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Söz istiyoruz; , Ağustos 
Yunanıstonçla tek odomo tek iş usulünün 

taıtblkına batlanmıftır. Herke!! bir. iki, üç, 
dört, beo vazife aıamıyacaKtır. Dün Atlnadan 
aldı{Jımız bu telgraf haberinden sonra biz 
de söz istiyor ve... soruyoruz: Bizde n 
zaman? 

Mektup adresi: C•i••ottı, Şer•! aokak 

19 
Çarşamba 

1936 

~=======================o======================================================-

e en bedbaht 
adain:~Türk gazetecisi.. 

1 

az~:Burgos papasları haçlarla faşist

M ad r i d tahliye ediliyor! 
Bugünkü Matbuat Kanunu bin türlü akla 'e hayale 
gelmez kayıt ve şartlar altında gazeteci vatandaşı 
bağlamıştır. Eğer Müddeiumumilerin insafı ve ala. 
kadarların müsamahaaı galip gelmese her gün hak· 
kında dava açılaııyan tek gazeteci ve gazete sahibi 
kalmaz. Ya bu kanunun hafifletilmesini, yahut da 
matbuat davaları için jüri esasını kabul etmek gPrektir 

Türkiyede en çok çalışan, geceyi gündüz katan, birinci ?;: 
landa memlekette vazifelerini omuzlarına yuklenen ve bcynını 
bir tahrip bombasının tanelerine bırakmış gibi dimağının her 
gün biraz daha zedelendiğini hisseden vazife adamı tipleı:inden 
birisi de gazetecidir. 

Eg-er gazete sahibi ise üstelik bu işe he\ll parasını, hem 
maddi manevi bütün kabiliyet ve kudretlerini de koymuş de
mektir. Mebus olmıyan gazete sahibi için ise hergün her \•esile 
ile adalet kı pılarının değişikliği, suçlu sandalyelerinin tenevvüü 
ve meş'uliyet tehditlerinin artıklığı arasında da ayrıca dönüp 
dolaşmak mukadderdir. 

Çok çalışmak, mes'uliyet altında boğulmak, davasını güttü· 
ğü vatan meselelerinde ilk siperde ve ilk safta bulunmak gazeteci 
için elbette ki, ilk şart ve ilk vazifedir ve... D;ıiıııa da öyle ol· 
mak gerektir. 

Nihayet yapılan iş mahiyet ve mana itibarile bir memleket 
ve rejim işidir.Bilhassa Atatürk ülkesinde gazeteciliğin bu vasfl 
daha bariz olmak iktiza eder. Ancak, bütün bunların gerçek· 
lia-; içinde yine gerçekin gerçeA'i olan bir davayı da benimse: 
mek ve o~t~ya atmak çağı gelmiştir. O da, matbuat kanunu· 
nun ağırlığıdır. 

Atatürk rejiminin en geniş mikyastaki hürriyet, matbuat, 
vicdan, fikir hürriyeti telakkisine rağmen bugünkü matbuat ka· 
nunu bin türlü akıl ve hayale sığmaz kayt ve şartlar albnda 
gazeteci vatandaşı bağfamıştır. Eğer müddeiumumilerin insafı 
ve alakadarların müsamahası galip gelmese her gün hakkında 
bir, hatta beş, on dava açılmıyan tek gazeteci ve gazete sahi· 
bi kalmaz. Çünkü, kanunun koyduğu şartlar altında bir gaze. 
te hakkında dava açmak ve gazeteciyi mahkemeden mahkeme· 
ye koşturmak o kadar kolay ve mümkündür. Eğer, sözümüzün 
mübalağa farzedilmiyeceğine hükmedebilsek her gazetenin 
her fıkrası vt! her havadisi için ajans tebliğleri dışıııda 
her türlü sebep ve vesile ile dava açılabileceğini burada 
söyliyebilir, misallerini verebilirdik, Memleketin bugüne na. 
•aran ağır ve mücadeleli şartlar içinde bulunduğu sıra. 
larda ve o günün havası göz önünde tutularak yapı· 

L lan bu kanun bize öyle geliyor ki, ya biraz hafifletilmeli, 
1 yahud da Matbuat davalarının rüyeti için mahkemelerde 

jüri esası kabul edilmelidir. Bu iki zaruretten biri tercih 
e<!ilmediği takdirde kalita ve vazife bakımından günden gü. 
ne zayıflayan gazete ve gaıeteciliğimizin gitgide daha zayıf bir 
menzıle ve mertebeye düşüp sadece gazete ve gazeteciliğin 
renk, süs, şatafat ve kulpunu bulup çalımını getirebi· 
lenler için de menfeat cerri vasıtası ve gündelik megazin 
olmak vasıf ve vaziyetine gireceğinde tereddüt etmemek 
liiıımdı. 

Her türlü vazifenin ifa ve icr,sında birinci şartın o vazi. 
lenin başarılabilmesi için icap eden imkan ve vesaitin mevcu· 
diyeti olduğu göz önüne getirilirse dileğimizde haksız olma· 
dığımız bu vesile ile bir kerre daha anlaşılır. Yoksa, bugünkü 
şırtlar altında: 

- Türkiyenin en bedbaht adamı, Türk gazetecisidir .. 
Demek en doğru ve yerinde bir hakikatı ifade ve izah olur. 

Bütür. bir gayrete, samimiyet, bağlılık, hüsnüniyete karşılık böyle 
bir bed talie k~ndini .vermek ayrıca ne betbahtlıktır, oda başka. 

Her halde bırçok ızahlar varki, daha üstününü. daha ay· 
dınını aratmadan kendisini ortaya koyuyor. Bu bebadhtlık ve 
onun izhaı da işte, bu apaydın vuzuhlardan birisidir. 

Etem izzet Benice 

-------~-------------------------------------Montrö mülakatları : 4 

LamlJası hiç sönm~yen 
odanın adamı! 

Türkiye ikinci murahhası Me
nemenci oğlu ile görüştüm ••. 

'fontril /lalasın büytllc sa /onunda iki celse Arası bir din /enme .• 

(S•id•I>' ıela) Tllrlılye llı!acl murahbuı Menemeacloilu, Lo,dra bil· 
Ylk elÇimb: F etki, Bern ıu.a1ahatsllzaruını Flkretin ıe.veeal vo 
•ktam dlreklGrO Kbı.,• Şlnul. 

- Konfera:ısı tak!p etmiş :olan foto muhabirimiz Mücahit 
Bakta(ın koleksiyonundan .-· 

I 

Arkac:taşımız Nizamettin Nazif'in 
bu d!öerli reportajını yarınki 
sayımızda butaceıksınız 

1 

leri sosyalist ve komünist öldür
meğe teşvik ederlerken, Madrid'deki 
anarş•st ve masonlar da iki Q!!Cede 

2000 papas ve faşist ö,ldürtlüler 
1Huduttaki Farnsız köyünü bombardıman eden tayyarenin 

bir Alman · markasını taşıdığı söylenmektedirl -
...--~---.._...._-~-1 Karadenizde 26 gün 

DUnyayı korkutan harp aslanı 
- Ratip Tabirin eaerl -

Cebelüttarık 18 (A. A.) - \ 
Madritten buraya .gelmiş olan 
bir müşahidin beyanına göre 
asiler, Madrid'i kontrol edec~k 
vaziyette bulunmaktadırlar. 

A,;ı.,,, Go"'d •mu" ''"'" j 

taht tamamiyle ihtillllcilerin 1 rına karşı bir ihtiyat tedbiri 
tehdidi albnda kalacaktır. olmak üzere ışıkları söndür· 

Müşahitler. en fazlası on mek adeti terkedilmiştir. 
güne kadar bu halin vukua Çünkü bu tedbir, katliamlar, 
geleceğini ve o zaman paytab· yapmak için bazı unsurlar ta· 
tın Asilerin eline düşeceğini rafından vesile ittihaz edilmiş· 
tahmin etmektedirler. miştir. iki gece içinde bu su. 

Hükumet, paytahttan gitmek retle öldürülenlerin miktarı iki 
içın hazırlıklar yapmıştır. Ve bin kişidir. 
iır, tayyare hükumet erkanını Madrid'd' milis kuvvetleri, 
götürmek üzere harekete kııılhaç işaretini suistimal et· 
amade bulunmaktadır. mektedirler. 

Her gün Madrid'den şark Fransız köyUnU bom• 
sahillerine bir tren hareket balıyan tayyare 
etmekte ve fakat nereye ha- Hendaye, 18 (A.A.) - Saint 
reket edeceği trenin kalkacağı Sebastien memurları tarafın. 

ana kadar gizli tutulmaktadır. dan yapılan tahkikata göre 
Madrid'de tayyare hücumla· Devamı 2 nci sayfada 

Bulgaristandan 
kaça~ __ Turkler 

17 kaçak Türk iki kayıkla 
j Yeşilköge kadar geldiler, 
·maceralarını anlatıyorlar 

Bulgaristanın Mesedriye ka· 
sabası, •Karadeniz boyunda, 
Burgaz sanca~ dahilindedir. 
Burada yaşayan Türkler, mem· 
Jeketimizc hicret ede ede azal· 
mışlar ve yalnız beı hane kal· 
mışlardır. 

Bu türkler balıkçılık.la reçin· 
mektedir. Bunlardan 17 nüfus· 
luk 3 hane halkı 26 gün c1 ve! 
iki küçük balıkçı kayıA"ına bl· 
nerek denize açılmışlar ve 
uzun süren eziyetli bir yolcu· 
luktan sonra Y eşilköy nahiye· 
sinin Avcılar köyüne çıkmış· 
!ardır. 

iki küçük kayıkla böyle teJı. 
likeli bir maceraya ne suretle 
ve ne için atıldıklarını soran 
bir muherririmize, ırkdaşları. 
mız şunları anlatmışlardır: 

" - Bulgaristanda iktısadi 

buhran bütün şiddetile devam 
etmektedir. Üç seneden beri 
balıkçılık ölmüştür. Geçinmek· 
ten aciz kaldık. Akrabaları· 

Devamı 2 nci sahifede 

[ /Jugün ölümünün yıldünü · 
münü acile hatırlad;fımız şaiı 
Teu/ik Fikret'in mezarında ih
tifal yapı/ocaktır. Bu mün.ıse· 
betle Fikret hokk•nd"l.:i gaZt• 

1 yı üçüncü sahifemizde bula· 
• caksınız.] 

Y unanistanda Diktatör~ 
ılll!tllllllllllllllllltllllHNlllUllllfllllllllll1111tllttlllllltltllltllMttlllttllUllNHllHllllllllftllllltlltmll '4111NOllllllUOlllUlll 

lük aleyhinde sesler 
Kendiliğinden bir(Halk cephesi) 
teşekkül etmiştir ve bu cephe 
hükiimetin(istif asını )istiyecektir 

HükOmet kıt'alan tarafından dütll· 
ralen bir lal tayyarenin iç.inden. 

pilotun ~lüıU çıkarılırken ••• 

rında kvvetle yerleşmiş olup 
mühim miktarda silah ve mü. 
himmata ve bunları kullanma. 
sını bilen efrada malik bulun. 
m~ktadırlar. 

lıfiliı kuvvetleri, ihtililicilere 
mütemadiyen taarruz etmekte 
iselerde yerlerinden oynatma. 
g-a muvaffak olamamaktadır· 

lar. ihtilalciler, Madride gele· 
cek olan takviye kıtaatını bek
lemektedirler. O zaman, pay. 

İtizar 
Dün m akinemi:ze 4rı:t olan 

bir sakat/ılın sar'atle tamir 
edilememesi yü:zünden gazele· 
miz lstanbulun Adalar, Kadı. 
köy, Bolaziçl .,. hava/isi gi• 

bi u:zalc bazı ••mi/erine moal· 
tıuOf .,aktinda tevzi edile· 
mamiılir. 

Bu mOnasebetle muhterem 
karllerlmizden ö:ıür dileriz. 

rllllHlllllllllllUllllllltllllllllltıUUUıttllllllllllllll" 

; DEVLET ~ 
~ Demlryollarınd• ~ 
~ Grup yolcularına büyük ~ 
~ tenzil4t yapılmıştır. g 
j lıan sütununa müracaat~ 
inlH .. llMt4NMHIMIHllll .... ffMfttlllllllll43S.ııllllllla 

lstanbul kasaplarında el 40 kuruıa satılıyor, halbuki 
25 kuruşa kadar satılırmış demek?! 

•• 
O ğrenebilir miyiz? 

