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itleri telefonu ı 20203 - ÇARŞAMBA - .R6 AÖUSTOS 1936 idare ifleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 Kuru, 

''Türk i, dillerin 
ana kaynağıdır~' 

kurultayda dün güneş-dil 
teorisi anlatıldı 

&ıbalıle11ln e~clmenler toplanaralı Baıka11larını, 
••çtiler o• çalıımaga baılatlılar 

Sigorta rezaleti 
gün geçtikçe d81 

budak sallyor 
Diln yeniden iç kişi 
tevkif •dildi, iki doktor 

daha zan altında 

Ölü gösterilenler 300 Ü 
buluyor, doktor Asaf 

adliyeye teslim oldu 

Kurwbıy'ın dünkü toplantısında bulunan Atatürk teneffüs esnasında Doktor Asaf 

. tetkiklerde bulunurlarken Sigorta aahtekarlıiı tahkikatı devam 
llttı.ı ~ıl Kurultayı dün ıaat 14 de ikinci u-ı çildL Cüniln ilk tezi kurum adına İbrahim etmektedir. Dün de geç vakte kadar Be
bıı::nt~plantısmı yap~ıı, l~rahim ~ecmi ~ecmi ~u·.~ndan .okund.u'. İb~ahinı Necmi· yoilu Emniyet memurluiunda tetkikat ya• 
J' Jc ·· ıl• Ankara Dil, Tanh, Cografya nın tezı Cuneı Dıl teonsıni ızah bakımın· pılmıı, sahtekarlıiın aıaiı yukarı bütün 
"• ultesi tat.IJeeinden Vecihe Kılıç oilu• d~n çok önemliydi, Kurum Genel Sekreteri içyüzü meydana çıkanJmııtır. 
\in tezleri dinlen.mittir. tezinde Güneı • Dil teorisini büyük bir vu· (Deftml 8 inci tayfada) 

latii:klon gene ağzına kadar dolu idi. A· kuf ve derin bir bilai Ue izah etti ve ıözü· 
41r EJ r.ef~atlerinde İsmet İnönü ve Lon· ne ıöyl• b&Jladı: 
-. a. çımız Fethi olduğu halde loca1ında lhndıim .Necminin Tezi 

, ıır bulunuyordu Ulu Önderimiz. Sayın Baıkan, de~er• 
l\.f·Şair ~~ül~ak Hamit, Sağlı~ Bakanı li ark~aılarım:. . . . 
klp ilt, ~ıll~ ~udafaa ~akanı Kazım Öz- Guneı • Dil teonsırun ana hatlan Cü
~ ' Elçılerımızden Fend, Ruşen Eşref, ne§ Dil teorisi Cüneı dünya dilciliğinin 
~kup Kadri 'ile saylavlardan Ali Kılıç, kuruluıundanberi üzerinde kafa yorduğu 
() ~at Abbas, Eski Dahiliye Vekili Cemil, bir büyük ve ana bilmecenin anahtarı o· 
ttı. lliYersite Rektörü CemiJ ve şehrimiz ü- larak ileri sürülmüı olan yüksek bir Türk 
ble~~Y•. askeriyesi ön saflarda idiler. Ecne- buluıudur. Bu bilmeceler kafası içinde bay-

dgınler en önde yer almışlardı. vani (İnıtinct) lerin üstünde idrak ve ıu-
L Saat on dörtte Başkanlık yerini As- ura dayanan duygu ve düııünceler canlan· 
~~kan Afet ve Sekreterlikleri de İsmail dırmağa başlayan insanların bu duygu ve 
~;~ak Mayakon ile İbrahim Necmi Dil- düşüncelerini sesle ifade yolundaki uğraş· 

nın kerimesi Bayan Zerrin işgal ettiler. malarından doğan İlkel ana dili aramak 
•e ~ C.eçen celsenin zabıt hulsası okundu ve bulmaktır. 
~ olunduktan sonra ruznameye ge· (Devamı 7 inci sayfada) -

Zinovyef, Kamenef ve 
arkadaşları dün sabah 

kurşuna dizildiler 
"ahkumlar son dakikalannda çok metin idiler, 

içlerinden biri " Bize atılan kurşunlar cihan · 
ihtilalini ateşliyecektir " dedi 

İdam edilenlerden idam edilenlerden · Mevkuflardan 
l Kamenef Zinovyef Skalirkof 

•~ Kndra, 25 (Hususi) - Zinovyef hüküm tatbik edilmiş, mahkumlar kur
~kk atnenef ile arkadaşlarından 14 Ü .şuna dizilmişlerdir. 
~ 1nda verilen idam kararının tem• MahkO.mlar aon dakikalımnda me. 

& tedolunmuştur. tanet göatermif ve içlerinden bazıları 
Unun üzerin~ bu aabah erkenden (Devamı 7 inci ıayfad~) 

1 

Bir Şam gazetesinin 
garip neşriyah 

Sergideki paviyonumuzun 
Direktörü şehri, borçlarını 

ödemeden terketmiş 1 
Şamda çıkan «Lcs Eches de Syrie» 

gazetesi «Türkiye paviyonu direktö -
rü, Şamda bıraktığı borçlarını ödeme
si için adli yollardan hududa kadar ta
kip edildi.» başlıklı bir yazısında diyor 
ki: 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Almanya en büyük 
askeri devlet oldu 
Fransa alelacele 
tedbir alıyor! 

Fransızlar "Hitlerin 
askerlik müddetini uzat
ması müdafaa sistemimi
zin yenilenmesini icap 

ettiriyor,, diyorlar 
Londra 25 (Hususi) - Alman· 

yanın fi'll asker~k hizmetini bir ıe .. 
neden iki seneye çıkarması bütün 
Avrupada alaka uyandıran en mühim 
mesele oldu. Haber, Alman gazetele• 
ri tarafından halka bildirilmi~ ve e
hemmiyetle karşılanm~ştır. Sonbahar
da terhisleri mukarrer olan askerler 
bir ıene dah .. hizmet edeceklerdir. 

Esasen Alman matbuatı, bir müd· 
dettenberi Sovyet Rusya aleyhinde 
fiddetli neıriyat yapıyordu. Bilhassa, 
Rusyanın 1 1 Ağustosta askerliğe alın· 
ma yaıını deiiıtirmesi. Sovyet Milita· 
rizrrurun tecavüzl bir hareketi sa
yılmakta ve Almanyanın da buna kar
ii tedbir alması tavsiye edilmekteydi. 

(Denmı 3 iindl sayfada) 

lapanga llıtililine Rl/ ltahramanı da karışıyor/ 

Abdlilkerim 
menfasından kaçtı mı ? 

Alman ve lngiliz menbalan "Asilere düşman olan 
Fransa, Rifli Mücahidi vapurla Fasa gönderiyor 

asilerin vaziyeti fena 1,, diyorlar 
Parjı, 25 (Hususi) - Bugünkü 

Matin gazetesi, on sene evvel F aıın 
lspanyol mmtakasında meydana çıkıp 
İspanyollarla mücadele ederek büyük 
zaferler kazandıktan sonra F ransanın 
İspanya ile birleşmesi üzerine mağlup 
olan ve Fransa tarafından Reunion a· 
dasına sürülen Rif kahramanı Abdül -
kerimin bu adadan kaçtığım ve nereye 
gittiğinin bilinemediğini haber vermek· 
tedir. 

Matin gazetesinin verdiği bu haber 
müstemlekat nezareti tarafından tek
zip olunmuş ve Abdülkerimin kaçma• 
dığı bildirilmiştir. 

Buda ba9ka bir rivayet 
Berlin, 25 (Hususi) - Ooyçe Alke

maniye Çaytung gazetesinin verdiği 
malumata göre Rif kahramanı Abdül
kerimin Reunion adasından kaçtığı 
haberi doğru değildir. 

(Devamı 3 üncli .. yfada) Abdülkerim arkadaşlan ile beraber 

Zavallı pehlivanlarımız! 
Dinarlı Mehmet " Y unanistanda haksızlığa uğradım, 
fakat kendi vatanımda ~ma gelenler bunu da geçti. 
Her vesile ile hücuma maruz kalıyorum. Keşki Cim 

Londos ile lstanbulda karşılaşmak istemeseydim."diyo ' 
Pazar günü nihayetlendirilen güre9 [ 

seçmelerinin dedikoduları hala devam 
edip durmaktadır. Bu dedikodular, Om 
Londosla karşılaşmak hakkını binler • 
ce insan önünde kazanan Dınarh Meh· 
medi haklı bir 'teessüre düşürmekte • 
dir. Eylulün altısında Yunanlı cihan 
şampiyoniyle karşılaşması, sureti kat'i
yede tekarrür eden Dinarlı Mehmet: 

- Ben, diyor, Cim Londosla revanf 
güreşimi burada yapmak istemekle bil· 
yük bir gaflete düşmüşüm. Pazar 
günkü güreşten sonra okuduğum gaze
teler beni hayli hayrete düşürdü: 

Ben, aciz, sakat bir insanı altına al
mı~ fırsatcu bir insan gibi gösteriliyo
rum. Evvela Kara Aliyi gürefmeğ~ 
ben zorlamadım. Sonra o günkü güreşi 
o kabul ettiği halde ben bıraksaydım, 

(Devamı 2 inci sayfada) 

Gazeteıenmızın haksız tenkitlerinden 
mtıteesir olan ve teess1lrlln0. bize 
anlatan bir başka pehlivan : Cemal 

• 
lzmire ziyaretci akını 

şimdiden başladı 
Panayır münasebetile bütün nakil vasıtalannda 

tenzilatlı tarife mevkii tatbike kondu 

Panayır sahasında faaliyet (Yazısı 6 net sayfadadır) 
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Hergün ' Resimli Makale a El ü$tünde tu!:ıılan in$anlar a Sözün Kısa~ı --Sesli ve sessiz 

Türkiye 

ı---- Ekrem u,akhgll -

B ir gün yabancı bir memleketin 

bir otel salonunda Son Posta • 

insanlar, büyük meziyet sahibi olan, 1 
yahut büyük bir .• yakat gösteren veya 
büyük bir hadisede kahraman olan ı 
hemcinslerine karşı duydukları hay -
ranlığı, adamına ve derecesine göre 
türlü türlü şekillerde izhar ederler. 

Kimini alkışlamakla beğendiklerini 
ve takdir ettiklerini gösterirler, kimini 
alkışlamakla da iktifa etmezler ve his-

nın dört gün geçikerek gelen nüshası- lerini daha canlı bir surett ifade etmiş 
nı haklı bir sabırsızlıkla tetkik ediyor- olmak için el üzerinde taşırlar. 
dum. Türkçe tek kelime bilmiyen ya- B · Ik l u çeşıt a ış arı, iltifatlan kazan -
banci bir dost, bu gazeteye alaka gös- mak için hakikaten büyük, hakikaten 
tererek sordu: 1 meziyet i adam olmak şart değildir. 

- ilk sayfasının serlevhalarını ba - t l 
ınsan arın muhayyilesinde derin bir 

na tercüme eder misiniz? b k 
iz ıra an her hangi hareket. bu çe~id 

O zaman Yunanistanda bir ihtilal, tezahürleri temin edebilir. 
Fransada bir buhran, galiba japonya- Mesela insanları giJldüren, güldürdü
da dn askeri bir isyan çıkmıştı ve Son ğü için umumun ho\luna giden bir ko
Poata'nın ilk sayfası da bütün bu ha- mik dahi, hazan bu çeşit iltifatlara nail 
diselerin tafsilatı ile doluydu. olur. 

Yabancı dostum başlıkların tercü • Çünkü bu çeşit tezahürlerde hakim 
me1erini dinledikten sonra: 1 o an amil, mevzuu bahsolan kahra • 

- Memleketinizin fazla canlı, fazla h 
manın, alka verdiği coşkunluktur. 

kanlı, gerçekten faal bir memleket ol- Bunu bir san "atkar da, bir sporcu da, 
duğunu iddia edemezsiniz, eğer bu, bir ilim adamı da, bir mütefekkir de sek ilim adamlarını. en büyük müte
böyle olmasaydı, gazeteniz ilk sayfa. temin eder. fekkirleri takdir edemediğini söylemek 
sanda kendinize ait bir meseleye de yer Yalnız bunlardan her birinin hal • yanlıştır. Çünkü halk, yeryüzünde 
ayınrdı, dedi. k · • 

d ın zihninde yer etmesi ve mevki ka- beş, on kişinin anladığı izafiyet naza • O vakit anladım ki, onun için e 
zanması farttır. riyesinin sahibi olan büyük riyaziyeci-

bulunduğu memleketin sönük veya 

Yazı Çok !Jldağu için 

Bagün Konamadı 

Zavallı 
Pehlivanlarımız/ 

(8aftaralı 1 inci \aylada) 
korktuğuma hükmolunacaktı. O tali 
dirde aleyhtarlarım: 

- Gördün mü? diyeceklerdi. Ka 
Ali sakat halinde bile korkuttu onu! 
Daha sonra güreşte ben onun saka 
koluna elimi bile aürmtdim. Bu yüz 
den bir çok oyunlarım yarım kaldı. 

Ve nihayet. bir p~hlivanın serbe• 
güreşte sakatlanarak mağlup sayılma 
ıından tabii hiç bir şey yoktur. 

Çünkü bu güreşte hasmı sakatla • 
yarak yenmek de vnrdır. Pehlivanlarırı 
birbirlerinin bacaklarını, kollarını kır• 

kitabından milyonlarca nüsha alarak mıya çalışmaları dn bundandır. Bu iti• 
başının üzerinde taşımış ve kadirşinas- barla, Kara Alinin kolunu farzı muh~I 
lığını göstermiştir. olarak ben kırasydım bile galip sayılışı• 

mı tabii bulmak lazımdı. Hüner, sevilecek, takdir edilecek. 
saygı ile karşılanacak bir eser. bir me-: 
ziyet sahibi olmaktır. 

Halbuki ,bütün bunlara rağmen lıet"' 
kes aleyhimde. parlak, ölü ve yahut diri olduğunu an- Halkın anlamadığını, yahut en yük- yi de takdir etmiş ve hiç anlamadığı 

Jamak için elinde şaşmaz bir ölçüsü 'J~=~::=:~;;~==~~~~~~~~~~=~~~~~~~~;;:~~~~~======:::::=:~)~ Düşünün ki ben, Atinada yaband 
vardı. Gazetelerin ilk sayfasına bakar, 1 D A' bir ringle zorla mağlup ettirildim. ve 
hükmünü ona göre verirdi. 1. burada bunu nacısını çıkarmak iste' 

11-- , dim. Benim kan:mdan olanların der ' 
Son ayın koleksiyonunu kanştınr - F r:-a_n_s_n._.~h:""'ü:':'. k":'~ü~-m-e-t~i~---~ .. --_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ --~--_ -_-_ -_ -:_-:::_-_-_ -.=.-~K~ı-_ l ... i_s..;e;,;l;..e_1.;d;;e;;;;ç;..a....;n;;._=---' dime yahancı kalmıyacaklarımı umu ' 

ken, bir kaç sene evvel yapmış oldu - Kadın. Zarın sigara LJERG·u·N BiR FIKRA v . .l'c yordum. 
g·um bu muhavereyi gayri ihtiyari ola- n 1. erıne gramo,on 

T 1 • • h .. •• '-' Uğratıldığım haksızlığı isbata çab• 
rak hatırladım: Son aylarda gazetele - .ıçmeıerını OŞ gormuyor nullanılıgor 

F şırken, Atinada duyduğum acıyı unut' 
rimizi evvela Bog·azlar konferansının mnsada ger- Sadinin kulak arı . Londrada çı -

· h h ~ turacak kadar samimi bir teşvik bek • 
müzakereleri işgal etti. Bunun arka • f d er angi bir Meıhur Gülüa:an tftiri Şeyh Sadi- ~ -::::::+-~ ~ kan Star mecmu- liyordum. 
sında gayri askeri mıntakalara ordu - a ın sokakta ci- nin kulakian biraz uzundu. Muanzla- .--,,- ~~~ ası yazıyor: 
muzun girmesi geldi. Onun heyecanı gara içerken gö • rı ara u.ra fırsat buldukça kendisile a· /7' İford'da yeni Fakat ne gezer';' Burada ne söyle: 
bitmeden Trakyada yapılan manevra- rülse, ~olis gidip lay ederlerdi. • bir kilise vücu • dimse tenkit edildi. Ne yaptımsa, baıl 
lar ~]adı. O vaki.tten beri de kırk gün de kendisine bir Bir gün ıene bir mecliste Sadinin da getiri1miftir. gazetecilere nedense beğendiremiyo : 
kırk gece fenlikleri, İzmir sergısının ihtarda bulun .. muarızlarından biri ima ile pire takıl- Bu kilise dünya • rum. Ve ortada hiç bir sebep yokkett 
hazırlıkları, dil kurultayının müzake • _ nın en asri kili _ ı e, ana ucum ıçın a ane er ı maz ~mma, ~~ . • ~1~.1~·~,~', mak istedi: b"J b h"' · · b h ) "cat 

l . kd"W . . k' k d" na rao-men u • ~ - İmanlar yarııdılı§larma ıöre ma· "d . z· ettı"ler re en ye ıgerını ta ıp etme te ır. 0 ~ sesı rı. ıra çan · . 
B. k l l k.umet k. adınlar.ın. ~~ na tqırlar. Mesela uzun kulaklı olan· ır aç gün önce gazete er gürü tü lann kil b yerine gramofon Bir yabancı memlekette bile, bu d~ cıgara ıçmelerını " ~J sa ve oı bir kafa taııdıklarını 

ile mücadele teşebbüslerinin mütem - ·· 1--1 ded" ile Hıristiyanları rece yabancı tutulmazdım. Bu itıbar ~ 
ho~ görmüyor - soy ener, ı. 

mimi addedilebilecek bir karardan bah- Y ş b SAd• b · · d v d d w ibadete çağırmak- la. eg· er korkup ta kartıgv ıma hükmolull" 
muş. Bunu nereden mi anladık, bakın ey a 1 u tanzm ognı an og- tadır . :r 

settiler. Bütün son vapurlarda yüksek naya kendisine yapıldığını anladı, mu- masmdan çekinmeseydim, Cim Lon • 
sesle farkı söylemenin, halkı iz"aç et- size söyleyivereyim: Elimize geçen, anzına döndü: Kilisenin idareci1eri yaptıkları in • dosla revanş güreşini bir başka şehir 
menin önüne geçileceğini haber verdi- lerde, Fransız hükumetinin bir güm • - Valcıa kulaklanmm bir adam i- kılaptan fevkalade memnundurlar • de yapmayı tercih ederdim! 
ler. rük tamimi geçti. Bu tamimde tütün- çin uzun olduğunu ben de itiraf ede- Pul merakı rUzUnden ••fll Çünkü oradaki aleyhtarlarını rnll ' 

Ben bu fıkrayı okurken gene bir Av- den ve cigaradan bahsedildiği zaman, rim, fakat senin kulalilann da bir e· olan adam hakkak buradakilerden az olurdu) 
rupa seyahatinde dinlediğim bir hika • yalnız erkeklerin memlekete yirmişer ıek için pek kısadırf dedi. B 

cİgaxa sokabileceklerini kaydetmekte ıt -• azı insanların pul toplamak mera-yeyi hatırladım. k k d f 1 ld - h k ve kadınlardan bahsetmemektedir. K k / ının ne a ar aza o ugunu er es ~ 
Bir göl kenarında vapur bekliyor • O d - ocasız a mıga bilir, fakat bunların içinde bazıları en- Pazar günkü güreşte yan hakemlis·• 

dum. Beklerken de birlikte dolaştığı - zerin e yirmi tane cigara yaka • 1'1 hk"' ]ıO "/ d b" ı ve Mülayim • Kara Ali miisabakasırı' 
lanan bir kadın irin zabıt varakası tut- ır6a um mı gon er ır pu u ele geçirmek için çılgınca . 

mız arkadaşımın söylediklerini dinli • ~ • f d ı G N da orta hakemliği yapan Cemal pehli' 
mak istemeyen bir gümrük memuru, Kadın varmış mesaı sar e er er. eçen gün evyor-

yordum. O. bizim Boğaziçi ve Ada va· kun en ileri giden tüccarlarından biri- van da Dinarlıdt!n az hırslı değil. O da: 
la.r d la .. ··ı ··ı d cigaraları kadından almış ve orada ci- ş d E f Ş f -pur ın a yapı n guru tu er en avaz Elimize geçen bir istatistikte dün - nin gösterdiği çılgınlık nümunesi bü _ - u, iyor. · şre e iğin çiğne , 

ı k 1 d "k"' · gara içmeyen bir erkeğe vererek: <(Hu- d d ki • _ı; 
avaz aöy enen tar ı ar an şı ayetçı ya yüzündeki bir çok memleket1erde tün dünyada emsaline tesadüf edil • iği (( anışı ı güreşler» sakızı ka~ 
d dudu geçinciye kadar bunları muhafa- d d k 

i i: kadınların erkeklerden fazla oldukla- memiş derecede gariptir. ta ı ver i artı . 
V b. b" d ha za ediniz ve sonra bayana verirsiniz» A "k d d kl 1 I• 

- apura ınen, ıraz a şını rını öğrendik. Mesela Rusyada yüz er· Pul tophyan ticarethane1erden bi • merı a a amşı · ı güreş er yapı 
dinlemek, biraz da sessizlik içinde ken- demiş. ke·e mukabı"l J '>8 kadın v F · · t ı d'- · ·1· d d"" dıgı-nı duymu;ı_, ve galiba hir serbe!( Bedava geçinmenin rolu g " arını~. ran· rısı gaze e ere ver ıgı ı an a c< unya _ T :r 
dı.sı"nı· unutmaL ı"ster, diyordu. d A · 'k d b · b ·· d b k l k 11 k · gur·· e~ seyretmedı" g-,· ı"çı"n yag-lı gu""rectO .. Bir Fransız muharriri. anlatıyor: sa a ve merı a a u nıs et yuz e nın en üyü pu o e sı.)tQnunun» Y • "' * «Her sabah kahvaltımı yaptığım yüz ona kadar in~yormuş. satılmakta olduğunu ve bunlar arasın- görmediği oyunlara rastlAyınca he ' 

Bckledigv imiz vapur geldi. Bindik B k · 1 1 k e dükkana bir adam gelir, o da benim gi- unun a sı ya nız üç mem e ette da dünyanın en meşhur pullarından m n: 
ve sahilden ayrılır ayrılmaz, bir orkest· 1 d R K ~()() O Bu ·· d !il kl d ı d " · 1·e' bi kahvaltısını yapar, fevkalade hür - mevcutmuş, on ar a omanya, a- ~) , 00 dolar kıymetindeki Sen Mu- - gureş anı.,.ı ı ır ıyıp ,.. 
ra ve bir caarkı sesi ile karşılaştık. Bi- d A l · · k ı d b ı d sıyor "' met görür ve giderken de dükkan sa - na a, ve vustura ya ım.ış. ri pu unun a u un uğunu bildir - · 
zimle birlikte üç beş san'atkar vapura y k .. · ·· · d b' ·ı · · Kara Ali Miilayinıle güreşt i : Kat• hibine para yerine kıymetli sigaralar- e urremız uzerın e ır mı yar er- mıştır. 'C 
binmiı:ılerdi, derhal aletlerine yapışmıı:ı- k v k b" ·ı · ·1 Alinin bilegy i 1ncindi. Bu münekkJ 

T T dan bir tane verir. ege arşı ır rnı.Y.ar yetmış mı yon Klark Stuart isminde olan bu büyük 
lardı. halk da. yeni çıkmış bir halk şar- k d l d be S '"'i hükmünü değiştirmedi. 
kısiyle hep birlikte onlara refakat edi- Bu şekilde muamele devam ettikçe ·aDın vakrmk~şb. .. .. k ki l 1 tüccar sene er en r: en ıv urik pulu- Maksos Dı"narlıya yenı"ld.·, ı"kı" di~ 

ben de bu adamın kim olduğunu merak eme 1 utun er e er ev ense.er nu elde etmeği düşünmekte olduğun -
yordu. ettim, nihayet bir gu""n kendisini bana yine 70 milyon kadın açıkta kalacak • dan hemen ilan sahibine müracaat ede- kırıldı. Bu üstat gene Nuh dedi, peY• 

Ben arkadaşımın yüzüne baktım, o M"" h" kk b d d" takdim etti: mış.... ut ış ra am. rek ;'>()0,000 doları verip bu pulu al - gam er eme '· 
.füşünceye daldı. k k k Kara Ali - Dinariı güreı:ıinde l{t1r' lıııl - Ben dedi, Fransa gazetesi başmu- - ···-·· ---·- --- ma istemiş, fa at olleksiyon sahibi T 

T d d k il k bo ı Alinin kolu kırıldı. Bay Ec:ref dost\J ' 
Bize uyuşuk, cansız, sessiz bir Tür

kiye değil, şimdi gördüğümüz, görme
ye alıştığımız gibi canlı, kanlı, faal 
kendisinden bahsedilir bir Türkiye la
zımdır, ve gürültü ile mücadele teşeb
büslerinin tedbirleri de neş'eye değil, 
halkı hakikaten iz"aç eden sarhoş nvn
zelerine karşı alınmalıdır. 

lıarririyim. vetiye gön ermeği unuttunuz iye çı· o e siyonun zu masına imkan ol- T 

Ben böyle bir isim duymadığım için kıı11yorum, onlar özür diliyorlar, ve madığı cevabını vermiştir. muz hala ayni t:ak?zı şapırdatıyor. 
şaşkın şaşkın bakarken: azizim böylece bütün b.ir sene yemek- Bunun üzerine alıcı Sen Murik pu- Bu gidişle, güreşçiler ringten kefe' 

