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Antakya ile beraberdir .. 

1 

Antakya ve lsk,enderun üzerinde Fransa-
nın hanki hakgi vardı ki bugün Suriye 

ona tevarüs edebilmiş olsun! 
Antakya muamması, Fransızların müsamahamızla devam 
etmiş olan füzuli işgallerini Suriyelilere devretme/erile 

değil ancak sancak Türklerinin milli hüviyet-
lerine mukadder olan hürmeti göstermekle halledilebilir ~ 

••• 
Türkler 
Manda altına 
Giremezler 

Fransa ile Suriye arasında
ki münasebetlere yeni bir dü
zen verecek olan itiliifname· 
nin Pariste müzakeresine baş· 
landıjtını haber aldığımız za. 
man, l!kenderun ve Antakya· 
nın hususi vaziyetine nazarı 

dikkati celbetmiştik. Yirmi yı· 
la yakın bir zamaııdanberi 

aı;a yurt hudutlarının dışında 
yaşamak elemine katlanan 
üç yüz bin Türkün mukad· / 
deralına nazarı dikkati celbe!. • 
mekte hıklı old-.ığumuzu, bu · 
müzakereleri Suriye namına 

----- ~· 

,... 

-

idare edip dönüşle lstanbula Annatadan uzak kalmış olan sancak Türklerinden bir kısmının anuatan daü11'1uı çektikleri 
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DiL BAYRAMIDIR 
TUrk kültürU muaaır medcnlyet içinde kendlne ön pllnda yer bulmak lmk&nlarını veren ve 
lhdaa ettiği ilim kürıüıüne beynelmilel ilmin biati ile oturan AtatUrkU.n aoündc saygı ile 
efl1ir. O, ask.erlik tarihine u.aııl aıkerlik dünyaıını hayran ederek, alyaaa ve ihtlllller 
tarihine naııl ıly!lıet ve lhtl111 llemlı.e llıtünli.iğünll tanıtarak girmlşıc, dünya lllm tarihine de 
tıpkı öyle ile.mi inandırarak ve ilmi hayran ederek girmlıtlr. 

Açık Söz 

ujtrıyan he yet reisinin beya• Antakyadan bir görünüt 
nalı göstermiştir. [Antakyada t>-1una 11 arkadaşımızın rinderdlil re.imlerden} l l J:..I.••k "' t k tl 0 •k 0 h d 
Suriye he}etireisi, lskenderun Antakya mektubu lrF h d ,\. spanyo nu ume uvve erı ı ı cep e en 

ve Antakya:!a Suriyenin Fran· 1 ransa mua e eyf •1 d "' •• •• l 
~ı· .bakıa~ına \ar_is ?1du~nu Antakyalılar dı0yorlar kı" • 1 ası ere ogru yuruyor ar 

so , !Jyor.ltıraf ede ım kı bu sozl~r • kısa 'zamanda ! 
hayli miiphemdir. Fakat nasıl " C' • • "k • • b • Fı"l" f • 
tefsir edilirse edılsin, netice -- ...,urıye yı ı ıncı ır ı ıs ın ft\(\tilı ,.,,.ı."'" ' 
llr,1da ya~ ~·an türkl rin hiçte • f. 1 ? LUvLı vUuvu 
Jehihe değildir. 1 yapmamızı mı ıs ıgorıar.,, 

On beş sene evvel Fransa (Antokya"da bulunan orkadaşımız Suriye An Koml•erl· 
:iJe aramızdaki itilafname im· Kemal Sacit'den) nln ilk Fransız sefiri 
:-.alandığı sır•IJrda Milli müca· [ikinci uyı.m .. d a] olacaOı rivayet 
dele henüz devam ediyordu. u1 11 11111111111111111 1 1111111111ı mııı1ıııı ı 1111111, 11 11 11 111111111111uıııııııııııı111111111111111111111ıı111111111 11 11111u11111111111111111uı111 edlllyor 
O zamanın Yunanistanı i'e bir 56 K •• b d •• Antakya, 25 (Arkadaşımız 
hayat memat mücadelesine gi- urmay su aya un mera- , 
rişt iğ : miz zaman bile lskende· Kemal Sacitten ) - Fransa-
run ve Antakyadaki Türk. simle diplomaları Verildi j nın Suriye Atı Komi9eri Kont 
lerin ırukadı!eralını sağ- dö Martel Eylı11ün 27 sinde 
lam bir aoıa,maya bağlamayı Paristen Beruta haraket ede· 
unutmadık. Harbiye mektebi talebesi Ankarada candan cektir. 

20 teşrinievvel 1920 itilaf- tezahUratla kartılandı Bir kaç gün önce Kont dö 
namesinin yedinci maddesinde r Martelin tekaüde sevk edile· 
bu mıntakanın hususi bir ida· I!!H· , ?""< "' 

• 
,.

1 
ceği şayi olmuştu. Bu haber 

re e tabi olacağı, h~rs! inki. 
şalları için oradaki Türklerin tekzip edilmektedir. 

Suriye ve Lübnan gazetele· 
Diplomat ri Kont dö Martelin yıllar· 

(Devamı 2 ınci &ajoda) dan beri bulundujtu bu mem-

-Ec:lebiyat anketi ı 18 leket ahvaline başkalarından 
iyi vakıf olduğu ve Paris Su· 
riye heyetini günderen ve 
muahede1i intaç eden amilin 
de kendisi olduğu için mua· 
bedenin tatbikinde de onun 
bulunması muvafık olduğunu 

yazmakta ve Lübnan gazete· 
leri Kont dö Martelin icraa• 
tını sayarak en nihayet Lüb
nan muahedesini de onun 
yapması icabettijtini söyle· 
mektedirler. 

Vala Nureddin 
diyor ki: ı ----• Milli edip • denetı tip arlık 

devresin( geçireli, bizde zuhur 
edemez; çünkiI ••. 

Vlll Nureddin 

Yarın : Sadri ErJem 

Harp Akademisinden mezun olan yeni Erklnıharplerimlz 
[Yazıları 2 ne/ oe 6 ncı sayfalarda] 

Akdenizdeİngiltere
nin yeni deniz üsleri ı 
İngiltere Kıbrıs Jimanlarından ' 
başka Hayfa ve Iskenderiyeyi ·ı' 

de deniz üssü yapacak : 
lngillerenin Akdenizdeki üs

sübahrileri meselesi, Bahriye 
Nazırı Sir Samuel Hoare'un 

Kısaca: 
Anka rahlar! Sizi 
kıskanıyoruz ... 
Artık önünüzde. Beyoğlu 

caddesine yayılan bütün gün• 
lük gürültüleri bojtan, lstan• 
( Devamı 2 inci sa/ada) 

Londra1a avdetinden sonra 
dikkatli bir tetkik mevzuu 
olacağını lngiliz gazelleri ya• 
zıyorlar. Hariciye Nazırı Eden 
18 haziranda Avam Kamara· 

( nevamı 2 inci sagfada ) [Yazııı 6 ncıda) 
' r111111111111uunııı111111111111nu:ıı111111111mu11111111111111mıııııuııııııııı1111111uııııı11111111111111m111111111111ıuıııııııııuu111111111111111111111111111ıı11111111111111111111111111111111111111111111~ 

i Büy~k Türk lbni Sina kimdir? Ne yaptı? ~ 
~ ( ! üncll ••yfanuzda, 900 ilncll yıldönUmü kutlulanacak olan ilim hakk1nda bir yaıı bulacakııaıı] ~ 
:auıtllldlllllllfllll!UIHllllllJUIUIUllllll!ıttııııııımıuuıııııtııııınıııuunııııııı1111111111ııım UUUllllllllllllllltllUlllllllUUlllllllllltlllllWllUlllllllllUllllltılllllltllltlllllllllUllllllll= 1 

Filhakika son gelen haber
ler Kont dö Martelin bu ay 
sonunda Suriyede yeni mu
ahedenin tatbiki için hazır. 

!ıklar yapmağa başlıyacajtı 
ve muahede Fransa - Suriye 
parlamentoları tarafından tas· 
dik edilince hemen icra mev
kiine koyacağını bildirmek· 
tedir. 

Suriyede şimdi meclis ta
til olduğundan ilk yapılacak 
iş yeni parlamentonun say. 
lavlarının seçilmesidir. 

Suriye parlamentosu açılın· 
cıya kadar muahedenin Fransa 
parlamentosu tarafından tas· 
dik edilmiş olacajtı umuluyor. 

Diğer taraftan Kont dö 
Martel Lübanda da Fransa 
hariciye nazırının Lübnan Re· 
isicumhuruna yazdıjtı ır.ektup
ta vadetmiı oldujtu üzere 
Lübnan muahedesinin müza• 
keresine dair olan hazırlıklar 
yapılacaktır. Bu müzakere 
uıun sürmiyeceği umuluyor. 

. . 

' 

ispanyada iki kuvvetin hlklm bulunduOu yerleri gösterir harita 
[ F aıist ihtilalinin iki ay için· 

de elde ettiği muvaffakıyelleri 

gözlerinde büyütenler bu ha· 
ritaya bakınca ispanya Hüku· 

metinin hiç te kötü bir vazi
yette bulunmadığını derhal 

anlarlar. ispanyada hükumetin 

boş avlanmış olduğu ve ordu· 
nun en mühim kuvvetlerinin 

isyana iştirak ettiği, Faşistle• 

rin Fastan ateş hattına süre
cek adam sürüleri ve ltalya 
ile Almanya ve Portekizden 
top, tüfek ve tayyare ~ardım· 

ları aldıkları hesaba kablırsa 

yalnız gelişi güzel silahlanmış 
halk ile hükümetin yaptığı 

müdafaanın kıymeti artdr. 
Kaldı ki haritaya bakılınca 
asi kuvvetlerin her tarafta he-
men her zaman ihata edile· 
bilecek derecede tehlikeli bir 
durumda bulundukları da an. 
laşılmaktadır. Şimalden gelen 
hükumet kuvvetlerinin asiler 
Madride bütün kuvvvetleri ile 
taarruz ederlerken Burgos'u 
Valladolit'ten ayırmaları müm· 
kündür. Bilhassa son günlerde 

Sen Nazer'den Fransızların 
gemilere yükleyip gönderdik· 
!eri silahların hep bu mınla· 
kayı kuvvetlendirdikleri göz 
önünde tutulursa bu ihtimal 
hiç te yadırganmaz.] 
(ikinci sagfamızı okugun11r] 

Dil bayramı için 
yazılan yazllar 

5 inci 
sayfamızdadıiı 

Milletler arasında Habeş davası 
• Musolini ile lngiliz ve 

Fransız elçileri arasın
da sert görüşmeler 

İtalyan orduları, Habeşistanın diğer 
kısımlarını da istila etmek için 

Musoliniden emir aldı ! .. 
Fransız mürahhaslarının Habeşlere a 

"Cenevreden kendi~iğinizden çeki· 
liniz !,, dedikleri yalandır 

11 nci asamble reia\ 
Arjıntin mtlrabhaıı · 

Saavedra Jamul 
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Antakya mektubu Kan içinde yüzen İspanya ır ı 

