
ÖZ 
Söz istiyoruz: 
75 gUn itine gltmlyen belediyi me

muru bir senelik kıdem kaybedecekml9. 
Biz, bunun 75 den 7 ye lndlrllmeslnl is
tiyor ve ••• bu t•hlrde Belediye memur
larına ter döktUrecek daha yığın yıOın 
it var diyoruz. 

Temmuz 

20 
Pazartesi 

1936 
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uz yarın fecrin ilk ışıklarile 
Müsavi hak istiyoruz! l 

Meb'u• gazeteciler istedlklerlne söver 
aaprlar, fakat, kendilerin• en kUçUk 
bir 9ey aöylendlml mahkemeye k?tar· 
laraa adalet kapısına gidenler lçın en 
bUyUk adaletalzllk buradan batlar. 
Bu haksız l ıO• ve ada ı ets lzlljle bir 
nihayet vermek zamanı gelmlttir • • • 

. Meb'uı millet kürsüsünde yine o milletin vekili olarak. h~r 
ıateditiııi ıöyliyebilir. Ve .. ne söylerse ıöylesin m~ı'ul değıldır: 
~u, bir millet vekili için en tabii hak ve ıalahıyetdlr. Aksı 
iltünülemeı . 
. Fakat, gazeteci meb'uslar için gazete ıütunların~a. ~öyle• 

dıkleri sözlerd•n ötürü kendileri hakkında millet vekıllığınden 
ırelen masuniyetin muhafaza ve vücuduna asla taraftar olanlar 
dan değiliz: 

Gazete en sonunda bir menfaat müessesesi aayılabilir. 
?nun başında bulunan meb'us da ekseriya bu menfaatin 
ıcaplarını güden yazılar yazabilir. Bilfarz, gazete sahibi olan 
bir meb'uı ejier aynı zamanda bir ticaret veya taahhüt işini 
de ifa ediyorsa bu işini lüzumunda müdafaa edebilmek için 
elindeki neşir vasıtasından istifade edebilir. Bunun birçok 
tniaalleri gözlerimizin önündedir ve.. hala bütün canlılığıyle 
tuurumt'ZUD içinde yaşamaktadırlar. 

Göz karartan bir menfaatin sevki ile herhangi bir gün 
hftıım ad ve telakki edeb'i•ceği bir vatandaş hakkında kale· 
minin ve dilinin ucuna gelebilen herşeyi söyliyebilen böyle 
bir gazete sahibi meb'us eğer kendisine bu ef'al ve neşriya· 
tından dolayı en küçük birşey söylenmişse ve bu da yine bir 
ıra.ete v3Sıtasıyle söylenmişse der!?al mahkemeye gidebilir, o 
vatandaşı mahkeme mahkeme dolaştırır, fakat kendi söyleyip 
Yftzdığı sözler aleyhinde mağdur vatandaş dava açamaz. 
Çünkü, o gazetecidir amma, meb'us gazetecidir. Masuniyeti 
teşriiyesi vardır, mahkemeye gelemez de, getirilemezde. 

Mattuat kanunu en büyük bir isabet ve titizlikle vatan· 
?aşların şeref ve haysiyetini koruyan kanundur. Bu titizliğin 
icabı olarak da ırazeteci yazdığı yazıda çok çekingen ve 
haısas davranır, herhangi bir kimsenin şeref ve haysiyetine 
noksanlık verebilecek tel< kelime kaçırmamıya çalışır. Halbu
ki, nıeb'us gazeteci iıin bu sakınganlık yoktur. İstediğini ya
~•r, istediği gibi söver, akla gelen gelmiyen sözleri söyler, 
. ~"Unun sıkı sıkıya kuruduğu şeref ve haysiyet mefhumlarını 
1' hında ayakları ltınıı alır, çi ner çffner ve bir paçavra 
halinıe getirerek hayaiyetini yıktığı vatanda,ın yüzüne fırlatır 
atar. 

Bizce bu en büyük bir haksızlık ve adaletsizliktir. Gazete 
sütununda ve .. kanun nuarında herkes bir ve müsavi hakka 
sah ip olmalıdır. Nası l benim için herhangi bir vatandaşın 

şeref ve haysiyeti aleyhinde söz söylemek yasaksa, gazeteci 
meb'us için de gazetesinin sütunlarında söyliyeceği sözlar ayni 
Çerçive içinde yasak olmalıdır. Matbuat kanununu yapanlar 
herşeyi inceden inceye düşünmüşler, fakat, bu noktayı geÇ· 
ıni,lerdir. 

Fı:hakika gazete sahibi meb'uslar hakkında dava arzuhalı 
"'•rilebilir, fakat, bu arzuhaller "masuniyeti teşrii ye,, nin kaldı· 
rılınası için Kamutaya gider, fakat, neşriyat davaları daima 
dhre sonuna bırakılır ve hiçbir meb'us gazeteci bu yüzden 
tnahkeme~• gelmez. Hele her devrede meb'us olanlar için 
ltıeb'uıluklarının uzun yıllar ve ıürerli bir halde devamı için
de onları mahkemeye getirmek imkanı aal• yoktur. Bu tak
~lr~e millet kürsüsünden değil, ticaret milesseıesi olan gazete
~ıııın •Ütunları vasıtaoıyle meb'uı gazeteciden en büyük 
l akaretlere uğrıyJlD vatandat da bütün bu hakaretlerin ağtr-
12'1 altında ezilip kalmıya mahkumdur. 

