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Elektrik Şirketi beızı sol<akleırın ll!mba· 
larını on ikide söndürüyor. bazı sokak· 
ıeırın 15mbalorını da sabaha kadar yakı
yor. Aydınlık görenlerin imtiyazı nedir? 
Karanlıkta bırakılanların kabahati ne? 

Ağustos 

25 
Sah 

1936 

Mektup adresi : C•i•lo}lı, Şore! ao:..ı. Telgra! adreıl • lııtanb•I: Acık Söz 

.. ~rult~y~ b~y~elmilelf Antakya ve iskenderunun 
tur hadısesıdır e· ... ·ıh k . . t• ' . 

Don Atatürkün huzurile Kurul- ıze .1 a ini 15 lyOrUZ · 
tayda müzakerelere .başlandı 

Büyük şef Atatürk c•lsc aralılında ko11/eran•a ı•ltnler ara•ında 

Atatürk .. 
Ve Türk dili 
- Üçüncü Dil Kurultayı içln -

B; ıı yıl oluyor: 
Firdevıi Şehnameyi yaıdı. 

Ve "artık ben ölmem, Fara 
ka vmine bir dil verdim .• dedi. 
Öğünmek onun hakkıdır. 
Çünkü, (Firdevsi) ölmiye• 

tektir. 
Fara dili söylendikçe n; dil· 

lcrdp, g-önüllerde yaşıyacaktır. 
(Firdevıi) yalnız Farı dilin· 

de Y•ıamıyor. 
O (Şehname) •İle batl<a dil· 

lere de geçti .. 
(Firdevıi) garpte ve ıarkta 

bütün bilginler içinde yaııyor. 
Yarattığı dille, tutuıturdu· 

tu ruh ve hayalle yaııyor • 
• • • 

Firdevs! bu kadar övünmek 
•alihiyetini kendinde buluraa, 
A.tatürk ne ve neler ıöylemek 
hftkkını kendinde göremez? 1 

Bunu kendi kendime ıoru. 
Yor ve dütünüyorum. 

O herşeyi ıöyliyebilir.. 

O her eıerile övünebilir. 
Fakat o birşey ıöylemedi. 
Onun bir gün övündüğü 

duvulmadı. 
Çünkü o bir Türk atasıdır. 

il;, Fan şairi değil. 
O (Firdt vsi) kadar kaI.aydı 

bana g-eliyor ki "milletime bir 
dil verdim; artık ben ölmemi,, 
d•miyecekti. 

O, "ölümaüz milletimin di. 
lini ıöyledim. Ben de ölüm· 
IÜıüm ı. diyecekti . 

• • • 
Ben çocukluğumdanberi hep 

!Unları duydum. 
En zengin dil arapçadır. 
Arapça cennet dilidir. 
Sonra acemce gelir. 
Yunanca da, Latince de pek 

lengin ve beliğdir. 

Fransızca hıtabet dilidir. 

1 Almanca (Göte) !erin (Şii
"'') !erin edebiyat dili!. 

Türkçe? 1 Onun lıifı olmaz 1 
'-1ahmut Esat Bozkurt 
" ( DeQamr 2 inci sayfada) 
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Afişaj işi 
Halledildi 

Belediye ücreOerl 
o indiriyor 

, ---
· ·~ Açık Söz ., afl,•J 
ltlnden uzun uzadıya 
bahaetmı9, halkın hak• 
konı korumak için hayll 
mUeadele etmı,u. NI· 
hayet öjjrenlyoruz ki 
beleıliye, afltaj Ucret• 
lerJnt indirm•ii• kat'ı 
olıorak k•rar vermı,. 

1 
tir. Ten:ı:illt miktarı 
leapil •dillnekledlr. 

---·~~~~~~~~ .... 

Yukar•d•n •ıra ile: AtatUrk 'Ye lnönü müıakerelerl taklb edlyorlu.Kiil .. 
tGr Bakanı Arıkan kurultayı açıyor. Profe.aör Bayan Afet hltabeılnl 
vırırlyor. Kurultayda beynelmUel lllm we kUltUr fÖhretlerl. Dll Kurum" 

Genel Sekreteri lbrahlm Necmi Dilmen raporun\l okuyor. 

( ÜçUncU Dil Kurultayının bUtUn tafsllAtını 
6 ıncı ve7 inci sayfalarımızda okuracakaınız) 

"/skenderun ve Antakya kalbimizden koparılmış kanlı 
bir parçadır. I skenderun ve A ntakga bize verilmelidir. ,, 

:Tu'!?Ki YE 

Her zama~ Türk olan Qe daima Türk ka lacak olan Antakya 
ve Jsken'dcrun mıntakasrn r şu haritada ne güzel görüyhruz: 

[ "A~·ık Söz,, ün diplomalı tara fın~~n veri~en siyasi iıa· 
hat bug-ün ikinci sa h ı fede ( Pohltka) sutunlarımııda.] 

Şehvet haydutluğu ! .. 
Genç ve gUzel bir kız berbat edilmek korkusu 

kar9ısında daha fazla dayanamadı ve ... -·- . 

Güzelliğine kıydı, 
kendini öldürdü 

Yirmi asi tayyare 
Madrid üzerinde bir 

nümayiş yaptı 
Asi ord;· arkasın·/ 

dan vuruldu, 
Fasta isyan çıktı 

Paris 24 ( A.A. ) - Ôvr ga· 
zetesinin Tancadan öğrendi· 

ğine göre, lıpanyol Fas'ında 
ihtilal çıknuştır. Orada yerli· 
!er, F rankonun ordusuna gir• 
mekten imtina etmektedirler. 

Fasla başlıca arazi sahipleri 
olan ve malları tehlıkeye ma
ruz bulunan Lejyon etran jer 
zabitleri, memleketi terketmeğe 
hazırlanmaktadırlar. 

· Abdülkerlmin tahliyesi için 
bir çok iıtidalar verilmektedir. 
lliiktimet kuvvetleri 0flgrdo-

[ 

\ Yunanistanda : 

''Haber,, in verdiği 
haber yalandır!·. 

· Yunanistanda ihtilal yok 
---·-· 

Fakat Metaksas rejimi halktan 
döviz müsaderesine başladı .. 

tam . bir 

ya iirılller Aallerln 1500 adamı kurtuna dlzdlklerl Badajoz'a ilk glrltlerl .. 
Madrit, 24 (A.A.) - Hükü· 

met kuvvetlerinin 1 Oviedo'ya 
girmiş oldukları haber veril· 
mektedir. [Burada Albay 
Aranda kuvveti mahsur bulu. 
nuyordu. Kumandan General 
Mola'ya telgraf çekerı:k, im
dat ğöndermediği takdirde 
teslim olacatını bildirmişti • 

Açık Söz ) Saragossc cephe-- / Hükümet kuvvetleri, Majork ,. .. 1111111111111111111111111u11111ııııu111ıııu111nııuuu 
sindeki hükümet kuvvetleri adasında ilerlemekte olup bir ı 

bir asi kuvvetini hezimete uğ· çevirme hareketi yaparak asi· =-~=-~ D EVLET ı 
ratmışlar, tüfek, mühimmat, lere ait bir silah ve mühimmat Demlrrollarında 
mitralyözler, dört top ve bir· deposunu zaptetmişlerdir. I ~_= Grup yolcularına büyük 1 
çok esir almışlardır. Bir a•f kumandan telef oldu =~ tenzillt yapılmıştır. 1 

Cenup 0cep~esinde~ pek ya. _ f'.en~ay:: 24 (A.A.>_ - lhti· = ilan sütununa müracaat i 
kında kat ı hır taarruz h!_!,C· Ialcılcrın uç tayyarest bu sa .. j i111111111ııııtıııımu11111111N11101111111u1143&""" ..... 
keti yapılacaktır. [Devamı 2nci sayfada] 
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lskenderun ve Antakya 
bize verilmelidir 

Osmanlı imparatorluğunun 
Arap vilayetlerini, aralarında 
manda namı altında taksim 
eden lngiltere ve Fransa, bu 
memleketler halkı ile araların
daki münasebetlere yeni bir 
d,jze~ vermek yolunu tutmuş

lardır. lngiltere, Irak ile bir 
muahede imzalıyarak bu mem
lekd üzerindeki mandayı kal
dırdı. Bu lngilterenin Mısır ile 
münasebetlerini tanzim etme
sine başlangıç oldu. 

" lskenderun mıntakası ıçın 
bir usulü idarei mahsusa tesis 
olunacaktır. Mıntakai mezkü
renin Türk ırkından olan 
sekenesi, harslarının inkişafı 

ıçın her türlü teshilattan 
istifade edeceklerdir. Türk 
lisanı orada mahiyeti resmiyeyi 
haiz olacaktır .• 

1921 itiliifının yedincisini 

-AÇIK SOZ-

Şi.yasa,:·" o·unyasında;·n Haberıerf 
. · - . Ra-dy~ . Telafon Telgraf -

Sayı : 128 Heryerde 5 kuruş Telefon No: 208J7 • Telgraf adresi: /stanbul Açık Söz 

Yunanistanda Metaksas Rejimi 

Bank.alardan ve tacirlerden ! 
döviz müsadere ediliyor 

Atina, 24 (Açık Söz) - Baş bu vaziyetin önüne geçebilmek derhal teslime mecbur tutul-
maksadile çok şiddetli dav· muştur. 
ranmaya karar vermiş ve der- Diğer taraftan polisler bütün 
hal tatbikata geçilmiştir. Yeni bankalardaki hususi kasaları 

açtırarak içlerindeki dövizleri 
çıkan bir emirle bütün halk, müsadere etmişlerdir. Bunların 

ehemmiyetli miktarda b k ı b nkArle af t an a ar, a •· r, sarr ve karşılığının devlet bankası ta· 
para ve döviz kaçakçılığı borsacılar, ellerindeki ecnebi rafından ödeneceği söylenmek-

vekil General Metaksasın par· 
lamentoyu feshederek Dikta· 

tör lüğe gitmesi üzerine memle

kette 

as Ağustos 

on Da ki a 
Ankara- Memleket ve Dünva) 

lzmir Borsasında ilk üzüm 
mahsulü tamamen satıldı 
lzmir 24 (Hçık Söz) - Burada üzüm piyasası canlı gidiyor. 

inhisar idaresi de soma için aşağı mallardan mübayaata de· 
vam etmektedir. Şimdiki halde piyasada yeni mahsul üzümden 
hemen hiç kalmamış gibidir. 

• • • 
Cenuptan memlekete kalp 

para mı sokuluyor? 
Konya, 24 (Açık Söz) - Son birkaç gündenberi kalp 25 

liklere ve liralara tesadüf edilmektedir. Zabıta bu meseleyi 
ehemmiyetle eline almış bulunmaktadır Bu paraların Adanı 
havalisinden geldiği sanılmaktadır. 

Şimdi Mısır ile lngiltere ara
sındaki münasebetleri tanzim 
edecek olan muahedenin bu
gün, yarın Londrada imzası 

karorlaşmıştır. 

teşkil eden bu maddenin hü
kümleri hiçbir zaman tatbik 
edilmemiştir. Bilakis Fransanın, 
hazan, bu mıntakadai<ai Türk 
ekseriyeti yerine Ermeni nü· 
!usunu ikame etmek istediği 
bile görülmüştür. Gerçi bu· 
günkü dost Fransa böyle bir 
siyaset takip etmiyor, hatta 
Asurilerin de Suriyede yerleş· 

yapıldığı anlaşılıyor. Hükumet paralarını Devlet bankasına tedir. 
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Irak ve Mısır ile lngiltere 
arasındaki münasebetlerin tan
zımi Suriye için bir örnek ol
muştur. Suriyeliler de Fransa 
ile olar. münasebetlerinin, ln
giltere - lr ak münasebetlerine 
benzer şekilde tesbitini isli
)'Orlar. 

Bu maksatla Parise gitmiş 
olan bir Suriye heyeti ile Fran
sızlar arasında müzakereler ya
pılmıştır. 

Gerçi Suriyelilerin karşılaş
tıkları mesele, Iraklıların ve Mı
sırlıların karşıilştığı meseleden 
daha zordur. Bir defa Fransa
ya Suriyenin bir kül olduğunu 
kabul ettirmek lazımdır. Fran-
sa, Suriyeyi mandası altına al
dıktan sonra bu memleketi bir· 
takım parçalara ayırmıştır. 

F ransanın nazarında müttehit 
bir Suriye yoktur. Sonra Su
riyeliler buna muva!fak olur· 
!arsa, Fransa ile olan münase
betlerinin tanzimi meselesine 
sıra gelir. 

Suriyenin Fransa ile olan 
münasebetleri meselesi bizi pek 
okadar alakadar etmez. Suriye. 

tirilmelerine muvafakat edilmiye-1 
ceğini memnuniyetle ögreniyo· 
ruz. Fakat gittikçe anlaşılmak
tadır ki Fransa iyi niyet gös
termek istese de lskenderun 
ve Antakya meseleleri, 1921 
itilafının çerçevesi içinde kolay 
kolay halledilemiyccektir. Ve 
eğer Fransa Suriyeden elini ko
lunu çekerse veyahut ta bu 
memleket üzerindeki nüfuzunu 
azaltırsa bu mesele daha çetin 
bir safhaya girecek tir. 

li.lerlc mukadderatımız Osmanlı ı 
imparatorluğunun inkırazı üze. 
rıne ayrılmıştır. 

Binaenaleyh bizim düşünüşü· 
müze göre, bunun en kolay 
çarei halli, büyük Fransa için 
hiçbir ehemmiyeti haiz olmı· 
yan ve Suriye için de yabancı 

olan bu mıntakanın Türkiyeye 
iadesidir. Fransızlarla Suriyeli
ler arasındaki müzakerelerin 
varacağı neticeyi bilmiyoruz. 
Fakat Suriyeliler emellerine nail 
olup ta istiklallerine kavuşsa· 

!ar bile, Türkiye ile aralarında 
hiç te kendilerine icabı olma
yan bir ihtilMa varis olmak 
istemezler. Türkiye Akdenizde 
bir ıulh ve sükün unsurudur. 
Ve bütün komşularile iyi mü
nasebette olmak ister. Bu iyi 
münasebetlerin ilk şartı da 
komşularımızla aramızda hiç 
bir pürüzlü meselenin bulun
mamuıdır. 

Bizim bu meselede alakamız, 
ancak komşu bir memleket 
ha:kının, kendi mukadderatını 
kendi eline alarak müreffeh 
yaşamasını temenniden iba
rettir. 

Fakat bu Suriye - Fransa 
müzakerelerinde bizi yakın· 
dan, pek çok yakından ala· 
kadar eden bir nokta vardır: 
l~kenderun ve Antakya mın· 
takasının mukadderatı mese-
lesi. Bu mesele Suriye mese
lesinden ayrıdır. Çünkü isken. 
derun ve Antakyanın Suriye 
ile munasebcti yoktur. Malüm
dur ki nüfusu Türk olan bu 
mıntaka 19'.ll Teşrinievvel an
laşmasile milli sınırlarımız 
dışında kalmıştır. Bu, o zama· 
nın dikte ettiği bir zaruretti. 
Fakat Türk olan bu mınta-
kayı mill! sınırlarımızın dışın
da bırakırken, buradaki Türk
leri unutmadık. Ankara itilii.1-
n ame.inc şöyle bir madde 
koyduk: 

Türkiye lskenderun ve An. 
takyayı unutamaz. Ve unuta. 
mıyacagının bir misali de dört 
sene evvel, Kamutayda Mah· 
mut Esat Bozkurt tarafından 
verilen takririn uyandırdığı 
heyecandır. Hatırımızda kal

ı dığına göre Dış Bakanı Tevfik 
Rüştü Aras ta Bozkurt'a ver· 
digi cevapta Cümhuriyet hüku
metinin bu mıntaka Türklerini 
bir an göz önünden kaçırma. 

<lığını bildirmişti. Mahmut Esat 
Bozkurt'un da dört sene evvel 
söyl!diği gibi lskenderun ve 
Antakya «kalbimizden kopa· 
rılmış kanlı bir parçadır .• Al
sa• Lorenin hatırasını elli yıl 

\ 

kalbinde taşıyan Eransa bu 
hicran eleminin ne kadar acı 
olduğunu bizim kadar iyi bil· 

\ melidir. 
Diplomat 1 
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Atatürk ve Türk Dili 
1 inci $ayfudan d•vam 

Türkçe? 1 Çoban, köylü di- 1 
lidir 1 

Türk dili okadar zengin ki 
son (Güneş - Dil) teorisile de 
bütün JiaanJarın anasının türk 
dili oldugu ispat edilmektedir. Kaba bir şey l ! 

Bunları duydukça, bunları 
dinledikçe bütün varlığımı iki 
buklüm kılan bir hüzünle pe
rişan olurum. 

İşin asıl yürek yakan yanı, 
sanki bir bilginlik icabı imiş 
gibi, tezin müdafilerinin hazan 
da Türk olmaları idi 1. 

• •• 
(Tarama Dergileri) çıkınca, 

aaırlarca bilgisizliğin örttüjü 
zifiri karanlık bir dünya gü
ne,lere boğularak yandı. 

Hakikatler bütün Çıplaklı· 
jile göründü. 

Anlaşıldı ki dillerin en zen
aini, en rüzeli. en narini, en 
dirisi Türkçeymiş. · 

Hiç unutmam : 
Yabancı bir dilin, meaela 

arapçanın zenginliğine işaret 
edilmek iatendikçe; (deve) nin 
kırk elli ismi olduğu ileri aü
rülürdü l 

Bilmem Türkçede (deve) nin 
kaç adı var ? 

(Deve) ile uğraşmıya nkit 
bulamadım 1 

itiraf ederim U 
Fakat necabet ifade eden, 

ruhun asalet tecellilerini gör 
teren ( hediye) kelimesinin 
"77" karşılığı olduğunu bili
yorum. 
Arkada,ım Galip Bingölle, 

yanılmadığıma kanaat getir
mek için, bu ıatırlan yazar. 
ken karfılıkları "Tarama der· 
J'iıi" nde bir daha oaydık. 

• •• 
lngiliz bilginlerinden (Woo-

ley) "Sümerliler., adını verdiği 
önemli eserinde zaten tilrkçe 
konuşan bu kavmin bütün 
medeniyetlerin esasını kurdu
ğunu münaka,a götürmez de
lillerle iıpa t etti . 

Eıaaeı: zengin dil, zengin 
bir medeniyetin timsalidir. 

Zengin medeniyetlerin abi
deleri, dilleridir. 

Atatürk. a11rların karanlığı 
içinde kalan bu abideyi çıkar
dı. Ortaya koydu. 

Bu abidenin ıtıkları altında 
belirecek büyük hakikatin 
doğumu arifesindeyiz. 

(Günef - Dil) teorisinin za• 
feri, bütün bir dünyanın, bir 
dünya medeniyetinin moral 
bakımdan Türk varlığına bağ
lanması olacaktır. 

Bu, bütün bir medeniyetin 
Türklük hesabına fethi ola. 
caktır. 

• • • 
Şimdi teknr düşünüyorı.m. 
uFirdevıi" yi ve onun öğün

melerini düşünüyorum. 
Nekadar ufaktefek şeyler

mi' 1 
Mukayesesi bile manasız. 
Ne yapayım ki kendimi an

latmak için bin yılı ortaya 
döktüm. 

Atatürk devrimi önünde 
o da küçük kaldı. 

Mahmut Esat Bo~kurt 

İspanya ihtilali kebiri 

İspanyadaki ihtilal tam bir 
iflas arifesindedir 

Suikastcıları Sovyet 
-"-~~~~--~~~~~-

16 idam mahkumu 

1 inci sayfadan devam 
bah lrun'u bombardıman et
mişlerdir. istasyon yakinine 
dokuz bomba düşerek ciddi 
hasarlara sebebiyet vermiştir. 
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1 Almanya 
rid hükumeti tarafından mu
maileyhe çok mühim bir va
zife tahmil edilmiştir. 72 

karardan sonra 
saat bekliyecekler 

Orazun ihtilalcilerine kuman
da etmekte olan albay Ortez 
de Zages'in Oraıun'un hüku
met kuvvetleri tarafından bom
bardımanı esnasında telef ol
muş olduğu resmen teyid edil. 
mektedir. 
Madril üzerinJe asi layyareleri 

Lizbon 24 (A. A.) - Reuter 
ajansı muhabirinden: 

ihtilalcilerin yirmi kadar tay
yaresinin uzun müddet Madrit 
üzerinde uçmuş oldukları söy• 
lenilmektedir. 

Hükumetin tayyarelere kar
şı kullanılan topçu kuvvetleri 
mukabelede balunmamışlardır. 
tayyarelerin müteakıben Ges
tafe ve Cuatro - Vinitos tay• 
yare meydanlarını bombardı

man etmi~ oldukları haber ve
rilmektedir. 

Bir takım hangarlarla hükü
met tayyareleri tahrip edilmiş
tir. 

ihtilalci pilotların söyledik· 
!erine göre ihtilalci tayyareJe. 
rinin yapmış oldukları bu se
fer, payitahtta panik çıkarmıştır. 

Guadelup tekrar bombar• 
dıman edildi 

Hendaye, 24 (A.A.) - Dün 
saat 14 ten itibaren asilerin 
elinde bulunan ve hüviyeti ta· 
yin edilemiyen bir lspanyol 
gemisi Figuiers burnu açıkla
rında altı mil mesafeye yak
laşarak Pasajes'i ve Guadelup 
istihkamını bombardıman et-

I==== Ambargoyu ı 
Kabul etti .. 