Antakyalılar diyorlar ki: A ·ı . t . h ı k 1 s o n a k i k a 1 

"--Surigegi ikinci bir Filistinı Si erın aarr z az r -1L Ankara-Memleket ve Dünva J 
~~~;~:~'~!,~'::;;~~~;:;~~~;;: ları su ile boğuldu Filistinde şiddetli 
dö~eğinde geçen rahat bir oldukları bir eve götürdü. T LJ. k çarpışmalar başladı 
uykudan uyandığımı hissedin- Üç saat kaldığım bu evdeki· 1.spanyanü umet filosu şimaldeki ablokayı i ·r 

1 
. d . 

1 ~;k~;~;ımevi;i~\u~~~afi~a::~~ ~e;n~:ut:kr~~lşa~~~ler;~iin bs~nz~ 1 kurtarmak için Akdenizden hareket etti ngı iZ tayyare erın en atı an 
ile odama girdi Ve üen; leşmiş gibi idiler. bo b J d k k A •• }d •• 

- Nasılsın? Kah\eni bol Kemal Sacit AZANA iSTiFA ETMiYOR 1 Sosyarst mebusun tevkifine iş· ffi a ar an lf rap 0 U 
~e kerli mi içersin? h" Maerid, 25 (~. A.).-:-- Sefa- F tir ak ettiklerinden dolayı Ge- Kudüs, 25 ( A. A. ) - Arap ve İngiliz kuvvetleri arasında 

Yahut; 
6 8 ıyettar ~ahafı.l, . Reısıcuıı_ıhur r ansan 1 n neral German San Pelayo ile ]enin yakınında cereyan eden bir çupışma esnasında kırk 

- Kahvaltıyı gdde bahçe- Suriye h eyeti gitti M. Azana nın ıstıfası şayıa.la- I Albay Abrados ve yüzbaşı Arabın lngiliz tayyareleri tarafından atı:an bombalarla öldüğü 
de t:eraLer yapalım. Üç gündenberi şehrimizde rım . saçma ve .uydurma dıye d Lilvestr'ı tevkif etmiştir. ve yaralandığı ve diğer üç Arabın da lngiliz askerleri tarafm. 

Gibi dost bir ev sahibine bulunan Suriye mürahas hey- tavsıf etmektedır. Resmen bıl- yar 1 m f BiR ÇOK ASI ASKER dan öldürüldü~ü söylenmektedir. 
yakışan üç beş kelime söyle- eti, dün Haydarpaşadan ha- dirildiğine göre Albay Nar- BOGULDU • e e 
mesini beklerken yatağın bir reket eden toros ekispresile vo'nun kumandası altında bu- Paris : 25 - (A.A.) "Acti- Madrid 25 (A.A.) - Söylen- J\ r , .t• b k T k • J "" J 
kenarına bağdaş kurup sa· g tıniş lerd r. lunan hükümet kuvvetleri, Ta- on Francaise,, gazetesi Mad- diğine göre Alberche netri l ~ Q J ıa a anl 1. e lrua gınua 
vatlı tabah•ından bir sarma lav:~:'y\ya~aşn_ıtktadır. 

1 
rid lıüküme tine gönder ilen si- bendinin açılması neticesinde Tekirdağ<, 25 (A.A.) - Nafia bakanı Ali Çetinkaya, bugün 

sigara çekerek homurdandı: .1.4 kdenı"zde ere :. ara1 arının aç• · !ah, mühimmat ve tayyareler bir çok asi askerler boğulmuş Edirne - lstanbul asfalt yo lunu incelem i ş ve Muratlıdan geçerek 
G b d ması suretı e yapı lan mahırane h kk d r ı · h 9 d b l · · ş h' · · - aliba bu gidışle iz e h·ı . _ • a ın a mu a5"a ız a at ver• ve bir çokları da suların orta. saat 1 a ur aya ge mıştır. e ır methalınde karşılanan vekıl 

-ı·· .. - 1 "' ı e sayesınde hukumet kuv- mektedir d k l T 1 d d ı· k ,. . . t• B k f' 12 k. ·ı·k b" . f o umu goze a aca,..z. l •l • l . . . . : sın a a mıştır. o e oya oğ- va ı ona 6ına ınmış ır, u a ·şam, ~ere me ·ışı ı ır zıya et 
- Yok canım .... dedim· ngı ız er vetlerı M. Uhım bırçok hare- "Siparişlerin büyük birkısmı ru ilerleyişlerinde nehrin ku· verilmişti r. 

ketler icrasına muvaffak ol- M k · p · c <0k . ıdar ileri gitme! / 1 inci sayfadan devam J er ezı arısle hampselyse- rumuş yalağından istifade e-
- l!erisi gerisi kaldı mı bu muşlardır. Huk umet ve baş de bu'unan "umum hava den a"silerin suların ani hücu-sında vaki olan beyatında in· k d ı k b h h kk ı 

işin ya .. Şu gan:telere bir göz gilterenin bundan böyle Ak- uman an 1 u usus a ın ofis i,, tarafından yap lmuktadır. 
gezdirirsen işin nereye vara- denizde mazidekinden daha da büyük bir ketumiyet izhar Madrid hükümeU bu firma 
cağını anlarsm. Bizim yı : lar· fazla müdafaJ kuvvetleri bu- etmekle yalnız hükılmet kuv- ajanına 12 milyon frank ver· 
danberi izhar ettiğimiz düşün- lunduracağını sÖ} liyerek lngi!. vetlerinin asilerle temasa gir- mistir, Daha geçenlerde bir 

terenin Akdenizden emniyetle memiş oldu"unu ı" lısas eyi~ ·ı ı celere istedi"imiz gibi bir " ·- mı yon peseta ık irsaliitta bu-" geçrn esinin temini meselesinin ı t d. ı 
Cevap Vermemek' Surl.yenin me" e ır er. lunmuştur. Ve bundan bir mu··d-yeniden tetkiki liizımgeldiğine 
ikinci bir Filist:n haline gir- işaret etmiş idi. Zannolunduğuna göre asiler, det evvel mczkür firma Ame· 
mesini istemek manasına gel. Morning Post gazetesi, Ak· feyezan dolayısile mevzilerini rikaya icabında harp layya. 
mez mi? denizde bulunan lngiliz deniz bırakmak mecburiyetinde kal- resi olarak da kullanılabilecek 

Ve sigarasından derin bir 1 kuvvelleri tonajının arttın!- mışlardır. tayyare sipariş etmiştir. 
nefes çekerek ateşli ateşli ması mevzuubahs olmadığını, Barajın açılmasına mübaşe· Bu tayyareler birkaç gün 
devam etti: yalnız mevcut olan sevkulceyş ret ohınduğu gün, yani 23 ey· sonra Fransaya gelecek olan 

muna maruz kalmışlardır. 
BÜYÜK MUHAREBEYE 

DOGRU 
Seville, 25 ( A.A) - l\lbay 

Yague'un kumandası altındaki 
kuvvet, Toledo'ya yakla~mak
tadır. tŞehrin zaptı saati yak. 
!aşmıştır. 

Nasyonalistlerin tayyareleri 
dün Alkazar'ın harabelerine 
yiyecek ve mühmimmat atmış
lardır. Alkazar'dakiler muka· 

- Biz Suriye Vatani parti· 
sinin bizim hakkımızda neler 
düşündüğünü biliriz. Onların 
maksatları hususi idareyi yani 
türkçesi"sancak muhtariyetini,, 
sözde bırakmak, tatbik ettir
memek ve sistemat.k bir ça
lışma ile buralardaki Türk 
ekseriyetini dağıtmaktır. 

üslerinin tevsii ve yenilerinin 
ihdas edileceğini yazmaktadır. lülde, vadiye dört milyon met- Normandie vapurundadır. Bun. vemetlerine devam etmete-
Deniz emniyeti meselesinde re mikabı su scvk<;dilmiştir. dan ta~ka Madrid hükumeti dirler. 
Türkiye ve Yunanistan gibi Bu ameliye, dün tekrar edil- Fransız "Air France,,a dört AL KAZAR H ALA 
lngiltereye yaklaşmak tema• miştir. Buna bugün de, yarın tayyare sipariş elnıiştir. Bu DAYAN 1 YOR 
yülünü gösteren memleketler da ve müteakip günlerde de tayyareler de önümüzdeki Cu- Madrit, 25 (A. A.) - Tale-
için bi'.hassa şarkı Akdenizdc devam olunacaktır. ml veya Cumartesiye Bilba- >era cephesinde hükümet kuv-
yeni istinat noktalarının inki- Harbiye nezaretinin bir teb· , !eri dündeaberi otuz kilometre 
Şaf ettı·rı·ımesı· ıu··zumlu go··ru··,·. ı·,.· d b lh o ya gönderilecektir. ı,.ın e i assa şöyle deni!- A" F kadar iler ' emiş'erdir. Yarıres-
mektedir. Bu hnsusda bı" lhassa " •r rance,, her<>ün Tou- h t: 1 • mektedir. " mi a er ere gbre, hükümet 
Kıbrıs, Hayfa ve lskenderiye- louse'dan Alicante'ye çok iyi 
d T 1 S t 0 11 1 kuvve !eri, biri Ta'everaya en bahsedilmektedir. a avera • ana a a mm- ambalaj yapılmış mitr~lyözler 

Vataniler intihabatı kazan- Sir Samuel Hoare yaptığı takasında Cumhuriyetçi kuv- scvketmektedir. yaklaşan, diğrri .M_aqueda .. ya-

• • • 
Yugoslavyada bir suikast 
Belgrat, 25 (A.A.) - Hükümet meb'uslarından Bağdan, dün 

gece gizlennliş b rkaç meçul şahıs tarafından tabanca ile ateş 
edilerek ağır surette yaral.nmıştır. Bogdan ümitsiz bir halde 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

ita/ya Habeşistan istilasını 
·ı tamamlamağa mecbur kaldı 

Paris, 25 ( A.A. ) - Paris Soir gazelesine Romadan bil
diriliyor: "ltalya hükumeti Adis'.Ababadaki İlalyao makamatına 
ta'imat verip, herhangi bir Habeş hükümetinin yokluğunu 
tebarüz ettirmek maksadile bütün Habeşistan ülkesini ve 
tahsisen Gore bölgesini işgal için yenide!l b:r hamle yapılma
sını ta vsiyc etmiştir.,. 

• • Cenevre, 25 (A. A. ) - j 
Asamble bugün toplanmış, 

İngiliz D<ş · Bakanı evve!ii. 
umum! vaziyeti gözden geçir
miş ve bu vaziyetin pek mem
nuniyet verici olmadığını, an• 
cak devletlerden herbiri di-

• diplomatik mümessilleri ara-
sında müzakereler cereyan et
mişti,. M. Musolininin sert v., 
ihtiyatkar davrandığı söylen
mcktedir. 

masa'ar bi1e ellerinde kuvvetli cevelanda yalnız Şarki Akde· vetler mu""him bir ileri hare· ı kınında bulunan ıkı cephe uze-
ğerlerinin içtihatlarına hürmet 

b ir gizli teşkilat bulunduğu nizi değil, Malta ve Cebelüt- ket"ıne başlamışlar ve as ı"lerı· rinden hareket etmektedirler. d 
• • • eder ve muhteriz avranırsa or-

i~~:lk~~:~akfa~~ı:;:r~=ı t~~~~ 1 ~~;,ıkııi~nz~~~f;~d~tmi~!~~k~~i ~;~Ji~~~::~C:!~ ;~~~::ıe~i:t '""" " ' "H·;;b{y~J'i')';;""'"J\~k;·;~·~f;"f""""'"""" ~!~~it~~~n d~i~;~~a~ul~~~auJı: 

Romanın yarı resmi mehafili 
Cenevrede ltalyanın değil, fa. 
kat Fransız ve lngiliz hükü
mellerinin ağır bir darbe ye. 
miş oldukları kanaatındadır

lar. Umumiyetle sanıldığına 
göre, İtalya Mdletler Cemiye
tini terkelmiyerek Cenevre 
ile herha 1g-i bir şekilde iş 
bir.iğinde bulunmaktan imtina 

e tirebilirler. etmemiş tir. Fakat, lngili z-Mısır him miktarda harb levazımı ğını söylom i ş ve demiştir ki: 
Ölen Vatan! lideri lbrahim bey muahedesi mucibince, İngiltere Ankara (Açık Söz) - Har- ler zafer abidesinin önünden Londra: 25 (A.A.) _ Daily 

daha sekiz sene askerini Mı- zapt ve düşmanın bir süvari biye mektebi ta lebesini Anka- se1am vererek geçti ler. Çalınan 
Heno bunu zaman zaman açıkça sırda bulund u racaktır. lngiltere bölüğünü imha etmişlerdir. raya geliren tren saat üç bu- istiklal . marşı bittikten sonra teleı,rraph gazetesinin yazdığı. 
söylfmekten de çekinmemiş- Kıbrısın bilhassa Sıma.sol ve Asturies'de hükümet tayya- çukta garda du~du. Sokaklar abideye bir çelenk koydular. na göre, dün Romada M. Mus-
ti. Bizim bir kısmımızı Suriye Magosa ! . manla rının inkişafı relerinin Oviedo şehrine karşı Bundan sonra zafer abidesin:n selini ile lngiliz ve Fransız 
içlerine çekmek ve aramıza surelilc Süveyş Kanalı ınadh a- yapmak ta old uk l a rı bombar• görülmem iş derecede kalaba- setlerine çıkan şair Behcet ı ----·---=====,,,...----...,,===•.,.,,===---..., 
mütemadiyen başka unsurları lini ve Musul pctrollarını Hayfa dıman deva m ediyor. Şehrin lı ktı. Her tarafta kız ve erkek ~hemal,Jd" Anka! r a blları namına Tu'' rklek manda altına giremez .. " 

etmiyecektir. 

limanına döken yolu kapata- sukutu yakındır. Ankara mekteplileri ve izcileri oırn·e ınız,, e aş ıyan kısa 
sokmak, rocul<l~rimıza tedri· l\IADR]D'DE YAPILACAK l b" h"t b ·· 1 d" ' bilecegini ümit etmektedir. görü üyordu. Muhafız kıtasın· ır 1 a e soy e ı. 
cen istedıkkri harsı vermek TAARRUZ PLA. NI Buna genç bir bar biyeli çok 
arzusundadırlar. Ve eğer on 
yıl, on beş yıl sonra Antakya 
ve lskenderunda Suriye harsı 
tesirini arttırır ve Arap nü
fusu da ar\llrsa üstünkörü bir 
reyiam ile buralarda Türk 
ekseri}·eti bulunmadığını tes· 
pit ettirerek hususi idarenin 
devamına lüzum kalmadığını 

ilin edivermek emelleridir. 
Yani Vatıın . ;~r bizi Suriye aha
lisi arasına karıştırıp katmak, 
bizi Araplaıtırmak, Suriyelileş• 
tirmek ni) etindedirler. Eb ... Bu 
,,aziyet meydanda iken bize 
düşecek vazife benliğimizi 
elde silah korumaktan taşka 
ne olabilir? 

- Böyle bir neticeye lüzum 
kalmaz sanırım. Akdeniz kıyı

larında, kendine dost addettiği 
müttefik addettiği bir muhitte 
bir Flistin yaratmak Fransanın 
menfaatlerine de uygun olamaz. 

- Avrupa'da şuur kalma· 
nuştır. Onlar kendi menfaatle
rinin nerede olduğunu kestire
miyecek derecede ortalığı bu
lanık görmektedirler. 

-Sen hala eskisi gibi inatçı 
ve ateşlisin. Sen hala ken
dini umumi harpte lstanbulda. 
ki ihtiyat zabiti talimgahında 

sanıyor ve o zamanki genç 
neslin ateşile konuşuyorsun. 

- Ne sandın ya?. Bu ateşi 
kaybetmem ölmem demektir. 

- Öyle amma, Filistinde A
raplar bir ırk düşmanlığı yap
maktadırlar. Burada da öyle 
bir arzu pek kötü neticeler 
verebilir. 

- Hayır... biz ırk düş· 
manlığı istemiyoruz. Biz et· 
rafımızdaki bütün azlıklar 
için iyi hisler beslemekteyiz. 
Fakat sancak muhtariyetini 
kurtarmak, korumak ve Türk 
harsından ayrılmamak, milli 

benliğimizi kaybetmemek için 
her şeye azmetmişizdir. "Ce
beli Ahmer,, çobanlarından, 

Süveydiye, Ersus, lskenderun 
balıkçılarına, Amık ovası köy. 
lülerine varıncaya kadar he
pimiz bunda müttehidiz. 

Dostum gece yemekten 

Kısaca: 
1 inci sayfadan devam 

bulun rakrt semasını titreten 
ve sizin asil ciğerlerinizin 
içinden fışkıran coşkun ve 
ııenç nefeslerinizin yarattığı 
[Hurbiye Mektebi bandosu]nu, 
onun ardından da çelik adım
larla tertemiz, şehre süs, 
kalplere inanç veren (Harbiye 
Mektebi ) taburlarını arlık 
göremiyece~izl 

Yıllardır, sizin dinç ve ça
lak ayak sesleriniy, (silahba,ıl) 
koşuşmalarınızla çın çın öten 
dünkü (Harbiye Mektebi) kori
dorları, kim bilir, dündenberi 
nekadar sessiz, nekadar 
yaslıdır!. 

Ey büyük Türk ordusunun, 
ulu Türk milletinin yarınki 
ümitleri!. Sizi daima görmeğe 
alışanlar için bu aı, rılış ne ha
zindir. Biz lstanbullulara her 
fırsatta verdij!'iniz büyük he
yecanı artık Ankaralılar duya
cak. 

- Ankaralılarl aizi kıskanı
yoruz ..• 1. H. 

25 Eylül 93§_ 

Surlye'de Kral
lık kurulabilir mi? 

dan bir bölük, sekizinci fırka- alkışlanan güzel bir cevap 
Saint • Jean- De· Luz 25 (A. dan mürettep bir tabur kar- vereli. 

A.) - Nasyonalistlerin altı şılayıc.!ar arasında idi. Harbiıeliler yine mekteple-
generali, Franko, De Llano, Şık ve temiz giyinmiş ba- rine doıtru yürümeğe baş\a. 
Cabanellas, Saliquet ve Gil 
J ust bugün Salamanque'de bir yanlar, bulvarlm bir çiçek dılar, 

1 

toplantı yaparak Madrid üze- bahçesi gibi sü slüyorlırdı. Polisler intizamı zorla mu· 
rine yapılacak taarruz için Tren alkışlar arasında garda hafaza edebiliyorlardı. Halk, 

bütün hareketleri tanzim etmiş· durdu. Harbiye Mektebi ku- Taşhandan Dikmene kadar 
1 d. olan bütün yolları doldurmuş-
er ır. mandam vanında iki tabur , tu. Harbiyeliler Yeni,ehirdeki 
HÜKÜMET KUVVETLERi kumandanı ve bir böl:ik ku. Atatürk heykelinin önündende 
ŞiMAL SULARINA GiDiYOR mandanı ve iki genç Harbiyeli kıt'a halinde selam vererek 

Paris, 25 (A. A.) - Sevilla olduğu halde kendilerini An· geçtiler ve Genel Kurmay 
radyosu, lspanyol hükümet karalılar namına karşılayan önünde kendilerini bekliyen 
donanmasının Akdenizden ha- 8 inci fırka kumandanı ve Bele- 3 üncü Başkan General Ası m, 
reket ettiğini bildiriyor: do- diye Muavini Tahsinin yanına yoklama zabitlerinin önünde 
nanmanın, Santandar ve Bil- geldi ve Ankaralıların hediye bir resmigeçit yaptıktan sonra 
bao ablokasını çözmek için ettiği çelengi aldılar. halkın alkışları arasında yeni 
ispanyanın şimal sularına gi· Bu. sırac\a genç Harbiyeliler mekteplerine girdiler. 
d eceği tahmin edilmektedir. trenden inmişlerdi. Muhafız 
iDAMLAR DEVAM EDiYOR kıt'asının bandosu harbiyeli· 

Paris, 25 (A.A.) - Valan- !erin önüne geçti ve Taşhana 
siya halk mahkemes~ i•yana doğ'ru hareket edildi. 
te~bbüs cürmünden 20 zabiti Bıı sırada caddeler alkıştan 
ölüm cezasına mahküm etmiş· inliyordu. Yolun ortasında 
tir. Mahkümlar arasıoda kay- Muhafız bandosu harbiye'ileri 
makam F ernandcz, kumandan 8 inci fırka bandosuna teslim 
Placios ve beş yüzbaşı vardır. etti. 

Madrid polisi, 1934'de iki Taşhandan sonra Harbiyeli-

Ankara - Kayseri 
telefonu Açıldı 

Ankara, 25 ( A.A. ) - An
kara. Kayseri arasında telefon 
muhaveresi bugün açılmıştır. 

Yol üzerinde Lulunan Kırk-
kale, Keskin, Kırşehir, Mucur
şehir ve kasabalarile de te'.e
fon muhaveresi yapılabilecektir. 

Suriye mandadan kurtuldu, 
müstakil bir devlet oldu.Aca

ba bu devletin idare şekli ne 
olacak ? Paristen gelen ha
berlere ve Paristen dönen 
Suriye mürahhaslarının kana- ;E 

::-':_"lll•11111UIUlllll•••ı•t•ı•n1111111111111t•· ı re gene Tan gazel ı" v ~ ,l 4 es 111111111111uı111111111111111111u11111111111! 

Daima mühim fikirler bildirmek ve memleketi tenvir etmek (!) sevdasında olan 
Tan'ın yine dünkü sayısının beşinci aayfasında ilk ıütununda memleket şu büyOk ve 
bilinmiyen bir sıkıntıdan haberdar ediliyordu : ·= atlerine bakılırsa yeni devle- ; ~_: 

tin liberal demokratik bir 
Cumhuriyet olacağına inanmak i 1 "Büyük Harpten galip çıksaymışız Avusturya ve Almanyaya olan borçlarımızı 

ödeyemiyeceğimiz için müstemleke olacakmışız. Ve Cihan harbi yıllarında maliye neza· 
reti müdürlerinden olan Raşit Gökdemir Yedigün mecmuasında Cihan Harbinin bize lazım. Fakat Arap aleminde~-=:,,_~== bir Arap Cumhuriyeti hiç te 

iyi görülür bir nümune değil. 
dir. Suriye Cumhuriyetinin in
kişafı bu sistemin Arap mille. 
tinin seciyesine de uygun ol
duğunu is bat edebilir. Halbuki 
nekadar Arap devleti varsa 
okadar da Arap krallığı ya
hud monarşisi vardır. Irak da 
Mısır da Hicaz ve Necid de, 

Maverayı Erdün ve Yemen de 
hep monarşi usuliyle idare e. 
dilmektedir. 

kaç paraya mal olduğunu hesap etmemiş olsaymış bu hakikat anlaşılamıyacakmış.,, ~-
Behey biraderim. Eğer bu hakikat on sekiz yıl evvel bu memlekette bilinmemiş :_;_ 

oloaydı, Türkiyede Kemalist ihtilal olur muydu? 

Acaba neden böyle mühim fikirler beyan buyuruluyor da halkın ve münevverlerin ~ 

Bunun içind:r ki Sul'iyede is· 
tik la! mücadelesi başladı başlı· 

yalı Suriye dışındaki Arap 
aleminde hep orası için de bh 

yürekleri hoplatılıyor ? ~ 
l111111111111111111111111111111111111111111ıı1111111111ııuıı111ııııııuıı11111111111111uı11nı11uıııı111111111uı1111111111~111111111rımııı111111111111111111111111111111111u1111111ıtıııııııuıııımııııııırnıııııı~ 

takım hükümdar namzetleri 
gösterilmektedir. 

Bu meyanda bir Hicaz pren• 
sinin, sabık Hıdiv Abbas Hil
mi Paşanın ve hatta şu mahut 
Hintli Ağahanın bile adları 

zaman zaman gazetelerde yer 
bulmuştur. Dünkü Tan'da Mısır 
gazetelerine atfen yine bu 
krallık efsanesinin tazelendiğini 
görüyoruz. Bu nevi leşebtüs

lerin ikinci manası da nihai 

bir şekil olacağı tahmin edi
len sancak husus! idaresini de 
bu mevhum krallığın bir do
minyonu haline sokmaktır. 

Demokrat cumhuriyetçilere 
ve Antakyalı larla İskenderun
lulara rahat bir nefes aldır
mak için derhal bildirmeiiyiz 
ki, Suriyeye bir kral mu• 
sallat edilmesine imkan yok
tur. Zira Arap aleminin 
diplomatlırı ve sıyasileri nasıl 

çekiniyorlarsa, biz de Aııtak
yalı ve lskenderunlu Türklerin 
geri bir idare sistemine hiç 
tahammülleri olamıyacağını 
söylemek isteriz. 

13 CB 
Gene Tan refikimiz 

Gelelim yine dünkü Tan'a. 
Mübarek refikimizin ilk sa

hıf esinde büyük harflerle diz. 
dirilmiş olan şu serlevhayı bü. 
yük bir hayretle gördüğümü 
de söylemf'k isterim : 

