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Irak Hariciy Nazırı 
şehrimize geliyor • 

Irak Hariciye Nazırı Nuri Paşa 4 Teırinievvelde 

Cenevreden şehrimize ırelecek, burada kendisine apan

disitten ameliyat 1apılacaktır. Şehrimizde bir hafta kala• 

cak olan Nuri Paşanın Ankarayı da gitmesi muhtemeldir. 

' Eylul ' 30 
Çarşamba 

\.1936.I 

Mektup adresi: Caialo(lu, Şeref ıokak Telgraf adresi - lıtanbul: Açık Söz 

Suriyeli çeteler bizim, kanımızdan olup [Yeni kül~ür programı 
dilimizle k0İı'l:lşanl8rı katliam 1ı l!k tedrisat v milli bizim 

Et kemikten ' 
Ayrıl~!!'az ! 
- Ant<ı1.kya v• lsltendcrun için -

N ihayet suriye d~ kurtuldu. 
O da istiklaline b\ uştu. 

Şüphe yok ki uzun bir müca· , 
delenin, korkmıyaıı, yılmıı aı 
bir yurtseverlıgin haklı bir ne- , 
ticesi olan bu istik .al Suriye 
için şerefli bir neticedir. 
Zira Suriye olgun ve yetişkin 

bir millet oldiııtunu. senelerden
beri girişmiş olduıtu bu istik
IAl mücadelesile belli ve ispat 
etmiştır. 
Şu halde her şeyin ve is

tiklalin manasını bilen bir mil
let için hürriyet' ve istiklale 
kavuşmak elbette .çok gevinçli 
ve çok zevkli .bir hapisedir. 
Bu sebeple bugün: .Suriyeııin 
duymakta olduğır' .Jiıflli heye
can, coşkunluk ie taşkınlık 
haklıdir ve yerindedir. · Bi2 de; 
yüz yıllarca bırlikte yfşadığı· 
mız ve geçmişi tarihimiz için
de yazılı olan bu kardeş 

mi!letin sevincinden kendi
mize pay ayırıyoruz. Ve bu 
hareketimizde çok da sami
miyiz. Çünkü biz emperyalist 
hisli değiliz. Rejımimizin en 
karekteristik va.aflarından bi
risi de budur. fakat hakkımı
zın çiğnenmesine ve kaybol
masma da hiç bir zaman ta
hammülümüz yoktur. 

Kemalizmin çok açık, sami
mi bir ders, bir politika sis

Ca vit Oral 
Niğde say/avı 

( Devamı 2 inci sa/ada) 

. buflyede saglamlı-

1 . ile tehdit ediyorlar ğu~EK~!!!'!!!.~J.~~~"~"~~!. 
Türk bayrağına hakaret edildiğini 

eden haberler teeyyüt etmemiştir 
iddia 

Buna memnunuz, zira Türk bayrağına yapılacak 
bir hakaret hiçbir tarziye ile öd ene mez! 

[ DUn latanbuldan blrlblrloden ,tddetH birçok protf!•to te1rraf ve mek.· 
tupları •Idık. Bu.a.ları ht\Mr teeyyilt etmedttl lçl11 henllı; neşrctmlyoruz. ) 
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I E::~ at ıam. ~ 
•. .......... 

~ 
j 

(Antakya ,,. civarını dola· 
I~ şan arkadaıımız Kemal 1 s~cidden) 

~ Berut 25 

ı i istiklal bayra- ~ 
~ mının coşkun- ~ 
~ lukları içinde i 
il sarhoş olan muf· 1 
1 rft milliyetper- J 
~ ver S u r i y e 1 i ~ 
E gençler gayet ~ 
bilipervaz bir 
dille 1 sta n bu 1 
matbuatının ls-

l 

ı : kenderun hak
i kında ki neşriya- i • ....._ 

ı i tlna temas et- ~ 
! ~ m e k t e d i r 1 er. ~ 
;! !!n!~!' e bu •• -~ 
~ ları tahrik eden 
1 ErmenilerleÇer-
1 kesler, bilhas-

• 
t • • .. 

ı i sa Anta~ya~ın 
§muhtarıyetın- =· 1 den çekinen yüz~ '-------~-...ıı;::...:.-.:~::'! 

i ellilikler ve bu- i 
~ rada mülteci iti- § 
= A ~ 
~ lafçllar Antak- ~ 
1 yada Suriye mil- ~ 
11 ı i yetpe rverliği i 
1 dışında herhan- i 
: = 
~ Devamı 2 inci sayfada ~ 
111111111111111ıııu111111ı"'''''ınıııı11111111111u1ıııuı11111"11uıı 

Son Türk Abidesi 
Bu abide "Kırıkhan. kazas.nın Beylôn nalıiyesinde, Suri· 

yeyi 18 yıl inim inim inletenleri o topraklara sokmamak, Fran• 
sız/arın Berultan, Şamdan sızdırıp Fransa9a taşıdıkları 45 
milyon çil çil altını Suriye zenginlerinin kasalarında bırak· 

mak için kanlarını dökmüş olan 41 inci Türk fırka,,nın şe• 
hitleri namına dikilmiştir. 

[Abidenin üstünde rUrdO.tünüı: çelenkleri yerli Tllrkler m~hallt hil· 
kOmetin çıkar.:hiı zorluklara r.limen koymu,Iar ve Türk muallimeler 
bu yüzdıt1! a1.tedilmiılerdir.] 

Kan ve ateş içinde yüzen ispanya 
ı ~~~~~~~_..;:-....:.~~~_..;;_~~~~.....;;._~..;;.-

PROGRAMI iLE 828 ARASINDAKi FARK NEDiR? -
Yazanı Latif erenel 

ilk tedrisat programı pek 
yakında bütün muallimlere ve 
kültür mensuplarına daA'Jbla• 
caklır. 

HAçık Söz. bu mühim proı• 
ram üzerinde bir etüd yap. 
mıştır. Yeni ders senesi baş
larken 926 da 1apılmı~ olan 
eski program ile 936 progra
mı arasındaki hedef, gaye ve 
tarzı hareket farkını tebarüz 
ettirmek, bilhassa muallimle• 
rimiz ve çocuk velıleri için, 
kıymetli olacaktır, kanaatin• 
deyiz. 

926 programı • ilk mektebin 
maksat ve gayesini, "sadece 
genç nesli muhitine faal bir 
halde intibah ettirmek., diye 
izah etmekte idi. Yeni pro- 1 
gram ise bütün ilk tedrisat I t.l•eda ey 936 nın tatıl menlml,. 

müesseselerinin gayesinin, Hmil· lunmasını ve Türk devletinin 
li b~rliğin, milli bünyenin kuv- l muasır milletler arasında llyık 
vetlı ve saıtlam bir halde bu- ı ( Devamı 2 inci sa.11 /ada ) 
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/sviçreniıı ani bir Alman taarruzuna hedef olaLilmesi ilı

timalini düşünerek harekele geçen /sviçre Erk<inı harbiyesi 
• Avrupanın en kuvvetli kulağı., diye anılan büyük bir işitme 
cihazını Yungfrav dağına yerleş/İrm:ştir. Yukarıdaki re· 
sı'mde hu cihaz tertibatının bir ş~masrnl ve lsviçrenin bir ta· 
ra/mdakl hava müdafaasına ait fıarzırlı,ı görü11orsunuz. 

==---"" 
Fatih noteri mahkemede! 

'Toledodan sonra, Madrid şeh-N?ter:. :!3e.n memur değili!",, 
rinin kapılarında şiddetli bir ıstedı_~ımı yaparım,, dedı. 

muharebe beklenl·yor Daktilo ilekitibin\ Edebiyat anketi: 22 

Toledo, 29 (A. A.) - Havas 
ajansı muhabiri, ihtilalcilerin 
ilk müfrezelerinin şehre pazar 
günü saat 13 de girmiş olduk
larını tasrih etmektedir. Bu 
miifrczcler hemen şehrin mer. 
kezine doğru ilerlemiıler ve 
Toledo müdafil~ri ile şiddetli 

bir tüfenk ateşi teatisinden 
sonra oraya vasıl olmuşlardır! 

. tahliye talepleri ('f • "' l"h 
dd d·ıd· yaır Ja ı 

Alcazar mahsurları, ihtilal
ci' erin şehre hücum ettiklerini 
görür görmez bir hücum ha· , 
reketi yapmışlar ve Toledoya 
hücum eden kuvvellerle ilti
ıaklarıkı temin eylemişlerdir. 

Alcazar mahsurları ile ha· 
laskilrları arasında müessir ar· 
kadaşlık sahnelerine şahit olun-

( Devamı 2 inci sayfada) 

-J.11:,PHffl 164ANI --
Toledoyu müdafaa eden mf!şru hükOmetin Taj nehrini yat .. iından 
latırıp Talevera Yadblnl ve Toledonnn etrahnı geçilemez bir göl 

ve bir batakhk hallae nuıl s oktutunu g6•terlr h.arita 
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Kontenjanları kaldırmak için ı 
lsviçrede beynelmilel bir 

konferans içtimaa çağrılaçak 
-2nci ıahifede-

re eı ı 7.k• .. 
(Ya•ısı 3 ancadeJ , .e ıye gore: 

Kısaca: 
Kaldırım jimnaatlAI 1 

Bilmemj dikkat ettiaiı: mi? Blı.· 
de, herke• yaylanarak yürtır .. 
Ayaklarımı.z. kollanmıs, mafeal• 
larımı:ı tıpkı bir jimautlk altın• 
da veyahut bir ip Uzerla.da mu• 
vazeneılnl temine çah4an cam• 
bazlar gibi kıvrak ve oyaak hal· 
dedir. 

Hott bu ytirllyüşt1mllzde belki; 
bir ı.arafet vr; ıupleı vardır. F•• 
katj boyumuzun, boıumuıun no 
olduğ'unu gösterebilecek bir dik· 
ilk ve vekar yoktut'. 

Hep bunlar bozuk Arnavut 
kaldınmlan Uurtnde aabahta• 
aktaına kadar durmadan ıekerek 
yürümemh~den ileri geliyor. Bu 
yürQyütümüı: öyle ttiyatlatmışhr 
ki; artık ıevkttabilleriml:t dahili• 
ne glrmittir. 

Korkarımj bl1.den yüı ıene 

sonra gelecek ne.il, blıtm nesli 
si11ema perdesinde yürUyÜ!f ha .. 

llnde gördnğU zaman .. caba, kıl· 
dırım jimna5tiği mı yapıyo r diye 
f8f1P kalacakl 

M. Sami Karayel 

Şair Salik z~ki Aktay 
Anketi yapanı 

Nusret Safa Cotkun 

Yarın : E. Ekrem 1 alu 
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MALI 
Fransız franıı ve buna U.bi 

: olan paraların sukutu ile lngil· 
tere, Fransa ve Amerika ara-

1 ıındaki para anlaşması, harp
ten sonraki milletlerarası 

hayatın en ehemmiyetli siyasr 
hadiselerinden birini teşkil 
eder. Bugünkü milletlerarası 

hayatın hususiyeli olan siyasi 
kararnzlığ'ln en ehemmiyetli 
amillerinden b;ri de büyük 
devletler arasındaki mail mü
cadeledir. 

Filhakika i ktı sadi ve mali 
sahada rekabet, harpten evvel
k ı milletlerarası haı atının da 
hususiyeferinden biri idi. Fa· 
kat harpten evvel, her devlet, 
parasının kıymetinde istikrar 
t eminini en il e rı bir gaye sa
yardı. Bu. yalnız bir itibar işi 

değil, milli izzelinefis mese
lesi idi. 

Harplen sonra iktısadl sa
hada rekabet, para kıymetini 
düşürme yarışı şeklini aldı. M.1-
li parasına, yani isterling'e 
harbin akibinde yüksek bir 
kıymet veren ve altın esası ü
zerinden istabifae eden ln
giltere, parası kıymetten düş
müş bulunan memleketlere na
zaran çok fena vaziyete düş
tü, eşya kıymetleri sukut et
ti. lngiliz parası pahalı oldu
ğundan lngıliz tüccar:arı taş
raya mal ihraç edemez oldu· 
)ar. Piyasalar birer birer lngi
liz emt' asına karşı kapandı. 

Bu zorluklar karşısında in- 1 

giltere 1931 senesinde parasının 
kıymetini düşürdü. Bu para 
düşürme lngiltereye yabancı 
piyasalarda bir faikiyet temin 
etli. Fakat bu vaziyet nzun 
sürmedi. Arkadan Amerika hü
kümeti, ve onu da J ' ponya ta
kip etli. Binaenaleyh evvelce. 
frank, dolar ve lngiliz lira

sına karşı faik vaziyette iken 
1933 senesin<len sonra ln
gil ı z ve Ameri ; ~a paraları 
eski fı angın \'a ·. !tine geç-

. ~S t 
tıler, frank ta l ı l ı z lirasile 
doların vaziyeiinP30i ştü. 

Londra ciha~eldms' konfe
ransı, milleı.3Q JI'' maliye 

harbine nihayet vermek için 
yapılmış bir t eşebbüs idi. Fa
kat bir netice elde edilemedi. 
Fransa, lngiltere ve Amerikayı 
paralarını altın esasına bağla. 

mıya davet etti. Eu de.J etler 
Fran•aya al :ın esasından ayrıl
mayı tekl ı f etııler. Uyuşulama

dı. 

-AÇIK SÖZ- 30 EylQI 

ı r 1 

ı====-=============l A~!!~Me~~t~eİ ~!a _J SULH 
devletler para mücadelesi ba
kımından üç ırupa ayrıldılar: 

1 - lsterling ırupu: lnıil· 
tere, lskandina vya devletleri 
ve lngiliz dominyonları, bun
lar, paralarına esas olarak 
1931 de kıymetten düşen 

l=S=a=g'='='=6=4=fl=er=y•=r=tle=5=ku=r=u'===T·=le=f,o=n=/V.=o=: =20c:8=17=·=T.=•;;lı==ra=f=a=ıl.r=·=6İ;=· =''=ta=n=bu=/=A~ç=ılt=S=<I=· =I Başbakan Adana da 
Kan ve ate, içinde yüzen ispanya Elaziz, 29 (A. A.) - Başbakan ismet lnönü bugün saat 19 

• ! k 1 d d d ti
• da Elazizden hareket etmişlerdir. M ad r i d a p 1 ar 1 n a ş i e 1 nad~ a;~~i~=~:~::di~. 9 da Ad anaya varacaklar ve o günü Ada-

lsteı lingi aldılar. 
2 - Dolar ırupu: Amerika 

bükümetleri ile Japonya. Bun· 
lar da paralarını 1933 senesin
de kıymetten düşiirülen dolara 

b i r muharebe bekleniyor .~.~ Ôrfiidared;n•s:nraonArap 

/ spanyol Fasının açıklarında iki tara/ ge -\ . L~~~2~~~~enKu~~[ ![a~ydje~!'/?a~ıesine 
mı"lerı" arasında bir deniz muharebesi 0/d U bıldırıldığıne göre, Filistinde örf! idarenin ilanından sonrn 10 

1 
l 

dayadılar. 

3 - Altın bloku: Fransa, 
Eelçika, lsviçre, Holanda, (Birinci sayfadan devam) 
A~manya, ltai)'a ve Rusya. muş ve mahsurlarla halaskarları 

1 

Bu mücadelede allın bloku " yaşa sın ispanya ,, diyerek 
giltıkçe zayıflamıştır. Bir defa birbirlerini kucaklamışlardır. 
Alman ya ve lta'ya, birtak ım Alcazar ile Katedrale civar 
döviz kayıt!arı koy arak bük- 0

1an mahalleler müstesna ol· 
men değilse de filen altın mak üzere şehir harap olma-
cı.asından ayrılnıı~lardır. Sov- m ı ş~ır. Asıl Katedrelede bir 
yet Rusyanın kendisine malı- şey olmamıştır. 
sus iktısadi sistemi olduğun- Hükümelçiler· ağır zayiata 
dan Milltle rarası mübadelesin- duçar o lmuşlar ve yaya ola-
de, hususi bir ..aziyeti vardır. rak veya kamyonlarla Cindad 
Altın blokuna dahil sayılamaz. Reale doğru kaçmışlardır .Çün-

Belçika geçenlerde para kıy- kü Madride doğru giden yol, 
ihtilalciler tarafından abloka 

metini düşürmüştü. Binaen-
ale ı· h altın esasına bağlı ka- edilmiş bulunuyordu. 
lan yalnız Fransa, lsviçre ve Alcazardan tahlis edilen mah 
Holanda idi. işte şimdi para surların hepsi de mücadeleye 
kıymetlerini üçle bir nispette devam etmek üzere ihtilalcile-
düşüren bu memleketlerdir. re ıltihak eylemek arzusunu - Ya bana, ya hiç kimseye! 

Bu düşürmeye lnıcillere ve göstermişlerd:r. dan gelen bir habere göre, "papzaları kurşuna dizilmiş,yal-
Amerika ile yapılmış bir iti'af ihtilalcilerin albay V arelanın Al kazar müdafilerinin verdik- nız muhasara esnasında Alka. 
bağlanmamış olsayclı,bu hareke- kumandası altında bulunan bir ı leri zayiat nisbeten mahdud- zarda bir ayin ile meşgul olan 
ti 1931 denberi devam eden mali kuvveti, yüz kadı1r marksist dur. iki ay s~ren muhasara bir papas kurtulmuştur. 
mücadelenin yeni bir safhası öldürerek Torrijos civarında esnasında bu müdafilerin BiR DENiZ MUHAREBESi 
telakki etmek icap ederdi. Fa- kain Rielvesi işga 1 etmişlerdir. 80' ni ölmüş ve beş yüzü ya- DE Y APTfLAR 
kat vaziyet böyle değildir.lngil· MADRID KAPILARINDA raianmıştır. Hükiimet kuv- Berlin, 29 (A.A.) - Alman 
tere, Amerika ve Fransa,dünya MUHAREBE vetleri Alkazar sarayı üzerine ajansının Londradan aldığı bir 
maliyesine hakimdirler, para- Lizbon, 29 ( A.A )-"Diario 7,5 santimlik altı bin ve 15,5 habere göre, lspanyol milli-

de Lisboa " gazetesi Toledo · 1 k b ) yetp erverlerinin Alniran Te-
l b. "b" · b ,.. kt d santımetre i dört in obüs (? 
arını ırı ırıne a .. ama a ır- muhabiri bildiriyor: cervera krüvazörü Tarifanın 

1 B 1 ·ıt F atmışlardır. Her biri üç bin 
ar. u, ngı ere, ransa ve Nasyonal .stlerin askeri ma- batısında bir muharebeden 

A "k d ı · il kiloluk üç lağım patlatmışlar-
merı a arasın a ma ı su ı- hafı!', Toledo'nun işgalinin dır. sonra, hükümclin Gravina 

dür. Bu mali sulh iktısadi sa· Madrid'in zaptedilmesine yol Muhasara esnasında Alka· adındaki yeni torpido muhri-
hada daha geniş bir anlaşma- açtığına kani bu!unmaktadır. zar sarayında üç çocuk dün- bini batırmıştır. Kra\'azör şim-
nın başlangıcı olacaktır. Me- Madrid'deki marksist askeri ya}a gelmiştir. di diğer bir torpilonun pe

şinde dir. 
sel~ milletler arası mübadele. kumandanlığı, bir paniğe mey- KATEDRALiN PAPASLARI ESKi KRAL MILANODA iMiŞ 
sinde konlenjantman, takas, dan vermemek için To!edo- KURŞUNA DiZiLDi Roma, 29 (A.A.) - Stefani 
kl ering gibi usullerin kaldırıl- dan gelen mültecileri şehre Paris 29 ( A. A.) - Havas ajansı, ispanya eski kralı Al-
ması için de adım atıldığı an- sokmamaktadır. ajansının Toledodau aldığı bir lons'un dün Milano kütiipha-

laşıl maktadır. 1 ngill ere, Fransa ı ==P=a~r~is~:=2=9~(=A'.'.'. A=:. )~~T~o=l=e=d=o=-=·=h=a=b=er=e= ;g:,,,ö=r=e ':,,,K= a=te=d=r=a=l ı=n =b=iı=· t=ü,n ==~n;:e;:s;:i n;:i::z:i y;:a;:r;:e;:t ;:e::tt:iğ~i;:n;:i ;:b;:i l;:d;:i r:iy;:o::r;::'. 
ve Amerika dünyanın mali ve 
iktısadı hayatında çok büyük Yeni kültür program!_! Katliam! 
kuvvet ifade eden üç devlet- •• Ik d • "}}"' b •• d v 
Lir. lktısad! ve mali iş'erin si- te rısat mı ı unye e sag-
yasi işlerle elele yürüdüğü bir } } } k 
zamanda i!ç devlet arasında lam ığın teme i o aca tır 
yapılan bir anlaşmanın, dünya 
barışını sağlamlaştırmak bakı

mından daha geniş ve daha 
şümullü anlaşmalara yol açması 
beklenir. 

( 1 inci sayfadan d• vam) 

olduğıı en yüksek mevkii al
masını temin etmek suretinde 
tefsir etmektedir. 

[ T inci sayfadan devam] 

Arap prensi Malta, St.-Helene ve Jerin adalarına nefyedile
ceklerdir. 

Örfi idare rej;minin tesisi hakkındaki emirname bugün resmi 
gazetede çıkmıştır. 

,,.ııuuı1111111111111111111111111111111111111111ıııı11111111ııııııuı uıı111111111ıuıuıu11111111111111111111111ıııııııt1ıııııııııu111111111;: 

• 
lsviçre bir A 1 m an 
akınını karşılamak 

icin hazırdır! 
lsv'çrenin Alman hudutların· 

da ge~en haftalar içinde yc·ni 
ordu teskiliıtı ile büyük ma
nevralar yaıplmıştı. Bir gaze
teci, ağır, hafif batarylaların 
şiddetli ateşleri arasında ls
viçreli bir yüzbaşı ile yaptığı 
mülakatı şöyle anlatıyor: 

- "Bana bu cehennemin için· 
de rehberlik eden yüzbaşı 1 
Verner, bu perde perde inki
şaf eden kuvvetler sanki şah
sen kendisine ait imış gibi 
mağrur ve müftehirdir. 