Kont Romanenos, Saint 
Sebastien'den hareket etme
den evvel Frenle Popular 
gazetesinin bir muhaJ:.irine 
beyanatta bulunarak ezcümle 

~ 

ı l 

Beri in 24 ( A.A .) - Al· 
man hükumeti, lspdnya'ya 
gönderilecek silah ve mü· 
himmata hemen ambargo 
koymağı kabul etmiştir. 

ANLAŞMA iMZALANA· 
BiLECEK SAFHAYA 

GiRDi •. 
Paris, 24 (A.A) - Resmi 

mehafil, Berlin hükumetinin 
lspanya'ya gönderilmek is
tenilen silahlara ambargo 
vaz'ını kabul etmesinin 
ademi müdahale itiliifının 

akdine doğru atılmış bir 
adım olduğunu ve bu iti
lafın - bütün devletler ta· 
rafından cevap verilmiş ol
masına binaen - yakında 

imzası muhtemel bulundu-
ğunu beyan etmektedir. 

demiştirki: 

Saint Sebastieııe geldigim 
tarihten beri hiç bir ezaya bir 
güna fena muameleye maruz 
kalmadım. Akrabalarımı ser· 
bestçe kabul ettiğim gibi,Mad· 
rid ile yapmış olduğum mu
hareberde hiç bir maniaya te
sadüf etmedim. Kanuna herke· 
sin riayet etmesi icabeder. 

Kanuna riayet etmiyenler, 
cezalarını çekerler. Beynelmi· 
Jel bakımdan bir tek meşru 

hükümet vardır, o da lspan· 
milletini temsil eden Ma id 
hükümetidir. 

Paris 24 (A. A.) Fipro 

INGILIZLERDI:.' BU 
FiKiRDE .. 

Londra,24 (A.A.) - Res-
mi mehafil, Almanyanın ls
panya'ya gönderilecek si· 
!ahlara ambargo koymağı 

kabul etmiş olduğu habe
rini büyük bir memnuniyet = 
le karşılamıştır. ~ 

g.uetesinin niplomasi mu'lıabi
ri,Kent Romanones'in ispanya. 
yada dahili harbe bir nihayet 
vermek için bir tavassut te-

~- ! şebbüsünne buiunması muhte
mel olduğunu beyan etmekte· 
eir. Romanones, Liberal bır 
kraliyetçidir. 

1 
§ 

he~u it~:~~'.~ n::~~em~~~~ l ı 
olan son engelin bu suretle 
ortadan kalkmış olduğunu 

beyan etmektedir. ~ 
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D•ırdurulan lngiliz vapuru 

Londra, 24 (A. A.) - Cod· 
rington adındaki lngiliz torpi
do muhribinin Gibel Zerjon 
ismindeki gemiyi durdurmuş 

olan Migel Cervantes adındaki 
lspanyol kuruvazörüne yaklaş• 

miştir. Asiler tarafından yapı· Krallık taraflar/arı lideri 
lan bombardıman, üç çeyrek söylüyor 

mış olduğu bildirilmektedir. 
Codrington'un kumandanı, ls
panyol harp gemısıne gi

derek lspanyol kara suları dı· 
şansında bir lngiliz gemisinin 

tevkif edilmiş olmasını protes-saat devam etmiş ve mütea. Sen Jan dü Lüı, 24 (A.A.)-
kıben gemi uzaklaşmıştır. ispanya hükümcti, krallık to etmiştir, Migel Cervanles'in 
Bombardımanın başlıca he- taraftarı lideri eski Başvekil kumandanı, itizarlarda bulun. 

deli '3uadelup istihkamı ile lrun Kont Romanenos'a Sen Sebas- muştur. Gibel zerjon vapuru-
ve Pasajes arasındaki benzin tiyen'i terkederek serbestçe na y<. una devam edebilece· 
depoları olduğu zannedilmek- Fransa'ya gitmesi için müsaa- ği bildirilmiştir.Gemi melilaye 
tedir. Ancak buralara isabet de vermiştir'. gelmiştir. Hadi~eye kapanmış 
vaki olmamıştır. Zannolunduğuna göre Mad- nazarile bakılmktadır. 
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Beş nüfuslu bir aile 
reisile karşıkarşıya 

Yüzü solgun bir yaprak ye
şilliğinde idi Gözleri, çukura 
batmış omuzları çökük, beli 
öne doğru eğilmişti. 

Yazı masamın karşısında 
ayakta durdu. Şapkasını çıkar
dı ve: 

- Ta Zonguldaktan buraya 
yaya geldim dedi! işsizim pa
ram yoktu. Bilet alamadım. 

beş nüfuslu ailemi orada bı
raktım. Sizi görmek ve bizle
rin şikayetlerini daima yazdı
ğınız için size dert yanmak 
için lstanbula geldim. Ben 
Zonguldak maden ocakla
rında işleyen bir amele idim. 
ismim Yusuf Toksoy'dur. O
cakta başıma bir kaza geldi. 
Bir çöküntü altında kaldım. 
Belim kırıldı. Belim kırılınca 

beni kapı dışarı ettiler. Şimdi 
iki büklüm gibiyim. Ve başka 
yerlerde de iş bulamıyorum. 

- Size tazminat vermediler 
mi? 

Diye sordum. 
- Tazminat, dedi ve yuzu

nün mükedder manasına uyma. 

yan bir kahkaha ile güldü. 
Tazminat, tazminatı kazaya 
kendi suçile uğramayanlara 

verirler. 
- Demek sizin bu kazada 

suçunuz vardı. 
- Hususi sermayelerin iş· 

lentliği ocaklarda hiç kazaya 
uğrayıp da suçsuz olan amele 
var mıdır... Kaza olunca şir. 

ket kuyuya mütehassıs indirir, 
eğer kaza hakikaten bir kaza 
ise tazminat verilir, yoksa ame
lenin sersemliği, dikkatsizliği, 
beceriksizliği yüzünden ise 
tabii sakat amele kapıdışarı 
edilir, 

Aşağıya inen mütehassıs, 

ameleden değil şirketten ek
meğini kazanır. Hiç amelenin 
lehine karar verir mi? 

•• Yusuf Toksoy bundan bir· 
kaç ay evvel bana gelmiş ve 
böylece dert yanmıştı. O za· 
man kendisine para topladık 

ve iş bulsun diye lzmite 
yolladık. Bilmiyorum iş bul
dumu .. Yokıa sakat gövdesini 

1 
yine yaya olarak Zonguldağal 
mı taşıdı. O vakit iş kanunu 
henüz çıkmamıştı. 

m El 

Şimdi iş kanunu çıktı. 
Geçen gün bir yövmi gaze

tede alt alta iki havadis oku
dum. Bir tanesi maden ku-
yusuna birinci defa gi. , 
ren bir acemi amelenin 
otuz metrodan kuyunun içine 
düştüğünü ve hemen öldüğünü 
diğeri de yine bir maden ku· 
yusunda bir çöküntü olduğunu 

ve altında kalan iki işçinin ağır 
surette yaralandığını yazı· 
yordu. 

Bu ha vadisi okurken Yusuf 
Toksoyun ıöylediklerini hatır. 
!adım ve: 

- Çok şükür şimdi iş ka· 
nunu çıktı diye düşündüm • 
Herhalde bu amelelerin başı· 

na Yusuf Toksoyun başına ge• 
len felaket gelmiyecekti. Böyle 
bir felaketin gelmemesi lazım
dır. Onları korumak mecburi
yeti var. 

Hatice Hatip 

Moskova 24 (A. A.) - 16 suçluyu idama mabkük eden 
karar 72 saat sonra kabili infaz olacaktır. Mahkümlar bu müd
det zarfında aflarını talep edebileceklerdir. 

Suçlular mahkemenin kararını, büyük bir soğukkanlılıkla 
karşılamışlardır. 

• • • 
Muhakeme tafsilatı 

Moskovadaki suikast muha
kemesinin dün gelen tafsilatı 
içinde ajans telgraflarının ye· 
tiştiremedijj'i birçok dikkate 
değer noktalar var. 

seçeceğımiz adam Stalin ola• 
caktı. 

Drayç~r 1934 de Troçki· 
nin oğlu Sedof vasıtasile 
Bizzat Troçkinin yazdığı şıı 

mektubu almıştı: Mesela Zinovyefle Karnene! 
komünist partisinin ve bilhas
sa Sitalinin itimadını kazanmak 
ve bu itimadı kazandıktan son
radır ki, son derece gizli tu· 
tutacak bir tethiş hareketine 
geçilme•inin daha muvafık 
olaca~• yolunda bir plil.n ha· 
zırlamışlar. 

'•Aziz dostlar, bugün önü· 
müzde bilhassa yapılacak işle· 

~ ri.n şunlar olduğunu tebliğ edi· 
1 nız: 

Yine maznunlardan Rayn
gold, 1932 de Kamenel'le Zi
noviyel'den aldığı talimat üze
rine, Sovyet Rusyada tcthiş 
hareketi hazırlıklarını finanse 
etmek için, ecnebi bir mele
kette bir hükumet bankası 
ikinci direktörü ile temasa 
geçmiştir ve bu hükumet ban. 
kasından gayri meşru olarak 
30,000 ruble almıştır. 

Zinovyej Doryo ile de 
lemasla idi 

Rayngold şunları söylemiş

tir: 
- Zinovyel 1930 dan beri ec

nebi memleketlerde bulunan 
muhtelif kimselerle sıkı müna
sebetlerde bulunl•yordu. 

BunlRrın arasında bilhassa 
Suvarin, Nayman, Daryo var· 
dır. Zinovyel bunlardan bütün 
kuvvetlerile Komitenin şeflerini 
gözden düşürmelerini isti· 
yordu. 
Teıhiş fikrini ariaya alan 

Tro~kinin otludur 
Maznunlardan Sınirnol da 

şunları söylemiştir: 

- 1930 da Berlinde Troç
kinin oğfo Sedov'la konuştum. 
Sedov o günkü şartlar dahi
linde Ru•yanın umumi vaziye
tini değiştirebilecek yegane 
çarenin Sovyet Komünist par· 
tisi zimamdarları ile Sovyet 
hükümetinin cebirle tasfiye
Jerinden ibret olduğu fik
rini ileri sürmüştü. Tethişe 
doğru olan bu istikameti, 
Troçki'de şahsi bir direktifi 
ile teyit etmiş oldu. 

Evvela Sıalini öldürünüz 

Yine maznunlardan Mars
koski şunları söylemiştir: 

- 1930 Simirnofun Troçkiden 
aldığı talimat üzerine, Stalini, 
Vorosilolu ve Kazanoviç'i öJ. 
dürecektik. Namlımıza ilk 
111 1111111u1111111111111111ıu111111111111uıııııı111111111111111111111 

' 
Zinovlyef'le Mos• 
kova'da neler ko· 
nuşmuştum? 

ve 
Amanullah Han va 
Kırallçe Süreyya 

ve ben ••• 
Bu iki güzel raporlaja ya
zıların çoklugundan bugün 
devam edemedik. Özür 
dileriz. 

1 - Stalin ile Voroşilofıı 
ortadan kaldırmak, 

2 - Orduda hücreler vücu· 
de getirmek üzere faaliyet~ 

girişmek, 

3 - Muharebe halinde, ida· 
reyi ele geçirmek için bütün 
muvaffakiyetsizliklerden ve kar 
gaşalıklardan iştilade etmek. 

Yugoslavya 
Ve ispanya 

ihtilali 
Belgrad, 24(Radyo)-Baş

bakan Stoyadinoviç, Fransa· 
nın Belgrad sefirine yaptığı 

tebliğ-atta : Yugoslavyanın, 

l•panya işlerine karışılmama· 
sı hakkındaki anlaşmaya il· 
tihak ettiğıni "anc•k bunun 
ilerde herhangi bir meşru hü· 
kümetin isyan takdirinde di· 
ğer devletlerden yardım is· 
teyip bunu elde edebilmesi 
prens'.pini ihıaı edecek bir 
emsal teşkil eylememesi lii· 
11m geldiğini. bildirmiştir. 

Şehvet 
Haydutluğu 

1 inci sayfadan devam 
takım başıbozuk seciyeliler bil 
genç kızı, bu güzel kızı berbat 
etmek, kudurmuş ihtiraslarına 

oyuncak yapmak için kızcağız• 
devamlı sarkıntıhklarla bıktır· 
mışlardır. Zavallı yavrucak, bu 
şehvet haydutluğu karşısında 
genç kızlığile beraber istikba· 
linin de mahvolacağı korkusile 
güzel varlığını ölümün insaf• 
sız hüviyetine teslim etmiştir· 

O kız namus belası ölü• 
yor, kendisini öldürüyor. 

Bu faciayı muhabirimiz Mu• 
danyadan bize şöyle bildiriyor: 

"Mudanya (Açık Söz)- Bu• 
rada Sıhhat Memurluğu yaplP 
Fıtrat adında güzel ve namuslu 
bir kız, bazı erkeklerin kendi• 
sine mütemadiyen sarkıntıhK 
etmelerinden bıkıp uzanmış, 

namusunun berbat edile<="ğlıı
den de korkmuş ve kendisini 
öldürmüştür. Kızcağızı bu acııclı 
ölüme kadar sürükleyen ° 
azgın suçlular hakkında adli 
takibat başlamıştır • ., 

Mütecavizlerin adaletin pen• 
çesinde lıiyık oldukları şiddetli 
cezayı göreceklerinden emiııit• 
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•-' 1 
Bir mukayese Hız ve gücünü vatandaşın 

. .. ·:I ., .. ' . . 

sevgisinden alan gazetedir 

3 

Kemerin altınları 1 

Spor erkekçe, mertçe oldu· 
u zaman pehlivanlarımızın en 
küçüğü kan kırmızı çıkıp dün. 
ya şampiyonluğu alır ... 

Se)'ahat mektuprcırı !====================================================================================================== 1 Hakikat şudur ki biz buna 
sadece memnun oluruz, hayret 
etmeyiz! Türk pehlirnıılık bah
sinde cihan şampiyonluğunJ 
daima kendin;n tabi! bir hakkı 
gibi görür zira.. Cım Londo
sun cihan şampiyonluğu hikii
ye•inde de hal böyledir. Bu 
ur arak dünya şampiyonu 
şu meşhur tay)'are oyunu 
değı , zehirli gaz oyunu, ve 
hatta gizli şua oyunları dahi 
etse, cihan şampiyonlugunmı 

A.vrupanın ileri belediyelerini taklid eden Bükreş belediyesi 
1~a caddelerde ve meydanlarda nakil vasıtalarının ve halkın 
l•lip geçişini tanzim etmek için elektrikle işli!en . birer" zilli 
'• lambaL işaret kuleleri koymuş, şakır şakır ışletıyor. Ga-
1•ri lafayet,. caddesinin bütün dörtyol ağızlarındadır. 

Halk tıpkı Pariste olduğu ıribi ırözlori lambada, kulakları 
lİlde zil çalıp ta yeşil renk göründü mü elini kolunu sallıya 
1•llıya karşıdan karfıya geçiyor. Çünkü aksi tarafta kırmızı 
t'tnk görünmüştür v~ onu gören otomobil, otobüs, tramvay 
~•rinde mıhlanmıştır. 

Biz bunu Karaköy meydanında tecrübe edecek olduk. Be
ltdiyemiz bin liradan fazla masraf ederek böyle bir işaret 
ftneri yaptırdı. Fener bir kere söndü. Üç yıl va~ ki !akam'.
toruz. Otomobil klaksonlarını tıkayan beledıyemııın bır 
~•ret fenerini yakmakta aciz gö_stermesi yürek sızbtıcı bir 
l•ydir. 

İstanbul asırlarca koca bir imparatorluğa merkez olınuştuı · 
8ugün de Türkiyenin kalabalık şehridir. Öyle iken daha yarım 
'•ırlık ömrü olan Bükreşten geri kalmasını bir türlü kafam 
ılınıyor. Arıına gidiyor, 

Bunlar 0 kadar sade ve kolay şeyler olduğu hade bize 
'•den müşkül, karışık, esrarengiz bir muamma halinde görü
~iiyor bilmem. Medeni bir şehrin belediye makinesini işletmek 
kolay olmadığı malum. Fakat kaç yıldır, kaç devirdir lstanbul 
htp a)ni lstanbuldur. Bundan tam dokuz yıl önce yaptığım 
bir Avrupa seyahatinde (Pariı) de kaldığım zaman Pariı 
b•lediyeıinin gözle görünmez işleyişine hayran olmuştum. 
Fakat lstanbulla mukaye•e yapmayı bile düşünmemiştim. 
l;iinkü haksızlık olurdu. Lakin Bükreş'le lstanbulu mukayese 
•tınek doğru olur. Zira dokuz yıl önce gördüğüm Bükreş'le 
bugünkü Bükreş arasında dağlar kadar fark vardır. fstaobula 
l•lince bunu söylemi ye ne lüzum var? 

Bütün Balkan şehirleri medenileşiyor. Yalnız lstanbul hala 
ltrinde duruyor. Bereket milli cepheden yüzümüzü ağartacak 
bir Ankaramız nr. 

