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Söz istiyoruz: 
Sigorta ,ırketlerinin kasalarından çe· 

kllen 500.000 Ura kimin sırtından çıkı· 
yor diyor ve ,u •lgorta ı,ıerlnln sıkı 

bir nizama alınmasını istiyoruz. 

Ağustos 

26 
Çarşamba 

\. 1938 ,1 

Mektup adresi: Cafalollı, Şeref eokak Telrral adred • lıtonb·ıl: Açık Söz 

a ve lskenderunu istiyoruz! 
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Türk d;li ana dildir.. ~::.•::~·: 
ATA TÜRK Kurultayın çalışmalarını bü

yük bir alaka ile takib ediyorlar 

TUrk milletinin Atası kendi önderllOlnde tekı:ar GUne,e yükselen 
ve ona e, ve e,ıt olan mllletln dllinl, GUne,·Dll Teorisini ispat ve 

izah eden Kurultayda bir eseri ln~ellyorlar 

"s=u=l=h========ı Dil Kurultayı dun ikinci top-

lantısını Dolmabahçe sarayında 

.• 

Tehlikesi.. . yaptı. Bu toplantıya da Ata· 
tür k şer~f verdiler. Kendileri 
Türk Dil Kurultayı ile çok ya· 
kın bir ilgi muhafaza etmekte 
ve toplantıların sonuna kadar 
kalarak müdafaa edilen tezleri 
dinlemektedirler, 

Eıklden, 
idi. Şimdi 
oldu. 

harp bir tehlike 
suih, bir tehlike 

Çünkü ıulh, mantıtını de· 
li•tirdi. 

Bir diplomat çıkıyor: 
ı a b ,, diy , ıbc.1 

ıulbç uyum. bunu, bunu •e 
bunu yapmak lıtiyorum. Eter 
ıiz de ıulhçu iıeniz beni bı
ulunız, yokoa harp patlar 1 

Ôbiir diplomat kalkıyor: 
- Sulhçuluk adına ıöyle

rim ki, diyor, tunu tunu ve 
tunu alacatım. Eter ıiz de 
ıulh itıkı iffniz su•araınız, 
Jokıa okadar ilrktütilnüz 
kırp ırilmbürder 1 

Öteki diplomat da iliklerine 
kadar ıulhçu oldutu için di· 
ltditi ıribi davranıyor. 

Beriki diplomatın ıöylevleri 
birer tıhHer ıulh destanıdır. 
l<eyfince pala sallıyor. 

Aka GUndüz 
(Devamı 2inci sayfada) 

Kurultavın dünkü t•,ı>lanl.ı. 

sında lbrahim Necmi DilmeD 

Güneş • Dil Teorisi hakkında 

üç saat süren bir izah ve İs· 

pat yaptığı gibi diA'er alaka. 

darlarda iki tez müdafaa et. 
mişlerdir. 

Dil Kurultayının bu çalışma· 
!arına aid infbalar ve haber· 
!eri bugün7inci. sayhmızda bu

lacağınız gibi ayrıca Kurultaya 
iştirak etmekle bulunan Fran· 

sız ve Japon dil alimlerinin ga
zetemiz muharririne verdikleri 
beyanatı da okuyacaksınız. 

Kurultay bugün de saftt on 
dörtte toplanarak mesaisine 
devam edecektir. 

' Bayan Afet Kuru/taya Baı· 
kanlık ediyor, /brahim Necmi 
Di /mor. terini anlatıyor,Kemal 

Emin no.İ:laı· nazarını 
müdafaa ediyor 

-==== 
Bir hatıra, bir kehanet: 2 ( *) 

· Kurşuna dizilen 
Zinoviyef ile 923·te Lenin

gratta neler konuşmuştum? 
Yazan : Nlzamettln Nazif 

Bana orkestro koltuklarıııdan fışkır;m bol bir ışık bütün göl· yüzlü bir genç kız olan Çekos
birini ayırmışlardı. Salon pek geleri silmişti. Yerime geçip lovakyalı birKomsomolganın so 
ılıkdı. avandan, locaların önle- yeşil kadife kaplı koltuA'a adam lumda oturduğunu gördüm. 
rinden ve sahnenin iki tarafın- akıllı yaslanınca harikulade [ Ondan bir koltuk daha ileride 
daki altı büyük projektörden güzel endamlı ve çok masüm ise, geçenlerde bir kabine buh· 

., ..... u,Sııtıı••ll"•ı""g .......... 
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• • ı Başvekil Van Zelandın iktisadı 

Doktor Asaf dün akşam tes- Devamı 2 ncı' sahifede 

/im oldu, üçüncü bir doktor 
daha yakalandı .• 

- Yazuu 6 ıncı sayfada 

• • • 
Karagümrüğü heyecana 

veren hadise .. 
-·-

lrarnvaydan düşüp yaralanan 
sporcu gence müracaat ettiği 
~czahane sahibi p~ra almadan 

. ilk tedavi yapmar.. istemedi ı .. 
- . Yazısı 3 Uncu sayfada ~ 

Moskova 
Su .. i kast ÇI la rı 

Kurşuna 
Dizildiler 
Moıkova, 25 (A. A.) -

Taı ajan11 bildiriyor: Sov• 
yetler Birliti Merkezi icra 
Komiteoi Başkanlık divanı, 
Zlnovyeviıt • Troçkiıt tet• 
hitçi teşkilatı meıeleai do• 
lay11ile 24 ağustosta mah• 
küm edilen eşhu tarafın• 
dan verilen af talebini red• 
detmittir. 

Hüküm on altı mahkiinı 
hakkında tatbik mnkiiae. 
koam1J9tur. 

Moskova, 25 (A. 
A.) - Hıyaneti va· 
tanlye mahkQmla•· 
rının her 16 sı da 
bu sabah kur,una 
dizllml,ıerdlr. 

[idam edilenler şunlardır: 
Zinovyef, Karnene!, Evdoki· 
mof, Bakaef, Maskovesky, 
Tenagagan, Smirnof, Oray• 
çer, Rayngold, Pickel, GoJz. 
man, Fr:z Davia, Olberg, 
Yurin, Moiz Luri,Natan Luri] 

BUkrette tethl• . --
iki çiftçi 

' 
öldüreceklerdi 

Bükreş, 25 (A.A.) - 1933 te 
Başvekil Dukayı, daha geçen· 
lerde muhalif meb'uslardan iki· 
sini öldüren demir muhafızlar 
tethiş suikastlerine devam edi-

. yorlar. Dün de mili! çiftçi fır· 
· kası umum! katibi ile reisini 

öldürmek tehdidinde bulunan 
beş tethişçi tevkif edilmiştir. 

Fırka reisi, bu tethişin sol 
partilerde şiddetli bir a1<sül
amel uyandırmış oldugunu bir 
telgrafla krala bildirmiştir. 

Kısaca 
Kamburlara 

müjde 
Vapur, şimendifer, otobüs. f

otomobil ile işlerine flİdlp ge
len /er rahat ve lırıreketsiz 
oturarak .. y~hut ettikleri içirı 
kambur/aştıklarını, tramvayla 
gidip getenlerirı de kambur/a
rının dıizeldiğirıi gördüm. 
Keşfime inanınız. Bakınız 

nasıl: 
Geçen akşam, Beyoğluna 

giden bir tramvaya binmiştim. 
Tramvayın sahanlığında sıkışa 
pekişe ayaklarım yerden ke
silmiş bir halde bir yer bulup 
oklava yutmuş ~ibi dikilekaJ. 
dım. Önümde sırtı bana dönük, 
aşması bulunduA-um bir zat 
duruyordu. Fakat, bu zat ne 
kadar dikleşmiş, düzgünleşmiş, 
leventleşmiş idi. Gözlerime 
inanamadım. Bir an tereddüt 
geçirdim. O mu acaba? Şöyle 
bir düşündüm : 

Bu zat oldukça kamburdu. 
Nasıl olmuş ta düzelmişti. An· 
!aşılan bir jimnastik profesö
r üne kendisini tashih ettirmiş 
idi. 

Biraz sonra, tramvay ine· 
ceğim yere geld~ Bin müşkü· 
latla olduA-um yerden sıyrılıp 
sokağa kendimi atabildim. 
Derin bir nefes aldıktan sonra 
sırtımda bir boşluk hissettim. 
Şöyle bir çalkandım, yoklan· 
dım ve doğruldum. Ne göre
yim beA'enirsiniz? Benim sır· 
tımdaki hafif kamburluk ta 
ütillenmiş ve düzdmemiş mi? 
Anladım ki; bizim tramvay 

sahanlıkları mükemmtl bir 
törapetik jimnastik klini~idir. 

Ne buyurursunuz bu keş
fime? 

M. Sami Kara.110/ 

ntakya ve lskenderunun 
Türkiyeye iadesi için 
teşebbüslere başlandı 

Yakın zamanda bu ana vatana hasret Türk 
beldelerinin - hudutlarımız 
alındığını • • 

ıçıne 
.. ..... . . . gorece gımızı umuyoruz 

# 

l.kenduunlula.1' TOrk vatanından kopmuı topfaklarının üzerinde ••• ve öz yurtlaruaa kaııru.fJD.ak içi.o. 
dUnyada Ye tarihte ıö.rillen lzlLrapların eıı &CLllllı ve ea tahammUlaüıünll çekmektedirler. Bu hudut mO.:ıake .. 

J"eai lt:in Gaıl'lyıntap vallai lskenderun'a ıtttttı zamtn oradaki bütilıı Türkler vallyl ta11yan otomobilin. 
etrafını çevlrmltler ve arabadakJ TGrk bayrağını hasretlerini taşıran &öz yatları ile öpmütlerdl. 

Bu reılm o coıkuo aahaeden Lirini tubit etmektedir ... 
• (Yazısı ikinci aayfada) 
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Kan ve ateş içinde ispanya , 

Rif kahramanı Abdülkerim 
menfasından kaçtı 

Abdülkerimin Rife ulaşmasile lspanyof Fası 
üzerindeki Alman ve ltalyan hesap•arı iflas eder 

1 f•tLtl İl•lra. 
'l t HırYadiıJtan 
3 ı Arna•utlulı 
4 Yun.ıni1.la" 
~ , Roman)'flı 
6 Yuruıı adal'rı 
) Radoı 

A Tr•bluıı;ı•rP 
'I hıunyol Fatı 

- lılifhamh d~· 
lrırler - Aluı ,ın• 
tarın hurrıı.ık 11• 

l ıı: dl1dcd b.ı hrl 
li•lu 
• Si> ıh ulı 
Almanların ırılıl 
ve t"f'GI hedef• 
lırı fBıiı:d..ı.' ) O• 
lu 1 

ispanya ihtilalinden evvel ısparıyol faşistierine yardım elmiş olan devletlerin Akdeniz kıyıla• 
rında tatbik tlmek istedikleri politikayı merhale/erile gösterir har(la 
Evvell lspanyol faıı, sonra 1ıpanya, daha aonra Yunaolıtan ve Romanya da fatiıt rrjiml 
ler kurulacak ve Hırvatya ile cenubi Sırbistan Y.ııo•lav~a kralhfından oı.yrılıp fa~·st bir 
ai•teme rabtedllecelc, [ ispanya haberleri 2 inci •ayf.ım1.1:da] 
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~:~~.a~::~~:r, \ Kral Bor ise suikast 
lhtiyaçıarı haberi yalandır 
Nelerdir? 

Menıleketimizin en salahi· 
yetlı Tayyare mütehassısların· 
dan olan Şakir HAzım Ergö~
men, bu mühim meseleyi bu· 
tün vatandaşların alakadar 
olacakları bir yazı serisi ha
linde gazetemiz için hazırla

mıştır • 

ı 
Bu tahlil makalelerinden bi· 

rincisini yarın neşredeceğiz. 

Haher gazetesinin kendisi
ni bu uydurma "ihtilal,, ve 
"suikast,, haberleri vermek 
illetinden tedavi etmesini 
t • d" (Yazısı 6 ıncı 
emennı e ıgoruz .. sahifede ) 
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Silah yarışı aldı yürüdü 

-AÇIK SÖZ-

Kan içinde •• yuzen İspanyada 

Müthiş bir boğazlaşma: Altı 
bin olü var, bir tek yaralı yok! 

26 Ağustos 

r~~~~~~~~~~~~-~~ı 

Son Dakika 
Ankara - Memleket ve Dünva J 

Kral Edvard Alman ordusu Milletler arası münasebetleri 
son üç sene zarlında Büyük 
Harpten evvdki gibi bir silah
lanma yarışı çıkmazına girmiş 
bulunuyor. Harpten evvelki 
vaziyet hatırlardadır: Devle t
ler iki zümreye ayrıldıktan 
sonra her iki taraf da arad.ıki 

•ılah mu\"azenesi ni muhafazaya 
itına ediyordu. 

program tatbik etmiye ko
yuldu. 

Rusya bundan kuşkulanarak 
geçen sene asker mevcudunu 
altı yüz kırk binden bir mil
yon üç yüz bine çıkardı. Al· 
manya Ru•yaya karşı askeri 1 
kuvvetıni yüzde elli arttırmakla 
mukabele etti. Rusya da geri
:ie kalmama k iç ın askerlik 
yaşını yirmi bırden on dokuza 
indird '. Bu ~ııretle Rusyanın 

sulh zamanındaki asker rnev- ' 
cudunu ikı milyona ı blağ etti. 
Şimdi Almanya da buna karşı 
mukabele ederek askerlik 
müddetini iki seneye ve sulh 
zamanındaki mevcudunu bir 
milyona çıkarıyor. 

ıBir 
1 

kışlanın bütün zabitleri kurtulamıya
caklarını anlayınca haragiri yaptılar 

Yunani&tanda eski 
eserleri geziyor 

Atina, 25 ( Açık Söz ) - ln
giltcre Kralı Sekizinci Edvard 

Hepisi de ölmüşlerdi. Kışla dün iki saat kadar Delfus'daki 
kumandanı Terrona ve diğer 

600,000 den bir mil• 
yona çıkarıiıyor 

Berlin 25 (A. A.) - Alman
yada askeri hizmet müddeti-r 

nin arttırılması Alınanyanın bi 

milyonluk bir orduya sahip 

olmasını temin edecektir. Hali
hazırda Alman ordusu takri

ben 600.000 kişiden mürekkep 
olup bunun yarısı kur'a efra· 
dından müteşekkildir· 

1894 senesinde Fransız· Rus • 
ittifakı yapıldığı zaman, Al
manya ve Avusturyanın silah
ları hesaplanarak askeri mu
kavele de ona göre tanzim 
edilmişti. Bunun üzerine Al
manya silahlarını artlırdı, Al
ıı anya arttırınca Rusya da art
tırdı. Rusyanııı silahlarını 

arttırma.,, Almanya ve Avus
turyayı harekete getirdi. Avus
turya silahlarının artması üze
rine Fransa s' lahlarını arllırdı. 
Ve Büyük Harbe kadar devam 
eden bu si lah yarışı nihay et 
Avruplyı harbe sürükledi. 

Bu si lahlanma yarışı Büyük 
Harbi doguran başlıca amil 
olduğu içindir ki salb müza
kereleri masında galip dev
letler, umumi bir silahlanmayı 
program olarak ileri sürdüler. 
Ve Almanyayı silah yarışına 

başlamış olmaktan mes'ul ad
dettiklerinden önce Almanyayı 
silahsızlandırdılar. Almanyanın 

silahsızlanması, umumi bir silah
sızlanmanın başlangıcı olacaktı. 

Bu umumi silahsızlanmayı 

tatbik etmek için 1926 sene
~nde bir ihzari konferans 
toplandı. Allı sene uğraştık

tan sonra hazırladığı rapor 
1932 senesi şubatında Cenev
rede açılan büyük silahsızlan
ma konferansında müzakereye 
zemin olacaktı. Nihayet kon
ferans açıldı. Bir buçuk sene 
uğraştıktan sonra bir neticeye 
varılmadı. 

Almanya 1933 senesi leş

rinievvelindc silahsızlanma kon
feran"ndan çekildi ve Millet
ler Cemiyetinden istila etti. 
Bundan sonra da Versay mu
ahedesinin ilga elti<ti mecburi 
askeı ligi tatbik etmiye ve 
harpten evvelki 3'keri teşki
latını kurmıya başladı. 

Almanya, 1933 senesinden ev. 
vel Fransa ile derhal müsavat 

bile islemiyordu. Beş sene içinde 
müsavi olmak hakkının tanın
masını kafi görüyordu. Fakat 
bir defa serbestisini elde et

tikten sonra Fransanın silah
larını gerode bırakacak bir 

Antakya ve 

Bu silahlanma yarışı yalnız 

Rusya ile Almanya arasına 

münhasır değildir. ltalya ve 
Fransa da sı lalılarını arllırı

yorlar. lngiltere de elini kolu
nu bağlıyan deni z mukavele
lerinin müddeti 1936 senesi 
sonunda bittikten sonra büyük 
zırhlılar yapmak için şimdiden 
hazırlıklara başladı. Japonya
ya gelince, bu devlet bütçesi
nin yarısıııdan fazlasını silah
larına sarfetmektedir. ikinci 

derecede devletler de güçleri
n in yettiei nisbette silahlanı

yorlar. 
Sözün kısası, silAh yarışı 

bakımından harpten sonraki 
dünya, harpten evvelki dün
yaya benzedi. Şu farkla ki 
harpten evvelki yarış, bugün
kü kadar hararetlenmek için 
otuz sene devam etmişti. Bu
günkü tehlikeli vaziyet üç 
sene gibi kısa bir zaman için
de meydana gelmiştir. 

Milletler arası münasebetle
rının tarihi gÖ•termiştir ki 
silahlanma yarışı, en zor hal
ledılebilen ihtilafların biridir. 
Harpten evvel, 'ilablanma mas
rafının yükü altında ezi!e:ı 

devletler, bu yarışa nihayet 
vermek için birçok teşebbüs
ler yapmışlar; fakat. bu teşeb
büslerin hiçbiri muvaffakiyet 
vermemişti. En büyük engel 
de Almanya idi. Almanyanın 
sila h"z bulunduğu seneler 
umumi bir silahlanma için en 
müsait zamanlardı. Bu fırsat 

kaçırıldıktan sonra, bugünkü 
yarışın dünyayı, harpten ev• 
velki silah yarışının sürükle
diği akıbete götürmesinden 
korkulur. 

Diplomat 

lskenderu-
· nun iadesi için 

teşebbüslere başlandı 
Antakya. lskenderun ve ha

valisinin ana vatana bağlana

cakları günlerden çok uzak
larda bulunmadığımızı tahmin 
etmek, bugün arlık imkansız
lıkla uğraşmak demek değildir. 

Antakya, lskenderun ve ha
valisi, batta Halep umumi harp 
~onunda lmparatorlukTiirkiye- ı 
sinden ayrılmış olan diğer 
müstemleke ve vilayetlere benze
tilemezdi. Zira Antakye isken
derun ve havalisinde yaşayan
lar baştanbaşa bizden, baştan
başa halis kan ve aslan yapılı 
Türklerdi. 

inkılap Türkiyesi imparator
luktan ayrılmış olan kanı, 
harsı, dili ve duyguları ayrı 
unsurların milli bir i•tiklal ve 
inki şafa ulaşmalarına nasıl sa• 
mimi bir seyirci olmuşsa, An· 
takya, lskenderun ve havalisin;
de yaşayanların kendinden ay
rı olmalarındaki mahzurlara, 
azaba ve imkAnsızlığa da o 
derece samimi bir alaka duy· 
muştu: 

Harp sonu diplomasisinin 
l>u hatası kadar bütün cephe
lerden haksız bir siyasr hadise 
olamazdı. 

Bu coğrafyanın da, millet 
mefhumunun da, iktisadi şartla
rında, insani duyğularında haklı 
bulamadığı bir hata idi. Bu
nunla beraber Türkiye Cümhu
riyeti kendi resmi hudutlarına 
bitişik olan ve olmıyan her 
dost devlete karşı gösterdiği 
dürüst siyaseti Türk milletinin 
büyük ve ateşli bir yakınlık 
duyduğu bu toprak parçasına 

kendi parçasına karşı da gös
terdi On dört yıl içinde tara
fımızdan bu mıntakada en ufak 
bir tahrikatda bulunnlmadı. 
Almanların bir zamanlar 

Sarda, şimdi Danzigde yap
tıkları gürültülü ve bol hadi
seli alaka ile bizim vekur 
bekleyişimiz arasındaki fark 
ne beliğdir. 

Bir pilebisit yapıldığı anda 
aleyhimizde tek rey verilmi
yeceğini bildiğimiz halde ~ta
tüko'yu ne cebr ile, ne propa
ganda ile, ne halkı kıyama 
teşvik ile değiştirmeği asla 
düşünmedik. 

Ancak 1921 den bugüne 
kadar ieçen on beş yıllık 
zaman bu ayrılığın son haddi 
olarak kabul edilmelidir. 

Bu Türk vatan parçasında 

hususi bir idareye ne lüzum 
vardır ve kim, hangi he· 
gemonya veya hangi me
deniyet bu vatan parçası 
üzerinde Türk otoritesi kadar 
sulha, medeniyete ve iktısadi 
inkişafa imkan verebilmek iddi
asındadır. ? 

• • • 
Paris, 25 ( Hususi ) - Bura• 

daki ~uriye heyeti ile Antakya 
ve lskenderun mıntRkası için 
de görüşmeler oluyor. E•asen 
burası husus! bir idare altında
dır. Bu sebeple Antakya ve 
lskenderunun Türkiyeye ilhakı 
meselesinin Paris konuşmaları
nın ruznamelerinde bir madde 
halinde bulunması tabii görül
mektedir. 

lsp:ınyadakı muharebelerin 
şiddeti hakkında bir fikir idin
mek için, o cephede bulunan 
harp muhabirlerinin gazetele
r ine verdikleri korkunç tafsilatı 
gözden geçirmek kifayet eder. 

Bu muhabirlerden biri şöyle 
anlat•yor: 

Şimalde, Astüri milislerinin 
hemen hepsi maden amelesi
dir. Bu milisler dün öğleden 

sonra - ayın 21 inde - Gijon
daki asilerin tutundukları mu. 
kavemet adacıklarından birini 
Z>plettilcr. 

Burada belki l•pldyadaki 
kıyamın bidayetindenberi gö
rülmemiş müthiş bir muharebe 
oldu. Asilerden :ılınan 150 
esirden maada 600 den fazla 
insan öldü. 

Daha şafak sökerken Asllıri 
mil.sleri meb'us Penanın ku-

mandasında olarak Simanka 
kışlalarını sardılar. Saat 7,5 ta 
kışlanın her tarafındaki delik. 
!erden, pencerelerden. kapılar. 
dan,. çatıdan mebzul miktarda 
el bombası ve dinamitli bom
balar savurdular. Milisler bu 
cehennemi infilak arasında 
kışlanın cümle kapısına yük
lendiler. Diğer kapılardan bi
rini de dinamitle uçurd~lar. 

Asiler, bu müthiş bdskın 

karşısında şaşırmışlardı. Çare 
kalmayınca göğüs göğse bir 
muharebe değil, bir boğaz

laşma oldu. Bir taraftan da 
bombalar patlıyordu. Asilerin 
kaçabilecekleri bütün mahreç· 
ler tutulmuştu. Kimse kaça
madı. 

Saat 15 de ı;o asi teshm ol
dular ve esir edildiler. Arala· 
rında hiçbir zabit kalmamıştı. 