- Evet, dedi, geçinmenin yolunu lerim çıkıyor. lunu elde etmek için bütün ticaretha • ne sarılıp tabuta sokularak indirilselet 
buldum. Fransa gezetesi diye senede Gazeteme gönderilen kitapları satı- nesini satarak kolleksiyonu almış, ve gene: 
bir defa bir gazete çıkarıyorum. Vazi- yorum, bununla yol paralarım ve harç- kendisi de işsiz güçsüz sokaklarda sü- - Danışıklı ölüm bul diyecek. 
fem her gün gazeteleri takip etmektir. lığım çıkıyor, bazı müesselerden de i- rünmeğe başlamşıtır. Vaktiy.le Top mecmuasında, !(at: 
Orada bir ziyaret ilanı görünce derhal lan ücretine mahsuben. sigara ve giye- Sen Murik pulunun bir kopyesini Alinin mutlaka Cim Londosla karşı 
telefona sarılıyorum: cek tedarik ediyorum, ve işte böylece bizim para ile 125 bin liraya lngiliz laştırılmasını istediğini haftlarca 'f'' 

- Nasıl oldu da bizim gazeteye da- sizden daha ferah yaşıyorum. » kralı satın almıştı. zan bu münekkit, bugün : ~ 
Beklrler diyarı - Bizde Cim Londosu yenece 

Bu serlevhayı okuyunca aklınız A-r • • ı· s T E R . 1 pehlivan yoktur! diyor. • 
merikaya. Avustralyaya, Haiti adala- 1 s TER 1 NAN 1 NAN M A ! Bizce, bütün bunların sebebi c~ 
rma gitmesin, bu diyar Avrupanın gö- w lum. Eşref Şefik, o tarihlerde \ı.ı 
b w• d d" V . . d B l "k d H Belediye narh komisyonu mutat toplantısını yap'1ı ve bug- da on para indirilmesi karıınnı bildiren haberin bqına ekmek Londosu buraya getirtmek ve onull 'f ı; 
egın e ır. e ısmı e e çı a ır.. ay· ucuzladı serJevhıuını koymuı. Biz bwm görünce yazı aceleye ~ 

ret mi ettiniz? .. Evet maalesef böyle- day fiatlannın biraz düflllÜf olmasına baknrnk birinci nevi . . . . . . pacağı güreşleri kendi organize etrı1 • 
gelmiJ olncak dedik. Zmı ekmek fiahrun kıloda on para ın • . . d . d"k . h" dd t' ast' 

dir. Belçikada erkeklerin yüzde 47 si ekmek fıahnı on p81'8 indirmeye karar verdi, kendisine halk dirilmesi ile ucuzlamıı sayılnbil-egınw • e biz pek · ıstıyor u. şım t ı ısyanı, ı e 1• i .... manmıyoruz; et 
bekardır ve bu nisbet gençler amsında namına tcıekkür etmeliyiz. Yalnız bir meılekdaş ekmeğin kilo- ey okuyucu sen de: 1 biyeli ise, bu güreşleri organize .eJ 
g ittikçe artmaktadır. 1 S TER 1 NAN 1 STER j AN M A l mekte belediyenin kendisinden e~ 

Belç"kada bu mesele etrafında hoklı davranmasındandır!. !.,. 
' · d" ,•f>J · Selı"m Te"'f~ o.; :;-n ışe uyanmıştır. • 



Almanya 
En büyük askeri 
Devlet oldu 8 Romanyada · tethişçiler 

tekrar faaliyete geçtiler 
Yunanistan 

işçiler meselesi 
Beynelmilel sendikalar 
federasyonu Yunan hü
kumetini protesto etti 

(Battarafı 1 inci sayfada) 
Verilen ve derhal tatbiluna bqla- Yumuşayan siyaset havası 

nılan karar Almanyanın Ruayaya kar· gene sertleşmeye bacJadı 
ıı aldıiı mukabil tedbir addolunuyor, Y 

'tethişçiler çiftçi partisi liderini de öldürmek istediler. 
ve Almanyanın dahilde komünizmle ı• spanyada çıkan isyan, bir ara, bütün 
uğrapcağını, icabında, hariçte de ay- Avrupayı iki k11ma ayıracak kadar ıü· 

Beş kişi tevkif edildi 
ni tekilde me11ul olacaiını anlatıyor. mullü bir ehemmiyet aldı. Çünkü bu iki· 

Paria, Almanyanın kararını son de- lik Madriddeki meıru hükGmete karp 
b.,ı_ 

25 
Atı'na, 25 (AA ) A · · rece ciddi telakki etmektedir. Batve· sempatı· beslı'yenlerle bu hükumetin mttiıvı• 

0 uatref (AA ) H · ·ı s 1___ da "ld.. 1 d · · - tına aıansı •· tııu. : • · · - avas aıan • ı e teaaK;oyu o urmÜf er ir. '-'1, Han'cı
0

ye ve Müdafaa nazırı, erk4
• d ~ bildiriyor: ıw • istikameti beyenmiyerek isyan e en kuv• 

~.... D" b 'ili ' f • fı k Be 1 ·ı l nıharbiye reisleri ilk fırsatta toplana• ti · 'd ı · · h .. ı · 

~-i cenah müntehası teAkilitından un za ıta, mı çı tçı, r ası umu- yne mı e sendikalar federasyo • rak tedbı'r alacaklardır. ve enn ı ea ını oş goren enn ayrı ayn 
T " kr · M d 'I k 1 kr iki zümre halinde taazzuv etmelerinden 

" ~ «Demir Muhafızlar•ı tethişçi ha- mı se eterı 8 gearo 1 e mez ur fır • nu gene ae eteri \\' alter Schevenels, Resmi ve salahiyetli bir ıahaiyet doğdu. Asi kuvvetler, muhafazakar hıria-
t 

1
t...J. tlerine, suikastlarına devam etmek- tal reisi Lu~uyubeöldürhmek tehdidinde Elen başbakanına afağıdaki telgrafı «Mukabil tedbir almak zarureti ile tiyanlığı ve markaizme karıı faal bir ıe • 

• -.....rler. u unmUf 0 an f tet itçiyi tevkif et- göndermittir. kaTflla'1J>'oruz» demiıtir. Eski Harbi- kilde mücadele kabiliyetini haiz addolu • 
"ı liatırlardadır ki bu teşkilata men • miştir. «İtçi teşkilatlarını Milletler Cemiyeti ye nazırı M. Fahri Entransijan gazete-
td~. olan bir takım talebe, 1 !};~3 sene- Madgearo, kral Karola bir telgraf ile beynelmbeilel İf bürosu nezdinde sine yazdığı bir yazıda ıu aözleri aöy-

ıı:;ıe Ducayı öldürmüşlerdi. Bunlar, çekerek, sol cenah partilerinde tiddet- temsil eden ynelmilel sendikalar fe- lüyor: 
:""lll 1 d derasyonu, sendika hürriyetlerinin ge· «Almanyanın verdiği karar Fran· 
ı. Reçen er e muhalif bir teşekkü - li bir aksülamel uyandırmıt olan bu "Qı ri alınmasından işçi hukukunun çigv • •anın bütün müdafaa aiatemini yeni· 

cnaup olan meb'uslardan Stoigesco tethiş hareketlerini protesto etmİAtir. 
• T nenmesinden, sendikalist şeflerin ve den kurmasını icap ettirmektedir. 

1 h 1 1 R 
işçilerin tevkif edilmesinden ve işçi te- Fransa. Almanyanın 36 fırkalık kuv· 

Spanya le tı• aA ı·ne ı·f şekkülleri emvalinin müsadere olun • vetine göre müdafaasını tanzim etmit-

d l 
ti. Son kararname Üzerine Almanyada 

masından o ayı protesto eder.» 

k 
vaziyet değiıtiğinden Fransanın buna 

ahramanı da karışıyor! 
Bu telgrafa cevap veren iş müsteşar- göre vaziyet alması icap ediyor.» 

rı Dimitratos, Walter Schevenelse aşa· Bu mütalealar, Almanya tarafın-
ğıdaki telgrafı göndermiştir : dan verilen ve hazari kuvvetini bir 

(Ba,tarafı 1 inci sayfada) hını bombardıman ettiklerini ve ka • «Almış olduğunuz haberlerin asıl • sayıya göre bir milyona, bir sayıya 
~Abdülkerim bir Fransız vapuruna rargahı berhava etmeğe muvaffak ol- sız olduğunu bildiririz. Hiç bir hürriyet göre ( 1,200,000 ) e çıkaran kararın. , 
tt ll~iş ve Fasa müteveccihen hareket duklarını söylüyorlarsa da hükumet geri alınmamış, hiç bir mal müsadere Avrupa müdafaasında mühim tehav-
llı ~ştir. Mumaileyhin Fasa avdet et· bombardımanı ikrar ediyor. Fakat edilmemiş ve. hiç bir teşkilat kaldırıl - vüllere sebep olacağını gösteriyor. Bu 

f c tc olduğu anlaşılıyor. tayyare karargahının ehemmiyetli bir mamıştır. karar Almanyayı Avrupanın en kuv-
f_ -.!ı• b 1 ·· J · d'k J b' 1- · · · k vetli askeri devleti yapmııtır. 

• uıguız mem a arına gore zarara uğramadığını haber veriyor. şçı sen ı a ar ır gının gayrı a· 

nan f apzmi temsil ettikleri için f afiat mem• 
leketlerde tabii dostane bir alaka uyan .. 
dırdılar. Buna mukabil, sosyalist ve ko • 
münist unsurların müzahareti ile ayakta 
duran Madrid hükumeti de, eosyaliat ve 
komünist devletleri alakadar etti. Böyle • 
ce, iki zıt alem, bir anda, yekdiierine kar .. 
fi ayaklanır bir hal aldı. 

Fakat bu ayaklanmanın, belki de yersiz 
bir harbe dayanacağını anlayan taraflar, 
makul bir muhakeme ile İepanyanın bir i9 
davası sayılmak icap eden son hadiseler 
karııaında müphit vaziyetinden ileri geç· 
memekte mutabık kaldılar. Bu tarzı hare
ketin ifade ettiği mana, İspanya vukuatı • 
na karşı umumi bir bitaraflık ili.na demek· 
ti. Bu karar, gerilen vaziyeti bir parça yu· 
muşattı. Büyük ideolojik menfaatlerin 
merkezi sayılan bu mücadele sahnesine 
müteveccih dikkat ve alaka ortadan kalk· lond 25 (H ~) N • .. .. 'il · el 1 ·k· Diğer taraftan Alm&lnyanın Nazi • C~o . kra, ususı - ews Asiler lrun'u bugün de bomhard1 • nunı mumessı erı arasın ah yanız ı ı ,, n 1 k k f b l k partisi kongresı' eylu"'lu'"n ı'kincı' hafta- mamakla berab k. h•d ahı'yetı·ru· 

J ıc e gazetesi Fas kahramanı Ah t · l f k t h i"inin tev i i, ir iğin kasasında va i er, es 
1 

a m !i\i}Jt . • man e mış er, a a şe re zarar vere- T sında toplanacak ve her ıeyden fazla kaybetti. Derken, yeni bir hadise, güçlükle 
"' erunin Fasa dönmek üzere Reu - memı'Atı'r. yolsuzlulardan dolayı icabetmistir. So a.ııo T vyet Rusya ve komünizm meselesi-
t n adasından hareketini kaydettik • Saragossada muhasara hattını yar - • le meşgul olacaktır. 
.~n •onra Abdülkerimin Fasa dönme· mağa te,ebbüs eden asiler hezimete Bir /talgan Arada Rayiştag'ın da Nuremberı-
~dcn ve ispanya mıntakasına girme- uğramışlar, hükumet kuvvetleri bun- de toplanmağa davet edilmesi de bek-
t de sonra son isyanı çıkaran general fardan dört top, mühimmat ve bir çok Kruvazöründe leniyor. Rayiıtağa takdim oluna-
~llnko~un tutunmasına imkan kal • esir almıttır. l cak kanunlann en mühimi Alman 
~~agını, ve Franko' ile. birlikte Hükumet tayyareleri Oviedo ve n/ i/ak gençliğini devlet hesabına organize et-
11.yl et eden Fa~ı askerlerın derhal Majorkayı bombardıman etmiştir. mek ve İtalyada olduğu gibi gençleri 
-il aca)darı k d t kt d ' C h Az G d Londra, 25 (A.A.) - Röyter aı'ansı muayyen bir yaıtan itibaren aekerce 

nı ay e me e ır • üm ur reisi ana, ua rama cep-
ı..n Cebelüttarıktan haber alıyor: yetiştirmeğe ait olacaktır. Halihazırda 

l yada vaziyet besini teftişe gitmif ve fevkalade te - Resmi bir membadan öğrenildiğine ordunun yanında kuvvetli bir yarı as-
dtıı ondra, 25 (Hususi) - ispanya • zahürlerle karşılanmı~tır. göre Gorizia adındaki İtalyan kruva - keri teşkilat vardır ki bunlar Nazi 
tici gelen haberlere söre yakında Mad· Son dakika zörü, bat tarafındaki benzin deposun- partisinin 200 bin kiıilik motörlü kı-
~ etrafında tiddetli muharebeler bek· Londra, 26 (Hususi) - ispanya • da vukua gelen infilik yüzünden ha- taatı. 40,000 kitilik muhafız kuvvet· 
11 lnelttedri nın timal cephesinde Guadramada leri ve 800,000 kişilik hücum kıtaab· l'\lil · G ' sara uğraınıttır. d 
~le~n uadrama cephesine Fasla as- tiddetli muharebeler batlamıftır. Gorizia, kendi vesaiti ile Ce"'-lütta- ır. 
ı erı aö d "' l ki l f lr.' "' · · d 1 B .r- Alman .gazeteleri Alman gençleri-
q,. • n ermego ça ıttı arı an atı· ı ası tayyaresı ÜfÜrÜ müttür. u rıgv a dogv ru yola çıkmıt olup balyaya ıor nin kafi derecede organize edilmedik-

l\1:..ı sabah burada büyük taarruzun bat- gitmeden evvel orada muvakkat bir ta· }erinden tikayet yolunda yazılar 0 ..._ 

~ lllQrid hükumeti de yakında kat't ladığı haber veriliyor ve taarruza Fas- mir görecektir. retmektedirler. -..-
.11 .. eketlerin vuku bulmak üzere dl • lı askerlerin el bombalan, tanklar ve Amirallık dairesi romorkörleri, ica- --------------
tnu haber veriyor. mitralyözlerle ittirak ettikleri bildi- bında yardımda bulunmak üzere Gori- Rumlar 

iler, Madriddeki tayyare karargi· riliyor. ziaya mülaki olmak için yola çıkmıt • 

il. I lardır On iki adayı 

temin olunan bu yumuşaklığı, eski sert ha· 
line iade etti. Çünkü: ispanyaya k.arıı bi • 
taraf kalmayı taahhüt eden devletler, bu 
taahhütlerini uzun zaman muhafaza ede
mediler. Devletlerin birbirlerine k.ılrfı ka
bul ettikleri bitara flık esası, her hangi bir 
ıurette, iki taraftan birine fili yardımda 
bulunmamaktı. Bu arada silah yollama • 
mak ta kabul edilen tarafsızlık esasların • 
dan birini teıkil ediyordu. Halbuki, son 
zamanda. bazı memleketlerde, ikiye aY • 
nlıp birbirine karıı dikilmiı olan lapan • 
yollara yardım etmek makaadile gönüllü 
toplanmıya baılandı. Bu ise. berveçlıi pe

tin kabul edilmiı olan bitaraflığın «B• ai
ne dahi riayet etmemekti. Bundan ötürü • 
dür ki bir ara yumuıaklaıan arsıulusal si
yaset havasında, yeni baıtan bir aoiuk.luk 
ve aertliktir baıladı. Bu halin neye mün· 
cer olacağını ve hadieatın hangi istikamet· 
te inkiıaf edeceğini kat'iyetle tahmin et• 
mele çok güç olmakla beraber Avrupanın 
yeni bir gerginliğe gittiğine ıüphe yoktur. 
Tevali eden bu gerginliklerin sonu neye 
varır~ Orasını da Allah bilir. 

Selim Rqıp ır Şamgazetesi- ıngiltere Kralı Ro~a. 25 <A.A.> - (ıcorizia)) a- 'T'erkedı·yor'ar fa• • • • · dındakı İtalyan kruvazöründe bir infi- ~ ~ Lj 
111 garıp neşrıyatı Atın ada lak olmuftUr. insanca zayiat yoktur. Atina, 25 (Hususi) - On iki ada ., 

(Ba,tarafı t inci aavfada) A 
25 

(H 1 Gemi Cebelüttarık limanına kadar gi· R~mlarının Yunaniatana hicretleri son lF'.l areşal 
~ ' ~ tina, ususi) - ngiltere d b'l · · 

~tt· alumdur ki, Türkiye Cumhuri- kralı bugün Elevsino isarıatikaaını e ı mıştır. günlerde fazlalaşmıttır. Çakmak Tokatta 
'°rıı lergide bir paviyon ve bundan gezdikten sonra F alere gelecektir. Kra- M k d h I Bu adalardaki Rumlara karşı İtalyan 
tl ~ ~a birinciden daha liıks bir ikin· lın Atinada üç gün kalarak eski eser· OS ova a ava manevra arı memurlarının gösterdikleri emniyetsiz- Tokat, 25 (Hususi) - Genel Kur· 
kl'\i~ıYon yaptırmıştı. Bu paviyon leri tetkik edeceği tahmin edilmekte • V8 tayyare şenlikleri yaplldı lik ve alınan fiddetli tedbirler müha • may başkanı Mareşal Fevzi Çakmak 
h.~· ınaaraflarla meydana gelmişti. d' Moskova, 25 (A.A.) - Dün Mos- ceret cereyanını arttırmaktadır. He • maiyetile birlikte Turhaladan -hrimi-
~ ~f ır. b R T-'l a ınemleketimize ihracat yapan Kralın rakip olduğu yata refakat et· kovanın T ouchkinos tayyare ala • men ütün umlar bir an evvel ada- ze gelmitler ve tezahüratla kartılan • 
~el~~a~ı için yeni bir mahreç ara • mekte bu~unan Folgoyior torpidosu- nında Sovyet hükumeti ve par· ları terketmek için muhtelif çarelere mıtlardır. Misafirler Halkevinde ko • 
!'ti 

1 
.. urkıye masrafa bakmadan her nun kumandanı deniz banyosu yapar• ti idarecileri de hazır bulundu • bat vurmaktadırlar. naklamışlardır. Yarın şehrimizden ha-

~ ultı yapmıttı. Bu, ekseri zaman· ken torpidonun zincirlerine takılarak ğu halde, yüz bin kişili bir ka • reket edeceklerdir. 
~ hükumetinin paviyonundan vahim surette yaralanmıştır. Kuman • labalık önünde büyük tayyare bayra· Bir Yunan vapuru battı ---------
~ Yerlerde geçiren paviyon direk- dan tedavi için Patras hastanesine ya- mı fenlikleri yapılmıştır . Atina, 25 (Hususi) - Antonioa lngiltere - Mısır muahedesi 
~n fikri olmasa gerekti.» tırılmıştır. Bu şenlikler esnasında sivil, spor ve Lemos adındaki Yunan vapurunun in- bugün imza ediliyor 

' ete bundan sonra borç hikaye • hücum ve bombardıman tayyareleri giltere sahillerinde Kayit ismindeki ln-
~·~iyor ve diyor ki : mgiliz Bahriye Nazırı Samuel teşhir edilmif, pilotlar akroba.tik UÇUŞ• giliz torpido muhribinin üzerine dü • Londra, 26 (~usu~!> - lngiltere • 
~ '"•Yon direktörü şehrin çok ta - Hor Maltayı gidiyor lar ve 255 paraşütçü grup atlamaları şerek battığı Londradan telgrafla bil • Mısır muahedesı bugun Mısır namına 
~·~ bir fotoğrafçısı olan Georges A • yapmışlardır. dirilmektedir. Nahhas Pata ile 12 Mısır murahhaıı. 
~ \iyi çağırtarak gerek kendi pa • Londra, 25 (Hu19usı) - Bahrıye istasyona karşı yapılmış olan hava İngiltere namına Mister Eden, Lord 
\ C):u?un ve gerek bir çok mahalle • ~rdu .Sir ~~ıuel Hor bugün tar:are hücumu manevrası ve istasyonun mü- Bulca ile Fransız hava delegasyonu a- Halifaks, Jon Seymon, Makdonald ve 
'ı~ ~ırnlerini çıkartmıt ve bunların ıle P~ıae gıt~ı. Samuel Hor Parıs~en dafaası merakla seyredilmittir. zaları bu 'enliklerde hazır bulunmu9 • Sir Lapmıon tarafından imza edilecek· 
>~~ Yapılmasını istemiştir. Fakat Marsılyaya gıdecek ve oradan bahrıye Türk Hava Kurumu Başkanı Fuat lardır. tir. 
~ rıu binlerce franga çıkan fatura _ yatiyle Maltaya hareket edecektir. iki 1 
t,~. tediyesi icap ettiği zamanda di- Boluda zelzele L _____________ ah __ b_•_P __ ç_a_v_u_ş_l_ar ___________ _ 
~' tediyeden kaçmak fırsatlarını 
~-- t. münakaşa etmiş, ve nihayet Bolu, 25 (A.A.) - Bu gece saat 
' •nı toplamış ve fatural"lrı ödeme- yarımda vuku bulan kısa ve oldukça 
~ leaaizce seyahate çıkmıştır. şiddetli yer sarsıntıııı halkı uykudan 't · Chaavi muhtelit hakeme müra- uyandırdı. Bunu bir ikinci takip etti 

\ d~dcrek bütün hudut karakolları· ise de hafif oldu. Hasar yoktur. 

t~ ·~cktörün takibata sebebiyet ve- Bulgarlar Marsilyada yenildi 
~ ltıık.~arda parayı ödelJlediği tak ." Paris, 25 (A.A.) - Marsilya Olem• 
-. biıd?'Ururuna müsaade edilmemesı· pik klübünün futbol takımı Sofyanın 
~ ır~.n birer tamim gnndertmiştir. Slavia takımını ikiye karşı sekiz ile 
~ t. ltıunascbetle şunu da !1\ve etnıel-

ııtı· 

tıı.~t~1<t" .. k . d ~ d d v "1\ orun hare etı ogru an og· 
~:ohsını alakadar etmektedir • . _ 

I 
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TAKSiTLE SiGORTA 
ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETi 
lıtaablll'da Yeni postahane kar1111nda blylk Bınacıyan hanındaki idare merkeZIDe mlracaat ederek senelik 

yaptıracatınız ılgortaıarı on iki aylık taksitte yapmaktadır. 

Mütemmim malumat ve sigortaya ait bilumum müşküllerinizin halli için gişelerine. müracaat ediniz. Telefon: 24294 
~·························································· ...... ·························································································~·· 

ŞEBİB BABIRLEBI 
Ayazağa cinayeti - Hakkımız gok mu? - 30 ağustos Bayramı MEKTUPLAR 
Abdullah idama bedel 24 
yıl hapse, Yunüsde 10 yıl 
hapse mahkam oldular 
Galata postanesi veznedarı Hüse • 

yin Hüsnünün feci ölümü herkesin ha· 
tırındadır. 

Hüseyin Hüsnü bir Ramazan gece
si iftara gidiyorum diye evinden çık • 
mıf ve bir daha dönmemiş, sonra da 
ölüsü Ayazağada bulunmuştur. Yapı
lan tahkikat neticesinde bu cinayeti 
Abdullah ve teyzezadesi Yunusun 
yaptıkları anlaşılmıf ve her ikisi de 
kendilerine tabancayı temin eden Mü· 
kafat isminde bir kadınla beraber adli
yeye teslim edilmişlerdi. 

Ağırceza mahkemesinde rüyet edi
len bu cinayet davası dün neticelen -
miştir • 

Cinayeti İflediği anlaşılan, Abdul • 
lah 450 inci maddenin 4 üncü ve 7 nci 
bendine göre idama mahkum edilmiş, 

lakin yaşı küçük olduğundan idam ce· 
zası tenzil edilerek 24 sene ağır hapse 
mahkum olmuştur. 

Yunusun suçu bu cinayete yardım 
etmekten ibaret olduğundan 1 O sene 
ağır hapse konulmasına karar veril -
miştir • 

Mükafatın da cinayette alakaai an -
laşılamamış, beraetine karar veril -
miştir. 

Yunus ve Abdullah ayrıca Hüseyin 
Hüsnü veresesine 4000 lira tazminat 
vermeye mahkum edilmişlerdir. 

Bir katil mahkOmiyet kararı 
tefhim edilirken küstahhk yaptı 

Beylerbeyinde oturan Mustafanın 
evlatlığı Vesileyi kendisine yüz verme
di diye Şehzadebaşında bıçakla öldü· 
ren Alinin muhakemesi dün Ağırceza
da neticelenmiştir. 

Alinin bu auçu sabit görüldüğünden 
15 sene hapse mahkum edilmiştir. La
kin Ali mahkemeden çıkarken kızmış 
ve heyeti hakimeye karşı yakışık almı
yacak sözler söylemiştir. 

Bunun üzerine heyeti hakime der • 
hal zabıt varakası tutmuş ve hazır bu
lunan6 gazeteciye de imzalatarak suç
luyu bu yeni suçundan dolayı müddei
umumiliğe teslim etmşitir. 

Bir amelenin feci ölümü 
T opkapıda Acem Mehmedin hah yı

kama fabrikasında amelelik eden Ha
san dün öğle üstü kurutma kazanı içi
ne düşerek başı ve ayakları parçalan -
mak suretiyle ölmiiştür. Kaza etra -
fmda polis tahkikatı yapılmaktadır. 

