olarak kn ır 
''Be .. : . teylere davet olunmağa başlamıştım. büyük bir servet bırakmıştır. E::ısen, ki bunun ne büyük bir tehlike olduğu 

•0& an b' · d b · k"b ti zengin olan Norma Şerer, bütün Holi · fOJJt...ıı_ •• KaJe ettikleri zaman hangi Bu davetlerden ırın e enım a 1 e nu.YUkarda yazmıştım. 
1 ·~ lltıfade ....ıı ki · · b'l · mı' tay'n ed•n erkekle karşı kar"'ıya cc-: vudun en zengin .en güzel ve en bü - )' •tdı :e· çyece erını ı mıyor - .. :I' "' Frans~ artisti Mi§eZ 8immt '(Devamı var , 

' ırfabite rolü verilmesini~m~u~·n~a~---~d:~m~.~B~u~d~a~k~ik:a~d~a:n_s:o:n:r:a~İ:v:e:n:in~g~T~a~J-~~y~ük::.~sa=~na:t~k~~~r~v~e~~:u:l~a~rt:i&=t:idi:'~r.~----------------------------~--~------~--=---~--~----__;~~-------------
-.:..~--
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Lisan bahitıleri: 
---50 == 1 

~!?cfl:.Jı!~!!!'! Almany Avusturyayı 
Güneş - Dil teorisi 

ili 
Okunmaz (G) nın rolleri 

Yazan: A. ismet Ulukut 
(2inci Sayf adau devam) J 

ğimiz ilk ala.kn veren güne~ti; (ağ) 

sözU gUıı in adı idi. Bunu söyleyen ı 
iptidai Türk bu objeye bununla isim \ 
vermiş oluyordu. Bu suretle isim bir 1 
obje veya. süjeye taallük etmek itiba-
riye (V. + GJ de bunlar bulunuyor- f 
du. Li.kin. fikirlerin tekamülünü neti
celendiren uzun. zamanlar geçip te a
nak.blte mefhumu geo.i§l tecck birta
kım. heceler daha ilave edildikçe ba.§ta. 
ka.la.n ve uzakla.~ veyahut keli -
meyi kısaltmak ihtiynciyle dii§müş o,. 

lan kökün ünde ettiği bu obje ve sü
je fikri silinmia ofa.bilir. Bu fikri y~ 
nid.en uyandırmak için kelimenin ye
rine (V. + G) konur. Mesela> {ola
ğan) kelimesini ele alalım: Bunda 
dÜ§In~ olan (oğ) a.nnkökü "varlık" 

mefhumunu bir obje veya. süjeye at
fetmelı.."todir. llk insanlar ancak gör
tiükleri şeylere isim veriyorlardı. 
Wels"in ''Cihan tarihinin umumi hat
ları,, eserinin birinci cildinde dediği 
gibi onlann "kullandıklan kelimele
rin bilhassa. birtakım teırı-s ve hırs a
vazelerinden ibaret olması veya men
fi milşa.hhas cın-aya tekabül etmesi 
muhtemeldir.,. 

Binaenaleyh "varlık,, mefhumunu 
mevcut bir §eye Isnad ederek (V. + 
GJ olan (oğ) ile üade ediyorlardı. 
Zaman ile buna (ob) hecesi katıla

rak anakök düşmü.' (b) harfi onun 
mefhumunu merinc almış, sonra (ol) 
ilft.ve edilerek manaya "umumilik,, ya
ni "umumt olarak varlık,, fikri ve -
rilmi!!tir. (Olmak kelimcsin!n aslı 
(bolmak)tJr. Bütün Ti.irk lehçelerinde 
bunu görilyonız. Hatta bizde bile {0-
laki) yerinde eskiden kalmış olan 
(bolaki) sözU kullanıldığı da vardır.) 
Araya (1) ve (b) harflerinin girmesi, 
amıkökün düşmesi obje mefhumunu 
silmiştir. Bunu yeni den ifade etmek 
için bu harflerden sonra bir (ğ) ge
liyor ki varlığın taallük ettiği objeyi 
!bildiriyor. {Oğ+ob+ol+ağ). Bizde 
(b) de düşmtlş (olağan) sözU kalmış-
tır. Bu da "olan şey,, demektir. 

Bir de (Hakan) demek olan (ka ~ 
ğan) kelimesini tetkik edelim. Bunun 
<lüşmUş olan anakökü (ağ) dır ve 
·'buyUk, sahip, efendi,, mefhumlarını 

'bildirir. Bu mefhumlar bir süjeye a-
iddir. B'naenalcyh burada (ağ) söy
lediğimiz sıfatları haiz olan sübjenin 
adıdır. Fakat sonra manaya kuvvet 
:vermek için ana.kök manasını benim
seyip tekrar eden bir (k) gclıni.s, a
nakök dilsmUş, süje mam:.sı silinmiır 
tir. Banu iade etmek için bir (ğ) ko
nuyor: (ağ+ak+nğ) oluyor. Böyle 
'(kafan) "sahip, büyük, efendi olan 
kimse,, manasını alıyor. 

C) Yine Wels yukarda söylediğimiz 
eserinin birinci cildinde diyor ki: 
"eski Taş - Paleolitik - er. vrine aid 
hı.sanın kullandığı kelimeler ancak 
basit isimlerden ibaretti. O isimleri 
~ irae ettiği §eyi tayin içın isti
mal olunurdu.,, Bwıa göre ilk söz o
lan (V. + G) nin bir de tayin mana
m vardı. Anaköke heoelcric katılması 
ile isim ve tayin mefhumu çok uzakta 
kalarak geni§leyen fikir içinde kay -
!bolunca bunu tekrar etmek lüzumu 
!hasıl oluyor. Bunun için kelimenin 
sonuna "isimlendiren ve tayin eden,, 
bir (ğ) konuyor. Bizim lehçemizde o
kunmayan ve bu sebeple yazılmayan 
bu (ğ) yi bazı isimlerde muhafaza 
ediyoruz. (bağ, dnğ) gibi. 