Et 25 kuruş mu, 
yoksa45 kuruş mu? 

- - - ..--

Eğer eti 25 kuruşa satmak 
mümkünse her dükkan 

bunu böyle yapmalıdır .• 
Gayrıme,ru rekabet yapıhyorsa o 
halde lstanbul kasaplarının gayrı 
me,ru rekabet karşısında ezil
melerine meydan verilmemelidir. 

(Ya .. 11 lklacl uyfada) 

Metaksas - (Amelelere) Siz ••ki J/gada ntsli, naııl olur da 
lspanyol tertibi konuşurıunuı ? 

Bir amele - Reis harretlerl, biıJe senin misalini talr.lfJ 
ediyoruz. Zatui/i/eri do Primo dö Pivera gibi konuımoJa 
başladınız da ? - Yunan raıelelerlndea -

Atinada çıkan • Akrapolis • 
gazetesinden şu satırları alıyo· 

ruz: 
"Hükümete karşı beslenilen 

ümitler en feci şekilde iflas et· 

Deflamı 6 nrı sayfada 

Açık Söz'ürİ 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu keı;ip ;aldayınu 
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2 -AÇIK SÖZ- 19 A§ustos. 

Kan içinde yüzen ispanya 1noi1 iz K r a ı ı 
M 1 1 b d f Huduttaki Fransız köyünü bonı-1 

Madrid tahliye ediliyor 1 

Son Dakika 
üs üman ar ir e a Korfo yolunda 

1 
bardıman eden tayyare Alman 

daha Spanyaya girdiler İki Yunan Prense· markasını mı taşıyormuş? 
Ankara - Memleket ve Dünya J 

Uzak şarkta geni ve vahim 
bir mesele çıkıyor Asilere şehirlerden ziyade sinin de Adada 

oldukları 
Birinci sagfadan devam velini mağlüp ederek birçok 

Biriatou'yu bombardıman et- mühimmat ve esir almış olduk· Tokyo, 18 (A.A) - Japonyanın Moskova büyük elçisi Olıtı. 
başbakan Hirola ile görüşmüş ve Sovyetlerin siyaseti hakkındı 
tafsilat vermiştir. 

köyler daha fazla muka-
vemet gösteriyorlar 

,,,,...--___ ~;:== ,-T";;r.-----.. 

~l~<--L-

Anarşiıt Miliıler aabibini tavuk gibi keatikten aonra müaa
dere etliti otomobilin içinde 

Sevile gitmtği kafamıza koy- likten sonra genye kalanlara 
muşluk. ispanya ihtilalinin en iş buulnur. 
kızgın kafası da orada olduğu- lngiltere otelinin cephesin· 
na göre, bizim için artık Tanca de beş top deligi .. ardı. 
gibi suspus bir şehirde oturma- Sevilde bir profesörle tanış-
nın manası kalmamıştJ. tım. Bu zat bana dedi ki, 

Tam limana inmiştik. Bir mi- - Azizim, lslam dünyası 
lis karşımıza çıktı: ispanyayı bir ikinci defa fet-

- Alto 1 elti. Vaziyet budur. 
- Sevile gitmek ietiyoruz Ne doğru söz! dükkanlar 

dostum. kapalıydı. Kahveler bomboştu. 
- Muharebe \'ar, muharc- Herkes istikbale müphem bir 

be Vdr. 1 nazarla bakıyordu. Herkes ba· 
- Muharebe var amma, şının çaresine bakar vaziyet· 

bizim de kağıtlarımız var. Mü· leydi. 
saatle ederseniz, muharebeyi Fakat bazılarıda işin alayın-
görmek istiyoruz. da idiler. 

... Derneğe kalmadı. Su•pus - Cahım, Temmuz ortasın-
şehrin üzerinde nereden gel· da da ihtilal olur mu? Bu 
diği anlaşılmayan tayyareler sıcakta ... Bir defa şu Sevilde 
peyda oldu. Hükümet tayya· tatlı tatlı yaz tatilimi geçire· 
releri? ... Birkaç adet bomba yim dedim, keyfim bozuldu. 
salladılar. 10 Ağustosa kadar da vaktim 

lngiliz gazeteci hiç oralarda var. Şimdi ne yapayım? 
değil. Piposunu doldurup çe· Hulasa Sevil can sıkıcı bir 
kiştiriyor: şehir .. durulacak gibi değil 1. 

Come On boyl diyor. Bizim ihtilali buradan takip etmek-
çocuklarda böyle oynuyorlar: tense, cepheye gitmek lazım .• 

Sırtlardan tayyarelere karşı Kıyamcıların sarmağa karar 
ateş açan mitralyözler cayır verdikleri Badajoza rideceğim. 
cayır işlemiye başladılar. Tay. 
yareler gitti, mitralyözler 
sustu: 

SEViLE DOGRU 
ispanyanın hemen hr.r tara

fında muharebe var. En küçük 
iırsatı bulanlar ellerindeki sila
hı boşaltıveriyorlar. 

Biliyoruz ki asıl ateş hatlı, 

daha doğrusu cenuptaki asi
lerle hükunıetçilerin ayrılış 

mıntakaları belli. Kuı ta be asi
lerin elinde, on altı kilometre 
yukarısında manzara başka. 
Şuna dikkat ettim. ispanya

da muharebe şehirlerde ne 
kadar kolay oluyorsa, köy
lerde de o kadar çetin oluyor. 
Çünkü köyler dayanıyorlar.Fa
kat şehirler belki propaganda
nın, belki yiyecek, içecek bu· 
lamamak gibi başka tehditle
rin altında köylerden daha 
çabuk teslim oluyorlar. 

Mesela Malaga eğer şimdiye 
kadar kendisini müdafaa edi· 
yorsa, hiç şüphesiz ki, bu 
kudretini civardaki köylerine 
borçludur. Bir alay isim say
mağa hacet yok. Köy 1 Fakat 
eğer General Franko bu köy
leri zaptederse, Malaga çok
tan elindedir. 

Fasla irtibatının da bu yolda 
kolaylaşacağını tahmin etmek 
gGç değildir. 

Kadiz'e ve Aljezira•a çıkan 
kuvvetlerin bir ayak evvel yer
lerine ulaşmaları için, kamy'an
ların ispanya yollarında rekor 
yarışları yaptıklarını söylediler. 

Nihayet Sevile vardık. Şe
Şehir •akin. Fakat bütün bu 
ıükünetine rağmen, ortalıkta bir 
harp havası esiyor. Sokaklar· 
da ceset yok, Yalnız arkası sonu 
ırelmiyen müfrezeler dolaşıyor. 

Briyansla ben zaten ağzına 
kadar dolu bir otele inmiştik. 
Otelin .~ahibi, Marksist Fransa. 

~ ya karşı ağız dolusu küfür sa

vuruyordu. Fransayı bir gün 
harbe sebep olacak gibi göste
riyordu. 

Halbuki beri taraftan da, 
ispanyada dahili harbi takdis 
ediyordu ı 

- iyidir, iyidir, diyordu, 
.,ıalık temizleniyor. Zaten iş
tl.s adamlarımız aııdıl Temiz. 

, 

Zeytinyağı 
Fiatları 
Artıyor 

Fiatlar 500 franga 
kadar yükseldi 

Son günlerde zeytinyağı pi• 
yasasında bir canlılık görül
meğe başlamıştır. 

ltalyada yağ liatları yüksel· 
meğe başlamış ve memlekeli· 
mizden mühim mıktarda zey· 
tinyağı istenmiştir. Bir hafta 
evvel 457 franga yükselen yağ
larımız bu hafta 500 franga ka 
dar çıgmışlır. Bu Vl\ziyet yeni 
rekolte fiatlaaının yüksek de· 
vam edeceği kanaatini ver. 
mektedir. 

Şimdiki halde lstanbul pi· 
yasasının zeytinyağı fiyatları: 

Ek•tra 56, yemeklik yağlar 

48, sabunluklar ise 40 kuruş 
üzerinden satılmaktadır. 

Rekoltenin vaziyeti hakkın
da şimdiden bir tahmin yapı· 
lamamakta ise de istihsal mın
takalarından ıelen haberler 
rekoltenin bu yıl mebzul ol
duğu etrafındadır. 

• 
Fakirlerin el işleri 

Eminönü Hllkevinin sosyal 
yardım kolu güzel bir teşeb
büse girişmiş, işe de başlamış
tır. Yardım kolu, kendi yap
tıkları clişlerile geçinenlerin 
vücude ııetirdikleri zarif işleri 
toplamış, bunları şehrimizin 

iki büyük mağazasının vitrin
lerinde teşhir ettirmeğe baş

lamıştır. Bu suretle fakir aile
lerin el ve göz emeğile yap
tıkları bu zarif eşyaya değer 
itibarile müşteri bulmak, ne
ticede fakirleri sevindirmek 
iuıkAnları kolaylıkla hasıl ola
caktır. 

Bu h~yırlı teşebbüs idame 
ettirilecektir. Bunun için her 
ayın ilk ve üçüncü perşen be· 
!erinde Halkevinde yardım 
kolu bu eliflerini kabul ede-
cektir, 

söyleniyor miş olan tayyarenin markası !arını bildirmektedir. 

Atina 18 [Açık Söz) - lngi· Fokkerdir, halbuki hükümet B•rselond•ki hükO· 
liz Kralının bindiği yatın Korfo kuvvetlerinin elinde bu mar- metçller 
adasına nezamao gelce eği belli kayı taşıyan hiçbir tayyare ta•ruuza geçtiler 
değildir. Fakat Kral Edvar'dın yoktur. Barcelone 18 (A.A) - Ha· 
Yunan Kralı ile görüşeceği HUkumetciler gazlı vas ajansının muhabiri, hükü· 
muhakkaktır. Yatın miladdan bomba kullanıyor met kuvvetlerinin Huescaya 
484 sene evvel Müverrih He- Lizbon 18 (A. A.) - ihtilal- ve Paragosse yolu üzerinde 
rodot'un petrol menbalarının cilerin Burgosdaki umumi ka· bulunan diğer mevzilere doğ• 
bulunduğunu yazdığı Kerin rargahlarından bildirildiğine ru taarruzlarını ıiddetlendir-
körfezinde demirliyeceği zan göre hükümet kuvvetleri son miş olduklarını bildirmektedir. 
nedilmektedir. günlerde gazli bombalar kul- Hükümet topçuları, Asilerin 

lnglllz misleri bekliyor lanınağa ıbaşlamışlardır. Huesca ile Saragosse arasın· 
daki münakalelerini kesmek 

Alina, 18 (Açık Söz) - Ko- Madrldin •im•llnde 
fo adasına Mis Balfur ile Mis topçu düellosu üzere Almude'yi bombardıman 
Hayden adınd• ı"kı" lnu·ıı·ız Misi M (A. etmiştir. • • adrit, 18 A.) - Şehir- D 1 b" .,·· e 
bulunmaktadır. Bu iki Misin ° aşan ır şayıaya 00r 

de sükünet vardır. Huvvetleri, Cenernl Mola, Huesca'daki 
Yunan prensesleri oldukları Teruel'e doğru ilerlemektedir- asilerin mukavemet hareketini 
zannedilmektedir. ler. Diğer mevzilerde bir de- bizzat idare etmektedir. 
Yunan g•zetelerlnde ğlşiklik yoktur. Balear adalarında da 

U • at Havas'ın Goudamarra'daki memi1 nıy muharebe oluvor 
At. 18 (A A) ı 1 r muhabiri, asilerle hükumet kuv- • ına · - waıe e e • Barcelone 18 (A. A.) - Hü· 

lngiltcre kıralı sekizinci Ed- vetleri aruında bir topçu dü-
. d ello•u vukua gelmı·. oldu"unu kumet kuvvetleri, Majork ada-vardın yakında geleceğin en ' v ıı 

h bildirmektedir. sındaki Palma şehri ile adanın 
dJ!ayı memnuniyetlerini iz ar iki aksamı arasındaki münaka. 
et kt d . ı Hükumet kuvvetleri, göz ya-

me e ır er. leleri kesmek üzere dün s~nte 
A tinaika Nea gazetesi ez- şı döktürücü gazlı to.nbalar 

cümle diyor ki: kullanmış olduklarından asiler Mariayi bombardıman etmiş· 
Elen millet~ kralın bu ziya- rical mecburiyetinde kalmış• lerdir. 