Ortamektep muallimi olanlar 
Orta mektep muallimliği için açı • 

lan müsabaka imtihanlarında kaza -
nanların listesi Kültür Bakanlığına ar· 
zedilmiştir. Liste tasdik edildikten son· 
ra öğretmenler mekteplere tayin edi -

)ecektir. 

Ortaköy fukaraperverinin 
kır eğlentisi 

Ortaköy Fıkuaperver cemiyeti 29 a • 
~ustos 936 cumartesi akşamı sabaha ka • 
dar devam etmek Üzere Bebek bahc;esin· 
de bir kır eğlentisi tertip etmiştir. Cemiye • 

Her t•YI hUkOmetten beklemek 
doaru deGlldlrl 

B u aabah matbaamıza lstanbula ci
var küçük §orurlerimizin birinden 

bir okuyucumuz geldi. Derdi vardı, 
onu söyledi: 

- Bir kaç ay var ki mülteci Ruslar • 
dan bir makinist ıehrimize geldi, bir 
hemıeri ile birleıerek onun adı al • 
tında bir dükkan açtı. Elektriğe ve 
tamirciliğe müteallik ne kadar !ı 
varsa hepsini elinde topladı ve ben 
geç.inemez oldum, diyordu. 

- Peki ıimdi ne istiyorsun'? diye sor • 
duk. 

Anlattı: 

- Bu Rusun bizde çalııması küçük 
eanatlar kanununa muhali.ftir. Be· 
lediyeye söyledim, anlamadılar, 

kaymakamlığa aöyledim, ehemmi • 
yet vermediler, timdi gazetenizde 
yazmanızı, nazarı cükkati celbetme· 
nizi istiyorum. 

Ve aramızda bir sual cevap baıladı: 
- Peki bu Rusun kovulmasını iste • 

meden evvel onun bütün işi ele ıe· 
çirmcainin sebebini araıtırmadın 

mı'? 

- Benden daha uıtaydı. 
- Onun bütün bildiklerini öirenmiye 

çalıımadın mı) 

- Elimde vasıta yoktu. 
- Bütün bu eksiklere raimen rekabet 

etmiyc çalışmadın mı) 
- Çok ucuz it yapıyordu, 

* Biz bu meselede poli.ale, belediyenin, 
hükumetin fikayeti takip etmeme -
lerini mühim bulmadık. Vekiller 
Heyetinin ltararile ecçenlerde Türk 
tabiiyetine kabul edilmi~ olan bir 
takım Ruslar vardı, mevzuu bahse• 
dilen zatın onlardan biri olmaSJ, ya
hut ta kanunda zikredilen istisna -
ların arasında bulunmaıı ihtimali 
vardı, bizce mühim olan aokta ıika
yetin ta kendisidir. işte bir vatan • 
da~ k:i aanatini bilmiyor, bildiğinin 

fazlasını öğrenmiye çalıgmıyor, u -
cuza yapmıyor, rekabete girişmiyor, 
ve istiyor ki kendisine ezher cihet 
faik olan zat meydandan kaldırıl • 
sın, ve meydan rakipsiz kendisine 
kalsın! Biz bu zihniyeti evvela aa • 
hibi, sonra milleti İçin ı:ararlı görü • 
yoruz, bir vatandaı kendisine la • 
zım olan kuvveti evvela nefeinde 
bulmalı, hükumetten müzahareti 
sonra aramalıdır, diyoruz. 

Hakkımız yok ma? 

Bir Belediye tahsildarı 
mahkOm oldu 

Muammer isminde bir Belediye tah -
sildarı Gislavend Lastik Şirketinden 
tahsil ettiği parayı zimmetine geçirdiği 
için ağırcezada muhakeme edilmekte 
idi. 

Dün muhakemesi neticelenmiş ve 
Muammer 4 sene 1 O ay hapse ve 40 
lira ağır para cezasına mahkum edil • 
miştir. 

Şehremininde kavga 
Şehremininde manav Halit ile ar • 

kada~ları Muzaffer ve Ali birbirlerile 
kavga etmişlerdir. Bu kavgada Halid 
Muzafferle Aliyi ağır surette ynrala
mıştır. Halit Fatih Sulh Ceza Hakimi 
tarafından tevkif edilmiştir. 

ain bir çok yobuııara ve mektepli yav - Bir tramvay kazası 
nılnra yaptığı değerli yardımlar nazarı S l h d N ~ l 

~ . . utan amamın a oturan azmı og u dikkate alınacak olursa, bu eglentıye gıt· , 
L h b. k h d b . bo ç ola Fethi Eclirnekapıya gıderken tramvay-mex., em ır 7eV , em c ır r · ı .. .. . 

caktır. Sayın okuyucularımıza arzediyo • dan atlamış, duşmuş, elı tram;ra~ altın-
•uz.• .;• da kalmış, parmakları kesilmıştır. 

Bayram programı tespit 
edildi, gündüz geçit resmi, 
gece fener alayı yapılacak 

Yeni nesıe gazeteyi ve gazeteciliği sevdirmeliyizf., 
Nizip'de sabun fabrikası sahibi Fehmi Şimdi bu hfidiscyl Iıat•ı):yorum d::ı, o 

Sönmez yazıyor: ile bugün arasındaki mükaycscyl bir t 

30 Ağustos Zafer Bayramı proğramı 
dün alakadarlara tebliğ ediJmjştir. Bu 
proğrama göre 30 ağustos pazar günü 
sabah saat 9,5 da kıt'alar, mektepler 
ve sivil teşekküller Beyazıt meydanın
da toplanacaklardır. 

- Geçenlerde gazetenizin Sözün Kısası yapamıyorum. O devtrde hocalarımız 
sütununda Ercümet Ekrem Talu'nun gaze- gazeteyi menederlerdl, gnzetey! fena g 
tecllik hakkında yazdığı yazıyı okudum. Bu rirlerdi. Çünkü gazete ve gazeteci hnlktl 
yazı bana çok eak1 bir lı1tırayı da canlan - verirdi, halbuki blzlm hocalarımız rn 
dırdı. Vaktile padJşahlar. tü.feyli bir hayat 1- ver halle karşısında değil, cahil bfr halk 

çinde ömür sürerlerken ben de bir medrese- flSlild& kalmak istediler ve bir müddet 
de okuyordum. Bir ıün ellme İzmlrde çıkan arzularında muvaffak oldular. 

Saat 9 dan 9,45 se kadar İstanbul 
kumandanlığında r~smi kabul yapıla
caktır. Saat on da Beyazıt meydanın -
da İstanbul kumnadanı kıt'aları teftiş 
edecektir. Teftişi müteakip genç bir sü
bay İstiklal Harbi hakkında bir nutuk 
söyleyecek ve lstanbul kumandanı da 
buna cevap verecektir. Bu merasim 
nihayete erdikten sonra geçit resmi 
başlayacak, alay Beyazıttan Taksime 
gidecektir .. 

Ahenk gazetesi geçti. liöcremcle bu ga - Halbuki şimdi talebe ile muallim artı 
zeteyi zevkle okurken birdenbire kapı açıldı 
ve Jçer!ye hocamız elrdJ. Beni gazete okur 
görünce gazete ve gaıetecUer aleyhinde dtln

yanm en mantıksız, en galiz küfürlerini sa
vurmağa başladı. sonra bana ~öndü. Bir da
ha gazete okumak sevdasına kapılınlyaca -
ğıma dAlr benden namus ıözü istedi. BittabJ, 

bu manbksız lateğe karşı yanın yamalak 
söz verdim • 

tam bir anlaşma vardır. Mualltnıln bu 
nesle gazeteciyi, gazetel.'füğt, memlekctill 

yülcsek bir mesleği olarak göstermesi l 

dır. 

Hocalarımız gaflet içinde kalıp da, 
nesle gazeteciliği ve gazeteyi .sevdirmezl 

tekfl.mülümüzün do.ha uzun yıllar geri k 
cağından eminim. 

Et ucuzlayacak 
Muhtelif teşekküller tarafından me

rasimle abideye çelenk konarak geçit 
resmi nihayete erecektir. 

Şehir gündüz bayrak, gece de elek· 
triklerle donanacaktır. Gece ayrıca bir 
de fener alayı yapılacaktır. 

Nadireyi nasıl 
soymuşlar? Belediye etleri kendi ves• 

. . ile parasız nakledece1' 
lzmirde yakalanıp getirılen 

Vatmanlarla biletçilerin 
istedikleri 

Tramvay vatman ve biletçileri ayak 
üzeri fazla çalıştırıldıklarından şika
yetle yeniden alakadar makamlara mü
racaatta bulunmuşlardır. Bunlar gün
de 9,5 aaat kısa fasılalarla ayak üzeri 
vazife görmek yü?.ünden sıhhatlerinin 
de bozulduğunu iddia etmektedirler. 

Bu korkunun tesiriyle biletçi ve vat· 
manlar belediye ve Nafia Vekaletin -
den başka Sıhhat Bakanlığına da mü
racaat ederek Vekaletin sıhhat bakı • 
mından bu hale bir nihayet vermesini 
istem eğe karar vermişlerdir. 

Vatmanlar, yolcuların ön sahanlık
ta durmamaları şartiyle tramvaylar • 
da kendilerine oturacak bir yer yapı • 
lacağı kanaatindedirler. Biletçiler de 
hiç olmazsa arabalar boş iken oturma
larına müsaade edilmesini istemekte • 
dirler • 

lsmail vak'ayı bülbül gibi 
anlabyor 

Bir müddet evvel Akıarayda Nadire• 
nin evini soyan lama.il, Necati ve Mehmet 
polis tarafından yakalanmışlardı. Bul\lar· 
dan Necati ile Mehmet adliyeye teslim e· 
dilerek tevkif olunmuf, fakat İsmail iz
mite kaçmağa muvaffak olmuştu. 

İzmirde yakalanan İsmail lstanbula ıe· 
tirilmiş, polise teslim edilmiştir. lsmail ha· 
diseyi ııöyle anlatmaktadır: 

- tıDen askerden kaçmıştım, serseri 
gibi dolaşıyordum, bir gün Kapalı çar=ıda 
Mehmede rastgeldim. Beni Aksaraydaki 
Necatinin bakkal dükkanına götürdü. O 
gün beraberce civudaki meyhanede rakı 
içtik. Oradn Necati bana Ak!'!aTay civa· 
nnda Nadire isminde bir kadın oturduğu
nu, zengin oldu~unu, paralarını almak im· 
kanı bulunduğunu aöylecli. Ben de muva· 

fakat ettim. 
Vak'a günü elektrikçi Kibi müracaat 

ettik. Nadire kapıyı açtı ve içerdeki oda
ya girdi. Kadını yanımıza aetirmek için 
geçen ayın elektrik faturasını istedik. Ka· 

Ekmek fiati 
' dın faturayı getirirken birdenbire üzerine 

atladık. Mehmet elindeki bayrakla ağzını 

1stanbul Belediyesinden: kapadı. Necati bana: 
Ağustosun yirmi altıncı Çarşamba - Yukarı odada, yatak odasında kar• 

gününden itibaren birinci nevi ekmek yolanın altında bir kemer vardır, onu al 

on bir, ikinici ekmek on buçuk, fran- dedi. 
Ben hakikaten yukarı çıktım. Necati· 

cel_a_o_n_a_l_tı_k_u_ru_ş_t_u_r_. -----.., nin dediği yerde kemeri buldum. Mehmet r kadının üzerinde oturuyordu. Necati a-
'ATO••betçz• yaklarını tutuyordu. Necati: 
l Y ~ _ Daha elmaslar olacak, sen Nadire· 

E l nin üzerine otur, ben bir kere evi araya· 
CZQne er yım dedi. Bu sefer ben Nadirenin üzerine 

Bu geceki nöbetçi eczaneler tonlardır: 
İstanbul cibetinddüler: 
Aksarayda: (Sarım). Alemdarda: (A· 
li Rıza). Bakırköyünde: (İıtepan). Be· 
yazıtta: (Cemil). Eminönünde: (Hüe• 
nü Haydar). Feneıde: (\i'itali) . Ka • 
ragümrükte: (M. Fuat). Küı;ükpaıar
da: (Yorgi). Samatyada: (Et0filos). 
Şehremininde: (A. Hamdi). Şehzade

başında: (Üniversite). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (Hidayet) . Hasköyde: 
(Barbut). Kasımpaşada: (Vasıf). 
Merkez nahiyede: (Galatasaray, Ga • 
rih). Şişlide: (Maçka). Taksimde: 
(Kemal Rebul. Kurtuluş). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
('fanaş). Kadıköy Pazaryolunda: (Ri
fat). Modada: (Sıhhnt). Üsküdar Ah
mediyede: (Ahmediye) . 

oturdum. Bu sırada kadının nefesi kesili
yordu. Can havlile yüzümü tırmaladı. 

Mehmede: 
- Galiba kadın ölüyor, ağzındaki sar· 

gıyı biraz hafifletelim, dedim. Ve kadının 
ağzındaki bezi aralamaya bagladım. Fakat 
Mehmd bağırdı: 

- Deli misin sen. Kan bağırır. Burada 
bizi yakalarlar, dedi. Ben de bezi olduğu 
gibi bıraktım. 

Necati evi aradıktan sonra kadını bay
gın bir halde bırakıp kaçtık. Doğru Neca
tinin dostunun evine gittik. Orada bir haf
ta saklı durduk. Ertesi günü gazetelerde 
Nadirenin ölmediğini görerek ıevindik. 

Polisin de bizi tiddetle aradığını öğren

dik. 
Ben lzmire eski bir dostumun yanına 

gittim. lzmirden de beraber Karaburuna 
gittik. Orada jandarma kunıandanı ben· 
den ıüphelendi. Nüfua kiiıdımı tetkik el· 

Belediye et nakliyat tarifesi üze 
de tetkiklerine devam etmektdir. 1 
rifede tenzilat yapılması kararlaştı: 
mış olmakla beraber belediye na1' 
yat işini Kasaplar Şırketinden alıp lı~ 

d .. i.I 
disi ve parasız olarak yapmayı uŞ 

mektedir. 

Bu cihetin kabil olup olmıya 
tetkikat sonunda anlaşılacaktır. 

Yapılan bir hesaba göre bele~İJ 
patasız et taşıdığı takdirde şimdikd. 
yatlar asgari on beş kuruş tenzil e 

1 

cektir. 

iktisat Vekili seh.rimizde 
' 

lktısat Vekili Celal Bayar dün elı 
şam Ankara vapuriyle lzmirden ~ e 
mize gelmiştir. Vekil doğruca ker.ıtıl 
sinin Ayaspaşadaki evine gitmiştır· 

K1Sa hizmetlileri davet 
Eminönü Askerlik Şubesinden: l~ 
Tam ehliyetnnmeli kısa hizınel ~ 

1 / Eylülde ihtiyat zabit okuluna ıe;, 
dileceklerinden muamelelerinin ikf1l' ~ 
çin 31 /8/936 pazartesi ıünü şubede 
lunmaları ilan olunur. 

Yoklamaya Çağını b' 
l - 332 Doğumlu yerli ve ya ~ 

erlerin son yoklaması 1 / 9 / 9 36 "f. c 
itibaren her gün zevale kadar yapıl• ell 

tır. Bu doğumlular ve bunlarla rnuıı>' 
1 . h . .. b gele' ye tabi er erın angı gun ıu eye ·te 

leri nahiyelere bildirilmi§ ve kend• 
de tebliğat yapılmıştır. 

1
1 

2 - 1 /9 /9 36 T. de yedek süb• 1 
kuluna sevkedilecek kısa hizmetli .,re ,ıi 
ehliyetnamelilerin de ıon yoklııı11 
l /9 /936 T. de ıubede yapılacaktır· 
o aün sevkedileceklerdir. ~ı/ 

3 - Yüksek ehliyctnameli kısıı 1'ıJ 
metli er mahallelerinin davet edece 
tarihte muayeneye geleceklerdir. lı'' 

4 - Her mahallenin ne gün fi.Is~ 
geleceği kendilerine yapılan tebli~~~~1ted' 
lerde yazılı olduğu gibi nahiye rnu i.1\1 J 

'hl . .,,,:ı:ı ~ ne verilen cetvellere de tarı . en ~ tı1'"' 
duğundan uzun müddet iılerınden ll f"-of 
mamak gayesile istenilen tarihleıde 
ye gelmeleri lüzumu ilan olunur. _./. 

-~· . ··-·- -- . ·------ ıf'' d v ıınl~ / 
ti, asker kaçağı olup olm~ ıg•,!111 de ~ 
üzere köyüme telgraf çekuler. Ben ".J 
karak tekrar İzmire kaçtım. Parıırtl,çıl, 
mişti. Dostum olan le.adınla araJTl ,dl. 
Beni ele verdi. Ben bu işe arkad•I 
kile &irdim. ı> 
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MEMLEKET. HABERLERİ lzmire ziyaretci akını 
başladı 

Bolu da imar faaliyeti 
iki yere Atatürk heykeli rekzedilecek, §ehrın 
§arkındada büyük bir yüzme havuzu yapılacak 

Bola lrilk8 met komla 
· Bolu (Huıuıi) - Son yıllar içinCle meydan haline getirilcektir. Abidenin 
Soluda hararetli bir imar faaliyeti gö- fevkalade güzel bir fekilde yaptırılma
le çarpmaktadır. Yapılan güzel cadde- aına ve önümüzdeki ıene başlanmasına 
~r rnodern ve muntazam evlerle teh .. karar verilmiştir. 
!~n ·güzelliği bir kat daha artmıftır. 
ıvıernl k · .. 1 l • Belediye fehrin şarkında bulunan ve 
d 

e etın en guze yer erıni İfgal e· 
~ -U ki k ·ı k Karga tepeai denilen mezarlığın da kal-

b 
mezar,ıı ar amı en aldırılarak 

Uralara yeniden güzel evler yapılma· dwlwasına karar vermiştir. Önümüz
•ına başlanmşıbr. deki sene bu mezarlığın da kaldıulma-
l ... Boluda yalnız bir abidenin noksan- eıJJa haflanacak ve burası güzel bir 
~gı hissedilmekte idi. Bunu göz önün- park haline sokulacaktır. Ankara yolu 
QC bulunduran belediya fehrin en gü- üzerinde bulunan ve Atatürk'ün Bo _ 
t~l ~e en müstesna bir yerinde Ata _ luyu şereflendirdiklerinde ilk ayak 
~~rk ün güzel bir heykelini yaptırmaya bastıkları mıntaka içinde olan buraya 
~ar v · t' H .. h be · da ayrıca bir Atatürk heykeli daha 
tı errnış ır. ususı mu ase nın 
51~ Yardım ile yaptmlacak olan abide- yaptırılacaktlT · 
~1!eri teabit edilmif .6000 liralık is- Belediyenin te,ebbüılerinden diğeı 
ler a.lc. Yapılarak o kısımdaki bütün ev- birisi de şehrin cenubunda bulunan u-

f
- Yıdktırılmıftır. Hükumetin tam kar- fak bir gölcüğü yüzme havuzu fekline 
ısın 8 '- C . 

: • Oqın ve umhurıyet Meydanı koymaktır. Buraya bir kilometre ce .. 
·•ını v ·ı . erı en bu meydanın daha ziyade nuptan geçen Büyük Su denilen ır • 
Rcnıfletilmesi için o civarda bulunan maktan ayak verilecek ve burası güzel 
~r~u~vi ?e yıktırilacaktır. Bu suret • ve sıhhi bir yüzm~ havuzu haline ge
. • ihıdenın etrafı büyük ve güzel bir tirilecektir. 

Gegvede ilk 
Pancar mahsulü 
Ceyve (Hususi) - Geyvenin Sarı· 

~i Umurbey köylerinde yctittirilen 
til l>ancar mahsulü 40 arabaya yükle

erek büyük merasimle Eakitehir 
~lcer fabrikasına sevkedilmiştir. 
. Köylülerin büyük bir gayretle ye· 

ti9tirdikleri bu mahsuller fabrika erka
nı tarafından takdirlerle karşılanmıt 
~e köylüler izaz edilmişlerdir, 

Zeytinlik yangını 
Cernlik (Husus) - Umurbeyle lh

ta arasında bir zeytinlik yangını çık • 
l'nıı:ı ')Q • v y . 

Y• - zeytın agacı yanmıştır. angın 

~buk söndürülmüştür. Zararlı yağ -
~~rlar yüzünden bu yıl mahsulü de 
t •ger senelere nisbetle az görülmek • 
edir. 

Gemlik Gençler birliği kongresi 
li"~ernlik (Hususi) - Gençler Bir· 
)ıf Gazi M. Kemal okulu salonunda 
~ık. toplantılarını yapmışlardır. Bu 
a; la~tıda Mustafa Atalık, Parlak. 
~egrnez. Emekli Nuri ve Aadpazarı 

kası Müdürü yeni idare heyetine 
~_ilrnitlerdir. Gençler Birliği faaliye
.,,:ı arttıracaktır. 

Hacı Bektaşta 
Bayındırlık 
Hacıbektaf (Hususi) - Hacıbek -

ta~ tarihi bir kasabadır. Suyu ve havası 
çok güzeldir. 

Bir kaç sene evveline kadar harap 
bir vaziyette olan Hacıbektaş kasaba· 
sına son zamanlarda büyük bir ehem· 
miyet verilmiş ,yollar v~ köprüler inşa 
ettirilerek noksanları tamamlanmif .. 
tır • 

Çarfı civarına bir belediye binası ile 
bir de gazino inşa edilmiştir. Parka da 
bir havuz yapılmıştır . 

Gaziantepte çocuk balosu 
Ga~iantep (Hususi) - Çocuk esir

geme kurumu Halkevi bahçesinde bir 
çocuk balosu tertip etmiştir, Altı yüz
den fazla ailenin çocuklarile iştirak et
tikleri bo1oda küçükler her oynayışları 
sırasında sürekli alkış toplamışlardır. 

Antepte kurslara rağbet 
:Antep (Husust) - Halk.evi kurs

larına her seneden fazla rağbet vardır. 
Fransızca ve Almanca kurslarına de
vam edenlerin sayısı 120 dir. Hapisa
nede açılan ulus okulları da üçe iblağ 