Burhan Cahid Morkaya 

Sigorta rezaleti! .. 
~~~~~~·~~~~ 

C>nniğin kumpanyada 
adamları 

olduğu anlaşıldı 
~oyguncuların öldürdükleri erkek· 

ler ve Kadınlar 
teker teker meydana çıkıyor 

Beyoğlu poli• merke,.i \'P 

ikir ci şube mü- ,.....,......,_...,,. 
dürlüğü dün de 
dirileri ölü gi

bi göstererek 
Ünyon sigorta 
\irketinden pa· 
ra çekmeğe te
\ebbüs eden 
lebekenin tah
kikatile meş
tul olmuştur. 

Polis evelki 
tün Pazar ol

Re<aletin ilk 
ihbarını alan 
Aziz N<imi 

llıasına rağmen Onniği tevkif· 
haneden getirterek tahkikatı 
ılerletmiş ve akşam üzeri ken
disini tevkifhaneye iade et
llıiştir. 

Onnik bu sabah Beyoğfo 

Polis merkezine gönderilecek 
Ve bazı kimselerle yüzleştiri

lecektir. Bu işte sahte rapor 
Veren doktor Vasıfın [ikinci 
dtfa tevkifine karar verilmişti. 
t:'akat Vasıf şimdiye kadar 
bulunamamıştır. Doktor Vasıf 
~aşlı ve çok sinirli olduğu için 
ailesi akıbetinden şüphe ettik
lerini ve nereye gittiğini bil
llıediklerini söyleyerek polise 
Ve Müddeiumumiliğe müracaat 
etınişlerdir. Bununla beraber 
l>olis, doktor Vasıfın izi üze. 
1indedir. Şu dakikada yaka-

1 
l•nmış olması ihtimali vardır. 
Beyoğlu polis merkezinde 

~adın, erkek dün de on beş 
~İşinin ifadesine müracaat 
Cdilmiştir. Şimdiye kadar ya
Man tahkikatta evvelce de 
haber verdiğimiz gibi alaka
dar doktorların adedi üçe 
tıkmıştır. Zan altına alınanlar 
bugün Onnik ile yüzleştiril
dikte sonra ikinci parti halin
de Müddeiumumiliğe verile-

' Ccklerdir. 
, Tahkikat şirket dosyaları 
Uzerinde bu noktadan da tat
llıin edilmektedir. Onnik ev
Velki gün polise götürülürken 
~r muharririmize şöyle bir 
1lirafta bulunmuştur: 
ı: - Ben bazı paralar aldım. 
•kat bunu memleketimize pa· 

ta girain diye yaptım. 
b· Onniğin evi araştırılırken 
ır çok ta isim yerleri boş 

~alıkeme ilamları, ve noter 
v ağıtları bulunmuştur. Onnik 
e arkadaşları bu kağıtların 

altına pullar yapıştırarak şir· 
ketten para çekiyorlarmış. Bu 
kağıtlarda mühürlerin doğru 

mu, yoksa sahtemi olduğu 

tahkik edilmektedir. Onnik si
gorta şirketinden tanıdığı bir 

\

memur vasıtasile taksitlerini ve
remiyerek haklarını aramamış 

olanların adreslerini alır ve 
1 bunları sahteden öldürerek para 

çekermiş. Bunlar arasında Pan
galtıda Hidayet sokağında (4) 
numarada oturan Misak Peşta· 
malcıyan'ın karısı Şazik'de vardır 
Dün muharririmiı Misakla gö. 
rüşmüştür: 

- Şebekeden Oıınik bizim 
karıyı da öldürmüş ve primini 
almıştır. Bundan düne kadar 
haberimiz yoktu. Onniğin ce
binde çıkan defterde bizim 
adresimiz de varmış. Oradan 
öğrenmişler. Çağırdılar. Bu 
açık gözlülük karşısında hay
rette kaldım. Karım umum! 
harp senelerinde sigorta edil
mişti. Taksitleri verememiş

tik. Bizim karı gibi daha bir 
çok kimseler öldürülmüştür. 

Polis dün de şirketin ikinci 
derecedeki bazı memurlarını 

dinlemiştir. Bu-ılar Amirlerimiz 
bu paralan veriniz dediler, biz 
de verdik, demişlerdir. Şirket 
erkanından birisi de polisin 
suallerini şöyle karşılamıştır: 

- Dalgınlıkla evrakın sah
telijiinin farkına varmamışız. 

Ekmek 
Ucuzladı 

Belediye Narh Komisyonu 
dün de toplanarak un ve huğ· 
day fiatlarını gözden geçirmiş 
ve birinci nevi ekmek fiatını 

on para indirmiştir. ikinci ek
mekle francala fiatleri aynen 
ipka edilmiştir. 

30 Ağustos 
Zafer bayramı heye
canla kutlulanacak 
30 ı\ğustos zafor bayaramı 

memleketimizin her tarafında 
büyük merasimle kutlulanacak
tır. lstanbulda yapılacak olan 
merasim proğramı lstanbul 
Kumandanlığınca hazırlanmış 

ve bir nüshası da Belediyeye 
gönderilmiştir. 
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Limon 
buhranı 
bitiyor 

Dün ftümrUkten 160 
sandık ltalyan 

limonu idhal edildi 
lstandulda ol-
duğu gibi mem
leketin hemen 
her tarafında 

epey zaman
danberi müthiş 
bir limon buh
ranı vardır.Da· 

ha düne kadar 
piyasada limo· 
nun tanesi 
on kuruşa kadar çıkmıştı. 
Bunun sebebi geçen mevsimin 
limonlarının bitmiş olması ve 
yeni mevsim limonlarının da 
henüz kemale gelmemiş bulun
masıdır. Fakat bu buhran şim
diki halde biraz hafifliyecek, 
kısa bir müddet sonra da yeni 
mahsul piyasaya dökülünce 
tamamen bitecektir. 

Bugün gümrükte 2000 san• 
dık ltalyan limonu vardır. 
Bunlardan 160 sandık dün 
gümrükten çıkarılmış, şehre 
ithal edilmiştir. ltalya ile ara
mızdaki ticaret anlaşması kle
ring esası üzerine temdit edil
diğinden yakında tekrar limon 
ithal edilecektir, 

Polis 

Dört kişi 
zehirlendi 

Bir çocuk tramvay 
altına yuvarlandı 
Galatada oturan Mari, Safi, 

Margrit adlı kadınlarla Marko 
isimli bir erkek, bakkal Foti 
den aldıkları konserve dolma. 
sını yemiş ve biraz sonra da 
sancılanmışlardır. Yapılan ilk 
muayenede bunların zehirlen
dikleri anlaşılmış ve acele Cu
raba hastahanesine kaldırıl

mışlardır. 

Ezildl 
Kuruçeşmede vapur iskele

sinde sepetçi çıraklığı yapan 
Salim dün Kuruçeşmede tram
vay durmadan atlamak iste
miş, fakat muvazenesini kay
bederek tramvayın altına düş
müştür. Ayağı ezildiği için he· 
men hastaneye kaldırılmıştır. 

• • • 
iki kavgacı 

Boğufurlarken denize 
tekerlendiler 

Sebze halinde karpuz ser
gisi iskelesinde Sirtli Selahad
din, Kürt Halil, Osman, mo
torcu Ali ve kardeşi Rasim 

arasında kavga çıkmış ve beş 
kişi birbirine girmişlerdir. Si
irtli Selahaddin ile motorcu 
Ali denize yuvarlanmışlarsa da 
kurtarılmışlar. 

Galata meydanı 
Liman idaresi Calatada 

Liselere talebe tehacümü 

Bütün Mektepler 
mıntakalara ayrıld1.. 

Talebeler yalnız kendi mıntakalarındakl 
Lise ve Orta mekteplere 

yazılacaklardır. Listeyi neşrediyoruz 

Liselere ve orta mekteple
re talebe kaydına devam edil
mektedir. Mekteplere yazılmak 
için müracaat edenlerin her 
gün bir az daha arttı~ı göze 
çarpmaktadır. Ancak nedense 
liselerin orta kısımlarına çok 
rağbet vardır. Liselerin çok 
kalabalık olacağını gözönünde 
tutan Maarif müdürlüğü tale
beleri mıntakalara taksim et• 
miştir. 

Bu taksimata göre Eyup ve 
Heybeliada ortamekteplerin· 
den mezun olan talebeler Is· 
tanbul erkek ve kız liselerine, 
kız orta mektebinden çıkan
lar Cümhuriyet kız lisesine, 
( bu lise yeni kurulmuştur ) 
Nişantaşı Kız Orta mektebi 
mezunları lnönü Kız Lisesine, 
(Bu lise de yeni kurulmuştur) 
Da vutpaşa Orta mektebi me
zunları Pertev niyal Lisesine, 
Celenbevi Orta mektebini biti
renler Vefa Lisesine, Caıios
man Paşa ve Emirgan Orta 
mekteplerinden çıkanlar Kaba· 
taşa, Emirgan ve Üsküdar Kız 
Orta mekteplerinden mezun 
olanlar Kandilli ye, Üskiidar 
Erkek ve Kadıköy Birinci Or
ta okulları mezunları Haydar
paşa Lisesine, Kadıköy ikinci 
Orta mektebini bitirenler Or
taköy Kız Lisesine müracaat 
edeceklerdir. 

ilk okullar 
Eminönü kazasındaki ilk 

mektepleri bitirenler Kumkapı, 
Süleymaniye ve kız ortamek
teplerile lstanbul erkek ve kız 
liselerin orta kısmına, Eyipliler 
Eyip ortaya. Fatihliler Gelen
beviye, Karagümrük ve civa
rındaki mektepleri bitirenler 
Cumhuriyet orta okuluna, Şeh
reminliler Davutpaşa ortaya, 
Samatyalılar kız muallim mekte
bine, Beyoğlu kazasındaki ilko· 
kul !ardan m~zun olanlar Nişan
taşı ve Kasımpaşa ortamektep
lerine, Beşiktaşlılar lnönü lise
si orta kısmı ve Gazi Osman 
Paşa orta mektebine, ayrıca 

bir kısmı da Kaba taşa, Beykoz• 
!ular Beykoz orta mektebine, 
Sarıyerliler Fındıklı ve Emir
gan okullarına, Üsküdarlılar 
Üsküdar birinci ve ikinci orta 

okullarına, Kadıköylüler Kadı
köy birinci ve üçüncü ortaya, 
Bakırköylüler de Bakırköy or
ta mektebine müracaat" mec• 
burdurlar. 

KÜÇÜK 
HABERLER 

• Maarif vekaleti Mesleki 
Tedrisat Direktörü Rüştü dün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir, 

• Mıntaka sanat mekteple
ldrlne bu yıl alınacak olan 
talebenin müsabaka imtihan. 
!arına bugün başlanacaktır . 

Bu yıl ilk me.ktep1eri bitiren. 
çocuklarımız:dan bir gurup 

Bir saylavımızı1 

kaybettik 
Çankırı saylavı Rlfat 

Münir 
kalp sektesinden öldU 

Bir saylavımızı daha kay
bettik. Çankırı saylavı Rifat 
Münir evvelki kün ailesile bir
likte Reyoğlundan Üsküdara 
geçmişlerdir. Oradan da tram
vaya binerek Çamlıcaya git
mekteler iken Rıfat Münire 
ani olarak bir fenalık gelmi~ 
\'e birdenbire yere düşmüştür. 
Bunun üzerine tramvaylar dur
durulmuş ve doktor çağrılarak 
tedavisi yapılmış isede mua
yene neticesind kalp sektesin
den öldüğü teessürle anlaşıl

mıştır. Bu çalışkan ve değerli 
saylavın ölümü büyük bir zi
yadır. Ailesine ve saylav arka· 
daşlarına, dostlarına samimi 

ı taziyellerimizi sunarız. 

Şark illerinde 
tetkikat 
yapanlar 

Bundan birbuçuk ay evvel 
Üniversite Coğrafya şubesi do· 
çentlerinden Ahmet Hulüsinin 
nezaretinde şark vilayetlerinde 
coğrafik ve jeolojik tetkikatta 
bulunmak üzere şark illerine 
giden Prag ve Berlin üniver
siteleri talebe ve asistanların
dan mürekkep 36 kişilik ka
file şehrimize dönmüştür. 

42 gün süren seyahatte sıra 
ile trabzon Gümüşhane, Bay
burt, Ilıca, Erzurum, Hasnkale, 
Eleşkir, Karaköse, Botnes, Er
ciyeş, Van, Kaıtvaş, Tatuvan, 
Bitlis, Ahlat, Adilcevaz da tet
kikler yapılmıştır. 

\ Aksaray 
Soyguncusu 
lsmall Hakki dU~ iz. 
mirden şehrimize 

getir ildi 
Merkez Rıhtım hanının önün- Kültür direktörü muavin- Bundan iki ay evvel Aksa• 

rayda Nadirenin evını so
yanlardan Necati ile Mehmet 
yakalannmıştı. 

dekl sokağı meydan haline !erinden Adil Çorluda bu sene 
getirmiye karar vermiş ve yeni açılan orta mektebe mü-
bunun için bir proje taslağı dür ve tarih, coğrafya mualli· 
hazırlamıştır. mi olarak tayin edilmiştir. 
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:SORUYORUZ: 
Bunlardan lsmail Hakkı or· 

tadan kaybolmuştu. Nihayet 
polisin yaptı!!'• tahkikat neti
cesinde lsmail Hakkının it
mirde bir kadının evinde ya
şadığı tesbit edilerek yakalandı
ğını ve bugibi işlerden nidamet 

üç kadın 
hırsızlıktan 
mahkemede 

- ~. 

ikisi, soydukları evin 
bahçesindeki kana· 

pelerde uyuya
kalmışlar 

Asliye liçüncü Ceza Mah
kemesi dün Fatma ve Hus
niye adlı mevkuf iki genç ve 
güzel kızın muhakemesine 
başladı. Bunlar gece pençereyi 
kırarak eve girmekten ve 
hırsızlık yapmaktan suçludur· 
lar, iddia şudür: Fatma ile 
Hüsniye geçenlerde bir sinema 
dönüşünde Şehzade başında 
Niyazinin, bahçe pençeresinde
ki teli kırmek suretile evine 
girmişler, 50 lira kadar para çal- I 
mışlar, sonra da bahçeye çıkmış
lar ve kanepelerin üstünde uyu
yup kalmışlar. Sabahleyin Niya-
1inin karısı kalkmış ve bahç de 
kanapelerin üstünde iki genç 
kızın yat ıklarım, evde de gar
dirobun kırıldığını görmüş ve 
hemen polisi çağırmıştır. Polis 
gelirken Fatma kaçmış ve Hüs· 
niye evin içinde yakalanmış
tır. Mahkemede genç kızlar 
bu isnatları reddett:ler, mah
keme ise şahitlerin getirilmesi
ne karar verdı. 

Bir kadın daha 
Sultanahmet Sulh ikinci Ce

za hakimi de dün Naime adlı 

genç \'e şık bir kadını le\ kil 
etti. 

ldd:ı edild.ğine göre, Naime 
evelsi gün Mahmutpaşada 
Mahmud un maniıatura mağaza· 
sına gitmiş \'e oradan bir top 
ipekli kumaş aşırmıştır. 

----o 
Festival 

Balkan heyetleri şeh· 
rlmlze geliyorlar 
Kırk gün kırk gece şenlik

lerı miınasebetile tertip edilen 
Balkan festivalıne iştirak ede· 
cek olan heyetler birer birer 
şehrimize geliyorlar. Romanya 
ve Yugoslav grupları da 28 
ağustosta şehrimizde buluna
caklardır. Heyetler yirmişer 

kişiliktir. 

KARiKATÜR SERGiSi 
lstanbul şenlikleri programı

na dahil olan karikatur sergi
si bugün saat 1 da Taksim
deki ilan irketi binasında a· 
çılmıştır. 

Vatmanlar ve 
biletçiler 

Ayakta çalıtmak me· 
selesinin halli için 
tetebbüse glrişly or 

- --

kemeri ecdadımızın ll'iras, 
olmaktan kurtu\ama7. Zira 
bu kemer bir zamandır 
yıpranmışsa, bu yıııden artık 
altın suyuna batırılıp durulu
yorsa, denebilir kı, onu eskiten 
Tıirk devlerinin aslan saıtmı 
gibi kalçalarıdır ! 

Bu sefer Cim LondoJ ans:· 
zın Atinaya ıridiverdiği zaman· 

- Ca!iba yine tayyare oyu
nile kaçtı ! 

Diyenler oldu. Meğer kaçan 
o deği l bu güreşlerı seyre
denlerin aklı imiş! 

Kara Ali ile Dinarlının (seç
me) müsabakaları için bile 
söylenenlere bakın, Kara Ali
yi Dinarlıya karşı çatlak kolla 
ııkarmışlar! Seç'fe! Hakikat •e 
seçme! 

Demek pehlivanlıkta da seç. 
meler seçme değil!! 

Yine dün, bu haber ve ta
rizlerin yazıldığı gazete!.- in 
sahifeleri arasında mütefekkir 
arkadaşımız Hasan Ali Yücel, 
hala (vakit nakıtten kıymetı:
dir!) diyor. 

Vakit nakitten kıymetli mi? 
Muhterem arkadaş, sen ne di
rorsun ? Baksana : Şu pehli
vanlık işinde bile nakit }'Üzun
den nice vakitler boş boşuna 
heba edilip duruluyor!! 

Bir zaman Türk arslanlarının 
şan doldurdukları kemere an
laşılan şımdi sadece altın istıf 
ediliyor. Ne a tın de\·ri! 

Hergun bayramı 

Şu a\ cılarımıza hayret etm<-
yor musunuz? Her sene 
toplanıp bayram ediyorlar! 
iyi amma bu zamanda ava 
gitmek ne demektir ? Za
ten hergün a\·a gıdebılip 

bayram edenlere bayramın 

bayramını da yapmak ne ge
rek?! 
Evlenme eshamı m f 1 

Ş'ka}·etleri okudunuz mu? 
Evlenme kag-ıdı bulunamayor· 
muş. Bayiler evlenme kagıdı 

satmaktan \ azgeçmişler. Aca
ba bu bayilerin hepsi de mi 
evli ?. 

Bır yaz orta· 
sın ınr üyasıı: 

Gelecek yaz mevsimi, lstan
bul kıyılarında denize girebi
lecek yerler tahdıt edilecek, 
buralarda plajım.ı yer!er ve 
s:rbest deniz hamamları ya
pılacak, halk buralarda şıpır 

şıpır yıkanacakmış.. inşallah 
gelecek sene. Ölme, boğula
nım, ölme .. 

Nasıl kübık bına
Iar göreceQiz ? 

Ağaçlarımızı korumak için 
gösterilen ciddiyet şaka götür
müyor anlaşılan. Baksanıza, 

·• karar verilmiş : Bundan böyle 
bina yaptırılacak arsalardaki 
ağaçlar, izin vermeden kesil· 
meyecekmiş .. 

Bir cra"1flagın ı•alm•ınlı t•e 
biletçi// bir köşesi 

Tramvay biletçi ve vatman
ları ötedenberi ayakta çalış
maktan şikayet ederler. 

Demek izin verilmezse ağaç 
üzerine bina yapılacak! Yeni 
mimaride fazla ciddiyet! 

Saat düşmanı 
kamyonları 

Hiç böyle bir sebep tc işitil· 

memiş : Gaziantepten lstanbul 
gazetelerine şu garip haber 
bildiriliyor : 

( Gaziantepte belediyenin şe-

1 
hir caddesine dikdirdiği saat 
iyi işlemiyor : Zira, çok yüklü 
kamyonlar soatın ayarını bo
zuyor 1..) 

Hükümet bugün " köylü meselesi • ni ele almış, bu meseleye 
dört elle sarılmış bülunuyor. Köyün kalkınma$! ve köylünün 
refaha kavuşma$! artık bir gün meselesi demektir. Buna ina
nıyoruz. Yakında köylünün refahını görerek sevineceRiz ve 
köylünün refahı memleketin geni ~ir can daha kazanması 
demektir. Hükümet, köylüyü refaha kavuşturmak işini düşü. 
nürken onu borçtan da kurtarmak, onun borcunu kendi üzerine 
almak vazifesini de başarmak kararını vermiştir. Böylelikle 
köylü, ~zirg<ina verdiği s~nedin esaretinden de yakasını kur
tarmış olacııktır. Bu, daha mükemmel. 

ederek fukaraya 100 lira ks· 
dar para dağıttığını yazmıştık. ı 

lsmail Hakkı dün lzmirden 
şehrimize getirilmiştir. 

Bunlar yeniden şikayete baş
lamışlardır. Bilhassa sıhhat ba
kımından endişede olan bu 
vatandaşlar tekrar alakadar 
makamlara müracaata karar 
vermişlerdir. Şu günlerde be
lediye ile Nafıa bakanlığından 
başka Sıhhat bakanlığına da 
müracaat edeceklerdir. Bunun· 
la beraber bu meselenin pra
tik bir şekilde halledilmesinin 
müşkül olduğu da söylenmek
tedir. 

Demek Belediyeye bozuk sa a 
yutturulmamış ta, kamyonlar 
saatin ayarını bozuyormuş 1 
Muhterem muhabirin bu keşfi 
ısabet, hakikaten şu kamyon. 
larınızı mcnediniz. 

Fakat biz düşünüyor ve soruyoruz ki: 
Köylü için tatbik edilecek olan bu karar, fakir ve borçlu 

kasabalıya da tatbik edilemez mi? 

lsmail Hakkı ile birlikte 
lzmir zabıtası büyük bir 
bavulda göndermiştir. 

lsmail Hakkı Çaldığı altınlar 
ile dişlerini altın ile doldur. 
muştur. Beşibirlikleri almadı· 
ğını iddia etmektedir. 

Zira sizin oradan geçen bq 
musibet kamyonlar yalnız sı· 

zin saatin ayarını bozmakla 
kalsa iyi 1 Ta burada bizim Is. 
tan bulun bütün saatlerinin de 
ayarlarını berbat etti il 

Serdengeçti 
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Askerlik:"'\ Tetkikler ve tahliller 

İspanya l•htı·ıa· llerı· Numara-125 Türk dili ve 
Elektrikle kültürü 

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

Kral on ikinci Alfons'un devri 
nisbi bir sükun içinde geçmişti 

Yazan: SUheyli GUldlken 
- 3 - [t) 

On dokuzuncu asır ispanya· 
nın, daha doğrusu tarihini ta
nıdığı gündenberi ihtilalden, 
kanlı kaynaşmalardan kurtu· 
lamıyan ispanyanın son zaman• 
!arını anlatmadan önce, lspan. 
yanın coğrafya ile bir port· 
resini çizmeyi de faydalı bu. 
luyoruz. 

ispanya, Avrupanın en gar
J:ıında ve cenuba doğru inen, 
bir dil gibi sarkan lberik ya· 
rım adasının büyük bir parça· 
sını kaplar. Aşağı yukarı bi