( Birinci •ay fadan devam) 

her t~rlli kolaylıklardan isti
fade edecekleri ve Türk lisa
nın da orada resmi lisan le· 
liikki ed ı l eceği münderiçt r. 
Şunu söyliydim ki geçen on 
beş sene içinde gelip geçen 
Fransız hükü:nctleri, bu mad
denir. hükümlerini daima hüsnü 
niyetle tatbik elmeğe çalışmış 

değillerdir. Bu maddenin tatbiki 
meselesi sık sık değişen Fransız 

hükümetlerile o'.an münasebetle· 
,i;;;izin mahiyetine göre değişti. 

Bazan Fransanın hüsnü niyet 
gösterdiği oldu. Bazı Fransız 

hükümetleri de ac!eta zıddına 
yürümek istediler. Orayı bir 
Ermeni yurdu yapmak istiyen 
Fransız'ar bile görüldü. Biz 
şimdi bu eski davanın hesa
bını sormak istemiyoruz. Fran
sa ile Sariye arasındaki müna· 
sebetlere yeni bir düzen ve
rilirken lu mesrl~nin de nihai 
olarak hallini isti~ oruz. 

- İskenderun ve Antakya 
meselesi nihai olarak nasıl hal. 

uSuriyenin jmza'\ile Fransa
nın imzası.nı bir tulamayız !,, 

Bu ne demek? 
Suriye bugüne kadar bize 

bir imza verdi de tutmadı mı 

ki mübarek refikimiz böyle 
bir itinıatsızlık gösteriyorlar? 

Bana kalırsa hiUiseleri sathi 
bir bakışla tetkik edenlerin, 
tarihin uzunluğunca birçok 
zaaflarımızı istismar etmiş ve 
hazan da sözünü hiç tutmamış 
olan Fransadan şüphelenme
leri için sebepler bulunabilir. 
Hoş, verilen sözün tutulması 
zamanımızda ancak şu tek 
şartla mümkündür ya... Sözü 
alanın yapılmış veya çizilmiş 
olan taat.hüdü zorla yaptıra
cak bir kudrette olması. 

ı;ı 8 

Kurun ve 
Yugoslavya 

USTA Mehmet Asım Yugos
lavyadan hiila çabkalem 

bahsediyor. O memleketin gü
zelliklerini biz de bir parça 
biliriz amma ... bu ne hayranlık 
a efendim. Kurun gazetesinin 
neşriyatı yüzünden seyyahlar 
hrp Yugoslavyaya giderlerse 
bizım halimiz nice olur? 

Karadavut 

ledilebil r ? Bunu hususi bir 

idar cı c tabi tutmak ta devam 
etmek, on be? senelik vaziyeti 
idame etmek demek olur. Bu 
vaıiyet ne Fransayı, ne Türki
yeyi, ne de lskenderun Türk
lerini tatmin etmemiştir. Ve 
Suriye için düşünülen yeni 
idarenin tatbikine geçildikten 
sonra •aziyet daha çok zor
laşacaktır. Ar p olan Suriye 
ile Türk olan İskenderun ve 
Antakya arasındaki münase. 
betin mahiyeti ne olacaktır? 
Suriye heyeti reisinniin ifade
sine göre, Suriye Fransanın 
haklarına varis olacakmış. 
Şunu söyliyelim ki Fransan.n 
bütün Suriye üzerinde iddia 
elliği hak meselesi üzerinde 
Fransa ile aramızda ihtılat 
vardı. Fransızlar Suriyeyi bir 
manda altında idare ettikleri
ni söylemekte idiler. BiL ise, 
Suriyenin manda altına gire· 
c~k derecede geri olmadı
ğını iddia ediyorduk. 

Malümdur ki Milletler 
Cemiyeti misakının ihdas et· 
tiği manda, geri bir milleti, 
ileri bir milletin vesayesi al
tına koymaktan ibarettir. Su
riye Arapları, bu yüz karar
tıcı \'3Ziyetten kurtulmak için 
on beş sene uğraştılar. Bu 
mücadelelerinde Türklerin bü
tün sempatisi Suriyelilerle be· 
raterdi. Şimdi mandayı kal
dırmış gibi bir vaziyete ge
çince kendileri mi mandater 
olmak istemiyor ? 

On beş senelik tarihin öğ
rettiği dersler karşısında Su
riye ve lskenderun meselesinin 
ancak iki bal şekli olduğu 
neticesine varm~mak mümkün 
değildir: Bunlarııı biri, mınta
kaya tam istiklal vermektir ki 
bu, meseleti yarı halleder. 
Diğeri de Türk olan bu mem
leketin TürkiyeyeJ iltihakına 
razı 'olmaktır. Bu iki şıktan 
başka uçuncü bir şık, 
Türklerin Arap mandası 
altına girmeleri gibi bir netice 
verecektir ki bunu Türkler as
la kabul edemiyecekleri gibi, 
Suriyelilerin de böyle bir vazi
yete taraftar olacaklarına ihti
mal vermek istemeyiz, Müsta
kil devlet hayatına atılmak 

üzere bulunan komşu Suriye 
için bütün komşularile pürüz
süz münasebet, en büyük kuv
vet kaynağıdır. 
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Kalemin Bayramı 
Dedemin lifli, bezir mürekkebi dolu Saksunya hokkalara 

tömülüp çıkarak mesnevi yazan kamışkalemini hala saklarım. 
Bu tüy kadar hafif, fidan gibi narin kamışkalem arapça ile 
•cenıceyi karıştınp Osmanlıca di)e garip bir halita çıkaran 
divit arkadaşlarının eşidir. Alçacık yazı çekmec .. inin önünde 
dört büklüm olup divan yazan dedem bu kamı,kalemi gözü· 
nün bebefi gibi saklardı. Ara.ıra fildişi saplı kalemtraşile 
lrıaktaını düzelttiği bu kalem onun tasavvufa, felsefe)e, hela• 
ııat ve edebiyata dair dütüncelerini elvan kağıtlar üzerine 
ııaktederdi. lık zemanlar bana bir Çin yazı11 ve Babil lehçesi 
tibi ııelen bu karışık ıatırları yıllarca sökemedim. Hemen 
biitün gençlik mevsimini dolduran tahsil çağlarından sonra 
o çetin muammayı çözdüğüm zaman gördüm ki Osmanlıca 
denilen bu lisan benim anadilim değildir. 

Dddem neden Türkçe yazmadı. Babam niçin lügat parala· 
inadı. Ve Türk münevverleri nasıl olup ta "Osmanlıca., diye 
bir lisan dökülmiyeceğ' rıi anlıyamadılar. Bunu sormıya hakkı· 
ınız yok. Siyasi haritası, içtimai bakiyuile zaten tabii bir 
eser olmı}an Osmanlı lmparatluğu zamanla kendi kendine 
tasfiyeye uğrarken işgal ettiği topraklar Üstünde yaş ı yan 
Türk milleti de fizyoloji kanunlarına uyarak bünyesindeki 
•cnebi cisimleri atmıya başladı. Bu arada diline karışan, kale• 
ınioe yapışan yabancı lehceleri de silkip attı. 

Bu, aiyasi bir inkılap hamlesi olan Tanziıpat devrinin yega· 
ne tabii eseridir. 

O dnirdenberi Osmanlıcanın kördüğümü çözüldü. Lioanın 
bir devlet dili değ'il, millet dili olduğu anlaşıldı. Fikir adamı· 
tun elinde kalemin nakış işliyen bir İğne olmadığına iman 
edildi ve ondan sonradır ki Türk muharrirleri, şairleri Türkçe 
yatmak imkanını buldular. 

Fakat istiklaline kavuşan bu dil o kadar ham, o kadar 
bakımsızdı ki gittikçe yayılan fikir hareketlerini onun dar 
kalbine sığdırmak imkanı yoktu. Belki zaman Türkçenin bün· 
yeıini kuvvetleodirebilecekti. Bu bir hakikat olsa bile her 
şeyden evvel Türkçenin ana köklerini arayıp bulmak ve 
kalem salıiplerioe yürüyerekleri yolu göstermek lazımdı. 

İşte bu tarihi işareti de tarih taptaze bir millet çıkaran 
Atatürk verdi. Şimdi birinri Dil Kurultayının çizdiği hatlar 
iizerinde yürüyoruz. Ve bugün o tarihi gilnün yıldönümüdür. 

Bu satırları yazarken dedemin aavatlı divitle kapalı duran 
kamışkalemi gözlerimin önüne geliyo>r. Dıvarda asılı yatağanı 
ile beraber politika ve kültür hayatında vazifeleri dedemin 
de yatından evvel nihayet bulan bu iki zavallı ağaç ve demir 
Parçaaını naoıl olup ta yakın vakitlere kadar birer ilim ve 
fen kıymeti olarak ıakladığımıza şaşıyorum. 

Bur'1an Cahid Morkaya 
'1ıııııııııııt1ımıııııuıııı11111111ııııııı111111ııııuuııııııı111111111111111111111111111111uıııuıııııııııııııııııııı11uııı111111111111111111 

ADLiYE 

Damadını balta ile 
yaralayan kadın!. 

Muhakemesine dün başlandı 
liırsızhktan suçlu Talat isminde biri 

üç sene hapse mahkum oldu 
Geçen kış, llalattaki evinde . 1-:lakim, Saffete, ne diyece-

damadı tan are cemiyeti me· ğını sord~. O: 
ınurlarından Seyfiyi öldürmek f-d~atıyedn kabdul dedt'!lem, 

. . . . . e en ım. uy urma ır c ı. 
ınaksadıle palta ıle ıkı yerın- Müddeiumumi, tetkik ve mü· 
den yaralayan Saffetin muha- talea etmek üzere evrakı iste
kemesine, dün Ağır ceza mah· di. Davada başka güne bıra-

d.ld" v kıldı keır.esinde devam e ı ı. a· · 
kanın tek şahidi vardı: Şoför 
Hüseyin... Hüseyin çağırıldı 
ve dedi ki: 

_ Bunlar, bizim, kapı karşı 
komşumuzdu. Bir sabah, er
kenden, işe gitmek üzere ev• 
den çıktım. Biraz yürümüştüm. 
Saffetin evinin kapısı açıldı. 
Bir kız feryat ederek koşmağa 
başladı. Bir taraftan koşuyor, 
bir taraftan bağırıyordu: 

- Öldürüyorlar .. Kurtarın 1 
Kız, beni gördü .. Bana doğ· 

tu yürüdü; 
- Allaha aşkına kardeşim .. 

Can kurtarmak ietemez misin? 
Öldürüyorlar.. Kurtar. 

Koştum. Eve girdim. Karşı· 
!aştığım manzara fecidi: Saf· 
!et damadını bacakları ara· 
im~ sıkıştırmış, elindeki 
kısa saplı, geniş yüzlü bir 
baltayı havaya kaldırmıştı: 
Seyfettine vurmak üzereydi. 
koştum.. Elini tutdum... Bal· 
tayı elinden aldım. Seyfettini 
kurtardım. 

Fakat, ben gelinceye kadar 
biri başına. biri omuzuna, iki 
defa vurmuştu. Seyfinin sa
bunlu yüzünden, bcynundaki 
havluya doğru kan· akıyordu 
Yüzünün sabunlu olmasından 
~üzünü yıkarken kavgaya tu
tuştukları anlaşılıyordu. 

irtihal 
Fabrikatör Bay lbrablm zı. 

ya pederi Bay Cemal Ziya 
u~uo zamaodaober! duçar of. 
duğu b11talıktao rehayap ola. 
bııyarak dün ak,am rahmeti 
tabmana kaYu,mu,tur. Cena• 
lesi huııün aabahleyin lalin· 
hdekl evinden kaldırılarak 

tyOptekl aile makbereıine 
defnedilecektir. Mnll rahmet 
t!'Jiyeı. 

Memurların 
mesai saatleri 
Memurların mesai saatleri 

ay başından itibaren değişe· 
cektir. Mesai sabah 9 da baş
lıyacak, öğle üzeri bir saatlik 
tatilden sonra saat 17 ye kadar 
sürecektir. 

[ Cihanın dört bucağında, 
dokuz asır evvel, kendi yüce 
varlığını tanıtmış büyük Türk 
filozo/o, hekim ve hakimi 
( fbni Sina ) nın ölümünün 

yıldöniimü merasimle anıla

cak ve bilgili Türk genç· 
fiğinin ve bütı7n Türklüğün 

saygıları sunulacaktır. 

Sakıt Osmanlı impariılor• 

luğunun her değerli şeye 

karşı muhafaza ettiği bu altı 
a•ırlık nankör sükütu ilk 
defa parçalamak Türkiye 
Cumhuriyetine nasip olan 
sayısız şereflere geni bir ek 
oldu. Bu imkıindan istifade 
eden • Açık Söz " büyük /bnl 
Sfoa için daha pek çok yazı
lar yazacaktır. Bul(•inliik, güce 
ölümüzün klıisik bir tarifini 
Kamusüliilıirrıdan alıyoruz;] 

İBNI Sfl\IA 
lslam hakim ve tabiplerinin 

pişivalarından olup, lslıim 
aleminin (Aristo) ve (Bokrat) 
ıdır. Şöhreti lslam alemine 
münhasır olmayıp Avrupaca 
dahi kurunu vustadanberi Aviş 

(Avicenne) adile meşhur ve 
maruftur. Eskidenberi latince· 
ye tercüme edilmiş olan teli
!atı Avrupa mekteplerinde 
uzun müddet düsturül'amel 
tutulmuş ve bütün tıp talebe· 
sinin ellerinde tedavül etmiştir. 
Babası ( Bellı ) fi olup ( Nuh 

bin Mansııru Samani) zamanın• 
da Buharaya göç etmiş, o ci· 
varda Haremşin köyüne me• 
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Hız ve gücünü vatandaıın sevgisinden alan gazetedir __ , 

--ilk tedrisat işleri hak· 
kile kontrol edilecek 

ilk tedrisat işlerinin ıslhı 
yolunda çalışıldığı şu sıralar

dd ilk tedrisan teftiş kadrosu
nun da takviyesi etrafında 
tetkikat yapılmaktadır. ,Birçok 
şehirlerimizde halen mevcut 
müfettişlerin ihtiyaca yetmiye· 
cek kadar az olduğu görül
müştü. Bilhassa teftiş mınta· 

kalarının zaruret icabı geniş 

olması, ilk tedrisat mesaisinin 
hakki! ekontroluna imkan bırak· 
ma maktadır. Bu itibarla Maarif 

vekaleti her mektebin senede 
birkaç kere teftişini lemin için 
teftiş mıntakalarını küçültmek 
ve müfettiş kadrolarını takvi· 
ye etmek yolunda tedbirler 
araştırmaktadır. 

Vilayet hususi idare bütçe
lerinin mesaisi nisbetinde mü. 
fettiş kadrolarına yeni elman
lar ilavesi kararlaştırılmıştır. 

Ancak her sene bir mık tar 
mezun veren Gazi terbiye ens
titüsü, ihtiyacı tamamen kar
şılayamıyacağı için Türki. 
yenin muhtelif yerlerinde 
devlet imtihanları açılacak 

Şehitlik 
Dört zat tasarruf 
iddiasına kalktı 

Dört zat Edirnekapıdaki şe· 
hitliğe tasarruf iddiasında bo
lunmuşlardır. iddialarını tapu 
ile ispat edeceklerini söyliyen 
bu zevat Belediyenin itirazı 1 

karşısında mahkemeye müra• 
caat etmişlerdir. Muhkeme bu 
cihetle mahallinde tetkikine 
lüzum görmüş bir ehli vukuf 
seçilmiştir. Ba hususta tetkikat 
yapan hey'et dün işini bitir· , 
miş ve raporunu hazırlamağa 
başlamıştır. 

Orta mektep mual· 
llmliği lmtii'ıanında 

kazananlar 

ve kazananlar Terbiye Ensti· 
tüsünde açılacak bir kursa 
devam ettirildikten sonra 
müfettiş olarak vilayet ilk 
tedrisat kadrolarına alına• 
caktır. 

Orta mektep muallimliği im
tihanında kazananlardan B de

Seyyar kitap sergileri recesini alanlar, 1 Teşrinievvelde 
Yakında seyyar kitap ser· 1 Ankara Gazi Enstitüsünde bu· 

gileri açılacaktır. Maarif Ve• lunacaklardır. ilk kafile, dün 
kaleti bunun için bir proje akşam hareket etmiştir. lstan. 
hazırlamaktadır. Sergiler, de- buldan gidecek olıın daha on 
miryolu güzergıihındagi kasa· b~ş muallim vardır. Enstitüye 
ba ve şehirlerde açılacak vo gı~ecekler şimdiki memuriyet· 
bu işe üç vagon tahsis olu. lerınden Teşrinievvel maa,ını 
nacaktır. Bütün istasyonlarda alam.~yacakl~rdır. 
duracak olan seyyar sergi, Dun de_ hır kısım muallim. 
her nevi kitap satacaktır. le~, Maarıf Müdürlüğüne mü-

• muracaat ederek enstitüde 
Yeni sene tedrı&atı okumayı kabul ettiklerini ve 

başlıyor şimdiki işlerinden alakalarının 
Ayın 29 nda orta mektepler kesilmesini istemişlerdir. 

ve liseler, 30 ndada !ık mek· Namzetler, enstitüde üç sö. 
tepler yeni tedrisatına taş!a- mestir okuyacaklar ve sene 
mış olacaklardır. sonunda enstitü mezunu hak. 

Orta tetrisat muallimlerin· kını iktisab edeceklerdir. Me. 
den taşraya tayin edilenler, zuniyet imtihanında kazanan-
harcirahlarını almaktadırlar. !ar 937 ders yılı başında be· 
Bunlar, 29 . eylülde mekteple. hemehal münhal vazifelere ta-
rinde bulunacaklardır. yin olunacaklardır. 

Muallimler Birliği yeniden 
infisaha doğru mu gidiyor? 
Mua llimler Birliğinin in!isa. 

hı dedıkoduları, şimdiki reis, 

Kenanın yeni kadroda Edirne 

lisesine tayini ile tekrar can
lanmışt ı r. 

Birlik reisi, dün vilayete gi· 

derek bazı temaslar yapmış 

ve birliğin vaziyeti hukukiye. 

sini izah ntmiştir. Kenan, bir• 
fiği bugünlerde kongreye da-

1 
vet edecek ,.e riyasetten çe· 

kileceğini bildirerek yeniden 

bir heyeti idare intihabı tek
lifinde bulunacB ktır. Kongre

nin hararetli olacağı tahmin 

edilmektedir. Şayet, ekseriyet 

bulunmazs, nizamname ahkii· 

mına tevfikan kongre tehir 
olunacak ve ii<inci toplantıda 

birliğin yaşayıp yaşıyamıyacağı 

sarahaten anlaşılıbilecektir. 

f/laarif Vekili 
bugün geliyor 
Maarıf Vekıli Saffet Arıkan 

bugün şıhrimize gelncektir. 
Vekil, dogruca Dolmabahçe 
sarayına giderek Aıatürk'e 
tazimlerini arzedecektir. 

Sa!!et Arıkan , burada kal
dığı müdc'_~t zarfında Dil bay
ramı \'e Universite işler ile 
meşgul olacaktır. 

Nakll·vasıtaları halka 
yol verecek 

Motör:ü kard nakl nstaları· 
nın tramrny istasyonlarında 

tramvayllrdan inen yokulara 
yol \•ermedikleri görülmüştür. 
Bu yüzd en ,·ukua gelen kaza
lar gö>önünde tutularak diin 
alakadarlara şiddetl i emirler 
,- erilmiştir. Bu cihete riayet 
etmiyenler şiddeti · cezalandı
rılacak Ye \'e sikalırı istirdat 
ed lecektir. 

• 
Büyük lbni Sina'nın 

,·am edegelmekte o l~n rekat>< t 
\'e husumetten dolıyı onlardan 
bazılarına müntesip olan lbni 
Sina sırf bu intisabından do
lay ı birçok defa bahsedilmiş, 
nefyo iunmuştur. Eserlerinden 
bazıl•rı menfalarda meydana 
getirilmiştir. 

900 üncü yılı 
mur olmuş ve Akşeneli Set· 
tare adlı bir kızla evlenmiştir. 
Tercüme sahibi bu evlenmenin 
mahsulüdür ve 3 70 Saferin de 
dünyaya gelmiştir. 

lbni Sina çocuk iken Buha
raya gidip az zaman zarfında 
edebiyat, ulfimu diniye, hesap, 
hendese, heyet ve mantık 
tahsil ettikten sonra tıp ve 
hikmet tahsiline başlamış ve 
bütün bu ilimlerde hocalarile 
münakaşalara girişerek zama
nının ulemasını hayrette bıra-

kacak bir derecede zeka ve is
tidadını göstermiştir. 

Sonra tecrübe ve mümare
se maksadile bir taraftan İC· 
rayi tababete ba,Iamış, diğer 

taraftan da o zaman mevcut 
bütün tıp kitaplarını tetebbua 
girişmiş ve bu suretle iktisap 
ettiği meharet ve hazakatle 
henüz yirmi yaşına basmadan 
büyük bir şöhret kazanmıştır. 

O sırada hastalanan (Nuh 
bin Mansur Samani)yi de tedavi 
ettiğinden Samanilere intisap 
etmiş ve o hanedanın maruf 
ve meşhur olan hususi kütüp
hanesinin kapısı kendisine 
açılmıştır. Orada, hariçte nüs
haları bulunmı}'an bir hazine 
ile karşılaşan lbni Sina ken
disini gece gündüz tetebbu 
ve mütalaaya vermiştir. 

Bir müddet sonra bu kü· 

tüphane yandığından, başka 
nüshaları olmamak itibaTile, 
bütün o kıymetli asarın muh
teviyatı yalnız lboi Sinanın 
hafızasına münhhasır kalmıştır. 
Hatta bu kütüpaneyi kendisi· 
nin kasden yaktığı hakkında 
bir rivayet varsa da, okadar 
yük~ek ~ir şahsiyetin böyle 
n•dır bır marıfct hazinesini 
imhRya razı olamıyacağı şüp. 

hesiz ve binaenaleyh bu rivayet 

1 
nabemahaldir. 

Babası mülkiye memuru oldu
ğundan, birçok mekmlcketlerde 
vazife almış ve tabii lbni Si. 
nada bxbasile beraber daha 
pek küçük iken tahsilini gör· 
gülerile takviye fırsatını bul
muştur. Ancak devam e<len bu 
geziler esnasında lbni Sina 32 
yaşında iken babasını kaybet. 
miştir. 

Babasının ölümün den sonra 
lbni Sinayı himaye eden Sa. 
manilerin nekbet deYirleri 
başladığından Buharayı terke 
mecbur kalmış ve Harzemin 
Gerganç şehrine gitmiş ve 
Harzemşah Ali bin Me'mura 
intisap eyleır.iştir. Şah kendi. 
sine izharı muhabbetle muhas
sesat tayin etmiştir. 

Bundan sonra lbni Sina 
Nisa, Ebiverd, Tus ye diğ"er 
şehirlerde seyahat ve icrayi 
tababet ettikten sonra (Emir 
Şemsülmeali Kabus) a intisap 
etmiş ise de hamisinin hapse· ı 

dilmesi üzerine mecburen (De· 
histan) a gitmiş ve orada şid
detli bir hastalığa yakalan
mıştır. 

Nekahetin den sonra ( Cer· 
can) a giderek (Evsat) adlı ki ta

' bını telif etmiştir ki telif edil. 
diği yere izafetle bu kitaba 
(Evsatı Cercani) derler. 

Bundan sonra lbni Sinayı 
Ri, Kazvin yolile Hemedan'a 
gitmiş \'e (Şemsüddevle) nin 
,·eziri olmuş görüyoruz. Fakat 
bir aralık ora askerleri 1 bni 
Sina a!eybine kıyam etmişler, 

e\'ını yağma ederek ida
mını taleıı etmişlerse de (Şem· 
süddevle) yalnız azlile iktifa 
etmiştir. O aralık kulunc'a ya. 
blanan Şemsüddevle mühtaç 
olduğu sıhhat ve afiyeti lbni 
Sinanın hazakatinde bulduğun• 
dan kendisini yine vezarete 
iade etmiştir. 
Şemsüddevle ölünce halefi 

( Tacüddevle) lbni Sinayı hiz
metinde alakoymamış \'e mec
buren lslahana giderek (Ala· 
üddevle) nin hizmetine girmiş 
ise de o aralık kendiside (Ku· 
lunc) a yakalanmış ve perhize 
de riayet etmediğinden, Heme
dana nakledilmiş ve tedavisi 
mümkün olamıyarak 428 yılı 
ramazanında 58 yaşında olduğu 
halde ölmüştür. 

Tavaifi mülük arasında de· 

lbni Sinanın a•arı pek çok 
ve mütenevvidır. Ekser telifatı 
tıp \'e hikmete mütealliktir. 
Ancak muhtelif bilgi şubele