Siyası mahafilin kanaatına göre, Sovyet-Japon münasebet· 
leri yeniden tanzım edilmek ihtiyacındadır. Bütün hudut mese
leleri ve balık avı işi halledilmeli ve 1905 tarihli Portsmouth 
muahedesi Sovyet-Mençuko hudutlarına da teşmil olunmalıdır· 

Bu hudutlardaki as~erl kuvvetler geri alınmalı ve gayri 
müstahkem mıntıka tesis edilm~Jidir. Efer bu e<as dahilinde 
sureti hal mümkün olmana Japonya Mançukadaki askeri kuv• 
vetlerini artırmak me cburlyetinde kalacaktır 

• • • 
Mısır - lngiliz anlaşması 
B~rsada f iatları düşürdü 
Kahıre 18 (A. A.) - Kapitülasyonların ilgasına va bilhassa 

hazine namına yapılacak vergi cibayetlerine müteallik olan in· 
giliz • Mısır ihtilafına dair olarak ortaya çıkan haberl&r dolayı· 
siyle fiyatlarda vukua gelen teneııül h11kkında esham borsasiP• 
da beyanatta bulunan Maliye Nazırı; hükQmetin vergi cibayeti 
selihiyetini eline aldı§'ı uman son derece itidal ile hareket 
edece§'ini beyan etmiştir. . . ~ 
Sıhhat bakanı göçmen 

köylerinde 
Ak!aray, 18 (A. A.) - Sıhhat bakanı Dr. Relik Saydarıı 

ve refakatlerindeki zevat Niltde valisi, kurutulmuş olan Kart• 
saz bataklığını gezmişler ve göçmenler için yapılacak köy ye-

lıpr 

ı.ı; i 

re\ini hususi bir mahiyette gör· !ardır. Hükümetin diğer bir takım 
düğünden dolayı Elen milleti, Kartajen •Y•klandı kuvvetleri de dün adanın ~ar· 
Büyük Britanya hükümda· kında kain Porto Cristo yaki-

Cartagene, 18 (A.A)-Mad· 
rına karşı hissiyatını istediği ninde karaya çıkmışlardır. 

rini tetkik etmişlerdir. Vekil kuruyan erazinin kenawıda 400 
ha~eli yapılacak göçmen köyünün hemen inşasına başldnrursı~a ,, 
emır vermişler ve bugün Ereil'liye hareket eylmişlerdir, 

rid hükumetine karşı bir ihtilal • • • 
'Seyhan bir genci daha yutfıı Q 

gibi izhar edemiyeceği için Hükumet kuvvetleri çok 
hareketi zuhur etmiş olduğu 

teessür duymaktadır. haber verilmektedir. yakında Palmaaya taarruz 
Proia, katimerini, Vradini, edeceklerdir. 

Elefteron Vima ve diğer ga- Badajoz yakınında bir Sevili~, 18 (A. A.) - Seville 
1 Adana (Açık Söz) - Tarsus kapısında Ali ustan ıı ;okanta• 
sında ç11lışan 19 yaşlarında Adanalı Ömer oğlu Celli isminde ~ 
bir delik.nlı, Salcılarla Demirköprü arasında yıkanmak üzere 
nehire girerek boğulmuş ve cesedi birçok aramalara rajtnıen 
bulunamamıştır. 

zetelerde bütün Elenlerin, in- muharebe daha radyosu, Majork adasında ih· 
giltereye ve onun mufahham Madrid 18 (A. A.) - Hükü- tilalcilerin dün karaya çıkmış 

~~~------·· .... ------~~-
hükümdarına karşı olan mu· met, kendi kuvvetlerinin Ba· J olan hükumet kuvvetlerini boz. 
habbe! hissiyatının sarsılmaz dajoz yakininde bir asi kuv- muş olduklarını bildirmiştir . 
mahiyetini tebarüz ettirmekte- i=======;;;"'========~=======-=i== 

~;·r tucar orduya ıkı Ô jrenebi/ir miyiz ? ıBursa 
tayyare verdi Et 25 k ? · Kabzımalları 

Atina 18 {Açık Sôz) - Is· u r u ş m u 
kenderye tücarlarından Kurla· • 1 Mudanya (Açık Söz) - Bu· 
reli'nin Yunan ordusuna hedi- ksa 45 k ? radaki hamallar Bursa kabzı. 
ye elliği iki asker! tayyare; y o uru ş mu . mallarından şikayet etmekte-
dü n Başvekil hazır olduğu dirler. sebebi de bu kabzımal· 
halde ad koyma merasimi ya- Doktorlar veremli bir kan- lnmıştır • Beyoğlundaki et lar denkleri arka ile taşınamı· 
pıimış bu tayyarelere Kurla· sıza, cılız ve nakih olanlara ucuzlu.~u bir aralık lstanbul yacak derecelerde büyük ve 
reli ı ve Kurtareli il ismi bol keseden tav iye ederler : Balıkpazarındaki kasa11lara da ajtır yapmaktadırlar. Hükumet 
koelmuştur. - Et yiyiniz. Bol bol et yi· sirayet elınişse de lstanbul ( 100) kilodan ziyade olan denk-

yiniz. müşterilerinin bir kilo et için lerin arka ile taşınmasını ya-
Tabii sayin doktorlarımız on beş kuruş ta tramvay mas- sak etmiştir. Halbuki onlar 

lstanbul'da bir kilo etin 40 rafı yapıp Beyoil'lundaki dük- 200-300 kiloluk denkler yap-
kAna gidemediklerinden isti· k d ı B - d h kurnştan a•a"' düşmediğini, f ma ta ır ar. u yuz en a-

• 6' ade eden kasaplar tekrar nor-

Kara Hasan 
"Paşa,, öldü 
Dörtyol (Açık Söz) - Milli 

mücadele senelerinde dörtyıiı 

kişilik bir çele teşkil ederek 
lstiliicı düşmanlara karşı kah• 
ranıanc<ı savaş açan meşhur 
Kara Hasan "Paşa., ölmüştiir· 
Kara Hasan "Paşa.. burada 
çok sevilmiş ve sayılmıştı. Ge• ~ 

ride kalan yedi çocuğunu hÜ• 
kümele emanete etmiştir. lzmir panayırına 

geniş mıkyasta 

iştlrak edilecek kış günlerinde ise etin kilosu- mallar sakat olduklarını söyle-
mal fiata avdet etmişlerdir. kt d' ı B - ·· ' 

na altmış kuru•tan aşa"'ı ver· me e ır er. unuu onune ge-

Kin yüzünden 
Bir cinayet 

Balıkesir ( Açık Söz ) --- B~ , 
civardr.ki Korucu nahiyesinde p 
ağır bir cinayet olmuştıır• ~ 

Biribirlerine ne zamandır tdn 

tutan Emir Mehmet oğlu Alı' 
met ile lkizceli Hidayet aı a• 

1 eylı11de açılacak olan iz. 
mir Fuarı hazırlıklarına devam 
edilmektir. Bu hazırlıklarla uğ
raşmakta olan panayır mümes
sili Ruscııklu Fahri dün Anka
radan şehrimize gelmiş ve 
yeniden bazı teşebbüsata gi
rişmiştir. 

Öğrendiğimize göre, lzmir 
Fuarına bu yıl geniş mıkyasta 
iştirlk edilmesi için Başbakan 
ismet lnönünün tensibi ile ik
tisat Vekaleti biitü" vilAyetle
re acele tel ile bir tamim 
yapmıştır. Bu tamim ile veka
let bütün vilayet ticaret odala 
rının mutlak surette sergiye iş

tiraklerini istemektedir. 
Şimdiye kadar Türkiyede 

mevcut 200 ü müteca\'iZ oda
ya mukabil ancak bunun 25 i 
iştirak etmiştir. Bu tamim üze
rine bütün odalar hazırlıklara 
başlamışlardır. Diğer taraftan 
söylendiğine göre, panayır ko
mitesi Suriyeden Fuara 5000 
kişinin ziyaret etmesini temin 
etmiştir. Bunlara Vagon-li ko
mitası vasıtasile tenzilatlı bi
letler alınmıştır. 

Sellnlk panayırına 
gidiyoruz 

6 Eylül'de açılacak olan ar
sıulusal Sela nik panayırı ha
zırlıklarına devam edilmekte
dir. Panayır komite•inden son 
defa olarak bir mektup alın
mış ve iştirak edip etmiyece
ğimiz sorulmuştur. Panayıra 

derhal müsbet bir cevap gön-
derilmiştir. • 

Sergiye Şam ve Telavivde 
teşhir edilen bir kısım Türk 
roallari ile yeniden toplanacak 
nümuneler ııönderilecektir. 

iktisat Vekaleti sergiye Türk 
komiseri olarak lskenderiye 
Türkofis mümes•ili Baha Er
keri tayin etmiştir. 

onu seven 
okuyan 

yayan 
tanıtanın 

dır. 

• " Aynı hal Beyoğlu cihetinde ·ı · · b d k" h 1 
mediğimizi bile bile bu tavsi- çı mesını ura a ı ama es· 

de olmuş, Kalyoncudaki dükAn nafı yalvararak istemektedirler. 
yeyi yaparlar. ucuz et aatmıya başlayınca 

Kayseride buz gibi etin ki- Taksime kadar bütün kasap- Bir çocuk yadı 
losıı on beş kuruşa, Erzurum· lar da eti ucuzlatmışlardır. lzmir, (Açık Söz) - Kemal-
da on iki buçuğa, Konyada Fakat bir iki gün sonra et paşanın Parsa köyünde tüyler 
yirmiye, Adana ve Mersinde ucuzluğu yalnız Kalyoncu ci- ürpertici bir facia olmuştur. 
keza yirmi kuruşa Çekmece ve varına münhasır kalmıştır. Çallı Mehmedin bal!' çardağın· 
Pendikte de 25 kuruşa satılır- Kalyoncudaki birkaç kasap da çıkan bir yangın neticesin· 

sında şiddetli bir kavga olmu~ 
Ahmet bir aralık av tüfetin1 

ken lstanbulda 40 ile altmış şimdilik rakabete tahammül et· de Mehmedin iki yaşındaki 
miye çalışıyorlar, fakat a!Aka- yavrusu diri diri yanmıştır. ateşliyerek Hidayeti karnıP' 

kuruş arasında et yemek haylı d 1 b k Alevler çarda"'ı birden sar- dan ağır surette yaralamıtlJ· 
acı olsa gerektir. Fakat biz ar ar unun pe fazla !aham- " H"d t h d '·e' 

mü! edemiyece"'i kanaatinde- mıştı. Yavrunun feryadına ko- 1 aye • ayatın an ümit ~ 
buna çoktan alıştık ve bu alış- 6 

kanlığımızın bozul'llası ihtimal-
dirler. şanlar onu kurtarmaJta mu- silmiş bir halde hastanrı 1 

K vaflak olamadılar. kaldırılmıştır· 
!erini endişe ile karşılayacak asaplar ne dlvor? ' 

' 1111111111ııııı1111111111111111111111ı1111111111111ıttıııııııınuuıı111ıııııııııu11111111111111111111111111111111111111111ı1111111111ıı111ııi11 

kadar yılğınızdır. Eminiz ki Dün bu mesele etrafında 
bugün size, lstanbulda et yir- Balık pazarındaki kasaplardan 
mi kuruşa düştü desek, dıştan bazılarının fikrini sorduk. Bun-
söylerseniz bile içten şöyle lar kısaca şunları söylem;şıer-
dersiniz : dir: 

- Mutlaka yine bir daleve- " - Kasaplar şirketinin Bey· 
re var bu işte! oğlunda bir dükkan açtığını 

Nitekim l<tanbulun bilip lü- ve rakabete başladığını duy-
kenmiyen " et meselesi .. şu duk. Şimdilik bunun bize 
son günlerde tekrar tazele- tesiri olmuyor. Dolayısile ucuz 
nince biz de öyle dedik ve et yalnız Kalyoncu civarında 
kendi kendimize sorduk: satılabiliyor. Fakat şirket bizim 

tarafta da bir dükkan açmıya 
- Acaba yine ne var, ne kalkarsa tabii feryada başla. 

oluyor ? rız. Çünkü şirket bize naza-

• • ran çok zengin sermayeli ol. 
Meseleyi belki siz de duydu- duğu ve elinde de birçok 

nuz : Beyoğlunda bir iki dük· vesaiti bulunduğu için eti biz • 
ki!nda " Kasaplar şirketi " ki· den ucu•a satabilir. Fakat hiç 
losu yirmi beş kuruşa buz gibi bir kasap bugünkü şartlar 
koyun eti satmaya başlamış. altında 25-30 kuruşa daimi 
Biz bunu tahkik etlik ve ÖJ!'· surette et satamaz. ,. 
rendik ki hadise şudur : 

Kasaplar şirketi Bcyoğlunda K•saplar Şirketi ye. 
Kalyoncu kulluğunda bir kasap niden dUkk6nlar 
dükkanı açmıştır. Her tarafta açacak 
et 40 guruşa satılırken kasap- Bu hususta Kasaplar Şirke-
lar şirketinin dükkanı tuz gibi tinin de fikrini almak istedik. 
taze etlerin üzerine 25 kuruş- Direktör Ahmet Kara bize 
lok etiket koymuştur. O ci. şunları söyledi: 
vrrda oturan halk ucuz eti "- Bizim şirkete karşı baş. 
görünce yeni dükkana hücuma ka sermayedarlar tarafından 
başlamışlar, diğer kasap dük- bir komandit şirket kuruldu-
kanları da müşterisiz kalmak ğıı için rekabet maksadile 
tehlikesile karşılaşmışlardır. dükkan açtığımız dedikodudan 
Bunun üzerine onlar da fiatları ibarettir. Kalyoncuda bir satış 
ucuzlatmış ve lstanbulda bi- mağazası açtık. Bundan mak. 
rinci nevi et 40, ikinci de 35 sat halka mümkün olduğu ka· 
kuruşa satılırken Beyoğ. dar ucuz ve taze et vermek-
lunda aynı mallar 25-30 ten ibarettir. 
kuruşa alıcı arama ta baş• Yeni açılan bir dükkanı ta-

bii herkes tanımaz. Bunun için 
et fiatlarını diter kasaplardan 
15 kuru~ kadar ucuza satıyo
ruz. Satış dükkinlarını biraz 
daha çoğaltmayı gerek lstan
bulun ve gerek şehirdeki di. 
ğer semtlerin kalabalık kısım
larında yeniden ucuz et satan 
maıtazalar açmayı düşünüyo
ruz.,, 

Kara Ahmedin şu düşüncesi 
tahakkuk ederse kasapların 

korktukları başlarına ııelecek 
ve feryada başlıyacaklar de. 
mektir. 

ı,ın yUzU nedir ac•ba? 
Fakat iddia edildiğine göre 

bu et ucuzluğunun hakiki bir 
iç yüzü vardır. Ve Bilhassa 
az sermayeli küçük kasaplar 
etin mezbahadan nakliye mas. 
rafının pahalılığından şikayet· 
çıdirler. Bu nakliye işini ka· 
saplar şirket elinde tutmakta. 
dır. Bütün şikayetçi olan ka
saplar kendi aralarında ayrı 
bir şirket kurarak kendi etle
rini bu şirket vasıtasile nakle. 
dilm eğe başlamışlardır. 

Kasaplar şirketide bu yeni 
rakip karşısında eti zararına 
ucuzlatarak ve gayrı meşru 

rekabete girerek sermayesi az 
olan küçük kasapları ve dola· 
yısile yeni şirketi iflas ettir· 
meğe teşebbüs etmiştir. Zen• 
gin ıermaye ortaya para dö
künce eti ucuzlatacak, serma
yesinden aza satacak, bittabi 
küçük sermayeli kasaplarla 
bunlara istinat eden yeni şir· 

1 Karadenizde 
26 gün 

l inci sayfadan devam 
mmn bulunduğu ana vataP3 

kavuşarak çocuklarımızı oku1' 
mak, adam etmek için çahf 
mıya karar verdık ve iş11 
bugün öz yurda kavu~tuk. 

Pasaport çıkarlacaK parl' 
mız olmadığı için kaçak olarB~ 
yola koyulma§'a mecbur oldU~ 

Bir gece saat 12 den soor 
zifiri karanlıkta çoluk çoc~ 
ğumuıu kayıklara doldurara 
yirmi dört saat sonra ı~: 
adaya, oradan da Midye) 
geldik, Midiyede yirmi üç go~ 
ana vatana kabulümüz hakk1P" 
da cevap bekledik. 

Deniz coşkun ve korkunr 
olduğu için oradan yola çı~' 
mağa cesaret edemedik. Ni~~ 
yet bir Türk molörünün ye ·ıv 
ğinde ve boğaza kadar geıılı 
Burada derhal balık avlamdf 
ve para kazanmağa b~la 1

• 

Ana yurda kavuştuğumuz .i~ 
çoluk, çocuğumuz sivlnç içıP 

çalışmaya ve bol kazanarak gr 
çinmeğe başladık •• 

Bu 17 nüfus göçmen kafil~ 
Gemliğe gönderilerek ora 
iskan edileceklerdir. _/ 

ket kısa zama~da.ortadan k~: 
. ?I' 

karık meydanı tekrar iki ıJo 
kete bırakacaktır. Eğer lı~ 
kat böyle ise : . ı.. 

- Ve kıs aleyhülbevakı 
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Halkevlerlnden dUn· 
ya sokaklarına ... 

Gününe Göre: 1 

Tevfik Fikret'in \ 
21 nCİ Ölüm ylll Hız ~e gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir • 

