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Par is 
den 

muhabirimiz
gelen mektup 

[T inci saya/dan devam} 

!er, muhtel,f ıekillerde telkin· 
!erde bulunmuşlar ve beğen· 
medikleri tarafları da açıkca 
ortaya kovmuşlardı, 

Bu münasebetle, maliye ko
mitesi reisinin Dayras isminde 
bir müfettiş ve Milletler Ce
miyeti katibinin de eski mes
Jekdaşlarından Avenol olduıtu· 
nu h&tırlamalıdır. 

Fransız hükumeti ile Cenev- 1 

redeki rr.ali komite mütehas
sıslarının fikirleri arasındaki 

benzcyişe ve telabuka gelince; 
bu nokta üzerinde duralım. 

Beynelmilel fiyatların düzel· 
tilmesi lüzumu hakkında, iklı· 

sat komitesi son raporunda 
Millet'er Cemiı eti a•amblesin· 
de Von Ze elandın nutkundan 
şu parçayı zikrediyordu : 

"Beynelmilel iktuadl müna
sebetlerin salAh manzarası iyi 
dcğıldir. Daha iyi olabilirdi. 
Olmalıdır ve olacaktırda. An
cak bunun için, kimseyi haki· 
ki fedaktırlıklara sevketmiyen, 
binnisle kolay mahiyetle t,azı 
ajüstmanların tahakkuk etliril
ıne.i lazımdır . ., 

Komite biraz ileride kendi 
fikrini koyarak şunları söy· 
liiyor : 

" Beynelmilel mübadeleyi 
canlandırmak için, muhleiif 
memleketler gruplarının fiyat 
seviyeleri arasındaki çukurları 
doldurmak icap eder. 

DiQ'er taraftan Mıller cemiyeti 
umun. i katibi Avenol da fÖY· 
le bir "not., neşrediyordu: 

"Fiyat seviyeleri ve maliyet 
fiyall•rı arasındaki aykırılık 
dünyanın bu günkü muvaze· 
nes;zliğinin en mühimi değilse 
en mühim'erinden biridir .• 

Hulassa mali komitenin de 
neş· r elmiş olduıtu raporda 
ileri sürdüğü fikirler iktısat 

komitesinin ileri sürmüş oldu
ğu fikirlere tamamen tetabuk 
elmekted:r. 

BEYNELMiLEL FIY ATLARIN 
TEVZii 

Fransa hükümetinin beyne!. 
mılel tiatların tevzini meselesi 
hakkındaki kanali milli iktisat 
nazırı Spinu bir beyanatında 
bütün salahiyetle anlatmıştı. 

Bu beyanatında demişti ki : 

•Bundan sonra bizi alaka· 
dar ettiği kadar diğer mele· 
kelleri alakadar edecek yeni 
tedbirler de alacağız. Bu led
bırler, beynelmilel fiyat mu· 
vazenesini yeniden tesise ve 
har,cl · mübadeleleri uyandır

mağa matuf olacaktır. Biz bu 
hususta uhdemize düşecek bü· 
tün teşebbüslerden çekinmi· 
yeccğiz. 

Arlık dünya fiatlarının mu
vatenesi eski haline getirilmeli 
\'C harici mübadüere başlan• 

ması lemin olunmalıdır. ,. 
Fakat Spinas bu muvazene

nin nasıl tees•Üs edebileceğini 
anlatmamıştı. Ôyle olmakla 
beraber, Paris borsa mehafili 
pek iyi biliyor ki, Lon Blum 
hük ôıneli Fransız fiatlarının 

deflasyonunn şayanı tavsiye 
bir usul olarak kabul etme
mektedir. Zaten bugünkü 
mevcudiyetini de evvelki def· 
Iasvoncu teşebbüs lere karşı 
halkın gösterdiği reaksiyona 
medyun dcgil midir? 

Def ',hyon politikasına karşı 
Leon Blum'un ve bükümelteki 
diğer arkadaşlarının bütün 
sözlerini ve nutuklarını bura· 
da zikretmek mümkün değil. 

dir. Yalnız Leon Blum'un 
Puassi'de son söylediği nu
tuktan bir kısmını hatırlat

makla iktifa edelim. Başvekil 

orada toplan fiatlarln yüksek. 
' liğinden bahsetmiş ve defliis
yonu takbih etmişti. 

Başvekilli defllısyona karşı 
dütmanlığı ile Cenevredeki 
mütehassısların fikirleri hak. 
kında mutabakat var. 

Evvela iktısat komitesinin 
ileriye sürdüğü fikre bakalım. 
Bu komite raporunda diyor ki: 

" Tecrii be gösterdi ki, ikti
sadi ve içtima! modern hayat• 
ta, iktisadi fiatların hey'eti 
umumiyesine lüzumu olan ge
niş bir deflasyonu tahakkuk 
ettirmek çok möşküldür. " 

Sonra Avenol da şunları 
ıöyleyor: 

"Altın fiyafların seviyesi, 
deflıisyona matuf gayretlere 
rağmen, um~miyetle yüksek 
rnevkiini muhafaza etmiıtir. 

Frangın /naili• dövizine nİ•~t 
Sunday Times yazıyor : 
M. Blum, bütce muvazene

•ini bir türlü temin edememiş 
olan seleflerinin kendisine bı· 
rakmış oldukları pek nazik bir 
mal! vaziyete tevarüs etmiştir. 
Şimdi Yapılacak şey. Frangın 
altına karşı i•Liklalini muhafaza 
etmekte olan lngiliz dövizine 
nisbeten kıymetini tesbit et· 
mektedir. Bu kıymetin yüz ile 
yüz beş arasında oynaması muh
temeldir. 
Şu halde mesela slerling 

102 frank 21 olduğu zaman 
lngiliz lirksı 4.66 dolar ola. 
caktır. Hali hazırda tatbik 
edilmekle olan fiyatlara göre 
bu muadelet, iiç mu•txhsil mil. 
!eti aynı plana koyacaktır. 

Pariste polis t•dbir aldı 
Pari•, 27 (A.A.) - Fran· 

kın kiymetten düşürülmesi üze
rine herhangi bir •ebep veba
hane ile olursa olsun asayiş

sizliğin zuhuruna mani olmak 
için mili! müdafaa ve dahiliye 
bakanları polis erkaninın işti
rakile bir toplantı yaparak 
icabeden tedbirleri almışlardır. 
Kom•inistler hükümelc müza· 

/ıerel edecek 
Paris, 27 (A.A.) - Komü" 

nist partisi genel eekreteri M. 
Thorez, partisinin M. Blum'un 
para siya•ctine müzaheret ede· 
ceğim. Ancak hayat paha· 
Llığının artmaıı takdirinde üc
retlerin bu pahalılığa göre tan
zim edilmesi için bir takas sis• 
temi ihdasını iıteyeceğini ıöy. 
!emiştir. 

FRANSADA GÜMRÜK TA· 
RIFELERI DEGIŞIYOR 

Pari•, 1:7 (A. A.) - Tica
ret ve ekonomi bakanları fran 
kın kıymetten düşürülmesine 

harici ticaret müna.ebetlerini 
uydurmak üzere icap eden 
proje~eri hazırlamışlardır. Bu 
tedbirler bilhassa gümrük ta
rifelerini istihdaf etmektedir. 
Ecnebi memleket/erde malr 

tedbirler 
Pari•, 27 (A. A.) - Ecnebi 

hükümetler, Fransanın vermiş 
oldujlu karar dolayısiy!e ha· 
dis olan vaziyete karşı koy
mak için muhtelif mal! ted
birler almışlardır. Bunlardan 
bazıları fevkaltıde toplantılar 
yapmaktadırlar. 

Felemenk hükumeti, altına 
ambargo koymak kararını ver
miştir. Felemenkte pazartesi 
ve salı günleri bütün piyasa
lar kapanacaktır. 

Hiller evvelki gece Sehacht 
ile maliye nazırı Krosıgk ve 
Fon Neurah'ı yanına çağırmış
tır. Bugün Alman sanayi mü· 
messil'eri ile bir görüşme ya· 
pılaeağı zannedilmekted 'r. 
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Göbelsln Atina 
seyahati 

Atina, 27 (Açık Söz)- AJ. 
manya Propaganda Nazırı 
Göbels dün Moradaki eski 
eserleri ziyaret ederek 
buraya dönmüştür. 

dün 
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müşabihtir. Ve bu hareketlere 
karşı der:n bir teveccühümüz 
vardır. 

Burgos, 27 (A.A.) - Faşist l 
partisi reisi Hodille Alman 
istihbarat bürosuna şu beya· 

Bu haritayı, iki 6an önce, ispanyadaki Jahl/t harbin iki aylık neticelerini göst~rr;ıek i,in nalla bulunmuştur: 
neşrotmiıtik. Vaziyetin mukayese// bir şekilde daha vazıh bir tarzda anlaşılması ıçın Tol•· " - Milli hareketten evvel 

ancak bu hareketimiz lspan
yoldur. Aariçten getirilmiş bir 
meta değildir. do'nun yerini de yine bıı harita ilzerinJa göıteriyoruz. [X] işaretli yer Toledo'dur. faşist partisinin seksen bin 

, ALKAZAR NIHA YET DÜŞTÜ :-----·-------.,, azası vardı. Bugün partinin 
Karlist hareketinin re:si 

MeQer henUz hUcu· 
ma kalkmıtlar 

Buros, 27 (A.A.) - Nas
yonalist kuvvetler bugün 
Toledo üzerine umum! bir 
taarruza geçmişlerdir. 

Madrit, 27 (A.A.) - Bu
gün neşredilen bir tebliğ
de hükumet kuvvetlerinin 
Tage cephesinde bütün he
deflerine vardıkları bildi. 
rilmektedir. 

Lahaye, 27 ( A.A. ) - Hol
landa para siyasetini değişti· 
rerek 27 Eylülden itibaren 
altın ihracını yasak etmiştir. 

Borsalar pazartesi ve salı 
kapalı olacaklardır. 

Amerikan Rus mali 
rekabeti 

Vashinglon, 27 (A.A.)- Ma. 
!iye Bakanı Morgentahu gaze· 
tecilere beyanatla bulunarak 
Sovyetler Birliği devlet banka
sının bir milyon lngiliz lirası• 
nın ne fiate olursa ol•un •a· 
tılmasını emrelliğini fakat A
merikanın bu satışı beynelmi
lel piyasadaki tuirlerini izale 
etmek için bu parayı elinde 
bulundurduğu istikrar akçe-

siyle mübayaa eWğinl bildirmiş-
tir. 

Madrid hapisanesinde bir 
komplo kaş/edildi 

Madrid, 27 ( A.A.) - Röy

terden polis, •aint anlonle. 
hapisanesinde bulunan siyasi 
mevkufların kaçırılması i~in 

bir komplo meydana çıkarmış· 

hrdı r. Naıyonalisllerin Mad
rite yaklaştığını gö3terecek 

olan top sesleri işidilir işidil· 

mez siyast mevkuflar gardi· 
yanların ortaklığı ile h~pin. 

neden kaçacaklardır. 

Barselonda yerıi bir kabine 

teşekkül etmiştir. Kabhede üç 

Cumhuriyetçi, üç Komünist, 

dört Sosyalist ve işçı federas

yonlarından dört aza vardır, 

Company hükumet reisliğine 

tekrar seçilmiştir. 

La Corogne, 27 ( A.A.) - 2000 mark&i&t boz· , cephede 120 bin ve cephe Conde de şu beyanatta bulun
muştur: Bugün partimizin cep. 
hede elli bin muharibi vardır. 
ispanya komünistlerden kurta
rılır kurtarılmaz bunlardan 
25 ila 30 binini ayırarak Ka
talonyanın tekrar ele geçirilme
sini temin edeceğiz . Rejim 

Alkılzar de Toledo'nun nasyo• duk diyorlar 1 gerisinde de ihtiyat olarak 150 
nalistlsr tarafından işgal edil- Burgos, 27 (A.A.) - Nas- bin muharibi vardır. Bundan 
miş olduıtu haber verilmek· 

1 
yonalist kuvvetleri bir ar• başka partinin 20 bini kadın 

ledir. danberi hükümet kuvvetleri- olmak üzere 320 bin de sivil 
Nasyonalistler, Bilbao yaki- nin muhasarası altında bulu- azası vardır. 

ninde kiin Nombrogon'u nan Kordobayı kurtarmışlar Komünistliğe karşı sonuna 
süngü hücumu ile zaptetmiş· ve bu şehri muhasara eden kadar mücadeleye azmettik. 
)erdir. 2000 milisi heziırele uğrat· Yeni ispanyadan yeni bir sos. 

[ Açık Söz: Alkazarın nasyo- mışlardır. yal rejim bekliyoruz. Bu re-

meselesine gelince; ispanya için 
en iyi rej:m kral;yetıir. Ancak 
bu şimdil·k ikinci derecede 
kalır. Herhalde bizim i•tedi
ğimiz mutlak bir kraliyet te 
deği, fakat devletin başına en 
liyakatli adamı getirecek o 'an 

nalistler tarafından değil, To- !.,___________ jimden endüstri . ve zir.~at 

1 ledadeki hükumet kuvvetleri MARID TAKViYE KUVVET- istifade edecektır. ReJ1m 
tarafındah nihayet düşürül- LERI GÔNDERlYOR meselesi bizi şimdiHk alakadar 
düğü anlaşılmaktadır.] • Madrit, 27 ( A.A.) - Asi· etmez. Bizim hareketimiz na•· 
ŞlMALDEKl HAREKAT !erin ileri hareketlerine sahne yona! sosyalist hareketl:rine 
Burgos, 27 (A.A.) - Avila olan Tage cephesine sür'atle ~~==~============~=======~ 

bir kraliyettir. 

mınlakasında hareketlerde bu· takviye kıt'alı sevkoıunınak- Riket'in seyahati 
lunan süvari alayı Lacanadayı tadır. 

işgal etmiştir. Madrid • Sala· 
mank demiryolu Nasyonalist• 
ler tarafından kesilmiş ve Mad
ridden gönderilen bir zırhlı 

tren onların eline düşmüştür. 
YÜZLERCE iNSAN ÖLDÜ 

Bilbaa, 27 (A,A.) Şehrin dün 
yüzlerce kişinin ölümüne sebe· 

biyel vermiş olan bombardı· 

manı üzerine abli, hapishaneyi 

istila ederek Rehineleri öldür
müştür. 

Malaga'dan hareket etmiş 

olan hükumet filosu, Balbao 
şehrinin aUokasını kaldırmak 

üzere ale'acele oraya gitmek
tedir. Ancak ihtilMciler, Bilba· 

onun filonun gelmesinden ev

vel wuh arebesiz teslim olaca· 
!tını ümit etmektedirler. 

BILBAO'DA CAYIR CAYIR 
YANIYOR 

Burgos, 27 (A. A.) - Bil
bao ve Santander mıntakıısının 

nasyonalist tayyareler tarafın

dan bombardımanı şiddetle 

devam etmektedir. 
Hava bombardımanlarına 

mani olmak istiyen iki hükO

met tayyaresi düşürülmüştür. 

Asturideki hükumet tayyare 

meydanı da bombardıman edil

miş ve orada bulunan iki tay

yare yakılmıştır. 
Llzbon 27 (A. A.) - Tole

do henüz hükômetcilerin elinde 
bulunmaktadır 

To!edo şehrinin ihtilalciler 
tarafından zaptedilmiş olduğu 
haberini teyit eden hiçbir 
ha her gelmemiştir. 
BELÇIKADAN GÖNDERiLEN 

SiLAHLAR 
Brüksel: 27 (A.A.) - Gaz.,. 

leler, o•tand 'da yeni bir silah 
kaçakçılığı işinin yakalandığını 
yazıyorlar. 

Bu yazılara göre, bir belçika 
vapuru 300 •andık C•phane 
ile denize açılmış ve açıkta 
bir ispanya vapucuna yanaşa
rak Cephaneyi devretmiştir. 
Müteakiben ispanya vapuru 
ispanyaya dağru yol almıştır. 

Sirkte birçok No. 
lar gösteriliyor 
Şthrimize gelen Kludskg sir

ki dünden itibaren faaliyete 
geçmiıtir. Bu münas~betle sir• 
ki idare eden Murat dün ga· 
zetecileri davet etmiş ve gez .. 
direrek sirkteki hayvanlar 
hakkında izahat vermiştir. 
Arslan, kaplan, pars, ayı, may .. 
mun, fil, at, kurt lıulôsa vahşi, 
tlıli 76 hayvana sirkte muh
telif numaralar yaptırılmak· 
tadır. 

Şehrimize hmirden gelen 
sirk, lzmir sergisinde çok rak· 
bet görmüştür. 20 gün müd
detle lstanbu/da numaralara 
devam edilecektir. ilk gü11 o/. 
masına rağmen sirk dün ı:ok 

kalabalık ofrı,ııştur. 

(Birinci sayfadan devam) \ şu telgrafla cevap vermiştir: 

b " Vilyanı tayyare ile bu sa. Evet, bütün iddialara ve ü· 
bah hareket etti!. 

lu- n emniyelsizliklere rağmen 
S. Bunun üzerine dün de yaz. 

ve en az yirmi yıldanberi ı-
dığımız gibi ko'llisyoncu Yeşil

nop petroller:nin zeıgin ve köyde karşılanmış v~ Pera-
b 'ır parça zorluk çekerek olsa 

dahi mutlıka "kab.li istifade. palasta misafir edilm ş, beş 
uzun saat süren bir mülakat 

olduğu muhakkaktır. Bu kanaat yapılmış ve bazı esaslar üze. 
tanınmış birçok jeoloji mütehas· rinde kenJisi'e mütabık ka· 
sıslarının ve bu meyanda bilhassa lınmıştır. Lakin bu esasların 

Bal üniversitesi profesörlerinden I 
Sinop petrolleri sahiplerini tat. olan ve 20 yıl evvel Şel gaz 

ı min etmediği tahmin edili. tröstünüu eksperliğini yapmış 
d yor. Sonra Riket dün sabah 

Oian Şmitin raporlarına &· 
tekrar tayyaresine atlamış ve 

yanmaktadır . bugün ö,!tle yemeğini Çehpur 
Fakat hernedense bu petrol raca sil e yemeğe davetli olduğu 

havzası işi birtürlü yoluna ko~ Tahrana doğru süzülüp git· 
nulamamış ve Türkivede yer:ı mi~tir. Hoş ... Yerli petrol is-
petrol istihsal edilememiştir. tihsali için sermaye temini bi-
lki yıl ö~ce bu işin tekrar zi de nıeınnun eder amma 
tazelenip ön pl!na geçirildiğini Riketin se}ahatine Türkireyi 
batırlamak ta mümkündür. ihya edecekmiş gibi bir hava 

Ve 0 zamandanberi nıallım· verilmesi hiç le yerinde de-
dur ki bu petrol işinin hisse- ğildir. 

darlarından biri de mes:ekda· Meselenin ikinci safhası ise 

N d .d. Rikel'in avdetinde anlaşık· şımız Yunus a ı r. 
Yunus N ,di Türkiye'de 

yerli petrol istihsali için cid
den büyük bir gayret sar
fetmiş ve s·,nopta yapılan tet
kikat ve bu işin icap ettirdiği 
müteaddit gidip gelmeler ken· 
disine bir hayli paraya da 
mal olmuştur. Fakat efsus ki 
bu petrol bir türlü düzene 
konulamamıştır. 

caktır. 
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Üsküdarda 
Düıi geceki 
Yangın 

• 
Dün gece saat üçte Üskü~ 
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Türkiyede petrol salan mü

esseselerden bazılarının ferden 
veya elbirliği ile çevirdıklcri 

'" entrikalar gerek ecnebi, gerek 
yerli sermayeyi ktJrkutmuş

tur. işte bunun üzerinedir ki 
petrol havzasının asıl s1hibi 

15 yıl evvel tanıdıj!'ı Riketi 

darda Valdecamii Kasımaıta 
mahallesindeki büyük iki ah· 
şap haneden yangın çıkmıştır. 
Yangını görenler derhal itfai
ye haber vermişler ve bu cı

vardaki evler ahşab ve vaktin 
de gecenin saat üçü olduğu 
iç n tehlikenin bir' an evvel 
önünü geçilmiştir. 

" Tan ,, da " Usıubu hakimane! .. ,, 
Mübarek Tan refikimizin 

dünkü sayısında "Nasıl yazı
yorlar?" adlı yeni bir "Sü•unu 
mahsus. gördük ve şöyle 
düşündük: 

"Anla~ılıyor ki mübarek refi
kimiz bu sütunda lstanbul ga. 
zetelerinde görülen üs;up ha
talarını üstat gözile tashih bu· 
yurmak zahmetine katlanacak· 
Iar •. n 

Behey birader. işin mi yok? 
Başına belamı ararsın? lstan
bul gazetelerinde üslup var 
mı ki bu üslubun hatasını 
arayasın. Gözünü kapa! El 
yordamile bir satırı, beş 
satırı, on satırı jiletle, mutlaka 
bir aradığın yerde bin hala 
bulacaksın. 

Fakat mübarek refikimizin 
hata diye bula bula yarım sü-

tuna sıkıştırdığı şeyleri oku
yunca biıtün iyi niyetlerime 
rağmen şöy,e düşündüm: 

"- Sütunun altında Ahfeş 
imzası var amma, he ı h 3 lde 
Ahfeş'in bir işi çıkmış ve ya. 
zısını bugün yazamamış olma· 
ı., zira tenk it , .e tashih iddia
sında olan satırlar da Ahfeşin 
değil, keçisinin şivesi var. 