zim Anadolumuz kadardır. Me
sahai sathiyesinin hakiki ölçü· 
ıü 504 bin kilo metre murab· 
baıdır. Bu arazi dahilinde 22 
milyon nüfus yaşamaktadır. 

ispanya, şimalini boydan 
boya kaplıyan yük;ek Pirene 
dağlarile kara Avrupasından 
adeta irtibatını kesmiş gibidir. 
Fransa • ispanya hududunun 
da tabii çizgisi olan bu Pirene 
dağları, ispanyanın Avrupa 
medeniyetile irtibatını uzun 
zamanlar kesmiştir. ispanya 
erazisi yüksek dağlar arasına 

sıkışmış geniş vadiler ve ova
lardan mürekkep çukurlu tepeli 
bir memlekettir. Bu karakter
de bir memlekette yaşayan ls
panyol milleti ise daima sert, 
daima kavgacı olarak yetiş

mektedir. ispanya denizden te
mamen bir akdeniz memleke· 
tidir. Ve atlb Okyanosu ile o
lan teması pek azdır, ispanya 
herşeyden evvel bir ziraat 
memleketidir Zeytin, limon ve 

1 portakal istihsalatı pek fazla· 
dır. Saııayi, orada ekseriyetle 
küçük sanayia inhisar eder ki 
bununlada halkın yüzde yirmisi 
meşguldür. 

Bundan başka ispanyanın ma
deni serveti çeşitli ve boldur. 
kömür, demir, çinko, gümüş, 
ve bakır madenleri ve kükürt 
kuyuları vardır. 

ispanya uzun asırlar istibdad 
ve mutallakiyet altında ezilmiş, 

papaslar ve sayısız asılzadeler hal. 
kı soymuş, milli inkişafa engel 
olmuşlardır. Bu sebeple lspan· 
yol halkı, lspanyol köylüsü ve 
amelesi çok fakirdir. Birçok 
mıntıkalarda lspanyol köylüsü 
aç demektir. Bugünkü karga· 
şalığın hakiki sebebini i.~te bu 
sefalette aramak lazımdır. Da
ha doğrusu lspanyol milleti 
Kralı kovduktan pekaz za· 
man sonra büyük bir ekseriyet
le birdenbire solun münthasına 
doğru akın ederken, artık bu 
sefaleti ezmek, bu sefalete 
asırlardanberi sebep olan pa
pasları ve miitegallibeyi yok 
etmek istediğini de anlatmış 

oluyordu. 

!arak Karlist muharebelerine 
nihayet vermeğe çalıştı. Çok 
genç olmakla beraber çok ma· 
lümatlı idi. Kendisine iyi ınü

şa virler seçmesini becerdi, si• 
yas! partizanların hususi mak• 
satlarına, entrikalarına alt olma· 
ya çalıştı ve iki yıl sonra da 
Karlist muharebeleri nihayet 
buldu. 

ispanya bundan sonra az, 
çok bir istikrar kazandı. 

Parlamenter hayat günden gü
ne, derece derece inkişaf et
meğe başladı. Parlmanda ve 
eyalet meclislerinde ekseriyet 
Liberallerle Muhafazakarların · 

elinde idi. iktidar mevkiini de 
bazan Liberallere, hazanda Mu· 
hafazakarlara geçiyordu. işte 
bu devre zarfında mahkeme· 
ler ıslah olundu, matbuat hür
riyeti genişletildi, bilhassa işçi 

sınıfının hakları için kanunlar 
. yapıldı. 

Fakat bu devre zarfında da 
hükümet geniş mikyasta ade
mi merkeziyet, daha doğrusu 
muhtariyet istiyen bazı eya
letlerle uğraşmak, onların 

maksatlarını körleşdirmek mec· 
l:uriyetinde kaldı. Bu muhta· 
riyet meselesi zaman zaman 
alevlenir, hükumet kuvvetli 
göründüğü zaman ateşi azalır

dı. Muhtariyet istiyen eyalet· 
!er Katalonya ve Bask mınta· 
kalan idi. 

Gerçi karlist harpleri niha. 
yet bulduktan sonra ispanya 
da uzunca bir müddet dahili 
karğaşalıklar, kanlı boğuşma· 

!ar olmamakla beraber ordu
nun hükumet üzerindeki 
nüfuzu baki kaldı. Kral, meş· 
rutiyeti tesis etmekle beraber 
orduya ve kilisenin nüfuzuna 
çok istinat ediyor, zabitlerle 
papasların ademi memnuniye
tine hiç meydan vermiyordu. 
Esasen zabitler en ziyade 
asillerden, aristokrat aileler

den seçilirdi. Kralın orduyu, 
daha doğrusu zabitleri fazla 
tutması, zabitliğe karşı aristok
rat aileler arasında büyük bir 
heves uyandırmıştı . Çünkü ordu 
nüfuz sahibi idi. işte bu se
bepledir ki lspanyanyanın o 
az mevcutlu ordusunun çok 
kalabalık bir zabit kadrosu 
vardı. O tarihlerde ispanya 

ordusu ancak 60 bin mevcutlu 
idi. Fakat zabit adedi 25 bini 
buluyordu. Yani ordu yarı 

yarı zahitti. Yalnız 500 gene· 
ral vardı. 

Süheyli Güldikei1 
[•] Birinci mekale 22 ağustos, 

ikinci mekalc de 21 ağustos tari:'ıli 

nüshalarımlzda çıkmıştır. 
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• • • 
Sen Benim Babam 

D .., ·ı . 1 egı sın ... 
Yazan : Suat Derviş 

Esasen Fatmanın beni seve
bileceğini, Fatmanın aşkıma 
mukabele edeceğini bir an bile 
ümit edemiyordum. Kend•mi 
onun yanında çok küçük gö. 
rüyordum. 

Yalnız bu da değil, onun 
Fazılı sevdiğini de zanne· 

• diyordum. Çünkü onun her ha
line bu mütevekkilane sabre
dişin muhakkak bir sebebi 
vardı. 

Bu sebebi onun hayatına 
nüfuz ettikçe, onunla daha 
yakın oldukça anladım. Fatma 
kocasına karşı izahı müşkül 
bir merhamet hissile mütehas. 
sisti. Onun bütün çılgınlıkları, 
bütün taşkınlıkları içinde ken
disine bağlı olan bir esas ra-

bıtası sezmişti. Fatma bu 
adamın hayatında kendisinin 
elzem olduğunu zannediyordu. 
Neden bunu ben de anlaya· 
madım. Onun bu adamla sa
mimi ve yakın bir münasebeti 
vardı. O bu adamın karısı 
idi. Ve o bu yakınlık anların· 
da şüphesiz ki bu adamın ken· 
disine olan merbutiyetini veya 
aşkını hissediyordu. 

Beyaz saçlı adam biraz sus· 
tu başını avuçlarından kaldır· 
mıştı. Yorgun gözlerle Selma
ya baktı... Selmanıo gözleri 
hep kapalı idi. Ve hafif, hafif 
hıçkırıyordu: 

- inan bana yavrum. Fazıl 
onu fazla ihmal ediyor, fazla 

ısıtılan demiryolu 
makasları 

Fennin ilerileyişi nihayet 
askerliğe dayanıyor. Daha 
doğrusu fen, orduların ihti~ 
yacına uyduruluyor. Şimdi de, 
kışın asker nakliyatını sekte
ye uğratmamak için makas· 
!arın elektrikle ısıtılarak don· 
masına meydan verilmemesi 
düşünülüyor. Bu işle uğraşan· 

lar maksadı gizliyerek, büyük 
garlarda makasların önemini 
ve bir çok işçilerin beyhude 
yere makaslarda çalıştırıldık· 
!arından elektrikten fayda
lanmağı ileri sürüyorlar. Bu 
Yenilikte de ilk adımı ltalyan
lar attı. Buhar su ve elek· 
trikle ısıtılan makaslar yap
tılar. 

Elektrik apareylerinin de 
rezistansları ray boyunca ve 
makasa karşı konuluyor. Bu 
rezistanslar nikel ile kaplan· 
mış ve 2 milimimetre kalın· 

lığında bakır borulara yerleş· 
tirilmiştir. Her apareyin sar· 
fiyatı, 1.1 kilovattır. Milan 
garının makasları bu çeşit 

yapılmış ve karlı havalarda 
makaslar üzerine yağan ve 
buz haline gelen karların 

derhal eridikleri görülmüş

tür. Yapılan denemelerle en 
şiddetli kışlarda bile makas. 
ların işlememeleri veya ka· 
pah kalmaları gibi nakliyatı 
durduracak veya geciktire· 
cek hallerin tamamile gide
rildi~i anlaşılmıştır. Hatta 
ltalyanlar evelce makasçılara 
verdikleri 460.000 franğın 

24.000 franga indiğini ve le· 
sisat masrafınan da 240.000 
frank tasarruf edildiğini tes· 
bit etmişlerdir. Son zamanda 
Bologne, Florence ve Avus

turya sınırındaki Bremen gar
larının bütün makasları bu 
şekilde yenilenmiştir. Görü
lüyor ki, tasarruf düşüncesile 
başlanan bu değişme, niha

yet, sınırlara varan demir 
yollarında tatbik ediliyor ve 
a•ker nakliyatında uğranacak 
engeller daha şimdiden he· 
saba katılıyor. 

M. Ersu 

" Cullman elması,,nı 
bulan adan 

Johannesburg, 24 (A.A) -
lngiltere Krallığı tacının meş
hur " Culiman elması " nı keş· 
fetmiş olan S'r Thomas Cu
liman, 76 yaşında olduğu hal· 
de vefat e~miştir. 

Sir Thomas, üç bin kıratlık 

ve o zamana kadar elde bu
lunan elmaslardan üç defa bü
yük olan bu elması 1905 sene
sinde keşfetmiştir. Transval 

hükumeti, bu elması 1907 se
nesinde satın almış ve 1908 
tarihinde yıldönümü münasebe
Liyle kral yedinci Edvard'a 
takdim etmiştir. 

yalnız bırakıyordu. Ben onu 
seviyordum. Onu sevdiğim için 
bütün alakam ona çevrilmişti. 

Ona bir zevk yapabilmek kay. 
gusile bütün sevdiği şeyleri 

ö~renmiştim. Ona elişleri için 
Model ve ipek getiriyordum. 
Okuduğu kitaplar hakkında 

benimle münakaşa ediyordu. 
Sevdiği çiçekleri kış mevsiminde 
bile bulup buluşturup çiçekli
ğinden eksik etmiyordum. Be
yaz köşkün yeşil çit parmak· 
hkları içinde üzüntülerile bir. 

Jikte hapsedilmiş olan bu ka· 
dının harici hayatla yegane 
teması bendim. 

ince bir yaradılışta idi. Bütün 
küçük kadınlar gibi, o da 
şımartılarak sevilmesini, şef. 
katle sevilmesini istiyordu. 

Ve benim kalbim ona karşı 
şefkat dolu idi. 

Onunla tanıştığımızın üçün
cü senesi idi ..• Bir kış gecesi .. 
Dışarda kar vardı. Kuvvetli 
bir rüzgar camları dövüyordu. 
Bahçedeki ağaçların kuru dal
ları kemikten hortlak parmak· 
lan gibi camları tırmalıyor
lardı. 

Yazan: 
Orhan Rıza Aktunç 

Sümer Türklerinin dört bin 
yıllık bir kültürü olduğu ve 
bu dilin yedi bin yıllık bir ma· 
zisi bulunduğunun artık bugün 
ilmi bedahetler sırasına gir· 
diği tahakkuk etmiştir. 

Eski bir Türk lehçesi olan 
Sümerce ile bugünkü Türk 
dili arasında, herhangi bir 
etimoloji kaidesine müracaat 
etmeden küçük bir mukayese 
yapacak olursak elde edeceği
miz netice bizi bu çıplak ha· 
kikatle karşı karşıya getire· 
cektir: 

Sümerce Mana .!.!!!:~ -e Ev Ev 
izi Sıcak Isı 

Ad Ata Ata 

Bu ve buna benzer yüzlerce 
misal bulmak gayet kolaydır. (1] 

Sumerler, Akatlar, lskitler, 
Hititler, Proto Hititler gibi 
muhtelif ad ve sanlar alan u
lusun dil ve kültürü tetkik e
dildiği zaman görülüyor k~ 

bu değişik zannedilen uluslar 
hakikatte bir ulustur ve bu U• 

!usun adı da: "Türk,. tür. 
Bir milletin ilmi ve sosyal 

sahalarda yarattığı yüksek ve 
orijinal eserlerine, o ulusun 
kültürü denildiğine nazaran kül· 
türün en mühim ifade aleti 
dildir. 
Güneş • dil teorisi, he· 

nüz yedi bin yıllık olan Sü
mercenin değil, çok eski di· 
ğer Türk lehcelerinin de bu· 
gün kaybolan dil ve kültürünü 
gözlerimizin önünde canlandı
racaktır. 

Değerli Macar alimi Nemet· 
he'in pek haklı olarak dediği 

ıe-ibi bundan sonra Türk mille. 
tinin ilim ve kültür merkezi 
Türkiye olacaktır. 
Cüneş • dil teorisi ilk ses 

parçasının "A., olduğunu ve bu· 
nun tekrarlanıp zayıflaşmasın· 

dan -(A+ğ) diye ilk söz unsu
runun çıktığını izah ed;yor ve 
bu izahını biyolojik ve fiziyo· 
lojik esaslara dayatıyor ve 
yine filoloğların ötedenberi 
aradıkları lndo • Europeeenne 
dillere ana kaynağı olabile· 
cek dilin Türk dili olduğunu 
meydana çıkarıyor. Türk dilini 
bu bakımdan tetkik eden ar m
ler heııüz pek azdır. Fakat, 
bu dairenin kutru genişle

mektedir. 

Atatürkün yü'< sek ilhamın· 
dan doğan üçüncü Türk dili 
kuru ltayı da bütün dünya dil· 
!erine ana kaynaklık yapan 
dilin Tür1'çe olduğu ve şim
diye kadar Greko-laten zanne
dilen medeniyet unsıırlarının 

Türko • Öropen bu! unduğunu 
ilim alemine tanıtmakta gec;k. 
miyecektir. 

Orhan Rıza Aktıı;nç 
[1] L' origine des langues, des 

reiigions et d : s peuples. H. B. 
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Onunla küçük salonda so
banın karşısında oturuyorduk. 

O artık iki senedir Fazılın 
kayboluşlarının, geç gelişleri
nin, çıkıp gidişlerinin hiç far. 
kında değil gibi... ilk zaman· 
ları kadınlık gururunu pek zi• 
yade üzen bu şeylere karşı 

şimdi harikulade lakayttı. Fa
zıla hiç bir alakası kalmamış 

gibi idi. Onun hakkında ko· 
nuştuğu zaman gayriihtiyari 
lisanına himayegerdesinden 
bahseden bir insanın lisanın
daki ahenk geliyordu. 

Ona karşı müsamahakar ve 
merhametli idi. 

O gece sanki Fazıl hayatı
mızda hiç bir zaman yokmuş 
gibi Fazılı unutmuştuk. Sıcak 

sobanın karşısında yan yana 
oturuyorduk. Dışarda fırtına 
vardı. Parlak ateşin karşısında 
yapayalnızdık diyorum sana. 
Ve gençtik.. Öyle gençtik 
ki ... O gece nasıl oldu bilmi· 
yorum! Birdenbire tatlı tatlı 

konuşurken ona söyliyecek 
söz bulamadım ve gözlerimin 

BEN KiMiN 
METRESiYiM 
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Tefrika No. 37 

Şefik her zamanki koltuğuna oturmuştu .. Önce ço~ 
heyecanh görünüyordu. ingiliz zabitinin adını 

vermedi: " - Kirndi o, allahaşkına söyle bana Nesrin?ı 
- Kuzum Mari doğru söyle 

bana •• Hanımın bu zabitle ara
sında bir şey var mı? 

Hizmetçi ellerini yukarı kal
dırdı: 

- Allah şahit beyciğim .• 
Vallahi birşey yok. Bu adam
lar hep bizim hanıma iş için 
gelip giderler. Onun yerinde 
başka fingirdek bir kadın olsa 
neler yapmazdı neler. Bizim 
hanım onların en. yükseği ne de 
omuzunu silker ve hi çbirine 
yüz vermez. 

Şefik • neden .bilmem?. Hiz. 
metçinin sözlerinden teselli bu· 
lur gibi memnun olmuş ve ge
niş bir nefes alarak karıya bir 
sigara uzatmıştı . 

Mari şakacı bir kadındı .. Bir 
aralık Şefiğin kulağına sokuldu: 

- Kardeş çocukhrısınız 
ama .. Hiç de huylarınız biri
birine benzemiyor. Siz çok 
yumuşaksınızl Bizim hanım da 
inadına barıt gibi sert. 

-Sahi mi söylüyorsun, Mari? 
Bense onu benden daha yu· 
muşak, benden daha uysal sa· 
nırdım... ' 

Şefik hizmetçi ile konuşmak 
fırsatını kaçırmak istemiyordu. 

- Senden bir şey anlamak 
isterim, Mari, dedi. Vamık 

bey bugünlerde gelip g ilmi· 
yor mu buraya? 

Mari tereddüt etmedrn ce
vap vermedi: 

- O yalnız geldiği zaman 
hanım ona hiç yüz vermez. 
Geçenlerde bir kere gelm i şti. 

Galiba bizim hanımda gözü 
var. Biraz kendisine çıtlatmak 
isfedi. 

- Hanım ne cevap verdi ? 
- •Bu işi ilk önce Ş~fikle 

görüşmelisin l Ben ondan ha
beı siz böyle bir mevzu üzerin
de hiçbir erkekle konuş ımam . ., 
dedi. Vamık Bey ondan so:ıra 
bir daha görünmez oldu. 

Bu sırada dışardan Nesri nin 
sesi işitildi : 

- Mari.. Kaptan Benelin 
şapkasını gelir ... 

işte gidiyor.. Soğuk he· 
rif ... 

içine her zaman en açık ve en 
berrak bakışlarla bakan bu 
mavi gözler ocakta yanan kö
mürün alevine takıldı. Odada 
tatlı bir koku vardı. Fatma si· 
yah taftadan bir elbise giyi
yordu. Mavi dantellerle süs
lenmiş yakası ve mınımını 

ellerini hemen hemen örten dan
tel rüşlarla süslü kolları vardı. 

O tıpkı · eski şaheserlerin teş· 
hir edildiği bir resim galerisi· 
nin duvarından inmiş gibi idi. 
Onda o kadar bugünden uzak 
ve onda o kadar bulunduğu 

muhite alışmamış, uymamış bir 
hal vardı. 

Ateş yanaklarına vurmuştu. 

Fildişi rengindeki yanakları 

kızarmıştı. Dişleri pırıl pırıl 

yanıyordu. Nasıl oldu bilmiyo· 
rum. Gençtik diyorum sana .. 
Fazıl bizi çok yalnız bırakıyor
du. Bize n:eydan okur gibi yal
nız bırakıyordu. Bizi küstah 
bir fütursuzlukla yalnız bıra· 

kıy ordu. 
Kar fırtınası pancurları tit

retiyordu. Birden ona doğru 

Kimdi o, allahaşkına 

söyle bana Nesrin? 
Nesrin, Şefiğin boynuna sa

rıldı: 

- Kaptan Benet isminde bir 
lngi \iz zab iti .. 

- Ne istiyor senden .• ? 
Seni arıyor ... 

Şefik birdenbire titredi: 
- Beni mi arıyor dedin? 
- Dur · canım.. teliış etme 

ok adar 1 Çerkes Mehmedin 
katilini arıyor •. 

- Katilin kim •>lduğunu bi
liyor mu? 

- Hayır. 

bunu?! 
Nerden bilecek 

Şefik yavaşca başını koltuğa 

dayadı: 

- Beni neden korkuttun, 
Nesrin? 

- Seni heyecanlı görmekle 
hoşlanıyorum da. Durgunluk 
hiç yakışmıyor doğrusu senin 
gibi bir gence. 

- Şakayı bırak şi mdi. Bu 
herifler hala Çerkes Mehmedin 
katilinin izini aramaktan vaz. 
geçmediler mi? 

- Vazgeçerler mi ? Molla 
beyler ... Daha bilmem kimler, 
bu meseleyi büyülttükçe bü. 
yülterek hergün lngilizlere ra
porlar, jurnaller yağc\ırıp du
ruyorlar. Gı1ya lstanbulda 
bu gibi siyası suikastler ha
zırlayan mühim bir çete var· 
mış. Bu teşkilatı el altından 
Anadolu idare ediyormuş. 

- Kuyruklu uydurmalar 
bunlar işte. Zorla insanı anar• 
şist yapacak bu herifler. Ana· 
dolu ile lstan bulu biribirinden 
ayırmak ve uzaklaştırmak için 
ne mümkünse yapıyorlar am
ma •. Artık insanların gözleri 

Şefik bu bahis üzerinde dur· 
mak istiyordu: 

- Peki, dedi, sen lstanbu~ 
da böyle bir teşkilatın me~· 

cudiyetine kani misin? 

- Şüphesiz. Fakat, bu ka• 
naatimi hiç bir zaman lngiliı• 
lere ihsas bile etmedim. 

- Ben lstanbulda hiç bir 
gizli teşkilatın yer bulacağ"ına 
inananlardan değilim. 

- Haydi canım, ağız yapıııa 
bana! Çerkes Mehmedi Ana• 
dolu üzerine gitmesin diye ö!· 
düren bir adam böyle bir ter 
kilata mensup değil de nedir? 

Şefik başını salladı : 
- Vallahi ister inan, ister 

inanma Nesrin 1 Ben hiç killl' 
senin nam ve hesabına çalışan 
bir adam değilim. Sırf kendi , 
beynim, kendi göziim, kendil 
mantığımla hareket ediyoruııı· j 
Görüyorum ki memleket istill 

altında inliyor. Yurttaşlarııııın 
iniltisini duyuyorum. Menıle• 
ketimin istikbalini tehlikeli 
gördüğüm halde, bu tehlike 
karş•sında nasıl olur da lakayt 
kalabilirim? Sen bile Nesrin" 

Sen bile kadın olduğun halde 
bu haksızlıklara, bu hakaret· 
tere dayar.amarlığın zamanlar 

oluyor. Unuttun mu bana: (hef 
şeyden önce ben de bir Tiil" 

küm. Benim de millt duygıı• 

!arım,, görüşlerim, acıları~ 

var l ) dediğini ?.. Unutmadın 1 

bunları sen de, 
Nesrin?. 

değil ıııı 

Nesrin, Şefiğe bir şeylef 

söylemek ister gibi birden 
kaşların . kaldırdı. Hazin bil 
bakışla Şefiği süzdü : 

/Bitmedi J a.9ıldı. 
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SAN~T 
KiTAP. REfiM. TiV~TRO,MUS"iK1 