Etem izzet Benice 
Dwamı 6 ncı sayfada 

Yeni Mukavele 
~~~~~-~·~~~ 

Bu akşam imzalanacak olan 
Boğazlar Mukavelesinin tam 
\re doğru metnini neşrediyoruz 

• 

Kahraman donanmamı:ıı!dan : Yavuz 
h inkara, 19 (A.A.) - Bo- Maj~ste Büyü Britanya, lr-
t• ı ~r konleran!l tarafından landa ve denizler ötesi Bri· 
~svıp d'J · · K 1 H' ııı e ı en ve yarın 20 Tem· tanya arazısı ıra ı ve ın-

lr~~d l9~ da saat 22de Mon· distan imparatoru, 
B e ımzalanacak olan yeni Majeste Yunanlılar Kıralı, 
v~ğazlar rejimine ait muka- Majeste Japonya imparatoru, 

Mname metni şudur . Majeste Romanya kıralı, 1 
F' •jeste Bulgar Kıraİı Türkiye Cumhur Başkanı, 

1 
•ansa Cumhur Başk;nı, (Devamı 2 nci sayfada) 

beraber anakkalede ! 

Bütün memleket sevinç içinde 

Mukavelenin imza merasimi 
bu akşam onda yapılacak 

Kazandığımız zafer ,Avrupa em
niyetinin en e_saslı desteğidir 
Montrö, 19 [Telefonla] Açık vaziyetin yarattığı huzursuz· 

Söze - Boğazlar rejimiz tam luk karşısında yurdumuzµn 
bir sulh desteği olarak yeni- emniyetini temin maksadıyle 
den tanzim eden mukavele yeni şeraite intibak ettirmek 
yarın akşam imzalan acaktır. için hükümetimizin d aveti Ü7e· 
Murahhaslanmı~ arka kesil- rin ala ad vl eriıı ı,ti· 
miyen tebriklerle karşılanıyor- rakiyle Montrö'de toplanmış 
lar. 1 olan konferans, dünkü loplan-

Sonsuz sevinç tısrnda, yeni mukavele proje. 
Çanakkale'. ~ 9{Hu•usi olar~k sini tasvip etmiş ~ulunuyor. 1 

giden muhabınmızden) - Bu- Yurdumuzun mudafaa., ba-
tün halk kahraman ordusuna kımından olduğu kadar, A , .• 
kavuşmak müjdesinin sevinci· rupanın bugünkü siyasi duru-
ni yaşamaktadır. Ord•ım~z bu- mu '.libarile de dönüm ~oktası 
raya girerken coşkun bır se- teşkıl eden bu netıcesı yarın 
vinçle ve heyecan içerisinde lsviçre saati ile 22 de yapıia-
karşılanacaktır. On üç yıldan- cak olan imza merasim ile Tür-
beri ayrı yaşayan Çanakkale- kiye harici siyasetine daima 
liler salı sabahım heyecanla hakim olan dürüst ve açık ha
bekliyorlar. reketin ~ü~ün .milletlere i".'tisal 

G J
'b 

1 19 ( A k Söz)_ nümenesı ıeşkıl edecek bır ve· 
e ı o u, çı 'k h I' kt d' 

Yeni Boğazlar mukavelesinin sı ası a ıne geme e ır. 
ittifakla kabul edildiğini bildi- ea,veklllm!z.. -

haberler burada sevinç ve Başbakan ismet lnonu dun 
ren d h · · Jd'l · t bi!lerile karşılandı. Bü- Ankara an şe rımıze ge ı er, 
~:n~illet kahraman ordusuna lsta•yonda ':'ali ~uhid~i~ O.
sabırsızlıkla intizar ediyor. tündağ", Emnı~et dırektoru Sa. 

Ankara, 19 ( A. A. ) - 24 iih Kılıç ve dıger zevat tara-

t ı 923 tarihli Lozan mu· fından karşılandılar. 
emmu d ş-k -

ahedesi ile kabul edilmiş olan Başbakan yanın a u ru 
Boğazlar rejimini, beynelmilel Saracoğlu olduğ"u halde Dol-

Yarın •abah süngü•ünü Çanak
kalede parlatacak olan kahra• 

man Mehmelci~in canlı w 
heybetli timsali 

mabahçe sarayına giderek is
tirahat ettiler ve öğleden son
ra Floryaya giderek Atatürke 
mülaki oldular. 

Deuamı 2 nci sahifede 

Kısaca: 
Devletin hüsnüniyetine 
karşı hürmetkar olahml 

Ecnebi Dili 
Son günlerde birkaç büyllk 

mUeıseıeııln gazetelere verdiği 
lllntlar1 okuyoruz.Bu mUeııeıeler 
kendilerine lkt yUz, lkt yU• elti 
kadar memur alacaklar. fakat, 
hepılnln tartlarnıda da imtihan 
yar. En batta t•rtıa ecnebi dlli 
bilmek. 

Müsabaka Ue ahnacak bu. me• 
murların tahsil derecelerinin tlıe 
olması eıaı koıulduğuna göre 1 
li.ıe bitirenlerdea ecaebl dili ı 
btlmeılnl l•temek biraz, biraz 
değil bir hayll earlblmlze gitti. 1 1 

Memleketimizde Galatasaray 1 

Uae•I dıtında talebesine ecnebi 
1 

dili öğreten ancak ecnebl ve azhk 
mektepleri vardır. Hangi gün bir 
liaemlzden çıkan çocuğun çatır 

çatır Franaı.,;ca, Almanca veya 
lngllizce konuştufunu , yahut ta 
kalemi eline alıp fakır 9akır tc.r
clime y!lpt,ğını gördük ki liseyi 
bitirmiş e1anlarda bu vaıfı f&rt 
koşuyoruz. 

Hu hakikaten acı bir hakikattir 
ve •. Liselerimizde ecnebi dlll mev .. 
zuuna ehemmiyet verdirecek bir 
tezahürdür. 

Küstah bir ihtikar 
karşısındayız 

---·-- lstanbul telefonunun m üka
leme ücretleri ucuzlatılırken 
halk sevinmişti : 

- Arlık biz de bu kolaylık-
' tan istifade edebileceğiz, diye. 

Fakat ne gezer. Hususi mer
kezlerde bir mükaleme ücreti 
yedi buçuk kuruş obrak tes
bit edilmişken, fırsat düşgün· 

feri hala on kuruş, on iki bu· 
çuk kuruş istiyorlar ve bu 
parayı hiç sıkılmadan alıyorlar. 

Halbuki telefon ucuzluğunu 

Demek ki, ecnebi dHl !Azım • 
Fakat biz llıelerimizde henilz bu 
lüzuma göre randıman ne alabi .. 
liyor, ne de verebiliyoruz. Fakat, 
sanmayız ki, bu talc.benln kusur 
ve.ya kabahatı ols1.1n. 

Hatice Hatip 
Tele.fon mcselesile bilhasaı. meşgul 
olmuını rica c.ttlğim"z Bayındırhk l 

Bakanı Ali Çetillkaya 

devlet ve onun yiiksek otori
tesi namına hükumet, halkın 
istifadesi için ucuzlattı. Buna 
rağmen şu ucuzluk kararına 
uymayıp halktan fazla para 
ra almak fırsatcüluğunu göste
renler hem devletin otoritesi
ne karşı durmuş ve hüsnünı· 
yetine tecavüz etmiş, hem de 
ağır bir ihtikar suçu irtikap 
etmiş oluyorlar. 

Devamı 2 nci sahifede 

1 r11•11ımııoı11ıııırtıı1111111111111111111111111111111uıı1111ııııııı1111111111111n11111uııı111111111111111111tı111ııııınıuuu1111 

1 Türk ordusu l 
· ı Çanakkalede! 1 
i ; 

ı i Bugün hasretine kavuşmanın arifesini yaşıyan kahraman g 
~ bir ordunun yüksek sevincini göz bebek/erimizde, könlümüzde ~ 
~ hissediyoruz. On üç yıldanberi Mehmetçik, Çanakkalesindtn i 
~ ayrı yaşıyordu. Çanakkale onun, ve Çanakkaleyi felukell.r- ~ 
~ den kurtaran nı•hmelçik le o geçilmez geçidin hasretile ka na· ~ 
~ ş'.~arlurdı. Türk süngüsünden fışkıran yolrmlar yarın ş:fak ~ 

I ~ s~kerke~ Çana~kaleılen engin denizlere kahramanlık aşkı ı,.. ~ 
~ dıye edınc•, Turk yurdu denilen şu cennet vatan adı h • ii 
~ konulmamış bir saadetin gönlüne esir olacaktır.' en.uz ~ 
i Çanakkale deslatıının tek ilhamcı.ı olan kahraman Meh. ~ 
i melçik, oraya süngüsünün ucile zafer neşidelerl yazmıştı. Bu ~ 
i Bu ıılviyeli inkar edip aklı selim/erini ihtirasın hoyrat pence- g 
' ine bırakanlar Melı-tçiklen de ilse bile. hiç olmaı:sa tarihten ~ 
f utansınlar •. Türk tarihinin dünya a:emeline örnek. olan es.siz· ~ 
İ liğ!nden utansınlar. ~ . -
ı 1'•1rk ~rdusu garın, güne$İn ilk tebessüm/erile beraber Ça- ~ 
l rıcH·alesıne, yaratmış ve kurlarmiş olduğu Çanakkaleye tek- ~ 
r rar kavuşacak. Ordu, yarın Türk milletine ginı · .. l i 
; h d" 1 d . . . en gııze = ; e eye er en bıı ını daha ve:-iyor. ! 
i111ı111111111111111111111111111111111111ı111111111111111111111111u11111111111111111ııuııııı S: 

ı111ıır111ııı11111111111011ııııt1rımııııımıı.ıi.ı 

DUnkU Spor faaliyeti rr-------
.. D.ün lstanbul dolgun bir spor 1 Açık Söz'ün 'ı 

g~n.u yaşadı. Spo: muharriri- Sürpriz kuponu 
mızın bu husustakı yazıları re- Bu kuponu kesıp ki 
• 1 ·ı b" J"k sa ayını• 
sım erı c ır ı te yedinci say- No. 92 ı fadadır. \.., ______ _ 

_..) 

Bugün "Açık Söz,, de 
Üç yeni tefrika : 

ı -Ben Kimin Metresiyim? 
Yazan: İskender Fahreddin 

2 - Aşk Oyuncakları 
Yazan: Piyer Luis 

Çeviren : Senih Muammer 

3 - Tarihte Efsaneler 
Yazan: Süheyla Güldiken 

{ Bunlardan ilk iki•İ bugün dördüncü sayfamızda 

haşladı. • Tarihle Ef•aneler • altıncı sayfndadır. ! 

Yeni Yaz•larımız : 

ı -Ankaradan Bahisler 
Yazan: Bürhan Belge 

2- Türk Edebiyatı Anketi 
Yazan: Ertuğrul Şevket 

Sizi büyıik bir alaka ile çerdrec•k olan hu yüksek 

değerdeki yazılar ela dördılncü ve beşinci sayfalarda} 
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2 -AÇIK SÖZ- 20 Temmuz 

on 
Ankara - memleket ve dünya 

Almanya bugün her 
kesten kuvvetli! .. 

'--------------------------------i--=S=ay=,=, =92==1f.=e=ry=er=de=5=k=u=ru=ı ==T.=el=ef=on=M=o,--20-827=.=T.=lgr=a=f =ad.=n=si.=· ı=.t=an=ba={ =A=çtk=Sö=;ı= Dan z i g c en ev reyi 
Yeni Mukavele bü b ı· n tanımıyor 

Yazan: 
~----------~o • 

Avrupa şim· 
ı:i Alman si
lahlarının ~

reti altında ya

şıyor. Alınan a 

lralay Jan Fabrl 
Fro.rı anın sabık Harbiye 

kaldırmışlardır. 

Renin geçilmesi 
Lokamo Mua

hedeleıini boz. 

mu ur. Alman 

Bu akşam imzalanacak olan Boğazlar Mu- Versag muahedesini lıiçe 
1 kavelesinin tam ve doğru metnini neşrediyoruz \ sayan b ·r teşkilat yapılıyor Nazırlarından 

_..._ __________ o 1 Cenevre, 1' - ( A. A.) Danzıg'den gelen haberler burada 
ölçüsüz kitlesi Avusturya an· 
ile Avrupaya hakim bir vazı· la,şması ise Streza cephesini 
yelle bulun yor. y.kmıştır. 

Almanya. isteideriai daha Denebilir ki, Almanya bugiin 
rah3tça ve daha serhtstçe ya- bütün diplomatı kombinezon-· 
pabilmek için, Fransa ve in- lann altını uslüne getirecek 
giltereyi kendi "müşterek em· kuvvettedir. 
niyelw formül~ine t.>e<kede- Onun içindir ki, eter mev-
rek, Minctler Cemiyetini bı• cudiyeliınizi korumak isti}Or· 

,,ak, şn esaslı noktalan hesa-
raktı. Almanya ta anasile 
kC">disin., üven li:mn gel- ba kalma\ıyıı : 

1 - Ord kadroları politi
diğini takdir ederek, bütün 

ka dışında lul-tılmalıdır. 
Anupaya kafa alabil k bir 2 _ M- c:mlckelerimizd , 
a'keri kun·et vücıide. gctir· 
m~e azmetti. gı.tl Çl! e etmelıe başlı

y'ı.n isyaıı pNıpaıram:lalan kı-
FraManın b'r 'kabus gibi nl da-ğıt 1ma ıdn-. 

kafasından ka,kmıyan "mü~le- 3 _ Mıl:ı~ırmek ba anc• 
rck emniyet. Almanya için e ,a, ·malatıııı bit' ı;ııııiye 
lüzumsuz b.r şeydir. d1 i dı>Td lı)U. 

Zaten Almanya akim taar- Su ehem isct · noktalarda 
ruz edebı.ir? Bı hassa Alman ki mesuliyetleri omuzlarında 

si!ahları ço~aldıkça, l lıtlerin laşıyanları• '-kü çok a ırdır. 
kuvvetli elinde, Avrupa bir B ~lıyet er, Dançig Ayan 
o)·uncaktan ibar t kalacaktır. reı91 se' · Greiser'in sav r· 
Muahcde!er, illıfaklar, hiç, h-ç du u tehditler isbetinde daha 
bir şey bu kuvvete m kaYe• ezici bir hal a tadır. 
mel edemiyecektir. Çünkü müşarünileyh açıktan 

Almanya hesabını iyi yap· açığa şunları ,öylemişti : 
mış\ır. "Alman tayyarelerinin bütün 

Almanyamn •ila lanması ve tı.. işk:ri yoluna koyması za· 
Versay ! ahedesini ortadan manı gelip eçroiştir bilel,, 

tttllltllllllllllllttllllllllllrl11111111111111Ullll11111111111111111111111111111111IHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlll111111tttıımıınıı 

• • ihtilal ispanyayı da 
baştan başa sardı 

Fas kıtaatının ispanya toprağına 
çıktığı ve adrit üzerine 

yürümekte olduğu bildirilmektedir 
Madril 19 (A.A.) - Huk ö- kömctin beyannamelerini at-

nıet bu sabz.h saat 10,30 da ı mak üzere havalanmışlardır. 
radyo ile bir tebliğ neşrelmiş· Asiler Madrit üzeride 

tir. Bu lcblij!'de Barcelone'<la yürüyorlar 
.. f" 'd .,. tmı'ş Cebelüllarlk, 19 (A.A.) 

ordunu·ı or ı ı are ııan e Ô . . • 
. k grenlldıgıne gore Fas kıtaatı 

olduğu ve fakat va"l olma bu sabah Kadikada karaya 
istediği gayeleri elde edeme· çıkmış olup bu dakikada Sevil 
miş bulunduğu beyan olun- tarikiyle Madrit üzerine yürü. 
maktadır. Sivil muhafızlarla mektedir. Sevil'deki kıtaat da 
hücum kılalan ve polis kııv· zaten bunlara il•.ihak elmiş olup 

beraberce Madrit üzerine yü
rümektedirler. 

vetleri asileri mağlüp elmiş- j 
\erdir. Asiler birçok telefat 

verdıkleri gibi )aratılan da 

çoktur. Bunların arasında "her 

rüthcdc:-ı 1abitler vardır. Asi

lere karŞ1 yap>lan harekata 

ha ~a kuvvetleri de faal bir 

suretle iştirB.k etmi~tir. 

Malaga'<la donanma Lejyon 

Etranjer ile Faslaki lspanyol 

kıtııatınınlspanyaya geçmelerine 

mani olmak için Boğazı mu

hafaza etmektedir. H~ella 'da 

hükümete taraftar olan garni

ı.on asi kuvvetlere karşı harp 
etmek iizcre Sevil'e doğru 

yola çıkmı~tır. 
Dörl General tevkil edilmiş

tir. Kabinede tadilat vücuda 
getirilmiştir. 

Bilbaoda asilerle elıali ara· 
s.nda müsa<leme'er oluyor. 
Bombalarla yüklü 40 tayyare 

Madrid, '19 (A. A.) - Ayni 
gazele, bombalar ı ü' lü 40 tay
yare bu sabah Malaga, Kadiks, 
Tetuan ve Malılla üzerine hü-

Bir general öldü 

Porto 19 (A.A) - Melıllada

ki kuvvetlerin başkumandanı 

ıeneral Romerales, :ıabitleri 

toplamış ve kendilerinr vazi

fck:rini ifaya davet etmiştir. 

General Romerales, kendi as
kerleri tarafından tevkif edil
miş ve öldürülmüştür. 

Harp gemilerinde d~ isyanmı? 

Cebelüttarık, 19 (A.A.)-Ha

vas ajansının muhabiri, ispanya 

kıtaatı yüklü 12 geminin Fasın 

1 panyol mıntakasına hareket 
için emir almış olduklarını bil. 

diriyor. Haber alındı~ına göre 

bu ,.;.ıntakada ihtilalciler vazi. 
yele hakim bulunmaktadırlar. 

Dolaşan bir şayiaya göre Is· 

panyada da ihtilal çıkmış ve
ya çıkmak üzeredir, 

Denildiğine göre Carthage

ne'de ve Torrol'da bulunan 
harp gemilerinde isyan çıkmış· 
lır. 

Ordumuz yarın1 Küstah bir 
fecirle· beraber ihtikar 
Çanakkalede karşısındayız 
(1 · · J d d ) 1 inci say/adan devam 

f 1 inci sayfadan devam} 

Sovyetik Sosyalist Cumhu· 
riyet ri ittihadı ;a-a komitesi, 

Majeste Yugoslaya kralı, 

24 Temmuz 1923 tarihinda 
Loıanda imza olunan sulh 
muahedenamesinin 23 üncii 
maddesinde ~azolunan pren
sip mucibince Boğa.lar umumi 
tabirine d.thil Çanakkale 'Bo
guında, Marmara denizinde 
ve Boğaziçinde murur ve •ey
ri~faıni korumak suretile, 
tanzim etmek arzu~ile m te
hassis olarak işbu mukavele. 
nameyi, Lozanda 24 Temmuz 
1923 de ımza olunan mukavele 
yerine ikame tmeğe karar 
vermişler ve murahhas olarak 
atideki zevatı tayin eylemiş· 
!erdir. 

Morahhaslann isimleri 
Bu morahhaslar seliıhiyet· 

namelerini ibraz ile usul ve 
kaidesine muvafık olarak ali
deki hükümleri kararlaştır· 
mışlardır. 

Yüksek akid taraflar bo
ğazlarda denizden mürur ve 

seyrüsefer serbestisi prensibini 
tanırlar ve tasdik ederler. 
Mezkür serbestinin kullanıl
ması bundan böyle işbu mu
kavele hükümleriyle tanzim 

edilmiştir. 
Sulh umanında ticaret ge

mileri aşağıdaki üçuncü mad
de hükümleri kaydı ihtirazisi 
altında, hiçbir merasime tabi 
olmak5ızın, sancağı ve hamu
lesi ne olursa olsun ve gündüz 
Boğazlarda mürur ve seyrü
sefer hususun<:fa tam bir ser
bcstiden istifade edecekler. 

Bu gemilerden lransil ola
rak geçtikleri takdirde işbu 
mukavelenamenin bir numaralı 
maddede yazılı mevki memur
larına, isimlerini, tabiiyellerini 

tonajlarını, gidecekleri yeri ve 
geldikleri yeri bildirecekler
dir. Klavuz almak Ye romor• 
kaj ihtiyaridir. 

Adalar denizinden yahut Ka
radenizden Boğazlara giren 
her gemi, beyn \milel sulhi 
ahkam çerçevesi içinde Türk 
nizamatı tarafında kullanılan 
sıhhi kontrol için boğazlar lahi
kasında istilası derpiş edilen
lerden maada hiçbir resim ve 
mükellefiyete Türk makama
lınca tabi lutulmıyacaklardır. 
Boğazlardan geçecek olan ti· 
caret gemileri bu resim ve 
mükellefiyetlerin istifasını ko
laylaştırmak maksadile üçüncü 

methali yakınındaki bir sıhhiye 
istasyonunda duracaktır. 

Bir sarih sıhhiye palentesine 
malik veya işbu maddenin 
ikinci fıkrası hükümlerine tAbi 
olmadığım gösteren bir sıhhiye 
beyannamesini haiz olan gemi
ler mevıuu bahsolduğu tak· 
dirde bu kontrol rece ve ırün
düz mümkün olan en büyük 
süratle yapılacak ve bu gemi
ler boğazlardan mürorları es
nasında başka bir tevakkufa 
mecbur tutulmıyacaklardır. 

içinde veba, Kolera, sari 

humma, lekeli humma vakaları 
veya çiçek hastalığı zuhur 
eden veya yedi günden az bir 
zaman evvel bu hastalıklar ıu
hor etmiş olan gemilrr ve keıa 

ıncı say a an ~vam Açıklana açığa işlenen bu 
Akşama doğru Atcturk, Baş ihtikar suçunun önüne geçilmek 

bakan, Şükrü Saracoğlu Pera- üzere buradaki alakadarların 

beş defa 24 saatten az bir za. 
mandan beri bulaşık bir limanı 
terketmiş olan gemiler bundan 

palasa gitmişler ve orada bir hiçbirşey yapmadıklarına göre, 
müddet oturduktan sonra, de- Yİ!:e Nafıa. Vekilinin mütevazi 
niz köşküne dönmüşlerdir. mudahalesıne f!lUhta~ bulundu· 

ğumuz kanaatındeyız. Bırçok 
• • değerli ve hayırlı hizmetler 

Başbakanımızın bugün Ça- başarmış olan Çetinkaya'dan 
nakkaleye giderek, orada bir bu ihtikarı da önlemesini sa-
nutuk söylemeleri muhtemeldir. mimi hislerimizle istiyoruz. 

Birbirine giren 
ortaklar 

----
Darüşşafakahlar 
Darüşşafakalılar cemiyeti dün 
Eminönü Halkevinde toplan
mış ise de ekseriyet olmadığı 
için kongre gelecek pazar gü· 
nü toplanmak üzere dağılmıştır. 

Ankara caddesinde kahveci 
Hüseyin, ortakları Hüseyin, 
lbrahim aralarında iş yüzün
den kavga çıkmış her üçü de 
birbirlerini demirle yarala
dıkları için yakalanmışlar ve 
hastahaneye kaldırılmışlardır. 

evvelki fıkrada gösterilen sıh· 

hiye istasyonlarında durarak 
Türk makamatınca tayin edi· 
lecek sıhhiye mulıalızlannı ala
caklardır. Bu hususla hiç bir 
mükellefiyet ve resim alınmı
yacak ve muhafızlar boğazlar· 
dan çıkarken bir sıhhiye istas
yonuna bırakılacaklardır. 

Madde 4 
Harp zamanında, Türkiye 

muharip olmadığı takdirde ti· 
caret gemileri, bayrak, hamule 
ne olursa olsun, ikinci ve üçün
cü maddelerde derpiş edilen 

şartlar da ·inde Boğaz\ardl.n 
mürur ve seyrisefain serbesti· 
sinden müstefit olac klar 

Klağuz almak ve romorkaj 
ihtiyaridir. 

Ma de 5 
Harp zamanında, Türkiye 

muharip b l 11duğu takdirde 
Tiit-kiye ile harp halinde bulu
nan bir memlekete aıt olmıyaa 
ticaret 'ıremileri, mç bir suretle 
düşma a mıra venette bulu a. 
mak şartty'le, Boğazlardan mü· 
rur ve seyrisefain setbes\i;;ııı· 

den istifade edeceklerdir. Bu 
gemiler Boğ-azlara ırönd~ 'g'İ· 
recekler ,.e geçiş Tiirk ma· 
kamları tarafından er vak'ada ' 
g&ster!lec~k yolda ' o bl<la· 
caktır. 

ad e 6 
Türkiye kendisini pek yakın 

bir harp tehi.kesinde addettiği 
takdirde ikinci madde huküm· 
!eri her halde latbika devam 
olunacak ve şu kadar ki gemi· 
ler boğazlara gündüz girecek· 
ler ve mürur Türk makamları 
tarafından her seferde gösteri
len yoldan icra edilecek tir. Bu 
halde klağuz almak mecburi ve 
fakat ücretsiz olabilecektir. 

Madde 7 

Madde 12 
Karadeniz sahildan devlet· 

ler, işbu deniz haricinde inşa 
edilıııiş veya sattın alınmış de
nizaltı gemilerini, tezgaha vaz 
veya satış hu w • vaktı za. 
manıyle Türkiyeye ihb;ır edil
dıld ği takdirde üssübahrileri
