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I slav Birliği 

ir Bulgar miralayı 
tavsiye ediyor 

280,000,000 İsl~v aralarındaki 
gümrük ayrılığını kaldırmalıdır 

Böyle bir birlik yapılacak olursa, Aurupanın 
dörtte UçUne sahip olan 

' lslavlar bUtUn dünyaya nükmedeceklermiş .. 
Bulgarların Filip Sko!onkof 1 

isminde meşhur bir askeri 
muharrirleri vardır. Bu zat, 
gazetelerde, mecmualarda neş
retmekle olduğu yazılarile, 

dünya yüzünde muazzam bir 
(lslav birlıği) meyda% geti
rilmesi için mütemadiyen tel
kinat yapar, konferar.s!ar ve
rir. Gospod.n lskolonkof 
son hafta içinde Sofyadaki 
büyük (Zarya) gazetesinde 
bu mevzua ait bir makale neş
retti. Muhterem muharrir, ma
kalesinde, lslav millet \'e dev 
Jetlerinin yakınlaşmaları için 
neler yapmak lazım gelece-
ği üzerinde mütalealar yü
rütmekte ve dünyanın kur· 
tuluşunu islam iddihadının vü· 
cut bulmasında aramaktadır. 
1934 senesindenberi Bulgaris
tanda, bulgar ordusunda, Yu
goslavlarla yakınlaşmak husu
sunda görülmekte olan gay
retler, ve bu gavretleri doğu
ran amiller, mütekabil ziya
retler, söylenen nutuklar, Bul· 
gar siyasetlerinden mada, Bul
gar ruhanilerinin de bu vadi· 
de sarfetmekte oldukları emek-
] ri gözlerimizle gürürken ta
raf,mızdan da bu .evzuun 
bir parça üzerinde durula• 
rak muta'ea edilmesi iyi 
olıır kanaatindeyiz. 

Peş altı aydanberi l•lav mü
nevverluinin Sofya'da yaptık· 
ları toplan ılar, kongreler, kon
feranslar, lslav ittihadına doğru 
müh:m hat\·e!er atılmasına 
setep olmuştur. 

rine bağlı olan, Sovyet Rus· 
ya, Lehistan Çekoslavakya 

Yugoslav ve Bulgaristan ve 
Karadeniz!e Avrupanın dört 
ucunu kaplı}an 280,000,000 
bk muazzam bir lsllVlık, kom
şu kapı vaziyetine girmiş bu
lunuyor. Beş lslav devletinin 
bugünkü bu müsait şartlar 

içinde aralarındaki gümrük 
a}rılığını kaldırarıık bir (lslav 
ittıhadı) meydana getirmeleri 
,.e konfederasyon usulile or
taya müthiş ve kuvvetli bir 
varlık koyn:aları lazımdır. 

Böyle muazzam bir ,·arlık 

meydana getirilmesi için çalış

ma vasıta'.an şunlardır. 
Söz ve yazı Propagandası 

yapmak... Rus, Bulgar, Çin, 
Leh, Sırp, Hırvat, lslovoence 
olarak bir gazete ç karmak ve 
hiçbir lslavın diğer bir lslıva 
kötü bakmamasına, fena niyet 
beslememesine dikkat etmek.,, 
Go•podin Skolokof, bu maka
lesile ( lslı v ittihadına ) varıl
ması için yapılacak işlerin 
anbttıktan sonra bu ittihadın 

yakın bir atide meydana gele· 
ceğini ~öylemektedir. 

Fakat bütün hamlelere \'e 
arzulara, öpüşüp konuşmalara 
rağmen böyle bir ittihat kolay 
meydnna gelebilir mi? .. insan
larda (ıhti ras) denen şey mev
cut oldukça (lslav ittihadı) ide 
ali tahakkuk edebilir mi? Yu
goslavyada ele avuca sığma

yan bugünkü ( Hırva lar) ın 
isyankar vaziyetleri gospodin 
Skolonkofun fikirlerine acaba 

Lehliler, Çehliler, Sırplar ve 
l•Jovenler ara.,nda yapılması 
arzu olunan (kültôrek birl iğe) 

doğru şu geçen bir iki yıl 
içinde bir takım ileri hamJ,Jer 
yapılmıştır. 1934 yılından önce 
birbirinin yüzünü görmeğe ta
hammül edemiy·en Bulgar - Sırp 
bugün Sofya ve Belgrad so
kakiarında şapır, şapır, kar
deşçe öpüşeb:Jmektcdirler. 

1 müskit bir cevak teşkil etmez 

Dev!etlcr;n menfeatleri ikti-
zası olarak resmi müna-
setetlerde, konferanslarda, 
paktlarda, sulh muahedele

rinin çizdiği hudutların do-
gurduğu ihtilaflar, harpler 
Bulgarı bugün kaqı kar-
şıya bulundurmakta ise dC: 
mılletler arasındaki yakınlık 
ve kardeşl.k günden gürıe kuv
vetlenmektedf r. Makedonya ih. 
t.Jal komitesi hali faaliyette 
bulunduğu sıra!ardaki düşman. 
lık bugün arlık gevşemiştir 
On sekiz yıld~nberi yekdiğe· 
rinın düşmanı olan ik: taraf 
ruhani:cri de ara'arında anlaş
mış'ar ve on beş gün evvel 
başda Sofya mitrepolidi lstefan 
bulunduğu halde, papaslardan 
müteşekkil ve ruhani, heyet, 
Sırbistan \'e Makedonyaya gi-

derek Yugoslavya patriği Var
ı nada'yı ziyrretle, barışmışlar. 

dlr. Ruhanilerin bu anlaşma
sından sonra (Mir) gazetesin· 
de bir baş makale yazan es
kı Hariciye Nazırı Burof "yü
rclkerde kurulln paktlar en 
muhkem ve devamlı clur" de
mektedir. (Bar} a) gazetesindeki 
makalesinde Bulgar Mirala}ı 
Sko!onkof ise şu fikirleri ileri 
ıürmekted'r. 

• lslavların ittihat edebilme
leri hususunda bugünkü müsait 
oartlar mazide görülememişti.· 
lslav ittihadı fikri yeni bir 
~ey değildir. Bazı lslav alimleri 
bu vadide eskiden de çok 
uğraşmışlardır. 

Fakat beşeriyet için bir afet 
olan umumi harp ls!av ittihadı 
meselesini geri plana bıraktır
mrğa sebep oldu, mamafi, yine 
umumt harptir, ki 45 milyon
lu~ lslav bir Lehistan ile 15 
milyonluk lslav bir Çekoslo
vaka devletinin yeniden doğ
masına da sebep olmuştur, ki, 
lslavlığın yakınlaşmasına en-
gel olan Habisburg hanedanı
nında yıkılmasile Avrupayı çev
releyen ve hudutları birbi-

mi?. 

Necmeddin Deliorman 
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Yugoslavya 
ve 

Sovyetler 
"Biz Rusyanın men
faatlerini bozacak 
hiçbir slyasf ittifaka 
lştirilk etmlyeceğiz 

Sof ya, 27 (Hususi muhabi
rimizden) - Belgrallan gelen 
haberlere nazaran Malen gaz~· 
testnin buradaki hususi mu· 
habirini kabul eden Başvekil 

Stoyadinoviç şu beyanatla 

bulunmuştur: 

- Yugoslavyanın bugüne 
kadar Sovyet Rusya ile mü· 
nasebata girmemesi, Sovyet 
Rusyaya karşı Yugoslavyada 
düşmanlık hisleri mevcut ol
duğundan değildir. Bilakis, 
Sırplar, Rusları daima kendi 
kardeşle ri gibi saymışlar ve 
saymaktadırlar. Rusyanın da
hili rejimi bizi a 'akadar etmez. 
Yugoslavya hukiımeti bir de
fa daha tebarüz ettirmek is· 
ter ki, biz, Sovyet Rusyanın 
merılatlerini haleldar edecek 
aleyhtar bir ittifaka, siyası bir 
kombinezona, hiç bir pakta 

iştirak etmiyeceğiz. 

işlerinden çıkarılan
ların •ikAyetl devam 

ediyor 
iş kanunu tatbik mevkine 

girdikten sonra bazı müesse· 
seferin, işçilerin aleyhine ol
mak üzere bazı tedbirler al
dıkları yazılmıştı. 

Dün Ticaret odasındaki sa
nayi müdürlüğüne bir kısım 
eski tramvay işçisi muracaat 
ederek işten çıkarılmış olduk
larını bildirmişlerdir. 

Kendilerine yapılan bu hak. 
sızlığın tamir edilmesini iste 
mişlerdir. 

Çarpan otomobil 
Köprü üstünde şoför Zare

nin idare ettiği 4976 numaralı 
otomobil Kumkapıda oturan 
9 yaşındaki Agop ismindeki 
çocuğa çarpmıştı çocuk vücu
dünün muhtelif } erlerinden 
yaralanmış ve Gülhane hasta
hanesine kaldırılmıştır. 
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Asiler silahlarının bedelini 
toprakla ödiyecekler 

Hükumet kuvvetleri Toledo'yu kaybettiler. 

~!~r~~~:~d~n a?v:~leJ !~!::ıdol~y~~!~~nl~: J~?,,~~~a?.n~d~~:~!~,! 1 
runna radyosu, sekizinci fırka nebi de~letleri~ _kendisine .ver- her I.ürl.ü ihtimal 'eri hesaba 1 
umumi karargahından gelen 1 mekle oıduğu sılahların - kı be- katmak ıcap eder. 
bir haberi vermiştir. Bunda delini topraklarımızın bir kıs· VAPURLARDAKi REHİNELER 
nasyonalistlerin Toledo şeb- mını vermek suretiyle öde- KURŞUNA DiZİLDi 
rini tamamile işgal ve Alcazar mek tasavvurundadır • temin Bilbao, 28 (A. A.) - Havas 
mahsurl•rını kurtarmış olduk- etmiş olduğu faıkiyet sayesin- ajansı muhabirinden: 
lan bildirılmektedır. Marksist de faşizme karşı yapılan mü- Şehr : n asiler ta·afındın 250 
kuvvetler, 300 telefat vermiş- cadelenin kalbi mesabesinde şer kiloluk torpilierle bombar-
ler ve mühim mıklarda harp bulunan cümhuriyet payitah- dıman edilmesine karşı muka-
malzemesi bırakmışlardır. tına yaklaşmak için büyük be'.ei bilmisil olmak üzere Eil-
MADRlD TEKZiP ETMiYOR gayrelLr sarfetmekte olduğunu bao şehri makarnalı, limanda 

Hendaye 28 (A.A.) _ Mad- millete bildirmeyi bir vazife demir almış bulunan gemi-
rid hükümetinin dün ak şam addettık. Faşistlerin ve para !erdeki rehineleri kurşuna diz-
neşred.len resmi tebliğinde ile tutulmuş a•kerler;n gayz dirmişlerdir. B:r zaviyeye ka-
Toledonun zaptedildiğine dair ve hiddetleri şimdi Madrid patılmış olan 80 kadına ilişil-
hiç bir kayıt yoktur. Bu teb- !aleyhine müteveccih bulunmakla· mem'ştir. 
1 ğde yalnız şehrin tayyareler dır. Bütün memleketi faşist taz- Hükümetin J ıime, Cervan-
tarafından bombardıman edil- tazyikinden kurtaracak olan tes ve Libertad kruvar.örlerin-
diği ve fakat hava müdafaa muzafferiyet nefha" bugün den müteşekkil bir filosu ile 
toplarının isabetli endahtiyle Madrid'den gelmelidir. F~şist diğer üç torpido muhribi, dün 
tayyarelerin kaçırıldıgı yazılıdır z 

HÜKÜMET BiR BEYANNA~E aleyhtarı olan bütün cumhuri- bütün gün asilerin umaya 
NEŞRETTi I yetçi bvvetler, bütün lspan- yakınındaki mevzilerini bonı-

Madr;d, 28 (A.A.) _ Hükü. 1 yol ırk'arı: Kata!onyalılar, Bask- bardıman etmiştir. 
met, memlekete hitaben bir lar, Galicia'lılar, Valancialı- Bilbao valisi, halkı teskin 
beyanname neşretmiştir. Bu lar, Endülüslüler, cumhuri} et etmeğe, tel hiş tedbirleri itti-
beyannamede bilhassa şöyle dahilinde nekadar namuslu v~ haz edilmesine mani olmağa 
denilmektedir: selim akıl sahibi bütün insan- ve bı lhassa ınüfrıtlerin kanun-

Hükümet, efkarıumumiyeden lar varsa, Madrid'in mıidafaa- suz idamlarda bulunmalarının 
hiç birşey sak 'amak istemez. ı sına ıştirak etmelidirler. Düş- önüne geçmeile çalışmaktadır. 

Borsada dünkü vaziyet 

Emir gelinceye kadar 
muamele yapılmadı 

Merkez Bankası zarar gören 
ihracatçılara yardım edecek 
Fransız frangının düşmesi 

ve Fransanın lngiltere ve Ame
rika ile anlaşması neticesinde 
tutulan para siyaseti üzerine 
hükumetimizin aldığı tedbirleı· 

malümdur. 

ra frangın isterline olan nis
beti esas tutulacaktır. 

Talebenin 
şikayeti 

. . -
LiSEDEN ŞAHADETNAME 
ALMADAN ÜNıVESITEDE 

KA YIZ KAPANIYOR 

Dün Lise mezuolarınban iki 
kişi gazetemize gelerek şun
ları sbytedıler: 

1 - Bugün 28 de Lise im
tihanları nihayete eriyor. 

2 - Teşrinievvel birde Üni
versite kayıtları kapanıyor. 

3 -: iki gün gibi az bir za
manda, mektepten şahadetna· 
memi alacağız, bu şahadetna
me ıçın para mı arayacağız? 
Bilhassa Anadoludan gelecek 
olanlar ... 

Üniversitenin kayıtları daha 
sonra kapatılamaz mı? 

29 EylQI 

Artvinde görülecek yerleri 
gezdiler ve emirler verdiler 

Artvin, 28 (A. A.) - lktısat 
ve l\la!iye Vekilleri yanlarında 
üçüncü umumi müfettiş Tahsin 
Uzer olduğu halde dün şehr;. 

mize gelmişlerdir. 

Bir heyet V~killeri vilayet 
hududundan karşılamıştır. 

Hopa iskelesinin de,U bl:t
çesinden y > p.lması için vaki 
dileklerı ü•erine bu ihtiyacı 
yakından gö ren Bakanlar iske

leni11 esaslı b ir şekilde yapıl

ması doğu il eri için çok fay
d•lı olacağı neticesine var
mış!ardı-r. 

Bakanlar Morgu! labrika•ını 
gezmişler ve fab· ;ka"n eksik-

!erinin ) apılması için gereken 
emri vermişlerdir. 

Müteakiten Artvine 15 ki

lometre mesafede bulunan ku
varshane bakır fabrikasına 

giderek tetkikatta bulunmuş

lar ve bu fabrikanın da biran 

evvel bakır çıkarabilecek bir 

vaziyete getirilmesi için fab
rika direktörüne emir verm · ş
lcrdir. 

Bakanlır Çoruh vi11ı etinin 
zeytin, üzüm mahsulieri ile ko

yun, inek, hayvanat üzerinde 

tetkikatta bulunmak üzre dü~ 
Ardahana haıeket etmişlerdir. 

Fransız parlamentosu 
toplandı 

Paris 28 (A.A.) - Mebusan meclisi, para meselesi hakkın· 
da müzakerelerde bulunmak üzere bu sabah toplanmıştır. Siyasi 
mehafil, bu sabahki müzakere:erin pek o kadar ehemmiyetli 
olmayacağı muta'eJsını serdetdcktedirler. Parlamento gurupla• 
rından bir çoğ u, müzakere esnasında ne gibi bir hattı hareket 
takip edecek'.erini tesbit etmtk üzere bu sabah birer toplantı 
yapmışlardır. 

Geri kalan ğrup'ar da bu me•cle ile bugün öğleden sonra 
meşgul olacaklardır. Bu sebepten dolayı Ayan Meclisinin maliye 
ı:ncümeni bugün yerine yarın sabah toplan~cak ve para kanunu 
Ayan Meclisine ancak öğleden sonra verileb' lecektir. 

••• 
Sporcularımız Kief'e gittiler 

Mo.skova, 28 (A.A.) - Türk •por heyeti bugün Leningrad· 
dan Kief'e varmış ve orada Ukranya Halk Komiserleri Mec
lisine bağlı beden terbiyesi ve spor komitesi başknnı tarafın
dan sela:n'aomıştır . 

·"···············ç·k·ö·5·1a·va .. i<ya·ii·a· ............... . 
Alman c susları 

Çekoslovakya dah:linde ça· 
lışmakta olan gizli Alınan casus 
teşkilatı hakl<ında, ( Mançester 
Gardiyan ) gazetesi şu n:a:u· 
matı vermektedir. 

0 Alınanlartn; Fransa, Avus 
lurya, lskandinav mem 1eketleri 
ve Çckoslovakya'da faaliyette 
olan ve Alman devletinin casus 
teşkilatından başka tlrlü bir 
mahiyetle Hitlerisllcrin leni 
teşki l ettikleri ikinci bir 

c.a sus ve propaganda teş1d
lat1 arı daha vardır k;, bunun 
sırrına erebilmek çok müşkül 
ve hatta mümkün değildir. 

Bu teşkilat, Almanların 

Cümhuriyet Merk.z Bankası 
umumi merkezi Başvekaletten 
verilen salahiyete dayanarak 
vahidi kıyasi Fransız frangı 
yerine lngiliz lirasını vahidi 
kıyasi ikame etmiş, dün saat 
14 de bu karar borsa komi
serliğine bildiril'lliştir. 

"lş'arı ahire kadar.. kay-
dile verilen emir dün Is· 
anbul borsasında tatbik edil

miye ve muarr.e'el~r altın ln
giliz lirası e~asına göre ya
pılmağa başlınmıştır. diğer 
dövizler serbest bırakılmıştır. 
Öğl•den •vv•l borsada vaziyet 

Muhtelif millet!er;n paralannı 
düşürmiye karar verdikleri ve 
tatbikine geçtikleri sırada 
Türk parasının İ•likrarı mem· 
nuniyet uyandırmı~tır. ihracat 
tacirler:nin vaziyetı ayrıca bir 
karara bağlanacaktır. Dün 
bazı ihracatçılar toplanarak 
vaziyetleri hakkında görüş
müşler, alakadar makamlara 
mür•caat etmiye karar vermiş-, 
!erdir. 

Dün çıkan bir şayiaya göre, 
Mukez Bankası faz'a zarar 
gören ihracatçılara bir imkan 
dahilince yardım edecektir. 

Rüştü Aras İskenderun 
Antakyayı hatırlattı 

ve 

( Ge~tapo ) casus teşkilatı ve 
~arbıye Nezareti g ;z]i tejki· 
falından ayrıdır. hp·nyada 
•on zamanlarJa ele geçirilen 
bu teşkilata ait tazı vesaik 
çok mühim şeyleri ifşa etmış
t r. Alma,ya dahi:inde ve 
hatla Hitlerist teşki atı ara
•ııda da şebekebri olan ve 
mem leketin, Hitleristliğin em
niyetini korumak üzere çok 
m:rak:ı birtakım vasıtalara 
muracaat eden bu organi>a • 
yon Arbitre / 1 namında o '. up 
bunun har:çte çalışmakta olan 
şubd>rine (harici siy1si vazi
fe) namı verilıncktedır. 

Dün öğleden evvel lstanbut 
Borsası büyük bir heyecan 
içinde beklamekte idi. Sa1t 
11 e kadar bütün borsacılar 
sabırsızlıkla neticeyi bekle
Jemekte, Avrupanın muhtelif 
merkez'.erinden ve Ankaradan 
ge'mekte olan haberlere göre 
hazırlanmakta idiler. 

Borsa Komiserliği kaı'i 
emir gelinceye kadar her 
gün borsa medhalinde top
lanan borsacıların bir araya 
gelmelerine poliı vasıtasıyle 
mani olmuştur. 

iHRACA TÇILAR VE 
ITHALATÇILAR 

Vaziyeti kendi hesaplarına 

endişeyi mucip gören ıhracatçı 
ve ithalatçılar dün Türkofis 

lstanbul şubesine müracaat 
ederek ederek alivre satışlarla 
bloke para! ar ve klering mu
amelelerinin tevzih edilmesi 
istenmiştir. . 

Alakadarlar, ihracat tacirle
rine lazım len malumatı ver
mişlerdir. ge 

Şöylendiğinc göre muhtelif 
memleketler klering deki pa
ralarımız üzerinde hiç bir 
değişiklik olmıyacaktır. Yalnız 
para kıymetleri düşürülen 
memleketlerle alivre satışları 

bulunanlar zarar göreceklerdir. 
Paris borsasının dün de ka

palı olması dolayısile şehri

mizde Fransız frangı üzerine 
muamele olmamıştır. 

Parls borsası açıldıktan son-

• 

Almanya parasını tutuyor 
Berlin Almanya altın esasını 

muhafaza etmeye karar ver· 
mişt'r. Romadan gelen bir tel

graf Liretin kıymetinde de bir 
sukut mevzubahisdir. Sukutun 
Fransız lra,gı kadar olma· 
makla beraber herhalde bu 
nı.bete y•kın olacıktır. 
Fransız kabinesi yeni tedbirler 

1 

alıyur 
paris, 28 (Radyo) - Fransız 

kabinesi fevkalaJe içtima ede· 

1 
rek paranın sukutu neticesin. 

1 

de alınacak tedbirleri müza
kere etmiştir. 