~~~riya"rhğ~~~~ffA~~~t~~ı===-===============================================-
Müstemleke ve ham madde 

arayan Avrııpanın şu kara in
sanları nasıl telakki ettiklerini 
daha yeni gördük: yalnız yak· 
mak için kullanılır bir nevi 
(kömür insan) 1 

d ' 2 ı ·· b • Sahibi ı Etem izzet EENICE Sayn 122 Her yerde 5 kuruı Telefon No: 20827 • Telırrıf adreıi: lstınbıl Açık S6ı 
1dına karşı cesaretle haykıran Fikret 1 yı . on~e ugu_n 
~llıüıtü. Türk edebiyatına "Rubabı şikeste., abıdesınl, eşı~z 
lir ilbam cömertliğile veren Tevfik Fikret ba~lı. ba,ına }'.' 
-Crbaledir. O, Abdülhamit latipdadına karşı 511,. ile, Bır 
~htai teehhur., ile haykırmıştı.Hllrrlyeti "Rucü 1., ile kartıladı, 
•l\ı•ladı. Riyayı, ihtiraı ve entrikayı "Dokıan bete ~oğ~u,. n~~ 
l.ıııçılıyan mısralarile tezyif etti Cahil taassubu ıae Tarıhı 
l,dlın., ile ve "Halukun amentü., sil ile tokatladı. Ve onun 
~lnı yağnıa 1., sı hiciv edebiyatının en artistik ve en cesur 

inhisarlar \ Mektep!;;:;;, Ne tanıf ;~; 
1 

Beykoz k::! 
Vekiline l Kayda . su bu hale mi 1 

Binaenaleyh (ilmi beşer) bil
~ilermizde de öylece tashihler 
yaptık idi. 

Bizim için bir sürpiriz yağ· 
muru degil de bir sürpiriz tu
fanı olan olimpiyatlarsa bu 
bakımdan da hayli garip bir 
sürpiriz oldu. lrııetidir. 

Başlanıyor ne d 8 gelecekti ? 
Geçmiş olsun Yarından itibaren bU· sah"ıbı" çıkmadı' 1 Fikret Türk edebiyatmda muhakkak ki eşi az bulunan bir 

klılkadır. Onun ,Hrlerinde insanlık ideolojisinin kuvvetle 
~~Üm yürilttü~llnü görüyoruz. Aykırı ihtira.lardan, ~emiyetl 
''Prandıran, fertleri hiç~ sayan entrikalardan uzak bır insan• 

V k'I' İ b'I' d" tun lise ve ortA mek. 
1 

1 

e 1 ın o omo 11 un epler kayda ba,ııyor 

Maretal Fevzi Çak· 
mağın haklı ıztırabı 
va Em16k bankasının 

Birde baktık ki kara adamı, 
Am~rikalılar başlarında tac 
olarak taşıyorlar! 

lıli ideolojisi. bir dı'regue çarptı Şehrimizde bütün lise ve?~- Meçhul adamın ce-
ta mekteplerde yarından ıtı· 

ihmali 1 

Tevfik Fikretin berbiri tek başına birer san'at kaynağı 
'1..Q türleri bugü~ Cümhuriyet çocuklarına öğretiliyor mu, 
01.tuluyor mu, bilmiyoruı. Yalnız şunu biliyoruz ki o, Galata· 
'-•ay müdürlütile mektepçilik ve terbiyecilik sahasında da 
lıiirlik bir kabiliyet ve heyecan göstermişti. Şu halde Türk 
löltGr ve terbiye tarihinde de Fikret'in büyük yeri olmak 

Şehrimizde bulunan inhisar· haren talebe kayıt ve kabulü· d' f t u f' ' 
lar Vekili Ali Rana Tarhan ev- ne başlanacaktır. Muameleler se 1 Ü ogra ISf 

Milii Emlakten olan Beykoz 1 
koruluğu devlet hissesi olarak 
hükümel tara• - \ 1 

Demek kömür insanı • ora
da· adeta başlarda taşınan (Si· 
yah elmas ) a tehayül etmiş. 
Şu Avrupa ıle Amerikayt ayt
ran Atlantik okyanu • haki· 
kat· muazzam bir dev aynası 
gibi! Avrupııda her ne var ise 
• ufarak çapta veya düz ayak, 
yeni dünyaya aksederetmez zi
ya azmanlaşıyor veya mutlaka 

~tııııdır. 
Fikr~t'i unutmıyalım, nankör derler bize 1 

Tahir ŞUkrU 
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Otobüsler adeta kolaylık yerine felSket 
getiren vasıtalar olmaya başlad~ 

Bir 

velki gün esef sabah 9 dan akşam saat dört 1 k d.. . . .. ld" 
verici bir oto· buçuğa kadar sürecektir. Bu a ınara un gomu U 
mobil kazası 1 yıl talebe daha ziyade şehri· 
geçirmiş, fakat mizde açılan beş orta mektebe 
mes'ut bir te· kabul edileceklerdir. Mevcut 
sadüf eseri, orta mekteplerin birinci sını· 
kaza her han· fındaki talebenin yüzde yel· 
gi bir arıza mişinden fazlası geçen sene 
ile neticelen· sınıf geçemediği için dersha· 
meden savuş· 
tur u 1 muştur. 
Hadise şöyle 
olmuştur: 

G~çenlerde Ama vutköy sa· 
hillerinde bir ceset bulunmuş 
ve hüviyeti anlaşılamadığı için 
Morga kaldırılarak teşhir do
labına konmutlu. Ceset iske· 
let haline gelmek üzeredir. 
Şimdiye kadar bunu tanıyan 
kimseye raslanmadığı gibi 
akibeti meçhul kalmış bu ada· 
mı arı yan da çıkmamış. 

tından Emlak 
ve Eytam ban• 
kasına veril· 
mişti. Koruluk· 
tan istifade &

dilmediği ve 
tahmin edilen 
(300) bin lira
ya da hiç bir 
alıcı bulunma
dığı için ban
ka Maliye Ve
kaletine müra· 

tersine taklak oluyor! 
Amerikayı halA Krislof ko-

1 lombun gemisindeki ispanyalı 
Miço gibi tarif edersek ki bu 
ispanyalı biçare bereket ki 
muhayyeleldir· yoksa şimdi kur
şuna dizildiği ııündüll. 

otobüs daha 
devrildi .. inhisarlar Bakam A 1 i Rana 

Ali Rad Tarhan evvel-

neler kafi derecede kalabalık· 
tır. Yeni gelecek talebeleri 
buralara sığdırmak kabil 
olamıyacağından binaları mü· 
sait olan okullarda yeniden 
şubeler açılacaktır. 

Müddeiumumilik dün cese
din gömülmesine müsaade et· 
miştir. Cesedin fotoğrafisi çı
karılmıştır. lcabederse bu fo· 
toğ"rafiden istifadt' edilecektir. 

caat ederek Mareıal f ivz• 
korunun geri Çakmak 

Şöyle diyebilirdik: 
- Amerika, teknik medeni· 

yetin tohuma kaçtığı bir mem
leket, biraderi 11 yolcu ağır ~e hafif yaralı!. 