ne iltihak etmek üzere Boğaz
lardan geçimı ·k hakkma ma
lik olacaklardır. 

Me2J<ür devletlere ait deniz
altı gemileri, bu hususta Tur- ! 
k-iyeye nktizamanıyle izanat •I 

verilmek şartıyle bu deniz hıt- l 
ricinde kain tezgahlarda tamir 
edılmek üzere Boğazlardan ge
çebileceklerdir, 

Her iki halde denizaltı gemi
leri gündüz ve suyun sathında 
Boğazlan tek başına geçecek
lerdir. 

Madde 13 
Harp gemılerinin Boğazlar

dan geçişi için Türkiye hüku
metine diplomasi. tarikiyle ev
velden haber verilecektir. 

Evvelden haber verme i<eyfi
yetinin normal müddeti sekiz 
gün olacaktır. Fakat bu müd
detin Karadenize gayri sahil
dar devletler için 15 güne ib· 
!ağ edilmesi arzuya şayandır. 

şiddetli bir heyecan uyandırmışt-r. i\. 
Danzig ayanımn kabul ettiği yeni teşkılat ve bllhas<a Mı 

Jetler cemiyetine şikayette bulunmak hakkını nez eden tedbirler 
Milletler cemiyeti komiserinin rolünii hiçe indirmekte ve Vers•· 
illes muahedesinin 100 lla 108 inci maddelerini ihlal eylemekte 
olduğu kaydedilmektedir. 

Milletler cemiyeti genel S'ekretet'liği lıooüz komiserlerden ra
porunu almaımştır. 'Bu rapor ır r ııreimez Genel sekrerer ·ııetier 
cemiyeti konsey; rem E.den'le asa ırelecek ve Ede;ıı de. so~ 
konsey tarafından Danzig vaziyetini takibe ve hında konstf1 

toplantıya çağırmaya memur edilen lngiltere, Fransa ve Portekıl 
den mürekkep üçler komitesi azasile istişarede bulunacaktır. ,_,! 

adde 14 
Boğazlardan transit halinde 

bulunabilecek bütün ecnebi 
bahriye kuvvetlerinin azami 
tonilato yekiınu 15 bin tonQ 
geçmiyecektir, şu kadar ki iş

bu mukavelenamenin on bi
rinci maddesinde zikredilen 
hal bundan müstesnadır. 

Bununla beraber evvelki 
fıkrada zikredilen kuyveller 
dokuz gemiden fazla olmıya· 

caktır. 

Karadenize sahildar olan 
ve~·a olmıyan devletlere ait 
olup 17 inci madde hükümle
rine tevfikan Boğazlardaki bir 
limanı ziyarete giden gemiler 
bu tonilato aıiktarına dahil ol
mıyacaklardır. 

Kezalik geçerken blr sakal· 
lığa u~nyan harp gemileri bu 
tonilatoya dahil olmıyacaklar
dır. 

metinin davelı üzerine ınııh· 
dut bir zaman iç"n nezaket 
ziyaretinde bulunmak üıt'~ 
Boğazlardaki bir linıaaa git: 
mesine hiçbir suretle ınaP' 
olmıyacaktır. 

Bu kuvvet dühul için takil' 
elliği aynı yoldan Boğazları 
terkedecektir. Şukadar k~ ıo. 
14 ve 18 inci maddeler nii· 
kümlerine tevfikan Boğaılarl 
transit olarak geçmek için J;l.· 
zımgelen şeraiti haiz ise bO 
hük ü.mden müstesnadır. 

Madde 18 
Kara:kııiz sahildan olmıyan 

devletlerin sulh zamanında. 'ı:: 
denizde malik olabilecek!<'' 
to!>ilato yek iınu atid ki 'ŞCk~~ 
de tahdit edilmiştir: 

a - Aşağıdaki b fıkrasırıd1 
1ikredilen hal müstema olnı'~ 
üzre ınezk "r dcvlellerin toni• 
!alo yekü1u 30.ooa tonıı gcÇ• 
miyecektir. 

Ticaret gemileri- tabiri işbu 

mukavelenamenin ikinci fasıl, 

harp gemileri faslında, derpiş 
edilmiyen bütün gemilere şa
mildir. 

Madde 8 
lşbu mukavelenamf" nazarın .. 

da harp gemilerine ve onların 
vasıflarına ve kezalik tonıla· 

tocuhrının hesabına şamil olan 
tarif işbu muka\·elenamenin 
ikinci lahikasında zikredilen 
tarif elerdir. 

Evvelden ihpar muamelesin
de, kiimilerin gidecekleri yer, 
isim, tip ve adedi ve gidiş için 
geçiş tarihi ve avdet edecekse 

j dönüş tarihi bildirilecektir. 

Her tarih di~iştirme keyfi. 
yeti üç gün evvel yapılacak 

yeni bir ihpara tabi olacaktır. 

Bu gemiler tamirat esnasın
da Türkiye tarafından ittihaz 
edilen hususi emniyet hüküm
lerine tabi olacaklardır. 

Madde 15 

b - Her h:ıngi bir u n1n 
Karadenizd~ki en kuvvetli d<J• 
n~nmanın tonılatosu. işbn ııııı
kavelenin imzası tarihinde b~ 
denitode b lunan en kuv,-etfı 
dm.anmanın tonilato.ıınu la*' 
kal 10.000 ton geçtigi takdir' 
de, a fıkrasında zikrcdi1t1' 
30 000 loniı!lo yekunu o de" 
rece ve nihayet azami 45.()0i) 
ton oluncıya kadar tezyit eJı• 
lecektir. Bu m•ksatla htr s1• 

hildar devlet işbu mukavelt' 
n3menin 4 numaralı lfıyih351 
mu=ibince 1 :irk lıükiınıetİ~ 
her sene 1 Kanunusani ve 
Tem:mı~da Karadenizdeki dO' 
nanmas;nın tonilato yekiı·ıuD~ 
bildirecek ve Tüak lıükıiJIJe~ 
de bu ınalUmatı diğer akitle~ 

Madde 9 
Mayi veya gayri mayi mah

rukatın nakli için bilhassa in
şa olunmuş harp donanmasına 

ait muavin gemiler l3üncü mad
dedeki evvelden ihbar kaydına 
tabi tutulmıyacaklar ve boğaz
ları yalnız geçmek şartıyle 14 
ve 18inci maddelerde mezkiır 
tonilato tahdidi hesabına da· 
hil olmıyacaklardır. 

Bunuula beraber diğer mü
rur şartları hakkında harp ge
milerine teşbih edileceklerdir. 
Evvelki fıkrada mezkiır mua
vin gemiler ancak sabih he
defe karşı lop o!arak azami 
105 milimetre kalibr!sinde iki 
toptan fazla ve havai hedefe 
karşı azami 65 milimetre ka
libresinde iki cihazdan fazla 
silaha malik olmamak şartıyle 
istisnadan istifade edebilecek
lerdir. 

Madde 10 
Sulh zamanında hafif satıh ge

mileri, küçük hücum gemileri 
hücum gemileri ve muavin ge
miler Karadeniz sahildarı dev
letlere ait bulunsun veya bu· 
lunmasın bayrakları ne olursa 
olsun Bo~azlardan her hangi 
bir resim veya mükellefiyete 
tabi olmaksızın serbest murur 
hakkından istifade edecekler
dir. Şu şartla ki bunlar gün
düz \'e aşağ'ıdaki 13 üncü Ye 
onu müteak>p maddelerde 
zikre<;iilen şerait dahilinde gi
receklerdir. 

Yukarıdaki fıkrada zikredi
len sım!lara dahil olanlardan 
mada diğ'er harp gemileri an
cak 12 inci maddelerde zik
redilen hususi şartlar dahilinde 
mürur hakkına malik olacak
lardır. 

Madde 11 
Karadeniz sahildarı ldevlet

leri, ı 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasında zikredilen tonilato 
mıkdarından fazla bir tonit • 
loda olan safharp gemilerini 
bu gemiler Boğazları birer bi· 
rer ve azami iki l'Jrpido refa
katinde olarak geçmek şar· 

tıyle, Boğaz'ardan geçirmek 
selahiyetini haizdirler. 

Gidiş müruru için Boğazla
ra duhul keyfiyeti ilk evvel
den ihbar muamelesinde bil
dirılen tarihten itibaren be'l 
günlük bir mühlet zadınd~ vu· 
kubulacaktır. 

Bu mühletin hitamından son
ra ilk evvelden ihbar keyfiye
tine tabi olduğu şerait dahilin
de yani bir ihbarda bu!una
caktır. 

Mürur esnasında bahri kuv
uet kumandanı, tevakkufa ha
cet kalmaksızın, Çanakkale 

veıa Boğaziçi methalindek i 1 
bir işaret istasyonuna emri al
tındaki kuvvetin lam teşekkü
lüne bildirecektir. 

Boğazlıyan kazasının bir kö
yünde bir vatandaşın kırk ço
cuğu varmış. Bu kırk çocuğa 
bu köylü vatandaş üç evlilik
le sahip olmuş. Demek bugün
kü rejime göre, bir evlilikle 
en aşağı on çocuk sahibi ol
mamız mümkündür. 

Çok çocuk, aileye de, yur· 
da da hiç zarar değildir. Bilakis 
büyük bir kazançtır. Çok ço
cuk, nüfus arttırır, siyasetimi
zin ana maddelerinden biridir. 
Nüfusumuzu, Türkiyenin nü .. 
!usunu yüks.k nisb<tte 
artmış görmek istiyoruz. Mc;m· 
leket müdafaası bakımından, 

iktisadi inkişaf bakımından, 
tarihi zaruretler ve cotrarı 
vaziyetler bakımından kalaba
lık bir nüfus kütlesine muhtaç 
olduğumuza tam kanaatimiz 
vardır. 

Nufus nasıl artar? istatistik 
ilmi bu'lun pratik kanunlarını 
teshil etmiştir. Beşeri coğraf
ya bir takım klasik kaideler 
taşır ki bunlar nüfus çoğalma· 
sı meselesinin d ğişmeı mad
peleridir. Dediğimiz gibi, aile 
rabıtasının çok kuvvetli olması 
ve mutlaka çok doğum .. işte 
ilk esas bunlardır. 

Fakat itiraf edelim ki bu
gün bir çok kimseler çek 
çocuktan ihtiraz ediyorlar. 

Boğazlarda tran it halind·! 
bu'uoan harp gemileri h?mil 
olabılecekleri hava scfinelcri!Iİ 
hiçbir halde i•timal ed~miye· 

ceklerdir. 

Madde 16 
Boğazlarda transit halinde 

bulunan harp gemileri sakatlık 
veya dmiz arızası halleri har'ç 
olmak lızere geçişleri için ken
dilerine lüzumlu olan vakıtlan 
[ar,la bo!l'azlarda tevakkuf et· 
miyeceklerdir. 

Madde 17 
Yukarıdaki maddeler hü-

küm!eri, tonilatosu veya le· 
şekkülü ne olursa olsun bir 
deniz kuvvetinin Türk hükü-

Hiç çocuk istemiye'ller bile 
var. Bunlar ekseriyetle şö} le 
bir sebep ileri sürüyorlar: 
•- Ne yapalım.. Çocuk 

çok olunca ailtnin yükü ta· 
hammül edilemez bir r .ı.ddeye ı 
varıyor.,, 

Bu mülabza haklı ve doğ
rudur. H;ikümet nüfusu çoğalt
ma siyasetini~ tatbikatını müs· 
takil b r teşki!aıa hwale etme· 
lidir. Bu teşkilat do:tan htr 
çocuk içiıı h;maye tahsisatına 
sahip olmalı v~ bu tah5isal ile 
çc.< çocuklu aileleri himayesi 
allına almalıdır. Nüfusu çabuk 
çot.,,ltmak için başka çare bu
lunacağına emin değiliz. Bugün 
az kazançlı ai!elerde çocuk 
baş belasıdı.-. lştc çocuk yap
mak istemiyrnlerin endişeleri 

bundan i!eri ~!;yor. 

•• Ucuzluk siyaseti· 
ne ba,hyamadık 

Başvekil ismet lnönü geçen
lerde şark ve cenup vilayetle
rimizde bir tetkik seyahati ya
parak Ankaraya döndükten 
sonra mulahasgs iktisatçıları 
mali yecilcri yanına çağırarak 

şark ve cenup ,;Jayel!e<inde 
kaçakçılığın tam manasile önü· 
ne geçmek için ucuzluk siya
seti takip edilmek lazım gel
diğini söyledi. Sonra da müle· 
hassıslardan tetkikat yaparak 
raporlar hazırlamalarını istedi. 

ve Milletler Cemiyeti umu 
katibine ib1ağ edilmiştir. 

(Alttarafı ya~~ 

. ·J• 
Başvekil haklı ve isabelh \!• 
Ucuzluk siyaseti mutlaka d.:' 
zımdır. Bugün bir çok mad 
!eri pahalı yiyor veya kullııd' 
yor uz. ıııi 

Buğdayın kilosunu atB .
1 

beş kuru~a tedarik ettiği~ 
şu devirde bir kilo şc~ 
otuz kuruş, bir kılo kA ,,. 
yfrmi beş kuruş ödeme~ f o/' 

ladır. Bize öyle geliyor kı dt' 
let hazinesi'. piya.a ve ıktı~r 
muvazen mm hıç zarar rt>" 
meden Türkyede hayatı 

gıinkündcn yüzde yirmi ~i~ 
tinde ucuzlatmak mümku0 

kolaydır. • rl 
Bunun için evvela guııı tıJ' 

verg.leri üzerinde esaslı l• tıil' 
kat yapmak, so:ıra diğer f 
vasıta veya bilavasıta vcı;,,. 
ler üzerinde incelemelerd~ 
lunmak lazımdır. Onda? s ıaf' 
da dahilde miibadcleyı .• kOerf' 
laştırarak istihlaki tabi• ~· 
cesine yükseltmek icap ,/ 
Bu da her şeyden ev,·el 
nakale meselesidir. dstıi' 

Münakalenin m~mleke,t pab' 
tinde daha suratli bir varlı~ lif'' 
girmesi, ucuzlaması ve !3:Srır 
hududunun gcnişlem:-"1 . ıa~;o 
ridir. Mübadele ve ıstı~ jlJ: 
derecesini yükse:tmek içt':,ı.,ı 
çare bunlardır. Zanncdd kl,ıı 
ki bu dediklerimiz yapıl ~3f' 
sonradır ki T urkiyedc 
ucuzlar, refah artar. f' 

f, 

1 



Bu da Boğaziçi meselesi 
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Dünkü kongreler 

Köylerde bile bir diş 
tabibi bulunmalı! 

Dün diş tabiplerinden başka Trak· 
va şimendifercileri de yllhk kon· 

grelerini topladılar 
Türk Diş Tabipleri Cemi

Yeti birinci allı aylık kongrc
~ini dün sabah saat 10 
<la Etibba Odasındaki Cemi
}'et merkezinde yaptı, Riyaset 
divanı seçildi. 

Kongre başlamadan ev,·el 
Yüksek makamlara telgraf çe
kilmesi teklif edildi ve kabul 
edildikten sonra umumi kô tip 
Ferit Ramiz tarafından bir 
•~nelik çalışma raporu okun
du. Veznedar Rıfat tarafından 
vezııe raporu ve murakıp ra
pvrhrı okunduktan sonra ra
porlar bazı münakaşalardan 
ıonra kabul edildi. 

Okunan raporlarda bilhassa 
Cemiyetin muntazaman çıkar

lllakta olduğu mecmuanın b;i
lün me•lekdaşlara parasız ola
rak dağıt:l<iığı, mektebin mec
cani ça Iışmaları hususunda ya
pılan teşebbüslerle elde edilen 
netice Ier zikrediliyordu. 

Bundan sonra dileklere ge
çildi: Bilhassa Rıf'atın dileği 
münakaşaya kapısını açtı. lstan
bulda toplanıp ta gerek iklı· 
S~di buhran, ve gerekse teka
ıuf hasebile mesleı;in müşkül 
bır vaziyete girdiğini alakadar 
lnakamlara bildirmek üzer~ bir 
~eyet "Cçilmesini teklif etmiş 
. u teklif kabul edilerek diş ta-
l>ıpJ . d . R erın en Osman Burhanettın 
~~a, Rıfat, Hasan Hayrinin 

lı'Onderilmesine karar verildi, 
d' Bund.ın sonra Erip Zeki de 

ış fırçalarının müslahzaratı 
~.b.biye gib> kontroldan geçi· 

f ılıp hastalık tevlit eden gayri 
e1 · k nı tırçaların piyasaya çı· 

. arılrnasının önüne geçilmesini 
ıstedi ve bu teklif kabul edildi. 
p Bundan sonra diş tabibi 
ıza kürsüye geldi. Kasaba 

•ve_ köylerle daha yakından 
alakadar olmak Iazımgcldiğini 
~esleğin bugünkü umumi \'a-
21Yet·ın·ı ·· • - ı n gozonune a ınmasını, 
vilayetlerden nü!üs, iktisadi 
~e .içtimaı vaziyet:erini ve diş 
ibıplerine ihtiyaçlarını göste

ren istatistikler istenm~sini ve 
teni çıkacak nıeslekdaşları'I 

Uralara gönderilebilmesi için 
~~miyetin rehberlik vazifesini 

•k rrnesini istedi. Bu teklif de 
abuı edilerek kongreye niha

Yet verildi. 

l T~AKYA ŞIMENDİFERCl
I ERı - Trakya şimendiferci
erı cemiyeti dün saat 10 da 
~e~iyetin Yedikuledeki mer· 

1 
ezıncte senelik kongresini top 
~dı. Kongrede cemiydin Ye-
dıkule · k · . • sır ecı şubelcrı azala-

' rile Çerke<köy murahhas he
yeti bulunuyordu. 

Kongra divanı seçıldikten 

sonra bir senelik çalışma, m.:
rakaba, ve hesap rn;>orları 

okunarak ittifakla kabul edildi, 
Raporlara göre, ölen şımen

difer memurlarının aılclerıne 
9865 lira ar ... ada~ yardımı 

yapılmışhr. Şirkcllen maf·ilen 
çıkarılan mc:"murlara 4ô5 l lira. 
hastalanıp ta şirketce alakaları 
ke,ilen azaya da 49152 liralık 

ki cem'an 19 81 yardımda bu. 
lunulmuştur. Bu yardımlar he}
eti umumiye üzerinde büyük 
tesir bırakmış ve idare heyeti 
alkışlanarak tebrik edilmiştir. 

Bundan.onra dileklere ge
çilmiş ve bir çok aza söz al
mıştır. Azadan bir kısmı spor 
işlerine daha fazla ehemmiyet 
verilmesini bir kısmı da şirke
tin hükümete geçmesi üzerine 
senelerdenberi bu ııirkette ça
lışaa şimendifercilcrin hul<uk 
ve menfeatlerinin vibyesi için 
Iazımgelen teşebbüslerde bu
lunulmasını istediler. 

Azadan bir zat şirkette me
murin ve müstahdeminin bu 
gün müşkül vaziyette olduk
larını, 40 50 sene çalışarak 
emek vermiş arkadaşlar \ıu
lunduğunu, herhangi bir se
beple çıkarılan veya ölen ar
kadaş ve ailelerine, mesela 10 
sene çalrşmış olan bir arka
daşa on aylık hizmetine .m~
kabil ancak bir maaş verıldı
ğini. halbuki diger komşu 
mcnıleketlerde, ezcümle Yu· 
nanistanı:la şark demiryolları 
idaresi tekaüt,, malül ve has
talıkları halinde nıemurlarına 
büyük büyük yardımlarda 
bulunduklarını ve terfiler yap
tığını, halbuki bizim şimendi
fer idaresinin nizamnameye 
göre, iki senede bir memur ve 
müstahdiminin maaşlarına zam 
yapması !Azım gelirken,6 sene
denberi terfi zammı yapılmadı
ğını ve şirkete bundan evvelki 
müracaatların daima devlet de· 
miryollraının örnek gösterildi· 
gini ilerisürdü. Hal~uki Devlet 
demiryolları memurın ,.e mus· 
tahdeminine tekaüdiye, barem 
kanununu tatbik etmekte ve 
diğer mühim yardımlarda bu
lım"1aktadır. Örnek olarak gös 
terilen bu idarede olduğu gibi 
Şark demıryollarındaki memur 
ve miıstahdcmlerin miıktestp 
haklarını tanıyan bir tekut u
sulünün tatbik edilme•ini, me· 
mur ve müst ıhdeminin sıhhi 

1 
Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 
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vaziyetleri ile şirketin daha 
yakından alakadar olmasını ve 
binaenaleyh cemiyetin de ay
rıca yardımları ve bilhas•a son 
zamanlarda 30 • 40 •ene hiz
metten sonra bazı ihtiyarlıyan 
emektarların vazifelerine niha· 
yet verilmelerinin çoğaldığını 
mevzuubahsederek bu dilekle
rir.in alakadar makamlar nez
dinde takibi için idare heye
tine s~lahiyet verilmesini is
tedi. 

Daha bazı aza dilekte bu
lunduktan sonra idare heyeti 
intihabatına geçildi ve netice
de idare heyeti başkanlığına 

Nuri, ikinci başkanlığına lsmail 
Hakkı, azalıklara: Asım, , liınir, 
Türabi, Abdurrahman, Kazım, 

1 111111111ııııı1111111111111111111111111111•UUlllllll1tl•ııııtıı111ıı11ttıııııııııııııı1111ıı1uııııu1111uıııı1111111111111111uııı11•1111111111111 
POLiS 

Bir Adam Boğuldu 
Cesedi Bulunamadı 
Yıkanmak için denize girdiği 

kim olduğu anlaşıldı 
Boyacıköyünde Baltalima 

nında Refikpaşa caddes\nde 19 
numaralı e,·de oturan Hasan 

ve 

Salih Mustafa, Nihat, Ahn1et polise müracaat ederek evinin 
Hamdi, Salim fsmail, tnurah· pençeresinde etrafı seyreder-

BİRİ YAKALANDI - M~- ' 
cidiyeköy ünde Şahinin dutlu
ğunda Ahmet ismindeki biri
ni kolundan yaralıyarak kaçan 
iıç kişideu Mustafa yakalan
mıştır. Ötekiler aranıyor. 

hashğa Rıfat, murakabe heye- ken, Baltalimanı açıklarında bir 
tine Ziver, Zühtü, Mehmet adamın denizde çırpınmakta 
Kara lbrahim, lbrahim Şakir Harbiyede Vali konağı ıllisa-

olduğunu gördügünü söylemiş- ı· d k" b' d 
intihap edilerek kongreye saat ın e ı ır ev e çalışan Vasile 

tir. Polis derhal deniz kenarı· k b 15 de nihayet verildi. Büyük- azaen ir çivi batmış \ e sağ 1 
lere tazim telgrafları çekildi. na giderek tahkikat yapmış, kolunun damarını kesmiştir. 

VIY ANADAKi KONGRE yıkanmak üzere denize giren ÇARPAN OTOMOBİL -
- 2 ağustosta Viyanada top- adamın Göreli Mehmet oğlu Şoför Süreyya, idare ettiği 
!anacak olan diş tabipler kon- Recep olduğu anlaşılmıştır. 2324 numaralı otomobil ıle 
gresine şehrimizden de 20 Bütün araştırmalara rağmen Mercanda Muradiye sokağın· 
kişilik bir kafile iştirak ede- Recebin cesedi! bulunamamış- dan geçerken aynı sokakta 
cektir. Gidecek olanlar ara- tır. Arkadaşı Bektaş nezaret 28 numaralı C\de oturan Ham-
sıeda Türkiyeden Diş Tababeti altına alınmıştır. zanın 4 yaşındaki Turhan adın 
mektebi müdürü Profesör ÇOCUGUNU ALDIRMIŞ daki çocuguna çarparak yara-
Doktor Kazım Esat Devrimin Aynalı çeşmede Kostiyani !anmasına sebebiyet vermiştir. 

GÖR Ü N M EZ KAZA - • 

Çok • 
garıp 

ve 
çok tuhaf başkanlı"ı altında olarak Or- Çocuk Cerahpaşa hastahane• 

" apartımanında oturan Petro· sine gö d · ı · t. 
han. Suat lsmail, Ferit Ramiz, n erı mış ır. --· -

nun karısı Katinanın iki aylık 131 HIRSIZLIK T "E • "lli(f) 
Mehmet Muammer, Halil ilbay, L - an 7 im rmenıce mt 
Zıya Cemal, Osman Bürhanet- " , 8 ıs 1 e gore o k d Çocu,.unu doktcr eodivadise edı'len bı·r 1• tat· t'!ı ·· l' ı• 

aldlrdı"ı koca<ı tarafından id. .. f d ı· t b ld 131 sar 1 ne emek? tin ,·e daha birçok profesör " gun zar ın a s an u a -ı; .. 
ve asistan ve doçentler vardır. dia edilmiş, Katina muayene hırsızlık vak 'ası olmuştur. Bun- Uskıidurdu uluran bir oku-