- Eğer Almanlar toprağı
mızı almıya kalkarlarsa, bu 
kendilerine çok pahalıya mal 
olur, diye anlatıyor. 

- Siz Almanyanın IHiçreyi 
tehdit ettiği kanatinde misiniz? 

- Fransız ve Belçika hu
dutları tahkim edildig'ine göre 
Almanların garba doğru akın 
etmek için hangi yoldan gide
ceklerini sanırsınız. Hitler, 
harp ilanına karar verdiği 
gün, sonu gelmi} en müzakere
lerle vakit geçirmiyerek, bir
kaç saat içinde· düşmanın üze
rine atılmak için Fransa ve 
lsviçre hudutlarını zorlıyaca
ğını bütün dünyaya açıkça 

ilan etmedi mi? J 
Sonra kolumdan tuttu ve 

ilave etti: 
- Evvelce Stutgarl'tan ls

viçre buduna gelen ikinci de
recedeki demiryolunu, Alman 
erkiınıharbi}esi birinci sınıf 

zl birer üssü askeri haline getid 
di'er. Bunlara bakınca Hitlerin, 
ihtarı açık ve sarih bir mana 
alıyor. Fransayı istila etmek 
için Hitler Almanyası lsviçre 
üzerinden geçecektir. Kimse. 
nin meçhulü deği!dir ki, lsviçre 
erkanı harbiyesi Almanların 
yapacağı ani bir taarruza karşı 
şimdiden hazırlanmıştır, 

iktidar mevkiindeki faşiz
min güttüğü yıldırım gibi in
tikam alma sevdasını tahakkuk 
ettirmek için, Almanya birkaç 
senelik askeri keşif hazırlıklarını 
güvenmektedir. Bu hazırlıklar 

modern tekniğin en son mü• 
kemme!iyetindedirler. Biz de 
lsviçre ordusunun tensiki için 
ayni usulü takip ediyoruz. Bi
zim memleketimizde çekirdek
ten bir ordu teşkil etmek 
mümkün değildir. lsviçre va
tandaşı, bunu hürriyetlerine 
karşı bir tecavüz telakki eder, 
ve löyle b:r telakkide bö} le 
bir ordunun bizde teşkil edi
lemeyeceğini göstermeğe kA
lidir. Onun içindir ki Er
kanıharbiyemiz bu müşkülü 

ba şka türlü halletmiştir. Mil:s 
ordurnndan başka muntoza m 
bir ordu vücude getirmiştir 

Burada da bir d e fa daha Alman 
örneğini tercih etmış olduk .• 
HARP PROFESYONELLERi 
. Beni~ anladığıma göre, ls

vıçre bır kaç haftadanberi bir 
Cermen - ltalyan ittifakı ihti
mali karşısında ordusunu kö
künden isliih etmektedir. Milis 
ordusundan başka, bir ne 

"harp profesyonel.eri. ordusu 
Bundan sonra da büyük Diplomat DUsturlar 

Program, Cumhuriyet Halk 
Partisinin talim ve terbiye proğ
ramında kabul edi en düstur
ları tahakkuk ettirmek için 
bir rehber olacak mahiyet
tedir. vücude getirilmek üzeredir. 
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Et kemikten ayrılmaz! 
Cumhuriyet Halk partisinin 

milli terbiye için kabul ettiği 
düstnrları kendisire bir ha
reket noktası }'apan bu 
programın varmak istediği 

hedef, bilgiyi yurttaşa maddi 
hayatta muvaffakıyet temin e· 
den bir cihaz haline getirmek
tir. 

Yeni tedris ve terbiye pren
si,>ltri şu suretle tesbit edıl
n1iştir: 

gi bir temayülün 
bir nevi vatan 
ihaneti telakki 
ed i 1 ebileceğini 
ileriye sürmek
te ve hatta "kı· 
mıldananlar ge
bertilmelidir ! ,, 
diyebilmekte
dirler. 

ehemmiyette bir sevkülceyiş yo
luna kalb edince vazi} et de
ğişmez mi? bu demiryolu bo
yunca en küçLik istasyonlırdan 
en büyüğüne kadar malzeme 
depoları vücude getirilmiştir. 
Karaormanın her tarafında on 
kadar tayyare meydanı yap
tılar. Bunbnn hepsi yeni şeyler

dir.Bad ve Vürtenberg garnizon-D 
)arı, bilhassa Donasşingen taarru-

Şimal ve Cenube hudutla
rındaki gümrük kara kuvvet
leri takviye edilmiştir. 

(Devamı var) ( Birinci say/ adan devam) 

tı m' vardır. Bu politika 
her kesle iyi geçinmek, dost 
olmak ve kardeşçe yaşamak· 
tır. Biz her milletin hakkını 

tanır ve hürmet ederiz. Fakat 
karşımızdakilerden de aynı say
~ıyı ve hakkın tanınmasını is
teriz. Onun için Suriyenin hak
kı olan bir istiklali elde etme
sinden seviniriz deyince bunda 
ne yalan söy!emiş ve ne de 
mübalağa etmiş oluruz. Yalnız 
şura'!nı da açıkça söylemeliyiz 
ki bugün bir taraftan Şuriyeli 

kardeşlerimizin bu istiklale ka
vuşmalarına sevinirken öle 
taraftan da içimizi sızlatan, 

yüreklerimizi yakan çok acıklı 
bir realite ile karşılaşıyoruz. 

Ôyle bir vaziyetteyiz ki "sevi
nelim mi, ağlıyalım mı?,, doğ

rusu kestiremiyoruz. 
Bugün Suriye şenlik yapıyor. 

Çok iyi. Fakat öte tarafta Türk 
lskcnderun ve Türk Antakya. 
dan yükselen ıztırap ve feryat;· 
istiklal hasretinin, ana vatan ay. 
rılığımn yürek dayanmaz göz 
yaşları ve sızıltıları anayurtda 
gittikçe artan, şiddetlenen u
mumi bir teessür halini alıyor. 
Bugün lskenderun ve Antakya 
meselesi yurddaşın kafasını ve 
yüreğini kemiren bir dert ol· 
muıtur. Çünkü lskenderun ve 
Antakya taşiyle, topragiyle 
Tiirk olan uir mıntakadır. Bu
rada yaşıyan 300 bin kişiye 
yakın büyük Türk kütlesi di. 
liyle, kaniyle, ırkiyle, tarihiyle 

'büyük T ürk milletinin bir par• 
ça,,dır. 

Etin kemikten ayrılamadığı 
gibi bu bölgenin de anavatan
dan ilelebet ayrı yaşamasına 

imkan ve ihtimal yoktur. Va-

kıa hadise bu yurt parçasını 

bizden ayırmıştır. Fakat An

kara muahedesile olan bu ay· 

rılışla hususi ve muhtar bir 
idare şekli verilmiştir. 

Halbuki bu şekil, muahede 

hükümlerine uygun bir tarzda 
tatbik edilmemiştir. Ve günden 

bugüne kadar da esaret altın

da inliycn bu kardeşlerimizin 

sesleri durmadan yükselmiştir. 
Bunu bir türlü anlıyamıyo. 

ruz. Biz bu konuşmaların Nas-

1 yonalist olan, Fransa ile istikiali 
. için mücadc le eden milliyetçi 

Suriyenin lskenderun ve An

takyanın hakkını tanımalarını, 

görmelerini ve vermeleri bek
ler ve umarız. Lakin bu ümi

dimiz Fransız ve Suriye an

laşmasında tahakkuk etmedi. 
Belki her hangi bir sebeb bu 

işi bir zaman meselesi yapmış

tır. Belki de kasden unutul
muştur. Eğer birinci ihtimal 

doğru ise bu meselenin artık 

gecikmesinin manası kalmamış

tır. 

Bu düğümü biran evvel dost-

ça ve dostlukla çözmek za" 

manı gelmiıtir. 

Cavit Oral 
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Alman profesörü 
Munk şehrimize 

geldi 
Berlin üniversitesi profesör• 

)erinden ve Berlinde ki "Mar• 

tin Lüller,, hastahanesi sahip 

ve müdürü profesör Munk 

şehrimize gelmiştir. 

Türk çocuğu, laikliğin ruhu· 
na uygun şek ilde Cumhuri· 
yelçi, yurd sever ve devrimci 
olarak yetiştirilecektir. Mual
limler, yazılan bütün düsturları 
hem derslerde, hem de mek. 
teplerinin umumi hayatlarında 
bir prensip olarak görecekler
dir. 

AtatUrkUn işaretleri 
Programın ilk sahifesi, Bü

yük Alatürkün şu kıymetli 

işaretlerine tahsis edilmiştir: 

Hükümelin en Jeyi%li ve 
en mühim vazifesi Maarif 
işleridir. Bunda muvaffak 
olabilmek için öyle bir prog
ram takip etmige mecburuz 
ki, o program mi//elimiziıı bu
günkü halile, içtimai, haylı 

ihliyacr ile, muhiti şart/arife 
t.ıe asrın icaplarile tamamen 
mütenasip ve müleva/lk o/Jun. 
Bunun için muazzam ve fa
kat hayali muğlôk mütaltia• 
/ardan tecerrüt ederek hakika
te nafiz nazarlarla bakmak ve 
el ile temas etmek lôzımdır. 

ATATÜRK 

En bariz vasıf 
Körpe yavruların talim ve 

terbiyesinde de bu zaruret 
göz önünde bulundurulacaktır. 
Programın en bariz vasfı, Ata
türkün yüksek himayeleri al
tında kurulan Türk Tarih Ku. 
rumunun meydana çıkardığı 

hakikatleri çocuklara kavrat
mak ve Türk Dil Kurumunun 
vardığı kanaatleri talebeye, 
halka öğretmek yolundaki hü
kümlerdir. 

1 - Her çocuk, milli vazi
fesini başaracak surette yetiş
tirilecektir. 

2 - Çocuklara mn;ı kültür 
aşılanacaktır. 

3 - Dersler, milli gayeleri 
tahakkuk ettirecek birer vasıta 
olarak kullanılacaktır." 

lık mekteplerin 1 inci, 2 nci 
ve 3 üncü sınıfları toplu tedris 
usulünü takip edeceklerdir. 
ikinci devre, yani, 4 üncü ve 
beşinci sınıflar için sarih bir 
tedris usulü kaydedilmemiş 

olmakla beraber derslerin biri
birine bağlanarak muvazi bir 
şekilde yürütülmesi ilave olun
muştur. 

Türkçe derslerinde, Türk dil 
inkılabının ilk mekteplere ait 
olan gayeleri tahakkuk etti· 
r;Jecek, çocuklara Türk dili 
sevdirilecektir. Alfabe tedri
satında yalnız cümle yahut ke
lime usulü muvafhk görülmüş
tür. 

Türkçe dersleri 
Türkçe birinci sınıfta 10, 

2 inci ve 3 üncü sınıflarda 7 
şer, 4 üncü ve 5 inci sınıflarda 
ise haftada 6 şar saattir. Yazı 
Türkçe grubundan ayrılmıştır. 
2 inci sınıfla haftada 2, diğer 
yukarı sınıflarda da birer saat 
yazı dersi vardır. 

Tabiat bilglsi 
Tarih, coğrafya ve yurt bil

gisi dersleri çoğaltılmamıştır. 
Programın vücude getirdiği 

yeniliklerden birisi de tabiat ve 
eşya ders!erinin "tabiat bı lgisi0 
namı ailında toplanmış olma
sıdır. Tabiat bilgisi ikinci dev
re sınıfların<la haftada 3 er 
saat okutulacaktır. 

Yeni bir ders 
Programın en bariz husu

siyeti, ilk mektepte okutulan 
dersler arasına yeniden "Aile 

Suriyede mandater dev
letin, çekilmezden evvel 
icabında herhangi bir şekilde 
tahrik ede bilmek için mu hteJı! 
azlıklara mensup köylere silah 
ve cephane tevzi etmekle 
olduğu, evlere, kahvelere ı 
camilere gizli beyan nameler 1 

atılarak Türklük davası gü
denlerin canlarından vazgeç
meleri Jiızımgekceği ve eğer 

bütün bir köy halkı Türk milli
yetperverliği yapmak hata "),, 
sın da bu'.unacak olursa, 
köyün kadın, çoluk ve ço
cuklarile birlikte katliam edi
leceği, yakılacağı, mallarının 
talan edileceği bildirilmek. 
tedir. 

Vatani fırkasına mensup 
gençlerden mürekkep bazı 

çeteler;n Süveydiye ve Ce
belülahmerde görüldükleri 
ve hatta bir başka çelenin 
Antakya ile Cesrülhadid 
arasında bazı kamyonları 
çevirip taharriyat yaptıkbrı, 
ve şüpheli gördükleri yolcu
ları tehdit ve işkence ile 
istiçvaba kalkı~tıkları du
yulmuştur. 

Kemal Sacid 

· bilgisi,, adiyle bir ders ilave 
olunmasıdır. Aile bilgisi, 4 ve 
5 inci sınıflarda 2 şer saat 
okutulacaktır. 

Hayat bilgisi dersine husu· 
si bir ehemmiyet verilmiştir. 
Birinci devrede haftalık ders 
saatleri çoğaltılmış, birinci 
sınıfta 5, ikinci sınıfta 6 ve 
üçüncü sınıfta 7 saat okutul
ması tensip edilmiştir. 

[Devamı yarırı] 

LAtif Ertel 

Kontenjanları kaldırmak 
İsviçrede bir içtinıa 

• • 
ıçın 

Paris, 29 (A. A.) - Echo 
de Paris, Oeuvre ve diğer ga• 
zetelerin Cenevreden haber 
aldıklarına göre, gümrük kon
tenjanları ile para ko'llrolünün 
kaldırılması hakkında bir ln
giliz - Fransız teklifi hazır
lanmaktadır. 

Oeuvre gazetesine göre. 
, Fransız başbakanı Leon Blum 
lbu haftanın sonunda Bale' de bir 

konferans toplanmasını teklif 
edecektir. 
Ş•hrimizde dünkü vaziyet 

Frangın düşürülmesinden son
ra hükümetimizce vahidi kıyasi 
olarak kabul edilen sterline 
635-638 kuruş fiat verilmişti. 

ı- Londra borsasında altın gro
najı değiştikçe bu fiatin de ona 
göre taJili icabetliğinden dün 
Merkez Bankası lngiliz lirasına 
260-623 kuruş fiat tesbit et
miştir. 

Kabul edilen sterlinin altın 

veya kağıt pıra olduğu hak
kında tereddüt hasıl olmuştur. 
Dün yaptığımız tahkikata göre 
vahidi kıyasi olarak kabul edi
len sterlin alın esasına göre 
tanzim edilmiş kağıt lngiliz 
lirasıdır. 

Tacirlerin zararı 

ihracat tacirlerilfrangın düş. 
mesi ve bazı devletlerin de 
Fransanın verdiği para düşür. 
me kararına uyması yüzünden 

zarar edecekleri endişesinde· 

dirler. Bu hususta tacirler 
Ticaret Odası ve Türkofise 
müracaat ederek maliimat is
temektedirler. Endişeleri mü-

yapılacak 
cip c hetler bilhassa şunlardır: 

1 - Yabancı memleketlere 
ihraç edilmiş ve bedelleri mu• 
kabil idhalatçılar tarafında11 -
Klering hesabına yatırılmıı 
olan malllr. 

2 - Memleketlere ihraç edi
lip idhalatçılar tarafından 
paraları yatırılmamış olan ti
caret eşyaları. 

3 - Şu sıralarda satılması 
mevzuu bahso!Jn mallar. 

Vaziyet tetkik 
ediliyor 

Tacirlerin angajmanları, ta
ahhütlerini yerine getirmek 
mecburiyetinde bulunm1Jarı 
hukuki vaziyetleri ve gelmi; 
geçmiş m"ame!e~er hakkında 
alakadarlarca tetkikler yapıl-

maktadır. Bu hususlarda umum 
! bir karar verilecek ve bir 

izahname hazırlanacaktır. 
Ta=irle; satışlarını Türk pa

rası uzerıne yapmayı muvafık 

bulmaktadırlar. Çünkü en sağ
lam para Türk parasıdır. 

_Dün şehrimize gelen Maliye 
Musteşar Muavini!de öğleden 
evvel Borsa Komiser Vekıli 
Hasan ile uzun müddet görüş
müştür. 

Dil!'er taraftan Pariste bulu
nan Düyunu Umumiye nez· 
dindeki Hükümet Komiseri 
Ali Riza Reymen şehrimiıt• 
gelmi~ti r. 

Ali Riza Ankaraya gidere!, 
hükümetimizle temasta bulu• 
nacaktır. 

Paris 29 (A. A.) - Senato 
1 sol cenah cumhuriyetçileri para 

kanun layihasına muhalif du- • 
rum almaya ittifakla karar ; 
vermiştir. 
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1 lr.PAN~ 
Tavsiye, iltimas 

1 1 Adliye sarayının 
._. adaleti! 

sevgisinden •lan gazetedir Hız gUcünü vatandatın ve 
Öyle ııençler var ki okuduklarını humetmişler. Ellerinde 

yülnek bir ihtisaı mektebinin mükemmel dlplomuı var. Göı
lerinde zekl parlıyor. Hangi i'" ııirseler yürütecekler. Ateş 
ııibl, rilıııir ıribl ırençler. 

h hiblı Etem luet I! ENICE Her yerde 5 kuru1 

Adliye sarayının vilayet kar
şı~ında yapılması tasavvur edi_. 
liyordu. Olamadı. istimlak için 
çok masraf olacağı anlaşıldığı 
için çarnaçar vazııeçifdi .. umu 

Fakat bakıyorsunuz, ıilklüm püklü, boyunları eğik, bir 
kabahat işler gibi yaklaşıyorlar. 

- Birfey rica edeceğim. 
- Söyleyininiz ! 
- .... yerde bir iş var da .. 
Bu tereddüt ve heyecanın manıcını anlamadan soruyor· 

ıunuz: 

- Evet. 
- .... için bir tavoiye mektubu rica edecektim. 
O vazife ile bu zeki, ehliyetii genci şöyle zihnen bir 

ölçüp biçiyorsunuz. Tam zeki. Bu kanaat ve emniyetle itiraz 
ediyorsunuz: 

- Senden iyisini bulacak değiller ya .. Tavsiyeye ne huet ! 
- Evet amma!.. Falih noteri Şükrü, başkali-
İşte meselenin bütün esrarı, tılsımı, bamteli ne derseniz bi Fevzi \'e daktilo Münevve· 

de) in, bu (evet amma) dadır. rin muhakemelerine Ağır Ceza 
Düne bıraktığımız devrin yakamızı bırakmıyan iğr~nç mahkemesinde dün başlandı. 

miraslarından biri bu iltimas. tavsiye. Suçlular, üçü de mevkuf ola. 
Osmanlı gencini evkafın bayrat ve imaret kalemine çırağ rak mahkemeye geldiler. Mu· 

eden tavıiye ve iltimas sıtması cumhuriyet ııençliğine de hakeme, iki buçuk saatten fazla 
84ılanmıştır. Ne elindeki diploma, ne ıröılerindeki zeka ne 'T". sürdü. 
memuriyet kanunlarının verdiği hak onun bir ite başlıyabil· J. ramvay Ve Müstamel pullar 
m ıine kafi gelmiyor. Muhakkak oatdan ıoldan bir tavsiye Elekfı•rı•k Şükrü reisin suallerine şu 
ve iltimas mektubu cebindeki ehliyet dosya11nda bulunacaktır. cevabı verdi: 

Ve şu kenaat de var ki bu tıvıiye mketubunun taşıdığı T T l l f - Şahit izzetin söylediği 
imza ne kadar nüfuzlu bir şahsiyete aitse ötekilerin kuvvetini ucuz ama ı. gibi müstamel pullar tekrar 
alet edecek ve bunu getirene ikbal kapılarını ardına kadar lsviçre frangının yüzde otuz kullanılmamışlır. Fakat, eğer 
açacaktır. nispetinde düşmesi dolayısile 1 bunu ispata kalkışırsam, epeydir 

Zekl ve irfanına güvenen bir ienç için kapı kapı tavsiye Elektirik ve tramvay ücretle· devam eden mevkufiyetim büs· 
mektubu aramak bir züldür. Ne çare ki bu sakim itiyat, rinde 30 para kadar tenzilat bütün uzıyacaktır. Onun için, 
zeklnın, diplomanın, ibtiaa11n da ilıtilnde görünen bu yüz yapılması icap etmektedir. bundan sarlınazarla şunu söy-

l kızartıcı zihniyet umumi kanaat haline gelmittir. 1 k · · G · d Çünkü bu şirketlerin serma· eme ısterım: erçı, orta a 
Dünün birçok ayıplarından, acılarından, itiyatlarından kur• yeteri lsviçre frangı üzerine· bir hadise, ilk nazarda uzak-

tardığımız Türk genci böyle kapı kapı dolaşıp iltimas ve dir. , tan sui istimal gibi görünen 
tavıiye dilenmekten de kurtarmak lazımdır. Fakat her üç ayda bir Lop- bir hadisı: vardır. Fakat, bu, 

Burhan Cahid Morkaya !anan tarife komisyonu ictima. cezai değil, hukukidir. 
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· . farında bir evvelki üç aya EıYer, ben, zabıt ve tadat 
QtJIVERSITE 6 

Bu sene de hukuka 
nispetle tarifeyi tespit ettiği varakaiarile hazineden pul al· 
için frangın düşmesinin tram· mış olup ta sarlelmek mecbu· 
vay ve elektirik ücretieri üze· riyetinde olduğum yerlere sar-

k v b t rindeki tesiri bu sefer ki lop- !etmeyip üzerime geçirmiş, ken• ço rag e var lantıda değil, gde.cek defa di hesabıma kullanmış olsay· 
yapılacak olan ıctımada na. dıın, bu, bir zimmet, dolayısıy· 

il k ki 'T". E' .J zarı dikkate alınacaktir, le de ihtilas suçu olurdu. 

u u an sonra, .l zp, ue- M ıı· ---. Yine, halk, bana, para ve-

bı·yat, c:'en fıaku""/fe/ıerı·... ua ım er rip te hazineden pul almamı r j s· ı· v • söyleseydi ve ben bu parayla 

tedrl·saf başlıyor ır ıgı pul almayıp kendi keyfime .sar~ 
yarın D v J k ? !etmiş olsaydım, bu da emnıyetı 

Üni,ersitede t Teşrinievvel. ferans zamanı perşenbe günleri agttJ 3C3 IDJ • sui istimal, zimmet ve ihtilb 

dr derslere başlanacaktır. saat 18 den 19 a kadardır. - - 1 olurdu. 
Kayıt müddeti bitmek üzere Konleran1ların sayısı 22 dir. Birlik fevkaUlıde Devlet namına, makbuz mu. 
flduğu için ıon günlerde muhte· lnkıllp dersleri kongreye çaQırıldı kabilinde halktan para almış 
lif fakültelere yazılanların sayısı lnkıl!p derslerinin ne şekil- Muallimler Birliği 3 Teşrini· olsaydım, keza!.. 
çoğalmıştır. Bu müracaatlorın de ve nasıl verileceğini tetkik evvelde kykalade kongreye iddia nıakamı:kim olursa olsun 
çokluğunda yegane amil, Lise etmekte olan komisyon, henüz davet edilmiştir. Aza, o gün mevdu para ile pul balıp evradka 
l'kmal ı'mtihanlarının henüz ı I Eminönü Halkevinde toplana· J&pıştırmak mec uriyetin e ça ışmalarını bitirmemiştir. n· l 
bitirilmiş olmasıdır. k ı• d 1 cak ~ve Birlik Reisi Kenan olduğumu bana söy iyemcz. 