Bir değil, .k.' 1 1 • 

Şimdi de 
Faslılar 

ispanyada 
vuruşuyor 

Tancadan Malagaya giden 
bir gazele muhabiri, asi gemi
lerden birine rastlamamak için 
mütemadiyen zikzak yaparak 
giden vapurda bir çok arap
lara da tesadüf ediyor. Bun
ların geminin mürettebatından 
olmadığını değil de, vuruşmak 
üzere cepheye giden milisler 
olduğunu öğrenince, bunlar
dan idris bin Abdüıı!elam ile 
konuşuyor : 

Siz cümhuriyetçi misiniz? 
- Hayır. 

- Anlamadım. Madem ki ls-
panyol değilsiniz, niçin lspan· 
yollarla vuruşmak istiyorsu
nuz? 

- Benim lspanyollarla işim 
yok. Ben Araplarla vuruşaca

~m. Frankonun ordusunda o 
kadar Arab ·:ar ki... Eğer hü
kümet kaybederse, bizim Fas
taki rahatımız kaçacak. Asker 
idaresi kim bilir bizi nekadar 
ezer.? • 

Görülüyor ya, l•panyada si
vilmuharebe bir değil, iki! 

Bir rivayet 
Bir mütareke için gayrı 

resmi görüşmeler 
oluyormuş 

Londra, 25 ( A. A. ) - Bazı 

lspanyol şahsiyetleri harbin 
önünü almak için teşebbüslere 
girişmişlerdir. 

Bir mütareke yapılması için 
gayriresml görüşmelere gi
rişilmiş bulunulmaktadır. Kon 
Romanones'in bu görüşmelere 
iştirak etmesi muhtemel gö
rünmektedir. 
Şimdiye kadar sivil esirlerle 

rehinlerin mübadelesi teklif 
edilmiştir. 

İhtilalciler bir he
zimete uğradı 
Madrid, 25 (A. A.) - Harbi

ye nazareti tebliğ ediyor : 
Hükümet kuvvetleri, Sara

gosse'dan hareket etmiş ve 
mezkür şehir etrafında muha. 
sara hattını yarmajta teşebbüs 
eylemiş olan ihtilalcileri hezi
mete uğratmışlardır. 

HükOmet kuvvetleri, dört 
top, mühimmat ve bir çok esir 
almışlardır. 

Hükılmet kuvvetlerin· 
de Fransız askerleri 

Londra, 25 (A. A.) - Hen
daye'den Daily Telegraph ga
zetesine bildirildiğine göre, 

lspanyol bükümet kuvvetleri 
şimdi fransız ve belçikalı as
keri eksperler tarafından ta
lim ve terbiye edilmektedir. 

ispanyanın Sofya 
sefiri 

Sofya, 25 (A. A.) - ispanya 

r Açık Söz'ün ~ 

1 
Sürpriz kuponu 

1 

Bu kuponu kesip saklayını• 
\.. No. 128-129 

nın Sofya orta elçisi Carfos de 
Miranda vazifesinden istifa et
tiğini ve Burgos milli hükü· 
metinin emrine girdiğini Mad
rid hükümeline bildirmiştir. 
Açık Söz - Gariptir ki ay

ni sefir, ltalyan ayan azasın
dan Orano'nun geçenlerde 
Sofyayı ziyaretinde (Akdeniz. 
de küçük devletlere bayat 
hakkı yoktur) tarzında sarf et
miş olduğu mantıksız sözler 
Uz.erine, faşist ayan azasınl 

a!enen protesto ederek, içti· 
maı nümayişkarane bir suret
te terketmiş ve bu hareket 
o zaman matbuatta hayli kıylü
kali mucip ola uştu. 

Şimdi gene aynı sefirin Mad. 
riddeki lıükilıneti tammıyarak 

(faşi st iatilalciler) tarafına geç· ' 
mesi bir hayli a-ariptir. Dışarı

da bulunan lspanyol devlet me
murlarının hareketlerine kana
atleriııden ziyade vatanların. 

daki aile ve akrabalarının va. 
ziyetleri hakim olmaktadır. On
ların yaşadıkları mıntaka asile
rin veya hükümetin elinde bu· 
lunduğuna göre, bunlar da ya 
hükümetin 1eya asilerin emri 
allına girmektedirler. 

Sulh 
Tehlikesi.. 

1 iııci sayfadan dovam 
Ve bu bak11zlıkların, zor

balıkların, tecavüzlerin, in .. 
oanlığa tahakkümlerin, dünya 
rahatını bozuşların dayandığı 
şey; harbi patlatmamak fikri 
değil, sulhu bozmamak idea
lidir! 1 

Bu berbat selin dalgaların
da, gerçek sulh fikirlerini 
benimseyen insanca diploma
siler de boğuluyor. 

Harp tehlikesi nekadar 
azgın ve şiddetli olursa olsun 
gene çerçevelidir. Fakat bu 
aulh tehlikuinin çerçevui 
yoktur. İnsanlık bu yolda ne
kadar gafilce fedakarlık eder
se, sulh tehlikesinin ish:kleri 
ve tehditleri o nisbette arta
cak, eksilmiyecektir. 

lnıanlığa bugüne kadar. se
bebi bilinmez, bir kötü harp 
korkusu aşılıyanların, bu sulh 
tehlikesine karşı ne düşün· 
düklerini bilmek faydalı ola· 
cak. 

Samimi (şerefli sulh) aşıkı 
olanlara göre; insanlıita, har
bin kötü korkusunu aşılıyan
lar, bu ıakat kafalılıklarının 
cezasını röreceklerdir. Fakat 
ne yazık ki, arkalarına koca bir 
insanlığı takıp sürükliyerek .• 

Aka GUndUz 
umu 11111111111 ıtıııı ıııumıı11u111111111ıııum11111111111111111 

İkbsat Vekili 
geldi 

lktısat Vekili Celal Bayar 
dün akşam saat 7 de Ankara 
vapurile lzmirden şehrimize 
gelmiştir.Vekil doğruca Ayas-

paşadaki evine gitmiştir. Celal 
Bayar şehrimirde bir müddet 
kalarak istirahat edecektir. 

asarıatikayı tetkik etmiştir. 
yüksek rütbeli birçok ~abitlcr, Kral Edvard bugiin Elcvrsiııo 
teslim olmamak için intihar asarı atikasını gezdikten sonra 
ettiler. Faler'e gelecektir. Kralın 

Asilerden elli kadıır ceset, Atina'da üç gün kalarak eski 
kışlanın harabeleri üzerine ser- eserleri tetkik edeceği tahmin 

edi 'mektedir. 
pilmişlerdi. Milislerden de ne 

b"I On iki rumları kaçıyor 
kadar maktül olduğunu ı - A tina 25 (Açık Söz) - Son Paris, 25 (A. A.) - Gazete· 

ler, Almanyadaki askerlik hiz
metinin arttırılması meselesi 
ile meşgul olmakta ve bu ka

rarın diğer memleketlerde oto

matik bir tesir bırakacağını 

miyoruz. günlerde on iki ada rumların-
Fakat her halde onlar kadar dan kaçanlar fazlalaşmıştır. Bu 

zayiat verdiler. Dikkat edile- gidişle bu ad•larda oturan 
cek nokta bu muharebede bir ruınların hemen hepsi de ka-
tek yaralı bulunmayışıdır. çacaklardır. Buna se~p ltal-

Astürili maden amelesii bir yanların rumlara karşı aldıkları 
yazmaktadırlar. azda muntazam kuvvetlerle b,. şiddetli tazyik tetbirleridir. 

raber büyük bir muzafferiyet !== = ======================= 

kazandılar ve Gijon'u büküme- Bir hatıra, bir kehanet 
le geri verdiler. 

Milis şimdi son bir taarraza 1 inci sayfadan devam 
girişmek üzere Oviedo üzerine prer.s;pleri etralındaki d~şün- ı Ayaklarına kaba keçe çiz· 
yürüyecekler. [Açık Söz - Ma celeri wru"muş olan Belçikalı meler giymişti. Elleri çok gü-
lumdur ki bu şehri de düşüme- komünist meb'~ Jakmot otu- zeldi, fakat tırnaklarını ağaç 
ğe muvaffak olmuşlardır.] ruyordu. budar gibi küt küt kesmişti. 

rnıı11111111ııu111111+111111 lllllllllllllllllllillllllHU~ ÇilH ve kuru yüzü kıpksrmlZl Kısa saçlarının. g~zde~ saklı-
bir sahti ana benzeyen bu yamadığı e~sesı dort gun tıraş 

• Y . . olmamış bır kıranta adam su-
zalın yanında ıse Yunanıstaoın lı d" - - E k ki . _ _ _ ra na on muştu. r e er ara• 
zama~ zaman Ş raya sur_d~ğu sında Marsel Kaşenden başka 

menfasından Ma.k~mo~, ~ransız _komunıst• kıra.vatlı olan da yokdu galiba. 
lermın lıderı senator Marsd Bıran, Marinskayada çarlar 
Kaşen ve şu anda Fransız devrinde verilen gala ııece!.e-

d 
00 k t ko miinist partisinin en bü- rini düşündüm. 

~ un aç 1 ~ yük düşman olarak gör- Hiç şüphesiz bizim oturdu-
~ ~ düğü ve 0 devirlerde ise l!'u

1 
muz koltu1 kları.fo gece

1 
lerde 

Paris. 25 (A.A.) - Malin yirminci asır " Maral • sı ab_tın sıl rma ı ünı orma ar vke 
aibi ileriye sürülen Sen Denis ır ga a tuvaletininin erke 

gazetesinin menba göster- " gözüne sunabilecegi en muh· 
meksizin neşrettiği bir ha. meb'usuDoriyo ve gene otaribte teşem enselerin, göğüslerin ve 
bere göre, 1926 senesinden ltalyan parlamentosunun sayılı gerdanların sahibeleri olan 
beri Fransız hükümeti ta- komünist meb'uslarından olan yüksek Rus aristokrasisinin 
rafından Reunion adasında Milano berberler sendikası kadınları, yani 16 yıl önce 
mahpus ve menfi bulundu- reısı Germanetto Giyovanni lstanbulun kibar sınıflarındaki 
rulan Rif'li Abdülkerim ada- oturuyordu. Bu sonuncusile zevk düşkünü ihtiyarları, 
yı terketmiş ve bilinmiyen aramızda karşılıklı bir sempati santimantal gençleri biter 
bir yere, kaçmıştır. belirmişti. Zira memleketinden Romeo haline sokan ve birçok-

§ ~ 1 Fransaya hicret elmiş bulun- !arının kiselerine darı eken 
§ PARISTEN BiR TEKZiP § duğunu bir iki yıl önce Pariste "ı;:raşof.•h !kar. f t · ı·k ı 
; Paris, (A. A.) - Müs- : mama ı ıya e sızı ya nıı 
: = çıkan "L'Humanite ,,gazetesin- ı · · ı t · d K ; temlekiit Bakanlığı Abdül- : par erı ışga e mıyor u. oca 
: = de neşredilen bir siyasi tefrika- tiyatroyu iyi hatırımda değil 

1 ~~f ~::::~~::::.::;:::::; 1 :~: ,:r~:~ı:~.~:·:: ~li:~:~:.p;~J:{:~;~~:f i~ 
- - te rdiği bir dostluk yüzünden 
§ BERLIN VE LONDRADl\N § ra tunların arasındaki yerliler = • 1 kayb tmiş bulun yordu, 
§ iKi TEYiT 1 de, yabancılar da umumi hırp 

Onun kulakla rının kenarın. 
Berlin 35 ( A. A.) -

••Deul!che Allgemeine Zei· 
tung. gazetesinin Paristen 
öğrendiğine göre, resmi 
tekziplere rağmen Abdül
kerim fasa gitmek üzere -
Fransız makamatımn yar
dımı ile menfi bulunduğu 

adadan çıkmıştır. 
Bu şayialar general Fran

konun arkasında F asta is
yan çıkarılmak istenildiği. 
ne dair lngiliz Nluz Kro
nikl gazetesinin islihbarını 

dan göbeğine kadar uzanan ve 
otuz beş yaşlarında bir genç 

sonuna nasılsa ulaşabilmiş fa· 
kir ha lk taba kalarının çocukları 

idiler. ihtilal içinde bir mem le
olduğunu insana ı.:nulluran up kette bulunuyorlardı. 
uzun kızıl bir sakalı vardı. ve Bir memleket ki içinde bir 
bu •akalın rengi} üzünden ken- . rej"m kanla boğulmuştu. 
disine takılan lakabı Mılano Bunun tek izini bırakmamak 
gazalelerinde neşrettıği yazı

zılarda ır.üstear nam olarak 
kullanıyordu : 

Barba di Ram =bakır saka.I 

için çalışıyorlardı. Ve ana 
hatları henüz düşünce halinde 
bir yeni iktısadisistem her vasıl' 
dan mahrum bulunduğu için 
en asgari randımanı dahi güç 

Bakır sakal, Bankodi Roma- verebiliyordu. Kırımda açlık 
nın General Kadorna'yi ansı· vardı, 
zın Trablusgarba seldırtlığı Gözlerimi dörtbir tarafa 
ve ltalyan diplomasisinin Is- çevirmem Çekoslovakyalı kızın 

~ teyit etmektedir. = merakını mucip olmuştu galiba 
;;, 111111111, 11 ... 11111111111 11111nn111111ıııı1111ı11••1111u11111ıı11 tanbulda devrin sadrazamı ~ ki sordu: 

Bartında kalp 
para bulundu 
Barlın (Açık Söz) - Ge

çenlerde Arıt mıntakasında 
tahsildarlara sürüle!)- iki kalp 
lirayı sürenin bulunması için 
tahkikat yapılıyordu. Bu tah
kikat neticesinde, bu iki kalp 
liranın Kurucaşilenin Aydın· 
!ar köyünden Bal oğlu Must~· 
fa adında birisi tarafından su· 
rüldüğü anlaşılmış ve yapılan 
araşlırmada üzerinde 4 kalp 
madeni lira daha bulunmuştur. 

Bir cinayet suç
lusu beraet etti 

Zonguldak. 15 (Açık Söz)
Geçen sene Hıdrellezde Barlın 
Boğazında Orduyerli küçük 
Ahmedi tabanca ile öldürmek
ten suçlu ayni mahalleden Hü
seyin Kavukluoğlunun muha
kemesi Zonguldak Ağır Ceza 
mahkemesince görülmekte idi. 
Mahkeme suçlu aleyhindeki 
delilleri kafi görmediğinden 
Hüseyinin beraetine karar 
vermiştir. 

Mimar Sinanın mut· 
fakları tamir ediliyor 

M.mar Koca Sinanın Topka
pı sarayındaki tarihi mutfak
ları bakımsızlık yiizünden yı
kılma tehlikesi gösteriyordu. 
Kültür bakanlığı bu kıymetli 

eserlerin tamiri için 6 bin lira
lık bir tahsisat göndermiştir. 

Müzeler direktörlüğü keşifleri
ni de hazırlatmıştır. Yakında 

işe başlanacaktır. 

lan meşhur müderris Hakkı pa- Birini mi arıyorsunuz? 
şayı boş avladığı devirlerde - Hayır .. bakınıyorum. -de· 
ltalyanın göbeğinde her tehli- dim- maamafih bir yoldaşın 
keyi göze ala,ak sosyalist oturduğu yeri bana gösterebi-
partisine mitingler yaptırmış lir•eniz memnun olacağım. 

- Faraza kimin? nümayişler yaptırmış, nutuklar 
söylemiş ve; - Zinoviyefin .. 

Kız araştırmağa lüzum gör
"lıalyan çocuklarının Trab-

medcn cevap verdi: 
lusgarpla harp etmeleri, ölme- _ lır.p~rator locasında olsa 
leri için hiçbir sebep yoktur. gerek. 
Hükümet bilmelidir ki biz - Ya bu lmperator locası 
Tr< blus çöllerinde analarının, 
babalarının yurdunu korumak 
için çarpışanları haklı buluyo
ruz. Eğer ltalya bu harpten 
vazgeçmezse İtalyan amelesini 
Tiirk ordusuna, Sennüsi çete
lerine gönüllü yazılmağa davet 
etmelidir! " 

Diye haykırmış bir adamdı. 
Maamafih Bakırsakal yalnız 

haykırmakla kalmamış, Brin
diziyi, N epoliyi, Sicilya liman· 
larını dolaşmış, nakliyat ve 
dok a melelerini greve teşvik 
elmiş ve bazı yerlerde askeri 
nakliyatın gecikmesinede sebep 
olmuştu. 

Nihayet bir gün bir miting 
esnasında mufrit harp taraf. 
tarları ameleye saldırınca si
lahlar patlamış ve onun sol 
bacağının kemiği üç yerimden 
üç kurşunla kırılmıştı. 

Onunla selamlaşırken gözüm 
bütün ön sıraları dolduran 
davetlileri süzdü. içimizde 
şıklık şöyle dursun orta halli 
kıyafetinde dahi tek adam 
yoktu. Hele yanımdaki Çe
koslovak kız üzerine geçirdi
ği herşey ile sanki güzelliği
nin Sihrini söndürmiye ça
lışmış gibiydi. 

ncr !de? 
- Salona girdiğimiz büyük 

kapının üstündeki değil, onun 
fuıtündekL 

Baş.mı geriye çevirdim. Çe• 
koslovakyalı kız tahmininde 
aldanmamıştı. Zin1Jvyef orada, 
geniş ve duvarları kırmızı al• 
las kaplı locada, belki de çar 
ikinci Nikolanın veya Çariçe• 
nin yıllarca oturmuş bo1duk· 
ları kolluklardan birinde, göı· 
lüklerini düzelterek kendisini 
dinliyen Kamenele beyecanlı 

heyecanlı bir şeyler anlatıyor 
ve arasıra kalılasıya gülüşü· 
yorladı. 

Locanın ı:ibür ucunda ise 
uzun boylu,uzun kara bıyıklı ve 
gür kara saçlı bir adam ayakta 
duruyordu: 

Stalin ... 
(Devamı var) 

Nizamettin Nazif 
[hk yaı:ı 24 ağustos tarlhli nU•"' 

hamızda çıkmııtı. 

lbnissuudun oğlu Ku• 
düse geliyor 

Kudüs 25 {A. A.) - Gazete
lerin yazdığına göre, kral lbnis• 
suudun oğln Emir Faysal,Filis• 
tindeki vaziyeti tetkik etmeK 
üzere yakında buraya gelecek• 
tir. 

llıı 
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Yapma orman 
- Seyahat mektupları -

Karadenizden Bükreşe varıncıya kadar trenle dört be' 
&aat süren ova öyle hendesi bir şekilde kilometrelere ayrıl
~•ttır ki muayyen bir mesafe ırözlerinlz ekilmiş yemye,il 
8•1.alar görür. Ve tıpkı bir kartpostal albümünde yaprak 
ı•.\'Jrir gibi bir anda manzara değişir. Şimdi yemyeşil orman 
~Çındesiniz ve bu kilometrelerce, yeni bir ekim sahasına kadar 
••aın eder. Bu ormanlar yapma ormanlardır. Yağmuru temin 

•tıııeı. için Romanyanın bütün ova kı11mlarında böyle ıun'i 
••ıııanlar yetiştirilmiştir. 

Bunların eşini daha evvelce Yugoslavya'da, Macariotan'da, 
Çelcoılovakya'da ve Fransada çok görmüştüm. On yıl evvel 
~0manyada bu ormanlar henüı fidanlık .~~lindey~i,. şimdi 

0 ru bir oı man hali almışlardır. Bunları gorun<e hızım her 
!ıl Cıllyır cayır yanan o anaç, o Tanrı verrisi ormanlarımızı 
•lırladıın, yüreğim sızladı. 
Başka yerlerde insanlar tabiatin basiıliği ile mücadele 

~derler. Biz tabiatin vergisini baltalarıı ve kunda~l~rız. Köy
• lllGx değil, şehirlimiz bile ağaç düşmanıdır. Bııım Boğa· 
~'Si~de kaç kişiden işittim. içinde beş on yetişmiş ağaç olan 
uçuk bir koruluk için: 

- Şu ağaçlar artık balta istiyor. Yerine de bir kirizma 
hptırınalı bol bol çilek yetişir 1 

Diyorlardı. 
'Yılların yetiştirdiği o canım kestanelere, çınarlara titre• 

lııtden balta vuran ellere lanet etmeliyiz. 
Geçen seyahatimde şimali Fransada yetitti~ile'.' . ıun'i or: 

:•n!arı tayyareden seyretmiştim. Hendese ılmının arazı 
ıı~•rındeki marifetlerin en hoş eseri de bu ormanlardır. 

••birini kucaklıyan dümdü7. yollar bu sun'i ormanları hep 
\•relere ayırıyor. Bu ormanlar bizim memleketimizde görmiye 
~'!tığımız o sarp, vahşi ormanlara hiç benzemiyor. ~izimki
••ın güzelliği yok. Bütün ağaçlar hendesi şekilde aynı mesafeli 
'r•Jıktarla dikildikleri için zevksiz. Fakat o memleketlerde 
'hcıo bir ihtiyaç olduğu anlaşıldı~ı için böyle elemeği ile 
••~an yetiştiriyorlar. Yapma orman çok memleketlerin 
htıllik ihtiyacını temin ediyor. Biz tabii ormanlarımızın kıy· 
~etini bilmiyoruz. Y alnıı ormanlarımıtın mı? Denizlerimizin 

1tmetini biliyor muyuz? 
Burhan Cahid Morkaya 

Yine Haşmetlu Et! 
Zavallı ucuzluk .. Kasaplar 

şirketinin satırı 
altında can verdi I 
Şirket Kalyoncukulluğu 

komedyasındaki 
to_Iünü pek mükemmel becerdi 

Şöyle rivayet ederler ki : 1 

lstanbulda kasaplıktan baş-
1
f · • 

lca her İşe el atan şu " Ka- l 
';Plar şirk•ti ., günün birinci• 
•yoğlunda kain Kalyoncu• 

kulluğu nam mahalde veya 
"'aha/lede ktblr bir mağaza 
kuşat ederek işbu mahalde 
ucuz el satmıya kıyam etti v• 
40 kuruşa satılan eti 25 ku· 
h~şa vermek suretile bezli 
•tıınıeteJ tesaddi eyledi. Asi· 

~"611e halkı Kasttplar Şirketinin 
11 u hareketini umuru hagri-
9"1•11 addederek t•afir mem· 
111111iget izhar etli. Fakat me• 
llarıeden çend gün dahi mürur 
•lrtıeclen işbu ucuzluk, "küllü 
!'Y'in gerciu ilci aslih,. fehoo
•rıca fevtolclu . 

• 
~·işte size tarihten veya tak-
1 'ıtıden bir yaprak, haylı me
akı, bir hadiseyi tesbit editor. Şimdi latifeyi bir tarafa 

1 
ıt1 akalım da gelelim asıl me· 
e eınize. 

Ilı !<asaplar şirketi bu ucuz et 
d 8hzasını niçin açtı ve neden 
ltlayı Beyoğlunu ve bilhassa 
alyoncukulluğunu intihap etti? 

d' ~u suallerin cevaplarını ver-
1/2-•ıniz zaman anlıyacaksınız 
~ ınesele başlı başına bir 
uammadır. Daha önce şunu 

g• 
> 0Yliyelim. Bu ucuz el mağa
Ş~sı açıldığı gün Kasaplar 
ı r((e~i reisi Kara Ahmet ga. 
etecılere şunları söylemişti : 

ı "- Biz bu ucuz et mağa
k asını herhangi bir teşekküle 
1ı:Jşı ezici rekabet için değil, 
11 • ~a ucuz et yedirmek hüs-
11?nıyetile açtık. Ve imkan 
, •sııctinde diğer semtlerde de 
Çtnıya çalışacağız.,, 

A. Fakat hakikat hıç de Kara 

11 .hınedin söylediği gibi değil-
''· Ve o hakikat şudur: 

lı fasaplar Şirketinin elinde 
11 ,~ Unan lstanbul et nakli yatı
k 11 J?"halılığından usanan, ya
lı~ sılken kasaplardan birkaçı a; araya gelerek aralarında 
llak\· bir şirket kurdular ve 

'Yata başladılar. 
Y t~ki kasaklar şirketi ise bu 
t~nı şirketin rekabetini derhal 
bi '!'eğe kanır verdi ve şu ted-

rı aldı : 

ar u_ Yeni şirketin mücssisleri 
1( asında kasap Halitte vardır. 