öteki lehçelerde ise nynen mevcut
tur. "Tayin etmo,, mahiyetini en zi
yade mef'ullerde görüyoruz. Bizde 
mef'ulü bihler iki kısımdır. Biri mu
ayyen olmayan bir süje veya objeye 
aittir. "Taş aUım,, sözünde "hcrhnngi 
bir taş,, manası vardır. 'Taşı attım,, 
deyince "belli bir ta.~,, mefhumu anla
şılır. Bunu belirten ve tnyin eden 
sonda (ğ) si diŞnüş olan vokaldir. 
Bwıun varlığım diğel' lehçelerde gö
rüyoruz. Divnnı Lf.ıgatit Türk §iirle· 
rinden bu misalleri alıyorum: 
Yiğitl.eriğ iilettı - Yiğitler! ilşaterc7; 

c. 1 s. 221 

Kutlıı yayığ tcb3cdi = Kutlu ya....., 
kıskandı 

c. 1 s. 385 
Esiz1iğj{j ammma - Kötiilil{j'ı 1ıa::ır

Zama. 
c. 3 s. 120 

l' ati(lcniğ 1aıçursadım = Dübbile1we
ri l;aç. defa saydım~ 

C. 3 S.187 
Ve daha pek çoklar.r. Or.hon yazıtla

rında da; sarih m!!f.ulü bihler ayni şe.. 
kilde kullnmlıyor: lşiğ, küciğ birmis 

işi, gücü vermi§) gibi. Bizdeki (Sö. 
zü, millCti, hatunu, fakiri, azı v: s •. ) 
mef'uller Orhon yazıtlarında. sırnsilo 
(Sabığ, budwuğ, katunuğ, çığayığ; 

azığ) §eldindc göıiilüyor. 
Kıyasi sıfat edatı dediğimiz li, ci) 

de (liğ, ciğ) tarzındadır. Kelimeyi sı
fnt yapan (1, c) harfleridir, fakat bu 
sıfatın ait qlduğu objcy veya süje;. 
yi de tayın: e.den @) dir. Meselii: 
(tat) kelimesi bildiğimiz bir mefhu -
mu ifade. ecfur.: Buna şümul ma.na.sı 

vermek istersek bir (l) katarız~ "tat
ta §'Ümul,, den:ıt:!k olw:. Bu mana mu~ 
ayyen değildir. Bu (tat) mefhumu ne
ye şamil olmuş muayyen bir objeye 
mi, yahut muayyen olmayana. nıı i3te 
bu tayin vazifesini son. gelen C.ğ~ ya
pıyor: (t""'...t + ır ~ ığ) olııyoc Anla
yoruz (tat) mefhumu muayyen bit: ob 
jeye aiddir. O obje)d onu takip ecll· 
yor: "tatlı su,, gibi. 

Altaycnda bu edat (liğ) şeklinde

dir. (ŞeberliJ = sabirlI) 0ııhon.y.azrt:
larmda. dtı. böyledir: (DiZli, başlı, hn
kan!r) k.elimE<lctlni bu yazılarda {tiz.. 
liğ, başlığ, kağanlığ) suretinde göıil~ 
yoruz. Yınc bu;, y,azıJardtı (heykcltraş, 
nakkaş) manasına (bedizciğ) keli: -
JllCS" ~ ,J:)~ilp.t:U'.'. Tlizk; d8 
ay,ı;ı.i. usu! car.dir~ 
Ku luğ yayıg teb Ca{ = K.ııtlu ya::ı 

kıskand.ı. 

c. 1 s. 22l 
Mcmığ kara t;i.zkiya = B:fmli kanı g;ı... 

ztikik 
c. 3 s. 266 

Tatlı§ öter dut:aç = Tatli öter
BülbilZ 

c. s. 
Buraya. Jr.adar imh ettiğimiz (ğ) 

roll rini kısaca tekrar edelim: 
1 - Başta anaköktür. 
2 - Anakökten sonra onu temsil 

eden unsurdur. 
3 - Kelime arasında obje veya sü

je bildirir. 
4 - Kelime sonunda isimlendirir, 

tamnmlar, tayin ve ünde eder. 
"lı.'OT- Konsonlar bahsinde (0) nin 

tebadül ettiği harfler görUJecektir. O 
zaman bu rolleri o harflerin yaptık
larını izah edeceğiz. 

Euüp: S. 11. llaklmllğindcn: 

Ynsllin Elen!, Maryımti ve Aleksandros 
nle~ hlerlne açtığı tescil dansından dolnyı 
Aleksnndrosun Küçükmustnfapaıadn ldiif
ti Ali mnhnllesl Mektep sokak S nwnıırnh 
evde olduAu biJdlrildllinden aöndeı·Uen 
davetiyenin meşrubatına nazaran 15 senc
dcnberl Yunanlstanda bulundulu ve ad
resinin billnmedlJi yawı olduğundan bu 
kere iliınen tebligata karar verilmif ve 
22 - 12 - 937 tarihU ;Qn için 15 gün mild
deUe ilunen tebligat yapıldığı halde mah
kemede lıa~r bulunmamış ve tarafından 
bir ,·ekil de gl>ndcrmemiş olduğundan bu 
kere muhakeme günil olan 28 • 2 • 938 
saat 14,30 da gelmedi~i \eya toralandnn 
bir \'ekil de göndermcdlül takdirde bntün 
hnklrırınclnn ''azgeçmiş s:ıyılncalı ve mu
hakemenin bilim derecesine seldi#inılc.n 
ı;ıynp k:ırannın teblliU makamına kaim ol
mak üzere 15 gün müddetle iıtm olunur. 