, ... U•11111111111111111111111111ııııı11u111111111111111ııuuı111111J1 

Almanya petrol ve ka· 
uçuk lhUyacınden 

kurtuluyor 
Berlin, 28 (A.A.) - M. Hit

ler, dün Breslau'ı Bunzlau'a 
bagl .yan yolu açmıştır. Bu mü
nasebetle Führer bir nutuk 
söyliyerck Almanyanın 18 ay 
sonra artık petrol ithal etmek 
mecburiyetinden kurtulacağını 
vr dört sene sonra da otomo
bil ve kauçuğa müteallik bü
tün meselelerin Almanyada 
halledilmiş bulunacağını söy
lemiştir. 

Muamele vergisi 
tadllitt 

Muamele Vergisi l<-anununda 
yap.Jacak değişikl:kle re esas 
olmak üzere sanayicilerin din
lenmesine devam edilmektedir. 

Ticaret Odası sanayi şubesi 
1 

d'rektörü Hakkı Nezihi dün 
öğleden evvel paspas ve yaz
macıları öğleden sc.nra da sa· 
bun ve zeytin yağcılarını din
lemiştir. 

( 1 inci say/adım d•vam ) 
şurasını tasrih edebilirim ki, 
Fransız-Suriye mulhedesi esas 
hatlarında 1930 tarihli lngiliz
lrak muahedesinden mülhem 
olmaktadır. Bundan başka 

mevcut mulıtarlyetlerin garan
t!sini ve fertlrrin ve cemaat
lerin hukuk müsavatının temi
nini de Suriyeyc taahhüt etti
ren ahkamı ihtiva eylemektedir. 

Tevfik Rü~tıl Arasın cevabı 
Tevfik Rüştü Aras: Alaka· 

dar toprakların hemen yaki
ninde bulunan ve bundan baş· 
ka da Fransa ile çok dostane 
münasebetler idame eden Tür
kiyenin töyle bir anllşmaya 
olan alakasını tebarüz ettir
meye lüzum yok gibidir.Mem
J,ketim bu iyi komşuluk müna 
sebetlerinden başka beynelmi

lel mukavelelerden tevellüt eden 
bir hukuk roe•elesi dolayısıle de 
mzekiır anlaşmaya esaslı bir 
ehemmiyet atfeder. Çünkü 
mevzuu bahsolan rejimler bü. 

yük bir Türk ekseriyetinin ika
met etliği lskenderun ve An· 

takya mıntıkasını da ihtiva ey• 
!emektedir. Fransız hükümeli· 
nin, mezkür mıntakayı da halkın 
kendi işlerini blzz&t kend.leri· 
nin görmesini temin eden bir 
muameleden istifade ettirece
ğini ümit etmek islerim. 

Mandalar raportörü olan 
Romen delegesi Rüştü Arasın 
}Ukarıdaki mülahazasını koy· 
detti~ini ve raporunda nazarı 

itibara alacağını söy !emiştir. 
Fransız delegesi Vienot bun
dan sonra tekrar söz alarak 
şunu demiştir : 

Türkiye müme~'.\!linin söyle .. 
diği sözlere ve Fransa ile 
Suriı· e partilerinin Konseye ar
zcltiğim anlaşmalara varan 
gaı retler lıakkındl gösterdiği 
teveccühe teşekkür ederim. 
Kendisine ayni zamanda şunu 
da işaret et m• k isterim ki, üze. 
rinde anlaştığımız muahede 

pccjesinde, mandater devletle 
Türkiye arasında y o pılan mü. 
zakerel~r neticesinde 1921 de 
lskenderun sancağı iç-n tanı
lan muhtariyete Suriye'deki 
müstakbel devlet tarafından 
kat'ıyen riayet edileceği bakı· 
mından Türkiyenin bütiın 
haklarını korumaktadır. 

Çünkü bu miistakbd idare 
mandater devlet tarafından 
yapılmış teyne!milel muka
vc!dore mecburi olarak ta va
r üs edecek ve diğer ta
rafdan arıettiğim mühlet zar
fında hukuku lıükümranisine 
kavuşacak olan Suri}e devleti 
bıı taahhütlere kolayca ve 
ınemıuniyetle muvafakat ede
cektir. Hususile ki bu müstak
bd devletin bütün lıukuhu 
ammesi muhtari} et pı ensibine 
istinat etmektedir. 

Hatla lskenderurı sancatının 
muhtariyeti ve Dürzü ve Alevi 
muhtariyetlerine de örnek ola· 
caktır. Bu suretle müstakbel 
muahedenin resmen tanıyacağı 
Suriyenin tamamiyeti mülki
yesi ve vahdeti bu prensip 
usullerine tamamile uymak· 
tadır. 

KÜÇÜK 
HABERLER 

• Bir müddetdeıı beri şehri 

mizde bu!unan İktisat Vekaleti 
teftiş heı eti reisi Hüsnü Ya
man dün Ankaraya gitmiştir. 

( H.ıric! siyasi vazife) ŞU· 
bcs nın başında eski Alman 
aristokrat ailesi mensupların
dan bir zat bulunmaktadır. 
[ Mançcster Gardiyan muhabi
ri bu zatın isn ini bildiıtini 
fakat yazamıyacağını kaydet
mektedir. ] ı:u zatın Ari•tok
rat bir aileı e mensup oluşu, 
bütün klüplere, bütün ce
miyeti ·re, bütün büyük şah
siyetlerin yanına girip çık
nıa•ını kolaylaştırdığı gibi, 
ondan bu (vazife) nin başın

da bu!unduzuna dair, hiç kim. 
se şüphelenmemektedir. Çc•, 
ko•lovaKyada çalışan bu şu-' 
beni teşkilatı çok a!Aka 
uvand·racak bir mahiyettedir. 
Çünkü Çekoslovakya da pek 
çok A'man akaliiyeti yaşa· 
mMkta o!duğu ve gizli teşki. 
lii.tın maksadı da, istikbalde 
bu devleti inhilal veya inkısa
ma uğratmak ve Çekoslovak
yayı Alman devleti sınırları 

içine aldırmak oldutu için, 
çok müşkü;(orle karşılaşmak
ta olduğu tabiidir. 

Çekos1ova1<yada çalışan gizli 
teşkliatı Almanyadan idare 
etmekte olen şube iki kısma 
ayrılmaktadır, ki bunların bi· 
risi Münib şehrindedir, başın

da eski bir mülazım bulun• 
maktadır. Diğer kısım ise 
L1ypsi~ şehrinde ve Filen 
Rozeutalerştrase yirmi bir 
numaradadır. Çekos!avakya
nın Macar:stan hududu bo· 
yunda faaliyette olan gizJ , 
teşkildt mensuplarının bazıla· 
rı Macar gizli teşkilat men• 
suplari.le de irtibatta bulun• 
mamaktadırlar. 

Hitleristlerin yeni meydanı 
getirdikleri bu gizli teşkilal 
memurlarının her birisi avru• 
pada nasyonal sosyalist hege• 
monisi için çalışmaktadırlar. 
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lstanbulda hava 
oyunlar! 

HARP! •• Hız ve gücünü vatanda.fın Mvgisinden alan gazetedir 
lstanbulun havası da insan· 

lar gibi (boğaz) ına tabi lstan
bul, havaiyat bakımından, bo
ğazını Sibirya soğuklarile Ara
bistan sıcaklarına açarak kü· 
renin üzerine sarkmış obur bir 
memleket ailıidir. Bir bakarsı
nız, yaz ortasında bir yullm• 
nu~ta lüp diye Sihiryanın so· 

Olacak mı? 
Siyuf tarihe merak saranlar bugünkü hidiıeler karııaında 

parmaklarını ıakaklarına ko:rup hay<et ve debfet lçlııde dü• 
Sahllıl ı Et.- &zct l!f.NICE s.,., 161 Her yerde 5 kuru J Telefoıı No: 20527 • Telırı! adre1t: lıtınbıl A~'lı: S' • 

1 Ders yıhna girerken tüaii,orlar. 
Harp mçin olur, ne zaman olur?. 
Dünyayı anşe ve kana batan müthit muharebeler neden 

olmuftu. Pek eski zamanlarda hllcümdarlar methlni ltittilı:lerf 1 
memleketleri zaptetmek için harbederlerclL Bu arada kendi 
haımetinden liıtün Cihangirlerin tacına, tahbnı yıkmak. i~~ 
harp açan ,öhret aşıkı hükümdarlar da Yardı. Kadın deaueaı, 
aaray entrikası ile milletleri ateşe atan hükümdarlar da pek 
çoktu. 

Yakın tarihlere doğru milli hudutlar ve milli ihtiraslar 
kaygusile harp açan devlet rei.oleri 8'Örüldü. Biımark'ın Fransa 
ile behemehal barbetm~k için ne dolaplar çeYirdiğl, nuıl 

Maarif Vekili Saffet 
Arıkanın gazete- 1 

mize beyanatı 

Fluryada 
ikinci kısım 

inşaat 

~u~u lstanbulun göbeğindedir!. 
Bir bakarsınız, bir yutkunur, 

ta Arabistan çöllerinin kızgm 

1 sıcağını ciğerlerimize s!ndiri
\"CrirL. 

lstanbulda eğer ha\·a tebcd
düllerine göre sıhhi tavsiye
lere riayet etmemiz lazımgelse 
herbirimizin günde b'.r polis 
hafiyesi kadar tebdili kıyafette 
mahir olması lazımgelirdi! 

telll'raflar uydurduğu malumdur. 
Büyük Harbe gerçi Avusturya veliahdına ahlan kurşunlar 

ıebep oldu. Bu bir siya.i cinayetti. Fakat hiç ıüphe yok 
karşılıklı bir anlaşma ile tarziye vererek, özür dileyerek yine 

Mütakatı yapan: Litlf Erenel 

( 1 inci sayfadan devam ) 
ORTA TEDRiSAT 

KADROLAR! 

l'Qll ahırı gibi. bazı müessesal 
da yine hır para ile meydana 
geliri iecekt ir . .. 

diplomatça halledilebilirdi. Fakat Avustury .. nın müttefiki Geçen hafta hazırlanarak 
Yolculuk hazırlığında bclu

nan Ma ırif Vekilini daha fa1la 
yormamak için müsaadesini 
istedim, teşekkür ve ,·eda 
ederek }anından ayrıldım, 

Almanya öyle bir hale gelmişti ki mutlak surette harp isti- alakadarlara bıldirilen orta ted-
yordu. Kayser'in birer yalın kılıç gibi dikilen bıyıkları kendini risat kadrolarındaki değişiklik· 
rahatsız ediyordu. (Prençip) in kurşunları aradıkı fırsatı verdi. 1 ı ler müııasebetile bazı muallim-
Bütün Avrupa dört yıl yandı, yıkıldı. 

1 
Sıhhiye Vekili R•fik Saydam !erin Şürayi Devlete müracaat 

Büyük Harp gelinciye kadar diplomatik münaıebetler O· ı edecekleri hakkında bazı ha-

Mıarif Vekaleti, muhakkak 
ki, en hunımalı bir çalışma 

devresi içindedir. En canlı 
kültür eserleri arasında başa
rılmış n başarılmakta olan· 
lar,hepimizin yüzünü güldürecek 
kadar yüksek bir değerdedir. 

kadar hassastı ki, meseli Bulaar prensli"'ine btanbul mümes· s hh • v; k •l• k 6 
" l ıge e l l herler işittigimizi söyliyere l •ili (Keşof) un bir rumi ziyafete davet edilmemesi gibi hidiseler 

bile koca Balkan naubarebeaine yol açabiliyordu. Fakat bütün p • • fikrini sorduğum sayın vekil, 

bu hadiseler zaten harp istiyen ve bunun için fırsat arıyan 1 eşte ye gıttı şu _;zaha~.~,~~~;~ tedrisat kad-
dnletlerin politikalarına yağ sürüyordu. S hh" V ·k·ı· d kt R f"k KÖY MUALLiMLERi 

B - ı -h· h"d' 1 1 k' K f' k ı ıye c ı t o or e ı ugün oy e mu ım a ıse er o uyor ı eşo un çö eme• S d ht ı ·ı ·· 
· · · ·ı A 'd"k- - . ay am. mu e ı goçmen mın· dıkı zıyafet sofrası e Avusturya rşı u une dunyasını değış. l d k"kl · 

tirten kurşun bunların yanında ideta siyasi cemileler kadar teka uın a yaptığı tel ı erı 
doıtane kalır. bitirmiş ve şehrimize dönerek 

Daha bir iki yıl evvel Yugoslavya kralı ile Fransa Hariciye dün akşam Vcka~et hıfzıssıhh· 
Nazırı nereden geldiği meçhul clmıyan ıiyasi bir ıuikasda ha umum müdürii Asımla be· 
kurban gittiler. Harp c)madı. Hitler, Musolini ye VoroşHof 
ordularının bafında tankların üzerine çıkıp biribirlerioe mey• 
dan okudular. Harp olmadı. 

Anlaşılıyor ki ne suikasdlar, ne yüksek perdeden atıp tutma
lar harbe Yesile olmuyor. Yeter ki harbi iıliyenler harbi 
yapabilecek hale gelsinler. O zaman belki handa uçan bir 
leyttk bile izinsiz hudutları geçmif bir yabancı dnlet tayya· 
resi diye iddia edilerek ordulara ileri kumandası Yerilecek, 

Diplomaside büyük inkılap nr. 

Burhan Cahid Morkey• 
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ADLiYE 

raber Peşteye hareket etmiş
tir. Oreda tıb kongresine işli· 

rak edecektir. 

17,5 lirayı ihtilas eden bir 
memurun muhakemesi 

Nakliye 
ücretleri 

Yine pahalldır 
Vapur acantelerl ise 
tarifede asgari haddi 

tatbik ettiklerinl 
söylüyorlar 

Bütün ailesi efradı mahke
mede ağlaşarak, 

suçlunun beraetini istediler 

ihracat tacirleri, hzı vapur 
acantatarının ihrac maddeleri· 
nin naklinde fazla naklife üc· 
reli aldıklarından 1ikiyet et· 
mişlerJi. 

Türk ofisinin bu acantalar
la yaptığı temaslar neticesinde 
nakliye fiyatları bir mıktar 

Yeni köyde yapılan bir ev 
mezadından belediye aidatı o
larak tahsil ettij!i 17,S liranın 

on yedi lira 49 kurıcyunu ihti
li.s etmekten suçlu olarak mah
kemeye verilen belediye Me
zat dairesi memurlanndan Sa
ibin muhakemesine, Ağırccza 
mahkemesinde dün başlanmış
tir. 

Saib, ilk tahkikat esnasında 
suçunu itiraf etmiş, bu parayı 
zaruret ve ihtiyaca binaen sar
f ettiğini sö7lemiştir. 

Dünkü celsede, dip koçanın· 
da yazılı bir kuruşun, aceleyle, 
ıehven yallldığını, bu bir ku· 
ruşun kesirlerin doldurulması 

için kesilmesi lazım bir kuruş
luk makbuza ait olduğunu söy
lemiştir. 

Şahitler dinlendikten sonra 
müd deiuınumi Muhlis, iddiası

nı ı apmış, sonunda, para 
miktarının ehemmiyelsizliğinin 
itirafınııı, bunu müzayaka do
layısile yaptığının ve paranın 
da maaşından kesilmek sure
tile ödendiğinin [nazarı itibara 
alınarak ceza kanununun 203 
üncü maddesine göre cezalan
dırılmasını istemiştir. (203 Ün· 
cii madde, beş seneden itiba
ren hapis cezasını amirdir.) 

Maznuna bir diyeceği olup 
olmadığı soruldu. Maznun aya· 
ğa lkalktı. Bu sırada, heyeti 
hakime de dahil olduğu halde 
bütün salonda bulunanların 

tüylerini Ü rperlen, içlerini sız· 
latan, hatta gözlerini yaşartan 
bir hadise oldu. Maznunun 
sıımilcr arasında bulunan iki kızı 
ve bir-iki oğlu, yaşlı gözlerle, 

ellerinde mendiller, babalarının 
akı!Jetini beklerlerken, anne
leri atıldı: 

- Adalet.. beraet gibi bir 
iki söz söylemek isterken sus. 
turuldu. Maznunun da gözleri 
yaşardı. Nemli gözlerle dedi ki: 

- Yedi çocuk sahibiyim .. 
En büyüğü Haydarpaşa Lise. 
sinh onuncu sınıfındadır. Da· 
ha küçüğü, Üsküdar Orta 
mektebinin sekizinci, daha kü
çüğü ilk mektebin benşin-

1 

ci sınıfındadır. Y arrn, öbür indirilmışti, 
gün mektepler açılacaktır. ihracat tacirleri, yeniden 
Çocuklanmın akıbetleri ve tahsil· Ticaret Odasına müracaat 

terine devamları. benim akıbc- etmişler ve ihracat mevsimi· 
time batlıdır. Eğer ben m'?.h- nin geçmekte olmasına rağ· 
kum edilecek olursam, çocuk· men nakl;ye ücretlerinin çok 
!arım tahsillerine devam ede- pahalı oldutunu ve bu husus-
miyecekler; kıılarım da, belki ta acenteler nezdinde teşeb-
dc.- fena yollara, fena akıbet· büste bulunulmasını istemiş· 
lere sürüklcnmiye mecbur terdir. Ticaı et Odası bu di. 
olacaklardır. leği .1azarıdikkate alarak 

acentelerle ayrı ayrı temas 
Bu sırada suçlu, karısı ve 

etmiştir. 
çocukları hep ağlıyorlardı. 

Vapur acenteleri, nakliye 
Hatta, samilerden bazılan da ... 

tarifesinde asgari haddi tat-
Ve muhakeme, karar için 6 bik etmekle olduklarını, maa. 
leşrinievve:e bırakıldı. mali bir daha vaziyeti tetkik 

Maznun sa'.ondan çıktıktan ederek mümkün olan tenzi 
sonra, oğul ve kızlarının boy- lalı yapacaklarını bildirmş· 

nuna sarılıp hıçkırıklarla YÜ· ı .. ı..,e..,rd,.i_r_. --------
zünden, yanaklarından ve yaşlı 
gözlerinden öpmeleri en katı 

yürekleri sızlatacak, parçalıyacak 
kadar hazin bir manzaraydı. 

Kundakçı kız 
Bir seneden fazla bir zaman 

evvle, Fındıklıda, kundak sok. 
mak suretiyle Ateşpare ve Al
çak dam sokaklarında 8-9 evin 
yanmasına sebep olan, üç dört 
ay kadar sonra da, yine aynı 
mahallede, bir gece, Haticenin 
evine kundak sokarken ma• 
halle bekçisi Rifat tarafından 
cürmü meşhut halinde yakala

nan Necmiyenin muhakemesine 
dün ağırceza mahkemesinde 
devam edildi. 

Şahit polis Mehmet, vak'ayı 
şöyle anlattı: 

- Bir gece, bekçi Rifat, 
yalınayak, ayaklarında terlik. 
!erle bu kızı getirdi. Bir eve 
kundak s.!Jkarken yakaladığını 
söyledi. Uzerini aradık .. yan· 
mış çıra parçaları, gazlenmiş 
bez, ince, limon sarılan kağıt

lardan ve bir kibrit kutusu 
bulduk. Kendisi de, suçunu 
itirafı elli. Hakkında ma. 
halle inin kötü sözler söy
ledi!rini, onun için mahal. 
leyi yakmağa karar ver
diğini ve vaktilc Hidayet ho
cayla Mekkinin evlerinin ara
sından çıkıp 8-9 evin yanma. 
sına sebep olan yangının da 
kendi eseri olduğunu söyledi. 

Polis komiseri Hasan Tah-

sin oAlu Ekrem, polis Kemal, 
şoför Mehmet oğlu Ahmet te 
şahit olarak dinlendiler. Bun. 
lar da aşağı yukarı, polis 
Mehmedin ifadesini teyit ettiler. 

Şahitlere karşı bir diyeceği 
olup olmadığı soruldukça suçlu 

Necmiye dudak büküyor, omuz 
silkiyor, sırıtıyor ve cevap 
vermiyordu. BcUiydi ki, mu. 
vazenesi pek yerinde değildi. 

Necmiye hakkında Tıbbıadli 
ve akıl hastalıkları hastane
since verilmiş iki raporda da 
muvazenesinin pe~ yerinde 
olmadığı bildiriliyordu. 

Heyeti hakime, Necmiyenin 
yeniden müşahede altına alın
masına karar vererek muha
kemeyi başka güne talik elti. 

intikam kasdlle 
katil olan kadın 

Galatada, Mahmudiye cadde
sinde vaktile kardeşini öldür· 
düğü için intikam kasdile 
Kazımı tabanca ile öldüren 
Gülizarın muhakemesine dün 
Ağırceıa mahkemesinde devam 
edilmiştir. 
Şahi~ _olarak dinlenen polis• 

ler, Gulızarın, karakolda cür
mü itiraf etliğini söyleır:işler
dir. Kendisi de : 

- Kardeşimi öldürmüştü, 
Ocağımızı yıkıp dağıtmıştı. 
Buraya geldiğini duydum.•Kar• 
şılaşınca kendime hakim· ola
madım.. Ne yaptığımı bilmi. 
yorum! demiştir. 

Müdafaa şahitlerinini dinlen
mesi için, muhakeme, başka 
güne bırakılmıştır. 

rolarr "Ve terfi listeleri, riyase· 
Iİm a//ındaki komisyonda, 
haftalarca meşgul olunarak 

1 
tetkik edUmiş ve kanuni mev
zular, siciller, teftiş raporları 

gözönünde bulundurularak ya• 
pılmışltr. Bunun netict$İnde 

Şurayi Deolete nuiracaata ken
dini halclı sananlar, bu hak
larını kullanmakta sırbesttir-

ler • • 
Halbuki kadroların vaziye· 

tinden tikayetçi olanlar, ka
nuni merci .itibarile Şürayi 

Devlete müracaat edemezler. 
Çün'-ü, orta ve ilk tedrisat 
muallimlerinin terfi ve tecziye· 
!erine dair olan 1702 numaralı 

Köy muallimleri yetiştirmek, 
ordudan çavuş olarak terhis 
edilenleri meslek içinde 
çalıştırmak üzere Eskişehir· 
de açılan köy muallimleri 
kursundan müsbet neticeler 
alınmıştır. ilk grup, mezun ol· 
duktan sonra bütün köylerde 
kültür ' ıslahatına başlanacak· 
tır. Köyün maarif kalkınması
na geniş bir programla giri· 
şileceklir. Kalkınma programı 

hazırlanmak!adır. Her halde, 
bu ders yılı içinde bitirilerek 
gelecek yıl tatbikata geçile· 
cektir. 