1 asap Halidin Kalyoncu Kul. 
Q~~n_da üç tane büyük kasap 
ili kkanı vardır. Eğer biz (ya• 
•ın !<asaplar Şirketi) bu Hafidi 
tık ana getirerek ara yerden 
der~a~k. olursak yeni şirket 
Ve :ıl ınlısah cder.w 
ôyl fılhakika Kasaplar Şirketi 
y e Yaptı. Kasap Halidin kal-
Oncu kulluğundaki büyük ma-

ğazalarının yanı başında oir 
mağaza açarak orada eti pi
yasa fiy11tından on beş kuruş 
eksiğine satmıya başladı. O 
zaman et 40 kuruştu. Kasaplar 
Ş irkati ise 25 kuruşa satmıye 
başlamıştı. Kasaplar Şirketi 
kasap Halide nisbetle yüz de
la, beşyüz dela daha zengin 
olduğu için bu zarara epey de
vam edebilirdi. Nitekim öyle 
oldu. Kasap Halidin dükkanları 
işleyemedi, bütün müşteriler 
akın akın akın ucuz et mağa
zasından alış verişe başladılar. 
Yeni şirketin müessislcrinden 
kasap Halit'de bu zarara 
tahammül edemiyerek kasap
lar şirketine karşı amana geldi 
ve bu suretlede yeni şirket 
inkısama uğradı. 

işte, ucuz et komedyasının 
hakiki içyüzü budur. Ve 
ucuzluk, kasaplar şirketinin 
keskin satırı altında derhal 
can verdi. Bundan sonra da 
Kasaplar şirketi 25 kuruşa et 
satmaktan vazgeçti. 

O halde, şirketin reisi Kara 
Ahmedin sözlcrilldeki büyük 
hüsnü niyet ve halka ucuz et 
yedirmek endişesi nerede ka
lıyor ? 

Bunun cevabını okuyucuya 
bırakıyoruz. 

• • • 
!Et nakliyatını Be

lediye kendisi 
yapmak istiy·or 
Komandit şirket kapanmak

la beraber kasaplar "Kasaplar 
şirketi " ile mücadeleye devam 
etmek üzere bazı teşebbüslere 
girişmişler ve bu yolda yeni
den Belediyeye müracaatlar 
yapmışlardır. 

Kasaplar şirketinin de bele
diyeye müracaat ettilti haber 
verilmekte, fakat bunun ma. 
hiyeti şimdilik bilinmemekte
dir. Şu vaziyete göre haşmetlü 
et hazretleri iki teşekkülün 
elinde ve belediyenin tazyikı 
altında düşmekle kalkmak ara
sında bocalamaktadır. 

Belediye nakliyat tarifesin
de tenzilat yapmayı esas iti· 
bariıe kararlaşhrmıştır. Beledi
) e lstanbul halkına ucuz et 
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Günün. vodvili · . . 
ispanya ihtililinin 

cilveleri ••• 

Dünya haritasını şeytanın 
Hız ve gÜCÜnÜ Vatandaşın Sevgisinden alan gazetedir çıkardığı ve Allahın tashih et-

=================,=========== === ============== ======i tiği büyük bir gazete gibi gö· 
, ren bir gazeteci arkadaş, hal-
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Adliye 

lstanbulu 
heyecana 

veren cinayet 
Posta veznedarını öl· 
dürenler hakkındaki 

karar dUn tebliA edildi 
Bir aral.k lstantulu heyecana 

veren bir cinayet davası dün 
neticelendi. Bu dava, Ga
lata pastahanesi veznedarı Hü
seyin Hüsnüyü öldürenlerin da· 
vasıdır. Müddeiumumi Hüsnü
yü öldürmekten suçlu Abdul
lahla arkadaşı Yunusun idam
larını ve Mükafatın da bera. 
etini istemişti. Mahkeme Ab
dullahın asıl suçlu ve Yunu• 
sun da yardımcı olduğunu sa
bit bularak Abdullabı ( 24 ) 
ve Yunusu 10 sene hapse mah
küm etmiştir. Mükafat hakkın
da da beraet kararı verilmiştir. 
Mahkumlar Hüsnünün verese• 
sine (4) bin lira da tazminat ve
receklerdir. 

e Geçen sene Şehzadeba· 
şında Vesileyi öldüren Kema• 
lin muhakemesi de bitmiştir. 
Müddeiumumi Kemalin idamını 
istemişti. Mahkeme Kemali 
(15) sene hapse mahküm et
miştir. Fakat, suçlu kararı din
ledik.ten sonra mahkeme he· 
yetine hakarette bulunduğu 
için hakkında zabıt varakası 
tutulmuştur. Bu bakımdan da 
ayrıca takibat yapılacaktır. 

• Dün Ağır Ceza mahkeme
sinde Cihangirde oturan Meli
ha isminde bir Bayan tarafın· 
dan polis memuru Hasan aley• 
hine açılan bakaret ve fena 
muamele yapma davasına ba· 
kıldı. iki şahit dinlendi. Bun
lar polis Hasanın Melihayı ko
luudan tutarak snrükler bir 
vaziyette merkeze götürdüğü
nü ve yolda da hakaret ettiği· 
ni söylediler. Suçlu polis mah
kemeye gelmemişti. Yalnız ra. 
btt varakasında Melihanın sar
hoş olduğu ve Eminönünde 
nara attığı için böyle bir mü
dahaleye lüzum görüldüğü 
yazılmıştı. Mahkeme başka şa
hitlerin çağırılması için muha
kemeyi talik elti. o, ___ _ 

Poııs 

Kıyma 
Makineinden 
Çıkan adam 
Zavallı adamcağız 
tu~ gibi ufalandı kaldı 

Dün sabah Şehremininde 

lranlı Mehmedin halı temiz
leme fabrikasında leci bir kaza 
oldu. Bir amele makinenin diş
leri arasında can verdi. Meh
med'in fabrikasında yeni yapı
lan halılar elektrikli makine• 
!erle temizletilmektedir. 

Temizleme makineleri elek!· 
rikle işler birer kazan halin
dedir. Ameleden Hasan, devir 
sürati çok fazla olan bu ma
kinelerden birisine yol vermiş 
ve sonra da üstüne çıkarak 
içine kova ile su dökmek is
temiştir. Bu sırada ayağı ka
yan Hasan birdenbire kazanın 
içine düşmüştür. Kazan Hasanı 
içinde un gibi öğüttükten sonra 
parçalarını dıvarlara çarpmış 
ve koca vücudü kasap maki
nesinden çıkmış bir kıyma kül· 
çesi haline getirmiştir. Facia
nın tahkikınıt müddei umumi 
muavinlerinden Ferhat el koy
muş ve tabibiadil Enver de ce
sedi muayene etmiştir. Hasanın 
dişleri ve kemikleri makinenin 
içinden tuz halinde çıkarılmış
tır. 

-yedirmekTstemelüedif. Bunun 
için yalnız nakliyat tarifesi 
üzerinde değil hayvanın mez
bahaya naklinden kasap dük· 
kanlarındaki çengele asılınca
ya haclar geçirdiği safahat da 
tetkik edilecek, ucuzluk çare· 
!eri meselenin menşeinden 
itibaren aranmağa başlanacak
tır. 

Belediye nakliyat işlerini ka
saplar şirketinden alıp kendisi 
parasız olarak yani bedava 
yapmayı da düşünmektedir. 
Belediyenin, et meselesi tet
kikleri arasına böyle bir ha
yırlı işi de dahil etmesi mucibi 
memnuniyettir. 

göstermediğinden hayli şika-

30 ağl!slos 
Zafer 
Bayramı 

Yaş meyva 
ihracı için 

Bel edı ye , yeller etti. Mademki ortalıkta 

'Bayram programı 
tespit edildi ve 

alakadarlara 
bildirildi 

30 A~ustos Zafer bayramı 

programı alakadarlara gönde• 
rilmiştir. O gün saat 9 dan, 
9,45 e kadar ls
tanbul kuman· 
danlığında res
mi kabul yapı· 
lacaktır. Mera
sime iştirak e
decek olan kı
talar, asker! ve 
sivil mektepler-
le hususi teşek
küller de saat 
9 da Üniversi

.. 1 

Türkofis'e yeni bir 
ambalaj usulü teklif 

edildi 
Yaş meyva ihracatımız inki

şaf etmektedir. Bu nevi ihraç 
maddelerimiz üzerinde yegane 

1 
Günde 7, 000 

telefon 
konuşması mı? 

- +--
rakibimiz Bulgaristandır. Konuşmaların azaltıl· 

Bulgadstanın en mühim ih- ması için 
raç maddesi yaş meyvadır ve 1 t dbi 1 1 
ihracatı da frigorifik tesisatı yen e r er • ınıyor 
havi nakil vasıtalarile yaptı· 1 

ğından mallar gidecekleri mem
leketlere sağlam olarak teslim 
edilmektedir. Garp memleket· 
!erine uıak bulunmamız bu re
kabetin devamına fırsat \'er• 
mektedir. 

Yeni Telefoo 
idaresinin yüz· 
de elli tenzitıl. 
yapamıyaca~ı .. 
nı göı önünde 
tutan Belediye, 
telefon müka-
lemelerini müm 
kün olduğu ka- ı 

dar azaltmağa l 
karar vermiş

tir. Muhasebe-
nin fazla mas

raflar hakkın· 

(pandispanya) eskisi gibi ser
bestce satılıyor, lspanyol mez
lesi burunlard aki mü7.min 
ihtilaline devam edip gidiyor .. 
o. halde ispanya ile alakadar 
olmakta hikmet ne? 

Galiba. durum biilün dünya 
halkları ıçın de ayni oldu: 
ihtilallerden zaten müzmin nez
leli bir burna dönmüş bir 
memleket 1 Bu sefer biraz kan 
gelmiş, kime ne ? ! 

O dünya ki henüz gö1.lcri 
önünde Afrikalı bir milletin 
değil öyle entipüften bir nezle, 
gazlı kangrenden çırpına çır• 

pına ölümünü görmüş - kös 
dinler a ! .. 

Zavallı dünya gazctecileıi -
harp lafına karşı kulaklarına 

Fransız hududundaki istihkam. 
!arı bile yaptırmaya razı bir 
hale gelmiş dünyayı yeni bir 
harbe karşı alakadar edebil
mek için, sokaklard .. ihtilalci
leri çevirip ısmarlama resim· 
leri mi çektirmediler. 

Vaktaki kadınların ilk defa 
harbe gönüllü gittiklerini, ka-te meydanında ' 

toplanacaklar • 
dır. Bunlar t._ _ 

Bununla beraber alakadarlar 
ihracat işlerine lazım geldiıti 
kadar ehemmiyet verdiklerinden 
şimdiye kadar nakil işleri etra
fında esaslı tetkikler yapılmış 
ve meyvalarin çürümeden ih
raç edilmesi için yeni bir am
balaj usulü bulunmuştur. Bu 
ambalaj içinde mcyvalar 23 
gün bozulmadan seyahat ede
bileceklerdir. Halbuki meyva 
ihraç ettiğimiz memleketlere 
bu kadar zamana lüzum bile 
yoktur. Yeni ambalaj Türk 
ofise bildirilmiştir. 

daki mütaleası 
da bu arada 

' dın gönlünün nihayet dün

tanbul kumandaı.ı tarafından 
teftiş edilip ayrı ayn bayram
ları kutlulandıktan sonra genç 
bir Subay Başkumandanlık 
muharebesi etrafında bir söy· 
lev yerecek ve lstanbul kuman
danı da buna mukabele ede
cektir. 

Harbiye bandosu lstiklıı.I 

Hakevlerinde 
Üçüncü dil kurultayı müna

sebetile Halkevlerinde kutlula
nan törenleri, dil mevzuu üze
rinde konferanslar devam et
mekte \·e toplantı zamanları 
müıakereler halka hoparlör 
ile dinletilmektedir. 

Bu ne 

nazarı dikkate alııımışur. Bu 
iş için seçilen komisyon yap
tığı tetkikat sonunda beledi
yede günde 7003 defa telefonla 
konuşulduğunu tesbit etmiştir. 
Eski tenzi'a tı temin için bu
günkü mükaleme adedinin en 
az yarı yarıya azalulması İcab / 
etmektedir. bu takdirde tele-
fon konuşmalarını kontrol 1 

maksadile Belediyenin merkez 
santralına bazı tesisat yapıl
ması icab etmekledır. 

hal? 
Kara gümrük halkını 

yaya hakim olan silaha da ak
mıya başladığını v~ ısmarlama 

resimler yerine bir anda kur
şuna dizilmiş 2000 kişinin leci 
pandispanya kalıpları gibi 
cesetlerini görünce, dünyanın 
gözü faltaşı gibi açıldı .• 

ispanya ihtilalini biz de, ilk, 
Kristof Kolomb'un lspanya'da 
yaptıll'ı meşhur yumurfa oyu
nunun ağır şakasından ~nla

dık. ispanya, yumurtalarımız 
üzerine kuluçka yatı,,erdil 

Bir de limondan! lstanbulda, 
şu yaz sıcağı günlerinde, her 
nerde buzlu bir limonata içer
seniz, ispanya harbinde susuı 
kalmış olanların bulduklarını ne 
niyetir.e içerlerse içliklerini dü
şünüp müteselli olabilirsiniz il 

marşını çalacak, asker selAm 
vaziyeti alacaktır. Bu suretle 
şehit askerler selAmlanmış 
olacaktır. Bu merasim bittikten 
sonra geçit resmi başlıyacak 

ve sıra ile Harbiye bandosu, 
Harbiye alayı, yedek subay 
okulu, askert liseler, askeri 
kıt'alar, polis, itfaiye, Şehir 

bandosu, sivil mektep \'C 

teşekküller Üniversite bahçe
sinin kapısı önüne kurulacak 
olan tribün önünden geçecek· 
)erdir. Alay tramvay caddesini 
takiben Taksime çıkacak ve 
burada da abideye çelenkler 
konacaktır. Şehir gündüz bay. 
raklar ve gece de elektriklerle 
<\onanacak, ayrıca birde fener 
alayı yapılacaktır . 

12 buçuk kuruşa fırlayıp ls-

hegecana veren hadise panyol (peçela) sını gölgede --- -·- l bırakan limon için şimdi gaze-
Bacağı kesilen sporcuyu para alma- teıerimiz ucuzladı diye yazı-

. • • • yorlar : 8 • 9 kuruşa inmiş! 
dan tedavi etmek IStemıyen eczacd Hangi ucuzladı birader? 8-9 

--- ·-··---
Rusya ya gide
cek sporcular 

Sporcularımız Eylül içinde 
Rusyaya gideceklerdir. Bunlar 
6rasında 20 futbolcu, 12 gü
reşçi, 8 eskrim ve 4 de bisik
letçi vardır. Ayrıca 15 idare· 
cide sporculara refakat ede
cektir. Dün Parti merkezinde 
bir toplantı yapılarak bu 
hususta görüşülmüştür. 

Bir çocuk kayıp! 
Kumkapı Nişancasının Ha

vuzlu hamam sokağında otu
ran Mehmedin 18 yaşındaki 
Ali adlı ağlu bundan , bir haf
ta evvel deniz banyosu yap
mak üıere evden çıkmış ve bir 
daha dönmemiştir. Polis ço
cuğu aramaktadır. 

Madde: T - Eczane dtipedüı 
bir ticarefhane değildir CJe ec• 

ıacı bezirgan hiç değildir. 
Madde: 2 - Eczane, halkın 

ı·e cemiyetin ııhhat deposudur 
,,. eczacı herşeyden önce bir 
sağlık elemanıdır. 

Madde: 3 - Eczanelerin 
tahdidi, ec:anenin bir rıllar 

dükkanı olmadığını zösterdiği 

gibi, eczantnin "menafii amme" 
müessesesi olduğunu da ortaya 
koyar. 

Madde: 4 - Eczacı ofJvelıi 

halkrn sağlığını, sonra keneli 
kazanc ını düşünmeye mt.cbur .. 
dur. Yani eczacı, hodgcim de· 
ğil, feragatkardır. 

Macide: 5 - Ve en nihayet 
eczacı bir farmakoloğdur. 

Bunları sıraladıktan sonra 
gelelim hadiseye: 

Evvelki gün Karagümrük
te bir facia olmuş, Zeki ismin· 
de sporcu bir genç tramvay· 
dan düşerek ağırca yaralan
mış ve ilk tedavisi yapılmak 

üzere oradaki eczaneye gö-

Ekmek ucuzluyor türülmü,tür. 
lstanbul Belediyesinden: Fakat sayın farmakoloğ, 
Ağustosun yirmi altıncı derhal sağlık müdahalesinde 

Çarşamba gününden itibaren bulunacağı yerde, Mahmutpa· 
birinci nevi ekmek on bir, şa pazarlığına girişerek : 
ikinci ekmek on buçuk, fran° - Baylar, demiş, evvela 
eaia on altı kuruştur, para, sonra ilaç. 
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: SORUYORUZ:. 
Acaba çok mu zor? 

•Sür'at. hadiseleri, •mesafey i kısaltmak. /,cic/isesi dıin· 

yanın medeni köşelerinde büyük alıika/ar uyandırır. /ngiliz· 
/erin son harika/an olan •• Kraliço Mari transatlantiği, •aalle 
31 mil gitmek sure/ile, bundan evvel meshur Normandide 
balunan Avrupa• Amerika sür'at rekorunu kırdı . işte hu, 
bütün Avrupa gaıe elerinin ilk sayfalarında mühim bir fen 
hadisesi olarak yer alıyor. 

Bize gelince: süratin bayati ehemmiyetini bala anlama· 
mış gibiyiz. Hala İstanbul ile Mudanya arasında "çabalamıı 
kaptan 1 ifletiyoruz ve bala Köprilden Büyükadaya kalü 
beladan \alma yandançarklılarla bir buçuk iki oaattc gidi
yoruz. 

Ve işte biz bu ağır aksak gidiş geliş karşısında şöyle 
bir sual soruyoruz : 

- Acaba şır adalar yolu için hementtrik bir iki tane 20, 
25 millik vapur salın almamı= müm kün degil midir? 
Ve bu iş çok ma zordur? 

Baygın ve yaralı gencin ya
nında bulunanlar ri ca etmi~lcr 
fa kat, sözlerini dinleteınemişler. 

Bunun üzerine halk eczane-
nin önüne birıkmiş, heyecanlı 

söy lenmeler olmuştur. 
Fakat yarasından kanlar sı

zan delikanlı, dakikalar geç
mesine rağmen tedavi görme
miştir . 

• ••• 
Bize kalırsa bu lıaai>e mtı .. 

z:uatı kanuniy~mi-zin ru .~una 

muhalif bir suçtur ve cezalan
dırılması icap eder. 

kuruşa limon, hakikat, bugün 
ispanyada hayat kadar ucuz 
mu? Hangi ucuz? Bugün ls
tanbulda sıcaklardan:birisi ba
yılsa da ayılması için 3 limon 
kullanılsa, tutacağı parayı Ölr· 
renince, acaba, tekrar bayıl
maz mı?I 

Serdengeçti 
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Karagümrük-
te bir ev 

1 
Kapatıldı 

= ======o,;====== Polis Karagümrükte Uzun-
Bi r Jddia yol caddesinde 17 numaralt ev

Alnından kanlar 
akan sabıkah 
lstanbulun say ılı sabtkalıla

rından Felek Mustafa d ün 
müddeiumumiliğe verilmiştir. 

Mu,tafa muddeiumumilige gel
diği zaman alnından kanlar 
nkıyordu. Felek polisde da
yak yediğini iddia ederek mu
ayenesini istemiş ve tabibi ad
liye sC\'kedilmiştir. Mustafa 
kırk gün evvel hapishaneden 
çıkmıştı, Yeniden manitacılık 

suretile bir çok dolandırıcılık. 
lar yapmış ve onun için tev
kıf edılmiştir. 

içki aleyhdarlar•·ı 
nın bir müracaarı 

içki aleyhdarı gençler, şııiı
rimiıde bulunan inhisarlar ve
kili Ali Ragnaya müracaat 
ed~rek, yenice paketlerindeki 
kopunlara ikramiye olarak ve
rilecek rakı, konyak, şarap ve 
likör gibi içki hediyelerinin 
değiştirilmesinı reca etmiş
lerdir. 

Adli tıp !şleri 
Adliye Vekaleti Adli Tıp 

işleri Umum Müdürlüğünün 
Ankaraya taşınmasını esas 
itibarile kararlaştırdıgı ıçin 
yeni bir bina yapılması duşü
nülınektedir. Bunun için dün 
mües•cse madüründ'n yapı· 
lacak bina için l<aç oda 15.zım 
olduğu telgrafla ~orulmuştur. 

de oturan Servet, Binnaz \'e 
Pehçetin eve giıli kadın , .e er
kek aldıklarını ögrenmiştir. Bu
nun üıerine eve bir baskın ya
pılmış, evdeki genç erkeklerle 
genç kadınlar cürmü meşhtıd 
halinde yakalanmışlardtr. Ev 
ka?atılmış, sahipleri de müdde
iumumiliğe verilmiştir. Müdde
iumumilik üçüncü Müstantik· 
likten suçluların tevkillerini is
temiştir. 

Belediye doktorları d• 
vek61et emrinde 
Belediye sıhhat memurları 

hakkındaki kanunun meriyet 
mevkiinc girmesi dolayısile 

çalışmalara başlanmıştır. Bu 
kanunla belediye emrinde ça
lışan doktor, eczacı, dişçi, ebe 
ve küçük sıhhat memurları 
Sıhhiye Vekaletine bağlanmak
tadırlar. Bununla beraber ma
aşlarını gene belediyed~n ala
caidardır. Ancak bunlar Sıh· 
hal Vekaletine bağlanmakla 

ücret olarak aldıkları p~ra ma. 
aşa çevrilecek ve bir kısmı 
bu sene, bazıları da belediye
nin gelecek yıl bütçesiyle bi
rer derece tedi ettirilecekler• 
dir. 

Yaralandı 
Samatyada oturan Kalyopi 

adında bir Ermeni kadını ya
nına sekiz yaşındaf.i çocuğunu. 
da alarıık dün gezmek ve eğ
lenmek için Heybeliadaya git• 
mıştir. Bır aralık çocuk çam
lıklar arasında dolaşırken aya
ğı kaymış, düşerek yaraian• 
mıştır. 
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§göster~ceği ilgiden az çok bir§ 
Her yılın 26 AAustosunu TUrk milleti §fayda çıkabilir. § 
kendisi için dalma yeni .bir hı~ ve § Herşegi devlete bırakma. § 
ileriye akışın sembolü bılecektır • • • ~ · Devlet yapsın" diye bir ~ 
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DOKTOR 
7 Oğüt 

1 - Kedilerin fenalığı, za. 
rarı kuduz köpeklerden aşağı 

kalmaz. 