rine ait eserleri de yardır. 
Bilhassa: 

Şifa, Necat, lşarat, Kanun, 
Hidaye, 20 ci ltlik Elhasıl Ve!. 
mahsul meşhurlarındandır. A
ristonun bütün asarının şerh
lerini ihtiva eden 20 ciltten 
mürekkep ( Kitabül'insaf ) da 
hala garp kütüphanelerinin raf
larında büyük itinalara maz
hardır. 

Bunlardan başka me•aili il
miye ve fenniyeye müteallik 
dünyanın dört tarafından so
rulan suallere ve itirazlara 
karşı yazdıl:'ı cevablar ve red
diyeler, muhal.ereler ile mu
haberat ve hutbeleri ve Fars
ça ve Arapça şiir \'e kaside· 
!eri meşhur ve mevcuttur. Bu 
iki d ide şiir yazmak ta. lbni 
Sina için schli mümteni kabi· 
!inden bir iş idi. 

lbni Sinanın fenni eserlerinin 
hemen hepsi muhtel;! garp 
hekim ve hak '. mleri tarafından 
Avrupa dillerine tercüme edil· 
miş ve metinleri de defalarca 
tabı \'e ı:eırolunmuştur. 

Aristonun kitablarını şer
i, heden yirmi ciltlik ( Kitabiil-

/ 
insaf) ın mevcudu hemen be-

l 
men hiç kalmaır.ıştır. 

Şemsettin Sami 

Ko,uya iki kategori 
halinde bUtUn isten. 
bul mUvezzilerinin 
1ırece§I anlatılıyor 

'Açık Söz'ün tertip clliğ"ı 
gazete müvezzileri koşusuna 

her gün e11 çok koşan fakat, 
adları bilinmiyen !stanbulun 
adsız koşucuları kaydolunmak· 
tadırlar. 

Bunların resimlerini ne~re 
devam ediyoruz. Bugün de 
resmini dtrcettiğimiz dört de· 
likanlının numara sırasile ad
ları şunlardır : 
1 - lstanbul Yenicami mü· 

vezzilerinden Saliihattin. 
2 - Beşiktaş satıcılarından 

Cemıl. 

3 - Samatya koşucuhrından 
Süren Kirkor oğlu. 

4 - Beyoğlu müvezzilerin. 
den Osman Şentürk 

Galata 
Meydanı 
BugUn bir heyet ye

rinde tetkikat 
yapacak 

Liman idaresinin Galatadaki 
Merkez rıhtım hanı önüne bir 
meydan yaptıracağını yazmış· 

tık. Liman umum mudürlüğü 

bu meydanın proje•ini beledi
ye}e vermiştir. Proje tetkik 
edilmiş ve bu hususta mahal. 
linde tetkikat yapılması zaruri 
görülmüştür. 

Belediye heyeti fenniyesi 
lıman mühendisleri ve şehir. 

cılik mütehassısı Prostun'un 
da iştirakile b:r heyet bugün 
Galatay giderek tetkikata baş
lıtacaktır. Hemen tatbikata 
geçilır.ek için lazım olan tah
sisal ayrılmıştır. 

Meydanın inşasına başla

nırken rıhtımdaki parmaklıklar 

kaldırılacak \"e Çınili Rıhtım 
Hanının önünden geçe~ sokak 
kapatılacaktır. Bu mıntakada 
ban istiml!kler de yapılacaktır. - ..... __ _ 
Yolsuzluk 
Tahkikatı 

Otomobilciler Cemiyetinde 
evvelki heyeti idareler zama
nına ait yolsuzluk tahkikatı 

nihayet bulmak üzeredir. Tah
kikatla me~gul müfettişler 
tetkiklerini ilerletmiş ve ca
libi dikkat bazı nok~anlara 
tesadüf etmişlerdir. Şimdilik 

tesbit edilen zimmet, 300 lira 
kadardır. Fakat bu, daha zi· 
y ade tek şahsa aittir. Asıl 

araştırılan noktalar, masraf ve 
varido.t bütçelerinde büyük 
bir yolsuzluk olup olmadııtı· 

dır. 

Ôğrcndiğize göre, eski he
yeti idareler zamanında !t!en 
çalışmış olanların ifadelerine 
müracıa t edilecektir. Resmi 
makbuz yerine verilen hususi 
kA!tıtlar üzerindeki tetkikler, bu 
yolsuzluğun mahiyetini mey. 
dana çıkaracaktır. Tahkikat. 
önümüzdeki Sa!ı günü akşamı 
nihayet bulacaktır. 

1 r Açık Söz'ün 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayınız 

No. 160 
• 
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İzmir için -
Bildiğimizi bir an evvel 

• • 
yapmamızı ıstıyorum .• 

Yazan, Nlzamettin Nazif 

Askerlik 
Son Habe, harbi 

harekAtından 
faydalı neticeler 

alamadık?. 
Çarpışan iki devletin kuv· 

vet ve teşkilatı arasında pek 
açık görülen büyük farklar, 
üstün olanı maksat ve gaye
sine yaklaştırırsa da askerlik
te yeri ve değeri olmıyan bu 
denksizliği muvaffakiyete at
fetmek doğru olamaz. Son 
Habeş harbi de bu nazariye• 
nin parlak bir misalidir. 

Düşünceler 

Herkes için .. 

Yazan: 
Dr. Victor Pauchet 

fnıan ömrünün uzaması 
için: 
1 - Tenıüli 
2 - Şiddetli 
den, 

ifratlardan, 
teheyyüçler· 

3 - Uykusuıluktan, 
4 - Yorucu ve i mtidatlı 
danılardan kendini koru-
maıı lazımdır 

(!J 0 

Sinir akümülatörlerinizi 
beyhude yere boşaltan ıa• 
bıraızlık hareketlerinden 
ve tufeyli jestltrden ka
çınınız •• Bunlar hayatınızı 

törpüleyen tahrip vasıta. 

larıdır. 

Bu harp, başından sonuna 
kadar, Modorn silahl:trla mü
cehhez bir avrupa devletinin, 
yurdunun tabii manialarına, 

derme çatma teşkilatına sığı
nan ve güvenen ufak bir hü
kümete saldırışından başka 
bir mana ifade etmez .. Böyle 
olunca, aylarca süren bu se· 
fer, bize, sevkulceyş ve ta- Teliişli, asabi insanlardan 
biye bakımından faydalı ders- vebadan kaçu gibi kaçı-
ler vermez, veremez.. nız. Çünkü bunlar frongi 

Bu harbin, gördügümüz mikrobu kadar saridir. 
Arkc:oloi Kııntarağ3Stnın. bu,duğu İzmir Ağora•ından blr aörünüş 

( Ağora hakkında bir tetkik maka)eıl de ncıredcceiiz.] 
safhalarını hatırlayalım: Kendinizi bu hastalıklara 

ltalyan Ordusunun As- yakalanmak tehlikesinden 

lzmire b;r müze binası yap- ı tığımız devirlerden mademki mara da toplanmas1 ı, k~t'aMlara aakınınız ki, tedavi çare-
yeni bir düzen veri :nesı, us- !erine başvurmak ihtiya. mak lazım oldu"'unu söylemiye uzaklaşmışızdır, eski eserleri d b'I 

1 g savaya ka ar otomo ı yo u cını duymayasınıı I 
hacet yok. Zira fzmirde büyük ambarlardan kurtarıp müzele- yapılması barışık zamanlarda 

0 0 b .r müze binası yapmak düşü- re yerleştirmeğe de başla mağa daima tekrarlanan tecrübe- 1 . 
1 

k k . t 
ntızamsız ı e serıya e-nülmüş, b;r karara bağlanmış mecburuz. lerin geniş mikyasda ve mev-

ve hatta bu binanın yapılacağı cutlu kıtalarla tetbikidir. laşten ve lüzumsuz heye• Bunu söylemekle kimsenin ı s k 
yer, şehrin planında da göste- Musava'dan sonra taar- can ardan ileri gelir. a in 
rilmiştir. Fakat bu binanın ne ruza girişen molörlü ve mo- ve mutedil insanların ha· 
zaman yapılabileceği henüz dern birliklerin hareketleri bu yatında olduğu kadar işle· 
belii o lmadığı için ben, lzmirin sılahların tam ve kat'i tesir· rinde de intizam var ır. 1 

bu müze binasına bir an evvel !erini gösteremedi, hatta de- ı •11111•••11111111111111111•••••ıı•D"ıı"01111111K•"11T'o"""1R••"'" 
kavuşmasını istemiye lüzum neyemedi. Taarruzun sıkılığı 
ı:;örmüş bulunuyorum. Dessiye'yi işgalden sonra, M · 

Bir müze binasının üç vasfı 20000 amele ile 80 kilomet- 1 asaı 
vardır: relik bir yolu açtıktan sonra Vucüdün b r kısmını veyahut 

1 - içine konulacak kıy- beslenmesi ve uçurdııkları her yerıni adeta hamur yoğu-
melli eserleri çalınamıyacak, 150 tayyare himayesinde 1600 ı rur gibi ellerle iyice her ta· 
hırpalanmıyacak ve bozulmı• oto ile Adisaba[a'ya saldı rartan sıkışdırıp bırnkmağa 
yacak bir surette muhafaza rılması Habeşlilerin de va- masaj denir. Doktorlukta ma-
edebilmesi. ziyetinden ziyade arazının 1 sajla tedavi usulleri de vardır 

2 - Müzelik bir san'at ese- ve modern silahların icap ki, bundan avrıca bahsederiz. 
rini bütün güzeJliği ve ihtişa- ettirdiği zaruri hareketler· Masajı apılan vucüdün uğuş-
ınile göze vurabilecek bir şe· dir. Tayyarelerin, kıt'alırın 
k lıje te,hı're mu-saı't olması. . b durulan kısmında bir rahavet • muvasala ve ırti at ve yürü-

3 _ 1'alebelerin, san'at mu· d . · 1 . d ve rahal1 ık hisedilir. O mahal· 
yüş esnasın a ıaşe ış erın e 

biplerinin, alimlerin, mütefek- kullanılmaları da, zamanımız· deki siniı !ere kuvvet gelır. 
kirlerin, seyyahia'1n daimi bir da yapılan hava na~liyalı 

1 

Masa jın muhtelır şekılleri 
ziyaretgahı olacağı için, içinde denemeleri yanında kıymet- vardır. De,am müddeti ,.e 
teşhir edilen muhtelif devirlere sizdir. Netice olarak: ı, kuvveti ba şka ba~k adır. Yal-
ait şaheserlerin kıymetlerile mü· iz ofr mOZ<ıl müdürü Kanlarağas• "Habeşistan, modern harp nız parmak 'arla yapı l dığı gibi, 
tenasip derecede güzel, geniş, 11• Nlumettln Nazif Aydm yahla · silahlarını topluca kullan'Da bütün el i e ı cra edil r. Fakat 
b 1 · al muhte•em ve'san'at.. rıoda 61mü' olan e•ki blr 'fürk h k b 

1 o zıy ı Y • tecrübeı;ine sahne olmlıştur er es masaj yapınasını ı · k • olması amiralinin mezart•fl b•ttnda 
·arane · Bu seferden, Avrupa harekat mez.Bunun için de > ) rı maha-

Bu bakımdan lstanbul için- akıl erdiremediği bir meseleyi saha' arında tatbike değer ret ve mele ke isle r. Pu •e· 
de bir var: ık gibi göze vuran ders ler çıkarılamaz. lıalyan tepten hu susi ha•tan elenJe ve sabık "Müzei hümayun. da· ortaya atmış olmadığımı bili. 

hi kısmen tashiha ve mutla· yorum. ŞJ satırların bildiği- ordusunun, kendisi kadar ha:namlarda masörler ve del. 
ka büyütülmeğe, büyiitülmeğe, mizi bir an evvel yapmamızı kuvvetli bir düşman karşı- lakler vardır. 
üç kere daha büyütülmeğe sında bugünkü muvaHakiı eti Ejiyen noktainazarından ma-

islemekten başka bir iddiaları dd d b' I k 'k I' k d k k muhtaçtır. i ea e e ı mesi tel ı e ayı • sajın vücu e ·uvvel verme 
fstanbul müzesinin, yeni bir yoktur. tır ... denebilir. gibi pek büyük faydası vardır. 

tasnife tabi tutulmasını, müze- Nizameddln Nazif M. Ersü Hamamlarımızda da bu uguş-
nin eski e'erler ambarı demek - turma usulü eskidenberi tatb k 
olmadığını, 1 birkaç ves ı~ ile edilmektedir. 
ve ısrarh ortaya atuğımız ı- M Filhakika ufıu~turma saye-
çin eski fikirlerimizi tekrarlı- E L E K sinde cilt vaziresini daha iyi 
maktaı çekinecegiz. görmiye başlar. Ka~ın ceve-

lzmir, hemen her kazılan S 1 n e m a s ı n d a ! anını ko!a la~tırır. Bunun için-
yerinden lıir eski devir mede- " AŞK i-iÜZÜNLERİ .. - "KADIN A ~LAUUTMAZ. fılimleri dir ki, bir insan hamama gidip 
niyeti fışkır~n Türk ilinin adı· gibi h•tır ... nı hiçbir vakit uoutamıyıcığınız bir ,aheıer vücudünü layıkile uğdurduğu 
dır. Bugüne kadar fzmir mü- gö ;teriliyor. takd rde hamamdan çıktııı-ı 
zesine gönderilmiş o.an eser- K I R I K R u·· y A ,aman vücudiınde bir r~haı-
ler ya tesadüfen bu'unmuş ve· lık, ca., lılık ve zindelık his-
yahut en kıy metli parı alan s•!der. 

aşırılmış bir arkeoloji hazine- GARY COOPER Kol veya bacak burkulma'a, 
sinin arta kalan kıymıklarıdır. A N N H A R O i N G rında, bazı azaya rehavet arız 
Bö) l • olduğu halde lzmir mü- ı 

k d · · .Saat 1 <' e t e nzilatlı tal~ lı ı• m~tiııesi ol uş! ırında masajın faydaları zesi yine apısın an ıçerıye 1 göriılür. Ma.aj ı n fazla şişman. 
girer girmez ınsa,a muhle}eın iii•••••,•••••••••••••••••••••lli j lıkla ve hatta bir uzvun ha~
bır zenginlik arzediyor. 

minin artma" zamanında tat-
Ege'nin "a•arı atika. hı,.ız FRANSIZ Tl.YATRQSU biki de faydalıdır !arına sonsuz bir cevelangah , ' 

. Faz1a şişmanlıkta masaj b' r olduğu günlerden şimdi pek ned bedeni terbiye yerine 
uzaklardayız. Artık bir Arte- Bu akşam suvara saat 21 de 
miziya'~ı, bir Venüs heykelini kaim olduğundan. doktorlar 

, Yarın matine saat 18 de b ı d ve hatta ko<kocaman bir Di- u usu c evam etmeyı ıavsı. 
yana mabedıni gözümüz önün- Suvare 21 de yeden çekinmeı:er. 
de elçabukluğu ile aşıracak Masaj el ile kuru kuruya 
kahraman kalmamıştır. T A M A R A B E K y'apıldığı gibi, hem kanın dev. 

"Düveli muazzama konsolos- ranını kolıylaştırır, hem de 
!arının,. lzmirde e•ki eserler R d . sinir ağrılarını giderir. iyidir 
hırsızlarına yatakl.k etlikleri ve eVÜSÜnÜn Ve a müsamereSt 40 gram kafur ruhu... Bu 
dostane ziyaret vesilesile Ege TAMAMILE YENİ NUMEROLAR. Paris için mıklar bir eczahaneden alına· 
kıyılarında zaman zaman de. hazırlanan programlar. rak, azar azar avuç içine dö. 
mirliyen yabancı donanmala- Fiyatlar: 75•50_25 kuruş Localar 2 v~ 3 lira kü lür, vücudün ağrı hissedilen 
rın sırma epolctli, bol nişanlı, •İ===========================i mahalline ba•a basa sürülür 
matruş suratlı amiral ve ku- • 'e güzel re oğuşlurulur. 
mandanlarının eski eserler 
korsanlığı etlikleri devir'ere 
( lehülhamd ) veda edilmiştir.· 
Binaenaleyh gerek sıkı kon trol 
altııda çalışan \e}a çalış
tırılan yabancı arkeoloğların 

t.uldukları ve bulac!kları ve gerek 
ye.ıi başlıyan Türk arkeoloğ
ları devrinin keşfedeceği eser
ler fzmiri müzelik eser bakı· 
mırıdan bin kat daha zengin
leştirecektir. 

Bunları nereye koyacağız? 
lzmirdeki kilise bozması am
bara mı? 
Dünyanın en şerefli arkeo

loğbrından biri olan fzmirdeki 
alim, çalışkan ve edip müze 
müdürünü bir ambarın memu
ru halinde kalmak azabından 
kurtarmak artık bir memleket 
vazifesi olmuştur. 

Musanna sütun başlıklarına 
binektaşı , çekitaşı gibi bak-

"Açık Söz .. ün edebi romanı: 31 

• • • 
Sen Benim Babam 

D ... ·ı . ' egı sın ... 
Yazan: Suat Derviş 

Fakat o günden sonra Fazıl 
bir daha bu mevzua temas 
etmedi. Bir daha bana senden 
böyle bir lisanla lah•etmedi. 
Bir daha onun bö) le bir ihti
malden şüphe edip etmediğini 
anlayamadık ... 

Sana karşı gitgide artan bir 
muhabbet içerisinde idi. Seni 
yalnız benden değil, asıl an• 
nenden kıskanıyordu. Seni 

1 

kıskanç bir istekle yalnız ken· 
di yetiştirmek istiyordu. Sen 
onun verdiği derbeder terbiye 
içinde lüksek sesle konuşma
sını, herkesle laübali olmasını ve 
}anız kendi kafanın dikine 
gitmesini öğreniyordun. 

Poreslen bir bebek gibi nazlı 
olan küçük Selmamızdan, o 
şımarık ve haşarı bir insan
cık yaratıyordu. Keyfi is• 

tediği zaman ders okuyan dı
siplin tanımayan, bağıran, ça
ğıran, bahçedeki çiçek tarhla
rını i.<leye isteye, çi!l'neyen, 
annesinin sevdiği kanaryala· 
rın kafesinin kapağını açıp 

onları kaçıran köpekleri taşla 
kovalayan kedileri kuyruğun

dan biribirine baglayan acaip 
ve azgın bir çocuk .. 

• • • 
SellJ'a bütün bu çocukluğu 

hatırl ı yor, sarı kanaryaları ha
tırlıyor, yaldızlı bir kafesin 
içinde ötüşen bir çift kanar
yayı sonra bir ses ... Babasının 
sesi kulağında, ona: 

- Bak şu kuşlara diyor, bu 
kuşlaı yeşil yapraklı ağaçlar 

arasında yaşarlardı... Tabiat 
onlara kanatlarını göklere uç-

BEN KiMiN 
METRESiYiM 
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Tefrika No. 69 

Necip Servet parmağı ağzında odada aşağı y11karı 
dolaşıyordu:-Nesrinin verdiği cevapları 

işidince hayretinden neredeyse küçük dilini yutacaktı 
- işte kapı çaLnıyor .. dedi

ğim çıktı, gördünüz mü? 

Nesrin kapıya koştu. 
Doktor Necip Servet palto

sunu giymiş .. Revolveri el nde .. 
Odada dolaşıyordu. 

Kapıyı çala., adam • Necip 
Servetin tahmin elliği • Tiirk 
pol s'ne mensup bır tdıarrı 
meınuru idi. 

Kapı açılınca Nesrine sordu: 
- Affersinız, burada k\m 

otoruror? 
Nesrin •erl bir tav ı rla kaş

larını çatarak cevap ve rdi: 
- Ceneral Haringtonun met· 

resi .. 
Memur birdenbire şaş aladı' 
- Ne diyorsu nuz .. Ceoeral 

Haring tonun metresi mi? 
- Evet .. 
- Af buyurunuz hanıme-

fe 1di! 

1 

bir dakika gelirse, o zaman 
ne yapacaktı? Demek ki Şefik 

hakkında da esaslı şüpheler 
ve ihbarlar va •dı. Böı le ol
ma•aydı Şefiği Nesrinin evin
de ararlar mıydı? 

Şefik evde iken böyle bir 
tehorri veya baskın yapıl ı cak 

o lursa, Nesrinin vaziyeti ne 
o 'aca ktı? 

lngil i ıler l.öyle bir münase
betsizl ı S\'i ha lıer aldık! rı za· 
mao Ne <ri1 e ı k \'erilecek ce
>a o:ıu lstanbuldan sürmek 
ol a co klı 1 

Mi ll·c Itri kendi evinde ıak
lan,ak CL· r'e lini gö~turen bir 
kodın a ı n ı ?amanda lı gii'z le rin 
ya nın da na >. I çalışab· I rdi 1 

lngi .iz 'crde bir darbı mesel 

vardı ? Felaketler ardı sıra 
ge·ince: "U~ursuzluk çanı çal
mağa başladı 1. Derler ve bu 
menhus sesi duymamak için 
kulakl arını tıkarlardı. 

Nesrin : 
- Acaba bu mel'un çan 

çalma~a mı başladı ? 
Dıye düşüni'rken, birden 

dok lor h ·ıkkıııdd ha ırına ge
len b .r kurtuluş yolunda1 bah
sederek : 

- Sizi güzel bir ef er.ce 
yerine götiir< e m gider misiniz~ 

Diye sordu. 
Necip S rvet şa ;aladı : 
- Benim burada k lışımdan 

muazzcb oldunuz g al b · ı .. ? Her 
hangi lıir ı esile i'. e evh·zden 
uzak :aşlırmak istiyorsunuz, de .. 
ğil mi? .. 

[Bilmedi/ 
11111111uııııuııııııııttııııııuıu11111ıırı1111ııııııı11ııııııııııııu11111111ııııııııı111mıı111111111ıııı111111nır111111111111n111111uııın 

SAN~T G 1I ba bize yanlış adres 
vermişi< r .. Kusura bakmayın! 

- K;mi arıyordunuz? 
Mademki yabancı değilsiniz .. 

söyliyebilirim: Biz müh•ndis 
Şefk isminde bir millici arı

l o,uz. Onun burada oturdu
ğunu ihbar etmişler .. 

ı ~iTAP. REfiM. TiVATROıHUJ"iKt 

- Yahışlık o'acak. Sözüme 
itimat elmezscniı, buyurunuz 
içerıye.. size, bu dairenin 
kimin üzerinde konturatlı ol
duğunu göstereyim! 

- H cel yok, erendim .. ! 
Tekrar özür ddcrim .. Rahatsız 
elt im sizi.. Allaha ısmarla iık. 

Memur sokağa inince aı ka
da ,i1e hızlı hızlı konuışınıya 
l aşladı : 

- Yahu reTil ettin !:>eni ' 
sen! Bu da ire ·le Ge n crı l Hl· 
ringtonun me t reı;i Ol\; ru vor .. 

- S1hi mi .. ? Aman sıvışa-

hm öyieyse çabucak ... 

Nec'p Ser vet, parmağı ağ

zında, rıdoda aşajtı yukarı 
dolaşıyordu. Nesrinin verdilti 
cevapları işidhce h~yretinde n 

nerdeyse küçük diliniy yula
raktı. 

- Meğer bu ne müthiş, ne 
becerikli bir kadınmış .. 

Dire söyleniyordu. Fak•t, bu 
sözler doğru ise Necib Servet 
yine yaş tahtaıa basmış de
mekti. 
Ge,eral Harinptonun metre•İ .. 

Acaba do~r Jmuyd ı bu! yoksa 
Nt·srin me.murları savmak için. 
mi röı le bir yalan uvdurmuştu? 

Ne o!Jrsa olsun Nesrin hii· 
<liseler karşısında çok <Ollk 
kanlı, çok cesur bir kadındı. 
içeriye girince: 

- Na<ıl doktor bey dedı, 
memur arı kolaylıkla sava bil. 
dim mı? 

Necip Servet hayretini giz-
eyemedi 

- Siz yamcn bir kadın. 

sınıı ~allahı, Nesrin hanım! ve 
Şefik çok tali'i bir adammış 
ki sizin gibi hem güzel, hem 
de bu kadar zeki ve ce•sur 
bir kadınla yaşıyor. 

Dedi. Fakat' doktor hala 
asahi ve heyecanlıydı.. Hala 
yerinde r 1hat otura'Dıyordu. 
Geceyi bu sonsuz heyecanlar 
içinde nasıl geçirecekti ? 

- Ya Şefik gelmezse.? 
Diyerek içini çekti ve siga

rasını yakarak Nesrinın yüzü
ne baktı. 

Nesrinin de bu ara~tırmadan 
canı "kılmamış değildi. Me
mur:arı önce kolayl,kla sav
mıştı Amma.. Savamıyac ığı 

sunlar dıye verdı. Onların ye
şil yapraklar arısındaki yu
valarında kendi gibi başka 

ku ~lar vardı. 
Selm 1 soruyor : 
- Anreleri mi? .. 
- Anneleri, babaları, ço-

cukları, dostları, yabancıları 

ve düşmanları, düşmanlarile, 

dostlarile dolu göklerde kah 
dövüşerek, kah sevişerek teh
lik ler içinde fakat serbest 