(24501) 

l&lanl>ııl 5 inci icra 1J~murl11jjandan: 

Bir oloc:ığın temini istlfnsı ztmnınd:ı 

c,., clce hnczolunup bu kere satışına ka
rar verilen ev eşya ı Hasköy Arnhncılar 
Hacı Snbnn Mektep sokak 25 N. lu hnnede 
S • 2 - 38 S:ılı gunü s:ıal 0,(i da çık arttır
ma urcliyle s:ıtılaca~ı ilan olunur. 

(24505) 

Z tY/ 
GPmlik ilk durdüncü smırt::ın :ıldığım 

ı:mlıknnmc) i z:ıyi ettim. Hükmü yoktur, 
Cemal Gökdolan 

• kat dünyanın buıilnkti siya.at ve iktı • 1 • 
aadi dclilici herhalde inaan ncslipi im· e e g e ç 1 r m e 
haya kadar ·armayacaktır. 

Belki anı bir ölümle milyonlarca in- • 

• 
1 

san ölecek .. B~lk~ bi~ ~ere ~nha bütün Avrupa da ıtalyanın yardımına 
memleketler bırbırlennı yıyecekler... . 

Fakat bence •. bunlann ?i& biri bugün muhta~ olmıyacak kadar kUV• 
)'umur•a h ınde olan ıcatların tabak· Y. 
kuk etmesi e mani alamıyacakt.r. vetlenmeyi bekliyormuş 

Dünya, en müthiş felflketlerotn son 
ra bile yine dünya olarak kalacak boy
at da heyat. Tera~ki her tarafa yayılır. 
Tarihten alacağımız başlıca ders l 

budur. 

Bugün orta halli bir adam 1888 deki 
orta halli biı:ı adamdan daha sıhhatte bu 
lunuyor, daha iyi giyiniyor. daha iyi 
yiy,ip içiyor, bilgisi daha fazla, Y.atup 
kalktığı yer ~ iyi, bir y~en bir ye 
re daha çabuk gidip geliy,or, hayatı da~ 
ha güzel .• 

Hem de arada harp oI:duğu halde bu 
böyle. O halde, bundan elli sene sonra 
da bu ''daha iyi,, ye doğru olan gidiı 
fazlalaşacak diye düşünmemize hiç bir 
mani yoktur: 1988 deki in.san bugün bi 
zim yaşadığımız şartlardan daha ıyı 

şartlar içinde yaşayacak, - ve bu, bu .. 
günkü hnrp ve felfıkct tclılikclc:rinc rağ 
men böyle olacak. 

"Karanlık çağlar,, dan ço'kj bar.solun 
muştur. O zamanlar dünya kapkaranlık
tı. Fakat, bu hal, kan§lkhğm ortasm -
dan insanlığın muntazam yollar takip 
etmesine mani olamadı: 

Geçen vakti ölçmek, denizlerde gi • 
dip gelmek, hesap yapmak ilfilı._ Gibi 
şeyler bazı hatlar üzerinde ve mütema
diyen inkişaf etti. 

Bugün mademJsi aydınlık bir çağda
yız, istikbal için çok şeyler ümit etmek 
te daha fazla haklıyız. Takip edeceği -
miz yol ayni: Terakkinin hatları hiç ke 
silmez. İster beyaz diktatör olun, ister 
kızıl diktatör, yahut da demo~at bir 
siyasi, tayyare yapmak, denize bir ge
mi valıvennek, bir §ehri aydınlatmak 

veyahut halkı o~tmak istiyor musu -
nuz, istemiyor musunuz, hepsi birdir. 

Biz JbriCll axclınlı'lt: dWi.J'die Yawto -
ruz. Bizim dünya SOll derece aydınlık. 

Bir Deli Petronun gizlemek istediği 

şeyi bir Stalin gizleyemez. Oıta halli 
vataod3şınız sizin ister köleniz: olsun, 
ister efendiniz • siz ister clik;tatör olun, 
ister demokrat, kendisini muayyen bir 
şekilde yatınp kaldıonağa, kendisine 
muayyen bir şekilde muamele etmeye, 
bazı hürriyetler, ~lenceler, orta bir 
hayat seviyesi vermeye, kendisini mu • 
ayyen bir modaya göre giydirmeğe mcc 
bursunuz. Baıka çaresi yoktur Bunun. 
Yapmazsanız belki isyan etmez, sizi 
mevkiinizdcn düşürmez, fakat sizin 'Itıol 
ları.ıuz arasında ölilr. 

Bugün dünya g.,ittiks..e de daha fazla 
ay!dınlanmaktadrr~ 

lluaüne şöyle 'bir kaktık.. Faknt, ma
demki asıl meaul olacağımız yanndu. 
gelecek şeylere bir bakalım. Gelecek 
şeY,lcrdc, mantık icabr~ bı.ıgijnkü §eyle -
r in <SOnraaı olara~ meydana çıkacaktır. 

Bugünkü geylc:r araaında bir tanesi 
var ki ilk bakı§ta göze çaı;pıyOt' ve bu 
şüphesiz, en mühiı:nıniclir: Aile hayatı -
nın ortadan kalkmaın. 

DON: 

1888 de, bu toprakta yaşayan orta 
halli bir vatanda§ her geyden evvel aile 
reisi idi, - yabut lda olacaktı. Daima 
etrafını karısı ile bir alay çocukları a -
lırdı. Adam ayn bir evle, kendi öyle 
meşgul olurdu. 

Bu ev yemeğini kendi pişirir, çama
şınnı kendi yıkardı. Bacası tütmezse 
o eve fela~etli bir ev dlye bakılırdı. 

Hemen daima çocukların elb:sesini 
bile anneleri yapt1dx. Şehir harici bir 
yerde oturuyorsanız, kendi meyve bah· 
!(eniz vardı ve su yollan yapx!mı§ oldu 
ğu halde, sizin de önünüzde bir kuyu 
bulunurdu. 