26 Ağuslo• 1922 vaziyetini gösterir harita 
2 - Tütün içen mekteb ta· 

!ebesi (öğrenci) zekavetçe, ez· 
berlemede geri kalır. Bugün 26 Ağustostur. On 

dört yıl önce, 26 Ağustos 1922 
de bugün Türk orduları baş· 
kumandam ve Türk milletinin 
başı Atatürk Kocatepeden ver
diği: 

- 11eri .. 
Kumandasile Türk orduları

nı Türk milletinin harimine sal· 
dıranlara karşı taarruza kal
dırdı ve bu hamlede Türk 
süngülerinin parıltısı Türk is. 
!ikbalinin yoluna ışık vereli. 

Hala bu nurlu ve ışıklı kı-. 
zın durmadan ileriye giden 
atılğanlığı ve tarihin mev'ut 
bükümleıi içindeyiz. 

s m 
Verilen karara göre, ordu· 

nun asıl kuvveti, Akarçay· 
Dumlupınar hattı hizalarında 

toplanacak, bir sevkulceyş 

baskını ile düşmana saldırıla· 
cak.. lzmirle olan muvasala 
)<esilerek düşman kuvveti sa
rılacak, düşman, kat'! neticeli 
meydan muharebesine zorla· 
narak yok edilecekti. 

Üstün bir kuvvet karşısında 
bu kararın verilmesi için gös
terilen cesaret ve soğukkan
lılık ne kadar yüksekse, başa· 
rıcı harekatın zorluğu da. 
o nisbette genişti. Fakat, Baş.

komutan Atatürk dehasına 

uygun idaresile düşmanı ye
neceğine kuvvetli bir güven 
besliyor, bu iradeyi hiçbir 
a-üçlüğün önliyemiyeceğini çev· 
resine yayıyordu. 

Bulunduğu tepeden birlikle
rin karara uygun tertiplenmesini 
gözetledi. En ufak bir hare. 
keti takip ediyor, Kaçırmıyor
du. 

Atatürkün emrini alan ordu, 
yapacağı taarruz için hazır· 

lığa, Afyonun şimalişarkisinde 
üç tümen bırakarak cenuba 
doğru kaymağa ve toplanma 
harekatına başladı.. On üç 
yayıı. tümenle bir atlı kol or
dunun istenilen durumu almala• 
rı, duşmana sezdirmeden sevkul
ceyş baskınına başlamaları, Sevk 
ve idare bakımından pek ö
nemli idi .. buna muvaffak olun. 
du .. Atatürk daha 25 Ağustos 
922 de yerlerini bulan ve he
deflerini ateşile taramak için 
hazırlanan Mehmetçiklere gü
veniyordu. 

eı m 
Başkumutan meydan muha-

rebesine yol açaıı 26 Ağustos 
932 sabahında durum şu idi: 

Taarruz günü sabahının a. 
laca karanlığında " Kalecik " 
şimalinde bulunan tepelerdeki 
düşmanın kuvvetli mevzileri 
müthiş bir topçu, bütün ceı>
hesi de tesirli piyade ateşine 
boğuldu,. Basgın haşlamıştı .. 15 
inci, 23 üncü tümenlerimiz düş. 
man cephesini yardılar. "Türk
ler, bu kuvvetli mevzileri aşa· 
maztar" diyenlere parlak bir 
örnek güsterdiler. Suvari kol 
ordumuzda "Ahır dağı., nın ya· 
tısındaki gedikten geçerek düş· 
manın gerisine düştü ... 

lzmir • Uşak telgraf hattını 
kesti .. Düşmanın mukavemeti 
kırılmış, sarsılmış ve çekilme 
hazırlıklarına başlamıştı. 

Geniş düşman cebhesinin en 
kuvvetli kısmına tevcih edilen 
bu taarruzumuzun zaferle ne
ticelenmesi verilen isabetli ka-
rarın ilk safhasını tamamla· 
mıştı. 

Bunun içindirki, 26 Ağustos 
1922 istiklal zaferimizin ve 
bütün inkişaflarımızın hız kay
nağı ve müjdecisi oluyor. Ve .. 
her yılın 26 Ağustosunu Türk 
milleti kendisi için daima yeni 
bir hız ve ileriye akışın sem· 
bolü bilecektir. 

M. Ersu 
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Düşüncele!:...; 

Tarih, mazinin kirli çama• 
şırlarını, istikbalin de abus 
çehresini insafsızca ortaya 
atan vasıtadır. 

ili eı 

istikbal düşüncesi, fakire 
:tengin olmak hulyaları ve• 
rir. Zengini ise parasını 

ve malını kaybetmek kor
kusile ürpertir. 

ı;ı ı;ı 

Mazi; züğürtlük zamanla .. 
rımızda onunla övünPrek 
teselli buluruz. 

ı;ı l!l 

Takvim; biıe Ömrümüzün 
katre katre eridiğini aala· 
tan en mağrur ve hiç af· 
fetmiyen bir peygamber
dir. 

l!l 13 

Dünya gamından kurtul. 
mak için en keatirme çıue 
dünyaya gelmemektir. Fa· 
kat bizim elimizde mi ki?. 

"AçıkSöz .. ün edebi romanı: 15 

• • • 
Sen Benim Babam 

D v · ı . ' egı sın .. . 
YazCın: Suat Derviş 

Fatma bir kardeş gibi sev
diğim, bir karde,ten ayırama• 

: dığım en yakın dostumun ka
rısı idi. 

Fatma en sevdiğim, en çok, 
en fazla sevdiğ"im kadın şu 

dakikada benim çocuğumun 

annesi olmak üzere idi. 
Evvela o gün doğrudan doğ· 

ruya Fazıla gitmeği düşündüm. 
Fazıla gitmek ve ona: 

- Ben Fatmayı seviyorum. 
Fatma benim karımdır. Benim 
çocuğumun annesidir. Bizi ra· 
hat bırak. Çekil hayatımızdan 
demek doğrudur diye düşün
düm. 

Eakat böyle bir hareketi 

yapmak için gecikmiş değil 

miydim. Ben bunu Fatmayı 

sevdiğim zamanlarda Falına· 

yı özlediğim zamanlarda ve 
Falme ile aramızda bir iha· 
netin suçunu paylaşamadı

ğımız zamanlarda bunu gi. 
dip söylemek daha kolaydı. 

Hem daha kolay, hem de daha 
dürüsttü. O zaman kimse bizi 
takip edemezdi. O zaman sa· 
mimi, dürüst ve namuslu olur· 
duk ..• Halbuki şimdi 1 .. 
Şimdi her şey başka idi. Biz 

suçlu idik. Ve tıpkı bir kere ça· 
lan insan ıribi ebediyen çalmağa 
mahkumduk .. Fazıla, hakikati 
söyliycmiyeceğ"imi ona: •Fa-

3 - Karnınız tok iken(2-3) 
saat geçmedikçe yemek ye· 
meyiniz! Böyle yapmazsanız, 

mideniz bozulur. Hazımsızlık 

baş gösterir. Sarılık olabilir
siniz! 

4 - Kuvvetli ispirtolu içki 
kullananlar, dişlerile mezarla
rını kazmış olurlar. 

5 - Her zaman genç kal. 
mak, gençleşmek, saıtlam ol· 
mak istermisiniz? Kemale gel· 
miş, olgun meyvaları bolca 
yeyinizl Neşeli yaşayınız! Gü. 
lünüzl 

6 - içki kullanan,işret eden 
mekteplilerin zekavetleri, hafı• 

za (ezberleme kuvvet) leri ya. 
vaş yavaş azalır, nihayet sö
ner, abdallık, alıklık, budalalık 

başlar! 

7 - Kedinin ısırmasına 

her ne şekilde olursa olsun 

ehemmiyet (önem) veriniz. Ku
duz meselesini her zaman ha
tıra getiriniz. 

Lokman Hekim 

Müessif bir irtihal 
Muhiti tarafından çok sevil

miş ve hürmet edilmiş ve Ba. 
yındırlık Vekaletinin müteaddit 
mühim memuriyetlerinde mem
lekete hiımet etmiş demir yo
lu inşaat ve müteahhidlerinden 
Süleyman Sak dünkü salı gÜ· 
nü rahmeti rahmana kavuşmuş
tur. Bugün Teşvikiye karako
luna bitişik Subai apartıma. 
nında dairei mahsusasından 

kaldırılarak Teşvikiye camiin
de öğle namazından sonra na
mazı kılınacak ve Edirneka
pıda Şebidlikte aile kabrista
nına defnedilecektir. Refika ve 
çocuklarile diğer aile erkanına 
mevla sabrı cemil ve merhu
mu da rahmeti ilahiyesine maz. 
har eylesin. 

MUesslf bir ölüm 
Gazeteci arkadaşlarımızdan 

"Moda • gazetesi Moda mu
harriri Hulki Ekler'in eşi ismet 
Ekler bir operasyon netice
sinde vefat etmiştir. Cenazesi 
-bugün saat 11 de Haseki has· 
tanesinden kaldırılarak Merkez 
Efendideki aile makperesine 
defnedilecektir. Kederdide aile
sine sabır dileriz. 

zıla her şeyi söyliyellm" 
dediğim dakikadan itibaren 
anlamıştım. 

Fazıla hakikat nasıl söyle
nirdi. Nasıl utanmadan onun 
karşısına çıkar da düşündüğüm 
gibi hakikati, hakikatlerin en 
müthişini ona itiraf ederdim. 
Beceriksiz bir hırsız gibi tir
tir titriyordum. Okadar fena 
ve berbat bir halde idim ki ... 
Bu per;şanlığımı Fatma da gör. 
dü. Güzel yüzünü avuçları için· 
de saklıyarak: 

- Ah biz ne yaptık .. dedi ... 
Biz fena bir şey yapmamış

tık .. Hayır. Biribirimizi sevmiş· 
tik ... Sevgi ... 

Bu yalanda devam etmek 
nasıl olurdu. Bu yalanda de· 
vam etmek ona karımı oldu
ğu gibi evladımı da hediye 
etmek değil miydi ... 

Evet, Fatma benim karımdı. 
Asıl benim meşru kadınımdı. 
Karı, kocalık nedir? Söylesene 
bana; hakikatte biri erkek 
biri dişi iki insanın beraber 
yaşaması için lazım olan 

AÇIK SÖZ- 26 AAusots 

AtatUrk 

ARADA 

devri 
BiR: ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

BEN KiMiN Hürriyet devridir 

Daima iyi, gü
zel ve doğru 

için çalışılan bu 
memlekette, 
kötü, çirkin ve 
yanlış gördüğü 

halde haber 
vermiyene ne ad verilebilir? 
Düzgün ve yolunda gitmiyen işe 
göz yummak, küçiık büyük, 
bütün vatandaşların el birliği 
yaptığı bu yurdda ne bekle. 
nen, ne de lüzumlu olan bir ha• 
rekettir. 

On yıla, her sahada yüz yıl. 
!ık iş sığıştırmak, kuvvet ve 
zamandan azami randman al· 
makla, milletle hükumetin, kar
şılıklı biribirini tamamlaması 
ve aydınlatmasile kabil olmuş· 
tur. Bunun gibi, büyük T~rkiye 
ülkümüzün, bütün milletin, lek 
~dam gibi, yurd daşlarına alaka 
duymasına bağlandığını gör
mekte ne güçlük vardır ? 

Büyüklerinin etrafında ke
netlenmiş temiz yürekli on ye· 
di milyonun içinden gelen her 
ses (daima iyiye, güzele, doğ· 
ruya 1..) direktifine olan bağlılık 
kadar, bizi üstün bir istikbale 
kavuşturmak için çalışanlara 

hizmet ve yardım manasına 
gelir. Ve Türkiyenin azami hız
la ileri gitmesi, hükümetin mu
val!akıyeti deme-kse bülün iyi, 
güzel ve doğru dileklerimizi 
böylece değerlendirmek gerek· 
tir. 

Sözün kısası, bizim bildiğimiz 
odur ki Atatürk devrinde be· 
ğenilen hareket eksik veya çir· 
kin olan önünde susmak değil, 
söylemektir. Çünkü Atatürk 
devri, hiç bir zaman görmemiş 
olduğumuz hir hürriyetin mad. 
deleştiği bir devirdir. 

Şakir Hıizım Ergökmen 

-==- ~ 
'· BULMACA 

. . . 

·· Açık Söz ,, Un 
Bulmacası 

1. 

Okuyucularımız, gazetemizin 
bu köşesinde her gün bir tul· 
maca bulacaklardır. Bu'macalar 
neşrinin ertesi günü nihayet saat 
2 ye kadar matbaamıza gön. 
derilmelidir. Bulmaca zarfları· 
nm üstüne okunaklı bir surette 
BULMACA kelimesi yazılma· 

lıdır. 
Bu bulmacaları doğru çöıen 

okuyucularımıza derecelerine 
göre işe yarar hediyeler tak· 
dim edeceğiz. 

l!l ili 

BugUnkU bilmecem iz 
Aşağıdaki kelimeleri öyle 

sralayınız ki iki atalar sözü 
meydana gelsin. 

Üsküdarı. az. saz. alan. 
sivri. geçti. davul. atı,anlayana, 
anlarnıgana. sinek. zurna. 

Hediyelerimiz : 
1 inciye: Şık bir mürekkeı>-

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

haftalık abonesi 
11-50 inciye: Birer kartpostal 
DIKKA T: Bulmacayı doğru bu

lanlara gazetemiz bir 
kart verecektir. Bun
lardan 20 tanesini bi. 
riktirenlere parasız bir 
sinema bileti sunulur. 
llu kartları saklayınız. ,-

Açık söz bulmaca 
kuponu 

Sayı: 2 

nedir?.. Neden onlar biribir· 
!erile yaşamalı, biribirlerine 
ait olmalıdırlar.. Ancak biri· 

. birlerini sevdikleri için, biri· 
birlerile olmaktan saadet duy
dukları için, biribirlerini manen 
ve maddeten anladıkları için ... 
Biribirlerini halırladıkları za· 
man: " Benim eşim odur " 
dedikleri için et, kan ve ruh
larında birliğ"in, beraberlizin 
zevkini sonsuz bir kudretle 
tattıkları için .. Böyle olduğu 

zaman kadın ve erkek arasında
ki münasebet meşru bir izdivaç· 
tır. Fatma benim kadınımdı, 
ben Fatmanın erkeği idim. Fa· 
zıl Fatmanın erkeği olmanın 

ne büyük bir saadet ve ne bü
yük bir şeref olduğunu ömrün
de biran, biran hissetmiş miydi?. 
Hayır l.. Hayır hissetmemişti. 

Hisselmedi de ... Hisset miyecek 
te... ' 

Böyle olduğu halde, garip 
ve şuursuz bir hicabın içinde 
idim. Fazıldan utanıyordum, 

Fazıldan ölesiye utanıyordum. 
Ona gidip le bir tek kelime 

METRESiYiM 
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Tefrika No. 38 

Şefik, Nesrinin Riza Beyden mektup getirdiğine bi 
türlü inanamıyordu. Sordu: "Sahiden sana 

mektup verdi mi? Beni aldatmıyorsun değil mi ? ,, 
- Şefik.. gözlerimin içine 

dikkatli bak 1 Sana söylemek 
istediğim çok şeyler var.. fa. 
kat • neden bilmem?- Hiçbir 
şey söyliyemiyorum. Haydi bi· 
raz da sen anla, ne demek is
tediğimi gözlerimden! 

Şefik şaşkın şaşkın Nesrinin 
yüzüne baktı : 

- Sen bu gece gene muam· 
malaşmaka başladın, Nesrin 1 
Şakayı bırak .. dilinin altındaki 
baklayı çıkar da içim ferahla
sın. Neydi bugünkü yaptıgın 

muziplik bana .. ? 
- Ne yaptım ben sana bu· 

gün? 
- Yahu .. Riza beyden diye 

açtığım zarfın içinden senin 
yazınla karalanmış mektubu 
görünce ne kadar şaşırdım 
bilsen .. \ 

Nesrin, bir çocuk gibi Şefi. 

ğin dizine oturmuştu: 
- Görüyorsun ki benim her 

yerde elim var 1 
- Bunu zırhlıdaki ziyafetten 

sonra ben de anladım. Çok 
müsterihim artık. Senin yardı· 
mınla şı.. bizim Riza beyi Har
biye bodrumlarından kurtara
bileceğimizi de umuyorum, Sen 
ne dersin? 

- Rıza Beyin vaziyeti çok 
tehlikelidir, Şefiki Dün akşam 
toplanan fevkalade divanı 

harpte onun kurşuna dizilmesi 
bi!e mevzuubahs oldu. Fakat, 
divanı harp müddeiun:umisi 
çok uyanık bir adam olduğu 
için, iddianamesinde böyle 
bir talepte bulunmaktan çe
kindi. 

- Ne cürüm isnat ediyor• 
lar bu zavallıya .. ? 

- Rıza bey gılya bütün Is. 
tanbuldaki yani müttefiklerin 
nezareti altındaki silah depo· 
!arını boşaltmağa memur imiş. 
Bundan başka bir suikast şe· 
bekesinin de reisi olduğu ih· 
bar edildi. Hatta bunun için 
divanıharbe bir çok vesikalar 
gönderenler de bulundu. Fa· 
kat, ben tesadüfen bu vesika
ların hepsinin sahte olduğunu 
anladım ve lngiliz müddei umu· 
misine meseleyi açtım. 

- Bravo Nesrin, bravo sanal 
- Müddeiumumi bunların 

hakikaten sahte birer vesika 
olduğunu anlayınca, Rıza Be· 
yin başını yakmak isteyenler 
üzerinde tetkikat yapmağa 

mecbur oldu. işin iç yüzü çok 
acıklı, çok fecidir. Şefik 1 Biz 

bu kadar tereddi edecek, bu 
derece düşecek miydik .. ? 

Nesrin Bu sözleri söylerken 
gözleri sulanmıştı .. 

- Mektubunu ona ben ver
dim .. ve cevabını da ben ge
tirdim. Sakın bir daha Mıgır 
gibi kozmopo'.it adamların yar· 
dımını islemeğe kalkışma .. ! 
Hem kendi başını derde so· 
karsın .. hem de o zavallıyı büs
bütün müşkil vaziyete düşü· 

rürsün 1 

söylememe imk&n göremiyor. 
dum. Fatmanın kollarını tut
muştum. Ve onun ellerini yü
zünden çekerek, onun gözle
rine bakarak konuşuyordum: 

- Fazıl seni sevmiyor, Fa
zıl seni ihmal ediyor, Fazıl 

sana karşı lakayttır, sana fe
na muamele ediyor, senin hay· 
siyetini gözetmiyor, hatta sana 
ihanet ediyor.. Buna mukabil 
sen, sen kendi hayalını yaşa· 

mağı neden bir suç telakki 
ediyorsun, neden sen ... Fazıla, 

Fazılın karısı olmak istemedi· 
ğini söylemiyorsun. Neden bu· 
nu söyliyemediğimiz için bura
da kıvranıyoruz ... Fazıl.. 

Fatma sözümü kesti: 
Fazılla ben mi konuşa· 

yım dedi.. Onunla konuşmak 

nasıl olur .. Nasıl ben konuşu· 
rum, ben nasıl söylerim. 

Bütün cesaretsizliğime rağ· 

men birden içimde bir karar 
doğdu: 

- Onunla ben konuşaca· 

ğım dedim. Ona ben gidip 
hakikati söyliyeceğim. 

1 

Şefik, Nesrini dikkatle din· 1 

liyordu. Çeneleri biri birine geç
n•iş gibiydi .. Ağzını açamıyor
du artık. 

Nesrin gülerek ilave etti: 
- Ve işte bunun için seni 

bu gece çağırmağa mecbur 
oldum. Mıgıra orada rastla
mıştım. Bugünden itibaren Rı· 
za beyle temasa yalnız beni 
memur eltiler .. Anlıyor musun? 
Şefik sevindi: 

- Bundan sonra Rıza Bey· 
le hergün temas edecok, onun· 
la istediğin gibi görüşebilecek. 
sin öyle mı? Ah ne mutlu sa
nal Rıza Bey çok değerli, çok 
fed .1kiir bir adamdır, Nesrini 

Ve ı;ülerek Mcsrinin gözle
rinin içine baktı: 

- Sahiden sana mektup ver
di mi.. beni aldatmıyorsun değil 
mi? 

Nesrin koynundan bir kağıt 
pıuçası çıkardı: 

- işte yazısı .. imzası .. hem 
de açık olarak verdi. Bod
rumda zarf bulamamış.. al, 
oku bakalım! 

Şefik, Rıza beyin yazısını ve 
imzasını tanıdı: 

- Ta kendisi. Onun el ya· 
~ısı .. 

içinden o1<umaya başladı· 

•Şefiki Buradaki vaziyetim 
çok lehlikelidir. Beni aradığın, 
benimle menut olduğun için 
seni tebrik ederim. Ben zaten 
senr'n nekadar cesur ve yurt• 
sever bir genç olduğunu fıer· 

kesten önce anlamıştım. Nesrin 

•Öyledi. Bunıı ancak sendt 
cevap alırsam inanacak',. 
Tarihle kendi memleketitıl 
hiznıet eaen bir adamın miiJ' 
rim olarak yakalandığı i/1 

defa görülmüş bir hıidisedi1 

Yarın divanzharpte kendilfl' 
müdafaa edeceğim. Nekaıi 
isterdim, söyleyeceğim sözll' 
halkın ve dünyanın kulağı 
irişsin. 

Mıgırla derhal temasını ki 
ve onun vasıtasile bir Jah 
bana mektup gönderme/ /l 
güzlü insanların tuzağına JJr 
mekten çekinme/isin .. Bu mık· 
tubuma cevap alırsam, satıd 
aileme söylenmek üzere ba:1 

şeyler yc:zacağım. Gözlerindt~ 
öperirr. 

Sakın benim kur~una di<İ' 
leceği"ı ihtimalini düşünert~ 
korkma/ Fikirler, lıiç bir tıf 

man idam edilemez . ., 

Harbiye mekteb 
bodrumlarında Rıl 

Şefik mektubu okuduk tar 
sonra Nesrinin yüzüne bakU: 

- Gel, seni yanaklarınd&1 

öpeyim, Nesrini Sen cidde' 
vatanını seven bir kadınsı~ 

Düşman boyunduruğu altınd1 

işkenc" gören bir vatan !eda1
• 

sine bu yardımı etmekle meıır 

lekele ne büyük bir hizıntl 
görmüş olduğunu elbette sel 
de takdir edersin! 

Şefik sevgilisinin yanakları!l' 
dan öptü. 

Nesrin: 

- O ad>ma ben de çok aC' 
Hanım burada benimle fazlaca yorum, dedi, ona elimden ge
alaka1ar oluyor. Sana, nıek· len yardımı yapmak isterim. 
tubumu götürüp ve.·ecegini /Bilmedi J 
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~AN~T 
KiT~P# REfiM. TiVATAOıHUS'il<1 

Mizah ve karakter 
Karikatür, yani mizah resmi, san 'at karın mizah dehasında"' 

kalem acile kağıda akseden rizgilerdir. Daha doğrusu ifadeni' 
çizgiler heyeti mecmuası halinJe ortaya <1/1/masıdır. Mizah 
demek, güldürücü, kahkaha attırıcı demek değildir. MizaM 
iki buçuk çizgi ile hem ağlatır, hem güldürür, hem de ins•~ 
derin derin düşUndürt1r. 

Mizah resmi, küçük bir kciğıt parçasının agast içine kot' 
ciltltri sıkıştırmak demektir. Hazan sabahtan akş .,ma kadıl 
söylediğimiz lıalde, yahut sayfalar dolusu yazdığımız halJi 
tam manasile ifade eden1ediğimiz !lir fikri, mizah tessaff'" 
sigara tabakasının arkasına çizdiği üç çizginin belagati# 
mükemmel surelle ifade eder. 