Hukuk fakültesinin dört se
neye çıkarılması her ne kadar 
mukarrer ise de karar tatbi· 
kalına ne zaman geçileceği 

belli de"ildir. ÜniversitE rek· kanun ahkamı buna müsait " törlüğüne henüz bir emir ve-
değildir ve Vekalet herhangi rilmemiştir. 
bir muallimi di!ediği yerde Liselerin 12 seneye çıkarıl• 
tavzif edebilir. ması işi, tetkik safhasındadır. 

Kadroların tebliğinden son- Bir ibitmale göre, bu deres yı· 
ra vekaletçe yapılacak hiç bir lında böyle bir karar alın· 

ması mevzubahis değildir. 
iş kalmamıştır, Bu~u öğren• Maarif Veki'eti, tarihi ve 
dikten sonra diğer ,bir ricamı mili eserlerimizden binlerce. 
söyledim: sine sahip bulunan müzeleri 

"- Eedebiyat fakültesinin 
1 

zenginleştirmeyi düşünmekte· 
dır. Bu, bütçenin müsaadesi 

ıslahı için toplanan komisyon- nisbetinde tedricen yerine ge· 
da fakülte profesörlerinden tirilecektir. 
Şpitser ve Raynbah'ın Türk Ecnebi ve akalliyet mektep· 
doçent ve asistanlarının terinde kültür derslerini oku· 
muvaffak olamadıkları yolunda tan muallilerin istikballeri ve 
beyanatta bulundukları söyle- terfihleri de tetkik edilmekle 
niyor. Bu, hakikaten vaki olan meseleler aruındadır. 

Bilhassa Maarif Vekaleti tara. 
midir? " fırından tayin olunan bu mual-

• - Edebiyat fakültesi pro· timlerin tekaütlükleri işi üze-
fesörlerinden Şpitser ile yine rinde durulmaktadır. Tetkik· 
profesör Ragnbaha Türk do· ler müsbct bir netice verirse, 
çenti ve asistanları hakkında bu mekteplerde ~enelerdenberi 
isnat alunan bu sözler, tama• emek veren meslekçilerin ati· 
men uydurmadır. Bunu •a•e· leri temin edilmiş olacaktır. 

• ilk tedrisat kadroları hazır· 
lelere bu uydurma "" muhar- lanmış ve birçok vilayetlere 

re/ şelclile sızdıranları boheme• bildirilmiştir. Bütün kadrolarda 
lıal bulacağımı tJt lriyık ol· 400 den fazla muallim muhtelif 
dukları muameleyi yapacai}ını vilayetlere naklini istemiş, bun· 

!ardan raporlu ııhhi mazeret 
söylemek isterim. " ileri sürenlerin arzuları yerine 

ÜNiVERSiTEDE YEN! TESISA T getirilmiştir. Muallim meklep-
Saffet Arıkan, bizzat bu !erinden bu sene mezun olan 

meseleyi tetkik elmektedır. ırençler tamamen yerleştirilmiş 
Neticenin her halde pek ya. ve hiç bir genç açıkta bıra-

kılmamıştır. 
kında tamamen aydınlanacağı Maarif Vekili Saffet Arıkan, 
anlaşılıyor. Son sualimi de dün öğleden sonra Cümhur 
sordum: Reisi Atatürk tarafından kabul 

"- Üniversiteye yeni tah· olunmuştur. Maarif Vekili, yeni 
sis olunan para ile ne gibi te- hazırlanmış olan ilk tedrisat 

müfredat programının bir cil· 
sisat yapılacak ve hangi ihti. dini kendilerine takdim ve 
yaçlar karşılanacaktır.?,, arzı veda etmıştir. 

" - Üniversiteye tahsis olu- Saffet Arikan, dün akşam 
nan para, bir milyon dört yüz Ankaraya gitmiştir. Cumartesi 
bin liradır. Bu parv. ile Gure- günü tekrar şehrimize gelecek 
ba, Haseki tı• Cerrahpaşa has- ve Cümhuriyet Bayramı hazır-

lıklarile me~gul olacaktır. Ta
tahanelerine, (muhtelif branş• lim ve terbiye heyeti reisi 
/arda 450 ynlabı mütecaviz Ihsan, maarif işlerine müteal· 
paviyonlar yapılacaktır. Ayrı· lik bazı tetkikat yapıcağı 

ca ünitıer!itenin muhtaç olduğu için bir kaç gün daha isten• 
kim.'la enstitüsü, Anfi .,. hay- bulda kalacaktır. 
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Mllddelumum! Hikmet dlln adliyede blrkısım polt.lere meıhud 
cürllmlerde bundan ıcnra tutulmaıı lbımgelecek yolla,. izah 
eden bir konferanı verm'ttir. Reımlmi% konferanıı dinliyen 

poliılerl aliıtermektedir. 

Proje biter . bitmez 
derhal başlanacak 
Şehircilik mütehassısı Prosl 

şehir planının hazırlanması 

etrafındaki tetkiklerine devam 

ediyor. Dün mütehassısın reya. 
setinde heyeti fenniye müdür;; 
Hüsnü, imar müdürü Ziya ,.e 

baıı mühendislerin işlirakile bir 

toplantı yapıll1'ıştır. Bıı toplan· 

tıd11 Flor}·anın imarı etırafında 
görüşulmü~tür. Projesini ya
kında hazırlayacak \"e Florya
da ikinci kısım inşaata derhal 
başlanacaktır. 

ı lngiliz ayanından 
Summervil An

karaya gitti 
Bükreıkki Parlemen\olar 

Konferansına iştirak ellikten 
sonra, beş, altı gün evrel şch· 
rimize gele~ Summerdl, dıin 
akşamki ekspresle Ankaraya 
gitmiştir. 

Evelce de yazdığımız gibi 
Summen·il, Londr ıdaki bazı 
finans gruplarını temsil etmek

tedir. Ankararla (memurlara 
!?ahsus bahçeli evi ·r inşası) 

ve daha bazı projeler üzerinde 
hükümetimizle temaslarda bu
lunacağı zannolunmaktadır. 

Tramvay seferleri ye
niden tetkik edilecek 

Tramvay Şirketi Beledi}·eye 
müracaat ederek yaz me,·simı 
geçtiği içôn seferlerde tadilat 
yapılmasını istemiştir. Belediye 

tramvay arabalarının az işle. 

tildiği hakkında halkın şikaye

ti gözönünde tutulırak tram
vay seferlerini e~aslı şekilde 

tanzime karar vermiştir. Bu 
suretle kalabalığa meydan •e
ilmemiş olacaktır. 

BERBERLER 

( lstanbulda yaz, kış yoktur, 
sadece lodos ve poyraz \·ar
dır 1 ) diyen adam kadar milii 
edebiyatta muvaffok olmuş 

kimse tanımıJorum. 

Enelki gün 'e dün de 
lstanbulun bu iklim çarlistoniie 
•ersemliyen ,-ar mı, bilmiyo
nım: Pazar gunu, lstanbu~ za. 

valh halkına şarr.panya kadehue 
ikram eder gibi bir yaz sundu: 
Süt gibi bir yaz, pardon, te
reyağı gibı, pardon, pırıl pırol 

bir memba suyu gibi, pardon 
nef 1seli anlatmak için misalde 
kal•nadı yahu! Bulduk: Bele. 
diye za')ıtamız netasetinde bir 
yaz!.. 

Ertesi gün, sanki hadeh elin
den düşüverdi gibi, lstanbul 
tepeden tırnağa sırsıklam L. 

lslanbulda yaz ,.e kış, san· 
ki altın ve gümü~ miyarile 
alay ediyor ! Bir gün altın gi
bi pırıl pırıl, bir gün gümüş ! .. 
Dün bu a!allamanın, mahir (Ak· 
~am) refikimiz, tolografını bile 
alıniya muvaffak olmuş: Dı· 

şarda bir kış hnası patlarken 
birinci sayfasında (yaz geri 
ge!di ) diye plaj resimlerile 
çıktı ! " 

Öyledir, lstanbulda havai 
gazetedik etmeye gelmeı 1 
Baksana bunca katakulHyi 

gC\rdüklen sonra havaya iş 

gören nr mı ? ! 
AcaYibden 

bir şey dahel 
Günün diğer manzaraların:ı 

gelince : 
Köprüde Kadıköy iskelesinin 

arlık pek harap olduğu için, 
Floryaya filan naklinden nz
geçilmiş, yıkılmasına karar ve
rilmişi yerine yenisi konulacak. 

Ne acayip şey değil mi:• 
Bizde hndi yıkılmadan ~ıkı

lan ilk şey 1 ... 

-·- j Sakisi dürug~ 
Usta berberler imtihan ~ıh a yet ı 

meselesi hakkında 1 Biz muharririn enailill'imize 
1 fikirlerini söylüyorlar de doyum olmaz doğrusu 1 
1 Ehl•yelnameli usta berber 1 Şu su hikayesin~ ne b_uyu~u-

1 

imtihana sevkedilmeli mi, edil. lur? Su sahtekarlıltJ uzerıne 
memeli mi ? dedikodusu git- bütün depoların sık sık kontrol 

edilmesi, hatta su dağJtan 

kamyon ve arabaların bile dur· 
tikçe genışliyor. Hemen bütün 
berberler, ehliyelnamelilerin 

imtihanını lüzumsuz buluyor· ı 

lar.. Bugün Cataloıtlu berber 
salonu sahibi lsmail Hakkı'nın 
mütaleasını bildiriyoruz: 
ISMAIL HAKKI DiYOR Ki... 

•- imtihan, imtihan... Ne 
olacak? Ehliy-tname el:mizde 
var. Bu olma-
yınca zaten 
berberlik ede-

durulup muayene edilmesine 
emir verilmiş.. 

Biz stiller hileli, sütlere su 
karıştırıyorlar diye kıyamet 

kopanyorduk: Me!ıer o su da 
hileliymiş! 

Abü havasile meşhur lstan
bula bakın: Hav1<sı katakullici 
suyu hilebaı! 

Serdengeçti 
miyoruz.. Li. 
yakat takdir 
edildikten 
sonra, bir da
ha imtihan ne 
olacak ... 

,Amerika Müs 

Amma, ka· 
çak, ehliyet
sizler pek çol
Cemiyet ve mektep bununla 
mücadele etmelidir. Ucuz ehli

' yelname, sıkı imtihan, devamlı 
kontrol, bundan esnafın oldu
ğu gibi, benim de en evvela 
istediğim ve beklediğim bir
şeydir .. Şurada ehliyetnamesiz, 
kaçak berber çalışırken, onu 
serbest bırakıp ustalarla uğ• 
raşmanın hiçbir kıymeti yok
tur. 
Kadın berberlik' o kadar 

ince bir san'at oldu ki. .. bu 
şubede çalışanlar çok ilerle. 
mek mecburiyetindedirler. Çün 
kü bu san'at, durmadan yüru• 
yor. Ben, kadın berberi olan· 
ları altı a7da bir imtıhan 
edilmelerini hem kendileri ıçin 
hem de halkın menfaati için 
çok faydalı bulurum." 

• 
teşarının evın-

de hırsız 
Ne keder gümu, ve 
alpaka sofra takımı 

varsa çelmı' 
Amerika sefareti müsteşarı 

Mister Şow Rume!ihisarı koru
luğundaki Amerikan Baylülhavz 
direktörü Mister Favrir'in 

evinde kiracıdır. Evvelki gece 

henüz derdest edilemiyen meç-. 
hu! bir hırsız bu evin alt kat 
penceresinden 

ve kimseye 
Mister Şawa 

içeri girmiş 

hissettirmeden 
ait ne kadar 

sofra takımı, gümüş ve alpaka 
çatal vesair.: var•a aşırıp s&.· 
vuşmuştur. 

Evvelki sabah hadiseden 
haberdar olan kiracılar mese
leyi mahaili zabıtasına haber 
vermişlerdir. Zabıta hırsızı 

eişdetlde aranıağa başlamıştır, 
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DİL BAHİSLERİ : 3 

Üçüncü Dil Kurultayı niçin 
toplandı ve ne yaptı? cıı 

Yazan: Muzaffer Muhittin Dalkılıç 
ÜçUncll Dil Kurultayı Güneı • Dil 

Komiayonu Oyeıi 

(Güneş) bütün iyi veya fena 
~eylerin yekununu husule geti· 
ren bir sema hiidisesidir. 
Gündüz kapandığı zaman, ku
lakları yırtan gürültüler baş
lıyor, semada ateşler, kıvıl· 
cımlar çakıyor, seller g ibi 
yağmurlar yağıyor, insanlJr, 
hayvanlar, ağaçlar mahvolu· 
yor. Gece olduğu zaman 
karanlık çöküyor, korkunç 
hayvanlar ortaya dökülüyor• 
!ar. O, olmadığı zaman insan 
görmüyor. O çekildiği zaman 
insan • ilk idrake nazaran -
(Güneş) gibi bir kenara bü
zülüp ölüyor ve ertesi gün 
güneşle o da birlik doğuyor. 

Bu itibarla ( Güneş) insan 
idrakinin; şuur ve muhakeme
.sinin kıyas ve iradesinin biri· 
cik amil ve müessiri olmuş 

bulunuyor. 
işte ( Güneş) böyle bir ince

leme ile insan ruhiyatının ilk 
taazzuv mihanikiyetini - tıpkı 
bir makinenin ilk defa çevrilip 
sonra dinamo kuvvetine 
terkedılen hareketiyeti gibi• 
vukua getiriyor. 

Türk okulu (Güneş) i birinci 
derecede dilin bünyesinde 
araştırmak esasile lengüistik 
hadiselerin ilk semantik bazı[•] 
olarak vazetmiş bulunduğu 
ıçın teorıyı ( Güneş· Dil ) 
adile tebarüz ettirmiş bulu· 
nu or. 

Buna nazaran insanın ko~ 
nuşma dil i üzerinde de evvela 
ilk idrakinin müess:r buluna· 
cağı çok tabii ve zaruridir. Bu 
nazoriye ve daha doğrusu !el· 
sefi takdir, dilin kontrol yle 
derhal ve hakikaten bir güneş 
gibi tezahür etmektedir. 

Dilden hiç anlamıyanlara, 
bütün dillerde müşterek bir se· 
yir. yapan me.ela (bir) manalı 
kelimelerin bu benzerlikleri çok 
garip bir tesadüf gibi görü· 
nür. Bunlar yüzlerce, binlerce 
olunca artık bir tesadüfle değil 
bir kanunla izah o'unmak ge
rektir. Ve (bir) kelimesinde 
(allah, sahip, güneş) iptidai 
mefhumunun yaşadığını iddia 
etmek te gene dille meşgul ol
mıyanlara garip görünür. Hal
buki, bu kelimelerin asıl men· 
şei olan Türk soyunda } aşı yan 

• (o~an = allah, sahip, güneş, 
vahdet, bir) an lamlıriyle haya. 
tiyetini kaybetmemiş olarak bu· 
Iunuyor. (Okan, akan, kan, han, 
hakan) gibi şekillerle de (reis, 

[*] Not : Bu kelim~ hemen hü· 
vtvetlnl hiç değiştirmemif Tiirk 
aöt: üdür. 

Yakutçada: 
Baz : ( Baş = Bas - pH ) = 

] - Kafa, e!a• kııım, baş. 
Bay = emin (l\.arayim metin

leri.) 
(Ba, + m•k) = istinat ettir• 

mek (Divanl lGgat • ıt - Türk). 
(BH + amak ) = Kademe 

(Kamuıutilrki, Tü•k Dili IQgatl) 
[ ayağını baıtığı yer] . 

Grekçe: Basiı - ağ + as + 
la(iğ) 

Franaıı.ca: Baıe - ağ + aı + 
eğ [ıurface ıur laquelle un carpa 
eıt poıe. flg. Princlp, ıanti en] • 

Bauğ - ağ + u + iğ 
Kellmeler in elmelojik analiz

leri haklkt aıhnı derhal meydana 
çıkarmaktadır. 

Buna göre: 
Kelime [Bas (mak) ] ta.n, (Ba· 

ıığ) dır. (Üstüne basılan yer) an· 
lamınadır. 

(Eıaı kı•ım) anlamına (Baş-baa) 

tll". Ve (güven) manasilc (Baz)dır. 

s;ıhip, hükümdar) manalarında 
yaşadığını hepimiz biliriz. Şim
di (han) kelimesiyle Fransızca 
(un =bir) kelimesi arasında 
bir menşe birli~i vardır iddi· 
ası size de çok tabii görüne
cektir. işte bu anlaşılmaz gibi 
gö•Ünen dil hiidiseleri mevzu
undan en mühimi bukadAr 
basit bir izah ile tebarüz etti· 
rilebilir. 

Aklınıza bir sual daha 
lebil:r: 

Dil bukadar basit bir 

ge-

ku-
ruluşta mmıdır ve hemen bir 
kelime bu kadar çok ve muh. 
telif, mütehalil kelimelerin kay· 
nağı nasıl olabilir? 

işte teori bu bakımdan da 

çok önemli bir ilkel kanun 
koymuş bulunuyor. Dil, fiıiyo
lojik ve psikoloj k kudretleri 
çok iptidai bir enmuzecin ev
vela hançere cihazının tabii 
refleksiyle meydana getirdiği 
ve kendi ve kendini saran 
sosyoloj ı k şart'arın tealluku ile 
vukua gelen tekamülüne mu• 
vazi cereyan etmiş bir varlıktır. 

Bu takdirde dil çok basit 

l kurulmu~ olmak tabii ve mut· 
!aktır. 

Hakikatte sonsuz meçhulleri 
meydana çıkaran bu derin ilim 

1 mevzuu bukadar basit bir 
kuruluş menşe i ta~ı r. 

Teoriyi anladık. 
Şimdi bütün suallerimizin 

birer çorap söküğü gibi ken· 
diliğind cn cevap! ırının verile· 
ceğini de göreceksiniz. 

Teor:mizin sem ant k yani 
mefhumi base'ı (Güneş) dir. 
Bunu öğrendik. Şi mdi insanın 

bunu ilk ifadesini arıyalım: 
Teori diyor ki ilk esas (A)dır 

ve bu tabii b ir mihanikiyetle 
biraz gırtlağa do~ru söylenir
ken uzun bir ( A ) ve daha 
doğrusu bir (Ağ) halinde te· 
cellı eder. Hiç yorulmadan 
hançere cihazı bu (Ağ) fone· 
mini meydana gelir:r. Bizzat 
( A ) yı söylerken gırtla~ınıza 
do~ru indiriniz, göreceksiniz ki 
( Ağ ) tabii bir söyleniş ola
caktır. işte bu hadise bile 
bütün dil aleminin içinde bo
calayıp kaldığı ( savtiyat) ka
nununun en biiyük esasını da 
meydana koymaktadır. Demek 
ki ( savtiyat) evvela kalın ve 
gırtlak seslerinden başlıyarak 
dudak, dil, diş seslerine ve 
daha incelerine doğru müte· 
madiyen tekamül etmiştir. 

Bunun için en bariz örnek 
(iyi ) kelimesinin aslı olın (ad. 
gu) söıüdCr: (adgu, edgü, ed· 
gi, e~gi, eği, eyi, iyi, iy,i ) ha
l ndeki tekamül ve istıfası ta· 
kip olunursa görülür ki bu söz 
uzun bır (i) haline gelmiş ve 
bu kanunun en bariz vasıf· 
!arını tebarüz ettirmiştir. 

(o), (u), (ı) ve bütün bun· 
!arın inceleri muahhardır. (A)· 
nın ilk değişm:ş şek l i (ı) dır. 

Gırtlağınızdan çıkaracağınız 

ilk vokal (ı) dır. Ve dikkat 
olunursa bu (ı) yarım konson 
ve yarım vokal olan (ğ)nın bir 
okunuş şeklidir. Gene han. 
çere cihazı yorulmaksızın mey. 
dana gelir. 

[Devamı var] 

l!l t!I 

BiR DÜZELTME - Dünkü 
makalede kelime ( enstenk ) 
o1arak çıkmış, Halbuki bu ke· 
lime makalenin haşiyesinde 

izah olunduğu gibi ( estenk ) 
olacaktır. 

.. Acık Söz .. ün edebi romanı:34 

• • • 
Sen Benim Babam 

D ..., ·ı . 1 
egı sın ... 

Yazan : Suat Derviş 
- Ve hepimiz şuraya bu· 

raya giderken ben lstanbulda 
kalmıyacağım dedim bu ho
şuma gitmiyor. Yarın sıhhiyeye 
müracaat edeceğim beni bir 
başka yere tayin etsinler. 

Esasen rengi müthiş soluk 
anan yemyeşil kesildi, par· 
makları koltuğun kenarını 

doha sıkı tuttu. Kadifeler 
buruştu. 

1 

Gözlerim Judanın gözleri gi. 
bi dostumun gözlerinde idi. 

Utanarak ve kendimden tik-
sinerek onun gözlerine bakı

yordum. 
Bu gözlerinde istikameti aca

ba şu koltuğun şu buruşukluk
larına mı çevrilmişti? ... 

Hayır şükürler olsun ki Fa
zıl oraya bakmıyor Fazıl ba· 
şını arkaya devirmiş sigara-

- AÇ 1 K SÖZ 
__ , 
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A tatürkün I z
mirli/ere te
şekkürü 

lımir (Açık Söz) - Büyük 
şefimiz, Belediye Reisi Doktor 
Behcet Salibin fuarın kapanışı 
münasebetile çektiği tazimat 
telgrafına aşağıdaki cevabla 
mukabele buyurmuşlardır: 

" Arsıulusal lzmir fuarının 
kapanışı münasebetile bana 
karşı gösterilen t emiz duygu· 
lara teşekkür ederim.,, 

K. Atatürk 

İzmirden talebe 
yurduna ahnacak 

talebe 
lzmir ( Açık Söz ) - - C. 