İlk tahsil en fazla on üç yaşında ni
hayete ererdi. O yaştan sonra, çocuk -
lar eve yardım clderlerdi. Ne öğrenirler 
s.c ailelerinden öğrenirlerdi. 

Bir ev kurmak ve evi idare etmek: 
1888 deki vatanda m gayesi bu idi. 
Aile hayatı. Mütekasif ve dar bir ha -
yat. Hariçle münasebetleri, bir çoğıı ci 

vartdan gelen konusmalardan müteşekkil 
bir iki ar~daş teşkjl ederdi. 

Cemiyet hayatı ile .rabıtaya girmek i
çin erkek kalkar kahveye aidudi. Her J 

Alınan ıneclit (Rayhıtq) m 31 ki· 
nunuNDide Hitleır tarafından toplanb· 
ya ~;. haber verilmiı, ~t 
sonra bu toplantmın aeri ı.lclıit bildi
rilmiıti. 

Hitlerin meclisi toplamaması hirçOk 
§eki}de izah edildi: Bqlıca sebep ola • 
nıl4, Almanra.ı., ıbüyük sana~ ım-. • 
ııeııeJerinin hükumet kontroluna karıı 

bazı itirazda buluaduld..-ı, lıu meseleyi 
halletmek için de Hitlerin sanayi miiea 
seeeleri ile &'örüımek istediği gÖlteriJ. 
ınİ§ti. 

Fransızca (Pariıuar ) gazıeteı.İ de 
liu Rantah toplantıauıın geri ıbuakıl .. 
muma müıtemleke Ye Avnıpa meıe1~ 

si ile ıalikadar ıbaluyor: 

Bizim aldığının: malUınata göre: 

l - Nazi !devlet adamlan, umumi be 
yanatta bulunmadan önce, Van Zuland 
raponınun te~ki bitsin diye bekliyor 
lar, (billiaua C1lki Bel~ başvekilinin 
milatemldtcle:r hakkındaki tclWfleri on
lan çp'k alikadaı:: ediyor.), 

2 - Yiyanaya lwıı yapılan Hitlcr 
tazyikleri, Alman milletinin lıütünlü • 
ğü haklbnda daha evve!den hazırlan -

yeni fikir davetlliz misafir gibi kar)ıla
nırdı. 

Bugiln bu hayat iktısadi sebeblerle 
mümkün defilclir. 
Bu hayatın gözlerimizin ö. ünde dağıl
dığını görüyoru:; Ailede çocuklann sa 
yısı azalıyor. Eve ettikeleri "yard.rm,, 
artıl; görülmüyor. 

Aile ocağı, büyilk bir apartmıanda 

üç odadan ibaret. Apartıman evin pa
~unu ~...attı.. 

IşıK; ! 'nde yüzen me~tep genç er i-
çın daha genig, da'ha ay1dı.nlı.k, daha sıh
hi bir merkez halini aldı, 

Bilmiyorum, aşıklar daima içinde sa
adetlerini .aklamak için bir aaman ku
lübe tahayyül edeceklerdir. 

Fakat agıklann rüyası hiç bir: zaman 
dünyanın ıidi§ini değiştirmemiştir. Biz 
ilerlddikçc saman kulübe geride kalı -
yor. 

Bugün lokantada yemel<j yiyoruz. 
Ça~ımnızı çamaprhanedc yıkanma -
yagönderiyoruz. Aile hayatının yerini 
içtimai hayat alıyor. Umumun menfaa 
ti her~ ferdin menfaatini körletiyor. 
Bunun böyle devam etmemC6i için hiç 
bir sebep yok. 

YARIN: 
O halde, büyük bir yanlrılığa dilJ • 

mek tehlikesi olmadan §U temenniyi 
yapa.bilirim: 

l 988 ide giindelik hayat 1938 dekin
den daha az lyapanık, ~ çok getıiı 
olacak. Mektep üzerine dayanacak o • 
lan topluluk her .yerde aileı:ı.iıı yeri -
ni alaw. O zanıanm erkeği, kaduu bu 
günkünden daha az tutuk, tenbel ve 
muhteris olae:a,k. dünyada karde~ hü 
küm sürece\ kimsenin men!aatinıde 

kimsenin gözü olmayacak. Hilr,temlı:, 
h~ insanlar görülecek. Bunlann boyu 
da, zannedersem, vasati olarak bir iki 
santim daha uzun olacak. 

Bu umumi, daha iyi bayat insanla -
nn giyiniılerinde, evlerindeki eşyala -
rında, odalarının tanziminıde §C:blrleri -
nin pllnlannda göriilecck. 

Dıi§ünün bir kere: Bueünkü binala· 
nn çoğunda birgey görmemize, bir ıey 
ecyrc:tınemize, bir şeyden istifade etme 
mize mani olma'k ıayesi eüıdülmÜ§tür. 

Ne ~ı'kj alıyoruz, ne hava. ne de man 
zara görüyoruz. Bu, insanın kendisini 
harice karşt müdafaa etmesi lfizım gel
diği çağlarda kullan,ıla{l usuldür. Haki 
kate1', biz bugün bir duvar, parmak • 
lık ve kapu dünyasında yaşıyoruz; l 

Söylemek istediğim yarın c:: lcrin na 
stl olacağı değil. Fakat. evlerin görü -
nüşlerindc duşmanlık yerine yüze güler: 
li~ kaim olacaiını ldii§ünebiliriz. Ev • 
terden de böcre kalkacak. Odalar~ so
kaklar. yollar, fabrikalar, yudiaııeler, 

her yor hava alacak. Dünya ci~eç. da 

ın.rş olan resmi n tuklann dcgiştirilmei 
sini mucip olmuf;tur. 