Kongre 2 ağıstostan 18 ağıs- edilmek üzere Haseki h3sta- !ardan 97 sinin faili bulunmuş, pucıımu;ıın gönderdiği şu mek-
tosa kadar de,·am edecektir. hanesine kaldırılmıştır. 3~ ünün faili bulunmak üzeredir. ıub.:bııroya aynen koyııyımız 
;,.:..:,;_.:.;.:;:.:;_:.;_..:,;;;..;,;;,.;,.;,,.,.,;.=.:_.,.....,.-,.---..,..-----=.,,,..----------.;.;_ Açı!c Söz Bai muharririne ; 
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. . . . KIZILAY'IN 

• 

Kızılay haftası geçti. Cemiye. 
tin aldığı müsbet netice ne olmuş• 
tur? Bunu bilmek vaziyetinde 
bulunmuyoruz. Yalnız kısaca 
bildiğim şudur ki likmektepte
ki çocuktan başlıyarak en yaşlı 
Htandaşa kadar Bütün bir 
millet, Kızılay'ın azası olmaya 
mecburdur. 

Bu bir hakikattir ve iyice 
yayılıp anlatılması vazifesi, 
ı<ızılay'a, Kızılay'a inananlara 
yüklenmektedir. 

Bu itibarla gerek bu kuru
mun, gerek bu kurumun fay· 
dasına inananların, günün or
taya koyduğu i•tek ve şartla
ra göre yapılacak bir takım 
işleri bulunduğunu sanıyor ve 
bu işleri birer birer tahakkuk 
ettirirken azayı çoğaltmak ne
ticesinin de elde edeceğini sa. 
nıyorum. 

Bundan dolayıdır ki mesele, 
bence, çok büyL k hir ehem
miyetle göı önunde tut,ılup 

halledilmek lazım gelen bir 
değer arzetmektedir \'e yapı-

Jacak işleri bir kaç kelime 
içinde toplamak ta güç değildir, 

Millete, gelecek harbinin ya
pılış şeklıni öğretmek ve tesirli 
bir gurette hava tchlike<1ne 
karşıkoymak imkanlarını ona 
bilgi ve vasıta vererek temin 
etmek, yapılacak işimizi şekil· 
Jendirmeğe yctmelıdir. 

Zehirli gazların, bulaşık yer-
1 erin tehlikesi, vasıtalı vasıta
sız tayyareden kor.unwak, bir 
yarayı sarmak, bır hastaya 
bakmak yollarını, sargının na
sıl yapıldığını, mikrobun nasıl 
bir afet olduğunu ve buna kar
şı hareket tarzlarını basit şe
killerle öğretmek ne lüzumsuz 
nede başarılması imkansız i~
lerdir. 

Kaldı ki bunların bir çoğu
nun öğretilmesi, memleketin 
sağlığı bakımından, ölçüye ge
Iemiyecek kadar büyük fayda
lar vermek istidadındadır. 

Eğer, Kızılay büyük ve tan
tanalı toplantılardan daha çok, 
sessiz sedagız mahalleye, ihti-

işi 
yacı ve eksiği olan halk ara
sına doğru giden bir sistemle 
çalışır ve bilmiyen kadın, er
kek bırakmazsa ve bu gayeye 
ciddi surette emek verirse, 
pek kısa zamanda bütün bir 
milleti azası arasında görmek
te gecik miyecektir. 

En liyakatlı adamları tara
fından çevrilen 'e Türkiyenın 
en eski, en büyük kurnnıu 

o!Rn Kızılay bu işi, geniş teş
kilatı sayesinde köylere ka

dar, halkın ayağına kadar gi
derek lemin edebilir.. v~ 
bana öyle geliyor ki Kızıl

ay'ın azaları, makbuz gez 
direrek değil, halka öğrel· 

mek, halkı yetiştirmek yolile, 
kendi kendine çoğalacaktır. 

Butün bunlarla, Kızılay'ın 

yapacağı işler kadar azalarının 
artması yollarını, düşündüğüm 

gibi, ortaya koymuş olduğumu 

sanıyorum. 

ş. H. Ergökmen 

"Geçen ırün l::urada kız sa
nat nıektebin<'e hususi bir 
kons~r verildi. li<i genç mü
zisyen, bir de ermeni kızı, 

bunlar üç amatördür ve me-
1 sailcrini mektebin salonunda 

halka göstermek istiyorlardı. 

Davetliler arasında kaymakam 
da vardı. Mektep idaresi, bu 
üç genç amatörün ricalini 
üzerine salonu onlara müsade 
etmişti. Bunlar keman, piyano 
ve şan ile klasik parçalardan 
birçoğunu çaldılar ve kızca

fııda güzel sesile söyleni. Fa
kat benim garibime giden bir 

hadise oldu. Geuç ermeni kızı 

bütün klasik parçalar bittik-

ten sonra programı ermenice 
milli (1) şarkı ile bitirdi. 

Üç genç çalışmış, biri ke
man, biri piyano öğrenmiş, bi
ri de ( kız ) sese çalışmış ve 
bunlar çalışmalarının ilk se. 

merclerini davetlilere \•ermeğe 
heveslenmişler. Konesrde ça
lınan meşhur klasikler beğe
nildi, fakat ermeni kızının en 
'on olarak ermenice milli ( ! ) 
Lir şarkı söylcmc•i garib.mc 
tu~afıma gitti. Rica edi}orum, 
alakadar makam hanı;isi ise 
bununla biraz nıe<<>ul cıl·uıı ... o ... .,, 
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Günün .vodvili . 
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(Enayi seyyah) 
alıcılurı! 

Pazarlık edelim: 
. lstanbula hariçten diledigi

mızi getirtebiliyoruz. MeselA 
ecnebi mutahassı" idhalatımı
zın başında ielirl Lüks oto. 
mobil? Hiç tecrübemiz yoksa 
da göründüğüne nazaren bol 
bol getirtebirsiniz. 

Radyo? Dinleditiniz kadar. 
Hatıl hariçten dilersek, yeni 
muahedeler ietirtebiliyoruz L 
Halli limon ecnebisi 1 Hatta 
dilersek, doçent f. Hatta, dün
kü i•zetelerin yazdığına ıöre 
ölçü darlı2ından •ıkışınca te
razi dahi 1.. Ve illi ietirlcmc
diğimiz birşey var : Seyyah 1 

Bunca zamandır bunca teş
kilat didinıp duruyor. Muba
rek seyyahlar Nuh diyorlar, 
Peygamber demiyorlar yahu 1 

ldanbula -sanki Adalar su 
olacaklarından korkuyorlarmı, 
gibi- g~lmiyorlar vesselam! .. 

Gel~nicr de, sanki vapur 
a~barlarında nasıl>a unutulmJş 
bır avuç seyyah kurusu gibi 
bir şey .. Tanrı misafiri gibi 
gelip Tanrı misafiri wibi gi
diyorlar. Bunların çoğu galiba 
da, alafranga dervişleri 

Uuzun asırlar pul ve man
gır yanlarına bile yaklaşmamış 
hisgini veren Allahlık götürü 
milyonerleri .. Siz işe bakın ki 
bu meseleye herhalde fena 
halde tutulan şehircilerimiz 
•eyyahların lstanbula niye gel
mediklerini telkik etıııiş. Dün
kü gazeteler yazıyorlar: Ni
hayet otdlerimizin fena şart
larla idare edilmeleriııiu buna 
sebep olduğunu görerek otel
lerin ıslahına karar verilmiştir. 

Fesübhanallah I Evet, kaba· 
hat, şu otellerin idaresinı bil
m~mekte. Oteller böyle duhu
liyeli Yerli Mallar Sergisi gibi 
boş duracağına, hepsine böyle 
birer kulp takılsa da o kulp
larından tutularak seyyah şe
hirlerine daldırıp daldırıp sey
yah yakal~n'a 1 

A muhterem şehircılerimiz 1 
Nafile zahmel buyruluyor 

lstanbula seyyah celbi dyie 
bir mesele yoktur. lstanbula 
seyyah gelmez! Senelerdenberi 
kocakarı ilaclarına benzer de-
\'alar bulmağa uğraşıp dıı:c
lacağına, kcsdirme ve dobra 
dobra söylcı ip de işin içinden 
çıkılsa fena mı our ? .. 

Nedrn gelmez ? Senelerde•ı 
beri hala anlaşılamadıysa aşk

olsun 1 
Pazarlık edelim: 
Yoksa siz seyyah deyince 

(enayi) demek mi anlıyorsu• 
nuz? Seyyah kafileleri enayi 
orduları veya ebabil kuşlaıı 
değil babam! 

Bugün bütün dünyadaki sey
yah tipi, memleketinde para 
kazanmış, gümüş göz iş ada
mı tıpi demektir. Para kaZJn· 
mış, yani kelepirci! 

P .ıhalı bir memlekete bu
günkü gtinde dünyanın herhan
gi bir turafıııdan bir seyyah an
cak tek bir çare ile gezilebi
lir: Deli gömleğine vurularak! 

Yahu 1 Geçen her şeyden, 
Londranın bi:e bir haftada gc
zik.niyen dünyalara şöhret 

salmış Diriliş Musum'un du
lnıliyesi 15 kuruş 1 biz.im Top
l.1pı nıüıesir,in 1501 

$cyyahl.1r tu müzayedeyi 
iıer n~dense kclopir saymıyor
larişte 1,. 

Geçtik pahalılıkian: aklı ba
şında bir seyyah lstarıbula 
nihayet Akdeniıde bir fırtına 

yuıiınden karaya dü~erek -
geldi farıedeliııı : 

Tramvaya binebilir mi?! 
Bindi farzedelim: delirme

den ıncbilir mi? ı'.vrupalı sey• 
yah acayip insandır ! 

lriyarı oluşlarına bakmayın. 
Şu bücürük mikrop yok mu, 
ondan ödleri patlar. Binaena
leyh bir tek yemiş yiyebilir mi? 
Nerede yemek yesin? ila .. 

Bcrlin olimpiyatlarında 75 
millet için i5 millete mahsus 
yemek pişiren lokantalar a
çıldığı her halde sayın kula
gınıza çarpmış olsa revadır 1 

Ondan da geçtik , serden 
ğeçmiş ecdat oğullarıyız, ne 
var ki? .. Ondan da geçtik : 

Seyyah, kendi cennet mem
leketlerinde canı sıkılan, can 
yongası paracağını tıkır tıkır 

sayıp ta gezip eğlenmeğe çıkan 
adamdır !. 

lstanbulda, can sıkıntısından 
cğlcncesizlikten biz çatlıyoruz 
<la onlar ne yap•ınlar? 

Anlaşıldı ki dünyada kara
ya çıktıkça patlayan ve pat
hya patlaya dünyayı dolaşan 
cınsten seyyah yokl Sevgili, 
sayın, kıymetli şehircilerimizl 

Serdengeçti 
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Ankara'dan bahisler --
Ankara ve Ankaralı 

( Ankara glttlkce kayalaşan bir haki· 
kat gibi bUtün konuşmalarda, kahve• 
den büyük devlet raporlarına kadar 
adı geçmeye başlayan bir Ankara 
olmuttur .. l 

Yazan: BUrhan Belge 

--

Buıünün Ankarasından bir gorunuı: Yenitehirde 
Kızılay bahçeıi 

Bakımsız bir Anadolu ka
sabası. Osmanlı vilayet mer· 
kezlerinin en çelimsizlerinden 
biri. Mutasarrıllıktan valiliğe 
inha edilen Osmanlı paşası, 

ilk memuriyetini eğer Anka· 
ra'da verecekse, Bitlis'e yahut 
Vana düşmediğinden dolayı 
sevinecektir. Yoksa. Beyrut. 

Şam, Bağdat, Selanik, lzmir 
gibi geniş ve alaca Osmanlı 
bartasının üzerinde, gönlün 
hasret çekeceği ne çok ve ne 
güzel yerler vardır. 

1 
Ve yine bir gün, fstanbul 

sokaklarında, kalpaklı adaır.lar 
görülür. Ertesi gün daha faıla 
bir halta ve bir ay sonra büs-

bütün fazla, arlık Ankara, ko· 
nuşulan bir obje değil, konu
şan •Üjedir. 

Ankara 'nın kedisini Larousse 

anlatırdı. Tiftiği ile sollarını, 

memuriyet vermiş olanlar ve 
Ankaranın bahsi, burada bi
terdi, 

Hugnenin Efendinin yalnız 

gündüzleri işleyen treni, Es· 
kişchir'e varıp ertesi sabah An

kara'ya doğru hareket etti mi, 
Ankara valisi Eskişehir muta

sarrıfını, ne yalan söylesin, 

kıskanırdı. Ankara'ya vardık. 
tan sonra ise, tesellisini, An· 
karanın meşhur balında bulur
du. 

işte, Milli Kurtuluş Savaşının 

o sonu belirsiz kıyameti baş

larken, ls'anbuı1 un memleketin 
ve dünyanın Ankara hakkında 
bildiği, bundan ibaretti. 

Sıvaş iltr'.edikçe, A~kara'nın 
şöhreti artar. •lstanbul hükü
meti,,, •Ankara hükümeti. ta
birleri peydahlanır. 

Savaşın neticesi belirleştik

ce, Ankaranın, gittikce kaya
laşan bir hakikat gibi, bütün 
konuşmalarda, kahveden büyük 
devlet raporlarına kadar, adı 

geçm~ğe başlar. 
Bir gün, Londra'daki diplo

mat masalarına, iriyarı ve 
hatırhutur adamlar oturmu~tur. 
Tevfik Paşanın titrek sakalı 

üzerine düşen koyu ve ezici 
gö'ge, bu loksözlü adamların 
kalpaklarının gölgesidir. Bu 

gölge, aynı zamanda, Ankara
dan uzanarak lstanbu!un üze
rine düşmüş ve onu da, serayı, 
padişahı ve işgal kuvvetlerile 
beraber örtmüş ve ezmiştir. 

Roman: 1 

lstanbul, Ankarayı bir de 
bu bakımdan tanır. 

Bir kalpaklı ile beraber 
gezmek, bir kalpaklı'yı çayı· 
na davet etmek büyük bir 

şeref o/muslur. Hele gece ya· 
tısına misafir edilebildi mi, 

bütün mahalle ve semi, göz 
kulak kesilecek ve o evi im
renip kıskanacaktır. 

Bugünler, kalpaklı Ankara
nın ve kalpaklı Ankaralıların 

en güzel günleridir. Onlar ko
nuşurken, herkes susacak ve 

her bahis hakkında, söyleni
leni, anlatılanı, peygamber ke· 

lamı gibi dinliyecektir. Ve bir 

yandan, f,tanbul kalpakçıları, 
lstanbulda imal olunmuş yeni 

Ankaralılara kalpak yetiştirme

ıte çalışacaktır. Ve fes, kalıptan 

tüterek çıktığı dakikada bile 
sümsük bir manzara arzedecek
tir. 

Ankara rom1ntizmi devresi, 

artık iyice açılmış, hazan ha

şarı bir acemilik bazan da taş. 

kın bir hoyratlıkla, hızla geliş
mektedir. 

lstanbul'un Ankara hakkın-

daki malümatı genışlemektedir. 

Bürhan Belge 
rllllllHllUlllllllllllllllllllllllUllllllllll<llllllllllll~ 

i Bürhaıı i 
i B~i!g!zdıfjı bu 1 
~ seri haftada 1 ki ı',,,_ 

gUn bu sütunlar· 
da çıkacaktır. 
Burhan Belge bu ~ 
serisııe en mu- ~ 

l
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Aşk Oyuncakları 
BiR KONFlö:T[ 
YUMURTASINDA 
AŞK MEKTUBU 

ispanyada karnaval, bizde 
olduğu gibi, çarşamba sabahı 

saat sekizde bitmez, Sevil şeh
rinin coşgun neş'esine dört gün 
hakim olur, büyük perhizin 
ilk pazarına rastla)'an dördün
cü gün ise şehir yeni bir ham· 
leyle canlanır ve artık gece 
yarılarına kadar kabına sığ
maz olur. 

Gene böyle pazar günlerin
den birindeydi, kırmızı, mavi, 
yeşil, sarı, penbe renkler, ala
calı bulacalı şen insanlar, toz 
duman şehrin bütün sokakla
rını sarmışlardı. Kaldırımlar
dan kiremitlere yükselen, pen
cerelerden kaldırımlara taşan 
kadın kahkahaları, şarkılar, 

• 

y AZAN : Pi yer Luis 

kitar sesleri ve içki bu küçük 
şehri adeta yerinden oy
natmıştı. 

O gün için civardan sevile 
gelmiş genç kızların esmer 
başları pencerelerde fıkır fıkır 

kaynaşıyor, sokaklar, meyha
neler, gazinolar, ejtlence yer
leri dolup dolup boşalıyordu. 
Şehrin havası, sanki renkli kar 
yajtıyormuş gibi uçan konfeti 
tanelerinden görünmez ve so
kaklar geçilmez olmuştu. 

Bir kaç bin nulus, o karna
val gününde koskoca Paris 
şehrinden daha fazla gürültü 
çıkarıyorlardı. 

Sevil eğleniyor. 

1895 yılının 23 Şubat Pazar 
günü .. Karnaval sona yaklaş

tıkça, Andre Stenevol'un canı 

ASKERLiK -
Tümen (Fırka) 
Vesevku 
Ve idare 

AÇIK SÖZ- 20 Temmuz 

Görüşler: 

BEN KİMiN 
METRESİYİM 

Tümen; lstrateji'nin en 
küçük '.birliğidir. O halde, 
Tümenin sevkuidare deki 
yerini belirtirsek önemini 
kavramış oluruz. 

Parayı ter· 
kos suyu gibi 
harcayan, za. 
ru ri ihtiyaç 
nedir bil mi yen, 
ay da yalnız 

gar d r op la rı 
1:.-------------iiiiYazan: lskender Fahreddin 

Tefrika No. 1 

Harp silahlarının, bütün 
memleket vasıtalarının gü· 
dülen maksatlara göre ku'· 
!anılması demek olan sev. 
kuidare, büyük. orta, kü· 
çük, ileri, geri güdem (sev· 
kuidre) gibi bir çok nevi
lere ayrılır. Bir misal ol· 
mak üzere lransız ve al
man düşüncelerini karşılaş
tıralım: 

ıçın binlerce lira dök~n, alt· 
larında fabrikadan yeni çık· 

mış ajtır lüks otomobilleri olan, 
kışın apartımanları, yazın köşk· 

leri olan zenginlere bağıra ba· 
ğıra söylüyorum : 

- fstanbulun göbejtinde bir 
sefalet mahalle~i var. Üç yüz 
elli nüfuslu bir mahalle. Bura
da türk vatandaşı yangın h3· 
rabelerinin kovuklarında ya· 
şarlar, hayır .. Yanlış söyledim .. 
Sürünürler onlar. 

Nesrin o geceyi de genç aşıkının odasında geçirdi, 
fakat sabahleyin kalktığı vakit çarçabuk giyindi ve 

masanın üzerine bir pusula yazıp bıraktı 

Fransızlar, sevkuidareyi 
birliklere izafe ederle~, fır

ka hariç olarak daha küçük 
kıtaları küçük, fırka (dahil) 
kolordu ve ordu gibi süel 
kuvvetleri de büyük birlık· 
ler adlarile ayırmışlardır. 

Almanlar bu sınıllamağa 
büyük ve küçük güdem 
( sevkuidare ) derler. Gö· 
rülüyor ki, en küçük birlik 
olan fırka bugün yüksek 
sevkuidare,ye girmiş ve 
eski zamanlara göre öne· 
mini arttırmıştır. 

Sevkuidarenin ( tabyevl 
ve sevkulceyşi) olmak üze· 
re ikiye ayrıldıjtnı da bili· 
yoruz. Fakat, bu ayrılma
nın fırka ile ilişiği yoktur. 
Çünki; ordu, kolordu ve 
fırka sevku idareleri için
de tabiyevi ve sevkulceyşi 
düşünceler ve kararlar da
ima yer bulur. 

Fırkanın sevkuidaresini 
tasarlarken, T~ktik ve !s
trateji den anladığımız ma
nanın da değeri vardır. !s
trateji daha sulh zamanın· 
da siyasetle el ve işbirliği 

yapar. Harp zamanında da 
yurdun bütün vasıtalarını 

düşmanı ezecek yerde top
lar. Taktik ise, büyük ve 
küçük bütün birlikleri mey
dan muharebelerinde çar
pıştırarak muvaffakıyetin 

esaslarını verir. 
Bu kısa izaha göre, bu 

günkü •ilahlarla harp kud
retini arttıran tümen, !s
trateji ve Taktik düşünce 

ve kararlarına büyük te
sirler yapar diyebilir ve 
Tümene layık olduıtu kıy

metini verebiliriz. 

M. K. 

Düşünceler : 
Hiddet.. yerinde hiddet, ni

zam dinlemezleri yola getiren 
en müessir ilaçtır. Fakat hid
det, hiç bir zaman şirretçe 

olmamalıdır. 

m m 
Doıtru söyleyeni dokuz köy

den kovarlarmış. Yalan .. doğ
ruyu söylemenin doğru yolu. 
nu bilenler el üstünde tutu!ur. 

m 0 

Her kaidenin bir istisnası 

vardır sözü, kaideleri bozan
ların çarpık hareketlerini ört· 
mek için uydurulmuştur. 

ın m 
Ebed! sulh için tek çare : 

Menfaatleri birleştirmektir. Bu 
yapılmadıkça kavgadan kurtu
lacaıtımızı zannetmiyelim. 

daha ziyade sıkılmağa başla· 
dı. Şu koskoca zevk ve sevda 
haftasında bile gönlünü eıtlen

direcek bir şey bulamamıştı. 

Parasızlığın ne olduğunu bil· 
meyen, aylık kazançları bin, 
iki bin, üç bin liraya gelen, 
fakat paranın ne olduğunu 

henüz öğrenmemiş olan, aylık 
kazançları bir lokma ekmek 
parasına bile yetmeyen o yok· 
sul vatandaşların kıvranmala
rını hiç düşünmeyen zenginlere 
haykırıyorum : 

- lstanbolun göbeğindeki 
bu sefalet mahallesine gidiniz. 
Oradaki üç yüz elli vatandaşın 
derdini dinleyiniz. Veriniz on· 
!ara. Üç, beş .. Her ne koparsa 
gönlünüzden veriniz 1 

Ajtzımızdan sık sık içtimai 
yardım teranesi dökülür. Bu· 
nu yapmak zenginlere düşer. 

Yalnız canı azizinizi değil, bi· 
raı da onları, o can çekişenleri 
düşününüz. 

1 Doktorun ı 
L O~ütleri 
İki Rei.!.!!!,; 

Gıda, spor 
Vücudün tahammül kabili

yetini çoğaltmak, sağlık bakı

mındıın ehemmiyetle üzerinde 
durulacak bir hayat meselesidir. 
Vücudün tahammül kabiliyeti 
birkaç suretle arttırılabilir. 

Şunu daha önce söyliyelim ki 
vücudü tabiatın şiddetli sade
melerine mukavemetli olanlar 
kendilerini hastalıklara karşı 
sigorta etmiş olurlar. Şimdi 

size iki rejim tavsiye edeyim: 
1 - Kimyevi refm. Yanı 

gıda rejimi. 
2 - Fizik rejim, yani spor 

rejimi. 
GIDA REJiMi: Vücudü 

kuvvetlendirecek gıdalar al
mak, vitaminli gıdalara ehem
miyet vermek, günlük kaloriyi 
tam almak, yemekleri vak
tinde yemek, hazımsızlığa mey
dan vermemek, uykusuz kal
mamak, fazla yorulmamak, 
bünyeyi hırpalıyacak hareket
lerden çekinmek. 
Gıda rejimi vücut mukave· 

meli bahsinde başta gelır. Bu 
rejimde en mühim olan cihet 
yemekleri muntazan ve tam 
vaktinde yemektir. • 

F İZ İ K REJiMi : Her gün 
yataktan kalkar kalmaz hafif 
bir elbise ile açık ve saf ha
vaya çıkıp iki üç dakika ka
dar geniş nefeı almak, sonra 
biraz kol, baş ve ayak idman
ları yapmak, belin harekitini 
temin etmek, tatil günlerinde 
kırlardan, denizden istifade 
etmek. Yaşa göre muayyen 
bir spor şubesine intisap et-

tan akşama kadar boş kalma· 
mıştı. 

Gönül düjtümlerinin kolayca 
bajtlanıp çözüldüjtü fspanyol 
toprağında Andre gibi bir de
likanlının bahtına hiç bir şey çık. 
mayışı talisizliğinden başka nesi
ne verilebilirdi?Gençti, güzeldi, 
şıktı, zengindi. O da karna
vala karışmıştı. Bir aralık bir 
pencerede gördüğü kızın bi
rile serpantin muharebesine 
tutuştu, en nihayet zafer mü
kafatı olarak kızdan bir çiçek 
koparabildi, o kadar ... 

Andre caddesinin iki tara
fını dolduran kalabalıjtın için