yaşıyorlardı. Şi mdi ben senin 
ayağını iplerle bağlasam, ko
şamasan ne yaparsın?. 

- Ağlarım baba ... 

-· Tabiat bata çocuklara 
bacak vermiş, çocuklar koşsun 
diye, koşmak çocukların hakkı. 
Tabiat baba kuşlara kanat ver· 
miş, kuşlar uçsun diye. 

İzmir şairleri ve 
mütefekKirler : 4 

Nevzad 
Her şnudPn sarfı nazrır 

meşhur Ş ; , Eşr•f onu böyle 
tanı~or ve bize böyle tanıtıyor: 

Miri Nevzadıl'1 !ilokağa yığııalar 

ef'allni, 
Din uz.alıtan seyrederken cum

badan imam güler. 
Vursa hikmetten eğer dem ru

hu Volter şadolur, 
Dine dair bir makale yhı:dt mı 

Şeytan güler. 

Yıldız mahkemesince ı.smar· 
lam" bir kale6entliğ", E~refle 
b•rlikle malıkum edildikten 
so.ra, nedense Kız/ Sultan 
tarafından men/ası tebdil ve 
lıklırıldığı, Adana umum; ha· 
pishanesinde şehit etıirilen bu 
büyt//, Tıirk şair, hukukşinas 

ve vatanperverinin çok hazin 
olan hayal ve macerası bir 
çoklarlmrzca meçlıuldür. Nev
zad merhum zamanının, mula'· 
tine kıv,/cımlcr . .;açan bir ze
kôsıclır. 

1281 de /zmirde doğan Nev
ıod S eferi hisarlı ve Kırım 

muharebt>si kahramanlarından 
binbaşl Hasanın oğludur. Rüş· 

diue m·,ktebinden mezundur. 
Şulıs; lıimnıeti v~ yük.seh mu· 
hitin;11 İr$adi/e Acemce, Arap.
ça, Fransızca ue lıaltti lngiliz .. 
c•yi ögrenmişlir. lzmirde ilk 
açılan idadide Tü'rkçe ve ede· 
liyal lıocalığı yapmış ve pek 
çok değuli talebe yetiştirmiş· 
tir. 

Ha 'it Ziya Uşaklıgil ile 
birtikte lzmirde (Nevruz) ri
snlei edebiyesini çıknrmıstır. 

Hikmet gazetesini tesis ve bas 
muharrirliğini yapmıştır. 

Gazetesinde gazdı~ı yazıla· 

rına imzn koymasının sarayca 
irade olunuıuna bakılırsa Yıl· 

dıun bu muhterem mütefekkir 
gazeteciden nekadar kocundu
ğu kolayca anlaş<lır. 1304 de 
hukuktan birinci olarak çıktı. 
/ımirdeki yazıhanesine Halk 
[ Bt1yük .l/azıhane] adını ver
miştir. B'ilün manzumelerini 
( Ahengi Şebap) adındaki bir 
eserinde lııplamışlır. 43 sene 

- Peki neden kuşlar şarkı 

söylüyorlar. 
- Onlar öterken şarkı söy· 

!emiyorlar ağlayorlar. Annen 
c>nları çok sever ... Onlara gü· 
zel bir kafes yaptırmış amma 
onlar ağlıyor:ar. Ben senın 

ayaklarını en güzel kordele
lerle sımsıkı bağlasam agla
maz nıısın? 

- A~larım baba ... 
Ve Selma hıtırasında artık 

o kuşların öliişlerinden zevk 
duymuyor. 

- Kuşlar ne hoş ötüyor 
diyor dadısı. 

- Onlar ağlıyorlar diye 
Selma cevap veriyor. 

Kuşlar ağl yorlar. 

Ve Selma şimdi rüyalarını 

hatırlıyor. Binlerce kaoarya 

Nevzad 
evvel Parise kaçmış ve Hizmet 
hazetesini çıkarmıştı • 

Af olunarak lzmire dön 'Tlek 
gafletini göstermiştir. Ve bu. 
nun öcün.ı, Abdüll.amit ken
disini mütemadiyen yurdun 
muhtelif bucaklarına sürmek
le, almıştır. Bil/isde sürgün ike~ 
Fransa hükümetince kendisine 
(Lep/om zakademik) -oeril
mİ$1İr. Ve en son Adanad..ı 
iildürülmü$1Ür. 

Merhum Nevzad hassas hz'r 
şair ve fakat o derecede mü{· 
rit mi/.iyelperoer fJe vatanse. 
ver bir mütefekkirdi. 

Başlanbaşa iztirapla gtçen 
ömrünün gegcine tesellisi şu• 
dur: 

Yurda ( Benal Nevzad) gibi 
nurlu bir evlat, kamulaya da 
bir saylav hediye elmiş olma
sıdır. 

Vatansever şair ve m•i/e .. 
fekkir bir şiirinin son mısrala.
rını şöyle bağlıyor: 

Bir kı:ıtn, zevce karşı ılne.!İ de, 
Blşka d dejlmemlt hedlyye•ldlr 
Vatana aıkerin hedlyyeıt de 
Ateıi ha•roa karşı alneıldir. 

Ben bu yüksek Türkün /er
tenıiz huzurunda en derin hir 
ıaygı ile iği/irim. 

1. H. 

kuşu, binlerce kare• ve soora 
gökyüzü .. gökyüzünde par:ak 
bir güneş... _ 

Kuşlar ağlayorhr. Ah kuş
lar öyle çok öyle fena ağla
yorlar ki ... 

Ve Selma bir gün, güzel 
bir yaz günü annesinin oda
sına gırıyor... Anne•İ kimbi. 
lir nerede ? Sıcak bir rüzgar, 
beyaz vual perdelerin ge~iş 
larvalarını şişiriyor... Selma' 
adada sessiz, sessiz ilerliyor. 
Pencerenin önüne kadar, pen
cerenin önüne gelince iskPm· 
lenin üstüne çıkıyor ... ve pen
cerenin yanına asılmış kafesi 
açıyor. 

Açtığı karesin içine elini sc, 
\ 

kuyor korka korka çırpına·1 
kuşu totuyor: 

[Bitmedi] 
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Di L BAYRAMI 1 • PARTi PROGRAMIND D 1 LA • 1 

Dil, Türkün ta kendisidir 
.Türk mekteplisi, TürTk mküknev

1
veri, r ........ ;~:~·;;~~~::: ....... JI . 

ümmilikten kurtulan ür öy üsü, ._I_ : / pr~:a:~z:..bı-,,,~~:!p;::1::~:~ 
1 

·Kızım minimini Sevime• § yordu. Atatürkün işareti/o Bi-

işç isi, esnafı ve bütün Türkiye I,_ Gllıel TUrkçc k::~:~ı;;::~e~::. ı , ;;;:: :;:r:nu;:~t;';;;;ençi1.:!1 
Çağıldayan gönüllerde bırakıyor ~ ulusu, bugün bu büyük tarih-

b u gün külfür bayramı İçindedir ~==~ Bnkı,duydu,ilkdua;~u~:ı~;:~:i ::~u!~;.ün yıldönümünü kut-

ıuduva'd•n: ~ Edirne saylavı Şeref Agku• 
• Bu ilk •cali, Ramzu'i de Ka· ~ ( v I Bu bayramı kutluhyan Türkiye yalnız bir medeniyeti ~ deı'te yere f,r1.ıanı ~-- tun nama izm > adlı • partı ·· ı t " "• d - programını izah eden - e.serin• temeSSÜI etmekle kal madiğini, terneSSU e tlgl me e• ~ Bu dildeki gilzelllğl, kotar, ta•~ deki dil bahsinde gözümü%e 

par duyan uluğ, ~ ilişen aşağrclaki satırlar bl%e 
Ona gönül verir birden, Pronete ~, j 

partinin de dil işlerini önemli 
olaa kolu ... E b 

ir gayretle başarmak istedi• 
Bak, ihtiyar t.ııt.rlh diyor: Tukyu, § 

ğini göstermektedir. Bence bu 
Eti, Akat, Sümer, § . . d d 

ış şım i en başarılmış elemek· 
Bize bunlar anlatıyor, kııım, bil· § 

tir. Bugünkü bayram, üzerinde sen 1 neler, neler ... § _ 
Hep bu yUce devletleri, kuranla .. § gurünen yolun kökünün ve 

rın Tıirktür adı; ~ temelinin akis/eridir. 
Doğulardan batılara acrilmlştlr § Şeref Aykut yukarıda bah-

tunç kanadı.• § setlihimiz parti programı iza• 
- Bu dil kimin? ~ hrnda diyor ki : 
- Tilrk dilidir, Atatürkün § • Dil, Fürkün tü kene/isidir, 

dllldlr bul ~ Bu güzel efil, yiğit bir ulusun 
~-===. Şu Ce nnet'ten güze\ yurtlar, ~ di lidlr. Araya giren yabancı 

o Türklerin llldir bu .. ~ sözün en çoğu bu dilin sözle~ 

Bağrı yanık bülbüllere • enfoni· ~ Bog"' azlar 
ler dinletiyor .. ; 

Bugiln bayram, dil bayramı h e- g 

"Tarih yolunda koşan Türkün binbir saldırıtlara karşı 
Yermediği, canının içinde sakladığı birşey vardı: Kendi dili .• 

Yazan: lskender Fahreddin Sertelll 

lskender Fatırettirı S ertelli 

ralına bağlı sözler sanarak, 
daha kötüsü Türk sözlerini de, 
yabancı dil kurallarına bağla
mağa uğraşarak ortaya karma• 
ka'lşık bir dil çorbası çıkar
mış/ardı. işte bu dilin ulusal 
ve tam bir dil haline gelme.i 
için başlanan işi boşarmagı 
Parti, programına. geçirmiştir.,, 
Şeref Aykut yazısının bir 

başka gerinde, söylemek isle· 
diğimlz fikirleri bizden öne. 
söylemiştir : 

• ... Şimdi görülüyor ki, fa. 

rih yolunda koşan Türkün bir 
bir saldırış/ara karşı verme. 

dili, canının içinde ener jisilı 
sakladığı bir şey uar .. , Bir 
şey ki.. işte tam bir ulustur, 
yalnız Türktıir. O şey de Tür
hü kurtardı .. Bu, onun göğsü, 

temeli, dilidir. Ulusal kültü· 
rüdür. Eğer bukadar yabancı 
saldırış/ara, maddi ve manet•İ 
baskınlara başka bir ulus tu· 
tulmuş olsaydı, çoktan tarif 
alanından çekilir, gider, sim
dig• kudar adı bile unutulur· 
du 1 . 

Bütün hızını tarihten alan 
Türk ulusunun kut/uladığı bu 
günkü dil bayram , kamışka· 
lem/eri, lifli hokkalar., divit. 
leri çok tan kırıµ atan ve koz• 
mopolit bir dilin üzerinden 
geni Turk kültürü silindiriıe 
geçen bir re;imin muza/ feri· 
geti bayramıdır, 

için verilen nota ... 
=:;':====, Ne tanrısal dildir kl bu;.:~~~;::: ' ri iken onları gabancr dil ku· 

pimize kutlu olıun, ~ ---------------------
- Bu yetil yurt baştan bata hepi- ~ 
~ mize mutlu olıunl ~ 
~ ORHAN RIZA AKTUNÇ E 
:;111111111111 11111ıııııııı11nııımı11111111111111111111111ıuııııııı1111 

AtatGrk, 936Kurultayında lnönll ile beraber tezleri tetkik buyuruyor 

Yabancı gemiler için üç klavuz 
istasyonu yapılmıştır 

Bugün dil ba1ramıdır. Dil 
bayramı, ulusal dil inkılabının 
24 Eylfıl 1932 de bilfiil baş

langıcının soysal bir işareti· 
dir. Dil inkılabı, harf inkıla
bının çok tabii bir sonucu ol· 
makla beraber yalnız Türk 
ulufünun kendine mahsus bir 
dil inkı labı halinde kalmamış, 
bundan bir yıl önce (Güneş
D .1) teorisinin keşfi ile bütün 
dünya ilminin müşterek bir 
reformu haline geçmiştir. 

CDil bayramının • manaları yenı 

Malıim o lduğu üzere ilk Di 
kuru ltap (1932) de Dolmabah
çedc en büyük Türk Atatürk ün 
d ehasel ehle yüksek huzur
larile toplanmış ve dünya dil 

Bayram ; soysal, kültürel 
ve ulusal devrimlerin yadıdır. 
26 EylO.I 1932 ,ı. en büyüL
Türk Atatür· 
kün yaratan, 
kuran ve koru· 
yan dehasel e
liyle Türk, ilmi, 
bütük insanlı· 
ğın müşter. k 

meçhulleri ne ve 
bir muadelelcr 
yığını olan dil 
ilmine el koy· 
du. 

ilminin avak basmadığı Türk Türk ilminin 
dilınde evrensel hakikatlerin yat- bu ulusal hız 
tığı işareti üzerinde çalışma
larına başlamıştı. Atatürkün 
yüksek başkanlığı altında ku· 
ru 'an Dil encümeni, kısa ve 
seri bir istihale historyası ge
çirmiş ve evve'a Türk Dili 
tetkik cemiyeti ve bilahare 
( Türk dil kurumu ) genel 
ismile akademik \alışmalara gi· 
rişmiştir. Bütün dünya dil 
ilmi bil;liyografını takib ede· 
rek, gere< şimdiye kadar top
lanmış materyal üzerinde ve 
g< rekse bizzat hazırlanan ve 
tophnan çok şümullü ve ev· 
rensel önen1de malzeme üze
r.nde muhtdf çal şma kolları
na ayrı!Jrak telkikler yap
mıştır. 

Bir taraftan etimoloji kolu, 
diğer taraftan filoloji ve len· 
güistik kol arı, der eme ko hrı 
büyük bir hızla çalışırken Dil 
kurumu bütün bu mesainin 
yekO.nlarına dayanan neşrıyatı 
da esirgememiş ve biitün 
ilim dünyası için en kuvvetli 
me'hazlar addolunabilecek de
ğerde bir (Tarama dergisi) 
meydana getirmiştir. 

Kurumun bugünkü çalışma
larını, daha tatlı hatırasını unu
tamadığımız Üçüncü dil kurul
ta} ırıda öğrendiğimiz için bun
lardan bahsetmiyeceğiz. An
cak lengüistik ilminde bü)'ük 
ve evrensel bir hadise teşkil 
eden Üçüncü dil kurultayına 
kadar çok kısa bir çalışma 
historyası çizeceğiz. 

Eirinci Dil Kurultayı, bir 
materyal toplamak işini üze
rine almak ve ı lk defa dil il
mine el koyarak bütün dünya 
muvacehesinde Türk dilinin 
ehemmiyetini gösleren vesika
larla temayüz eder. 

ikinci Dil Kurultayı bu ça
lışma ların verimlerini göster· 
mek ve b !hassa Sümer dili 
üzerinde şüphe götürmiyecek 
delil ve vesikaları tanıtmak 

bakımlarından büyük önem 
ve değerdedir. 

Üçüncü Dil Kurultayına te
kaddüm eden iki senelik çalışma
larda bilhassa (Bak on ve Çuvaş) 

ye adımı aşkın e taşKın, kısu, 
hızlı bir çalışma ile Üçüncü 
D,J Kurultayının yarı milletler 
arası ilimsel bir toplanışına 
vardı. 

Bütün dünya sosyallığının 
ve kültür kaynaklarının, do
ğum ve ölümünün ilk ilimsel 
ve kesin kanunları yadel ilim 
dünyasına sunuldu. 

Böylece nasıl dördüncü Dil 
Kurultayı millellerarası bir 
ilim kongresi olmak mutlulu. 
ğunu en reel bir görüşle mey· 
dana çıkarıyorsa, Dil bayra
mının da yarın insanlığın bir
lik ve ilimsel bir bayramı ola
cağı mutlu luğunu öylece Türk 
u'usal ilminin sarsılmaz ve de
ğişmez kavuşuşu olarak ay• 
dınlatıyor. 

1936 Dil Bayramı, böyle bir 
yarının ilk ışıkl•rıdır. 

Çünküı: 

insanlığın ortak historya.ını 1 

dille, i üzerinde çok dikkate değer] 
müşahedeler olmuş ve ancak 
Türk dilinin klasik araştırma
lar arasındaki mevkii üzerinde 
durulmuştur. Bundan bir yıl 

evvel ( giineş • dil ) teorisi 
keşfolunmuştur. 

Bu keşif, bir meçhuller ve 
muadeleler yığını halinde ta 
asrımıza kadar yuvarlanıp ge
len lengüsitiği ilk defa müsbet 
esaslara bağlayan dil ilminin 

aen son ve en yeni ve en reel 
teorisi olmuştur. işte üçüncü 
dıl kurultayı bu ~ebeple y~lnız 
(güneş • dil) teorisi üzerince 
kısa bir çalışma ı apmıştır. 

iştirak eden yabancı dil bil
ginlerinin mıkdarına ve izhar 
ettikleri ilimsel kanaatlerine gö. 

re üçüncü dil kurultayı, yal
nız Türk dilinin ehemmiyeti 
üzerinde bir inkişaf temin et· 
miş olmakla kalmadı, bütün 
dünya kültür dillerinin lıir 

menşeden o 1duğu hakikatini ka
nunlarla isbat mevkiine geçti. 
Yarı milletlerarası i l ı msel ko-
misyon olan ve Üçüncü dil ku
rultayının rey ittifakile kuru
lan (Güneş· dil teorisi ve kar
şılaştırmalar komisyonu ) itti-

Yazan: Muzaffer Muhittin DALKILIÇ _ . 

ve milletlerin ortak dil men• 
şelerini, cemiyetlerin ortak 
mebde ve inkişafını ve yani 
insanlığın kültürel, soysal men• 
şe birliğini ilk defa bütün dün• 
ya ilmi önüne sarsılmaz pren· 
siplerle çıkaran bir ilim refor
mu historyasıdır. 

Türk dil çalışmaları çok kısa 
mazisine rağmen, bütün dün· 
yanın henüz ayak basmadığı 

en kuvvetli materyale dayana. 
rak büyük keşiflerle netice 
bulmuş oluyor. 

"Güneş,, in ilk insan idraki
nin inlicarına biricik kaynak 
olduğu kanunu bulunduktan 
sonradır ki, yıllarca üzerinde 
emek verilip ömür tüketilen 
dil ilmi birdenbire aydınlığa 

kavuştu. Dil ilmini girift bir 
muammalar yığını halinde bı
rakan meçhuller, muadeleler, 
anlaşılmaz ve complexe, çap
raşık tezahürler • Güneş. Dil " 
teorisinin prensipleri, kanun· 
ları karşısında açıldılar. 

Her milletin bir menşe ara. 
dığı dilinin soyu, dillerin soy
ları, Orta Asyanın ilk sahibi 
büyük Türk uluslarının dille
rinde ibulundu. 

Tarih çalışmaları ile elele 
yürüyen dil çalışmaları; dünya 
kuşatan medeniyetlerin, kültü. 
rün, kültür dili kaynaklarının 
Orta Asyanın en süperiyör 
race,ı(*) olan Türkün, Tütk ulus
larının medeniyet ve kültürün
de olduğunu, bütün dünya 
ilminin hayranlıkları önüne 
çıkardı. 

• - Irk 

haz ettiği snoel kararında Türk 
tezinin şümul ve kudretini 
tam bir ilim isbatile kabul ve 
tasdik etmiştir. 

Böylece Türk çalışmaları 
kısa bir tarih içinde bütün 
dün , a dil ilmine ve bununla 
ilgili ilimlere yeni bir ufuk aç. 
mış ve bu suretle teni bir ilim 
rekorunun müjdesini vermiştir. 

Bu dil bayramı, bu itibarla, 
tütün dünya ilminin müşterek 

davası haline gelen Türk tezi. 
nin, Türk ilim otoritesinin 
ilk muzafferiyetinin bir ifadesi 
halindedir. 

Türk dil inkılabının bu 
suretle dünya kuşatan bir 
mahiyet almış bulunması, bu 
dil bayramının ulusal heyeca
nını bir kat daha arttırmış 
bulunmaktadır. 

Büyük Ônder Atatürkün bu 
suretle ilim alanında bütün 
dünyaya da önderl ı k ettiğini 

gören biz cumhuriyet evlatları 
yalnız bir inkılabımızın hatırası 
olarak değil ilim dünyasındaki 
muzafferiyetimizin bir başlan
gıç historyası olarak ta bu 
bayramı candan kutlularız. 

- Açık Söz -

1 
Bu, doğumdan sonsuzluğa 

akıp giden historyanın yaradı· 
cısı Türkün dili, en büyük 
Türk Atatürkün eliyle, uyuştu· 
rulan ilmin fanatizmi elinden kur
tarılarak h'storyayı, kaybolmuş 
historyayı, dili, Dil ilmini, sos
yolojiyi ve insan ruhiyatını 

güneş gibi nurlandırdı. 

Klasik zihniyetçiler in yırtıp 
aşamadıkları müstebit metot
ları elinden kaç ilim; yeni ka· 
nunların synthetique ve ana
lity q~ e kudre'leri eline, po· 
zitif base' lata, scientifique 
metotlara, akademik tetkik ve 
müııakaşalara çıkarıldı. 

ilk insan idrakinin "Güneş., 
mebdei, insan ruhiyatının, zih· 
niyet tarihinin ve bilhassa 
sosyolojik nema ve inkişafın 
bugüne kadar kesimsiz tekli· 
mülünün bütün karanlık yol· 
!arını kanuıılarla izah imkan. 
!arını ele vermiş bulunmak-
tadır. 

Bu büyük keşif, bütün dünya 
ilmine yeni bir reform başara· 
cak ve ,.erinde sayan ılme; 

hızlı, canlı; ümitli ve feyizli 
bir dönüm tarihi açacaktır. 

Dinler, diller, milletler, efsa
neler, mukaddesler, işaretler, 
bayraklar ve yazılar hep bu 
base mihveri üzerinde bütün 
doğum ve olum sırlarını yeni 
ilmin, yeni ilimlerin ellerine bı-
rakacaktır. 

Aylardan beri verimlerini 
matbuatımızla, Tarih-dil ve 
coğrafiya Fakültesi yayımıyla 
ve nihayet Üçüncü Dil Kurul-
tayının çalışmalariyle müspet 
ve kesin olarak gördüğümüz 

•Güneş - Dil., teorisi yeni ilim
lerin doğumuna da yol açmış 
bulunuyor: 
1 - Dilin Teşekkül historyası 
ll - Paleo • linguistique 
il! - Zihniyetin tarihi tabiisi 
iV - Ambryo • sociologie 
V - Totem histor) ası 
VI - insan ruhiyatının Ref• 

lexe bazları üzerine teazzuv 
ve inkişaf histaryası 

Vll - Savtiyatın tarihi tabiisi 
VllI - Tarihin ( Neo. posi. 

tivisme) i 
Gibi yeni ilim kaynakları 

açacak bu Türk tezi, bu İti· 
barla yalnız Türk ulusunun 
değil bütün beşeriyetin üze
rinde ayni heyecanla, ayni 
hassasiyetle ve sevinçle top. 
!anacağı müşterek bir dava 
olacaktır. 

Biz dilciler, bu büyük ve 
evrensel verimler ., tadını, bay
ramını; Üçüncü 1 1 Kurulta· 
yının - yabancı r • bilgileriyle 
birlik çalışma ya an • "Güneşı 
- Dil Teorisi ve Karşılaştır· 
malar Komisyonu.nun sone! 
karariyle tatlık. 

Dil Kurulta.11ına Sovget dil 
bilginleri adına kol/ekti/ bir 
tezle çıkan Pr. Snmog/oviç ve 
Viyanalı Dr. Kıvergıç ve ni· 

1 

Çanakkaledeki karabelere, mezarlıklara gidip 
gelmek için kullanllacak iskeleler ve yollar 

Ankara 24 (A. A.) - 5 A· 
ğustas 1936 tarihli notasına 
ek olarak Hnr:ciye Vekaleti 
tarafından Ankhradeki ecnebi 
sefarethanelerine boğ azlar U• 

muml tabiri altında ifade edi
len Çanakkale boğazı. Marma· 
ra denizi ve Karadeniz boğa
zında tatbik ~dilecek yeni ah· 
kam hakkında aşağıdaki mü
temmim izahatı havi yeni bir 
nota tevdi etmiştir, 

KILAVUZ iSTASYONLAR 
5 Ağustos 1936 tar i hlı La· 

mimde kılavuzluk işleri için 
dört kılavuzluk istasyonun un 
yani Çanakkale Boğazında 
Morto ve Gelibolu ve Kara
deniz Boğazından Büyüklıman 
ve Haydarpaşa istasyonlarının 
ihdas edileceği bildirilmişti. Bu 
hususta yanlış anlaşmalara ma
hal bırakılmamak üzere ihda~ı 
tekarrür etmiş olan mezkür 
dört istasyonun henüı ifayı 

vazifeye başlamamış oldukla
rını bildirmek faydadan hali 
değildir. Mezkur dört istasyon 
ihdas olununcaya kadar bo· 
ğazlarda çoktanteri mevcut 
olup hali faaliyette bulunan 
kı lavuz istasyonları eskiden ol
duğu gibi işliyeceklerdir. 

Binaenaleyh ticaret gemileri 
evvelce olduğu gibi ihtiyari 
kılavuzluk için aşağıdaki kıla
vuzluk istasyonlarına müracaat 
edebılirler: 

Akdenizden Çanakkale bo. 
ğazına girmek için: Çanak
kale kılavuz istasyonu. 
KaradenizdenKaraden iz bo· 
ğazına girmek için: Tell ı· 

tabya -Rumeli kavak· kıla
vuz istasyonu. 