B. Musolini Avusturyayı Alınanya
ya "k'da ,, etti mi? 

Bu suali bir !Sok defa kendi kendimi 
ze sorduk, ve bunu dogrudan doğruya 
Duçeye sormak l ... ım geldi "ni c ila
ve ettik ( tabü diplomatla"1an bahsedi· 
yoruz) . 

"Mançestcr Gardicn,, gazetesi Av .. 
nıpadaki vaziyete tahsis ettiği uzun vo 
mühim bir basmakalede ttalyanm Avua 
turyadan vaz geçeceginie hiç inanını .. 
yor. 

Gazete, bellcl, diyor, faşizm, A us .. 
turyaya bir taarruz oldugu zaman ona 
müdafaa etmek istemiyor. Fakat ''lıan· 
gi §eki de olursa olsun Anşlus mahut 
Roma, Berlinmih ... ·erini kmnasa bile~ 
sarsacaktır. O halde, Almanya k,endu • 
nin, kıymetli muavininin {MusoJ.lni 
kastolunuy.or) yardmıma artık muh '4 

taç olmayacak kadar kuvvetli hissedin
ceye kadar Viyanaya kaI'§t bir darbe 
indinnekten çekinecektir.,, 

Acaba AL"Ilallya ne zaman kendini 
''yardıma muhtilC" olmayacak k dar kuv 
vetli,, h:asc'decel.? 

ha aydınlık olacak. İn.anlar bol ı§Jk j 

çinde yüzecek. 
Bugune ~dar, ev yapmak için insan 

yalnız tahtayı, taşı, tuğlayı, biraz da 
demirle çeliği bilirdi. 

Giy.inmek i~in de ipek, yün, pamuk 
ve meşin. Bugiın, cam var, sellüloz: var~ 
her ekle :daha iyi girer, iki şeyi birbi .. 
rinden daha iyi ayırır, daha mukavim 
bir çok şeyler vardır. 

Geçen ı:ün Henri Foı::d bana: 
- O omobillenrnizin çogunu un .. 

dan sonra oya fasulyesinden ya~ca .. 
ğız, diyordu, 

Tabu, bugünkü mimarlar ve terziler 
yannki büyük degişiklfk)erdcn birazo 
endişe duyuyorlar. Faka~ ben kendılc:i 
ne güveniyorum, benim gelecek nC6il
lerc itimadım vardır. Yeni ve daha go. 
niş, daha havadar, dahn sağlam bir ha,.. 
yata inanıyorum. Yeni insanlık hayatı .. 
na inanıyorum. 

- Fakat, diyeceksiniz, yarınki in 
san acaba bugilnkilnden daha IIU mesut 
ol<>. als? 

Sakın ha boyle c1lişünmeyin. Yarın .. 
ki adam, sık sık, " Bütün bu asri şey • 
lere,, karşı isyan Cdecek ve Allaha iyi 
ki 2038 de doğmadım cliy, şukredecek 

O da mazisinin üzerine kapanac;Ü. 
Şu mesut 1938 acncsini hasretle a • 

nacalç. I>ikensin anlattıgı o romantik 
günleri tatlı bir hisle dtl§iınecek ve Da
niel de Foenin (*) çizdıği o güzel ha .. 
yatı yaşamak isteyecek. 

Yarınki ınsaruı itimat ediniz l 

(•) Tek baııma bir ada'ıla Y8f&YaJ\ 

Robin&e>nl!n maceralarını yazan muiıar
rir. 

1938 
Matbuat 
Almana, .. , 

ÇIKTI! 
Kütüphanenizin en güze! eseridir• 

1937 yılının tarihi.,) en meıhur asıı

harrirkrin makaldcri - GüadeJiJıl 
haftalık, aylık gazete ve meemuala' ~ 
isim1erini gördüğünüz bütün muhaJTİS"' 
lerin reıimleri, utatiııtikler, - &ycıaJI 
bilgiler. 

Fiyatı 50 

BütUn kitapçılarda aJaınY~ 
Toptan aabJ yed: htanbul BAS1 

KURU.\UJ -T.JuiJu. 



t tanbul Ocilncil Jcr:ı l\lcmurlu~und:m: 

Mahcuz ve para) a ccnilmesine karar 
'·erilen ve tanıarııırın l eminli ehli rnkuC 
t:ırnfından iki bin uc lUZ )elmiş beş lir:ı 
kıymet tnkdır olunan E)üptc Topcul:mJ:ı 
Kışla ,.e Bah\·e ı.ok:ıgınd:ı eski 46, 48, 50, 

l'Cni 50/l, 50/l, 50/2, 50/2, 50/3, :;Q/41 

num:ıralıırla murukknm sağ t:ır:ırı Ç:ıınur
lu han nrsasi;)lc \'OkıC ıır ası \'e kısıııeıı 
Tosknlnrın tnrlıısı \'e nrkn ciheti 1'osk:ıla
nn incirlik ,.e ho t:ın malıolli ile bahçe 
:o1okıığı sol tar:ırı llusnü 'e Gıılibin saman
lık ıwığ::n:ıılari)le Aııaslu!.ın ınoğ:ıznsı Ye 
l':ılıırnnın h:ıııesi un tarafı Kı~l:ı cuıldı·..,i~
lc ııııılıdut ot deposu 'c Jı:ıne \'C bnhcc fa
sıJnc;ım ınüşteınil köşkün tnın:ınıı :ıcıl.: :ıı·t

lırmaya konmuş olup 7 - 3 - 938 tıırihiııe 
ınilsadıf pııznrlc i gurıu ani on dörllcıı 
on ::ıllıy:ı kud:ır dairemizde birinci acık 

nrttırnı:ıı;;ı icra \'e nrttınn::ı bedelinin tak
dir edilen kıl ıııctirıln % 75 ini bulduğu 
ve k:ıl<lınd:ı ıııc,cut ipoteklen müte,ellit 
borcun itra'iına tekıılıul elliği suretle alı· 