Alaca eski eserler 
definesi halinde 

şimdiden 
~~~~~~~~~~~ 

Panayır münasebetile bütün nakil vasıtalarında 
tenzilatlı tarife mevkii tatbika kondu 

Höyük köyü hafriyabnda 
albn ve gümüş 
heykell~r bulundu 

.. İzmir, 25 (Hususi) - İzmir, iki 1 tina ettiklerini lzmir sergi komiserliği
gundenberi gözleri çelecek kadar kala- ne bildirmişlerdir. 

ba1ıklanmağa başladı. Basmahaneye ve B h b I b ld ~ 
Al 

w l u a er stan u a alakadarlar 
Alaca (Huıu • 

•O - Bu yıl ha • 
valar ya "çok bo • 
EUk gitmit. yahut 
ta çok aıcak olmut' 
tur. Bunun için çift
çi rahat çalı§abile • 
cek mutedil bir ha· 

sancaga ge en panayır trenleri mem- d' b"' .. k b' 
I k t' d" t k" · d k 1 bal k . nez ınde uyu ıc hoşnudsuzluk hu • 
ete. ıkn f 'lorl . ~~ en k a a ı z.ıya- sule getirmiştir. 

re çı a ı e erını getırme tedir. Ziyaret-

va bulamamıotır, 

Bu yüzden aünne 
ve aavunna i,lttri 
feç kalmııtır. 

çiler şimdiki halde oteUerde kolaylaık- Dün sabah İstanbul valisi ve Halk 
la yerleştirilmektedir. Cuma günün • Partisi başkanı Muhiddin Üstündağ 
den itibaren trenlerle gelecek ziyaret- Ticaret ve Sanayi Odasına gelerek iz. 
çiler garlarda panayır memurları ta _ mir sergisi için yapılmış ve yapılmakta 
rafından karşılanarak kendilerine otel olan işleri tetkik etmiştir, ve İstanbu· 
ve lokanta tavsiye edilecektir. lun İzmir sergisine i~tiraki hakkında 

Kültür Parkta hazırlanan Ran _ alakadarlardan izahat almıştır . 

seyman bürosu faaliyete geçmiştir Bu V ı· M h'dd' O .. d v 'd 
b 

.. od h · · a ı u ı ın stun ag sergı e 
ur a er lısandan anhyan genrler k d' ı · ı_ • aladıkl • .

1 
• ~ en ı nam anna pavıyon atır arı 

zıyaretçı erm en basit arzularına ka • hald b·1~ı_ · · ·-~Lt ki sular tamamen • . e ıı.anara sergıye ıştınu; en vaz· 
Ufak derelerde .. 

hara. dar yerme getıreceklerdir lcabmda bir fi l d b h h l · kurumuştur, · geçen rma arın a e eme a sergıye 

ret derecem öğlede ıretilova kaymakamı 7.iyaretçinin arzusunu yerine getirmek iştirak etmelerini arzu ettiğini söyle • 
39 dur. Bu yıl mah- Sarn Ana üzere bir memur günlerce bir işin ar • miş ve bu işin teminini de Ticaret ve 
aul boldur. Bu bolluk aatıı fiatlan üzerinde kasında dolaşacaktır. Sanayi Odaamdan beklemekte oldu .. 
de tesirini göstermiftir. Çorum Ziraat Ban· Panayırda gümrük, polis. itfaiye, ğunu ilave etmiştir. 
kasının mübayaatta bulunacağı haberi telefon ve telgraf merkezleri kurul -
çiftçiyi sevinclirmiftir. muştur. Gazeteciler ve ckspozanlar Ticaret Odası sergiye iştirak etmi .. 

Alaca belediyesi. kasabanın iman için her türlü muhabere işlerini panayır _ yen firmaların iştirakini temin etmeğe 
çalışmaktadır. Kasabanın bütün sokaktan dan yapabileceklerdir. Aksam vakitle- çalı~maktadır. 
kaldırımlanmakta, kaldırımlı sokaklar da rı' saat yedı'd r : r t b l • en sonra zmır - san u 
tamir edilmektedir. Kasabaya aıhhı §artlar telgraf m h b t k 1 1 tı k 
göz önünde tutularak yeni umumi helalar .. d'v u a .

1
:,ra ınI 1 

• 
0 

al Y' afş hrmia 
1 

uzere ıger vı ayet erın te gra at a-
yaptırı mıştır. d . . . . . 

Son zamanlara kadar Hüseyinabat adi- r'.n an ıstıfade edilmesi temın edılmış-
le anılan kasabamız eskiden ihmale uğra- tır. Ankara • İstanbul telsizi fzmirin 
m11 köıelerdendir. Alaca bir eski eserler muhabere işlerinde yardım edecektir. 
definesi halindedir. Her yer devirlere ait Hariçten gelecek turist vapurları 
eılci eserlerle doludur. Her yıl buraya Av· T uring Klüpten başta Türkiye asan a· 
rupalı ve Amerikalı arkeologlar, tarihçi • tika muhibleri cemiyeti İzmir merkezi 
ler gelerek tetkikler yapmaktadıdaT. İki ve panayır memurları tarafından karşı
yıldanberi yapılmakta. olan Alaca Höyük la nacaktır. Bu gibilerin döviz ihtiyaç
köyü hafriyatında pek çok eserler meyda- lan derhal temin edilecektir. Geçen 
na çıkanlmı§, altın ve gümüı heykeller, 1 f • ( · h Ik h · . . . . yı zrnır panayırım. zmır a ı arıç 
taı ve demır devırlenne aıt yazılar ve ve - 1 k .. 3?5 00() k' · · 
!L 

1 
b 1 t o ma uzere - , ışı zıyaret et -

suı.a ar u unmuı ur. . • .. . . 
Hışır, Gerdek, Eskiyapar, Mazıbap. mıştı. Bu yıl bu yekunun hır mılyona 

Çıkhaaan. Koçhisar köylerinde de pek çok çıkacağı ümit edilmektedir. 
eslci eserler bulunduiu anlaşılmaktadır. Belgrad radyosu da lzmir panayıri 
Hüıeyingaz.i tekkesinde Battalgazlnin bir hazırlıkları hakkında neşriyat yapmak
kolu bulunduğu pyidir. Bu tekkenin ga - tadır. lzmir panaym hakkında hariçte 

Serginin açılışına az bir zaman kal

dıgı için lstanbulun sergide teşhir edi
lecek nümuneleri cumartesi günü De
nizyollarının Karadniz vapurile lzmire 

gönderilecektir. Bu nümunelerin pavi
yona yerleştirilmesine Oda şube mü .. 
dürlerinden Galip Bahtiyar nezaret e
deceğinden cumartesi günü Galip bah
tiyar da lzmire hareket edecektir. 

Sergiyi ziyarete gidecekleri Deniz • 
yollarının lzmir vapuru pazartesi günü 
lzmire götürecektir. İzmir vapuru ser• 

ginin açık bulunduğu müddetçe lzmir 
limanında istuyoner olarak kalacaktır. 

Sergi münasebetile bütün nakil va

sıtalannda tenzilatlı tarifeleıin tatbiki
ne baflanllllfbr . 

yet geni:ı ve münbit arazisi vardır. Şimdi yapılan propagandalar çok müsaittir. Karamanda bir hlrsaz yakalandt 
evkaf tarafından halka kiralanmakta olan Türkofis tarafından hazırlanan mah -
tekke arazisinin yeni gelen göçmenlere ve- sul broşürleri ziyretçilere verilecek • Karaman {Hususi) - Ramann ia-
rileccği söylenmektedir. minde bir sabıkalı meb'us Tevfik Sı-

Ala l f d 
tir . * ca poıta te gra mü ürü te -

kaüt olmut. yerine Çorum muhabere me- Panavir sahasında satılmamtş pavi-
layın evine girerken komşular tarafın· 
dan görülmüştür. Bu hırsız Karaman 

murlarından Muhiddin tayin edilmiıtir. yon kalmamıştır. Paviyon aldıklari 
Kaymakam Sırrı Aras ta y qilova kay .. halde bunların hazırlanmasında ihmal mektupçusu Bürhaneddinin de evine 
makamlığına tayin edilmiıtir. gÖsteren veya paviyonlarını iyi tanzim girmiş ve bazı ufak tefek kıymetli ef-

ctmiyen lerin paviyonları başkalarına yayı çuvala doldurarak kaçarken yaka-
Ziraat enstitüsü talebesi d~vr~dilmektedir. Eğer bu iki gün için- lanmı~tır. Çaldığı eşyalar müsadere 

Samsunda <Je ihtivaç hasıl olursa panayır aahasi- edilerek adliyeye verilmişti. 
Samsun (Hususi) - Tetkik seyahnti.ne na bir kısım ilavesi suretile elli kadar 

çıkan Ankara yüksek ziraat enstitüsü ta - pavivon daha haznlanacaktır. 
lebesinden bir grup buraya gehnııtir. Bu yıl panayırın bir hususiveti de 

Enstitü talebesi İdman Yurdu ve Baf- Tiirkiyede çıkan ve veti~en bütün mad
ra Halkspor muhteliti ile bir maç yapmıı del.,.rin szenis milrv;sta iz.mir nanavı -
ve 5-1 galip gdmiftir. 1 h · 'd' ... d k I L -] k b' 

G l 
• .A.. • • d ._ ld '-l "dd rmn:\ tes 11·1 ır. ıv•1<11r an e aoa ı ır 

enç er ..,..rımız e .. a uı; arı mu et kfl f:Je evlıi liin iir.i.irıdi P'iinii bir va -
zarfında tetkikat yapmıtlar ve seyahatle • 
rine devam etmek üzere dün Trabzona ha- purla ve IRtanbul volil~ fzmire gelerek 
rekct etmitlerd.ir. 'Qanayıri ziyaret ,.rfeceklerdlr. 

İnhisarlann yeni 'binası * 
160 bin lira aarfile vücuda getirilen in· Beynelmilel Jzmir panayırına İstan-

hisarlar idaresinin imalathanesinin bütün buldan iştirak için yapılan hazulıklar 
noksanları ikmal edilmiştir. Yeni imalat - ikmal edilmek üzeredir. 
hane ay başından ib"baren faaliyete geçe- İstanbuldaki bütün sanayi erbabı • 
cdttir. 

Gemlikte bahkhane 
Gemlik (Hususi) - Burada bir 

Balıkhane inşası kararlaştmlmıtJtı. in
şaat hazırlıklarına başlanılmıttır. 

edilmiş ~e müdavim sayısı il~T;liz'"d
liye varmıştır. 

nın sergiye iştiraki için Ticaret ve Sa-
nayi odasında sık, sık toplantılar ya • 
pılmakta ve bu işle alakadar olmak ü
zere ihdas edilen büro çalışmalarına 
devam etmektdir. e 

Ne hale geldin 
Köprünün Kadıköy iskeleaine: 

Rakibin ıüılenınit Haliç koyund• 
Zavallı iskele ne hale celdin f .. 
Diyorlar: O senin iki boyunda; 
Zavallı iakele ne bale ıeldin !.. 

Yıllardır ahbapbk ...-ıe imler, 
Görürdük ta'tTlDI her aa clerlMıder; 
Ne kadar çölaniiflİİll.,. ımda mejer, 
Zavallı ilkele ne bale pldinL. 

Çarpardı sövdene yapurla kayık. 
Dinlendi illinde aarlaotla aJJk; 
Dövüldün ömrünce aanki bir yayık, 
ZavaDı iakele ne hale plcliaL. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

lstanbul Ticart ve Sanayi Odaımm 
sergide kiraladığı paviyonun dekoras
yon u bir kaç gün zarfında ikmal e -
dilecek tir. 

Ticaret ve Sanayi Odasının pavi -
yonunda 30 u mütecaviz firma nümu
nelerinı teşhir ede<:eklerdir. Bu pavi • 
yonun diğer vilayetler paviY.onundan 
daha şık bir şekilde yapılması için hiç 
bir fedakarlıktan çekinilmemiştir. la -
tanbulun Sanayi ve Zirai terakkiyatı
nın seneden seneye inki~afını gösteren 
grafikler ve panoramalar da ikmal e

Beldeme mahallin Lir yana yabmf, 
Döteme ta.1i.:anı imler bpatmııfı 
İdare teni bak kündeden abmf, 
Zavallı iskele ne bale cddin J.. 

. - Kuzum Hasan Beyci
::• ne oldu fU tehir plim? 

dea b71plara k.arlfb.. 

·ı ({fı ~! 11
•• ır 

Hasan Bey - isabet azi
zim. Şehir plinınıa borçlan. 
mı ödeyinceye kadar tathikı

na taraftar cleiilim. 

- Aman Hasan Beyciğim, 
onunla aenin borçlaruwı ne 
alikua var~ 

Hasan Bey - Ne alakası 
var olur mu 7 Alacaklılara 

gözükmeden evin yolunu an· 
cak dolambaçL sokaklar aa
,.mde balaJ'orum. 

dilmek üzeredir. 
Ticaret Odasının paviyonuna dahil 

bulunan bazı müesseseler de lzmirde 
kendi namlarına paviyon kiralamış -
lardır. Fakat bu müesseselerden bazı
ları son dakikada sergiye İftirikten im· 

Çiviler dağılmıf, tahtalar kınk. 
Fırlarnıt dört yandan dört eğri sırık. 
Azrail bekliyor batında artık; 
Zavallı iskele ne hale geldin! .. 

D~ ki: Gideyim. bakaran bir 
dem: 

Yapıldı, bitti mi öteki? Bibnem t 
Ölümün yakındır bitmeden o hem; 
Zavallı iakele ne bale geldin ! .. 

lMsET 
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SIHHİ BAHİSLER 

Türkiyede ilk görülen 
Hastalık: T ularemie · 

Sirayet şekli, arazı ve tedavisi 
Son Postanın doktoru hastalığı ilk defa teşhis eden 

muallim Kemal Hüseyin ile görüştü 

Y•zan: Doktor Etem Vasaaf 

SON -POSTA A~ı.1slos 
,. . 
~l> 

Janet Makdonald Dün açılan karikatür 
Evleniyor 
MeşhuryıldızınseçtiğikocaSergisinde neler gördüm! 

yeni tanınan bir artisttir * -4' ._ ________ _, 

Ser~deki mecmualardan anlqılıyor: Yetmiş sene evvelki mizahcılar 
fstUbulun aüt, ıu derdini dile dolamışlar. Bu dertlerin bugün kü 
mizahcılann kafalarında da bayatlamadığına bakılırsa dimai 
denilen hauu kutu, içine yerleştirilenler taze tutmakta kübik 

frijiderlere bile rahmat okutuyor 

Yazan : &ellm Tevfik 

Doktor muallim Kemal Hüseyini l insanlara veren yalım: av hayvanları 
ziyaret ettim. (Tularemie) hastalığı değil, bütün bu sınıfa dahil bulunan 
hakkındaki intıba ve tetkiklerini din - tarla faresi, su fart!sİ gibi kemirıci hay-
ledim. Aşağıya yazıyorum: vanlar denilen ziinıreye mensup bu 

Üstada evvel& şu suali sordum: hınanlardır. 
- (Tularemie) hastalığı nedir~ - Hastalığın bu hayvanlarqan in 

Nerede ve ne zaman başlamıştır? sanlara geçiş surerD 

- Bu hastalık evvela Amerikada - Evvela bu hayvanların hastaları 
görülmüştür ve orada tetkik edil - ve yahut ölüleriyle temas hastalığı al-
miştir. mak için kafi gelir . 

Tanınması eski değildir. Evve1a Bu hayvanlarm telvis ettiği yiyecek 
1907 senesinde bir göz hekimi hasta- ve içecek meval ile de, ağız yoliyle 
lığın ekseriya mutad olan göz iltiha • hastalığın alınması mürnkünse de vak
biyle haşlaması münasebetiyle nazarı 'alarm hemen hemen yüzde doksanın· 
dikkati celbetmiş, fakat sebebi cc.. bir haşe:-::ni.., cildi ısırma yeri gö • 
tayin olunamamı~ır. 912 se • rülmektedir. Ve haşerelerden şimdiye 
nesinde (Mac Koy) ile (Fişer) ismin· kadar muhakkak surette naklettiği ka
deki bir bakteriyolog buna ait bazı bul t-d;J, ;'l b'r nevi at sineğidir. 
vak'aları mütalea etmiş ve ayrı bir Isırdığı yere göre hastalığın ıcrırı 
hastalık olduğunu tesbit etmişlerdir. levhaları meydana çıkar, cıldi ısırmış 

- Bu isim bu hastahğn niçin veril- ise evvela orada bir yara açar, buradan 

miştir} dahil olan mikrop beyaz kan yollari -
- (Tulare) lıpanyolca da sr.zlık !ı- bt-zleıt. ~eye ve onları •işirir ve 

manasını ifade ediyor. Hastalığın ilk bıl"aeıre de cc·ahatlendirir, Başlaniıçta 
defa çıktığı yer bataklık ve aazlık bir daima ateş vardır. Eğer sinek aöze 
yer olduğu için bu havaliye izafeten konmuş ve orayı bulaştırmı~ ise evvela 
hastah,ğa (Tularemie) denmiştir. gözde ııcldetli bir munzama iltihabı 

(T ularems) ismi verilen bir mikrop yapar. Buradan dahil olan mikrop bo· 
bu hastalığ. hı.sule aetiriyor. Hastalık yundaki bezleri ti~irir ve cerahatandı • 
evveli avcılarla, tavfan ve buna mü· rır. Bir de bunların haricinde tıpkı tifo
masil hayvanlar besleyenlerde görü) • yu andıran fekli vardır. Amma buna 
mü,tür. daha az tesadüf ediyoruz. 

Av hayvanlariyle münasebeti oldu- - Hastalık no kadar devam eder} 
iu anla~ıılarak, yapılan tetkikat neti • - iki ay kadar aürebilirae de umu· 
cesi tavşan, ıincap gibi av baywnla • miyet i'iharile tehlikesi çok azdır. Şim
rında hastalığa tesadüf edilmiştir. Bi- diye kadar ölüm niıbeti yüzde ikiyi geç. 
naenaleyh avcılardaki gördüğümüz mezmıyor. 
hastalığın J>u hayvanlardan insana in· Bu hastalık bizim bildiği • 

tikal ettiği anl,ılıyor. miz bazı mikroplu hastalıklar gibi &• 

Şimdiye kadar yalnız Amerikada gö- caba memleketler içinde aeni' salgın
rülen bu hastalığa son senelerde yapı- lar yapıyor mu} 
lan tetkikat neticesinde bilhassa Rus- - Bu tarzda şiddetli salgın şekli 
yada, lsveçte tesadüf edilmi~tir. mevzuubahis değil, çok defa çıktığı 

931 ve 93-1 senelerinde yapılan a· yerdeki saha içinde yayılan vak•alar -
raftırmalarda lsveçte (51) vak'a gö - dan ibaret kalıyor. 
rülmüştür. Rusyada daha geni.1 mm· - Bu h~stalığıu 'bizde görüldüğü 
takalarda tektük görülmektedir. tarih nedir} · 

- Bu hastalık insana nasıl geçer} - Vak'aların bizim tetkikimize gir-
- Amerikada, Rusya ve lsveçteki diği tarih yaz içerisindedir. Tesadüfen 

tetkikler neticsinde hastalığın membaı ağustosun birinde Gülhane hastanesin
ile insana nakleden vasıtalar daha iyi ne (mikroplu beze iltihabı) zanniyle 
anlaşılmıştır. geçen vak'alar üzerinde yapılan tetki-

B:lhe.ssa Rusvada görülen vak'alarda katla anlaşılmıfhr. 
hastalık mikrobunun bu gibi av hay • Bu biz de ilk tetkik ve te!jhis tarihi-
vanlarından alındığına ait bir kaç dir. 
vak'a mevcutsa da hastalann mühim Kıymetli l:>akteriyoloğ meslektaşı • 
bir kısmında böyle bir temaı görül • mm verdiği bu· i-zahata teşekkür ettim 
memektedir • ve muvaffak olduğu teşhis için kendi-

Binaenaleyh buna naza~an hastalığı sini tebrik ettim. Dr. Etem VusaE 

İki Müşkül 
Arasında 

3.4 ıene daha beklemem icap ediyor. Bu 
müddet zarfında bu kadından ıoğur -
18m, onu yüzüstü bırakıp nasıl kaçabi
lirim~. 

iki mü,kül arasında kalını~ bulunu· 
yorum. Bir taraftan kadın bütün ha • 

hanelerime kaJ"§ı kulp bulup ısrar edi • 
yor. Diğer taraftan da 7 -8 sene dul kal· 

mıı bir kadınla evlenmem, beni ailemin 
ıözünden düşürecek:. Ne yapayım, na· 

ııl hareket edeyim?.. Bana bir akıl ve• 
riniz Teyzeciğim>>. J. l. 

Janet Aıakdonald 
Janet Makdonald, Holivutta hiç 

bir dedikodunun çıkmasına meydan 
vermeden nişanlanmıştır. Holivutta 
herkesin birbirini nasıl tetkik ve ta • 
rassut ettiğini bilenler için Janet Mak
donaldin bu işi gizlice başarma~ olması 
büyük bir muvaffakıyet sayılmakta -
dır. 

Janet Makdonaldin seçtiği koca 
kendisiyle filmlerde bir çok kereler ev
lenen Moris Şövalye değildir. İkinci 
derecede bir yıldız olan Gene Ray .. 
monddur. 

Eğer Janet f'krini değiştirmezse ni
kih iki ii" tı' ftaya kadar olacaktır. 

Janet bir kere daha Amerikan zen
ginlerinden biriyle nişanlanmış, fakat 
nikahını haftadan haftaya atarak gü
nün birinde de adamcağızı büs~ütün 
terketmişti. ....... -···---···-.. ·-···· .... ··~ .. ·---····-·---.. 

Çarkıfelekli elbise 
Bugün modelini koyduğumuz çar • 

kıfelekli clbiae, aayet tık· sade ve gü
zeldir. Yalnız ıa-
de keHmcsini gö
rünce benim gibi 
ıiz de tiksinme
yiniz, rica ede ~ 

rım. 

Zira bir çok -
ları sade namı al
tında ne gürü) ~ 

tülü patırdılı el -
biseler yapıyor • 
lar da gene adına 
sade diyorlar • 

Biz burada sa· 
deyi yerinde kul
landık. 

MUnif Fehimin karikatür sergisindeki köşesinde Muhiddin tlstOndat 
kıymeW san 'atkArdan eserleri hakkında izahat alırken 

Muhiddin Ostündai hayatında dünkU 
kadar aülmemiştir, diyebilirim. Çünkü 
dün, festival münaııebetile Tak.imde açı

lan karikatür ıergisinde o da vardı. 
Her karikatürün önünde duruyor, ve 

ince nükteleri kavrayınca, baıını büyük 
bir keyifle ıallıyarak uzun uzun ıülüyor. 

• Dünkil KarikatÜT Sergisinde, 70 ıen•· 
ilk Türk mizahının olanca mahsulleri VaT· 

dı. 

«Beberuhi>ı, t<T okmakı>, "Pinti», «Do· 
lapn, ı•Diyojeol>, «Çngıraldı Tatau, ııHa· 
yal)) sibi isimlerini duyduiumuz, duyma• 
dıiunız bir ıürü mizah mccmuaaının bir 
araya ıetirilebiliıi. ecrg~i hazırlayanların 
harcadıklan zahmetin büyüklüğünü anla
tıyordu. 

Teşhir edilen eski mecmuaların, eski 
karikatürlerin çoğu Selim Nüzhetin kollek
aiyonundan almmıf, 

insan. ~ki ~erlerin kıymetlilerini top· 
lamakta, bir kanncarun kıtlıiını düzerken 
ıöaterdiii eabn, gayreti ve muvaffakiyeti 
bile ıölgede bırakan bu deierli arkadaıı 
takdirden kendini alamıyor. 

Dün, açılan ıeraiye bakananız. 

Türkiyede ilk mizah mecmuası, bundan 
yetmiı yıl önce T eodor Kasapyan "'1ında 
bir ermeni tarafından çıkarılmıı. 

Biz arada ıırada, bazı dertlerjmiz.in 
müzminleıtiiinden bahsederiz. Bu iddiaya 
inanmayanlar, karikatür ıergiaini ıezsin-

• 

Sergideki eserlerden: KarlkatnrcUleıiP 
babası, yetmiş yaş ındakl Ali Nurlnin 

AbdUlhamlt devrinde Pariste 
neşrettiği bir karikatür 

kü kıyafetlerindeki fazla çık saçıklıkla 

lay ediyor. 
Bunlara bakınca, eski devirdeki o so 

taca zihniyetin yıkılı~ına seviniyoTSunuZ· 
Fakat ikinci karikatür, ummacı kıyafe 

tiyle Hazreti Havva kılığının ortasını bı.ı 
lamadığımızı ııösteriyor, ve ilkinin verdi. 
sevinci köreltiyor! 

1'-ler. )"'- h 1 1 
y etmiı ıenc evvelki mfaahçılar, latan- Çok keskin bir tenkit si wıı a ine g 

bulun süt, su derci.ini dile dolamıvlar. Ten karikatürün, bir palyaçodan farklı ıo 
Bu dertlerin bugünkü mizahçıların ka· oynamadığını sananlar bu ergiyi gezine 

falarında da bayatlamadığına bakılıraa, .kanaatlerini doirultacaklar~ır. . . "ıı. 
dimağ denilen hassas kutu, içine yerleşti- . Mesela, kunduracıdıı muoten ıle mn' 
rilenleri taze tutmakta kübik frijiderlere za 'ahibi konuşuyo~lar: 

Bu elbisenin ş · k • • 1 1 bile rahmet okutuyor. - u ıs arpını a ınız 
yegane süsü be- d' b ·· ·· b' k Mücıteri soruyor: Sergide ünü ve u ıunu ır ço cep· Y 

)inde ve yakasın- helerden mukayeııe etmdt imklnı var. - Yaimura çamura dayanıt mı~ 
da çarkıfelek çİ* Mesela, yqmakh bir kadınla, çarpflı bir Mağai:a sahibi kemali ciddiyeti ce,Y 

çeğine benziyen kadın konu,uyorlar. Yaımaklı kadının ıöz. veriyor: 
~killerdir. leri, ve aerdanı meydanda. Fakat diğeri· - Ne diyonunuz) Dairelerde cvr k tıı 

h F •• kibine bile dayanır! · Bunlar alttan nin çarşafı ve kalın peçesi er tara ını ort• kı 

O - Kırtasiyeciliğin bu kadaT acı ve bu 
parça geçirilerek yapılmı~tır. zerle • mu§. . ki k dar zarif tenkidini ağdalı bir baıımakaled · d k J ) bo b' · Çarşaflı kadın yaşına ı tazeye çı ıtı· , 
rıne e umaş sarı ı, orta arı Ş ırer bulabilir misiniz? 

halka dikilmi,tir. yor: K 11 k a·· 1 l 1 k ( 1) O• Meaela ııenç bir kız. Tuvalet maantıınd 
b ... Ih' , k d - ız ıı ı . .. oy e çırı çıp a ı , Ö d b" dil Kumaş ta ıı, e ısenm uma"'1n an· '-- v k k t .,. aynanın karşısına oturmuş. nün e ır 

v • &aıa çı ma tan u anmıyor musun r • k ıı 
dır. Fakat eger bıraz renk karıştırmak, Beriki kırıtarak cevap veriyor: ~~ Holivud yıldızının resmı var. Kı:r. e 

elbiseyi daha gösterişli yapmak istiyor• _ Bu "'Asrı terakki» de sen utan kı- ,di kendine dütünüyor: ? 
sanız o zaman bunları başka renkten bx... d 1 - Acaba bugün hangisine benzeıe~ . . 

•• n an • s· . til"' ını güzellik teJakkısııtl 
de yapabilirsiniz. Bu nükteden, o devirde 1•tmaim bile · ıncma ıp ,811 

• 

1
.. .. k :ılar• 

Yakada bu halkanın · üstüne bir de fazla açık saçık görüldüğü anlatılıyor. boyanın ~~~ya)ın T~"l~n~1·.k 1d~~çk" 1 .~g-ürı" • F k be b f · · kk" b' · d mızda ıun ılık ve taıı; ıtçı ı Uf un u fıyong takılmıftır. a at nce u ı· Ve belli ki •ıaarı tera ıı> ta ın, o ev· . h . . b k d bclj 
k • ·· 1 '-- '-1 - ) • fh hangı roman, angı pıyes u a ar yongu takmasanız ve ya ayı oy ece rin sözüm ona açı&. aaçı& ıgıy a ısı za . . .. 

· · · k 11 1 y · b k 'k ı-· aatle anlatabılmıttır) Yalnız halka ile bıraksanız, daha ıyı maluadıle u anı mı~: •m u an a ur- · M lı!o b' k k '-- orhır: 
• .. v • f "h · · eıe ıa ır an oca ıı;onutUY 

1 de eski devnn ogen ve ıo ta n nıyeta d b' 111,:ı o ur. • - Ah güzelim 1 Bizim e ır yuvP 
Kolların takılı~ı da alelade bildiği - okun~yor. .. .. .. .. _ .. b olacak mı? 

• v "ld' ş· d' k k lb" Bıraz daha yuruyunce, ıozunuze U• " • be" 
rniz gibı degı ır. ım ı pe ço e ı • , . ._ . 1 d b' . . - Hiç merak etme ... Evlcnınce 

•• •• v •• •• • • k'' l'd' günkü .11.anx.atür er en ırısı çarpıyor: 
selerde gordugumuz gıbı oşe ı ır ve o- B' k d b' kek konuıuyorlar senin yuvanı yapanml . • 

, • Ô v k l ır a ın ve ır er · • 1• b ' d . "d" ... 1 b' rniıtıı muzbaşından ıçerı enseye ogru ta ı • Kadın, vücoounun yalnız bel tarafını Mese a ır aıre mu uru ı e ar 

mıştır. Yukarıda kloş ve büzgülü ol- "ç bela örten bir balo Hvabı giy· caatçı konuşuyorlar: _ .,ı.ı 

«21 ya11nda bir ııencim. Henüz ha· 
yatımı kazanmıyorum. 7 ay evvel 30 
)'atında bir dul kadınla tanıştım. Bu ta• 
~amız niha)'el bir aşkla bailandı. 
Kadının bana karoı ıevgisi çok fazla .. 
Ben de onu ayni ıekilde ıeviyorum. 

Geçenlerde bana nişanlanmamw, be • 
raber yaşamamızı, hayatımı kazandık -
tan 80nra da evlenmemizi teklif etti. 
Hatta paraca da yardımda bulunacağını 
eöyledi. 

Tseddüdünüz\I bakh buluyorum. 
Aranızda bir yaı farkı olan bir kadın, 

v v J t d d r au - Mali işlerde ihtisasınız oldugu masına ragmen a~'\gt arı gaye ar ı · rmf. Kocasına soruyor: . . . 
B lb. · ı. • • b' t . • 1 · . .,. ıöylüyorsunuz vesaıkmız var mı} 

Ebeveynim şimdi taşrad1rlar .. Onlara 
hu meseleyi duyurtmadım . ZatCI\ duy
salar beni mutlak reddederler. 

Bu kadını ben de sevdiğimi his~e· 

diyorum. Fakat hayata atılmam için 

ıiz.e muvakkat bir aaadet verir. Bilaha
re ıeçiımizliğin bq göstenneai ve Ü • 

züntülii bir vaziyete düımenİ.z muhte • ı 
meldir. Kendinizi tahsilinize vakfedi •. 
niz ve bu iıten vu ıeçiniz ! TEYZE 

u e ıseyı yapma~ ıçın ır me re _ Nasıl, beğendin mı yenı tuva etımı" . :. h'b" . 
1 · · ·· • k • v• k - Var. Dort aparhman sa ı ıyıın enındekı kumaştan uç metre yetmı~ , Biçare adam, çıp)a zannettıııı arısı · 

beş santim lazımdır. Fakat eğer re - na J:emali .afiyetle cevap veriyor: . 
simdekinden daha şişman iseniz, o za. - Görmeden nasıl cevap vereyım, ka· 
man kumaş miktarım çoğaltmahsı - rıcığıml 

Bu karikatür de, kadınlarımızın bu1ıün· nca.. 

Mesela iki kişi konuşuyor : 

Muharrirler darphaneye gidip 
(Devamı 8 nci sayfada) 
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• 
Konuıma " Türk dili; dillerin . insan vücudu bir radyo 

ıstasyonundan farksızmış! 
iddialara göre dimağımız -;e bütün azalarımız elektrik 
lleşrediyorJar, birgün gelecek aşk, hırs, sempati, teshir 

Halk ve sanat 
Nurullah Ataç 

Paris'te, l '4 temmu<r. bayramı münasebe· 
tile Romain Rolland'ın 14 Juillet' ai, bin· 
lerce seyirciyi alabilecel büyük bir tiyat -
roda oynanmış; yalnız zenginlerle orta hal· 
Jilerin değil, züğürtlerin de gelebilmesi için 
fiatlor ıayel eh venmiş... Bu temsillerden · 

ana kaynağıdır ,, 
kudreti mevce uzunluklariyle ifade edilecek 

bahseden bir Franeız muharriri: ıcEtrafı • 
ma baktım, diyor, küçük memur, İKİ sını· 
fından öyle çok insan ıöremedim. Tiyatro 
yine orta halli veya münevver denen insan· 
!arla dolu idi ... ıı 

Muharririn bu sözlerine inanırım: yıl -
lardan, belki asırlardan beri sanatin. an -
cak yüksclmiıı bir zümre tarafından tadıla· 
cak bir zevk olduğu o kadar tekrar edildi 
ki halk kütlesi, kendi.si için bu zahmetlere 
katlanılncağına inanmıyor. O gnyrctlNden 

haberi bile olmuyor. Gidip görse de, be -
ğenmiyor demiyeceğim, bir ıey anlamıyor. 
Sanatkar ona istediği kadar açık bir dille 
bahsetsin, halk kütlesi sanatın herhang: bir 
ifade vasıtası karşı sında yılgın bir tavur ta· 
kınıp anlarnağa, duymağa dahi çalışmıyor. 

Eski uman cemiyetleri bir takım insanin· 
rı esir diye ayırırmış; sonradan asalet, rna· 
vi kan iddiası çıkmış. Bugünkü cemiyetler
de ise halk kütlesi, yani en kalabalık züm· 
re, ııadece insiyakları ile hareket eden bir 
hayvan yığını haline getirilmek isteniyor. 

Kurultayda 
teorisi 

dün Güiıeş 
anlatıldı 

- Dil 

E ~iınağ bir elektrik fabrikasından 
~t sıldır. 1lim adamları bunu son a
ı-:trnalarJa tesbit etmif bulunuyor -
tn • .lım ve fen ilerliyor. Alimler müte-
•dıycn uğra\nyorlar. 

- Sağır ve dilsizler elleriyle Ciüşü
nürler. Konuştukları zaman kollarının 
neşrettiği elektrik ile, insanın dima • 
ğının ne~rettiği elektrik BY.ni şeylerdir. 

Halk kütlesi sanatten nasıl anlasın) A· 
sırlarea zaman onun aanatten anlamaeına 
eleği), anlamamıufına ça~ılm~tiw'. Bunun 
için tedbirler alınmıştır. cıRomanı popu • 
lairea» diye halk kütleıi için bir takım ba· 
yağı hikayeler bul':!nmHı da isbat eder ki 
kalabalık zümrenin, «yığın)> ın aptalla~ma· 
sı, hayvanla,ması 'İçin tedbirler alınm~ıtır. 
Hepimiz biliyoruz ki kötü boyalı bir kapak 
altında çamur gibi bir kağıda basılan, içle· 
ri hezeyanla dolu o Tomanları yazanlar da, 
basanlar da, satanlar da çirkinlijini, baya• 
ğılığını itiraf ederler. Mubarirleri çala .ka • 
lem kiğıd karalarken kendi kendilerine gÜ• 
lerler. Büyük kitap tabileri, (Cyükeek ede 
biyat» yanında bir de 1<kötü edebiyat» neş· 
riyatı yaparlar. Hatta içlerinde biri iyisi, bi· 

&k Ce~e?lerde Amerikada bir kongre 
I tedıldı, bu kongerede dünyadaki te
b:~ti alimlerinin hemen hepsi hazır 

Unuyordu. 

Hala beşeriyet uykunun ne olduğu
nu tarif edememiştir. Fakat malum o
lan şey şudur ki uyuyan insanın dima
ğı çalıtır. 

\r ~unlar hiaai hadiselerin mevcc kuv· 
d ctıylc cereya ncttiğini iddia ediyorlar
~h Bu profesörlerin içinde beynelmilel 
G • ret sahibi olanlu vardı. Cambridge 
• nıvcrsiteainden Adrion, lene' den Ber
,.cr gibi. •• 

Bunun en bariz ır.isalı insanın gürül
tüden'" uyanmasıdır. Şimşekli havalar
dan korkmıyan adam hiç uyanmaz. 
Fakat bir anahtar sesi duyan insan ye
rinden heyecanla sıçrar, çünkü hırsız
dan çekinir. 

Ba~kan 
l'li - Baylar, dedi, bugün ruznamede 
dı;•nın filıne alınması hadiaeai var • .. 
ı_ 1933 de Pariste de bir kongre top • 
~~ın.ıştı, bu kongreye Mösyö Arson -

rıyaaet ediyordu. Bu kongrede in -
'a~an çıkan mcvccler tetkik diliyordu. 

kowalr.y bu müzakereierde : 

~;-.~ahlaklar tıpb radyo makine • 
tecf •aıbı mevceler nqrederler, dedi. Ve 
•. . ıleri miaal diye alarak av köpekle
•lnı ·· 
~ k IOl önüne getiriniz, dedi. On~r a-
a·· .. 0klarlar, bıyıklan anten vazifesini 
tı?tur. Ku,lar ıemalarda istikametleri· 
)~~sıl tayin ederler~ Bunlar c]\ağı 
ijl' ~ı müabct feylerdir de. Ayni naza-

İYı niçin insanlara tatbik etmeyiz? 
~q nsan hia bakımından hayvanlar -
tncn çolt geridir. Onlar kadar iyi gör
fitı ~ •. ~nlar kadar iyi duymaz, objekti-
NKordüğü fCyleri teabit edemez. 

dil' cvyorkta toplanan profesörler de 
OtJar ki: 

. Lohusaya dünya vız gelir, fakat ço
cuğu kıpırdadı mı derhal gözlerini a
çar. 

Uyku ayni şekilde devam etmez, 
bazan hafiftir, hazan ağır olur. 

Nitekim clektrodiagrame ile 
bir insanın gece Jykusu zamanında 
kesik ve münkesir hatlar yaptığını ve 
sonra uykuau dcrinle~erek bu hatların 
münhanileştiğini teabit etmiştir. 

Profesör Maks bu hususta mühim 
bir tecrübe yapm.._!ştır. Uyuyan bir a· 
damın hem dimağ ve hem de kalb ha
reketlerini bir köğıt üzerinde tesbite 
kalkmış ve teUerle odanın dısarı~ında 
tecrübeyi takip etmiştir. ' 

Evvela kalb de dimağ da muntazam 
münhaniler çizerek itleı:lerken, birden
bire evvela dimağ elektrosu, münkesir 
hatlar, acayip çizgiler çizmeğe başla
mış, kalb ise serileşmiş, doktorlar: 

- Rüya görüyor, demişler. 
Filhakika çizgiler, ç?k gayri munta· 

zam işliyormuş. Birdenbire çizgiler 
yükselmiş, ihtiza~lar artmış, kalb hız
la çarpmağa başlamış • 

Doktor: J • 

le~ Bununla beraber in~n ~e~ hare
tıi c elektrik yapar. Ciğerlerinizi sık-
.ı ı~ ··-• · · · L v - Kabus geçiriyor, demis .. "er\.._,• goacrınızt a:~tıgınız zaman, 
de·~ elektrik. :ncşıederainiz. Kalbiniz- Filhakika adamcağız uyandığı za -
hi~ cıgcrlcrinizde, adalelerinizde elek- man çizgil~rc tevafuk eden izahat; 

\>ardır vermiş. 
t . 

~I ~lhakika Adrian, bir kedinin adale· Şu vaziyete nazaran, mesela yarın, 
Ctıni b' A ]'f' • ba~l bütün Cemiyeti Akvamı teshir eden 

\oc ır mp ı ıcateur e g amış B d' 
~İtı :dalcleri oynattıkça elektrik aleti • rian ın .sempatisi~in dört mili volt· 

~crind h k ti .. .. .. t" luk elektrık kuvvetıne tekabül ettiği-
e are e er gorunınuş ur. . H' l . . k 

l>ri m, ıt erm tesır uvvetinin altı mil·-
lıirn ~ccton .~aha bafka v~ daha mü - voltluk olacak, bir: çapkının, kızları 
\\ll..t ~ tccrubc yapb, hır. tavşanın teshirdeki kudreti ayni şekilde ölçüle
~~l &tabını elektrotlarla hır telefona cek ve sevgi aşk hıra sempati tipkı 
.1 ' adıla L ) v f ld ' ' ' 

1 

1111..r d'"r.ve tavşanın au agma ısı a- radyo İstasyonları gibi, mcvce uzun -
~i t~l ıger taraftan telefonun ahizesi- luklariyle ifade edilebilecek. 
~\ll " Unda tutan adamlar tavtanın · 

şa•rıa aöylencn aözleri duyciular . . Zinovyef, ~amenef ve 
~tl ~-tecrübelerden 10nt'a dimağımı • k d ) d .. 
~~elektrikli olduğu fÜphesi mey - ar a aş arı un sabah 
'-tlcı" çılctı ve bu yolda çalı,ılmıya baş- kurşuna dizildiler 

ı. 4t (8aftarah 1 inci sayfada) 
~tip 0~ıky bu iddiayı tonuna kadar kendilerine atılan kurşunların cihan 
~ ·ttı ve Hans Bcrger encefhaloz- ihtilalini ateşl~yeceğini s~ylemişlerdir. 
~İt : c hu elektrik cereyanlarını tes - Zinovycf 18S:l de doğduğuna göre 

h~ tneğe muvaffak oldu. 53 yn~ında idi. Ve Leninin en sıkı fıkı 
' llıt • _,. 
ijttrı• ınsan kafasının üzerine iki çelik dostlarındandı. Kudretli bir hatip oldu-
~ ç~;.;oydu, adam gözlerini yumdu. ğu için «Leninin gramofonu)) ünvani
ltıetr i tabakalar vasıtasiylc galvano- le tanılırdı. Rus ihtilali üzerine Lenin-

D e erde bir hareket oldu. grat Sovyet reisliğine getirilmiş ve 