Karadavut 

hatırlamış ve bu komisyoncu
nun Hateş. ltalyan harbiniu ilk 
safhasında Necaşiden aldığı 

imtiyazlardan istifade edemez 

bir vaziyetle bulunduğunu dü

şünerek kendisini belki bir iş 

yapılabilir ümidile lstanbula 
davet etmiştir. 

Riket uzun bir teahhurdan son
ra bu davete evvelki gün kii· l •.bi Bilrik'in Londradan çektiği 

itfaiye derhal yetişmiştir. 
Gazetemizi makineye verirken 
yangının söndürüldüğü öğre

nilmiştir. 

AÇIK 
onu seven 

okuyan 
yay en 
tanıtanın 

dır. 
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Radyoda alaturka 
Radyo şirketi devlet idaresine geçtiği ııündenberi lstanbul 

r:ıdyoıu neşriyat proll'ramında balkı memnun eden değişiklik· 
ler ııörülliyor. Sait Çelebi ve Eşref Şefik ll'ibi ıevilml' ıpor 
mGteba11ıalarının tatlı ıohbetlerl, 11hhi konferanılar n ala• 
turka muıiki fa11lları, ııarp aan'atkirlarının plakları ile yeni 
proııram oldukça yüklüdür. 

Bu programın halk rephuinden en cazip tarafı şilpbe yok 
ki alaturka muıikl fa111larıdır. Münir Nurettin • • Safiye ıibi 
alaturka muıikiyi bir 'iir, san'at ve armoniden milrekkep bir 
kili halinde kavrıyan ve ifade eden aan'atklrları dinlemek 
ıüpheıiz ki herkesi memn\in eder. Radyo ılbi dinl.yicilerl 
arasında üdün san'atin hassas ve müşkülpesent kulatı da 
bulunan bir nefir vaaıtaaının piyasa ve ııazino ıeviyeo"nden 
yilkselmesi zaruridir. Bu itibarla radyonun alaturka muılkl 
fuıllarına ıeçilecekler üzerinde ehemmiyetle durm~k la!tmdır. 

Vezne, kafiyeye yerleşmiş bir fikir parçasını musiki ile 
ifade edecek oan'atkirın şiirle, edebiyat ile de alıikası olma· 
lıdır. Yalnız sesinin, yayının, mızrabının düzgünlüğü ile şöhret 
yapanlar bilmelidirler ki o prüuüz aeai bir denizli horoıu da 
çıkarabilir. O yuvalak natmeyi egzeroiz sayesinde nihayet bir 
berber kalfaaı da yapabilir. Meaele bu değildir. Güftenin ifşa 
ettiği manayı bestenin lisanını bozmadan ifade etmek kabili• 
yetinde olan ıoliıttir ki san'atini şiiri •e edebiyatı ile bera· 
ber kavramıştır. itiraf etmeliyiz ki İstanbul radyosunda bu 
kudreti ııösterenler pek azdır. 

Musikide kabiliyet, istidadın yeri başka aan'atlerden daha 
kuvvetlidir. Bunun için tecrübe edilmiş iıtidahızları sırf boşluk 
doldursun diye alaturka musiki kadroıuna bağlamak doğru 
detildir. Mademki alaturka musiki radyo programlarına gir. 
mi,tir. Bunu tamamile olgun ve musikiyi şiir ve edebiyatla 
hazmederek tatmıf olan aan'atkiirlara hasretmeliyiz. Halk 
tabakalarının musiki zevkini yükseltmek için de bu en kes
tirme yoldur. Onun fena ve san'atsiz gazin.o ve meyhane 
sazı ile bozulan musiki terbiyesini ancak iyi uer, ll'Üzel ses, 
olgun ıax dinleterek hshih edebiliriz. Devlet radyosuna ya• 
kııan da budur. Yoksa daha ll'Üfte ile besteyi kaynaıtırma• 

sını bilmiyen, ıesinin oktavını keıtiremiyen denıiz muıiki 

esnafını ciyak c'.yak bağırtmak ömrü zaten bu nesille nihayet 
bulacak muıikiye ihır vaktinde bakaız bir hakaret olur. 

Bir de musiki fasıllarında ud ve kanunun bulunmadığı his· 
aediliyor. Bu iki musiki aletinin Türk sazı olmadıkları için 
çaldırılmadıkları hakkında inanmadıtım bir rivayet var. Ney, 
keman ve tanburla piyanonun Türk musiki ileti oldukları 

hakkında nüfuı tezkereleri mi var, yoksa paaporları mı? 

Halbuki musiki faslının ana sazları kemençe, tanbur, ud ve 
kanun diyebiliriz. 

Bur han Cahid Morkaya 
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AD LiYE 

Büyük bir hapishaneler 
nizamnamesi yapılıyor 
Türk ceza kanununda geniş 

değişiklikler yapıldı 
Türk Ceza Kanununda ba· ı 

zı değişiklik yapılmıştır. Bir 
Teşrinievvelden itibaren de 
tatbik olunacaktır. Bu tadila
ta göre Şapka Kanununa ay• 
kırı hareket edenler şiddetle 
cezalandırılacaklardır. Halk 
Fırkasının remzi olan 6 ok 
içki içilen yerlerde kullanıl· 
mıyacaktır. 15 senelik katil 
cezası 18 seneye çıkarılmıştır. 

Hapishaneler nizam· 
namesi 

Bir hapishaneler nizamname• 
si hazırlanmaktadır. Nizamna· 
mede mahkumlar dört kısma 
ayrılmaktadır. Birinçi devre 
mahkumlar tamamen tecrid e• 
dilecekler, ikinci devre mah. 
kumların hürriyeti genişlctile· 
cek ve üçüncü davre de mah
kumlar daha serbest hareket 
edeceklerdir. Dördüncü devre
de ise mahkumlar aileleriyle 
saatlerce ll'Örüşebileceklerdir, 

Mahkumlar geniş spor ha. 
rekelleri yapacaklar, maç için 

Üniversitede 
BugUn b~r toplantı 
yapılacak mUhim iş· 
le r gör Utülecektir 
Bugün Üniversitede bir top. 

Jantı yapılacak ıslahat işleri 
etrafında ll'Örüşülecektir. Hu
kukun dört yıla çıkarılması ve 
yabancı diller mektebi tedri· 
sat zamanlarında bazı tadilat 
yapılması meselesi de bu top
lantı da bir karara batlana· 
caktır. Fakülte dekan ve profe. 
sörlerile rektör ve yüksek ted
risat direktörü bulunacaklar
dır. Maarif vekili Saffet Arı
.kanın gelmesi ihtimali de mev-

' cuttur. 

Kayıp kız 
Tophanede Karabaş mahal

lesinde kuyu çıkmazında otu
ran Fatmanın 17 yaşındaki 
kızı Hatice kaybolmuştur. Po
lis kızı aramaktadır. 

başka vila yellere dahi gide
bileceklerdir. Hapisanede ga. 
zete çıkarabileceklerdir. Hapi
sanede çalışma bürosu yapıl
ması için 104 bin lira tahsisat 
ayrılmıştır. Mahkümiyetini uslu 
bitiren mahkumların köy mulı
tarı olma'.arı için teşebbüsatta 
bulanulacaktır. 

Adliye sarayı 
Umumi haplsanenln 

bulunduQu yere 
yapılacak 

Yeni adliye sarayı, vilayetin 
karşısında dejı'il, Sultanahmet
teki umumi hapisanenin bu. 
lunduğu yere yapılacaktır. Bu 
suretle, istimlak için ayrı bir 
para verilmiyeccktir. Hapisane 
ile tevkifane birleştirilecek ve 
mevkullarla mahkumlar şimdi. 
lik tevkifanede barındırılacak
tır. Tevkifanenin eski hastane 
kısmı, hapisane hastanesi ola. 
cak, yatak adedi elliye çıka. 
rılacaktır. 

KOÇ OK 
HABERLER 

e Adalar ve Anadolu sa
hil!erinden lslanbula 12 Teş
rinievvelden itibaren göç se
ferleri ihdas edilecektir. 

e Galata rıhtımı üzerinde 
bir bilet satış yeri ihdas edil. 
miştir. 

e Gümüşhaneye kar yağ
mıştır. 

e Beyyelmilel lzmir pana· 
yırında temsiller veren Şehir 
Tiyatrosu artistleri dönmüş· 
lerdir. 

e Bakırköy, Burgaz, Rami, 
Kadıköy ve Beyoğ'iu itfaiye 
binalarının tamiri kararlaştırıl· 
mıştır. 

e 12 kısımlık istiklal harbi 
filminin son beş kısmı da ya. 
pılacaktır. 

r 
Açık Söz'ün 

Sürpriz kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınıı 

No. 162 .-.. ........................... ~ 

AÇIK SÖZ-

Hız ve gücünü 

, ... 
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Vur keratalara ! .. 
Vay kerata'ar, 'ayl Yine mi 

mesele çıkardınız? Köfteci dük-

1 
kanlarının vitrinini önlerinde du 

vatandatın sevgisinden •lan gazetedir rur gibi ne alık alık bakınıyorsu. 
==================================================,_- .nuz:Sizden bahsediyorum, sizden, 

:Sdlbi ı Etem luet l!ENICE 

Mekteplerde 
Derslere 

1 
Başlan.ıyor 
Lise, orta va ilk 

okullara 
13400 t alebe yazıldı 

Lise ve orla mektep'er ya
rın, ilk mekteplerde öbürgün 
derslere başlıyorlar. Maarif ve
kaleti, yeni sene tedrisatı için 
bütün hazırlıklarını bitirmiştir. 

Bütün vilayetlerde alınan ted· 
birler sayesinde mektep ihti. 
yacı tamamen temin edilmiştir. 
Bu sene yeniden açılan lise, 
orta ve ilk mekteplerin yekü
nu 64 dür. 150 kadar orta mek· 
tep ve liseye yeni şubeler ila
ve olunmuştur. 

Bu sene Is tan buldaki orta 
mekteplere 6500, liselere 2700 

ilk mekteplerede şimdiye kadar 
4200 talebe kaydedilmiştir ki 
hepsinin yekünu 13400 ü bul· 
maktadır. bugünden itibaren 
naklen gelen talebenin kayıt 

işlerine bakılacaktır. Yeniden 
mektep binası yaptırılmamıştır. 
Bu sene mektep olarak kul· 
!anmaya elverişli görülmeyen 
binalar, bırakılmıştır. Binasız 
kalıın mektepler, en yakın 

mekteple çifte tedrisat yapa· 
caklardır. 

Bütün ortamektep müdür 
lükleriııin hazırladıkları sınıf 

muallim kac.iroları Vekalete 
gönderilmiştir. Maarif Vekaleti 
bu kadroları gözönünde tuta
rak lise ikinci devreler kad· 
rosunu tanzim edecektir. Bu 
kadrolar, teşrinievvelin orta
sında bütün alakadarlara bil
dirilecektir. 

ilk tedrisat kadroları 
ilk tedrisat kadroları Veka-

let tarafından hazırlanmıştır. 
lstanbul ilk muallimler kadro· 
su bugün maarif müdürlüğüne 
t.ebliıt edilecektir. 

Talebe bi r llQi 
Milli Türk Talebe birliıti bu 

sene yeni bir şekil alacak ve 
Üniversiteye bağlı olarak ça
lışacaktır. Birlik teşkilıltında 

bazı değişiklikler yapılacağı 

haberveriliyor. 

Yeni doçentler 
Üniversiteye yeniden alına

cak doçentler için 10 eylülde 
bir imtihan yapılacaktır. 

Doçentlik imtihanına g"rmen 
isteyen 15 namiıet vardır. Ka. 
yit müddetinin sonu 29 eylül~ 
kadar bu rakkamın biraz daha 
artması muhtemeldir. 

Maarif vekili 
Maarif vekili Saffet Arıkan 

dün Heybeli adaya giderek 
dostlarını ziyaret etmiştir. 

Vekil bu akşam Ankaraya 
dönecektir, 

Po ı ıs --
Usta çırak 

Bir o lup dUkkıllnlar ın· 
d a müt;teriyi dö vdüler 

Süreyya Paşa fabrikasında 
çalışan Ahmet otlu Ziya, Ba. 
!atta balıkçı dükkıinından balık 
alırken balıkçı Aleksandr ile 
kavga etmiş. işe çırak Mehmet 
le karışmıştır. Usta ve çırak 
Ziyayı sopa ile dövmüşlerdir. 

Yaraladı 
Samatyada kuleli sokağında 

93 numarada oturan hahçıvan 
Vangel ile Behzad arasında 
bir alacak yüzünde kavga ol· 
muş, Behzad Vangeli bıçakla 
bacağından yaralamıştır. 

Parmaöı ezildi 
Kocamusta!apaşada Uitifin 

iplik fabrikasında çalışan Sa
ime, dokuma makinesine rlini 
kaplırmış ve saıt prmağını 
ezmiştir. 

Kavga 
Haydarda oturan 14 yaşla

rında Ômer oğlu Feyzi, arka· 
daşı Ali ile kavga etmiş, jilet· 
le çocuıtu, kalçasından yara· 
Jaııııştır. 
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lran elçisi ile bir mülakat 

"Zonguldak havzası 
modern bir 

Sanayi merkezidir,, 
T inci sayfadan devam 

dağa yaptığımız bu zevkli se. 
yahalten ben ve refakatimde 
bulunan Sefaret müsteşarı Bay 
Nuri lsfendiyari, fevka'Ade 
memnunuz. 

Bu gezintimizde sayın Ba· 
kanların hakkımızda gösterdik
leri samimi alaka, bizi çok mü
tahassis etti. 

mühim bir rolü vardır. Bu ba· 
kımdan da havzyı daha ışıkın 

bir istikbal beklemektedir. 
Şunu da işaretten hakiki bir 

zevk duyarım ki, Zonguldag 
kömür havzası. yalnız modern 
sanayi sevenleri memnun el· 
mekle kalmıyor, latif manza· 
rası ve daima yeşil kalan 

tabiati ve ormanlarile türüstleri 
de cezbedecek güzelliktedir. 

Ben ve refakatimde bulunan 
Sefaret Müsteşarı Bay Nuri 
lsfendiyari, seyahatimizden, 
Zonguldakta geçirdiğimiz gün· 
!erden en güzel intıbaları ta· 

On 
Amele 
Öldü 

• 

Zo nguldakta ik i feci 
kaza o l du, 

Ameleler yandı 
E.vve~ki ll'Ün Zonll'uldakdaki 

maden ocaklarında iki kaza 
olmuş, on amele ölmüştür. Hıl.· 
dise şöyle olmuştur : 

Kilimli ocaklarında fazla mık· 
darda bir;ken Griıo birdenbire 
patlamış ve yedi amele iki ça• 
rnş alevler arasında kalmıştır. 
Ocağın o kısmı da çökmüştür. 
Yanan çavuşlardan birinin Is· 
mail adlı bir Türk ,.e diğeri
nin'de ltalyan ltbssından Ci· 
vanni olctuıtu anlaşılmıştır, A
meleler de tesbit edilmektedir. 

Kömür havzasını ziyaretimiz 
Cumhuriyet hükümetinin, di· 
ğer sahalarda olduğu gibi bu 
sahada d11 tahakkuk ettirdiği 

ilerlemelerin ll'enişliğini ve bü
yüklüğünü bizzat görmemize 
vesile oldu. 

şıyoruz. n v 
Bu ileri vaziyet, Türkiye aka yerine gitmek istiycn 

Keıke böyle birkaç havzamız b. ·· h d" d d h" hükümetinin, memleketin ve ır mu en ıs e gaz an ze ır-

halkın yüksek menfaatlerine olsaydı lenmiş, tedavi altına alımışlır. 
karşı gösterdiği alakayı canlı Finans bakanı da Zonguldağı Zonguldakda ikinci bir kaza 
bir şekilde isbat etmektedir. ilk defa gören aynı gazetenin daha olmuş bir amele çökün. 

kendisinden duy"ularını soran tu· altında kalarak cı-1m·· ı'kı" 
Zonguldaıtın toprak altı ser. 6 uş, 

veli ve coğrafi mevkii dolayı· muharririne şunları söylemiş- ıl amele de ağır yaralanmıştır. 
sile, Türkiyenin gittikçe ileniş· tir: " Keşke Türkiyenin böyle -- -
!iyen endüstiriyel hayatında birkaç havzası olsaydı..... Musevı"ler 

·······~·~:;:;:.:···f ~~~·=·~;············vEt~!:~~~·:!~a~~··~·~!~~f r;;·· 1 ve Türkçe 
yapılacak arasında telefon konuşmaları- I 

na başlanmıştır. Adana ve di· 17000 Musevi sp an • 
Altı aydanbcri posta telgraf ğer şehirler arasındaki telefon yo l d ilini ter k ederek 

muhabere kursunda ders gö- hattı inşaatının da bitirilmesi- TUrkçe k o nutacak 
ren elli kadar gencin mezuni· ne çalışılmaktadır. Şark mem-
yet imtihanlırı yarın posta leketlerinin telefon hatları da 
telgraf baş miıdürlüğünde im- bizimkilerle birleştirilecek ve 
tihanları yapılacaktır. Bu imli· böylelikle Avrupa ile temas-

ları temin edilmiş olacaktır. 
tihanda kazananlar 

yin edileceklerdir. 

memur ta· 

Ayan azası tehrlmlzde 
lngiliz Ayan azasından Sum• 

mervil henüz şehrimizde bu• 
lunmaktadır. Gazetelerin yaz. 
nığı gibi bu zat Ankaraya g:t. 
memiştir ; Ne vakit gideçeği 

de henüz malum deiildir. Sum 
mervil dün kendisiyle görüşen 
bir muharririmize birkaç gün 
dahe lstanbulda kalacağını sö f• 

!emiştir. 

Çekoslovak sefiri 
Çekoslovakyanın Ankara se. 

liri Korel Halla dün sabahki 

trenle şehrimize ll'elmiş ve An· 
karaya gitmiştir. 

Denize d UttU 
Üsküdarda Valde atik ma· 

hallesinde oturan Mustafa 
adında bir çocuk, arkadaşla· 

rile Şemııipaşa sahillerinde 
balık tutarken denize düşmüş, 
kurı.mlmıştır. 

BERBER L ER 
Evveli kalfa ... Kalfasız berberlik, 
mefluç elle traş yapmak gibidir 

mızı her pazar hiç deıtilse 
saat 12 den sonra kapatmalı· 

Usta berberlerin imtihana 
sevl<edilmelerinin doğru olup 
olamıyacağı hakkında tecrü- yız. " 

Oruç b&yramları münasebe· 
tile lstanbulda ve Be,oğ"lunda 
oturan 17 binden faLla Musevi 
vatandaş, vil.lyetin müsadesile, 

e\'velki gün Musevi hastane-
sinde, Fransız tiyatrosunda ve 
diğer müsait yerlerde dini 
iyinler yapmışlardır. 

Keneset luael sinagokunda 
yapılan toplantıda Galata Mu· 
sev cemaati reisi, orada bu· 
lunanlara muhakkak Türk dili 

ile konuşulmasını tavsiye et
miştir. Ayni güzel hareket, 
Mvsevt hastanesinde yapıl an 
içtimada da tekrar olunmuş 

ve Marko E.skenazi adında bir 
vatandaş, Türkiyede oturan 

Musevilerin Türk olduğunu, 

binaenaleyh bütün vatandaşlar 
gibi Musevilerin de Türkçe 

konuşmaları lazım ll'eldiğini 

izah etmiş ve : 
" - Biz, demiştir, ispanya

dan kotulalı 400 senede fazla 
oluyor. lspanyol milletile ar
lık hiç bir alakamız kalma
mıştır. Neden bir Türk Yahu. 
dısinin dili lspanyol lisanı ol
sun." 

herbiri mal ve mülk sahibı, 
koca kerli ferli gazete sahıp
leri Kadıköy iskelesinden l'e· 
çerken, ayaklar altında piçku
rusu kurbatalar ııibi zıpır ıt• 

pır zıplayıp da koca mal ve 
mülk sahibi, ker:i ferli bayla
rın yürüyüşlerindeki vekarı 

ürkütüyormuşunutl Vapurlara 
çekirııe baskını ıribi basıp lüka 
salonlarda oturan bayanları, 
bayları tiksiııdıriyormuşıu· 
nuz !.. Yılmayak, başı ka· 
baki" Sokak kuru fasulyalarıl 

Amma da berekettesiniz, hal •• 
Sokaklarda bir feryat gibi 

dolaşıyorsunuz! Yuf, bir ayakka. 
bı gibi, sokak sokak koşan 
pis keratalar! .. 

Polis sizi Tan ll'aıetesinin 
4ikAyeti üzerine, Kadıköy i,._ 
kelelerinıle, vapurlarında ba. 
ğırmaktan menetmiş. Ôyle ler• 
lerde: 

- Ekmek! 
Diye de bağırılır mı ya! 

Sokak kornaları ! Mal ve 
mülk sahibi haşmetlu baylar, 
otomobillerinin kornalarından 
bile rahatsız oluyorlar! 

Evet, hakkınız var baylar, 
lüks gazetelerin bukadar pei
mürde işçilerle satılması yakı

şıklı olmuyor, bunllrı da kal
dırmalı, gazetelerinizi lüks 
radyolarla satmalı! 