cısı uhdesine ihalesi l :ıpılacaklır. Ak;i 
halde son ıırıtıranın taahhüdü haki knl
m:ık üzere urttınno on beş sün müılı.lcllc 
temdit oluıı:ırtık 22 - 3 - 938 lıırilıinc mü· 
s:ıdif Salı giinü keza n~ ni :maile yapıla-

cak ol:ııı ıkınci ocık :ırtıırmnsında d:ıhi 
l ıık:ırıı.lu ynzılı bcdelnt elde edilemediği 
takılirde satış 2280 • ·o. lu kanuna te\'ri· 
knn geri lnrııkılacaktır. Satış peşindir. 
Artıırrn:ıya girmek isti~enlcr nıuk:ıdrler 
kt) metin ~ 7 buçuğu ııisbetinde pey ak
cesi ,·eya ulusal bir lınnkonın teminat mek 
tubunu \'ermeleri Jüzımdır. 

M c::J.ıir uayri mc111.'ıılüıı evsafı unıumiycsi 

Zemin 1.:ntı - llir chııcnlo döşeli taşıT!(, 
bir kuyu, bir hcl:ı, bir merdiven nllı, bod
rumda kumOrlük, hohçcdc bir kat mutb:ıh, 
bir k:ıl taş somnıılık, lılr kal ahır, bir kal 
diller tuş ııhır, bir kuyu ,.e sen·i, bir erik, 
incir, kızılcık \•e sair ıığ:ıç!nr. 

Asına karta - Oir orıılık, Lir oda. Üst 
katın bir sofa, iki oıl:ı, Lir heln. Du kot
taki iki nşa~ı katın lııılun:ııı bir odada yük 
ve unııınıııııd:ı cll•ktrik \'e terkos tesisatı 
rnc\ t'llllur. nnlıçenin elrRfı UlJ\•ardır. Bi
na ahşaptır. 

'ınum nıesahn'iı - Üç yüz doksan do
ku.ı metre ınur:ıhh:ıı olup bundan 58 met
te muroblını e~ 30 metre ınııralıb:ıı mutlı:ıh 
kulanı hnhçe \'C salaş ,.e samanlık ve ahır
lardır. 

Mezktır snyri menkulün nefsinden do
~an müterakim bina, vakıf icaresf, tanzl
ffyc 'e ten,•iriycdcn mütevellit vergi mil
kcllcriyctleri ile dellıiliye resmi borcluya 

ait olnın1' üzere satış bedelinden istifa olu
nur. 20 senelik ,•:ıkıf tnviz bedeli ve tapu 
lı:ır~Jarı olıcıııı aittir. 

Hnk lnrı t pu sidlleri;) le s:ıblt t.tmıyan 
1 1>cıtrJ..:li ıılıı<"nktılıırl:ı di~cr aHiJ..:ndnrlnrıo 
1c irtifak lıukkı sahiplerinin bu hakları 
ı·c hususi vlc faiz \"C mnsarife dnfr olan id
di;ıl:ırını -lltın tıırihlndcn itibaren yirmi 

Rıin zn~rındn evrakı ınüsbitclerlyle birlik
te <l:ıiremizc bildirmeleri llizımdır. Aksi 
lıaıt1(' h:ıkl:ırı tapu sicilleriyle sabit olmı
l'ıı11ı,1r :ılış bedelinin Plll laşm:ısınd:ın ba
tiı: 1,:ılırl:ır. 

7 
l>,ıJı ı fo:ı:hı ın:ılüınot nlınak i ti) enlerin 

1 • 2 • 938 ıtllı:ıren dairemize acık H nsı
~J butunduı ul:ıcıık arttırma şnrtnnmeslniıı 
h 4115i1 sa)ılı dosyasına ic:ıp eden iı:ı
l :ıtı ıılmış ,.c öJtrenıniş ol:ıc:ıklnrı ilfın o
Unıır. ı 2 l 5tlli) ..._ ______________ _ 

cJ Pufitı Sulh llirinci llııkıık Muhkenusin-
eıı: 

Ilı 111 ~.ınııı c ki Alinnşada )eni Karaba~ 
l rıh, llcsiııtıı eski Karngüınrük mc~ donı 
ı:J.C~j llenıleriler sokağında eski 18 ,.e beş 

t .. ~ 18 nıiikcrr<"r eski l 1- 13-15-ti-22 
~.ı ~eııi 1 3 ?'ı 7-G-8-12 :\o. !arla 

~1 ; ı'.!(nııı hır ınuj:;:ızn ile üc ılükkanı ha
ltı ıuı ın ın ııwzUır sn~ ri menkulün izale! 
l.i lıı lı ıkkındn hı'isc(larlarchııı Uesııina ve 

Od 
~ıı u.., ''c Prı,.:oıııos \'C Mur~ ıı 'e l\lıırl ,.e 

11
Mushu ve l.igor 'c ) orgi :ılcl hleriııe 

~I • 
r11 ~ •ı.ı <.lo,·n için söntlcrlkn do\'u zabıtnn-

'•ıı,ı ıı . ~lar e odo!i 'e Prodonıos \'C !\!arıya ,·e 
•kıı 1

1 
\<: .\ıı:ı t:ısiya \'C Ligol' \c Yorginin 

tar ııl'tsıtlııarı meçhul olduğu rııiilı:ışiri ıa
ı. 11\cJ 
~Ilı ıın verilen ıııcşrnhallnn :ııılnşılm:ık-
liaat~1kcıncce 15 1ıun müddetle ıllinen telı
~:ıt 1

1crasıno ,.e muhakemenin 4-3-938 
ılaıı b O • talikine kıırnr \'erilmiş oldııl,iun
keır<l:ı trınucibi k:ırnr l c\ ın ,.e s:ıati mez

lıaı1 tıınlıkt'mede bizzat ,·cyn l.ıih·ekiile 
r lıuı 

lhhb uıırıındıkları tnktlirde h:ıklarında 
liA tn en ııınlıkcıııeye de,·nm olunncağı lcb· 
ıı lll<aıı llt. 12• ııno lrniııı olmak üzere llt111 olu-