Mizah ressamı, mizahçı san'atkcir her şeyden önce maddeni# 
~ya mananın ifade etliği karakterleri ele alır. Bir insanı# 
burnunu iki küçük nokla veya amudi bir çizgi ile, göıleri ;k 
kısa münhani ile gösterir ki ondaki ifade ve anlaşma canlı/ıf 
fotoğrafla bulunamaz. Fotoğrafın sadakati mizahın yanıbaıınJı 
pek sönük kalır. Haıtıi meşhırr büyük Kok/en, mizah hakkınJı 
fikri sorulduğu zam•ın şunu söylemiştir: 

.. _ Mizah, san'atin ta kendisidir . ., 

Mizah resminde muvalfak olmanın çaresi, 
hadiselerin kıvrak ve e/ristik taraflarını görmek 
/eri de gösterm•kten ibarellir. 

karakter/eri 
ve o görı/leıı' 

Cavit yerinden kalkıyor ... 
Pencereye yaklaşıyor, cama 
bir müddet alnını dayıyor. 

Selma hep olduğu yerde ... Hep 
hareketsiz, hep sakin duruyor. 
Gözleri ayakda duran ve alnını 
cama dayamış olan bu adamın 
bey az saçlı ensesinde, düşük 
omuzlarında ve siyah ceketi
nin arkasında kilitlenmiş asabi 
parmaklarında... Ona bakar
ken kendi kendine soruyor! O 
"Benim babam mı?. Sahih be· 
nim babam o mu? ... 

Cavit şiddetle geri dönüyor .. 
yine Selmanın oturdugu kollu· 
ğun karşısına geliyor. Heye
canından perde perde boğulan 
bir sesle ve arada bir hıçkı
rarak konuşmağa başlıyor: 

- Ve sözümde durdum .. 
Fazıl ile konuşacaktım. Fakat 
o gün buna cesaretim yoktu: 
"Lakırdıyı kendisine nasıl aça. 
cağım,. diye düşünüyordum. 

Ve bunu hazırlamak istiyor
dum. O gece Fatma ne yaptı 
bilmiyorum? Fakat ben saba
ha kadar odamın içinde gezin
dim... Uyku uyuyamıyordum. 

S . G. 

Uyku uyumaklığıma imkan JIJ 
vardı?. "Ona lakırdıyı şÖf~ 
açarım, yok böyle açarım. o' 
ye kararlar veriyordum. sor;; 
ra cayıyor, yeni bir forJ!l 
buluyordum. Gece saraha k'. 
dar Fazılı, Fazılın haşin blk•~ 
gözlerini karşımda görüyol; 
dum. Sanki Fazıl kocaman r 
eli bana doğru uzatıyord; 

. Ve sanki bir parmağile beı' 
işaret ederek: 

"-Sen mi Cavit diyordu seD 
mi bunu yapdın. " . 

Ertesi sabah odasına gır~; 
ğ"im zaman rüyuda hibi idı 
Beni yazı odasında bütün c~ 
saretimi kıran bir samimiyel'L 
karşıladı : •oı sen misin ca•ı 
gönlüm açıldı. Bugün anne gi~ 
kardeş gibi yakın, çok ya~~ 
bir insan görmeğe ihtiyacı 
vardı.. bj( 

O bu sözleri şüphesiz 
8
, 

şey düşünmeden belki de !'f 
mamile içten hissetmeden sO ~ 
!emişti amma, ben bu söı~~' 
büyük bir ciddiyetle teli 
ettim. 

f Bilm.J!}. 
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26 .Ağustos 

Efganistanın eski kralhk hanedanı İsviçrede: 3 -Amanullah Han, Kraliçe 
Süreyya ve ben ... 

İpe dizili ampulleri Beçe Saka 'nın adamlarına 
benzetmiş gibi ateş ediyordu ... 

Çocuklar bir şarlatanın şaklabanhklarına kaptlmışlar, 
Kraliçeyi dinlemiyerek tepinip ağhyorlardı. Amanul· 
lah'ın barakaya dahp beş bilet kestirdiğini gördüm 

BUNDAN EVVEL ÇIKMIŞ 
KISIMLARIN HULASASI 
[ Nizamettin Nazif ile Ulus 

'111ubarriri Nel'•I Halil /sviç
rede festival münasebelile 
açılan bir panayırda Ama11ul· 
lah Han ile karşılaşıyorlar. 
Nizamettin Nazif .fabık padi· 
ıahı tanıyor, fakat Neş'et 
Halil onun aldandığı kanaa· 
lindedir. /ki arkadaş biribir
leri/e • odur, değildir • diye 
'111Ünakaşa ederlerken bir ta· 
raftan da Nizamettin Nazif 
Şapkasına havada geniş bir 
daire resmettirerek Amanullah 
Hana debdebeli bir selam 
çakıyor. Amanullah onlara 
evvela dikkatle ve hayretle 
bakıyor ve sonra sür'atle kaçıp 
ıleride bir otomobil kümesi 
içinde gözden siliniyor. 

Ne~'et Halil ; 
- Gördün mü ? • diyor -

hdamcağız seni deli sandı. Ar· 
tık beyhude ısrar etme. Onda 
Öyle padişaha benzer surat 
yoktu. 

Nizameddin Nazif gördüğü 
adamın muhakkak Amanullah 
han olduğuna kanidir. Fakat 
Yanılıp yanıhnadığını anla· 
ıiiak için akşam yemeğind.en 
sonra otelde tesadüf ettıği 
Loıan Emniyet Direktörü mi· 
ralay Jakiyar'a Amanullahın 
şehirde olup olmadığını sorar. 
Miralaydan aldığı cevap müs
bettir. Bunun üzerine sabık Af· 
gan şadişahını aramak üzere 
tekrar soka\ja fırlar. 

Bir müddet sonra panayır 
Yerinde "Kraliçe Süreyya Ha
nım,. la burun buruna gelir. 
Sabık Efgan Kraliçesi gayet 
sade giyinmiştir ve yanında 
biri •iyah, biri turuncu elbise· 
ler giyinmiş, sülün boylu iki 
esmer güzeli olduğu halde 
atış barakalarından birine yak· 
laşır ve bir silat1 ah•]. 

Amanu:lah Han 'ırı Efgan Padişahı sıfatile Türkige'gi 
resmen ziyaret ettiği günlerde ••• 

(Amanullah Han: Kraliçe SUreyya Hanım 
Ye bir Efgan pren.aeal lımlr vapurunda] 

önünde asılı kocaman bir renkli rak müşteri toplamağa çalışı· 
afiş bunlardan ardarda beş yor; 
tanesini parçalayacak olana bir - lsviçre ile hemhudut olan 
bebek verileceğini ilan edi· devletlerden herbirinin en 
yordu. güzel vücutlü artistlerini gör· 

Baraka sahibinin yuzune mek istiyenler! Bu fırsatı ka· 
baktım. Derin bir düşünceye çırmayınızl Adam başına 60 
dalmıştı. Zira Kraliçeye en az. santim ••• buyrunuz madamlar! 
dan altı yedi hediye vermek Buyrunuz küçük baylar! 

Diye bağırıyor, ve Kraliçe· 
lazım geliyordu. Ve kısa bir nin yanındaki çocukların ken-
tereddütten sonra bir kenara di tesirine kapılmış bulundukla-
dizili büyük bebekleri ikişer rını sezdiği için bi !hassa onla
ikişer galip müşterisinin önüne ra ellerini ensesine, dizlerine 
dizmeğe başladı. Etraftakiler vurup garip sesler çıkararak 
şimdi kıskanç bakışlarını ve göılerile gülünç işaretler 
bu "ganimet. !ere çevirmiş- yaparak şaklabanlıklar gösle· 
lerdi. Fakat Kraliçe en ufak riyordu. 
bir tereddüt göstermeden bun· Fakat kim bilir neden; belki de 
!im itti ve kendisil\e hizmet barakanııı adiliğinden Kraliçe 
etmiş 9J..e,n sarışın kıza yirmi inad cdİ)Or, çocukları tath 
franklık bir lsviçre banknotu sözlerle kandırıp oradan uzak· 

iKiNCi FASLIN DEVAMI uzatarak barakadan uzaklaştı. laştırmaya çalışıyordu. 
Çok n~ş'eli idiler. Dudak- Dükkan sahibi rahat bir ne· Çocuk bu ... Dinler mi? O se-

larından hiç silinmiyen, devam- fe• almıştı. Nereden bilecekti sini tatblaştırdı!..ça çocuklar da 
bedbaht ki Kraliçe Süreyya inadına seslerini yükseltiyor-

lı bir gülümseme üçünün de bir zamanlar saltanatın payi- !ardı. Ve bu sah'le kim bi· 
bembeyaz ve tertemiz dişlerini tahtında tertip edilen güvercin lir daha nekadar sürecekti. 
bana gösteriyordu. Çok tatlı avı partilerinde meharetine her. 
bir ahenkle ve mutlaka en asli k h Bereket versin, benim tam esi ayran etmiş ve çok ta- tahmin ettiğim gibi, Amanul-
şivesi ve lehçesiyle "Farisi,. nınmış bir atıcı idi. • lah bu sıralarda çıkagel· 
yi konuşuyorlardı. Ne yazık ki • • di. Ve yavruları ellerinden 
ben bu dili anlamam. Eğer Noş'eli kafileyi yirmi otur. 
anlamış olsaydım belki bu ya· adımlık bir mesafeden yine tutup barakaya soktu. Kraliçe 

tak .b b ı d ile Prenseslerde çarnaçar onu 
Zıya, o bitmez tükenmez neş'- 1 e aş a ım. 
elerinin sebeplerinden bir ka· Bu aile nekndar modern takip ettiler. Maamafih onların 

Olursa olsun nı" lıay t ki b. gözden kaybolmalarile Ama-
cını ıl~ katmak mümkün olabi- e şar 1 ır 
lecekti. aile idi. nullahın çadırdan çıkması bir 

Şarklı bir aile, yani kocanın oldu. Herhalde içerden bilet 
Kraliçe rilahı alınca, u•ta k bir iki hareketle ötesini beri- arısını, ananın ve babanın aramış olacaklardı ki cebinden 

çocuklarını, halta kadının dahi acele acele para çantasını çı· 
sini kurcaladı. Sonra, demin- ı b l karıp şarlatana bir kaç frank 
ki sal:nlılı yürüyüşüne taban· ;ocasını uzun zaman •şı oş 

ve yapayalnız bırakmıyacağı verdi ve sü~atli bir yürüyüşle 
lnbana zıt bir çeviklikle dip· bir aile. Tahmin ediyordumki panayır yerınden uzaklaştı. 
çiği omuzuna dayıyarak sol ya şimdi, ya az sonra Ema- . Ben <?n~n tekrar barakaya 
göziinü yumdu. Ve ıol gözü- nullah ya yalnız olarak, ya· gıreceğını sandığım için zama. 
nü yummasile parmağının te· hut Efıran prenslerinden bi· nında davranıp yanına yakla-
lige dokunması bir oldu: şaınaınıştım. Arkasından koş-

! rile birlıkte bir Kenardan ge-
- Çat ne beliriverecek ve bu neşeli tum. Amma yetişemedim. Sa-
0 anda, yirmi metre ileride kafileye katışacak. Neşet Ha- bık padişah tabelbında ( Ro-

bir ipe dizili aınpull,•rden biri- !ilin kulakları çınlasın, bu tah· ma. 141 ) yazan küçük bir 0 • 

nin parçalandı~ını gördüm. m.nimde de aldanmadım. Az tomobile da'dı ve gayet seri 
Barakada hizmet eden kız sonra kraliçe Siireyyanın Ö· bir manevra ile ve hatta beni 

bir başka dolu silah uzattı. nünde giden iki küçük çocuk ezmeğe de karar vermiş gibi 
Bir ikinci • çat! • ve bir ikinci bir barakanın önünde " gitme· otomobili dikine üzerime sala· 
Şangırtı daha.. yiz de gitmeyiz! ,, der gibi mı- rak Vilnöv yolunda son süratle 

Ve bu boşalan tüfeği, bir rıldanarak, yarı ağlayarak ve uzaklaştı. 
başka dolu tüfek, onu bir dör. tepinenk durdular. Bu bara- [Devam edecek] 

-AÇIK SÖZ-
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Patlıcan karnıyarık • Pilav • 
Elma komposlo•u. 

Patlıcanların kabuklarını 
sıra bir sıra keser, içini acar, 
yıkar ve hafif 
hafif sadeyağda 
kavurursunuz. 

Bir kepçe yağ-
na ince doğ

ranmış bol so
ğanla kıymayı 

ve domatesi, 
tuzunu ve bi· 
berini ilave 
ederek ka vu· 
runuz. Patlı· 

• . 
• 

canları tencereye sıralayınız. 
Kıymayı içlerine doldurunuz. 
Biraz su ile mutedil ateşte pi· 
şiriniz. 

e Patlıcandan sonr pilav. 

e Arkasından buzlu elma 
kompostosu. Pilavla kompos
toların nasıl yapılacajtını ev. 
velce de bir iki defa tarif et
miştik. 

[!) [!) 

Ç9CUK BAKIMI 

Elbiseler 
Çocuk bakımında çocukla

ra giydirilecek elbiselere de 
ehemmiyet vermek lazımdır. 
Elbisenin, çocuğun büyüme ve 
inkişafile pek sıkı alakası ol
dugunu söylersek mübalağa 
ettiğimizi sanmayınız. Yürü· 
me çağını biraz geçmiş olan 
çocuğa, erkek olsun, kız olsun 
entari, kısa entari giydirmeli· 
dir. Bir yaşından sonra çocu
ğa, erkek ise kısa pantalon 
giydirmeli, yaz günlerinde ar· 
kasına ince bir gömlek ve 
onun üstüne de hafif bir ce
ket giydirmelidir. Fakat bu 
vaziyette çocuğun üşümemesine 
son derece dikkat etmek la
zımdır. Bilhassa bu hafif kıya· 
fette cocuğu fazla terletmemek 
hususunda da dikkatli olmalı· 
sınız. Küçük çacuklar terle
dikten sonra hafif rüzgarlar
dan bile çok müteessir olur• 
[ar. Bilhassa çocuğu açıkta 
uyutm:ımak gerektir. Hulasa 
elbise ile çocuj!'un inki~af me
sele.oıı:inin muvazi gittiğini unut-

mayınız. 

RADYO 
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lSTANBUL 
\8, Hafif parçalar {pllk), 19, 

Haberler, 19.IS: Muhtelif plAklar, 
20: Bariton Oiakonof. Piyano re• 
fakatile, 20.30: Stüdyo orkeıtrala• 
rı. 2t.30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu 
Ajanaının ga'Zetelere mahauı ha· 
vadi• ıervlıl verlleceKUr. 

PRAG 
20.20: Kromatik armonika ile 

hafif musiki, 20.40: Şarkılı muıi· 
ki, 21. 10: Popüler orkestra konae• 
rl, 21.4S: Konutm•lar, 2l.OS: Salz· 
buradan nakil. Viyana filarmoni• 
ıinin konserl (Bernhard Pauma• 
gartnerin tdaTeılndc Moıarhn ae
renat\arından) , 23.40: Pllk, 23.4!): 
Franıı:ıca. 

BUDAPEŞTE 

20.05' Verdinln (Falataff) ope
rası, 20,40: Harici haberler, 23. IS: 
Çigan musikisi, 24: Radyo salon 
orkeatraaı. 1.0!'>: Son haberler. 

MOSKOV!_ 
18.30' Muoiklli radyo piyesi, 20: 

Muhtelif teh1irlerden nakitler, 21 : 
Çekeç nefrlyatı, 23.0:i: lngillzce 
netrlyat, 24: Almanca neşriyat. 

BÜKREŞ 

düncü, bir beşinci, bir yirminci kada bir şarlatan davul çala- Nizamettln Naz lf 
dolu tüfek takip etti. Kraliçe !======================~~;;;;~~ 
düşman karşısında yaylım ş f ateş bÇmış bir manganın o o·· r 1 er •. n d ı· ı egv •. 

13.30: Pllk ve haber aervlllerl, 
19: Borıa, 19.3: Mlllt Romen musi• 
klıi. 19.50: Konferans, 20.10: Konu 
aerin devamı, 20.30: Aktüalite, 
20.40: Pllk, 21.10: Posta kutuıu, 
2t.3S: Viyolonsel konıeri, 22.10: neferi gibi amma çok 

Usta bir nefer gibi nefes 

~~u~~aann ateık~~iyo:e.Vemne~:i jDolmuş '!su/üne müsaade ve-
mutıokn bir hedefi parçalıyor- •1 l 
du. Ve bilseniz, ah görmeliy· rl mesi çbakanlzkfan l0Sfendz" 
diniz nekadar candan. neka-

Bu yüzden şoför vatandaş ek-

Şarkılar, 22.30: Haberler, 22.4S: 
Radyo ıalon orkeatraıı. 

BELGRAT 

20.05: Sa1ı.burrdan nakli, Verdi. 
dinin Falataff operası, 2?.40: PISk, 
23: Haberler, 23.20: Halk tarkıları. 

ElNDHOVEN 
mek parasını çıkaramaz olmuş- (l 9. 71 mele) oaat 14 us 18 ., •• 
tur. sında Phlllps IAboratuvarlarından 

B 

No: 127 YAZAN: Etem izzet BENICI! 

Ancak Güzin o mektubu 
yazmakla da kalmadı. Bana 
Cevattan bir kerecik bahset
memekle beraber beni adım 
adım daima sinsi ve muhteris 
bir şekilde takip etmesini de 
bildi. Ben de Cevattan ona 
bahsetmedim. Fakat, her hare
ketini sıkı bir tarassut albnda 
bulundurdum. Beni bir kere 
de Cevatla gece kendi yatak 
odamda konuşurken yakala· 
mak istedi. Geldi, kapıyı 

vurdu. Fakat. Fakat, ben ted. 
birli davrandım, usulcacık, 

- Kimsiniz? .. 
Diye sordum. Onun sesini 

alınca: 

- Bir dakika .. 
Dedim ve Cevadı odadan 

kaçırdım. Ondan sonra, kapı· 
yı açtım. Odanın içinde da· 
ğınıklıktan başka bir şey bu
lamadı. Ben de: 

- Uyuyordum. Ne istemek 
için gelmiştiniz? .. 

Dedim. O, sadece bir kitap 
aramak için geldiğini söyledi, 
aradığı kitabı verdim, gitti. 
Hiç şüphe yok ki, Cevadı 

buradan kaçırdığına müthiş 

üzülmüştü. 

Bu esnada avukat Muzaffer: 
- Muhterem hakim müsaa

de buyurursa şahitten bir 
noktayı aydınlatmasını rica 
edeceğim .. 

Deni. Hakim sordu: 
- Ayııi mevzua 
- Evet .• 
- Nedir? .. 
Muzaffer sorusunu yaptı: 
- Cavadı odadan nasıl kd· 

çırdınız?. 

Bu soru karşısında Ayşe 
sendeledi. Düşündü. Vereceği 

cevabı birden bulamadı. 
- Bilmiyorum, şimdi hatı

rımda değil .. 

Dedi. Muzaffer : 
- Her şeyi en küçük tefer

rüatına kadar hatırlayan, mek· 
tup parçasını bile ezberden 
okuyan bir genç kız böyle 

mühim bir macerasını nasıl 

hatırlayamaz. Hakikatleri bu
rada olduğu gibi görüşmek 

ve konuşmak izlırarındayıı .. 
Diyerek Ayşeyi söylemiye 

tazyik etli. Ayşe gene : 

- Gerçekten iyi hatırlıya• 

mıyornm. Geçmiş zaman. Ya 
kendisini bir bitişik odaya ge
çirtmiştim. Yahut ta bahçeye 
atlamıştı! 

Diye bir cevap verince ha· 
kim: 

- Böyle cevap olmaz. Müs
bet bir şey söyleyiniz. Avu
katın hakkı vardır. Böyle bir 
hadise kat'iyyen unutulmaz .. 

Dedi. Bu zor ve ihtar kar-

Cevat 

şısında Ayşe kıvrandı, iki ke· 
limelik kısa bir cevap verdi : 

- Bahçeye atladı. 
Bunun üzerine Muzaffer: 
- Cevat dünya atlama 

şampiyonu olsa o irtifaı ath
yamaz. Konağı biliyorum. Bil
mesem bile hakikat olan şey 

şu ki Ayşe ile Şükriyenin odası 
bir hizada, ayni kat üzerinde
dir. Birine ancak merdivenle 
;nilip çık lırken öbürüne 

merdivensiz çıkmak ve mer
divensiz inmek nasıl mümkün 
olabilir. Hem merdivenin de 
Şükriyenin odasına girilen mer 
di ven kadar uzun olması la
zım dır. ileride bu noktaya tek· 

rar temas etmemek için şim
diden tenvir edilmesi pek ta
bii ve yerinde olur. 

Dedi. Ayşe: 
- Fakat bütün bu suallere 

cevap vermek benim mahremi· 
yetime ait olan her şeyi orta. 
ya dökmek olacak .. 

Diyerek yine bu suali cevap
sız bırakmak istedi. Fakat, Mu
zaffer ısrar ediyordu : 

- Cevadın odadan bahçeye 
atladığıı.a inanmak tuhaf ve 
gülünç olur. Ancak bir tek ha· 
kikat karşısında Cevadın keıı· 
d 'sini bahçeye fırlatmış oldu
ğ'una inanabilirim. O da, Ce. 
vad o atlamayı müteakip ıya 

yaralanmış, sakat kalmış, ya· 
lıut da ölmüş olmalıdır. 

Çünkü bahçeye atlayış an

cak böyle bir neticeye vara
bilir. Cevat şimdi sapasağlam 
yaşadığına göre demek ki, her
hangi böyle bir ihtimal ve 
mülahazanın yeri yoktur. O 
takd irde Ayşe işin doğr~sunu 
sötiemek mecburiyelindı·dir. 

Mahremiyet ve hususiyet 
bahsine gelince esasen mahke
meniz huzurunda bütün bu 
mahremiyet ve hususiyetlere 

temas edilmiştir. Artık çekini
lecek hiçbir taraf yoktur. 

Muzafferin bu ısrarı karşı· 
sında Ayşe hiddet ve sıkıntı
dan kıpkırmızı olarak: 

- Peki, herşeyi söyliyece
ğim .• 

Diyerek, oflar ve poflar gi· 
bi ilave etti : 

- Zaten herkese kepaze 
olduk. içimiz dı~ımız meydan
da. 

Hakim, Ayşenin bu tarzı ha. 
reketi karşısında belki de vic· 
danile ona hak kazandırmaya 
çalışarak: 

- Hayat tesadüflerden iba
rettir. Böyle şeyler o'.ur. Dedi 
Ve: 

- Mahkemeyi aydınlatmak, 
bütün bildiklerinizi söylemek 
hakikatin bir an önce ortaya 
çıkmasına yarıyacaktır. Ken· 

· dinizi sıkmadan söyleyiniz ... 
Diyerek onu konuşmıya, 

söylemiye teşci etti. 
Ayşe, asabiyet içindeydi. 

Yüzünde morartılar vardı. Tit
rek bir sesle: 

- Cevat birçok geceler 
bana gelinli. Odamızda kim
seye görünmeden beraber 
otyrur, konuşurduk. O, sonra 
giderdi. 
dedi ve .. sustu. Muzaffer, he
men yine söz al ar ak : 

- Muhterem, heyet hakime, 
şahit yine süalimize cevap ver
miş değildir. 