~~~i~~~.r .. Maka, yalnız dimağımızla ve 1 H21ı de komiinist enternasyonali 
tiitrı.'· Utun vücudumuzla düşündü - icra heyeti başkanlığına seçilmişti. 

\ı~ij iddia ediyor. Ve diyor ki: Zinovycf Hl2f3 da vazif~Rinden u • 

ri fenası için çifte isim kullananları vardır. 
Münekkidler, halk için yazılan bu kitaplar· 
dan bahsetmezler. Onların kale almağa 
değmez, bayağı ıeyler ohnası sanki bir ka· 
nun hükmündedir. Halk için yazılmıı kitap 
tenltid edilir mi> Ona ne verilse yeter •.• 
Bu edebiyatın yanında bir de resim, musi· 
ki. tiyatro vardır. Kafa•ı onlarla yoğrul • 
mu§ halk, ciddi bir aanat gayreti ile yapı
lan temsillere nasıl, ne diye gitain > 

Bittabi o bile bile kötü edebiyat, para 
kazanmak ihtiyacından doğuyor. Naşiri 
zengin ediyor, muharririn ekmeğini temin 
ediyor ama halkın da kafasını körletiyor. 

Bugün Avrupanın her tarafında, sol 
taraf adamları da, aai taraf aciaİnları da 
halkın hakiki nnate haklı olduğunu ıöy • 
lüyorlar. Onun için ayn bir ıanat icat ~t • 
mek değil, ona asıl aanatı tattırmak lazım. 
Yalnız kanun karııaında deiil, lanat, fikir 
karşısında da herkes münvi olmalıdır. Bu· 
nun için de sanatın kanun IPbi bir ohnaaı 
halk için sanahn kaldmlm ... ı, hatta mene~ 
dilmcai lazımdır. Gerçi sanat hürriyet is • 
ter, kontrol, sansür altında pek eeli§e -
mez; fakat inanmadığımız fcylcri yapmak, 
halkın zevkini lrarktmek hürriyeti, hürri-
yetin dü~anıdır. . 

\ lngilizler · FiİiStine yeniden 
asker gönderiyorlar 

Londra, 2•) {A.A.) - Filistindeki 
vaziyet vahametini muhafaza ettiği 
ıçın lskoçya hudud muhafızı alayının 
bir.in~ taburu Filistindeki kuvvetleri 
takviye etmek üzere yarın Maltadan 
vapura binecektir. 
.............................................................. 
zakla.ştırılmı~ . ve. J ~tl.7. de Tr~ki ve 
Kamenef ile birlikte fırkadan çıkarıl
mış, fakat J.(azan üniversitesine ~ek • 
tör tayin olunmuıtu . Zinoyyef 1931-
de muhalefetten yazgeçtiğini bildire -
rek tekrar MoıkQvaya dönmüş, takat 
19:-W de Kirofun katliyle alakadar ol
mak yüzünden hapse mahkum olmuş -
tu. 

Kamenefin hayatı da Zinovyefin 
hayatına mü~bihtir .. O da Leninin es
ki arkada~ıdır. Ve onunla beraber Rus
yaya dönerek Moskovn Sovyet Reisi 
olmutı daha sonra Zinovyefle birlikte 
muhalefete geçmiş onunla birlikte sü
rülmüş, Kilof h6disesi üzerine onunla 
birlikte hapse. mahkum olmuş ve ni • 
hayet onunla birlikte idam edilmiş -
tir . 

Terim ve gQneş • dil teorf lf encQmenleri çalışırlarken 
(8aftarafı 1 inci sayfada) edilmiı ve Ek'lere aemantikman venlen 

Bu araıtumalara dil ilmi k&f:i ıelmez. hüviyetinin menıe'leri arasında aıaftırıl· 
Bütün yaradılıı, filolojiıi, dinlerin millet· mıştır. 
lerin, insanların pisikoloji ve 90ayolojisi de Tezin bu umumi ve elernanter, i .... ah u 
bu arayıp yardım etmek ıerektir. Cüneı· tenviri bilhaaaa <1idi». misali üzerinde tat· 
Dil teorisi bu idrak ve ıuur hareketinin bik olunmuı ve eerek aenkronik • ve ge· 
i.llt ölarak ıüneı üzerinde toplandıiı. bü· rekes Diyokronik araıtırması yapılarak u· 
tün varlıiı bu köklerin ııık JNJ uçan meli· zerinde oGüne§ • Dil» teorisinin formolo
kesinin yürekten uyandırdıiı hayranlık jile, semantik fonetik ve ettimotojik tatbi· 
duygularına bağlandıiını kabul etmekte· katı rösterilmiıtir. 
)erdir. Dillerin Ana Kaynaiı 

Teori'ye (Günet} adı verilmesi bun· Teze ıu euıetle nihayet verilmektedir: 
dandır. Türk tarih tezinin kardeıi olan dil tezi 

Tezde bu cihetler üzerindeki müessi· itte bu metodla bütün ilim dünyasına dil-
• riyeti araştırılmış ve Hk uKJanıt )ardan jti· lerin ana kaynağı Türk dili~in olduğunu 

haren ToteııUk :zihniyet esu)an tezahür et· göstermektedir. davasının büyükliığiınü ' 'e 
tiri1erek: Yerael totemlere tekaddüm e• ainlığını biliyoruz, 'fakat bu bizi lirküt· 
den yüksek totemler araıında da en çok müyor, ölüm uçurumunun kenarından ina · 
göze çarpanı en ileri ıeleni ıüphesiz eü- nılmaz bir hamle ile kalkınarak n.hu nun 
neıtir.) hükmü verilmiıriı. içindeki cevherle yeni varlığını diinyaya ta. 

Yüksek Varlık nıtmı§ olan Atatürk Türkiyesinin, ilim 'ba· 
T olem zihniyetinin tekamülü takıp o· hialerinde pşırtıcı büyük muvaHa kiyetlere 

lunarak, itte bu yüksek varlığa bi: sesle namzet olduğuna inanıyoruz. lıte bu inanla 
ad takmak istenildiği andadır ki (insan (Güne • Dil) teorisini buradaki yerli ve 
dilinin illı: foremi) 'llOÖcut bulmuş olur. de- yabancı dilcilerin önüne koyuyor, tcnkit
nilmekte ve ilk 9uur objesi güne~ten başka lerini ve muahezelerini ehemmiyetle bdı;;
bir fey olmaz mı)) ıualinin cevabı günf'• liyoruz. 
ıin diller~eki ıemantik fonksiyonu araıtır- Vecihe Kılıç Oğlunun Te:ı.i 
mak suretiyle kat'iyetle verilrnektedır. Üç saat kadar devam eden bu , 

T ezdc bundan 90nra fonetik baz tet· tezden sonra kürsüye Ankara dil, coğraf· 
kiklerine giri!Jilmiftir ve deniliyor ki: ya, tarifi fakültesi talebesinden v~cihe 

oGüneı - Dil teorisinin ıemantik yaLı geldi, gü:td ve temiz bir liaanJa tnini o• 
bütün genel mefhumların insanların kudu : 
en ilk totemi olan güneıten çıkmış burun· (Ata) kel imesi dünyada yasamııı ve 
masına, fonetik yazı da o mefhuma en ilk yaıamakta bulunan diJlerin hepııinrl e ayni 
cıAğ» sesile ifade etmi,, olmaeına dayan- manada mevcuttur. 
maktadır. » Kelimenin böylece bütün insanlığa mal 

Tezde .semantik baz tetkiklerinde güne· oluşu, onun esaslı bir ltelimf' olnıadı~ı zc· 
fin ifade ettiği genel mefhumlar önemli habını vermiştir. Onun içindir ki 
bir yer almııtır. Ve semantik tnzzüv ve baıta \lalde - Pokorny ve Meillet olduiu 
inti,ar maddelettirilmiıtir. Bundan sonra halde bir çok Garp bilginleri bu kelimeye 
cıAiıı ana foncmi Vokal ve konsonunda Lalusart yani çocuk aözü demiıle1dir. Bu 
bir çok deiiımelerle kendini gösterim de· alimlerin uAtu ıö:zü h<tldt•ndaki 
nilerek Vocal'Jarın ve konsonlaım tehadül 'kanaatlarına aykırı olarak kdime· 
ve istifsası takip ve teshit oh.ınmuş kon· nın Lalusart olmayıp eski 
90nJarın kataeorinin trınifi juh l'dilmi,. ıve esaslı kelimelerden biri ve belki de ba~-
tir. lıcası olduıiunu ileri süreceiim. Nitekim 

Ek Ve Kök'ler H. Paul uDil tarihi prensipleri» adlı kita· 

Tezde coEk ve Kölrn lerin tetkilıcin~ bü- hında Lalusart için «hu lisan » çocukların 
yük ·yer verilmiş ve Monofonemik Mono· buluıu değildir: bu sözler onlara başka her 
syllabiqe dil devreleri araştırılmış, dilin hangi b ir dil gibi öğretilirn demektedir. 
son taazzuv ve tekamülü devrelerine kadar Ayni zamanda (Ata) kt"limesınin ııTn 

konsonu güÇ telaffuz edilir. 
aerek fonetik ve gerek semantik yani umu· 
miyetle, morfolojik olumu, izah ve ~pat 

olunmuştur. Tezde o bütün kültür dillerin· 
de ana kaynaklık eden Hkcl monofonetique 
dilin hangi dil olması b ahsine aelince. 
Türk dil tezi bunun öz ilkel Türk dil. ol· 

duğu davasındadır. denilerek ve hunlaı 

izah ve tenvir olunmak tadır. 

Bundan ıonra Ek'lenn 'il 7 n kalagoıiye 
aynldıiı söylenerek hu cihet ayrı .ıyıı ctüd 

Antropologlardan ııK. Fran: e ı A "oli
yen çağında dudak sesleri iki aylık bir ço· 
cuğun kullanacağı kelimeler doğurdu ; 

Müsteriyen çağında diş sesleıi inkı .. .a f etti. 
diyerek bu nT» konsonunun çocuk söz ci· 
bazı ile ilgisi olmadığını gösterınektedir. 

Zaten Güneş - Dil teorisi kabul ettiği an
trapo - fonf'tik esasta 11T» yi sonraki kon· 

(Devamı 8 İnci sayfada) 
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Yazan: Orhan· Selim 

KAN KONUŞMAZ! 
o p s . - . 

Sigorta rezaleti " Türk dili, dillerin 
Gün geçtikçe 
Dalbudaksalıyor ana kaynağıdır,, 

(Bqtarafı ı inci aayfada) (S., tarafı 7 inci sayfada) nııssopulos rahatsızllkları dolayısile itit'
1 

Sn o tamn Edebi Tefrıkası. 74 
yetil Kaplı Defterin Earan sonlardan sayarak üçüncü katagoriye ithal etmiı ve gelmemi§lercli. 