Hayatı gibi, san'ati de melankolilC 

bir san'atkar 

eğildim. iri ellerimle onun 
omuzlarından tuttum... Ağzımı 
kulağına yaklaşdırdım. O ir
kilmemişti. ld ellerimden kaç
mıyordu. Sanki o bu anı bek· 
liyormuş gibi idi. 
Karşıdaki oval aynada göz

lerini yumduğunu gördüm. 
Sonra .. seııelerce içimde hap
solmuş aşkımın feveranile, tu
tuşmasile onun kulağına: "Fat• 
ma sizi seviyorum" diye fısıl
dadım. 

El GJ 
- Yeter •.. Yeter ... Yeter ... 

Selma bağırarak yerinden 
fırlamıştı. · 

- Bana neler anlatıyor-

sun uz. 
- Sana bütün hakikati an-

!atıyorum. Günah çıkaran bir 
mutekit hıristiyan gibiyim. 
Ruhumu önünde açmak istiyo
rum. Bütün çıplaklığile içimizi 
görmeni istiyorum. 

Susuyorlar. Selma düşer 

gibi kolıuğa oturuyor. 
Bir müddet odada hiç bir 

ses duyulmuyor. Fakat sonra 
yvaaş yavaş uyanan, yükselen 
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l Harp sahnelerinden raportajlar 1 li:iiilliill 
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Gırnata Malagayı devirecek 
Şimdiki halde, Gırnata hükfımetçilerin ileri 

karakolları tarafından 
ihata edilmiş bir vaziyette bulunuyor 

" Açık Söz ,, Un 
Bulmacası 

Bugünden itibaren başlıyor 
Okuyucularımız, bugünden 

itibaren, gazetemizin bu köşe· 
sinde her gün bir bulmaca 
bulacaklardır. Bu!macalar neş• 
rinin ertesi günü nihayet saat 
2 ye kadar matbaamıza gön· 
derilmelidir. Bulmaca zarfları· 
nın üstüne okunaklı bir surette 
BULMACA kelimesi yazılma
lıdır. 

Bu bulmacaları doğru çözen 
okuyucularımıza derecelerine 
göre işe yarar hediyeler tak· 
dim edeceğiz. 

No: 126 

Seninle istersen hemen evle-
niriz .. 

Dedi. Ben gene şüphcdey· 
dim. 

- Onun sana söylediği söz· 
!erden bu mana çıkmıyor, ona 
benimle hıyanet ettiğin anla
şılıyor .. 

Dedim. Teminat üzerine te
minat verdi. Sonradan uzun 
tetkiklerle anladım ki, Cevadın 
söyledikleri doğrudur. 

YAZAN: Etem izzet BENICe 

BugUnkU bulmacamız 

Güzin onu çok sevmiş, ırön
lünü &rzetmiş, nişanlanmak ve 
evlenmek i~·in her türlü teklif
le bulunmuş. fakat Cevat ken. 
disini ona satmamıştır. 

- ----"- -

Yaşından. Olacak. Bellidir. 
Çocuk. Adam. 

Bu kelimelerle bir cümle ya· 
pınız ki bir atalar sözü mey• 
dana gelsin. 

Hediyelerimiz : 
1 inciye: Şık bir mürekkep-

li kalem 
2 inciye: Şık bir dolma kalem 
3 üncüye: Güzel bir roman 
4-lOuncuya: Gazetemizin bir 

Cevat, örı s ı rada d i kkatle muhakemeyi dınllyor 
ve yanındakilerin nazarı dl"katinl celbediyordu. 

- Ne alçaklık değil mi?. 
insanın bunu yazabilmesi için 
insanlıktan çok uzaklaşmış ol
ınası 13.ıım .. 

Diyerek yırtmamış olsaydı 
mahkemenize vermekten ve 
Güzinin karakteri hakkında 

elinizde en kat'! bir vesika 
hulunmasıııı i~temekten haki
katen zevk duyardım. 

Kan tJe ateş içinde yüıen ıapanyada hükümel kuvvetleri tarafından yakalanan yüzlerce 
asi kursuna dizilmek üzeredir 

haftalık abonesi 
11-50 inciye, Birer kartpostal 

DIKKA T: Bulmacayı doğru bu· 
!anlara gazetemiz bir 
kart verecektir. Bun
lardan 20 tanesini bi. 
riktirenlere pırasız bir 
sinema bileti sunulur. 
Bu kartları saklayınız. 

işte Güzinin benden şimdi 
hın cını çıkarmak istediği ha
dise budur. Evet, herkesin hu
zurunda itiraf ediyorum. Ce
vat benim nişanlımdır. Onunla 
sev: şiyoruz. Ve yakında da 
evlenece~z. Yalnız, bunu dışa
rıya vurmak, benim hususiye
timin hikaye.ini böyle ortaya 
att.rmak Güzin için doğru de
ğildi. Aır.ma, o bunu da yap· 
mıştır. Nihayet çirkinlik ken
disine aittir. Benim bund3 hiç 
bir suçum yok. iki insanın 
biribirlerini sevmeleri kadar 
tabii hiçbir şey olamıyacağına 
göre benim cevatla seviştiği· 
min ve evleneceğimin yayılma
sında hiçbir mahzur görmÜ· 
yorum. Bence sevil mi yen, 
halta, kencfüi~den nefret edi. 
len bir kadın sevdiği ve ısrar 
elliği erkekten de uzak kal
mak iradesini kendinde bul· 
malıdır. Ne hazin ve çirkin 
bir şeydir ki, Güzin Cevat 
tarafından zerre kadar sevil
memesine rağmen o Cevadı 

takip etmiş, ona sahip olmak 
için inal ve ısrar göstermekle 
devam etmiştir. 

üzerinde bana hiç bir şey söy· 
lemedi. Daima menfi kaldı. 
Fakat aradan on beş gün geç
tikten sonra Cevadın cebinde 
onun uzun bir mektubunu bul
dum. Cevat bana bu mektubu 
göstermek istemedi. Sakladı, 
kaçırdı. Fakat, o mektubu oku
mazsam artık kendisi ile hiç 
bir alaka ve münasebetim kal
mıyacağ . nı kesin olarak söyle
yince okutmaya mecbur oldu. 

Ayşe, bunları söyledikten 
sonra biraz açılmıştı. Sesi ilk 
şahitliğindeki tatlılııta ve gür
lüğ"e gidiyordu. Kelimelere 
kendi ölçü ve ahenk !erini ve
rerek devam elli: 

ispanyada isyanın başladığı 

gündenberi Malaga şehrinin 

hatta umumi vaziyete müessir 
olabilecek mühim bir rolü ol
du. Malaga. hükümelçilerin bir 
mukavemet merkezi olduğ"u 
kadar da, hücum üslerinden 
birini teşkil edor. 

Malümdur ki Malaga eyaleti 
cüzi bir kısmı müstesna olmak 
üzere hükümet kuvvetlerinin 

.elinde bulunmaktadır. 

Pariste çıkan Lö Tan gaze
tesinin muhabiri Malagada va· 
ıiyeti şöyle anlatıyor: 

• Eyalet, meyva, sebze, ağ
nam cihetınden zengin olduğ"u 

gibi, denizden de mebzul mik
tarda balık tedarik ed ldiğ"i 
için, bu larallarda bir kıtlık 

vukuuna intizar cd ' lemez. 
Malaga, şimdiki halde Ak

denizde hükümetin elinde bulu
nan denizi derin, techİ7.atı ye
tinde yegane bir limandır. Onun 
i~indiı ki, hükümele sadık fi. 
!o da hareket üssünü orada 
tesis etmiştir . Filonun cüzütam
ları icabettiği zaman buradan 
Fas sahillerini tarassud ve 
bombardıman ctmeğe her za
man hazır bulunmaktadırlar. 

Binaenaleyh bir nisbet dil hi iinde 
Asilerin Fastan elcezire ve 
Tarife'ye asker çıka rmalarına 

da ırani olabilirler. Mala ııa 

ayaleti San Rok'dan otuz, El· 
cezireden kırk kilometre uzak- ı 
ta buluıduğuna &ö:e, hüku
metin bu ı ki mevkii ele geçir
mesi çok lehinde olurdu. 

Fakat asilerin burada iyi 
lalim görmüş ve techiz edil
miş sılalı endaz!ardan müte· 
şekki! kuvvetli lejiyon!ar lu
lundurduk!arına da şüph~ edıl
memektedir. 

Malagadaki sivil ve askeri 
makama!, sahilden yapılması 

muhtemel bir teşebbüs ve 
hareket hakkında şüphesiz 

büyük bir ketumiyet muhafaza 
ediyorlar. Epey zamandan 
beri Gırnataya yapılacağı şayi 
olan ve hayli geciken taarruz 
etrafında da fazla bir şey bi
linmiyor. 
Yalnız söylendi~ine göre, 

Gırnataya şimalden, Kadizde 
toplanmış olan kuvvetler ta
rafından şarktan ve Malaga
daki kuvvetler tarafından da 
garpten olmak üzere, ayni 
zamanda üç taraftan taarruz 
edilecek tir. 

Şimdiki halde hükumetçile
tin ileri karakolları Gırnata
nın cenubu garbisinde Alhama
da, cenupta Lonjaron'da, şark
la Maracena, şimalde lznalloz 
da bulunmaktadırlar! 

Demek oluyor ki, Gırnatanın 
isi Andalozi ile irtibatı kesil
miştir. Fakat Gırnatanın tabi
Yevi vaziyeti çok kuvvetlidir. 
Zira arkasını Sierra Nevadaya 
dayayarak, gayet mümbit bir 
ovaya hakim bulunmaktadır. 

llu ova asileri beslediği gibi, 
düşmanın da yaklaştığını der
hal gösterir. 

Malaganın hükumetçilerin 
tlindeki tabiyevl ve manevi 
thcmmiyetini bilen asiler he
tnen her gün limana ve şehre 

bombalar atmaktadırlar. Fakat 
bombalarını hedeflerine isabet 
ettirmemeğe çalıştıkları, yani 
ne harp gemilerine, ne sivil 
ehaliye bir zarar vermedikleri, 
sadece şehrin maneviyatını 

bozmak istedikleri anlaşılmak· 
tadır. 

Malaga, dükkanları açılmış, 

ve iş hayatı yeniden başlamış 
olmasına rağmen hazin bir 
manzara arzetmektedir. Bil· 
hassa şehrin merkezinde ve 
zengin mahallelerde buradan 
fazla ev yanmıştır. Kendi mem· 
Ieketlerinin bayraklarını çek· 
miş olan ecnebilerin evlerine 
dokunulmamıştır. 

Bir çok mağazaların came· 
kanlarında şu levha okunmak
tadır: MProleter kardeşler bir-

İtalya Doğu Afri· 
kası için gönüllü 

yozıyor 

Roma 24 (A.A.) - Bu ayın 

beşindenberi tatil edilmiş olan 

doğu Afrıkası için gönüllü kay

di muameleleri bugün tekrar 

başlamıştır. Gönüllüler asgari 
iki sene hizmet etmek teahhü

dünde bulunmak ıııetburiye· 

tinded rler. 

Doktor Şaht Parise 
gidiyor 

Bcrlin, 24 (A.A) - Ş1htın 

Fran•a bankası müdürü Labe· 
yrının ıırretıni iade etmek 

üzere bu hafla içinde Parise 
yapaca ğı seyahıste Nasyonal 
Sosyalist mahafili, yalnız eko

nomi değil aynı zamanda siya

set bakımından büyük bir ha· 

dise nazariyle bakmaktadır. 

Olimpiyat dön UşUnde 
Amerikalılar 

Paris, 24 (A.A.) - Dün 

Colomb stadyomunda Berlin 

olimpiyatlarından dönmüş olan 

erkek, kadın Fransız, Ameri· 

kan ve Japon takımları ara· 
sında birtakım müsabakalar 

yadılmış ve hepsini de Ame· 
rikalı atletler kazanmışlardır. 

Fransada hava 
manevraları 

Paris, 24 (A. A.) - Bugün 
Metz • Tours hattında büyük 
hava manevraları yapılmıştır. 
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liği, içinde bir çok amelenin 
çalıştığı bu binaya dokunma!. 
Şehrin inzibatı milis ve mun· 

tazam kuvvetler tarafından 

temin edilmektedir. Şüpheli 
adamlar, sağa mensup olanlar, 
Faşistler kursuna dizilmişlerdir. 
Her gece elli kadar tevkifat 
yapılmaktadır. Birleşik Mark
sist ve anarşist gençliği tara
fından kısaca muhakemeleri 
yapılan bu şüpheli insanlardan 
birçoğu kurşuna dizilmişlerdir. 

Malagada anarşist ve sendi
kalistler şehrin idaresinde da
ha faik bi' yer tutmaktadırlar. 

Vaziyet aşağı yukarı şöyle 

hulasa edilebilir: • Ya Malaga 
Gırnatayı ele geçirecektir, ya 
Gırnata, Elcezire ve Fasın 
yardımı ile Malagaya gire• 
ceklir.,, 

Yunanistanda 

Edvard Vlll 
bugün Af inada 
Matbuat kanunu de
ğişti, pazar gUnlerl 
gazete çıkmıyacak 
Alina, 24 (Açık Söz) - ln

giltere Kralı Sekizinci Edvard, 
rakip olduğu Nahlin yatı ile 
Zakintos adasına varmış, hü
kumet memurlarilc ahali tara. 
fır.dan büyük hürmetle karşı

lanmıştır. Bütün gazetelerin 
}azdıklarına göre lngiliz Kralı 
yarın buraya gelecek ve bu. 
rada yirmi dört saat kadar 
kaldıktan sonra seyahatine 
devam edecektir. 

Atina, 24 (Hususi) - in. 
giltere Kralı Sekizinci Edvar. 
dm seyahatinin, siyasi mahi
yeti bulunduğu hakkında ga
zete!erde görülen haberler 
Yunan siyasi mahlelleri tarafın· 
dan tekzij) edilmektedir. 

YUNAN GAZETELERi 
Atina, 24 (Açık Söz) - Res

mi gazete bugünkü nüshasında 
yeni matbuat kanununu neşredi
yor. Yeni kanun gündelik si
yasi gazetelerin hacmini tayin 
ediyor. Piyanko yapmak, ikra
miye vermek yasaktır. Gazele 
liatları yeni kanun mucibince 

bir drahmiden iki drahmiye 
yükselmekte ve bütün günde
lik gazeteler pazar gi:nleri 
tatile tabi tutulmaktadır. 

DONANMA 

Atina, 24 (Açık Söz) - Yu
nan donanması Edipso körfe

zinde talim manevraları yap
maktadır. Manevralar on gün 
daha devam edecektir. 

VELIAHD 

Atina 24 (Açık Söz) - Ber• 
!in olimpiyatlarına gitmiş olan 
Veliahd yarın buraya döne
cektir. 

YENi BiR MUKAVELE 
Atina, 24 ( Açık Söz ) -

Yunanistan ile Yugoslavya 
arasındaki mübadele mesele
lerini tanzim eden yeni muka· 
vele Belgrat'ta imzalanmıştır. 

,-
Açık söz bulmaca 

kuponu 

Sayı: 1 
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Artık, bütün kirli çamaşırları· 
mız mahkemenizve efkarı umu
miye önüne serildiğine göre her
hangi bir şeyi saklamakta men
faat yok. Tersine fayda umm1k 

- Muhterem hakimler, gQ.. 
rüyorsunuz ki, huzurunuzda 
bana taarruz eden genç kız 
işi~ bu tıynet ve seciyede bir 
kızd;r. Yazdığı mektubun yal
mz aynen ve ezberden 
okuduğum şu cümleleri o kır. 
rakterin düşkünlüğünü bütün 
aydınlığile verdiği için ilave 
edecek tek kelime ve tek cüm
leye ihtiyaç yok. 

[Devam edecek] 

Kitap kupon11 
BiR CiNAYET D!WASI 

No: 126 

çgcuK BAKiMi 

Meme, mama ve 
uyku gıdaları 

Pa:r.ar günleri küçük çocuk
ları gezmiye götürmek doğru 
mudur, değil mıdir? Her Pa
zar kırlarda, gazinolarda, va
purların izdihamı arasında bir
çok kundaklar görüyoruz. Za
vallı yavru, uykusuz!uktan, 
memesiz ve mamasız kalmış 
olmaktan bitkin bir hale gel· 
miş, ağlayamıyor bile. Uyku
sunu uyuyamamış, küçük başı 
adamakıllı sersem olmuş, ölü
ye benzemiş. 

ı gerek. Güzin Haylayfte Ce
vatla beni gördüğünün akşamı 
konakta kendisine fırsatlar ha
zırlamama rağmen bu bahis 

Bu mektubun bir parçası 

ha'a hafızamdadır, aynen oku
yabileceğim. Güzin s kılmadan 
şö~ le yazıyordu: •Bari beni 
reddettiğine göre seni benden 
daha üstün güzel ve daha üstün 
içtimai bir mevki sahibi bir genç 
kızla görseydim teessüf etmez
dim. Sana şaştım, haytet ettim. 
Nasıl olabiliyor da evinin ha
nımına değil de hizmetçisine 
gönül verebiliyorsun? Nihayet 
Cevadın gözünden ve bilgı

sinden Ayşenin bir büyütme, 
bir yetişti rme olduğu kaçma
malıydı. Seni beslememle se
vişir gördükten sonra, haki. 
kalen seninle nişanlanmadığı
ma sevindim. Demek ki, yıllara 
ve mektep arkadaşlığımıza rağ
men aramızdaki uçurumu açan 
bu seviye farkıdır •• Bu mek
tubu Cevat hemen, 

Buı kupon1an ke•l'> blrl'•tl• 
renler roman ıazetsJ.t blttl il 
vaklt idarehane ula9 g3ııd.erlp 
hlç para verı.neJa.1 klt1.b111 a
lacaklardır. 

Küçükleri, normal hayatla
rından meme, mama ve uyku 
gıdalarından bir dakika bile 
ay ırmak doğru değil. bilakis 
bir hatadır. O nazik vücudu 
gezmelerde, tozmalarda ihmal 
ederseniz, büyüse bile hasta· 
lıklı, illetli olur. 

(!] [!) 

Yeşil fasulye salatası 
Soğanı sevenler bu salatayı 

beğenirler. Fakat mideleri çok 
yorgun olanlara tavsiye etme-
yiz. ı 

Yeşil fa<ulyeleri tuzlu kay
nar suda pışiriniz. Süzüp çıka· 
rınıı ve sıcağı sıcağ'ına üzerine 
soğanı gayet ince kıyınız. Tu
zunu, biberini, yağını, sirkesini 
yahut limcrunu koyunuz . 

(!) 13 

Taksim Bahçesinde 

HALK OP ERE Ti 

Bu akşam 21.45 te 

( ŞiRiN TEYZE) 
Operet 2 perde 2 tablo 

Cuma akşamı 

BÜYÜK MÜSAMERE 

RADYO 
25 Ağustos SALI 

18: Oda mu•lklıi (plik), 19: Ha· 
ber1er, 19.15: Muhtelif plAklar, 20: 
Gitar solo (pl~k}, 20.30 : Stüdyo 
orkeıtralar1, 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den •onra Anadolu 
Ajansının gazetelere mahıı.ı• ha· 
vadis ıcrvisi verilecektir. 

Cemaziyelahır 
7 (1355) 

Ruzu Hızır 

112 
25 Ağustoı Salı 1936 

cll Vakitler 
c > " .. ~ N 

\Sa Da jsa Da 
Günc:J 10 2~ s 20 

imsak 8 36 3 31 
Öğle s 22 ıı 16 
ikindi 9 7 16 1 

Aktaın e 00 19 54 
Yötliı l 38 ıo 3, 1 
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Bugün de Haşmetlu Et meselesi 

On kamyon ve üç motör bir 
günde kaç lira kazanır? 

Elcevap: Bir günde tamam 900 
adedi sahih Türk lirası ! .. 

Kaç gündür yazıyoruz, sarih 
ve sahih rakamlar göstererek, 
geçmiş hadiseleri dile getire
rek anlatıyoruzki: 

1 - Et lstanbulda muhak· 
kak surette pahalıdır. 

2 - Et, lstanbulda ancak 
birk:aç bahtiyar vatandaşa 

servet ve refah temin eden 
mukaddes bir gıda olmuştur. 

3 - Yine haşmetlu et haz· 
retlerı, mütevassıt ve temiz 
halkın kursağına düşmeye te
nezzül etmemektedir. 

ili 13 
Şu da sabit olmuştur ki : 
A - Etin pahalılığında se

bep te,kil eden müessirlerin 
başında "Etin mezbahadan ka
sap dükkanlarına nakli" gelir. 

Bu meselenin tuhaf bir tarihi 
vardır. Anlatalım: 

lstanbulda 1926 yılında le· 
şekköl eden MKasaplar şirketi. 
o zaman lstanbul kasaplarının 
yüzde doksanını temsil ediyor 
idi. Bugün bu şirketin hisse 
senetlerinin yüzde seksen beşi 
beş altı bahtiyar vatandaşın 

ellerinde birikmiştir. Eti mez
bahadan kasap dükkanlarına, 
11hhi tertibatı havi kamyon ve 
motürlerle taşıma işi, 1928 yı· 
lında beş sene müddetle bele
diye tarafından lstanbul ka
saplar şirketine verilmişti. 

1933 yılında bu müddet bit· 
tiği ve tecdit dahi edilmediği 

halde her nedense bu işi yine 
kasaplar şirketi yapmaktadır. 

ilk şartnameye göre, kasaplar 
şirketi etin eski okkası 40 pa
raya taşıyacaktı. Fakat şirket 
belediyeninın şartnamesindeki 
bu kayit ve mecburiyeti kendi 
kendisine bozarak taşıma üc-

/stanbul halkından bügük bir ekseriyetin her gün 
önlerinden sadece baka baka geçtikleri kasap 

dükkanlarından biri 

retini kendiliğinden parça ba
şına olarak değiştirdi ve şu 

fiatleri koydu: 

Bir koyun 20 kuruş, bir ku· 
zu 10 kuruş, bir sıgır 160 ku· 
ruş. 

Fakat birkaç gün sonra bu 
taşıma fiatları yine şirket ta

rafından hodbehod arttırılarak 
şöyle oldu : bir koyuıı 30, bir 

kuzu 20 ve bir sığır 220 ku

ruş. işte lstanbul Kasaplar şir
keti tamam 1928 yılındanberi 

lstanbul kasaplarından, yani 
lstanbul halkından bu ağır uc• 
reli cayır cayır almaktadır. 

Bunu almak için resmi bir an· 

!aşması da yoktur. Bu iş selle

mehüsselam yapılmaktadır. 
Şimdi gelelim latanbul ka

saplar şirketini nakliyat servi· 
sine ve bu servisin ona temin 
ettiği kazanca: 

Şirketinin mezbahadan kasap 
dükkanlarına et taşımak için 

sahip olduğ"u ve11talar sadece 
şunlardır: 

1 - On tane kamyon. 

2 - Üç tane de deniz 
motörü. 

Cem'an y~kun bu on üç 