H. Partisi namına Türk Maarif 
Gemiyetinin lzmir Erkek Ta· 
!ebe Ynrduna bu yıl da mec· 
cani talebe alınacaktır. Bu hu
susta bir müsabnka imtihanı 
yapılacaktır. 

Bu müsabakaya girebilmek 
için talebenin bu yıl sınıfını geç
tiğine ve fakir kimseler oldu
ğuna dair mek lep idaresinden 
verilmiş birer vesika ibraz et· 
mesi lazımdır. Kız talebe yur
duna da ayni şekilde talebe 
kabul edilecektir. lzmir lisesini 
bitirip te Üniversiteye girmek 
istiyen kız ve erkek talebe 
arasında da bir müsabaka İm· 
tihanı yapılacak ve bu imti· ' 
handa muvaffak olanlar lstan· 
buldaki Eğe talebe yurduna 
meccanen kabul edileceklerdir. 

sından çıkan domanlara gözle· 
rini dikmişti. Onlara bakıyordu. 

Bana öyle geldi ki bu hare• 
etile gözlerini, gözlerinin içine 
dolan rahatı hepimizden giz
lemek isteyordu . 

Arkadaşlardan biri itiraz etti: 
- Çıldırdın mı dedi. Bura

da rahatı bulmuşken Fazıl da 
gözlerini bana çevirmeden: 

- Şimdi dünyada kaç kişi 

senin yerinde olmak isterdi. 
dedi. Sakın bir çılgınlık yapma. 

- Fakat ben o çılgınlığı 

yaptım. iki ay sonra lstanbuJ. 
dan uzaklaşıyordum. F•zıl da· 
ha talimgahda iken ben kalkas 
cephesine gittim. Fazıl öyle 
düşünüyordu ki, o daha lstan· 
buldan ayrılmadan evvel umu
mi harp bitecek ... 

Umvmr harp sonıuz bir ka· 

Açık Söz'ün müvezziler ara· 
sında, yani bu adsız koşucular 
için hazırladığı koşu müsaba
kası Birinciteşrinin 11 inci 
Pazar günü yapılacakbr. Ko
şu, evvelce ilan ettiğimiz 
şartlar içinde ogün saat do
kuzla on arasında yapılacaktır. 

Müvezziler arasında yaptığı· 
mız bu koşuya girecek olan
ların resimlerini neşre devam 
ediyoruz. 

Bunların ikisine ait resmi de 
bugün neşrediyoruz. 

Bu resimler sağda Gedik· 
pasrı müveızil Adini, solde 

Bayezit müı•ezzii Liit/igi 
göstermektedir. 

DOKTOR 
Elmaya dair .. 
Ekşi tallı iki nev'i vardır. 
Maamafih elmanın rengine, 

şekline ve çıktıAı yere göre de 
çeşitleri çoktur. Arnavut el• 
ması, Giimüşhane elma.,, A. 
masya elması, ferik elması gi. 
bi ekşi elmalar pek okadar 
yenmezler. Bunlardan meşru· 
bat yapılır. 

Tatlı e:malar ise yemek için 
pek elverişli ve faydalıdır. El. 
ma, kabuğu soyulmak şartile 

pişirilmeksizin yenildiği gibi, 
pişirilerek mürabba veya reçel 
ve kompostu ve hoşaf sure
tinde de yenilir. 

Sıhhidir, hazmı kolaydır, 
çeşnilidir. Elmada armut ka· 
dar glıkoz olmadığından nis· 
belen ekşicedir. 

Elma da ayrıca bir hamız 
daha vardır : Acide malique 

Mide rahatsızlığında elmayı 
pişmemiş olarak yiyecek yerde 
hoşafını içmek daha münasip
tir. Çünkü elmanın ekşıliğini 
ili ve edilen ş•ker tadil ve 
izale eder. 

Bu haftaki bulmaca şudur: 

Ben, a, a, e, ı, di, 
der, den, ki, mlş, 
muş, dan, vur, gl, 
ta, der, pi, bal, yat, 
bul, ac, ev, ağ, ken, 
dim, gur, lar, de, du, 
sap, ol, rlnc. 
Yukarıdaki karışık heceleri 

o suretle tanzim edeceksiniz 
ki, iki ala sözü meydana 
çıksın. 

Kazananlar arasında cuma 
günü kur'a çekeceğiz. 

HEDiYELERiMiZ 

Birinciye on plak ile bir 
gramofon, ikinciye gazetemi
zin bir senelik abonesi, üçün· 
cüye bir fotoğraf makinesi 
hediye edilecektir. 

Beş kişiye bozukpara çan. 
tas•, beş kişiye kartpostal al
bümü, kırk kişiyt muhtelif he. 
diye!er. 

Bu•maca 
kuponu 
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bu. gibi idi. Uzayordu, ben 
lstanbuldan muntazam surette 
mektup alıyordum, annene an
cak bir aile dostu mektupla· 
rile ona içimi dökemeden, ken
di hayatımdan haber verebi· 
liyordum. 

içinde bulunduğumuz fela· 
ketler arasında Fııtmaya, ka
dınıma bile gönlümü açamamak 
kızımın anasına, kızımın ana. 
sile konuşmağa mezun oldu
ğum gibi konuşmamak ta müt· 
hiş bir mahrumiyetti. 

Hastahanedeki odam~ çe· 
kildiğim ve karyolamın üzeri
ne uzandığım dakikada gözü. 
mün önünde gördügüm ıztırap 
sahnelerinin fect levhaları sili-

niyordu. 1 
Sizin köşkiinüzü düşünüyo-

rdum. Gözümün önünde bol 

Tefrika No. 72 

Şefik sizi görünce hiddetlenmiş.. kapıyı kapamış 
gitmiş. Ben ona hiçbir zaman ihanet etmedim ve 

etmem. Çünkü onu seviyorum ... 
Necip Servet çok namuslu 

bir adam tavrile Nesrine ce-
- Bu takiplerin sonu ne J - Tuhaf şey .. be,im buh· 

zaman gelecek, Ne~rin hanım? mıyacağım bu adam kim ola. 
doğrusu ben de usandım arlık bilir? 

vap veriyordu: bu iç sıkınbsı iş'erden. - Bana şimdi bu suali 
- Bu bir tesadüftür, hanı- Ve birden aı a"a kalkarak: 7 

6 sorandan hiç şüpheniz yok mu 
melendi! Şefik benim, çocuk- - işte bir takib ve taharri Nesrin ürperdi.. fakat bir 
luğumdanberi birlikte yaşadı· işi de bana havale etliler .. dedi. şey sezdirınedi: 
"'mı• en samimi ve candan lngil z hafiyesi salonda do- 1 7 a• • - Yani ben .. öy e mi 
sevdiğim bir arkadaşımdır. Na- laşmağa ba~lamıştı. _ Evet. Maalesef siz .. 
.. ı olde da beni sesimden tıı· Nesrin sordu: Ve hemen ilave elli : 
nıyamadı.. vallahi hayret et• - Siz de mi milliyetçilerin - Vazife bu.. Malüm ya. 
tim bu işe. peşinde koşuyorsunuz? Siz de, ben de.. hepimiz me-

Sonra birden elini boğazına - Hayır, bu sefer takip et. muruz. Aldığımız enıri tatbike 
götürerek ilave etti: tiğim kimse millici değil. mecburuz. Kim bilir, belki beni 

- Görüyorsunuzki bu gece - ltilafçılardan biri mi yoksa? takip ve tarassut işini de size 
biraz üşütmüşüm kendimi. - Yok canım .. Beyhude zi- havale etmişlerdir 1 
Sesim ne kadar kısılmış.. hin yormayın.. Bulamazsınız f Bilm~di / 

ı~o~n~u~n~k~im~o~l~d~uğ~u~l==========~==============~======~=Belkl bundan tanıyamamıştır 1, 

se~m~ün öğle y~meğini birbi- Bayburt bakı m sız 
rinden çekinen iki cınbaz te- b • k b d 
ce~~~;~ ~:~~~r-;ordu: kalmış ır asa a ır 

-Şefik nereye gitti acaba .. ? 
- Kimbilir? hiddetlenmiş.. Halk geni kaymakamdan' 

Kapıyı kapayup gitmiş. Hal-

buki ben ona hiç bir zaman kasabanın ihtiyaçları 
ihanet etmedim .. ı Ve etmek te 

~:~:~:..:m~.elmez. Çünkü onu namına çok şeyler bekliyor 
- O çok kıskanç ve daima 

şüphe içinde yaşayan bir genç 
tir. Ben ona her zaman biraz 
mutedil olmasını tavsiye 
ederdim. 

Bu sırada telefon zili çal· 
mağa başladı. Nesrin telefona 
koştu: 

- Allo.. Allo.. Sen misin 
Mıgır?. Hayır gelmedi .. Buraya 
mı gelecek?. Demek oradan 
çıkarken bize geleceğini söy
ledi öyle mi ?. Peki, peki ... 
Teşekkür ederim. 

Nesrin telefonu kapadığı 
zaman benzi sapsarı olmuştu. 

Doktor Necip merakla 
sordu: 

- Şefik mi geliyor? 
- Hayır.. Bir baş belası •• 
- Ne demek bu .. ? 
- Ne de111ek olacak .. ?! Evi-

mi taharri edecekler galiba. Sizi 
ihtiyaten saklıyacağım. 

Necip Sevetin de rengi bal
mumu gibi sarardı. 

- Benim burada olduğumu 
mu haber aldılar acaba .. ? 

- Hr.yır canım.. Sizinle 
meş~ul olan kimse yok. lngi
lizler aylardanberi Şefiği ı.rı· 

yorlar. 
- Acayip şey .. ! 
- Niçin şaşdınız? ben size 

onun çok yüksek ve ateşli bir 
milliyetçi olduğunu söylemiş 
miydim? işte nihayet siz de 
kulağınızla eşittiniz onu ara. 
dıklarını .. 

Aradan on dakika bile geç· 
mememişti .. Kapı çalındı.. ln
giliz polis hafiyesi Mister Tem· 
son gülerek içeriye girdi: 

- Kaç gündür sizi gör· 
mek istiyordum, Nesrin hanım! 
Nerdesiniz... Niçin görünmü
yorsunuz bana? 

Salona girdiler.. Nesrin si
gara kutusunu uzatarak cevap 
verdi: 

- Ben her gün geliyorum 
Harbiyeye .. Halta bu sabah da 
erkenden gittim. Birkaç iş 
verdiler.. onla~ı takibediyor
dıım. Öğle yemeğine eve gel
dim .. şimdi çıkacaktım işe .. 

Tomson manalı bir gülüşle 
başını ö nüne iğdi: 

etekli elbiselerile annenin hali 
canlanıyordu. Anneni, sonra 
onun dizleri dibinde seni gö. 
rüyordum. 

Yorgunluktan gözlerim ka
pansa uyku ile uyanıklık ara. 
sında bocalasam kulaklarıma 
sizin sesleriniz gelır. ilaç ko· 
kan hastane havasında bile 
annenin tatlı kokusunu sezer 
gibi olurdum. 

Tıpkı çölde susuzluktan öle· 
nin gözlerindeki serap gibi idi 
bu ... 

Ona yazamamak ..• 
Bütün bunları ona yazama. 

mak ... 
Ah bu nasıl bir azabdı .. 
Size yazardım. Sıhhattayım 

diyen kısacık mektuplar ve 
sizi özlediğimi anlatan birkaç 
satır ... 

[Bilmedi J 

Bayburllan bir köşe 

Bayburt ( Açık Söz )-Trab· 
zondan sonra bu bölgedeki 
şehirlerin en önemlisi Bayburt
tur. Ben, buradan beş yıl önce 
bir daha geçmiştim. O zaman· 
dan şimdiye kadar Şf'hirde 
gerek bayındırlık ve gerekse 
sosyal hayat bakımından hiç· 
bir fark göremedim. 

Bayburt gibi ticaretgah 
ve kalabalık bir yerde ve 
bil hassa Çoruh nehrinin hiç 
bir yerde nasip olamıyan gü
zellikleri içinde hiç birşey ya· 
pılmamış olması insanı derin 
derin düşündütec~k bir mesele
dir. Yalnız bir un labrikasile 
yeni yaptırılan ilk okuldan 
başka birşey göze çarp:namak· 
tadır. Bu zamana kadar ne 
şehre elektrik getirilmiş, ne de 
orta okul, köprü, hükumet 
konağı, halkevi ve ne de bir 
hastahane yaptırılmıştır. Ka· 
sabada bir cadde bile açılma· 
mış, bir spor sahası, bir park, 
bir sinema veya tiyatro binası 
inşası düşünülmemiştir. Sokak-

larda ve bılhassa aralık yerler
de nezafet namına birşey 

yoktur. 
Tozdan topraktan adım atı

lamıyor. Sokaklar ve caddeler 
sulmmıyor veyahud pek az 
bir yere sular serpiliyor. Şe· 
hirde mimari kıymeti haiz bir 
bina yoklur. Bütün evler çer· 
den çöptendir. Burada en mü
kemmel ve rengarenk bina 
taşları çıktığı halde bundan 
pek az istifade olunmuştur. 

Mevcud evlerin hemen hepsi 
toprak ve kerpiçtendir. Üstle
ri de topraktandır. Tabiatin 

buraya bahşeylemiş olduğu 
müstesna güzeli kler nisbetinde 
sun'l bir güzellik ilave edil
memiş olması insanı hayretler 
içinde bırakıyor. 

Dört beş gün evvel buraya 
Hamit Onat adında azimkar 
ve kıymetli bir ilçebay gön
derilmiştir. Herkesin ümidi bu 
de!!"erli idare amirindedir. O· 
nun Olta ve Çarşambada vü
cude getirdiği bayındırlıklar 

bura halkınca haber alınmış 
olduğundan kendisine karşı 
büyük bir sempati husu'e gel• 
miştir. Bayburllıılar yediden 
yetmişe kadar bu zatın etr J• 

fında toplanarak ellerinden • 
ge'.ecek her türlü müzaheret• 
leri esirgemiyeceklerine dair 
antlar içmişlerdir. Bu kıymetli 
idare amirinden burada bü;ük 
hizmetler bek:enmektedir . 

89yburd gençliği köY 
gezintileri yapıyor 
Bayburd (Aç•k Söz) - il• 

çebayımız Hamit Onatın te• 
şebbüsii üzerine Halkevi Köy· 
cülük şubesi köylere bir ge• 
zinti yapmiştır. Bu m'inase
betle temsil kolu laralındaB 
(Aşar soyguncu 1arı) adında bit 
de piyes hazırlanmıştır. 20.9.93t 
Pazar günü ilçebay Gümüş~a· 
neden gelerek bu heyete W 
tirak elmiş ve dört saat me· 
safede bu lunan (Hart) nahiye· 
sine gidilerek akşama kadat 
ora da kalınmış, dönüşte de 
yol u~rağındaki köylerde biret 
ikişer saat kalınarak birer kOB 
ferans verilmiştir. 



29 EylQI 

Antakya- I skenderun 

280bindeğil330bin 
Türk bekliyor 

Suriyede adetlerinin pek çok olduğunu 
bildlğimiz Türk dostlarının samimiyet
lerlnl sancağın davasına mUzaharetle de 

teyit etmeleri ıazım gelir. 
(Suriyede dola,an arkadaşımız Kemal Sacitten) 

Antakya ue lskenderunun harita üzerindeki yeri 

Berut (Açık Söz) - Fransa
ya giden heyetin Paristen dö
nüşü Suriyelilere bir istiklal 
bayramı yapmak vesilesini ha
zırladı. Bütün Arap teşekkül
leri bu mesut neticeyi kutlula
mak için Suriyenin her köşe
sinde yapılacak şenlik prog
ramları tertip etmekle meşgul
dürler. Bu meyanda, yerli ga
zetelerin de işaret ettiği mü• 
him bir nokta var: Bu mili! 
bayramı lskenderun ve Antak
ya ahalisi acaba nasıl kutlu· 
lıyacak? 

Yarın, hiç şüphe yok. Cum
hur reisliğine intihap edilecek 
olan he~etin reisi Haşim El
attasi'n lstanbulda da, Par;s
te de söy !ediği gibi, lskende
run ve Antakyanın yeni Suri· 
ye istiklali çerçevesi içinde bir 
husus! mahiyet arzetmemekte 
olduğu anlaşılmıştır. Daha açık 
bir ifade ile izah edelim: Su· 
riyeliler lskenderun ve Antak
ya meselesi diye bir mesele 
tanımak istemiyorlar) Ve bu 
iki Türk memleketinin, Suri· 
yenin herhangi iki sancağı şek· 
!inde idare edileceğine kani
dirler. 

Bir farkla ki, ancak mahalli 
idaresi şekli belki diğer Suri
ye vilayetlerinin idare şeklin· 
den ayrılmış olacak. 

Dün Berutta toplanan hizip
ler arasında Elvalaniler: "iki 
kardeş milletin, lskenderun ve 
Antakya gibi Türkiyeden on 
sekiz yıl önce ayrılmış olan 
bu iki memleketin idaresi yü
zünden bozuşaca~ına hiçbir 
akli selimin inanması muhle· 
mel değildir .• diyerek, şimdi. 
den lskenderun ve Antakya 
Türklerini ümitsizliğe düşüre
cek ve en sarih haklarını bile 
dünya mü vacehesinde gizliye
cek ve ezecek menfi propa
gandalara başlamışl•rdır. 

Suriyedeki herhangi bir Arap 
teşekkülünün, lskenderun ve 
Antakyanın Türkiyeve ilhakı 

Buraya gelen Suriye heyeti 
muhabbetle karşılandı, mu• 

habbeı/e teşyi edildi 

gibi bir ihtimali daima göz 
önünde bulundurdukları şu sı· 
rada, bu gibi propagandalara 
kendi faaliyet sahalarında yer 
vermeleri yalnız kendi milli 
istekleri icabı değil, belki bir 
takım yabancı unsurların da 
tahrikatı neticesidir. 

Berutta esasen on yıldan 
beri Türkiyeye ve Türklere 
karşı samimi bir dostluk te• 
mayülü mevcuttur. 

O halde bu propagandala. 
rın kaynağı ve menşei nere
sidir? 

işle meselenin asıl can ala
cak noktası .• 

Bu ince noktaya temas et
mişken şurasını hemen ilave 
edeyim ki, Suriyede Çerkes 
ve Ermenilerden müteşekkil 
olan bir~ok propaganda grup. 
ları vardır. Bu gruplar için 
için ve uzun yıllardanberi Su
riy enin göteğinde bir Filıstin 
yaratmak azmindedirler. Ve 
maalesef bu Filistin: lskende
run ve Antakyadan başka bir 
mıntaka değildir. 

1926 anlaşmasından sonra 
F ransızhra : (Böyle bir mınta
kayı pürüzlü olarak neden bı
raktınız?) diye hesap soran 
ve açıktan açıjta atıp tutan bu 
yabancı unsurlar daha o za
man, lskenderun ve Antak1a
nın akıbetini düşünmüşlerdi. 

Halta, düşünce ve tevehhüm 
içinde harekete geçen Çerke,ı 
Ermeni ve Marunilerden mü
rekkep bir grup 1926 teşrini 
san!sinde - o vakit Suriye fev
kıılJde komıseri bulunan • Kont 
Rober Dökey'e bir muhtıra ile 
endişelerini anlatarak bu işi 
sa~lama bağlamalarını tavsiye 
etmekten de çekinmemişlerdi. 

Vaktile Suriye nam ve he
sabına böyle Suriyelilere ya· 
hancı birt dkım anagır tarafın ... 
dan __ yapılan teşe bbüslerin hep 
bugun ıçın alılmış birer ihtilat 
ve güçh·k temelleri olduğunda 
şüphe yoktur. 

O zaman Kont Rober Dö
key bilhassa Ermenilere ve 
Çer keslere: 

"- Siz bu memlei<etle mi
safir olarak oturuyorsunuz .. 
Yerlil~r!n . işine karışmayın!. 
dedığını yıne o larilılerde çı
kan Berut gazetelerinde oku
muştuk. 

Bu acı hatıraları gözö· 
nünde bulunduran zavallı Js. 
kenderun ve Antakya Türk
lerinin şimdi nasıl oluf da 
Suriyenin kazandığı istiklali 
sevinçle karşılar ve nasıl olur 
da böyle ancak Suriyelileri 
alakadar eden bir bayram için 
şenlıkler yapar? 

Suriyede Türk dostları çok
tur. Fakat, bu dostlukları aca
ba lskenderun ve Antakya 
Türklerini ana vatanlarına ka
vuşturan yolu açacak kadar 
samimi ve kuvvetli midır? 

Yerlı gazeteler: (Bu sualin 
cevabını, Suriyeye istiklal ka
zandıra.n Haşim bey verebilir. 
Hele bı r gelsin bakalım f) di. 
yorlar. 

Bence, son sözü söylemek 
sırası ne Haşim beyindir.. ne 
de Sıtfiyelilerin. 

330,000 Türkün [1) mukad
deratı~ı, ancak Tür~i~e tayin 
edebılır. Ve bunun ıçındir ki, 
lskenderun ve Antakya Türk
leri bir tek ses ve bir tek 
nefes halinde, merak ve he
yecanla gözlerini Ankaraya 
çevirmişler, bekliyorlar. 

M. Z. 
(1) Son aenelerde Surlyede ya ... 

r.ılan nüfus lıtatlıtlklerlne göre 
ıkeoderun ve Antakya hıvalisfn

de (Uç yÜ• elli bet bin ) nilfuı 
vardır. Bunların yirmi bet bine 
yakın olan aayııı yabancılarla 
göçmenlerdir, ki bunları tarhe .. 
dince Uç yüz otuz bin Türk bu ha
v alide ana vatana haıret çekiyor 
demektir. 