ı dp erı eri için bir inkılap • d d ı 
Hukuk Çok kalabalık d 1 . istifa ederek yeni heyeti i a· Çünkü ben memur eti im. 

ers erı için bir program ha. renin intihabını istiyecektir. Beni, memursam, kim ta\•zif 
Bu sene bukul<, lak

1 
ültelerin zırlanmaktadır. Dersler saat Şimdiden bu kongreye pek etmiştir?. 

içinde en kalabalık o ınıdır. 17.18 arasında verilecektir. il ı · h · S • . .. de b F az mua im ge eçeği ta mın Ben, pulu satın alıyorum ... 

ku 
.. ltoeyneuk~agyıutnoluıçnınanlarınumı·ka: Kuruluş gUnU edilmektedir. Mamafih, vaziyet Bey'ie veriyorum. Aldığım pa. 

Önümüzdeki Perşenbe günü, o gün belli olacak ve birliğin 
d •, rı 4110 den fazladır. Rektör- ı ·· yaşayıp yaşamıyaca"ı o zaman raya nelsimce temellük etme• " universitenin kuruluş yıldönü· 6 d ı· ·ı ı 
lük, bu tehacüm karşısında . anlaşılacaktır. en, ma ıye ı e muame e yap· 

mu ve tedrisata başlandığı mama imkAn tasavvur edile. 
vaziyeti tetkik etmektedir. Bir gündür. Bu itibarla, o gu"n u··. Adi" k"I" • ıye Ve 1 inin bilir mi.,, Evet.. Haritçen ba. 
ihtimale göre, bu sene alınan niversitede yapılacak büyu"k kınca, işte belki bir zimmet 
talebeler, Enstitülerin birinde merasimle yeni ders senesi a· tetkikleri şekli görülür. Fakat, beyi ka· 
ders yapacaklardır. çılacaktır. Rektör Cemil Bil· Dün, adliye vekili Şükrü Sa. b · · dd ı · 

Yeniden kayıt edilenlerin nununun u ışe aıt ma e erı sel mühim bir konferans vere· r acoğlu; öğleden evvel adliye. sarihtir. 
miktarı itibarile hukuktan k .. · 't t ı b l k ··dd · ı re unıversı e a e esinin ga· ye ge ere ' mu eıumum Gerçi fiil \'akidir. Ben de. 
sonra Tıp ve sırasile Edebi· yesini, üniversitede bu sene Hikmetle birinci ve ikinci ti. 
yat. <en Fakülte.!e rı· 1·ıe 1 2 3 d" d.. .. miyorum ki, pul eksik değildir. 

< yapılmış olan yenilikleri izah caret, • ' \'e or uncu E k. il " k ·· ı - .d 
Üniversiteye bağlı dığ'er yük- hukuk \'C birinci Asliye reisi s ı pu arın so u up yenı en 

edecektir. ı d ~ek mektepler gelmektedir... ve hakiml~rinin iştirakile ya. kulianıldıtını kabu e iyorum. 
Kayıt 30 eylül akşamına ka. Doçent imtihanı pılan bir toplantıya riyaset Fakat, bana yapıştırılmayan 
dar sürecek ve bu işin arkası Üni\'ersitede doçentlik iste· etmiştir .. Vekil hakimlerle gö. pulhra ait olarak tevdi edil· 

.. 1 . . .h rüşmüş, muhakemelerin süratle k D 1 alındıktan sonra Universite Fa- yen erın ımlı anları bugün intacı hakkında tedbirler alın- miş para yo tur. ev et ve 
ku··ııe!erindeki talebe mevcu. yapılacaktır. Kayıdlar dün ak· 1 hazine namına her para alan mak üzere bazı notlar a mıştır. 
dünü gösteren yeni sene ista- şam kapatılmıştır. memur mudur.. rica ederim? 
tistiideri hazırlanacaktır, bu Yüksek tedrisat umum mü· Meslekten ihraç edi- Aşar mültezimi, eskiden aşar 
istatistikler, maar.f vekaletine dürü .Cavad, dün üniversite len polisler alırdı .. fakat memur değildi. 
gönderilecektir.. ve yüksek mektep işlerile lstanbul emniyet müdürlüğü Karşımda, davacı olarak 

Serbest konferanslar meşgul olmuş \'e akşam An· kadrosundan 44 numaralı üçün.. hazine vekilini ıcörüyorum. 
Ünhersitede, geçen sene ol- karaya gitmiştir. Cavad cu• cü komiser Rasih'e görülen Hazine bana bir şey mi tevdi 

duğu gibi, bu sene de serbest martesi günü vekille beraber lüzum üzerine işden el çekti· etmiş, yahut bana hazine na· 
konferanslar v•rilecektir. Kon• J tekrar şehrimize gelecektir. rilmiştir. 72 numaralı üçüncü mına bir ,ey mi tevdi edil· 

,111111111111 ,, 1 .111••••••111111111••••1nı11111rı•11•••••••uıım••11•1••1111111111ıııııııııııı•p•"•uuı01t11"''"''L"'"'"ı"ıuuıııı111111111111 komiıer Jsmail Hakkı, 625 nu· miştir. 

S maralı polis Kemal, 1 numa- Diğer suçlular 

K d k •• •• d t 1 b ralı polis Feyzullah, 1125 mu. Bundan . sonra, Şükrü, iki a 1 Oy U n e a e e maralı polis de me,Jekten ih- nüsha olarak daktilo ile hazır· 
rac edilmişlerdir. 

lamış oldutu istidalardan birini 

Ye eroin satan adam içeriye girilmiştir. Burada bir Müddeiumumiye, birini heyeti 
_ -·- - kaç talebe de görülmüştür. hakimeye verdi. 

Dün evi araştırıldı, eroin ve 
esrar paketleri bulundu 

Evde yapılan arama netice• 
sinde birkaç paket eroin ve 
esrar bulunmuştur. Polis bu 
mühim meselenin tahkikatını 
derinleştirmektedir. Süleyman 
ile alakadar olan arkadaşları 

da aranıynr. 

,~ 

1 
1 

Kadıköyünde Paris sokağın. 
da oturan ve esrar, eroin, ko
kain kaçakçılığı yaptığı \'e 
bunları mektep talebelerine de 
sattığı anlaşılan Süleyman is· 
minde bir adam yakalanmış· 
tır. 

Süleyman muhtelif mektep. 
!erde tahsil çağında bulunan 
çocukların ayaklarına giderek 
bunları satmaktadır. Parası ol· 
mıyan talebeye de veresiye 
kokain ve eroin vermektedir. 

1 
1 

nin hallerinden gayrı tabiilik 
hisseden bir mektep muallimi 
yatakhanede bir araştırma 
yapmış ve eroin bulunmuştur. 25 kuruta çocukları 

soyuyordu 

Fevzi ve Münevvere de ne 
diyecekleri soruldu. 

Fevzi: 
- Böyle bir şeyden habe· 

rim yok.. bilmiyorum • dedi • 
ı pulların benim bulunmadığım 

bir zamanda, mesela, akşam 

tatil saatinden sonra veya 
pazar günleri sökülüp yeniden 
yapıştırılmış olması kabildir. 

Münevver de: 
- Benim hiçbir şeyden 

haberim yok. Oraya 933 se· 
nesinde girdim.. 34 de de 
çıktım. Bu işte benim de ala· 
kam oldugunu söyliyen şahit 

Bayan Handan bana g1fazdır. 
Kasdı vardır. Onun için öyle 
söylemiştir! dedi. 

Müddeiumuminin talebi 
Sonra müddeiumumi Kaşif 

söz aldı ve şunları söyledi : 

- Vazifesiz! k hakkındaki 

iddia yerinde değildir. Çünkü 
bu paralar kendisine iş sahib· 
leri tarafından vazife dolayı· 
sile verilmiştir. Bu paraların 
ancak bir kısmından istifade 
etmesi lazımdır. Usulen yapış· 
tırılması !Azım pulları da yapış· 
tırmış gibi göstermiş, ibtal 
edilmiş eıki pulları yapıştır· 

mıştır. Temsil ettiği noterlik 
dairesi mürakabeye tabi bir 
müessesedir. Ceza! takibatı 
müstelzim suç işleyince 279 
uncu madde hükrnüncc ceza 
görmesi lazımdır. lddia5l va. 
rid değildir, reddini isterim. 

Hazine Vekili Sami de Müd· 
deiumuminin iddiasına işti. 

rak ettiğini söyledi. 
Heyeti hAkime, bu talebi 

tasvip etti. 
Noter Şükrü : 

Belediyede 
değişiklikler ı -
yapıldı 

Yeni tayinler dUn alii· 
kadarlara blldiriidi 
Belediye müdür ve şefleri 

arasında bazı tebeddülat ya. 
pılınıştır. Muhasebe müdür mu· 
avini Nail, Sula• idare•inde 
aboneman şefi mı:a\'inligine, 

varidat müdürü Orhan belediye 
muhasebe muavinligfoe, varİ· 

dal mümey,{izi Neşet varidat 
müdürlüğüne, mezat idaresin· 
den Rasim masraf mümeyyiz· 
liğine, vezne mümeyizi Zeki 
başmurakibliğe, başmurakip 

Hayri müfettişliğe, sicil mii· 
meyyizi Hami memurin müdür 
mnavinl gine ta~in edilmişl~r~ r. , 

Berber 
ı Dükkanları 

Musluklu lavabol 
yaptırılması 

mecburidir 
Belediye berber dükkanla

rını yeniden bazı sıhhi şart

lara tabi tutmağa karar ver· 
miştir. Müşteri Lraş olduktan ı 

sonra tasa yüz yıkama usulü 
kaldırılacaktır. Birçok berber 
dükkanlarında olduğu gibi ıraş 
koltuklarının önüne musluklu 
lavabolar yaptırılması mec
buri tutulacaktır. Bundan baş· ı 

ka her müşteri değiştirdikçe 
berberlerin ustralarını lizola 
batırıp ustraları dezenfekte ede
ceklerdir. Dükkanlarına asri 
tesisat yapmıyan berberler ce
zalandırılacaktır. Bu iş mas• 
raflı olduğundan berberlere bi· 
rer mühlet verilecektir. 

Şehir tiyatrosu 
açılıyor 

mi hapishanenin bulundutu 
yere yapılıyor. lstimlik bile 
başlamış. iş bitti 1 

Bunun için umum! hapishane 
yıkılacak! O hapishane ki ikinci 
bir morgdu. 5 seneye mahkılm 
ol•nlar hakikatte idama mah· 
küm oluyorlardı! Hiç kimsenin 
elinde olmadan, belki hiç kim· 
senin kabahati olmaksızın ku· 
runu vu•tadan sürüp gelen 
bu garip adaletsizliği kim 
halledebilirdi, hiç ! 

Bu hapishane değil idamha· 
neyi ortadan kaldıran ne ga
riptir ki adliye sarayı oldu : 
Adliye sarayının addeti l 
Ayağın yere ada!etle bastı, 

dileriz yeni sarayın kutlu olur, 
~y adalet l 

Yapılan fevkal
adelik neymiş ? 

Memleketimize gelecek eC• 
nebi mütehassıslara yapılan 

kolaylıkfardaki fevkaladelikkri 1 

gördünüz mii? Eğer doğru ise, 
gazete '. erde aynen şöyle yazı· 
lıyor: 

( .. Memleketin her tarafın· 
da seyahat edebilecekler. Bun
lara verilecek hüviyet cüzdan· 
larında gösterilecek kolaylık

lar için alakadar memurlara 
ve vatandaşbra hitap 'eden 
nasihatler bulunmaktadırll 

Arada fark ne ki? 

Muhterem üstad Selim Sırrı 

Tarcanın (Londrada bir lngi· 
liz çocuk baba•iyle ·ŞU halat 
bağlanan rıhtım babasiyle de· 
jtH, yanlış anlaş'1mamalı, ço
cuk babasiylel· neler konuş. 
lum?) isimli pek enter~san rÖ· 
porlaj nı okudunuz mu? Muhte·, 
rem üstadımız pek gürbüz, 
pek sıha tte gördüğü iki çocu· 
tuna lngil z ailesinin nasıl bak.I 
tığını merak etmiş. Evlerini 
gezmiş, çocukların yattıkları 

odada ne eşya, ııe halı, ne 
ko;tuk, ne perde olmadığını, ' 
tamtakır bir odadan iba
ret olduğunu hayretle gör
müş. Bu kız çocuklarının }at.' 
tıkları yatak ve yastık kıtık 
doldurulmuş kazık gibi şey
lermiş ... 

Üstad galiba lstanbul tara·. 
lının evlerine hiç girmemiş 1.1 

Meğer çoğumuz, haberimiz ot. 
madan, yattığımız yerde ln
ırilizmişiz !. 

Serdengeçti 
111111,111111ııı11111111111t1ı1111ııttıııııı1111111111uıı'''11111oııı'-

- Ben vaziledarsam tavzif 
eden kimdir?. Muhasebei umu. 
miye kanununun 16 ve 21 nd 
maddelerine göre devlet na• 
mına tahsilat yapamam. Muh· 
terem iddia makamı b•na no• 
terler kanununun 1 lOuncu ve mu· 
hasebei umumiye kanununun 16 
ve 2linci maddelerine görece· 
vap verebilir mi? dedi 

Şehir tiyatrosunda yarından 
itibaren temsillere başlanacak. 
tır. Sahnede lhususi tertibat 
yapılmış, salonun içi de tamır 

edilmiştir. Vefat edell artistle
rin resimlerini asmak üzere 
ı iyalro binasında bir ytr ay. 
rılmıştır. Bu sene talebe ve 
mca' limler için ayrı geceler 

tahsis ediimiyecektir. 

1 Çöp çukurları 

Diğer suçluların müdafaası 

Söz sırası, kil.tip Fevzi ile 

t 

Münevverin vekili Ihsan Muk. 
bile gelmişti. O da aşağı yu· 
karı şunları söyledi: 

- Noterler kanununun 24. 
fincü maddesi muamelatın he· 
yeti umumiyesinden noterlerin 
mes'ul olduğunu sarahatle söy· 
ler. 35 inci madde de herhan· 
gi bir mazeretle vazifelerinden 
ayrılsalar bile, noterlerin ve
killeri, noterin kendi mes'uli· 
yeti tahtında ifayı vazife ederi 
der. 

M...,kkillerim memur olma· 
dıkları, memurların hukuk 

ve imtiyazlarından istifade 
edemedikleri için, memurlara 
ait ceza! avakıbe de maruz 
kalamazlar. Suç olsa bile, bu 
maddelere temas etmez. 

Saniyen, müekkilim Fevzi 
(bir rapor çıkarıp uzattı) bu 
rapord:m da anlaşılacağı üzere 
müteverrimdir. Münevver de 

Dokuzuncu ihtisas 
mahkemesi reisliği 
Dokuzuncu ihtisas mahke

mesi reisi Ref;gin lstanbul 
Ağır Ceza reisliğine tayin 
edilmesi üzerine münhal kalan 
ihtisas mahkemesi re· sliğini 
azadan Kemal idare etmi}'e 
başhmıştır. Bu vazıleye eski 
Sekizinci ihtisas mahkemesi 
reiıi Atılın tayin edileceği 

söylenmektedir. 

zavalıı bir kızdır. DJkt .lodur. 
Hiçbirşeyden malü;nalı yoktur. 
Bir daktilonun pul işlerile ne 
dereceye kadar alakası olabilir? 

Zikrettiğim iki vaziyetten 
dolayı, her ikisinin de kefa· 
!etle tahliyelerini islerim. 

Talı/iye talebi reddedildi .. 

Heyet müzakereye çekildi . 
Nihayet suçun 279 uncu mad. 
de şümulü dahilinde olduğuna, 
ibraz edilen raporun tahliyeyi 
istilzam edecek sebebi muhtt.• 
vi görü!ememesine nazaran 
tahliye talebinin reddin~; vak· 
tin çok geç olma'1, okunacak 
da birçok evrak bulunması 

dolayısile davanın 6 leşriniev· 
/ ve! saat on beşe bırakılmasına 

karar verildiğini Leblig etti. 

1 1 Bir katil mahkOm oldu 
Çatalcada hayvanlarını Ot• 

!atmasına müsaade elmedigi 
için Nurettini sopayla döve· 

ı rek öldürmekten suçlu Meh· 
1 medin muhakemesine Ağır Ce-
1 zada devam edilmi ştir. Meh· 

: 
1 

medin cürmü işlediği zaman 
21 yaşını bitirmemiş olduğu 

, da nazarı itibara alınarak 4 
sene 2 ay hapse ve Nuretli· 
nin varisine 500 lira tazminat 
vermiye mahküm edilmiştir. 

Suçla alakası görülemiyen 

, Temizlik işleri mUdUr· 
IUğün tesisatı 
beyenilmedi 

Çöp~erin asri tarzda toplan· 
dırılması hakkındaki tetkikler ' 
devam ediyor. Temizlik işleri 
müdürlüğü çöplerin dökülmesi 
için şimdilik Edirnekapı harici 
ve Mecidiye köyü 0111.ak üze. 
re iki yer tesbit etmişti r. 

Fakat Mecidiye Köyü halkı 
derhal şikayete başlamıştır. 

Fi hakika bu civarda sinekler 
çoğalınağ'a taşlamıştır. Haber 
\· erildığine göre Vali ve Bele
diye Reisi Muhiddin Üstündağ' 
dün bu mese'e hakkında biz
zat tetkiklerde bulunmuş \'e 
Mecidiye köyündek i çöp islas·· 
yonunu begenmemiştir. Bir 
türlü hal edilemiyen bu me
selenin artık neticelendirilmesi 
ıçın Vali ve Belediye Re:si 
kat'i emir verecektir. 

1 -·- . 

Konservatuar konser. 
leri baflıyor 

Konservatuara alınacak nam
zet talebenin imtihanları bil· 
miştir. imtihana giren yüz ta. 
1 ebeden muvaffak olanlar ya· 
kında ilan edilecektir. Konser· 
vatuar mual<imler meclisi de 
bır toplantı yapmış ve kış 

konserlerini tesbit etmiştir. 

Konserler ayda iki defa mual. 
!im ve talebeler tarafından ve 
rilecektir. Bir konservatuar 
talebesinin de Avrupaya tah. 
sile gönderilmesi İ<ararlaştır.1· 

mıştır. Bu talebe yakında S"' 

çılecektir. 

1 

Açık Söz'ün 
• Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayınll 

5on zamanlarda talebeleri· 

Bunun üzerine mektep ida· 
resince talebeler sorguya çe· 
kilmişler ve neticede eroin ve 
kokaini Sü!~yman namında 
birinin sattığı an laşılmıştır. Bu· 
nun üzerine mektep idaresi 
polise müracaat etmiş ve Sü. 
leymanın adresini vererek La· 
!ebelerin orada bulunduğu bir 
saatte ev abluka edilmiş ve 
Bundan sonra kupı çalınarak 

Aksarayda pazar yerinde sa• 
bıkalılardan Arnavut Muhar
rem Kumkapı Nişancasında 

otur an Mecit \'C Sabahattin, 
çocuklara 25 kuruf vererek el· 
biselerini soymağa teşebbüs 

ederken ikinci şube memur· 
lan tarafından görülerek ya. 
kalanmıştır. 

Fatih noteri dün mahkemtde kendini milJufaa ederken 
Hüseyin beraet etmiıtir. \ No. 163·164 J 
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DİL BAHİSLERİ : 4 
•• 
Uçüncü Dil Kurultayı niçin 

toplandı ve ne yaptı? 111 

Yazan : Muzaffer Muhittin Dalkılıç 
Üçüncü DU Kurultayı Güneş • Dil 

Korniıyonu Üyesl 

Bu fonetik yani savti base 
bütün dünya kelimelerinde bir 
( ğ ) hakimiyeti esasını mey
dana getiriyor; ve gene tam 
ve esaslı bir kont•ol yapılınca 
filhakika bu kanun ezeli mahi-

tetle doğuyor, sonra -songrag, 
dil • dil • dilg, tann • tangr 
gibi yüzlerce örneğini bütün 
dillerde bulmak mümkü ve 
tabiidir. 

Bu esasa göre mesela lngi
lizlerde ( konuşmak ) manasına 
gelen ( tolk ) kelimesinin bir 
( dilg ) Türk kelimesi olduğunu 
siz de hemen bulmuş olursu• 
nuz. işte bu, savtiyat kanunu
nun ilk ve müspet ve ezeli 
neticesi böylece dil!erde meç· 
hul gibi görünen kelimeleri 
bir anda izah ediverir. 

Böylece kontrollar yapılarak 
vazedilen bu (ağ) foncmi de 
teorinin lonetik base'ıdır. 

Teorinin tahlı l metodu bu 
ilk ana loncmin tezahür etti
rılmesi gibi kanuni bir esasa 
istinat eder. 