Qenç kızın geçirdiği garip macera. 
Aksaray soyguncularının 

Uçüncüsü de lzmirde yakalandı 
.ı 1 

... 1 
1 

ki gün saat la de otomobille 
Kısıklıdan Bağlar başına gidi· 
yordu. Yolda hızla gelen bir 
tramvayla aksi bir tesadüf ol· 
du. Şoför bir müsademenin 
önüne geçmek için derhal bir 
manevra yaptı, fakat tramvay· 
dan kurtulan otomobil bu se• 
fer kenardaki direğe şiddetle 
çarptı ve otomobilin ön ça
murluğu ezildi. Şoför makinayı 
çabuk stop etliği için kazanın 
hiç arzu edilmeyen bir faciaya 
dayanmasının önüne geçilmiş 
oldu. 

Gümrük ve inhisarlar Veki· 
line samimi olarak geçmiş ol· 
sun diyoruz. 

s m 

Her çocuğun bulunduğu 

semtdeki okullara yazılma mec· 
buriyeti bu yıl kaldırılmıştır. 

isteyenler arzu ettikleri okal· 
lara kaydolabileceklerdir. An· 
cak kayıt ve kabul müddeti 
bittikten sonra çocuklar müm· 
kün olduğu kadar semtlerine 
yakın olan okullara tevzi edi· 
leceklı<rdir. 

l 
Dört adada kamp 

açılacak 
Maarif Müdürlüğü tarafın. 

Üç mal memuru mah· 
kQm oldular 

inhisarlar Vekili Ail Rana 
' dün inhisarlar umum müdürlü
ğünde geç vakte kadar meşgu 1 
olmuştur. 

l dan bu yıl ilk defa olarak 
Heybeliadada öğretmenler için 
açılan kamp bitmiştir. Kamp 
çok rağbet gördüğünden di-
rektörlük gelecek sene dört 
adada da birer kamp açmağa 
şimdiden karar vermiştir. 

Eün ağır ceza mahkemesin
de bir ihtilas davası netice
lendirildi. Üç maliye memuru 
muhtelif cezalara mahküm ol· 
dular. Suçlular mal müdürü 
Salim oğlu Ahmelle maliye 
memurlarından lbrahim oıtlu 
Ahmet ve Ethem oğlu Hik· 
metti. Mal müdürü Ahmet 
muhtelif zamanlarda mütekait
lere ait 11900 lira ihtilb etmiş \ 
ve ayrıca avans olarak aldığı 
paradan 3477 lira zimmetine 
geçirmiştir. Diğer Ahmetle 
Hikmet te kontrol vazifelerini 
ihm1l etmekten suçlu bulunu· 
yorlardı. 

Ağırceza mahkeme•i bu da· 
vayı c velce bitirmiş ve fa. 
kat temyiz mahkemesi boz· 
muştu. Dün tekrarlanan muha
kemede Hal müdürü Ahmed 
ihtilastan beş sene on ay ve 
zimmetine para geçirmekten 
de bir sene hapse mahkum 
oldu. 

1 Bir kaç gün önce bir kay· 
bolma hadisesinden bahsetmiş, 
14 yaşında bir kızın birdenbi
te kayıplara karışmış olduğu· 
11 ~ yazmıştık. Kız, Feriköyün• 
de avukat caddesinde 16 nu· 
ltıaralı evde oturan Nuhun kı· 
lı Nazmiyedir ve nihayet bu· 

' ~nup annesine teslim edilmiş
!' lır. Polisin tahkikatından çıkan 
ıi' ~elica şudur: 
ti e Nazmiye, kaybolduğu gün 

Vden çeşmeye kadar gidip 
~ getirmek üzere çıkmıştı. 
b akat yarı yoldaki arsada can
aı oynadığını görerek onu 

'tyre dalıyor. 

Otobüs şoförlerinin dikkalşiz· 
!iği t•e otobüslerin de devlet 
ve beledi!lelcr ~/inde olmayışı 
.. b:itıin felôketlere sebebiye 

tıerigor. 
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kız bu müddet zarfında Bey· 
oğlunda Nişan adında bir 
apartıman kapıcısının evinde 
kalmışlardır. 

Üçüncü suçlu 

Hatırlayacaksınız : iki ay ka
dar önce üç sahte elektrikçi 
A ksarayda Nadire adında bir 
k~dının evine girerek soymuş
lar, kadının bütün mücevher
lerini kaçırmışlardı. Bunlardan 
Nı·cati ve Mehmet adındaki 
azılılar burada yakalanmışlar, 
fak at üçüncü suçlu lsmail Hak
kı bulunamamıştı. Nihayet o da 
lzmirde yakalanmıştır. 

lsmail Hakkı polise verdiği 
ifadede, soygunculuk planının 
Mehmet ile Necati tarafından 

1 hazırlandığını, kendi hissesine 
düşen mücevheratı lstanbuldan 
kaçarken vapurda bir adama 
260 liraya sattığını söylemiştir. 
Gariptir ki lsmail Hakkı, bu 
hırsızlıktan çok nedamet getir· 
diğini fakirlere yüz lira kadar 
sadaka dağıttığını, lzmir'de 
Karaburunlu Ayşe adında bir 
kadının evinde kaldığını da 
ilave el'lliştir. lsmail ayni za· 
m~nrla asker kaçağıdır. 

Gümrük 

Vekil yaklaşan mübayaat 
mevsimi dolayisile idarenin ha
zırlıkları ile alakadar olmakta
dır. 

Ali Rana Tarhanın Doğu vi
layetlerinde yapacağı tedkik 
seyahali Eylfılün ilk haltPsın· 

da başlıyacaktır. 

-·-
Devlet 
Kitaplarının 

Satışı 
Kültür Bakanlığı Devlet mat· 

baasında basılan kitapları sa
tacak olan müteahhit muka
veleyi bozduğu için bundan 
sonra Devlet matbauının ki
taplarını her kitapçı satabile
cektir. Yalnız kitapçıların tica
ret odasınca tescil edilmiş ve 
alacakları kitapların paralarını 
daha evvel iş bankasına yaz. 
tırmış olmaları şart koşulmuş
tur. Kitapcılar bazan istedikleri 
kitap matbaıı.da tükenmiş ol· 
masına ve evvelcede parayı 
bankaya yatırmış bulunmala· 
rına göre paranın iotirdadı 
için bir çok zaman kaybede
ceğini nazarı itibara alarak 
parayı matbaa veznesinin al
masını istemişlerdir . Kültür 
Bakanlığı kitapcıların bu mü
racaatlarını tetkik etmeye ka· 
rar vermiştir. 

Örnek karar 

Çok buğday 
geliyor 

Hususi bir teşek
kül Al manyaya da 

büyük partiler 
ihraç ediyor 

Evvelki gün şehririmize ye· 
niden 1400 ton buğday gel
miştir. lstanbulun günlük ih· 
tiyacı ise 300 tondur . Ruğ. 
day bolluğu devam ettiği tak
tirde Hatların peyderpey düş
mesi beklenmektedir. Bu cüm
leden olarak ilk adımda yu
muşak malların ekserisi 5 ku
ruş 30 paradan muamele gör
meğe başlamış bulunmaktadır. 
Dün de daha 20 paralık bir 
fark kaydedilmiştir. 

Cezalar birleştirildiği için 
Ahmet altı sene 3 ay hapisle 
yatacaktır. Diğer iki suçluda 
birer ay hapse mahküm ol
dular. Her üç su·lu ihtilas e
dilen 14,7971ira 27 kuruşu mü· 
teselsilen ödeyecekler. 

----o----
İki milyon leva 

1 

I
Bu para ile Bulga-
ristandan hayvan 
satın ahyoruz 
Ziraat vekaleti Bulgar ziraat 

vekAletine müracaatle Bulga
ristandan satın alınacak iki 
milyon levalık inek, öküz, ve 
boğanın memleketimize ihracı· 
na müsaade edilmesini istemiş· 
tir. Teklifimize müsait cevap 
verilmesi için Bulgar gazete· 
leri hükümetlerine tavsiyelerde 
bulunmaktadır. 

Kanalizasyon lşlerl 
tetkik e d ilecek 

Bazı alakadar tüccarlar is
tihsal mıntakalarında bütün 
istasyonların buğday doldu
ğunu 1 S güne kadar buğda
yın 4 kuruşa kadar düşece

ğini söylemektedirler. Diğer 
taraftan harice mühim satış· 
lar yapılmaktadır. Hususi bir 
teşekkül Almanyaya mahre-
cinde teslim şartile 6 kuruştan Belediyenin Kanalizasyon 

müdürü Calal Viyanaya git· 
7 bin ton buğday sat.nıştır. m iştir. Şehrimizdeki tasfiye 
Bu yıl buğdaylarımız kalite havuzlarının inkişafı için neler 
itibarile iyi olduğundan bu yapılması lazım g!'ldiği hak. 
kabil isteklerin devam ede- kında Viyanada tetkikler ya· 
ceği umulmaktadır. pacaktır. 

alınmasını ve bunun yerine ça· 
buk paraya çevrilebilecek kü· 
çiik emlak verilmesini istemişti. 
Maliye VekAleti bankanın ko· 
ruluğu daha iyi muhafaza ede
bileceğini düşünerek geri al. 
mak istememiş ve fakat bu 
arada da ağaçları ve parmak· 
ları çalınmaya başlamış ve ni· 
hayet şimdi Beykozun bir ot· 
lağı haline geldiği gibi rıhtı· 
mındaki bütün parmaklıklarda 
çalınmış ve gübre yığılmıştır. 

lstanbulda bulunan Büyük 
Erkanı harbiye Reisi Mareşal 
Fevzi Çakmak geçen gün sivil 
olarak korulujta gelmiş ve hali 
görmüştür. Büyük ihtimamlarla 
yetiştirilen koruluğun bu feci 
hali Mareşahn dikkat bu ıztı· 
rabını celbetmiştir. Dün ve eve· 
lisi gün Emlak bankası müfet
tişleri koruluğa giderek ted
kiklere başlamışlardır. 

işte Avrupanın uarak me· 
deniyetini bir dev aynasına 
çarpmış gibi zeballah bir me
deniyet haline getiren Ameri· 
ka!ılıırda bile, insanın her hal
de çok tuhafına gidecek bir 
moda var; Avrupayı, bilhassa 
Parisi görmemiş bir Ameri· 
kalı pek tam medenileşmiş sa
yılmayor. 

Şu meşhur Parisi görmek 
lıikay~sini belki de oraya Er
meni muhacırlar götürmüş ola· 
cak ... 

Koca medeniyetli bir Ame· 
rikalı içir de aynı şey söyle· 
n~bilir yani ; 

- Paşa oldun oğlum amma, 
adam olamadın!.. 

Bizce, Amerikalının bu Av· 
rupa hacılığı modası, dünya 
görgüsünün bir insanda ta· 
marn olması gibi bir (kemal 
bulma) ihtiyacından ileri gel· 
sr gerektir. Partide yeni 

teşkilat 
Cümhuriyet Halk Partisi ls

tanbul merkezinde istişarl ko· 
misyonlar teşkil edilmiştir. Bu 
komisyonlar bilumum Parti iş· 

!erile. Partiye yapılacak mü
racaatları tetkik edecek ve 
nnticeyi idare heyetine bildi
recektir. Bu işler hakkındaki 
kararı ancak :dare heyeti ve· 
recektir. 

1 

Haber alıyoruz ki bazı halk 
evlerim iz, turizm teşkilatımızla 
anlaşarak üyelerini her sene 
Avrupaya harikulade ucu" 
şartlarla seyyahate çıkarmak 

Hamal 
Kihyahğı 
işleri düzenine 
Giriyor 1 

Hamalllık işlerinde yolsuz· 
Iuklar yapıldığı hakkında be· 
tediyeye şikayeılor vaki olmuş 
ve müstahdemin şubesi memur
ları arasında değişiklikler ya
pılmıştı. Bu husustaki tahkikata 
devam olunurken hamal başı· 
!arın hamal haklarıııı tevzi 
etmedikleri de anlaşılmış ve 
bunlardan bazılarının vazifele· 
rine nihayet verilmiştir. 

teşebbüsleri üzerindedir •. 
Ve buna pek sevindik. Zira 

halk evlerimiz böyle bir kes• 
tirme dünya dersi vermek 
çığırında muvaffak olursa bu 
büyük tahsil çığırı daha ge
niş\iyecektir. 
Doğrusunu da isterseniz Hal· 

kevlerimiz üyelerini birazda 
evden dünya sokaklarına çı· 

karıp gezdirmelidir! 
• Bu geziş, emin olunsun, ha· 
va almak için değil, ders al· 
mak için olacaktır .. 