-AÇIK SÖZ-

Madrid korku ve 
iztirap şehridir 
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Şehir iki ayda çok değişmiş

Gümüşhanede, bu elma şeh
rinde bir hastane yapılıyor 

tir. Halk tayyare 
korkusundan uyuyemıyor 
Paris • Soir'ın madrit mu• 

habiri yazıyor: iki ay süren 
ihtilal Madridi, dört harp se
nesinin Parisi değiştirmesinden 
ziyade değiştirmiştir. Madrit, 
arlık o eski sevimli, nazik, ve 
kitaplarda kadınları tasvir edil
miş olan şehir değildir. 

Kahavehanelerinin tarasala
rında artık dilenciler görün· 
miyor. Sivil muhafızl.mn me• 
şin şapkalarını, terör tarlası 
alıp götürmüştür. 

Sokaklarını lakaydiliklerile 
dolduran "küçük Efendiler., ya 
mezarlıkta ebedi uykuya yat
mışlardır, yahut General Mola
nın ordusunda döğüşüyorlar. 
Bu insanı hayrete düşüren !lir 
değişiidıklir. Geç uyuyan, ak
şamın saat onunda uyanmıya 

başlayan pencerelerini sabahın 
dördünde kapayan bu şehir 
tekrar saat yirmi ikide, 
düşman tayyarelerinin gece 
uçuşlarının verdiği korkudan 
kendisini kurtarmak için göz
lerini kapıyor. O zaman bütün 
elektrik lambaları, hava gaz
ları söndürülüyor 

MADRIT : KORKU ŞEHRi 
Bununlaberaber Madrit uyu

m:yor, O, şefak ağarıncyıa ka· 
d ır bekliyor. Fakat bu sabl'h· 

1 ıpanyada kartı karfıya cephe 
•lan iki taraf blrblrlerlnc kıyası .. 
yc1. saldırıyorJar. Muhasımlar öl· 
dnrmek ve korunmak için en 
küçük arızalardan lıtifade ediyor· 
lar. Yukarıkı re•lm çok defa ö• 
IUm çanı çalmıt olan bir kilise 
kulesinde iki millıi ıöıtermektedir 

lama, eskisi gibi o parlak 
caddelerde, barlarda, tiyatro• 
!arda olmıyor. 

Uykusuzluktan gözleri çu
kurlaşmış olan şehir, hükümet 
otomobillerinin geçişini dinli
yor. Şehir hep dinliyor, ve 
horozlar ötünciye kadar kor-

ku içir de kalıyor. 
HiÇ KiMSE YARINDAN 

EMiN DECIL 
Madridde herkes kendi ha

yatı için mücadele etmektedir. 
Hiç kimse yarına erişeceğin. 
den emin değildir. Ölümün bu 
ebedi mevcudiyeti, her dakika 
fevkalade bir kesafet kesbe
diyor. Bu gergin havayı siz de 
hisseder ve her saniyede her 
teşebbüsün mümkün olduğunu 
ve hatta daha fena anlar mev
cut olduğundan kendinizi alış

tıracak olursanız siz de Mad
ridli, ihtilal Madritlinin hal
kından olmuş olursunuz. 

Sizi, naciz rifakatimle yirmi 
·dört saat bu harukulade şe
hirde geçirmejte davet ediyo
rum. 

GÜNDÜZÜN UYUYAN 
ŞEHiR 

Sabahın saat yedisinde şe
hir daha uyanmamıştır. O sa
atle sokaklarda bir kaç aıkerl 
otomobilden başka birşey gö
rünmez, 

Kapıları üzerinde kırmızı ve 
beyaz boya ile çizilmiş büyük 
harfler bulunan bu otomobiller 
silahları bacakları arasında 
olduğu halde elan esnemekte 
olan askerleri, angariyeye gö
türülüyor. 

Bu askerler, atelyeye gider 
gibi kışlalarına gidiyorlar. 
Bunlar sanki ölümle karşılaş
mıya alışmış gibi ce~aretle, 
namuskarane bir surett.e siper
lerde bulunuyorlar. Üzerinde 
orak ve çekiç resimleri bulu
nan milis askerler de başka 
çeşit insanlardır. 

Daima yeni traş olmuş olan 
bu adamlar, Aleme, aradığı ha
kikati bulmuş olan mefkOreci 
insanlar gibi, soğuk bir nazar 

1 

atfediyorlar. Bunların göğsün
de ve külAhlarında birer bü· 
yük kırmızı bez göze çarpıyor. 

MARUMIYET 
Sokaklarda, fakir kadın sürü

leri asfalt kaldırımlar üzerinde 
yürümeğe başlayor. Bunlar 
50 den 500 kadar ikişer iki
şer bir dizi teşk 1 ederek ken· 
dilerine yarım litre süt, birkaç 
parça şeker verilmesini sükü
netle bekleyorlar. Madridliler 
Aç değillerdir onlar uzun 
müddettenberi mahrumiyete 
alışmışlardır. 

Pek az et yiyiyorlar. Onlar 
b~calav denilen bir nevi mori· 
na balığı, sebze, p"rinç ve iki 
parmak şarapla iktifa edi· 
yorlar. 

Esasen Madrid milisleri ev· 
elrinde günde bir defa yemek 
yerler. Bu da akşam yemeğidir. 
Ôğle yemeği için, arkadaşları 
ile beraber, halk ordusu tara
fından vazıyet edilmiş olan bu 
lokantalara giderler. Orada 
onun Valan.iya tarzında hazır· 
lanmış biraz pirinci, haşlanmış 

sığır etile pişirilmiş biraz no
hudu, bir salkım üzümü veya
hut inciri ve bir fincan kahvesi 
vardır 

Bu yemek Kastilya ame!esi 
için kafidir. Bir m i lıs günde 
aldığı 10 peçela tazminat ile 

' halinden aslı müşteki dejtildir. 
Onun elbise masrafı yoktur. 

Elbisesi hükümet tarafından 
veri lmiştir. Ve mesut bir adam 
gibi gömlek giymez. 
SiViLLER NEREDE YEMEK 

YERLER? 
Bizim gibi kıravatlı ve şap

kalı adamlar başka lokant -. 
lara gitmejte mecburdurlar: 
Biz ızkara et veya bir keklik 
palazı veya bir ıstakoz yiye· 
biliriz. Bu yemek listesi size 
çok pahalı bir şey görünmesin. 

Bir keklik palazının kıymeti 
iyi bir bifteğe nazaran daha 
azdır. Valanstan gelen kabuk
lu hayvanlar bu yarı kıtlık 
zamanında bir jambondan da
ha ucuzdur. 

Mükemmel bir tarzda ha· 
zırlanmış olan bu yemekleri 
kemali lezzetle yerken lnda
lecio de Pricto'ya, ve Hari· 
ciye Nazırı Alvarez de Vayo 
ile karşılaşabilirsiniz. Çünkü 
basit birer Milis ve gazeteci 
olan nazıriar umumi yerlerde 
demokratça dolaşırlar. Saat 
üçten beşe kadar Madrid öğ
le uykusuna yatar. 

Kızıl imdat teşkilatı için 
iane toplayan kadınlar sokak. 
!arda dolaşanları rahatsız 

etmiye başlar. 

Eğer onlara iki onluk vere
cek olursanız yumruklarını 

kaldırırlar. Fakat bir peçeta 
verecek olursanız büyük bir 
tebessümle mukabele ederler. 

AKŞAM ÜZERi UY ANAN 
ŞF.HIR ..• 

Gün ilerledikçe Madrit uya. 
nır. Saat 18 de herkeste biraz 
faaliyet eseri görünüyor. Ak
şam gazeteleri çıkınca, saat 
7-8 arasında, halk henüz mü· 
rekkebi kurumamış olan ga
zeteleri kapışır ve son tebliğler 
kahvehanelerde münakaşa 
edilir. 

SQnra milisler, iki saat kadar 
sinemaya giderler. Sağ elle
rile çok sevdikleri bir kadın 

milisin omuzuna dayanırlar ve 
silahlarını da sol ellerinden 
asla bırakmazlar. 

Artık ateşten tahaffuz za
manı gelmiştir. Saat 23 te 
Madrid bir anda karanlık olur. 
Bundan iki ay evveline kadar 
yetimhanede bir rahibenin ne. 
zareti altında dua etmekte olan 
çocuklar şimdi "genç muhafız" 
şarkısı mırıldanarak uyu
yorlar. 

Halkevlnde Almanca 
kursları 

Eminönü Hal.< evinden: H~r 
sene Evimizde a 1 ılmakta ola:ı 
Almanca kursları '- u sene de 
1/ 10/936 perşeml ~ ırunü açı· 
lacaktır. Ders güı .. eri pazartesi 
ve perşembedir. Saat 17, 18 
ve 19 da başlamak üzere 
kurslar üç derece üzerinedir. 
Devam etmek istiyenlerin her 
gün (Evimiz bürosuna başvu· 
rarak kayıtlarını yaptırmaları 
rica olunur. 

Eski gümüş madenleri yeniden aranıyor, 
Elmalara arız olan 

hastalıklarile mücadele tedbirleri alınıyor 
Gümüşhane ( Açık Söz ) -

Buraya geldiğim gündenberi 
yüzümün derileri gerilip sert
leşmeğe başladı. Meğerse de• 
nizden bin iki yüz ınetre yiik· 
selmişiz de benim haberim 
yokmuş. Yüzüme ve ellerime 
krem sürmemi tavsiye ettiler. 
gündüzleri sıcak olan hava 
akşama doğru serinleşiyor ve 
bizi paltu geymeğe mecbur 
ediyor. Gölgede, gündüzleri 
bile llşüyoruz .. 

KA!:ıABANIN DERTLERi 
Buranın bir takım dertleri 

ve noksanları vardır. Bir kere 
elektrik yoktur. Belediyenin 
geliri altı bin lira kadar oldu
ğundan şimdiye kadar elektrik 
tesisatı yapılamamıştır. Güm• 
rüklerdeki oktruva hissesi kar
şılık gösterilerek Belediyeler 
Bankasından on bin lira ödünç 
alınmak üzeredir. Bu para ile 
küçük bir lokomobil alınarak 
asırlardanberi petrol lambası 

bile yakamıyan bu kasaba 
elektrik nurlarına kavuştLrula· 
caktır. ikinci derecede de oto
mobillerin ortalıjtı toza duma
na katmasıdır. Kasaba orta
sından geçen yol çok tozlu 
bir şosedir. 

Her saat buradan geçen ma• 
kineli arabaların kaldırdıkları toz 
bulutları yiyecek ve içecek 
maddelerin üzerine kondukları 
gibi evlerin iclerinede girerek 
ortalığı berbat etmektedirler. 
Süzgeçli bir su fıçısı ile her
giin sık sık bu şosenin sulan-

ması herhalde şu toz belAsından 
bura halkını kurtarmağa bir 
dereceye kadar kafi gelecek
tir. Sonra l•urada umumi bir 
hela da yoktur. Bütün halk bu 
yüzden çnk sıkıntıdadır, Es· 
nafın ihtikar yaptıaından 9i· 
kayet ediyorlar. 

Memurlar, esnafın esiri ol
duklarını söyliyorlar. Nerede 
yatık, çürük ve ıskarta mallar 
var•a lstanbuldan toplıyarak 
buraya getiriyorlarmış ve yıl

larca sakladıktan sonra satılı
ğa çıkarıyorlarmış. F.v kirala· 
rının da pahalıl.ğından çok şi

kayet edilmektedir. 
HASTAHANE IHTIY ACI 
Burada bir hastahanenin bu

lunmaması halkı son derece
lerde üzmektedir. llbay Hılmi 
ocaklı bu yıl bütçesine (8000) 
bin lira koyarak hastahaneyi 
askıya çıkarmıştır. Gelecek 
yılda (15) bin lira koydurarak 
hastahaneyi behemehal bitire
cektir. Bunca zamandanberi 
yaptırılamıyan şu hastahanenin 
yeni ilbaya nasip olmasını te
menni ederim. 

- GÜMÜŞ MADENLERi 
Buraya Gümüşhane denilme

sinin elbette bir selıebi ola
caktır. Dördüncü Sultan Mu
rad zamanında burada gümüş 
madenleri işletilmiş ve maden• 
lerin zenginliği sayesinde şe
hir büyümüştür. Şimdi Zon
guldak madenleri ne ise o za
man da Gümüşane madenleri 
o imiş. Başbakanımızın geçen 
yıl bu bölgedeki gezisinde 
ilbay Hilmi ocaklının verdiği 

izahat üzerine bu maden· 
ferle çok alakadar olmuş ve 
Ankaraya dönüşünde hemen 
bir maden mütehassısını buraya 
göndermiştir. Şimdi bu gümüş 
ocaklarının açılmasile ujtraşıl
maktadır. Bu madenlerin cinsi 
simli kurşundur. Yüz kilosun. 
da (60) kilosu gümüştür. Bal· 
yanın simli kuqunlarında bu 
nisbet ( % 32} dir. Bugüne 
kadar eski galerilerden üçü 
açılmış ve yüz metre kadar 
ileri gidilmiştir. Maden Ensti· 
tüsünden gönderilmiş olan 
değerli bir mühendisin idare
sinde ameliyata devam olun
maktadır. Neticenin çok par· 
lak olacağını ve memleketi
mizin gümüş ihracatınada mu
vaffak olacağını söylüyorlar. 
Gümüşane şehri (1473) tari. 

hinde Çamlıca mevkiinde iken 
" Canca " köyüne nakledilmiş 
ve Kanuni Sultan Süleymanırı 
(lran) seferleri zamanında eski 

[Şarki Anadoluda dolatan arkadatımız Kemal Ragıptan) 

G•nel aylarımız ilbay Hilmi Ocaklı ile memleket 
hakkında konuıuyor 

Gümüşane yerine kaldırılmıştır. mektedir. Memleketimizin mü-
Şimdi kasabayı çevreliyen him servetlerinden biri olan 
dajtların arkası hep ormanlık· elma mahsulünün bu hastalıg-ı 
tır. Bundan anlaşılıyor ki ka- halkın keyfini kaçırmıştır. 
sabaya nazır çıplak sırtlarda Burade birkaç cins elma var 
da çam ormanları varmış. Ma- sa da Amasya elması yoktur. 
denler işledikten sonra bu Yeni ilbay bu elma fidanlarını 
ormanların da tahrip edildiğini da getirmeğe azmeylemiş ve 
söylemektedir. (1141) tarihin- iş~ de başlamıştır. Birkaç yıl 
de ( Canca ) mevkiinde para sonra burada da nefis Ama • 
basılmıştır. Hala Üzerlerinde ya elmaları yetişmış bulu1a-
( Duribe fi Canca) yazılı pa- caktır. Gümüşhane elmalariyle 
ra!ar vardır. armudları merkez kazasının 

ELMALAR HASTADIR 
(14) köyünde yetişmektedir. 
D . ğer kazada hububat yetış-

Gümüşhane, önceden gümü- tirilmekted ia. F.lma hasta'ıkla. 
şi!e ve şimdi de meyvelerile rını tedavi için bir mücadele 
ve bilhassa elmasile şöhret memuru gönderilmiş t ir. Onun 
almıştır. Fakat maalesef elma vereceği rapor üzerıne müca. 
ağaçlarına hastalık ariz oldu- deleye başlanacaktır. 

ğundan eskisi mahsul verme- R. K. BantUrk .., ... i.i·m·ııı·e·····,,,,,,1<.a·ça··kç··ı··ı·a·r:· .. , 
gemi azıya aldılar 

İzmit civarında eşkıyalığa kal
kışanları şiddetle tedip etmeli 
( lzmitteki daimi muhabirimiz Cevat Yakup'tan) 

lzmit, 28 [Hususi muhabiri. lzmitten Adapazarı doğu 
mizden] - Birkaç gündenbf'Ti, mıntakasına kadar ohn hava-
bir tütün ve sigara kağdı ka- lide muhtelif ırklara mensup 
çakçı şebekesi izi üzerinde ça- müteaddit köyler mevcuttur. 
lışan Sabanca inhisarlar lda- Ayni zamanda buralarda fazla 
resi tak ip memuru Salih bu şe- miktarda tütün zerriyatile uğ-
bekeye mensup olduğu tahmin raşılır. Bu tütün, bazı dar dü. 
olunan meçhul birisi tarafından şünüşlü, kötü ruhlJ, cahil ve 
revolverle öldürülmüştür. muhteris köylüleri birden zen-

Salih, yürüdüğü iz üzerinde gin olmak sevdasına düşüyor 
akşama kadar köy köy dolaş- ve öteden beri tütün kaçakç lı ğı· 
mış ve nihayet son araştır- na sevkediyor.Ve bu da arasıra 
masını yaptığı Yatık Şarkiye böyle elim cinayetlerin vuku. 

una sebeb oluyor. 
köyüne gelmiş ve biraz din- Sapanca ve civarında ara, 
lenmek için köy kahvesine sıra vukua gelen bu cinayet. 
girmiştir. ler, rahat ve huzur içinde 

Memur tam kahvesini içmek kendi iş ve güçlerile uğraş-
te iken nereden ve kimin ta- mak isteyen halkı çok mütesir 
rafından atıldığı anlaşılamıyan etmektedir. Zabıta kuvvetleri. 
bir revolver kurşunu ile mizin fazla bir gayret!e bu 
iskemlesinden yere yuvarlan- mütecasirleri biran evvel der-
mış ye ani olararak öldüğü dest etmeleri ve bugibi ehvali 
görülmüştür. Yapılan çok sıkı önlemeleri umumun yegan<' 
araştırmalara rağmen bu elim dileğidir. 
hadisenin faili henüz ele geçi
rilememiştir. Mamafi faili mey
dana çıkarmak için, mahalH 
zabita51 her vasıtaya başvura
rak, araştırmalarına devam 
etmektedir. Bu kahpece yapı. 
lan cinayet halk üzerinde çok 
büyük bir nefret ve istikrah 
uyandırmıştır. 

Uıııuml kanaata göre katıl 
ayni köy halkındandır. 

• •• 
lzmitte Tevfik Hasanın kızı 

Sadiye ile Çorlunun tanınmış 
tüccarlarından Hasanın nışan 
türeni akraba ve dostları hu
zurile yapılmış davetliler ara
sında maruf ve sayın aileler
de bulunmuştur. Yeni çifte 
sağlam temelli bir saadet yu
vası kurmalarını dileriz. 

Cevdet Yakup 
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1 Bütün Memleket ... I' 
Kumar parasını geri 

almak için 
Mersin ( Açık Söz ) - Sucuzade mahallesinde oturan Ah: 

met oğlu Ebuzer, ayni mahallede oturan Mehmet oğlu Ahmedı 
kumar oynamak üzere evine davet elmiş, fakat oyunun sonunda 
kazanan Ahmedin elindeki paraları geri almak istemiştir. Ah· 
met, kazandıtrnı geri vermeyince Ebuı:er ve karısı Ze7nep, 
Ahmede hücum ederek zavallıyı dövmüşler ve keserle yara
lamışlardır. Suçlular yakalanmıştır, • • • 
Bu seneki incir rekoltesi 

geçen seneden azd~r . 
Bu yıl da incir ürününün sonu alınmak üzeredir. Bır çok 

mıntakalarda bahçelerde incir bitmiştir. Kalan bahçelerde de 
15 güne kadar arkası alınacaktır. 

, On beş gün önceki yağ'murdan sonra havaların açması ve 
poyrazın sürmesi a~açlarda kalan incirleri kurulmamıştır. Nor· 
mal yıllarda 250 • 300 bin çuval olan rekolte bu yıl 200 bin 
çuvalı geçmiyecektir. 

Buğüne kadar lzmire 130 bin çuyal mal gitmiştir. Kalan İn· 
cirin az ı:ııikdarı müstahsilde \'e daha fazlası tüccarlar elindedir. 

Devlet DemiryoUan idaresinin son tarifeleri incir üzerinde 
de iç pazarlarda eyi işler açmıştır. lstaııbul ve lzmir kuru ye· 
mişÇ'Jerile birçok usla işleyiciler germcnciğ'e gelerek incir aJ. 
mağa ve işlemeğe baş'amışlırdır. Bunlar yerir.de lzmir piyasa· 
sıodan daha yüksek fiyatla incir sabo almaktadırhr. 

• • • 
Balıkesirde 
dil bayramı 

Konservatuvar 
muallimlerinin 

konseri 

-AÇJK SÖZ-

t$~ Edebiyat Anketi:21 

~~ Milli bir edebiyat· 
Q~· yaratabilir miyiz? 

A 
~ Suat Derviş söylüyor: 

Yemek --
29 Erlül SAL! 

Hamurlu mercimek çorbası • 
Kabak karnıyarık • M•y<Ja 

• - Bütün diingada mil/iget m•/lıumu eski manasını kaglulmiş balunııgor t1• 

en mllligelperoer görünen milletler bile kendilerini kenc(i millelluinden olan 
bir ba,!ca sınıfın inıanlarma değil, bir başka mi/lelin kendi sını/larınrlan olen 
unıarlarına daha yakın his~diyor • • 

Bir yoğ'urt kasesi mercime· 
ği yıkayıp tencereye koyu• 
nuz. Birkaç 
parça sığ'ır 
kemiği, bir ka-

şık yağ koyup 
kaynatınız. Ke
miklerin iyice 
yağ'! çıkınca, 

bir kase Frenk· 
bağı şeklinde· 
ki makar.ıayı 

atıp pişiriniz. 

e Kabak· 
artık bitiyor. 

, . . 