Şimdi teorinin etimolojik 
tahlil formüllerini öğrenelim, 

bunları kısaca birkaç kaideyi 
bi.mek suretile bir an içinde 
lcavrıy abiliriz: 

1 - Teor'ye nazaran sesli 
harfler kelimenin bünyesinde 
müessir değild i r. ( ak, ok, 
uk, ök, ük v. s.) hep (akı l ) 
dem ek tir. Görülüyor ki 
( a, o, u, ö, ü gibi ) vokalle
rin değişimi manayı değiştir· 

rnez. 
il - Kelimelerin sonların· 

d ıki sesli harl ler daima (g) ile 
beraberdir. Fakat zamanla bu 
(g) erimiş ve yalnız sesli kal· 
mıştır. Bu itibarla mesela (ata) 
kelime,inin aılı ( atag ) olmak 
&"erektir. 

ili - iki ayni cinsten kon
s n bir yerde bulunmaz. 
Bunlardan biri mutlaka {lt) 
den bozmadır. Nitekim ( elli ) 
kelimesindeki ( 1 ) !erden .biri 
• tahlilde • ( ğ ) olarak gös
terilir. 

iV - Tahlil sırasında her 
konsonun bir sesli ile tezahur 
ettirilmesi lazımdır. (T. r .<) ke· 
lımesindeki (r ve k) lıarlleri· 

nin arasında vokal yoktur. Fa· 
kat tahlilde vokal koymak 
liizımdır. Y•ni (ür ük) gibi 
(k} bir vokale tezahür ettirılir. 

Ve genci kaide olarak da: 
Her kelimenin başında (ağ) 

veya bunun muhtd.f sesli 
barfierle aldığı (oğ, uğ, ığ, iğ, 

eğ, üg, ög) gibi şekilleri mey
dana çıkarılır. Bu da kelime
nin ilk hecesinin sesli kıyme
\ine tabidir. 

Mesela: 
(Türkiye) tahlıl olunurken 

ilk ( Türk ) hecesinin sesli 
kıymeti (u) dür, binaenaleyh ilk 
meydana çıkarılacak ana fo
nem (üğ) olur. 

Ve tahlil, her fonem ayrı 

ayrı ve aralarına ( +) işareti 
konularak yapılır: 

Mesela (Türk) kelimesini 
tam tahlili: 
Üğ + üt + ür + ük olur. 
Mesela (lngiltere) kelimesi 

şu suretle tahlil olunur: 
iğ + in + ig + il + il + 

er+ eğ 
Eğer kc~menin başında (l:") 

varsa o takdirde ana lonemin 
meydana çıkarılmasına lüzum 
y(;ktur. Mesela: ağ'lamak, oğan 
gibi kelimelerin tahlılleri şöyle 
yapılmak gerektir: 
ağ +al am+ ak ve og +an 

Elimize böyle bir hece silsi
lesi geldikten sonra teori bun
ları ayrı ayrı manalandırır ve
ya mana bünyesindeki rollerini 
tayin eder ve bu suretle ke· 
limenin ta iptidai menşeindeıı 
itibaren manasının his torik sey· 
rini tespit eder. Bu malümatı 
edindikten sonra teorinin mana
landırma ve (ek) lere verdiği 
mana! hüviyet meselesi kalır. 

Bu cihet, dilciliğ'e taallük 
eden taraltır. Okuyucularım 

bunu öğ'renmek isterlerse An· 
karadaki Dil, Tarih, Coğrafya ı 

Fakültesinin neşriyatını takip 
buyursunlar [ •]. Böylece ve 
kolayca bunu da öğrenebilir
ler. 

Görülüyor ki teorinin umu• 
mi kaidelerinde ve esaslarında 
anlaşılmazlık katiyen yoktur. 
Bilakis sarih, açık ve bariz 
esaslar vardır. 

Teori. metodunu çok basite 
indirmiş bulunmakla dilin de 
çok basit bir esas ve menşei 
bulunduğ'unu, bünyesile ispat 
etmiş bulunmaktadır. 

//imsel bu bügi1k toplantı. 
dan nasıl bir sonırç alındı?• 
( Güneş-Dil ) t~orüi, iddia 
edildiği gibi, birtakım ilim 
alanlarındtl geni bir reform 
açabilecek kudrelle midir, 
yoksa bir enstüvisiyon mu· 
dur?· Tiirk Dil tezi karşı
sında yabancı ôlimlerin 
tasdik v eya lereddiitlerinin 
hakiki mahiyeti ve kıymeti 
nedir ? Dil tezi nasıl olur 
da sosyolojiyi,I hisloryayı, 
psikolojiyi, bıo·psikolojigi 

izah edebilir, nasıl olur da 
dinlerin, dillerin, milletle
rln menşelerini meydana 
çıkarabilir? Kurultayın ma• 
hıgeti evrensel olabilir mi? 

Teori hakkında bilinmesi la
zımgelen malzemeyi edindik· 
ten sonra asıl mevzuumuza 
dönebiliriz. Görülüyor ki teori 
aşağı yukarı formüle edılebile

cck olan şu meçhullerin hallo
lunduğunu iddia ,ve iıpat edi
yor: 

ı - Kelimelerin morfolojik 
historyası. 

il - Dılin semantik ve fo. 
nelik intaş, tekevvün ve taaz· 
zuv hisloryası. 
lll - Kelime köklerinin ta• 

azzuv ve nema mihanikiyeti. 
iV - (ek) !erin taazzuv, ne· 

ma ve seyir kanunları. 
V - Savtiı at kanunu. 

VI - Dilin sosyolojik ve 
psikolojk tekamüle müvazi olu· 
şu kanunları. 

VII - Dinlerin, milletlerin 
menşei. 

Bu gibi hal sahaları karşı· 

sında teorinin muhtelif hadise
ler üzerinde sabit •e mutlak 
kanuniyetler koyduğu da gö. 
rülüyor. 

işte Üçüncü Dil Kurultayı 
lcngüistiğin böyle cihanşümul 

meçhullerini •ydınlatıcı esas
larla ortaya konulan (Güneş· 
Dil) teorisinin ilk ilimsel ten· 
kit topluluğu olmuştur. 

(Devamı var) ------
[•] 1 - Tilrk Dil Bilgisi der•

leri (Birinci kısım) - lbrahlm Nec
mt Dilmen. 

il - Türk Dil BllgisJ der•lerl 
(ikinci kısım) lbrahim Necmi Dil· 
men. 

111 - GUnef ... Dil teorisine gö
re dtl tetkikleri ( Birinci kısım ) 
Haıan Retil Tangut. 

(ikinci kısım hazırlanmaktadır.) 
JV - Türkoloji ders huliıala• 

rı AbdUtkadlr inan. 

''Açık Söz .. ün edebi romanı: 35 

• • • 
Sen Benim Babam 

D ... ·ı . 1 egı sın . .. 

Yazan: Suat Derviş 

Fakat F alma bana durmıı
dan yazıyordu. Ondan seni 
Öğreniyordum. Ondan senin 
sıhhatini, senin sözlerini senin 
yaptık!Jrını, Fatma benim 
neye hasret çekdiğ'imi 
anladığı için, beni s!vdiği 

için sizin haberlerinizi bana deva 
t ibi bana teselli gibi veriyordu. 

Bu mcklublardan ben Fazılı 

çok özlediğini ızinli gelirse 
çok bahtiyar olduğunu, eğer 
birkaç gün gelmezse zailladı

ğını öğreniyordum. 

Fatma : u Allahım babasını 
ne kadar çok seviyor. ,, 

Diye yazıyor ve Fallldan 
bahsederken belki de bu mek
tup bir başkc ele geçer, belki 
senin istikbalin bundan berbat 
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Dağ muharebelerin· 
de geri nakliyatı 

' "AÇIK SÖZ 
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,, 1 1 müvezziler B E N K M N 
Harbeden ordu, her ba· 

kımdan beslenmek ister .. Sevk 
ve idarenin güçlüğü de, bu iş. 
!erdedir. Bilhassa; harekat, 
dağlık arazide ve kışın ya. 
pılırsa ka rşılaşılacak zorluk· 
lar, kararların tatbikına en• 

koşusu METRESiYiM 
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yapılacak 

gel olurlar. 
Dağlık erazide; &"eri nak

liyatın emin ve seri bir su• 1 • 

rette icrası için yapılan tet
kikler, talim ve tecrübeler 
yeter görülmüyor... Kurmay 
kurulları memleketlerdeki Tu• 
ring kıüpleri teşk ilalından is· 
tifadeyi bile düşünerelr bu 
işin güçlüklerini hafilletmek 
istiyorlar. 

Görülecek iş nedir ? ••• 
Harb zamanında, dağlık yol. 
!arda birikmiş karların daimi 
surette temizlenmesi ve geri
lerin açık bulundurulması la
zımdır. Bu iş ya ibtidal va
sıtalar ve yahut adi at koşulu 
kar makineleri, zamanımızd .. 
da molörlü makinelerle ya
pılır. 

işin zorluğu bu7. tabaka• 
!arının tcmlzlcnişidir. TecrÜ• 
beler; tırnaklı, turbinli, ulkl 
bıçaklı kar makinelerinin 
bile kalın buzları kesip 
temizleyemediklerini göster· 
miş, buzları ayırmak ve 
kenarlara atmak için insan 
kuvvetinden istifade den baş-
ka çare olmadığı anlaşılmış· 

tır. 

Bunun için 150 insan, 150 
Eel, 30 kürek, 10 kazma, bir
de ulkl bıçaklı kar makinesi 
lbımdır. Bu grupla 1,50 met
re kalınlığında 50: 90 met· 
relik bir buz tabakasının kal-
dırılması mümkündür. 

I~ şöyle ürer: 
A - Temizlenecek kısma 

seçilen 120 insan dağıtılır •• 
Bunlar ellerindeki vesaitle buz 
tabakasını kaldırırlar. Kar ma
kinesi altındaki sulu ve yumu
şak karı temizlcmcıte başlar. 

B - 15 insan, kar maki· 
nesi yanında, yürüyüşe engel 
olacak buzlan kaldırır ve yar• 

[ dım ederler. 
C - 15 insan kar maki· 

1 

nesini takip rderler ve yolu 
düzeltirler ... 

Bu şekilde ve 8 saatte te. 
mizlenen 5 .kilometrelik bir 
yoldan: 

Kamyonetler, mekkari 
kolları, 6 hayvan kt)şulu 7,5 
lik bir lop zorluksuz geçerler. 

Devamlı ve uzun bir le· 
mizlemenin ihtiyaç göstere
ceği insan ve malzemeyi nis
bet edersek dağ muharebe· 
!erinin emir ve kumandaya 
ve harekata tesirlerini anlat-
mış oluruz. 

M. Ersu 

Düşünceler 

Herk es için .. 
Yazan: 

Dr. Viclor Pauclıet 

Bugünün kadınları, annele· 
rinin ayni yaşta iken ol
duklarından daha genç ve 
çeviktirler. Bunun sebebini 
mi soruyorsunuz? iki ke· 
lime ile cevap vereyim: 
Sıhhate itina. 

l!l l!I 
Arzusuz ve hayattan bıkmış 
bir adam gibi değil, bilakis 
daha önünüzde çok sene
leriniz ve yapılacak bir
çok faydalı işleriniz varmış 
gibi düşünmeli ve öyle ha
reket etmelisiniıl 

olur korkusile " babası ,, di
yordu. 

Bana bile .•• 
Babası .•. 
Yine bu mektuplardan ben 

Fazılın da Kafkas cephesine 
gelmekte olduğ'unu ögrenmiş· 
tim. 

Fazıldan ayrı geçen bu sekiz 
ya içinde iki kere talimgahtan 
mektup almııtım. 

işte on bir ay sonra onu 
yaralı olarak bulunduğum 1 as
t~haneye getirdiler... Bu bu
luşmamız, buluşmaların en ha

zini olmuştu. 
Ne müthiş bir gündü o gün .. 

çocukluğ'umun en aıiz dostu, 
kardeş gibi sevdiğim Fazıl ..• 
ölümle pençeleşerek karşıma 

çıkıyordu. On birinci aydı bu ay. 
insanların bu kadar vahşi bir 

Müvezziler arHında tertip 
ettiğimiz koşu müıebaka11 
için kayıtlar devam ediyor. 
Bugan de aşağıdaki dört ko· 
şucu delikanlının fotoğrafüini 

neşrediyoruz: 
1 - Eminönünde satıcı 

Ahmet 
2 - Eminönünde satıcı 

Mustafa 
3 - Aksarayda satıcı Kadri 
4 - Tünel başında satıcı 

Mehmet Turan 

F otografiler 8 teşrini ev
velden sonra kabul edil
miyecektir. O güne kadar 

bütun fotografiler 
gönderilmelidir •. --- ----

DOKTOR 
Kışta taze 
domates 

Ycşilimtrak, sajtlam, bere· 
lenmemiş (domates) !eri alınız, 
sıkı örülmüş bir sepetin içini 
birkaç tabaka gazete kağıdile 
veyahud yağ kajtıdlarile sarı. 
nız. Domatesleri sepetin içine 
istif ediniz, üstünü kağıdlarla 
örtünüz! Sepetin üstünü ve 
yan taraflarını bir muşamba 
ile veyahut yelken bezile sarınız. 
Toprağı kazıp mezar gibir bir 
çukur yapınız, sepetleri bu çu
kurun içine koyunuz, toprakla 
örtünüz ve yahut mezar gibi 
tahta koyarak kapatınız, (2-3) 
ay sonra açarsanız yeşil doma· 
tesl.,rin kızardılclarını, tamtaze 
olduklarını görüp i~tiha ile 
yiyeceksiniz! Pazara çıka•ırsa
nız okkalı müşteri bulacaksınızl 

LOKMAN HEKiM 
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[eu LMACA-, 
Yeni Bulrnaca 

Bu haftaki bulmaca şudur: 

Be n, a , a , e , ı, dl, 
de r , den, k i, miş, 
muş, da n, vu r, g l, 
ta; der, p i, bal, yat, 
bul, ac, ev, ağ, ken, 
d im, gur, lar, de, du, 
sap, o l, rlnc. 
Yukarıdaki karışık heceleri 

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

Kazananlar arasında cuma 
günü kur'a çekeceğiz. 

HEDiYELERiMiZ 

Birinciye on plak ile bir 
gramolon, ikinciye gazeteır.i
zin bir senelik abonesi, üçün· 
cüye bir lotoğral makinesi 
hediye edilecektir. 

Beş kişiye bozukpara çan· 
tası, beş kişiye kartpo•tal al
bümü, kırk kişiye muhtelif he
diyeler. 

r 
I Bulm aca 
, k uponu 
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şekilde öldürülmesine alışmıştık 
gırtlakları kopanları. kolsuz, 
bacaksız kalanları, barsakları 

dışarıya fırlayanları, gözleri 
gör kalaları hurdahaş olanları 

görmüştük,. 

Fakat Fazıl benim karşıma 

çıkan en yakın ve en sevdi· 
ğim hasta idi. 

Onun kadar sevdijtim ve 
hayatımda onun kadar karşı· 
şısında kendimi sefil ve zelil 
hissettiğim bir yaratım olma· 
mışlı.. Gayrı muntazam bir 
hastahane haline gelmiş bu 
binada onunla karşılaştığ'ım 

gün şüphesiz ki hayatımın sa• 
yılı fena günlerinden biri idi, 

O beni tanımamıştı 
Ve günlerce o beni tanımadı. 

Ben günlerce onu yaşatmak 

için uğraştım. Kendisini kendi 
odama naklettirdim. Ben onun 

Tefrika No. 73 

Tomson oldukça cesur bir adam olmakla beraber 
ihtiyatı elden bırakmak 

istemiyordu. Yavaşça elini ceketinin cebine soktu. 
- Nasıl olur bu, canım ? 

Siz bir lngilizsiniz.. Bense 
bir Türküm. lngilizlerin benden 
şüphe etmeleri pek tabiidir. 
Fakat, sizden şüphelenmeğe 
hakları yoktur 1 

Mister Tomson yan ceble· 
rinden piposunu çıkardı .• içi· 
ne tütün doldurdu.. Yaktı : 

- Evinizde bir kaçak varr• 
mış .• Bu adam gece gündüz 
sizin apartmanınızda oturuyor· 
muş .• Mühim bir ihtilal şebe

kesinin şefi imiş .. 
Tomsun bunları söylerken, 

gülmemek için kendini güçlükle 
tutuyordu. 

lngiliz hafiyesinin Nesrine 
itimadı vardı. Onu lngiliz ka· 
rargahı umumisine ihbar eden 
Sait Molladan başka biri de
ğildi. Fakat. Tomson birden· 
bire bu kadar açılmak iste· 
medi: 

- ilk önce vazilemi yapa· 
cağım, dedi, ondan sonra kar. 
şı karşıya oturur, hem viski 
içer, hem de uzun boylu gö
rüşürüz! 

Nesrin: 
- Pekalı\l diye gülümsedi. 

O halde hemen apartımanım 
taharri ediniz. Belki aradığınız• 
adamı bulursunuz da, karşı 
karşıya oturup konuşmak im
kanı kalmaz. Fakat, bana söy· 
lemeyi vait eder miıiniz; size 
bu ihbarı yapan kimdir? 

- Söz veriyorum.. Söy• 
liyeceğ'im. 

- Buyurunuz mister Tom· 
son .• odaları birer birer dola
şalım sizinle beraber! 

Tomson oldukça cesur bir 
adam olmakla beraber ihtiyatı 
elden bırakmak istemiyordu. 
Yavaşça elini caketinin cebine 
soktu. 

Belliydi ki lngiliz hafiyesi ta. 
liancası"nı daha önceden cake· 
tinin cebine yerleştirmişti • . 

NPsrin bütün odaların elek
triklerini açtı: 

- işte tur ası bir küçük ki· 
tap ve yazı odası ..• 

T C>mson başını içeriye uzattı: 
- Çok güzel. Bu odada 

çalışmağa vakit bulabiliyorsa
nız, sizi tebrik ederim. 

- Geceleri bu odada biraz 
olsun ol~rmadan 

Mistn! 
yatamam, 

Nesrin yürüdü.. bir başka 
kapı açtı; 

- Bnrası bir misalir oda~ı .. 
Tomson bu odaya da şöyle 

bir göz attı. 

- Çok güzel ve temiz bir 
mobilya .• 

ikisi birden yürüdüler. 
Mutfak, banyo, kilar .• 
Hepsini birer birer gez· 

diler. 
Nesrin bir oda kapısı daha 

açtı: 

- Burası da sandık odamız. 
Ve gülerek ilave elti : 
- Arzu ederseniz sandık· 

!arın kapaklarını açayım. 
- Niçin .. ? Şıhsınıza ait ça

mışırları tetkıka memur deği· 
lim ..• 

- Belki içinde adam saklı· 

dır .• hele şu yatak denklerine 

karşısında bir sahra karyola
sında uzanıyordum. Sabaha 
kadar baş ucunda idim. Saba. 
ha kadara hekimdim. Onun bu 
vaziyette hayata tekrar avdet 
etmesinden daha lazla ölmek 
ihtimali olduğunu görüyordum. 

Bazı geceler : uya ölürse 
diye titriyordum. " 

Onu kurtarmak için yaptı• 
ğım bütün gayretlere ve ihti
mallere rağ'men ya o ölürse 

bu ihtimal kalbimi dehşetle 
sıkıyordu. O ölürse annen be
nim onu tedavi ettiğ'imi bildi. 
ği zaman acaba birşey düşü
nür müydü? .• 

Acaba aklına birşey, hiçbir 
şey gelmez miydi?. Onun mev. 
cudiyeti benim lelaketime se
bep iken onun ölümünün be
ni bahtiyar edeceği muhakkak 
değil miydi? •• 

bir bakınız l Bu pamuk şi l te· Ne.,:n birdenbire başını sal-
lerin arasına bir değil bir kaç &mağa başladı: 

adam saklanabilir... - Şimdi anladım miste;, bu 
Mister Tomson mahcubi C· silenin nereden geldiğ'ini. Sait 

tinden Nesrinin yüzüne baka· Molla beni hiç sevmez. 
mıyordu. - Sizin gibi güzel bir kadını 

- Rica ederim, dedi, şaka- sevmiyebilir. Darılmayın amma, 
yı bırakalım.. ancak iki uzun kulaklı bir mahlük 

Haydi bana bir portakal Iİ· olab 1 r. 
körü daha lütledin de gideyim. - Ben onun yapmak iste-

Raporunuzda ne yazacaksı· diği lenalıklara alet olmak is-
nız? temedim de., 

- Birkaç kelime ile: ( Ta· - Ş i mdi anlaşılıvor. Bu ilti-
ralarır\ sebebi. Hiç merak etme-

harriyat yaptım.. Adam de- 1 yin! Bu ves<b i!e ngiliz karargahı 
ğil, bir fareye bile rastlama- umumisi Molla Beyin ne mal 
dım!) Diyeceğim. olduğunu bir daha anlamış 

Nesrin likör kadehini dol- oldu. Bundan sonra vereceği 
dururken güldü: jurnallar dosyaya değil, çöp 

- Haydi öyley•e, vadiniz. sepetine atılacak. 
de durunuz bakalım: Kimdir Ve elini sıkarak: " 
benim aleyhimde böyle rapor- - Bana müsaade, dedi, sen 
lar veren adam. de müsterih oll Bunlar herkc-
Tonıson likör kadehini du- sin başından geçer. Ben zaten 

senin n1i licilerle bir temas ve 
daklarına götürdü : münasetelin olmaJığını bili-

- Molla Bey ile aranız ne- yordum. 
den açık sizin .. ? ( Bitm<di) 
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SAN~T 
KiTAP# REfiM. TiV~TQO,MU.tiKt 

Halkevi orkestrasının 
ikinci konseri 

Eminönü Halke ui orkestrası 
ikinci konserini Dil bayramı 
münasebetile cumartesi giinü 
yapılan törende kolabalık bir 
dinleyici karşısında verdi. He· 
nüz hiç yok denecek kadar pek 
kısa ve hu kahil harek.ıler 
için pek erken addedilecek bir 
mazisi olan Halkeui orkestra" 
birinci konserini bundan iki 
ay evvel Alay köşkünde ver• 

mitti. Ozaman yine .bu sütun• 
/arda konserden bah.<elmiş he
nii% yeni teşekkül etmesi do
lagısile pek tubii olan bazı 

noksan t'.Jraflarrndan bahse/· 
miştik. Bu seferki konserde 
hu noksanların giduildiğini 

görmekle memnun olduğumuzu 
il<ivege bilmem lüzum var mı? 