Sanayide 
harikalarımız -Okudunuz mu, lnll'iliz sana

yiinin acemiliğini : Çinde ye• 

tişen Tong ağacı isminde bir 
ağaç ke~felmişler. Müstemle· 
kelerinde bunları yetiştiriyor

larmış. Bu ağaçtan yağ çıka
rılıyor, boya, cilıl, muşamba, 

sun'i deri, sabun, kozmatik, 

halta matbaa mürekkebinde 

bu Tong aıtacı ya!tını kullanı

yorlarmış. Şu acemilite bakın! 
Getirsinler o Tong ağacını, 

biz tereyağı çıkaralım 1 1 
Serdengeçti 

Hırs ız k im 
Erenköyünde Kozyateğında 

oturan lsmail kızı Fatma po
lise müracaat ederek e\•den 
bazı eşyalarının çalındııtını 

ileri sürmüştür. Araştırmada 

bu hırsızlığı Muhsine adında 

bir kadının yaptığı anlaşılmış 

ve eşyalar tamamen bulun
muştur. 

iki kardet 
Keseciler sokağında 13 nu. 

marada oturan 6 yaşında Ah
met'.e 13 yaşında lbrahim şa• 
kalaşırlarken Ahmet, dayısı 

lsmailin dükkanından aldığı 

bıçaklı lbrahimi sağ meme~i 
üzerinden yaralamıştır. Çocuk 

ı hastahaneye kaldırılmıştır. 
beli san'atkarların fikirlerini !SMAIL A YDINERIN 
soruyoruz. Bugün de dükkan DÜŞÜNDÜKLERi 
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sahibi, iki uslanın bu hususla· Çemberlitaşta Kanaat Ber-
ki düşüncelerini aşağıda bula· ber Salonu sahibi lsmail Ay-

CABER KALEDE 
caksınız' 
osMAN NURi NE. DiYOR? dıner şöyle •öyüyor: ,'."Su··teyman f:ah Kaya Alpog~. 

. 1 ·- imtihan ~~"""!~--ı vı 
Nuruosmanı. mı diyorsunuz? l f • d"/" 

;ede Şark perü- Bu nereden U,,nunmezarı amzre ı lYOT 
kar salonu sa• çıktı? Ne lü· 1 

nibi Kemaliye- zum var? Ce-
lj Osman Nuri 
diyor ki : 

"-Bende ar• 
kadaşlarım gi· 
bi, berberliğin 

bir zevk işi 

olduğunu ve 
Oıman Nuri liyakat istedi-

ğini söyliyeceğim. Yalnız, se
nelerce çalıştıktan sonra, tec· 
rübeli bir berberi imtihana 
yollamak, beyhude bir zah· 
metten başka bir şey deıtildir. 

Belediye, ehliyetimizi her za
man kontrol etliği gibi, mev· 
zu ahkama riayet edip etme
diğimizi de araştırıyor. Elimiz· 
deki ehliyetname, Türkiye hu
dutları dahiJ,nde icrayı san'at 

etmemize imkan verdikten son· 
r a, cemiyetin telAşı yersiz· 
dir. Esnafın imtihanından ev
vel, bugün halledilmesi icabe
den okadar çok iş var ki ..• 

Mesela, hafta tatil~ •• Bir kalfa 
7 ll'Ünde 7 saat dinle ı meğe 
imkan bulamıyor. DükkAnları-

miyet, hakikl 
dert 1 er imi 
zi halletmelidir 

evvela .. Kadın 
berberlerini sık 
bir imtihandan 
sık sık geçir-
meli, fakat her lsmıll 
iki sınıf berberin bugünkü 
ihtiyaçlarını, bugünkü istekle
rini düşünmelidir. 

Cemiyet, kalfa istediğimiz 
zama.ı vermiyor. Bu, derttir. 
Kalfasız dükkan işletilmez. 

Bence, ilk planda kalfa yetiş. 
tirilmelidir. Çünkü kalfasız 
berberlik, felce uı;·ramış elle 
tıraş yapmaıta kalkışmak gibi 
imkAnsızdır. Bugün ehliyetna• 
mesi olan berberlerin kısmı 

azamı, hakikaten mesleklerinde 
ilerlemiş, tecrübe sahibi olmuş 
kimselerdir. imtihan edecekler 
kadar kuvvetli b:r san'ati olan 
adamı bir heyet karşısına gön
dermek gülünç olmaz mı ?. 
Kalfa yetişfaelim ve ehliyet• 
name ücretlerini indirelim ki, 
sanat daha fazla ilerlesin, san. 
atkAr çoğalsın. d 

[ Antakya ve çevresinde do
la,an muhabirimiz Kemal Sa· 
citıen:] 22 Eylül 

Mi:li hük ümetimizin çok ye
rinde bir kararını tatbika geç• 

ı tiıtini memnuniyetle bildiriyo
rum. Malumdur ki Kayihan 

' aşireti Asyadan Anadoluya 
hicret ettiği zaman • 6 asır 
evvel • Fırat nehrini Rakka 
ile Meskene arasından ge. 
çerken kabile re•si Kaya Alp 

oğlu Süleyman Şahın atı ürkmüş 
ve kendisi Fıratın coşkun su
ları içinde boğulmuştu. O za
man cesedi nehirden çıkarıl. 
mış ve (Caber kale)nin karşı· 
sına düşen Fıratın sağ sahi· 
!ine gömülmüştü. 

Oraların umumi harpte ha· 
kimiyetimizden çıkmasına rağ· 

men Lozan muahedesinin mü. 
zakeresi esna11nda büyük ismet 
lnönü bu mübarek ecdat me
zarını unutmamış, bu mezarın 

bulunduğu bu yerin Türk ha
kimiyetinde kalmasını temin 
etmişti. O zamandanberi Su· 
riye hlkimiyetinde bulunan 
Saffeyn vadisinin ortasında bu 
mezar ve yanında da gönde· 

rinde yüce 'ancağımızın <lal. 
galandııtı bir jandarma kara~ 
kolumuz ,· ardır. 1 

Bu türbe \'e jandarma kara~ 
' kolumuz tamire muhtaç bir 

derecede harap olmuştu. Üç 
ay ev\·el Ankarada ,·erilen emir 

üzerine Uıfa nafia başmü. 

h~nd;si Fıratın büyük bir aya~ 
ğı olan Nehri Betç vadisini 
takiben Rakkaya ve oradan 
da (Caberkale) ye gelerek türbe 
ve karakolun keşfini ) aparak 
dönmüştü. 

Bu keşfin muhtaç olduğu 

tahsisat kabul edildiğinden. 
Türbe ve karakolun tamirine 
Halep konsolosumuzun neza. 
reli altında yakında başlana

cak ve Suriye hükümetince 
cemile olarak Türkiyeye ter
kedilen bu bina muhitindeki 
geniş sahada duvar içine alına
caktır. Bu vası sahradaki asır· 
larca süren Mkimiyetimizden 
kalan bu yegane yadill'ar kabre 

ll'Österilen alaka ve kadirşinaslık 
tan dolayı hükumeti merkezi
yemize nekadar teşekkiir 
edilse azdır. 

KEMAL SACJT 
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Uçüncü Dil Kurultayı niçin 

1 

Askerlik. 
Zırhlı tUmenlerde 
( fırkelarda ) lstih· 

Herkes için 
Yazan: 

Dr. Victur Pauchet 
Ekilen tohumlar, birçok 
em.,kler sarfedilmeden Ön• 
ce ağaca tahavvül edemez. 
Hiçbir tohumun, mevsimi 
gelmeden mabıul verdiği 
görlilmemiştir. 

' kim efradı 
toplandı ve ne yaptı? 111 

Yazan : Muzaffer Muhittin Dalkılıç 
ÜçUncü Dil Kurultayı Günef • mı 

Komisyonu Oyeıi 

Zırhlı silahlardan tugay
lar (livalar), tümenler (fırka
lar) kuruluşu maksada yet
medi •. Şimdi de, bu silahlarla 

Ulu Ônder Atatürkün dai
ma kuran ve koruyan deha· 
sal elile Türk ilmi de birinci 
Kurultaydan itibaren bu sa. 
haya emek vermiye başladı. 

Ve son Üçüncü Kurultayda 
dil ilmine yeni bir inkifaf ve
recek olan (Güneş - Dil) teori
si ileri siirulJü. Dil ilminde 
leni ve son nazariye (Güneş
Dil) teorisidir. 

( Güneş-Dil) teorisi, bütün 
dünya kültür dilinin ·bütün 
diinya d,l.rinin değil • tek 
menşeden geldiğini ve bu men
şein Orta Asya olduğunu, ve 
bu yurdun Türk yurdu bulun
duğunu, bütün dünyaya bura· 
dan kültür ve medeniıet dili
ni götürüp )ayan ulusların da 
Türk ulusları olduğunu iddia 
mevkiindedir. 

Her millet, bu sonsuz şere
fin kendilerinde toplanmasını 

ister ve bunun için milletler, 
dili bir propaganda vasıtası 
yapmaktan kurtulamamışlardır. 

ilk akb gelen, Türk tezinin 
de böyle bir siyaset hareketi 
olması düşüncesidir. Bunu biz 
düşünme•ek bıle yadel bilgin
leri böyle düşüneceklerdir. 

Evvela, biz de böyle bir şe• 
ref avcılığı peşindemiyiz, bu 
ciheti araştıralım: 

ilmi bir hakikat olarak bil
mek gerektir ki dilin ha li, an
cak insan ruhiyatının yani psi· 
koloji ve biyo • psıkolojinin, 
cemiyet laazzuv'.arının ve yani 
daha tam tabiri} le sosyoloji. 
nin tetkik ve izahları yekü
nuna bağlıdır. 

Kelime'eri araştırmaktan, ben
leri karıştırmaktan, texle' 
leleri okumak ve çözmekten 
ha!ll ulan neticelerle dil hal
ldunamaz ve nitekim halloluna· 
mamışlır. 

Yeni Türk Teorisi bu itibar
la evvela bu tetkikler yekünu
nun meydana getirdiği çok 
önemli bir keşfe istinat eder. 

Teorinin cihazı içinden fi"" 
çirilen herhangi bir dilif1 her• 
hangi bir kelimesi, teori11in 
ilui sürdüğü esasiurı tegit 
etmektedir. (*] 

Şaşmıyan bir usulün ve neti
cenin bir ilır.e kat'i ve müsbet 
inkôşaf vereceği tabiidir. 

Bugüne kıtdar Türk dil eri 
yalnız tasn:f bünyeleri içinde 
yer a!mış fakat cihan ilminin 
ayak basmadığı bir hazine ola
rak kalmış:ır. 

Türk çalışma'arı karşısında 

uyanan dünya ilmi ilk defa. 
bugiin tahakkuk eden iddia
mızın esaslarından bazılarına 

vasıl olur gibi bir sezgiye 
kavuştular. 

( Türk dili olmadan dünya 
dilleri çözülemez) gibi nihai 
hüküm bütün dünya ilminin 
itirafı cümlesinden oldu. Dil

•Jeri Türk dili de çözemez. 
Asıl Türk dıli bünyesinden 
doğan ( Güneş - Dil) teorisi 

' metotları işi bütün şümul ve 
vüzuhile ha'ledecektir. 

Bu teori nedir? Een, teori
nin bütün şümulünü, mevzuu
muzu tetkike kafi gelecek ka

. dar, çok kısa ve seri hatlarla 
tebarüz ettireceğim : 

insanın primat sürüleri dev
rinden insanlaşırken primitif 
idraki ne idi ? Birden bire bi
zim gibi duyan, hisseden, mu
hakeme eden bir beşeriyet 

kütlesinin leazzuv etmediği 

bir mütearife halindedir. Bütün 
tarih boyunca tekamül eden 
insanın ilk idrak nüvesi ne 
olabilir? 

Bu çok mühim ve meçhul 
hadi'e üzerinde bütün ilimler 
asırlarca yalnız durakalmışlar

dır. Bu çözülmeden ruhiyatın 

tekevvün historyası sosyolojinin 
taazzuv ve nema historya51J 

dilin esas taazzuv ve histor
yası tekevvün baseları mey. 
elana çıkarılamıyordu. Bu bir 
hşfe muhtaçtı. Historik mal. 
zc!'m~ hiçbir e•as ele vermedi. 
Alimler "~elime kökleri çözü· 
lüp halledilebilirse ne mühim 
neticeler ve keşifler meydana 
gtlecektir. diyerek ancak len-

ı·ı NOT, Yeter ki kelime Türk· 
~e "ııld3n olıua. 

güistiğin ehemmiyetini takviye meydana getirilen küçük ve 
ettiler. büyük birliklerin her sınıfın 

(Güneş-Dil) teorisi, bütün işini görebilecek kudret ve 
dünya dillerinin (kök) ve (ek) kabiliyete eriştirilmelerine ça-
unsurlarında Türk kelimeleri- I lışılıyor. Bu uğurda pek fazla 
nin sarih ve bariz bir hakimi- gar,ret gösteren mütehas
)Clİ esası üzerinden doğdu. 1 sıs ar : 

lngilizcede (onc=bir), Fransız· j • Düşmana ilk saldıracak 
cada (un=bir), Almancada (ein zırhlı silahları hiç bir mani 
=bir, eski Grekçede (en=bir) i önleyememelidir. Zaferin kat'i 
yeni Grekçede (ena=bir), Türk· yolu, bu birliklerin muvaffa
çede (oğan=allah, vahdet, bir- : kıyetli hanılel,r<le açılır .. Pi
lik, bir) gibi yüzlerco ke.ime- i yade, süvari ve topçuyu mo
ler hep biribinine hem mana I törleştirdikten sonra, istih
yolundan, hem kelimenin olu- , kam sınıfından da bu şekilde 
mu, morfolojisi bakımından faydalanmak gerektir . ., 
benzer görüldü. Bunların se- Diyorlar. 
t epleri araşlırı!ırken bütün 1 Bu umumi kanaat gün 
diılerın yekünluını meydana / 

geçtikçe kuvvetlendi. Eyi ye. getiren kelime'erin mana) rında 
, !işmiş ve techiz edilmiş, ka(iptidai bir mefhum) hakimiyeti 

ve ayniyeti görüldü. Ve niha- ı fi mıktarda istıhkam efradı-
yet hepsinin ilk concret hüviye· ! nın, zırhlı kadrolara sokul· 
tinde (Güne$) ve bunun ilk I ması kararlaştırıldı. Bu sü· 
insan idrakine nazaran alabi- tunlarda daima tekrarladığı-
leceği manalar görüldü. mız ııibi, bir zırhlı tümen, 

Ve ilk defa insanın ilk pri- bugünkü kurufoşile her tür-
mitif idraki ( Güneş ) olacağı lü arazide hareket edebilir, 
ileri sürüldü ve bütün.ilimlerin her çeşicl sınıfın tesirlerini 
kontrolundan geçirildi, hiç 1 gösterebilir. Böyle bir tüme. 
şaşmadan riyazi neticeler nin, ordusunun cenahını mani
verdL 

ilk insanın idraki (Güneş) le !erle k~pamak ve yahud 
bıışlamıştır. Bu birdenbire an- 1 çevirme hareketine engel ola-
laşılmaz bir iddia gibidir. cak manileri kaldırmak em-
Biraz tavzih edelim: rini aldııtını farzadel'm. Bu 

idrak, bir mevcudu teşhis iş 1 er külliyetli istihkam ef-
edip diğer bir mevcut ile mu- I' radına ihtiyaç gösterir ve 
kayese edebilmek dimağsel ka- zırhlı tümenlere kuvvetli bir 
biliyetinin ifades'dir. insan id- 1 istihkam bölüğü verilmedik-

diki enstenk [ .. ] dediğimiz duy- i çe başarılamaz. 
gu (açlık, ölüm korkusundan, 1 Bu istihkAm bölüklerinin 
düşman korkusundan korunma, düşman piyade ateşi menzili 
tenasül istekleri ) gibi duygu- haricinde çalışmaları icap 
!arın fiziyolojik ilcalariyle mey· 1 ederse zırhlı kamyonlarla ta-
dan alan psikolojik vasıflar- şınmalanna lüzum kalmaz. 
dan üstün olarak muhakeme icabına göre hafif kamyon-
ve şuuru tenbih eden bir ka- lar veya motörlerle sür'atle 
biliyetlir. Bu takdirde mevcu- sevk edilirler. 
dal estenktif duygulardan di- Manileri kaldırmak veya 
mağa aksederek şuurlu bir le· : nehir'erden gPçmek gibi iş-

1 

m m 
insanda birçok !stidatlar 
vardır. Yapılacak şey: bu 
istidatlardan iyilerini tı;. 
kamül ettirmek, ve fena· 
!arını da kökünden ko
parıp atmaktır. 

m rn 
insan, kendi kendine bıra
kılırsa, olduğu halde kal
maz; tedenni ec!er. Sükut 
kanununda olduğu gibi, 
maddeten ve manen daima 
düşmiye, inmi)'e mütema• 
yildir. 

(!] El 
insanların, kendilerini sü
kut tehlikesinden kurtara 
bilmeleri ve hayvanlardan 
kolaylıkla ayırdolunabil• 
mesi için daima yükselme5İ 
ve yükselme istidadını art· 
hrması lazımdır. i •ıııı111nıııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111 ..... 

Bir gumuş meci
ldiyeye bir beygir 

Balıkesir ( Açık Söz ) -
Biğadiç nahiyesinin Okçulır 
köyünden Ahmet oğlu Sadul. 
lah Çamköyünden Abdullah 
oğlu Hüseyin, lzmirler mahal
lesinden Cafer oğlu Hüseyin
den bir beyğir satın almışlar
dır. Pazarlığa göre de bir beşi 
bir yerde vermişlerdir. Fakat 
bu beşi bir yerdenin altın su• 

1 yuna btırılmış bir gümüş mec
diye olduğu anlaşılmış, açık 
gözler de cürmümeşhut halin
de yakalanmışlardır. 

Kardeş katili 
lzmir, (Açık Söz) - lzmir 

Seferihisar kazasında kardeşi 
Mustafa'yı öldüren Hüseyin 
oğlu Ali, Şehrimiz Ağır Ceza 
rnahkesinde muhakeme edil
mek üzere lzmir hapishanesine 
getirilmiştir. Cinayet şöyle ol
muştur: 

nebbü!. meydana getirir ki ler için bu bölüklere köprücü ı 
işte bu yoliar idraki inricar kolları verilir. Bölük kuman. 

Mustafa, koyunlarını karde
şi, Alinin mısır tarlasına sok
muştu. Hayvanların birkaç ku
ruşluk yaptığı zararı gören Ali 
kızmış. Mustafa'yı sopa ile döv
düğü gibi tatancasını çeke
rek yaralamak suretile öldür
müştür. 

etmiştir. danları zırhlı tümenlerin is- ı 
Ve hiç şüphe yoktur ki: tihkam kumandanlıkları vazi· 1

1 ilk idrakin gene bu ensterktif 
dediğimiz duyguların ilk şuura lelerini de görür, topçu, mu. 

çıkışlarına istinat eder bir menşei habere ve muvasala kuman-
olmak gerektir. I danlarile tümenlerin kurmay I Ali'nin muhakemesine yakın

da şehrimiz Ağır Ce7.a mah
kemesinde başlanacaktır. 

Değişmi}erı, müstekar (mev- 1 kurullarına yardımda bulu· ' 
nurlar. cut. obje ) )erin idr ık üzerin-

deki tesiri muahhardır. ilk 
idrak için öyle bir hadise 
olmak hercktir ki insanın in
ficara müstait idrakini tenbih 
edip patlahın. Bu ancak bü
tün enslenktif duyguların b'r
den tehyiç edip bunu )'apanı 
veya yapmak kudretini haiz 
olarak teşhis ve müşahede 
olunanı tanımak ve idrak el· 
mek olabilir. 

[Devamı var] 

[**) Not : Kelime Gilne4 - Dil 
etlmolojik metoduna tatbik o1u
nunde Türkçe aalıuı meydana çı
karır: 

(lnğ) +is+it+ (enğ) +it +il 
(iv)=;!> +is+iıt+.t+ek='stek. 

(1) Birinci yazı 27 Evlül tarihli 
ve 161 numarala ıayımt:ıdadır. 

Urfa Halkevinin lisan 
dersleri 

Urfa (Açık Söz) - Halkevi 
larJ!ından açılmış olan millet 
mektebi bu sene de çok rağ
bet 11örmüş ve buradan yüz
lerce vatandaş mezun olmuştur. 

Derslere geceleri devam 
edilmekte ve vatandaşların 

rağbeti seneden seneye art
maktadır. Urfada okuyup yaz. 
mak bilmiyenlerin sayısı gün
den güne azalmaktadır. 
Yukarıdaki resimde Halkevi 

Millet mektebinde ders verer. 
leri görüyoruz. 

M. Ersu 1 fi~iii~jijfiiii[ 1
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bando muzıka he- - -· 

1yeti teşkil edildi Yeni Bulrnaca 
1 

Bu haftakı bulmaca şudur· 
Yalova (Açık Söz) - Ya· B d" · en, a, a, e, ı, ı, 

lova Belediyesi dar büdcesile der, den, ki, mlş, 
gelenlere yalovayı şirin gös- muş, dan, vur, gl, 
!ermek için geceli gündüzlü ta, der, pi, bal, yat, 
çalışmakla ve Kazamızın terfii bul, ac, ev, ağ, ken, 
için icabeden işleri yapmakta. dim, gur, lar, de, du, 
dır. l•kele kıırşısındaki köhne sap, ol, rinc. 
d. kk · ı k l Yukarıdaki karış k heceleri 

" an ar yı 1 mış bir park o suretle tanzim edeceksiniz 
yapılmıştır. Belediye reisinin ki, iki a~a sözü meydana 
büyiik yardımile ilçemizde 21 çıksın. 