Marmaradan Kar ad en ize 
geçmek için: lstanbul limanı. 
BOGAZLAR MEMNU 

MINTAKASI 
Çanakkale boğazı: -·--...;.=---

Anadolda Karabiga kasabası 

haget-!ıalga/ı dilcile;.- adına 
ko//ektif bir tezle çıkan Dr. 
Ezio Barla/ini tamamt!n ve 
bütün dünya dillerini Sümer· 
ceye bağlayan Fransu: bilgini 
Hilaire de Barenton kısmen 

•Güneş-Dil" teorisinin pren
siplerinde ilimsel bir birlik ve 
inan bildirerek Türk ilminin 
bu dehase/ keşfi ö11ünde ilk 
iman edeiı klasikçiler oldular. 

Bunlar, yarın evrensel ve 
milletlerarası ilimsel bir kon
gre olacağı kuşku götürmi. 
yen Dördüncü Dil Kurultayı
nın bütün insanlığın birlık bay
ramı olacağınında ilk müjde
leridir. 

Gelecek Dil Bayramı ve 
bayramları böylece insanlığın 
ortak soysallığının, kültürü
nün ve ayrıca Türk ilim 
autoritesinin dünya kuşatan 
hakimiyetinin de maşer! yadı 

olacaktır. 

Çanakkale boğazı, Marmara denltl ve Karad~niz boğax1ndakl 
memnu mıntJkalarl röıterir harita 

garbindeki Karaburundan eski 
gayrı askeri mıntaka hududun
dan başlıyarak eski hududu 
takibeden ve Bayramiçin 14 
kilometre şimali garbisindeki 
Çeltik sınırından sonra Ezine 
şarkı ve Ayvalık garbı üze· 
rinden Sivr:ce burna kadar 
uzanan hattın garbı -bu hat 
dahildir.• 

RUMELi MINT AKASINDA: 
Şarköyün beş kilometre gar

bından Evreşe şimalinden, Yer. 
lisu cenubundan, lbrice burnu 
garbından Tuzlı gölüne kadar 
imtidat eden hattın • dahıl • 
cenubu. 

Marmaradaki Marmara, Pa. 
şalinıanı, Ekinlik, Avşar ve 
civaıındaki küçük adalar grupu 
ile Bozca ve lmroz adaları ve 
küçük Tavşan adaları grupu. 

KARADENiZ BOGAZI: 
Anadolu mıntakasında Servi 

burnu şimalinden yani gaz 
tank! rının bulunduğu yerin he· 
men şimal kenarından, Kara. 
kulak şimali, Ali Bahadır köyü 
dahil • Karaburun • dahil - hat
tının garbı. 

Rumeli mıntakasında: Yeni 
Mahallenin hemen şimal kena
rından Zekeriya Köyü, Kısır• 
ka a hattıdır ·bu hat dahildir. 

Çanakkale ve Gelibolu Ka
saba:arındaki sahili sıhhiye 

teşkilatına bağlı tahaffuzhane· 
!erin kendi hususi iskelesi ve 
bu tahaffuzhanelere g den yol. 

Ve Anadolukavağında Ma
nastır ağzındaki Sahil Sıhhiye 
teşkilfıtına bağlı tahaffuzhane. 
nin kendi hususi iskelesi ve 
yolu memnuiyetten müstesna
dırlar ve memnu mıntaka ah
kamına tabi değildirler, 

Çanakkale, Gelibolu ve ada
lardaki kasabalar gibi Bele
diye hudutları dahilinde evle
rin bnlunduğu mahaller memnu 
mıntaka haricinde kalacak ve 
oradaki ecnebilerin kanun 
dairesinde ikamet ve icrayı 

san'atine müsaade edilecektir. 
TROVAYOLU: 
Çanakkale trova harabeleri 

için ziyaret imkanını temin 

edecek yol bugünkü Çanak. 
kale· Sarıçal. trova yoludur, 
Ziyaretler gündüzün ve bu yol
dan temin edilecektir. 

MEZARLIKLAR 
Mezarlıklara giren memur

ların gidebilmesi ve gerekse 
münferit veya müçtemi bir 
halde ziyareti ·rin icrası için 
icabeden yolun ve iskelenin 
elyevm kullanılmakta olduğu 
gibi, seddülbahir mezarlıkları' 

için seddülbahir iskelesi, Ana. 

farta ve Arıburnu mezarlıkları 
için Kilya iskelesi ve Gelibolu 
iskelesi ile bu iskelelerden 
mezarlıklara giden yollardır. 

Mersin 
Adana 
Telefonu 

Mersin (Açık Söz) - Bu yıl 

Mersin ile Adana arasında 

otomatik telefon tesisatına 
başlanacaktır. Buralarda yapı-

lacak telefon merkez binalan 
projesi hazırlanmış olduğundan 
yakında inşalarına başlana

caktır. 

----o'----
Adanada bir kız 
sanat mektebi 

açıhyor 
Adana, (Açık Söz) - Ada. 

nada bir kız sanat mektebi 
açılacaktır. Maarif Vekaleti 

mektebin muaU:mlerioden bir 

kısmını tayin etmiştir. Beyoğlu 

kız sar.at mektebi nakış mu· 

allimi Ferhande, şehrimizde 

yeni açılacak kız sanat mek· 
tebi çamaşır ve nakış muaf. 

limliğine, lstanbul akşam kız 
sanat mektebi moda stajyeri 

Nimet, moda ve çiçek muaJ. 
liml i ğine, lstanbul kız sana~ 
mektebi biçki ve dikiş muaı; 
limi Memika, biçki ve dikiş' 

muallimliğine tayin edilmişler.' 
dir. 
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'--------···- M ·ı ıi bir_ ~det?iyat parlak merasimle diploma verildi Elaziz Halkevi Yaratabılır mıyız? 
Hergün üç yüz yurddaşın ziyaret 

ettiği sıcak bir yuva 
Elaziz (Açık Söz) - Elaziz 

Halkcvi, bundan evvelki ya
zımııda izahına çalıştığımız 

veçhile yalnız keyfiyet nokta. 
sından değil, kemmiyet cihe· 
tinden de muvaffak olmuş ör
nek bir müessesedir. Her gün 
asgari üç yüz yurddaşın ziya
ret ettiği bu sıcak ve ülkü. 
süne varmış yuvanın son za. 
manlara aid çalışmalarından 

bazılarının hulasası, iddiamızı 
ispata tamamile kafidir. 

DiL, EDEBiYAT ve TARiH 
Mahalli tarih ve coğrafya 

üzerinde incelemelerde bulu
nan komite günlük çalışmala
rından başka Elazizin (Tunceli 
dahil ) dört bine yakın köyü
nün adlarının Türkçe oluşunda 
şüphe ettiği için mukabillerini 
bularak hazırlamış ve kitabın 
neşri, vaki tetkikat dolayısile 
gecikmiştir. 

Şubenin bu yıl Elazize ait 
her çeşit malumatı muhtevi 
olmak üzere bir broşür ha
zırlaması mütesavverdir. 

KÖYCÜLÜK VE iÇTiMAi 

YARDIM: Mesailerini birleş. 
tiren bu iki şube 115 köyü 
gezerek 2861 sıtmalıyı muayene 
ve on üç kilo kinin dağıtmış, 1129 
göz, 1200 muhtelif ve 115 trahum 
hastalıklısını muayene ve te
davi etmiştir. Geçen kış toplu 
olarak gelen ve havanın şid
deti yüzünden iskanları derhal 
mümkün olamıyan beşyüz 
ai;eli bir göçmen kafilesi ara· 
sında hastalığın zuhuruna 
mani olmak mai<3adile kendi. 
!erine ücretli iki doktor ayrıl
dığı gibi hastalananları tedavi 
için dir dispanser de açılmıştır. 

Bu hareketin başında bulu
nan llbayın sayın refikası 
Bayan Mukaddes Gür, halk
tan, esnaf ve tüccardan eski 
ve yeni fakat temiz eşya top
lamış, 237 kişiye yün kazak 
ve 1352 kişiye elbise; fanila ve 
ayakkabı temin ederek dağıt
mıştır. 

Ayrıca 232 aileye birer et
lik koyun verilmiş, 2350 mek
tep çocuğu mua} ene edilerek 
sıhhi durumları velilerine bil· 
dirilmiştir. 

GÜZEL SANATLAR: Son 
bir sene içinde 96 konser ver
miş, ve müzik kolu her akşam 
faaliyette bulunmuştur. 

Yüz kadar türkü bir kitap 
halinde bastırılmak üzere no
taya alınmıştır. Kolun orkestra 
ve bando teşk i latı pek mü
kemmel olup faaliyetinden bü
tün halk istifade görmektedir. 

TEMSiL : Bilhasse bu kolun 
oynadığl müsbet rol çok mü
himdir. 

Bu komitenin verdi!ti tem
sillere halk fazla raıtbet gös
termektedir. 935 de on iki 

devrim piyes verilmiş ve üc
retle tutulan Ertuğrul Sadettin 
heyeti her gece halka parasız 
oyunlar vermekte bulunmuş· 
tur. Ayrıca Halkevi ve bele· 
diye sinemalarında faydalı fi· 
!imler parasız ve diğerleri on 
kuruş mukabilinde gösteril
mektedir. 

Komitenin temsil salon ve 
sahnesi oldukça noksansızdır. 
HAien üyeler Diyarbekir, Mar. 
din, Urfa, Ayın ta b ve Malat-

yada temsiOer vermek üzere 
seyahate çıkmış bulunmaktadır. 

KÜTÜPHANE VE YA YlM: 
Keyfiyet itibarile pe!< mükem
mel ve modern olan kütüp
hanenin kitap sayısı dört bin'. 
dir. Türkiyemizde çıkan yevmı 
gazetelerle mecmualar buraya 
her gün muntazaman gelir ve 
okuma odasını günde asgari 
otuz kişi ziyaret eyler. 935 
senesinde kütüphaneden isti
fade edenlerin sayısı 5525 
kişidir. 

Komite allan adlı bir mec
mua çıkarmaktadır Halkevi ve 
şehir albümleri lsanbulda tab
ettirilmiştir. Büyük hoparlörle 
altıdan sekiz buçuıta kadar 
radyo neşriyatı yapılmaktadır. 

KURSLAR: Açılan A. der
sahanesine 200 ve B. derhane· 
sine 45 vatandaş devam ede
rek diploma almışlardır. 

935 de Fransızca ve riyazi 
yeden ikmala kalan yüz iki 
talebe için kurshr açılmış \'e 
bütünleme sınavında müdavim· 
]erden hepsi sınıfı geçmişlerdir. 

Fransızca kursundan her 
istekli müstefit olmaktadır. 

SPOR : Cirit, güreş, futbol, 
eskrim ve boks üzerinde çalı
şıyor. Fazla rağbet gören cirit 
her pazar günü birden dörde 
kadar kynanır. Futbolcülerimiz 
komşu vilavet ve kazalarla 
daimi temastadırlar. 

MÜZE VE SERGi: Bir sıhhi 
müze kurmayı kararlaştıran 

şube 50 molaj getirtmiş ve 
yetmişini de celbetmek üzere 
bulunmu~tur. Bu molAjlar bil· 
hassa frengi, belsoğukluğu 
ve trahom hastalıklarına ait 
ve bunların muhtelif salatını 
göstermektedir. 

Birde il milzesi hazırlanmak
tadır. Mahsulat ve maarlinle 
tari!:i kıymeti haiz bulunan 
asar burada toplanacaktır. 
Bakır madeninde son zaman· 
!arda ele geçirilen ve bir bu

çuk kilo 11kletinde bulunan 
Selçukilere ve Osmanlı hüku
metine aid paralar müzeye 
naklolunmuştur. 

Orta mekteple ilk okulların 
resim ve el işi sergileri burada 
açılmış ve biçki, dikiş yurtla
rına ait büyük sergiler fazla 
alaka nyandırmıştır. 

Halkevinin önemli muvaffa
kıyetlerinden birisi de çarşaf 
ve peçeyi kaldırması olmuştur. 
Bu gayri sıhhi örtüler Elazızde 
resmi emir ve nizamlar!> değil 
Halk evinin pek nafiz faaliyeti 
ve ahalide temin eyledi!ti iti. 
mat neticesi kaldırılmıştır. 

Bunlar son zamanlarda ya· 
pılıp hatırımızda kalan çalış· 
maların pek muhtasar bir hü
lassasıdır. Evin bütün çalışma
larını bu sutunlarda anlatmak 
asla mümkün olmaz. Çünkü, 
bu himmet ve gayretler sayıl. 
makla b:tmiyecek kadar faz. 
ladır. 

Son olarak şunu kaydetmek 
isterim ki; ilbay Tevfik Gürün 
muvaffak bir eseri olan Elaziz 
Halkevi, keyfiyet ve kemmiyet 
itibarile çok ileri gitmiş ve 
örnek tutulmasında fayda olan 
duygulu bir kültür kaynağıdır. 

••* 
Zabıta romanı: 43 

Altı El Ateş 
- Doıtrul on yedi yaşın- ı 

daki Kinsman zengin ve muk

tedir Takerin büyük bir sefa. 
Jet içinde bulunan kendi a')e. 

sine pekala yardım edebilace
ıtini ve bu suretle annesini de 

ölümden kurtarmış olacağını 

nasıl deş'ıp durmaz ve bunun 

acısını çıkarmak istemezdi. 

Ben şimdi Kinsman'ın Takeri 

niçin ötdürdüıtünü daha iyi 
anlıyorum. 

- HattA annesi 
ııltı sene sonra bile? 

öldükten 

- Hattft bir asır geçse di 

bile .. annesinin soiı dakikada 

Kinsman'ın kafasında derin bir 
iz bırakmıştı. 

Yazan : R11fus Klng 

Taraçaya birdenbire serialik 
çöktü. 

Mis Vinteston titireyerek 

ayağa kalktı. Valkur'un çizdii!'i 

resim, bu müdhiş terajadenin 
son perdesi 

rılmış siyah 

benzeyordu. 

üzerinden kaldı· 

krep perdeye 

Mis Vinteston bundan sonra 

hayatta kalanları düşündü. 

Erika, Filip gözlerinde can

landı ve artık devameden ta-

bii ve hadisesiz hayattan çok 

memnundu. Ölüme rağmen, 
bütün ıztıraplara raıtmen yine 

yaşamıya ihtiyaç vardı. 

Mis Vinleston sanki soıtuk 
bir rüzgAr çıkmış gibi, yeni· 

Vala Nurettin diyor ki: 
• Milli edip ., denen tip artık devresini geçirdi, 
bizde zuhur edemez; çünkü ••• 

Anketi yapan : Nusret Safa COŞKUN 
Dilencinin biri gayet yük· 

sek bir evin kapısını çalmış, 
en üst kattan bir pencere açı
larak bir baş: 

- Ne istiyorsun diye sor
muş. 

Dilenci - Liit!en demiş bir 
dakika aşağı teşrif eder misi
niz? 

En üst kattaki, yüksekten 
aşaıtıdakinin ne biçim nesne 
olduğunu pek göremedi!ti için 
merak ederek ta aşağı kadar 
inmiş, kapıyı açıp ne istedi
ğinisormuş. 

O.fenci bunun üzerine boy· 
nunu bükerek: 

- Allah rizası için on para 
veriniz; çoluğum, çocuıtum aç, 
diye bizde her dilencinin ağ
zından ayni kelimeler ,.e ayni 
tonla çıkan bu klasik feryat. 
nameyi gevelemeğe başlayınca, 
kırk elli ayak merdiveni boş 
yere indiğini anlayıp kafasın

daki hiddet makine daire
sinin pistonları şakakarlma 

doğru işlemeğe başlamış, fa. 
kat hiç bozuntuya vermemiş: 

- Benimle beraber gel diye 
herifi arkasına takarak en üst 
kata kadar çıkardıktan sonra: 

- Allah versin demiş. 
Bu muameleden şaşıran 

dilenci: 
- Beyim bunu aşağıda 

iken söyliyemez miydin? de· 
yince: 

Ev sahibi: 
- Be allahın budalası, sen 

de şu on parayı ben yukarda 
iken istiyemez miydin ? ceva
bını vermiş. 

• ... ıı;: 

HABER gazetesinin yazı 
işleri odasının kapısına geldi. 
ğim zaman gözüme büyük 
punto harflerle dizilmiş koca
man bir ilan ilişti: 

(içeri girmek yasak· 
tır, görüşmek iste
diğiniz şahsı dı· 
şarı çağırınız 1) 

Kapının tokmaıtına giden e
lim yerine avdet elti. irkildim; 
şimdi VAia Nurettin 'i ça!tıra

cağım, üslad masasından kal
kacak, kalemini bırakacak, bel
ki de yakaladığı mevzuu kaçı· 
racak, kimdir bu diye dışarı 

gelecek, bir de bakacak kar
şısında ben • 

- Hayrola? diye soracak .. 
Anket için geldiğimi söyle

yince iş zamanı bunun sıra31 
mı diye yüzüme hiddelli bid· 
detli bakacak ve belki de be
ni savacak. Fılan lalan.. Bu 
(cak) !arın ardı, arkası kesil· 
miyecek, onun için kısa kese. 
yim. 

HulAsa, biz bir mülakat ya
pacağız, belki d~ dilenci ile 
ev sahibi vaziyetine düşeceğiz 
ve üstadın masasına kadar 
gittikten sonra bir: 

- Allah versin kabilinden, 
başka bir vakte talik edil
mek mecburiyetinde kalacağız. 
Düşünüyorum. Bu herhalde 

gazeteciler için, meslekdaşlar 
için olmasa gerek. Vala Nu
rettin Ankara caddesinde ki
barlı!tıle meşhur bir zattır. 
Umarım ki, korktuıtuma uğra
mam. 

den titredi. Halbuki en ufak 

bir rüzgar bile yoktu. Hava 
eskisi gibi durgundu. 

Valkur'a dedi ki: 

- Artık içeriye girelim. 

• *. 
içeriye girdiler. Valkur bu 

müdhiş hadisede üzerine aldı

ğı vazifenin artık bitmiş oldu
ğuna kani olarak, Mis Vinteş. 

tondan müsaade istedi. 

- Evet, kabus geçti Val

kurl benim bu münasebetle 

sevindi!tim bir nokta varsa, 
o da ailemizin sizin gibi kıy

metli dostu tanımış ve kazan
mış olmasıdır. 

Valkur ziyaretlerini eksik et

miyecejtini vadederek çıkti. 

Açtım kapıyı, girdim içeri .• 
üstat masasının başında o giin· 
kü Haberi okuyor. Başını kal
dırdı. Beni görünce herzaman
ki karakteri•tik gülüşile, gü
lüşün karakteristik olduğunu 
da senden işittik demeyin, 
çünkü üstadın yüzüne baş

ka bir sevimlilik veren çene
sinin teşekkülatı gülüşüne de 
bir başka mana ve şekil ver. 
mekledir. 

- Buyurun dedi, Vala Nu
rettin · oturmaz mısınız? .. Bir 
masan;n başına otururken bir
denbire sukutu hayale uğrat
mamak düşünccsile anket için 
gelcliğ'imi hemen ila\e ettim. 

- Beni, dedi, bu işten is
tisna etseniz olmaz mı ? ... 

- Bu istisnaya sebep yok 
değil mi ? ... Siz de bu husus
taki fikirlerinizi lutfederseniz .. 

Pişkin ve zeki bir gazeteci 
olan muhatabım bir anket mu
harririnin karşısına oturduktan 
sonra elinden pek kurtuluş 

olmıyacağını kestirmiş bulun
malı ki mukavemetsiz bir tes
limiyetle kendisini sandalyesi
ne bıraktı ,.e önüne sürdüğüm 
sual listemi tetkik, başlad • . 

Zile bastı , gelen hademeye 
benim için bir çay söyledik
ten sonra telif eserleri kadar 
azalmıy" başlayan saçlarını 

elile arkaya iterek cevaplarına 
başladı: 

-" Mil.i edebiyat., diye ta
mamile muayyen bir şey oldtı· 
ğuna kani değilim. Çünkü, 
Maksim Gorkinin romanları 

ve tiyatroları, sosyalist tema
yüllü olmak a beraber, nasıl 
mükemmel bır Rus edebiyatı 

ise, komünist Barbüs nasıl 

Fransızsa, bizde milli edebiya. 
tın dışına atılmak istenen 
Nazım Hikmet te birçok eser
lerinde o derece mükemmel 
milli edebiyat nilmuneleri 
vermiştir sanıyorum. 

Mevzuların hamasl filan 
olmasını milli edebiyatın şart· 
!arından sayıyorlarsa, ben 
bu fikirde de!'rilim 

Kafkasyayı anlatan, hatta 
Şeyh Şamilin Ruslarla nasıl 

kahramanca dövüştü!tünü tas
vir eden Rus eserleri vardır. 

Bunların muharrirlerine "Dagıs
tanın milll üdebası. denmiyor. 
Yine Rus edibi deniyor. Demek 
ki, mesele mevzuda değildir. 

Aksi takdirde Türklere dair 
bir mükemmel eser yazanın 

pasportuna bakmak lazım 
olurdu. Şayet bizim tebeadan 
ise mi lli edip, başka tebeadan
sa dahi müsteşrik! 

Gerçi mazlum milletlerin 
esaretten kurtulma mücadele
sini yapan, halkçılık gayesi 
uğrunda çarpışan, ediplere de 
"milli., lekabını takmak öte
denberi adet olmuştur. 

Mesela bizde Namık Kemal 
Sultan Hamit devri, Mehmet 
Emin de yabancı dıl nüfuzları 
aleyhinde döıtüşmüştür. Biri 
zindanları, öteki de tezyifleri 
istihkar etmiştir. Biz de bunlara 
kısmen •1milli şair,, adını ver.-

rini yummazdan evvel otomo
bilde kendisine doıtru silah 
çeken adamı t11nımıştıl Kins
man 1 

* • • 
Nevyork 2abitesi altüst ol

du. Büsbütün bambaşka, yep
yeni bir mesele ortaya çık
mıştı. Valkur bu suretle öldü

rülen kıymetli emniyet memur
larının altıncısı idi. Bundan 
evvelki beş mes'elede de kü. 
çük Kinsman'ın parmağı oy
namıştı. 

Fakat Klasman keşif yapı. 
lırken, batan yatın enkazı ya. 
nında kendisini öldürmemiş 
miydi '.' Hayır 1 Kinsman mo
törde dalgıç Stumf'un yerinde 
mışıl mışıl uyuyordu ve Stumf 
bu şeytani mRhlukun Valkur' 
dan evvel öbür dünyaya gön-iki dakika sonra, sokağın 

köşesinde altı el silah patladı. 

Valkur'un yere yıkıldığı ve bir 

otomobilin de sür'atle geçip 

gittiği görüldü, Valkur gözle-

derdiği zavallılardan biriydi. 

[ BiTTi] 

(Yarın bu stünlarda dalıa 
çok meraklı yeni bir roman 
başlıyor.) 

Ordumuza 
tebrik 

katılacak olan erleri candan 
muvaf f akigetler dileriz eder, 

Diploma merasiminde orgeneral Fahreddin ve bütün 
büyük askerlerimiz, vali haz•r bulundular 

Dün Harp Akademisinde 
diploma dağıtıldı. Orgene
ral Fabrettin, Ali Sait, 
Korgenerallerden Fahrettin, 
Cemil Cahil, Salih, Tüm
generallerden Muzaffer, lb
rahim Lutli ve mütekait 
Generallerden Pertev, z.ki, 
Kadri, Fuat, Tevfik, Salih, 
Salim, Halil, Şevki ve Va1i 
Üstündağ bu merasimde 
bulunuyordu. 
istiklal marşından sonra 
Orgeneral Fahrettin, Kur. 
may, sübayları birer birer 
çağırarak diplomaları verdi 
ve: 
"- Hepinizi tebrik ederim 
arkadaşlar, vatan hizme
tinde muvaflak olmanızı 

dilerim,, dedi. Bunu akadc· 
mi müdürü tümgeneral Ali 
Fuadın gerek askerlik ter
biyesi bakımından ve ge• 
rekse edebi kıymet bakı
mından pek yüksek ve tam 
bir sanat yüksekliği göste• 
ren nutkunu dinledik. Is· 
tanbula şimdi en yüyük 
irfan müessesesi ve en bü~ 
yük asker ocaıtı olarak 
Harp Akademisi şeref ver
mektedir. Harp Akademi· 
sine Harbiyelilerin sevgi. 
lerimı katıyor ve muvaffa
kıyetler dileyoruz.] 

St.:UM CAViT 
General Ali F uadın pek gü

zel olan nutku yalnız ordu 
mensuplarını değil, bütün Tılrk 
gençliğini kıymetli öğütler!le 
yakmrfan ulqkadar eden yuk
sek bir edebi kıymettir. Bu 
güzel nutku, hulıisa etmeğe 

kıyamıyarak, olduğu gibi neş
rediyoru-z: 

Genç kurmaylara 
nutuk 

Harp Akademisinde çetin 
tahsilinizi bitirip kurmay sta
jına layık olarak diploma 