(O,,vam edecek] 

Kitap kuponu 
BiR CiNAYET DAVASI 
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Mektep ile hayat arasındaki 
gançler gayelerini anlatıyorlar 

•Açık Söz,, mektep ile ha· lazım mıdır, değil midir? Bu 
yat arasında yaşayan, yakın sual üzerinde çok durmaya 
bir istikbalde hayata atılacak değer bir mevzudur. Buna 
olan ııençlerle yaptığı ankete cavap vermekte beni mazur 
devam ediyor. Anketimiz haf· görünüz. 
tada iki gün bu sütunlarda 
çıkacaktır.Gençlerden, hayatta 
ne yapmak istediklerini ,or
muştuk, cevaplar şunlardır; 

• • 
gidi-

• • 
lsta.1bul l:.'rkek lisesi me

%unlarından Fethi Başeğmez 

digorki: 
Kendime en uygun bulduğum 

yüksek tahsil 

lazım olmadığı kanaatındnyım. 
Bir orta mektep mezunu da 
hııyatta atıldığı sahada parlak 
bir mevki elde edebilir. 

•• 
Darüşa/akadan Naci şun

ları sög/ilgor. 
- Lise tahsilinden sonra 

Yüksek muaı. 

dar istiyerek, nekariar içten 
zevkini tadarak ateş ediyordu. 
;5anırım yirmi adım ötedeki 
ipe dizilen ampulleri, Amanul
lah padişahlığına son vermiş 
olan B~çe Saka çetelerinden 

" Açık Söz,, Şoför vatanda· 
şın iztirabını açığa vurdu. Mak 
sat, a'akadarlar bunu bilsinler 
ve bu iztırabı dindirmenin ça· 
resini bulsunlar .. 

Dün konuştuğumut bir şoför eğlenceli terrilbe nefrlyatı. diyor ki : ' , • .;.::.._;.;.. __ .....,_..:....:......;. __ , 
Cemaziyelahır Ruzu Hızır 

mektebi, Yük
sek Ticaret 

mektebidir. 
Kendi ticaret
hanemizde U· 

zun zaman ça· 
lışbğım içın 
bu mektebi 
tercih ediyor

!im mektebine 
gireceğim. E
debiyata kar

şı büyük bir 
hevesim var. 

dır ve edebi
yat hocası ola

cağım. Küçük 
yaştan beri 
edebiyııtcılık 
canlanmıştır. 

edebi kültür 

bbıri gibi görüyordu; ve ancak 
u ampullerin sonuncusunu da 

tuzbuz ettikten sonra si l ahı 
elinden bıraktı. Nişancılıktaki 
rnuvaffakıyeti okadar ba· 
tizdi ki Giyom Tel'i kendi
lerine "Pir,, ve nişancılıkı 
rniHı spor edinmiş olan lsviç
telılercicn bu sahneyi seyre
~Tenler k~ndilerini tutamadıl ar. 

.. uhaf bır dıl konuşan bu bü· 
Yuk kara gözlü, meçhul nişan· 
cı,1• yı b?l. ~ol alkışladılar. 
. pte dızıh olan ampuller mi-.:u .. 
ınını şeylerdi. Barakanın 

Hadise şu idi : 
Son zamanlarda, bilhassa 

iki scnedenberi, otomobile bi
nenlerin sayısı hayli azalmış, 

buna mukabil şehirde hususi 
otemobillerde pek çoj!'almıştır. 
iki sene önce şehirde 1200 
taksi otomobili varken bugürı 
500 ü geçmiyor. Bunlardan 
bir kısmı yenidir ve müşteri. 
ler ekseriyetle bunları tercih 
ettikleri için eski otomobil· 
!er muattal duruyor. işte 

"- Yarım lira çıkaramadı- 355) 
ğımız günler çok oluyor. Hal- 8 (l 113 
buki bir teksinin günlük mas
rafı vasati iki buçuk liradır.,, 

Ve bu şoför şunları ilave 
ediyor: 

" - Bu va ; iyelte "dolmuş,, 

yaparak taksi harici az ücret· 
!erle müşteri taşımaktan baş-
ka çare yoktur .• 

Haber aldığımıza göre, şo· 
förler bu hususta Dahiliye Ve
kaletine istida ile müracaat 
etmişlerdir. Henüz bu istida. 
ya cevap veri lmeıniştir. 

26 Ağuıtoı Çarşamba 1936 

Vakitler 

dum. Yalnız nazariyatcılı.-, 
yükselmek için kafi değildir. 
iyi yetişmiş bir tacir, bir sena· 
yici ve saire.. Yurduna en 
faydalı işleri gören elemanlar
dır. Tahsil hayatımda istedi
ğim kolaylıklara gelince; Bir 
kere yüksek tahsile atılayımda 
bu yoldaki isteklerim o zaman 
tebellür eder. Yüksek tahsilin 
herkese lazım olup olmadığı 
meselesine gelinde; herkese 

hevesi içimde 
Garp illerinde 

sahasında Türk 

evlı\tlarının da isimlerini say
dırmak emelindeyim. Bende 

edebi hevesi ilk uyandıran 

eser Viktor Hogonun "Sefil· 
!eri,, dir . 

Yüksek tahsil, bir kimsenin 

branş dahilinde mütehassıs ol
ması için en son merhaledir 
ve bu herkese lazımdır. 
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Tohumluk 
istiyor 

Y•lova köylUsUnUn 
elleri cebinde kaldı 

Yelova, ( Açık Söz) -
Bu sene kazamızda havalar 
kapalı ve çok yağmurlu 
gittiği için mahsuller bere· 
ketsiz olmuştur. Tohumluk 
zahire bile alınamamakta
dır. Bunu göz önünde tu
tan kaymakamlık çiftçinin 

r/ıuelanveıda Halkevı ço~ verı;nll ;;aıışmaıa- tohumluk ihtiyaçlarını tes· 
rile muhitte çok sevllen bir yuva olmuştur. bit etmiştlr. Fakat köylüye 
Resimde Mudanya evinin temsil kolunda va· henuz tohumluk verilme-
zlfe alan gençleri Kozano~ıu piyesinde görü- miştir. Tohumluk ihtiyacı-
yorsunuz. 

öÇ-h8Yd~'t'ra·yaş~·~d~' ;~fh~~~,~~: .::;~ 1 
bir kızcağıza Gemlikte esnaf 

ta s a 11 u t e t t i 1 e r 1 sıkıntı içinde 
lzmir (Açık Söz) - Menemenin Hatundere köyünde Akbaş 

Osmanın km Fatmayı ormana kaçırarak zorla kirleten Hasan 
oğlu Hü.eyin ile suç ortakları Mehmet oğlu Halil ve Halil 
Karaorman, şehrimizde Ağır Ceza mahkemesinde muhakeme 
edilmek üzere lzmir hapishanesine getirilmişlerdir. 

Tahkikata göre, Fatml!. 13 yaşındadır. Bir gün e.,inin önün
deki bahçede hindilere yem verirken Hiioeyin ile suç ortak
ları, kızı zorla kaçırmışlar ve sürükliyerek civardaki ormana 
götürmüşlerdir. Hüseyin, bütün gece kızla birlikte ormanda 
kalmış ve çok vahşiyane hareketlerde bulunmuştur. Hüseyine 
ıuç ortaklığı eden iki kişi evli ve iki çocuk babasıdırlar. 

• • • 
Kızı kaçırırken öldürüldü 
Adana (Açık Söz) - Bugün, Ayasın Yeni köyünde Yu

suf onbaşı isminde bir adamın kızı, 11yni köyden Süleyman 
oğlu Salih ve bir kaç arkadaşı şo!ör Mehmet tarafından zorla 
kaçırılmıştır. 

HAdise daha zabıtaya aksetmeden, kızın kardeşi Raif ile ak
rabalarından bir kaç kişi daha, kız kardeşlerini kaçıranların 
arkasına düşmüşler ve nihayet onlara yetişerek şoför Mehmedi 
öldürmüşlerdir. kızı kaçırmlarla kızın ağabeğisi Raif ve akra
baları ile mücadele bir hayli devam etmiş, fakat fazla mu• 
kavemet edemeyerek kaçmışlardır. Zabıta alAkadarların hep~ini 
yakalamıştır. 

İzmit hapishanesi 
fabrika gibi .. 

Hapishanenin her köşesinde bir 
atölye var, mahkumlar 

harll harll durmadan çahşıyorlar 
lımit (Açık Söz)-"lzmit ha

pishanesinde yıllardan beri ka
dın mahküm yok, dediler ve 
ilAve ettıler : 

• - lzmit hapishanesinde 
mevcut olan 197 erkek mah
küm da yurdun ba,ka yerlerin
den gelmiştir. Kütahyadan gel· 
miş 12 şerir varmış ki, Tür· 
kiyed~ gezmedik hapishane 
bırakmamışlar ve en sonra iz. 
mite gönder ilmişler. 

lzmit hapishanesini çoktan
dır görmek isterdim. 

E velki gün oradan geçerken 
içeri girdim. Eski taş binanın 
insana soguk bir iirperme ve· 
ren bölmelerinde gezerken, 
vahşi bir zevk duyar gibiydim. 
Saçı sakallarına, sakalları saç
larına karışmış genç adamlar, 
don gömlekle iskambil oynı· 
yan yaşlılar hep birden : 

- Hoş geldin, ettiler. 
- Hoş bulduk, diye cevap 

-.erirken, demir parmaklıklara 
.arı yüzünü dayamış, körfezin 

1 

serin rüzgArını içmek istiyen 
birisine sordum: 

- Senin suçun ne idi kar
deşim. 

içini çekerek yüzüme baktı, 
hafif, anlaşılmaz bir sesle 
mırıldandı: 

- Kadın .. 
O anda büyük şair Faruk 

Nafiz Çamlıbelin şu mısraları 

dudaklarımda titreşti: 

Fazla pey ıürmlye rclmez senin 
a1<1 rat dedlfln 

Sahver kahpelerln blr pula 
geçmf,Jerinl 

hmit hapishanesinin çalışkan 
bir müdürü var. Necati Acar. 
Hapishaneyi bir tembellik ve 
kalenderlik yeri olmaktan çı· 

karmış, bir san'at yuvası yap. 
mış. içinde marangozlar, ter
ziler, kuduracılar, berberler, 
her şey var. Yakında bir de 
halı tezgahı kurulacakmış. Ve 
büyük bir memnuniyeti mu
cip ki, mahpuslar arasında o
kuma yazma bilmiyen tek bir 
insan bile yok. 

Cevdet Yakup 

Zabıta romanı: 14 

Altı El Ateş 
Hemen her defasında sah- 1 

neyi başka türlü tasvir etmişti. 
Yalnız bir noktada kat'! idi: 
Edmond koltuğundan kalkmıştı, 
yarı dolu kadehini küçük bir 
keridonun üzerine bırakmıştı. 
Bardak yarısına kadar doluydı,u 
buna emindi. Çünkil Edmond 
kadehini keridonun üzerine bı· 
rakmadan evvel, biribiri ar':a
ıına bir kaç yudum içmişti. 

Edmond kadehini bıraktık· 
tan sonra mis Vinteston'un 
yanına gelmiş ve kısık bir 
sesle hemen o aksam kendi· 
sine gayet müstacel bir şey 
söyliyeceğinl bildirmişti. ikisi 
bir müddet ayakda kalmışdı· 
lar. Mis Vioteston heyecanını 
ıaklamağa çalışarak, dinle
mişti. Onun için artık salon. 
dakilerin hareketlerini iyi tet
kik edememişti. Onun için bu 
kısa zaman içinde Edmond'un 

Yazan: Rufus Klng 
bardağına kuvvetli bir zehir 
olan siyanür'ü kimin koydu
ğunu görememişti. 

Erika ile Kinsman salonun 
öbür köşesinde ayakta idiler. 
Mis Vinteston hatta Edmond· 
la konuşurken bile gözlerini 
onlardan ayırmamıştı. 

Edmond bardağını alıp ta ka· 
napede Mis Vintestonun yanı
na oturmuştu. Edmond bir da
kikadan beri yanıbaşında otu
ruyordu. Zavallının yüzü ina
nılmıyacak bir hakikatin kar
şısında acı bir manzara almış· 
tı. 

Gayet yavaş bir sesle 
dedi ki: 

- Mis, ben Taker'i kimin 
ö/dürdü~ünü biliyorum. 

Kadıncağızın hayret ve he
yecandan dili tutulmuş gibiydi, 
o devanetti: 

- Hem Taker'i kimin öl
dürdiifünü bfliy-0rum, hem 

HUkOmet konaQı da 
her zaman 

yangın tehlikesinde 
Gemlik, (Açık Söz ) - Bu 

yaz Gemlik esnafının neşeleri 
bir dereceye kadar kaçmıştır. 
Bu yıla gelinceye kadar bü
tün yolcular Yaıo.,a üzerinden 
Bursaya gidiyorlardı. Vapur 
ve tren navlunlarının birden· 
bire indirilmesi üzerine Bursa 
yolcuları ikiye bölünmüşlerdir. 

Bunların çoğu geri Mudanya 
üzerinden gelmekte oldukla. 
rından Ge'llliğe uğrayanların 
sayısı azalmıştır. Köprü tara
fındaki aşçılarla kitapçı, don
durmacı .,e kahveciler transit 
geçen bu yolculardan istifade 
etmektedirler. Çünkü şoförler 
burada durmaktadırlar. Daha 
ötede ve çarşı ortasındaki es
naf bu yolcuların yüzlerini bi
le göremiyorlar. Hiç olmazsa 
müsavat için otobüslerin bir 
kısmı da köprüyü geçip orada 
durmalıdırlar. Daha do~rusu 
her otobüs parkın önünde mo
la vermelidir. 

Ve dönüşte aşağıdftki köprü
den geçmelidirler. Bu suretle 
bütün yolcular Gemliğin güzel
liklerini ve denizi görmüş o· 
!urlar. 

- HÜKÜMET KONAGI -

llçenin hükümet konağı şeh
rin dışında ve bir sırtın üze· 

rindedir. Piyasa yerinden, çar

şıdan, iskeleden, sahilden ve 
herşeyden uzaktadır. 

Halk buraya kadar yokuşu 
tırmanmak, kışın buz tutmuş 
taşlarda düşüp sakat olmak 
"e yaz günlerinin sıcaklarında 
kan ter içinde kalmak mecbu

riyetindedir. Gerek işyarlar ,.e 
gerekse hükumette işi olanla
ra büyük zahmetler , ·eren t-u 
konağın sahile indirilmesi şim
diye kadar acaba düşünülme

miş midir? Esa•en şimdiki bi
na hükümet konağına katiyen 

elverişli değildir. Bir kere hem 
ahşaptır ve hem de haraptır. 

Sonra taksimatı hiçtir. Bir 
yangın tehlikesi her zaman 
vardır. Öyle bir felaket zu
hurunda bir defter bile kurta
rılamaz. 

elimtle delillerim <1ar. Bu de· 
/illeri tamamile emin bir ma• 
halle koydum. Henüz ne yap· 
mak lcizımgeldi~ine bir karar 
karar <1ermedlm. 

Gülümsemeye çalıştı : 
- Bu deliller krizantem/erin 

altındadır, dedi. 
Ozaman Mis Vinteston san

ki bir .nakine gibi cevap ver· 
di: 

- O halde hiç tereddüt el· 
meyiniz Edmond. Derhal ha· 
rekete geçiniz. 

Fakat Edmond şöyle bir 
daldı, Sonra bardağını ağzına 
götürdü ve birkaç yudum içti. 

Sonra bütün sıkletile yere 
yıkıldı. O anda ölmüştü. 

-9-
"KRİZANTEMLERİN 

ALTINDA. 
Bereket versin Mis Vinteston 

kendini kaybetmedi. Sinirleri 
tutmadı. Yoksa ifade veremi· 
yecekti. Gerçi başkalarına söy
lemekte faydası olmıyan bazı 
teferruatı kendine saklamak gi
bi bir isabette bulundu. 

Onun bu ketumiyetidir ki 
-ileride okuyacaksınır- hayatı-

fak bir eser ha- 'beri de yalandır milyonu_buluyor 
linde dün 8Çlld1 Dünkü (Haber) gaıctesinde 

Kırk gün kırk gece şenlik
leri münasebetiyle belediyenin 
tertip ettiği karikatür sergisi 
dün açıldı. 

Taksimrle Emlak Şirketinin 
yeni yaptırdığı binanın üst 
katı sergiye tahsis edilmiştir. 
S•lonun sağ köşesinde Meşru
tiyetten Cümhuriyete kadar 
çıkan mizah gazeteleri, sol 
tarafta Meşrutiyetten evvel 
intişar eden risaleler ve diğer 
köşelerde de Cemal Nadir, 
Ramiz ve Münif Fehimin sergi 
için hazırladığı karikatürler 
göze çarpmaktadır. 

Meşrutiyetten sonra çıkan 
gazetelerin yalnız yazı ve ka· 
rikatürleri değil, isimleride o
kuyanı güldürmektedir. Birçok 
isimler değiştiren "Eşşek., ga. 
zetesi ilk sayfasındaki uzun ku
laklı başile seyircilerin dikkat 
nazarını çekmektedir. 

Bu gazetenin kapandıktan 
sonra çıkan "Yuha., ve o da 
seddedilince intişar eden • A
lafranga. adlı nushaları da 
sergide teşhir edilmiştir. Ser· 
gi çok betenilmiş ve dün yüz
lerce kişi tarafından ziyaret 
edilmiştir. 

"""8oRsA""~""p'j'yisA"'"' I 
25 8 / 936 

Paralar 

~ ~ 
Ster!t... 6ı9.00 635.00 
Dolar 123. 126. 
Frank 167.5 167.5 

1 Liret 190. 196. 
Belçika F'rangı 80. 84. 
Drahmi 21. 23. 
lsvtçre Frangı 810. 8ıo. 

Leva 2'l. 25. 
Florla 82. 84. 
Kron Çek 84. 92. 
Şilin Avuaturya 22. 24. 
Petata 14. 16. 
Mark 211. :ıo. 
Zloti 21. 23 

Pengo 22. 24. 
Ley 13. 16. 
Dlnar 49. 53. 
Yen sı. 34. 
Kron Si. 33. 
Altıa 963. 964. 
Banknot 242. 243. 

Çeki er 
Kapanıt 

Londra 6l5.2S 
Nevyork 0,)916 
Paria 12.035 
Mil1no 10.0694 
Brükaol 4,6?40 
Atina 83.8270 
Cenevre 2,4315 

ı Sofya 63,817S 
Amaterd. 1,1675 
Prag 19,1840 
Viyana 4,1945 
Madrit 6,4184 
Berltn 1,9712 
Varşova 4.nu 
Bu.dapeftr 4.2)44 
Bük re, 107.J.170 
Belgrat 34.6260 
Yokoham• 2.69,~ 
Moiiikova 24.9270 
Stokholm 3.055 

istikrazlar 

Türk Borcu. l Petln 
.. .. .. .. .. .. 
Ergani 

1 Vadeli 
il Petin 
il Vadeli 

Si vaa Erzurum ( 
il ,, " 

l.tikrau dahil! 
Tahvilat 

1 Anac!olu Peşin 
Açılı, --1 -. -

1 

,, Vadeli 1 45,ıo 

.. Petin il -.-
., Vadeli il 4S,ıo 

" 
mümeııil -,-

- .-
23.15 
21.,ıo 

21.80 
97.-
-.-
9~.-

-.-

-.-
45,20 

~;; 1 
-.-

nın kurtulmasına da bir sebep 
oldu. 

Ancak Edmond öldükten 
kırk sekiz saat sonra Valkur'a 
telefonu açtı ve meselenin tah
kikatında faydası olabilecek 
bazı şeyler bildiğini soyledi. 

Öyle olduğu halde Valkur 
bile bilinen bu bazı şeyleri 

Mis Vinteston'dan öğreninceye ' 
kadar akla karayı seçti. 

Taker diyordu ki : 
- Polis şefi bu zehirlenme 

hadisesinin Taker meselesi ile 
sıkı sıkıya alakası olduğuna 
kanidir. 

- Ben de öyle bir ihtimali 
düşünerek sizi çağırmıştım. 

Onun için Edmond'un bana 
söylediği son sözlerden sizi 
haberdar ctmiye karar verdim. 

Mis Vinteston o gün çayda 
Edmond'un son derece asabi 
bir hal içinde bulunduğunu, 
h<!r zamanki tabiiliğini kay
bettiğini söyledi. Bana dedi ki: 

- Taker'in katilini tanıyo
rum, cinayetin de'.ili de apar· 
tımanımda "krizantemlerin 
altında , ki emin yerde sak
lıdır. 

Bulgar Kralı Borise suikast ç f b o "k • f k 
yapılacağına dair, büyük harf- 1 e e aşı nnı 'sıgor a um-
lerle birinci sahifede basılmış l h • 
bir haber vardı. Bu haber de pan ya arının QrlCe 
evvelki akşam ayni gazetenin k d kl •• l "" 
Yunanistanda ihtilal çıktı~~na ıpllTQ QÇlT ı arını SOY UYOT 
dair uçurduğu balon gibi du- D . -·- . 
pedüz yatandır. oktor Asaf nıhayet teshm oldu, 

En çok tanıyıp bilmekliğimiz üçüncü bir doktor daha yakalandı 
icap eden burnumuzun dibin· -·-
deki Bulgaristan hakkında bile lstanbul PoJi,i, sağ adamları 1 yoruz. Müddeiumumi H'kmel 
okuyucularını böyle bayat ve ölü gibi göstererek sigorta dün bu işle bizzat meşgul ol-
aslı astarı olmıyan bir takım şirketlerinden para vurmak muş ve Asafııı gizlendiği yeri 
palavralarla aldatmakta olan istiyen şebekenin lahkikatile öğrendiği için telefonla mer-
bu gazeteye Makedonyalıların dün de ehemmiyetle meşgul keze haber vermiş, fakat A$af 
Protegerof Koli ve Amerikada olmuştur. Sağ oldukları halde daha rvvel kendi gelerek biz· 
çıkmakta olan(Makidonska Tri· öldürülenlerin adedi bugüne zat Müddeiumumiliğe teslim 
hona) gazatesi ile, iki ay önce kadar (20) yi bulmuştur. Hal- olmuştur. 
Sof yada tevkif edildikleri (Açık bu ki şebekeyi idare ı:den On- Tahkikatın cereyanı had'se. 
Söz ) de yazdığımız general niğin cebinde çıkan yeşil kap· nin çok şümullü oldugunu mcy· 
Protekerof taraftarı komiteci· lı kitaptaki adreslerin sayısı dana koymaktadır. Dirileri ölü 
!er hakkında şuracıkta bir par- (53) tür, ilk günlerde yalnız gibi göstererek çekilen para· 
ça izahat vf'relim ki (Haber) teşebbüs mahiyetinde kalan bir nın yarım milyonu bulduğu 
gazatesi de bu izahatı okusun hadisede suçlu olduğunu itiraf tahmin edilmektedir. 
ve okuyucularına bütün böyle eden Onnik şimdi herşeyi oldu- Dün hadiseye ismi karışan 
doğru dürüst havadis versin. ğu gibi söylemekle beraber doktorun üçleştiğini de haber 

Amerikadaki Makidousxa bu hareketini vatani bir iş gör· vermiştik. Üçüncü doktorun 
müş şeklinde göstermekten bir adı Emanoilidir. Polis dün Tribüna gazetesini, Makedon

ya komitesinin lvan Mihailof 
taraftarı (Muhtariyetçiler) neş
retmektedirler. 