Kazananlar arasında cuma 
kişiden mürekkep bir Bando günü kur'a çekeceğiz. 
Muz ka Heyeti teşkil edilmiştir. HEDIYELERIMıZ 

F aodo heyeti şimdi hafta da 
iki üç defa yeni yapılan 

parkta halkın musiki ihtiyaç
larını gidermekktedir. 

Saylavlarımızın 
tetkikler! 

lzınir (Açık Söz) - Saylav
larımızdan Kamil Dursun ve 

Sadettin Bergama, Dikili, Kınık 
havalisini gezerek halkla te
maslarda bulunmuşlar ve ihti
yaçlarını tetkik etmişlerdir. 

Birinciye on plak ile bir 
gramofon, ikinciye gaı~terr.i
zin bir senelik abonesi, üçlin· 
cüye bır fotoğraf muines; 
hediye edilecektir. 

Beş kişiye bı-zukpara çan
tası, beş ki;iye kartp<>•tıı al
bümü, kırk kişiıe m•ı'.tel'. he
diye!er • 

Bu!nıaca 
kUp0!1U 

26 Eg!lil - 2 B. Teş. 

.. Acık Söz .. ün edebi romanı:33 Fazıl adeta neşeli gibi idi. 

• • • 
Sen Benim Babam 

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

Fazıl hazırlanıyordu. Ben 
lstanbul hastanelerinde müfet
tişlikle kalıyorum. 

Gece uzun bir gece idi. 
Mektep ha)alımızın ilk sene· 
lerindenberi biribirini tanıyan 
ve uzun seneler içinde biri
birini pek le sık aramamış olan 
dört beş samimi dost o gece 
tıpkı hrtınanın yaklaştığını 
hisseden koyunlar nasıl yağ
murdan evvel biribirlerine 

' sokulurlarsa biz de öylece 
birbirimizi bulmuştuk. 

Ve annenin sakin bir çehre 
fakat endişe dolu gözlerle 
oturduğu bir koltuğun etrafın
da toplanmıştık.Münakaşa edi
yorduk, hatta şakalaşıyorduk. 
Harbin ne kadar devam ede
ceğini tahmine çalışıyorduk. 

Annen lakırdımıza bir evet 
veya bir hayırla iştirak edi
yordu. 

Kahkahalarla gülerek bize bir 
şeyler anlatıyordu • 

Onu ben pek iyi tanıyor
dum. Onu ne zaman böyle 
neş'li görsem, bukadar taşkın 
bir neş'e ile coşkun görsem 
Bilirdim ki onun içinde büyük 
bir kederin ve büyük bir en
dişenin azabı vardır. 

Ve o bana hiç birşey ihsas 
etmediği, sana demin anlattı
ğım son hadiseden sonra ara
mızda onun bizden şüphelendi
ğini gösteren hıç bir şey geçme
diği halde ben onun bir neşesinin 
altında onun 1Ztırabı olduğu. 
ğunu ve bu ıztırabı ona ken
dimin verdiğini hissediyordum. 

Fazıl korkak, hayata faıla 
kıymet veren bir insan değil· 
di. Harp korkusu, harbi hiç 
sevmediği halde onu yıldıra-

- 28 EylQI 

BEN KiMiN 
METRESİYiM 
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Tefrika No. 71 

Nesrinin iki gündenberi beklediği Şefik, bir şüphe 
ve anlaşmazlık yüzünden 

apartmanı terkedip gidince netice ne olacaktı ? .. 
Şefik hizmetçiy yan gözle 

baktı: 
- Hepsi yalan.. Bütü söy

lediklerin yalan 1 
Diye bağırmak istedi.. 
Bağıramadı.. işin iç yüzünü 

bir fac· aya meydan vermeden 
önce anlamak istiyordu. 

işte bir tesadüf daha .. 
Necip servet kitap etajeri

nin üstünde duran bir defleri 
eline almıştı.. sayfalarını çe
virdi.. 

işte bir şarkı •• Nesrinin çok 
sevdiği bu şarkıyı hüviyeti 
meçhul misafir kısık bir sesle 
okuyordu: 
"Gökte misin, yerde mi sen 

nerdesin? 
Korkarım benden uzak iller· 

r/esin ! 
Kaybolr/un, fakat hala r/iller• 

Jesirı I 
Korkarım çok gabancr eller

r/esinl. 
Şefik bu şarkının mırıldana

rak okunduğunu işidince, oda 
kapısı önünde sabrı tükenmiş· 
tL Kendi kendine: 

- Herif Nesrine karşı mah
rem duyğularını bu şarkının 

ahenğile nasıl ifade etmiye ça· 

!ışıyor, dedi, artık hiç şüphem 
kalmadı, bu adam Nesrinin 
zamparasıdır ... 

" o. kibar bir zattır ... 
Zampara de(;jildir 1. .. 

Mari korkudan titriyordu: 
- Aman paşacığım, o kibar 

bir zattır. Zampara değil. 

Hem bizim hanımefendi öyle 
şeyler ı apar mı hiç? Vallahi 
ben onun bir fenalığını gör
medim şimdiye kadar ... 

Şefik hiddetle geriye çekildi. 

Paltosnnu koluna alırak bir 
şey söylemeden çıkıp gitti. 

Ma ri, Şef iğin arkasından ba
ka kalmı,;tı. 

iki gündenl;eri Nesrin hanı

mın sabırsızlıkla beklediği Şe

fik, böyle bir şüphe ve an
laşmamazlık yüzi!nden apar
tmanı terkedip gidince netice 
ne olacaktı? 

Nesrin bunu duyarsa kim
bi'ir nekadar hiddetlenecekti. 

Ôyle de oldu .• 

Ô,ı-le üstü te!aşla eve gelen 
Nesrin, ilk önce Mari; e şunu 
sor Ju: 

-Şefik bey geldi mi? 
Hizmetçi kekeledi: 
-Şey .. Evet hanım efendi .. 

geldi. fakat. .. 
Nesr:n } arı sevinç, yarı cid. 

di ve tereddüt içinde hizmet
çinin yüzüne baktı: 

- Ey sonra .. içeride mi şim
di? 

- Hayır hanımcığım .. Kızdı 
ve kapıyı hızla kapadı, gitti. 

- Kime kızdı .• çabuk söyle! 
- içerideki misafire kızdı .. 

Demek ki hanım eve zampara 
almağa başlamış dedi.. Üze
rime saldırdı. 

- Misafir olduğunu söyle
medin mi? 

- Söyledim. Kapıya geldi. 
Misafire sezdirmeden anahtar 
deliğinden gözetledi.. Misafir 
bey içeride kendi kendine bir 
şeyle söylüyordu. 

mazdı. Onu hepimiz gibi büyük 
bir nefretle fakat ayni zaman
da da büyük bir metanetle 
karşılaşmı,tı. 

Onu müteessir eden şey O· 

nun gidişi benim burada Fat
manın ve senin yanında kalı
şımdı. 

Onu üzen şey kıskançlıktı. 
Fatmayı mı kıskanıyordu. Evet 
Fatmayı da kıskanıyordu. 
Ruhunu anlayamadığım bu 
mariz adam bu ırece F atme
yı da kıskanıyordu. 

Fakat en fazla kıskandığı 
sendin. Seni bize bırakacağını, 
bizim seni kendimize uydura. 
cağımızı onun tesiri altından 
kurtulacağını bizim olacagımızı 
hissediyordu. 

Sonra benim sizlerin aranız
da yaşamak gibi büyük bir 

Nesrin hayretle dudağını 
büktü: 

- Tuhaf şey 1. Şefik bu 
kadar eski bir arkadaşını 
anahtar deliğinden gözet'e

diği halde ke,disini nasıl oldu 
da tanıyamadı? Dahası da var .. 
Ya sesi? Sesinden de mi ta
nıyamadı arkadaşını. 

Nesrinin içine garip bir şüp
he girmişti: 

- Yoksa doktor Necip, Şe
fiği hiç tanımıyor mu? 

Nesrin gittikçe derini ·şen 
böyle bir şüpha içinde nıanto

suou çıkardı .. içeriye girdi .• 
ve Necip Servete seslendi : 

- Doktor Bey.. Nerede
siniz? 

Necip Servet telaşla oda
dan çıktı : 

- Buradayım. Nesrin Ha
nım l 

Ve boğazını tutarak ilave 
etti : 

- Ah .. bilseniz birdenbire 

o kadar sevindim ki.. Şefikle 

beraber mi geldiniz yoksa .. ? 

Nesrin manalı bir gülüşle 

kanapeye oturdu.. Gözünün 

ucile doktorun yüzündeki çiz
gileri tetkik etti. 

Necip Servet cali bir heye. 

can göstermiş değildi. Zaten 
bu adamın bütün düşündük

lerini yüziinden - hem de şöyle 
bir sathı bakışla• anlamak 
mümkündü. 

O. sade bir uslı1bla yazılmış 
kitaplar gibi çarçabuk ve 

kolaylıkla okunabilen ve ol

duğu gibi görünen bir adamdı. 

böyle olmakla beraber, Nesri
nin Neci~ Servet hakkındaki 
şüpheleri henüz zail olmamıştı. 

-Şefik bu sabah benim ar-

kanıdan buraya gelmiş.. gö
rüşemeyişinize şa~tım doğrusu. 

Dedi. Necip Servet birden· 
bire yerinden hopladı: 

- Ne diyorsunuz.. Şefik 
buraya mı gelmiş? 

- Evet.. fakat. sizi tanıya

manıışl. kapıdan bakmış.. sesi
nizi dinlemiş yine tanımamış 

ve eve yabancı bir erkek al
dığıma zahip o!arak hiddetle· 
nip gitmiş. 

Şimdi hayret etmek sıra.ı 

Necib Servete gelmişti.. Göz
lerini açarak haykırdı: 

- işte bu tuhaf! Ben inan
mam buna. Şefik beni bir asır 
sonra da görse yine tanır? 

HattA o kadar iyi tanır ki, 

saçlarım beyazlaşsa .• belim iki 

büklüm olsa .. daha ne diye
yim size, gözlerim açık kal

dıkça. o beni bu kadar yakın

dan değil, yüz metre, beşyü:ı; 

metre uzaktan da görse, yine 
tanır. 

Ve başını sallıyarak güldü: 
- Benimle alay ediyor•u· 

nuz, değil mi? Fakat, hakikati: 

söylemek lazımgelirse, sabrım 
tükendi artık. Onu bundan faz
la beklemeğe tahammülüm yok. 

Beni keşke yolumdan alakoy
masaydınız . .I 

Nesrin gözlerini süzerek ce
vnp verdi: 

- Sakın darılmayın, dok
tor beyi Bu hadiseden sonra 

içime bir şüphe girdi. Beni, 

mazur görünüz.. Bu şüphemr 
size açmıya mecburum: Sizin 

Şefikle şahsan tanışmadıtınız 

kanaati hasıl oldu bende. Siz 
yoksa, Anadoludan onu öldür
miye mi geldiniz buraya? 

[Bitmedi/ 
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SAN~T 
'KiT.bt.Pı REfiM. TiVATROıHUS'iKt1 

San' at aleminde kleptomanlar 
( Kôinatrn muammaları } eserinin müellifi filozof Ernıl 

Hegel vaktile Viyana darül lünununda: •Cemiyet içi,ır/e cezasız 

kalan ve takip er/ilmigen hrrsızlar da vardır: Snn'at hırsrzlarr ..• 
diye bağırmış. 1921 de Fransrz gazetelerinde de şair Alfred do 
Müsenin şiirlerinden Jikir ve mevzu çalan bir takım türed' 
şairlere afır hücumlar yapıldığı görülmüştü. 

Ernst Hegelin, bu gibi/erin alnına basmak istediği damgay• 
( san'at ti/eminde kleplomcnlar I) şeklinde yeniden kazdırıp 
bu İşi kontenjana iribi o/mı.l/an bir tice.ret ha/ine tiOkan/arın 
alrnlarına basmak elbeıte /agdalı olur. 

Ruhi tababette, içtimai vaziyeti <1e g•çim <1a . rtaları pek 
yerinde olan bazi kimselerin. bir nevi hırsızlık hastalığı demek 
olan ( kl•ptomani ) illetine tutuldukları gibi, san'al alanında 
da tıpkr buna b<nzer birtakım kleptomanlar vardır. Bunlara 
her memlekette tesadüf edilir. Ancak bu hasla/ık bizim memle
ketimiz kadar hicbir yerde sirayet sahasını geniş/elememişlir. 

lıalqada 1919 da meşhur ressam Bovere'nin tablolarrnın, 
kopgeteri altına sahte isimler atan ressamlar görüldüğü gibi 
bizde de meselri dün Puri Suvar'da okuduğunuz bir Frarısrz 
hikriyesinin bir gün sonra lstanbulda lanınmrş bir imza altrnda 
inti~ar ettiğini elbette görmüş ve işitmişsinizdir I 

( Resim <1e edebiyatta kleptomani ) bilhassa bizde meşru
tiyetin ilrinile başlamrştır. Başıboş <1e kontrolsuz, münekkitsl• 
kalan edebiyat tile"ıine pasportsuz giren ve san'at unsurlarınr 
kökünden kemiren hu arsız ve giizsüz kleptomanlar, ne yazık 
ki, resimde de, gazıdada, hrilii elçabukluğunda göstudikler{ 
h ,yrete değer cambazlrklarrna pervasızca devam etmektedirler/ 

saadet içinde hayntımı devam 
ettireceğime haset ediyordu. 

Neşesi arasında Fatma ile 
fazla meşgul değil gibi dünya 
meseleleri hakkında söz söy
lerken ben onun bu gece bu 
siyasi münakaşalardan daha 
fa1la bütün varlığile Fatmaya 
merbut olduğunu Fatmadan 
ve senden ayrılmaktan başka 

hiç bir şeyle meşgul olama
dığını biliyordum. O gece 
kimbilir dünyanın üzerinde 
daha kaç milyon kişi bizim 
halimizde dedi. 

Kim bilir kaç milyon mille 
kaç miiyon maceranın kör dü
ğümünü halletmeden ölüme 
gidiyordu. 

O gece bir başka gece idi .• 
o gece müthiş bir gece idi. 
insanların bam başko birer 

lskender F. Sertelli 

hüviyet takındıkları bugünkü' 
tabii hi!lerinden ve tabii var~ 
lıklarından, tabii düşünüş tarz• 
)arından uzaklaştıkları birgecc 
idi o gece ... 

O gece dünya üstünde 
geçen gecelerin en müth•şle
rinden biri.. 

Ve ben işte o gecenin bana 
verdiği haletiruhiye içinde 
ulvi bir mahlük o!muştum. 
Arkadaşımın ve rakibimin 
belki de ölüme gittiği bu ge• 
cede ben bana verilen vazife 
icabı cepheden uzak kalmak 
ve daha talihli olmak istemi
yordum. Bunu C:a b:r zül 
ve onun yanında bır ikinci 
ihanet bir ikinci küçüklük le· 
lakki ediyordum. Bunun için 
ona o gece sırasını buldum• 

[Bilmedi/ 
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lran transit yolu yüz 
ağartan bir eserdir 

Bu yolun Gümüşhane vilayetinin 
hissesine düşen 180 kilometreden 
132 kilometresi ikmal edilmiştir 

Gümüşlıaneden güzel bir görünüş 

Gümüşhane, ( Açık Söz ) -
Trapzon gibi şirin bir yurttan 
uzaklaşmak insana bir parça 
a~ ır geliyor. Trapzondan ha
reı.. et eden otobüslerde yer 
bulmak bir meseledir. Otobüs· 
!erin içleri, üstleri tüccar eş
yası ile dolduruluyor. Uzaktan 
görenler bunları bir yük kam
yonu zannederler. Bereket \'er· 
sin vapurda taşıdığımız inhi· 
sarlar baş müfettişi Faik Kent 
il e mühendis Salahattin beni 
husus! otomobillerine aldılar. 

Yol muntazam ve asfalt gibi 
bir caddedir, 
Yoıun iki tarafında tek tük 

be} az evler ve bir çok da 
manastır göze çarpıyordu. A· 
de la birer kartal ı uva~ına 

benzi yen bu evlerde oturmak 
oldukç ı düşünülecek bir me
se e lir. 

Etraf hep dağl ,k ve orman· 
lık.. Maçkayı geçtikten sonra 
dagları bu lutlar sardı. Yağ'· 
murlar başladı. Trabzonda 
sıcaktan bunalırke, burada 
üşümeğ'e ba~ladım. Sis ve yağ'
mur içinde kılometrelerce yol 
allıktan >onra Zıgana ıepele

rınde ekrar güneşe kavuştuk. 

Zıgana dağlarını 

aşarken 

Zıgana dağlarının denizden 
2220 metre yük<ek olduğ'unu 

söı itiyorlar. Evvelce yamaçla· 
rını süsleyen o güzel çam or· 
maı !arından şimdi eser kal. 
mcmış .. Rusların istilasında o 
kıvmetli ağ'açlar kamilen ke· 
silmiştir. 

Şim< 1 yeniden sürmekte olan 
bu ago \lır lıir dereceye ka
d . r göz!~ri okşamaktı ise de 
evvelki zevki vermemektedir. 
Zıgana boğ'azından kıvrıla kıv· 

rıla torula dogru inen şu 
şose okadar güzeldir ki banun 
üstünden yağ' gibi kayarak 
giden otemobil yolcuları an
cak bu güzelliğin farkına va· 
rabilirler. Trabzondan başlı· 

yarak kup dağlarına kadar 
uzanan bu transit yolu kadar 
muntazam bir şose hiç bir yer
'de yoktur. 

Ve bir müddet daha boğa• 
zın cazibeli kucağ'ında yuvar. 
!andıktan sonra Gümüşhane
nin beton köprüsünden geçe· 
rek birazdaha ileride büyük 
otelin kapısı önünde durduk. 

GUmUşhane nasıl 

bir yer? 
Gümüşhane, dağlar arasında 

ve bir clere kenarında sıkışmış 
küçük bir kasabadır. Bazıları 

l 

Üçüncü umumr müfettiş 
Tahıin Ozer 

burasını beğenmezler. Halbuki 
etrafında yalçın kayalardan 
ve toprak yığınlarından teşek· 
kül eden ve bir vahşi ruh 
taşıyan bu dağ'ların manzarası 
kasabaya bir güzellik vermiş· 
tir. Kasabanın uzunluRu dokuz 
ve genişliğ'i bir iki kilometre 
kadardır. 

Evler ve mağazalar şeritva· 
ri olarak (~:arşi t) deresinin iki 
kenarhrına kurulmuştur. Ôn 
ceden mutasarrıflık iken 
dal taban denilen ve bir da· 
ğın üzerinde bulunan bu ka
saba (13) yıl önce bura}'a nak
lolunmuştur. O zaman birkaç 
binadan ibaret o'an bu kasa· 
bada şimdi yedi sekiz yüz ka. 
dar ev ve ma~aza yapılmıştır. 

E' !erin damları kısmen tahta. 
!ardan ve kısmen de saçtandır 
ve çatılm pek dik olduğun
dan giizel bir manzara göster
mektedirler. Dere boyunca bir. 

çok bahçeler vardır. 
Buralarda sebze ve bilhassa 

armut ve elma yetiştirilmekte
dir. Çarşısı uzunca bir sokak· 
tan ibarettir. Başka bir sokak 
la yok gibidir. 

Transit yolu 
Birinci sınıf mülkiye müfet. 

tişlerinden Hilmi Ocaklı bir 
yıldanberi burada ilba l ı k yap· 
makladır. Çok dürüst ve çok 
intizam sever olan bu kıymetli 
ilbay bütün halkın sevgisini 
kazanmış ve her işle muvaffa. 
kiyetler göstermiştir. Sayın IJ. 
bay transit yolunun ikmali için 
çok çalışn.,ştır. Bu yolun vi· 
layet hiS! e• ne düşen (180) ki· 
lometrcdcn ( 132 ) kilometresi 
miıkemmel surette ikmal edil· 
miştir. 

Geri kalan ve Kop dağının 
tepesine kadar uzanan (48) kilo. 
ınetrehk yol da (340) bin liraya 
ihale olunmuştur. Bu şose 

muntazam bir yoldur. Ve acle· 
ta asfalt caddeler gibidir. Yol 
üzerindeki köprüler ise emsal
sizdir. Bu şosenin sürekli bir 
surette tamiri için beher yirmi 
kilometrede bir (yol bakım 
evı) yaptırılmıştır ki bunlar 
evvelkilerine hiç benzememek 
tir. Eskiler bir kulübeden iba
ret idi ve içlerine kazma kü· 
rek konurdu. 

Bunlar adeta birer aparman 
gibidirle ve geceleri işlerinde 

bir çavuşla allı amele yat• 
maktadır. Bunların karyolaları 
ve her şeyleri mevcuttur. 
Çavuşa 120, alışık ameleye 

75 ve acemi ameleye 60 ku
ruş gündelik verilmektedir. 
Bunlar hendekleri temizlemek, 
şoseyi yamalamak, kum dök
mek ve süpürmek gibi işlerle 

meşguldürler. Bu yola iki mil
yon altı yiiz bin lira harcan. 
mıştır. Hepsi üç milyon liraya 
mal olacaktır. 