aldınız. 

Deniz Harp Akademisinin 
7. sınıfı; Kara Harp Akademi-

dlk. Eakat t eynelmilel edebi
yatta klase olmadıkları için, 
bunlarda isimlerini tam manasi· 
le hakketmemişlerdir. Bizi diğer 
milletlerin malüm milli edip
leri gibi temsil edememişlerdir. 

Bundln sonra bu tarz bir 
"milli edibnin zuhurunu da bek .. 
leyemeyiz. Milli kurtuluş hare. 
kelimiz başarılmıştır ; onu 
ıerenniim eden bir tarih yazı
cısı, bir tarihçi edip vaziyetin
de bulunacaktır. Di!ter mil et
lerin maruf milli edipleri gibi 
"mücadele etmek, yeni milli 
ideal aşılamak., vasıfları onlar
da bolunmıy4caktır. Çünkü 
bıınları ediplerden başkaları 

yapmıştır. Edipler geç kalmış· 
!ardır! 

• • • 
Varmak istediğim netice şu

dur: Devresini mahsul verme
den geçirdik; "milli edip,. de
nen tip bizde artık çıkmaz 
sanıyorum. Lakin, Türklerin 
hayatını, zihniyetini anlatan 
ediplerimiz elbette çıkacaklar 
ve bunlar diğer milletleriııkiler 
arasında tasnif olacaklardır. 

Lakin, Olimpiyatlara giden 
sporcularımız nasıl rokipleri
nin rekorlarını tetkik ediyor ve 
çalışma şekillerini öğrenip ona 
göre davranıyorlarsa, bizde de 
öyle yapılmak lazımdır : Grek 
!atin kültürile mücehhez olmak, 
bütün şaheserleri okumuş ol
mak; bu irfanı tercüme bir 
edebiyat yolile mektepler va
sıtasile yeni nesli arasında ta
mim elmek ... ancak bu ölçüleri 
aldıktan sonra ki, beynelmilel 
edebiyat ailesine bizim edebi. 
yattan da mümessiller girer. 

• • • 
Ben kendi hesabıma edebi

yat ailesine bir damad olarak 
girmek için bile çok zaman 
beklemek lazımgeldi!tine ka
niim .. 

Çünkü biz iyi işin kırk gün
de ve kırk senede çıktığına 
inanan zihniyette kimseleriz. 

Nusret Safa Çoskun 
llllt1111111UHlll11111111111lllHUIUllllllUIUllllllltltrllllllU 

YARIN: 
Sadrl Ertem 'in cevabını 

oknyacaksımz. 
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sinin 18. sınıfı; Yüksek Leva
zım Okulunun 9 sınıfı diploma 
almıştır. Sizinle deniz kurmay 
subaylarımız (24) oluyor. Harp 
Akademisinden çıkanlar (526) 
ye Yiiksek Levazım Okulun
dan çıkanlar da (139) oluyor. 

Ordu, Harp Akademisinden 
diploma alan subaylarına gü
venebilir. 

Harp Akademisi süel gü zi· 
delere sağlam kültür; salim 
düşünüş kudreti; en zor du
rumlarda ( doğru) yu bulmak 
kudreti; değişen her durum 
karşısında çabuk ve yeni 
karar vermek kudreti ver
mekle memleketin selame
tine hizmet etmiştir. 

Son yirmi beş yılın harple
rindeki ordu komutanlarının 
hemen hepsi; kolordu komu. 
tanlarının çoğu; tümen komu

tanlarının yarısından fazlası 

Kurmay mektebinden çıktılar. 

Harp Akademisi yalnız bü
yük komutanların fikir terbi· 
yesine hizmet etmekle iftihar 
etmez; komutanlığın en kıy

metli yardımcıları olan kurmay 
subaylarını yetiştirmekle öğü
nür. 

Hem çok çalışkan, zeki, 
teşebbüslü; hem manevi itaate 
hürmetkar; komutanlmna ve 
kıtaata sadık Türk kurmay 
subayları bütün harplerde emir 
ve komutanın fedakAr ve 
anonim hadimleri olmayı bil
mi;lerdir. Birçoğu ya kurmay 
ödevlerinde yahut filen kıt'a 
başlarında fedakarlık borçla
rını kanlarile ödemişlerdir. 

Rürk kurmayının adı, geçen 
asrın ve 20 asrın Türk harp 
tarihinde solmıyan harflerle 
yazılıdır. 

Siz harbi sevk ve idare ede
cek güzide sınıfa giriyorsunuz. 

Sizin için emel; Kurmay Mek 
tebinden çıkan büyük Komu
tanlara; Mareşala; ismet in· 
önüne layık olmaktır. 

Hizmetleri ve Jiyakatleri!e 
mesleğin zirvelerine yükselen: 
muharebeleri karptarihini süs
leyen biiyük komulanlaromız. 
Ordunun vicdanı; sevku idare 

(Doctrine) !erimizin ilham kay
nağı olan; kurmay fazilet ve 
vasıflarının şahıslanmışı olan 
Maraşal. 

Kurmay subay, komutan, Mu
rnlfer serdar, muzaffer diplo
mat, hükumet reisi; sivil ve 
siiel vasılları kemalin aynı de· 
recesinde olan; bütün tekamül 
ve inkişafların sabit mihrakı 

ismet lnönü, 
işte önümüzde açılan ufukta 

sizin istikamet nokta! ırınız. 
Arkadaşlar. Kurmaydan gü. 

zel san 'at yoktur. Kurmay, 
bütün san'atlerin en seyyali, 
en $an'atkaranesidir. Bütün 
varlıi!'ınızı bu mesleğe vererek 
ve onu bü tü enerjinizle seve
rek mu vaflak olacaksınız. 

San'atimizin adı ( sevk ve 
idare) dir. Sevk ve idare, man
tı!tın ezeli kanunlarına tabidir. 
Ve san'atimizin esas vasfı (iyi 
düşiinmek) dir; en karışık du. 
rumları bile doğru; açık görüş 
ile aydınlatmak; vak'aların ka
rışıklığına vuzuh serpmektir. 
Sade ve basit düşünmektir. 

iyi yapmak için iyi düşün· 
melidir. 
Sevk ve idare san'ati, sun'ilik 
kabul etmez. Her sun'! tedbir 
intikam alır. 

(Düşünmeği Öğretmek) Aka. 
demi tedrisatının özüdür. 

Zeka, ilham, irade, azim, he
yecan güzeldirler. Fakat sev. 
kulceyşte; tabiyede ilhamlara 
- bu ilhamlar çok güzel, 
halta dahiyane bile olsalar -
tabi olmak; yahut arzu ve duy
gulara müstenit fikirlere - bu 
likirler hatta çok kudretli bile 
olsa - dayanmak tehlikelidir. 
Parlak zeka değil, derin zeka 
yani derin görüş lazımdır. 

Kurmay subay; düşünüşünde 
okadar sistematik olmalıdır ki 
mantık yolunu, sabit fikirlere 

!,lıt111111111111111111111111111111111111111111111ırrıı1111111111uu111111 

iBu seneki 
IMezunlar 
~ Kara Harp Akademisirdn ;=; 

= 1936 mezunları 

1 l· Piyade binbaşı Bekir 

~ Fahri, 3 • Muhabere yüzbaşı 
~ Kenan, 4. Topçu yüzbaşı lh. 
~ san Güney, 5·Piyade yüzbaşı 
~ Kamil Güray, 6-l•tihkam yüz
~ başı Salih Zeki Uzsan, 7. 
~ Topçu yüzbaşı Nejat, 8 • Pi
~ yade yüzbaşı Celal Rifat, 9-
~ Riyade yüzbaşı Münür Aral, ~= 
~ 10 • Piyade yüzbaşı lsmail 
~ Hakkı, 11-Topçu yüzbaşı Ce· 
§ mal Als"ncak, 12 • Topçu 
§ yüzbaşı Pertev, 13 - Topçu 
' ğ yüzbaşı Ali Riza Topçuoğlu, 
~ 14 • Topçu yüzbaşı Sabahi 
~ Aytöre, 15 • Topçu yüzbaşı 
§ Tahsin Berkman, 16 • Ha va 
~ yüzbaşı Seyli Turagay, 17 • 
~ Piyade yüzbaşı Süleyman Şe
§ fik !iter, 18 • Topçu yüzbaşı 
§ Ziya, 19- Süvari yüzbaşı Ke
~ mal Ergenekon, 20 - Topçu 
~ yüzbaşı Ihsan, 21 - Piyade 
~ yüzbaşı Muhiddin Okyavuz, 
~ 22-Havıı yüzbaşı Eşeref Gök- ğ= 
~ el. 23- Topçu yüzbaşı lsmail ~ 
§ Aakkı Kurtböke, 24 • Topçu ~ 
~ yüzbaşı Nureddin Alpkartal, ·=:~= 
§ 25 • Topçu tcıtmen Abidin 
·§ Tüzel, 26· Topçu teğmen Sa- = 

I ~ lahaddin Yurdasin, 27-Topçu-= ~~:_ 
~ teğmen Fikret Esen, 28-Top. 

: ~ çu teğmen Salahaddin Kara- ~= 

~ ğ tamu, 29-Süvari teıtmen Avni:=:~======:~ ~ Okyay, 30 • Topçu teğmen 
~ Tevf k Doi!'antan, 31- Harita 
~ te!tmen Bürhaneddin Alpkan, 
§ 32-Piyade teğmen Cemal Ak. 
~ bay, 33. Piyade teğmen Hi- ~ 

~ Deniz Harp Akademisinin 
ğ 936 mezunları 

I ~ Deniz gü,·erte b.inba~ı Ke. 
~ mal Bozkurt, Denız guverte 
~ yüzbaşı Zeki Özak, Deni~ 
~ güverte yüzbaşı Emin llker, 
§ Deniz güverte yüzbaşı Safi.=~ 
§ Ertürk, Deniz güverte yüz· : 

J ~ başı Sadık Ozcebe, De.niz ~-====~-== 
~ güverte yüzbaşı Sermet Gok-
§ deniz, Deniz güverte yüzbaşı 

1

§ Hikmet Ilgaz. : 

~ Yüs. Lv. Okulıı 936 yılı ~===-
~ mezunla,., 

§ Kolçak, 3 • Lv. Yzb. Refik 
~ Süden, 4 • Lv. Yzb. Etem 
§Yavuz, 5. Lv. Yzb. Mahmut 
~ Nedim U usoy, 6 • Lv. Yzb. 

· ~ Hikmet Birol, 7 - Lv. Yzb. 
~ Eınin Tuncar, 8 • Lv. Yzb. 
§ Ahmet Adnan Şensoy, 9. Lv. 
~ Yzb. Asım Küpgöl, 10 • Lv. 
~ Tgm. Muzaffer Yener, 11 • 
§ Lv. Tgm. Mükerrem Borla-
§ çina, 12 • Lv. Tgm. Cevat ~-=.= 
~ Ôney, 13 - Lv. Tgm. KAmil 
~ Turhan Ôzkan, 14 - Lv. Tgm. ~-= 
~ Celal Yücel, 15 - Lv. Tgm. 
§ Ahmet Fazıl Fırat, 16 • Lv. 
~ Tgm. Yusuf Cahit Ôzaksun. ~ 
= 1 iıııı111111111ıııııııııtııun11111111111111111111111ıu11111ruu~ 

ve hislere tabi olmıyarak, 

fikri inzibat içinde, son mer
halesine kadar takip edebil
sin. Karakteri, sinirleri hesa
bın dikte ettiğini yapacak ka
dar kuvvetli olsun. 

Klavzeviçin dedi!ti gibi kuv· 
vetli ruh, yalnız kuvvetli he
yecanlara, yalnız büyük ham
lelere müstait olan ruh dejtil
dir. Kuvvetli ruh, o ruhtur ki 
en şiddetli heyecanlarda bile sü· 

kı1net ve muvazenesini muhafaza 
etsin. içindeki yangınlara, fır. 
imalara raıtmen, muhakemesi, 
fırtınalı denizdeki geminin pus· 
la ibresi gibi; şaşmaksızın; 
doğru yolu göstersin. 

Klavzeviçin bu sözü, kurmay 
subayın tasviridir. Kurmay SU· 

bay en buhranlı durumlarda 
bile dalgalı denizde kaya gibi 
metin olmalıdır. , 

(Sistematik düşünüş) duru. 
mun bütün icaplarını, bütün 
ihtimalleri tartarak olgunlaş

mış muhakeme demektir. Kur• 
mayın sistematik düşünüşii; 

(Devamı var) 

Jı 



26 EylOI AÇIK SÖZ- 7 

Gazet~~~h!~.936 ta· l'"--__ Oe_v_let_De_m_ir_yo_lla_rı_ve _L_im_a_nl_ar_ı __ lş_le_tm __ e_U_. _l_da_re_si_İ'a_nl_ar_ı ___ I 
rihli nushasının 7 iuci say• 

fa 3 üncü sütununda çıkan 
Emniyet sandığı ile Hüsa• 

mettin ve Şafiyeye ait Üs• 
küdarda f,elimiyede Daya• 

hatun mahallesindeki evin 
açık arttırma ilanında ölü 

Hüsamettin olduğu halde 

sehven Şafire denilmiş ol· 

duğundan tashih olunur. 26 Eyhil 

Yemek 
CUMARTE. <öl 

Balık mevsimindeyiz. Lüfer 
ızkarası bugünün en lezzetli 
balık yemeğidir. Balııtı temiz-

Geçen haftaki Bul
macamızn halli 

"SERÇE" 
idi. Kazananların listesi 6 ncı 

say famızdadır. 

Yeni Bulrnaca 
Bu haftaki bulmaca şudur : 

Ben, a, a, e, ı, dl, 
der, den, ki, miş, 
muş, dan, vur, gi, 
ta; der, pi, bal, yat, 
bul, ac, ev, ağ, ken, 
dim, gur, lar, de, du, 
sap, ol, rinc. 

I _;;_....::::;:___..:;::::.:..;.;... ............ ..., 

l lstanbul komutanlığı ı : 
Satınalma Komisyonu hanları • 

İstanbul Komutanlığı bir-leyip ızgara- ~ 
da ve harlı . ., 
ateşte pişire- ff'f/ I 
cekainiz. Ze~- ~ 1 

Yukarıdaki ı: arışık heceleri 
o suretle tanzim edeceksiniz 
ki, iki ata •öıü meydana 
çıksın. 

likleri için 1917 liralı!:: 
pillvlık pirinç vermel:i ta· 

ahlıüt eden üstenci namı 

hesabına 10000 kilo pilav
lık pirinç 2· 10-936 cuma 

günü saat 16 da İstanbul 
Komutanlığı Sattnalma ko

misyonu tarafından plzar• 

lık la satın alınacıktır. l\I U• 

ham men tutarı 2500 lira
dır. ilk teminatı 188 liradır. 
Şartnamesi komisyonda gö

rülebilir. İsteklilerin komis
yona gelmeleri. (1306) 

tinya~ı ve lı-

monla biraz da maydanoz ve 
tuzla ~ğulmuş soğa~la. birlik
te yenilmesi pek nefıstır. 

e Yog-urtlu patlıcan kızart
ması sonbaharın son yemeği 
sayıhbilir. YoJ!'urt sarmısaklı 
olursa hem daha çok işliha 

verir hem de hazma yardım • eder. . . e Makarnayı pişireccğı~ız 

tepsiye biraz yag". ~oyunuz. 
Sonra, iki yufka serınıT.. Yuf
kaya yarım yumurtanın sarı

sını seriniz. Makarnaları en 
kalın numarasından olarnk bu 
yumurtah • yufkanın üzerine 
koyunuz. Arasına da. bolca 
yumurtalı beyaz peynır ser
piniz. Tepsinin altına koydu
ğunuz şekilde üzerine de yu
murtalı yufkadan örtünüz ve 
fırına gönderiniz. 

il RADYO il 

Kazananlar ara~ında cuma 
günü kur'a çekeceğiz. 

HE.DIYE.LE.RIMIZ 

Birinciye on plak ile bir 
gramofon, ikinciye gazetemi
zin bir senelik abonesi, üçün
cüye bir fotoğraf makinesi 
hediye edilecektir. 
B~ kişiye bozukpara çan

tası, beş kişiye kartpostal al
bümü, kırk kişiye muhtelif he
diyeler. 

ır~==============·, 

Bulmaca 
kuponu 

26 Eylül - 2 8. 7, ş. 
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Geçen haftak 

Bulmaca 
Geçen haftaki bulmacamızın 

* * * 
1stan bul Komutanlığı teç-

hizat anbarında mevcut bu· 

lunan bakır kapları cilalat· 
tı lacağından ihalesi 2· 10-936 
Cuma günü saat 15 de açık 

ISTANBUL RADYOSU halli "SERÇE.,. idi. 

eksiltme ile yapılacaktır. 

~I uhammen tutarı 441 lira 

83 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonumuzda görülebi· 

26 E.ylu: 936 Cumartesi Birinci hediyemiz olan bi- 'lir. isteklilerin 33 lira 14 ku· 
Öğle neşriyatı: sik/eli: Şiş:ide Necla apart-

manında 3 numarada Ferruh 
Saat 12,30: Plakla Türk mu- kazandı. 

ruşl uk ilk teminat makbuzu 
ile ihale günü vaktı muay• 
yeninde Fındıklıda komu· 
tanlık satınalma koınisyo• 

nnna gelmeleri. (1307) 

sikisi, 12,50: Havadis, 13,05: p. 
M h ikinci hediyemi, olan /oto~-

ldkla hafif müzik, 13.25: u • raf mukinesinl : Kadıköyünde 
telif plak neşriyatı. Ş'fa sokağında 12 numarada 
Akşam neşriyatı : Mahir Şaşmaz kazandı. 
18: Dördüncü Dil Bayramı Gazetemizin bir senelik abo- Istanhul Yedinci İcra 

programı, 18,30: Çay saati: Dans nesinı : Uşakta istasyon cad
musikisi, 19: Ambasadorden ı desinde 125 numarada Nemika 

· 20 Ihsan kazaııdı. 

J\femurluğundan: Bir borç
tan dolayı mahcuz olup pl· 
raya çevrilmesine karar ve· 

rilen 3 adet karyola O · a 

takımı, bir halı, muhtelif 
boy ve cins masalar, kırıs· 
tal aynalı Gardörop, Eta

juler ve dolap sair ev eşya· 
sı 29-9-36 Salı günii sa
at 9dan 10na kadar TAK· 
SİM AYAZPAŞA l\IEZAR
LIK SOI~AK 21 sayılı 

apartmanın 8. ci dairesi 

önünde hazır bulunacak 
memur tarafından açık art• 
tırma ile satılacaı;ı iliin 
olunur. 

naklen variyete muziğı, : 
Ved:a Rıza ve arkadaşları ta- DIGER HEDiYE 
rafından Türk musikisi, 20,30: KAZANANLAR: 
Münir Nurettin ve arkadaşla
rı tarafından Türk musikisi, 
'..11: Plakla sololır, 21,30: Or
kestra, 22,30: Ajans haberleri. 

BÜKREŞ 

6,30: Sat.ah neşriyatı, 13,30 - 15: 
Haberler, pli.le, 19: Askeri bando, 
20: Ko:ıfcrans, 20.20: Meşhur scs
Jcrln p1ikları, 20.5S : Aktüalltc, 

21: Konuşmalar, 21.15: Caz.bant. 
22:30: Haberler, 22.45: Dans muıi· 
klslnakl~ 23."5: Almanca· Fran
aı:ı:ca haberler, 24: Plik.. 

BUDAPE.ŞTE. 

Sirkecide Şark Demiryol
' larında Ahmed Şahin, Ankara 

1 
Yenişehir Erdoğan sokak No. 
33 Melahat, Bandırma Askeri 
Kaymakam mütekaidi Şevke
tin eşi ikbal. Kızıltoprak is-
tasyon caddesi No. 51 '2 Cev
det, ayni caddede 30 numara
da Doktor Nuri Ziya eşi Hu
riye Aruntan, Konya Çifte. 
merdiven M. Basralı sokağı 

No. 1 Ziya Aksun, Çorlu is
tasyonu Müdürünün kızı Ner
min Ôztürk, Fatih caddesinde 

ıs,45, SeaU fillm musıkisl, ı9.45: N'>. 85 Şadiye Neylüfer Sözen, 
Beşiktaşta Muradiye maha le- ----Radyo sellmları, 20.20: Radyo sa• . 

lon orkestrası; 21: Konferr.na, sinde Dergah sokağında No, Istanbul Asliye İkinci 
21 .40: Haberler; 22: Orkestra, 22, 15 ismet Arısal. Ticaret Mahkemesinden : 

20: Çigan mualklıi, 22.40: Cazbant. ! lstanbul Levazım 1 Davacı Madam Maryam 
VARŞOVA 1 Süzmeciyan ile dava olu. 

• 18: Sesll filim muılkisi, 19: Kon- Amirliği satınalma nan Yeni postahane karşı· 
ferans, 1~.10: Konutaıalar; 22: Leh K Jı 1 

omiıyonu an arı sında Erzurum hanında 4 şarkıları; 22,30: Vtlnadan nakli, :...------------
23: Spor, 2J.15: Senfonlk konıer: İstanbul Levazım amirli- No. lu yazıhanede Tıiccar 
~4: Dan• plAkıarı. 1 Onnik Süzmeciyan arasın• ğine bağ ı müesseseler için 
~ 26000 Kilo yaş ıizüm 29- daki alac3k davasının mu. 
19: Almanca neşriyat, 20,15: lıakemesi icrası sırasın ia. 

Stu .. dyo opereti, 2!,45: "Minare Eylul-1936 Salt günfı saat 
D.ıva olunan Onnik Süz-göıgeslnde., adlı neşriyat, 23,lS: 14 de Tophanede s,ttnal· 

Plak·, net'ell hafta aonu musikisi. k · d meciyan adresinin meçhuli-ma onıısyouun a p1zarlık· 
BE.LGRAT la alınacaktır. yetine binaen iki ay nıüd-
18,50: Plilk, 19.20: Trlyo konser, Tahmin bedeli beher ki· detle ilanen gıyap karart 

20.30: Miltt neşriyat; 21: Operet tebligine ve muhakemenin 
!osu 13 kuruştur. İlk te• piyesi; 23: Son haberler. 16.12-936 tarihine müsadif 

lll lll i min~tı 253 lira 50 kuruş· Çarşamba günü saat 13 e 
Taksim Bahçesinde .f tur. Şartnamesi Komisyon• bırakılmasına karar veril· 

HALK OPERET 1 da görülebilir. !steklilerin uıiştir. Keyfiyet tebliğ ma• 
Bu akşam 21,45 te belli saatte Komisyona gel• kamına kaim olmak üzere 

K ı R K Y 1 L D A B 1 R meleri. (134) (1640) ilan olunur. 
Operet 3 perde 1 tablo 

Pazartesi Kadıköy Süreyyada 

KIRK YILDA BiR 

Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk mahkemesinden: 

Pangaltı hamam Feriköy 

Eşref sokak 7 numaralı 
evde oturmakta iken 26-8· 

936 tarihinde ölen Tatyos 
Rifkının terekesine mahke• 
111ece el konıılmuştur. İ!An 
gününden başlamak üzere 
alıtcak verecek ve sair su• 
retle alakadarların Bir ay 

mirasctların üç ay içinde 
Beyoğlu dördüncü sulh 

lı.ukuk mahkemesine baş vur
maları müddetinde baş vur• 
mayanlarlhakkında kanunu 

medeninin 561, 569 uncu 
maddeleri hükümleri tatbik 
edileceği ilan ol nnur. 

. ---
lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

lımirde yaptırılacak olan altı yapı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur, Keşif bedeli 17452 lira 14 kuruş olup ilk temi

natı 1309 liradır. Keşifoame ve resimlerini 87 kuruı mukabi· 

!inde M. M. VekAleti Satınalma Komisyonundan alınabilir. 
lhaleol 8 B. Teşrin 936 perıenbe gilnü saat lS dedir. Eksilt· 

meye gireceklerin 2490 oayıh kanunun 2, 3 üncü maddelerin. 
do lıtooilen belgelerle Bayındırlık Bakaolıj'ından alacakları 
fenni ehliyetname idari ıartoamede behemehal verllmeıl mec· 

buri olan veoaikle birlikte teklif ve teminat mektuplarını 
ihale oaatinden en geç bir saat evveline kadar Ankarada M. 

M. Vekaleti Satınalma Komiıyonuna vermeleri. "325., "1494. 
• * • 

10728 kilo kuru ıoğanın pazarlık ıuretile münakasası 
8/Birinciteşrin/936 Perşembe günü saat 15 de Çatalcada Tü· 
men Satınalma Komisyonunda olacaktır. Şartnameıi parn11z 
olarak horgün görülebilir. lık teminatı 20 lira 11 kuruştur, 
Muhammen tutarı 268 lira 12 kuruştur. isteklilerin ilk temi• 

nat makbuzlarile birlikte ve vakti muayyen de Çatalcada Tüm 
Satınalma Komisyonuna müracaatları. "341.. "1644.. 

Görülen lüzum üzerine Devlet Demiryolları hesabına Avru
pa ya gerek hohşule ve gerekse teknikuma tahsile gönderilecek 
talebe için evvelce ilan edilen kayıt müddeti 28 - 9 - 936 

tarihine kadar temdit edilmiştir. 
Devlet Demiryolları 

zere Avrupaya Hohşule 

ait müsabaka şartları : 

1 - Türk olmak. 

hesaoına Cer Mühendisi yetişmek ii
tahsiline gönderilecek beş talebeye 

• 

2-Yaşı on sekizden küçük ve yirmi beşden büyük olmamak. 

3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadı-
ğına ve memleketin her hangi bir tarafında çalışmağa mü

sait bulunduğuna dair Devlet Demiryollarının " Ankara " 

"Haydarpaşa., "Eskişehir,, "lzmir., ve "Adana.daki Sıhhi he· 
yetinden veya Deylet Demiryollarına kabul olunacak memur

larda bulunması lazımgelen sıhhi şartları gösterir matbu sıhhi 
rapor muhteviyatına uygun olarak "tam teşkilatlı bir hasta· 