parça nakil vasıtası muhterem 
lst•nbal Kasaplar Şirketine 
günde tamam 900 adedisahih 
Türk lirası hasılat temin eder. 

Hesap edelim : Bir günde 
900, bir ayda 27000 lira, bir 
senede 324000 lira. 

Günlük hasılAt olan 900 li
ranın azami (500) lirasını bol 
keseden masraf olarak kabul 
ettiğimiz takdirde bu muhte
rem servetli şirketin senelik 
kazancı tamam 144,000 lira 
eder. Bu kazancı da yalnız beş 

kişi aralarında taksim ederleor. 
Yani lstanbul halkının mühim 

bir kısmı et yüzüne hasret çe• 
kerken Kasaplar Şirketi bu 

devirde yılda 144000 lira ka
zanıyor. Anlaşıldı mı ? •. 
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Beynelmilel Büyük ilim ve Kültür Hadisesi 
3 üncü 'Dil Kurultayı 

Türk fikir ve san'at sembolü 
olarak tarihlerde önemli yer 
alacaktır. 

Türk tarihini, türk ırkını an• 
cak müsbet ilim belgelerile bu· 
lur.. Türk dili bunlardan en 
önemlisidir. Bilgi ve dil inkılabımızda 

büyük bir merhale demek 
olan üçüncü dil kurultayı dün 
saat 14 te Dolmabahçe Sara
yında büyük bir törenle açıldı. 

Kurultay münasebetile sa
rayın ön salonu ışıklarla süs
lenmişti. Saat 13 le salon 
kapıları açıldı ve kurultaya 
iştirak edecek olanlar birer, 
ikişer gelmiye başladılar. 

Saat bir buçukta salon ta
mamen dolmuş bulunduğundan 
sonradan gelenlerin mühim bir 
kısmı ayakta kaldılar .. 

Gelenler arasında ordu mü
fettişi Fahrettin'den başka ge
nerallarımızdan Ali Fuat, Sait, 
Halis, Salih, Merkez Kuman
danı General Fehmi de bulun
makta idi. Bundan başka, ve
killerimizden Tevfik Rüştü A
ras, Ali Çetinkaya, Şükrü Ka
ya, Fuat Ağralı, Ali Rana, 
sefirlerimizden Yakup Kadri, 
Ruşen Eşref, Ferit şehrimizde 
bulunan kadın erkek bütün 
saylavlar, Recep Peker, Necip 
Ali, Hasan Saka, Aptülhakha
mit, Sadri Maksudi, Yahya 
Kemal ve daha bir çok ediblerle, 

• profesörler,'.kültür adamlarımız 
Ankara ve lstanbul matbuat 
erkanı, bütün gazetelerin sahip 
\"e başmuharrirleri, muharrir
ler, şairler ve dil ile yakından 
ala kadar olan birçok zevat 
salonu doldurmakta idi. 

Büyük ,et Kurultayda 
Saat tam 14 e geldiği zaman 

büyük şefimiz Atatürk Dilku
rumu~un bulunduğu üst kattan 
merdivenleri ağır ağır indiler 
ve kendileri için hususi şekilde 
ayrılmış olan localarına ayak 
basarlarkeıı Şehir bandosu da 
lstıklal marşını çalmal!'a başladı. 

Başta Atamız olduğu halde 
bütün Kurultaydakiler istiklal 
marşını büyük bir husu ile din
lediler .. 

Kurultay açılırken 
Marştan sonra Büyük Önder 

yerlerine oturdular. Sol tarat
larında Başbakanımız ismet 
lnönü yer aldılar. Biraz arkada 
Londra Büyük Elçimiz Fethi 
oturuyordu. Bu sırada Türk 
Dili Kurumu Başkanı Maarif 
Vekili Saffet Arıkan kürsüye 
gelerek şu söylev ile kurultayı 
açtı: 

Maarif Vekilinin 
açılma söylevi 

- Atatürk, ba;•anlar, bay
lar .. 

Türk tarihi ve Türk dili, 
Atatürk rejımi kültür hareke
tinin en başındadır. Milletin 

maddi varlığını canlandıracak 
ekonomik kalkınma yanında, 
bilhassa milletin pisikolojisini 
yeni bir duyuş ve anlayışta 
kutlulandıracak kültüre~ sosyal 
\"e ideal uyanıma gerekti .. 

Önderimizin kültür işlerine 
~erdiği yüksek önem bu yüz
dendir Yurdumuzda doğmağa 
başliyan yeni ve geniş sosyal 
ve ideal oyanmanın ruhuda 
başlıca Türk, tarih tezi ile Türk 
dil teorisinde merkezlenmek· 
tedir. 

loün ŞE.F'in huzurile açıldı 
ve müzakerelere başladı 
Kurultayı Kültür Bakanı açtı, profesör Bayan 
! Afet parlak bir hitabe ile Türk 
'dilinin yüksek kıymetini ilmi delillerle ifade etti 

Türk Tarih ve Türk Dil ku- ! 
1 rumları Atatürkün açtığı ilim 

ve kültür seferberliğinin kur
mayları olarak onun ışıklı göz
leri önünde, onun aydın yö
nergelerine göre, çalışmakta
dırlar. 

Bugünkü ilim dünyası içinde, 
dili ırk için esas kabul etme
yen alimler de yok değildir. 

Bu esas belki bazı camialar 

için doğru olabilir. Fakat Türk 
için asla! .• 

Bu iki kurum biribi· 
rinden ayrılamaz 

Türkün tarihi varlığını ve 
bu varlığın dünyadaki yaygın· 
lığını, Türk dili orijineliği bil
hassa çok açık b!r keskinlikle 
göstermektedir. Bu itibarla 
Türk tarih kurumu Türk dili 
kurumunun ayrılmaz bir eşidir. 

Bu iki kurum, birlikte yük. 
selmesi birbirini tamamlaması 

icabeden iki aydın abidedir. 
Türk tarih kurumu, 'i şte bu 
inanladır ki, Türk dil kurumu
nun kurultayını, büyük saygı 

ile selamlar. Ve onun dil ba
kımından olduğu kader tarih 
bakımından da ilmi verimler 
almasını diler. Bize her hususta 

Üçüncü olarak buğün toplanan 
Dil Kurultayı Türk Dil Kuru
munun geçen iki yıl içindeki 
çalışmalarını, buluşlarını gözden 

geçirmek, gelecek yılların ça
lışma yollarını karşılaştırmak 
gibi yüksek bir ödevi üzerine 
almış bulunuyor. 

1 güneş olan, Büyük Türkün, 

Kurultayın bu gayelere ko
laylıkla varacaktna güvenerek 
üçüncü Türk dili kurultayını 

açıyorum .• 

Riyaset divanı 
Maarif Vekilinin kurultayı 

açma nutkundan sonra riyaset 
divanı intihabına geçilerek ri• 
yasete Maarif Vekili, As baş
kanlıklara, profesör Bayan Afet 
sekreterliklere de Es.na Nay. 
man ve Bayan Zerrin seçildi
ler. 
Asbaşkanlığa seçilmiş olan 

profesör Baran Afet Asbaşkanı 
bulunduğu Trük tarih kurumu
na kardeş olan Dil kurumuna 
hitaben şu söylevi verdi: 

Bayan Afetin 
nutku 

Atatürk! 
Baylar, bayanlar! 

Yüksek huzurunuzdA söyli
yeceklerim iki noktaya ait 
ola.caktır Benini arkadaşla 
rımı Dilkurultayı başkanlık 

kuruna seçmiş olduğunuz için 
bundan do1ayı kendi namıma 

ve arkadaşlarım namına te
şekkür ederim. Hakkımızdaki 

takdirinizı hörmetle karşılarız. 
Verdiğiniz vazifeleri yardımı· 

nıza güvenerek başarmaya ça· 
lışacağız. 

Bu seciye Tür inkilAbının 

Atatürk rejiminin kurdul!'u er
kek kadın birliğini gösteren bir 
işaret le olmuştur. 

Asbaşkanlık ve sekreterlik 
makamlarında. bayanlara da 
ara yer verilmiş olması bunun 
bir delilidir. 

Türk inkilabının her cephe
sinde olduğu gibi dil hareket
lerinde de, Türk kadınına yer 
verilmesindeki ince dikkat, 
Türk kadınlığının kurultaya say 
gısını bir kat daha yükselt
miştir. 

ikinci noktaya ait sözlerim 
Asbaşkanı bulunduğum Türk 

zeka ışıkları karşısında tazımle 
, eğilir m.,, 

Kurultayda celse arasında: istirahat edenler 
Dolmabahçenin merdivenlerinde ... 

Saffet Arıkan tekrar 
kürsüde 

Profesör Afetin çok alkışla. 

nan nutkundan sonra Kurultay 
Başkanı Maarif Vekili Saffet 
Arıkan, kısa bir hitabede bulu· 
narak kurultaya iştirak etmiş 

olan yabancı profesörleri se
lamladı. 

Bundan sonra kürsüye gelen 
lbrabim Necmi Dilmen dil ku· 
rumunun iki senelik çalışmasını 
anlatan raporu okudu. 

Bundan sonra birinci cel
seye nihayet verilerek kurul
tay • yarım slat istırahate 

davet edildi. 

ikinci celse 
lkınci celse açılınca komis· 

yonlar intıiıap edildi. Ve sonra 
ruzr.ame mucibince tezlerin 
okunmasına baılandı. ilk dafa 
kürsiye profesör Yusuf Ziya 
gelerek dil teôrisinin çok iyi 
esaslar üzerine kurulmuş ol-Dil Kurultayında tez hazırlıyan Ankara dil, tarih ve coğrafgaf 

fakültesi talebes 1nden bir gurup ' duğunu anlattı • 
Tarih Kurumu adına olacaktır. 

Tarihin kıymeti 
Sayın Kurultay hatırlar. Bun

dan dört yıl önce ilk dil ku
rultayında Türk Tarih Kuru· 
mu demiştir ki " Zamanımızda 
yaşamak istiyen milletler ta
rihlerine ve tarihlerini her 
şeyde yaşatan dillerine sa
ğlam sarılırlar. Dil bilgisi 
tarihin en uzak, en karanlık 

köşelerini aydınlatır. 

Türk tarih kurumu ikinci dil 

kurultayında da şöyle demişti: 
" Bu kürsü... önünde ateş 

yakılan bir mihrap n tır. 

Arkadaşlar: 

Asırlık işleri yıllara sığdıran 

Türk inkılabı, kendi mihrabı
nın, bizzat güneş olduğunu 

bulmuştur. 

Tarih yolculuğunda, güne
şin ilham izlerine, en çok biz 
Türkler tesadüf ediyoruz. 

Türk ırkı kültürünü öyle bir 
yerde kurdu ki; orada güneş 

ona en verimli oldu. ilk yurt. 
dan ayrılmıya mecbur olan 
Türkler, başlıca göç yolları 

için yine güneşin klavuzluğun
dan istifade eltiler. 

Doğu ve batı illerine yayıl
dılar. Geniş ülkelerde, yüksek 
varlıklarının ebedi \·esikalarını 
bıraktıl:ır. 

Güne, sembolü 
Ôz yurdumuzda Anadolunun 

ilk kültürünü kuran cedleri
miz Etiler güneş sembolü
nü esas tutarak onun san'at

larımn inceliklerinden mevzu 
aldılar. Türk Tarih kurumu
nun alaca - Höyük de yap· 
tığı hafriyatta bulmuş olan 
muhtelif güneş kursları, bu 
hakikatin inkar kabul etmez 
vesikalarıdır. Elimizde bulunan 1 

tunçtan yapılmış, bu güneş 

sembolü kurslar, Etilerin en 
eski devirlerine aittir. Türlü 
türlü Hindistig şekiller ile 
süslü olan, bu güneş kusları, 

Profesür Yusuf Ziyanın te
zini hülasa ederek veriyoruz: 

Profesör Yusuf Ziya 
öz kürsüde 

Kainatın yıkıcı veya koruyu
cu kuvvetleri karşısında bin 

türlü heyecan duymamak müm
kün değildir. Tabiatın yegane 
aleni kudreti güneştir. Güneşin 
mabzi hayat olduğunu anlamak 
1 çin uzun uzun düşünceler yap. 
mal!'a, uzun illetler aramağa 

lüzum yoktur. 

O her yerde kendisıni gös· 
terir ve hissettirir. Baharın 

yaratıcı ııüneşi yerin sinesinden 
yeni bir alem dojturur. Çi
çekler renk ve kokularını on
dan alır .. Kuşların neşesini ve-
ren odur. Dağlarda, ormanlar
da, denizlerde bütiir. mahlü· 
kata aşk ve tevalüt hissini 
veren, onlara hayatın sevinç 
ve neşesini tattıran odur. 

Tindelin dediği gibi (Bizler 
güneşin evatlarıyız.) Beşeriyet 

Zabıta romanı: 13 dini ayin bittikten sonra, doğ• 
rudan doğruya Edmond'un 
apartmanına gittiler. Mis Vin· 
teston okadar görmek istediği 
Kinsman'ı nihayet kilisede tit· 
rek mum ışıklarının, çiçek 
yığınlarının arasında görmüştü. 
Sağlam yapılı bir gençti. Derisi 
tunçlaşmıştı.Hulasa bir bakışta 
bu gencin hüviyetinden sıh

hat ve kuvvet fışkırıyordu. 

Erika, Filip ve Kinsman 
köşede bir grup teşkil etmiş
lerdi. Daha kokteyllerine 
devam ediyorlardı. Bir kane· 
peye kurulmuş olan Mis Aş'ın 
keyfi pek yerindeydi. Edmon
d'un yanı başında viski soda 
içiyordu. Edmond ise pek 
müteheyyiç görünüyordu. 

ler. Helsinorun ikinci süvari~i 
Paje Mis Vinteston'un kaqı· 

sında ayakta duruyordu Onu 
da davet eden Edmond ol
muştu. Altı El Ateş 

- Yanlış düşünüyorsunuz. 
Valkur şapkasını aldı: 
- Mis Aş, bizim polis mer

kezimizde Hazreti Eyyup sabri 
vardır. Ve şunu da biliniz ki •.• 

- Neyi? 
- Bu cinayeti işliyen adam 

idam cezasından yakayı sıyı
ramıyacaktır. 
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BİR KURBAN DAHA! 
Küçük Antil meselesi, Vene

züellA vapuru Nevyorka gel
dikten yedi gün sonra, Ed
mond'un 66 ıncı sokakta otur
duğu evde büsbütün yeni bir 
safhaya girdi. 

O günden itibarendir ki po• 
lis meseleyi kat'i surette eline 
aldı. O gün Taker'in vasiye!
namesi okunacaktı. 
Öğleden sonra Taker'in ve 

Klayn'ın istirahati ruhları için 
kilisede ruhani bir ayin yapıl-

Yazan: Rufus Klng 
mıştı. Taker'in büyük bir ka
labalık teşkil eden dostları da 
kiliseye gelmişlerdi. Klayn için 
de ikinci kaptan Paje, tayfa
lardan bir heyet hazır bulun
muşlardı. Görünüşe bakılırsa, 

Klayn'in galiba hiç bir akra
bası yoktu. 

Ayinden sonra vasiyetna. 
menin kendi evinde okunma
sını teklif eden Edmond oldu. 
Çünkü bir defa evin havası, 
noter Pibodi'nin yazı hanesine 
nazaran Mis Vinteston için ol
sun, Mis Erika için olsun bi-

raz daha munis addedilebilirdi. 
Mis Vinteston da kendi 

evini teklif edecekti. Fakat 
Mis Aş'ın da oraya geleceğini 
düşünerek, bu fikrinden he
men caydı. Çünkü Mis Aş va
rislerden biri olmak ~ıfatiyle, 
vasiyetnamenin resmi kıraetin
de hazır bulunmak istemişti. 

Mis Vinteston,Erika ve Filip 

Mis Vinteston bilhassa şuna 
dikkat ediyordu: Delikanlının 
Erika üzerinde bırakacağı te
sir ... Halbuki iki genç birbirle
rinin ellerini sıkmışlar, uzunca 
bir müddet bakışmışlar ve an
cak kilisenin ruhaniliğine uygun 
kısa bir ktç cümleden başka 
bir şey konuşmamışlardı. 

Edmond evinde muhteşem 

bir çay sofrası hazırlamıştı. 
Kokteyllerden, kendisinin bil
hassa intihap ettiği çeşitli san• 
doviçlerden geçilmiyordu. Bel· 
ki canı isteyen olur diye, ta
vuk söğüşü, çeşit salatalar gibi 
biraz karın doyuracak şeyler 
de hazırlamıştı. Bilhassa Ed
mond'un gümiiş takımları meş
hurdu. 

Mis Vinteston nasıl oluyor 
da Mis Aş'ın Edmondu kandı
rarak, kendisini de oraya ge
tirtmeğe muvaffak olduğunu 
düşünüyordu. Çünkü Mis Aş"ın 
çaya gelmesinde mana yoktu. 
Eğer vasiyetnameyi dinleye
cekse, o vasiyetnamenin saat 
sekizde okunacağını pekala 
biliyordu. 

Edmond Mis Vintestona son 
derece meşgul göründü: Mis 
Aşın saat sekizi beklemek için 
gidip bir lokantada oturması

na gönlü razı olmamış. Mis 
Vinteston da cevap olarak, bu 
hareketi beğenmediğini açıkça 
söyledi. 

Sara ile Oskar çayı hazırlı
yorlardı. Onlar da Edmondun 
hizmetçisi Priçet'in misafiri idi-

Mis Vinteston ikinci süvari 
ile bir müddet konuştu. 

- Biz birlikte çok heye· 
canlı günler geçirdik. Onun 
için fazla resmiyete ne lüzum 
var değil mi? Priçet'e emre
diniz de size bir viski soda 
getirsin. Hatta israr ederseniz, 
ben de •iıinle beraber maal
memnuniye bir kadeh alırım. 

insan bu sandoviçlere ve bu 
çaya bakınca, Edmond'un ot
la geçindiğine ve dehşetli ıçki 
düşmanı olduğuna hükmede
ceQ'i gelmiyor mu? 

Paje zile bastı. 
Bu aralık Edmond'un kade· 

hini doldurmak için buz kutu
sunu arayan Kinsman yanla
rına geldi. Mıs Vinteslon 
sordu: 

- Biraz da ailenizden bah
sedelim, dedi. Annenizi görmi. 
yeli sanki asırlar var gibi ge-

(~ ~----------..... ~ .......... 
' 

Büyük Kurultaya iştirak •de11 beynelmilel dil iilimlerin:l•n birkaçı 

tufuliyet devrini bitirip te mü
şaiıede ve tefekkür eağlarına 

vasıl olduğu ve düşüncelerini 

başka birine de anlatmak ih
tiyacını duyduğu vakit onun 
dil vasıtasının güneş olduğuna 
şüphe etmemelidir. 
Güneş - Dil teorisinin dil 

menşei hakkında açtığı vasi 
ve hudutsuz ufuk yeni bir 
alemdir ki dillerin esrar per
delerini tamamen kaldırarak 

alemşümul bir sistemin esası

nı kurmuştur. 

Ben burada bu nazariyeye 
müstenit bir dil tezi değil, 

güneşin beşeriyette dini ve 
felsefi fikirlerin de nasıl e~a

sını teşkil etliğini ve dünya 
medeniyetinin anıili olduğunu 

anlatmak isterim. 

Güneş çocukları 
Türkler, tefekkür devre•inin 

en iptidai s•fhalarında giwıeşin 
çocukları olduklarını ve gü
neşlen doğduklarına inandılar. 

Neseblerini güneşe isnat ı·ltİ· 
ler ve güneşin türlü va"fla
rını ve h:ı!lerini ve daha sonra 
nurdan \'e ışıktan kabile isim
leri alını şiardır. 

Bu isımler arasında ( kar ), 
(kayaş). (köyük). (güneş), (gün). 
( çogdu ). ( çoyal ). ( kap
sak ilah ... gibi) İ•imler şayanı 
dikkattir. Bunların herbiri gü. 
neşin bir türlü vasıflarından 

doğmuş isimlerdir. Meseliı türk-
ı çede (köymek) yakmak. dag

lamak manasınadır ki arapça 
(key) kelimesi de budur. 

Güneşin yakılık va•fındadır 

id yukarıdl\ saydığımız keli- ı 

me1er alınmıştır. Türkçe (llyıl) 
(y•l) sözü nur ve alev mana
sınadır ki yıldız, }·ıldırım, 

yalavda olduğu gibi. Bundan 
yıldız kelimesi mm olarak 
alınmıştır. Birçok kabile isim-

1 

lerinin bu suretle alındığı tes
bit edilmiştir. Türk kavmi ya· 
ratan \'e türeten bir kudret 
sıfatile güneşe tapınmıştır. 

Güneş kültürünü kurmuşlar

dır. Güneşe ibadeti yalnız 

Türklere mahsus bir telakki 
bir ibadet olarak zannetme· 
melidir. 

Göçlerle dünyanın dört ta
rafına yayılan Türkler bu iba· 
det ve telakkiyi dünyanın her 
tarafına götürmüşlerdir. 

Güne, ve san'at 
Hint Avrupa ve sem:ınitik 

denilen kavimlerin biitün isim• 
!eri Türkçe kelimelerden ve 
Türkçe güneş ve nur ifade 
eden kelimelerden ibarettir. 

"Od,. kelimesi de Scmerlede 
(ulu) şeklinde güneşi ifade 
eden bir mabud Mısırlıların 

(Atan) Fenikelilerin (Adun) 
lskandinavyalıların (Odin) er
menilerin "Vodan,.ı hep gü
neş mabudunu ifade etmişlir. 
Güneş yalnız dinin \'e felsefe
nin e•as olmuş değil beşerin 
en büyük mevhibesi olan ıılıi· 

mun rla esasi gayrı maddi ,.e 
içtimai fikirlerin ezcümle: hak 
ve adalet fikirlerinin de men· 
b:ıı olmuşlur. Sanat da güne
şin !esiri altında doğmuştur. 
Beşeri kültür üzerinde hu ka
dar mühim rol yapan güneşin 

insanlar arasında anlayış ve 
anlatış rnsıtası olan dil üzerinde 
dcayni tesiri ve aynı rolü yap· 
ını ş olması gayet tabii görül
mek lazımdır. 

Binaenaleyh GCineş Dil Te
orisınin de günqe bu kadar 
ezeli bir .<urette merbut olan 
Turk ilmi telakki yatının bir 
eseri olarak meydana kunmuş 
bulunması ıftilıara layıktır. 

Celsen n sonunda 
Profesör Yusuf Ziy:ının tc• 

zinden sonra vakit geç oldu· 
ğundan kurultayın bugünlük 
faaliyete nılıayet verilmesi ka
rarlaştırıldı. 

Necmi Dilmen kısa birkaç 
sözle Sovyet Rusyanın kurul
tayla yakından alakadar ola
rak bir muvaffakıyet ,.e teb
rik telgrafı yolladığını bildir