Bayındırlık Bakanımız Ali 
Çetinkaya, geçen yıl buradan 
geçerken bu şoseyi çok beğen. 
miş ve baş mühendis lsviçreli 
( Vilyam Kramer ) i elli lira 
maaş zammile taltif eylemiştir. 
Gelecek yıl Ağustos da (48) 
kilometrelik yol daha bitmiş 

olacaktır. ( Kramer) buralarda 
tanınmış çok hizmet etmiş bir 
mühendistir. Kendisi kırk yaş· 
larında olduğu halde (25) ya· 
şında ııörünmektedir. Durma· 
dan çalışan ve bütün günlerini 
dağlar başında geçiren bu 

;,.AÇIK SÖZ-

Antakya mektubu: 
/ 

-
GÜZEL ANTAKYA 
Sancak idaresinin başında bulunanlar 

oradaki Türk kültürünü 
boğmağa uğraşıyorlar. Fakat beyhude! 

Bu bölge birçok lstll61ara kartı varlıöını saklamıı, raban· 
cıların nUfuzuna mukavemet ederek öz TUrk dlllnl ve 
T U r k karakterini m u h a fa z a etmlttlr ve edecektir 

Antakya, 20 Eylül 
Antakya ve çevresi on yedi 

yıldır ana vatandan ayrı ya· 
ıayor. Suriyenin idareıi Ulus• 
lar kurumu tarafından Fran• 
oızlara verildiği zaman Türkiye 
ile Fransa arasında Ankara 
itilifnamesi yapıldı. Bu iti
lafnameye göre Fransa, büyük 
bir TürkJ ekseriyeti olan An· 
takya, lskenderun ve çevresini 
hususi bir idareye bağlıyacak. 
tır. Halkın kültürü ile alakadaı , 

olacak; hükfimet, büyük bir 
ekıeriyet j olan türklerlc idare 
edilecektir. 
!DAR! TAKSiMAT: 

Bu bölge Fransızlar tarafın• 
dan kurulan idari taksimata 
göre bir sancak ve iki kazaya 
ayrılmıştır Ve sancak merke· 
z:nin adına (Müstakil lskendc
run sancağı) denir. lskenderun 
sancağ'ının nüfusu 300,000 ka· 
dardır. Bunun 250,000 i Türk
tür. Fransa tarafından bu böl· 
geden ayrı !arak Alevf devleti 
denilen Lazikiyeye ilhak edilen 
Bayır ve Bucak nahiyelerini 
de saydığımızda bu bölgedeki 
280,000 Türk nüfusunu buluruz. 

Hususi nizamname ile kurul· 
muş bir sancak idare meclisi 
vardır. Mutasarrıfın, ihtiyaca· 
ta göre yalnız nizamat ihzarı 

hakkı var. Hakkı tasdik Suri· 
yenindir. Meclis sancağın büt· 
çesini hazırlar. Kanunlar eski 
Osmanlı kanunları ile Suriye 
bütçe komiserliğ'inden çıkan 

kararlardır. 

ŞEHiRLER/: Sancağın iki 
kazasından biri buranın en 
büyük şehri olan Antakyadır. 
(42 binden fazla.] Diğeri de 
Kırıkhandır. Antakya kazası
nın nahiyeleri şunlardır: Aşağı· 
kuser, Ortakuser, Yukarıku· 
ser, Ordu, Kesep, Harbiye, 
Süveydiye, Musadağı, Kara
murt. 

Bu saydığımız nahiyelere 
Reyhaniye, Kırıkhan, Beylan 
ve ordu kasabalarını da ilave 
edersek bellibaşlı kasabalarını 

sayını~ oluruz. 
COCRAFY A VAZIYET!: 
Sınır'arı: Şimalde ana vatan 

toprakları ve Amanos dağları, 
cenupta (Bayır, Bucak) nahi· 
yeleri ile Lazikiye, şarkta ve 
Sur: ye, garple Akdeniz. 470,000 
hektar arazisi ve 130 kilometre 
uzunluğunda bir sahili vardır. 
Amanos dağları burada Ak· 
denize müvazi silsilelerle uzar 
ve Kızıldağ gibi 1700 metre 
yüksekliğe varan tepeler VÜ· 
cude getirir. Kömür çukurun· 
dan (Saldıran) köyüne kadar 
uzanan geniş ve bakir denecek 
ze~gin çam ormanları vardır. 
Yine Ordudan Bayır, Bucak 
nahyelerine ve Lazikiye hudu. 
duna kadar saatlerce çam de· 
vam eden çam ormanları devam 
eder. 

Suriye kıyılarında 18 kilo
metrelık tabii bır plaj vardır. 
Arazi volkaniktir. Jüra taba
kalarına da çok tesadüf olu· 
nur. (Kesecik) de altın, Anlak· 
ya civarında kömür ve Bayır 

ve Bucak dağ'larında asfalt ma. 

kudretli mühendis takdirlere 
şayandır. 

Amele bulunamıyor 

Antakyada Aıl n~hri kıyılarından bir ıörünilı 
cıc Antakya köprü•il 
{Huıuıl muhabirimizin ııllnderdli\ realmlerden) 

tarın %50 si Mısıra %20 al 
Filistine ihraç edilir. Geri· 
ye kalan %30 la'.da sabun pişi· 

' 

.J 

Asi nehri kıymndan Anlak· 
yanın göri1nüşi1 

(Görünen bllyllk yapılar otellerdir] 

denlerine tesadüf edilmiştir. 

Bu haşmetli dağlar yaz boş· 
langıcına kadar karla örtülü· 
dür. Bu dağ'lar arasında Amık 
ovası gibi gayet münbit ovalar 
vardır. Aınık ovası Adananın 
Çukurovasına denktir. Oldukp 
büyük bir göl olan Amık gölü 
ovanın bir kısmını örter ve 
burayı tamamile sular. Gölde 
her türlü av hayvanları vardır. 
Mühim miktarda tatlısu balık· 
lan çıkarılır. 

Sancağı sulıyan biricik ır. 
mah Asi nehridir. Asi; Aotak· 
yanın bütün meyva ve sebze 
bahçelerini canlandırdıktan 

sonra Ak denize dökülür. Kara. 
çay, Afrin ve ;:!aha birçok su• 
!ar Asi nehrini besler. Bahçe• 
!eri sulamak için karakteristik 
dolablar kullanılır. Bunlara asi 
dolabı denir. Harbiye (çağ'Ja. 

yanları) büyük bir su olmakla 
beraber burası bilhassa başlı 
başına bir güzelliktir. ı 

Biribirine kenedlenmiş def· 
ne ve çınar ağaçları ile örtülü 
bir tepe, ayrı yamaçlardan 
birçok kaynaklar bu tepeyi 
yalıyarak birçok yerlerde çağ· 
lıyanlar yaparak iner. 

iklim: !skendurun ve Amık 
ovasında tamamile Akdeniz 
ikrıni hakimdir. Güneı yakıcı, 
güneşten sonra serinlik baharda 
müdhiş kasırgalar, boralar .• 
Kış nisbeten mutedil.. Antakya 
ise yüksek dağ : arla, sık sık 

görülen sular, yemye1il tepeler, 
bağ'lar, bahçelerle burada baş· 
ka bir iklim hissedilir. 

Antakya yazları bir sayfiye 
yeridir, Harbiye, Soğukoluk, 

Nerkislik, Bityas, Yılan, Şeyh· 
köy sayfiye köyleridir. 

rilir. Sabun da ancak Suriye 
v~ sancak tasatılır.] ipekçilik 

heme; hemen iflAs etmek üze
redir. 

Küllür: Antakyada bir çatı 
altında ve ayni idarede bir 
Türk bir de Arap erkek liseıi 
vardır. Arap lisesi sonradan 
eklenmiştir. Bir de 9 sınıflı 

Türk kız liseşi yapılmaktadır. 
Bundan başka yine şehir için· 
de bir Türk kız, üç Türk er• 
kek ilk mektebi vardır. Gerek 
şehirde, gerek göylerde Türk 
unsuru için nisbeten çok az 
mektep vardır. Türk çocuğu 

çok fena şarflar altında terbi· 
ye edildiği halde milli benli
ğinden hiç kaybetmemiş da
marlarındaki asil kan milli 
duygularını nereden alacağını 
ona göstermiştir. 

Sancağın maarifini sancak 
bütçesi idare eder. Maalesef 
hocalar buradan kaçan 150 
likler ve Kürt cemiyetlerinde 
ileri gelen şahıslar ve kısmen 
de Araplardır. 

Yukarda lskenderun sanca-
ğ'ında Arap diye ayırdığ'ımız halk 

Araplaşmış olan Alevi yurtdaş· 
larımızdır. Malesef cehalet ve 
asırlardanberi devam eden 
propagandalar neticesi; bunlara 
kendilerinin Arap oldukları 

zannını vermiştir. Bu cemaat san 
cağın biricik akalliyetini teşkil 

ederler. Bundan başka orto. 
doks ve Ermenile~de varsa da 
ancak bir kaç koy tutar. Is. 
kenderun sancağında resmi 
dil Türkçe, Fransızca, Arapça 

olarak kabul edilmiştir. Fakat 
hükümet memurlarının hemen 
hemen hepsi Suriyeden gön· 
derildiıti için hükümctte mua· 
mele Arapçadır .• 

Antakya gen ~lerinin himmet· 
!eriyle kurulmuş bir kütüpha
nesi vardır. Kitap, gazete sa

tış yerleri eksik değildir. Tür. 
kiye'de çıkan gazete, mecmua 
ve kitaplar halkın en büyük 
zevkidir. 

Antakya'da bir de günlük 
gazete çıkar: (Yeni gün). Türk 
inkılAbının seyri oraya vaktin. 

de yetişmiş ve yerleşmiştir. 

Halkın ekserisi şapka giyer. 
Kadınlardan istiyenler asrı kı· 
lıkla gezebilir ve kısmen de 
çarşaf atılmaya başlamıştır. 

Milli gururları üzerine çok titiz 
ve kıska n çtırlar. Blı tohumu 
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Londra mektupları: . -
lngiliz Hariciye 

nezareti 
binasının esrarı 

Burada en mühim kararlar 
Pazar günleri verilmektedir 

Londra ( Hususi muhabiri· 
mizdcn) - Geçenlerde gön· 
derdiğim ilk ' 
mektubumu, ~ 
ziyaret ettio 
A'i m Şekspi. 
rin doğduğı; 
eve hasret· 
miştiın. Bu 
ikinci mek· 
tubumla da 
(Açık Söz) 
okuyucuları· 
na, Londra 
Hariciye Ne
zaretine dair 
meraklı bazı 

f ey 1 erden 
hah sedece
fim. 

• •• 
jorj Dou· 

nlng ismin· 

Dowaif Strl'in 
ılmdlkl hJ.klml 
lnıılllz haınklll 

Bnldcıin 

de avantürist bir lngiliz kap
tanı, 1645 yılında lngiltereden 

Amerikaya firar etmiş, orada 
tam sekiz yıl serseriyane bir 
bayat sürdükten sonra tekrar 
lııgiltereye dönmiye mecbur 
olmuştur. 

Hayabn hiçbir müşkinden 

yılmıyan ve müstait, ıeki bir 
adam olan Dounin g, lngiltere
nin o vakitki diktatörü Krom· 
velin dikkat nazarını celbet
miş, diktatör, bu adamdan ln
giliz kralı ikinci Çarlise bah. 
setmiş, kral da, kaptanı çagı. 
rarak görüşmüş, bazı sualler 
eormuş, aldığı cevapl•rdan 
sonra bu adamın zekiivetine 
kani olarak kendisine bir arsa 
hediye etmiştir. Avantürist 
kaptan, bugünkü lngiliz hari· 
ciye nezaretini işte bu arsanın 
üzerine o vakit on numaralı 
Douning lstrit evi olarak inşa 
ettirmiştir. Hadisat öyle getir
mişki kralın hediye ettiğini, bilii· 
hare hilkümet geri alarak nazır· 
lar meclisinin toplantılarına 
tahsis etmiştir. 

Bugün Parisin Ked'orseyi, 
Vaşingtonun beyaz ev', Berli• 
nin V•lhelmplas binaları o 
memleketlerin harici siyasetle. 
rinde ne rol oynuyorlarsa , 
Douning lstrit binasıda Lond· 
rada ayni işi görmektedir. Şu 
fark la ki diğerlerinin kapıla. 

rında onar kişi muhafız jan • 
darına beklediği halde Lond· 
ranınkinde yalnız bir tane 
jandarma beklemekte olduğ'u 

gibi bu lıinaya hariçten bakı. 

her Antakya ı yanık bağrında 
çimlendirir ve dal budak sa
lar. Mili! bayramlırımız kut
lulanır. Antakyalılar da milli 
mücadelede canla ve malla ça
lışmışlardır. Bu zamana ait ha· 
!ıraları ve şehitleri çoktur. 

Muhit münevverdir. Lise ve 
üniversiteden çıkmış birçok 
gençler vardır. Kadınlık baya· 
tı da inkişaf etmektedir. Ko
nuklar için konforlu otelleri 

vardır. Bütün şehirler ve say· 
fiyeler elektrikle aydınlatılır. 

Modern binalar pek çoktur .• 
Köylü çalışkan ve münev. 

verdir. Dağlar, dereler, köyler 
hep Türk adları taşırlar : 
Kızıldağ, Derindere, Apışkaya, 
Gökçegöz, Büyükburç, Bozhö· 
yük, Gülderen, Okçular gibi .. 

Tarihe bir bakış: Antakya 
eski bir payitaht, gün geçirmiş 
bir memleket olmakla her 
adımda tarihi eserlere tesa
düf edilir. Yunanlılara, Ro· 
malılara ait eserler görülmekle 
beraber, son hafriyat bu
rada Etileri de meydana çı· 
karmıştır. Tarihi eserlerden 
birkaçı: Bakras kalesi, Kızlar 

sarayı, Kuser kalesi, Demir 
kapı, şehri içine alan sur 
bakiyeleri. Mağaracıktaki tünel 
en meşhurlarındandır. 

Bu bölge birçok istilalara 
maruz kaldığı halde oradaki 
Türk varlığını daima bu istila· 
lara karşı isyanlar, mücadele. 
Jerle saklamıştır. Yabancıların 

ı nüfuzuna mukavemet ederek 
öz Türk dilini ve Türk karak
terini muhafaza etmiş ve ede
ceklerdir. 

lacak olursa, içinde yalnız ln-
gilterenin değ'il, bütün Avrupanın 
mukadderatı mevzuu bahsol· 
duğu katiyen tahmin edılemez. 
Halbuki, bütün dünya üzerin· 
deki lngiliz sefirlerine hergüq 
buradan binlerce şifreli telgraf 
gider, gelir, dünya üzerindQ 
güneş batmıyan ve yarım mil· 
yara yakn insanı hükme· 
den muazzam bir imparator
luğun mukadderatına ait bü
tün işlere burada netice veri· 
lir. Bütün lngiliz gazeteleri 
her gün muayyen sa ı tlerde bu 
binadaki hususi daireye gele
rek direktiflerini alırlar. Bu 
bina içinde neler düşünüldüğü, 
Avrupa gazellerinin sütunla· 
rında münakaşa edilir. 150 yıl. 

danber~ bu, hep böyledir ve 
böylece devam etmektedir. 
iç ve dış tefrişat 150 yıldan· 
beri ayni şekli ve yerli yerini· 
muhafaza etmektedir. 

Bir zamanlar, binanın için· 
deki mobilyaları değiştir· 
meğe kalkışmışlar ise de, Lord 
V elbi, lngilis ananesinin değiş· 
memesi için buna şiddetle mu• 
halefet etmiş ve mobilyalarla 
eskiyen eşyayı değ'iştirtme
miştir. -

Bugün hala, lngiltereyi ida
re edenlerin maziye olan ra· 
bıtalarını her dakika hatırlat
mak maksadile, kırılan dökü
len hiçbir eşya tamir bile ediJ.. 
memekledir. 

Londradaki Douning lstrit 
evi, otuz bir başveki~ pek 
çok kabine ve düzinelerle kon· 
ferans görmüştür. 

hıgiliz kabinesinin burada 
aldığı kararları herkesten önce 

öğrenecler gazetelerin baş. 

muharrirleri ile bu gazeteler. 
de siyasi başmakale yazan
lardır. Umumiyetle lngiliz ka-. 
binesi dünya için heyecan 
verıcı mühim siyasi kararh
rını, eski bir ananaye tebaan, 
pazar günleri vermektedir. 
lngiliz iç siyasasına ait en 
mühim kararlar da yine hep, 
burada ve muhakkak plzar 
günleri alınmaktadır. 

Bu, lngil zlere mahsus karak
teristik bir inanışın neticesi 
olarak bö;ledir. Çünkü, lngi· 
lizler temkinli, soğ'uk kanlı ve 
itiyatlarından vazgeçmiyen 
ananeperest millcttirler. 

Menmet Gafur 
mefküre ile zerre kadar a'a· 
kadar değildirler. Halk tara· 
fından seçilerek değ'il, Fransız 
ve Suriyelilerce intihap edi?en, 
bu zevat, mrmlekette maarif( 
asri bir varlıkla eline alacak 
Türk ve Avrupa üniversitesi 
mezunları varken bunları it 
haşına getirmiyerek okulla!'\ 
150 likler, Kürtler, Çerkes
ler • yani Türk milli varlııtının 
ebedi düşmanları. ellerine kas. 
den bırakmışlardır. 

Sancak pek yakında hakkına 
ulaşınca elbette ve elbette te
mizlik yapılacak ilk saha maarl 
olacaktır. 

Muhittin YURDAL 
flllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHUUllllllll" 

Konservatuar 
Yeni binanın in· 
şasına yakında 
başlanacak 

Belediye yeni konservatua· 
binası inşaatına yakında baş~ 
laMcaktır. 

Demiryolları müteahhitlerile 
şose müteahhitleri amele bul· 
makta çok güçlük çekmekte. 
dirler. Demiryollarının günde· 
likleri daha cazip o! duğundan 

bütün ameleler o tarafa akmak· 
tadırlar. Halbuki oraya giden
lerle burada çalışanların gün
del ı kleri arasında bir fark ol. 
madığ'ını söyliyorlar. Bu amele 
rekabeti yüzünden transit yol
l arı için amele tedarikinde 
müşkilat çekmekle ve bundan 
dolayı da müteahhitler yollara 
talip çıkmamakta imişler. D ığer 
vilayetlerde işsiz amele varsa 
buraya gelmeiidirler. Bilhassa 
lstanbulda ve büyük şehirler
de başıboş dolaşan nice kim· 
seler vardır. 

San'at cıe mahsulleri: Başlıca 
mahsulleri zeytin, ipek, her
tür:ü hububat, her çeşit yaş 
meyva ve sebze.. Debagat, 
sabunculuk, marangozluk, do
kumacılık el tezgahları olmakla 
beraber ötedenberi ileridedir. 
Sabunculuk ilerlemiş, sana
yiden biridir. Fakat ana va
tan kapısı kapandıktan sonra 
durgunluk gelmiş hatta geri· 
!emeğe başlamıştır. Sancak 
ipekçiliğine dünya piyasasında 
olduğu gibi bilhassa son kriz 
büyük bir darbe vurmuştur.[Bu 
hususta bir iki rnkkam söyli
yelim: Araya sıı r girmeden 
önce Antakya yı l' , 400,000 • 
500,000 kilo koza çıkarır ve 
her kilosu için ~oo kuruştan 

alıcı bulurdu. Bu yıllarda an· 
cak 100,000. 125.000 kilo ko· 
za çıkarıyor ve kilosuna 26 
kuruştan elıcı zor buluyor ..• 
Yılda 1,200,ÔOO. 2,000,000 ki· 1 

lo zeytinyağı çıkarır. Bu mik. 
Asi kıyılarından Antakya ı 
(Görülen cami " Ulu cami,,dirJ 

Bugün sancak idaresi başın· 
da bulunanlar maatteessüf milli 

Modern bir şekilde inşa edi· 
lecek olan bina için 250,000 
1 ralık tahsisat ayrılmıştır. Bi· 
nada tiyatro salonu da bulu. 
nacağı cihetle inşaat bittikten 
sonra şehir tiyatrosu ~cnil 

binaya nakledecektir. Tiyatro· 
nun sahnesi müte;arrik ve 
ışık tertibatı da en son sistem 
olacaktır. Tiyatro salonunun 
ark asında ve yan tarar!arında 
müteaddit istirahat salonları 

yapılacaktır. inşaata nazaret 
etmek üzere yakında bir tükr 
mimarı seçilecektır. 
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l_B_ü_T_ü_N_M_E_M_L~E_K_E T_ .. -.~I 
Havran zengin bir 
vatan parçasıdır 

Halkı çok çu.lışkan olan bu 
kasabada zengin 

tüccar, lıatta milyonerler var 

Havranda Cümhuriyet caddui, köıede nahlge maaaru 

Edremit (Açık Söz) - Kü- yet mevzuları vardır. Halk 
jçük bir tetkik seyahati yap- esasen çalışkandır. Boş duran 
mak üzere Havrana kadar git- kimseye tesadüf edilmez. 
miştim Havran, Edremidin şi· Belediye, kasabanın sıhha· 
rin, pek çok zeytin yetiştiren tine ve temizliğine çok dikkat 
ve Balıkesir vilayeti kazaları ediyor birkaç ay evvel Na· 
içinde en mamur ve zengin hiye Müdürlüğüne tayin edil· 
bir nahiye merkeıidir, Burada miş olan Sedad Ergünen ve 

Balıkesirde 
kıskançlık 
güzünden 

Eskluyumcular mahallesinde 
saatçı Abduliah otlu maki. 
aist Mehmed tahsildar Rıfat 
kızı Mel&hat MiUt kuvvetler 
caddesinde bıçakla üç yerin. 
deu yaralamıılardır. 