Sür'at asrında t>akı · 
rnın sür'atlenmes 1 

1, Okudunuz mu? Kaatamonide 
23,300 hastalıklı ağaç ilaçlan· 
mıs! Ne ş'fkat degil mi? 

23 bın ağaç hastalandıktana 

sonra mı akıl başa geliyor? 
Bu ağaççıklıır her halde müt
hiş bir salgın hastalıkla hepsi 
bir anda hastalanmış değil al 
Yoksa, ağaç kolerası da au 
çıatı l 1 

Serdengeçti 
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Küçük 
Haberler Bu sırada Beyoğlunda imam 

~katında oturan Leyla adın· 
Antrepoların 
devri uzuyor 

Belediyenin verdiği bu 
karar her dairede 
tatbik edilmelldlr 
Birkaç gün evvel Belediyede 
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Belediye bu hususla tedbir· 
ler almak üzere harekete geç
miş ve tacirlerin verdikleri 
paralara mukabil aldıkları 
makbuzun dip koçanına birer 
imza atmaları veyahut hamal· 
!ara yük taşıdikca karneler 
dağıtılması gibi iki formül bu-

Ticaret Odasının sanayi şu· 
besine imtihanla raportör alı
nacak, imtihan ayın 20 sinde 
yarııacaktır. 

~ bir ırenç kız Nazmiyeyi 
~0rünce yanına sokuluyor ve 
.:ıtcağıza kendini ısındırdıktan 
~0nra onu baloya davet edi· 

r, 

l'ıt l"oy Nazmiye, başına neler 

11 leceğinden bihaber, Leyla 
l c beraber yola düzülüyor. 
a eyıa o akşam Nazmiyeyi bir 
~0lllobile bindirerek lstanbul 

t' tafında bir eve düğüne gö
brü be Yor ve orada hep bera· 

r eğleniyorlar. 
v Bu tarafta anne meraktadır. 
p ~- kendisıne müracaat edilen 
~o ı.s de Nazmiyeyi aramıya 
~YUlmuştur. Fakat Leyla, ldi
tvlt Nazmiyeyi Beyoğlundaki 

l,..I \ı· •ne götllrerek ona süslü el
fl,B~ ~·•eler giydiriyor ve tekrar 
şil' ~~eğ~, baloya, gazinoya ve 
~-~ )o bırçok yerlere götürü

eı r. Nıhayet polisler ikisini de 
J ı.. -: geçiriyor ve Nazmiyeyi 

nesine teslim ediyorlar. iki 

!Yolcu salonunda nak
liyat dUzellyor 

1 
Gümrük antrepolarının li

man idaresine devri muame· 
lesi •Ür'atle ilerilemektedir. 

Cumartesi günü öQ"leden 
evvel başlıyan devir faaliyeti 
üç gün içinde bir numaralı 
anbar eşyasının devri ile ne· 
ticelenPcektir. 

Bu devir işi her parçası ay
rı ayrı elden geçirilecek efsa
fının tayini suretiyle yapıldı· 
ğından iJ:uzamaktadır. 

YENi ARABALAR - Yol
cu salonunda bulunan sırt ve 
sırık hamalları bundan bir 
müddet evvel kaldmlarak ye· 
rine modern beş el arabası 
alınmıştı. 

Gümrük baş müdürlüğü bu 
arabaları maksada çok uygun 
gördüğünden daha beı tane 
ısmarlamağa karar vermiştir. 

köprü başındaki tütüncü bara· 
kalarından birinin ihalesi ya
pılırken bir cürmümeşhut ya· 
pılmış, ihaleye girmemek şar
tile bir kadından 50 lira isle· 
yen bir adam yakalanmıştı. 

Belediye bu hadiseden sonra 
böyle çirkin vakaların teker
rür etmemesi için tedbirler al
mıştır. Bundan sonra, müteah
hitlik yapmıyan, elinde veka
letname veya şartmamesi bu
lunmıyan kimseler Daimi encü
men salonuna giden koridora 
sokulmıyacaktır. Dünden iti
baren yeni karar tatbika baş· 
lanmıştır. 

[AÇIK SÖZ - Bu badin 
ü:zerine gazetemizde neıri· 
yatta bulunmuştuk. Bu itibarla 
okurlarımız ne düşündüğümü· 
zil iyice bilirler. Belediyeyi 
bu kararından dolayı takdir 
eder, her dairenin bunu örnek 
almHını iıteriz.] 

.. : SORU.YORUZ : 
Bi lmediğimiz 
sasın da bir 

kabul 

işlerde niçin ihti 
değer olduğunu 

etmiyoruz? 
Festival heyeti muhakkak ki, kırk gün kırk gece süre• 

cek eğlenliltr ve gösteriler arasında Türk peh/İ<Jonlığının 
da geni bir lezahı1rilne t•esile vermtk için Cim Londos'u 
Alinadan gelirlli. Hadise bütün sa/ahalı ve kar,ılanış ş<kli 
ile matüm ve meydanda olduğuna göre bu nokta üzerinde 
agrıra duracak değiliz. Ancak spor kodamanları şunu sÖg• 
liyor ve soru.varlar: 

- Kara Ali de yenilirse ki, bu aşatı yukarı muhte• 
meldir. Milli şeref meı'uliyetini kim üzerine almış olacaktır. 
Yine mi şapa oturduk?. 

Biz de soruyoruz: 
- Mademki, htt i~i kendimiz kendi arzu ve bilgimize 

göre yapmak işliyoruz. Fakat, hazan araya böyle bilmediği· 
miz işler de karışıyor. O halde bilm•diğimiz işlerde niçin 
ihtisasında bir değer olduğunu kabul elmiyorıı,7. 

lunmuştur. 1 

Bu formüllerin tatbiki halin· 
de yolsuzlukların önüne geçi· 
Ieceği tahmin olunmaktadır.• 
Hangi şeklin kabul edileceği 
hakkında henüz bir karar ve
rilmemiştir. tetkiklere devam 
olunmaktadır. 

Mebusları davet 
FESTiVAL KOMiTESi 

REISLll:INDEN : 
Şehrimizde bulunan mebus

larımızın adresleri bilinemedi
ğinden kendilerine 22 Ağustos 
936 Cumartesi günü saat on 
beşle Taksim stadyomunda 
yapılacak olan itfaiye töreni 
için ayrıca davetiyeler gönde
rilmesi mümkün olamamıştır. 

Mebuslarımızın törenimize o
nur vermelarini saygılarımızle 

rica eyleriz. 

Bugün şehrimize bir Al· 
man vapurile 400 Alman sey
yahı gelecektir. 

• Deniz Ticaret Müdürlü-
ğündeki tarife komisyonu me
saisini bitirmek üzeredir. 

• Kodeks komisyonu dün de 
Sıhhat Müdürlüğünde toplan. 
mış, çalışmasına devam etmiş· 
tir. 

• Uçak haftası 30 Ağustos
tan S Eylüle kadar devam e
decektir. 

• iktisat Vekaleti teşkilat

landırma şefi Süreyya dün şeh· 
rimize gelmiştir. 

• Eskişehir Emniyet Müdür• 
liığüne tayin olunan Konya 
Emniyet Müdürü Kerim şehri· 
mize gelmiştir. 
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Açık Söz'ün Edebiyat Anketi: ır "' 'ı=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
\ Askerlik: ı 

Kazım Nami Duru Söylüyor , lperit gazı tehlikesi· 1 

1 nl iyice tanıyahm... 1 

BEN KİMiN 
METRESİYİM 

Edebiyatımızı A.vrupa tanımıyor, çünkü 1 

orijinal değil, karakterimizi göstermiyor 
(Milli edebiyat eğer milli mücadeleden önce de, sonra da 
~:::...:==~~~___;,;.._~~:---:-:':"""':"~~~ 

olmasaydı millet olmazdı. Antoloji de adları 

olup olmıyanlara da bakma, bunlardan bir fey çıkmaz ..• ) 

Gözlerim •Jstanbul pasta• 
haneıin ıinin dip taraflarına 
'kayınca ıevindim. Hocam Ki· 
'zım Nami Duru etrafına top
lanan kalabalığa bir4eyler 
anlatıyordu. Kalktım, maH• 
ıına yakla9tım. 

- Otur, dedi. 
Oturur oturmaz; 
- (Açık Söz) deki anketimi 

oku yor muıun hocam, dedim. 
- Okuyorum, dedi. 
- Sana da ıual sormak iıti-

yorum, nerede buluşıak. 
Gözlüklerinin altından yÜ• 

ıüme baktı: 
- Buluştuk ya, dedi. Soı· 

bakalım 1 
Ökaürdüm, tıpkı onun mek• 

tepte bize ıual sorduğu za. 
manlardaki tavrı takındım, 
kelimelerin üıtüne basarak: 

- Milli mücadelenin ilk 
günlerinde bir milli edebiyat 
var mıydı? dedim. 

iskemlesini benden tarafa 
çevirdi: 

- Söze, dedi. "Açık Söı. ü 
tenkit ile başlarsam darılmaz· 
smız ya? Şimdiye kadar azını 
edebi anket yapıldı ? Bunlar
dan ne sonuç alındı, biliyor· 
sunuz. Hepsi de dedikodudan 
ileriye gidemedi. Yine de öyle 
olacak değil mi? Anlaşılan o
kurlar Löyle yazıları seviyor
lar. Ôyle ise gazeteleri mazur 
görmeliyiz. Biri~~ sor~m ş,u: 
Milli mücadelenın ılk gunlerın· 
de bir milli edebiyat varmıydı? 

"Milli edebiyat" tan ne kast 
ettiğini bilmiyorum ki. 
' Etrafına halka olan genç 
edip ve şairlere baktı: 

- Sanıyorum, dedi. Kiınse• 
nin de bunu bildiği yok. So
runuzdan anlaşıldığına göre, 

•Milli edebiyat. demekle di
van edebiyatını, tanzimat ed~
biyatını, servetifünun edebı.. 
yatını, meşrutiyet edebiyatını, 
tekke ve halk edebiyatını kast 
etmiyorsunuz. Bunlar, sizce, 
•Mitli edebiyat. değil galiba. 
Halbuki büyük savaşın son
larında mıydı, yoksa mütareke 
sırasında mıydı, pek hatırım· 
da kalmamış, Sinan oğlu 
Nüzhet Haşim • Milli edebi
yat • diye küçük bir bro
şür çıkarmış, evinde yeni li
sanla, hece veznile yazan e
diplerin, şairlerin yazılarını 
•milli edebiyat., diye almıştı. 

Hocam, elindeki kalemle ma
sanın üzerine örtülü olan ka· 
ğıda, karma karışık çizgiler 
çekiyordu. Ben lal ve ebkem 
söylediklerinin neticesini bek
liyordum. O, çizgileri karıştır: 
dıkca karıştırıyordu. 

- Milli edebiyat demekle 
milliyetci edebiyatı kastediyor
sanız o, 1910 dan beri vardı. 
Edebiyatın sosyal Klaslarının 

güzelliklerine göre, ayrı ayrı 
tekiller alması milli olmasına 
engel değildir. Bizim divan e
debiyatı da tanzimat, serveti· 
fünun, fecri ati, meşrutiyet e· 
debiyatları da milli edebiyat. 
tan ayrı değildir, sanıyorum. 

Çünkü bunlar, tarihçe ayrı 

ayrı devirlere aid olmakla be· 
raber, ayrı ayrı zümrelerin de 
edebiyatıdır, fakat hepsi Türk 
edebiyatıdır, bu telakki ise 
sizin kast ettiğiniz dar çerçe
veyi çok aşar. 
Maksadımı anlatamadığıma 

ı hükmettim, ~uali yeni baştan 

Edebiyat anketimize şayanı 

dikkat bir cevap wren kıymetli 
mütefekkir ve muharrir 

Ktizım Nami Duru 

vı; daha derinleştirerek sor· 
mak üzere idim ki; o devam 
etti : 

- Yoksa siz. dedı. lstiklM 
savaşının heyecanlarından iy
hamlanarak yazılan şeylerimi 

mili! edebiyat sayıyorsunuz? 
Ôyle ise ( milli ) tabirini çok 
dar bir sahada kullanıyorsu
nuz. Memleketin bir bucağın· 

dan, öbür bucağına kadar, bü
tün Türk halkının tahassüslerini 
ifade eden bir edebiyat düşü· 
nüyorsanız, Server lskitin de
diği gibi, ( Ankaranın taşına 
bak, gözlerimin yaşına bak ) 
nevinden başka edebiyat eseri 
yaratılmadığına inanmalısınız. 