di, cevap verilmesine karar 
\"erildi. Bundan başka muhtelif 
memleketlerimizden kurultaya 
20 kadar telgraf gelmiştir. Bun
ların hepsine ayrı ayrı cevap 
verilecektir. 

Cumhurreisi Kamal Atalür
kün idare<i altında dilcilik 
teorilerinin ilim teşekkülü ile 
yanyana bulunduğu sahada 
kemali cesarelle yeni yollar 
ve orijinal fikirler tak;p eden 
Türk Dili Kurumu bütün terak
ki se,·erlerin sempatilerini cel
betmektedir. 

Kurultayın iki dost devlet 
olan Türkiye Sovyet sosyalist 
ittihadı arasındaki ilmi müna
sebetlerin kunetlcnme~ine her 
halde yardım edeceğini ümit 
ederiz. 

D«•amı 7 nci sa.ııfada 

liyor bana ..• Babanız vefat elti - Evet, Filip atlet yapılıdır 
zannediyorum. doğrusu .• Söyle bakalım Kin~ 

- Annem de öldü Mis Vin- man, istikbal hakkında proje• 
teston. !erin ,·ar mı? 

- Vah zavallı yavrum. Ne - Şimdilik hayır! 
kadar, ne kadar çok müteessir - Burada bulunduğunuz 
oldum. Ne kadar iyi bir ka- müddetçe eğer size faı•dalı ola· 
dındı. Vefat edeli çok mu ' bileceğim bir fırsat çıkarsa 
oldu ? ı memnun olurum. 

- Altı sene var. Bir zatür- Çok iyi kalplisiniz Mis! 
Kinsman buz kutusunu alıp 

uzaklaştı ve Mis Vinteston 
yalnız kaldı. 

reeye yakalandı, kurtaramadık. 
- Kim bilir yalnızlığın ne 

çok acılığını cektinit. 
- Evet, hakikaten pek yal

nız kalmıştım. Annem ve ben 
ailenin ayrı bir şeceresi gi
biydık. Hiç yakın akrabamız 
yoktu. 

- Şimdi mademki bulu,tıık. 
Artık sık sık görüşüruz de
ğil mi? 

Kinsman yavaşca dedi ki: 
- Bütün felakete ragmen ..• 

Erikayı bozulmamış gördüm. 

- Evet ~avallı çocuk, ha
kikaten pek cesur davrandı. 

Fakat nihayet o da sizin ka· 
nınızdan sayılır. 

- Filip te öyle .. 

Ondan sonra yudum yudum 
kokteyini içen Edmond'u dik
katle tarassut etmiye baş!adı. 
Yorguna benzemiyordu. Her 
halde zihnen bir mücadelesi 
vardı Mis Vinteston salon~n 

en rahat bir kanepesine doğru 
yürüdü. 

Tam o sırada herkes ayağa 
kalktı. Salonda umumi bir 
gidiş geliş o!du. Öyle bir ka
rışıklık ki, Mis Vinteston bila
hara bu sahneyi bütün hüsnü• 
niyetine rağmen oleuğu gibi 
Valkur'a tarif etmekte müşkıi• 
lat çekmişti. 
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Beynelmilel ilim ve KUltür hadisesi 

Oçüncü Dil Kurultayı 
Dün ŞEF'in huzurile açıldı 

ve müzakerelere başladı 

lstanbul Altıncı icra ' 
Memurlu§undan : 
Bir borcun ödenmesi için 

mahcuz olup açık arttırma ile 
paraya çevrilmesine karar ve
rilen ve temamına yeminli üç 
ehli vukuf tarafından ( 9830) 
Dokuz bin Sekizyüz Otuz Li
ra kıymet takdir olunan Fe-

.._I •...:.f_ıs_ta_n_bu_ı_se_ıe_d.;..iye_s_i __ iı_an_ıa_rı...:.l......ıı• I M. M. Vekaletinden: 

( 6 ıncı sayfadan devam ) Yusuf Ziya Özer ( saylav ), nerde Karabaş mahallesinde 
Akademi Asbaşkanı daimi Varşova) üniversitesi profesör Fener Caddesinde bir tarafı 

sekreter Komorof Gorbunof Zayonchovski seçildiler. Vasilakinin mağazası ve bir 
Kurultay bugün saat 14 de tarafı Eleninin Arsası ve bir 

t k Bütçe komisyonu f 
e rar toplanacaktır. Profesör doktor Akil Muh· tarafı lehi derya ve bir tara ı 

Kurultayda komı"syon- Fener caddesiyle çevrili eski tar, Avni Refik, Doktor Fat· 
lara Seçl·ıenler ' ) G 1 266 yeni 244 ve 246 numaralı 

ma Memik (saylav enera ve halen altında Dükkanı ve 
Dünkü üçüncü Kurultayda Ali Fuat, Halit Vedat, Doktor 

Temizlik işleri hayvanatı içııı 

600 kilo kaya tuzu 

Karaağaç müessesatı buz mü- • 
verritlerinin tamiri malzemesi 

Cerrahpaşa hastanesi için bir 
dolap 

Haseki hastanesi için 14 ka· 
lem tıbbi ecza 

Otomobil malzemesi iki kalem 
(arka tekerlek kampanası vcı 

bir tane jant) 

Tahmin bedeli 

96 

376,96 

70 

127,80 

69 

ilk teminatı --
7,30 

28,30 

5,25 

9,60 

5,20 

1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Har· 
biye Okulu İngilizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 
likı" rine yüksek okullarda öğretmenlik yapmak salahi· 
yetini ve vesaikini ve belgelerini taşıyan ilci 1ngilizce, 
blr Almanca, üç Fransızca öJıretmeni alınacaktır. 

2 - Bu ö6retmenliklerin ücreti ders saati başına 4 
ila 5 liradır. 

· arkada deposu olan kargir 
tik komisyona şu zevat seçil· Kemal Cenap, Naci Aldeniz evin "EVSAF! ZEMiN KAT,, 
ıniıtir: (sayla') Rifat Ülken (saylav) 244 numaralı Evin kapısıdır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve ban· 
servis ve nufus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı 
ve bolunduldarı memuriyetleri gösterir hal tercümesi ve 
bir istida ile Ankarada M. M. Vekaletine, İstanbulda 
Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih a~

res y~zıuaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20- Eylul 936 
Yukarıda yazılı alınacak eşya için 28 Ağustos 936 Cuma ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

günü saat 14 de daimi encümende ayn ayn pazarlık yapıla- 1 
Atina Üniversite filoloji Yaşar (saylav) seçildiler. 246 numaralı altında bodrumu 

Profe•erü Ankgnastopulos Gramer Sentaks olan zemini çimento ve tavan 
caktır. Pazarlığa girmek istiyenler hizalarında gösterilen mu· Askeri Fabrikalar Umum Müdiir lüğü 

k d k. Satınalma komisyonu ilanları 
lstanbul Üniversitesi profe· komisyonu volto kemerli önü istor ke-

v akka t Lemi na t makbuzu veya mektubu ile beraber yu ar a ı 1----.::.::.:.:.:.:..:::.:.:.:.:.::..:.:.:;.;~:;:;,!..;:;.;.;.;;...;.;;;;.;.;.;.;;,;, ;;..._.__ı 

sörlerinden doktor Baltariıı, penk ve camekanlı ve arka· 
N Ali Ülvi (öğretmen), Besım 

apoli Şark fEnstitüsü pro- daki atelye kapısı olan küçük 
f b Atalay (•aylav), Emin Dalkılıç 
esörlerinden Bonn acı, mu· bir vazıhane kısmı ve merdi-

h Ek E Fahire (saylav) Fazıl Ahmet 
arrir Ercüment · rem, sına (saylav) HakkıSüha (öğretmen) ven altı olup evin altı tam bir 

Naiman ( <ayla v ), doktor ) dükkandır, 244 num1ralı ka-
Hakkı Tevfik (lise müdürü , 

Giese Hacı (doktor) Mas- Yaşar (öğretmen), YahyaSaim pıdan girildikde birinci kata 
kova Üniversitesi Şark tarihi (öğretmen) çıkan merdiven muzayiktir. 
Profesörü Gabidullin, Türk BiRiNCi KAT • Merdiven ba· 
Tarih Kurumu Başkanı Hasan Önergeler ve Dilerge• şı camekan bölmeli ve zemini 
Cemil Cambel, profesör Hasan • ler komisyonu çimento çini bir salon üzerine 
Reşit Tankut (saylav) profesör Faik Reşit Onan, Hüseyin birinde balkonu olan beş oda 

1 Hibire de Barenton (sümrülog) Namık (öğretmen), Hüseyioı ve diğer bir oda ve aralıkda 
Hasan Namık Orkur ( öğret- Bektaş (öğretmen), bayan Sa· bir hela bir kiler ve zemini 
ınen) profesör lbrahim Necmi det Zihni (öğretmen) ~ereş kırmızı çini mutbaktır. 2 INGI 
Dilmen, lsmail Sami Danişıııen Aykut (saylav) seçildiler. KAT· bir sofa üzerinde altı 
(ınuharrir) profesör Yeon Oe- Lügat ve filoloji lco• oda bir kiler, Mı.tbak bir he· 
ny (Paris şark dilleri profesö- komisyonu la ve zemini çinko döşeli tah-
tü) doktor Kvergıç filolog, taboş olup merdiven başı ca-
doktor Kopi okubo, Mehmed Ali Canip IYontem, Bı 'ce mekan böl melidir. DEPO 
Ali Ağakay, Sovyet profesörü Köprülü (ögretmen) prof< ör KISMI • 246 numaralı mağa 
•• Fuat Köprülü, Hasan Ali C. iç· •vıeş caniof, dokkor Miateff, zanın arka kapısından çıkılan 

el, Hasan Fehm; Turgal, lıet doktor Fahri Pektaş (saylav) aralıktan deniz cibetine gider. 
Muzaffer Fahreddin (muharrir) Hilmi, Kazım Nami duru, pro· önü binadan beş metre ile-

[esör Ragıp Hulusi Reşat Nuri d 1 b h Profesör Harnonat (saylav) risin e zemine eraber n tı· 
seçildiler. · B f k Profesür Hemeth Budapcşte mı vardır. u tara ta apısı 

Üniversitesi felsefe profesörü 1 Tüzüg komisyonu demir olup beden dıvarı kar-
Profesör Saim Aii Dilmen profesör Cemil Bilsel, l lısan gir dahili aksamı aiışap iki 

(Saylav)' Sovyct Profeso··ru" katlıdır. ZEMiN KAT • kapı· Sungu, lsmail Müştak, Nakiye 
Samoiloviç, lngiliz profesörü Elgün, doktor Şükrü Senozan d~n girildikte zemini taş dö-
Sir Denisson Ross, profesör seçildiler. şeli ardiye ahşap merdivenle 
"""====,====°=====~=========== . birinci kata çıkılmaktadır. 

Borsada "Açık Söz,, 

Beleiyenin 400bin lira
sı yerine sarfediliyor 
Şimdiye kadar başarılan birçok itlerin 
yanındal yenllerlde bafarılmak Uzeredir 

Bursa (Açık Söz) - Bursa- 1 dan zanneyle<lim. Sonra masa 
nın yaz evlerindeki zevki hiç arkadaşlarım bunların Arap 
bir yerde bulunamaz. Bütün çalgıcıları olduğunu söylediler. 
illerden ve her yerden il>6an- 1 B 1 d" ı 
lar buraya gelirler. Bunlardan l 8 e ıye ça ışıyor 
bir takımı tedavi için birçok- Yeni Mrbay Cemil Özle gö-
ları da zevk ve safa için bu- rüştüm. Genç ve kavrayışlı 
raya koşarlar. Borsanın güz~ı l olan bu arkadasın bütün var. 
suları, eğlenceleri, kaplıcaları, lığilc şehir işlerine sarıldığını 
nakil vasıtalarının ucuzluğu, işittim ve gördüm, ilbay Ş~fi-
yollarının düzgünlüğli mıknatıs ğin kıymetli mesai arkadaşla-

1 iNCi KAT • katın döşemesi 
ahşap olup ahşap direkler ü. 
zerine mevzudur. Binanın ze
min ve birinci kat pencereleri 
demir kepenkli zemin kat 
pencereleri demir par.naklı ve 
deniz ciheti cephesi yontma 
taş kaplıdır.,. 

Tamamı beş hisse itibarile 
bir hissesi ve yine tamamına 
yeminli üç ehlivukuf tarafın· 
dan(3865)üçlıin sekiz ~üz altm ı ş 

beş lira kıymet takdir olunan 
Zindankapı mahallesinin De
ğirmen sokağında 360 ada 16 
Parsel eski 27 yeni 35.37 kapı 
numaralı bir tarafı Hasan ve· 
rescsi dükkanı ve bir tarafı 

halalar ve tarafeyni tarikıam 
ile mahdut ve kuru yemişçı 
gediğinden münkı.lip kargir 
mağazanın (evsafı. Bu dükkan 
köşebaşıdır. Zemini taş döşeli 

pazarlığa iştirak edebilirler. (B.) (662) 

* •• 
Hepsine 60 lira kıymet tahmin olunan Çatalcada Ferhatpaşa 

mahallesinin Alipaşa caddesinde ilkmektep karşısında 83'1 

metro 26 santim murabbaındaki arsa satılmak üzere pazarlığa 
konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli 
olanlar 450 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya meklubile 

beraber 31 Ağustos 936 pazartesi günü saat 14 de daimi en- 1 
cümende bulunmalıdır. (1) (413) 

lstaıı bul Ha-ri-ci-A-sk_e_ri_K_ı_ta-a-tı _i_la_n_la-rı--1 \ 
Konyadaki kıtıatın ihtiyacı olan 572000 kilo yulaf 

kapalı :.ar! nsuliyle eksiltmeye konulmuştur. l\Iuhanımen 
tutarı 28028 lira olup ilk teminGtı 2103 liradır. Ş:ırtna· 

mesi Konyada Kolordu ve İstanbul ve Ankara Levazım 
Amirlikleri Satıııaluıa Komisyonlarınd-ıdır. İstekliler şart• 
nameyi komisyonda okuyabilirler. Eksiltme 7 • Eyi ul 9.36 
Pazartesi günü saat 11 de konyada kolordu satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. İstekliler teklif mektuplarını 
7 • Eylul - 936 saat ona kadar Konyada Kolordu Satııı· 

alına kouıisyonu Başkanlığına göndermelidir. •206• •457• 
• •• 

Garnizon dahilindeki iı:ıtıa ve müesseselerin mabru· 
kat ihtiyaçları olan 2279 lon 750 kilo Jinit kömürü 
31·8-936 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla alına• 
caktır. Eksiltme Ankara Levazım amirliği satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 171 kuruş muka· 
bilinde isteklilere verilir. Kömürün tutarı 34149 lira 
25 kuruş olup ilk tPminatı 2564 lira 72 kl'.ruştur. İs· 
teklilerin 2490 sayılı kan unun 2, 3 üncü maddelerin· 
deki ves:ıikle ilk teuıinat ve teklıf mektuplarını havi 
zarflarını k~nuna uygun surette tanzim ederek münaka• 
sanın yapılacağı belli saatten bir saat evvel Komisyona 
veruıeleri. ( 197) ('362j 

~ 

• * 
'l'ı"ınıen ihtiyacı için 400 ton yulaf 2· 9-936 Çarş.ımba 

günü saat 15 de kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Yckı'.ın tutarı 17480 lira ilk teminatı 1311 liradır. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin lıergün ve eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve saat 14 e kadar ıısulen mak· 
buz ruukabilind~ Kırklareli St. Al. Ko. R•. ne teklif mek
tuplariyle müracaatları. (198) (363) 

B~her çiftine biçilen 

harici ve 12070 çift 

• • • 
ederi 425 kuruş olan 9035 çitt 

dahili !atin il~ her bir me~resine gibi herkesi buraya çekmete- rından olan bu zat iki yıl için-
dir. de çok önemli işler görmüştür. 

Eğlenceleri 

1 

Bunlardan itfaiy.. binasının 
önü istor kepenkli ve bakkal biç:len ederi 250 kuruş olan 50000 metre kışlık elbise· 
tavanlıdır. l iNCi VE 2 iNCi 

Buranın başhca eğlence yer- moder bir şekilde insası, 
!eri Belediye balıçesile Topane mezbehanın asri bir şekle 
bahçesidir. Belediye bahçesi 1 çeyrilmesl, Çekirgeye kadar 
daha aristokrattır. Bahç~nin asfalt yol yakılması, hal
güzelliğ~ saz takımının kıv- karşısında bir çocuk bah
raklıg, ve ayrıca da varyete çesi ve yanında bir pMk mey
ve numaralıır gösterilmesi olu- dana getirilmesi,• Ttatçrk anı. 
racan yer bulmıya imkan hı· tının çok cazip ve çok sanatli 
rakmamaktadır. Bilğassa Ba- bir parkla çevrilmesi, hulkın 
yan Feride Cananın danslarile ve seyyahların rahatça geze· 
iki büyük ve korkunç yılanları bilmeleri için ( 12 ) tane yeni 
görülecek şeylerdendir. Bu ve mükemmel otobüs işıelil· 
yılanların çıplak vücudüne ve mesine izin verilmesi. Yoksul· 
kollarile boynuna sarılmaları larevi (Darülaceze) nin isla
ve terbiyeli bir hayvan gibi söz hı genci tenvirata ( 365) lam. 
anlamaları ve ban kere de on Lambanın ilavesi, birkaç so
sıkıştırarak canını yakmaları kak açılması ve bunların kal
\'e ara sıra bayanın tokatlarını dırımlamaları gibi birçok fay. 
yemeleri insanı heyecana getir- dalı işler görülmüştür. Bunlar-
mektedir. dan baş:rn bir kimyahane ile 

Tophanedeki çalgılı bahçe- bir sıhhat binası, bir hayvan 
ye de uıtramak istedim. Orası ve bir saman pazarı mahalleri 
yokuş ve uzakta olduğundan şehrin birçok yerlerinde hal. 
şu sıcak mevsimlerde yorgun. ka kolaylık için küçük bazar 
!uğuna bakmı:;arak gidip bir meydanları, içme sularının ıs· 
yere sokuldum. Sahnede bir lahı ve noksanlarının ikmali 
takım fesli adamları hazızlık- için de yeni kaynak sularının 

genel kanala alınması gibi 
larla meşgul ıördüm, Ben, ilk bir takım işlerin de üzerinde 
önce bunları orta oyuncuların· çalışıidığını anladım. 

Cevlet Demiryolları -ve Limanları işletme 
U. idaresi ilanları 

~·--------------------~ 
Devlet Demiryolla -
rında 10 kişilik grup
lara mahsus tenzilat· 

1 9 936 tarihinden itibaren en aşağı on kişilik ücret vermek j 

lik kuma~ kapalı ıarfla ayf! ayrı alınacaktır. Fotinlerin KAT • her iki kata ahşap 
merdivenle çıkılır. Zeminleri şartnamesını 450 ve kumaşların 625 kuruşa almak ve 
ahşaptır. ikinci katta pencere· örneklerini görmek isteyenlerin hergün öğleden sonra 
!erden ikisinin çerçevesi yok- komisyona gelmeleri. Fotinlerin ilk teminatı 5755 ve 
tur. Birinci kat döşemesi ah- kumaşlarınki 7500 liradır. Fotinlerin ihalesi 7-9-936 
şap direkler üzerindedir. Ta· Pazartesi günü sa:ıt 11 de ve kumaşlarınki aynı günun 
mire muhtaç yerleri ve harici · 

saat 15 indedir. Eksiltmelere gireceklerın kanunun 2 
sıvası bozuktur.) Tamamı 120 
hisse itibarile 22 hissesi açık ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle teminatlarını 
arltırmıya çıkarılmış olup teklif mektuplariyle berab~r belli saatlerinden en az bir 
14-9-936 tarihinden itibaren saat evv~l Ankar:ıda !iL 111. Vekaleti Satınalm:ı Kom's· 
şartnameleri herkesin görebil· yonuna vermeleri. (205) (456) 
mesi için daire divanhanesine ı -

tatik edilecek ve 28-9-936 ta- lstanbul Levazım ı 
rihine müsadıf Pazartesi günü 
saaat 14 ten 16 ya kadar Is- Amirliği satıııalma 
tanbul Altıncı icra dairesinde Komisyonu İlanları 
satılacaktır. 

Müterakim vergi ve vakıf 

icaresi çöp ve fener rüsum
ları borçluya ve yirmi senelik 
vakıf icare ve taviz bedeli 
müşteriye ait olup arttırmaya 
iştirak için yüzde yedi buçuk 
pey akçesi veya milli bir 
Bankanın teminat mektubu 
alınır. Arttırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulduğu takdirde ihale 
yapılacaktır. Aksi halde en 
son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün 
daha temdit edilerek 13-10-936 
tarihine müsadif salı günü ayni 
saatte muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulduğu 

takdirde en çok arttırana iha. 
le edilecektir.Bulmadığı takdir
de 2280 numaralı kanuna tev
f!kan satış geri bırakılacaktır. 

!IIaltepe Askeri Lisesinde 
eskiye ayrılan 514 çiit 
dahill ve 785 çift harici 
fotin ile 75 çift erat kun• 
dur ası 28-8-936 16 da 
Tophanede Satınalma Ko
misyonunda pazarlıkla sa~ 
tılacaktır. Tahmin bedeli 
167 lira 13 kuruştur. Te
minatı 2G lira 7 kuruştur. 
Fotinler lisede görülebilir. 
İsteklilerin ihale saatinde 
Tophanede komisyonda bu· 
lunmaları. •96• "592., 

Şartile ve gidiş dönüş suretile seyahat edecek yolculara, se· 
Yahut edecekleri mıntakada umumi münferit yolculara için 
cari olan tenzilli gidiş tarifeleri üzerinden % 50 tenzilat yapı· 