Makedonya komitesinin ge
neral Protgeerof taraftarları 
ise, Federalistler Ve Hırvat, 

Sloven, Karadağlı, Sırp ve 
Bulgar ve ( Makedonya) hü
kumetlerinden müteşekkil 
Adiryatikten Karadeoize ka· 
dar hudutları olan federalist 
büyük bir Yugoslavya devleti 
içinde federatif bir Makedonya 
hükümeti kurulmasına çalış
maktadırlar. 

lvan Mihailofun, muhtariyet· 
çileri, federalist Makedonyalı
lara, canla başla, kıyasıya 

düşmandırlar. Ve bundan do· 
!ayıdır ki Amerikadaki muhta
riyel~i Makedonya gazetesi, 
Bulgaristandaki federalist Ma· 
kedonyalılar aleyhine şiddetli 
yazılar neşreder, bunları yerin 
dibine geçirir... Binaenaleyh 
Haber tahrir heyetinin nasılsa 
eline geçen o sayıdaki neşri
yat sırf partizan dalaveresin. 
dan ibarettir. 

Haber gazetesinin son gün
lerde tutuldLığu bu "ihtilal,, 
ve "suikast,, hastalıklarından 
kendisini tedavi etmesini ve 
lstanbula bir "Saat beş,, heye
canı sunmak için muhayyelesi
ni fazla yormamasını tavsiye 
etmek isteriz. 

KÜÇÜK 
HABERLER 

• lzmitin maruf tacirlerinden 
Nazif Mehmet birdenbire kalp 
sektesinden ölmüştür. 

• Karamürselde evvelce yap 
tırılmasına başlanan yüzme ha
vuzu tamamlanmıştır. Bu su
retle lzmit spor mıntakası bir 
kazanç daha elde etmiştir. 

• Mersinde iktısadi vaziyet 
ve piyasada alış veriş canlan
mıştır. 

• lstanbul Şehir tiyatrosu· 
nun operet Trupu lzmirde cu· 
ma gününden itibaren tems:l
ler \·erecektir. 

•- inhisar idaresi lzmirin 
üzüm mübayaatına devam et
rr < ktc dir. 

Valkur sükünetle sordu: 
- Ve sizde bu mühim me

seleyi bana bugün haber veri
yorsunuz. 

- Edmond bir karar ve. 
rinceye kadar bu delili yerin· 
de saklı bulundurmak istiyor
du. 

- Ne şayanı hayret şeyler 

söylüyorsunuz. Edmond niha
yet Taker'in en iyi bir dostu 
idi. Onun için bu ölümün 
mümkün mertebe sür'atle in
tikamının alınması islemesi 
tabii idi. 

- Görüyorum ki, siz Ed
mondu o kadar tanımıyorsu· 

nuz. Çok iyi adamdı. Nelerden 
çekinmiş olduğunu anlıyorum. 

Edmond elinde bulundurduğu 
delil sayesinde, bir adamın ha
yatile mematına hakim bir vazi
yete geçmişti. Bu delil her halde 
mücrimi elektrik sandalyesine 
sürükliyecek kadar müthiş bir 
şeydi. 

- Yani sizin fikrinizce Ed
mond bu delilleri adliyeye ver
mekte tereddüt mü ediyordu ? 

Herhalde! Daha evvel
den bir iki saat düşünmek 

nevi haz duyduğunu da söyle. 
mektedir. \)iyor ki : 
"-Eğer bu paraları almasay· 

dım, esasen sahipleri tarafın. 

dan aranmıyan bu paralar 
memleket haricine çıkacaktı. 

Ben bazı sigorta şirketlerinin 
kaçakçılık yaptıklarını ve ha
rice para kaçırdıklarını da is
bat edecek vaziyetteyim. Fa
kat biraz daha dinlenmek ve 

kendime gelmek istiyorum . ., 
Hakkında ikinci defa bir 

tevkif müzekkeresi çıkarılan 
doktor Asafın düne kadar 
yakalanmadığını, fakat polisin 

iz üzerinde bulunduğu için dün 
yakalanacağını dün "Açık 
Söz., haber vermişti. Tahmi
nimizde isabet ettiğimizi anlı· 

Kınacıyan aile
sinin emlaki 

Kınacıyan ailesinden Vahan, 
Mihran ve Serpohi'nin firari 
oldukları tcsbit edildiği için 
Maliye Vekaleti Tapuya gön
derdiği bir tezkerede Beyoğ· 

!unda bunlara ait olan ban, 
mağaza ve fırınların hazine 
namına tescil edilmesini iste• 
miştir. Tapu bunların tesciline 
başlamıştır. Milli emlak idaresi 
geçenlerde de bunlara ait olan 
Çakmakcılardaki mağazaları 

hazine namına tescil ettirdik· 
ten sonra satmıştı. 

Bunlar Devlet Şürasına 

müracaat ederek bu salışın 

yol~uz olduğunu iddia elmiş· 

!erdir. Maliye VekAleti lslan
bul Muhakemat Müdürlüğü 

bunlara ait dosyayı Devlet 
Şürasına göndermiştir. Dij!'er 

taraftan bu aileden Serki~ ile 
Ihsan isminde bir takipçi 
Polis Müdiriyelinden firari
lere ait bir dosyayı aldıkları 

ve imha ettikleri için Ağır 

Ceza Mahkemesinde muhakeme 
edilmektedirler. Muhakemat 

Müdürlüğü bunlara ait dos
yayı Devlet Şurasına gönde

rirken bunların f;rari olduk
larını ıspat edecek olan meş
hur Ermeni tüc~arlarından 

bazılarını da şahit olarak gös
termiştir. 

icab ediyordu. Eğer o akşam 
ölmeseydi, bana öyle geliyor. 
ki daha çok şeyler söyliye· 
cekti. 

- Bu hadiseden daha baş· 
ka hiç kimsenin haberi var mı? 

- Hayır! 
- O halde sizden bilhassa 

istirham edeceğim. Bana şimdi 
söylediğinizin bir harfini ba~
ka kimseye söylemeyiniz. Siz 
Edmond gibi herhangi bir 
adamı elektrik sandalyasına 
götürecek vaziyette değilsiniz. 
Çünkü bir dala katilin ismini 
bilmiyorsunuz: Sonra elinizde 
hiçbir deliliniz yok. 

- O halde? 
- Bir sual sormak istiyo-

rum. Sizin şahsan hiç kimse
den şüpheniz var mı? Varsa 
niçin? Eğer şüpheniz var da, 
bu adamın hayatı sizin için 
aziz bir şeyse, emin olunuz ki, 
kendisine sükütunuzla daha 
büyük fenalık etmiş olursunuz. 

- Ben mi ? Doğrusu.. ben 
kimseden şühpe etmiyorum. 
Sözlerime inanınız Valkur. 

Halbuki Valkur Misin sözle
riı,den bir kelimesine dahi 

kendisini isticvap etmiştir. 
Polis şebekenin elebaşısı On

niğin evinde yakaladığı mah
keme ilamları ve noterlik kA· 
ğıtlariyle kazanç ve veraset 
vergisi makbuzlarının dn sahte 
olduğunu Lesbit etmiştir. 

Doktor Asaf teslim olduğu 
doktor Damanoilidi de bulun
duğu için bugün Onnikle yüz
leştirileceklerdir. 

Tahkikatın asıl mühim 
hası bugün başlıyacak 
mektir. 

saf. 
de-

Yaşadığı halde şebeke ta
rafından ölü gösterilerek pa
rası çekilenlerden biri de 
E yüple Camiikebir cad
desinde 79 numarada tavukçu 
bakkal Dimitri'dir. 

Belediye dalrelerl 
tatınıyor 

Muhtelif hakem mahkemele
rinin eskiden işgal ettiği mül
ga maarif nezaret binası ta
miratı tamamen bitmiş \'e be
lediye makine, sanayi şube•i 
dünden ilibaren buraya taşın• 
mağa başlamıştır. Şehir Mec
lisi salonunda çalışmakta olan 
arazi ve bina tahrir komis
yonlarıyle belediye heyeti fen· 
niyesi yakınd 1 yeni binaya 
nakledileceklC'rdir. Dağnık bu

lunan bazı belediye daireleri
nin de bir araya coplanması 

için yeni binaya nakilleri ka· 
rarlaştırılmıştır. 

Çocuklar için 
okuma evi 

Belediye Fatihte Nalburcular 
caddesinde Nakşidil türbesi 
yanındaki eski sübyan mekte
bini cocuk okuma evi yapma
ğa karar vermiştir. Müzeler 
mimarı Kemal Altan bu bina

nın tamir planlarını hazırla

maktadır. Yakında işe başla

nacaktır. Belediye burada ço
cuk okuma evi hazır!Jrken 

ayni zamanda da çok eski ,.e 
tarihi bir binayı da kurtarmış 

olacaktır. 

• lzmir Şehir Meclisi fevka
lade olarak tolantıya çiığırıl-, 
mıştır. 

inanmamıştı. Hatta inanmad .. 
ğını Misin de pek iyi bildiğini 
anlıyordu. 

Valkur sordu: 
- Acaba "krizantemler al

tında. demekle neyi kasdedi
yordu? Bu hususta hiç fikriniz 
var mı? 

- Hiç fikrim yok. 
- Benimle beraber gelmek 

ve araştırmalarıma yardım et· 
mek ister misiniz? 

Nereye? 
- Edmondun apartmanına! 
- Eğ-er hakikaten siıe ufa-

cık bir yardımım dokunacağı· 
nı z1nnetsem, maalmemnu~iye 
gelirdim. 

- Zannetmeyiniz, emin olu
nuz. Mis Erika buradalar mı( 

- Kinsman'la teraçada otu• 
ruyorlar. 

- isterseniz söyleyiniz, on• 
lar da gelsinler. Çok min· 
nettar olurum. Bilhassa Mis 
Vinteston muhaveremizden on• 
!ara bir şey bahsetmemenizi 
rica edeceğim. 

( Bitmed!J 
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4 üncü Dil Kurultayı 1 lstanbul Levazım 
Amirliği satınalma 

Kuru/tay dün Güneş-Dil teorisi üzerinde ----K-om...;İ•y,_on-u _1ı._n1•_•1 --
hazırlanan etÜf İdareleri İstanbul Leva· 

zım amirliğine bağli mües• 

Ve tezlerin tetkikine devam etti scselcr için 200 ton Pata-
tes 28 • Ağustos -936 Cuma 

J 
gi'ınü saat 15, 30 da Top-

ZA YI - Fen fakültesinden 
aldığım hüviyet varakasını zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan 

Cikisinin hükmü yoktur. 
Fen fakültesi 

F. K. T. No. 1678 

Sabri 

ZA YI - lzmir mülkiye eyta• 
mından almakta olduğum maaş 

kuponu ve beratımı ve nüfus apon ve Fransız alimlerinin gazetemize kurul- hanede Satınalma Komis· 
yonıında kapalı zarfla alı• 

tayın çalışmaları Üzerinde Verdikleri n~caktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 12000 liradır. İlk 

izahat - ATA kelimesinin izah ve tahlili teminatı 900 liradır. Şart· !
kağıdımı zayi ettim. Y cnisini ala· 

cağımdan zayilerin hükmü yok· 

tur. 

Evvelki gün büyük bir tören
le açılmış olan üçüncü Türk 

1 Dili Kurultayı dün de büyük 
Şefimiz Atatürk'ün yüksek hu
zurlarile müzakerelerine devam 
ett· 

L • 
Büyük Önder saat tam 14 

le yanlarında Başbakanımız • 
ismet lnönü ve Londra elçi· [ 
ıniz Fethi olduğu) halde sa- ı 
lona şeref verdiler. Salonu 
dolduranlar Büyük Önderi 
ayağa kalkmak suretile selam
ladılar. 

Biraz sonra Kurultay ri· 
Yaset divanına asbaşkan se
çilen profesör Bayan Afet 
kürsüye çıktı. Katiplik yerle· 
rini de lsmaH Müştak ve Zer
rin Dilmen işgal ettiler. 

Dünkü Kurultay müzakerele
rine Maarif Vekili, generalleri· 
ınizden bazıları, Saylavlar, ya
bancı Profesörler ve Matbuat 
erkanı iştirak etmişlerdir. 
. ilk olarak Profesör Bayan 
Afet celseyi açtı ve eski zabıt· 
lar okunarak kabul edildi. Sek
reter lsmail Müşt•k Kurultaya 
ıtelrniş olan tebrik telgraflarını 
okudu. Bunlar Kamutay Baş
kanlığından, Birinci, Dördüncü 
Utnumi müfettiş\iklerden, lstan
but valisinden gelen te:graflar

r111 ve ayrıca da okunmıyan 95 
telgraf vardı. Ve.. Roma üni· 
Versitesi talebesi namına da bir 
tebrik telgrafı gelmişti. 

den bir talebenin tezi okuna· 
cağını lıaziruna bildirdi. 

Bir talebenin çok 
şayanı dikkat tezi 
Ankara Türk Tarih ve Coğ· 

rafya Fakültesi talebelerinden 
lzmirli Vecih Kıhçoğlu (Ata ) 
kelimesi etrafında hazırladığı 
tezi okudu. Kurultayda hazır 
bulunanlar bunu çok dikkat 
ve alaka ile dinleyerek sürekli 
bir surette alkışladılar. 

Enteresan bulduğumuz bu te
zi hulasa ederek aşağıya ya-
zıyoruz: 

" - (Ata) kelimesi dünyada 
yaşamış ve yaşamakta bulu
nan dillerin hepsinde aynı ma· 
nada mevcuttur. 

Kelimenin böylece bütün 
insanlığa maloluşu onun c s ,s. 
lı bir kelime olmadığı ze :ıabı· 
nı vermiştir. Onun içind r ki 
başta Vaide - Pokorny ve 
Meillet olduğu halde bir )k 
Garp bilginleri bu kelirr ye 
Lallvort yani (çocuk sözü) le. 
mişlerdir. Bu filimlerin (A' a) 
sözü hakkındaki kan:ıatlerine 

aykırı olarak kelimenh Lallvort 
olmayıp eski ve esaslı kelime· 
]erden biri ve belki de başlı· 
cası olduğunu ileri süreceğim. 

Nitekim H. Paul "Dil tarihi 
prensipleri,. adlı kitabında La· 
llwort için "bu lisan., çocukla
rın buluşu detildir; bu sözler 
onlara başka her hangi bir dil 
gibi öğretilir. demektedir, Aynı 
zamanda (Ata) kelimesinin (t) 
konsonu güç telaffuz edilir. 

rcniyordu. Üç ay kaldığı Hin· 
distanda öyle Hindçe öğrendi 
ki hayret etmemek imkansızdı. 
Halbuki Birmanya'ya gittiği 
ve orada uzun müddet kaldığı 
halde ayni arkadaş bir türlü 
o lisanı öğrenememişti. Mesele 
harf ve savt meselesidir. 

lstanbulda kumru dedikleri 
kuşa Anadoluda Yusufcuk der· 
ler. Yusufcuk demelerinin se
bebi kuşun Yusufcuk gibi ke· 
limeleri telaffuz etmesinden 
olduğu söylenmekte ise de bu 
kuşların böyle harfleri telaffuz 
etmelerine imkan olmadığını 

herkes teslim eder. Bir takım 
ı'.rapca kelimeler vardırki A
raplar bunları temamile Türkce 
almıştır. Mesela kanadir keli· 
mesi Türkcemizde kullandığı· 

mız kudra kelimesinin cemi· 
lenmesinden husule gelmi~tir. 

Hulasa olarak diyebilirim ki 
bence dünyada mevcut dillerde 
kullanılan kelimelerin esası 

Türkçeden alınmıştır. Söyliye
ceklerim bundan ibarettir •• 

Kemal Eminin sözlerinden 
sonra bayan Afet kurultayda 
hazır bulunar.lara hitab ederek 
yarın saat 14 te tekrar toplan
mak üzere celseyi kapadığını 

bildirdi. 
Fransız profesörU 

ne diyor? 

namesi Komisyonda görü• 
lebilir. İsteklilerin kanuni 
vcsikalariyle beraber teklif 
mektuplarını ihalesaatin'.!en 
bir saat evvel Komisyona 
vermeleri. (78) (4548) 

•• . •· 
Harita Genel Direktörlüğü 

için numunesi gibi l'\O kilo 
muhtelif çivi ile 350 kilo tel 
29-8-936 Cumartesi günü saat 
11 de Tophanede Satınalma ı 

Komisyonunda pazarlıkla alı

nacaktır. ihale günü teslim 
şartile alınacak olan işbu mal

zeme için isteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(100) (680) 

• * • 
Harita Genel Direktörlüğü 

için numunesi gibi 1150 metre 
kaput bezi alınarak 380 adet 
balon diktirilecektir.29-Ağustos-
936 Cumartesi gi!nü saat llde 
Tophanede Satınalma Komis
yonunda pazarlığı yapılacaktır. 

ihale günü teslim şartiyle alı· 

nacak olan işbu bez ve dikiş 

için isteklilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. 

(101) (681) 
• • • 

Piyade ve Atış Okulu için 

lstanbul istinaf hukuk mah. 
kemesi azalığından mütekait 

Hasan Hami zevcesi 
Ayşe 

ZA YI - lzmir askeri •)'ta• 

mından almakta olduğum 111\1• 

aş kuponunu zayi ettim. Yeni

sini alacağımdan eskisinin hük· 

mü yoktur. 
Muş Askeri kumandanlığın· 
dan mütekait Salih paşa 

kerimesi Saniye 

teminatı 191 lira 25 kuruştur. 
Şartname ve numunesi komis· 
yonda görülebilir. isteklilerin 

kanuni vesikalariyle belli sa· 

atle komisyona gelmeleri. 

• 
* * 

"99,. "679., 

Trakya ve lstanbulda bulu-

7 

I • 1 lstanbul Belediyesi ilanları 

Keşif bedeli 6846 lira 9 kuruş olan Büyükdere mey· 
va fidanlığı enstitüsü binasına ilaveten yaptırılacak bina 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7 Eyl\ıl 
936 Pazartesi günü saat 16 de daimi encümende yapıla

caktır. Keşif evrakı ve şartnamesi 34 kuruş mukabilinde 

levazım müdürlüğünden alınırr. istekli olanlar eksiltme 

gününden en son sekiz gün evvel bayındırlık direktör• 

lüğünden fen ehliyet vesikası almaları ve kanunda ya· 

zılı vesikalarla 514 liralık muvakkat teminat makbuz 

veya mektubile teklif mektubunu havi kapalı zarflarını 

yukarıda yazılı günde saat 14 e kadar dai ıni encümene 
vermelidirler. (i) (606) 

• .. * 

Büyükdere ıneyva enstitüsü 
ve fidanlığı için 10000 tane ına• 
kine tuğlası ile 250 kiremit 
ve 60 dane mahya 

Büyükdere meyva enstitüsü 

ve fidanlığı için 100 çuval çi-

::'IIııhammen 

bedeli 

152,29 

İlk teminatı 

1 !.50 

mento beher çuvalı 112 kurıış 8,40 
Yukarıda yazılı alınacak e~ya için 28·8·936 Cuma gü. 

nü saat 14 de daimi encümende ayıı ayrı pazarlığa ko
nuimuş'.ur. Pazarlığa girmek isteyenler lı'.zalarında gös• 

terilen muvakkat teminat makbuz ye mektuhile beraber 
pazarlığa girebilirler. (!) ( 698) 

* *. 
Zafer bayramına tcsa iüf eden Ağuslosıın 30 uncu Pa· 

zar günü saat 9,45 de lstanbul Komutanlığı kararga· 

hında komutanlık tarafından tebrikat kabul ve sıat (10,45) 

de Beyazıt meydanında geçit resmi yapılacıktır. lstanbul. 

da bulunan sayın saylavlarla Umumi 

ve teşrifata dahil zevatın teşrifleri rica 

.Meclis üyelerinin 

olunur. (B) (697) 

M. M. Vekaletinden: 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Har• 

biye o; ulu İngilizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 
liklerine yüksek okullarda öğretmenlik yapmak salahi· 
yetin[ ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Fransızca ö.:!,retmeni alınacaktır. 

2 - Bu ö~retmenliklerin ücreti ders saati başına 4 
ila 5 liradır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bon-

Telgrafların okunmasından 
sonra, ilmi çalışmalara başla· 

narak lbrahim Necmi Dilmenin 
dil teorisinirı ana hatlarına ait 
oları tezi okundu. 

lbrahim Necmi Dilmenin te. 
zi •öyle diyordu : 

Antropologlardan K. Franke 
• Aşöliyen çağında dudak ses
leri iki aylık bir çocuğun kul
lanacağı kelimeler dol:"urdu; 
müsteriyen çağında diş sesleri 
inkişaf etti., diyerek bu "t., 
konsonunun çocuk söz cihazı 

Dil Kurultayında müzakere
leri takip etmek üzere gelmiş 
olan Fransanın ve dünyanın 

en maruf sümeroloğu profesör 
Hilaire De Barnton dün ku. 
rultayda kendisini gören bir 
muharririmize şunları söyle
miştir: 

150 adet altlı üstlü karyola 
lOı"E:;IU! 936 Perşembe günü 

saat 15 de Tophanede Satın 

alma Komisyonunda açık ek

siltme ile alınacaktır. H~psinin 
tahmin bedeli 2550 liradır. ilk 

nan Birlikler için 1350 ton buğ· 
day kırdırılmasının 10Eylül936 
Perşembe günü saat 15,30 da 

Tophanede Satınalma Komis
yonunda kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Hepsinin 

tahmin bedeli 7971 lira 80 ku· 
ruştur. !ık teminatı 597 lira 88 
kuruştur. Şartnamesi komis
yonda görülebilir. Trakya için 

ayrı lstanbul için ayrı fiyat 
teklif edilecektir. isteklilerin 

kanuni vesikalarile beraber 

teklif mektuplarını ihale saa

tinden bir saat evvel komis· 

yona vermeleri. "98,, "682., servis ve nufus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğraft 

" - Güneş •dil teorisi gü
neş dünya dilciliğin kuruluşun· 
danberi üzerinde kafa yorduğu 
bir bilyük ve ana bilmecenin 
anahtarı olarak ileri sürülmüş 
Yüksek bir Türk buluşudur. 

Bu bilmece ( kafası içinde 
hayvani instinct'lerin üstünde 
idrak ve şuura dayanan bir 
takım duygu ve düşünceler 
canlandırmağa başlayan insan
ların bu duygu ve düşüncele
rini sesle ifade yolundaki uğ· 
raşmalarından doğan ( ilkel) 
ana dili aramak ve bulmaktır. 

Bu araştırmalara dil ilmi ka
fi gelmez. Bütün yaradılış filo. 
Zofisi dinlerin, milletlerin, in
sanların psikoloji ve sosyolojisi 
de bu arayışta yardım etmek 
~erektir. Güneş· dil teoris bu 
1drak ve şuur hareketinin ilkin 
!tüneş üzerinde toplandığını 
bütün varlığı bu köklerin ışık 
Ve ıssı saçan melikesinin yü
rekte uyandırdığı hayranlık 
duygularına bağladığını kabul 
etmektedir. Teori ye ( güneş ) 
adı verilmesi budandır . ., 

lbrahim Necmi Dilmenin 
lezi şöyle bitiyordu: 

" işte bu metotla bütün 
İlim dünyasına dillerin ana 
kaynağı Türk dili olduğunu 
l/Östermektedir, Davamızın 
büyüklüğünü 'Ye ağırlığını bili
Yoruz. Fakat bu bizi ürküt
tnüyor. Ôlüm uçurumunun 
~ene.rından inanılmaz bir hamle 
ıle kalkınarak içindeki cevherle 
Yeni varlığını dünyaya tanıtmış 
olan Atatürk Türkiyesinin ilim 
bahislerinde şaşırtıcı büyük 
lııuvaffakıyetlere namzet oldu. 
ğuna inanıyoruz. 

işte bu inanla (Güneş - Dil) 
teorisini buradaki yerli ve ya. 
bancı dilcilerin önüne koyuyor, 
tenkidlerini ve muahazelerini 
ehemmiyetle bekliyoruz .• 

Necmi Dilmenin tezi üç sa
lltden fazla devam etlikten ve 
~ada biri beş diğeri on da-
ıka olmak üzere iki dinlenme 

~apıldıktan sonra sona erdi. 

f
undan sonra Asbaşkan pro-
e -~ s~r. Afet, !'rofesör · Hasan 
eşıdın bu gun okunması la

~ııngelen tezinin vakıt kalma-
ığındaıı yarına bırakıldığını 

;~ onun yerine Ankara dil 
arih ve Coğrafya fakültesin. 

ile ilgisl olmadııtını göstermek
tedir. Zaten güneş· dil teorisi 
kabul ettiği Antrapo ·Fonetik 
"t., yi sonraki konsonlardan 
sayarak üçüncü kategoriye İt• 

hal etmiştir. (Ata) kelimesinin 
her dilde bulunuşu onun bütün 
diller üzerine müessir olmuş 

bir ana dile mensup olmasın
dandır. Bütün Türk lehçelerin
de, Ön Asya, Hind-Avrvpa ve 
diğer dillerdeki Ata sözünü 
aradıktan sonra Güneş-Dil te
orisi esaslarına göre analizleri 
yapılmıştır. 