de, ite kaka, sokula sokula ön 
safa çıkabildi. Satıcı çocuklar 
mütemadiyen bajtırıyorlar, kol
larındaki sarı sepetlere dol· 
durdukları içi konfeti dolu 
kaıtıt yumurtalardan avuç avuç 
satıyorlardı. 

- A do Perra gorda la do
zena f 

Andre de ceplerini bu za. 
zarsız fişenklerle doldurmuş, 
o da ötekilerle beraber muha
rebeye dalmıştı. Zararsız yu
murtalar kimseyi yaralamıyor, 
fakat kime rast gelirse patla
yıp açılıyor ve içindeki kon
fetler renkli kar yajtmuru gi
bi etrafa dajtılıyordu. 

Şehrin yirmi saat kulesi bir
den dördü çaldılar. Andre 
zenginlerin karnaval mahallesi 
olan Delisya'ya doğru uzandı. 

Sevilde zengin sayılan aile. 
ler günde üç defa yemek yi
yecek kadar müreffeh olma
dıkları halde, aç kalırlar, ne 
yaparlar, ne yaparlar, fakat 
her halde iki atlı bir lando 
arabasile karnavala karışırlar
dı. O gün şehirde belki bin 
beş yüzden fazla lando sabah· 

Andre de iyi kızışmıştı. Hat
ta yumurtaları lüzumundan o 
kadar fazla kuvvetli savuru· 
yordu ki, bir defasında Lan
dos ile geçen genç bir kadının 
elindeki ince sade! yelpazeyi 
ikiye böldü. Fakat böyle bir 
muharebeye de sırf yelpazeyle 

Mühendis Şefik .. 
Ateşli bir Türk genci. 
Büyük Harpte Çanakkalede 

göğsünden yaralanmış .. Müla· 
rekenin ikinci yılında esaret
ten döner dönmez Beyoğlunda 
Nesrinle tanışmıştı. 

Şefik, altı aydan beri Nesrinle 
buluştuğu apartımanın bir O• 

dasında pansiyon olarak otu· 
ruyor. 

Mis sokağında bir Ermeni
nin apartımanı ... 

Şefik, buraya bir Ermeni 
dostunun delaletile gelmişti. 

Nesrin, onun odasına sık sık 

uğrar, geceler, ertesi günü 
tekrar kendi evine dönerdi. 

Nesrin, o geceyi de bu genç 
aşıkının odasında geçirdi. Fa
kat, sabahleyin kalktığı zaman 
Şefik henüz uyanmamıştı. 

Nesrin çarçabuk giyindi.. ve 
masanın üstüne şöyle bir pus
la yazıp bıraktı : 

•Şefikciğim! Seni uyan· 
Jırmıya kıyamadım. Çok 
acele işlerim var. Bofaz .. 
içinden teyzem de gelecek. 
Ondan Önce eve dönmeli
yim. Ha unutuyordum bak .. 
Bundan sonra buluşma/a. 

rımız biraz güç ve seyrek 
olacak. Teyzemin ne ka
dar sert ve mutaassıp bir 
kadın olduğunu sana an• 
/atmıştım galiba .. / Allaha 
ısmarladık. Ben fırsat bul· 
dukça sana uğramayı va· 
dediyorum. Mahmur göz
lerinden öperim, benim no .. 
noş Şefikciğim/ 

Nesrin ,, 

Romanın hayattaki kahramanı Nesrin 

bugün teyzesi gelecekmiş; çok kadar erken nereden geliyor· 
sertmiş, mutaassıpmış ... Hepsi sun yahu? Yine bu tarafta ge-
yalan, hepsi blöf bunların. celedin galiba? 

Oda kapısı birdenbire şid- Otuz yaşlarında, ona boylu. 
detle vurulmaıta başladı. Mü- z~ki. bakışlı bir genç içerıYt 
h d

. Ş f'k b' 1 b gırdı .. Kapıyı kapadı. 
en ıs e ı şen ır sese a- ş ı·k h- 1- h ·b- di · 

d 
e ı a a sar oş gı ıy · 

ğır ı: 

M d S- 'k S · - Vallahi ben seni MadaJ!l - a dm urpı .. en mı· • it 
· ? G ı b kal Sürpık sanmı~tım. O da boy 

sın e a ım... . . c·ı· •enin gibi erkencıdır de.. o 
Kapı açılınca Şeliğin ağzı . 

!erimi açmadan çayımı getirır· 
açık kaldı : 

Nesrin gittikten iki saat 
sonra mühendis Şefik esneye
rek uyanmıştı. Yanında sev
gilisini göremeyince hayretle 
yataktan fırladı .. Odayı şöyle 
bir gözden geçirdi.. Nesrinin 
elbısesini göremedi. Gözü ma
saya ilişti .. Nesrinin bıraktığı 
kısa mektubu gördü.. Gözle
rini uğuşturarak okudu. 

- Vay, Doktor Necip ... Bu / Bitmec!!}. 
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- Hay kafir kız... Bana 
sezdirmeden nasıl da sessizce 
giyinip gitmiş! 

Gözleri yanıyordu... Söyle
nerek muslujtun başına gitti ... 
yüzünü yıkadı. 

- Bu gece epice içmişiz 

yine. Başım ha'a dönüyor. 
Yüzünü kurularken Nesrinin 

bıraktığı kağıt parçasını bir 
daha gözden geçirdi : 

- Vallahi şu kızın kapris
lerine bayılıyorum. Nereden de 
pulur bu mazeretleri 1 Güya 

mek, bilhassa tabiatla fazla 
temas etmek meselesi çok mü
himdir. Çünki tabiat, kır, dağ, 
orman, ve deniz... Bunlar in
sana kuvvet verecek unsur
larla doludur. 
Şu söylediğimiz iki rejimi 

müvazi olarak takip edenler 
vücutlarının mukavemet dere
celerin in arttığını kendileri de 
hissederler. 

gelinir miydi ya? Andre aldırış 
bile etmedi. 

Arabalar gelip geçiyor, ka
dın arabaları, aşık arabaları, 

aile arabaları, çocuk arabaları, 
dost arabaları ... Andre, bahar 
güneşinin altında kahkahadan 
kırılan bu mes'ut insnn kitlesi 
içinde çift çift iri siyah göz
lerle karşı karşıya gelmiyor da 
değildi. Sevilin genç kızları 
kirpiklerini indirmezler, başka
larının bakışlarını uzun müd
det kendi bakışları içinde 
hapsetmesini de pek iyi bilir· 
ler. Hemen bir sevda macrası 
başlasın ve arkası gelsin diye 
muharebe bir saat kadar sür
müştü. Andere arlık çekilip 
gidecekti, elini cebine attı, 
son kalan konfeti yumurtasını 
da fırlatmak üzere iken, bir
denbire az evvel yelpazesi kı
rı'an genç kadınla karşı karşıya 
geldi. 

Allahım, ne kadındı bu kadın! 
Etrafın saldırışlarına karşı 

mümkün olduğu kadar kendi
ini koruyor, fakat o da sepet
ten avuç avuç aldığı yumurta· 

SAN~T 
KiTAP, ~ES'iH. TiVATROıMU.til<f 

Eserlerin kıymetleri 
Bazı kimseler var, san'at 

eserlerinin yiikseklik derece· 
sini anlamak için onun iklı

sadi neticesini hesaba alıyor· 
/ar. Eğer o eser çok satılmış. 
sa, işle, diyorlar, miikemmel 
bir eser. 

Bize kalırsa bir edebi eseri 
para ölçüsüne vurmak ..sure
ti/e onun hakkında derece ta
yin etmek hutalı bir İştir. Bir 
edebi eser, roman, hikôye, şi

ir, her ne olursa olsun her 
şeyden evvel san'at vasıflııTI· 
nı taşımalıdır. Herhangi bir 
roman fazla satılmış, çok pa
ra getirmis olduğu için onun 
çok yüksek bir eser, halici bir 
şaheşer olduğunu iddia etmek 
gülünç bir iştir. Maalesef biz 
bu gülünçlüklere çok şa/ıit 

oluyoruz. Geçenlerde bir mu• 
harrir şikôyel ediyordu. lJu• 
rada ismini yazma"!Jı muva .. 

lar:a hücumlara ayakta, saç· 
!arı darına dağınık, yuzu 
sıcaktan kıpkırmızı, neşe ve 
kahkaha içinde mukabele edi
yorau. 

Yirmi yaşında görünüyordu. 
Fakat her halde on sekizden 
fazla değildi . Hele vücudu 
bambaşka bir alemdi. Gözleri 
konuşmasa, bacakları konuşu

yor, vücudu konuşuyordu -
Koyu kestane saçları uzaktan 
siyah saçlı gibi parlayordu. 

Andre halkın arasında itile 
kakıla genç kadının arabasının 
ta yanına kadar geldi. Uzun 
uzun baktı. Kalbinin çarpın· 
!ısından anladı ki, bu kadın 
hayatında rol oynıyacak. 

Vakit kaybetmeden, elindeki 
son yumurtanın üzerine kur
şun kalemle şu tek kelimeyi 
yazdı: Kiyero ve genç kadı
nın tam kendisine baktığı bir 
zamanı intilap ederek, yumur
tayı bir gül gibi aşağıdan yu
karı yavaşça attı. Ve genç 
kadın da yumurtayı havadan 
kaptı 

1 
., 

fık bulmadığım bu muharr1 

Türk okuyucusunun eline çok 
yük.ek kıymetle san 'at estf• 

/eri vermiştir. Onun hikô!Jt" 
leri ve romanları için tatfl 
manaslle san' at eserleriJlr. 
demekten hiç çekinmeyiz, fı· 
le bu muharrir, son eserlerirı"' 
den birisi az satıldığı içİP 
kitapçı ile ihlilôfa düşrrıiil
Kitapçı bu eserin fena ofd~· 
ğunu ileri sürmüş. Muharrıf 
bunu bir haysiyet meselesi W 
lukki elmiş. Böyle yapmak!' 
muharririn yerden göğe kad0

' 

hakkı vardır. Çıinkü bir est" 
rin iyi olup olnıadr ğını anlll' 
mak için anu para ötçiisUrı' 
vurmak çok yanlış ve yols01 

bir iştir. Son 'atkôrlara kart1 
böyle davranmaktan çekirırflt" 
liyiz. 

SUheyli Güldikeıı 
...4 

Kiyero'nun lspanyolcada rııll' 
nası hayretbahş dnecede gll' 
niştir. istemek, arzu etrnt~• 
sevmek, sahip olmak, ta~'' 
etmek demektir. Bazan erııı:• 
hazan rica, hazan ilanı3l ' 
bazan muvafakat gıbi birıeV 

Andre yumurtayı yavaıç' 
atarken, gözlerile de genç ~·; 
dına "Ah, sizi ne kadar Ço 
sevebilecejtim,. Der gibı b3~· 
mıştı. . ·U" 

Genç kadın da elindekı Y •1 
k. - . d bJ 

murtayı, san ı uzerın e 
1 fe • 

şeyler yazılı olduğunu keı , 
miş gibi, arabanın önünde:.. 
sılı duran çantasının içine 
raktı. 

~ r------..... ., 
Yıkık Çardak'•" 

kitabı 
"Yıkık Çardak. roman' 

tabedilmek üzere matbaa!Ja 
verilmiştir. Kuponlar rrı~· 
kabilinde .,. kitap ha/İTi ~ 
no zaman tevzi edi/et•l 
ayrıca bildirilecektir. 
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• istiklal Harbi sıralarında 
Edebiyatı Türk 

Dr. izzet 

Sualleri hazırlayınca şöyle 
bir düşündüm. Ankete kimden 
başlamalıydı? Zaten şimdiye 
kadar tamamen ihnıal edilr.ıiş 
bir mevzuu ele almıştım: 

istiklal Harbinin heyecanlı, 
korkulu, hiyanet ve mertlik 
dolu günlerinde bir edebiyat 
hareketi olduğuna kanidim. 

Anadoluda kan gövdeyi gö· 
lürürken eli kalem tutan adam· 
lar ne yazıyorlardı, nasıl bir 
tesir altındaydılar. Böyle bir 
edebiyat varsa, karakteri ne 
olabilirdi? O günlerden devir 
aldığımız ölmezlt.: ve ölmez 
eserler hangileriydı~ 

Bunları teshil etmek faydalı 
bir iş olacaktı. 

Tanıdığımız bütün edebiyat· 
cılara hayalimde bir resmige• 
çit yaptırdım ve sen bu tara· 
fa, ;;en öte tarafa diye onları 
ayırdım. Bir de baktım ki: su· 
al soracaklarımın hepsi genç 
edebiyatcılar. Şuurum bana 

dedi ki: 
•Atatürk'ün açtığı bu yolda 

emniyetle yürüyen gdnçlerin 
lstik'a! Harbi zamanındaki ede· 
biyatı araştırmamış olmalarına 
ihtimal verilemez. Aynı zamanda 
bu edebiyat için en bitaraf 
"doğru,. yu ancak onlar söy· 
leyebilir. Aşağı yukarı şimdiki 
şöhretlerin bepisi de o zaman 
yazı yazıyorlardı. Onlardan 
alınacak cevaplar bitaraf ol

maz.,, 
Şuurum belki aldanıyor, fa. 

kat, bu, düşünce bana doğru 
ve iyi geldi. Genç edebiyalcı· 
!arla ihtilal günlerinde Ankara 
da bulunmuş olan fakat şair, 
muharrir diye o zaman şöhret 
almamış olan bazı yaşlılarla 
konuşmağa karar verdim. ilk 
anketi doktor izzettin Şadan· 
dan almak istedim. 

Bu muharrir ruh doktoru· 
nun enteresan fikirleri olaca-
ğına kan.idim. 

•• 
Aııkaranın asfaltları hamur 

gibi yumuşatan güneşi altında 
yarım saattir yürüyordum. Taş· 
handa bir arkadaşa rast gel-

miştim. 

- izzettin Şadanı gördün 

mü, dcdom. 
- Şimdi Hukuk mektebi 

önündeydi, dedi. 
Adımlarımı açtım. Ve diiz 

asfalt caddede yarım saat ta
ban tepdiğım halde ona rast
lıyamadım. Yürümesinden haz 
duymaz sandığım doktorun 
ıür'atine şaşmadım, demek 
g,lllüne olur. Yenişhirde bir 
pastahanenin önünden geçiyor· 
dum. Gözüm ilişti. izzettin Şa. 
dan, elindeki ufak bir paketi 
sallaya sallaya garsona bir 
şeyler anlatıyordu. içeri gir

dim, selamlaştık. 
- Tuhaf, değil mi? Dedi. 

Semtlere göre adetler cie~i
kişiyor. Taşhanda aldığım lo· 
kumlar iri kesilmiş, burdakiler 
küçük. Halbuki ben lokumun 
irisini severim. Şöyle ağzı 
doldurmalı. 

Koluna girdim. 
- işin var mı dokloreu-

kum, dedim. 
Doktor yüzüme dikkatle 

baktı. 
- Hasta mısın? Dedi. 
- Hayır, bir şey rica ede· 

ceıtim, 

Doktor maksadımı anlamış 
gibi iki elini birden havaya 

kaldırdı. 
- Yo, dedi rapor vermem 

Yeminliyim. 
Güldüm. 
- Kendim için değil, dedim. 

Senden bir edebiyat hakkında 
rapor istiyorum. 

- Ha, anket mi? Peki. ls-

ıt;rsen Kızılay bahçesine gide
ım. Orası serbesttir. 

Muntazam tarhların arasın· 
dan geçtik. Çeşit çeşit güllerin 
karşısında bir kanapeye otur· 
duk. Doktor elindeki paketi 
açtı, içindeki rengarenk şeker
lemelerden bir tanesini ağzına 
attı ve birden hatırlamış gibi. 

Şadan Neler Anlatıyor? 
Anketi yapan· Ertuğrul Şevket 

Doktor izzettin Şadan 

- Kusura bakma, dedi. Ev· 
velii sana ikram edemedim. 

Paketi bana da uzattı: 
- Şekerlemeler enfes, dedi. 

Hem garip değil mi, bu sıcak 
günlerde insana dondurmadan 
ziyade serinlik veriyor. Deh· 

şetli de ucuz. 
- Doktor, dedim, tallı ye 

tatlı söyle derler. Sual bir. 
istiklal Harbi zamanında bir 
edebiyat var mıydı ve karak· 

teri neydi. 
Doktor, yanından geç~n bir 

çocuğu kolundan tuttu. Elin· 
deki şeker paketini uzattı: 

- Al bakalım. diye bir 
emir verdi, bu şeker daha 

fazla senin hakkın! 
Bana, döndü: 
- Suallerine cevap verme· 

den evvel karilere bir akıl 
doktoru olduğumu hatırlat
mak islerim. Binaenaleyh gö
rüşlerim, mut at olan mahrek 
içinde cevelan etmezse buna 
hayret edilmesin. istiklal Harbi 
esnasında ben tıbbiye talebesi 
idim. Müşa'1ede ve tecrübem 
yoktu. O zamanki haleti ru
hiyeyi tahlil edemem. Fakat 
intıbaıma göre o zaman mis
tik bir hava esiyordu. Aklım· 
da kaldığına göre biraz da 

komünist veya daha doğrusu 
hıristiyan komünist bir hava 
vardı. Bu zaten sonraları da 
tesirini göstermekten hali kal
madı. Bugün bile bazı revolte 
muharrirlerin mesela, Yakup 

1 Kadri veya onun muarızı ko
l münist geçinen bazı muharrir
i !erin (iııci:i) bir üs!üp ıle yaz. 
mıya çalışt.klarını görüyorum. 
Bir tababeti ruhıye mutahas
sısı için bu pek manidar bir 

şeydir. 
istiklal Harbi edebiyatının 

karakterini tesbit güçtür. Çün· 
kü Türkiye o zaman ikiye bö
lünmüştü. Fakat ne de olsa 
her iki tarafta da, Avruprya 
karşı isyan ve nefret, hazan 
tdehhüf, bazan da kendimize 
çok fazla bir itimat göze çar
pıyordu. Biraz dini ınislizim 

yok değildi. isterseniz ortada 
maşeri bir hisleri vardı diye

lim. 
- Peki doktorcuğum 1 Şa

irler, muharrirlerden kimleri 

okudun ? 
Doktor gözlerimin ta içine 

baktı. 
- Ben dedi, Türkçe eser 

okumam. Çünki okıyacak yeni 
bir şey gozume çarpmıyor. 

Şimdiki eserlerin üsJübu fena, 
fikirleri yavandır. Adeta ço· 
cukca bir takım mevzuaların 
münakaşasıyle iştigal olunuyor. 
Bunun için Türkçe okumaya 
boykot eltim. Eski edebiyatı 
da az bilirim. Arap ve Acemcem 
kuvvetli değildir. Buna da le· 
essüf etmez değilim ... Doklo· 
run eli şeker paketine giri· 

yordu. 
- Ya dedim. Edebiyatımı· 

zın garbe tanınmaması sebebi? 
Doktor paketlen elini çekti. 

- Türk edebiyatının garpte 
tanınmamasının sebebini ben 
mensup olduğum Pisi Kanaliz 
mektebinin görüşile halle ça· 
lışacağım. Kabul edip etme· 
mekte muhtarsınız. Garpte bir 
Yahudi düşmanlığı olduğu gıbi 

bir de Türk, amma Osmanlı 

Türkü denilen bir Tiirk düş· 
manlığı vardır. 

Biz osmanlı kelimesini bu. 
gün sevimsiz buluyoruz. Fakat 
unutulmasın ki biz garbin gö· 
zünde daima (Türküz) Osmanlı 
olmuşuz, olmamışız, bu onları 
o kadar alakadar etmiyor. Ge
lelim düşmanlığın sebebi.ıe ... 
Doktor ağzına bir şeker attı. 

Freud Yahudi düşmanlığını 

yahudilerin sünnetli olması ile 
izah ediyor. 

Malüm ya, sünnet ak va mı 
iptidaiycnin kullandığı usuller· 
den biridir. işte Freud'e göre 
Avrupalı hıristiyan, yahudiden 
nefret edermiş, çünkü yahudi 
onun nazarında sünnetli oldu
ğundan dolayı, iptidai, vah~r. 

gaddar ve kısmen erkekliğini 

kaybetmiş bir şahsiyet imiş. 

Ben garbin bu fikri, bu dü
şünceyi azçok bizede tatbik etti
ği kanaatindeyim. Bizi de sün
netli olduğumuzdan daha doğ. 

rusu Fastrasyon denilen "kısır
laştırma,, geçirmiş olduğumuz· 
dan dolayı sevmiyorlar. Ta
bii kısırlaşmadan maksat, ge
niş rncinasıyle kısırlaştırmndır. 

Bu görüşün delillerim zikret
mek kolaydır. Mesela Avrup 1• 

lılar bizi daima sarı ırktan 
addetmek isterler. Sebebi ise 
sarı ırkın aşağı ve kabiliyetsiz 
ırk addedilmesindendir. B.na
enaleyh Türkiyede, göze çar· 
pacak ne gibi bir iş yapılırsa 

bunun bir ( Türk ) tarafından 

değil, bir (gayri Türk) tarafın· 
dan yapıldığını müdafaa eder

ler. 
Mesela Çanakkale zaferini 

ve müdafaasını hep Liman Fon
sanderse veriyorlar. Sanki ta. 
rihi şehametle dolu olan Türk, 
bir Çanakkaleyi müdafaa ede
mez imiş gibi... Sıkılmasalar, 

l•tanbulu da bir gayri Türkün 
zaptetıiğini söyliyeceklerdir. Bu, 
idare ve fikir sah1sır.da da 
böyledir. 

Mimar Sinanı zikredeyim mi? 
Mimar Sinanın Ermeni oldu. 

ğu ileri sürülüyor. Olabilir ... Fa

k~t Mimar Sinan Süleymaniye· 
yı yaptığı vakıt hırisliyan ve 
ermeniliğe hizmet için mi yap
mıştır acaba? Bu hiç Avrupa
lının aklına gelmez. 

Fr~n~a.da. Louvre sarayını 
Concını ısmındeki ltalyan mil-

letinden hükümet adamı bina 
ettirmiştir. Fakat Mimar Sina· 
nı ermeni addedip bundan 
bir (ırki hars kabiliyeti ) 
neticesi çıkaran Avrupalı Na

polyon ve ( Maza vria ) nın ltal
yan olduklarını hiç akla getir
mezler. Mesela Bernard Show 
lrlandalıdır. 

Devamı 7 nci sayfada 

Edebiyat 
Anketi 

Ankarada ya p
tırdığımız bu an
ket haftada ı k ı 
gUn,bu sütunlarda 
çık•cektır. 

Yemek 

20 temmuz par.artf'!si 

f'alates köftesi-türlü-Karpuz 

Bir kilo sarıpatatesi kabuk· 
!arı ile birlikte haşlayınız. 

Sonra kabuk· 
!arını soyarak 
püse makine· 
sinden geçiri· 
niz. Makine• 
den çıkacak 

patates hamu
runu tuz, kara .. 
biberle de iyice 
yoğurunuz ve 
sonra onu ce
viz büyüklü· 
ğünde parça· 
lara ayırınız. Bu parçaları 
teker teker yumurta şeklinde 
ve içleri oyuk olarak avucu
nuzda yuvarlayınız ve her yu· 
varladığınızın içine soğanla 
kavrulmuş kıymalı içi koyup 
alt yerlerini kapayını. 

Yumurta şeklini almıı ve 
içlerin soğanlı kıyma ile dol
durulmuş bulunan bu patates· 
leri bol yağda kızartırsanız 

pek lezzetli olur ve patates 
köftesi adını alır. 

Yağlı parça etleri karabiber 
tuz, soğan, domates ile oğup 
tencerenin dıbine yerleştiriniz. 
Bunun üzerine yarım kilo ka
dar ayşekadın fasulya•ı daha 
üstüne de iki patlıcan, bir 
kabak, biriki yeşil biber, bir 
k•ç tane bamya doğrayıp ko· 
yunuz. En üsle de halka halka 
domates doğrayınız ve lence· 
reyi susuz olarak ateşe koyu· 
nuı. 

Sebzeler kendi suyunu çek
tikten sonra bir bardak kadar 
tencereye su koyar ve pişin
ceye kadar tencereyi ateş üs

tünde tutarsınız. 

• • 
BiLMEK LAZIM 

Ter Lekeleri 
On misli su karıştırılmış 

amonyakla oğuşturmalı ve son
ra sot.k su ile yıkarnalı. 

Yumurtaların yaşi 

lkiside kolay ve pratik iki 
usul vardır: 

1 - Bir litre suda 125 gram 
tuzu eritiniz. Bu suyun içine 
alaca!ı"ınız taze yumurta dibe 
iner. Üç günlüğe kadar olanı 
ortalarda dolaşır. Diğer!eri 
yaşları nisbctindc suyun sat
hına doğru yaklaşırlar. 

2 - Yumurtahrı adi suı· un 
içine koyunuz. Taze yumurta 
ufki durur. Diğerleri de yaş
larına göre, 20 den 75 dere
ceye kadar zaviye teşkil eder
ler. Hele amudi duran yumur
tanın yaşı bir ay o!sa gerek· 
tir. • • Model 

-- -
Öğleden sonra giyilmek üze

re bir rop modeli. Korsaj ar• 