Bu muva/fakiyel ciddi bir 
çalışm(Jnın ener jile. bir isteğin 
nelere kadir olabileceğini ve 
Halkevleri çalısı altında neler 
yaratı la bileceğini göslerm esi 
ilibcrile çok şayanı dıkkatlir. 

M•mleketimizde musiki ma· 
alese/ daha geni yeni değerini 
alrvor. Uzun asırlar alaturka-
111n mızrabını, yayık gazelini 

din/iyen ve muasır sosyel,.de 

müsavi bir varlık olmak isle
yen Türk ulusu nasıl bu mü· 
savi değere ulaşmak için ge· 
riyi bırakmış ve yüzünü garbe 
çevirmiş ise musikide de arlık 
yükselen zevkimizi tatmin ve 
muasır zevke uymak ve bütün 
bunların üstünde yarınki ulu. 
sal musikiyi yaratmak için 
garp musikisine karşı. derin 
bir meyil ve sevgi duymağa 
başlamıştır. Bunun en canlı 
misali eskid<n sayısı mahdut 
olan kunserlere kimse gitmez• 
ken bugün sayısı eskıge nis· 
betle pek çok olan konserlerde 
ger bulunmuyor. 

Birkısım halkımızın maddi 

Annen benim için böyle bir. 
şey düşünemezdi. Hayır hayır 

bu benim alçaklığım, bu benim 
zayıf ahlaklılığımdır. 

Annen sevdiği adam hak· 
kında böyle hiç birşey düşün
mezdi. Fakat ben ne diye an· 
nen böyle düşünüyor diye 
korkuyordum. Bütün onu 
kurtarmak cehdime rağmen 

acaba lahteşşuurumda onun 
ölümünü isteyen tebellür et. 
memiş bir istek mi vardı. 

Şimdiye kadar kim, hangi 
hekım bir hastasını hele hangi 
hekim dost paralı ve hasta 
doıt,.,nu öldürmüştür ki, ben· 
de bunu yapayım .. 

Dost mu? - Hayır... Hayır 

ben Fazılın dostu değildim. 

Dostluk bu muydu?, 

cilıe/len faydalanamadığı bu 
konserleri musiki ihtiyacı ha· 
kımından Hackevi orkestrası
nın bedava olarak tatmin et· 
mesi bir ihtiyaca cevap olması 
itibariie a.ırr bir kıymeti ha· 
izdir. 

Halka musikiyi sevdirmelc, 
benim•elmtk lıizımdır. /Jfe 
vazifesi faydalı olan her şeyi 
halka 9agI71ak olan Halkevi• 
nin orkestra korusunduk.i. en 
esaslı faktör budur. Halkevı" 

orkestra" olgunla,tığı zamarı 

büyük solon/arda dalıa genİJ 

bir kit/ege karşı çalac .k, hat· 
ta meydanlarda vereceği kon
serlerle de halkı etrafa toplı· 
yacak ve bir musiki parçası 

dinlemek arzusunun yaratıcısı 
olacaktır. 

Ve hepsi kabiliyetli, istidatlı, .• 

cidden enerjik gençlerden le· 
şek/.:ü/ eden Holkevi orkettrası 
şüphe etmiyomm ki kısa bir 
zamanda lstanbulıın en hatırı 
sayılır musiki gruplarından 

biri olacaktır. Kısa bir zaman· 

da gıırbin en biiyiik üstnlla. 
rının en zenrin repertuarını 

bize dinleten gençler bu ümidi 
tJerıyorlar. 

Birinci konserin tenkidinde 
orkestra disiplininin azlığından 
şikay•I etm'şlik. Bu sefer bo 
noksanı telafi edilmi~ bıılduk• 

Yalnız şefin biraz daha prY 
•İsyanlarına dikkat etmesi çoS 
daha iyi olacaktır. 

Bu seferki programda Hayd 

m, Re maj.our isimli Symph· 

onie 5 ve Carmtn vardı. Yal• 
nız Carmende şef bı"raz orkeı· 
trag • koşturdu. 

Diğor parçalar çok muvaf· 
fakıgel/e çalındı. Gençleri kul· 
lularız. 

Nusret Safa co, kun 

Hangi dost emanetini kabul 
etmişti.. ihanet eden dost 
i~mi verebilir miydi hiç? .• 

Odam da beyaz çarşalların 

arasında kendinden geçkin 
yatan bu adam benim raki· 
bimdi. Sevdiğim kadının ko· 

cası kızımı zaptctmiş olan 
bir gasıb bana hayatımı 

zehir eden, benim malik olmak 

istediğim sudetlerin hepsine 
malik olan ve bunlardan isli

iade bile etmeyen, belki buıı
hrın kadir ve kıymetlerini 
bilbilmiyen bir insan .. 

Ne müthiş gecelerdi. O ge
caler odamda yatıyordum ye~ 
bir bayat halkeden bir Alla! 
gibi ona hayat vermeğe uğra 
şıyordum. 

/Bilmedi J 
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Bizde varyete 
artistliği 

CJlusal oyunlarımızın 

~ütün dansların Us· 

tünde olduğunu an· 

latmak ve tanıtmak 
zamanı gelmiştir. 

Bugün ülkemizin dört bu
cağında gösterilen Var1tte 
dans!arı lspanyol, kazaska ve 
Macar danslarıdır. 

N E M A 
- ' 

-AÇIK SÖZ-
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Gümüşhane büyük ve ısrarlı 
himmete muhtaç bir şehirdir 
Halk pahalılıktan va susuzluktan çok 

· muztariptir. Şehirde et ve yağ gibi 
şeyler bulmak bir muvaf f akiyet sayılır . 
Oümüıhane ( Açık Söz) -

1 
.... r.-,""'"""'""~-r"""''""'~~~"'.l:"""'~......,.~·--=~---711 Trıbıondın Erzurum ve Kır· 

sa dotru ridecek olan yoicu
Iır receyi burada reçirmete 
mecburdurlar. Onun için her 
akşam burada bir insan çeşidi 
ve kalabıhk göze çarpmak
tadır. 

.Jümüılıanetl•1 şairan~ bir 
görı1nı1ı 
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Şapkacılar da 
söylediler 

Yıllardır sahnemizde yabancı 
dansları gösteren artislerimiz 
• ne acı itiraftır ki - kendi ulu
sal danslarımızı bırakarak yal
nız yabancı dansları oynamış
lar ve oynamaktadırlardırki 

önce bu onların ad kazanma
masına ve tutulmamasına se
bep olmaktadır. 

Bu yolcular yüıünden lokan
talar, oteller ve kahvehaneler 
oldukça '. müstefit olmaktadır

' !ar. Burada iki otel vardır. 
Hakikat halde bunlara otel de

' I 
, Rapor hazırlanmadan 

lspanyol dansının ıyısını 

lspanyoldan, Kaıaskayı Rustan Cleudette Colbert 
ve Macar danslarının Alasını - Patronum kocam film/na•-. 
Macardan görenlere· ne kadar l=--,=======-'"'"==================="i 
iyi olsa taklidini göstermek hiç 1 D an s 
şüphesizki iyi netice veremez... 

1 
Unutmamalı ki her ulus ken- korsanlarJ 

dine bas olan dansları oynaya-
bilir. 

Bir Fransız hiçbir ııaman 
lspanyol dansını lspanyol gibi 
bir lspanyol kazaskayı hiçbir 
zaman Rus gibi oynıyamaz .. , 

işte bu sebep yüzündendir 
ki yabancı dansları taklit ar
tisllerimize ad kazandırmıyor. 

Böyle olduğu halde saydı
kJmız ve saymadığımız bütün 
dansların üstünde olan Ulusal 
danslarımızı oynamamak bü. 
yük bir kayb ve düşüncesiz
liktir. 

Bugün her ulusun bir ulusal 
dansı olduğuğu halde bizim 
her noktadan onlardan çok 
güzel bir çok danslarımız 

vardır. 
Benliğimize giren Zeybek, 

Kayseri ve Kara deniz oyun
larını armonize ederek. kostüm
leri bu ırünkfi sahneye a-öre 
detiştirerek ortaya uhısal var
yete oyunları çıkarabiliriz. 

Bu; ulusal danslarımızın bü
tün diğer dansbrdan üstün 
olduğunu anlatmakla kalmaz 
y abaııcı gözleri iistümüze çe
ker ... 

Ulusal danslarımızı tanıtmak 
çağı gelmiş. geçmiştir bile. 

Bu : Artistlerimizin payına 
düşen ödevdir ..• 

Naci Erkan 
ıııııı111111111111u11111111111111111uıııııııııııı1111111ııı1111111ıtt 

Sinema haberleri : -e lrı kestane gözler: Gary 
Grant ile Japu Bennet Para
munt hesabına Big Braı:n Eyes 
iri kestane gözler isin.li bir 
macera filmi çevirmişlerdir. 

e R. K. O radyo şirketi 

Fredrıch March " Nevyorkun 
"Mukaddes. adamı,, isminde 
bir film çevirmek için angaje 
etmiştir. Fredrıc March bu film
de ilk dala olarak şarkı söy
liyecektir. Wamer Brathers 
Charles Laughten şirketi tara
fından angaje edilmiştir. 

Gary Gooper 
Bakir Deli/canlı filminde 

1 111111 11111111111111mı11111111111111ıu111 111111,ıuuıı1111111111ıı l 

lstanbula gelecek 
ylldızlar 

Bu mev~im lstanbulu birçok 
tanınmış yıldızların ziyaret ede
ceğini haber aldık .. 

Bu meyanda meşhur Fransız 
komiği "George Milton. ço
cuğu olduktan sonra sinema
dan çekildiği şayi olan "Bri
gitte He'me., Yugoslavyalı yıl· 
dız lvane Petrovitch ve altı 
sene evvel Maksimde dinledi
ğımiz Fransız yıldızı "Odetle 
Florelle. Bekarlığa veda fil
minde tanidıj!"ımız, "Bitmemiş 
senfoni., filminde de ha} ram 
oldutumuz Avusturyalı yıldız 

"Marthe Eggerthe. ve kocası 
"jean Kipura,, vardır. 

e Londrada gösterilen bu 
film büyük bir muvaffakıyet 
kazanmıştır. Film Amerikan : 
" Gamgsta ., larını polislerin 
onlar ile olan mücadelesini ih
tiva ettiği için şayanı dikkattir. 

1 
1 

1 
' 
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Ginger Rogers 
Se,,imli Ginger Rogers son çe.,irai~i Tophan filminde 

Llle film -

Her ıen e tekamüle doğru 
yürürken daima en başta ııe
len sinemacılık bu cereyandan 
elbet a-eri kalamazdı neleki 
de öyle oldu. Daha sessiz fi
liınlerin hatırasını unutmadan 
sesliler dünyayı ıardı ve bun• 
!ardan sonra da danslı ve mü
zikli ve baştan başa renkli !i
limler bazırlamağa başladı 

ı şimdi do filimleri mücessem o
larak göstermel!"e uğraşıyorlar. 

Yakııı bir istikbalde bunada 
muvaffak olunacatından şüphe 
etmiyoruz. 100-160 technicolor 
denilen ve tamamile renkli 
olan bu filimler bu senenin en 
çok beğenilecek ve aranılacak 
filimleri sırasındadır. Halkın 

hera-ün biraz daha del!"işen ve 
yükselen zevki karşısında 
filim evlerinin enditesi sinema 
hayatına böyle şahserler ha
zırlıyor. Bu sene R. K. O 
radyonun ( dans korsanları ) 
titri altında binbir gece 
masalı ribi renk, muzik, ışık 
ve danslarla süslenen filmi 
büyük sinemalarımızdan biri 
tarafından ankaje edilmiştir. 
Yakında san'atin fennin bu 
son icadını hayranlığile gör
mek zevkini duyacağız. 

Bundaki bir hususiyet le reB
ğe muzika ehemmiyet veril
diği kadar mevzua da kıymet 
vermelerindedir. Bütün bu gü
zellik arasında toplanan ince 
gönül alıcı bir soje seyreden
lerin gözlerini, ku l aklarını ol
duğu kadar gönüllerini de tat
min edecektir. Bu filim için 
dünyanın en meşhur dansörü 
olan Charles Collins ilı: güzel 
Macar Dansözü Steffi Duna 
angaje edilmiştir. l•panyol mu
zikinin ateşin nağmelerioe bu 
müstesna çiftin kıvrak danslarını 
ve kastanyet'lerle yapılan rum
baları ilave edecek olursak göz
ler için hazırlanan zevkine de
rin olduğunu pekllll anlaya• 
biliriz. 

Bu film Amerikada büyük 
kokaraça isminde a-eçmekte ve 
bütün sinemaları yerinden oy
natmaktadır güzel Estefl Do
nanın bu filmde yaptığı dans
lar o kadar fazla takdir edil
miş ki. dans akademisi kendi
sine Kasnyet Kraliçesi ismini 
vermişlerdir. Ve gösterdikleri 
muvaffakiyetten dolayı da bi-
rer madalya ile taltif edilmiş
lerdir. Filmin rengini yapan 
mütehassıs Robert Edmon 
Conıe. de Amerika güzel sa
natlar akademisi bir takdir
name a-öndererek sanat ha
yatına çok yeni ve mükemmel 
birşey kazandırdıtından dola
yı kendisi hararetle tebrik 
atmitlerdir. Bu filin sinema 
hayatında ilk muvalfakiyetin 
müjdecisi ve dünyanın zafere 
dotru atacağı adımların baş

iantıcıdır. ----e Yakında "Danton,, ismin· 
de Fransa ihtilAli kebirine ait 
bir film çevirecektir. 

e "Paul maul., Fransız ali
mi "Lui p11steur'.ın hayatına 

ait çevirditi filmde kazandıtı 
muvaffakıyetten dolayı Ame
rikada iftihar madalyasına ve 
Franaada Lejyon doııner nişa• 
sını almıştır. 

mek caiz detildir. 
Çıplak odalar, ıomyaaız 

karyolalar, perdesiz pençere
ler, toz ve çamur içinde mer
divenler, karanlık sofalar, dar 
ve adi apteıthaneler insanın 
hayalinde boşluklar husule ııe· 
a-etirmektedir. Bir vilayet mer-
kezinde hiç olmazsa konfor'lu 
bir otel ve asri bir lokanta 
bulundutunu görmek isterdik. 
Sokakların tozları insana te
neff üs imkAnını bırakmıyor. 

Geceleri sokaklarda bir tek 
lllmba yanmıyor. Kahvelorinde 
ağız tadıyla bir çay ve kahve 
içmek kabil olamıyor. 

Gıi~tl Gümüşhanıden güzel bir görünüı 

Kahve ve çay karın doyur
mak için değ;J, bununla bera
ber bir ihtiyaç karşılıtı ola
rak içilmektedir. Bunu nazarı 

d kkate alarak halkla bu ka
dar istihza etmemelidır. 

Susuzluk derdi 
Sonra halk susuzluktan kırı

lıyor, Günün her saatinde ço
luk çocukların ellerinde kova
lar ve destilerle öteye beriye 
koşuşdukları görülmektedir. 

Fak at, susuzluk derdi çeki
lir bellllardan değildir. Bir ev-

de, suyun mevkii en başla a-e
lir. Ben bir evde misafirdim. 

Yemekten sonra hizmetçi 
elime damla damla su dökü
yordu ve suyun fazla s~rfe

dilmesinden korkuyor gibi 
idi. Derhal vaziyeti anladım ..• 

Sigort• itleri 
lstanbuldaki ( Föniks) Si

gorta Şirk e tile onun dotur
duf:u ( Türkiye Milli ) Sigorta 
Şirketinin düştükleri feci va
ziyetten dolayı memleke timi
zin her tarafında baş gpste
ren derin akisler ve çok haklı 
heyecanlar malümdur. Burada 
da o şirketlere sigortalı olan
lar bana gelerek dert yandı lar 

ve şimdiye kadar verdi~leri 

paraların ne olacatıııı benden 
sordular. Ben on!ara verilecek 
kanaat verici bir cevap bula-

Gümüşhane. • Bayburt 
yolunda karakış ... 

Halkın otellerde izdiham 
teşkil etmelerine 

meydan verilmemelidir 
Bayburt ( Açık söz ) - iki 

yün iki a-ece Gümüşhane.ıe 
kaldıktan sonra hususi bir 
spor otomobili ile Bayburda 
hareket ettinı. Yollar okadar 
güzel ki her lahzada bayındır
lık bakanlığına kartı şükran 
duygularile mütehassis olma
mak kabil değildir. Bayburda 
kadar (80) kilometre olan bu 
şosenin bazı yerlerinde yolun 
güzergahı değiştirilerek daha 
uygun bir lstikan:et verilmiş 

ve ahşap köprüler yerine 
(beton) köprüler yapılarak teh
like namına bir şey bırakıl

mamı ştır. Akşama doğru hava 
fena halde soğudu. Sert rüz
gllr elbiselerimizden geçerek 
ciğerlerimize kadar işliyordu. 
Hepimiz paltolıırımızı giydik, 
fakat yine faydası olmadı. Ar
kadaki ambarda oturan mühen
dis Sa'llhattinle bir fen me
muru ve eşi soğuklan çivi 
kestiler. Diğer bir fen memıı
rile ben şoförün yanında bir 
dereceye kadar mahfuz oldu
ğumuz halde yine sotuk dal
gasından kendimizi kurtaramı· 
yorduk. 

Zifiri bir karanlık içinde 
rüzııar ve soğukla bir hayli 
mücadeleden sonra (yol bakım 
evi) nin önünde durduk ve ha

mulemizin ikisini oraya boşalt
tık. Evin kapısından uzanan 
ve hayal meyal görünen bir 
iki baş bizi de içeri davet edi. 

JOrlardı. Hepimiz bu davete 
icabetle içeri g: rdik. Mükem
mel odalar, ka,rolalar, lüks 
lambalar, ııramo ~ıar ve şö
mineler nazarı d ',Katimizl cel
betti. Fen memurlariyle aile
leri de orada idiler. Derhal 
bize sıcak birer çay sundular. 
Vücutlerimlze bir sıcaklık gel
dikten sonra tekrar yola koyul
duk ve saat ll2 de Bayburda 
rirerek Yıldız oteline indik. 

Orada iki kız ve iki sazen-

1 

Bagburt lcagmakamı aHmii?Jnat 

deden ibaret bir saz takımı 

varmış. Saz heyeti fena d~til
di. Kızlardan (Süreyya) herke
sin takdirini celbedecek dere-

cede güzel sesliydi. Bayburt 
halkının saza pek meftun ol. 
dukları anlaşılıyordu. 

Sazı sonuna kadar dinledik
ten sonra odalarımıza gitmek 

üzere yukarı çıktık. Otel de
nilen bu binanın koridor ve 

salonları hep hasır ovası tar. 
zında karyolalarla dolu id~ 

Türlü türlü seslerle horulda
yan bu kendinden geçmiş in

sanların önünden a-eçerek oda
mıza girdik. Yanyana üç kar
yola vardı. Üç arkadaş birer 
tanesine yerleştik. Küçük bir 

odaya üç karyola sıkıştır
mak bizim otelcil•re has ze
kalardandır l Hıfzııısıhha ka-: 
nununa ve belediyeler nizam

namesine killliyen muhalif olan 

bu yatış tarzlarını her yerde 
görüyor ve otel sahiplerinin 
sırf keselerini düşünmekten 

ibaret olan bu kötü itiyadlarıın 
htıll ıslah edilmeditini gör
mekle mnteessir oluyorum. in
sanları ahırlara doldurur gibi 
otel odalarına istif etmek doğ
ru~u bü1ilk bir cilr'ettir .. 

mıdım ve gazetemizin bu me
seleyi yakınılan inceleyerek 
siılere ve bütün si"ortalıları 
cevap vermesi rıcasında bulu· 
nacatımı söyleyerek kendile
rini tatmin eyledim. Bir mamu
run dişinden tırnatından art
tırarak çocuklarının istikbali 
iç n yazıldıtı sigortalara yüz
lerce lira verilditi halde on· 
la rın bu haklarını bir takım 
yabancılara lokma yaptırmak 

cidden çok acıklıdır. Ôyle 
zan olunur ki hükumetimiz bu 
fed1kar memurlarımızın hak
larını santimine kadar onlar
dan alacaktır. Bu meseleyi 
kökünden baledilip alakadar
lara sarih bir cevap verilmesi 
lazımdır. 

Pah•lılık 
Gümüşlıanedc müthiş bir 

pahalılık vardır. Buradaki me
murlar, bu pahalılıkto.n ve es
nafın ihtikllrından çok şikll

ydçidi~lcr. Soğanın kilosunu 
köyhlnün elinden iki kuruş on 
paraya alın bura esnafı bu 
sotanı halka (6) knruşa sat
makta imi1ler 1 Hele manifa
tura ve tuhafiye eşyasında 

miı thiş bir pahalılık olduğunu 
söyliyorlar. Bayburtda (60) ku
ruşa verilen bir kadın çorabı 

burada (150) ve şeker (35) şe 
verilmekte imiş. Ev kiraları da 
pek pahalı oldutundan me
murlar müşkül vuiyetlere dü
şürülüyormuş. Burada her 
yerde olduğu gibi hafta pa
zarları kurulmadıtından alış 
verişlerde bir tat11zlık vardır. 

Esnaf takımı bu pazarları ken
di aleyhlerinde telllkki eyle· 
dikleri için kurulmasına ena-el 
oluyorlarmış 1. Halbuk~ böyle 
bir pazar kurulsa köylüler ken
di mahsul"erini sattıktan sonra 
köyce olan ihtiyaçlarını teda
rik için esnaf la al ı ş veriş ya
pacaklar ki bu hal esnafın aley
hinde değil bilakis lehinde ola. 
cıktır. 