~ 
ı,, ------------

il'! Utlbıı/ 1 1' ' eı;11,1 ' ııır l rırrıcu llıılmk Mnhkt-
en · 

l!ı·~o" 
lkar11r; 11 tl14~ 11 \lı,k ı.ok:ık 20 i'\. da Evriıliki 
'cı ·•ıı l\ ?. k ca,1 J.' C\11,,ılıı Mi~k ok:ık :!U ~. clıı 

«'ıııcn i 1
"

1111 llt•I Kn~·ıı rudis ok) lı ine malı
~ L il 93~/Jq02 
1 

'•ıı 'likfıı ' "' !'\. hı rlosyn ile :ıçıl:ın 

tlll'tıı.itıın 
1 

tin, ı~ında nıiidılealc\ hin iku-
ıcıı 1 lt•ı kn 1 1 ıı 

, 1 "lınac _ •' cı •~• H•n ı ikanıl'lgfılıı ıl:ı 

1 ~ 112 ııc:•~ı rıhctle il. l'. :\1. 1\. nun J~ 1 
qıtıg 11 1 lllndcıcıerine le\ fikıın ilAnen 

1Jı rrıısına 
,.. r~«'rılıe \e lııhkıkotın 3 - 3 - 938 

......... n.ıı oıı d .. ,. unhı la) in kılınmış 
ti.....~ ar l'evrn 
~,..._ biıztı ve \aktı mezkQrda müd-
ı. ~ _. t hazır bulunması \•eyııhut 
"trıd oıunlftrrrıeı1t it 
ıtı 11 "''on k il !lf ladinle Jı:ık-

llk:ıınu,. le ~rarı lttih:ız ohınnrn#ı lehli~ 
1 

rn olmak üzere ilı\n olunur. 
(V. P. 2174). 

· 1-.taribul B~lediyesi ilanları : · .· 
-

20 Takım kaslletlle beraber elbiı;e 
20 ÇHt çizme 
s Adet başhğile beraber muşamba 

Beher takımın 
.Muhammen bedeli 

17 
12 
14,50 

Lira 

" 
" 

~ıecari şubesJ ameleslne lüzumu olan yuk'hrda miktarı yazılı elbise 
\esairc açık eksiltmeye konulmuştur. Kumaş ııümunesiyle şartnamesi le
' azım müdilrlüğtlndc görUleblUr. lstek liler 2490 N. Jr kanunda yazılı vesika 
, e 52 lira 20 kuruşluk ilk teminat makbuz ,·cya mektublle beraber 3-2-938 
perşembe gUnU saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (345) 

S6ğüt, at kestanesi, beyaz kavak 
n·ı.:aire ağacı. 

Jp, su kovası, tell1 IAstik hortum 
ı:arır kesme makinesi ,·esalre. 

hıhammen llk teminatı 
bedeli 

106 ,40 S0,13 

141.~5 10,60 

Zirıclrllkuyu mezarlığına lUzumu olan :rukardn cJnsl rnzrlı melzcmc 
ayrı ayrı aı:ık eksntmeyo konulmuş tur. Llstelerilc :;;artnnmeleri levazım 
mUdUrlilğünde görülebilir. İstekliler !!400 X. kanunda yazrlr vesika ve hi· 
zalarıncla gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4-2-038 
cuma glinU saat 14 <le Daim! Encümenclt' bulunnıaltdrrlnr. (B.) (389) 

Keşif bedeli 74536 Ura 24 kuruş olan yeni halde yaptırılacak sebze 

pavyonu kapalı zarfla eksiltmeye ko rıulmuştur. Eksiltme ı G-2-938 çarşam
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~ti:! Tt:ılW.:J iZAl-fATI GiŞ~LEQIMIZOtN ALlNIZ 

ba ~nU saatl5 de Dal~ı Encümende yapılacaktı~ isteyenler 373 kuruş~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

nıukabntnde şartnamesini Fen İşleri :i\iüdürliığünden alabilirler. istekliler 

24 90 No. lu kanunda yazılı -resikadan başka Nafıa Bakanlığından alacak
ları fen ehliyet vesikaslle •97-6 lira S ı kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektulılylc beraber tek1if mektupJarrnı havi kapalı znrCJarmı yukarda ya

zılı günde saat 14 do kadar Daimi Enc.limeııe vermelidirler. Bu saatten son
ra verilecek zartlar kabul olunmaz. CD.) (54:1) 

ı Şubat 938 tarihinden ltlbaren otobüs ve taksi otomobilleri camları
nın Trlbleks camlarla değiştirilmesi hakkındaki kararın aşağıda göste
rildiği Uzere tatbfkrna Datmt Encilmen ce 2:? - 1 - 93S tnrlhinde karar veril· 
mlştlr. tıAn olunur. 

1 _Her hatta tşlemel{te olan oto hüslcrln üçte biri bu tebllğln llft.nın

dan itibaren ikinci günün sonunda derhal hizmetten çıkarılarak nihayet 
on gUn zarfında camlarını değlştlrdlkt!ln sonra hizmete dönecekler ve bun
ların hizmete dönmesini mUteaklp di ğ"er tiı;te bir hizmetten cıkarılarak ay· 
ııı minval uzere, tamamının camları değiştirilmiş olacaktır. Bu değiştirme 

1938 
Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye planı=::= 

4 adet1000 Jiralık-4000 lira 
8 

16 
76 
80 

200 

384 

,, 
,, 

" 
" 
" ,, 

500 " -4000 " 
250 ,, -4000 ,, 
100 ,, -7600 ,, 
~50 " -4000 ,, 
25 

" -5000 " 
28600 

" 
w 1 
Kura.ar; 1 ,.,.a r ., 1 Hazıran, ı EylOl, ı 1 

e rr :ncl kA ::t un tarihlerinde 
çekdecekllr 

En Az 50 Lira Mevduatı 
Bulhnan Hesaplar Kura

lara Dahil Edilecektir 

ameliyesi Martın on yedinci günli bitmiş olacaktır. Bu tarihten sonra adt 

camlı otobüsler Jşlcyemcz. 