haneden., alınmış sıhhat raporu ile anlaşılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mektep'erden müsaba
kaya girmek isteyenler mekteplerinden bir guna ilişikleri ol
madığına dair vesika gösterm~k. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitme~ine mani 
olmadığına dair alakadar Askerlik Şubesinden ,· esikayı haiz 
olmak lazımdır. 

6 - Talipler 28·9·936 tarihine kadar istida ile lstanbul 
Mühendis l 'fektebi Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - lst daya bağlanması laıımgelen vesika: 

A • Nu! ı s kağıdı veya musaddak bir sureti. 

B - Gör:üğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite ve Lt!e 

şahadetnamesi, 

C - Hüsnühal vesikası "en son mektebin vereceği hüsnü
hal varakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve aynı 

zamanda mahalli polis dairesinden birer hüsnühal varakası 

alınacaktır. 

D- 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 

E. - Aşı şahadetnamesi 

F - 3,4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 

H - Babasının adı nedir? Nerede olduğu, sağ ise şimdiki 

ölmüş ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedır? Ve 
nerede çalışmıştır? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek 

veya mu'.!luriyetiııden önce daha ntrelerde ne gibi işlerde ve 
ne vakitler bulundu? füınları gösterir bir tercümeihal varakası. 

8 - Müsabaka imtihanı tersimi Hendese, tahlili riyaziye, 

tahlili makine, Resim hattı, Fizik, Kimya ve Türkçeden ola
caktır. Bu derslerin şümulü Mühendis Mektebi üçüncü sınıfına 

kadar olan programlara göredir. 

9 - Müsabaka imtihanı : 

1-10·936 Perşembe günü : 

2-10-936 Cuma gü::ti: 

3-10-936 Cumartesi günü: 

saat 9-12 Tersimi Hendese 

» 14-17 Fizik, Kimya 

.. 
" 

" 

9·12 Resmi hattı 

13-17 Tahlili Riyaziye 

Tahlili makine 

9· 12Türkçe,Almanca. 

10 - imtihanda aynı derecede not a1a~lardan lisan bilen

ler tercih edilir. 

11 - Müsabaka imtihanında kazanan taliple~ ATrupadaki 

tahsillerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında 

Devlet Demiryolları idaresinin istiyeceğ'i şekilde taahhütname 1 

vereceklerdir. 

' 

hal varakası ile o tarihten sonra çalı tı~ı yerlerden ve aynı 
zamanda mahalll polis da"resinden alınacaktır . ., 

D - 4 X 6,5 büyüklüğürıde 6 fotoğraf. 
E. - Aşı şahadetnamesi 
F - 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 
H - Babasının adı ? Nerede do!rdug-u? Sağ ise şimdiki, öl-

müş ise ö!meden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? ve 

nerelerde çalışmıştır ? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek 

veya memuriyetinden önce daha nerelerde, ne gibi işlerde, ne 

vaki tlet bulundu ? Bunları gösterir bir ebeveyn tercümeihal 
varakası. 

8 - Müsabaka imtihanı Lise!erde temamen okunan hesap, 
hendese, cebir, müsellesat, kimya, fizik ve türkçeden yapıla
caktır. 

9 - Müsabaka imtihanı : 

5-10-936 Pazar .esi günü: 

o-1o.936 Salı günü: 

saat 9-İ2 Kimya, 

• 13-17 He•ap, 

fizik 
Cebir 

• 9-12 Türkçe, Almanca 

• 13-17 Hendese, Müsel
lesat. 

10 - imtihanda aynı derecede not alanlardan lisan bilen· 
ler tercih edilir. 

11 - imtihanda muvaffak olanlar Avrupada Teknikum 
tahsili görmeden evvel Dev!et Demiryolları Eskişehir at~lye

sinde 6 ay staj göreceklerdir. 

12 - Eskişehir atelycsindcki staj müddeti zarfında staji-
yerlere iki buçuk lira yevmiye verilecektir. 

13 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler, Avrupadaki 
tuhsillerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkın

da Devlet Demiryolları idaresinin isteyeceği şekilde taahhül· 
name vereceklerd:r. 

14 - Tah•il planı: Altı ay Eskişehir atelyesinde staj, bir 

buçuk sene Avrupada idarenin göstereceği fabrikalarda staj 
ve lisan öğrenilmesi, iki buçuk sene de idarenin göstereceği 

leknikumlarda beş Sömest '. rlik makine şubesini ikmal ve diploma 
alınmasıdır. 

15 - Avrupadaki tah~il şeraiti veıa diğer hususat hakkın
da Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve işletme Mü
dürlüklerinden ve Mühendis Mek!ebi müdürlüğünden isteyenler 
tafsilatı lazıme alabilir. (946) (1372). 

rTskeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
l_satınalma komisyonu llAnları 

19·10-936 gününde ihale edilece~i 1, 3, 5, 7 • Eylul 
936 giinlü Gaze elerde ilan edilen dört kalem saç, elektrolit 

v~ Fosforlu Eakırlarla Tutyaya aid il5.nın hükmü yok• 
tur. "1379• 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
6. cı Keşide 1 1 - Birinciteşrin - 936 dadır. 

12 - Tahsil planı: Avrupada idarenin göstereceği fabri-

~~:i~di~a~~ni:ent:y~~aje;:c:;ıi ~~~!:~e~~:ıı:daaki~: ~:~:s~;;;~i~ 1 Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Sömestirlik tahsili ikmal ve 6 ay zarfında imtihan vererek Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000 
diploma almaktır. 12.000. 10.000 liralık ikramiye-

13 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat hak- !erle ( 50.000) liralık iki adet 
kında Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve işletme 1 mükafat Vardır ... 
Müdürlüklerinden ve Mühendis Mektebi Müdürlüğünden istiyen- h---------------··-------· 
ler tafsilatı lazıma alabilirler. 

Devlet Demiryolları tarafından Cer kısmında çalıştırılmak 

üzere Avrupaya teknikum tahsili için gönderilecek "20., lale
beye aid müsabaka şeraiti : 

ı - Türk olmak. 

2 - Yaşı on sekizden küçük ve yirmi beşten büyük 
olmamak • 

3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadı
ğına ve memleketin herhangi bir tarafında çalışmağa müsait 
bulunduğuna dair Devlet Demiryollarının "Ankara. •Haydar
paşa,,. "Eskişehir., 0 lzmir., ve "Adana., daki sıhhi heyetinden 

veya Devlet Demiryollarına kabul olunacak memurlarda bu 

lunması lazımgelen sıhhi şartları gösterir matbu sıhhi rapor 

muhteviyatına uygun olarak " tam teşkilatlı bir hastahaneden. 
alınmış sıhhat raporu ile anlaşılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsaba

kaya girmek isteyenler mekteplerinden bir güna ilişikleri ol
madığına dair vesika göstereceklerdir. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani 
olmadığına dair alakadar Askerlik Şubesinden vesikayı haiz 1 

olmak. 

6 - Talipler 28·9.936 tarihine kadar istida ile lstanbul 
Mühendis Mektebi MüdıirlüğüQe müracaat edeceklerdir. 

7 - lstidaya bağlanması lazımgelen vesaik: 

A • Nüfus kagıdı veya musaddak bir sureti. 

B • Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite. 

C • Hüsnühal varakası " en son mekteLin vereceği hüsnü-

-
lstanbul Belediyesi ilanları l • I 

İstanbul 25 inci mektebin tamiri 

Salkımsöğütte Hüdavend'gar cad. 

desinde Hüseyin Çelebi camii mi· 

~~i i~ teminatı 

631,48 48 

naresinin yol üzerinden yıkılıp 

içeriye yeniden yapılması 799,25 59,94 
Yukarda keşif bedelleri yazılı mahaller tamir ettiril, 

mek üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuş ihale gü• 
nünde giren bulunmadığındn eksiltme 1-10-936 Perşembe 
gününe uzadılmıştır. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülür. (BJ. işler için fen vesika şarttır.) 
İstekliler kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen 
teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı' 
günde saat 14 de Daimi Encümende hulunmalıdır. 

• •• 
(1) (1654) 

Senelik muhammen kirası 120 lira olan Büyükadada 
Çankaya caddesinde eski belediye dairesi müştemilatın • 
dan 4 odalı bir hela sarnıç ve mutbaklı ev teslim tari· 
h:nden İtibaren 937 senesi mayısı sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere açık arttırmaya kanulmuştur. Şartnamesi 
Levazım Müdıirlüğünde görülür istekli olanlar 9 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 1·10-936 

Perşembe günü saat 14 de Levazım Encümeninde bulun• 
malıdır. (B) (1345) 
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1936 - 937 N o R V E ç 
baş mahsul MORİNA BALIKY AGI 

Halis Morina balığının ciğerlf'rinden çıkarılmıştır. " içmesi kolay ve nefistir, mideyi bozmaz. Gayet temiz ve mu:ıkkam ve yeni Hasan markalı 
şişelerde satılır. Taklitlerinden sakınınız. 1/4 litre 40, 1/2 litreliK 100 kuruştur. Hasan deposu: lstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLİGİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri - Her eczanede arayınız. Poıta Kutuıu 125S 

Sizde 
İŞ 

Banka
sından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

KUMBARA DESTEKTİR 
Beyoğlu Kadastro 

Direktörlüğünden: 
Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinin Kadastıosu bıtmiştir. Bıı 

mahalleye aid Kadastro Kayıtiariyle harçları ve pl<inları Beyoğ• 

lunJa Bekfır sokagında 14 No. lu b·n~daki Ka•lastro dairesine 
asılmıştır. 

Al:ikalıların bu kayıt ve planları tetkik ederek bir itirazları 

varsa İki ay içinde Kadastro Kom"syonuna müracaatları ilan 
olunur. (1623) 

Belediye Sular İdaresinden: 
Ana galeride hasıl olan çatlakların onarılması için 28 Eylül 

936 Pazartesi ve ertesi Salı günleri Taksim sularının"kesilmesine 
mecburiyet elverdiği Sayın halka itizarla bildirilir. (1605) 

İstanbul Üçüncü Mıntaka Kadastro 
Müdürlüğünden: 

40 lira ücretli daktiloluk .için 
müsabaka imtihahı yapılacaktır. 

müsbite ile müracaatları. (1629) 

Ltanbul altıncı icra memur· 

1 uğundan: Bir alacağın temini \ 

için haczedilip paraya çevrilme• 

si ne karar verilen ev eşyası lıir 
kısmı Beyoğlu İstiklal caddesi 

479·481 No. 1ı Beyker mobilya 
mağa;asında 1-10·36 tarihinde 
perşembe gün 16,30 saat ve 

diğer kısmı Beşiktaş Spor cad· 
desi 92 N o. lı apartmanın birinci 
kat 28-9· 36 tarihine pazartesi 

güne 16,30 saat birinci açık 

arttırma ile satılacağı ilan olunur. 

30·9· 1!:136 günü ö;;leden sonra 
İsteklilerin ellerindeki evrakı 

ANKARA 
Mekteplileri ne 

Kitap ve defterleri
nizi en iyi şeraitte Ma
arif vekaleti karşısında 
AKSA kitap evinden 
tedarik edebilirsiniz.İz
dihama mahal kalma
mak üzere şimdiden 
kitaplarınızı alınız. Te
lefon 3377 

işte bu en ufak fark 
Krem Perlev'ın faikiı etini si· 
ze anJ.tabilir. Çünkü : Krem 
Pertev: Her hangi bir tesa
düfün veya mahiyeti meç· 
hul bir ke~fin neticesi deki!· 
dir. Krem Pertev çok ÇAiı· 

şılmış ve çok tecrübelerden 
sonra kibar mahafile takdim 
edilmiş yegane Krem olup 
başlıca fevaidi : Cilddeki 
mesamatı yumuşatarak ka· 
patır. Bu suretle bu mesa· 
matı harici tesirattaır muha· 
faza ederek cildin pürüzle· 
rini defeder. C.lcli besler ve 
bu suretle gençlik ve teraveti 
temin eder. 
Cildde şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bir tabaka yapar ki 
yazın sıcağın, kışın sogu~un 

tahribatına mani olur. 

ZA YI - İıtanbul ithalat Güm· 
rüjj'ünde 28"375 numaralı beyanna. 
aıe ile muamelesi yapılan eşyayı 
aid almıf olduğum 389911 numara 
n 5·6·936 tırihll makbu• kaybol· 
mu,tur. 

Yenisini çıkaracıjj'ımdan hük· 
mü olmadıjj'ı ilin olunur. 

Leon Behmolraa 

Zührevi ve cilt hastalıklan 
•• 

or. Hayri Omer 
Ô t 1 eden sonra Beyoklu 

Akacaıni karşısında No. 313 
Tel, 43586 

1 

İSTiKLAL LiSESi 
DİREKTÖRLÜGÜNDEN: 

1 - ilk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebılir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya l• sdikn1me ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe 

alınacaıtından okula girmek istiyenlerin biran evvel müracaatleri tavsiye olunur. 
4 - lstiyenlere kayid şartlarını bildiren tarifııame gönderilir. 

Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasında, Telefon: 22534 

Denizyolları·ı
1

İstanbul Üniversitesi . Arttırma ve 
İş LE TM Es ı .Eksiltme ve pazarlık Komisyonundan: 

Acenteleri: Karaköy· Köp· 
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 
- Han Tel: 22740 -

Trabzon pos
taları 

Pazar 12 de Salı, Per• 
şembe 15 de 

lzmir sür'at pos

1 - Fen Faküitesi L~boratuvarlarına alınacık muhammen 

bedeli 7059,55 lira tutan tıbbi eczı 28·9·636 Pazartesi saat 15 de 

Üniversite Rektörlüğünde kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur 

2 - Şartname, Liste hergün Rektörliıkte görülebilir. 1Iuvak

kat teminat 498 liradır. İstekliler kamıni vesikalarla teklif mektup· 

!arını ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde rektörlüğe ver. 

miş olmalıdırlar. •1193• 

tası 
Cumartesi 15 de 

Mersinpostaları 
Salı, Perşembe 1 O da 

ılTEFRIŞAT MESELEsı 
ıl kalkarlar. 

Diğer postalar 
·Cumartesi, Çar· 
şamba 18 de. 

-Pazar, Salı, 
Perşembe, 
9.30 da 

Mudanya •Her gün 8.30 
da 

Bartın 

İzmit 

Bandırma • Pazartesi, Sa• 
lı, Çarşam ha, 
Perşembe, Cu. 
martesi 20 de. 

Karabiga•Salı, Cuma 19 
da 

Ayvalık -Salı 19 da, 
Cuma 17 de 
"Salı günü kal• 

kacak p osta gi· 
diş ve dönüşte 
Lfı pseki ve İm· 
roza da ugraya. 
caktır. 

Trabzon ve Mersin 
Postalarına kalkış günle-
ri dik alınmaz. •16H9• -- -'----· 

eden UzücO meselenın 

halli için yegAne 
çare •••••• 

Beyojj'lu (1) ci ıulh hukuk hl· 
kimlijfinden: 

AYukat Militlyaıli Mayidl tara. 
fından Galatada Zülfüaruz ıokakın• 
da 15 ıayıda matbaacı Edvar! Da· 
koı Ye Feriköyde Baruthane cad· 
desinde 35 sayılı evde oturan 
Sabri Dino aleyhlerine açılan kira 
bedeli tahsili danıının 19·9·936 
muhakeme celıeılnde dan edilen 
Sabri Oino mahkemeye gelmemif 
olma11ndan hakkında gıyap kararı 
ittihaz olunarak dav3c1nın mahke• 
meye verditi kontratodakl imzası· 
nı inklrı halinde iıtiktabıaın ya· 
pılması için mahkemeye gdmeıine 
ye gelmeyecok oluna iıtik!lptan 
çekinmit ıayılacakına dair muma• 
ileyh Sabri Dinoya muameleli gı• 
yap kararının yirmi bet gün müd. 
detle llin•n teblijj'ine karar veril• 
mit oldujj'undan muhakeme günü 
olan 22·10·936 Perıembe ıut 10,30 

da müddeoleyh Sabri Dinonun biıut 
nya bllnkiie mahkemede bulun• 
madıjj'ı takdirde bilcümle vakıaları 
kabul 're ikrar etmlı addolunaeajj'ı 
tebllt makamına kaim olmak üze· 
re iıbu muameleli gıyap kararı 

ranta il• illa olunur. (25872) 

Güoüo meaeleıidir, AparttmAnıaız iç:io ar•dığ'ınız bütün trfriıat le• 

nıımını ancak; Beyotlunda Tokatlıyan kar,uında 

"'"''~'"~ .!, ••~•a;o~•nk - 1 
PERDELER, STORLAR, MARKIZETLER, MUŞAMBA, LINOLEOM ve 

oaireyi kat'iyyen rekabet kabul etmez fiatlerle temin ed•cekıiniz. 

,-
Yüksek Mühendis Mektebi 

Direktörlüğünden: 
1 - Kayıt müddeti 28 Eylıll 1936 akşamına kadar uzatılmıştır. 
2 - Bu yıl okulumuza alınacak talebenin sayısı tasarlarıan 

kerteyi aştığı için bu husustaki talimatnamtye göre aşağıda yazılı 
dersleden bir müsabaka sınavı yapılacaktır. 

1 - 29 Eylı'.ıl Salı: Riyaziye (Hendese, Cebir, Müsellesat) 
2 - 30 • Çarş:ınba: Fizik; Kimya. Öj!"leden sonra: Türk• 

çe (saat 14) de başlar. 

Sınavlar sabah taw saat 9 da başlar. Yazılanların bu saatte el· 
lerin::!eki karnelerle hnzır bulunmaları bil::!irilir. (1244) 

Sultanahmet üçüncü sulh 
hukuk mahkemesinden: Anado
lu Kontuvarı limited şirketi ve
kili ?\Iercan tarafından Yani 
İzidoridis Tanaş Cipus ve tütün 
gümrüğü 1'1 numarada Yani 
Boyacis arasında 268 lira 54 
kuruşun tahsiline dair cereyan 
eden muhakeme duruşmasında 
müddeialeyhlerden Boyacis'in 
ikametgfıhının meçhul bulunma· 

sına binaen ilanen yapılan teb
liğata rağmen muhakeme günü 
olan 16-7-936 ve 21·9·936 ta• 
rihlerinde de mahkemeye gel· 
memiş ve vekil dahi gönderme
miş olduğundan muameleli gıyap 
kararının tebli~ine ve muhake· 
menin 6·10-936 tarihine müsa• 
dif salı günü saat on dörJe tali· 
kine mahkemece karar verilm'ş 
olduğundan tarihi i!anfan iti
baren beş gün zarfında ıtıraz 

edilmediği ve yevm ve vakti 
mezkılrda mahkemeye gelinme. 
diği takdirde gıyaben hüküm ve 
karar verileleği ilanen tebliğ 

ol un ur. 

lstanbul Dördüncü İcra Memur
lujj'undaa: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi· 
ne karar verilen matbaa ve değ'ir• 

men ma kinelerile dinamo ye mo• 
tor 4 silindirlik tulumba mu mo· 
tor makinaları, Rende, fırıldok, 

dilgi, makinalarile motor ve dina• 
mo nam eşya IRr peşin para ve a .. 
çık arttırma ile birinci arttırma 

tarihi olan 30·9·936 Çarfanıba gÜ· 

nil oaat 10 da yıpılacajj'ı ve satıl· 

madığı takdirde ikinci arttırma 

10· 10-936 Cumarteal günü ıaat 10 

da Gılata'da Şair Ziya pafa cad· 
deainde 33/35 No. lu atölyede ıatı· 

lacajj'ındaıı talip olanların mahal• 
linde haıır bulunac.k memura mü· 
racut eylemeleri ilin olunur. 

(25060) 

1.ıanlul Asliye I:irinci Hukuk 
Hakimliğinden: 

Recep Hu'.üsi ve Neıib•, Celi', 
Hüsevin Zeki, Nadire vekilleri Ah· 
met Lütfü tarafındao Çakmakç .. 
!arda Bilvük yeni handa alt katta 
12 No. da Pareih Çil oğlu aleyhine 
Panih Çıl oğlunun lstanbul Beıinci 
Noterliğlnrlen tanzim kılınmı' olan 
bir kıt'a ıenetle Büyük yeni hanın 
alt katınc'a kiin 39 No. lu odanın 
liç bi11e itibarile iki hi11eaini Rt
C•p Huluıi ve Mehmet Salihe bin 
Tiirk liruı mukabilinde aatarak 
bedeli olan bin lirayı temamen 
aldığ'ına ve 27 Temmuz 931 tari· 
hinden itibaren bir ay içinde tak· 
rir verecejj'ini taahhüt eylem it o • 
masına rağmen takriri nrmemit 
ve bio lirayı da iade etmekten 
imtina eylemiı olmakla mezkur biı 

liranın tahsili hakkınca açılan 36/ 
650 No. 'u davada arzuhal suretinin 
Çil ojj'luna ııönderildiğ'i halde ika· 
metgihı bazıraaınıo ıııeçhul olduğu 

terhile iade edilmit olma11na meb. 
ni H. Ur M. K. nunun 141 inci 
maddesine tevfikan arzuhıl ıuretı. 
nln M. aleyhe yirmi gün milddetle 
ilanen tebliğine ve muhakemenin 
2-12-936 ıaat 14 talikine karar 
nrildiğinden M. aleyh Çıl oğlu 

mezlıLıt müddet içinde arzuhıle 

cevap vermediği ve tayin edilen 
günde mıhkemeye bizzat gelmedi· 
ti veya bir vekil göndermediki 
takdirde hakkında gıyaben malıke· 
menin yapılacağı dava arzuhali ve 
davetiyenin tebliıtl makamına kaim 
olmak üzere ilan oluunr. (25863) 

G•ip - lstanbul giri• gümrük 
direktörlüğünce 1·11·935 tarih ve 
11184 numaralı beyanname ile mu• 
ameleıi yapılarak alınan 2-11-35 
tarih ve 344101 numaralı depozito 
makbuzunu zayi ettik. Yeniıi alı. 
nacağından gaip makbuzun hükmü 
yoktur, 

Sevi Biraderler ve Şürekası 

Sahibi ve mum! neşriyatı idare 
eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet BENiCE 

Ba.,ltlıtı ger : Matbaa/ Ebıizziga 
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