Yal ve et kıtlığı 
Burada sade yat bulmakta 

bir meseledir. Bütün memur
lar ve halk hergün bu yağın 

avcılığına çıkmaktadır"ar. Hele 
et ve tavuk bulmakta bir 
muvaffakiyettir. Sabahları her
kes kasap dükkloınırı önüne 
erkenden sıralanarak et bek
lemektedir. Her yerde yumurta 
yirmi paraya olduğu lıalde 

burada (30) parayadır. Bu 
haller kısmen hafta pazarı 

kurulmasından ve kısmen de 
beledi1enin bu gıda madde
lerile alllkadır bulunmamasın
dan ileri gelmektedir. 
Gümüşhanenin llbaylık gibi 

büyük bir nimete mazhar 
oluşunun neticesi bu mu ola
caktı? Bu halt bir nihayet 
verilmezse memurlarımızın sık 
sık tahvil ve nakil talebinde 
bulunmalarının arkası keıile

miyecektir. 

R. K. CantUrk 

KOÇÖK 
HABERLER 

e Bundan üç ay evvel lnö
nünde kurulmuş olan kampa 
nihayet verilmiştir. Mekteple
rin açılması dolayıslle talebe 
!er ıehrlmize gelmiye baıla
mıılardır. 

evvel mahlll tetkikleı 
yapalacak 

Muamele vergisinde yapıla

cak tadilat hakkındaki tetkik
lere devam edilmektedir. Ti
caret ve Sanayi Odası Sanayi 
Şubesi dün son olarak şapk11-
cıları dinlemiştir. Şimdiye ka
dar dinlenilenlerin fikirleri bir 
daha tetkik edilecek ve icap 
eden sanayiciler tekrar çatrı
larak ve bazı noktaların tetkiki 
için sanayi şubesi direktörü 

Hakkı Nezihi mahallınde tet
kikler yapacaktır. 

Bu işler nihayete erdikle1 

sonra rarorun hazırhnmasına 
başlanacaktır. 

Bir Üniversiteli pen 

cereden dUterek öldU 
Askeri tıbbiye mektebi ta

lebesinden Şahin, evvelki gün, 

Beyazıttaki mektebin en üst 

kat penceresinden kaldırım ü

zerine düşmüş. kaldırıldıkJ Ce
rahpaşa hastahanesinde haya
ta gözlerini yummuştur. 

' Dün, Tbibi adil Enver hastı-
haneye giderek muayenesini 
yapmış, beyni parçalanmak su

retile öldüQ-ünü, defninde mah

zur olmadığını bildirmiş, ve 
h4diseye vaziyet ede~ müd

deiumumi muavini Ube_vt def

ne ruhsat vermiştir. 

lstanbul Basın Ku
rumu kongresi 
lstanbul Basın Kurumunun 

senelik mutat kongresi 1 bi
rinci teşrin 1936 perşembe' 
günü saat 13 de Kurumun 
Beyoğlunda istiklal caddesinde 

41 numaralı merkezinde top
lanacaktır. Sayın üyele~in geJ, 
me'eri rc:a o lunur. --e C. H. Partisi uçak kon
greleri Birinciteşrinin beşinci 

a-ünü nihayet bulacak ve ko
ı mnü kongrelerine laşlanacaktır: 

1 
Celllt gölUnde topraıi 

çöktü, bir ölU üç 

yaralı var 

! 

lzmir (Açık Söı) - Cel!at 
gölünde kanal hafriyatına de
vam edilmektedir. Şimdi küçük 

Mendres mecrasının temizle,. 

mesine ve Tire ovasına yakın 

kısımda yeni bir mecra açıl
masına başlanmıştır. 

iki gün evvel Tire Rahmetli 
köyü civarındaki hafriyatta bir 

facia olmuştur. Dört amele 
büyük bir kayayı patlatıp ka-
ldırmak için, kayanın dibinde 
büyük bir çukur kazmışlar 

ve içine girmişlerdir. Fakat 

toprak ani şekilde çöktül!"ün-

den ameleden biri ölmüş, ikisi 
atır, diğer biri de hafil surette 

yaralanmıştır. Kanal hafı iya-

tınınbaşladığı tarihten bugüne 
kadar muhtelif suretlerle beş 
amele ölmüştür. 

Recep Ruzu Hızır 

13 (1355) 148 
30 EylQI Çarşamba 1936 

-u_ • ft 

Vakitler 
• > " ~ _.!!!., N 

Sa Da (sa Da 

lmaak 10 22 4 17 

Günet ll 1 s 56 
Ô(ıle 6 10 12 4 

ikindi ' 29 ıs 23 
Akıam 12 00 18 54 
Yataı 1 31 19 2· 
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Milli bir edebiyat 
yaratabilir miyiz? 

ısTANBuL RADYosu 
1 

Amirliği satınalma __________ u_._ld_a_re_s_i _i_IA_n_ıa_rı ____ .....ı 
Komisyonu İlanları ·-

30 Eyhil 936 Çarşamba =-----·--------"' - İdaremizin ihtiyacı için olan aşağıda cins eb'at ve mik· 

Şair Salih Zekiye göre: 
" Bütün hakiki s11n'11t eıultri millidir. MilligdperJJtr tdtbigat diy• 
elkrttliltn ktıım maksat fit pro,,agantla tclthiyatıclır. " 

Anketi yapen ; Nusr et S•fa COŞKUN 
Tınınmıf bir muharrir onun 

içia : M Baştanbaşa tlir, her 
hareketi, saçı, başı, konuşuşu 
hep tlirdir. " der. 

Hakikaten Salih Zeki ile Sü
leymaniye kütüphanesindeki 
etrafı kitap bölmelerile dolu 
odasında karşı karşıya otur
duğumuz zaman bu söze hak 
\·erdim. 

kelimesi hakiki keliırıe•inin 
mukabilidir. Ve suallerinizin 
umumiyelinden aldığım mana 
budur. Böyle bir hakiki •an'at 
eseri, hakiki bir hürriyet ve 
hakiki bir tesamuh devrinde 
doğabilir. 

- Peki, edebiyatı milli ve 
gayrimiUi diye ayırabilir 
miyiz? .. 

Salih Zeki jüpiter'in hey
keli gibi iki ellerini yana açtı: 

- Evet, ırayrimilli eserler 
gayrihakik! aan'at eserleri 
demektir, ki onlar birer mak
sadla yazılmıştır, vücude ge· 
tirilmiştir, O maksad devrini 
geçirince öyle bir eser yoktur. 

- Sizce milli edebiyatın 
vasıfları nedir ?. 

Saçından çenesine kadar 
mübalağalı münhanilerle inen 

1 
yüzünün çizgileri, alnından 

başlıyarak kulaklarının arka
sına doğru b:r tavus kuyruğu gibi 
yayılan beyaz \e siyah renklerin 
doğurduğu parlak saçları, ko
n~şurken kauçuk gibi gayet 
çabuk hareket eden dudakla
rile Salih Zeki hakikaten baş• 
tan aşağı şıır .• - Bunlar birinci sualin ce

vabında zikrettiğim vasıflar
ı dır. Buna yalnız mahalli renk· Esaseo onu i!k gören: 

- Bu adam şairdir! der .. 
Çünkü o, şair denince gô-

ler, görenekler, krakterler 
ilh·e edilebilir. 

tar. Divanlarda böyle birçok 
mısra ve beyitler vardır. Ve 
daim! bir tekerrürdür. Asıl 
ıapılacak olan şey taklitten 
sıy:ılmak, tesirden kurtulmak, 
orjinaliteyi bulmaktır. 

- Sizce milli şair kimdir? 
- Her hakiki Türk şairi 

bence millidir. 
- Peki üstat, biz milli bir 

edebiy11l nasıl yaratabililiriz?. 
- Bu sualin cevabı kısmen 

dij!'er cevaplarda mevcut 
olmakla beraber bugünkü 
Türk cemiyetinin mefhum ve 
telakkisince böyle bir miL! 
edebiyat, bir Şark, Asya ve 
Türk san'ati doğabilmesi için 
edebiyatımızın fonu yani içi, 
consepüon'u değişmelidir. 

MesefA: 
K!Asisizme çıkmıyan Türk

çenin yeni san'atlere ıröre beşer! 
eser verebileceğine ihtimal 
veremiyorum. 

Öğle neıriyalt : 

Saat 12,30: Pllkla Türk mu.. 
sikisi, 12,50: Havadis, 13,05: P
lakla hafif müzik, 13,25: Muh· 
telif pl!k netriyatı. 
Akşam neşriyatı : 

Sut 18,30: Çay ıaali, dans 
musikisi, 19,30: Pişkin Teyze 
tarafından monolog-, 20: Mü
zeyyenin iştirakile TGrk mu· 
sikisi, 20,30: Münir Nurettin 

• ve arkadaşları tarafından Türk 
mu•ikisi ve halk şarkıları, 21: 
Plakla sololar, 21,30: Orkes
tra, 22,30: Ajans haberleri, 
23: Son. 

rıı 

Taksim Bahçesindtt 
Kapalı kısmında 

HALK OPERETi 
Bu akşam '21,45 te 

KIRK YILDA BiR 

Operet 3 perde 1 tablo 

Ayrıca elektrikli kuklalar 

Biçki ve dikit sergisi 
Kadıköy Ôzyuva biçki ve 

dikiş dershanesinde talebenin 
el emeklerini gösteren değerli 
bir sergi açılmıştır. :ıümüzün önünde tecessüm 

eden klaıik şair tipinin biraz 
üstünde, orijinalite itibarile 
ifrata kaçmıyan bir tipür. 

Konuşurken Hazreti laadan 
bahseden bir Havvari gibi 
gözleri süzülüyor, yüzünün 
hatları genişliyor. Ve bilhassa 
Yunancadan bahscdildiıri za
mM yüzünde çok büyük ve de· 
rin bir zevke kavuşmuş insanla
rın saadeti okunuyor. Bazan bir 
facia aktörü gibi sesi yükse
liyor, bazan ancak iştiilir bir 
hal alıyor, Sofokl'den, Homer
den parçalar okurken sesinin 
to\'Tlu IAhutl bir manzara 
arzediyor. 

Fakat bütün bunlar, yine 
tekrar edeceğim; eserin hakiki 
san'at eseri olmasına vabeste
dir. Yani gerek mevzu ve ge• 
rek havassında bunların bu
lunma61 hakiki san'at eseri ol
mıyan bir yazıya kıyaıet 
vermez, 

Burada klasisizm kelimesi 
üzerinde bir saniye durmamız 
lazımgelir. 

Klasisizm ( kemal ) demek. 
tir. Tabiate, insana ve hayata ı 
ait sırları duyuşta ve görüşle 
kemal .. ~ 

bir sokak davulunun gürültüsü 
şeklinde devam etmektedir. 

Dikkat ediyorZmusunuz çeşit 
çeşit mecmualar çıkıyor ve 
batıyor. 

O, en küçük bir mizanseni 
ihmal etmiyen bir san'atkar 
a-ibi kahvesini itina ile içerken 
ankete bir giriş yapıyor, ben 
çayın bir türlü erimek bilmi
~· en şekerini k~ığın burnu ile 
az daha bir fincana mal ola
cak bir inatla kırmıya çalışı· 
yorum: 

- Bence milli edebiyat biz
de anıa,ıldığından büsbütün 
başka manada bir şeyd r. 

Milli edebiyat beşeri san'at 
\'e fikriyata çıkmış Türkçe 
eserdir, ki içinde edasından 
ve sedasından Türk a-üzelliği 
vecdi ve zevki tadılır. Ve bu
nun mevzula hiç yok denecek 
kadar ala kası azdır. 

Yalnız bunu izah etmezden 
evvel bir noktayı anlamamız 
!Azım ıelir, Çünkü bütün iş 
oradan dağılır. Şiir ve san'at 
t•lakkisi ... 

Bu hu•usta kendi şiir ve 
san'at telakkilerimi söylemez
den evvel bir büyük edebiyat
çının buna da-r bir cümlesini 
nakletmek istenm. 

"Şiir, bütün insanlar için ta
bii bir me,·hibedir. O, ruhları 
sihirlemek, heyecanlandırmak 
ve onu hayatın her günkü ba
yağılığından biraz daha yu· 
karıya çıkarmak içindir. Fa
kat eğer şiir düşüncelerin in
tizam \'e gidişini değiştirecek, 
onları durduracak bir mesele 
acldeditirse onu manasız lakla
kiyat \ 'e kelime oyunlarına 
mdhsus birşey addetmek daha 
doğru olur .• 

Biz bu tarif dahilinde san'ali 
anladığımız için bu noktai na· 

aara göre muhakeme edeceğiz. 
Bunun gayri telakki ve o 

telAkkiden gelen eserler bizim 
ıçin mevcut değildir. Bu telak
ki dahilinde yüksek mitil ese
!in doğabilmesi de, ki bu; milli 

Tefrika : 4 

- Mili! edebiyat hangi şart
lar altında doğabilir? .. 

Üstat, esatiri bir Yunan ilA
hı gibi muhterem bir poz!a 
cevap verdi : 

Tertip, tanzim ediş ve örüş
te yani tahlil ve terkipte ke
mal.. bina ve inşada kemal. 
eda ve ilhamda kemal .. yuğu· 
ruş ve yapışta, tefhim ve le· 
lakkide, felsefe ve harekette 
kemal .. - Hakiki bir hürriyet ve 

bir tesamuh devrinde doğa· 
1:-iHr. Biraz evvel söy !ediğim 
gibi ..• 

1 Yani bütün şu saydıklarımız-

Beşeri mrdeniyetin bugünkü 
dünya san'atinin membaları 
olan ve beşeri ıan'atin ebedi 
fecri bulunan antikite yani 
Yunan - Latin eserlerile Hind 
mukaddes dramlarının ve des
tanlarının ve lbrani edebiyatı
nın bütün örnekleri bir an 
geciktirilmeksizin Türkçeye 
geçirilmek, rönesans ve on. 
dan sonraki Garp muhalledatı 
tercüme edilmek suretile .• Ône 
büyük örnekleri vermek, bü
yük Anadolu ve büyük A•ya 
zevkini, büyük A~ya aan'atinin 
(türküleri, destanları, sa7. ede
biyatı, efsaneleri ve esatirle
rile) orta yere j'etirip vecidli 
bir Şark romantizmi doğduğu 
zaman vücude gelebilir. 

- Sizce milll edebiyat mı 
vardır, yoksa milliyetperver 
odebiyet mı? .. 

- Biraz evvel söylediğim ı 
gibi bütün hakiki san'at eser
leri bence millidır. Milliyetper
ver edebiyat diye zikredilen 
kısım maksat ve propaganda 
edebiyatıdır. 

- Eskiler de dahil olduğu 
halde bugüne kadar gelen 
edebiyatımızın bir kısmına mil'! 
bir kısmına gayrimilli diyebilir 
miyiz? .. 

- Diyebiliriı. Bütün Türk
lük ruhunu sarmamış ve onla
rın heyecanını alıp onlara he
yecan vermemiş, vezni, Hsanı, 
tarzı, nevi ve şekli ile teayyün 
ve tehassüs tarzları ecnebi 
olan ve daima bir hizip dahi
linde kalan edebiyat bugünkü 
mefhum ve telakkilerimize gö
re gayrimil i addedilebilir. 

Bunlar içinde bütün, kamil 
ve tam eser olarak mevcut 
olan Kerem, Süleyman çelebi
nin mevlüdu, Leyla ve Mecnun. 
Bu eserler tamamile millidir. 
Diğer eserler güzell;klerile be
raber cüz güzellıkleri taşıyor-

dan yapılabilecek en mükem
melinin yapılmış olma.. de
mektir. 

Bir kelime ile fon ve lorm'da 
mükemmeliyet ve ulviyet, bu 
suretle tevazün ve ahengi 
tamını bulduktan sonra ta
bii bir surette diğer telakki
lere de geçecek ve on:arda 
da eserlerini verecektir. Her 
milli yüksek san'at eserinde 
hisler, fikirler, heyecanlar; 
kimil, lll, mütevazin bir in
san dimaj!'ınııı varabilccejti 
nihai yüksekliğin ifadeleri!-. 
eda edildiği gibi bizim mili! 
e'erlerimizde de bu şekilde 
doğacaktır. Bu evvelce de 
söylediğim gibi mevzula ve 
diğer tan'at motiflerile değil; 
san'atin bizzat kendisile ala
kadardır. Bunun için Garp 
memleketlerinde k!Asisizm -
den sonra gelen edebi mek-
leplerde sl.n'lt tel4kkiıinin 
teknik değişiklik, güzellik mef
humunun başka başka vadi-
lerde doğmasına rağmen yine 
Yunanı esasatın mevzuda 
esatiri remiz ve şekil çerçeve
sinde devam ettiğini görürüz. 

Bu devrin en büyük şair
leri de ayni şeyleri yapmışlar
dır. Şairde aranan şey şahsi
yettir. Orijinalite ve spontane· 
ledir. 

Burada bir istılrad yapmak 
islerim. Bugün bizde eksik 
olan san'at eseri değil, daha 
ziyade san'at, ahlakıdır.Bugün 
bizde şiir, san'at bir kelime 
ile bütün fikir ve edebiyat te
lakkisi basit ve gündelik bir 
gazeteci seviyesile yürüyen, 
gazeteci seviyesini aşamıyan 
bir vaziyettedir. Ve hatta on• 
tar tarafından dirige edilmek· 
tedir diyebiliriz. 

Kimin ne dediği, kimin 
ne yaptığını ve kimin nereye 

' gittiği vüzuhla, ye kar ve hay
si}etle ve bir milli gururla 
eyice görülmek yerine yalnız 

Dar Ağacı 
Cellat kaçtı. Gardiyanlar 

Con Li'yi yerinden çektiler. 
Başındaki külahı çıkardılar 

ve kollarına girerek yüriime-
8ine yardım ettiler. 

Con Li evvela sendeledi. 

Fakat kimsenin bir söz r 
ıöyleyerek bu arzuya ön ayak · 
olmağa da cesareti yoktu. . 

Berri çekici kaplığı ğibi bir 
deli gibi kara manivelanın 

kendisine sırrı malüm yerlerine 
vurdu. Bir gardiyan acayip 
bir kahkaha salıverdi. Arlık 
sahne, tasavvur edilemiyecek 
kadar dehşet ,-erici bir hal 
almıştı. 

Nasılsa birden başpapas ken-
disinde söz söyliyecek cesaret 
bulı:lu ve cellada ba~ırdı: 

- Dur artık! Bu adam gü. 
nahını çoktan ödedi. Şimdi 

onu öldürmenize kati yen taham
mül edemiyeceğim. Eğer de\·am 
ederseniz, ben gidiyorum. Çün· 
kü bir cinayette şerik olamam. 
Ve kendini kapıya doğru attı. 
Bir aralık kendisine gelen ha
pishane müdürüne artık bu 
iikenceye bir nihayet verme-

Yazan: Lui Delapre 
sini söyledi. Muddeiumumiye 
de şöyle bağırdı: 

- Eğer Con Li ölmedi ise, 
çünkü cenabı bak öyle arzu 
buyurmuşlardır. Sizin cenabı 

hakkın kararını değiştirmeye 
kudretiniz yoktur. onun kararı 
kraliçenin kararlarından bin 
defa daha mukaddestir, anla
dınız mı? 

Bu sözleri herkesden daha 
iyi anlıyan birisi vardı ki, 
o da bizzat mahkümdu. Con 
Li hiç sesini çıkarmıyor. eski 
halinde, put gibi ayakta du. 
ruyor, akibetini bekliyordu. 
Hayatının \e ölümünün müna
kaşa edildiği bu sahnede san
ki o mevcut değildi. 

Müddeiumumi bir an düşün
dü ve sonra cellada emri verdi: 

- ldam hükmünün infazını 
talik ediniz. Sözlerinize hak 
veriyorum baş Rahip Efendi! 

Sonra hemen doğruldu, yüzün
de eski gülümsemesi belirdi. 

Mahküm hücresine girdiği 
zaman yalağına o~urdu. Ken
disi ile beraber bütün oraya 
gelenlere teşekkür etti. Ken
disine bir kordiyal ikram et
tiler. 

- Mersi, dedi, ihtiyacım 

yok 1 
Con Li'nin küçük hücresi 

ağzına kadar dolmuştu. Kimse 
orasını bırakıp bir yere git
meğe cesaret edemiyordu. 

En nihayet mahküm, bütün 
orada bulunan bu memurlarına 
emsalsiz bir vaziyette bulun
duğunu, ölüm kaçgınına çev
rildiğini söyledi, hakkında ne 
yapılacaksa hemen yapılmasını 
istedi. 

Gayet siikin ve gayet sade 
konuşuyordu. Dedi ki: 

- Efendiler, rüyam beni al
datmadı. Allah beni kurtardı. 
Arlık beni bir kerre daha asa· 
caklarını sanır mısınız? 

Bunun marazi sebebi de tet
kik edilmiyor. Bu bence cemi
yetin kültürde tendance'ını 

bulamamış olmasındandır. Yani 
milli Türk tefekkür ve tahassüs 

ı cihani ve maşeri kaynaklarla 
ittisal peyda edememiş ve 

müşterek teheyyüce çıkamamış 

1 

olmasındandır. 
Bunn vahitten alınan kısta

sını lahlil edecek olursak daha 

1 

vazıh görürüz. 
Meslea birine filan müellife 

veya fiilin san'atkAra bak 

1 

dediğimiz zaman eğer o 
müellif ve san'atkArı bir 
dağa ve dehlize benze· 
lirsek bu dağa çıktıil'ın za
man şöyle bir vadiye vara. 
caksın, yahut ta karanlık ve 
dolambaçlı dehlizi geçtiğin 1a
man nihayetinde şöyle bir ale
me varacaksın demektir. Ayni 
suretle ayni misali cemiyete 
tatbik ettiğimiz zaman daha 
do~rusu malum ve muayyen 
bir kültüre bir cemiyet dön-

düğü- zaman da aynidir. Şu hal
ı de garbe dönüyorsak ta, Asyalı 
kalıyorsakta bu tabii ve zaruri 
neticeye varmamız bu şaşkın 
ve şuursuz amacı aydınlanma
mış bucalama devresinden 
kat'i ve cezri bir kültür hare
ketiyle çıkmamız lazımdır. 

Bunun için de ilk yapılacak 

şev bütün cihan fikriyatını ilk 
hamlede kucaklamaktır. 