Son bir defa karnıyarığı ıyı· 

dir. Kabakları kazıyıp yağda 

kızartıoız. Bir kepçe yağda 

bol soğ'an ile kıymayı kavu. 

rup, tuz, biber, fıstık ilave 

ediniz. Kabakları tepsiye di

zip ortasını yarınız. Kıyması· 
nı doldurup biraz su ile hafif 
ateşte p'şiriniz. Kabaklar pi· 
şince indirini z. 

e Meyva. 

Harbiyenin Ankaraya gittiği ı 
gündü. Suat Dervişi Tan ga. 
gazetesinin en üst katındaki 

odasında Haydarpaşaya kadar 
yapılmış küçük bir seyahatin~ 
içfode büyük işler görmiye ça
Lşmanın, diğer gazeteciler ya. 

ı nında atlamış olmamak için 
sarfedilmiş bir gayretin yor• 
ğunluğ'u ile koltuğuna gömül· 
muş buldum. 

Buna rağmen verdigi sözl! 
tııtan insanların müsamahakar 
ifadesini taşıya bir yüzle bana 
oturmam için bir sandalye 
gösterdi. 

!\!asanın bir kenarına bıra· 
akılmış şapkası, çantası, 

dolabın üstüne atılmış truakarı 

bana değ'erli karlın gazeteci· 
nin odasına nekadar yorgun 
geldiğini birer birer, hem de 

beliğ' suretle anlatıyorlar amma 
benim de TAN gazetesinin ta 
en üst katına kadar çıktığım 

il il merdivenlerin yorgunluğunu al· 
R A O Y Ü . madan pek de kaçmağa niye· 

1==============l tim yok. 
ISTANBUL RADYOSU - Bilseniz diyor, okadar 

Anketi yapan: Nusret Safa COŞKUN 
Derviş le suallerime ceap bir edebiyat doğabilir ? 
vermiye başladı: - Milli edebiyat di1e bir 

- Sizce milli edebiyat ne· edebiyatın mevcudiyetini kabul 
dir? etmediketen sonra milli bir 

- Ben milli edebiyat deni- edebiyatın doğ'ması ıçm 
len birşey tanımıyorum. Gali· ne gibi şartlar lazım gddiğ'ini 
ba mil i edebiyat diye or•ii· bilmiyorum. 
nal olan ve tabii edebiyat ve Herkesin malı olan bir ede. 
san'at kıymeti olan eserlere biyat herkesin kendine mal 
bu ismi yeriyorlar. Yani bir edinebilecek bir tek idealiıı 
Ru3 müellifinin }azmış olduğu ve bir tek icicolojinin ifadesini 
orijinal bir eser Rus milll ede· \·eren edebi} at olacaktır. Hal· 
biyatı, bir Fransız edibinin buki bir millet olan lspaoyol· 
başka bir milletin edibinin le· ların sağ •;e sol elemanlırının 
siri altında kalmadan kendi ayni zevkle anlayacaklan, ayni 
dehasından halkettiği esere F· istekle benimsiyecekleri bir 
ransız milli edebiyatı, oluyor. mili edipleri olab.lir mi? 
Ve bir Türk müellifinin adap- Bugün kütleler daha fazla 
tasyon yapmadan Acemin, A· içtimai \'e iktısadi vaziyetleri 
rabın, Rurnn, Fran•ızın Almanın ile bir topluluk ve bir birik 
tesiri altında kalmadan kendi 1 göstermekkd'.rler. . 
etrafında gördüğü şeyleri tesbit Alman mıllı edebıyatı Al· 
eden, kendi yaşadığı cemiyetin marıya<la üsera karargiihıııda 

muadelelerile uğraşan ve üste• oturan \e has Alman kanınd."ı 
lik te saa'al kıymeti olan esere· olan Telman'ın ve arkadaşla. 
de Türk milli edebiyab diyo. rınm edebiyatı mıdır? .. 
ruz, öyle mi? Biz dünyada içtimai \'e ik· 

Yani milli edebiyat denince tısadi nizamların tamamile de· 
ben olsa olsa böyle bir şeydir ğişeceği bir devirde doğmuş 
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0.-a>ıa.l 21. 
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LeYa 22. 
Florlıt. 12. 
K•OA Çek a.ı. 
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Oiaar 4L 
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Briilu.el 
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Be.rlia 
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Budape.,to 
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63S. 
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164.~ 

1~4. 
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2,•382 
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1,onı 
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l~83JO 
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istikrazlar 
Kap3n11 

Türk Borcu. 1 Pc,in 22.41 
" ,. 1 Vadeli 22.>0 
" " il Pe4in 20.30 

20.'lll 
-.-

,, ,, 11 Vacid( 
ı &,ani 

~ivaı Erzurum 1 -.-
{-.--.-,, " u 

lııtlkraıl dahill 
Esham 

Balıkesir ( Açık Söz) - Dil 
bayramı Balıkesir de Halkevin· 
de büyük t5renle butlulanmış 
br. Evvela Halkevi dandosu
nuıı çaldığı istiklal ırarşı. din• 
lenmiş, bundan sonra Dumlu· 
pınıır baş muallimi Demiray, 
Güneş dil teorisi hakkında bir 
konfrans vermiştir. 

lzmir ( Açık Söz ) - lzmir 
fuarı münasebctile lzmire 
gelmiş olan olan Konserva
tu•öll' muallimlerinden Cemal 
Reşit, Ekrem Tekta.ş , Cemil 
Dölener tarafmdao Karşıyaka 
da bir konser verilmiştir. 

lzmirde bir memure 
29 Eylü! 936 Salı yorgunum ki .• di•e düşünüyorum. olan insanlarız. 

~ f, Bankası Mü. 
Fakat bence bir milletin bü- De\'rimiz sının arın bütün ., • N. 

-.-

orta mektep üçüncü sınıfından 
Orhan Ülkü kendi yaxdıtı bir 
şiiri okumuştur. Gecesi de Halk 
evi başkanı Feyzi Sözcr.cr'in 
dil inkılabı hakkında verditi 
bir konferanstan sonra Rama• 
zan Ôzalp Sırrı birer şiir ve 
nes r okumuşlardır. 

Şehirdeki binalar bayrak• 
!arla süslenmiş ve geceleyin 
elektirikle tenvir edı1miştir. 

Domuz hücumuna 
uörıran köylüler 
Balıkesir (Açık Söz) - o. 

dun kesmek üzere Yancılar 

daQ"ına gitmiş olao birkaç köy· 
lü bir 11aban domllZunun hü· 
cumuna uğramışlardır. Ellerin· 
deki ballalarından başka mü· 
dafaa aletleri olmıyan köylüler 
bu saldırış karşısında her biri 
bir tarafa kaçmıya başlamış
lardır. 

Köylerden Mehmet, bir me• 
ıe ağacına tırmanmış ve diğer-
leri de baıtırmağa başlamış

ladır. Meğerse bu domuz ba
zı avcılar tarafından takip 
edilmekte imiş .. O sırada yak· 
laşan tüfek seslerinden ürken 
hayvan kaçmış. köyler de mu· 
hakkak bir ölümden kurtul· 
muşlardır. 

lzmir ehil hayvan 
sergisi 

lzmir, (Açık Söz) - Yarış 
,.e ıslah encümeninin ehli hay· 
van sergisi 16 Birincileşrinde 
Burnova Ziraat Mektebi bah· 
çesinde açılacaktır. Sergi 18 
Birinciteşrinde kapanacak, ser
giye iştirak edenlere mük.ifat. 
lan dağıdılacaktır. 

Tefrika : 3 

Öğle neşriyatı: Sabahtanberi ayaktayım. Ev· 
tün istediklerini söyliyecek •·e 
o milletin her sınıf İnsanı ta-i,ten elçetkirildl 

lzmir ( Açık Söz ) - lzmir 
Sut 12.30: Plakla Türk mu. 

sikisi, 12,50: Havadis, 13,05: p. 
nüfus başkatibi Safiye görü- lakla hafif müzik, 13.25: Muh· 
len lüzum üzerine i~ten clçekti- telif plak neşriyatı. 

ri imiştir. Akşam neşriyatı : 

Bergamada yeni bir Saat l8,30: Çay saat~ dans 
hkplshane yapılıvor 1 musikisi. 19,30 · Çocuklara 

Bergama (Açık Söz) - Ber-
gamada yeni yaptınlacak ha. masal:Mes'ut Cemil tarafından, 

vela Taksim abidesindeki me· 

rasimi tespit ettik. Sonra be· 
raberce Haydarpaşaya geçtik. 

rafından tamamile benimsene• 
cek bir edebiyat yoktur. Me· 

Gidenlerin aileleri arasında sela: bir Fransız burjn·a şairinin 
dolaştık, şimdi henüz önünüz yazdığı eserde bütün Fran-
sıra geldim. sız ll"illetinin ifadesini oku· 

insanın karşısındaki kadın, 1anıa;1L 
önce pek yüzü tutmuyor: Bugün Almanyada zorla ya-

- Peki o halde dedim. Ko· pılan milli bir edebiyat ,·ar. 

-.-
şuurlarını ka~andıklan bir de- • • H.ıuailia.• 

virdir4 Ve dünya yüzünde :::~:!u :!~: .. peşin 
şimdiye kadar görülmemiş Ta h v i 1 at 

-.-
- .-
17.-

dehşetle olacak büyük müca- Aç.ı,1 
delelerin arifesindt-yiz. Bütün 'An•Colu Petin ı -.-
dünyada milliyet mefhumu eski! n Vadeli 1 -,-

manasını kaybetmiş bulunuyor : ~=~~i ~ -.-
ve hıer~angi bir memleketin en .. •iimeull Va. -.-

Kapanlı --~o.~ 
40.SS 
fJ.11 
40,55 
43.61 

pish1111cnin inşasına yakında 20: Türk musiki saz hey"eti, 
başlıınacaktır. Yapılan keşle 20,30: Saliye ve arkadaıları 

nuşmamızı daha müsaid bir Bu benim çok yakından tanı- , 

milliyetperver görünen unsur. 
ları kendilerini kendi m ilet 
!erinden olan bir başka sını· 
fın insanlarına değil bir baş· 
ka milletin kendi sınıflarından 
olan unsurlarına daha yakın 

yoksa milliyetperver edebiyat 
mı?-

- Milliyetperver edebiyat 
vardır. Fakat bizdeki milliyet· 
perver edebiyat maalesef çok 
fenadır. MilliyelpeTver edebi· 
yatın içinde samimi olanı, sa~
teliğc kaçmıyanı, alcl;idelikten 
kurtulanı pek azdır. 

göre yeni hapishane 47 bin 
liraya mal olacaktır. tarafından Türk musikisi ve 

Sıcak suda hatlanan halk şarkıları, 21: Plakla sn. 
çocuk lolar, 21,30: Orkestra, 22,30: 

Konya (Açık Söz) _ y enl. Ajans haberleri. 

şchirin Karaili nahiyesinin Hö- lll 13 

yük köyünden Ali Osmanın Taksim Bahçesinde 
kansı evlerinin bahçesinde HALK OPERET 1 
çamaşır yıkarken, ate~te kay· Bu akşam 21,45 tc 
namakta olan dolu kazan ka· K l R K y ı L D A B 1 R 
uen devrilmiş ve Ali Osmanın 
dört beş 1aşlarındaki çocuğu Operet 3 perde 1 tablo 
Adil haşlanarak ölmüştür. Ayrıca elektrikli kuklalar 

Konya bisikletçileri· s s 
nln bir gezisi 30eylül çarşamba günü akşamı 

Konya ( Açık Söz ) _ Ka. Üsküdar Hale tiyatrosu 
dınhanı, Ilgın ve Akşehire ka· Naşit, Halide, Fahri birleşiti 
d Bir defaya mahsus ar bisikletle bir geziye çıkan 
Selçuksporlu gençler şehrimize Vodvil, Solo, Varyete, Raks 
dönmüşlerdir. Gençler buradan Her yer 20 kuruştur. 

zamana bırakalım!.. dııtım Alman miUetinin milli 
Bir l:\ayli merdiven, merdiven edebiyatı değildir. O milletin 

ve bu merdivenleri çıkışımın hususiyetlerini. ıztıraplarını, 1 
ikinci defa oldu~unu takdir ideallerini anlatan bir edcbıyat 
eden muhatabım : 1 ise hiç değildir. ı 

- Olur mu ya 1. Diyor, Sizi . Onun için ~en ~illi ede· 
iki defa yordum Hele bir biyat denen bır şeyın mevcu-
kahvelerimizi içeli~. Belki ak· d yetini kabul ~d~mem: Bun-

1 

hm b ıma gelir de bir eyler dan ~olayıd~ kı sıze mıll1 !bir 

hissediyorlar. 
Bunun en büyük misali 

ispanya ihtilalinde, ispanyada· 
ki faşistlerin imdadına yeliş· 
mek istiyen dünya faşistleri. 
nin gayretidir. 

aş ş edebıyat tenfi yapamı;-acağ'ım. 
söylerim. ille milli edebiyat nedir di-

Biraz sonra TAN gazetesi· • ye sorarsanız kendi anladığı· 
Dünyada bugiin en kuvvetli 

ı toplu'uk sınıf topluluğudur. 

nin koca binası sallanmağa ma göre : 
başladı. Ben acaba ne oluyor Besbelli herhangi bir lisanda, 
diye bakınırken kapı açıldı, o lisanda hususiyetlerini mu. 
içeri Nizameltin Nazif girdi. halaza eden, yazıldığ'ı mem- ı 

Üstadın topuklarına basarak: leketin yaşama şartlan içinde 
yürümesi meşhurdur. Hele bi· düşman, herhangi aykırı, ya. 

1 

zim seksen ~ekiz gazeteye hancı şartların tesiri altında 
idarehanelik etmiş olan tariht kalmayan bir müellifın yarat· 
bina; o, bir odadan bir odaya tığ'! eser milli olsa gerektir. 

Sınıfların diUeri dertleri 
muadeleleri ve menfaatleri ise 
şu \eya bu hududun ister için
de isler dışındx olsun biri. 
birinin okadar eşi kL.. Ben 
kendi hernbıma Türkçe yazıl

mamış oldugu halde bazı eser· 
leri okuduğum zaman, Türkçe 
yazılmış tazı eserlerdeıı çok 
daha !azla benimsedığim o!dlL 

- Edebiyatımızın bir kıs
ııuna milli. bir kısmına gayri 
mili1 diyebilirmiyiz: 

Bugüne kadar yazılan yazı· 
lar içinde büyük bir kısmı 
fena olduğu için, taklit olduğu 
için, doğrudan doğruya başka 
insanlardan çalındııtı için fc. 
nadır. Onun için bir kısmı 
kötü ve bir lmmı iyi eserl~r 
vardır. 

işte gazeteci, romanCJ \'e 
belki de hiç farkına varmadan 
bir mill1 edip olan Suat Der. 
v şin fikirleri de bunlar·-

Nusret Safa Coşku11 
Mi:li edebiyatı iyi edebiyat, 

orjinal, taklit olmıyan bir 

evvela Kadın hanına gitmişler, l ı--....,,R-e-ce-. p---r,..R_u_z_u_H_ız_ır-·• ı 
ora gençleri tarafından ilgi ve 12 (1355) 14 7 

giderken zelzele oluyormuş - Edebiyatı milli Ye gayri 
gibi sallanır, hatta bu yürü. milli diye ikiye ayırabilir mi· 
yüşten tavanın sıvaları dökü. yiz ?. 

1 ııu111uuıııooutı111tıu11ııtıuuıı.ı11111111ıuıt1H~ıı·nıM111\ 

YARIN: ; 
samimiyetle karşıbnmışlardır, 

Kadınbanında bir müsamere 
verer. ve bir bisiklet koşusu 

yapan sporcular erteıi gün ı 

Ugma hareket ctmi~lerdir. 
Ilgında da müsamere tekrar. 

lanmış, spor hareketleri yapıl
mıştır. Selçuk sporlular bura· 
dan da Akşehire geçmişlerdir, 
orada muvaffak bir müsamere 
vermişler ve bir de futbol 
maçı yapmışlardır. 

29 Eylül Salı 1936 1 lüyor diye bir rivayet de çık· - Edebiyat dediğimiz za. 
l========r======l11 mıştı. man sanat eserinden bahsedi· 

Vakitler • > 

edebiyat manasında aldığım i 

için buna da şu suretie cevap 
verebilirim : "I :; Ben bu sallanışın hikmetini yoruz. Karalamalardan bahset-

,:ı ,!l binadan bilirdim. Tan·ın bina- miyoruz. O zaman, bunun için 
-;:-;;. !sa oal i sını görünce anladım ki biz.im her kıymetli eser sizin aradı· 1 

1--,-----..!---!....--lı ı üstadın topukları dünyayı ıu. ı ğınız tarzda milli eserdir. lki1e 

- iyi özlü bir edebiyat nasıl 
yaratabiliriz. O da etrafımızı 
görerek, etrafımızda geçen şey. 
leri görmeğ'e alışarak ve yaz. 

imsak 18 19 4 il 
tan öküzün boynuzlarından ayıramayız. bence bir milliyetpcr. 

Güa.e, ıı sa s 5~ 1 ı ı daha kuvvetidir. \'er olan edebiyat, milliydpcr-
Öil• ' a ıı ~ 
ikindi 9 21 L5 24 

1 

Nizameltin Nazif bir kuru- ver olmıyan edebiyat \'ardır. 
nu vusta şövalyesi heybeti Mill1 •·e gayrimilli edebi· 

Aqam 12 00 il S: 

Yata 1 31 19 2! j ve gururu içinde pencereden yal yoktur. 
dışarısını seyrederken Suat -Hangi şartlar ıı.ltında mill! 

bu müthiş dakikaları yaşaya· 

bilmesi mümkün müdür? 

mağa iişe:ımiyerek, çekiıımiye· 

ı rek ... işte o zaman tizim olan 
bir edebiyat yaratabiliriz. Gör
düğümüzü temiz vermekle .. 

- Mill1 edebiyat mı v>rdır 

Salilı Zekinin ceı•aplarını ~ 
okuyana:: ~ 

111ıııtuotuıuuııt1101UIJUllllllllUIUllllllW' '1111 '''''' '• IJM::; 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 
yayan 
tanıtanın 

dır. 

Dar Ağacı 
demir kolu çekiyordu. iki gar
diyan daha yardımına koştu• 
lar. Onlar da beraber kolu 
çektiler, çektiler. Nafile! Tah· 
ta kapak yine açılmadı. 

Altı dakika üç adam uğraş· 
tılar, uğraştılar, tahta İ<apağ'ın 
makanizmasını bir türlü oyna. 
tamadılar. Altı müthiş dakika 
geçti. Bu müddet zarfında 
Conzi hiç kıpırdamakoızın, ö
lümle karşı karşıya heykel gibi 
bekliyordu. 

Uğraştı, uğraştı. Tahta ka
pak bu sefer müşkülatla gıcır· 
daya gıcırdaya açılmiya baş· 
ladı. müşkilatla da olsa yine 
açılıyordu yal 

Her ne o:ursa olsun, bu 
maskeli adamın hali büyük bir 
sükünet ve soğ'ukkanlılık ifade 
ediyordu. Con Li titremiyor, 
boyundan bir milimetresi ek
silmiyordu. Korku, nefeslerinin 
intizamına bile dok unamamıştı. 

Ah, işte ölüm odasından u. 
zaklaşıyor. Mahkümu hapisa. 
nenin konuşma odalarından 

birine götürdüler. Orada hiç 
olmazsa çekiç darbelerini ve 
hapisane müdürünün <"ellada 
kısık sesle \'e hiddetle bağ'rış· 
!arını, küfürlerini işitmezdi. 

delli tekrar göründü ve şikarına i 
saldıran kartal gibi Con Li'nin 
üzerine saldırdı. Mahkumu 
yakaladı, sürükledi, tekrar 
ölüm odasına soktu. Tekrar 
başına kara külahı geçirdi. 
Murabba çizgının ortasına 
şiddetle itti. ilmeği boynuna 
geçirdi ve kara manh elaya 
koştu. 

Nihayette altı sandalyede 
••bitler oturmuşlardı. Sağdaki 
dıvarda, demiryollarında görü
len işaret kolları gibi siyah 
bir demir kol vardı. 

Con Li ve papas idam oda· 
sının kapısına geldikleri za. 
man celladı beklemek için bir 
saniye durdular. Ce:ıat hemen 
arkalarında idi. 

iri kırmızı ellerile mahkümu 
kollarından yakaladı ve tebe
şirle işaretli murabbaın orta· 
sına doğru sürükledi. 

Con l,.i artık gülümsemi. 
yordu. Fakat yine her zaman
ki gibi kendisine hakimdi. 

Gözlerini başının ucunda 
sallanan ipek bağlı ilmiğine 
kaldırdı. 

Berri uzun müddet bu nevi 
temaşaya müsade eden 

Yazan : Lul Delapre 
adamlardau değildir. Ani bir 
hareketle Con Ll 'nin başına 
siyah kül.ihı geçirdi ve yağlı 
ilmiği de hemen arkasından 

boiouna •• 
Bir saniye beklemedi. Tahta 

kapağı açacak olan siyah de
mir kola doğ'ru koştu ve bü
tün kuuvetile çektı. 

Fakat. .• Mahkümun hAla tebe· 
şir murabbam ortasında duru. 
7ordıı. Ôyle beklenildiği gibi 
boşluğa sallanıp geçmiş değildt 

Tahta kapak açılmamıştı. 
O sabah ölmesi lazımgelen 
adamı içeriye alacak olan kara 
kuyu açılmamıştı • Mahkümu 
istemiyordu. Bııgün onun da 
keyfi yerinde değ'ildi. Bu ge· 
len genç mahkllmu öldürmek 
islemiyordu. 

Cellit ıasırdı. Mutemadiyen 

Saat 8.07. 
Hapishane müdürü boğ'uk bir 

sesle cellad Berri'ye bu kor· 
kunç işkenceye nehayet ver. 
mesini emretti. Maıızara haki· 
kalen tahammül edilir şey de· 
ğildi. 