- Yoksa korktun mu) aecli. Hani Usta artık kendini toparlamıştı. Gü· Onniğin evinde bulunan yetil kaplı etmiştir. (Ata) kelimesinin her dılde bu· Komisyonun ilk işi Batkan ve mazi>-" 
babasının Seyfi BeY. olduğunu öğre - lizarda çok büyük bir i~ yapını~ bir 60 ki · lunu•u onun bütün diller üzerine müessir. muharrirlerinı· seçmek oldu. Ba•kanlıi", 

T T defterde iaimleri yazılı olan 50 • §ı• " " !I 
nirse sizden vaz geçer, size artık fay- insan hali var.. nin ilim ve adretleri ile sigortalı oldukları olmuı bir ana dile mensup olmasındandır. Türk tarih Kurumu BaıJkanı Hasan Cetıl" 
dası do1cunmaz mı saruyoısun) Usta sordu: para mildan polisi bir başka yolda yürü· Bütün Türk lehçelerinde, Ön Asya Hind- Çambel, mazbata muhanirliklerine Erciİ' 

- Hayır .. Sadece ... Fakat Ötner • -Bütün bunları nerden, nasıl, kim- meğe sevke~ti. İlk merhalede bu adam· Avrupa ve diğer dillerdeki Ata sözünü a· mend Ekrem Talu ve İsmail Hami Daııir 
den ibunu gizlemek ne fayd.Blı, ıne fay- den öğrendin) lamı öldürüldüğü ve aigorta bedellerinin radıktan sonra Gün~ • Dil teorisi eaasla- ment seçildiler. 
daınz.. Söylesem de olur, söyleme • - Bütün bunları çok eskiden bili- tahsil edildiği sanılmııtı. Halbuki bu def- rına göre analizleri yapılınııtu. Gramer • scntılka komisyonu da _,,ı 
sem dC:.. yorum baba .. On yaşımdanberi.. Bir terde isimleri yazılı olanların aigortalı a· Nihayet Paleo • Sosyolojik devirde A· onda bir bqka aalond& toplanmıı bulır 

- Öyleyse söyle.. Her halde daha gün Stoyan amcaY.a eski günleri anla· damlar olduğu, fakat Iıenüz paralannın ta aözile bir bqka mana kastedilip ec:lil- nuyordu. Bu komisyon Bqkanlığına sur 

d .. ·· h _ı.. • ] M d Be .na0 rtadan alınmadıgyı anla ılmı•tır. Onnik mediği tetkik. edilmiı ve bu srrada Ata SÖ· aa saylavı Fakihe Ôynem"j. mubata ıı111' 
urust arc.ı;.et etmış o ursun... a • tıyor un.. ni uyumu' sanıyordu - - " 

1
,. · di Sc fi Be d n• ... l vap,...,••sa vapon••, kumpanyanın ha· zünün muhtelif dillerde ve lehçelerde ana harrirliğine Hıfzı Tevfiii aeçerek müza~e' 
umya şım y · Y ünyarun zen- nuz .• Sonra anneme sordum .. Ama bir - J - J ~ 

ı !L -- yat kısmuıa sigortalı olanların isimlerini, anlamına geldiği gösterfüniıtir. relerine başladı. 
gini.. ki dokuma fabrİJUllll var .. Ban- kere .. Altı sene evvel.. Anlattı. Sen - B.. .. b · hl d 1 Id - •11

- • - Emin 0-1'-'·- Id r_!_ p.1-adreslerini ve sigorta bedellerinin miktarı• utun u ıza ar an an aıı ıgına göre wı; .Ozu ~ a ı. ı:.mİD 
kada meclisi idare azası ... BClki oğlanı den başka bir babam olacağına inan • · lı f k dünya c:lillerinde Atanın manüı ve mor- kılıç tezi Türk alfabesine bir harf aa"ei 
d ı ,. d' L b 1 d Çoc 1 nı öğrenmi§. bu yefil kap de tere ay- .ı. 

a ev at ıye x:a u e er... uğu madun .. Hala da inanmıyorum.. nan- folojiai - az farklarla • birdir. Ve Ata lce- lüzumuna dairdi. Emin Dallolır- 'fiiP 
detrniştir. ,.. 

hurda sıkıntı .içinde ya~tmag-a hak • marn da... 0 !L b . l l 1• · ti limesi Lalusart olmayıp Proto • Türk c:lili· lehçesinde E • Ve - l . harfi•..; ....... ın.ı- bİ1 
T- nni.a. u sıgorta ı arın ma ı vazıye e- ..... ·- u-

kın var mı~ On altı Y8fında koskoca - Peki ama, şimdi onun ne j~ yap- rini, hayatı buııusiyelerini adım adını takip nin OfKanizimindcn doğmuı ve fonetik. ae· üçüncü sadalı harf olduğunu söylüyor ti 
herif .. Kendi hayatım kendi tayin e - tığım, nerede olduğunu biliyor mu .. etmekte ve bunlardan zarurete düşenler mantik, bakımdan c:lil kanıınlanna tabi o- konu§m& dilinden aldıiı miaalleile :iddİ'' 
debilrr.. sun~ olunca derhal kendilerine müracaat ede- larak ya§amı§ aaıl bir kelimedir. sını tevsik ediyordu. 

Gavur Cemal bütün bu sözleri bir- - Hayır .. Bana ne ... Seni bu mese- rek öldükleri zaman ailelerinin alacalda- Vecihe sözlerini ıöyle bitirdi: Bu an- Saat on ikiye doğru. çarpmha ~ 
denbire içinde kabaran gizli bir aa - le, onun nerede, ne iş yaptığı alakadar n parayı hayatlarında kendilerinin alma· lamlan Türkler herk.eaten daha iyı anla- yeniden toplanılmak üzere, içtimaa •°' 
yız'la söylüyordu. Ustanın kendisini ediyor mu~. aını temin edeceğini söylemekte ve pazar- dıklarını Ata adım Büyük. Önderlerine ver· verildi. 

k
- ··k b · ·· · d' lıga" am· • ameLte, yuz"' de elü nıs· be tın' de bir mekle ispat etmi,lerdir. Şimdi artık yıllar- Bu komisyon da Aat on buçufa <Jof « uçu urıuva muncvverıo ıye a - - Hayır.. • ..- .-; 

1 b k 
ca akmdan akına kop.o Türklük Anadolu ru tıoplandı. Komayon B••ltanlıgı-na /u~e' 

~ağılık görmesinin acısını ~'karıyor... - Öyleyse beni ne diye etsin~. ücrete u iti yapma ta imi§. d Ö -.. ·' 
Onnik bu suretle pazarlık ~derek mu· urulup billıirlaıtıktan aonra z Atamı.& ri Akademıer Kumandanı Korgeneral /V 

Halbuki Ömer yalan söylüyordu. lcavu§muıtur. Ata kelimesi Türklük kadar Fuad seçildi. 
fcrte basit bir vesile ile ortaya çıkan, iki ecne evvel bir gazetede Seyfi Be • ta.bık kaldığı 15 kifi ile mukavele yap- -'-'di Aıa '- k d b K • 1 '- h~ 
r mııtır. Bu mukaveleler noterliklerde tan• e'"'ı r. tür.-; a ar izimdir. omısyon ça ışmaıanna. terimler 

ustayı mUhim ·bir karara getiren yin resmini görmüştü. Bu Seyfi Beyin 1i Bu aırada Kırldareli kültür Direktörü kında Kurultayın havale et..;;;.; - - --•.ı' ı:im edilmiJ. sigortalı sigorta bede 'nin ya- .._ ...., 
hadise budur. cco» olabilecegvini birdenbire düşün .. '- Kemal Emin Boran söz istedi. Ve çok. do- tetkiki ile b••ladı. rıaı niabetinde bir meblai zikredereıL bu ..... 

Gavur Cemal gittikten sonra usta müş,Tesmi anasına göstermişti. Ana- meblağı Onnikten borç aldığına dair bir laımıt bir arkadaıından naklen Birmanya· Bilbasaa kimya istilülannm bir an et 
o akşam işten geç vakit dönen Güli - 81 da ccevet)) demitti .. O gündenberi senet vennİ§tir. da konuşulan lisanın güçlüa;inden bahse· vel kabulü için Kurultaya bir temenni ~ 
zara bir şey söylemedi. arasıra gazetelerdeki ilanlarda onun Noterler İfİn Farkına Varamıyor derek üzerinda itlenmemiı dillerde bile riri vcrilmeai ittifakla kabul edilclikttP 
Akşam yemeğinde, ~le ~or fabrikalarının ismine rastlıyor ve ayıp Bittabi bu aenetler alelade borç senet- Türk izlerinin mevcut olduiunu, Araplar 90nra. mesailerinin büyük bir kısmını ti' 

klübünün kaptanı olan Ömer babası • bir şey okuyormu~ 1ı1bi kızanyordu. leri §eklinde tanzim edildiği için noterler da Türkçeden alınan kunduraya Kander mamlamıa bir halde, çargambıı. günü tof 

na yakında yapacaklan bir maçın taf· (Arkuı var) ipn farkına varmamıılardır. dediklerini ve kanadir ıeldinde cemi yap· lanılmak üzere dağıldılar. 
silatını anlabrken usta onu saılki ilk Şimdi polia, Onniğin nasıl olup ta bu tıklarım .öyliyerek, Türkçenin bütün li- Bu komisyon da saat onda toplaııJll~ 

d E 
"bi ·· · • · k •k isim ve adresleri elde ettimni tahkik et· sanlara anallk edebileceiine iman etmif ol· tı. Bagkanlığına profesör Fuat Köpr\İlıJı 

e a görüyormuş gı gözden geçın - ou-n açılan an atür - d mektedir. Muhakkak olan cihet Onniğin uğunu söyledi. mazbata muharrirliğine Kizım Nami et' 

yo~er, ince .. Uzun bo:ylu olacag-ı sergisinde neler gördüm? sigorta kumpanyasındaki memurlardan bi- Vakit ilerlemifti. Kurultaya yarın saat çildi. 
· · ld •W• ı_ d d' on dörtte devam edilmek üzere nihayet ve- K • K ı d k ( 

belli.. Kumral, mavi ıogöiJü.. Anasın • (Baştarafı 6 ncı sayfada) rını e e ettiğı mer.-;ezin e ır. omıııyon. uru taya ene il ece 

aln b aılı t ·~ı t Resmi vesaik ile bu iıde Oıı· rildi. tüdler üzerinde aıkı bir inceleme daha '!' 
dan çok ötekine benzıy· ece'k .. Usta ·~1- müa par n a şını seyre mıi"er B ·· Okun '-T--1 --

yu y ı_ • ·' niie kimlerin yardım ettiği tesbit edil-:.. ugunaca.; CIMCI' parak ertesi eün toplanmak üzere j...tiıl'ıı' 
lardır ilk defa ötekinin yüzünü hatır • · - azma.-; içın mır ._,_ m· u.&Ut Kurultayın bugünkü toplantıSJnda Ha· son verdı", r 

Ö 
- Hayır... P.:iyaaaya çıkua.tan aonra • 

lamağa çalıştı .. Evet, merin yuzu . .LL- .. . .J: .. 1 Oç Kiti Daha Tevkif Ec:lilc:li. ean Re§it Tankut'un çok mühim bir tezi Nizamname Komisyona 
• d~.:ı - k' b . a bir u.au.a ~oremeyı.z .......,e k y 'b' --'-' ,_ l N . O d' • _.ar ftm ıaen ote ıne enzıyor u. ' 'I Onnik tarafınd&n ölü eösterilenler- 0 unacagı gı 1 vıuut ~• ıraa aım na ın Komiayoıı toplantwna erken ~ 

Ö ta tl ka ka Ca'.cla d .. '--' . dah '-"c l Güneı • Dil teorisine göre Türkçe, Arapça mı.+., BaQkanlı~a u··nı·versı'te Rekto .. ru" CI mer. maç mu a zana K. - Ve mesela fU muhavere de bir Musevi en uç &01§ı a tevıW- o unmu~- ııw " • ·· • ı.. • :7 -b li kar§ılaıtmnalar, ismindeki tezile Ahmet il B'l l zb d lr nnı .soyuyor ve: muallimiyle talebesi arasında geçiyor: tur. z..a ıta ve ad 'yenin son yaptıiı tahki- m ı se, ma ata muharrirliiine e 
- Bizim Jclüpte hep ulan gibi deli- _ Oğlum Salamon ... Dünya bir porta• kata göre Ayvanaarayda oturan ve Eyüp· Cevat Emre'nin terminoloji ve Güneı • Dil mail Müştak seç.ildi. 

kanlılar var. f ormalanmız cakalı de- kala benzer. te bakkallık yapan D.lmitri Haçopulo ile teorisi İlmindeki tezleri izalı edilecektir. Teklifler Ve Takrirler KomÜyoD&J 
ğil, sonra ne de olsa baklava börekle _ T evcildi değil bay muallim... O- Beyoğlunda. Bulgar çıu§wnda oturan Mi- Dilıı öğleden evvel KuYaltayın ilk cel- Komisyon Baaknalığına Şeref AY~11~1 

• aak p t 1 '-- ş--''- d '- .ı! sesinde aeçilen komisyonlar toplanarak, mazbata ınUharnr· !l:~ne Hu"s-"n Te'-tJf 
büyümediaTnıiz irm ilk bakışta biraz nun içı'n herkes aoymak istiyor! .. ~ ... mn. a .. cıyaıı .ıı;anaı A:itLlt e .-;enu.ı- "'4" VJ• .ıı. 

•- r- ı lü başkanlannı ve mazbata .muharrirlerini seçti. 
suıkaca duruyoruz ama .. Öteki lciiı'bün:. Hangi birini aayyım} Zehir gibi bir ennı 0 sostererelt paralarını alml§lar· dı ıeçmifler ve müzakctelctine baılamıılar- .Anbn. H-"--!._~-
lcüler hep mahallebi çocu'lc.lmı. Şişko ,zihniyeti, bir mealeğin hazin nankörlüğü- r. . . d lllAl:'YlllQ9 

- k • .:ıı ıu . . bir •t futL-'J nü. kainatta umu.mi ahlak tereddisini. ma- Tevkif edilenler bunlardrr. ır. An.kara, 25 (A.A.) - Türk dili~ 
şış o şe.rıCT ... ·nepsının Ç~ oo . Dimi • • V • • Cüneı • Dil teorisi ve clil kartılaflll• ulta .11.~ 

k:k l Am - k 1t h lt itlerde çevrilmiş dolaplrı başka bllngıtl'ima uıyeti malan komisyonu bunlann en mühim' . o- r yının toplanbıı münasebetiyle rr a?"a ap an ~ar.. • a yure yo e • '1anatin dili bu derece meharetle hu.lasa e· Tahkikata nazaran Dimitri Haçopufo kara halkevi tarafından tertip ediJe' 
·ıfler~e .. b. GlborecHeksın onları nası1 ye- 'debilir~ Nevyork hayat sigortaarna 500 İngil,i:ı Ji. !anıydı. Kurultayın mesai.ine iıtirik et• progr" am mucibince bu nece de • _ ılıl. 
tı a em · 1 d mek üzere •ehrimizo gelm;• olan bütün e ~ 
ecegız .a .. . ... • .. - •. . Görülüyor ki hrikatür bizde de Arna- ruına •ıcorta ı ır. F&kat primlerini mun· ,, .. ..., vinde büyült bir tören yap·'•-, ... - bil', 

Usta bırdenbıre Ömerın sozunu 'kes- .vut biberine bal tadını vere- tazaman Yermediii için sieorta 926 dan ecnebi profesörler bu komisyona dahil bu- wn,. ,, ... 
• b lunuyorlardı. lerce kifİnİn iştirak ettiği bu topldt1 

ti.: bilen bir ince san'at kemalini ~ktan bul- eri metruk kalmlfbr. O ı d da Tur" L di'!-!_ ~~ft- ve fu"mulu" ıP' 
- Ömer, Cledi. Sana bir ~y aöy - muıtur. Onnik İplilcçiyan ı.lıer nuılaa bu ye er en ve dil kurulu genel Sekre· 15; wwı ~- :.,.-..,JJ 

liyeceğim, mühim bir fCY·.. ıBil.inin . Nitekim bir rnk yedi karikatürlerin en İfİ öğrenmif ve tanzim ettiii evrakla Di- teri lbra'.him Necmi baata olduiu için ge· fında bir konferans verilmiş, ~r ... 
.- · · · 1 lememişti. Bundan baıka İngiliz alimi Sir okunmut ve -rilmi• nın·--'-r ·~ııO' 

1112 ,mukaddemeden h<>flanmam, daha m::-1.üJpcsent Avrupa mecmualarına ikti· mıtrıyı ö Ü eöatererdt sigortadan 2500 li- -r Y r-~ ~ 
7- ~ hnı p Denııiaaon Ro.a ile Elen profesörü Anag- mıttır 
doğrusu beeercmem ba marifeti ... bu olunu§U da bunun delilidir! ra pa~a .•. ;ıtır. annm ancak 500 lira- · ~ 
Halbuki bu sefer mukaddeme ılhım 1f. 8lJU Onnıtnnın kansı lzmaroya vemıif, üst mukabilinde Ziraat bankasından 2500 li· Benim bu işde hiç bir suçum ve ıuinifC~ 

1 "-- Bu ıaergı.' karika.türün siyasi hayatta oy- tarafuu kendi almııtır. ra para aldı. Onn.ilc lplikçiyao bu paradan yok. Arkada•ım olan bir ntın ta~.;. 
ge eceK.. Miuık p 1 " ..ı v 

G··ı· h ti .. .. ıı__ nadıiı rolün ehemmiyetini de tebarüz etti- epem• cıyanm Kansı 2000 lirasını aldı ve 'bize 500 lira verdi. ve sözüne uyarak bir npor verdim. ,,, ... e 
u ızar ayre e ustanın yuzune oa· M' L p t al L ş -"- t 

k 
riyor. ısaa. ea em cıyanın .-;ansı aza; anaronan Anlattıldan cede masumiyetim tebeyyün ede& ,J 

ıyor. d ··ı·· ··at ·1 k N 1- • • '- 1 .. . ·-· , Mesela acrglde, bugün yetmi§ine baıı- e 0 u go en ere evyor.-; sıgorta ıırıır.e- Dimitrinin karısı zmayo da: Tevkifhanede kalmak bana çok ağıt 
Usta, Gulızarın.ltayret ettıgmın far- mıı bir san'atkinn. bay Ali Nurinin eserle· tinin i~lerine bakan Üny9n aigorta tirke- - Bizi Onnik kandırdı. Ben parayı diği için bir kaç gün ortadan kaybo~~ 

kındadır. Fakat bılhassa ondan tarafa ri de var. Onun Abdülhamit devrinde tinden primi alınmftbr. bankadan alırken Onnik kapıda bekliyor- Fakat adaletten kaçılmaz. Adil hWıııJı-
bakmıyarak .sözüne devam etmekte: Pariste J'IC§rettiii bu karikatürler, en kes· Dimitri Haçopulo ile. karm lmıaro ve du. demiştir. benim masumiyetimi meydana çıkara'~ 

- Sen Ömer ... Şey, yani.. Ben a • ·kin bücwnlardan daha zehirli. Kendisi: Misak P~temalcıyanın kamı Şazik ile Miaalı: Peştemalcıyan da kend;,.ida lem:lır demiştir. Bunun üzerine mücid ~ 
nanın ıÜcinci kocasıyım... · _ Ben, diyor, orada çıkardığım davul bunlar için ölüm vesikası veren Doktor Onnik tarafından aranıp bulunduğunu mumilik zabıtaya tevdi ettiği tevkif _ ~ 

Gülizar ıkıpkırmızı oldu. Ömer ftül• 'mecmuasında nqrettiğim ba karikatürler Emanoilidis ve Doktor Armanak İliınci· ve onun tarafından kandırıldığını ve ei· zekkeresini geri almıı ve bu tevkif :rna::i' 
dü: · ·yüzünde.o baı tehbeııderliğe konuldum. yan dün Beyoğlu sulh ceza hakimliğine gorta priminden ancak 400 lira alabildi· kereaile doktor Asafı müddciwnıJ111>"" 

_ iBiliyorum baba, dedi. ' Buna rağmen de «Davul» umu .:ene aevkcdUmişlerdir. Bunlar hakkında tevkif ğini söylemiştir. tevdi etmi§tir. 

Bu sefer ter dökmeden kurtulup ~a- çaldım. Fakat o zamanın haysiyetleri na· karan iatenmiştir. Doktorlar inkar Ediyorlar Mühim bir dosya daha 
'ırmak sırası ustaya gelmişti. Döndü mr bağlamıı ricaline. böyle davul zurnalar Doktor Emanoilidis Şaziltin öldüğüne Diğer iki doktor hadiseden haberleri Son dakikada nldığmıtz mal~ 
Gülizann yüzüne ba'ktı. Gülizarın ba- bile eivr.iainek saz geliyordu. dair, ırapor vennekten, doktor Amıanak olmadığını, kendi ımza ve antetlerini göre tetkik edilmekte olan mü~ ~ 

_ "'k Ö h"'l"' _1_ Yalnız. inkar etmek imkinı yoktur ki. ta Dimitriyi ölü göstennekten suçlu olarak ta§ıyan rapor gösterildiği tak.airde her §C· dosya sigorta ~irketinden küllıf~ 
ft oneB~gl.1 •• mebr ba a

5
gu ubyoı:: Abdülhamide ka1J1 milletin duyduğu isyan mahkemeye .aevkedilmiflerdir. Suçlular- yi kabul edeceklerini söylemişlerdir. Ra- r ~ 

- 1 ıyorum, a a.. en enım a • at~ni körükleyen .müeuirler arasında, bu dan bakkal Dimitri bi.kim huzurunda §Öy· porlann ulı Pariate olduğundan kendileri· miktarda para çekildiğini gösterı!l 
namın ikinci kocasısın •. Daha doğru • eiri büğrü çizgileıin de yeri vardııf le ifaae vemıiıtir: ne göaterilememiftir. Evrak meyanındıı tedir. ~· 
su, anama .senden evvel oynadıkları o· ' 'I - Bir gün Onnik dükkanıma geldi. bulunan rapor suretlerini iki doktor kabu1 Bu dosyaya merbut bazı e\ff&i}ll"~ 
yunu biliyorum .. Ama iaabet olmuş._ Karikatür Serg:i.indc kübik ressamları- Senin ıu sigorta parasını alalım, parayı etmemiılerclir. Doktor Emanoilidis iplik- merikaya gönderildiğinden bull 
<cBazan feJAketin .de olurmu' bayır - mızın eergilerindeki inler cinler top oynamı acn öldükten sonra kann yiyeceğine sai- çiyanı tarudığuu söylemektedir. Onniğin iadesi İstenilmiştir. . ~' 
hsı» .. Tevfik Fıilcrcti eeviyorum ba - yor. Sergi duvarlannda seuiz ve hareket• lığında afi,yetle ıen ye. Ben de bir hç pa• evinde yapılan aramada Şazi.it Peıtemal· Sahte vesikalarla öldürülenlerıtı ~te 
ha. siz. fakat bol nükteli hir komik film aeyre• ra sebeplenirim dedi. Ben de: cayanın sigorta poliçesine ait numara ve yısının üç yüzü geçtiği söylenrO 

Usta o kadar ~aşaladı ki lkekcleme- dcnlerin kahlcahalarından geçilmiyor. ıBöyle mes'uliyetli itlerden korkarım vesaik bulanmuatur. dir. 
ğe başladı: Seyirciler. eade. Ramizin, Cemal Na- de~ .. .. .. • • Mahkemenin Karan Vuçlnonun bir mektubll fi 

Ş .. ~ B • dirin günlük nüktelerini değil Münif Fe- «Sıgorta Muduru De Bızimle Beraber»! Yapılan ihzari duruşma neticesinde Ünyon Sigorta Şirketinin tazmin•~ ... / 
- ey' ',JY eyse.. enım.. •h. . . ka l . . d, . l Fakat o. D' . . H ul il k 1 1 .. ., 

t ımıtn açop o • e arısı zmal'o ve Mi- ı · · ., k 1 V · 'el n °" _ Senin benim babam olduğunu 1mın sana rane eser erını e aynı nn a- • o up ışmaen çı an an uçıno a 
._ •

1
. o· ,_ . ki l b b )'ıııla seyrediyor. - Sen korkma, sigorta müdürü de bi- sak P~temalcıyan tevlcif edilmiı ve iki mektubu aldık: ,, 111 

vı ıyorum.. ıyeceM.sın ası a an · ı 'b _-.. d' d di b · b d k ı p 1 k " •. k' . . B .. b Yalnız amatör eserlerinin bile yer bu- zım e erıu>er ır. e ve enı ir gün o tora eıtcma cıyan arısı serbeat bı· ctGazetenizin 23-8-936 ıtarih ~e I_ 
oteÖısıdır.. en uvey abamın... labildiği bu sergide, faraza bir Ratip Ta· §irkcte götürdü. Orada beni Vuçino deni· rakılmııtır. No. lı nüshasında bana atfen yazıl•d,f 

mer sustu. Sonra hep ayni gülüş-
0

hirin, bir iı~tad C<Cemıı in, bir Sedat Nu- Ien kır saçlı, ihtiyar bir adamla koridorda Doktor Aaf Da Tealim Oldu yanlıştır. Ben biç bir çalı§llla ark• ol 
le: tinin. bir Orhan Ural'ın unutulması, çeki- konu~turdu. O adam bana: Hakkında ikinci defa tevkif müzekke- hakkında söz söylemedim, bütün ,,ti 

- Sen benim has babamsın, dedi.. len kahkaha ziyafetinin tadını yavanlaştı· - Onniğin söylediği sigorta işini neye Tesi kesilen ve beo gündenberi arandığı arkadaşlarıma hürmetim vardır. > ıt• 
Ben senin oğlunum ... Anamın bir ko- rıyor. Onların ihmal olunma lan, nankör- yapmıyorsun, hiç bir şeyden k_orkma. Bu- halde bulunamayan doktor Aaaf dün hakkımda söylenen aözleri tekzip tol 
caSJ var. Sen. Öte.kisile ne alakam varıf ·lükleriınizin, hafızalarımızda'ki sergisini rada. müdür Kayaerliyandır. Sonra ben ge- müddeiumumiliğe ımüracaat ederek teslim hakikat mulıakeıme neticesinde Jllc>'" ıııf 
Ne al~kamız var~. Doğru değil mi ba- ,biraz daha zenginle§tiriyorl lirim aedi ve beni razı ederek bazı kağıt- olmuıtur. Doktor Asaf müddeiumumiye: çıkacaktır. Bana atfen yazılan yaıırı' 
ba?. " selim Teftik lar imzalattı. Karım lzmaro verilen bir çek - Ben ihtiyar ve huta bir adamım. suretle tashihini isterim.» 
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Bin senelerinde ve sıcak bir yaz günü-ı lerinden birinde, duvarları Acem resim • 
nün pek erken bir ~amanındaydı (He · lerile süslü lıir odada bir adam yatakta :ya· 
medan) ın kenar evlerinden birinin kapı • tıyordu. 

Orada bir can pazı:ın vardı. Denize 
dökil!en askerlerin ve znbitlerle kü • 
rekçilel'.İn kimisi karaya çıkabiliyor, ki
misi de boğulup gidiyordu. 