Hoca, hafif bir gülümseme 
ile devam etti: 

- Görüyorsunuz ya, dedi. 
Sorunuz beni nerelere sürük· 
ledi. 

Birden hatırlamış gibi: 
Sonra dedi. (Milli mücadele) 

den de ne kastettiğinizi anla. 
mak isterdim. 1919 dan başla
madı mı istiklal savaşı? Batı 
Anadoluda başlıyan ilk hare· 
ketler, lstiklill savaşından sa
yılmıyor mu? 

Batıdan her aklın erebileceği 
her emek işliyebileceği teknik 
alındıktan sonra, biz de san· 
atlarımızın bazılarında şöyle 

böyle batı yollu bir ilerleyiş 
yapmış oluruz. Fakat oradaki 
gibi, yeni kala ve teknikle 
adam akıllı işlenmiş hemen 
hiçbir sanatımız yoktur. Çün
kü her sanat, iç ateşinden 
başka derin bilgi de ister. Biz 
hakiki ilmi anlamaya başlıyalı 
daha yirmi beş yıl olmadı. Bu
gün yine batıdaki anlamıyla 
bir ;\timimiz yok ki bir edibi
miz bir şıı.irimiz olsun. 

Bizi dinleyen genç şairlerden 
bir ıkisinin surat buruşturdu· 
ğunu yan gözle gördüm. Nu
mara alamadığı için sınışta ka
lan ve demindenberi profesö
rünü çekiştiren bir genç hu
kukcu büyük bir hazla gülüm
sedi, beni dürttü: 

- Çok rica ederim, dedi. 
Bu anket çıktığı gün lütfen be· 
ni haberdar ediniz. Hocanın 
son sözlerinin altını kırmızı 
kalemle çizerek bizim profesö
re göndereceğim. 

Gülüştük. Hoca devam etti: 
- Kendimize gör<, bir 

milli edebiyatımız dün de 
vardı, bugün de var. (Milli 
mücadele) sıralarında da 
( milli eJebigat ) ımız oldu· 
§unu kabul etmeliyiz. Ne ya· 
zıcı adı. ne eser .. söylemiye 
lüzum görmiyorum. /ş azlık 
veya çoklukta değildir; milli 
bir edebiyat yııpan adamın 

"Açık Söz .. ün edebi romanı: 8 

• • • 
Sen Benim Babam 

D .... , . 1 
egı sın ... 

Yazan: Suat Derviş 
Karımı ona terk eltim. 
Kızımı senelerce ona terk 
ettim. Fakat şimdiden sonra 
.buna tahammülüm yok. Yalnız· 
lık beni öldürüyor. Koca be
nim ... Fatmanın kocası bendim. 
O .. bir dakika böyle bir vazi
fesi olduğunu hatırlamadı. Fal· 
ma onun metresi gibi bir şey· 
di. Daha beteri, onun para i-

le tediye ettiği bir kadın gibi 
kendini öldürecek kadar bu 
münasebetimizi çirkin görme
den bu kadar fena telakki et· 
meden evvel munsil olmada bü· 
tün hayatımızı göz önüne ge· 
tir sene. Annen Fazılla evlendiği 
zaman ancak yirmi bir yaşın· 
da idi. Fazılın o zamanlar çıl· 

aınca aşık olduğu bu küçük 

veya adamların var olma
sında, yazılmış bir veya bi,.. 
kaç eser bulunmasındadır. 
Bunu inktir etmezsek, (milli 
mücadele) sıralarında dahi 
milli edebiyatımız bulunau• 
ğuna kani oluruz. Amma bu 
bu edebigat milletin çektiği 

sıkıntıların, yaptığı fedaktir
lıkların, gösterdiği kchra
manlıkların, duyduğu coş

kunluk/arın tam ifadesi de- 1 

ğilmiş. Bu kusuru dugusuz• 
/nkta değil, duyguyu ifade 
edecek kabiligetie yokluğun
da aramalıdır. • Aık olmayın• 
ca meık olmaz" derler; ilim 
olmayınca da, tam anlamıy· 
la edebiyat olmaz. lsti'dada 
bilgi kuvveti de yardımcı 
olmalıdır, Divan edebiyatı

nın Füzulisi, zamanının en 
ti/im adamlarından birisiydi; 
Bakisi de öyle! Nef'isl, Na• 
bisi. Nedimi, Şeyh Galibi de 
ligle.) 

Bana diyeceksiniz ki: ~Ar
tık anladık, alimlik taslamağa 
lüzum yok" hiç bir şey tasla
mıyorum, ben cehlimin dere
cesini her kesten iyi bilirim. 
fakat edebiyatın da ilimsiz o!· 
mıyacağını biliriın. 

Her kesin yüzüne birer bi
rer bAklı, gözlerini en son üze
rimde tutarak : 

- Tekrar edeyim mi ? de
di. Mill! edebiyat, ama benim 
anladığım mili! edebiyat (milli 
mücadele) den öncede vardı, 
sonrada var. Yoksa millet 
olamazdı. 

O, vakıa ilk süalde bütün so
racaklarıma cevap vermiş bu
lunuyordu, ben yine "benim 
oğlum bına okur, döner döner 
yine okur. kablinden sordum: 

- Lozandan sonra bir ede· 
biyat meydana geldi mi? 

Omuzlarını silkti. 
- Bırakta ikinci soruna ce

vap vermiyeyim, dedi. Ölüyü 
hortlatmakla ne mana var ? 
Fransızca Antolojide bir takım
larının yazısı varmış, bu takımla 
rın yokmuş. Ne çıkar? 

Seçilen yazılar, yazıcılarının 
en iyi yazıları bile değilmiş. 
Bunlar söz, yavrum, söz.Böyle 
şeylerle uğraşmanın sırası de
ğil. Matbuat, kendi işini daha 
iyi bilir. Bırakın da çalış
sın; yurda yararlı oladursun. 
Benim bir kudretim varsa, 
onu ben değil, başkaları söy
lesin, Kendimde tevehhüm etti
ğim kudreti başkaları anlama
mışsa, üzülmede, bağırıp çağır
mada fayda ne? Beğenilecek 
bir iş yapmışsan, bugün bir kaç 
kişi beğenmese de yarın bütün 
dünya beğenir. işte okadar. 

Diye elini masaya vurarak 
susdu. 

- Hoca, dedim. Son bir 
sual, Edebiyatımız hariçte ni
çin tanınmaz? 
Kazım Nami, bir yudum su 

içti. 
- Edebiyatımız orijinal de· 

ğildir. 
Dedi, kesti attı. Dinleyen 

genç şair ve edıpler yerlerinde 
sallandılar. O, devam etti. 

- Mili! karekterimizi gös
termiyoruz da onun için. Bu· 
lutlardan. kızlardan, kadınlar

dan, çiçeklerden atlıkarınca· 
!ardan, kargalardan bahsetti
ğin şiirleri, romanları niçin ta· 
nısın. Garplen aldığın örnek
lerle garbe ayni metaı satıyor
sun. Seni niye tanısın, pekala 
Bulgarların, Yunanlıların ede-

kadını ben ilk defa onlar ev
lendikten bir ay sonra gördüm. 

Mini mini bir şeydi bir por
selen bebek gibi ... Sarı saçlı 
sevimli bir başı, iri, iri bakan 
mavi gözleri küçük bir burnu, 
kıpkızıl dudakları vardı • 

Fazıl onu o zamanlar pek 
seviyordu. Onun eski arkada
şı olduğum için bu sevginin 
nakadar devam edeceğini ben 
tahmin ediyordum. Bu sevgi 
mütehakkim ve çılgın bir sev
gi idi. Fatmanın yumuşak ta• 
biati ve tatlı itaatile bu sev. 
giye katlanır gibi bir hail 
vardı. 

Onları beraber olarak ilk 
gördüğüm gün içimden Fat
maya acıdım. Ve bilmiyorum, 
neden vahşi ve aç gözlü bir 

lperit su halindedir. Bü
yük harbin !pres minta· 
kasında kullanılmağa baş· 

lanan bu gaza, Fransız ve 
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Tefrika No. 31 
Belçikalılar " Sarı salip ., 
lngiliz ve Amerikalılar sert 
kokusunu ileri sürerek 
"Hardal.,, Almanlarda lpe
riti kullanmak tavsiyesinde 
bulunan doktor Lommel ve 
Steinkopf i kutsamak için 
"Lost., gazı adını veriyor
lar. incelememizi daha ge

rilere götürürsek 1822 de 
Despretz in, 1860 da Nie
mann ın ayni gazı lanı· 

makla uğraşdıklarını ha· 
tırlayarak yeni bir keşf 

olmadığını anlarız. 

Güneş henüz doğmamıştı, Çamhca eteklerine pem 
gölgeler düşmüş ... Limanda faaliyet 

başlamıştl. Zırhhnın motörleri davetlileri taşıyord~ 

lperit, vücut temiz olursa, 
tesirini artırır, zehirler, 
buhar haline gelir ve ha
vanın tesirine göre yayılır .. 
(400)miligram mikabı 5: 10 
dakika içinde insanı öldü· 
rebilir.. Sıcak çevrelerde 
tesiri büyük ve yazın kışa 

nisbetle fazladır. 

Suda, alkol, eter, kloro
form ve aseton da erimez ... 
Meşinden, yün örğülerden, 
pamuktan, ketenden, ah
şaptan, harçtan, badanadan, 
tuğladan kolaylıkla geçer •• 

Kuru ve toz halindeki 
kireç kaymağı lperite şid· 
detti tesir yapar. Mayi 
halindeki lperite karşı ki
reç kaymağı ile kum kulla· 
nılması uygun olur. Bu ga
zın mahiyeti, tesiri bu 
derece belli olmakla bera
ber, bir çok mülahassıslar 
1918 yılından beri araş

tırmalarına devam ediyor· 
lar. Sebebi, gelecek harp
lerde lperitin oyniyacağı 
mühim rollere karşı şimdi. 
den hazırlanmaktır. 

M. Ersu 

Düşünceıer: 

Kadın gönlünde ıevdanın 

eflatun rengini arayanlar 
gözlerine eflatun camlı bir 
gözlük takmadıkça muvaf
fak olamazlar. 

ID ID 

Yükıelmek için başkalıırı
nı L ötülemek ... Alçakların 
siyaseti ifte budur. Fakat 
bereket ki bu sefil siya
setin foyası çabuk patlak 
verir. 

Şu İnsanlar ne tuhaftır 1 .. 
Herşeyden karakterlerine 
en aykırı gelen ,eylere 
bile çabuk alışıverirler. 

C!J El 
Hayat ve ömür ... bir damla 
gözyaşından başka nedir 
ki ı.. 

ı;ı El 

lık nefHle son nefes araıın
da zaman - ki biz buna ha· 
yat diyoruz- cılız bir lıih

zeden de k11a değil midir? 
Gl 

Hula doktora, doktor da 
haataya muhtaç olmasaydı 
tıp bugünkü kadar iler· 
liyemezdi. 

biyatını tanıyor. Sebep, bu mil
letlerin kendi karakterlerin! 
eserlerinde tebarüz ettirmesin· 
dedir. 

Şefik, Selmayı bu fikrinden 
vazgeçirtmek için şöyle bir 
çare buldu: 

- Hanımefendi! Siz lhgiliz
leri tanımazsınız. Nesrin aley
hiııde söyliyeceğiniz sözler, 
Nesrinin lngilizler yanındaki 
mevkini sağlamlaştırmaktan 
başka bir işe yaramaz. Eğer 
):>ana itimat ederseniz, size çok 
faydalı olmıya çalışacağımı 

vadederim. Benim çizeceğim 

yoldan gider, ve sözlerimi ay
nen tatbik ederseniz, kocanız 

bu kadının peşini çarçabuk 
bırakır.. evine döner. siz de 
çok sevdiğiniz beyinize sahip 
olursunuz! 

Selma sevindi: 
- Ah, cok teşekkür derim 

bu vadinize: şüphesizdir ki le· 
veceühünüıe harfiyyen riayet 
etmekte tereddüt etmiyeceğim. 
Fakat, antirpaanlez şurasını 

ilaye edeyim ki, ben sizin • si-
i zin tavsif ettiğiniz gibi. sev· 

gili kocama tahmininiz kadar 
bağlı değilim. 