Nihayet Paleo • Sosyolojik 
devirde Ata sözile bir başka 

mana kastedilip edilmediği tet
kik edilmiş ve bu sırada Ata 
sözünün muhtelif dillerde ve 
lehçelerde ana anlamına gel
diği gösterilmiştir. 

Bütün bu izahlardan anla-
şıldığına köre dünya dillerinde 
Atanın manası ve morfolojisi 
• az farklarla· birdir. Ve Ata 
kelimesi Lallwort olmayıp 
proto • Türk dilinin organiz· 
minden doğmuş ve fonetik, se
mantik, bakımdan dil kanıın
larına tabi olarak yaşamış asıl 

bir kelimedir. 
Genç mütefekkir çok alkış· 

laı:an tezini şu sözlerle bitirdi: 
" - Bu anlamları Türkler 

herkesten daha iyi anladıklarını 
( Ata ) adını Büyük Önder
lerine vermekle ıspat etmiş
lerdir. Şimdı artık yıllarca 
akından akına koşan Türklük 
A'ladoluda durulup billürlaş
tıktan sonra öz ( Ata ) sına 
kavuşmuştur. 

(Ata) kelimesi Türklük ka. 
dar eskidir ve Atatürk ka-
dar bizimdir . ., 

Kemal Eminin 
sözleri 

" - Türk ilim hareketinin 
çok gayretli çalışmalarına 

hayranım, ınemleketinize tam 
42 yıl evvel gelmiştim, Fakat 
kendi memleketim imiş gP.bi 
gururlanarak söylüyorum. O 
gün ile bugün arasında öyle 
büyük ve bariz farklar gördüm 
ki bunları size anlatmaktan 
acizim. Kurultay müzakerele
rini dün ve bugün takip ettim. 
çok memnun, mütehassis ol
dum. Büyük şefiniz Atatürk 
ile görüştüm. 

Dil hakkındaki fikirlerimi 
söyledim. Beni çok büyük bir 
nezaket ile dinlediler. Benim 
i ddiam bütün dünya dillerinin 
Sümer dilinden geldiğidir. Şim· 
diye kadar okunan tezleri dik· 
katle dinledim. Çok esaolı 
etütler yapılmış. Türkiyede dil 
işlerine bukadar ehemmiyet 
verilmiş olması çok takdire 
1 fi yıktır. Bu çalışmanın mutlak 
surette meyvası alınacaktır. 

Benim de davam ve tezim 
bu yoldadır. Bugünlük bu ka
dar. Kuraltay bittikten sonra 
size, daha birçok şeyler söy· 
liyeceğimi zennediyorum • ., 

Japon profesörUnUn 
sözleri 

Şehrimizde bulunan Japon· 
yanın en değerli profesörlerin. 
den Okubada bize şunları 
söyledi: 

- Memleketinizin beynelmilel 
bir bilgi hadisesi ile uğraştığı 
şu sıralarda burada bulun
duğum için çok memnunum, 
Dil işleri etrafında yapılan ça
lışmalardan, herşeyden evvel 
takdirle bahsetmek bir borç 
sayılır. Medeni her mem-
lekette de dil için uzun 
yıllar uğraşılmış ve hala 
da uğraşılmaktadır. Japon· 
ya'da da bugün dil mese
lesi bütün profesörlerin uğraş
tıkları bir meseledir. 

Biz bundan 900 yıl evvel 
Çinden bazı adapteler yaptık. 
Fak at sonradan onların yavaş 

Genç talebeden sonra Kırk- yavaş kendi öz dilimizle olan 
lareli Kültür Direktörü Kemal alakasını tetkik, ettik bambaşka 
Emin söz istiyerek kürsiye gel· 1 ve çok fasih bir dil ortaya 
di ve bütün dünyada mevcut koyduk. 

ı Fakat şunu ilave etmek la. 
dillerde ki kelimelerin Türkce- zımdır ki dilimiz daha tama
~en gcldi~inc !man ettiğini söy. men istikrar peyda etmiş de
lıyerek sozlerıne şu suretle ni- ğildir. 

ha yet verdi. ı Muhakkak olan bir şey varsa 
"-::- Güneş dil nazariyesinin Türk milleti de çalışıyor. Her 

henu~ mevcut olma~ığı sıralar-
1 

~~hada ilerliyor ve tuttuğu her 
da bır arkadaşım dunyayı do. ışı muvaffakıyetle başarıyor. 
]aşmıştı •. Gittiği yer.terde gayet 

1
. Hiç şüphe etmiyorum ki, tuttuğu 

kolay bır surette lısanları öğ. şu dil işini de başaracaktır. 1 

1 1 
ve bulundukları memuriyetleri gö;terir hal tercümesi ve 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları bir istida ile Ankarada .M. M. Vekaletine, İstanbulda 
1 

------------·------------" Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih a~-
Konyadaki kurumların ihtiyacı ol:ın 543000 kilo un res yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20. Eylıil 936 

kapalı zarf usıılile "ksilrmeye konulmuştur. Unun mu• ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 
hammen tutarı 49956 lira olup ilk teminatı 4747 liradır. 

Şartnamesi Konyada Kolordu ve İstatanbul, Ankara Le• 

vazım amirlikleri Satınalıııa komisyon\arındadır. İstekli· 
!er ş~rtııamevi ismi geçen komisyonlarda okayabilirler. 
Eksiltme 7 Eylıil 936 Pazartesi günü saat 16 da Konya. 
da Kolordu Satınalnıa komisyonunda yapılacaktır. İstek• 

!iter teklif mektuplarını 7 Eylıil 936 saat 15 e kadar 
Kon yada Kolordu Satınalma komisyonu Başkanlığı na 
göndermeleri. (207) (458) 

• 
Elmalı garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan 161000 

kilo askeri evsafta dört yıldız marka un eksiltmeye ko
nuld u. İhalesi 2-9-936 Çarşamba günü saat 11 de İspartada 
'l'üm $atınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
1691 liradır. Teminatın ihaleden bir saat önce muhase
becilik veznesine yatırılmış olması ve teklif mektuplarının 
kanunda yazılı formüle uygun bulunması zaruridir. Şart· 
namesi her gün komisyonda görülebilir. Tahmin bedeli 
14 kurufur. 

Denizli garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan 329000 
kilo askeri evsafta dör yıldız marka un eksiltmeye konuldu. 
İhalesi 1·9·936 Salı günü saat 9 da İspartada Satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 2961 liradır. 
Teminatın ihaleden bir saat önce muhasebecılik veznesine 
yatırılmış olması ve teklif mektuplarının kanunda yazılı 

formüle uygun bul un...ıası zarurıdir, Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. Tahmin bedeli 12 kuruştur. 

* •• 
(182) (4532) 

Tüm kıt' atı için kapalı zarf usuliyle 992600 kilo Un 
alınacaktır. Unun beher kilosuna 15 kuruş fiyat tahmin 
edilmiş olup teminatı 1117 liradır. İhalesi Çanakkalede 
Tüm Satınalma Komisyonu binasında 28- Ağustos • 936 
Cuma günü saat 15,30 da yapılacaktır, İsteklileri 2490 
saytlı kanunun 2 ve 3 maddesinin istediği vesaik ile 
beraber teıııinatlariyle birlikte ihaleden bir saat evvel 14,30 
da komisyona gelmesi. (175) (4525) 

• .. * 
Manisa merkezindeki hayvanların ihtiyacı olan 590 

ton arpa kapalı zarfla münakasaya konunlmuştur. Şartna 
mcsi !\fanisada Satınalma Komisyonunda görülebilir. İha• 
lesi 28 - Ağustos• 936 Cuma günü oaat 18 de l\fanisada 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Beher kilosunun 
muhammen fiat! dört kuruştur. İlk teminatı 1770 liradır. 
İstekliler ticaret odası vesikası ibraz etmeleri lazımdır. İlk 
teminat makbuzlariyle birlikte teklif mektuplarını belli 

saatten en aşağı bir saat evvel Manisada Tümen Satınalma 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Irmak-Filyos lı~ltının Germece, Balıkısık, Ka

yadibi istasyonlarında dördüncü sınıf oırer yolcu bina· 
siyle birer umumi hala inşası kapalı zarf usulile müna• 
kasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa 8/9 936 tarihinde saat on beşte De· 
miryollar İnşaat Dairesindeki münakasa komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Bu işlerin muhammen bedeli 60 bin lira ve 
muvakkat teminatı •4250• lirldır. 

4 - Bayındırlık genel şartnamesi, çimento şartna
mesi ve vahidi ki,asii [at cetveli, proje ve planlarla 
münakasa şartnamesi, mukavele projesindl!n mürekkep 
bir takım münakasa evrakı •300 kuruş mukabilinde 
Deıııiryollar lnşaat Dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lı 

eksiltme kanunu mucibince ibrazına mechur oldukları 
evrak vesikalarla ve 7 /5/936 tarih ve 3297 No. lu 

resmi ceridede ilan edilen talimatname mucibince Veka· 
letten almtş oldukları müteahhitlik vesikazını ve teklif 
zarflarını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıya· 

rak 8/9/936 tarihinde saat on dörde kadar Demiryolları 
lnşaat Dairesinde tevdi etmeleri lazımdır. •511• •517• 

Emniyet Direktörlüğünden : 
Süvari hayvanları için azı 90000 çoğu 95000 kilo yu• 

laf ile azı 95000 kilo çoğu 100000 kilo yem otu ve azı 

60000 çoğu 66000 kilo yataklık ot kapalı zarf ile eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 28 ağustos 936 cu::na günü saat 16 da vi. 
la.yet l\I uhasebecilik Dairesinde kurulu Komisyonda ya• 
pılacaktır. 

!\I uhammen fiyat yulafın beher kilosu 5 kuruş yem. 
lik otun beher kilosu 2 kuruş 75 santim yataklık otun 
beher kilosu 2 kuruş 20 santim muvakkat teminat 
674 liradır. 

isteklilerin teklif mektuplarmt aynı gün saat 15 e 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ve şerait Öj{ren
mek içinde Direktörlük !\Iuhasebcsine müracaatları. (360) 

İstanbul gümrükleri satış 
işleri müdürlüğünden: 

Eylıil 15-936 günü kapalı zarf usulile 61610 kilo 
toz şeker satılacaktır. Alınak istiyenlerin Münakasa 
gazetesinin 24-8-936 günlü nushasındaki iU.nımızı oku• 

komisyonuna vereceklerdir. (177) •4527• ] mab~ iU.n olunıır. (383) 
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Ta,aaığımız ekono• 
mi devril\de size pa· 
halıya mal edilmek 
istenen nasihatları 

•Upheli görUnUz. 
Her nerede ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev'i 

kullanabilirsiniz. Yarım sa· 
~t zarfında o tesirini gös

termiştir. bile. 

Krem Pertev'ın yarım asır• 

lık şöhreti asılsız değildir. 

Yüzbinlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında samimi 
kanaatlerini sorabilirsiniz. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra 

Ağacami karşısında 

Tel. 43586 

Beyoğlu 

No. 313 

__ ........ ı ...... 111111 .... 
Biga icra memurluguna: Adapa. 

zarı Türk ticaret bankasına, Meh. 
met oğlu bekçi .Ha.andan alacağı 
olan 79 liranın 16 12 935 tarihinden 
itibaren yüzde dokuz faiz ve yüzde 
üç komisyon ile vekalet ücreti ve 
masarifi icraiyeiıin temini tahsili 
için mumaileyh borçlu Hasanın 
tahtı tasarrufunda olup haciz altına 
alınan ve 3 eııli vukuf tarafından 
tamamına 1000 lira kıymet taktir 
edilen Bigada Hacıayvaz mahallesin
de hükumet konağı caddesinde 9 N. 

Beyoğlu Kadastro 
Müdürlüğünden: 

Beyoğlunda kadastrosu ikmal edilmiş olan Asmalı mescit ve Hüse

yinağa ve Çukur mahallerinde taşıtsız malları oı-,ıarın Sııltanahmette 

Tapu Dairesine Beyoğlu Kadastro Müdürlüğüne ycdlerindeki vesaik 

ile gelerok yeni çaplı tapularını almaları tekrar ilan olunur. (601) 

lstanbul Gümrükleri Satış İşleri 
Müdürlüğünden : 

M. K. N. l\Iarl<a Numara 

1294 v.r.e.f. 1/15 

ağırlığı 

K. g.' 
1365,00 

Değe ri 

L. k. 
982t30,00 

E~yanın cinsi 

Safi ipek m~n· 

S'.ıCat 

1 - İstanbul günırüğünfın 4 sayılı anbarındaki işbu eşya 

2490 s1yılı kanun hükümleri dairesinde bpalı zarf usulile ilıa'e 

ve bu seretle isteklisi çıkın ızga yaban illere gö~ürülmek sure' ile 

satılacaktır. Zarfların üzerine ne suretle isteklisi olduğu yazılm ı

lıdır. 2 - Şartnameler parasız !stanbul gümrükleri satış işleri 

müdürlüğünden alınacaktır. 3 - Arttırmaya ait zarflardan evve"a 

dahile istekli olanlarınki açılacak ve yaban illere istekli olanların• 

ki geri verilecek ve dahile istekli yoksa dışuı iç 'n verilen zarflar 

açılacaktır. Açılma 15·9-936 günü saat 16,5 tan İstanbul Gümrrık• 

!eri binasın:laki satış s1lonuada yapılacaktır. 4 - Muvakkat t~· 

minat miktarı dahil iç:n (6164) dış memlc'<etler için de (915) lira-

dır. 5 - İsteklilerin ticaret odasına kayıtlı tüccarlardan oldukları• 

na dair odanın vesikalarını teklif zarflarına kanunun tadfi veçhile 

koymaları şarttır. 6 - Bu arttırmaya gireceklerin teklif mektup• 

!arı 2490 s. kan. 33 üncü maddesi muc!bince 15-9-936 günü saat 

15,5 ğa kadar makbuz karşılığında İstanbul Gümrük binas niaki 

sıtış mi"ıdürlüğüne verilmesi mecburidir. Bu saatten sonra kat'iyen 

· zarf kabul e Hlmiyeceği ilan olunur. (579) • f ft an 
Bir kumbara 

alınız. 
Gelecek sene 

bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

lı ve sağı Hıtbip veresesi 'dükkanile 
Tosun bahçesi, solu yol, arkası 
Fehim dükkanı, önii yol ile mabdu t 1 
bir fırının 8 de 7 hissesinin paraya 
çevrilmesine karar verilerek şart
namesi 1-9-936 taribinrle herkesin 
görmesi için divanhaneye asılacak-
tır. Arttırma bedeli peşin olup 
iştirak edeceklerin yüzde yedi buçuk 
pey akçası veya milli bir bankanın 

teminat mektubunu ibraz etmeleri 
lazımdır. Ver'gi; vakıf icaresi ve 
belediye resimleri borçluya aittir. 
Birinci arttırma 21 - 9 - 936 tarihine 
raslayan Pazartesi günü saat 14 de 
dairemizde icra edilecek ve muham· 
men kıymetinin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu taktirde üstünde bırakılır. 
Aksi halde en çok arttırmanın taah· 
hüdü baki kalmak şartile ikinci art· 
tırma 6. 10 • 936 tarihine rastlayan 
Salı günü aynı saat ve mahalde icra 
edilecek en çok arttıranın üzerinde 
bırakılacaktır. Daha geniş bilgi edin• 
mek isteyenlerin 936-759 sayılı dos· 

Türk Hava Kurum u 
• 
1 

Türk Hava Kurumu 
Satınalma komisyonundan : 

1937 Yılbaşı Piyangosu için 150,000 el 10,000 duvar !>lanı ile 
10,000 resimli afi5 hastırılacaktır. 

Açık eksiltme ile 27-8-936 Perşembe günü münakasası saat 
15 de yapılacaktır. İstekli olanların şartnamesini görmek üzere 
Pivango Diıektörlüğü muhasebesine müracaatları. (514) 

p•c A N TALAR ft EL D 
# 

ve örUmcek a§ı l nceliQlnde 
ÇORAP. LA R 

Satışında mütehassıs bütün Bayanların mağazası 
istiklal caddesi Hacopolu pasajı karşısında No. 283 

,_En güç 1.>eğenenleri bile memnun eder. Mükemmel cins-Mutedil fialı.ıt 

Beyoğlu Kadastro Müdürlüğünden: 
Be) oğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinin kadastrosuna başla· 

nacaktır. Bu ilan tarihinden itibaren beş gün i~inde bu mahalledeki taşıl· 

~iz mal ıssılarının Beyoğlunda Bekar sokağında 14 sayılı apartmanda 

çalışan kadastro postalarına baş vurmaları ve alacakları beyannameleri 
bir ay içinde doldurarak ıssılıklarını bildiren belgelerle veya örnekiuile 

yine postalara geri çevinneleri ve bu bir aılık müddetin bitmesini takip 
eden günden itibaren 15 gün sonra postal~r tarafından mahallen tahdi

dine başlanacağı için alAkadarlar'ln malları başında bizzat veya kanuni 

·mümessilleri bulunmaları aksi takdirde vukuf erbabının tayin ve tasdiki 
ve elde mevcut vesaik göz önüne alınarak iş görül~ceği ilan olunur. (683) 

....................................... 

İstanbul Ticaret ve 

Sanayi Odasından: 
l 

Arsıulusal İzmir Fııarı İ~tanbul Oda paviyonunda eşya leş· 
hir edeceklerin :ş1ğıda gösterildi~i üzere eşyalarını vapura 
yüklemeleri ica heder. , 

27·8-936 

29-8-936 

Perşem';e sı :,.h saat onda kalkacak vapur"Çaqamba 

günü ~baha )<adar eşya alır. 

.... 
IO 

y "le dairemize müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

• o 
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Açık eksiltme ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konU'ian iş, Ankarada itfaiye meydanında Orta mek· 

tep binasında yapılacak fos septik tesisatı. inşaatın ı.abmin edilen bedeli 

9043 lira 65 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 

A) Ek,iltme şartnamesi 

B) Mukavele projesi 

C) ~ususi şartname 

D) Keşif cetveli, silsileli fiat cetveli 

E) Proje. 

lstiyenler bu şartname ve evrakı 45 kur14' bedeli mukabilinde yapı 
işleri umum müdürlüğünden alabilirler. 

3 - E.ksiltme 4/9/936 tarihinde cuma günü saat 16 da Nafia VekAleti 
yapı işleri eksiltme odasında açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 679 lira muvakkat teminat 
vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

1 6/936 tarihinden sonra Nafia Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası. 

5 - istenilen vesikaların yukarıda 3 üncü madde de yazılı saattan bir 

31·8-936 

Cumartesi saat üçte kalkacak vapur Cumartesi öğle- . 

ye kadar fŞya alır. 

P~zartesi fevkaliide bir vapur yardır. 30 Ağustos 
' . oğleye k adar eşya alır. (664) 1 

saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek zarfların nihayet 3 üncü maddede ya

.. zıh saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa· 
';İıılllİİıll•••••------•••••••••••••• tılmış olması lazımdır. Postada olacak ırecikl!leler kabul edilmez • 

Şimdiye kadar b inlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

5 . ci Keşide 11 ı EylOI ı 936 dadır. 

ı Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
l_jyrıca, 15.000, 12.000. 10.000 Liralık ikra-
• iyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır 

. -
Posta, Telgraf, Telefon 

Fabrikası Müdürlüğünden 
Otomatik posta kutu ve anahtarlarının imalinde kullanılmak 

üzere 1082 lira 24 kuruş bedeli muhaınmenli 20 kalem saçla· 
ına demiri ve saire alınmak üzere açık eksiltme}'e konulmuştur. 

Eksiltpıe ağus,osıın 2B inci cuma günü s:ı.at 15 de yapılacaktır. 
Taliplerin ş:ırtnamcyi görmek için her gün, eksiltmeye gir• 

mek için dl' eksil ' me günü muayyen ~aatten evvel 82 liralık 

muvakkat teminatında vezneye yatırmak Ş'.lrtile fabrikada müte• 

şekki! komisyena müracaatlarL •292• 

Beyoğlu Kadastro 
Müdürlüğijnden : 

Beyoll'l:ında Şehitınulıtar ı.naha:Jesinin Kadastrosn bitmiştir. 

Bu mahalleye ait lradastro kayıtlarile harçları ve planları Beyo~· 

lunda Bekar sokağında 14 No. lu binadaki kadastro daire,ine 

asılmıştır. 

Alakalıların bu kayıt ve planları tetkik ederek bir itirazları 
varsa iki ay içinde Kadastro komisyonuna ınıiracaatl:ırı il:in 

olunur. (684) 

İstanbul Gümrükleri Satış 
işleri Müdürlüğünden : 

Eylül S.1936 günü l:apalı zarf usulile 56346.500 kilo kesme 

şeker satılacaktır. Alınak isteyenlerin Son Posta g~zetesiııin 

21·8·936 G. nushasındaki ilinımızı okumaları ilan olunur. (378) 

Devredilecek ihtira 
beratı 

"Elektrik akümülatörlerine malı· 

sus meni! elektrcd. hakkındaki ih· 

tira için alınmış olan 29 Eylül 1928 

tarih ve 1412 numaralı ihtira bera· 
tının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 

başkasına devir veyahud icara ve· 

rilmes• teklif edilmekde olmakla 
bu hususta fazla malumat edinmek 

isteyenlerin Galata'da Asla:. han 

5 ci kat 1 - 4 numaralara müracaat 

eylemeleri ilan olunur. . ...... , .......... .. 
Doçent - Diş ht'kimi 

Feyzullah Doğruer 
Avrııpadan gelmiş hasta• 

lannı kabule başlamıştır. 

Adres: Beyoğlu İstikU.l 
caddesi Olivo apartıınnnı 3 ... 

1 Dr. Hafız Cemal 
Dahlllye mütehassısı 

Pa::ardan başka günlede (2 

den 6) ya İstanbul Divaııyolu 

(!04) yeni numaralı hususi ka• 

J,inesinde l•astalara bakar. 

Salı curuartesi sabah (9/121·2 
saatleri hale.iki fukaraya malı• 

sustur. Herkesin haline göre 

muamele olunur. 

Yazlık telefon KanjilJi 38 
Beylerbeyi 48 

Sahibi ve Umumi neıriyah ldar" ode• 
yası itleri ınüdürU 

Etem izzet BENiCE 

Basıldığı ger: Matbaai Ehüzzgia 
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