Lakin diğer İspanyol kadırgaları 
evvelkinc:fen daha hızfl olarak Adaka
lenin cenup burnunu dönüyorlardı. 
Hem de bunlar en .önde giden arka • 
daflarının başına geleni gördükleri i
çin daha uyanık dav:anıyorlardı. 

Batandan başka sekiz gemi daha 
'\'ardı. 

Hepsi de birbirlerinden önce çıkmak 
İçin acele ediyorlardı • 

• • • 
-28-

KAPANDA ... 

Ötedenberi Adakaleyi ele geçir • 
inek Hayreddin heyin kalbinde derin 
hir kök salmıştı. Altı yıl içinde bütün 
ltargaşalıkları bastırdığı, Cezayir ve 
"f elem sanla bütün civarını hükmü al
lına aldığı halde burnunun dibindeki 
hu f spanyol kalesini yıkamamıştı. 

15:HJ da her taraftaki alç.akları or • r top konmuştu. Kırk beıı kadirga Cla de
tadan kaldırdığı, tam manasile hakim niz tarafında borda nizamı almıftı. 

aında bir adam durdu. Yüzü gözü sarılmıştı. ı 
Bunun başında hafif bir sarık, sırtında Bir kolu da sargı içindeydi ve doğrula 

beyaz pamuk bezinden bir cübbe ve ayak· mıyordu. ~ 
lannda ham deriden ve burunlan kalkık Bu artık bütün handa ve Arap ülke ~ 

olduğu bir sırada artık burnunun di - Her biri provalarındaki üç VP.ya dört 
bindeki Adakaleyi düşünmek zama • topla hiç durmadan ate~e başladılar. Id bir çift pabuç vardı. 
nının ge iğini anladı. Böylelikle karadan ve deni7den hiç a· Orta boylu, seyrek. ve kara sakallı, par-

sinde tanınmış olan, Gazne sarayının aöz-. 
delerinden §&ir Bediüzzamandı. i 

Adakaleyi dövmek için biiyük top· ralık verilmeksizin, gece ve gündüz lak bakı~lı, fakat cesaretsizdı. Ayak.lannın Ba§Ucunda şişman, kır sakallı, yorgun! 
bakı~lı bir adam bağdaş kurup oturmuı ,) 
tu. Bu da, tanınmış bir hekim olan Muaaı 
dı. 

lar döktürdü. Bir çok barut yaptırdı. gülle yağdırtıldı. ucuna basıyor, kapının iç tarafındaki ıes-

Reisleri çağırarak şunları söyledi: İspanyollar kalede açılan gedikleri leri dinliyor, tetikte bulunuyordu. 

D 1 l Bu sırada kapı oynadı. 
- üşman ar a ve alçaklarla savaş kapatıyorlardı. Beyaz elbiseli adam hemen kenara çe· Bediüzzaman kesik ve yorgun bir seıl( 

için dağla~ ve çöller aşar:z. Denizler • Üstelik Hayreddin beyin uzun men- kildi ve bir kôşeye sindi. anlatıyordu: 
den geçerız. Her zorlugu başarırız. zilli toplarının ve ka!eye sokularak 8 • Kapı açıldı ve otuz yaşlarında bir ka· - Ölmek istemiyorum. Yaşamak ist.i ~ 
Artık çok şükür uzaktaki düşmanları teş eden kadırgaların gülleleri kulele- dın çıktı. Kofunda bir testi vardı. Köşeye yorum. Fakat yaşıyamıyorum. Bu domu:a 
ve alçakları hakladık. Onlarla uğraş • rin içine kadar geliyordu. sinen adam cübbesinin kenarile yüzünü ya· karı benim başıma gönderilmi~ bir bela -' 

rıdan fazla örttü, başını eğdi ve kısık, bo· dı• Ne günah işledim ki Allah bunu ba J 
maktan Adakaleye saldırmak için fır- Tam bir hafta geceH gündüzlü bir ğuk bir ıeıle mırıldandı: na verdi) Hemedandan bir gece torbam" 
sat bulamamıştık. Lakin artık bunun gülle sağnağına tutulan Adak.alenin - Allah nzası için ... Bir aadaka sırtıma vurarak kaçtım. Bir dilenci gib' 
da sırası geldi ve çattı. Uzakhrda sa - mazgalları yıkılıyor, kuleleri parçalanı· Kadın ona bakmadı bile... köy köy, tehir ıchir dolaıarak NipP.ur·a• 
vaş ararnağa ne lüzum var} O bizim yor, askerler kırılıyordu. - Allah versin! gittim. Vali Ebülkasım için bir kaside yaz•; 
ayaklarımızın dibindedir. Hemen A _ Kalede beyaz bayrak görüldü. Diye homurdandı ve gitti. dım. O anda beni konağına aldı. Eğlen " 

d k l h .. ba 1 Kadın köşeyi kıvrılınca dilenci rolünü celerinde bulundurdu. Bir sabah rüzgi.ıf 
a a eye ucuma ş ıyoruz. İspanyol kumandanı Tu"rk kuman- yapan adam hemen doiruldu. Kapıyı ya· kadar hafif ve ruha yakın carjyclerlc kar.,' 

Reisler bunu: danına ı:ıu haberı' yolladı ·. 1 d"' U'-T vaKA vurdu ve açılınca ıckiz on yaıla - ıılaştım. O ne gün er ır ~in bir gün sal 
- Hay hay ... Çok güzel olur. - Biz artık aman dedik. Çıkıp gi • rında bir kızla karşılqtı. ray kapısında bir yaygara koptu. Ebül "' 
Diyerek kabul ettiler. delim ve kaleyi size bırakalım. Küçük kız ona yol verdi: kasım bile yerinden fırlıyarak oraya koı 
Adakalenin karşısına yüze yakın (Arkuı nr) - Buyur, babacıiJm... 

1 
tu ve ben de arkasından gittim. Bir de nt1 

Dedi. göreyim, benim karım değil mi? Heme j 
Ankara Yüksek 

Rektörlüğünden: 
Ziraat 

Bu adam Hemedanda Makamat adile dandan kalkmıf, gelmiş, benim orada ol 
EnstİtÜSÜ dilenciliğe dair hikayeler yazmağa baılı· duğumu öğrenmi§. Kapıcı bırakmayınc.' 

yan f&İr (Bediüzzaman) dı. da onunla boğaz boğaza kavga etmJ1'
1 

1 - Yüksek Ziraat Enıtitüıünün yıllık ihtiyaci olan ap.ğıda ııım· 
leri yazılı 6 kalem ıabon, soda, ve ıaire hizalarında gösterilen mu • 
hammen bedeller üzerinden toptan açık eksiltmeye konulmuıtur. 

On iki yıl önce basık tavanlı ve kaıan· <CBenim nikahhmdın diyerek yakamda~ 
lık bir medresede yan aç yaprkeo bir ho· tuttu. Sürü.k.liye sürüldiye konaktan dı~ 
cası ona şöyle demişti: . götürdü. Oradan da kaçtım. Bir kara bel~ 

Adakaledeki İspanyollar hele son 
2arnanlarda işi büsbütün azıtmışlardı. 
Herrıen hemen her gün oradan şehre 
~eya şehir kıyısına doğru tüfek ve top 
ateşi açılıyor, Cezayir halkına ve ora
daki Türk leventlerine rahat verilmi • 
Yordu . 2 - ihale Yüksek Enstitüıü bin.asında toplanan idare ve ihale ko • 

Hayreddin bey Adakaleyi ele geçir- misyonu tarafından 8/9/936 tari hine rastlayan Sah günü saat 16 da 
'hlek için çoktandır hazırlanıyordu. yapılacaktır. 

- Dünyanın derdini ne çekersin) Sen gibi arkama düştü ve beni burada da bulr 
evlenmelisin) Elimde bir kısmet var ki. du, Halimi görüyorau~. Beni bu beladaır 
deyme gitsin 1 Ahu gibi gözler, kalem gibi kurlar ... 
kaşlar, kiraz gibi dudaklar ve servi gibi - Boşal.. 
bir boy ... Üstelik hanı, hamamı ve bahçe- - Beni öldürür ... 
leri de var... - Öyleyse ondan kurtulmak için öl ı 

Hatta bu işe girişse pek çok barut la- 3 - Muvakkat teminat 264 liradır. 
2:ırn olduğunu hesaplamış, bu barut • 4 - Parasız p.rtnameıini alm~k iıteyenler 
ları Yapmak için kendisine yetecek ka- müracaatları. ((554» «652» 

Doğrusu insan dünyaya hep böyle çile mekten başka çare yok ... 
Daire Müdürlüiüne çekmek için gelmez ya... İkisi de susmuşlardı. ) 

Böyle bir medrese çömezine de mallı Bediüzzaman birdenbire başını kaldır • 

dar güherçele bulamamıştı. Cinıi Miktari 
1525 de Kanuni Sultan Süleymanın Kilo 

Kuruı 

Bt:her kiloıu 

45 darnadı İbrahim paşa Mısırdaki işleri Sabun 
eözden geçirmek üzere gitmişti. Orada SOOO 

Yekiin fiatı K. 
225000 

30000 b J d Soda 2000 u un uğu aırada :kendi hesabına sa - 15 
tılrrıak üzere Venediğe bir gemi dolu- Fayda' 1 kiloluk 600 kutu 80 

45 
18 
75 

48000 
9000 

36000 
•u güherçele yollamıştı. Kaol 25~ gramlık 200 » ün 

Cerbede konaklıyan Türk korsan • Pril 2000 
ları Adriyatik denizine doğru yaptık - Flit pompaıi 50 adet 
ları bir akında bu gemiye rastlamışlar 
\'e sormuşlardı: 

- Venediğe ne götürüyorsunuz? 
- Güherçele ... 
Korsanların gözleri dört açılmıştı. 

O sırada bu mal onlar için aşağı yu -
ltarı altın kadar değerliydi. 

Korsan reisi sordu: 
- Bunu Venedikte barut yapsınlar 

da bize gülle yağdırsınlar diye mi gÖ· 
türü yorsun uz) 

Bu sorgu tam yerindeydi. 
Fakat lbrahim Paşa böyle düşüne -

in ezdi. 
Kölelikten yetişen ve Venedikte ta

bıdıldarı olan bu adam eline geçecek 
alan paradan başka ne düşünebilirdi? 

Korsan reisi, geminin kaptanına ba
iırdı: 

- Düş önüme ... Bu mal Venediğe 
8İderrıez. 
b - Fakat ... Bu bir \'ezir malıdır. 
~nden hesap sorulur. 

- Ne malı olursa olsun. Bize la -

3750 , 

3517,50 

• 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
Şartnamesi mucibince nufı 10/18 ve nısfı 18-SOeb'adında 1000 ton krip

le maden kömürü 31/VIIl/936 tarihine rasthyan Pazartesi günü ıaat 14 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin fArlnameyi görmek üzere her gün ve 
pazarlık için de tayin olunan günde % 7,5 muvakkat teminat parasiy)e 
birlikte Kabataşta Levazım tubesindeki Alım aatım komisyonuna müraca
atları. ( 67 4) ---

Burdur Belediye Reisliğinden: 
Burdur Belediyesine 225 metre ,70 lik iki Rekor ve her yirmi~ met-

rede ağızlıklı ve 24 telli en iyi cins bezhortum pazarlıkla alınacaktır. Bu 
cins hortumu bulanlaran 15/9/936 da yüzde 7,5 kurut teminat para ve 
teklifnamelerile veya bizzat saat 14 de Burdur Belediye Encümeninde ha-
zır bulunmalan ilin olunur. «665u ---------------------- ------...,__,. 

l9t• bu en ufak fark 

~rn olan mal bizimdir. Hele düşmana ·..._ 
U\rVet verecek bir malı ona ulaştıra • 

~lı: kadar budala mı sandın bizi? Düş 
Krem Pertev'in faikiyetini 
size unlntabilir, ÇnnkU: Krem 
Pertev: Her hangi bir tesa· 
dUtnn veya mahiyeti meç
hul bir keşfin neticesi de
ğildir. Krem Pertev çok ça
lışılmış ve çok tecrnbeler
den sonra kibar mahafile 
takdim edilmiş yegane Krem 
olup ba~lıca fevaidi: Cild
deki mesamatı yumuşatarak 
kapatır. Bu suretle bu me
samatı harici tesirattan mu
hafaza ederek cildin pllrOz· 
ıerini der'eder. Cildi besler 
ve bu suretle gençlik ve te
raveti temin eder. 

JUVANTIN KANZUK 

Saç boyaları 

() .. 
llume, yoksa şimdi boynunu vuru -

•um. 

h Hayreddin Bey bir gemi dolusu gü
d er5elenin Cerbe adasına getirilmiş ol-

ugunu işittiği zaman kalbi sevinçle 
~rnış, gözleri sevinçle parlamıştı . 

errıen Salih reisi çağırmış: 
d - Şimdi hemen bir kadirg:ıya bin, 
d Osdoğru Cerbeye git. Orada bir gemi 
d 0~uau güherçele varmış. Mümkün ol-

Ugu kadar çokça al. Dilediğin kadar 
S>ara ... 

Demişti .. 
Kahyasına 

li:ıere ·· b' uç ın 

bıi,ti. 

da Salih reıse verilmek 
altın getirmesini emret-

. Hayreddin Bey getirttiğı güherçele
)~. ltendi canı gibi saklamış. ç~k fayda 
'OrmÜf tÜ, f . l 

Cildde şeffaf ve gayri.kabili 
nuruz bir tabaka yapar ki 
yazın sıcağın, kışın, soğuğun 

tahribatına mani olur. 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabit renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegane zararsız 

ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır. 

1NG1LlZ KANZUK ECZANF.Sl 
Beyoğlu - İstanbul 

karı gerektir. dı: · 1 
Amma bu bir dulmuı. - Yalandan ölemez miyim) Haydi ı~ 
Bundan ne çıkar) Allahın emri ve Pey- iti yapalım. Sen becerirsin! 1 

gamberin sözile evlenmq ve gene Allahın - Güç bir ıey değil. Bir ilaç var ki bi~ 
emrile dul kalmı,. bardak ıuya yedi damla koyar da jçirine~ 

Sıkınhlanna aon :yirmi dört saat öliJI 

vermek için hoca - Yarmki nushamızda : ıibi kalırsın. ı..aki~ 
ıının sözüne: doğru değil bu ... 

-Cev~~:!: .. vermiş, Gece gelen yaralı Ya_lan~:~a~1~: .. bu, 

fakat §UDU da ila - yük bir sevap olu~ 
ve ctmİ§ti: Tercüme eden: ismet H•lfisi biliyor musun} 

- Size inanı - B e d i ii z z a o. 

nm amma, bir kere man bu parlak dü ' 
şünceyi kafasına yerleştirmiııti. J görsem ... 

Hoca buna razı olmamış: 
Görmek mi'? Namuslu bir kadın, nikah 

olmadan ıana kendini gösterir m.i'> Bun· 
ca yıldır medresede okurııun da, bunu öğ
renemedin mi'? Bana inanmıyor ve güven· 
miyoı musun'? 

- Aman, yanlı, anl~şılmasın ... Hani ... 
işte Hürmüzle böyle evlenmişti. 

1 Bediüzzaman zifaf gecesi k:ırı:ısında İz· 

bandut gibi, kalın kara kaıılı. erk.ek bakışlı 
bir pehlivan karı bulmuştu. 

Kendi kendini şöyle avutmu~tu: 
- Eh... Karı dediğin her §eyden önce 

sağlam ve acar olmak gerek ... 
Hürmüz sudan döndüğü zaman odanın 

eşiğindeki pabuç lan gördü 'e bağırdı: 
- Geldi mi?. Nerede o'? Başı sarıklı 

zındıldarla sabahlara kadar şarap İçerek 

oiir diye xirvalamayı gösteririm ona ben ... 
Bir hamlede odaya girmiş, yüklüğe gi· 

ren piri kolundan tutarak bir çekifte or· 
taya sermiıti. 

Bediüzzaman yumruk, ~kme Ye sopa 
altında hışır gibi olmuştu. 

Gürültü lt0mşulara kadar gitmit ve me
rak edenler pencerenin dibine gelerek sor
muşlardı: 

- Hürmüz, ne var) Ne oluyor orada) 
- Ne olacak'? Bu ... 

Bcdiüzzaman yerinden fırladı. Kendi • 
sinden hiç umulmıyan bir çeviklikle karı • 
sının ağzını kapadı ve onun kafes arka . 
aından dııanya söylenen aözlerini §Öyle bi· 
tirdi: 

- Bu yumurcağın yaramazlıkları bit 
miyor ki... Bu sefer de testiyi kırmış ... 

Komşular gülü~üler. 

İçlerinden biri gülerek cevap verdi: 

- Sağ olsun, testiden çok ne var çar-
ŞJda ı .. 

* Aradan yedi yıl geçmişti. 

Gaznenin saraya yakın ve büyük ev -

Hekimi en sonra kandırabildi. 

' * Hürmüz CYtesi sabah uyandığı zama"l 
yanıbaşındaki kocasını dürttü: 

- Kalk... Namazı kaçıracaksın 1 
Fakat kocası hiç kımıldamıyordu. 
Bir daha, bir daha dürttü. Hatta yum~ 

rukladı. 

Sonra bir çığlık atarak onun göğsünt. 

kapandı. 

Hıçkıra hıçkıra ağladı. ~ 
~ 

Üç saat sonra şair Bediüzzıımanın öl6 " 
sü binlerce adamın önünde ve eller ata r 
sında mezarlığa götürüldü. 

Hekim Muaz onların başındaydı. 
Mezarın geniı olmasına, kolaylıkla a ı 

çılacak şekilde yapılmasına çok dikkat ~ 
diyordu. 

Dualar okundu, paralar dağıtıldı. iz. ~ 
bandut gibi kadın mezarın topraklarına ~ 
~ilerek göz yaşları döktü. / 

En sonra o da gitti. 
O gece kazma ve kürek taşıyan bir a ~ 

dam bir hırsız gibi mezarlığa girdi. Bil 
mezarın topraklarını kaldırmağa başladL ı 

La1cin birdenbire olduğu yerde sallan,. 
dı. 

Düştü ve bir daha kalkmadı. 
Mezann içinden çığlıklar geliyordu, 
Yakından geçen bir adam bunu d~ 

du. Baıkalarına haber verdi. 1 , 
Bediüzzamanı çıkardılar. Fakat can ~ 

ki;iyordu. 
Hekim Muaz kalb hastalığından ölm!it-ı 

~ . 
Biraz sonra Bediüzzaman da artık ca~· 

sız kalmııtı. Onun başucuna efilen bir ~ 
ca doğruldu: -

- Her şey Allaha döneri .. 
Dedi. 
Oradakilerden b.iri hocanın yanırJdail 

ba~ka bir hekime sordu: 
- Bediüzzaman neden ölmüş) 
- Korkudan ... 
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Gavur 

CiBALI ZiNDANlARI M•hmedin 
Yeni 
Mac•ralıırı , . Son Posta mn zabıta romam. 51 

- Canım, usta Haralambo .. Sen be- çabuk. Bize biraz \larap .. biraz pastirma 
nim otuzluk tütün aldığımı gördün getir. 
müL Bilmiyor musun?.. Ben, hep Diye 
)'.etmişlik içerim... Ver bakalım bir elinden 

söylenirken, Gavur Mehmedi 
tuttu. Ara kapıdan içeri çek· 

yetmişlik. ti. 
Haralambo, raftan bir paket çekti. Dükkanın iç tarafı, (Eskici Samut-1) 

Gene kayıtsızlığını muhafaza ederek ailesinin ikametgahı idi. Bu Musevi 
~avur Mehmede uzatırken söylendi: karı koca Gavur Mehmede büyük bir 

- Her müşteriyi akılda tutmak izzet ve ikram göstermişler; üzeri an
mümkün değil ki ... Eh, biraz ihtiyar • tika ve ipek halılarla örtülü sedirin baş 
lık ta var ... Bak, seni bir türlü hatır - köşesine geçirmi~lerdi. 
hyamadım. Gavur Mehmet, sorulan suallere kı-

- Hatırlıyamadın ha ... E, öyle ise: sa kısa cevaplar vermiş: 
sen hakikaten ihtiyarlamışsın, usta - İki senedir, işden çekilmiştim ... 
Haralambo ... Canım, hani bel' serwı İzmirde ticaretle meşguldüm ... Bir do
Maryongaya bizim sefarette iş bul • landırıcıya, biraz para kaptırdım ..• 0-
mamış mı idim. nu aramak için lstanbula geldim. 

- Haaaa .. Şimdi hatırladım ... Am- Demişti. Ve soma, asıl maksada gi· 
ma: birdenbire tanıyamadımsa, hu ka- rişmişti: 
bahat hep bende değil.. Biraz da, kılık - Sizin üst katı gene kiraya veri • 
kıyafetinde ... Üstün, başın perişan ol- yor musunuz?.. 
'muş. iyice tıraşın gelmiş. Yoksa. işin- Bu suale, Roza cevap vermişti: 
den çıkardılar mı?.. - Aman, aman .. kiraci mi? .. Töv· 

- Yok canım ... İşimden çıkarsalar, beler olsun ... Son kiracilar da, on beş 
yetmişlik tütün alır mıyım?.. Kılık kı· günlük hakkimizi aldi gitti. 
~·afetimin böyle olması, işten . Bir haf· - Demek ki, yukarı kat, boş. 
tadır, gece gündüz Şarap iskelesinde - Evet .. tamamen boş. 
~alışıyoruz. Sefarete gelen eşyaları ta· - E, şu halde, on beş gün için oda
pıyoruz ... E; söyle bakalım. Maryon .. lardan birini hana kira\ıyabilir misi • 
ga sefaretteki işlerini bitirebildi mi?.. niz?.. 
Oradaki işleri biterse, hana seninle ha- Bu sefer de Samucl cevap verdi: 
ber gönderecekti. - Kira, ne demek?.. Artik, utan • 

- Hayır. Maryonga, hana hiç bir madan senden de para mi alacağiz, 
şey söylemedi. Mehmet efendi? .. Senin az iyiliklerini 
. - Yaaa .. Gelsin de görüşelim, fi • mi gördük? .. Eğer sen olmasaydin. ben 
lan diye bir şey demedi; öyle mi?.. şimdi sokaklarda dilenirdim ... On beş 

- Hayır ... Sadece arasıra soruyor. gün değil; on beş av misafir kal. Ba -
Bizim eski kapı yoldaşı gidip geliyor şimizla beraber. (Arkası var) 
mu, diyor ... Sen, kaç gündür uğrama- 7~· - - ·-··-- · m• • • • ... • · - - -... 

dın. Uğra~adığını söyledim. Epeyce r DOYÇE LEV ANTE 
merak ettı. f AMBURG 

- Evet .. Söyledim ya, bir haftadır L NYE H 
uğraşıyorduk ... Artık, işimiz bitti. Bun· Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
dan sonra, sık sık uğrarım. Maryon .. ve Bahrisiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postalan 
gaya, selam söyle. Orada işi biter bit· 
mez, haber göndersin. Bizim sefaret • Hamburg, Brem, Stetin, ~vera ve 

Roterdam 'dan limanımıza muvasa-
te, yeri hazır. latı beklenen vapurlar 

- Hay, Allah razı olsun. lserlobn vapuru 23 atustoıa 
Gavur Mehmet, dükkanda~ ayrıl - doğru. 

dı. Yüksekkaldırıma doğru çıkmıya Samos vapuru 27 ağustosa doğru. 
Galilea vapuru 1 eyıaıe doğru. 

başladı. Yokuşun yarısına gelince ora- Tinos vapuru 4 eylüle doğru. 
Claki dükkanlardan birinin camekanı Bu.rgaz, Varna, Köstence, Kalas ve 
önünde duraladı. Bu camek~nda, üst- lbrail için limanımızdan hareket 

l edecek vapurlar üste atılmış, kenarlara ası mış; çeşit 
çeşit elbiseler vardı. Gavur Mehmet, lserlohn vapuru 23 - 25Ağustosa 

doğru. 
arkasına ve etrafına sür'atli bir göz Tinos vapuru 4 - 6 eylüle doğru 
gezdirdikten sonra, birdenbire dük - Yakında Hamburg, Brem, Anvers 
kandan içeri daldı. ve Roterdam limanları için 

Köşede, eski bir ceketi tamir ile hareket edecek vapurlar 
meşgul olan yaşlı ve sarışın bir hdın, Galilea vapuru 1 - 3 eyinle doğru 
J;aşını kaldırdı. Gavur MehmQde de - Bochaın vapuru 4-6 eylUle doğru 
rin bir nazarla baktı: Sonnenels vapuru 8 - 10 eylüle 

doğru 
- Ne istiyorsun?· Planet vapuru 11 - 13 eylllle 
Diye mırıldandı. doğru. 
Gavur Mehmet, d«"rhal" ne~'eli hır Samos vapuru 15 - 16 eylOle 

tavur aldı. Kadına doğru iler!:yeıek e- doğru. 
Fazla tafsilat için Galata'da Ova-lini uzattı. 

- E, söyle bakalım Roza, nasıl -
smL Samuel, nerede/ .. Mutlaka, sa
bah karanlığı küflü altınları sayıyor. 

Kadın, birdenbire yerinden siçradı. 
Gavur Mehmedin eline sarıldı . 