O zaman cellad kocaman 
clile tekrar Con Li'1i omuzla
rından tuttu ve idam odasının 
sol tarafına doğru götürerek 
orada mahkümu bir gardiya• 
nın nezaretine tevdi elli ve 
heman tekrar meş'um kare 
manivelasına koştu. 

Bu manivelilya ne olmuştu 
bugün? 

Cellat mekanizmanın ıyı 
işlemesi için kendi şansını bir 
kere daha denemek maksadile 
kara manivelaya birkaç çekiç 
darbesi indirdi. Bu o kadar 
müstacel iş ıçın ne kadar 
gayret sarfettisede aradan 
dört dakika geçti. 

Saat 8,11 
Con Li'yi bu seferde yaka· 

sından yakalıp tebeşirle çizil· 

miş murabbaın ortasına bir 
daha getirdiler. Mahküm yine 
o eski heyu lal Ye dimdik ha
lile ipin altında durdu. 

Acaba hala hayata itimadı 
v11r mı? Acaba başına geçiri. 
len siyah külahın altında genç 
yüzü yeniden gülümsüyor mu? 
Rüyasının tahakkuk etmeğe 
başladığ'ını gördükten sonra 
artık bu hakikatin kendisini 
inkıir etmiyeceıtine inanıyor 
mu? Bir insanın deli olmadan 

ipin halkası tekrar geçirildi ' 
ve cellat bu seftr tam 
bir emniyetle kara kolu 
tekrar çekti. Evet, demin 
işliyen kara manivelayı kof. 
!arının bütün kuvvetile niha. 
yetine kadar çekti. Öyle kuv. 
vetle çekiyordu ki, adeta 
Kamburu çıkmıştı. Kara ma· 
nh·ela>·a bir sanletle daha ya• 
pıştı. Alnındaki damarlar şiş· 

mişti. iki gardıyan, arkasın· 
dan bir gardiyan daha yardi· 
mına koştular. Onlar da ba· 
zularının bütün kon-elini ila. 
ve ettiler. Na!ilel 

Tahta kapak bir türlü açıl· 
mı yordu. 

Hapisane müdürü ehle emir 
verdi. CQn Li'yi götürdüler. 

Karşısında ölümün bile aciz 
göründüğü bir muhtazar adam 
için hapishane kilisesinin ma
tem çanları ne zamana kadar 
devam edecek? 

• 
Mahkümun başındaki külahı 

çekip çıkardıhr. Con Li bir 
daha ışığ'ı göremiyecegi sanılan 
gözlerini bu tanımadığı odaya 
gardiyanların balmumuna dün· 
müş suratlarına hayretle kal
dırdı. 

Papas Pitkins yanıbaşına o· 
turdu rn elinden tuttu. Bu da· 
kika ana yapa hileceğ'i yegane 
yardım budur. Dudakları dai· 
rna dua okuyor gibi oynuyor. 
Fakat hiçbir •es çıkmıyor, bir 
fısıltı bile 1 

Çok geçmedi. Cellat kanter 
içinde, kıpkırmızı, as~bi, hid. 

Demin Con Li orada değil. 
ken, bu manivela mükemmelen 
işlemiş \"e tabla kapak celili· 
dın memnun göıleri önünde 
iki defa kolayca açılmıştı. Ar. 
Lık bu sefer de açılmamasına 
ve mahkümun boşluğa salla
narak hükmün infaz edilme· 
mesine bir sebep yoktu. 

Celad manivelayı çekti, çekti. 
Fakat tahta kapak bu sefer 

de açılmadı. 
Hapishane müdürü oturduğ'u 

sandalyasının üzerinde bayıldı. 
Muıı.vini kendisine birkaç ~öz 
söylemek istedi. Söyliyemedi. 
Orada bulunanların hepsi de 
hükmün infazını durdurmak 
istiyorlardı. 

[Bilmedi/ 

! 
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• Hülk~y~ • 
Bana - Deli - Dediler 

[Dünkü sayıdan devam] 

Atina stadında 

Balkan oyunlarının 
başladığı ·gün .. 

Seksen bin kişi~ hazır bulun-1 
duğu merasime ait ilk tafsilat 

Atına, 28 {Açık Söz) - Ye· dincı Balkan oyunlarının açıl· 
dinci Balkan oyunları dün dığı sevinçli haberini size Ati-
buradaki Panatinaikos sla. nadan getiriyorum.,, ibaresi ya 
dında saat 15,30 da merasimle zılı idi. 
açıldı. Stadyum baştanbaşa Burada E!alkan grupları bay· 
dolu idi. Seyircilerin seksen raktar:arı ~t.ıdyumun mihrabı 
bini bulduğu tahmin edilmek- önüne to,>landılar. Bir Yunan 
tedir. atleti tarafından atleıizm ye· 

Başvekil Metaksas, bütün mini söylendi. Bayraktarlar 
vekiller, Balkan devletleri el· yerlerine dönünce bütün grup-
çileri ve elçilik erkanı, Alman· !ara mensup atlet'er gelip yi· 
ya propaganda nazırı G?bels, ne bir geçit yaptılar. 
siyasi ve asker! yuksek Bundan sonra birinci günün 
şahsiyetler ile Atina ve oyunlarına başlandı. Binlerce 
Pire sosyetesinin tanınmış si· ahali stadyumun dışarısında 
malan stadyumda hazırdılar. toplar.mış, heyecanla mega· 

Oyunların başlıyacağı 150 fonların verdikleri neticeleri 
borazanın birden borazan çal· beklemekte idiler. 
masilP. haber verilmesi üzerine 

Birinci gılnün neiice/,.ri 

Acı bir tesadüf oldu. Ka
rım, genç subayın kolları ara• 
sında salondan taraçaya çıkan 
kapıdan geçti. 

Birden, müphem bir korku 
tes iri altında titredim ve dansı 
bırakarak yukarı kata fırlad:m. 
Odamın penceresinden karımın 
çıktığı balkon görünürdü. 

Pencereden aşağı sarktığım. 
da karımın, genç subayın kol. 
!arı arasında, dudakları dudak· 
ları~da gördüm. Yıldızlar birer 
şerapnel taneleri gibi beynimin 
içine doldu. Kudurucu bir his 
tesiri altında gözlerimi hemen 
oradan ayırdım. 

Misbah burada sustu. Göz· 
!erinden yaşlar dökülüyor, 
yüzündeki tekallııslardan kor· 
kuyorum. 

- işte bu tesir altında iken 
hemen kend mi topladım çün· 
kü onu çılgınca delice sevi· 
yordum. Onu bu vaziyetimle 
elimden kaçıracağım zann'le 
aşağı indim. Davetliler çekil· 
diler. Ben de el değmemiş bir 
bakire niyetile karımın kolları 
arasına girdim. Karım diyo· 
rum hayır Ertuğrul bana kol· 
!arını açan sevgi idi ... 

• •• 
birinci efzon nümune alayı 100 metre • Frankudis Yu-
lıayraktarları ellerinde bütün S k y A mazdım. Annem karım o gu··n nan 11, a elariu unan, es 
Yunan atletizm teşekkülleri· k ··k b' 1 

Artık o memlekette dura· 

nin fliimaları oldu"u halde Romanya, Balkan rekoru Fran- kalkacak üçu ır vapura 

Sladyomun Sahasın"'ı kapladı- 'kudis 10,6,10(800) metre·Yogar- dönüyoruz. Hava sert da'ga-
k 1 Y 1 58 3/10 K k lar yavaş ya va, kabarıyor, 

ıar. Ali.na belediyesı· fı'la"rmoni· opu os unan • • orse b 
karımın yanında içimde itmi· 

ği Atina muhafızlığı ve birinci Yugoslav 2,2, lO, Lapusan Ro· yen bir hisle duruyorum. Bir. 
kolordu muzikalan bunlara manya, galip Türk Balkan re- den köpeştede o akşam karı· 
refakat ediyordu. koru Yorgako Kopulosl,58.8 '10 mı saran bir subayın hayalıle 

Arkalarından Balkan grup- 10,000 METRE - Kryakİ· k3rşılaştım. Anladım ki o, bir 
lan bayraktarları, onları da dis Yunan 33.5 10, Kri•ten Ro. ecnebi rıhtımda inecekmiş. Ku· 
grupların atletleri takip ettiler. manya 33,40, Varçakiş Yunan. duruyorum. Beynimde bir he· 
Gruplar alfabe sırasile başta Maksud Türk, Balkan rekoru yela, patlayış vardı. Dalgalar 
Bulgarlar sıra ile Yugoslavya, Kiryakiclis 33,49. gittikçe kuduruyor infialim on. 
Romanya, Tı1rkiye ve en son· 110 MFTRE MANIALI _ farın köpük !erile adeta kuduz. 
da Yunan grupu geçti. Her Mantibs Yunan 15,5 lO, Bu- !aşıyordu. Acı sert bir fırtıtına 
grup geçerken milli marşı S . vapurumuzu dalgadan dalga. 
çalınıyor du. Bu geçitte Tiırk ratoviç Yugoslav 16,1 5, ,kı· 
g rupu pek hararetli bir su- ados Yunan, Faik Türk Bal. ya çarpıyor, te hl ke gittikçe 

k k •1 l.k 14 8 10 büyürken, vapurumuz acı acı rette al k ışlandı. St•dyumun an re ·oru" an ı as , . . 
ki vaşa Türk seslerıle çınladı. YÜKSEK ATLAMA _ Pon· haykırıyordu. Ne oldu bil-
' ' mem. Bir koşuşma batıyo-

Gcçit bittikten sonra Yunan dazis Yunan 1,85, Pulat Türk k E 
· R ı ruz diye hay · ırmalar, l· federasyonu reısi inopu os at• l ,80, Mor Yugoslav, Balkan 

ldizm h akk ında kısa bir nutuk rafı çınlattı. Vapur yavaş 
rekoru Papanikolau l,89. yavaş su seviyesine iniyor, 

soyledi. Bunun üzerine maarif Gu·· LLE ATMA _ Kovace. 1 d il 
vekili Yorgakopulos Balkan herkes simit ere, san a ara 
oyunlarının açıldıırını ilan etti. viç Yugoslav 13-14, Stefanakis yapışmı' kendini denize koyu-
Boarzan ile Likavidos tepesin- Yunan, irfan Türk, Veysi Türk veriyordu. Biz de kendimizi 
den atılan toplar tu açılışı se· Balkan rekoru Kovaçeviç 14,43 suda bulduk. Bu anda: 
Janılarken stadyum direklerine Birinci gılnıln dereceleri: - lpolita, lpolital .. 
beş Balkan dedeli bayrakları Yunan 41, Yugoslavya 22, Diye haykıran bir ses. Dön. 
çekiliyordu. Türkiye 12, Romanya 12, Bul- düm o, subaydı. Karım da 

- Corci yo, Corci yo, 
Diye haykırıyordu. Bize yak. 

!aşan subayını hangi tesirle 
bilmem, gırtlağına yapıştım, 
parmaklarım boğazına geçti. 
Bütün kuvvetimle sıktım. Göz· 
!eri dışarıya fırladı. Yanına 
yaklaşan karım haykırıyordu. 
Corciyonun, ölü kafasını karı· 
mın, canavar kafasına çarptım 
onun alnından sızan ince kan. 
!ara bakmadan annemin yanı
na koştum. O, yokladığı bir 
kolun parçasında çırpınıyordu. 

Bitkin bir halde ufuklar ağ. 
rırken kumsal bir sahilde bir 
ağacın altına çıktık. Annem 
manasız manasız inilderken 
ağacın üstünde, gündüzün gel· 
diğini eşine haber veren bır , 
baykuş acı acı haykırdı. An. 
nem. 

- Oğlum ezrail bekcislni 
gönderdi. Şimdi oda gelıyor 
uzat yanağını öpeyim. dedı. 

Annemin üzerine eğildiğinde 
onun souk dudakları alnıma 
değdi fakat şapırdamadı. 

Durdu. Yüzüne korkarak 
bakıyorum, Şakakları şi~miş, 

yüzü korkunçtu, örpertid le· 
kail uslar il~ dolmuştu. Gözle· 
rini yüzü ne çevirip baktı ve: 

- Kork ıyorsun değilmi Er-
tuğrui. işte benim yüzümün bu 1 
halıni gör. nler bana deli de· 
diler. Artık bana birşey sorma .. 

• •• 
Ay, gittikçe alçalıyor, denizi 

dolduran sandallar çoktan git
mişler. 

- Artık geç oldu kalkalım 1 

dedi. 
O, sendelliyerek kalktı. Bende 

onu takip ederken gazinonun 
radyosunda bir tango sesi 
yükseliyordu. 1 

BJmiyorum ne vakit, bu ses. 
de maziden ölü hatıralar diril· 
mişler şimdi birer hayalet gi· 
bi gözlerimin önünde uçuşıı· 
yorlar. 

Bu tangoyu, bundan çok za· 
man evvel bır defa daha din
lemiştim. Şimdi onu bir dans 
havası değil, belki karanlık 
bir gecede dağılan saçlarını 

elleri arasına almış, hıçkırık
larını be•leleycn bir besteka
rın acı ağlayışlar ve isyaı:ları 
diye dınhyorum. 1-"akal şimdi 

o, a~layan ben, o, isyankar be· \ 
nim ipolila .. 

Bu sesler biterken bırbıri• 

mizden ayrılıp karanl.klara 
aldık... Kemal Günkut Ayni dakikada yabancı al· garislan 3 dür. ona: 

Jetler tarahndan uçurulan yüz- Geçen sene birinci günanı .. 1111111111111•1111ııu11•1111ımu•11111111111111111111111uuumuınu•m""'"""111'111'1ıııı•""'"ıu111111111111111ıı1111111111111111• 
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TRİESTİNO ı '. 

l • IJ lstanbul Belediyesi ilanıa±I 
Karaağaç müessesatı işçileri için lazım olan 275 çift 

çizme açık eksiltmeye konmuştur. Bu çizmelerin hepsine 

2183 lira 50 kuruş fiat tahmin olunmuş'. ur. Çizmenin 
Merano 

Perş. 1 blrincitef., saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 

1 

Assirla 
Perş. 1 birinciteş. saat 1? 

1 
Kavala, Selanik, Golos, Pı

re, Patras, Ayasaranda, Brin· 
disi, Ankona, Venedik, Tri-

' este 

CELIO 
Cuma 2 birinciteş., saat 9 , 

Galata rıhtı mm dan 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Campidoglio 
Çarf. 7 birinciteş .. saat 16 
Burgaz, Varna, Köstence, 

' Sulina, Kalas, lbrail 

1 Clllcia 
Çarş. 7 birinciteş., saat 17 

1 Pire, Napoli, Marsilya, 
Genova 

ise o 
Perş. 8 birinciteş., saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Novorosisk. Batum, Trab. 
zon, Samsun, Varna, Burgaz 

QUIRINALE 

1 

Cuma 9 birinciteş., saat 9 ı 
Galata rıhtımından 

Pire, Brindisi, Venedik, 
Trieste 

Albano . 

1 nümunesi ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü-

lür. İstekli olanlar 2490 No. lı kanunda yazılı ve;ika 

ve 164 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile be. 

raber 5·10.936 Pazartesi günü saat 14 de daimi encÜ· 

mende bulunmalıdır. (1344) 

• .. . 
Belediye zabıtası talimatnamesinin III inci maddesine 

atideki fıkranın ilave edildiği m.n olunur. 

1 
Tek beygirli yaylı arabaları 300-400 

Çift c c « 600·750 

1 kiloya kadar yük taşıyabilirler. •B• •1715• 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
Cinci Mlktar- ve 

ö'.çüıu 

Muvakkat Münakasa ııün 

ve ıaati 

Tahmin be

deli • 

L'ra Ku. 

1osoo o~ 

temi o atı 

Lira Ku. 

810 00 Sabun 30~Cl kilo 15 · ıo . 936 
Perşembe 11 

15/10/936 
Perşembe 16 

Yukarda cioı ve mıktarları ile tahmin bedelleri ve muvak· 

kat teminatları yazılı olaa iki kalem erzak h'zalarında röste

rilen ııün ve ıaatlerde kapalı zarf uauliyle alınacaktır. 

• Zeytinyo~ı 2l000 kilo 11200 00 840 00 

Bunlara aid şartoımr-, Komiıyoadao her gün parasız veri

lir. isteklilerin 2490 oayılı kanunda yazılı nsikalarla teklifi 

havi kapalı zarla belli gün ve ıaatlerden birer oaat evyelioe 

kadar Kasımpaıada bulunan Komiıyon Başkanlığına vermeleri, 

Cumart.10 birincitef., saat 17 
Selanik, Midilli, lzmir, Pire, ı 
Patras, Brindisi, Venedik, 

Trieste 1 

"1691,, 

__ ıs_ıa_n_b_uı_H_ar_ic_i _A_s_k_e_r_i _K_ı ı_aa_ıı_lla_· n_ıa_r_ı _I 
Meran o 

Pazart. 12 birinciteş., saatl2 
lzmir, Selanik, Pire, Patras, 
Napoli, Marsil~ Genova 

Caldea 
Çarş. 14 birinciteş., saat 17 
Burgaz, Varna, Köslence, 

Sulina, Kalas, lbrail, 

Praga .' 

Diyarıbekirde yaptırılacak yapılar kapalı zarfla eksiltmeye 

1 konulmuştur. Keşif bedeli 325501 lira 97 kuruştur. ilk teminat 

parası 16770 lira 10 kuru~tur. ihalesi 7 birinciteşrin 936 çar-

Perş. 15 birinciteş., saat 17 i 

Burgaz, Varna, Köslence 1 ______ , 

şamba günü saat 15 tedir. Şartname plan ve keşifnamesini 

almak istiyenler 16 lira 28 kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti 

~atınalma komisyonundan alırlar. Eks.ltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen ve Bayındırlık 

Bakanlığından alınması icap eden fenn! ehliyetname ile şartna. 

mede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan vesaikle 

birlikte teklif ve teminat mektuplarını ihale saatinden en geç 
bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti satınalma ko-

1 Abbazla : !misyonuna yermeleri. (311) {i432) 
il Perş. 15 birincitPş., saat 17 

Kavala, Selanik, Golos, 
Pire,~ Patras, Ayasaranda, 
Brindis;, Ankona, Venedik, 

Trieste 

CELIO 
Cuma 16 birinciteş., saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

-CAMPIDOGLIO 
Çarş. 21 biriociteş., saat 17 
Pire, Napoli, Marsilya, 

Genova 

Aventlno 

Muhtelif cins ebadıncıaki 

• •• 
çelikler kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. Tahmin edilen bebeli 38640 lira olup ilk teminat 

parası 2898 liradır. ihalesi 16 ikinci teşrin 1936 pazartesi günü 

saat 15 dedir. Şartnamesi 194 kuruş mukabilinde M. M. V. Satın 

alma Komisyonundan alınabil i r. Şortname almak için ya bizzat 

veya bir vekil göndererek aldırılmalıdır. Muhabere ile şartname 

gönderilemez. Eksiltmeye gireceklerin eksiltme kanununun 2, 

3 üncü maddelerindeki belgelerle birlikte teminat ve teklif 

mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ankarada M. M. V. 

Satınalma Komisyonuna vermeleri. (338) {1641) 

• • • !erce güvercin stadyum üstün- dereceleri: 1 lıyan; harp hedeflerini tayin 
de uçuşuyorlardı. Güvercinle- Yunan 41, Yugoslavya 26, eden; başkomutana vazıfe ve· 'I lslanbul Levazım 
rin ayakla rına bağlı ufak Romanya 21, Türkiye 14, Bul- ren; harbi idare eden; s·yasel. A . r~· t 1 
kağıt parça lan üzerinde "ye- garistan 5 idi. tir. Hatarda; ordu, donanma mır ıgı Sa ına m~ 
=;;,~=====================,===o ve havanın; bu üç binanın Komisyonu lıAnları 

Harp akademisinde dayandıg-ı pl.itrormu hazırı.- -----

Çarş. 21 birnciteş., saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 

1 

Sulina, Kalas, lbrail 

, Bolsena 
Perş. 22 birinciteş., saat 17 

_. Burgaz, Varna, Köstence, 

Niğde garnizonunda bulunan kılaat hayvanları için 480000 

kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konu!muşlur. Tahmin edılen 

bedeli 19200 lira olup ilk teminatı 1440 liradır. Eksiltmesi 12 

birinciteşrin 936 pazartesi günü saat 15 de Niğde arttırma 

eksiltme komisyonunda yapılacaktır. istekliler teklif mektuplarını 

2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun olarak ihaleden bir 

saat evveJ:ne kadar komisyona vermiş bulunmalıdırlar. Şartna

mesi her gün Niğde· Ankara ve lstanbul ve Kay~eri komisyon· 
General Ali Fuadin 
söylediği nutuk 

(Dünkü sayıdan deuam) 
Kurn,ayı; kuvveti, kıt'adan 

alır. Onun için feragatli bir 
çalışma ile kıt'aya hizmet el· 
meli ve kıl'ayı çok sevmelidir. 

Kurmay, kendini göste rme
den: kıt'a, onun vazifesinin ehli 
olup olmadığını pek çaLuk 
aular. 

Fakat orduyu da {kül) den 
ayrı olarak düşünmemelidir. 

Kül; ordu, hava, donanma
nın heyeti umumiyesidir. M, ı:ı 
müdafaa bir { kül ) dür. Nasıl 
ordunun muhtelif sınıfları ara. 
sında beraber çalışma şart 
he; daha geniş manada, 
bu beraber çalışma, ordu, do
nanma, hava arasında gerek· 
lıdir. Ahenkli bir ha.,ıa elde 
etmek için, üçü biribirine uy· 
mal·; biribirini anlamalı ve 
özel menfaatleri bırakarak be
raber çalışmayı öğrenmelidir. 