Esasen yeni bir edebiyat, 
yeni bir fikriyallan sonr11 ge
lir. Bence bugüne kadar canlı 

ve heyecanlı, yüksek ve şe
refli, cihanı alakadar edecek 
büyük bir san'at eserimizin 
gelemeyişini fikriyat yapma 
devrinin takaddüm etmemiş 

olmasındandır. 

Yeni şark fikriyat ve felse
fesinde garbe dönen Türk har
sının garple gerek rönesansdan 
sonra gerek on yedinci ısır 
sonlarında gelen bir seri büyük 
şairlerden evvelki fikriyıl dev-

Bir saat sonra müddeiumumi 
muavini Londra trenine alla. 
yordu. Maslubu öldürmek is
temiyerı darağaçının esrar 
anahtarı da cebindeydi. 

Bir hafta evvel yağan şid· 
detli ya~murlardan tahta ka
pağın kenarları şişmişti. Üze. 
rinde siklet olmadığı zaman 
müşkilatla olsa da yine açılı
yordu. F akıt mahkumun sık

leti, bütün makanizmanın ha. 
rekelini gayri mümkün bir 
hale koyuyordu. 

Dahiliye nazın Sir Vilyam 
Harkur müddeiumumi muavi· 
nini öğleden sonra kabul etti. 

Evvela kendisini büyük bir 
soğuk kanlılıkla dinledi. Nazı
rın galiba Con Li'ye karşı mer
hametli tarafı yoktu. 

Bir hafta evvel idamdan af. 
fını istiyen istidasını okumadan 
sepete atmıştı. 

Mahküm delikanlının suçun 
da hiçbir şüphe yoktu. Ve bu 
cinayeti başka türlü affedile· 
mezdi. 

Con Li 14 Teşrinisani 1887 de 
inükam kastile Mis Keyze 
isminde yanında metrdotel 
olarak çalıştığı ihtiyar ve zen
gin bir kadını öldürmüştü. 

iki No. lu dlklmnl için 

ıclet bez keılm maklHıl 

bir 

ile 

10 adet yedek bıçafı Ye te• 

ferruatı 27-10.936 Salı ııünll 

ıaat 14 da Tophlaede Satıao 

alma komlı7oouadı açık ek• 
ılltm• ile ılıaacaktır• Tebmla 
bedeli 600 liradır. ilk temlaatı 
45 liradır. Şartaa.•• .,.. kıtı• 

lotu komb7oada rarOleblllr. 

lıteklileriıı kaaual nıikılı· 
rile bılll ıutte komlı7oaa 

relmeleri, Mııs. ·ııs3,. 

• 
* * 

1stanbul Yollama Mü· 
dürlüğü Deniz vasıtaları 

için 2000 kilo Motorin y:ı• 

ğının pazarlığı 2/10/936 
cuma günü saat 15 de Top• 

hanede Satınalma Komis-
yonunda yapılacaktır. Talı• 

min bedeli 150 liradır. 

Teminatı 22 buçuk lira-fır. 

Şartname ve nümunesi Ko

misyonda görülebilir. İstek· 
lilcrin belli saatte Komisyo
na gelmeleri. •538• •1733• 

rinin bizde yapılamamış olma
sıdır ki; bundan felsefe ile, 
ilim ile ve umumi şekilde yük· 
sek fikriyat ile meşgul olan 
zümremiz mes 'uldür. Bu kusur 
san'atkarlardan evvel onlara 
racidir. Bunlar uzun izahlara, 
uzun münakaşalara muhtaç 
şeylerdir. Böyle, bir ankete 
cevap sırasında tamamile de
ğil bir kısmı bile zikredilemez. 

Elbette bunlar olacak ve o 
gün gelecektir. 

Yalnız bizi öldüren zaman-

tarı yazılı matbaa k~ ğıtları 9200 lira tahmin bedeli üze

rinden S..10-91!6 Perşembe günü saat 15 de Haydırpa· 

şada gar binast dahilindeki 1 inci işletme komiıyonu ta• 

rafından kapalı zarfla ekıiltmcye konmuştur. B ıı işe gir· ' 
melı:: iıteyenler!n 690 liralık muvakkat temin at vermeleri 
ve ·k a nunun tayin ettiği vesaikle birlikte teklif mektup

larını aynı gün ~aat 14 de kadar komisyon reisliğine 

nrmeleri lazımdır. 
Bu işe ait ~artnımeler komisyondan parasız olarak 

dağıtılmaktadır. (1363) 

10,000 tabaka klamaço kağıdı 75X 100 38 - 40 Kg. 

300.000 ,, 2 inci beyaz klğıt 63X 95 17 - 18 " 

100,000 • • " " " " 21 - 22 " 
100,000 • 2 • Krem " • 17 - 18 • 
100,000 • 2 " Mavi • 57X 82 14 - 15 • 
100,000 • 2 " Penbc • 63X95 17 - 18 • 
250,000 • • Duruk » 57X 82 11 - 12 • 
150,000 • • Gazete kdğıdı 63 '95 15 - 16 " 

100,oOO • 2 • Krem " 57 < 82 14 - 15 " 

l • ll lstanbul Belediyesi ilanıa±I 

Fatih yangın yerinde 
178 inci adada yüzsüz 
arsa 
Fatih yangın yerinde 
77 ci adada 950 santim 

Sahası M. 

murabbaı --
17,90 

Bir metrosuna 

değer kıymeti 

150 K. 

ilk 
teminatı 

2,02 

yüzlü arsa 24,22 5 lira 9, 10 

Yukarıda semti bir metronun kıymeti yazılı olan arsalaı 
alakadarları arasında satılmak üzt-re ayrı ayrı pazarlığa ko
nulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. 
İstekli olanlar hizalarında göıterilen ilk teminat makbuı 
veya mektubile beraber 1·10. 936 perşenbe günü saat 
14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (1322) 

* •• 
Karaağaç buz fabrikasının senelik tamiri için liı:mm 

görülen 64 türlü malzemeniu satın alınması açık eksilto e· 
ye konulmuştıır listesi ve şartnamesi levazım müdürlü
ğünde görülür. Bu malzemenin hepsine 532 lira 18 ku· 
ruş fiat tahnıin olunmuştur. istekli olanlar 2490 nııma• 
ralı kanunda yazılı vea ka ve 40 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektııbile beraber 1·10-936 perşenbe günü 
saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır· (1318) --
....~~~~~~~~~~~-

YENi ESERLER 

dır. Yani birçok manasız, mah· 
sulsüz, kıymetsiz rpalAyaniyat 
üzerinde günlerimizi heba edi
yoruz. Bütün düşündüklerimi 

eminim ki zaman yapacaktır. 

Amma nekadar geç ve ne
kadar sonra .• 

Netice olarak temenni ede
lim ki edebiyatımızdan mak
satlar uzaklaşsın ve o yalnız 
kendisi kalsın.. Malümdur ki 
tabiat kanunları icabınca ta
biat bizzat kendisi olduğu za-

lstanbul komutanlığı ı ı 

1 

Satınılma Komisyonu ilanları 

İstanbul Komutanlığı bir
likleri için 1917 liralı!: 

M aden m Uhendisler l 
mecmuası 

Türk maden mühendisleri 
cemiyeti mecmuasının ikinci 
sayısı giizel resimler ve kıy
mettar makalelerle dolu oldu-

man(siyaset, içtimaiyat, terbiye, 
felsefe değil) bizzat edebiyat 
olduğu zaman hakik 1 güze lik 
mahiyet ve ul•iyetini bulmuş 
olacaktır. 

Demek istediğim şudur ki: 
Bıziın edebiyatımız, beter 

medeniyeti içinde ve medeni 
cemiyetlerde edebiyat nasıl ya

pılmış, nasıl ibda edilmiş, hangi 
yol ve kanalleri takip etmiş, 
nasıl devirler geçirmiş ve 
ne geçitlerden geçmiş ise 
bizde de öyle olması labüd ve 
zaruridir. 

Ve ayni tabiat kanunlarının 
icabıdır. Bundan maadası daima 

edebiyat degil, her zamanki 
olan gibi olacaktır. 

Günün işi özlü tohum bü
yütmek, zaman çarkının dişi 

öz sözü öğütmektir. 
Biz, bu çarkı aşabilecekleri 

bekli yelim. 

Nusret Safa co,kun lf ................. y: .. ;··R"'l"N···~ ................... ~ 
i Ercüment Ekrem Talu 'nun i 

I ~ cevaplarını okuyunuz/ ~ I 
i'ııııııımıu11111111111111tııtıı1111111111111111111111ıııııııı11111111~1 

Kadını geceleyin ekmek bı
çağı ile boğazladıktan sonra 
üzerine petrol dökmüş ve yak
mıya teşebbüs etmişti. 

Fakat malum sebeplerden 
tatbik edilemeyen idam hük
münün arlık kaldırılması icap 
ediyordu. Dahiliye Nazırı fazlı 
müşkilat çıkarmadan leci! emri 
verdi ve müddeiumumi mua
vinine meseleyi kraliçeye bil
direceğini de vaddetti. 

Timeı gazeleıi merhknıetsiz 
bir katile karşı göslerilen bu 
müsamahlyı şiddetle tenkit 
etti. Parlamentoda bir mebus 
nazırdan izahat istedi. 

Nazır şu cevabı verdi: 
- Öyle düşündüm ki, bu 

vaziyet kalp sahibi her ada
mın hissini derinden rencide 
eder. Bir mahkümun daraıtacı 
altında üç dala nasıl ihtizar 
geçirebileceğini tuavvur eden
ler bana hak verirler. Onun 
içindir ki, Sa Majestenin mah
kum hakkında bir karar ver
mesine intizaren hükmün tecili 
talebini imzaladım. 
Samajesle de galiba kendi na
zırı gibi düşünüyordu. Çünkü 
üç gün sonra idam hükmünü 
müebbet küreğe tahvil etti.! 

pil:ivlık pirinç vermeği ta• 

ahhüt eden üstenci n:ımı 

hesabına 10000 kilo pilav· 

!ık pirinç 2· 10-936 cuma 

gi\nü saat 16 da İstanbul 
Komutanlığı Satınalma ko· 

misyonu tarafından pazar• 

lakla satın alınacaktır. Mu• 
lıammen tutarı 2500 lira

dır. İlk teminatı 188 liradır. 
Şartnamesi komisyonda gö. 
rülebilir. İsteklilerin komis· 

yona gelmeleri. (1306) .. 
* * 

1stanbul Komutanlığı teç-

_ıı-u halde çıkmıştır. 

Sivas ıcra memurluğundan: 
Sivasta Bayan Naciyeye lstar.• 
bul Fatih noterliğinin 3-3-935 
tarih ve 1532 sayılı resen 
tanzim edilmiş noter senediı l: 
53 lira ve a rıca 5-8-35 gü
nünden itibaren %10 faiz ve 
masraflarile birlikte vermeye 
borçlu l•tanbulda Fatihte Fev
zi Paşa caddesinde 10 sayılı 

evde oturan bayan Zeynep 
Sehere tebliğ edilmek üzere 
lstanbul adliye tebligat baş 
memurluğu vasıtasiyle gönde
rilen ödeme emrine mübaşir 
tarafından verilen meşruhata 
göre borçlunun bulunamamıı 
olmasından ilıinen tebliırat 
icra•ına karar verilmiştir. iş
bu ilanın tarihi neşrinden iti
baren beş gün iç'nde borcun 
ödenmesi veya bu düddet 
içinde tetkik rnerciinden veya 
temiz veya iadei muhakeme 

1 yolu ile ait olduğu mahkeme-

hizat an barında mevcut hu• 

hman bakır kaplan cilala!• 

tılacağından ihılesi 2·10-936 
Cuma günü saat 15 de açık 1 
eksiltme ile yapılacaktır. 

ı\luhammen tutarı 441 lira 
83 kuruştur. Şartnamesi 

komisyonumuzda görülebi

lir.İsteklilerin 33 lira 14ku· 
ruşluk ilk teminat makbuzu 
ile ihale günü vaktı muay· 

yeninde Fındıklıda komu· 
tanlık satınalma komisyo
nııua gelmeleri. (1307) 

Yirmi sene geçti. Henüz de
likanlı denecek bir adam Port
land hapishanesinden çıkıyor
du. Bu adam hapishanedeki 
hüsnühalinden dolayı tamami
le tahliyesine karar verilen 
Con Li 'nin ta kendisi idi. Ka
labalığa karıştı. Ayaklariyle 
kaldırımlara vurdu. Yalnız ve 
yalnız güldü. 

Hesap edilirse bu adam yir• 
mi sene evvel tam o gün öl
müş ve defnedilmiş olacaktıı 

Halbu ki şimdi her zaman
kinden daha canlı, daha kuv
vetli, hür, serbest kraliçenin 
kaldırımlarını çiğniyordu. Ci
nayetini çoktan unutmuştu. 
Hapt5anede geçirdiği ve birer 
birer saydığı 7300 adet müt
h'ş tedip günlerini de unut• 
muştu. Artık yaşamak lazımdı. 

iki gazeteci arkasından ye
titliler ve ne arzu istediğini 
sordular : 

- Benim Madam Tusso mü
ze•inde fecayi odasında bir 
portrem varmış. Onu görmek 
isteyorum. 

Hep beraber l..ondraya doğ
ru tirene bindiler. Gazeteciler
de şöyle bir sevinç verdı. Con 
Li'ye idam ipinin ilmıği boy
nuna geçirilmiş balmumundan 

den icranın geri bırakılmasına 
dair bir karar getirmedikçe 
cebri icra yapılacağı ve yine 
bu müddet içinde mal beya
nında bulunmanız ve bulunul
mazsa hapisle tazyik olu~aca
ğını7. ve hakikate muhaM be
yanda bulunulursa hapisle ce. 
zalandırılacağı tebliıt maka
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (25395) 

Con Li ile mülakat yaptıra
caklardı. 

Tusso Müze•ine gittikleri 
zaman, hayata kavuşan adam 
biç bir heyecan göstermedi. 

Gazeteciler ıordular: 
- Hakikaten bö, le mi ol

muştu? 
- Bana inanız efeodiler, 

vallahi şimdi hatırlamıyorum. 
Galiba ip biraz daha kısa 
olacak. 

Ve sonra gazetecilerin ver
mek istedikleri on paralarını 
dahi kabul etmiyerek, birden
bire çıktı, gitti. Bir muzik. 
hole girek, bir 4ilin mukabi
linde, başından anlatmıya baş
ladı. Evlendi, iki çocuğu olıiu. 
Ailesini bıraktı. 

Avustralyaya, Amerikaya, 
Kapa gitti. Hiçbir şehirde, 
hiçbir işte duramayordu. Ni
hayet Umumi harpten sonra, 
memleketine döndü, bir çiftlik 
satın aldı, ve orada ihüyarla
ra musallat olan zatürreeden 
kurtulamadı, 1929 da öldü. 

Bir türlü becerilemeyen idam 
hükmünün infazı için ölüm 
oda.anıda toplanmış olanların 
hemen hepsi kendisinden çok 
evvel öliip gitmiştiler. 

( BiTTi) 



30 EylOI 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı llAnları 
Garnizon hayvauatının ihtiyacın• sarfedilmek üzere bir 

milyon kilo ot 6·10.936 Salı ırüııll ıaat 15 de kapalı zarfla 

alın .. aktır. Şartnıme1i Ankara Lnaıım Amlrlitl Sıtınalma 
komiıyonundın iateklilere 212 kuruı mukablliııde verilir. Tu• 
tarı 42500 Ura olup ilk teminatı 3178 Ura SO kuruıtur. l.tek• 

lilerin 2490 HJılı kanunun 2,3 üncll maddelerindaki nıika· 
larlı ilk teminat makbuz ye teklif mektuplarını hnl zarflarını 
'kanuni tekilde tanzim ederek ihalenin yapılacaji'ı be\11 ırlln "° 
•aatton bir ıaat eYveline kadar meıkilr komlıyona Ytrmeleri. 

"313# M1429. 

• • ;i; 

-AÇIK SÖZ- 7 

lstanbul Erkek Öğretmen Okulu 

Erulnn cinai, 

Ekmek 

Datlıç eti 
Karam•• eti 
Kuzu eti ~ 

Sıtır eti 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Tahmin 
fiah 

10 75 

40 00 
38 00 
43 00 
32 00 

47 00 
42 00 

Azami 
Mlkdar 

40000 

5000 
6000 
1000 
3000 

800 
1000 

Satınalma Komisyonundan: 
Tutarı Temiaah 

4300 00 322 50 

2000 00 150 00 
2280 00 171 00 
430 00 32 25 
960 00 72 00 

5670 00 425 25 

376 00 28 20 
420 00 31 50 

796 00 59 70 

Temi.at 
Tutarı --

--425 25 

59 70 

Eluiltme l'İİ• ,.. .. kil 

2· 10·936 Cuma 10,30 Açık ekı. 

2· 10.936 Cuma 11,00 Kapalı urf 

2-10-936 Cuma 10,45 Açık eko. Garnizon hayvan atının ihliyaçla;ına sarfet!lilmek üzere 814000 
kilo saman 7-10-936 Çarşamba günü sa,:ıt 11 de kapalı zarfla 
alınacaktir. Şartnamesi Ankara Levazım Amirliği Salınalma ko
misyonunda görülebilir. Tutarı 16280 lira olup teminatı mu~ak.~ 
kalesi 1221 liradır. isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 uncu 
maddelerindeki vesikalarla ilk teminat makbuz ve teklif mektup
larını hnvi zarflarını kanuni şekilde 1anzim ederek eksiltmenin 
yapılacağı saatten bir saat evveline kadar mezkiır komisyona 

Sadev•~ 83 00 3000~ _____ ..;2~4~9~0-~0~0-_..;l;.;8~6-.:.7~5 _____________ 2_·1~Q~--9~36.._C_u_m_•_l_0 •• 4_5_K_•_p_aı_,_z_••~f 
..;Z~e;.;y~tı.:.. 0;;.;y:..aQ"-ı-----------5=:7::--'::'oo=---300 17 l 00 12 82 

2-10·936 Cuma U,30 Açık ekı. 

vermeleri. "312,, "1431. 
• • • 

Müıhbkem mevki kıtaatı için kapalı urf usuliyle 550000 

kilo un münokuaya konulmuştur. ihalesi 13/Birioci teşrin/936 1 

S>lı günii aut 15 te yapılacaktır. Teklif mektupları ihale oa· 

t. d b" at evv•lioe kadar Erzurum Satınalma Komiıyonu • ın en ır aa ~ . 

R · ı·· · ·· der"ı!meıi tahmin bedeli 6050~ liradır. l k temi-
eıı ıgıne goo 

llah 4275 liradır. (334) (1599) 

• • • 
Kıtaat ihtiyarı olan 330 ton un kapalı urf usulü ile 13-

1. Teırlo·936 Pazartesi günü oaat 15 de Ekıiltmeye konul· 

muıtur. Muhammen bedeli 40900 Lira ilk teminatı 3217 b~
çuk liradır. isteklilerin şartnamesini görmek üzere hr: ııuo 
.,e adı ıreçeo ııünde de ekailtmeyi açma saati olan ıaıt 15 
den bir ıaat eneline kadar tel<lif mektuplariyle Balıke .irde 

Kolordu Satınalma Komisyoııu Başkanlığına müracaatları. 
(333) (1598) 

;~ 

•· . 
Eaki,ehlr ve Kütohya Garnizonu için 475000 kilo un kapalı 

zarfla 14-10-936 oaat 16 da Eskltehir Aıkeri Satınalma Ko
miıyonun~a alınacaktır. Tahmin bedeli 58187 lira 50 kuruştur. 
ilk teminatı 4364 lira 6 kuru,tur. Teminatlar vaktindeu evvel 
Muhuebe veznelerine veya Malsandıklarına yatırılacak mak
buzlar yrya Banka mektupları kanuna uygun olan teklif 
mektuplarının ihale günü aut 15 e kadar Komlıyon Başkan• 
lığına verilmui ve 2490 sayılı kanunda yazılı Hoikaların Ko
mioyona ibrazı şarttır. Şartname b-.r~üo Komisyonda görülebilir. 

"357" "1736,. 

• • • 
2500 Adet portatif çadır kapalı zarfla eksiltmeye konmuş

tur. Tahmin edilen bedeli 16875 Lira olup ilk teminat para11 
1255 lira 63 kuruttur. İhalesi 19-10.1936 Pazartesi günü aaat 

15 dedir. Şartnamesini görmek u almak isteyenler yıı binat 
veya bir vekil vaııtasiyle M. M. V. Satına1ma komi•yooundan 

alabilirler. Muhıbere ile ı•rtoame gönderilemez. Eksiltmeye gi• 

receklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde ioteni• 
)en belgelerle teminat ve teklif mektuplarını iha e günil oaat 
14 e kadar Ankarada M. M. V. Satınairua Komisyonuna ver-
meleri. (350) (1708) 

--
Açık Eksiltme ile Bakteriyoloji 
eczası veşişelersatın alınacaktır: 
Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye Me. 

i murları ve Nalbant Mel<tebi 
Direktörlüğünden: 

Alınacak malın_lımi:_ Mikdarr: 
----

Agar Aır•r 
Gliıerin nötre 31! 
jelatin 
Kloru ıodyum saf 

Kilo 
28 

B. 525 
16 

7 
Kloru potasyum 1 
Bilı ma Klorur de ral.ium 4 
Bi carbonad de ıuodyum 2 
Pepsin 
Foıfod de ıud 
Silikat toprağı 
Amidon 
Amonyum ıulfat 

1 

20 
20 
s 

Sporile beraber 50 litre-

Gr. 
800 

800 
200 

400 
400 

lik damacana 10 adet 
3.5 litrelik renkli ıişe 60 • 
Jena camındau yanı 
Roux ıişesi 
7-10 litrelik üstüuni 

500 " 

10 " 

lık teminatı Ekıiltmeoiıı 
Lira K. gün ve saati 

-~ • -" ..... 

Sabun 33 00 1000 330 00 24 75 
Ze,tio '25 00 800 200 00 15 01) 

Un 
irmikli makarna 
Şehriye 

irmik 
Pjrinç unu 
Nişasta 

Buğday.' 

Bulgur ' 
Kuru barbunya 
Çalı fasulye 
Nohud 
Yeşil mercim;k 
Kırmızı mercinıel.ç 

Kuru buelye 

P.rinç 

Patates 
Yumurta 
Kuru ıoğııl 

16 00 
23 OJ 
23 00 
16 00 
18 00 
11 oq 

8 00 
11 50 
10 00 
12 50 
11 (o 
13 (ı.)' 