- A .. sensin, ha ... Hoş geldin Sa
fa geldin ... Otur şöyle bakalım .. . Ca
nım. nerelerde idin? .. Ah .. Samuel şim
Cli, kim bilir ne kadar sevinecek. Dur 
haber vereyim. ' 

Sevinç içinde kalan kadın, Gavur 
Mehmcde alçak bir iskemle uzattıktan 
sonra, oradaki küçuk bir kapıyı açtı. 
Başını içeri uzattı . Leh Yahudilerine 
mahsus lisanla, içeri bağırdı : 

- Samuel.. a, Samuei... Çabuk 
gel.. bak, kim geld i. 

içeriden, evvela nezleli bir ses işi -
tildi. Sonra, gözlüğü burnunun ucun
d~ duran ve uzun sakah çehresinin iki 
taı ·:1 fına dağılmış olan bir adam, yarı 
mefluç ayağını sürükleyerek içeri gir
di. Gavur Mehmedı görür görmez bü
yük bir sevinç hisset~ i : 

- Ah, Mehmet ağa.. hoş geldin. 
Safa geldin. Gözlerimiz yolda kaldi. 
Canim nerelerde icl:n ? .. Bilirim; sen 
bövl • ""çik yerlerde oturmayi sevmez
iİn . l indi içeri girelim .. Roza!.. Hadi 

kimyan hanında Laster Silbermann 
ve şürekası vapur acentalığına mü
racaat. 'felefon: 44647·6 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 
SlYATlK 

ağrıları T E S K I N 
ve izale eder. 

Har eczanede arayınız 

... 
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;' İttihatçılar Devrinde 

MUHALEFET Or 
Nasll doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 

Son Poıta'nın aiyaat tefrikası : - -----.... - --·--.......-- - 38 - Yazan: Ziya ŞMil' 

Yüz alhn lira aylıkla şurayı devlete aza tayin edilen Murat Bey gibi sefaheti ve 
fazla masrafı olmıyan bir zat için ekmeğin okkası 30 para iken bu aylık kafi idi. 

Sırasile yazdığımız \.U üç ce • 
mi yetin (ciddi, hakiki ve resmi vazi
fe) sini görenler, ancak. ve anc.::.k üç 
beş zattan ibaretti. Diğer {az:ıyı ki • 
ram) ise, (azayi kiramlığa mahsus 
maaş) larını alırlar; konakl;ırında, 
köşklerinde, yalılarında yan gelerek 
(zatı şahanenin ömür ve 3.fiyetine 
dua) ederlerdi ... Eh, esasen Murat Bey 
ise, bu mertebeye ermişti. Cemiyet ve 
siyaset işlerinden feragat ederek Av • 
rupadan İstanhula avdet ettiği zaman, 
{yüz altın lira aylık) ile (Şfüilyi dev
let) e aza tayin edilmişti l\.1urat Bey 
gibi sefahati ve fazl~ masrafı olmıyan 
ağır başlı bir zat için, • ekmeğin okka
sı 30 paraya satıldığı bir devirclf", - yüz 
lira aylık, kafi ve vafi idi.. Binaena -
leyh; Murat Bey için, istibdat devri -
nin bütün feyiz, nimet ve hatta hiz -
meti, hundan ibaretti. 

Halbuki; meşrutiyet devrind~ Mu -
rat Bey daha yüksek makam ve pa • 
yelere erebilirdi ... Eğer efkarl ıımumi
yede kuvvetli bir yer tutabilirse, hiç 
şüphesiz ki bir hamlede (meb'us) ol -
mak, işten bile değildi. Mcb'us olduk
tan sonra da (reis) olmak, çok ihtimal 
dahilinde idi. Ve bu da, tam Murat 
Beyin mesleğine, mefkuresine ve bil
hassa idealine uygun bir işti. 

Görülüyor ki; avukat Bah" Beyle 
diğer cemiyet erkanı, Murat B .. yi (meş 
rutiyeti baltalamak.. İstibdadı fode et
mek ) le itham ederlerken, bu noktadan 
muhakeme yürütmeyi akılluma ge -
tirmemişler; ve yahut getitmck iste .. 
memişlerdi. Ve bu noktadan Murat 
Beye husumet bağlamakla da pek bü • 
yük isabet göstermemişlerdi. 

Ancak şu var ki; cemiyet erkanını 
şüphelendirecek sebepler de yok de • 
ğildi. Gerek İstanbulda, ve gerek vi -
)ayetlerde; ekserisi ( Miz~n) gazete • 
sinin karileri sınıfına mensup olanlar 
tarafından çıkarılan bir takım mühim
ce vak'alar baş göstermişti. 

Bu vak'alar baş gösterir gÖslermez, 
(Osmanlı siyaset lehçesine) bir keli
me daha girmişti: 

- {irtica) ... 
Meşrutiyetin ilanından sonra mille

tin öğrendiği ilk yeni kelime; (muha
lefet) ti. (irtica) da, bu yeni bilginin 
ikinci kelimesini teşkil etmişti. 

Artık bundan sonra. sık sık kulla • 
nacağımız bu kelimenin ilk ifade etti
ği vak'a, (İzmir) de vukua gelmişti. 
Bu vak'a ise; hem (muhalefet) i ve 
hem de (irtica) ı ihtiva ettiği için (mu
halefet tarihi) nde, mühim bir mevki 
işgal eylemişti. 

Vak'anın esas ve esbabma gelince ... 
Meşrutiyetin ilanından bir müddet 

sonra, lzmirdeki {ittihat - Terakki ce
miyeti) merkezinde de bir ihtilaf baş 
göstermişti. Cemiyetin lzmirdeki ilk 
müessisleri, (kolağası, Bursalı Tahir 
Bey), {mülazlmievvel Hüseyin 

Latfi Bey), (belediye mühendisi Ce -
mil Bey), (Uşaktzade Muammer 
Bey), {mülazim Süleyman Askeri 
Bey) ve saire olduğu halde, doktor 
Nazım Bey bunlardan bilhassa Bur • 
salı Tahir Beyle Hüseyin LOtfi Beyin 
muhit üzerindeki nüfuzlarını çekeme
mişti. 

Fakat hu zatlar, doktor N&zım Be -
yin ortaya çıkardığı bu geçimsizlik ve 
ihtilafı harice hissettirmemek için hiç 
bir hadise çıkmasına meydan verme • 
ın işlerdi. 

Bu ağır başlı zatlar, idareyi tama • 
mile Nazım Beyin eline bırakır bırak
maz merkezde bir takım hesapsız ha -
reketler başlamıştı. Bunların bazıları, 
cemiyetin hakiki ve riyasız mensup -
!arı tarafından bir takım teviller ve tas
hihlerle kapatılmıştı. Bazıları da, halk 
arasında bir takım dedikodulara yol aç
mıştı. 

Bu esnada cemiyete mensup genç ı Öfkelerinden her tarafa llaldırmaıi 
amatörler, bir temsil heyeti tertip et • ihtiyacı duyan ve ağızlarından köpük 
mişlerdi. Bunlar, {Namık Kemal) saçan bu adamlar polis müdürü Maz • 
merhumun (Vatan - Silistre piyesını har Beyin karşısına dikilmişler; teh • 
sahneye vazedecekler; bunun hasıla • ditkar bir lisan ile: 
tını da, ianei milliyeye vereceklerdi. - Hürriyet, demek.. metrutİyet, 

Bu istidatlı gençler; özenmişler, be- demek.. din 'i, şeriati çiğneyip geç ~ 
zenmişler; mükemmel bir hazırlıktan mek mi demektir? .. Şeriat, kadınJann 
sonra, - yalnız erkeklere mahsus ol - tiyatroya gitmesini menetmittir. Hal 
mak üzere • bu piyesi temsil eylemiş- böyle iken, bu akşam kadınlarımız ti
lerdi. yatroya davet edilmektedir. Hayırl. 

Piyes, erkekler tarafından beğeni!- Kadınlarımız tiyatroya gitmiyecekler • 
mişti. Hatta, hiç ümit edilmiye\:ek de- dir. Ve bu oyun da, verilmiyecektlr. 
recede bir heyecan husule getirmiş; ve Yoksa, kan çıkar. 
cidden takdir edilmişti. Demişlerdi . 

Bundan cesaret alan amatörler, er • Artık iş hu dereceye geldikten eon-
tesi akşam ayni piyesi bir de {yalnız ra, polis müdürünün vereceği cevap, 
kadınlara) tekrar etmek istemişler; bu çok kısa olabilirdi ... Fakat; polie mü• 
vesile ile de kadınları tiyatroy.t getir- dürü Mazhar bey, çok mülayim hare
mek suretile İzmirde içtimai inkılaba. ket etmiş; ellerini oğuşturarak, bu 
bir esas koymayı düşünmüş\P.rdi. zorlu müracaatçıları teskine gayıet et• 

Duvarlara afişler asılmı'; her tara· tikten sonra, cemiyetin en mühim er· 
fa el ilanları dağıtılmıştı. Fakat o an • kanından Hüseyin LUtfü beye haber 
da (cehalet ve taassup) denilen ejder, göndermiş; ve bu zat da gelince: 
baş kaldırmıştı. - Vaziyeti görüyorsunuz. Ba a .. 

Kömürcü Ahmet, tulumbacıbaşı Ali damlar, adeta hükumeti tehdit ediyor· 
Bey isimlerinde iki menfi ruhlu adam, lar .. hürriyet ve meşrutiyet namına, 
başına bir çok cahil ve mutaassıp hulkı hükumetin şeriati ayaklar altında çiğ· 
toplamış; polis müdürünün kapısına nettiğinden bahseyliyorlar .•• 
dayanmıştı. (Arkua .-) 

1 Emllk ve Eytam Bankası llAnları 1 

Kiralık Kereste F abrikasJ 
Esaı No. ıı Mevkii ve Nev'i Depozito 

C. 17 Galatada Azapkapıda Şehit Mehmet Paıa mahal-
lesi Kalafat yeri caddesi 6, 8, 10, 12 numarah fabrika 225 ... 

Mevkii yukarıda yazılı fabrika bir, yahut üç ıene müddetle kiraJan.. 
mak üzere açık arttırmaia konulmuıtur. 

ihale, 31/8/936 tarihine tesadüf eden Pazartesi aünü aaat 10 da 
yapılacaktır. 

Taliplerin ıubemize müracaatları. ( 400) 
--~.....::-_..~.....:=-~~~~~~~~~-----~~~--~~-------------

Ankara Şehri 
• 
imar Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan it: Ankara mezarlığı iç istinat cin~ 

lannın inşası, keşif bedeli 132656 lira 25 kuruştur : 
2 - Bu işe ait prlname ve evrak şunlardır : 

a - Eksiltme prtnamesi 
b - Mukavelename 
c - Nafia işleri ıeraiti umumiyesi 
e - Hususi ve fenni şartname 
f - Keşif cedveli 
g - Proje 

isteyenler bu şartnameleri ve evrakı yedi lira mukabilinde .Ankara 
ımar Muhasebesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulu ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltme 28 / Ağustos I 936 Cuma günü saat 17 de Ankara 

İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 788~ li~a ~I ~ 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Nafıa ışlen tttaıö 
umumiyesindeki şartlan haiz ve ehliyeti olduğuna dair Nafia Müdür
lüğünden vesika getirmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı ~tten 
bir saat evveline kadar Ankara İmar Müdürlüğüne getirilerek e~e 
Komisyon Reisliğine makbuzu mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektuplann nihayet üçüncü .ma~~ede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dı~ zarfın mühür mumu ile ıyıce yapıştırılmıt olmatI 
lazımdır. Postada olacak teahhür kabul edilmez. "342,, "275,, -----

Denizyollan İşletmesi Müdürlüğünden: 
idaremizce hurdaya çıkarılmıt olan Gülnihal, Millet, Bülent, Fü • 

ruzan, Güzel Bandırma vapurları 3 Eylul 936 günü ıaat on dörtte 
pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin §eraiti öğrenmek üzere her Pli 
idaremiz levazım Jefliğine müracaatları. «659» 

Nizip Belediye Reisliğinden: . 
Kasabamızın elektrik tenviratına hizmet etmek üzere 45 -. 50 beygır ~

vetinde odun kömürü ve zeytin çekirdeği yakan bir ~<Gazoıem> motoru ile 
bu motora uygun bir de dinamoya ihtiyaç vardır. Talı~ ol.anların. u_ıufuaa~ 
malumatı kataloğlarile teslim teraitlerini Nizip Belediyesıne bıldırmelert 
ilin olunur. 

u666» 
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Boğaziçi ve Adalarda efsanevi bir gece 

ylii Cumartesi 
Galatasaraylıların mehtap gezintisi hu sene tertip edilen 

vapur gezintilerinin en mükemmeli olacaktır. 
'"\ 

"Akay,, idaresi tenezzüh için büyük vapurlarından birini tahsis etmiştir. 1 
Vapur tenezzüh günü tam saat 19 da Köprünün Adalar iskelesinden 
kalkarak Kadıköy iskelesine uğrayacak, sonra Bebek ve Tarabya 
önlerine hareket edecek, bilahara Moda yolu ile Adalara kadar 
gittikten sonra köprüye dönecektir. 

caz, zengin hoşa gidecek bir •ğlence programı 

• 
[~~~~·ı-·s_ta_n_hu_l~B_e_ıe_d_fy_es_i~II_in_ı_n_ı~~~~I 1 looYÇE OffiENT BA Ki 

d Zafer bayramına tesadüf eden Ağustosun 30 uncu pazar günü saat 9,45 Dre dner Bank ŞubaaJ 
~ İstanbul Komutanlığı karargahında komutanlık tarafından tebrikat ka - Merkeıı: Ber.Luı 
L ~ \1e saat (10,45) de Beyazıt meydanında geçit resmi yapılıu:aktır. latan- Türklg•dekl ıu6elorl: 
"tUda bulunan sayın Saylavlarl.a Umumi Meclis üyelerinin ve tetrifata dahil 
~~tın tqrifleri rica olunur. (B) (697) 
..._----~--~~~~----~~------------~-----------

Posta, Telgraf, Telefon Fabrikası 
Müdürlüğünden 

Otomatik posta kutu ve anahtarlannm imalinde kullanılmak üı:ere 
1 ~2 lira 24 kuruş bedeli muhammenli 20 kalem saç lama demiri ve 
;aı~e :Uınnıak üzre açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Ağustosun 
8 ıncı Cuma günü saat 15 de yapılacakbr. 

.. Taliplerin şartnameyi görmek için hergün, eksiltmeye girmek 
•çın de eksiltme günü muayyen saatten evvel 82 liralık muvakkat 
tenıiııatında vezneye yabrmak şartile fabrikada müteşekkil komisyona 
~üracaatlan. "292,, 

KUM_BARA 

Galata • latanbul • lı:mlr 
Deposu: ut. l'ıitün Gümrügli 

* Her türliJ baraka lıl * 

_....,._..r.-r.ı~:-a Taksim Bahçesinde 

o 

Halk Opereti 
Bu akşam 21,45 de 

ŞiRiN TEYZE 
Operet 2 perde 

2 tablo 
Cuma akşamı 

bnynk müsamere 

BIRE, 
1000 

- ' ,//.. .. , fiil. -"'. 
- -- . ,,.._,,la.... • 

ıSayfa 1[ 

Devlet Lemiryolhrı ve Umanları lşlel!113 Umuı1 idarasi i i ııarı 
İsmi muhammen bedelleri a ağıda yazılı malzeme 5/10/1936 

Pazartesi günü hizalarında gösterilen saatlarda Ankarada İdare bina
sında ayn ayn ve kapalı zarf usulü ile satın alıııacakbr. 

Bu işe girmek istiyenler. hizalanda gösterilen muvakkat teminat
lar ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/1936 tarih 
ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dai -esinde 
alınm11 vesika ve teklif mektuplarını aynı gün lastik malzeme için 
saat 14 - 30 ve dinamo kayışları için saat 14 - 45 şe kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait prlnameler Haydarpaşa Tesellüm ve Sevk Şefliğinde 
ve Ankara Malzeme dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

ismi -------Muhtelif cins lastik malzeme. 

Muhtelif eb'atta 4310 metre bezli 
kauçuktan mamôl vag~n dinamo 
kayışı. 

Muabmmen 
bedeli 
llia 

23500 

13116 

... ... 

(50l) 
Muvakkat 

teminat Eksiltme 
Lira sa atı 

1762.50 15 - 30 
983.70 15 - 45 

Muhammen bedeli 10,500 lira olan 300 ton hurda dökme 21/9/ • 
936 Pazartegİ günü ıaat 15 de kapalı zarf uıulile Ankarada İdare bi. 
nasında ıatm alınacaktır. 

Bu iıe girmek ia;teyenlerin 787,50 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, reami gazetenin 7 /5/1936 g. ve 3297 
No.lu nushasında intişar etmiı olan talimatname dairesinde alınmıı 
vesika ve tekliflerini aynı gün aaat 14 e kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpa§ada Tetıellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. «557» 

* * Muhammen bedeli 27970 lira olan elektrik tel ve kabloları 21/9/· 
936 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek isteyenlerin 2097,75 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları, re migazetenin 7 /5/936 gün 3297 N.I~ 
nushaaında intiıar etmiş olan talimatname dairesinde alınını§ vesika 
ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine ver • 
meleri lazımdır. 

Şartnameler 149 kuruşa Ankara ve Haydarpap veznelerinde sattı. 
maktadır. u558» 

• 
An ara imar 

Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bendderesi Mezarlık yolunun ikinci 

kısmi keşif bedeli 36244 lira 97 kuruştur. 
2 - Bu işe ait prbıame ve evrak şunlardır. 

a. Eksiltme şartnamesi 
b. Mukavelename 
c. Nafia' işleri şeraiti umumiyesi 
e. Hususi ve F ennilşartname 
f. Keşif cedveli 
g. Proje 

isteyenler bu şartnameleri ve evrakı iki lira mukabilinde Ankara 
imar Müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacakbr. 
4 - Eksiltme 28 /Ağustos/ 936 Cuma günü saat 17 de Ankara 

imar Müdürlüğünde yapılacakbr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2718 lira 37 kU1Uf 

muvakkat teminat vermesi ve bundan bqka Nafia ~leri şeraiti 
umumiye.sindeki şartlan haiz ve ehliyeti olduğuna dair Vilayet Nafia 
Müdürlüğünden vesika getirmesi IAzımdır. 

6 - Teklif mektupları yukanda üçünü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Ankara imar Müdürlüğüne getirilerek Eksiltme 
Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet dördüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmi§ olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice yapışbrılmış olması 
lazımdır. Postada olacak teahhür kabul edilmez. "341,, "276,. 

1
1
._ --~-lst_an_b_ul~V-ak_ıt_ıa_r_D_ir_e~,ö_r_ıu_ou __ ı_ıa_nıa_r_ı ____ ... I 
Değeri Peyparasa 

Lira K. Lira K. 

516 84 

209 24 

293 30 

220 76 

38 76 Beyazıd : Eski çarşı yeni Beyazıd mahalleıi\ldO 
Batpazan Hacımemif sokağında 24 • Nr:lı dük • 
kanın tamamı. ( 5806) 

15 67 Süleymaniye : Tiryaki çartısında 41 • Nr:lı dük-
kanın tamamı. (10132) 

21 97 Baynud : Çarşı' da Yorgancılar sokağında 70 
Nr:h dükkanın tamamı. (2415) 

16 ~ Fatih : Dülgerzade mahallesinde eski Sandıkçılar 
sokağında 17 .. Nr:lı ve 15,32 metre. arsnnın ta -
mamı. ( 5930) 

Yukarıda yazılı mallar satılmak üzere 15 - Gün müddetle açık artttrmaya 
çıkanhnıttır. ihalesi 9/9/936 Çarşanba günü sant 15. de istckliler:n •lah. 
liilat kalemine elmeleri. ( 67v) 

j 



12 Sayfa 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona İnhisar mamulatından 
LİKÖR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SİGARA, AV MALZEMESİ verilir. 

\ 
1 

~kramiyeli 

Y NiCE 
Aynca: Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaflnda çekilecek BÜYÜK YENİ
CE PlY ANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford otomobili veya bunun yerine 
bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık BLAVPUNKT RADYOLARI, REVUE SAAT-

LERİ, iÇKİ SERVİSLERİ, SOFRA TAKIMLARI v.s ... 

611---• 28 AAuatoa Cuma gUnU •ktamı 4111
---• 

PANORAMA 
BAHÇESiNDE 

Bestekar SELAHA TTiN PINAR' ın 
.... San' at bayabnın 23 üncü yıldönümü kutlulanacakbr. 

Telefon : 41065 
.._. ____________________________________________________ ...... ________________ ~---. 

MEKTE LE 
Tahsile getecet taJebeierin ilıtiyacı olan yatalı:, l>attaniye, havlu, çarşaf, 
pijama ve çamaprlan marka ve numerolarla çok kısa zamanda hazırlanıp 

teslim edilir. 

HASAN HÜSNO ::;: 

İstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 

Ağustos 26 

Arsıulusal İzmir Fuan İstanbul Oda paviyonunda effa te§hir 
edeceklerin aşağıda gösterildiği üzere eşyalannı vapura yükleme
leri icabeder. 

21 /8/936 Perşmbe sabah saat onda kalkacak vapur Çarşamba pıın 
sabaha kadar eşya alır. 

29/8/936 Cumartesi saat üçte kalkacak vapur Cumartesi lileye 
kadar eşya alır. 

31 /8/936 Pazartesi fevkalade bir vapur vardır. 30 Ağustoa lğleye 
kadar eşya alır. "66.f,, 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafia Bakanlığından: 
1 - Ekıiltmeye konulan it: Ankarada Cebeci Muıiki öjıetal .. 

okuluna ili.ve olarak yapılacak oİan çalııma odal•rı ve jim•ltik.,. 
ne intaatının keıif bedeli 24461 lira 86 kuruıtur. 

2 - Bu ite ait ıartnameler ve evrak .ıunlardır. 
a - Eksiltme tartnameıi. 
b - Mukavele projesi 
c - Haziran 1936 tarihli bayındırlık itleri cenel. ıartnaınMl.l 
d - Hususi ıartname (Fenni ıartname). 
e - Keıif cetveli. 
f - Proje. 
lıtiyenler bu tartnameleri ve evrakı 122 kurut bedel mubbUiD&V 

Yapı İtleri Umum Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 3-9-1936 tarihinde Pertembe günü ıaat (16) da~ 

karada Yapı lıleri eksiltme odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye ~irebilmek için isteklilerin 1835 lira m~' 
teminat vermesi, eksiltme ıartnamesindeki evıafı ~o bundan ~ 

M - •taiıdaki veaikalan haiz olup göıtenneıi li.zımdır. 
Bu büyüklükte bir yapıyı yapabileceğine dair Nafia VeklletlDd"' 

alınmıt yapı müteahhitliği veıikaıı. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı Aatlea a,lt 
saat evveline kadar Eksiltme komisyonu reiıliğino makbuz makabl ' 
linde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 aoJ 
maddede yazılı ıaate kadar ıelmit olmaıı ve dıı zarfın mübir _ mf1111f' 
ile iyice kapatılmıt bulunması lazımdır. 

._ ________ ... Sultan Hamam 4/24 ._ ________ .., Poıtada olacak ıecikmeler kabul edilmez. ( 462) ( 430) 

Türkiye Cumhuriyeti Uyuşturucu 

Maddeler İnhisarından: 
1. - 935 Senesi mahsulünden idaremiz depolanna mevdu 

olup olbaptaki karar mucibince mübayaası yapılmakta olan 
drogist afyonlannın tahlil ve teslim muamelesini ikmal ederek 
bedelini tahsil etmemiş olanlann 1/9/936 Salı giinü akıamına 
kadar idaremize müracaatla muameldcrini intaç etmeleri ve 
paralannı almalan lüzumu illn olunur. 

2. - lhracabmıza iştirak etmek ilzere muvafakatname imza· 
lıyarak 934 ve daha evvelki seneler mahsulü drogist afyonlannı 
manipüle ettirenlerin 1/9/1936 Salı günü alqamına kadar idare
mize müracaatla bittahlil tesbit edilen morfin dereceleri hakkında 
mutabık kalmalan lazımdır. Aksi baldo re'ıen tahakkuk ettirilecek 
besaplun üzerinden makbu:dan tanzim edilecektir. "611,, 

··Nafıa Vekiletinden: 
1 - lrmak-Filyoı hattının Germece, Balıkuık, Kayadibi iıtaıyonla • 

rmda dördüncü ıınıf birer yolcu binasiyle birer umumi heli intuı kapalı 
zarf uıulile münakasaya konulmuttur. 

2 - Münakasa 8/9/936 tarihinde saat on bette Demiryollar lntaat Da· 
iresindeki münakasa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu itlerin muhammen bedeli «60» bin lira ve muvakkat teminab 
«4250)) liradır. 

4 - Bayındırlık genel prtnameai, çimento prtnamesi ve vahidi kıyasi 
fiat cedveli, proje ve planlarla münakasa prtna.meai, mukavele projeain
den mürekkep bir takım münakasa evrakı «300» kurut mukabilinde De. 
mirJıollar intut dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No.h eksiltme kanunu muci
bince ibrazına mecbur olduklan evrak ve vesikalarla 7 /5/936 tarih ve ' 
3297 No.lu resmi ceridede ilin edilen talimatname mucibince V ekiletten 
almıt olduklan müteahhitlik veaikaaını ve ·teklif zarflarını mezkiir kanu. 
nun tarifatı dairesinde hazırlayarak 8/9/936 tarihinde saat on dörde kadar 
Demiryolları lnpat Dairesinde tevdi etmeleri l&iımdır. «51 h> «517» 

BANZOPiRiN kareleri t1ERvı:Roe40KuRu~ 
NEFE s BORUL4RINI TEMİZLER. B.ALGAM SÖKTÜRÜR."ÖKSURÜGÜ "EHEN GİDERiR 

Kayıp : 1935 senesi eylulünde yiik -

ıek iktisat ve ticaret mektebinden aldı • 
ion mezuniyet tudiknamesini kaybettim. 
Y eniaini alacaiımdan hükmü yoktur. Yük
eek İktisat ve Ticaret mektebi 1935 me • 
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' Bankasından 
Bir kumbara 

alınız. 
Gelecek sene 

bu tarihte 
birikmiş 

bir çok 
paranız olur. 
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