lacaktır. Bundan başka grup bileti ücretinden, grupta bulu
nacak her yirmi bir yolcuya mukabil bir yolcu ücreti tenzil 
edilmek surelile ayrıca tenzilat yapılacaktır. "468,. "436,. 

ı 2004 numaralı icra lflas kanu· 

!arını ve hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını ev
rakı müsbitelerile birlikte 
:yirn_ıi gün içinde icra da
ıresıne bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicille
rile sabit olmadıkça satış be· 
delinin payla9tırılmasından ha· 
riç kalırlar. Alakadarların işbu 
maddei kanuniyeye göre hare• 
ket etmeleri ve daha fazla 
malümat almak isteyenlerin 
932,'6837 dosya numarasile 
meınuriyetimize müracaatleri 
illin olunur. (25138) 

Sultanabmet birinci sulh bu· 
kuk mahkemesinden: Muş meb'. 
usu Nakinin Eyüpte Gümüşsu. 
yu mahallesinde 10 No: lı evde 
Zeynelden bir kıta senetle ala. 
cağı olan 242 liranın tahsili 
hakkında açtığı davanın müd
deaaleyh Zeynelin ikametga. 
hının meçhuliyeti hasebile ila· 
nen vukubulan tebligata rağ. 

men gelmemesile gıyabında 

muhakemeye devamla davacı 
vekili bir kıta senet ibraz ı:e 
inkarı halinde istilctap ve tat
bikat ve sabit olmazsa yemin 
teklif etmiş ve bu suretle mua· 
meleli gıyap kararının yir
mi gün müddetle ilanen 
tebliğine karar verilerek mu
hakemesi 7-9-936 tarihine mü
sadif Pazartesi gunu sa. 
at 14 de talik kılınmış ol
duğundan müddeaaleyhin o 
gün ve saatte gelmediği ve 
itiraz etmediği ve vekil ı;önder· 
mediği takdirde hukuk usul 
muhakemeleri kanununun 405 
ve 408 nci maddelerine tevfi· 
kan mahkemeye kabul olun
mıyacağı gibi vak.ayı ikrar ve 
kabul ve yeminden imtina el· 
miş addolunacağı tebliğ ma• 
kamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (25233) 

nunun 126 ıncı maddesine tev
fikan ipotek sahibi alacaklılar 
ile diğer alakadarların ve irti
fak hakkı sahiplerinin dahi 
gayrimenkul üzerindeki hak-

Kırıkkalede yapılacak iıışaat 
Ke:if be.ieli 136032 lira 86 ktıruş olan yukarıda y:ı· 

zıh inşut A~k~ri Fabrik:ılAr l' mum Müdürliiğü satına!· 
m:ı komisyonunca 91~ylül936 tarihinde Çarşamba güııli 

s;ı.at 13 <le kapalı z"lrf ile ilnlc edilecektir. 
Şartn.1aıe altt lira 81 kuruş mukabilinde Komisyon· 

dan verilir· Taliplerin muvakka~ tem"nat olan 8051 lira 
63 kuruşu havi teklif mektuphrını mezkur günde saat 
14 e kad•r Komisyoııa vermeleri ve kendilerininde 2490 
nunıJ.ralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle 
ınııayyen girn ve saatte Komisyona miiracaatları. (503) 

İstanbul 4 üncü İcra 
Memurluğundan: 

2280 numaralı kanun muci
bince yeminli üç ehli vukuf 
tarafından heyet; umumiy<si· 
nin tamamına 3500 lira kıymet 
takdir edilen Sultan Mahmudu 
sani ve Hamza ağa vakıfların· 
dan ve sırf mülk ile mahdut 
Topkapıda takyeci mahallesin· 
de Sinan Erdebili sokağında 

kayden sağ tarafı 18 numaralı 
bostan sol tarafı lhsaniye Mes
cidi soka~ı arkası llyas ıade 
sokağı caddesi tarikiammile 
mahdut eski 12/12 mükerrer 
yeni 1 9 balen 8/10/12 numa· 
ralarla murakkam maa miişte· 
milat bostan ol~n işbıı mülkün 
icareteynli mahalliııin 29:.W 
zürra sırf mülk mahallinin tila 
zirra ahır ve samanlığı müşte· 
mil bir kıta bo•tanın sırf 

mulk muayyen mahallinin 
23040 sehim itibariyle 11031 
.ı.;ehmi tekrar seksen sehminin 
31 sehmiyle icareteynli 2 bos
tan gediğinden munkalip mu. 
ayycn mahallinin 16 hisse iti· 
barile 10 hissesinin tekrar 
24 hisse itibarile 12 hi<sesi 
olan firdese ipotekli olan his· 
seleri oll!p mahallen tutulan 
h1ciz zabıt ve takd.ri kıymet 
ı aporu il-: elde mevcut işbu 

rapordaki evsafa göre 2827 M2 
muayyen mülk mahallini müş
temil bostan dahilinde 100 M2. 
üzerine mebni ve üstünde hır 

odayı muhtevi samanlık 33 M2. 
sundurma 66 M. 2 mezkur ma· 
hal 123 M. 2. inek ahırı ve 
ittisalinde 112 M. 2 oda ve 
sundurmalar. ve iki havuz ve 
2 dolaplı 3 bostan kuyusu ve 
pek çok meyva ağaçlarını ha
vi 3 tarafı taş duvarla çevrili 
ağaçları olan işbu bostanı:ı ta· 
mamının zemin ve ebniyelerin. 
deki yukarıda gösterilen mez
kür hisselerile : 

Yin ayni kanun mucibince 
3 ehli vukuf tarafından heyeti 
umumiyesinin tamamına 3000 
üç bin lira kıymet takdir cdi· 
len yine Topkapıda Takyeci 
mahallesinde Sinan Erdebili 
sokağında: sağ tarafı kabris. 
tan sol tarafı 12 No.lu bost.ıı.n 

arkası llyas zade soka~.. cep· 
hesi tariki amile mahdut ve 
yukarıdaki eski 12·12 müker. 
rer yeni 1-9balen S.10.12 No.lu 
bostanla bitişik olan ve kay
den eski 10. 10 Mükerrer yeni 
13 ve halen 4-6 No. larl:ı mu-
rakkam miktarı zirrai ·gayri 
muharrer ve icarei müecccleli 
ve Darüsseade ağası elhaç Be. 
şir ağa vakfından ve seneliği 

1000 kuruş ıcarei vahideli 
bostan"gediğinden münkalip bir 
bap haneyi mü~temil olan bir 
bostanın 16 hisse itibarile 10 
hissesinin tekrar 25 hisse iti
barile 15 hissesi olan Firdese 
ipotekli hisseler olup mahallen 
tutulan haciz zabıt ve takdiri 
kıymet raporundaki evsafa 
göre 90 M. 2 saha üzerinde 
bir hane 12 M.2 çamaşırlık bi· 
ri kör diğeri dolaplı ve ha
vuzlu 2 bostan bir adi kuyu 
ve pek çok meyva ağaçlarını 

havi olan işbu bostan içindeki 

hanenin evsafına gelince ka· 
pıdan girilince zemini kısmen 

1 
kırmızı çini ve kısmen çimen
to döşeli bir avlu üzerinde bir 
oda bir mutfak bir kömürlük 
mutfak içinden geçilir. Bir 
hela ve bir bolap üst katında 
Lir sofa dvlaplı 3 oda olup 
binanın hariç duvarlarının alt 
kısmı kagir olup bitişiğindeki 

çamaşırlığı iki taraf duvarı 

ahşaptır. Hanenin bulunduğu 

mahalde 330 M. 2 saha ayrıca 
taş duvarla ayrılmış olup işbu 
m:ıa müştemilat olan bostanın 
temamına zemin ve ebniyesin
deki mumaileyha Firdes vefaen 
mcfrug olan yukarıda yazılı 

hisseleri olan işbu her iki 
bostandaki ıııezkür hisseleri 
ayrı ayrı iki şartname ile 

ı açık artırmaya konulmuştur. 

işbu iki bostan yekdi~erine 
nıaklup gibidir. 4 tarafları taş 

duvarla çevrili yeni açılan cad· 
de üzerindedir. • 

lştu iki bostandaki gösteri
len malüm hisseler ayrı ayrı 
2 şartname ile açık arttırma 
ve peşin para ile satılacakla
rından artlırmaya iştirak ede
ceklerin muhaınmen kıymet

lerinin % 7 buçuğu nisbetinde 
pey akçesi veya bu mikdarlar 
üzerinden milli 1:ıir bankanın 
teminat mektubıınu hamil bu. 
lunmaları lazımdır. işbu iki 
gayri menkuldeki satılan his· 
selere musip müterakim vergi
lerle tınzifat ve tenviriyeden 
mütevellit belediye resimleri 
ve vakıf icareleri ve 20 sene
lik vakıf la viz bedelleri müş· 
terisine aittir. Arttırma şart
nameleri 10-9-936 tarihinden 
itibaren dair~mizdeki mahalle 
htr kesin görebileceği yerinde 
asılarak 30·9-936 tarihiııe mü· 
sadif çarşamba günü saat 14 
den 16 ya kadar birinci açık 
arttırma ile satılacaklardır. Bu 
yapılacak olan birinci açık art· 
tırmalarında verilecek bedel 
muhammen kıymetlerinin " 0iS 
ni bulamadıkları takdirde en 
son arttıranların taahhütleri 
baki kalmak şartile arttırma 
15 gün daha temdit olunarak 

15 inci güne rastlıyan 15-10.936 
tarihine müsadif perşembe ırü· 
nü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairemizde ikinci açık artırma 
ile satılacaktır. Ve bu yapı'acak 
olan ikinci arllırmalarında en 
çok arttıranlara bırakılacak

lardır. 
2004 No.lu icra ve iflas kanu
nunun 125 inci maddesine tev· 
!ikan hakları tapu sicilleriyle 
sabit olmiyan ipotekli alacak
larla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddiaları 
20 giin içinde evrakı müsbitc
lerile bildirmeleri aksi halde 
hakları işbu sici!lerde sabit 
olmiyanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 
Alakadarların işbu rııaddei ka
nuniyeye göre hareket etme· 
leri ve daha fa2la izahat al
mak istiyenlerin 34 623 No.lu 
dosyamıza müracaatla satış 
günlerinden evvel istedikleri 
mal um tı almış bulunmaları 
lbımgeleceği mı. olunur. 
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Kızlar ve erkekler için ayrı bölüklerde: Ana, ilk Orta ve Lise sınıfları 

Dahiliye mUtehaaaısı 

Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Divanyolu 

(104) yeni numaralı hususi ka· 
1>inesinde hastalara bakar. 

. . l 

Kayıdlar başlamıştır. İsteyenlere mekteb tarif namesi gönderilir. Kayıd ve tafsilat için lıergün mektebe ve 
yalnız tafsillt almak için Yenipostane arkasında Basiret hanında Özyol idarehanesine rııüracaat dilebilir. 

Arnavudköy. tramvay caddeal çı:.a.••a•r•aiy•la•r•._T•e•l•e•fo•n-: •3iııı& •. 1112.10 ___ _ 

o 

UM BARA BIRE, 
1000 

Salı cumartesi sabah (9/121•2 

saatleri hakiki fukaraya malı• 

. sustur. Her1'esin haline göre 

muamele olunur. 

Yazlık telefon Kandilli 38 

Beylerbeyi 48 

TARLADIR lıte bu en ufak far~· 

~ ... __ _ 

- ' 

--~-................. -................... ~ 
İstanbul Ticaret ve 

Sanayi Odasından: 
Arsıulusal İzmir Fuarı İstanbul Oda paviyonunda e~ra teş. 

hir edeceklerin aş1ğ:da gösterildiği üzere eşyalarını vapura 
yiıklcıneleri ic3bedn 

27·8-936 Perşembe sabah sıat onfa kalbcak vapur Çarşamba 
günü sabahı kadar eşya alır. 

29-8·936 Cumartesi saat üçte kalkacak vapur Cumartesi öğle· 
ye kadar <şya alır. 

31·8·936 P.•zırtesi fevkalade bir vapur vardır. 30 
öJ-leye kadar eşya alır. (664) 

Liseler Satınalma 
Komisyonundan 

feni açılacak okullar iç in 7435 lira be:lel tohmin edilen 625 
adet dersane sırası 36 adet yazı tahtası 20 a iet yemek masası 
27·8·936 perşembe günü saat 16 da İsta n bul lisder .Muhasebec:
liğinde toplanan Konıisyonda kap~lı zufla eksiltuıe:.:i yapılacaktır. 
İlk ter.ıinat u58 liradır. Bu işe ait ş ırtname Koru is yon Sekreter· 
liğinde görülüp öğrenilir. Bu i~e girecekler ilk teminatlarını lise· 
!er muhasebeciliği veznesine yatırarak kapalı tekliflerini belli 
saatten bir 93at evvel Ticaret odasının yeni sene vesikası ve bu 
gibi -dogranıa işlerini yaptıklanna dair Resmi dairelerden alınmış 
~ts'kalarını ebiltnıe kanununa göre lrapaiı zarflarına koyarak 
Komisyon Başkanlığına vermeleri ilan olunur. (293) 

r 

Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve para• 
sızdır. Jkul gen•: bayanların bastabakıcı ve ziyaretçi hemşire 
yetişerek, hastahanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan 
müesseselerde çalışmalarına mahsusdur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratikdir. Dersle 
hususi dokto~ profesörler ve m~alliml~r tarafından verilir. 

I 

İııteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili 
bitirmiş olmaları ş1rttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için 

yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki cadd~sinde 
Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 Eyliıl 1936 dan 
sctlra müracaatlar kabul edilmiyecekti.. 
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Krem Pertev'in faikiyetini 
size anlatabilir.Çünkü: Krem 
Pertev: Her hangi bir tesa· 
dülün veya mahiyeti meç· 
hu! bir keşfin neticesi de· 
ğildir. Krem Pertev çok ça· 
lışılmış ve çok tecrübeler
den sonra kibar nıahafile 
takdim edilmiş yegane Krem 
olup başlıca fevaidi : Cild· 
deki mesamatı yumuşatarak 
kapatır. Bu suretle bu me· 
samatı harici t~sirattan mu· 
halaza ederek cildin pürüz. 
lerini def'eder. Cildi besler 
ve bu suretle gençlik ve te· 
ra\·e!i temin· eder. 

Cıldde şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bir tabaka yapar ki 
yazın sıcağın, kışın soğuğun 

tahribatına mani olur. 

Kızılcahamam T. Hava kurumu 
Başkanlığından 

1 - 30 Ağustos uçak bayramında Kızılcahaınamda ve 1 
Eylülde de ayni kazanın Ankara yolu üzerin !eki Pazar nahi· 

yesinde T. H. Kurumu rueııl:ıatına Pehlivan güreşleri yapı· 

lacaktır. 

2 - Kızılcabamamdaki ğüreşlerde başa 100 başaltına 50 
ortaya 30, ayağa :!O lira ve Pazar nahiyeainde de Başa 50, 
Başıltına 30, Ortaya 20, Ayaga JO lira verilecektir. 

3 - Gelecek pehlivanların derhal telgrafla şubemizi ha• 
h~rchr 

Kapalı Zarf Usulile 

EKSİLTME iLANI 
Yüksek Mühendis Mektebi Satanalma 

Komisyonundan : 
1 - Eksiltmeye konulan "İstanbulda Taksim Giimüşsurun'1:ı 

Yüksek mühendis llfektebi bi nası dahilinde ., projC' ve şartn ıınesi 
mucibince yapılaca~ inşaat: 

İnşaatın keşif bedeli 21115 lira 98 kııru~tur. 
2 - Bu işe ait şutnamelerle evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şar t namesi. 

B - Proje. 

İsteyenler bıı şartnınıe ve projeleri (12G) kuruş mukabilinde 
Yüksek Mühendis mektebi satınalma komisyonıından alabilirler. 

3 - Eksiltme 27·8· 1936 pe r~e mbe giiniı saat 15 te Yüksek 
Mühendis mektebi binas ı nda s:ıtınalıu:ı komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapa lı zarf usulile olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 1590) liralık 

teminat akçesi ve bundan başka aşaitıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehli· 
yet vesikası gö,termesi ve bizzat mühendis veya mimar olması 

veya bunlardan biri ile ortak olarak çalıştığını bildirir Noterlikçe 
musaddak vesika lazımdır. 

6 - Teklif uiektıı,pları yukarıda (3) iınc il maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Yi:ıksek Mühendis Mektebi binası 
dahilinda Eksiltme Komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde ve• 
rilecektir. Posta ile gönderilec~k mektupların nihayet (3) üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (299) 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı isleri müdürü 

Etem izzet Benice 

Basıldığı yer ı Matbaai Ebüniya 

25 Atuato• 

Türk Maarif Cemiyeti -

Bursa Kız Lisesi 
(Yatı, Gündüz) 

20 ağustostan itibaren kayıt muamelesine başlana• 
caktır. Yılhk yatı ücreti 185 gündüz ücceti 35 lira:lır. 
Memur, kardeş çocuklara ayrıc:ı tenzilat yapılır. Bu 
yıl fen kısmı da açılacaktır. Lisenin resmi liselere mıı• 

a:leleti Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. Beher 
sınıfa 40 talebeden fazla alınmıyacağından ·gerek eski 
talebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktinde 
lise direktörlüğüne müracaatları. (55) -Ankara Valiliğinden : 

Ankara stadyoıu ve yarış alanında yapılacak bahçe yoliarile 
meydanların tesviye ve tanzimine aid işler 27 Ağustos 936 Per• 
şembe günü saat 16,5 on altı buçukta Vilayet bina,ında toplanan 
Daimi Encümen le ihalesi yapılmak üzere kapalı urf usulile elı:• 

siltmeye konulmu'jttır. 

Ke~if bedeli 25873 lira 80 kıırııştur. 

Muvakl<at teminat 1940 lira 54 kuruştur. 
İstelrlilerin teklıf mektuplarını, Ticaret Odası vesikası, Nafıa 

Bakanlığından 1936 senesi için aldıkllrı ıııü:ealılıitlik ehliyet ve

sikası ve muvakkat teminat ıııektubıı vcva makbuzlarile birlikte 
ihale günü saat 15,5 on beş buçuğa kadar Daimi Encümen Reis• 

liğine tevdi etmeleri. 
Bıı işe aid krşif evrakı Vilayet Nafıa l\fiıdiirlüğiinde ğöriıle• 

hilir. "4515., 

Türk Hava Kurumu 

k Piyan o u 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5 . ci Keşide 11 ı Eylül ı 936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
Ayr ıca : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra
miyelerle (20.000) liralık bir rr,ükl:lfat vardır , ___ _ 

2 ve 20 komprimelık ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis• 

!iğin timsali olan EB markasını arayınıı 

- Gümrük muhafaza Genel Komu
tanlığı İstanbul Satınalma komis
yonundan: 

1 - Gümrük mıılıafiıza ör~ütü hayvanatı icin 3972 giyim na• 

Iın 1·9-1936 Salı giınii s:ıat 14 de \'e 381312 adet ıııılıııı da ay· 
nı günde saat 15 de olmak iizere ayrı ayrı açı k eksiltmeler! ya• 

pılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarları: nalların 1668 lira 24 kıırıış ve mıh 
!arın 1143 lira 91 kuruştur. 

3 - Şartnamesi \'e evsafı komisyondadır. Göriılebilir. 

4 - 1steklilerin ilk tem'nat olarak nallar iç'n 126 ve mthlar 
için de 86 liralık vezne makbuzu veya banka mcktub:Ie kom:s· 

yona gelmeleri. (409) 

Devre ilecek ihtira beratı ! Devredilecek ihtira berat1 

f "Haşaratla mücadeleyehadim gaz 1 "Hava tozlarına karşı eiyall bir 
neşreden patron,. hakkındaki ihtira madde il~ g~yri faal tozlardan. ~ii
için istihsal edilmiş olan 5 Eylül rekkep hır suzgeçw hakkındakı ıh• 

1932 t 'h 1483 n maralı ihtira tira için iıtihsal edi!miş olan 21 
arı ve u 'lk · 932 'h 488 . ı teşrın 1 tarı ve 1 numa· 

beratının ihtiva et~ıği hukukun. bu ralı ihtira beratının ihtiva etlijti hu• 
kere başkasına devır veyahut ıca· kukun bu kere başkasına devir ve 
ra verilmesi teklif edilmekte olmak· yahut icara verilmesi teklif edilmel<te 
la bu hususda fazla malumat edin· olmakla bu hususta fazla malünıat 
mek isteyenlerin Galatada Aslan edinmek isteyenlerin Galatada As· 
han 5 nci kat 1.4 numaralara mü· lan han 5 inci kat 1.4 numaralar" 
racaat eylemeleri ila~ olunur. müracaat eylemeleri ilin olunur. 