Aslen Balıkesirli olan Me· 
IAhat bir iki ay evvel lstan• 
bulda bir rençle evlenmiş 
birkaç gün önce de rezmek 
üzere şehrimize gelmiştir. 

Mehmet ötedenberl genç 
kıza talip bulunduğu için baş. 
sile evlenmesinden müteessir 
olmuştur.! 

Zavallı genç kız derhal 
memleket hastanesine kaldırıl· 
mıştır • V aka üzerine polis 
Mehmedl bıçağı ile yakala. 
mıştır, Müddet umumilikçe 
tahkikat derinleştiril~ektedir. 

hali faaliyette sekiz büyük fab- Belediye Reisi Zahir, kasaba-
rika mevcuddur. Nahiyenin nın imarı için, muayyen bir 
nüfu~u 14 bindir. Ve 24 köyü proğramla çalışmağa başla-
vardır. mışlardır. Bağlık ve bahçelik 

Nahiye merkezinde oturan bir yer olan Havra, öyle 
SOOO nüfusun büyük bir kısmı zannediyorum ki, az zaman 
reçperdir. Bununla beraber zarfında güzel bir kasaba 
Havronın büyük bir çarşısı ve manzarasını alacaktır. 

Trende bir ölUm 
lzmir (Açık Söz) - Evvelki 

gece saat 21 de Ödemişten 
gen tren içinde Bayındırlı Şe
rife adında 26 yaşında genç 
bir kadın ölü olarak bulun
muştur. Yapılan tahkikat ve 
muayene neticesinde kadının 

esasen hasta olduğu ve Ba· 
yındır beledi1esince tedavi için 
lzmire gönderilmekte iken yol
da öldüğü anlaşılmıştır. 1 

1/zmire .tayga-1 
re hücumları 

tüccarları vardır. Burada iş Şimdiden yollar, binalar in-
gören tüccarlar arasında zen- şasına başlanmıştır. Bu me. 
ginl:r hatta milyonerler oldu· yanda mükemmel bir hükumet 
ğu söyleniyor. Havranda zey· 
tin ve zeytinyağ-, üzüm, incir konağı inşasına da başlanmak 
ve her nevi hububat yetiştişi. üzeredir. Halkçı bir idare 

memuru olan Müdür Sedat rilir. Bazı seneler zeytin mah-
sulünün noksanlığını, dijter Ergüven ~ık sık köylülerle 
hububat mahsulü telafi eder. hasbehalde bulunmakta ve on. 
Havrandan civar memleketle· ların dertlerini dinlemektedir. 
re sebze, meyva ihraç edilir. Bu sayede halk, kendisini çok 
Bu güzel ve verimli topraklann sevmiş ve verdiği emirleri 
sahipleri için her mevsimde faali. seve seve yerine getirmişlerdir. 

Göçmenler, lzmitte müstahsil 
bir hale geliyorlar 

lstanbuldan kaçan bir saat hırsızı, 
çaldığı saatlerle izmitte yakalandı 

lzmit ( Açık Söz ) - lzmit 1 liiyete bajtlı kaza ve köylerde 
Belediyesi, son günler içinde iskan edilen göçmenlere yeni 
şehrin temizlik işlerile yakın- e\ler yapılmıya başlandığı gi-
dan alakadar olmıya başla- bi, kendilerine toprak ta veril· 
mıştır. Öteden beri cadde ve mekiedir.Göçmenlerin önümüz· 
sokakları temiz tutulmıyan deki ekim yılında tamamile 1 

lzmitin, temizlik işlerine ehem- müstahsil bir hale girecekleri 
miyet verilmesi halk tabakala· anlaşılmaktadır. 

rını sevinç içinde bırakmakta- lstanbuldan kaçan 
dır. Okadar ki, birçok kim- bir hırsız 
seler ~çık Söz . sütunları~- lstanbuldan birçok cep ve 
da, lzmıt Beledıyesıne teşekkur bilek saatleri çalarak lzmitde 
etmek için !:eni tavsit etmiş satan Ahmed isimli bir hırsız 
bulunmaktadırlar. lzmit polisinin dikkatli bir ta· 

Cöçmen itlerl kibi neticesinde yakayı ele 
Malum olduğu üzere, Ro- vermiştir. Ahmed çaldıjtı saat-

D'anya göçmenlerinden mühim !erden birini ucuz bir fiyatla 
bır yekun, lzmit ve havalisine satarken, cürmü meşhut halin• 
iskan edilmiş 1ıulunmakladır. de yakalanmış, üz~r inde de ay. 

Vilayet göçmen işleri ile rıca on saat cıkmıştır. 
çok •!akalı bulunmaktadır. Ahmet tevkif edilerek adı:. 
lzmit merkez köyleri ile vi· yeye teslim edilmiştir. 

Roman: 2 

Dar Ağacı 
ilmik buğazına geçi rilecektiri 
Ayajtının altındaki kapak açı· 
lıyerince kendisi de, boşluğa 
s 1llanup gidecektir. Ohl Onun 
i ;in de ebedi istirahat, cemiyet 
için del 

(!) lil 

Papas yürüdü ve mahku-
mun yavavaşça omuzuna 
dokundu. 

Con Li gözünü açtı. gerindi, 
!esnedi ve karşısında papazı 
görünce, hürmetle selamladı. 
- Gud Morning, dedi, nasıl· 

sınız rütbbetlu? Bu sabahta 
her ıal:ıahki gibi iyisinizdir 
hşallah? 

- Teşekkür ederim dos· 
tum, teşekkür ederim. Ben 
buraya ıize yardım etmiye, 
ılze teselli vermiye, sizi ... 

Cümlesini bitirmiye cesaret 

• 

Yazan : Lui Delapre 
edemedL Eli alnından ğeçirdi 
ve birden sustu. 

Mahkum siikunetle gi'lüm
sedi. Sanki yataktan fırlayıp 
m"üjde getiren bir dostun 
ziyaretini kabul eder gibi •.. 

Biraz •Onra gelen diğer gar. 
diyanlar, baş papas, hapisha. 
ne mQdürü zavallı r abibin yÜ· 
züne hayretle baktılar. Acaba 
delimi olmüştü? karfısındaki 
adamın birkaç dakika sonra 
öleceğini bilmeyor muydu? 

Bu sırada yağmura rağmen 
Ekster şehrinin yarısı hapis
hanenin etrafında toplanmış
lardı. idam hükmünün infaz 
edildijtin bildiren kara bayrak 
hazırlanmıştı. Kilisenin çanı 
matem havası çalıyordu· 

Fakat Con Li mütemadiyen 
gülümsüyordu. Artık herşey 

lzmir (Açık Söz) - lzmirde 
dün ve akşam olmak üzere 
iki defa ta1yare tarruzuna 
karşı müdafaa denemi yapıl. 

mıştır. Tayyareler ufukta gö
rünür görünmez verilen emir 
üzerine Kadife (kalesinden bir 
top atılmış ve bundan sonra 
bir iki yerden devamlı çanlar, 
düdükler çalmağa başlamıştır. 
Halk ikinci düdük işaretine 
kadar kapalı yerlere çıkmış, 

gece bütün ışıklar söndürül
müştür. 

-Almanyada incir, 
üzüm piyasası 
lzmir (Açık Söz) - Berlin 

Türk ofisince hazırlanan ve 
şehrimizdeki alakadarlara gön. 
derilen rapora nazaran bir 
haltadanberi üzüm piyasasında 
kaydedilen sajtlamlık bu hafta 
da devam etmiştir. incir ve 
üzüm rekoltesinin yağmudar
dan urara ujtr.ımış olması da, 
fiatlerin yükselmesine sebep 
olmuştur. 
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Halkevinln faaliyeti 
lzmit Halkevi bir bando kur

su açmıştır. Kursa birıok genç 
yazılmaktadır. lzmit Hal«evi 
bu suretle memleket bandosu
na yeni demanlar almış ola
caktır. 

lzmit Halkevi gösteril kolu 
da pek yakında bir temsil ver· 
mek için hazırlıklar yapmak· 
tadır. 

VB li ve parti başkanı Bay 
Hamit Oskay, Kandırada bir 
tetkik gezisine çıkmıştır. Vali 
Şenrimize dönmüştür. 

Cevdet Yokup 

hazırlanmıştı. Cellat Berri, 
mahkumu teslim almak için 
höcrenin k pısına geldi. 

Rahip bir elini Con Li'nin 
omuzuna koyarak son bir te· 
şebbüs : e bulundu: 

- Yavrum, dedi, pişmanlık 
gösteriniz. Cürmünüzü itiraf 
ediniz. Günahınız çıksın ! 

Mahkum şu cevabı verdi: 
- Sizi memnun etmek is· 

terdim rütbetllı 1 Fakat i~te 
bu mümkün dejtildir. Çünkü 
ben masumum. Sonra benim 
bugün ölecejtim nereden ma• 
lüm? Bu gece bir rüya gör. 
düm. Beni sımsıkı bağlayıp 
dar ağacına götürmüşler. Cel· 
lat yajtlı ipi boynuma geçır· 
iniş. Fakat ne olmuşsa olmuş. 
Vücudum boşluğa sallanmamış 
beni tekrar höcreme getir• 
miş"er. 

Papas elinin bir iki hareke· 
tile bu rüya hikayesinin anla· 
tılmasına mani olmak isledi. 
Fakat kendi matem havasının 
çalındıjtını sanki hiç işitmeyen 
Con Li hep kendi kafasile 

Edebiyat Anketi:20 

Milli bir edebiyat 
Yaratabilir miyiz? 

Melilıa Avni Sözen söylüyor: 
• - Milli edebiyatı meydana getirmek için birinci plcina 
~lınacak ıeylerden biri de milliyetperver ruhlar yaratmak· 
tır. Milli marıımızı dinlerken ıapka çıkarmak, Tilrküm 
demek, onuncu yıl marşını söylemekle insan milliyelper· 
ver olmaı: . ., 

Anketi yapan, Nusret Safa COŞKUN 

Demosten ve Mirabo'oun alt· 
zında söz nasıl bir (sanat) ol· 
du ise, bizde de hatiplijti ilk 
defa bir (meslek) halir.e geti· 
ren Meliha Avnidir. ı 

Onu heyecanlı günlerin kur• 
dujtu kürsüler üzerinde ahenk· 1 

dar sesi, zarif jestleri, müba· 
!ağasız ve fakat ifadeli mimik· 
lererile, bir insan kitlesini şi· 
mal rüzgarlarının hasıl ettiği 
teyaz köpüklü dalgalar gibi 
harekete getirdiğini çok defa 
görmüşünüzdür. 

Şimdi Eminönü Halkevi neş· 
riyal kolu b3şkanı olan Meliha 
Avniye geçen akşam içtimadan 
sonra, konuşmamız arasında 
anketi mevzuu bahsettim. 

Pek çok kadınlarda görül
mesine imkan olmıyan samimi 

bir tevazu içinde: 
- Bilmiyorum, ded i. Ankete 

cevap vermek bana düşer mi? 
Onu ikna etmek güç ol

madı. Ayni masanın etrafında 
haftada bir akşam olsun be· 
raber içtima etmenin hasıl et· 
tiği arkadaşlık hatırını kırma· 
mak için: 

çekiyordum. Nihayet üç yıl 
önce bu hasreti yok etmek 
sevdasile yola düzüldüm. Do-
laştım, dolaştım, do!aştım. 
Yolum karanlık, satım, solum 
çorak, aradığım cennet bana 
çok iraktı. Onu bulamadım. 

Gezdiğim, dolaştığım, gördü· 
ğ"üm köyler arasında bu cen-
nete rastlıyamadım. Benim 
gördüğüm yerler, sokakların
da pislikler parıldıyan, hava
sında sinekler uçuşan, ko1nunda 
soluk benizli, karnı şiş, öksü· 
rüklü, zavallı insanları sakı· 
yan birer mezbele idi. Benim 
okuduğum, bana anlatılan, be
ııim tanıdıjtım köy, cennet ne· 
rede idi? Bu cennet hakikatte 
yoktur arkadaş! Türk köyü be
nim gördüğüm köydür, dün biz 
böyle bir köy hediye etmiştir. 

O cennet şai rin rüyasıdır. 
Dün Türk köı•ünü, Türk 

köylüsünü bize anlatan şiirler, 
türküler, uykuda görülen rÜ• 
yaların akislerinden başka bir 
şey değildir. O şiirler bizi al
datmıştır, o şiirler bizi } anlış 
yola sokmuştur. O şiirler bize 
dünyamızı !ersinden göstermiş-- Peki dedi. Mademki arzu 

ediyorsunuz. Birşeyler söyle
mejte çalışayım .• 

ı tir. Milli edebiyatın temeli ha
kikat olmalıdır. 

Tekrar ediyorum, milli edt-Beraberce kırmızı çuhalı g-e 
niş masanın başına geçtik. 

ilk suali sordum: 
- Sizce milli edebiyat nedir?. 
Muhatabım elini çenesine 

dayadı Gözlerini duvardaki 
tablolarda gezdirdikten sonra 
cevap verdi: 

1 biyat rüya görmekle meydana 
gelemez. Mil i! edebiyatı yarat
man için milleti tanımak, yur
du tanıma~. tarihini, içtimai· 
yatını, bediiyatını çok yakın
dan ve inceden bilmek ve 
bunlar kar.,ısında duygulanmak - Mi11l edebiyat. •. Bu, bir 

~estir. Millet duygu~unu, millet 
düşüncesini duyuran, millet 

1 
emellerinin aksinden dojtan 
bir ses. MiUi edebiyat. .. Bu 
öyle bir akistirki içinde sayı. 
sız nağmesi vardır. Bu nağ· 
meler bize yurt deniı lerinin 
dalgahrını duyurur. 

Mili! edebiyat, öyle bir 
rüzgar vardırki bize binbir 
köşeden yurdumuzun öz koku
larım taşır. 

Milli edebiyat, yanlış veya 
hayali bir fırça vurulmıyan, 

yalnız objektifle tesbit edilen 
yurd köşelerinin en renkli, en 
canlı tablolarıdır. Eger insan 
bu tabloları gördükçe, bu ses· 
leri duydukça, bu kokuları 

kokladıkça yurdu görmüş. yur• 
du dolaşmış, yurdu koklamış, 
yurdu tanımış, yurdu sevmiş, 
yurddaşları dinlemiş olursa bu 
sese, bu rüzgara, bu tabloya 
miUi diyebiliriz. Bence milli 
edebiyat böyle bir ses, böyle 
bir koku, böyle bir tablodur. 

Bu ses, bu kokuda hiç şüp
he yok ki ancak mille t duygu. 

sunu, yurd duygusunu derinden 
ta içten duyanların duyura· 
cakları seslerdir. 

Ben, dört yıl önce Tiirk 
köyünü zümrüt bağları, çağ
lıyan berrak suları, çeşme 

başlarında türkü söyliyen 
kırmızı yüzlii kızlarile her çe
şit dertten, kederden uzak 
eşsıı bir cennet olarak tanı· 
yordum. Bu cennete hasret 

meşğul olduğu için papasın ta
vurlarına. ellerinin hareketle· 
rine dikkat bile etmiyordu. 

Nihayet vakit gelmişti. Ha. 
pishane müdürü işaret etti. iki 
gardiyan Con Li "nin kollarını 
bağladılar ve mahkumu ileri 
sürdüler. 

Kafile dehlizlerde yürümiye 
başladı. Başta pakas Pitkins 
ihtizarda bulunAn insanlar için 
okunan duaları sıralayıp gidi
yordu. Mahkum hemen arka
sından geliyordu. Arkasından 
hapishane müdürü, daha arka
sından da diğer gardiyanlarla 
beraber cellAd yürüyorlardı. 
Sabahleyin saat 7,581 

Ölüm odasında ilk hazırlık· 
lar bütün sa1elikleri içinde 
haşin bir manzara arzediyor. 
Rutubet kokan çıplak dıvarlar 
tavana asılmış yeni bir ip ve 1 

yerde de sonradan açılacak 
olan tahta kapak insanın içine 
haşiyet veriyordu. Tahta ka
pağın ipin altındaki açılacak 
kısmı tebeşirle murabba bir 
şekilde işaret edilmişti. 

şarttır. Milli edebiyatı meyda
na getirmek için birinci plana 
alınacak şeylerden biri de: 
Milliyetperver ruhlar yarat
maktır. Milli marşımızı dinler
ken şapkaçıkarmak, Türküm de· 
mek, onuncu yıl mar~ını ıöy .. 
!emekle insan millıyetpcncr 
olmaz. 

- Sizce milli ş~ir kimdir? 
- Milli şair, bence mill! şair ... 

Yandım, yandın, yaııdı. Sev
dim, sevdin, sevdi. Kuru ku. 
ruya.. Bu çeşit mısraları sa
yıklıyanlar değil herhalde .. 

Benim milli şairim bayraıtı· 
na aşık olduğu kadar topra
ıtına vurgundur. Ben yurdu
mun denizlerini onun mısrala
rile tanır ve severim. Büyük 
milletimin büyük tarihini, eı · 
siz kahramanlığını onun şiirile, 
onun destanile kalama ve kal
bime kazanın. 

işte arkadaş benim mitli 
şairim. Eğer bu yürekte, 
bu duyı;-uda biri var•a, eğ e r 

bu dille biri ko nuımuşsa 
onun adını siı yazınız! 

• •• 
Hem baıkası hesabına iş 

yapmış olmamak ve hem de 
Meliha Avninin hudutlarını 
çizdi ği evsafta bir kimse tanı
makla mübahi olmadığım içın 
maa' esef buraya bir isim yaza
mıyacağım . Nemelazım bir pot 
k ırıp ta dertsiz başıma derimi 
açacağım. iy isi mi sayın hali· 
bin çok manalı bir şekildo 
söylediği bu cümleyi o.ynen 
k aydetmelı. 

• • • 
- Bir sual daha, dedim. 

Biz milll bir edebiyat nasıl 
yaratacağ ; z? .. 

Bana on beş dakika hakıki 
bir heyecanla ve nutuk irat 
eder g;b; canlı ve hareketli 
cevaplar veren muhatabım : 

- Bunun cevabını sanıyo• 
rum ki biraz evvel vermiş 

bulunuyorum, dedi. 
Milli bir edebiyat na .. ı do

ğabilir sualine verdiğim cevap 
ayni zamanda bu sualin de ce
vabı olabilir. 

• • • 
Bu satırları yazarken bir 

Fransız müellifin sözünü ha
tırladım: 

"Kadınları yükselen bir ce
miyet yükselir .• Bana öyle ge
liyor ki Meliha Avni gibi ka
dınlarımız yetiştiği takdirdedir 
ki biz istikbale daha emniyetle 
bakabiliriz. 

Nusret Safa Cotkun 
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• Hülk8ıy~rl 
Bana - Deli - Dediler 

Marmaranın kıvrılıp, dolaşan 

çizgilerinin bir köşesinde kö
yüm müstesna bir kuruluşu, 

bir çok kimseleri oraya çeker• 
di. Tekaüt olup, hayatın dur
madan devam edeıı, atdalı 
fÜrültülerinden dinlemek için 
bu sessiz yeri tayin etmiştim. 

• • • 
Günün sıcaklığını hafif mel. 

temlerile giderten bir Akşamdı. 
Ay, yükseklerde yalnız ba· 

şını gÖ•teren ilahi bir varlık 
gibi güliiyor, gündüıün hara
retinden kavrulan toprak üze· 
r;nde, Sanki ziyaları eriyip, 
etrafı beyazlandırıyordu. 

Bir az dolaşmak bahanesile 
deniz kenarına kadar yürü
düm. Ta cenizin ortasına ka· 
dar ıııanan Marmara yıldızı

nın ışıksız bir köşesine büzül
düm ... 

Denize düşen elektrik pa· 
rıltılar.le ay ziyası durmadan 
kayna~ıyor, gazinonun etrafını 
kaplıyan s~ndatların içinden, 
akorduyon, keman. mandolınin 
sesleri, kayıkların uzaklaşma· 

sile suların parlak kıvrımların· 
da eriyor ... 

Derin bir tahassürle bu ses• 
!ere dalıp, gençliğinin çılgın 

anlarını, gece uzaktan gelen, 
bir keman sesinin hoşlukları 
gıbi duydum. Bütün hissiya
tım yükselerek; o, günleri göz
lerimden akan iki damlı yaşla, 
ınuhayye 1emin tozlu köşele· 

rinden çıkartıp atmajta çalış

tım. 

Gözlerimi diğer bir köşeye 
çevirdim. 

Fakat, o ne? Hayal mi? Rü
ya mı? Hayır! hayır! O, ola· 
ma1f Gençliğimizin en hırçın 

anlarını )aşadığım sevgili ar· 
kadaşım onu? •.. 

işte denizi delecek gibi ona 
dikilen gözleri, onun Altın 

gözleri, bir şeyler mırıldayan 
kırmızı etler, onu dudakları ... 