dan bükmeli. Etek aşağıya 
doğru pe.~be oükmelerle hafif· 
çe geni$lemektedir, 

No: 91 

O - Değil sevı;ilim. Biliyor• 
sun seni r.e kadar sevdiğimi. 

Ben - alçak. 
O - alçak olmadığımı an· 

lıyacaksın. 

Ben - Peki ne istiyorsun 
benden? 

O - Seninle beraber yaşa· 
mak istiyorum .. 

Ben - Ya annem?. 
O - Annenin benim karım 

olarak kalmasına bir mani yok 
ki .. 

Ben - Hain .. Tuh sana rezil ı 

O - Hem sen benim üvey 
kızım olduğun için hiç şüphe
yi de celbetmez. 

Ben - Şimdi bağırıyorum. 

Çekil git buradan ve .. bir da
ha bana böyle lakırdı söyleme. 

O - Israr etme .• 

Ben - Haydi defol .. diyo- \ 
rum. 

O - Evde hizmetçiler den 
başka kimse yok .. 

Ben - Annem? 
O - Annen sokağa çıktı. 
Ben - Sen gönderdin değil 

mi alçak!. 
O - Hayır. Kendisi gitti. 

Fakat, daha iyi oldu. Sana 
bütün hislerimi anlatmak fır

satını buldum. 
Ben - Fakat ilk ve son 

anlatışın. Bir daha benim yü
züme bakma. 

O - Bakmamak değil, seni 
bilakis yemek istiyorum. Bir 
bıldırcın ıcibi çıtır çıtır yemek. 

Ben - Yeter artık bu mas
karalık çık .. diyorum. 

O, yine üzerime saldırmak 
istedi. Hemen bağıracak evd 
k" ' e ım varsa başıma toplıyacak· 
lım. Fakat, bütün bu mücadel 
içindeyken bile annemi, onu: 
zavallılığını düşünüyordum. Ba. 
ğırsam sesimi işitenler hep 
birden odaya geleceklerdi. Be
ni kurtaracaklardı. Ancak bu 
ıskandal ortaya çıktıktan sonra . ' 
annemın kurmak istediği yuva 
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YAZAN Etem izzet BENiCE 

- Kaç defa bırak beni diye haykrrdrm. 

ğı mı şaşırmıştım. Odada onun oda kapısına doğ . d' 
daha uzun müddet kalması dum. ru gı ıyo 
h_er lı~l?e beni zorla yenme- Oda kapısına tam akla 
sıne kalı gelebilirdi. tığım vakit: y 

.Ne yap1bileceğimi düşün- - F · kat, _benimle sevişme 
dum. O, hala: çok çır kın bırşey olacak .• 

- Seni seviyorum G .. · Dedim, ilave eltim: 
B k uzın. B . k u aş ın ne müthiş bir haysi· - en. senın ızın•m. Böyl 
yet halinde bile olduğunu tah· olmasa b_ıle ben sevdiğim er 
min edemezsin. Her türlü kay· ~eğe sahıp olmak isterim. Ha 

dı bana unutturan bu aşk kud- B~~ı .ı5en ~erbes~ değilsin 
relin, yenemedim. Nihayet bu e ~: en~ıı:ıyeceğım bir erk 

g~~e. işte bir deli g,bi odana lvıene~1~~~eğ~ı~'\i~a!rl~~~l 
gc mıye mecbur oldum. Neti· de sevişmemin imkanı yoktur 

:e .. ne o_lursa ols~n: kepazelik, !-!em, ben . karakter itibarı 1 
olum~ :ıdal hepsını ve her şe- bıraz vahşıyim. Kadınlık ta~ 
yı g_ozume aldım.. fım zayıf. Bunu şimdiye kada 

Dıyordu. Sözlerinde gayet anlamalıydın .• 
kat'i görünüyordu. Kendimi lo· O, bana cevap vermiye h 
parladım, zekamı seierber el· ~ırlaO~k~n, hemen kapıyı aç 
miye çalıştım: ım. a an kaçacail;ımı fark 

D 
. eder etmez hemen bile""imd 

- ur, her şeyı ve hepsini yakaladı: " 
halledeceğiz. Fakat, biraz ko ·- Nereye g"ıd" ? ı "' ıyorsun 

nuşa ım.. Diye sert bir eda ile söy 

Dedim, ilave ettim: lendi, d_a~a. sonra kapıyı ka 
- Annemi sevmiyor musun? pamak ıçın ıl~riledi. Benim içi 

Gar
·p · • bu son kozdu B"ı·· · ı garıp gozlerinıin İÇİ· demle: · u un ıra 

ne baktı, bakışlarında tered- B d ·· 1 - ana bak ahlaksızlı""ı 
ul e asabiyeti birbirine karış· bu k d " tıran bir donukluk "ardı·. k 1 a arı yeter. Eğer derh • o umu bırakmazsan kıyame 

- Biz onun la artık eskiyiz. koparırım. Yaptığını deli d 
Dedi, sözüne ekledi: yapmaz. Onun bile delıliği 
- Arkadaş gibi yaşıyoruz. hudu'!u içinde kalabilen bi 
- Amma, annem seni çok şuur olçüsü vardır. 

· !.!,>EVAM EDECEK) 
sevıyor •. 

ve her türlü saadeti bozula
caktı. O yuva, o saadet hesa
bına ben de kendimi feda ede
meıdim. Ve ahlaksız bir adam 
ancak bu tipte ve bu yaradı
lışla olabilirdi, Demek ki, 0 d h k - Sevmesine mani olacak 

a a ço evvelden beni gözü- birşey yapmıyorum ki.-
Kitap kup:>n'J 

BiR CiNAYET DAVAS! ne kestirmiş ve bcsideki bir 
1 

- E bu yaptığınız?. 
P" az gibi büyümemi bekle- S · · - eni sevmek, sana senı· No: 91 
mıştı.. Annemi alırken benim d 
d b 

sev iğimi söylemek annenle bir 
e i.iyüyeceğimi ve., bcnin1 k d Bu l·uponlan keııt., birt'ltl• 

de kendisinin olabilece"" mi tn- ar J aş gibi beraber olmamıza ••nler roman gazeı.J, bitli •ı 
1 6 mani teşkil etmez. vakit idarehane"'" ij d• .' 

sar amışlı. Bu vaziyet içinde B b " • ı ı g " ··"} ı .. 1 . en ut un bunları k ı ç par .ı vermeJ.) ı kit.Jat u a· 
uy erım ürpermiş, ne yap1ca- ken bir t onuşur- lacaklarJır. 
!.'m111111uıııu111111111 ... ,

11
..,.,

1111111
, 

1 
ar aftan da usul usul L 
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H 1 

Arama 
azır anan cetvel tal- işleri 
bl"k mevk"" • d" lkıısat Vekaletine merbu lf ne g 1 r 1 olar.ık faaliyette bu!unan M 

- - -·- __ _ den Arama Enstitüsü faaliy 

lktısat Vekaleti ile Maliye 1 tini a.rlırmıştır. Enstitüou ayna veya tesviye edil- hl 1 f 
Vekil.leli tarafından müştere- · k · 1 0 mu e 

1 
madenlere ait kollar 

mış rısta /o 25, içi ateş lu""- 1 k 
ken hazırlanan iptidai madde- ı k , " mem c etin her tarafında araş 

ası ap.anmış adi veya gal- t 1 
ler tenzilat cetveli tasdik edi- · 1 ırma ar yaparak elüdler ha 

vanız i sobalar, teneke bidon 1 
!erek mürettep mevkiine gir- k zır amaktadırlar. Enst tü me miştir. veya ulu, bakır kap, kova leketimizdeki krom ~adeıı 

musluk, büküm ve dokuma 
Cetvelde vergisi tenzil edilen kısımlarını havi ipekli fabrika· ıı:ınta~aları hakkında çok zen 

maddeler sırasile şunlardır: Çi- tarının bükülmüş ipekten do· gı~ bır etüd hazırlamıştır. B 
ni veya mozayik bütün malzeme k etudde Türkiyede krom ma 

veya kisiloyit müstakbil demir 
dökümhaneleri veya döküm. 

haneli madeni eşya fabrikala· 
rının safi döküm mamulatı 
kurşun, tüp, doğrama ve ma
rangoz mamulatı bilcümle mo
bilyaahşap araba, hamııı kar• 
bon, tıbbi pamuk, her nevi 
sabun, eski un değirmenleri

nin bilcümle mamulatı baston 
şemsiye, sepet, kurşunkale.,; 
% 10 klişe, kimyevi ve tıbbi 
müstahzarat, ıtriyat, debagat 
hüli\saları, çivit veya boya, 

sütlü çikolata (kakao yağını 
kendi istihsal eden fabrikalar 
için) şapka tezini, kese kağı. 

dı, kundura deriden zikredil
miyen sair eşya (tarak, düğ· 
me, ağızlık vesaire) sırma ve 
kaytan, suni çiçek % 20, 
harf dökümü, sade çikolata 
(kakau yağını satın alan fab
rikalar için) her nevi pis
küvi, ipek çorap, vofler, 

unmuş ipek kumaşlar, p·ıı d enciliğinin tarihi, bugün kro 
veya akümlalör % 30, içi bulunan yerler, krom istihsa 
ateş tuğlası ile kaplanmış ·h ve ı racatı hakkında zeng; 

emaye sobalar % 35, sütlü malümat vardır. Krom ihraca 
çukulata (kakao yağını salın tı husu.unda Türkiye d ·· 
alan fsbrikalar için). devletleri arasında mUhi;n~ 

_ipekli jarse, pamuk çorap, mevki işgal etm•ktedir. 
lrıkotaj, gaytan folin bail;ı, ba

lık ağı % 40, makara ve yu. 
mak paonuk fanila % 45, demir 
boru, (düğme harç) toplu iğne, 
nal veya nalça, c ivata veya 
perçın, karyola, demir fıçı te
razi ( bilümum tartma al 1. ) 
'k d"I e 

1 

zı re 1 r.ıiyen sair bilumum d • ma. 
enı eşya. değirmenler makar· 

na ve şehriye fabrikaları 
1
• ma-

mu atı, % 50, otomobil ve 
kamyon lastikleri O• 55 d . l ( ' / O ' 
emır e ve dikenli tel dah· 

konfeksion yani kumaşını ba~'. 
ka yerden alıp yalnız biçip 
dıkme ve benzer işlerle yapı
lan elbıse gömlek çuval gibi 

haz_ır veya %60, bakır tel tek 
tellı vya mlıleaddit tellerin 

bükülmüş olanı galvanizli sa 
°'o 65 yalnız ipek büküm fab
rıkal~rında biıkülmüş :pek ip
lıklerı, büküm ve dokuma kı· 
sımlarını havi fabrikalarda bü 
~ümsüz iplikten dokunmuş 
ıpeklı kumaşlar yalnız dokuma 
kısmını havi ipekli fabrikala· 
rında dokunmuş ipekli kumaş· 
lar, jüplen dokunmuş •/o 75 
tenzilat göreceklerdir. 

Yüzde ondan aşağı tenzilat 
gören iptidai maddeler şun

lardır: ipliğini kendi yapan 
fabrikalarııı bu ipliklerden do
kudukları yünlü kumaşlar o 0 5 
vidala, fantazi deriler, meşin 
ve sahtiyan % 6 kösele veya 

vakela yüzde iki • 



8 -AÇIK SÖZ-

D O G U 1 L L E R i N D E. ! Radyo programı 
"'-"'======:::""'~:::==~;;:;,,====================,====================..,::======""'c::: 20 Temmuz Paıarte~ 

Dicle, Ergani, Diyarıbekir ısTANBuL 
18: Oda musikisi (plak), 19ı 

1 Ergan.ıden yılda kırk bı"n ton ~~b~~er5~~~~;; 7p~~~>'.ifio'.~: 
Stüdyo orkestraları, 21.30c 
Son haberler. 

1 b k • t• h. ı • ı k Saat 22 den sonra Anadolu a 1 r IS 1 sa eeı ece Ajansının gazetelere mahsut 

1 havadis servisi verilecektir. 

PRAG 

)iÇie, sert Ve Sarp dağlara dayanan yatağından her 20.30: Karışık radyo popu-

"1lerı"led1"k1-e ku""kremif bir nehir halini ahr risi, 2ı.3o: Piyes (orkestralı). 
T ?.3.20: Plak' 24: Konser nakli. 

-- 2 - [") VARŞOVA 

Y azan: Kadri Kemal Kop 20.30: Salon orkestrası (sop
ran, tenor sesler), 21.30: Söz
ler, 22: Çift piyano ile Leh 
dansları, 22.30: lskoçya halk 
musikisi, 23. 25: Dans. 

::• 
31 
J! 
); 

... 

E 
c 

ıt: 
e 
ıra 

Doğu i//erimlıln başlıca güzel kasabalarından Arfoinclen bir görünüş 

ra Tarihin ünlü Diclesi, kayna-
i ından sonra bir hayli mesa
i e, geniş yatağında sakin akan 

u ıir nehir hususiyetini gösterir. 
ı!• )ndan sonra yüksek dağlar 

r~sına girer. Bu dagların ço
.unun yüksekliği 2000 metreyi 
şkındır. Onun hızlaıtığı \'e 

B ıklaştıb., yerler, d:ıha aşagı

lak rda, Diyarbekire yakın mın. 
akalardadu. Bu mıntakalarda 

8' )icle deniz yuzünden nihayet 
;~ 160 metre kadar yüksek tedir, 

dıcr Diclenin oyarak geçtiği ya-
gının iki taraf;nda, nehrin 

utubcli oldukça z~ngin ağaç
klar husule getirmiştir. Fakat 
u ağaçlıklar, nelırın geçtigi 

zm adilerin geri sırtlarına kadar 

----~-

Ü < ayılmaz, bir çok yerlerde va
a.n !ileri çevreleyen sırtlar ve d~ğ 1 

su ılsilelcri çıplak, kırmızı \'e 
_ıt arı renkli bir çehre gösterir. ı 
""ıu otsuz kayalıklardan kayan 
ta. •ağmur suları, ekseriya hiçbir ı 
tö~utağana rastlamadan doğruca 

Doğu illerinin kapılarmclan biri: Adana 

)icle'ye dökülür \'e D:cle. sert 
!ağlara dayanan yalağında 

r er ilerledikçe kükremiş bir 
ıch'r hıl ni alır. 

• Ve işle insan burada tarıhi 
( ki kavimledn (Ok) mana

ma gelen (Diğle) adını bu 
ıehre niçin verd:klerini ha
ırlar. Ürıü çinlerce yılı arka
la bırakan Dicleyc bu ad, ne 

ek akışan ,.e onu ne çok m~
kı ı:ılandıran bır unvandır. 

iliği Elazizden bindiğimiı tren 
dan !,5 de Gezin istasyonuna 
ı B ~eldi. Gezin, şirin \'e etekleri 
zid undalıklı lcpclerle sarılı bir 
ir adide bulunuyor. Sayın Baş
ek !>akan, doğu illt>rine seyahat-
yı arı sırasında Malatya ve El
Bı ıiz'e uğramadan doğruca bu

arc asını onurlandırdılar ve bura
ıl a trenden inerek kendilerini 
yak.elamlamağa gelen süet kıta'yı 
elir eftiş buyurmuşlard:r. 
rl t Madene gelmeden kızıl renkli 
ker ağların arasına girdik. Tre
·e ~in bu kızıl renkli dağlar ara
e ç ,ında kıvrıla kıvrıla Jlerileyişi 

ak erçeklen nefis bir hareket 
ak ;>luyor. Dağlar git ğide sivri

u t eşiyor, heybetleşiyor, çınlçıp
rec akl~ıyor. Demir \'e kızıl renk

k lİ t~ların göze batan renkle
ğin •ile, garip bir fon teşkil edi
aru~or. Gittikç derelerin daha 
nlar ıvrımlı, kıvrıntılı \'e çapraşık
. aştıkları görülöyor. Sanki, 
ı Jİrbirine geçmiş sayısız çık

do az sokakların içindeyiz. Türk 
k t •nrjisinin bu sert ve çelik ka

n yı alan yararak \'e bu aşılmaz 
bu · nılan dereleri geçerek, de

b niryolunu doğu ilierine gö-
ıl ürmesi, tarihin uırlarca za

p . nan saygı ile anacağı bir hil
e ış Jisedir. 
e Ç Geçtiğimiz vadilerin sırtla

ından vakit \'akit bodur me
l'! ilk yazı 17 Temmus tarihli 
yımızda idi. 

şelikler gözlerimizi okşuyor, 
hemen her dereden bol \'e 
köpüklü sular akıyor. Arala
rından geçtiı;imiz yüksek dal
galı ve kırmızı renkli bakır 

daglarının karınları deşilmeğe 
başlanmış. Yurdun baş ser
vetlerinden biri:ıi teşkil edecek 
olan kızıl cevher, bir gün bu 
memleketlerin yuksek refahını 
kuracak, bu kızıl renkli dag
ların çıplak eteklerinden geçen 
trenlerin kül rengi v gonları 

hiç durmadan Adana üzerin
den Mersin"le !\laden ~rasında 
işleyecektir. 

Vaktile Erganiden çıkarılan 
bakır ve onun mamul~tı, ta 
lran ve AraListana kadar gön
derilirmiş. Diyorlar ki; maden
lerde tam bir çalışma ile iş 

yürümege başladığı \'akit, dr
miryolunun yalnız bu kısmında 

1 yılda 40,000 tona yakın nak. 
liyat yapılar.ak. Bunu mütahas
'11!ar söylüyor. 

Tren biraz sonra Ergani. 
Maden istasyonuna varacak ... 
Saat 12 ye geliyor. Dar \'e 
dönemeçli bir boğazddn geçi
yoruz: Küçük bir tünelden 
sonra daha darlaşan bir bo
ğazın sol böğrüne saplanmış 
gibi duran Ergani - Maden is
tasyonu birdenbire göründü 
\'e tren birkaç hattın gelip 
geçtiği dar bir düzlükte stop 
etti. 

Burada her iki taraflı dağ 

silsileleri daha çok yükselmiş, 
bir çok yerlerde yeşillik \'e 
ağaç kümeleri, bunların ara
sında şimendiferci, mütaahhit
Jere, mühendislere ait on beş 
yiı mi kadar yeni sistem zarif 
ev, istasyonun arka tarafına 

düşen dağ yamaçlarına serpil
miş .. Boğazın sonlarına doğru 
dağların rengi daha ziyade 
kırmızılaşmıştır. Bu kızıl siloet, 
öğle güneşinin çarpan ışıkları 

altında garip bir akşam guru
bunu andırmaktadır. 

Madenden Diyarbekire ya
pılmakta olan demiryolu üze
rinde çok kuv\'etli bir çalışma 
var [1]. Başbakan geçerken 
trenin en kısa bir zamanda 
Diyarbekire ulaştırılmasını em
retmiş. Şimdilik Eliiziz - Maden 
arası • o da bir aydanberi -
işletmiye açılmış. Bunu henüz 

ı memleketin bir çok halkı bil
miyordu. Ankaradaki demir. 
yolları idaresinden paso alır
ken bile bana, Elazize kadar 
paso vermişlerdi. Fakat hiç 
kimse Eliiziz - Maden yolunun 
da işletmiye açılmış bulundu
ğunu söylemedi. 

Sıra!! gelmişken, burada bir 
noktaya daha işaret edeyim : 
Kayseriden sonra tren vagon
ları, geçerken insanı sıkacak 
halde bulunuyor; hele Adana
yı geçtikten sonra vagonların 
göze çarpacak surette temiz 
tutulmadıkları dikkati çekmek
tedir. Bunlar da demiryolu 
memudarının, trenin yeni git
tiği \'e mutlak bir sempati 
uyandırması icap eden mem
leketlerde, yolculara karşı da 
ilgili ve yetgin bir sıcaklık 
göstermeleri lazımgelen yer
lerde, bazılarının bunun aksi
ne bir hattı hareket tuttukları 
müşahede olunuyordu. 
Öğle sonu, maden istasyo

nunu geride bırakarak, bindi
ğimiz otomobil bizi bu kor

kunç ve kezel renkli dağlar 

arasından alıp doğuya doğru 

götürüyor biraz sonra yolun 
sağındaki Maden kasabasının 

karşısından geçiyoruz. Kasa
banın önündeki kül rengi kü· 
bik ilk mektep, doğu Anado· 
!unun bu vahşi dağlar arasın

da modren hayalın ilk müjde
cisi gibi gözü çekmektedir. 
Solumuzda sarp dağlar ara
sında maden ocaklarına giden 
ha\'ai hat \'e altında beton in-

[lJ Bu notların bir lusmı birin• 
el teşrin 1935 te ahnmı ştır. 

BÜKREŞ 

18: Radyo salon orkestrası, 
19: Sözler, 19.15: Konserin 
devamı, 20: Konferans, 20.20: 
Plak ile dünkü ve bugünkü 
danslar, 21.05: Çift piyano kon
seri 21.40: Şarkılar, 22.05: 
Harpa musikisi, 22.45: Konser 
nakli, 23.45: Fransızca ve Al
manca haberler. 

BUDAPEŞTE 

20.20: Mussolini hakkında 

konferans, 20.50: Piyano ile 
şarkı, 21.30: Haberler, 21.50: 
Çigan musikisi, 22.40: Opera 
orkestaası, 24: Dans plakları. 

VİYANA 
20.30: Olimpiyat haber !eri, 

21: Halk havaları, 22: Richard 
Straus'un plaklarından, 23: 
Haberler, 23. 10: Eğlenceli or
kestra konseri, 24.05: Konse: 
rin devamı, 1.10: Silving ku
arteti. 

BELGRAT 
20.30: Milll neşriyat, 20 50: 

Halk şarkıları, 21.20: Radyo 
orkestrası, 21.50 Operet mu
sikisi, 22.30: Radyo orkestra
sı, 23: Haberler, 28.20: Plak, 
23.50: Dans plakları. 

Tiyatrolar. Sinemalar 

HALK OPERETi 
Taksim bahçesinde 

Bu akşam 21,45 de 

Yenl operet 

RAHMET EFENDİ 

yakında 

BABALIK 
Masalarını-ıı ayırınız 

Meşrubat 75, 50, 30 
TELEFON 43703 

şaat.. Daha ötede büyük bir 
elektrik santralı binası. Dağ 
eteğindeki kasabada tek tük 
yeni ve düzgün bi ı a · ar \ e 
ağaçlıklar. 

Maden kasabası, coğrafiya 
bakımından Didenin sağ mın
takasında bulunur. Şose ve 
demiryolu şimalişarki istika. 
melini takibeder. Otomobil 
bu yol üzerinde ilerlerken, 
Ergani maden deresi gittikçe 
derinlerde kalıyor ve biz kıv

rımlı yollardan geçerek kızıl 
dağların ta uzaklarda görü
nen bir boyun noktasına doğ
ru yükseliyor, inişli ykuşlu 
dağlara tırmanıyor, sivri tepe
ler aşıyoruz. 

Kırmızı, sarımtırak, tunç ve 
kül renkli yalçın ve çıplak dağ
ların arasından bir yılan çe. 
vikliğile kıvrılarak akan (Er
gani suyu) maden mıntakasın
da ilk defa bulanık ve daha 
sonra kıpkırmızı bakır rengini 
alarak cenuba doğru akmakta
dır. Bu su daha ilerlerde Dic
leye karışır. Bu kırmızı ve kül 
renkli dağların yarattıkları 
muhteşem panoramayı, asıl bu 
dağların tepelerine yakın yer
lerden seyretmek çok daha 
zevkli oluyor. 

Yollarda rasladığımız kam
yonların hemen hepsini tıklım 
tıklım dolu. Avrupalı fabrika
tör bu haddinden fazla dolup 
taşan kamyonları görse kim
bilir ne kadar şaşacak ve 
bilhassa bu arabalarda yolcu
luk yapan insanların hayatla
rını bu kadar ince bir pamuk 
ipliİtine bağladıklarını kimbilir 
nasıl bir fedakarlık sanecak. 
Fakat muhakkak ki, bu hal 
karşısında zabıta salahiyetinin 
hiç te kullanılmadığı muam
masını mutlaka balledemiye
cek .. 

Bindiğimiz otomobilin kilo
metre saatı, dikkat ettim 54590 
rakamını gösteriyor, fakat saat 
işlemiyor. Ne vakittenberi de 
uyuduğu meçhul. Zaten bura
larda yeni arabalara rastla
mak çok seyrek vaki olmak
tadır. 

Kadri Kemal Kop 

2 0 Tem muz 

rTari-hde 
--=--=--=--=--=== E f s a n e 1 e r 

Yazan: Süheyla\ GUldlken 

Alangoya 
Türk diyarında bütün sev

dalı gözler, gönüllerden sızan 
meşaleler gibi, hep onun yüzün· 
den ı.ıev alıyorlard~ Ve Alan
goya aşk bilmeyen, ihtiras ta
nımıyan bir türk kızı, güzelli• 
ğin yalnız türk kızları için ya
ratıldığını, levend endam bir 
abide gibi ispat eden bir türk 
dilberi idi. 

Mabedin ihtiyar kahinleri 
Alangoya'nın yaratılış ve do
ğuşunu mukaddes kitaplarında 
şöyle hikaye ediyorlardı : . 

"Bir gün Gök Tanrısı, Türk 
diyarına mukaddes bir ana, 
bütün analara ana olacak mu
kaddes bir kadın bağışlamak 