Ayni çatı altında B. K. Ks. , 
Kara Harp Akademisi, Deniz 
Harp Akademisi, Yüksek Le
vazım Okulunu cemeden Harp 
Akademisi bu türlü çalışıyor. 
Bu camiayı Hava Harp Aka
demisi tamamlıyacaktır. 

Fakat ordu, donanma, hava 
da yine {münferit şey) dir. Da
ha büyiik kül, Türk milleti. 
dir. Ordu, donanma, hava; bü· 
yük külün bir kısmıdır. Türk 
m~lletine. hiz.m~t edebilmek için 
'furk Mılletını tanımalıdır. Mil· 
lelin hayatını; bütün varlık 
mecralarında, siyasette, iklı· 
satta, teknikte, kültürde anla
malı ve takip etmelidir. 

Kurmay su':ıay kendi esas 
mevzuu olan tabiyeden, sev
kulceyşlcn, sevk ve idareden, 
talim ve terbiyeden, teşkilat
tan başka milletin kuvvet kay. 
naklarının nereden olduğunu; 
her vatandaşın manevi ve 

maddi kuvvetinin nasıl topla
nabileceğini bılmelidir. Hele; 
ordu ile millet orasında hiç 
ayrılık olmamalıdır. 

Alman Başkomutanı Mare
şal Blomberg dcmiştır ki: 

• B.ir kurmay subay Büyük 
Harbın şu büyük tecrübesini 
bir an unutmamalıdır: Alman 
orduları dört yıl; parlJI: im· 
ha muharebP.leri; pırl~k mü
dafaa muharebeleri; parlak 
yarma muharebeleri yaptı. 
Başkalarının üç yılda zapte-
demedıkleri hendekleri üç 
günde aşlı. Fakat cephe 
ile vatan; ordu ile millet 
arasındaki manevi hendeği 
kaldırnıaıtı veyahud aşmağı 
bilmedı. Ve harbi kaybetti .• 

Kurmay subayın kültürü mü· 
tenevvi olmalıdır. Çünkü va. 
zifeoiz ulusal faaliyetl:rin he· 
men hepsine şamildir. Mesle· 
ğiniz güzel Vt çok cephelidir. 

Fakat bütün bunlar da (Za
fer)in esaslarını aydınlatmak 
iç~n .kAf.i ~eğil. Klavzeviç de
rr.ıştır kı: En doğru fikir ve 
telakkilerle en mükemmel bir 
kurmay ve en mükemmel bir 
ordu yine zafer temin etmez· 
eğer d§hi bir başkomutan ol: 
mazsa.,, 

Büyük Harpte Alman ordusu 
gibi. 

Burada Harp Akademisinin 
ve kurmayın sahası dışında 
bir mevzu.1 dokunuyorum. E
vet "deha, çalışmadır." Fakat 
{ çalışma) dan daha fazla bir 
şeydir de. 

F Jkat (sevkulceyşi deha) da 
harbin mes 'udane sevk ve ida
resine kafi gelmez; eğer bü
yük bir siyasi baş olmazsa. 

Zira harbe askerl : r karar 
vermez. Askerler harbi yapar. 

Harbe karar veren; harp 
için en müsait şartları hazır· 

yan da siyasettir. 1 Kuleli 
Büyük Harple merkezi devlet· 

!erin durumu bu hakikatin 

Askeri Lisesinde 

menfi misalidir. 
işte arkadaşlar, kül budur. 

Külün cüzü'leri bunlardır. 
Türk istiklal harbi bu haki. 

katlerin muazzam örneğidir. 
Tarihi coğrafya değil adam 

yapar. Tarihın seyrindeki a. 
miller yalnız coğrafya, circonı· 
tance, tesadüf, hadisat gibi 
şuursuz amiller !!eğildir. Yalnız 
ır:C ta değildir. Daha kat'l te. 
siri (adamlar) yapmıştır. HaJ. 
!er ve şartlar, dehanın inkişaf 
edeceği muhiti yaratırlar. Fa
kat hadiseleri idare ve onlara 
hükmeden dAhilerdir. Ve mil
letlerin kadir ve şerefi büyük 
arlamlariyle ölçülür. 

Türk milleti, mukadderat, 
onu yere serdiği zaman ken· 
disini kurtaracak Atatürk 
gibi bir cvlAdını, ihtiyat ola· 
rak, kalbinde saklamıştı. 

istiklal harbi mucize değil. 
dir. Mucize Atatürk'tür. Mucize 
tarihinin dönüm noktasında; 
Türk Milletinin, Atalürk'ü bu. 
luşudur. 

Atatürk'ten başka bir adam 
hatta belki Timur, hatta belki 
Cengiz Han, hatta belki Attila 
istiklal mücadelesini başara
mazdı. 

Atatürk Büyük Harbin galip
lerine karşı açtığı istiklal 
savaşını idari, siyasi ve sev• 
kulceyşi dehasile başararak 
ve görülmemiş zafer kazana
rak kurduğu haysiyetli devleti 
mütemadiyen yükseltiyor ve 
yalancı mevzuları kaldırarak, 
manevi zincirleri kırarak Türk 
milletini en ahrarane terakki· 
lerle, büyük istikbale götürü. 
yor. 

Başı ilahlara değen Atatürk 
bize en yakındır: Erkanıharp 
idi ve bizim Ulu Başbuğumuz· 
dur. 

(56) Genç subay deniz, ka
ra, hava kurmay stajına ayrı
lırken; kalblcrimizi, vıcdanları
mızı, ideallerimizi sevgili Baş• 
buğumuza tevcih ediyoruz. 

mevcut olup takriben 3300 

kilo sikletinde olan bir adet 

hurda dizel motcru 30 Eylül 

936 Çarşamba günü saat 14de 

Tophanede Salınalm·ı komis

yonunda pazarlıkla satılacak. 

tır. Tahmin bedeli beher ki

losu iki buçuk kuruştı.r. Temı· 

na!ı 12 lira 37 kuruştur. Şart· 

names! komisyonda görülebi

lir. isteklilerin be!li saatte 

komisyona gelmeleri. (124) 

• •• 
{1279) 

Topçu atış okulu için 800 

liralık benzin 30 Eylül 936 

Çarşanba ııüoü saat 14,30 da 

Tophanede Satıoalma komis

yonunda pazarlıkla alınacak· 
tır. Tahmin bedeli beher kiloıu 
34 kuruıtur.llk Teminatı 60 lı· 
radır. Şartname ve evsafı ko

misyonda görülebilir. lıtekli

lerin belli saatte komiwyaoa 

relmeleri. "1658. 
• •• 

Dafterdarda bit numaralı 
Dikimevinde mevcut ve köb· 
neye ayrılan köhne kamyon, 
yaogın tulumbası, telefon, fo• 

tin ve oaire ki cem'an 55 ka· 

lem eşya 5 Birincitefrio 936 

Pezarteıi günil .. at 14,30 da 

Tophanede Satınalma komi .. 

yonuodo açık eksiltme ile sa• 

tılacaktır. Tahmin bedeli 134 

liradır. Teminatı 21 liradır. 

işbu eşyalar Diltimevinde gÖ• 

rülebilir. İJteklilerio belli saat· 

le komiıyona gelmeleri. 
"130. "1428,, 

Odesa, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgaz 

QUIRINALE 
Cuma. 23 bitinciteı, saat9 

Galata rıhtımından 
P:re, Brindisi,Venedik, Trieste 

ise o 
Cumart. 24birinciteş. ıaat 17 

Seliinik, Midilli, lzmir, Pire, 
Patras, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Praga 
Pazart.26bir neite9., saat ·12 
lzmir, Selanik, Pire, Patras, 

Napoli, Marsilya, Genova 

Asslria 
Çarş. 28 birincitef, ıaat 1 7 
Burgaz, Varna, Köstence, 

Sulina, Kalas, lbrail 

Sillcla 
[; Perş. 29 hirinciteş .. saat 17 
" Burgaz, Yama, Köstence 

-Caldea 
Pert- 29 birincitef. Saat 17 
Kavala, Selanik, Golos, Pire, 
Patras, Ayasaranda, Brindisi, , 
Ankona, Vededik, Trieste 

CELIO 
Cuma 30 birinciteş., saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Mezkür vapurlar mahalli 1 

maksutlarının başlıcası için 
ltalya'da Kara ve Deniz 

servislerile telaki ederler. 
Tadilat veya teahhürattan 

Kumpanya hiçbir •uretle 
mes'ul tutulamaz. 

Faz.la malOmat almak için 
Galatada Merke~ Rıhtım ha- 1 
nında uLloyd Trleıtino" Umu

mi Acenlahğına (Tel. 4~877·8·9) 
ve Beyoğlunda Galatasaray 

1 
civa-rınd:ı Yolcu Dairesine (Tel. 
44686) müracaat olunur. 

-

larında görülebilir ve parasız alınabilir. "344,, "1702,, 
~ 

•• 
Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için kapalı 

zarfla münakasaya konulan 392 ton una verilen fiat pahalı gö

rüldüğünden pazarlıkla alınacaktır. Şartnamesi 255 kuruş mu· 

kabilinde Mani.ada Askeri Satınalma komisyonundan alınabilir. 

ihalesi 14 Birinciteşrin 936 Çarşamba günü saat 11 de Manisa-

! da Askeri Satınalma komisyonunda yapı !acaktır. lik teminatı 
: 3798 l i radır. Beher kilosunun muhammen bedel i 13 kuruştur. 

istekliler ticaret oda.,nda mukayyet olduklarına dair vesika ve 

ilk teminatlarile birlikte belli giin ve saatte Mani~ada Askeri 

Satınalma komisyonuna müracaat etsinler. 

• 
"346,, 
• 

"1704. 

• * 
14 Yeraltı benzin tankının yeniden pazarlıkla eksiltmeye 

konduğu. Tahmin edilen bedeli 144956 Lira 76 kuruş olup ilk 
teminat parası 8497 lira 80 kuruştur. ihalesi 6- Birinciteşrin-936 

Sa!ı günü saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin şartnamesini 

750 kuruş mukabilinde M. M. V. Satınalma Komisyonundan 

alabilirler. Ekıiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık Bakanlığından fenni 

ehliyelnameleriyle birlikte idari şartnamede yazılı ve behemhal 

verilmesi mecburi olan vesikalarla teminat ve teklif mektup

larını ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Ankarada 

M. M. V. Satınalma Komisyonuna vermeleri. {352) (1710) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye MUtehassısı 

Pazardan başka günlerde (2 
den 6) ya kadar lstanbul Di
vany>ılu { 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 Kaudilli 38 
Beylerbeyi 48 

r Abone ŞarUarı 

TÜRKiYE iÇiN 
ı Senelik l 200 Kr. 
6 Aylık 600 " 
3 n 325 ,. 
1 n 125 ,. 

HARiÇ iÇİN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 " 
3 " 70J .. 
l 

" 

J 

NurU:oımantye, Şeref 5ok.afı 

L Tlil.EFONı 208l7 .J 



8 -AÇIK SÖZ 29 EylQI 

HA K ·U V VE r · ŞUR :UBU 
Zatı umumi, kansızlık ve kemik hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. Çocuklar, Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta 

istimal edebilirler. Hasan Deposu : lstanbul, Ankara, Beyoğlu • .... , .. ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ 

ADEMi iKTiDAR 

ile derhal geçer. Erken ihtiyarlıyanlara 
gençlik, yorgun vücudlere dinçlik verir. 

Yalnız ismine dikkat ediniz. 

BASURA ÇARE 

E 
dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. 
Kanı, ajl'rıyı derhal keser. Bütün 

dünyada tanınmış bir ilaçtır. 

Nişantaşında 

ÇARPINTIYA 

birebirdir. Bütün sinir nöbetlerine, 
teessürle bayılanlara hayat verir. 
Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

1 Eski " F eyziye ,, S 1 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir 

TERl KOKUYU 

derhal keser. Vücuda zarar vermez, 
elbise ve çoraplarınızı çürümekten 1 
kurtarır. Eczanelerde 40 kuruştur. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
Ô jl' 1 eden sonra Beyojl'lu 

Ajl'acami karşısında No. 313 
Tel. 43586 

Ana, İlk, Orta ve Lise kısımları vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için 

caat edilebilir. İstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 

.. , ___ _ 
Sultanahmed: Erkek san'at okulu satınalma 

Komisyonundan: 
Mikdarı T. B. Tut•rı ilk teminatı 

s.aıı Şekli _Yiyecetin ~ Kilosu K. s. L. K. L K. --- ---
Kaşırpeyairi 700 60 50 

)1005, so Beyaz peynir 1500 38 82 75 43 14 açık 

Keıme Ş<ker 5500 31, 35 1724, 25 129 32 14,30 açık 

Birinci N .. i Ekmek 46000 11, 25 - 5175 388 13 15 kapalı 

---
Okulun Mayıs 937 sonuna kadar yukarda ıazılı dört kalem yiyeceti 30·9-936 ıllnll ekıiltmeye konula· 

caktır. 

Eksiltme Cajaloj!lunda yükıek mektepler Muhesebecilijl'i binuında yapılacaktır, Ekıiltmeye ıirccekler 
2490 No. lu kanunun emrettiti ,artları haiz olmaları vo gerejl'en belg>lerl taşımaları n Ticaret odasının 
936 yılı kitıdını, Ticarethane namJoa gelecekler Noterlikdeo tasdikli Vekiletname ıetirmeleri ye teminat• 
larını v•ktinde yatırmaları. 

eden üzücü meselenın 
halli için yeglne 
çare •. • ••. 

)İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

l•t•abul L•yli Tıp l•lebd Yurdu Talebeai için mncut ,artnamHindeki 
eyaafa ııöre 150 adet Battaniye açık ekıiltme ıuretlle aatınalınac•ktır. 

1-Ekoiltme: Catalotlu; lstanbul Sıhhat ve içtimai Muuenet Müdürlü~ü 

binasındaki Komiıyoada 14/10/936 Çarıanl:a ıünü 11at 14,30da yapılacaktır. 

2 - Muhammen Fiat: Bir adet Battaniyenin fiatı 11 liu 25 kuruıtur. 

3 - Muvakkat teminat: 126 lira 56 kuruştur. 

4 - istekliler 4artnameyi Çenberlitaş civarında Fuatpaşa Türbesi 
karıı11tıda Leyi! Tıp talebe yurdundın parasız olarak alabilirler. 

5 - f,teklilerin Cari seneye aid Ticıret Odası vesikası ve bu işe 

yeter muvakkat teminat makbuz nya Banka mekluplarile birlikte nk
lndeo evvel Komisyona gelmeleri. "l 572,, 

Kapalı ek•iltmeye İftirak edecekler teminat makbuzları ve bank mektuplarını uıulü dairHinde belli 
saatten bir ıaat evvel komiıynn Reisine maki.uz mukabilinde vermeleri ve şartnameyi görmek isteyenler 
mektebe va istekliler söıü geçen Mubasebecillte ekıiltme günü başvurmaları ilin olunur. (1269) 

. 
Istanbul Defterdarlığından: ADEMİ İKTİDAR 

Muh<1mmen 
Değer 

Lira Kurut 

Fener : Katip l\Ius!i'ıhittin mahaJlesi;Çorbacı çeşme• 
si •okağı eski yeni 5 sayılı evin yarı payı 600 00 

Fener: Katip :.Iuslahittin :nahallesi Çorbacı çeşme 

sokağı eski 7 sayılı arsanın yarı payı 35 50 
lfrybeliadada: llıiseyin Rahmi 5,ıkağı yeni 3 sayılı e\'İn 

'C'sküdar 

Yedi kule 

Yen iköy 

Heybeliada 

Heybeli ada 

Balat: 

Yeniköy: 

Büyükada: 

Büyükada: 

Büyük ada: 

Aksaray: 

ta ınamı 400 00 
SeU.msız Yangın Bağı sokağı eski :J2 yeni 
30saytlı 82 metre ve 64 des ' ınetre murabbaı 

arsanın tamamı 82 64 
İmrahor İlyas Bey Hacı l\fanol sokağı eski 
23 yeni 25 Slyılı evin 1/ 3 payı 266 67 
Ayanikob tnalıallesi Keresteci sokağı yeni 
12 say ılı evin enkazı 15 00 
işkıizar sokağı eski 32·34 sayılı 19 metre 
ve 50 des:metre murabbaı arsanın 3001384 
payı. 195 32 
Han sokağında eski 12 sayılı 192 metre 
49 desimetre murabbaı arsanın tamamı 135 00 
Kar•baş mahallesi Balat caddesi yeni 84· 
86 sayılı evin 1/5 payt. 600 00 
Panaiya mahallesi köyb·. şı arka sokağı 

eski 36 yeni 40 sayılı arsanın 20 bisse 
itıba r ile 9 hissesinin 40 sehim tertibile 
17 sehmi. 33 56 
Kıran fil mahallesi Karanfil caddesi eski, 
yeni 12 sayılı 557 metre murabbaı arsamn 
64196 !Jayı. 185 67 
Kıranfil mahallesi Karanfil sokağı eski 
yeni 29 sayılı 254 metre murabbaı arsa· 
nııı tamamı. 

Karanfil mahallesi 
4·8 yeni 18 sayılı 

Nizam caddesi eski 
bahçeli ki'ığir evin 

127 00 

lam mı. 1200 00 
Kat;pkasım mahallesi Knmsal sokağı eski 
156 yeni 159 s ıyılı 49 metre murabbaı 
arsanın tauıımı. 98 00 

Aksaray: Katipkasım mahallesi Kıımsal sokağı eski 
178 yeni 137 sayılı 41 metre murabbaı 
ars~nın tamamı. 82 00 

Çengelköy: H~san pış~ sedi sokağında eski yeni 1 
sayılı arsanin tamamı. 127 57 

Edisnekapı: Avcıbey mahallesi Türbe sokıı~ı eski ye. 
ni 31 sayılı arsqnın tamamı. 85 00 

J\yvansaray: Koca Mustafa j>aşa mahallesi çinarlı çeşme 
kurbinde fırın sokağı eski 8 sayılı arsanın 
tamamı. 60 00 

Eğrikapı: Avcıl:ıey mahallesi kutucu sokağı eski 11 
sayılı arsanın tamamı. 60 00 

Edirnekapı: Avcıbey mahallesi kutucu sokağı eski ve 
yeni 1 sayılı arsanın tamamı. 70 00 

Edirnekapı: Avcıbey mahalleei Türbe sokağı eski 22 
yeni 41 sayılı arsanın tamamı. €0 00 

Heybeliada: Yüksek sokağı eski 2 sayılı 63 metre 19 
• 

desimetre murabbaı arsanın tamamı. 20 46 

Yukarıda yazılı mallar 13-1().936 salı günü saat 14 de peşin 
para ve açık artırma ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili 
ve % beş faizli hazine tahvilleride kabul olunur. T ıliplerin % 
yedibııçuk pey akçelerini vakti muayyeninden ıvvel yatırarak 

deftetdarhk milli emlak müPürlüğünde müteşekkil satış kom:syo-
nuna müracaatlan. (F) (1692) 

ve BELGEVŞEKLİGİNE KARŞI 

Tabletleri - Her eczanede arayınız. Poıta Kutuıu 

-------

n 

BIRE~ 
1000 

İstanbul Asliye 3 üncü Hu• 
kuk mahkemesinden : Anl·ara 
cad l«sindc Sp?r İlmi Macmuası 
sahibi Tevfik tarafından lıazinei 
maliye aleyh :ne ikame olnnan 
35/1097 numaralı muarazanın 
men'i hakkındaki dava üzerine 
hazine tırafındaıı davacı muıııa• 
ileyh T evfik namına gönderilen 
davetiye varakası ikameıgi'ı.bının 
meçhul oldu ğ u beyan.le bila 
tebli (:" iade kılınmış ve ilanen 

TARLADIR 

' tebli ğ i tensip kılınarak mııbkenıc 
23- IO-!J:lö g ünü sa~t 13 50 a 
bı r~kılmıştır. Mezkür gün ve 
saatte binıt veya bil V<·kii.le gel· 
mcdip;i takdirde hakkında gıyap 
kararı ittihaz kılınacağı il•n 
olunnr. (935-1097) 

ANKARA 
Mekteplileri ne 

Kitap ve defterleri
nizi en iyi şeraitle Ma
arif vekaleti karşısında 
AKBA kitap evinden 
tedarik edebilirsiniz.İz
dihama mahal kalma
mak üzeı·e şimdiden 
kitaplarınızı alınız. Te
lefon 3377 

Ç A N T AL A R • E L D 1 V E N L E R ._. 
ve örümcek aı}ı lncell§lnde I ' 

, ,:r. _ ıı: • ; . .' 

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

---

Sultanahınet Üçüncü Sulh 
Hukuk mahkemesinden: Bedros 
Zeki tarafıııdan !stanbulda, An• 
kara caddesinde 81 numarada 
Reklauı Matbaasında J ozel 
Herskov :ç al ey hine açılan 

3611201 numaraya k:ıyıtlı bulu• 
nan kitı<p vesaire bedelinden 
alacağı olan 300 (üçyüz) lira• 
nın tahsili hakkındaki dava du· 
ruşmasında nıüddeaaleyhin ika· 
metgA.hının mechul bulunması 
hascbile ilanen yapılan tebligata 
rağmen 7-20·936 tarihin1c 

. ,_ 

.- -. -- / 
•." ,, ,.<. /o , 

- ,,, ,-"" 

mahkemeye gelmemiş gıyaP. 

kararı tebliğine ve muhakeme• 
nin 10·20-936 tarihine müsadif 
salı günü saat 16 ya talikine 
mahkemece karar verilmiş oldu. 
ğunjan beş gün zarfında itiraz 
edilmediği ve vevm ve vakti 
mezkı'.ırde mahkemeye gel• 
mediği takdirde gıyaben hü· 
hüküm ve karar verileceği. iU· 
nen teblii olunur. 

S•hlbl ve umumi nefrlyatı lda1'e eden 
yası itleri müdürü: Etem !sut BENiCE 

8111ldıtı yer Mıtb11l Eblinlyı 