Oh, muhayyelem altüst olu· 
yor, o deli olmuştu. O verem 
olmuştu, diye bana anlattıkları 
yalan mı idi ? 
Yanına geçen günlerin bü

tün neşe ve çılgınlıklarını, e'ki 
bir hatıra gibi onda görmek, 
onu kucakl1mak üzere yürü
düm. Yanına sokuldum o, ha
IA kendi kendine bir şeyler 

mırıldanıyor, gözleri ha'a su
ların kaynaşan ziya yakamoz· 
ları içinde ... 

Elimi hafif, hali! omuzuna 
vurdum. O, ağır bir rüyadan 
uyanır gibi, parlıyan gözleri
ni gözlerime dikti. Bu gözler
de eski şefkat yerine sanki 
derin bir kin, gizli bir gaşy 

vardı. 

Bakmak çok sürmedi mırıl

dayan bir seste: 
- Otur Ertuğrol. Seni mu· 

hakkak bir gün gö•eceğimi 

ümit ediyordum, dedi. 
Şaşırdım. Biz ki onunla 

öpüşmeden bir gün geçirmez. 
dık. Nargilesini derin bir ne
fesle çekerek, dumanını bütün 
ciğerlerine sindirdikten sonra, 
made:ıi bir sesle sordu: 

Benim deli olduğumu işittin 

mi Ertuğrul. 

- Mısbah sevgili kardeşim. 
Bilıyorsun beni memlekete ça· 
ğırdıkları günden, bugüne ka • 
dar birbizimizi görmedik. Se
nin için deli oldu, verem ol. 
du, öldü dediler. Fakat işte 

şimdi seni karşımda bir mu
cize gibi görüyc.r, geçen gün· 
[eri yüzünün buruşan kıvrım

lmnda birer birer seyredi· 
yor, 

Lafımı bitirm~den adeta ba
ğırır gibi söyledi. 

- Okadar Ertuğrul 1 Kesi.. 
Geçen gün diye bir şey ha
tırlama, bana da hatırlatma .• 
Geçen gün yok, hep günler 
gelecekte .• 

- Niçin Misbah .. O günler 
ki, ne kadar mes'ut }'aşıyor
duk. Niçin bu kadar geçmişten 
müştekisin ? 

- Ben de senden bu suali 
bekliyordum. Çünkü bunu 
senden başkasına anlatamaz. 
dım Ertuğrul. Şimdi kardeşinin 

geçmiş günlerden nasıl iğren
diğini, ona nasıl deli dedikle· 
rini öğreneceksin .• 

Gözlerini semanın yıldız 

ışıklarile titriyen köşec:klerine 

1 

1 
1 

1 

dikerek derin bir nefesi mü. 
teakip anlatmıya b~ladı : 

- Sen ltalyadan ayrıldık
tan sonra ben yaloız kaldım. 
Bir sabah kimsesizliki unutmak 
üzere, küçük bir seyahat yap. 
mak fikri aklıma geldi. Artık 
o bar hayatları bana, ıessiz, 
yavan geliyordu.. 
Akşam oluyor oldukça te

sirli bir serinl.k var. Emisar· 
yodan, Oaynididyaoa geldim. 
Bir tesadüf orada kalmama 
vesile oldu. Beni durduran le· 
sadüfün ya bir kadın veya bir 
kız olacağını tabii anladın de· 
ğil mi? Elimde bütün renk
leri taşıyan çiçeklerden }'apıl
mış büyük bir büket, yüzümün 
yarısını şapkuı kapayan çe· 
kic~ sevimli güzel bir kadın 
gördüm. Büyük yeşil gözleri 
engin bir deniz gibi şeffaf, 
burnu ince yapılı kanlarında 
şehvet titriyor. Teninin beyaz
lığile, gözlerinin yeşilliği öldü
rücü bir zevkle meydana çı· 
karan bu kadına ben aşık ol
dum Ertuğrul. Uzun anlatıp 
her dakıkayı canlandırmak dik 
sahillerin kayalarında geçen 
geceleri, ay altında dudakla· 
rımızla mühürledijtimiz aşkı· 

mızın, ilk akşamlarından bab
setmiyeceğim. Fakat mademki 
günlerce bu acıları şu iskelet 
\'arlığımda taşırken, birine du· 
yurmak arzusıle çırpındım kı· 
saca sonunu dinle. Tuhafı şu 
ki ipolita Türkçede biliyordu. 
Babası eskiden bizde sefaret 
katipliği yapmış orada öğm
miş? 

Artık evlenecektik. Baba· 
mın işleri fazla olduğun. 

dan yalnız annemi gönder
mişti. lpolitanın ismini değiş· 
tirdim. Mebrure koydum. 
Düğünümüz olul'ordu. Geniş 

salon hıncahınç dolu. Bunların 
ekserisini Mebrurenin davet
lileri teşkil ediyordu. Neş'eme 
diyecek yok, O, yeşil gözle
rin sihrine kapılmış, etrafındaki 
kalabalıjtı adeta bir duman 
olup savruluyor sandım. Meb
rure genç bır subayın kolları 
arasında döııüyor, ben de 
teyzesile oynuyorum. 

Kemal GUnkut 
(Devamı yarın) 
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il RADYO il 
ISTANBUL RADYOSU 

28 Eylu! 936 Pazartesi 

Öğle neşriyatı: 

Saat 12,30: Plakla Türk mu. 
sikisi, 12,50: Havadis, 13,05: p. 
lakla hafif müzik, 13,25: Muh
telif plak neşriyatı. 

Akşam n.şrigalı : 

Saat 18,30: Çay saati, dans 
musiki'<i, 19,30: Konferans: Dok. 
lor Fahretlın Kerim tarafın
dan, 20: Vedia Rıza ve arka
daşları tarafından Türk ınusi

kosi, 20,30 : Türk musiki 
hey'eti tarafından klasik eser
ler, 21: Solo plaklar, 21,30: 
Orkestra, 22,30: Ajans haber-
!eri. 

C3 (!] 

Kadıköy Süreyya Tiyatrosunda 

HALK OPERETİ 
Bu akşam 21.45 le 

KIRK YILDA BiR 

Ayrıca elektrikli kuklalar 

Recep 
11 (1355) ı Ruzu Hızır 

146 
28 Eylül Pazartesi 1936 

Vakitler 
• > 'cll_ 
.:ı 'I 

l~a!sa Da 

imsak 10 16 4 15 

Gü.neı il S!I s S4 

Öile ' 7 12 : 
ikindi ' 2S ıs 26 
Ak1a .. ı2 00 ıs 57 
YaU. ı 3ı 19 30 

r Abone Şartları 1 
--

TÜRKiYE iÇIN 
1 Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 

" 3 
" 

32.l 
" l 

" 
12S " 

HARiÇ lçlN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 ·• 
3 " 

70() 
" 1 -" ı 

Nuruoımaniye, Şeref Sokatıj 
L TELEFONı :ıoşn 

• 

• 



• 

'28 EylQI -AÇIK SÖZ- 7 

Harp akademisinde 
f • // lstanbul Belediyesi lıanlar±I 

60 top 18 kiloluk 67X82 boyunda birinci hamur kağıt. 

25 top 26 kiloluk 57X82 boyunda birinci hamur kağıt. 

20 top 32 kiloluk 68X100 boyunda birinci hamur kağıt. 

Sıhhat işlerine bastırılacak matbu evrak için lazım 

General Ali Fuadin 
söylediği nutuk 

Dünkü boks maçları 

Y orgo diskalifiye! Romanyalı 
boksör galip ilan edildi 

Heyecanla başlıyan oyun beşinci ravuntta 
Y orgonun hileleri yüzünden tatsızlaştı ve bitti 
Birinci maç: 
Saat dört! Ringe Alber ve 

Cevat çıktılar. Daha ilk çar
pışmada Cevadın daha galip 
görülüyordu birinci ravunt 
Cevat lehine geçti. 

hasmını ezmeğe başladı. ikinci 
ravunlta Muvaffak da ha•mı
na bir kaç sivink vurdu. Ü
çüncü ravunt, Muva[fak. ga
yet güı.el çalışına_{a başladı. 

Ravunl bilıni~ti. Puan iliba. 
rile Ali Galip i!<i n olundu. 

iki hasım birbirini deniyor. 
Daha yumruk vuran yok. 
ikinci ra vunt, dışarıdan bagı
ranlar var. Asabiyet fazla .. 

ikinci ravund da yine Cevat 
çalışıyordu, ve bu ravunlla 
Cevat lehine bitli. 

1 Mamafih; Muvaffak daha yeni 
bir boksör oldugu halde iyi ' 
döğüştü. Üçüncü ravunt Cevat yine 

çalışıyor. Burnu kanadığı ha'
de hasmına saldırıyor. Fakat; 
ravunt ortalarına doğru Atber 
bir iki direkt vuruşlarla Ce
vadı şarstı, üçüncü ravunıta ı 

bilmişti. Netice, puan hesa
bile Cevat galip ilan edıldi. 

Romanyalı daha fazla işle
yor. Üçüncü ravur.t, bir sivink 
Romanyalının kaşı patladı, ka
nıyor. Maç dah~ ziyade ko· 
rakor devam elti. Dördüncü 
ravunt, Romanyalı çok güzel 
ç•lı;ıysr. Yorgo fena yumruk· 
lar. yedi. Mamafih; çalışıyor. 
Beşinci ravvnd, Romanyalı 
olanca kuvvetile Yorgoya 
yüklendi. Yorgos fena vazi
yetle, işi hileye dökmeğe baş. 
ladı. Korakorda Romanyalının 
hayalarına vurmiya başladı. 
Bu harekeli beş altı kere 
tekerrür etti. Halk Roman
yalıya hak veriyor ve bağrı

yordu. Yorgonun bu hareketi 
tevali edince hakem Kemal 
Yorgoyu diskalife elli ve 
Romanyalı gaip ilan edildi. 

ikinci maç: 
Coşkun ishak arasında baş

ladı. Birinci raount Coşkunun 
üstünlüğü ile neticelendi. ikin
ci ravunt; Coşkun çok güzel 
çalıştı. Ve ravundun nihaye
tinde ishak abandone oldu. Ve 
Coşkun galip ilAn olundu. 

Üçüncü maç: 
Hafif sıkletten Ali ve Mu· 

vaffak arasında başladı. Ali 
sıkı aparkatlarla ve kroşelerle 

Dördüncü maç : 

Yarı orta; S1bri ve Hiristo 
arasında ba~ 1 adı, iki taraf gü
zel ve mukabil vuruş! ı rla ra. 
vundu bitirdiler. ikinci nvanl
la Sabri çok galip d t ğüşlü. 
Eğer hasmına sıkı bir ik yum· 
ruk vurmuş olsaydı, muhak
kak nakavul olurdu. Fakat· 
Sabri acemi ,.e idmansız oldu: 
ğundan hasmını nakavut ede
medi. Üçüncü ravunt, Sabri 
hasmına göz açtırmadı. Nıha. 
yet puvan hesabiyle gelip glldi. 

Beşinci maç: 

Yorgo ·Romanyalı 
Birinci ravunt: Herke.le 

büyük bir heyecan, halk ara. 
sında büyük bir kaynaşma ; 

Maçlarda Adliye Vekili 
Şükrii Saraçoglu. General 
Fahreltin de bulunuyordu. 

1 

lstanbul Levazım 1 istanbul Defterdarhğından : 
Amirliği satıııalma ı' Askeri Malüllerinden: Turan oglu Hasan, Mahmut oğlu 

Komiıyonu hanları Osman, Salih oğlu Şaban, Resul oğlu lskender, Mahmul oğlu !---..;..,_.;..._______ Ali, lsmail oğlu Hüseyin, Hüseyin oğlu Sami, Abdullah o"lu 
idareleri lstanbal Levazım • 

1 
Recep, lbralıim oğlu Durmuş, Mehmet oğlu lbrahim, Recep oğlu 

Amirliğine bağ"lı müesseseler Ş k 
iı rü, Osman oğlu Durmuş, Mahmul oğlu Ömer, Abdülrellah 

oğlu Mehmet Ali, Kallm oğlu Mehmet, Osman oğlu Hasan, 
Yakup 'og-ıu Ahmet Lütfu .. 

/Harp akademisinde üç 
gün efJvel 56 ıenç kur• 
may subaya Jlplomaları• 
nın tevzii münasebetile 
General Ali Fuadin sö9· 
/emiş olduğu, ince, lıiıli 
nutkun bir kısmını rıeş· 

relmi~lik. Bu nutkun ar· 
kasmı da buıün n•,r• 
dftlam edigorur.J 

m a 
Kormayın hesaplarında (la· 

karibilik) kabul edilmez. Mes· 
lek iffeti, doğrulukta tamamlı· 
k• emreder. 

Mümkünün hududunu bilmek 
gerektir. lmkanhrı ince seziş 
hassasına sahip olmak, vasıta
nın kabiliyel!ni iyi takdir et
mek lazımdır. Mümkünü elde 
etmek için muhali istemek doğ°· 
ru bir düstur değildir. imka
nın en son haddini bilrııe'i; o
nu istemelidir. Hayal sever o
lanlar, tehlikelidirler. 

Teknik, makine ve malzeme 
nekadar ilerlerse ilerlesin har. 
bi yapan insandır ve insan kal
caktır. insan ise ruhi,hissl, fiziki 
tesirlere V•' muhite tabidir. 

Onun iç n durumun müna· 
kaşasınd;·; karar ve emirler• 
de; ilmi <'üşünce ve esaslarla 
beraber l:ı gibi noktai nazar
ların, ht e ruh! fakörlerin 
üstün tes.rlerini de hesaba 
katmalıdır. Aksi halde gerek 
komutan gerek yardımcısı 
(şeyler) i oldukları gibi değil, 
kendi arzu eyledikleri gibi 
görmek muhalarasına uğrarlar. 

(Kağıt) ve (hakikat) birbi
rine uyme.lıdır. 

Nazarı emirler, komutana 
güveni selbeder; komutanın 

otoritesinin mezarını kazar. 
(Zaman) faktörü l>ütün fak· 

törler içinde en önemlisidir . 
Fırsattan istifad" etmezsek yal 
nız onu kaçırmış olmaz; kaçır· 
dığımıı fırsatı düşmanın ka· 
zanmasına müsaade elmi, olu
ruz. Tam zamanında verilen 
orta derecede karar, geç ve
rilen daha güzel k:ırardan, çok 
vakit, iyidir. Zamanında \·eri• 
len orta, fabl kabili icra bir 
emir; şeklen mükemmel, lAkin 

için 580 ton yemlik ve 60 ton 

yataklık saman 5 - Teşrini

evvel • 1936 Pazartesi günü 

saat 15.30 da Tophanede sa• 
tınalma komisyonunda kapalı 

zarfla alınacaktır. Tahmin be· 

551 numaralı terfih kanunu mucibince Balta Limanı havali· geç kalan bir emre müreccah· 
· d tır. Fak«l çabuk karar vermek 

sın e ikişer yüz liralık arazi verilmek üzere beşinci ve altınct 
(Acele karar) vermek demek 

derecede m~lul olanların meyanından 934 senesinde kura keşi· d değil :r. 
des: sureli!~ isimleri tc•bit edilip le henüz arazi almak için Yazılarınızda sarih. vazih 

deli cemanyekiin 12500 lira mGracaat etmiyen yukarıda isimleri yazılı malullerin Eyliil ni· olunuz. Vuzuh, ruh büyüklü-
ilk teminatı 937 buçuk liradır ha yetine kadar vesikdlade beraber lsta nbul Milli Emlak Mü· ğünün alametidir. Vuıuh, se-

Şartnamesi her gün Komis- dürlüğ"üne müracaatları ,e bu müddet hitamında gelmeyenlere ciye demektir. Sarahat eksik-
yonda go."rülebilir. isteklilerin ! r "k 1 1 . b" 1 ği; seciyenin zafından gelir. e rı o unan yer erın ızzarur diğer malüllere verileceği ve 
Kanuni vesika'adyle berabtr Kasden vuzuhsuzluk cinayettir. 

müracaat elmiyenlerin ileride kabıli tevzi arazi bulunduğu za. Vuzuhun zararına olmamak 
teklif mektuplarını ihale saa· ı h ki d"kk ı -

1 

man a arı n4zarı ı ale a ınacağı ilan olunur. (1389) ~artile kısa yazma'ıdır. Lczumlu 
tinden bir saat evvel Topha· olmıyan her kel.me; a•kerlık· 
nede Komisyona vern eleri .. , I 1 te, muzırdır. Faydasız kelime 

• 
( 1381 ) ı· stanbul Vakıflar DirektörlUğU llAnları ve sözlerin, faydasız jestlerin • • --------------------------.ıı düşmanı olunuz. Action adamı 

Cinsi Mıktan Muhammen beddi ilk teminat ihale günü İstanbul Levazım Amidi"'ine ı olunuz. "Vaktim olmadığı için 
" l?ra !ıra uzun yazdım,, fıkrasını hatır· 

b•tlı müeueoeler için 26000 Rontkerı alatı 9 kalem 1400 105 5-10-936 pazar· latırım. Fakat bir kurmay su. 
kilo yat üzüm 29 • Eylül-936 lesi saat 15 de baydan vakti olmadığı zaman• 
Salı ırünü ıaat 14 do Tophı· 1 Gureba hastahanesine lüıumu ohıı yukarda cins ve da da (Kısa yazmak) islenir. 
nede Satınalm3 Komiıyonun• miktarı yazılı rontken a15.tı açık eksiltmeye konmu~tur. Emirlerde şiddetli kelimeler, 

da paıftrlıkl• alınacaktır. İhalesi yukarda yazılı gün ve saatte Vakıfl:ır başmüdür• manasız laflar, beylik sözler 
Tahmin bedeli boher kilosu liığü binasındaki konı'syonda yapılacaktır. Şartnamesi kullanmayınız. Enerji, lafla de-

13 kurutlur. ilk teminatı 253 h ·· . b. , ( ) ğil emrin düşünüş tarzile; led· 
er gun levazım kalcmınde görüle ılır. 13"4 birle; fiiliyatla yeni kuvvete 

lira 50 kuruıtur. Şartnamesi :. vereceğiniz istikametle; gös-
Komlıyonda ırörülebilir. Is- Değeri Pey lnrası tcreceğiniz hedefle: kuracağı· 
teklerin belli ıaatte komiıyon• Lira K. Lira K. nız merkezi sikLtle; muayyen 
gelmeleri. (134) (1640) --

15 50 
zamanda muayyen noktaya •*• 206 4.0 Eski Hi'ıseyinağa yeni Mollafenari loplıyacağınız silah ve ate~le 

mahallesinde Çarşıkapı nam ınaha'.de tecelli eder. 
Yolgeçen hanı içinde önünde kıın· Komutanlarınıza kaqı takt 
duracı dükkanları bulunan 30 met• ve sayğı göstereceksiniz. Mü-
re arsanın tamamı. (4196) tevazi olacaksınız. Bilgiçlik tas-

53 75 

1 

Topçu atıf oku1u için 800 

liralık benzin 30 Eylül 936 

Çarşınba günil ıaat 14,30 da 

Tophanede Satınalm• komi•· 

yoaundı pazarlıkla alınacak· 

tır. Tahmin bedeli beher kilosu 

34 kuruıtur.llk Teminatı 60 li· 

radır. Şartname ve evnfı ko

miayonda görülebilir. İotekli· 
)erin belli aaatte komiıyona 

gelmeleri. "1658., 

4 05 Çakmakcılarda Dayahatun ~nhalle• lamıyacaksınız. 
Hükümlerinizde daima ken· 

sinde Valdehanı 2 ci üst kat 37 

Dr. Hafız Cemal 
DahUiye MUtehassısı 

Pazardan başka günlerde (2 
den 6) ya kadar lstanbul Di· 
vany»lu ( 104) yeni numaralı 
hususi kabinesinde hastalara 
bakar. 

Salı, cumartesi sabah (9 1/2· 
12) saatleri hakiki fukaraya 
mahsustur. Herkesin haline 
göre muamele olunur. 

Yazlık telefon Kaudilii 38 
Beylerbeyi 48 

No.lı odanın tamamı. 

47 45 3 55 Eyüpte eski 1slaıubey yeni Üçşe• 
hitler mahallesinde eski 1sliimbey 

yeni Kuşbaz sokağında 62/22 No.h 
arsanın 2/3 hissesi. (5926) 

Yukarda yazılı mallar satılmak üzere 15 gfın müd• 

detle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 5-10-936 pa• 

zarlesi günü saat 15 te isteklilerin Mahlülat kalemine 
gelmeleri. (1377) ·--- __. -

1 lstanbul komutanlığı ı 
1 Satınalma Komisyonu ilılnları 

lstanbul Komutanlığı Birlik· 

leri senelik ihtiyacı olan 64,000 

kilo l>ulg ur 9 - 10 • 936 cuma 
günü saat 15.30 da kapalı zarf 

lle satın alınacaktır. Muham· 

men tutan 8640 liradır. Şart· 

n~mesi komisyonumuzda görü. 

lebil r. isteklilerin 648 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektup-

larile 2190 No. lu kanunun 
2. 3. üncii maddelerindeki ya

zılı vesaikle beraber ihaleden 

en az bir saat evveline kadar 

teklif mektuplarını Fındıklı
daki Komutanlık Satınalma 
komisyonuna vermeleri. (1531) 

dinizi komulan:n mes'uliyetli 
yerine koyup öyle düşünme· 
!isiniz. 

irade kuvvetinizi, nefis lıii
kimiyetinizi, taktınızı terbiye 
ediniz. Kendine karşı hakim 
olan, başkalarına da bakim 
olabilir. Hizmet içinde ve dı· 
şında, bütün subaylara, örnek 
olmalısınız. 