istedi. Gök Tanrısı Yer Tan
rısına emretti : 

"- Ey yerlerin Tanrısı, yer
yüzünün büyük Allahı ! .. Türk 
diyarında kendisine taç ve 
taht verdiğin Yıldız Hana bil
dir ki o. bizim öz kulumuzdur. 
Ve Türk diyarının hükümdarı 
Yıldız Hana de ki : Biz seni 
dilersek helak eyleriz. ~Amma 
sen bize isyan serkeş olma
yınca da seni bahtiyarların 

bahtiyarı yapmak kudaetimi
zin şanındandır. 

Ve ey yeryüzünün tanrısı!.. 
Türklerin hükümdarı Yıldız 

Hana anlat ki ouun büyük 
oğlu, Türk diyarının Batısın

daki dağların eteğine gidecek 
oradaki kabileden bir kız is· 
teyecek, ve onlar Yıldız Hanın 
büyük oğluna dilediği kızı ve
recekler. 

Ve ey yeryüzünün ulu Tan
rısı 1.. Sana hükmümüz olsun 
ki Yıldız Hana yakında nur
dan bir torun bağışlayacağız.,. 

• 
* * Yıldız Hanın oğlu evleniyor-

, du. Bütün memleket lıu düğü
nün kırk gün kırk gece süren 
şenliklerile çalkalanı;or, dalga
lanıyordu. Tam kırk gün kırk 
ı:ece Türk diyarı bahtiyarlık 

riizgarları arasındaki coştular, 

yaşadılar. 
Fakat kırkını geçen gelin 

ortadan birdenbire kayboldu. 
Nereye gitti, kim aldı, kim 
kaçırdı? .. Bunu kimsenin bil
mesine imkan yoktu. Yıldız 
Hanın oğlu hüngür hüngür 
ağlıyordu. Çünkü karısına son
suz bir sevgi, ateşli bir sevda 
ile bağlanmıştı. Delikanlı saç
larını yoluyordu. Yıldız Han 
bütün memleketi baştan başa 

arattı. Komşu hükümdarlara 
haberciler saldı, fakat giizel 
kız yoktu. Hiç bir yerde 
ızıne tesadüf edilmiyor
du. Onu her yerde, her köşe· 
de ve her zerrede aradılar. 

bulamadılar. Yıldız Han dü- ı 
şündü, kahinlere danıştı ve en 
sonunda anladı ki bu sırda 
ulu gök tanrısının büyük kud
reti vardı. Oğlunu yanına ça
ğırdı, ona anladıklarını, sez
diklerini anlattı ve sonra: 

" - Oğul dedi, bu günden 
tezi yok, göklerin tanrısına, 

yer yüzünün tanrısına dua ede
ceksin. Ben biliyorum ki senin 
pek yakında nurdan bir kızın 
olacak ve bu kız sonraları 

Türk diyarında hüküm yürü
tecek,. 

• •• 
Düğünün ilk gecesinden be-

ri dokuz ay on gün geçmişti. 
Yıydız Hanın büyük oğlu ma
bedde yas tutuyor, göz yaş

ları dökerek dua ediyordu! 
Birdenbire hatiften akseden 
bil, ür birses mabedin duvarla
rında tatlı çarpmalarla çınla
dı. Delikanlı başını secdeden 
kaldırıp gözlerini yukarıya, 

göklerin tanrısının hüküm sür
düğü yere çevirdi. 

O ande mabedin kubbesin
den gök mavisi ışıklı bir nur 
sızdı. Ve bu nur delikanlının 
göz bebeklerinden gönlüne 
doğru ılık bir akışla kaydı. 
Bu, öyle bir hadiseydi ki deli
kanlı bundan ötesini bilemedi, 
sezemedi. Çünki bayılmıştı. 

Onu saraya götürdüler, orada 
kahinlerin duasile gözleri açıl

dığı zaman tatlı bir bebek 
sesi duydu. Gözleri yatağa 
kaydı ve orada gördii ki lıd-

kı kaybolan karısına benziyen 
bir yavru cıvıldaşıyordu. 

* *. 
Yıldız Hanın torunu Alan

goya arlık büyümüş, gelişmiş 
ve irileşmitti. Bu nur parçası
na bütün memleket, bütün 
halk tanrılar kadar saygı gös
teriyordu. O, nurlardan daha 
parlak, meleklerden daha gü
zel, Peri padişahlarının kızla

rından daha muhteşemdi. Türk 
diyarının ve bütün diyarların 

bu en güzel kızını bir çok hü
kümdarlar istediler, onunla ev
lenmek uğurlarında memleket
ler bağışladılar. Fakat Yıldız 
Han kimse ile evlenmiyordu. 

Nihayet Göklerin Tanrısın
dan akseden bir ses üzerine 
Alangoya, komşu memleket 
hükümdarile evlendi, kırk gün, 
kırk gece düğün şenlikleri 

yapıldı. Yedi iklimin hüküm
darları, hükümdar zadeleri bu 
düğünde hazır bulunarak Alan
goya'nın eteklerini öptüler. 

Fakat dünyanın bu en gü
zel kızının kederi, yesi çok 
derindi, Bir türlü çocuğu ol
mayordu. Göklerin tanrısı ona 
çocuk vermiyordu. O, nurdan 
örülmüş güzel gözlerinden ke
der yaşları dökerek ağlıyor 

ve göklerin tanrısına hıçkıra
rak yalvarıyordu. Ondan nur 
topu gibi bir çocuk istiyordu. 

·~ 

•• 
Günler geçti, aylar ve yıllar 

doğan ve batan güneş gibi 
değişip geçtiler. Ve bir giin 
Alangoya"nın kocası öldü. 

Artık Türk diyarının bu en 
güzel kızı kocasının yerine 
hükümdarlık tahtına oturmuştu. 

Fakat onun gözünde hüküm
darlık, mal, mülk, para ... Hiç 
bir şey ye• edemiyordu. Ço
cuk istiyordu, nur lopu gibi 
bir yavru istiyordu o. 

Günler geçti, aylar ve yıllar 
birbirini itip sürdüler ve günün 
birinde bütün memlekette tel
lallar bağırdı ki : 

- Alangoya gebe kalmıştır. 
Göklerin Tanrısı ona nur topu 

gibi bir çocuk vereccktır. 
Fakat bu müjde memleketin 

kabinlerin', büyüklerini şüphe
ye düşürdü. Birbirlerine soru2" 
turmaya başladılar: 

- Bu ne acayip iştir ki ko
cası çoktan ölen bir kadın ge
be kalsın. Hükümdarımız Alan
goya bir günah işlemiş olmaya! 

Ve bu dedikodular, kulak
tan kulağa, ağızdan ağıza fı

sıldandıkça halkın da şüphesi 
artıyor, Alangoya karşı isyan 
hareketleri beliriyordu. Ve 
uzun sürmedi. Birkaç gün 
sonra şiddetli bir ayaklanma 
baş gösterdi, silahını kapan 
Alangoyanın sarayı önünde 
toplandılar. Onu öldürecek
lerdi. Bağırıyorlardı: 

- Biz günahkar hükiimdar 
istemeyiz! 

İmparatoriçe Alangoya teh
likeyi anladı. Nur yüzünde so
ğuk ter damları incile te~kil 

ediyordu. Fakat hiç irgiime
di. Başına örtüsünü atarak 
dışarı fırladı. Halkın içine ka
rıştı ve billür sesile çınladı: 

- Bana günahkar diyenler 
günah işlemiş olurlar. Ben na
musa karşı ihanet etmedim. 

Ve sonra başından geçeıı 

macerayı anlattı: 

- iki ay önce... Bir gece 
yatıyordum. Pencereden sızan 

bir nur gözlerimi kamaştırdı 

ve o an göz bebeklerimden 
gönlüme doğru inen bir ür
perme hissederek bayıldım. 

işte o gece gebe kaldığımı 
anlıyorum. 

Göklerin tanrısı böyle mu
kadder kılmışsa benim güna
hım ve sizin isyanımı. neJir? 

• • * 
Halk Alangoya inanmış, o

nun sözlerinin dogruluğundan 
şüphe elmem;şli. Ve Türk di
yarının bu en güzel kadının
dan doğan çocuk sonraları 

Türk yurdunun kahraman hü
kükümarı oldu. 

Süheyla Güldiken 
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Müsavi hak istiyoruz! 
T inci sayfadan devam 

Fakat, bu biçaN vatandaş eğer yine gazetesıyle hışmına 

ve hakaretine uğradığı kah meb'us, kah gazeteci ve kah her· 
hangi bir ticaret veya taahhüt adamı balinde görülen zat için 
en basit tarzda bile olsa kendisini koruyacak dürüst bir 
karşılamada bulunmuş olursa derhal mahkemeye verilebilir 
ve uğraştırılır, durulur. 

Mat!ıuat kanunu yapıldığı vakit, belki bütıin İstanbul ga
zetelerinin sahipleri meb'ustu lar. Fakat, bugün için öyle 
değildir. Meb'us sahibi olmıyan gazete sayısı meb'us olanla· 
rınkinden çoktur. Bıı itibarla, meb'us gazetecilerle mcb'us 
olmıyan gazeteciler arasında matbuat suçları bakımından 

müsavi hak temin etm~k zamanı gelmiştir. Bunun için de tek 
çare, gazetesinde hakaret eden, şeref hırpalıyan meb'us gaze· 
tecinin hakkında matbuat suçundan ötürü dava açılır açılmaz 
otomatikman masuniyetin kaldırılarak hakim huzuruna Çıka
rılabilmesidir. 

Yoksa meb'us gaeteciler i•tediklerine söver sayarlar, fakat 
kendilerine en küçük birşey söyle.cdi mi mahkemeye koşarlar 
ise adalet kapısına gidenler için en büyi.ık adaletsizlik bura· 
dan başlar. ' 

Matbuat kanununun gücü ve mahkemeden mahkemeye 
koşturulmak imkanı yalnız bi;.ler hakkında kullanılan keskin 
bir kılıç olmaktan çıkarılmalıdı. 

Etem izzet Benice 

Mahkemeler 
Bugünden itibaren lstanbul 1 

adliyesi tatile başlıyor. Bu se· 
ne tatil esnasında nöbetçi ka
lacak mahkemeler şunlardır: 

Ceza işlerinde asliye birinci 
ceza mahkemesile ağır ceza 
mahkemesi, hukuk işlerinde bi
rinci ve beşinci hukuk mahke-
meleri. 

Nöbetçi ceza mahkemele. 
ri tatil esnasında diğer mah
kemelerin müstacel işlere ait 
davaların ı rüyet edeceklerdir. 

Müstacel işler mevkuflu suç
lusu bulunan davalarla matbu· 
at davaları ve buna mümasil 
davalardır. 

Nöbetçi hukuk mahkemeleri 
de hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun tayin eWği acele 
görülecek hukuk davalarına 
bakacaklardır. Adliye tatili bir 
tatili bir buçuk ay devam ede· 

ADLiYE 

Tatil Ayında 
cek ve eylülün beşinde y~ni
den faaliyet başlayacaktır. 

Gezinti tayyarele ri 
Şehrimizde her cumartesi 

günü öğleden so~ra başlaya
rak paıar günü de devam 
eden gezinti tayyareleri bir 
müddet için tadil edilmiştir 

( Abone Şartları 

TÜRKiYE İÇİN 
1 Serıelik J200 Kr. 
6 Aylık 600 

" 
3 

" 
325 

" 1 
" 

125 " 
HARiÇ İÇİN 

1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık l.lOO " 3 .. 700 " 
1 .. 

1 

Nuruoımaniye, şeref Sokajt 
L TELEFOS: 20827 ) 
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A.tletizmde İstanbul Kupası maçları 

Güneş atletleri dünkü müsa
bakaları 24 puanla kazandılar 

Futbolda Altın ordu mağlup 
(lstanbul kupası) namı altın· 

aa İstanbul atletizm ajanlığı 
!~rafından tertip olunan atle
lızm müsabakalarına dün yine 
Taksim stadındf\ devam edil· 
di. Dün de evvelsi günkü pek 
mahdut seyirci bulunuyordu. 
Yapılan müsabakalar ve alınan 
neticelere nazaran 24 puvaııla 
Güneş birinci, 10 puvanla Ga· 
latasaray ve Bahriye ikinci 
olmuşlardır. Birinciliği kaıanar. 
Güneşe, Atletizm Federasyo· 
nunun bu mü.abakalar için 
koyduğu kupa merasimle ve· 
rilmiştir. 

Dün yapılan müsabakalarda 
alınan neticeler şunlardır; 

200 metre; 1 Vedat ( Bah· 
riye). il Melih (Güneş). ili Fik· 
ret (Bahriye) derece 23 4/5 

110 manialı: 1 Faik (G. S.) 
R M k t 5000 de birinci gelirken, Sa bda: Recep 

Solda· ıza a su 
· 800 metrede finale yaklaşırken 

il Tevfik ( Bahriye ), ili Niko 
(Güneş) Derece : 16 

800 metae : I Recep ( Gü· 
neş), il Mchmed ( Güneş), lll 
Rıza Maksud (Güneş) Derece 
26 6 10 
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enera ı. 
1 istiyoruz! . . lıHikmetin 
~ Olimpiyatlar arrfesındc ~ 
~ birçok isabetli ~-ararlar ~ beyanatı 

5000 metre : 1 Rıza Maksud 
(Güneş), il Remzi (Beşiktaş), 
ili Nuri (Halkevi) Derece:17.8 

Cirit atma: 1 Şerif (Güneş). 
il Melih (Güneş), ili Fıkret 
(Bahriye) derece 45.90 

Üç adım: I Sarris (Güneş), 
il Rıza (Bahriye). 111 Tevfik 
(Bahriye) derece 12.90 

Disk alma: 1 Yavru (GÜ· 
neş), ıı Etem (G. S.) derece 
37.27 

Sırıkla atlama: 1 Fethi (G. 
S.), il Şerif (Güneş). derece 
3,50 

4X•l00: 1 Galatasaray eki-
bi, il bahriye ekibi 

Terfi maçı 
Dün Kadıköy Fener stadın· 

da yapılaclğı ilan edilen ikin· 
ci küme birincisi Altınordu 
ile, birinci küme sonuncusu 

Hilal takımı arasındaki maç, 
Altınorduluların maça ırelme
melerinden yapılamamış, Hilal 
takımı hükmen galip addedil· 
mişlir. 

Altınordunun bu maça ica

bet etmemesi üzerine kendile

rile görüşen bir muharririmize 

Altınordunun saUl.hiyet sahibi 

bir idarecisi şunlm söylemiş. 
tir: 

"1935. 1936 senesi spor fa. 
allyetini idare etmek üzere se· 
çilen mıntaka futbol heyeti, 
iş başma geldiği zaman üç 

kümeyi ikiye indirerek birinci 

kümede 12 ikinci kümede de 1 
10 kulüp bı~akmıştır. Futbol he

Yeti, kuvvet esasına göre bu 
kümeleri tanzim eder ki, ikinci 
küme birinci ve ikincisinin 
Otomotikman birinci kümenin 

sondan iki kulübile yer değiş· 
tireceğini de tahtı karara al· 
mış bu1unmakladır. 

Vaktile, bütün ikinci küme 
kulüplerine bu şekilde şifahi 
tebligat yapılmış oldu~u için 
bıı de vaziyetten emin olarak 
futbol maçlarının bitiminden 
sona islrahate çekildik. 

Hal böyle ilcen bize birinci 
küme sonuncusu ile terli ma
çı yaptırmak istediler. Buna 
karşı biz de alakadar ma· 
kanılara müracaat ettik. Da

ha henüz mür~caatlarımıza 
lnüspet veya menli cevaplar 

~lamamış bulnuduğumuz için, 
b at~ımızın tamamii mahfuziyeti 
. a 1 kalmak üzere bu maça 
ıcabet etmemeğe karar ver-
dik Ve b b" .. · unu ır mektupla 
ın~abaka hakemine bildirdik. 
M aziyetin hulıisası şudur : 
ınt•ka başkanı HilAlli oldu-

~ verildi. Biz, bu guzel ka· ~ . . . . 
~ ı arasında futbolun ~ ' Futbolcularla, bısıkletçılerın 
~ ~';.!ıüa: eziyet ve meşakkat· ~ olimpiyatlara götürülüp ~ölü· 
~ /erine bılyük bir feragatle ~ rülmemesi günün. ~es.~l~s.ı ol· 
§ katlanan hakemlerimirdcn ~ duğu için, bu puruzlu ışı hal 
~ birkaçile, kıymetli atletle• için, Ankaraya gitmiş bulunan 
~ rimizden üç beşinin g61Ü· Türk Spor Kurumu Başkanı 
~ rüleceğinin de bulunmasını ;_ General Ali Hikmet ayerdem 
~ istiyoruz. • dün muval!akiyetle dönmüştür. 
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ğu için, kulübünün ikincı. ku- görüşen muharririmize şu be· 
· · t ınen meye düşmemesını em yanalla bulunmuştur : 

bize bu terli maçını ica ede· "!- Memleketteki Spor ha· 
rek son bir koz daha oyna- rekS.tını yakından aJAka ile 
mak i~lemişti~ .. ,, takip eden yüksek 1-IUklımelİ· 

ÜçüncU kafile olim· miz Futbolcularımızın son Boç· 
kay ve Yugoslavya takımla-

piyat yolunda rile yaptığı maçlarda kar.an-
lskırımcilerle binicilerden dıkları neticeleri ve bu oyun-

son•a üçüncü kafile bugün !arda gençlerimizin göslerdik-
Romanya vapurile ve Roman· leri gayret ve muvaffakiyet 

G ı t Olimpiyatla Türk varlıgını 
Ya tarikile saat 13 te a " a 

göstermeğe müsait bulundu-
rıhlımından hareket ediyor. gundan bunların ve bun• 

Giden kafile güreşçilerle, !arla beraber Bi sik lel Cİ· 
basket bolculardan müteşek· le ri mi zin de müsabakalara 
kildir. Bu kafile ile General iştirak ettirilmek üzere olim-
Ali Hikmet Ayerdem de gi- piyada gönderilmelerini tercih 
deceklir. ve tensip eylemiştir. 

2 - Sporda yenmek kadar 
Hakkı Ankar adan yenilmek te tabii ve caiz ol. 

geliyor duğuna ve lutbolcularmızın 

Mili! takımın ve Beşiktaşın son oyunlarda gösterdikleri 

eşsiz sağ içi Hakkı, General gayret ve muvaffakıyetin ha. 
Ali Hikmetin himmetile bugün kikaten Şlyanı takdir ve ifti-
Ankaradan şehrimize gelerek tihar bulunduğuna göre olim· 
'!illi takıma iltihak edecek. piya.ıta bayrağımızı temsil el-
" · · mek üzere futbolcularımızın da 
Milli takım saflarındaki yerım 

gönderilmesine hükumetimizin 
alacaktır. karar vermiş bulunmuş elbette 
Olimpiyat meşalesi haz ve memnuniyeti mucip bir 
bugUn yola çıkıyor keyfiyettir. Türk sporculutu 

namına sevgili hükı1metimize 
Atine, 19 (Açık Söı) - Al· şükranlarımızın arzını bir vazife 

man hükumeti müsteşarların· biliyorum. 
dan Rifenstal olimpiyat meşa· 3 - Şu karara göre artık 

lesinin Berline nakli merasimin- Olimpiyada gidecek sporcula· 
de bulunmak üzere dün tay- rımızın kati tertip şeklıle mık· 
yare ile burnya gdmiştir. Al- darlarını şu vech ile tespit ve 
man müsteşm bugun Başve· ilin mümkündür .• 

kıi.let müsteşarı ile birlikte şi- ,,,_ 'i ,:; 
mendil er ile Olimpiyada gitmiş· -: 'i 2 ~ .; 
!erdir. Yunan Başvekalet Müs· ~ ~ ~ ~ ~ 
teşarı meşalenin nakil için me· Güreş 12 1 3 ı 17 
rasimde bir nutuk söy/iyecek· Eskrım erkek 6 l · 7 

t. .. kadın 2 1 • • 3 ır. 

Maarif nazırı meşalenin ha- Yelken 4 1 • • 5 
reketi zamanında yapılacak Basketbol 10 1 • • 1 ı 

Futbol 19 1 1 1 22 merasim esnasında milli oyun 
Bisiklet 5 1 1 7 

oynıyacak olan elli kız lise - - - - _ 
talebesi ile birlikte bu akşam 58 7 4 3 72 
olimpiyada hareket etmiştir. 

Meşalenin yakılma ve hare· 
lıot merasimi bugün icra edi· 
lecektir. 

Olimpiyat oyunlarında bu· 
lunmak üzere Almanya hükü
meti tarafından davet edilen 
on gazeteci dün Berline hare• 
ket ettiler. 

AÇIK söz 
onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 

dır. 

AçıkSöz'ün 
Edebiyat 
Anketi 
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Besinci sayfadan devam 
Bugün lngiliz edebiyatının 

üstadıdır. Bundan dolayı lnıri· 
!izler, kabiliyetsiz lrlanda kül
türünün esiridir, muka!lididir mi 
diyelim? Zola için de aynı şey 
vakidir. Zola ltalyandır. Falcal 
bugünkü Fransız romanı tama
men Zolanın tahtı tesirindedir 
denilebilir. Hele biraz niifuz edip 
ırkıyat sahasına 'girersek ma· 
ruf Flauberl'in norman oldu· 
tunu buluruz .•• ( Loti) de brü
ton yani F ransızdan başk• ırk· 
dandır! 

Fakat maalesef Garpte aley
himizde bu ııörüş kökleşmiştir. 
Romanyalı ]orga isminde bir 
tarihçi Türk tarihinde rol oy· 
nayan büyük şahsiyetlerin as· 
len Türk ırkından olmadığı na
riyesini ileri sürmüştür. Hatta 
daha ileri l[idip söyliyeyim. 
Korkarım Şemsettin Sami 

de bu fikirdedir. Osmanlı 
sadrazamları içinde ekseriye. 
tin Arnavut olduğunu yuarak 
Arnavutların yüksek bir ka. 
vim oldutunu telmih etmiştir, 
ki bu da az çok ]organın gö
rüşü demektir. 

Bütün bu işlerde gaye Tür• 
kü tenzildir. 

Garpte şuuri bir Türk-düş· 
manlığı vardır. Bunun kökü 
de gayri şuuri, ruhi istihkar· 
!arda, gizlidir. Sünnetli olmak 
ta bu ruhi istihkarların elra• 
fında tebellür eden bir nüvve
dir. işte bu düşmanlık dolayı· 
sıyledir ki garp bizim edebi ya. 
tımızı tanımaz, tanımaz değil 
tanımak istemez. Türkü bir 
mukallit, bir Arap ve Acem 
kopyecisi telılkki eder. Ve 
kendi tahteşşuurundaki düş
manlık hissini tatmin etmiş 

olur. Avrupalı bize, herçiba
dabat kıymet vermemek eme
lindedir, Bunun sebebimi de· 
diğim gibi Freud izah etmiş
tir. Yalnız Yahudilerle bizim 
aramızda bir fark var. Yahu
diler cengaver değildir. Biz 
ise cengaveriz. 

Cengaverlik ise yük sek ır

kın bir hususiyeti olarak te
lakki ediliyor ..• Bu Avrupalı

nın gözünden kaçmaz, bize 
karşı olan düşmanlığını da 
bertaraf edemez, ne yapsın 
bir muaveze yolu arar, bunu da 
ıımeskCıt geçı11ek,, bizimle ala .. 
kadar olmamak, yani biıi yok 
larzetmek suretile halleder . 
Bir Avrupalı, Türkde şiir 
olabileceğinin farkında dtltil
dir. Çünkü dediğ"im sebepler 
dolayısıyle, maraıi bir lakay
diye musaptır. Şunu söyliye
yim ki bu (IAkaydi) mihaniki, 
bugünkü tababeti ruhiyenin 
tecrit elliQ'i klasik zarzlardan 
birisidir. 

Garpli bize karşı lakaytlir 
çünkü düşmandır. Düşmanlı· 
ğının sebebi de bizim kendisi
ne olan bazı tefevvuklarımız, 
(mesela ceng! verlik) ve kıs·· 
men sünnetli olmamızdadır. 

Bu daha derin bir tahlile 
ihtiyaç gösterdiQ-inden fazla 
tamike yer yok ... Avrupalının 

Yahudi düşmanlığı ile Türk 
düşmanlığı arasındaki bariz 
farkın tahlilini başka zamana 
bırakalım. Tabii islam olma-

Celdea 1 

Çu,. 22 Temmuz, saat 17 
Burgaz, Varna, Köslence, ı 

Sulina, Galatz, lbrail 
~~~~~~~~~~. 