2 - Tribleks camı olmıyan eski otomoblllerln senelik muayeneleri on 

beş Şubatta başlıyncak ve bunlardan işlcmeğe salih olanlar muayene edil· 

dikleri günlerden lttbaren bir ay zarfında camlarını değiştireceklerdir. 

Değlştlrmlyenlerin işlemesine milsan do edilmiyecektlr. Muayene netice· 

slnde fşlemeğe elverişli olmıyanlar se tteltk muaycnelcrdekl usul veçhHe 

hizmetten çıkarılacaklardır. 
3 - Daimt Encümenin 22 - ı - 938 tarihli kararı ilzerluc keyfiyet ildn 

olunur. (D.) ( 63 3) 

Beyoğlu, Eminönü ve Fatih kazaları dahilinde kunturat yoklaması ya
pılacaktır. Mülk sablı:ılerfnin ceznya çarpılarak mutazarrır olmamaları i
çin kontrol memurlarına ibraz edilmek Uzcrc müstecirlerin kunturatları
m yanlarında bulundurulmaları lüzumu lıtm olunur. (632) 
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SONU __ , 
1 

~-· EVSiM 

1 

Dolayıslle Gaiatada meşhur 
EkSELSVOR 

Elbise mağazasındaki mc'\"cut olan eşya G,\ YET UCUZ F1YAT
lıARIJA. satılmaktnrlll': 

IFn ırsaıi&'lta n nsit:H1Faıcdlca ednınınz 
Şu ceh·chlcn bir fikir edincbHJrsiniz: 

l~UKJ~KLJ<.":RE Liradan itibaren 
PARDESÜJJElt Janr nnglc 13 
PAUDl~~ULER l~mpcrmeabl gabardin 18 1/2 
l\IUŞıUID :1.I~A R JJer renkte 13 1/2 
TUE. '~'KOTJ.AU Birinci nc\i 15 
KOSTUAD.ER Janr anglo 18 1/2 
KOSTÜMLER Illrlnci nevi 16 1/2 
PALTOlıAR Yünlü 12 
K4\Dl1'LARA 
MANTOLAR Yünlil 8 
MANTOLAR Dlrincf nerl us 
l\IUŞAMBAJJ.AR Her renkte 8 
1\1 UŞA!UBA l.JAR 'Yünlil ve Merserize 14 
HUŞAl\JllAI.AH. tı>ckll birinci ne\i her rcnlde 23 
ÇOCUKLARA 
PARDESULF.:R Gabardin 1 
MUŞAMBALAR Her renkte 6 1/2 
li:OSTGl\IIJER Her renkte 6 1/2 
PAJ;TOLAI~ Yilnlil 7 

ERKEKiıERE ısmarlama ROSTİThlLERt en iyi 
Kuma.şiardan iki pru,·a ile . . . . . 28 1/2 

Talksltle <dlalhlD mYameDe vaırdoır 
Bu fırsatı kaçırmayınız. Yalnız ON BEŞ GVN lçL'\" DlR ••• 

GAlıA'l'A'DA EKSEIJSYOR Mağazasında satılacaktır • 

1 

ı 
1 

f 

.......................................... , 

HAZIMSIZSIK 
Hayahn 7evkinoden .insanı mahrum eder 

PER EV Karbonat komprtmelerı 

1 
Çok temiz bi - Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müılcülat 

göz önünde tutwarak yapılmııtır. 

~-----· HER ECZANEDE SATILIR. •&-.. ı----ıJ 
Matbuat 

ğünden: 
Umum rAüdür:lü-

ı - Matbuat Umum MildllrlilğU neşretmekte olduğu Ayın Tarlhl adlı 
mecmunlardan sekiz nüshasını açık eksiltmeye koymuştur. 

2 - Bu mecmuaların her biri bin tane basılaoaktır. 

3 - Her mecmuanın tahmini bedeli 280 llra ve muvakkat teminat 
168 lirndır. 

4 - Şartname, Ankarada Matbutı.t Umum MüdUrlUğlinde parasız ola· 
ak vcrllir. 

f> - Açılt eksiltme 17/2/938 gUnü saat 10,30 da Ankarada Dahillye 

\ ekAlell blnnsındakl Matbuat Umum MüdUrlilğünde yapılacaktır. 

· ·lJerı.let Demırgol(arı ve -.Limanları ·.işltttme . . . ~ 

· _ - . ~ Umu"! .idoresi ilanları · . · 

I>e,·let J>cmiryollan Umum MU dürlUl;:.rUııden: 

f durcmizin muhtelif işletmelerin de istihdam edilmek Uzere 177 lira 

iırrc le beş tahlb alınacaktır. lhtisasr olanlar tercih edilecektlr. Sinleri 45 

den f&ıla olmamak şartlyle tnllplerln ufak bir tercümeihal ve fotoğraf tle 

Zat lşlerl Müdürlüğüne müracaatları. (208) ( 487) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

ıırahk iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoya i~tirak ediniz. 

1 - 1 
Ankara caddesinde 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısrnın) yeri ve arkadaki 

depolan kiralıktır. 
B'-leştirilmek suretiyle 150 metre murabbalık lir mesaha elde edilebi· 

lir. tstevenlerin Vakit vurdu idare memuruna müracaatleri. 

- .. 

1 

1 

-

Sahibi: ASIM US 'Neşriyat mUdilıil Refik A. Sevengil 