Kurmay subaı·ın şiarları 

vardır: 

Gölgede kalmasını bilm•k 
Göründütünden fazla olmak 
işi, şahsın üstünde tutmak. 

Bu son noktaya dikkatinizi 
celbederim: 

Kurmay subay bütün düşü· 
nüşleriııde; takrirlerinde, tek
liflerinde, gayrişahsi, gayrihissf 
olmalı; maslahata müteallik 
ıeyleri, şahsa müteallik şeyle-

rin, hiılerin üstünde tutmalıdır. 
iltimas hiç yapmayınız. iltimas 
zulümden beterdir. 

Takrirlerioiz sarih ve man. 
tıki sır:ılanmış; teklifleriniz iyi 
düşünülmüş; olgun, kabili icra, 
açık ve kal'i ifade edilmiş ol
malıdır. Kabili icra olmıyan ı 
teklif, hulyadır. 

Kusurlarınızı, asabiliklerinizi 
"beşeri,, ve "tabii., kelimelerile 
tevıl etmeyiniz. Kurmay subay 
beşeri ziif ve kusurlarına ha
kim olacak kadar iradesini ter· 
biye etmelidir. 

Kurmay subay teşkilatçı ol· 
malıdır, Teşkilatçılıktaki meha· 
ret bilhassa güç ha1lerde; va
sıta yokluğunda; kolaylıkla ça
re bulmağ"a yarar. 

Zorluk ve tehlike karşısında 
yalnız şikayet etmemek kafi 
değildir. Madunlara sezdirme
mek lazımdır. 

Zorlukla mücadeleyi zevk 
edinmelisiniz. Zorlukla müca· 
delenin sert tadını, ateşli b'r 
passion ile, sevmelidir. 

Kurmay subaydan fikren ve 
bedenen çok şey istenir. Kur· 
may subay olmak imtiyazı; 

mecburiyetler, ödevler tahmil 
eder. Şahsi rahattan fedakar
lık isler. 

Bu mücadelenin radifesi za. 
fer ide•lidir. 

Kurmay subay, halta hazar 
çalışmalarındıı dahi (Zaman 
kazanmak) a çok önem vere
cektir ve daima şunu düsü· 
neceklir: 

Zaman kazanmak için ne gi
bi hazırlık yapabilirim? 

Her ihtimale karşı fikren ha
zır bulunmak emniyeti: Kurmay 
subayın vicdan rahatıdır. 

Kurmay subay vazife ve 
meşrutiyet çerçevesi içinde 
olmak şarlile ambition sahibi 
olmalıdır. Mesleğinde (artisan) 
yani işçi değil (artiste) olmağa 
çalışmalıdır. 

Kurmay subay münferit şey· 
lcri: (kül) den ayrı olarak, mü
talea etmemelidir. Kurmay 
mesleti; (esaslı) yı (t.i.li) den; 
(gaye) yi (vasıta) dan; (asi) ı 

olan 95 top kağıt açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 

levazım mfıdürlüğünde görülür bu kağıtların hepsine 

775 lira 60 kuruş fiat tahmin olunmuştur. İstekli olanlar 

kanunun tayin ettiği vesika ve 59 liralık ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber 29-9-936 salı güııü saat 

14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (1239) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
Cin1i Mikdarı Tahınin bedeli l\foyakkat teminatı 

Kilo L. K. L. K. 
Sıtır eti 98725 2%17 50 2801 90 
Kuzu eti 14353 5741 20 
Koyum eti 5000 2000 00 

37358 70 
Yukarda <İns ve mikdarları ile tahmin edilen bedelleri ve 

muvakkat teminatı yazılı olan üç kalem yiyecek 29 Eylül 936 

13rihino raıtlıyan Salı günü saat 11 de kapalı zarf uıulile 
alınacaktır. 

Şartoameoi 187 kuruş mukabilinde komisyondan hergün 
Yerilir. 

İsteklilerin, 2190 sayılı kanunda yazılı veıikalarla teklifi 
havi kapalı zarfı belli ır6n ve 11atten bir uıt evveline kadar Kı· 
oımpafada bulunan Komiıyon baıkanlığına vermeleri. (1140). 

• "'. Tahmin edilen bedeli "19250. lira olan "25000,, kilo sade 
yajlı 29 Eylül 936 tarbine rastlıyan Salı ırünil ıaat 15 de ka· 
palı zarf usulile alınacaktır. 

Muvakkat teıniaat "1443. lira ''7S. kuruı olup şartnameıi 
komisyondan her ırün parasız verilir. 

isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi 

havi kapalı zarfı belli ırün ve •aatten bir ıaıt evveline kadar 

Kaaımpaşada bulunan Komiıyon başkanlıfına vermeleri.(1141) 

• • • 
Miktar.,. 

ölçüıil 

Tıhmin Muvakkat Milnakaaa gün 

Yün fanila ip· 
liil 2000 kilo 

Yün çorap ip. 

bedeli 

llra 

5000 

liti 150J kilo 33J 
Tir• çoıap İp• 
lltl 1250 kilo 200 

teminatı 

Lira Kr. 

ve ıaati 

375 00 ıs:ı. Tetrln 936 
Perıembe 14 de 

15jl. Tesrin 936 
397 50 Perı•uıbe 15 de 

Yukarda cinı ve mil<tarları ile tahmin bedelleri ve ınuvak• 

kat teminatları yazılı olan 6ç kalem etya hlza!arında ıröıte
rilen gfin ve uatlerde kapalı ıarf uaulile alınacaktır. 

Bunlara aid ıartname komisyondan her gün par11ız veri• 

lir. isteklilerin, 249J ıayılı kanunda yaıı'ı nıikalarla teklifi 

havi kapalı zarfı belli gfin ve ıutlerden birer ıaat ev.eline. 

kadar Ka11mpaşada bulunan Komiıyon Bıtkanlıtına vermeleri 

(fer'i) den ayırmağı iclp eder. _ _ _ 
Kurmay subayların, bu haki- ,~;;;;;;:D;;;;;;:f:.;._.;:..;;;_ ___ _ 

•164/t 

kat; düşünüşıerinin nazımı oı- ev et Demiryolları ve limanları 
malıdır. u. idaresi ilanları 

işletme 
Harpte başarı iki buudun hii· ___ , _____________________ ,; 

sılasıdır: Biri (sevk ve idare); 
öbürü sevk ve idarenin vası
tası olan (kıt'a ve makine) dir. 
Kurmayın fikirlerini fiil haline 
koyacak kıt'adır. Sevk ve 
idare vasıtasız birşey yapamaz. 

Vakıa, kurmay, ordunun 
• dimağı ve cümlei asabiyesidir. 

Fakat onu.1 kuvveti ordunun 
bünyesine {tiibidir. Ordunun 
bünyesini, azasını, kalbini kuv. 
\'etli tutmak iyi bir kurmayın 
esas ödevidir. Kıt'anın kabili. 
yetini iyi tanımalı, yükseltmeli, 
fakat kopacak kadar germe. 
melidir. Eğer alet kafi derece
de dayanıklı değil ise veyahut 
aletin salabet derecesi iyi la· 
nınmıyor ise; en dahiyane, en 
cür'etkarane planlar akamete 
uğrarlar. 

Balkan harbinde Osmanlı 

ordusu gibi. 1914 te Avustur· 
ya Macar ordusu gibi. 

(De.,amı tJar) 

1 LLOYD 
TRİESTİNO 

1 Aventlno 
Pazart. 28 Eylıil saat 12 

lzmir, Selanik, Pire, Patras, 
Napoli, Marsilya, Genova 

Abbaza 
Çarş. 30 Eylül, saat 17 

' Burgaz, Varna, Köstence, 

Sulina, Kalas, lbrail 

1 

A!yon-Autalya Haltının Balnlız'dan sonra Burdur 

ist~syonıınu havi 24 Kın. lik kısmının l· 10-936 tarihin

den itibaren her türlü münak11Ata açılaca~ı ve İzmir. 

Karakuyu Afyon ve Karakayu Isparta arasında hergün 

işleyen yolcu trenleri ile Baladız'da bulunmsk üzere Hur· 

dur Baladız arasında hergün muntaı:ım muhteli; katarlar 

işleyeceği muhterem halka ilan olunur. •1525• 
- - -l ____ ıs_ta_nb_u_ı_H_a_ri_cr_A_s_k __ er_i_K_ıt_aa_t_ı_ll_an_ıa_r_ı __ ~I 

İzmirde yaptırılacak i nşlata tal p çıkm~dığından yenide~ 
kapalı zarfla eksiltmeye konulınıış~ur. Tahmin edilen be
deli 41479 lira olup ilk teminat parası 3131 lira 18 ku· 

rııştur. Şartnamesini almak isleyenler 210 kuruş muk:ı· 

bilinde ]\{. M. Vekaleti Satınalına Komisyonundan ab· 

bilirler ihalesi 17· Birencitrşrin· 936 Cumartesi günü sa:ı t 
11 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 

2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık Ba· 

kanlığından alacakları fenni şartname ile idari şartna• 

mede istenen ve behemhal verilmesi mecburi olan vesi• 

kalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en 

geç bir saat evveline kadar Ankarada M. :M. Vekaleti Sa. 

tınalma Komisyonuna vermeleri. • <339• •1642• 

• • • 
30 Eylı11 1936 Çarşamba günü saat 11 de ihale edl· 

leceği ilan edilen 11,200 metre kurşini kaputluk kuma· 

şın ihale günü 10-Birinciteşrin·1936 Cumartesi günü saat 

11 e bırakılmıştır. (342) (1676) 

* • • 
Zaradakl alay ihtiyacı için 225000 kilo ekmeklik un kapıl, 

olarak eksiltmeye konulmuıtur. ihalesi 12 Birinciteırin 936 
• 

Pazartesi günü ıaat 15 te dir. Hepsinin ederi 30375 lira olup 

ilk teminatı 2278 lira 12,S kuruıtur. Şartnamesi Siva1 Tüm. 

arttırma eksiltme komisyonundadır. istekliler teklif mektup• 

larıaı 2490 ıayılı kanuna uygun olarak lbıle saatinden bir 
ı , Mezkur vapurlar mahalli 
maksutlarının başlıcası için 
ltalya'da Kara ve Deniz 
servislerile telaki ederler. 

1 saat evveline kadar Si., .. Tüm. Satınalma Komlıyonuna Mak~ 

buz karşılı~ı vermeleri. "321~ "1497. 

Tadilat veya teahhürattan 
Kumpanya hiçbir suretle 

ı ı 
mea'ul tutulamaz. , 

Fazla maHlmat almak l~in 
1 1 

Galatada Merkez Rıhtım ha
nında "Lloyd Trieatlno,, Umu- 1 

mi Acentahğına (Tel. 4~877-8·9) 
ı ı ve Be.yoğlunda Galataaaray 

l 
'
ll civarında Yolcu Dalrcalne (Tel. 

_ 44686) müracaat olunur. ı ı 

• •• 
150000 kilo Un kapalı zarfla ekılltmeye konulmuıtur. Mu

hammen bedeli 15000 lira ve ilk teminatı 1125 liradır. lhalui 

14 Birinci tetrin 936 Çarşınba ırünü ıaat 15 to Çorumda 

Ordu evinde yapılacaktır. istekliler teminat makbuzlarını bnl 

teklif mektuplarını belli 1&atten bir ıaat evvel kon.ıiıyona 

vermiş veya göndermiı olınalıdır. Şartnameyi a-örmek hteyen• 

ler hergün öğleden soara koınlıyona müracaatla parasız a-ö

rebilirler. "315n "1498" 
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Çocuğum iştahsızdır demeyiniz. Seveceği 
gıdalarla besleyiniz ve büyütünüz 

Yayrula!'lnız her ~stediğini yemiyorsa kabahat sizdedir. Onu sevdiği gıdalarla besleyiniz. 

Özlü Unlarına Yavrular Bayılıyor 

Vitamin - Kalori -Gıda- Kuvvet-Sıhhat 
Pirinç • Buğday • Patates • Beyaz Mısır • Arpa • Bezelye - Yulaf • 

Mercimek • irmik • Çavdar • Badem • Türlü Özlü Unları 
Çocuklarınıza yediriniz. lotediklerini ve ıeYdik'erini bıkhrmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok o·an 
bu müktmmel, özlü unlarla yayrularınız ne~'eli, 11bhatll, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkarırlar, 
kemikleri kuvvetlenir, lıhal olmazlar HASAN ÖZLÜ UNLARILE yap•lan mahallebi ve çorbaların .e tatlıların ve pürel.ırin 
ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI ntfaaetini on se,e muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurt
lanmar, Taklitlerinden Hkınınız. Başka marka nrirleroe almayınız ve aldınmayınıı. H A S A N M A R K A S 1 N A 

DiKKAT. HASAN DEPOSU: ANKARA, iSTANBUL, BEYOGLU 

. - .•. ,. _~-..-?"I: ."" .. .... - .. ... ," ·,.;;_.·'i .... ·,..;_..: .... ~ ~· ~· ; • • • ::f(, • ;. 

r~ Nişantaşında • Tramvay ve Şakayık caddelerinde 

s ·TiKL iSESi 
r:;;;~ .... ı ş . 
~ .............................. ~ 1 ş 1 Terak • l1 e • DIREKTÖRLÜGÜNDEN: 

ANA • iLK • ORTA • LiSE 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. 

KIZ VE ERKEK TALEBE iÇ/N yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKiLAT! 
vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, İNGILİZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her talebe 

iştirak eder. Mektep her gün saat 10-17 arasında açıktır. Kayıt işlerine CUMA, PAZARTESi, ÇARŞAMBA 

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda veni ta ebe 
alınacaıtından okula girmek isti yenlerin biran evvel müracaatleri tavsiye olunur, 

4 - lstiyenlere kayid şartlarını bildiren tarifname gönderilir • 

günleri bakılır. Telefon : 42517 • Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasında, Telefon: 22534 

Banka
sından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

KUMBARA DESTEKTiR 
- -----

Prof, K. KömUrciyan'ın 
Modern ve herkese elzem kitapları 

Ameli ve tatbiki kambiyo 35 Kr. 
Yeni muhasebe usulü 122,5,, 
Ticari malumat ve bankacılık 105 ,, 
lktisad ilmi 87,S ,, 
lhtısas muhasebeleri 175 ,, 
(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesab linci kısım70 ,, 
Zihni hesab kaideleri 20 ,, 
Lugaritma cetvelleri (yeni 56 .. 
rakam) 
Yeni hesabı ticari 200 ,, 
Mail cebir (istikraz ve si· 
gorta hesabları) 100 ,. 
Ba ılıca satış yeri: iKBAL KiTABEVi 

Zührevi ve cilt hastalıkları 1 
or. Hayri Ömer 

Ô lt 1 eden sonra Beyoıtlu 
Aıtacami karşısında No. 313 

Tel. 43586 -
va,adıQımız ekono
mi devrinde size pa· 
halıya mal edilmek 
istenen nasihatları 

şüpheli görUni•z. 

Her nerede ve her hang 

bir saatte Krem Pertev' 

kullanabil:rsiniz. Yarım sa 

at zarfında o tesirini gös 

termiştir, bile. 

Krem Perlev'in yarım ac;ır· 

l ı k şöhreti asılsız değılJir 

Yüzbinlerce kişiden Krerr 

Pertev hakkında samim' 
kanaatlerini sorabilirsiniz 

P ç A N T ALA R • E L 0 1 v E N L E R 'I Sıhhi Müess~seler Artt~rma ve 
ve örUmcek ağı inceliğinde • Eksıltme Komısyonundan: 

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

1. En güç beıtenenleri bile memnı;n eder. Mükemmel cin<-Mııtedil fia-

Sıhhi 
• 

rdüesseseler 
Eksiltme 

Arttırma ve 
Komisyonundan: 

Haydarpaşa Nümune bastahaaesiae liıım o!an 12 kalem Rontgeo 
filim ve camları açık ekılltmeye konulmuıtur. 

1 - Ekıiltme Cagaloj'1unda Sıhhat ve içtimai Muoenet Müdür· 
IDfıll blnuıoda kurulu komisyonda 7-10.1936 Çarıamba ırilaü aut 15 da 
rapılaulttı• 

Bakırköy Emrazı Akliye Ye Asabiye hastahane1i için lüzumu olan 1500 
takım pijama •çık eksiltmeye konulmuftur, 

1 - Eksiltme Catalcğ'unda Sıhhat n içtimai Muavenet Müd0rl6fıll 

binasında kurulu komisyonda 7 ·10-936 gün il sut 15,30 da yapılacaktır. 

2 - Beher hkım pijama için 280 kuruı fiyat tahmin ve takdir 
edil mittir. 

3 - Munkkat garanti 315 liradır. 

4 - lıtekli!er şartname Ye num~neyl horgün komiıyondan görebilirler. 

5 - lıtekliler cari ıeneye ıid ticaret oda11 yesikasile 2490 sayılı ka• 
nunda yazılı belıeler ve bu ife yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile belli gün Ye saatte komiıyona ıı-e'.meleri. "1463. 

2 - Muhammen fiyat: 2060 lira-dır. 
3 - Muvakkat garanti: 154 lira SO kuruştur. 

4 - fsteklller fartaameyi ve listeyi komisyondan ırörebilirler. 
5 - istekliler cari ıeneye aid ticaret oda11 vesikaaiyle 2490 HyıJı 

kanunda yazılı belıreler Ye bu işe yeter munkkat teminat makbuz 11eya 
banka mektubu ile birlikte belli ııGn ve ı11atta Komiıyona ııelm•leri. 

(1430) 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti 
Şose ve köprüler reisliğinden: 
Evvelce eksiltmeye çıkarıldığı !ıalde istekli çıkmıdı;\ın 'an 

ihale ed:teuıemiş olan Balıkesir vilayetinde Aydın • İzmir yolu 
üzerindeki Altınova köprüsü inşaatının kapalı zarf usuli!e yeni· 
den eksiltmesi 1/10/936 perşenbe günü saat 16 da Nafıa Veka· 
!eti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme k omisyonu odaslnda 
yapllacaktır. 

inşaatın yeni yapılan keşif bedeli 27000 liradır. 
Eksiltme şArtnaınesi ve buna müteferri evrak 135 kuru5 ıuıt• 

kabilinde Şose ve Köprüler Reösliğinden alınabileceği gibi iste· 
lCnler bu şartnameleri Balıkesir Nafıa Müdürlüğüne müracaat 
ederek görebilirler. 

Muvakkat teminat 2025 liradır. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin resmi ga7.etenin 3297 sayılı 
nüshasında çıkan talime.tnaıneye tevfikan müteahhitlik ehliyet 
vesikasını haiz olmaları ve b izzat mühen iis olmadıkları veya b ir 
mühendisle beraber bıı işe girmedikleri takdirde asgari on metre 
açıklığında betonarme bir köprü yapmış olduklarına dair vesika, 
ibraz etmeleri lbıındır. 

Teklif mektuplarının 1110 '936 perşenbe günü saat 15 şe b-1° 
Ankarada Şose ve Köprüler Reisli~ine verilmesi 15.zıındır. 

Meşhur bir sinemacı: 
Bugün Holivud'da 
yalnız klasik güzellik 

kifayet etmiyor 

•855• •1201' 

diyor ve ilihe ediyor: "Zamanımızda ' lerinin laravethi vikaye edebilirler. 
sinema stüdyolarında klas;k güzellik Viyana üniverflesi profesörü doktor 
günde 8 dolar ve zeka 100 dolar kıy- Stesj tarafından keşif ve genç hay
mettedir. Güzel yüzler ise, zekAdan vanlardan istihsal edılen cildi besleyıci 
ve gençleşmiş bir tenden daha fazla ve gençleştirici Biocel cevheri şim• 
1000 dolar kıymetindedir. di pembe rengindeki Tokalon kremin· 

Sinema artist!erinin yakıcı ve kuv· de mevcuddur. Gece yatmazdan evvel 
vetli projektörleri a!tınja çalışırke,, kullandıkta, siz uyurken cildinizi bes· 
onların yüzlerini ç .,buk soldurarak ,ter ve gençleştirir. Buruşukluklar ve 
sertleştiren ve buruşturan bu projek- çizgiler silinir. Bu sayede her kadın . 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüz!erini l birkaç hafta zarfında 10-15 yaş genç· 
düze!tmek ve güzelleştirmek için g_ü- leşmeıte muvaffak olabilir. Gündüzleri 
zellik mi' esseselerinde bütün servetle- ise (yaıtsız) beyaz rengindeki Tokalon 
rini feda ediyorlörd. Fakat, bugün .. !kremi kullanıldıkta bütün siyah ben· 
Her yıldız, kendi kendine tevessüle. leri giderir, ve açık mesamatı kapa
deceıti ba•it bir tedbir sayesinde cilt- 1 tır ve cildi beyazla tıp gençleştirir. 

ANKARA • 

Mekteplileri ne 
Kitap ve defterJeri

nizi en iyi şeraitle Ma
arif vekaleti karşısında 
AKBA kitap evinden 

tedarik edebilirsiniz.İz • . 
dihama mahal kalma
mak üzere şimdiden 
ki· a plarınızı alınız. Te
le ·on 3377 
Sahibi v ~ u.nı.un1 netrlyah ida e eden 
1az1 ı,ı ,.ı mildürll: Etem izzet l ENICl!J 

Baıı J.•i• yer M.th••I EltGzaı~ a 