Aventino 
Perf. 23 Temmuz, ıaat 17. 
Pire, (Patras,) Napoli, Mar

silya, Cenova 

Fenicia 
Perf. 23 Temmu~, ıaat 17. 

ı ı Kavala, Selanik, Golos, Pi· 
re, Patras, Aysaranda, Brin· , 
disi, Ankon~~enedik, Tri- :

1

, 

CELIO 
Cuma 24 Temmuz, ıaat 9. 

Galata rıhtımından ' 
il Pire, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

lseo 
Perş, 30 Temmuz, saat 17. 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Odesa, Balum, Trabzon, 

Samsun, Varna, Burgaz , --QUIRINALE 
Cuma 31 Temmuz saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

-
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mızın da ayrıca nazarı dikkate 
alınması lazım 1 

Doktora son suali yapıştır· 
dım. O, gözlerini açarak de· ı 
vam etti: 

_ Lozandan sonraki şair ı 
ve muharrirler kimlerdir diyor-

' sun uz? 
Ben bariz bir çehre 2öremi· 

yorum. Kısır bir devredeyiz. 
Bu da pek tabiidir. Türkiye 
inkılap devresindedir diyoruz, 
aynı zamanda edebiyatia bir 
yenilik arıyoruz. Halbuki pisi· 
koloji bize inkılap devrelerinin 
kısır olduğunu söylüyor .. Bu 
sebeple bugün edebiyatımızda 
bariz bir çehreye tesadüf et
mezsem hayret etmem. Pisi
kolo jik determinizm bunu amir
dir. 

Mamafi son senelerde az 
çok isim yapan yazıcılar türe
miştir. Fakat açıkça itiraf et
mek lliıım ırelirse doğurduk
ları yazılar, Avrupadan ve 
Rus yadan intihal tarikıyle geti
rilmiş, hakiki Türk cemiyeti 
ve camiası, bir kelime ile Türk 
psikolojisi ile alakası olmıyan 
Neo tanzimatcı yazılardır. Ben. 
ce kıymetleri yoktur. Marazi 
manaları olduğuna kaniim. 

izzet Şadan, şeker paketini 
cebine sokuyordu. 

- Ver bir tane, dedim, 
ağzım tathlansım. 

ErtuArul Şevket 

Mulıaııımen bedeli (10875) lira olan 610 tonu s:i.fi 

meşe 840 tonu çam, gürgen, me1e mahldhı olmak üzere 
ve cem'an 1450 ton odun 3·8-1936 Pazartesi günü saat 

15, 15 de kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında sa• 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (815,62) liralık muvakkat 

teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gaze
tenin 7·5-936 G. ve 3297 numaralı nüshasında intişar 

etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek· 
liflerini aynt gün saat 14, 15 e kadar Komisyon reisli· 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada l\Ialzeme daire• 
sinden, Haydarpaşaıl.a Tesellüm ve Se,·k Şefliğinden, 

Eskişehirde l\fağaza Şefliğinden, Adapazarında 1stasyon 
Şefliğinden dağıtılmaktadır. (,< 1114) .. . 

• o 

Muhammen bedelleri ile isimleri aşa~ı1a ynzılı mal• 
zeme 14-8·936 Cuma günii hizahuında gösterilen saat• 

!arda kap11ı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işlere girınek isteyenlerin hizalarında gösterilen 
muvakkat teminatlar ile kanunun tayin ettiği vesikalnrı 

ve resmi gazetenin 7°5-1936 tarih ve 3297 numaralı 

nüshasında intişar etmi~ olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün hırdavat malze
mesi için saat (14 e); çinko levhaları İçin saat (14, 15 e); 
galvanize kablo teller için saat(14,30 n); adi ve galvanize 

demir teller ve saire için s1at (14,45 e); ve kurşun !ev• 
balar için de saat (15 e) kadar Komisyon Reisi iği ne ver• 
meleri 13zımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada 
Malzeme dairesinde Haydarpaş3da Tesellüm ve sevk 

Şefliğinde dağıtılmaktadır. •4010• 

ismi 

l\luhtelif hırdavat 

malzemesi. 

Cem'an 33700 kilo 
muhtelif eb'atta adi 
ve ka\o piıl ıçın 

çinko levha. 

Cem'an 5800 kilo 

muhtelif eb'atta gal· 
vanize k:ıhl o tel. 

Muhammen 
bedeli 

3260,50 lira 

9368 • 

259;) • 

Eksiltme 
l\Iııvakknt saati 

teminat 

244,54 lira 15 

702160 • 15, 15 

194,62 • 15]() 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cem'an 6250 kilo 
ıııulılelif eb'atta demir 
tel tnvhıııııış soba le• 

li, gah-anizo: demir ve 

bnğ teli 600 rııle di· 
kenli tel, !)00 metre 
kalbur teli. 

3643,7ö 

Ceııı'an 4700 kiloıııulı- 13Hi 
telif eb'atla kurşun lnvha. 

• 

• 

l • 1 lstanbul Belediyesi 

273,28 • 15,4ö 

98,70 • 16 

ilanları 

Ke~if bedeli 585 lira 72 kuruş olan İstanbul 19 uncu 
mektebin bahçe duvannın üzerine parmaklık yapılması 

açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi 
leva?.ım müdürlüğünde görülür istekli olanlar en s?n 
sekiz giin evvel müracaatla bayındtrlık direktörlüğünden 

tasdik ettirilmiş fen ehliyet vesikasile kanunun tayin 
elti~i vesika ve 44 liralık muvakkat teminat makbuı 

veya mektubile beraber 31 Temuz 936 cuma günü saat 
15 de daimi encümende bulunmalıdır. (i) (4072) 

İstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünden 

Dahiliye Vekaletinden :1 

İstanbul şehir dahili Posta Telgraf l\Ierkezlerinden 
gece gündiiz açılı: olan İstanbul, Galata, Beyoğlu, Pan• 
galtı, Üsküiar, Kadıköy merkezleri ile her gün saat 
8 den 24 de kadar açtk bulundurulan Aksaray, Ana:lolu• 

hisarı, Bnkırkoy, Beyazıt, Beşiktaş, Fatih, Tophane, 
Haydarpaşa, Kasımpaşa, Kartal, Samaty:ı merkezlerinde 
posta muaıııelesinin kapalı bulnn luğu ?.aman zarf:nda 
adi posta maddeleri de kabul edileceği bilmek üzere 
ilan olunur. "4030" 

1 - VekAlet arkasındaki sahanın hafrı ve tanzimi ile 

şcvlerinio y~pılınası açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hafriyatın keşif bedeli 4128 lira 76 kuruştur. 
3 - Eksiltme 30 temmuz 936 perşembe günü Saat 

15,5 ta Dahiliye Vekaleti binası içinde toplanan satın alma 
Komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 310 liradır. 

5 - İstekliler bu işe ait fenni ~·e mali şartnamelerle 
proje keşif ve fiyat ced\'ellerini görmek ve almak üzere 

her gün vekalet levazım bürosuna miiracaot etmelidirler. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaleti Yapı 

İşleri Uoıuw :llüdürlü{:iinden fenni ehliyet vesikası al· 
mal arı şarttır. Bunun için ihaleden en az 8 gün evvel 
adı geçen Müdürlüğe nıiiracaatları lazımdır. (1650) (3863) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Mektebin Mayıs 937 senesei nihayetine kadar çama• 

şır yıkanıası açık eksiltmeye konulmuştur. Yıkanacak 
çamaşırın mikdarı "125000., parça olup beher parçanın 
yıkama tahmin fiatı üç kıırıı~ ve pey akçesi •281• lira 
"25,, kuruştur. Eksiltmesi 27·7-936 saat •14• le yapıla• 
caktır. İsteklilerin şartnamesini görmek için her gün ve 

ekslitmeye girmek için de belli gün ve saatte mektep da. 

hilindelı:i komisyona ınüracnatları il~n olunur. •3874• 

Yüksek Mühendis Mektebi 

Cinıı 

Beyaz peynir 
Kaş:tr 

Patates 
Soğan 
Yumurta 
Silivri yo

ğurdu 

Şeker 

Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Mık tarı Tahmin Tutan Pey akçesi ihale T. ihale S. 

bedeli 

2600 35 910 
1 1600 50 800 128,25 29-7·936-14 

9000 6,50 585 

1 
7500 5 375 138 • • 14,30 

50000 • 1,75 875 
6500 16,75 1088. 75 82 • • 15 ,, 

8500 27 2295 173 > ~ 15.30 
" 937 senesi mayıs nihayetine kadar yukuda cins ve 

mıktarı yazılı mektep ihtiyaçları aç~k eksiltmeye konul• 

ıııuştur. Eksilmeleri hiularında gösterilen tarih ve saat• 
!erde mektep içindeki komisyonda yapılacaktır. Şartname
lerini görmek isteyenlerin lıergün ve eksiltmeye girmek 
için de belli gün ve saatte komisyona müracaatleri ilin 
olunur. "39680 
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KUMBARA 
ASA 
HASAN 

KOLONYASI 

20 Temmuz 

KOLONYA, LOSYON ve LAVANTALARI 
HASAN 

LAVANTALAR! 

;TARLADIR 
90 d~rece halis 

limon çiçeklerin-

Kadınların va ince 
ruhların yeglna 

melcaidir. 

Hasan markası 
Türkiyede ve Av• 
rupada emsaline 
tesadüf edilemi· 
yecek kadar nefis 
ve mükemmeldir. 

1 - - &.. 

KUMBARA DESTEKTiR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda : 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

Lira mükafat 
veriyor. MUklfatların 10,000 Lirası her sene 
1 Nisan ve 1 Teşrlııievvel tarihlerinde kur'a 
çe~llerek ~erllmektedir. Bu iki keşidenln her 
birınde 5000 lira, fU şekilde tevzi edllmektedir: 

!Jirinciyt7 . 1000 Lira 
ikinciye 250 
lOkişiye lOOyüzerliradanlOOO 
20 ,, 50ellişer ,, 1000 
17 5 ,, lOonar ,, 17 50 
Ceman 207 kişiye SOOO 

1 k i ş e r b i n 1 i r a ı · ı k 1 a r : 
Dlfter beş keşldenin her birinde yalnız 1 
kifiye iki bin lira veriliyor . Bu k etideler 
h.er sene Şubat, Haziran, Temmuz, EylUI ve BI· 
rıncl KAnun aylarının ilk gUnlerl yapılmaktadır. 

--
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. den yapılmış bir 

harikai san'attır. 

Losyonlarının bir 

damlası bir çiçek 

ve cennet behçe

sidir 

HASAN NESRiN 

KOLONYA VE 

LOSYONLARI 

. -
ı • • • • 

\ . 
•• • .. .. 6 

Lale 

Şipr 

Nergis 

Viyolet 
Milflör 

Leylak 

Hasanın yavrusu

dur. Y azdıt ve çok 

sıcakta limon bah-

-

Güller 

Revdor 

Origan -
~§§§§~~~ Yasemin 

-
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Dr. Hayri O mer 
Beyoğlu 

No. 133 

çeler inin bütün 

1 ruh verici koku

lan bir damlasın-

da mündemiçdir. 

Çok ucuz ve ne-Ô ~ 1 e d e n sonra 
Ağacami karşısında 

Tel. 43586 
• ı fistir. 

, Krepdöşin 
Suar dö P.aı:i 

Pompa dur 

Aşk çiçeği 

Dağ çiçekleri 

Bahar çiçekleri 
Hasan deposu: lstanbul, 

Ankara, Beyoğlu 

ADEMİ iKT iDAR BASURA ÇA RE ÇARPINTIYA TERi KOKUYU 

L 
dır. Ameliyatsız memelerı kurutur. birebirdir. BLtLin sinir nöbetlerine, cierhal keser.Vücuda zarar vermez, 

teessürle bayılanlara hayat verir. elbise ve çoraplarınızı çürümekten 1 
Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. kurtarır. Eczanelerde 40 kuruştur. 

Kanı, a~rıyı derhal keser. Bütün 
dünyada tanınmış bir ilaçtır. 

Fabrikanın yeni binasında husus! surette açtığı meşherin bir kere 
görülmesini rica ederiz. Karyolalar ucuz ve sağlamdır. Somyelerimiz 
dünyanın en rahat somyeleri derecesinde olup en hassas kimseleri 
memnun edecek mükemmeliyelledir. 

HAL iL SEZ ER 
K aryola ve madeni eşya fabrikası 

Beyoğlu istiklal Caddesinde Hacopulo Pasajı karşısında 283 No. da 

Yeniaçllan 
I 

Mağazasını ziyaret ediniz. Burada en son moda 

1 
1 

1 SİZİTO YAŞ 
Daha fazla gösterebilir 

Şu renk pudra sizi gen~leştirir 
ve cildinizi güzelleştirir, başka renk 
pudra da, aksine olarak sizi ihti· 

1 

yarlamış gibi gösterir. Teniniz es

mer ise,esmerlere mahsus bir pud
ra ve mesela koyu Raşel renginde 
bir pudra kullanmanız icabettiği 

·- 4 

ç;;,J' gibi teniniz kumral ise,açık ise açık 
Raşel renginde bir pudra kullanma. 
nız lazımdır. Bir pudra intihap et
mek için yüzünüzde altı muhtelif 
rengini tecrübe etmeli ve tesirini 
görmelidir. Burun ve çenenizi sık 
sık pudralamam;,k için cildde sabit Bu pudra, cild üzerinde ne leke 

duran bir pudra kullanmalısınız. Bir bırakır ne de tabaka halinde görü· 

kztu pudra derununa bir kaşık mik· nür. Yalnız bir defa pudral:ınmakla 
darında krem köpüğü il iı ve ederek sekiz saat sabit kalarak şayanı hay· 
pudranızı kuvvetli ve sabit bir şekle ret ve sevimli bir ten yaratır. Renk; 
ifrağ edebilirsiniz. Tokalon pudra• son zamanlarda icad edilen ve hiç 

ÇANTALAR-ELDİVENLER ve ÇORAPLAR ' ın sında en iyi c;ng havalandırılmış bir vakit yanlışlık yapmaya imkan 
1 pudra ile beraber krem köpüğü bırakmayan bir makine ile kontrol.' 

En zengin çeşitlerini pek mutedil fiyatlarla bulacaksınız. matlup mikdarda ve fenni bir SU· edilmiştir. Her sabah 5.000.000 ka• =· rette karıştırılmıştır. dın Tokalon pudrasını kullanır. 
. - --- ---- ~ .... 

Akay işletmesi Direktör ı üğünden: ,--ls.ta·n·b·ul·V·i11·a·ye·t·in.in·m·iı·. s.aa·d·e·si.le·T·ü·r-kM·a·tb·u·a·tın·ın-em.ektarl;•ar.ı -·· 

Paşabalıçe koyunda biri kısmen diğeri tamamen batmış bir Mürettipler Cemiyeti menfaatine deniz gezintisi 
halde bulunan Fenerbahçe ve Yakacık vapurları için en son ya• 1 B "' • • Ad l 
pılan açık artırmada verilen "456" ve "137,, liradan fazlasına o gazıçı ve a ara 
talip zuhur ettiğinden müzayede temmuzun 24 üncü cuma günü 8- 8- 936 Cumartesi günü saat 15 den 24 e kadar 

saat 15,0) e uza• tılmıştır. İsteklilerin yazılı saatten evvel şefler (Şirketi Hayriyenin 67 numaralı vapurile) 
encüme· nine gelmeleri. •4139• Ayni zamanda mürettiplere müzaharet teşkil edecek olan 

lı•---1-------------------• bu gezintiye kitap, mecmua, risalelerin okuyucuları ve bütün münevverlerin iştiraki beklenmektedir. 

Türk Hava Kurumu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

4 . cü Keş ide 11 /Agustos/ 936 dadı r. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
Ayrıca: 15 .000. 12.000. 10 .000 
Liralık ikra miye lerle ( 20.000) 

lira l ık b ir mükafa t vard ır .. . 
1 ... -., ...... , ....................... ... 

Dr .Hafız Cemal 
Dahiliye Mutahassısı 

Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Di vanyoln 

(104) yeni numaralı hususi ka• 

inesinde hastalara , bakar. Salı, 

cuniartesi sabah . (9 1 2 • 12) 

1 
saatleri hakiki fukaraya malı• 

sustur. Herkesin haline göre 

ı muamele oluur. 

Yazlık telefon Kandilli 38 

Beylerbeyi 48 

Devredilecek ihtira beratı 

\ 
"Krom maddesinin curufundan 

ayrılma usulünde ıslahat,, hakkında 
ki ihtıra için alınmış olan 18 ağus· 
tos 1934 tarih ve 1862 numaralı ih• 
tira beratının ihtiva ettiği hukuk bU 
kere başkasına devir ve ferag edile· 
ceği tekli! edilmekte olduğundan bil 
hususta !azla malumat edinmek is· 
tiyenlerin Galatada, Aslan han 5 cİ 
kat 1-4 numaralara müracaat ey• 
lemeleri ilan olunur. 

-------
Sahibi ve Umum! neşriyatı idare 

eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet BENİCE 
Basıldıgı ger: Matbaai Ebüzziga 

• 

s 
b 
nı· 

a 
t 
t 
o 
ti 
o 

d 
a 

d 
r· 

t 
Il 

v 

M 
tı 
r 

y 
b 

•• 
' e 

,· r 