13 00 
8 ro 

24 lO 

6 00 
1 50 Adet 
4 00 

2500 
1500 
200 
400 
200 
250 

100 
400 
800 

150') 
50(! 
80') 
40\l 
300 

2000 

4000 
30000 
3000 

701 00 52 57 

400 00 
345 00 
46 00 
64 00 
36 00 
42 50 

30 00 
25 87 
3 45 
4 80 
2 70 
3 19 

933 50 70 01 

8 00 o 60 
46 00 3 45 
8000 600 

187 50 14 06 
55 00 4 12 

104 00 7 80 
52 00 3 90 
24 00 1 80 

556 50 41 74 

480 00 36 00 

240 00 18 00 
450 00 33 75 
120 00 9 00 

52 57 

2-10·936 Cuma 11,45 Açık eks. 

70 Ol 

2-10.936 Cuma 13,30 Açık eko. 

41 74 
2-10-936 Cuma 14,00 Açık eks. 

2·10-936 Cuma 14,15 Açık eko. 

810 00 60 75 60 75 
------------~~----------..;.;;.;..._..;.;;. __ ~~__;;.;;_ ___ ~-""----------------52 00 400 208 00 15 60 Kaşar peyniri 

Beyaz peynir 37 00 1500 555 00 41 62 2-10-936 Cuma 14,45 Açık ekı. 

Toz şeker 

Kay mık 
Süt 
Kase yo§'urdu 

> 

26 00 

110 00 
10 00 
5 oo Adet 

2500 

100 
2500 
1000 

Silivri voau•rlu 15 00 2500 ------·-------Tere yağı 

Kara ciier 
işken be 
Takım ciA'er 
Paça 

110 00 300 

1000 
500 
300 

2000 

Siyah erik 
Üryani erik 
Çekirdeksiz üzüın 
Yaprak kayısı 
Çekirdekli kayısı 
Kuş üzümü 
Çam fıstığı 

Fındık içi 
Kuru incir 
Ceviz içi 

Taban helva 
Ta han 
Pekmez 

27 00 Adet 
7 00 

42 00 
3 00 Adet 

28 00 
45 0() 
18 00 
55 00 
65 00 
20 00 
60 00 
70 00 
15 00 
35 00 

300 
200 
300 
150 
150 
50 
50 

100 
100 
100 

35 00 250 
3\l 00 100 
15 00 100 

763 00 57 22 

650 ()() 48 7 5 

110 00 8 25 
250 00 18 75 

50 00 3 75 

360 00 
375 00 

330 00 

270 00 
35 00 

126 00 
60 00 

491 00 
84 00 
90 00 
54 00 
82 50 
97 50 
10 00 
30 00 
70 00 
15 00 
35 00 

30 75 

28 12 

24 75 

20 25 
2 62 
9 45 
4 50 

36 82 

6 30 
6 75 
4 05 
6 19 
7 31 
o 75 
2 25 
5 25 
1 12 
2 62 

57 22 

2-10-936 Cuma 14,45 Açık ekı. 

---------------------~ 
2-10-936 Cuma 15,00 Açık ekı. 

30 75 
2· 10·936 Cuma 15,15 Açık elu. 

2-10·936 Cuma 15,30 Açık elu. 

2· 10. 9 36 Cuma 15,45 Açık elu, 

36 82 

2-10·936 Cuma 16,00 Açık eks. 

568 oo __ ~4~2--=6~o ____ 4_2'---60'----·-----------
87 50 6 56 
30 00 2 25 2· 10· 936 Cuma 16, 15 Açık ekı, 
15 00 1 12 -- --132 50 9 94 9 94 

G·,- .. ,. ~~ ... odunu 240 00 Çeki 150 360 00 27 00 2-10-936 Cuma 16,30 Açık ek•. 

...!!!.:!ı>• • kom•rıi 3 00 2000 60 00 4 50 2-10-936 Cuma 16.~5 Acok ekı. 
Kolc kömürü 1950 00 Ton 220 4290 00 321 75 2-10-936 Cuma 17,00 Acık eko. 
~----------~~~----------~----=:~-":":'--~----~--------~-;;..;.;;..;.;;.;;....;;.~.;...;;.;.:.;.:...;.;.:;;.;;...;.;~ 
Yaş ••bze 32 kalem 2287 00 171 52 2-10-936 Cuma 17,00 Açık ek•· 

Kilo Aded ve dem~d 
50250 10000 

1 - lstanbul Erkek Öğretmen Okulunun yukarıda nıikdarı, muhammen bedelleriyle ilk temiııat ve eksiltme ırün ,.. 11atlerl hlıalarında yazılı yiyecek 

ve yakacaklar eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Ekıiltme l.tanbul Kllltür Direktörlü§ü binuında liıeler muhuebeciliğiııde topl•nan Komiıyouda yapılacaktır. isteklilerin f&rtııamelerd~ yazılı kaouul 
veıikalardan başka ticaret adasının yeni yıl veıikası ve teminat mektuplariyle beraber teklif mektuplarını ihale için tayin edilen aaatlerden bir ıaat evvel 

makbuz mukabilinde Komisyon Bawkanlığınıı vermeleri, ilk teminatlarını belli ırün ,.. ıaatden evvel veya bir ırün enel okul idaresinden alacakları yazı ile 
liseler muhaaebeciliği veznesine yatırmaları. 

3 - lıteklilerin ıartnameleri Okul ldareainden 11 örllp okuyabilecekleri ilin oluuur. (1278) 
, ____________________ ................................................................................................................. _ 

11 Deniz levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
Beyoğlu 4 üncü Sulh 

Hukuk .Mahkemesinden; 

b• kır tencere 
Laatik boru 
Cam boru muhtelif 

100 metre 
80 Kilo 130 44 

Çarşamba 

30·9·936 15,5 

İstanbul Yenipostahane 

karşısında Erzurum han 2 

inci katta İlfına tbıirosu 
Fatih Sulh Biriuci Hu

kuk Hakimliğinden: 

Karaağaç mezbahasında 

toptancı koyun tıiccarı ir· 

fan'a Avni ile Nehir tara
fından aleyhimize açılan 

seksen ıiç lira küsur kuru
şun icrada iııkarıııızdan 

dolayı yüzde 20 tazminatın 

masarifi mnhakeme ve ic· 
raiye ile ücreti vekaletin 

faizi nizamisile beraber tah· 
siline hüküm verilmesi di• 

!eğile hakkınızda ikame edi
len davanın icra kılınan 

muhakemesinde halihazır 

mahalli ikametiniz meçhul 

bulunduğundan bütün teb• 

liğatlar uanen yapıldığı 

halde mahkemeye gelmedi
ğinizden seksen üç liranın 
ve icrada inkarınızdan do

layı icra iflO.s kanununun 
67 inci maddesine istina• 

den yüzde 10 tazminat ve 
yüzde 5 faizi nizamının 

masarifi muhakeme ile bir

likte tahsiline kabili tem• 

yiz, olmak üzere 3/6/936 
tarihinde karar verilmiştir • 
Tarihi tebliğden iti haren 
müddeti kanuniyesi zarfın
da temyiz etmez veya diğer 
kanuni haklarınızı kullan· 
madığınız takdirde hüküm 

kasbi katiyet etmiş adde
dilerek ahkamı kanuniye 
dairesinde muamele yapıla• 

cağı usulun 141 inci mad· 
desine tevfikan tebliğ ma• 

kamına kaim olmak üzere 
ilanen tebliğ olunur. 

Tahmin edilen bedeli 9360 lira olan 12000 kilo Bronz tel 

6 • Birlncite~rln • 936 tarihine raatlayan aalı ll'Ünll ıaat 14 te 
kapalı zarf uıuliyle alı•acaktır. 

Şişli çocuk hastahanesin. 
de hademe iken 27·1·936 
tarihinde ölen Heıtbeliad'.l 
sanatoryumunda ölen Kt • 
rımlı Ahdülkerinıin tereke~ 

--·~ -

10. C. C. lik lastik man-
tarlı normal klaa renkli 
,ı,e 40000 adet 
5. C. C. lik laatik man-
tarlı normal klao reuk· 
li tit•• 35000 ., 

_,. 
•• C> 
~ "~ 
•• • ~ .~ .... -.... .., 

"' N 
197 59 ---

.;arşamba 

30-9·936 16. 

Ziraat Vekaleti hesabına utın alınarak Ankarada Etlik 
Merkez Laboratuvarındaki Vilayetler deposuna teslim edile
cek yukarıda ~·~ılı ıs. kalem bakteriyoloji eczasile bazı ede· 
Yit ye ıişeler ıkı partı halinde ve ayrı şartnamelerle açık 
eksiltmeye konmuştur. Alınacak malın mıktar ve ilk teminat 
tutariyle eksiltme gün Ye saati yukarıda yazılıdır. Vericilerin 
belli gün ve aaatte kanunda yazılı ve1&iki ellerinde bulun• 
durarak lıtanbulda Cağaloğlunda Cumhuriyet Matbaası kar• 
ınında Yükaek Mektepler Muh11ebeciliğl bina11ndakl ıatınalma 
komiıyonuna ırelmelerl ve tafai!itlı ıartnamelerlo herırOo Se. 
limlyede Mektepte ıröriilebileceai ilin olunur. (1273) 

' 

Muvakkat teminatı 702 lira olup fAttnaıııeıi herglln komiı• 
Jondan pırasız Yerlllr. 

lıtekilleria 2490 11yılı kanunda yazılı nıllcalarla teklifi hni 
kapalı zarfı belli ırün ve oaatlen bir oaat evveline kadar Ka· 

11mpaşada buluaan kc.mloyon Baıkanlııtına vermeleri. (1358) 

• •• 

' 
sine mahkemece elkonul; 
muştur. • 

İl~n tarihinden başlama] 
üzere alacak verecek vesair 
suretle alakadarların bir ay 
içinde Beyoğlu 4üncıi Sulh 
Hukuk mahkemesine baŞ 
vurmaları aksi takdirde 
haklarında kanunu medeni
nin 561,569 uncıı madde 
leri hükümleri tatbik eC:i• 

Tahmin edilen bedeli (4800) lira olan (20000) kilo 

zeytin, 16-10-936 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 
de kapalı zarf usulü ile alınacaktır. Muvakkat teminatı 

(360) lira olup şartnamesi her gün komisyondan parasıs ı lecel':i ilan olnnnt. 
verilir.-____ A_Ç_l _K_,_.,..5-0~---z~ 

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla tek• 

lifi havi kapalı zarfı belli gün ve saatten bir saat evve- ı 
line kadar Kasımpaşada bulunan komisyon Başkanlığına 

vermeleri. (1696) 

Onu seven 
okuyan 

yayan 
tanıtanın 

dı~ 
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Mi 

Tanın 
için : • 
hareketi, 
hep tlird 

Hakika 
leymaniy 
etralı ki 
odasında 
duğumuz 
\·erdim. 
Sa çınd 

mü balak 
yüzünün 
baş lı yara 
sıoadoğr 
yayılan b 
doğurdu 
nuşurken 
çabuk h 
rile Sali 
tan aşağı 

Esasen 
- Bu 
Çünkü 

zümüzün 
eden kla 
üstünde, 
ifrata ka 
Konuş 

bahsede 
gözleri 
hatları g 
Yunanca 
mMyÜz 
rin bir ze 
nn saade 
facia akt 
liyor, ba 
hal alıyo 
den par 
tovnu J, 
arzediyo 

O, en 
ihmal et 
gibi kah 
ankete 
çayın bi 
yen şeke 
az daha 
cak bir 
yorum : 

- Beı 
de anla 
başka m 

Milli 
ve fikri 
eserdir, 
ve seda, 
vecdi ve 
nun me\ 
kadar al 

Yalnız 
evvel bı 
lazım ge 
oradan ı 
telakkisi 

Bu hu 
san'at te 
den evv 
çının bu 
nakletm 

"Şiir, 
bii bir n 
sihirleme 
ve onu 
yağı lığın 
karıya ç 
kat eğer 
tizam ve 
onları d 
arldediliı 
kiyat \ 
mahsus 
doğru o 

Biz bır 
anladığı 

ıara gör 
Bunun 

telakkid 
için me\ 
ki dahili 
rin doğa 

Tef 

Fakat 
ıöyleyer 
olmağa 

Berri 
deli git 
kendisin 
vurdu. 
bir kahlı< 
sahne, t 
kadar d 
almıştı. 

Nasıls 

disinde 
bul41 .ı n 

- Du 
nahını 
onu öldti 
mülede 
ederseni 
kü bir ci 
Ve kene 
Bir aralı 
pis hane 
işkence 

8 -AÇIK SÖZ 30 EyUU 

SA .ö ks ü·r k ' P 
, . 

-t :i ·11 • er ı 
•• 
Oksürük, Nezle\ BOğ3Z Ve Göğüs hastalıklarile sesi kısılanlara şifai tesir

leri çoktur. 30 kr. Hasan ecza deposu 

Devredilecek ihtira beratı • .. --.. '!------------•ımı ______ , 
I 

••• 

• ! 

Tafsilat: İstiklal caddesi 101 -- -- ---------- -

İS Ti K LAL LiSESi 
DİREKTÖRLÜGÜNDEN: 

1 - ilk, Orta ve Lise kısımları için kıı ve erkek, yatılı ve yatmz talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tösdikname · ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe 

alınacağından okula girmek istiyenlerin biran evvel müracaatleri tavsiye olunur. 
4 - ıstiyenlere kayid şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı. Polis karakolu arkasında. Telefon : 22534 

Devredilecek ihtira beratı 
"'Tayyare kaoatlarıoa aid isli· 

hat. hakkındaki ıhtira için bir ilı· 
tira leratı tal•bi zımnında 13 1 k 
teşrin 1928 tarih ve 28644 numara 
ile ıuou?mu' o'an müracaatı mey· 
kii fiile koymak için işbu müracaat 
hıkkıoın başka11na d••İr veyahud 
icıra verilmesi teklif edilmekte ol
dutundan bu hususda fazla malü· 
mat edinmek isteyenlerin Galatı' 
d•, Aılan han S nci k~t 1·4 numa
ralara müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

ANKARA 
Mekteplileri ne 

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

Türk Hava Kurumu 

ANGO 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

Sultanalımed 1 inci Sulh 
Hukuk HakimliğinJen: zengin etmiştir. 

Emlıl.k ve ticaret Türk ano• 6. cı Keşide 11 - Birinciteşrin - 936 dadır. 

nim şirketinin Mahmutpaşada Bu"'yu"'k ı"kramı"ye 200,000 lı"radır 63 numaralı dükkanın izaleyi 
şuyuu talebile açtığı davanın 

cari muhakemesi neticesinde: Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000 

r 

1 

"Müıtahzaratı gıdaiye ve bun• 
ların imaline mahıuı uıul. hakkın• 
daki ihtira için alınmış olan 19 
Sonteırin 1932 tarih n 1493 nu• 
ınaralı ihtira beratını mtvkii fiile 
koymak üzere t.erat hukukunun 
bu kere başka11aa devir nyabut 
icara verilmeai teklif edilmekte 
oldutundan bu huıuıda fazla ma• 
li.ın:at edinmek isteyenlerin Gala· 
tada A•lao Hın S nci kıt 1-4 nu. 
maralara müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

Mübalağalı sözler ve rakam. 
lar hoş görünebilir, ancak 

mukayese terazisini elden 
bırakmamalıdır. 

KREM PERTEV 
için buna lüzum yoktur. O 
şöhretine daima sadık kalmış 
ve iyi bir kremden beklenen 

fevaide daima müsp 
cevap vermiştir. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Meohol kapaklar ve mümaaili 

eşya ile bunlara aid iıllhat. hak· 
kındakl ihtira için alıomıf olan 
26 lıkteşrio 1929 tarih ve 1S38 nu• 
maralı ihtira beratının mevkii fille 
konulmaaı için mezkür berat hak· 
kıaın bu kere başkasına devir vt• 
yıhud icara nrilmeti teklif edil. 
mekde olmakla bu hususda faz'a 
malumat edinmek iwteyeolerin Ga. 
lata'da A•lan Han S nci kat 1-4 1 

numaralara müracaat eylemeler! 
ilin olunur4 

Devredilecek ihtira beratı 
"Halia demir iatihsaline dair 

uıu'• hakkında ihtira için alınan 
11 lık Kanun 1927 tarih ve 759 
oumarah ihtira beratının mevkii 
fiile konulması için mezkilr berat 
1.ükmünün bu kere a\ıare devir 
veyahut icora verilmesi teklif edil· 
mekde olmakla bu hu>uıda fula 
maliiınat edinmek iıteyenlerio Ga• 
!atada Aslan han 5 nci kat 1·4 
numaralara müracaat eyl•meleri 
ilin olunur. 

Sultanahmet Üçüncü Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: 

Davacl İstanbul posta idaresi 
tarafından Bebekte sandalcı ve 
balıkçı Recep nezdinde mukim 
SJ bık Galata postalı ~nesi gişe 
memurn Hüseyin Mehmet aley
hine 36 1380 No. lu dosya ile 
açılan 187 lira 15 kuruş ala• 
cak davasının cari muhakeme• 
sinde müddeaaleyhin ikametg&• 
hının meçhul bulunması hasc• 
bile ilanen yap·Jan tebligata 
rağmen son celsesi muhakeme 

' 

ı olan 8·7-936 tarihinde mahke• 
meye gelmemiş ve vekil dalıi 

göndermemiş olduğundan nıeb· 

!ağı müddeabih 187 lira 15 ku· 
ruşun malaiz ve masarif ve üc• 
reti vekaletle Hüseyin l\:lelımet. 

ten tahsiline gıyaban karar ve· 
rilm !ş olduğundan tarihi ilan
dan itibaren bir hafta zarfında 

temyizi dava edilmediği takdir• 
de hükmün keslJi kat'iyet ede. 
ceği ilanen tebliğ olunur. 

~;:1cf~~~;~anıt:r;~1~~eJ; ş~'Ir~; 12.000. 10.000 liralık ikramiye-

verilmiş olup Devrekte yenice lerle ( 50.000) liralık iki adet 

1 

~I 

nahiyesi hisar köyünde mukim mükafat vardır •.• 
olan Mehmet a~a veresesinalen , .. _______________ miiııllllllıı•------• 

Hasan ile hissedarlardan Malı- •iP 
mutpaşa 53 numarada mukim ,1 
Ahmet oğlu Hayrinin ik:ııııet• 

- l ·.-- .. . -. lf- :r ·· ~ -'~ -. ~.' ~_ ., _,. 

ÇANTALAR-ELDİVENLER 

Tasfiye halinde bulunan Mustafa 
Şamlı Mahdumu Müessesatı Türk 
Anonim Şirketinden : 

Mustafa Şamlı ve Mahdumu Mü
essesatı Türk anonim Şirketinin 
fesih ve tasfiyesine 29· 3. 933 tari. 
hinde umumi heyetçe karar veril
miş olduğundan Ticaret kanununun 
445 inci n:addesine tevfikan şirket. 
te alacaklı olanların bir sene zar· 
fında Ayazpaşada Mehmet bey 
apartımınında 1 No da mukim şir

ket tasfiye memuru Bay Hikmet'e 
müracaatla ahcaklılarını kayıd ve 
vaziyetlerini ispat etmeleri lüzumu 
ilan ohınur. 

gabi arı meçhul olduğu bilcüm • 
le kanuni tebliğler lı~nen ya~ 
pılmış olmakla bu kerre sadir 
olan izaleyi şuyu kararı da ta• 
rihi ilandan itibaren sekiz gün 
zarfında temyiz etmeleri ve 
aksi tak-.;rde hüküm iktisabı 

katiyet etmiş olacağı tebliğ ma• 
kamına kaim olmak üzere ilıl.n 
olunnr. 

ve örümcek ağı inceliğinde 

ÇORAPLAR 
Satışında mütehassıs bütün Bayanların mağazası 

istiklal caddesi Hacopolu pasajı karşısında No. 283 

1 

cın•·Mutedil fiazl Sahlbi ve umumi neşriyatı idare eden 
ya:ıl itleri müdürü: Etem izzet BENiCE 

Baaıldıi:ı yer Matbaai Ebüzzlya 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
Şirketce Boğazda oturan sayın halkımıza 11 Haziran 936 tarihin

den itibaren verilmiş olan % 33 e kadar tenzilli ve fotoğraflı kart
ların müddeti bu Te~rinievvelin 10 ııcu günü akşamı hitam bulacak· 
tır. Yeniden ayni şerait dahilinde verilecek olan bu kartlar muhte· 
rem yolcularımıza daha kolaylık olmak üzere 3 aylık olarak tırtip 

edilmiştir. Arzu edenler 1 Teşrinievvel 936 tarihinden itibaren 10 
akşamına kadar Şirketin idarei merkeziyesinde kontrol 

müdüriyetinden alabileceklerdir. 

İstanbul Levazım 
Satına ima 

Amirliği 
Komisyonundan: 

Birinciteş"in iptidasından tekrar yapıl:ı<·ak il.ina kadar komis• 
yonunıuzıın ilanları Cıınılıııriyet ve Akşııo gazetelerinde çıkacağ 

ilan olunur. ·3~6• •1732• 

Bayburt Askeri Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Bıyburttaki kıtaat ihtiyacı için yüz yetmiş beş bin kilo Fabrika unu 
aatınalınıcaktır. T•hmin bedeli on dokuz bn iki yüz elli liradır. Şart• 

aameleri Bayburt Aıkerl Satınılma Komisyonundan bedehiz alınır. Ek· 

ıiltme 12 Birinci Tetrin 1936 pazarteıi günü aaat 9 da Bayburt Mevki 
KumandanlıA-ı dairesindeki aokert aatınalma komiıyonunda olacaktır. 

Ekıiltme kap111ı zarf uıulile olacaktır. 
Mu ... kkat teminat bin dört yüz kırk 6ç lira yetmit bet kuruıtur. T~k· 

lif mektupları 12 Birinci Teırin 1936 Pazarteai iilnll ıut aekize kadar 
Satınalma Komisyonu Baıkanhtına nrilmit olacaktır. (13S3) 