Bu işi sırf bir izzelincfıs 

meselesi olarak parmağıma do-
' lamıştır. Dostlarım, ailem ya
nında mahcup oluyorum. Ko
camın her gece Balta limanı• 
na taşınması herkesle garip 
şüpheler uyandırıyor. Çünkü 
ailem içinde Nesrinin Balta 

' limanına gittiği ve 1 orada ko
cama çok iltifat ettiği nasılsa 

bir kere şayi oldu. 
Şimdi kocam Ferit Paşanın 

yalısına dadanınca, herkes du
daklarının ucile olsun benimle 
'stihza etmek fırsatını kaçır
mıyor. 

işte ben bunıın için sinirle
niyorum .. Ve sıkıntımı kurtar. 
dığım gün hayatta bel ki yal
nız sizi.. Ancak sizi sevebile
cektim. Oh .• Siz ne kibar. ne 
ince ruhlu bir erkeksiniz, Şe
fik bey l 

Şefik düşündüğü çareleri 
anlatmağa başladı: 

- Kocanızla konuşurken. 

ilk önce kendisine çok yakın
da kabinedeki mevkiini kay· 
bedeceğini söylersiniz! Tabii 
o size bunu rıerden duyduğu
nuzu soracak. Bu geceki top
lantıda Damat Feridin akra
bası olan bir hanımefendiden 
duyduğunuzu ilave ederek ha
nımla çok iyi dost olduğunuzu da 
söylemeyi unutmazsınız! Koca
nızın yaşı elli beşi geçmiş ol
duğu için - bu yaşta erkek. 
terin sevgi tezahürleri hoşlan
ma hududunu aşamıyacağın

dan - Nesrinle olan alakasını 
muhakkak ki derhal kesecek 
ve sizin eteğinize sarılacaktır. 

Şefik gülerek, şu kelimeleri 
de ita veye lüzum gördü : 

- Malümya aşk heyecanları 
yaş otuzu geçince söner,. 

Selma bu sözü kendisi için 
söylenmiş gibi telakki ederek 
hissedilir bir alınganlıkla ce
vap verdi: 

Dinleyen genç şair ve mu• 
harrirler dudaklarıhı ısırdılar. 

Kazım Nami Duru, "daha lı. 

termisin" der gibi yüzüme baktı. 

- Çok makul bir fikir doğ 
rusu. Çirkefe taş atıp ta üze· 
rime sıçramakta elbette mana 
yoktur. Zatem kocam paradan 
kadından.. Herşeyden ziyade 
mevkline düşkündür. Nasılsa 

oturduğu şu müsteşarlık san• 
daly!sinden düşecek olursa, - Teşekkür ederim hocam, 

dedim. 
Ertuğrul Şevket 

kedi pençesine düşmüş bir ka· 
narya düşündüm. 

O minimini bir kanarya idi. 
Ve bütün hayatında o kafes. 
ten çıkıp odada uçtuktan sonra 
yine kafesine dönen bir ka. 
narya gibi yaşadı. 

Onlar o zaman kestane ağaç
larının yeşil gölğesine gizlenen 
beyaz bir köşkte otururlardı. 
Denize kadar uzanan büyük 
bir liahçeleri vardı. 

Ben onlara gittikçe Fatmayı 
daima büyük bir salkım söğü. 
dün altındaki tahta bir kane
pede bulurdum. Havuzun yeşil 
sularına gözleri dalmış otu. 
rurdu. 

Yazları daima beyaz giyer. 
iki sırma tellere benziyen ör
gülerini kulaklarının üstüne sa
rardı, 

eminim ki yüregine inme iner .• 
Ve yaşamaz. 

Bol etek! talla elbiseler gi· 
yerdi. Eski bır tablodan fırla. 

mış bir kadın portresine ben· 
zerdi. 

izdivaçlarının ilk aylarında, 
içimde tuhaf bir üzüntii ile 
arkadaşımın bu mini mini ve 
temiz kadını ne zaman ve na• 
sıl bedbaht efmeğe başlaya· 
cağını beklemekle geçti, bili· 
yordum. Günün birinde onun 
neşeli gözlerine bir üzüntünün 
loşluğu sinecek ti. Kızıl dudak· 
lan tatlı gülümsemelerle açı• 
lıp pırıl pırıl yanan bembeyaz 
dişlerini bir gün göstermemek· 
le başlayacaktı. Bugün bu 
mesut yüzde elemin ve iztı
rabın çizgilerini görecektim. 

Bu bekleyiş çok gecikmedi. 
Birgün beyaz elbiseleri içinde 

Sonra birden gözlerini süze· 
rek Şefiğin omuzuna dayandı: 

- Heyecanını kaybetmiş bir 
yaşta mıyım acaba, Şefik bey? 

- Vallahi yaşınız hakkında 

bir fikrim yok. Mamafih benim 
nazariyem sırf kocanız yaşta 

bulunanlara aittir. Siz henüz 
çok taze ve istediğiniz bir er· 
keği peşinizden sürükleyebile
cek çağdasınız! 

Ziyafetten dönüş .. 
Güneş henüz doğmamıştı • 
Fakat Çamlıca eteklerine 

penbe gölgeler düşmüş... Li
manda faaliyet ba~lanuştı. 

Zırhlının motörleri davetli
leri Kabataş s"hiline taşıyordu. 

Şefik o geceyi -gece yarısın
dan sonra- Selma hanımla ge
çirmişti. Hatta sahile kadar da 
ayni motörde beraber inmiş
lerdi. Selma ayrılırken : 

- Selim bey, sizi beklerim .. 
Nerde ve ne zaman buluşabi
leceğimizi söyledim ya .. 

Dedi, otomobile girerken 
e!ile de işaret ediyordu: 

- Unutm•, emi? 
- Söz v~rdim.. Geleceğim, 

Selma hanım! Muhakkak gele
cel!im ... 

Selmanın bindiği otomobil 
lstanbul tarafına gitmişti. 
Şefik sahile biriken otolardan 

bir otelde uyumıya kar•' 
vermişti. Fakat, küçük rüs~ 
mat kulubesinin önünde dur• 
bir otomobilden kendisiıı<i 
uzanan bir baş gördü .. göl 
!erini uğuşturarak dikkat~ 
baktı. 

- Bir kadın beni çağırıyol 
Diye mırıldandı.. Bir kll 

adım ilerledi. Otomobile ya~ 
!aşınca hayretle ağzını açar•t 
bağırdı: 

- Sen misin Nesrin? 
- Haydi canım, deminde~ 

beri seni bekliyoru~ burad• 
O ne uzun vedalaşmak öyle? 

Şoför otomobilin kapısı~ 
açtı. Akşamdanberi baş dö1~ mesinden kurtulamaya Şe 
tam manasile sarhoş of 
muştu.. Nesrini görünce Şır 
kın lığı büsbütün artmış, 111' 

hakemesi kaybolmuştu. ~ 
Yarı hiddet. yarı sevinç ifa 

eden bir bakışla Nesrini siit 
dükten sonra otomobilden içl' 
riye girdi: 

- Çok sar hoşum, NesriJl.o 
Şoför kornasını çalarak hl' 

reket ederken, Nesrin sorır 

yordu: dl 
- ~arhov olduğun hal. 

Selma hamlendinin adresıP 
not defterine kayıt etmeyi 
nutmadın 1 

Biraz ilerlediler .. 

birine atlayıp Beyoğluna geç- ,
1 mi ye ve o gün akşama kadar ( Bitm•t/; 

Şefik : 

=============~~~! 

SAN~T 
KiTAPı QEfiM. TiVATQO,MUS'itd 

Omer ve Şekspir 
Son iki güz yılı meşgul 

eden en mühim meselelerden 
biri de Omerle Şekspirin za
manlarında lıakikaten gıışa

mış olup olmadığını tetkik et
mek oldu. 

Omer hakkında fikir yürü
tenler, tabii olarak Şekspir 
arayrcılarından çoktur. Ve 
ömürlerini Omerin yaşayıp 

yaşamadığını tetkik etmekle 
yıpratan, fokat insanlığa bü,. 
yük bir bilgi kazundıran bil
ginler unutulmıyacak fliyad 
ve Odise'nin yalnız bir Ar
kaJi çobanı larafınean nasıl 

yazılabildiğini kendi kendile
rine soruyorlar. Acaba onları 
Omeri araştırmıya sef.Jkeden 
sebep bu kadar güzel eserle· 
rin, /ek bir insan tarafından 
yazılmıgacağına 

mıdır? 

inaıımaları 

Şekspirin arayıcılarına Rt• 
lince sayıi~rı gittikçe artıyor. 
Mulıtelif memleketlerden ta
nınmıs isimler bu meseleyi 
mütemadiyen kurcalıyorlar. 

Fransızlar Şekspirle çok meş
gul olmuşlardır. J:.'n evvel 
Şekspiri Fransaga ilk tanılan 
Volter'i zikredebiliriz. 

( lngiliz mektupları ) nda 
Volter Şekspiri tahlil eder. 

Yine Jor; Brandes, Bbel lö 
Fran, Lui Jile ndlı Fransızlar 
,'iekspir meselesile çok yakın• 
dan alôkadar olmuşlardır. 

Fredrik Gondol/ Almandır, 
ve Şekspirin yaşayıp yaşama
dığını tetkik eden Alman 
münevverlerinin en basında 
gelir. 

hala bir gelin gibi taze oturan 
ve insana zambağı hatırlatan 
bu küçük kadını onu, anneni, 
yine ayni tahta iskemlede ay· 
ni havuzun başında ve ayni 
salkım süğüdün altında hüzün
lü gördüm. 

Gözlerinin güneşli gök gibi 
mas mai renkleri bulutlanmış 

gibi kurşuni görünüyorlardı. 

Elleri etrafı dantelli küçük 
mendilini durmadan buruşdu

ruyordu. 
Beni güler bir yüzle karşı· 

lamak için nakadar cebrinefs 
ettiğini pek açık anladım. Ce· 
sar et edip de ona "neniz var" 
diye soramadım. Fakat his· 
sedlyordum. 

Fazıl ona fenalık etmeğe 

başlamıştı. Bu fenalık ediş ne 

Bu muammayı halle/mi 
çalışan fngi/izler içi<ıde t 

fazla nazarıdikkati ce/~Jt 
Sidneg Li'nin yorucu tetkik , 
lı olmuştur, çünkü Sidneg /) 
Şek.pirin doğduğu zannedilt'
yerlerde ki nüfus kayıtlaril 
bile meşgul oluyordu. 

Görüyorsunuz şöhret/eri 
bulunması, eğer Omer 
Şekspir yaşamışlarsa şöhr1 

/erini kazanmak İçin sarft 
tikleri gayret ve zamand 
daha çok /a<iodır. Derler ;ı 

- Yazandan bana ne? Eli~ ., 
de eseri var ya, o bana yetfıt 

Ben bu fikri doğru bula 
lordan değilim. 

Çünkü ve eğer hakika11 

yaşamışlarsa: 

Omerin sisli dağları, yıl' 
ovaları, ufukların rengine b 
rünen dereleri aşarak, gorf 
/arak, çalıfarak yazdık' giil 
eserlere ... 

Şekspirin ıagılmıgacak k 
dar fazla sergüzeştlerini, ka 
galarını bir tarafa bırakıp ~; 
şünüp didinerek vücude gel~ 
diği eser/ete bakıyor ve 
yorum ki: 

Cemiyeti için, rahatları~' 
zevklerini, eğlencelerini ~ 
tarafa atarak, kendilerini /' 
da .eden yazıcıları, adipl , 
hiç olmazsa güz yılların f<I 
/erini eşerek meydana çıK61 
mak, onları hiç unutmaf11 
bizden bekledikleri en ta~ 
hakları değil midir? 

Terık Z. Tuna11 

şekilde idi. Hırçın tabiatın•' 
bir !ever anı mı idi?. Yoksa O~ 
dan bir bezişin izharı 1111 

Yoksa bir ihanet mi?. 
O zaman henüz kendisi~ 

birşey soracak kadar ceslr" 
tim yoktu. 

Bunu kendisine sormarıııf 
·g• 

tım. Bunu içerde yazıhanesı 
' önündeki koltuğa oturmuş 

ayaklarını yazıhanesinin üs 
ne koymuş, bir yaprak sig,31

6 
sı içen ve beni kapıdan buY 
bir neşe ile karşılayan Fazıla 
soramadım. 

O akşam, eve dönerken 
la bir taş bebek kadar sess' 
ve hala dolgun dudahJarı 
bir ııülümseme ile açılrııj;1 

( Bilm•!!);-
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Cezair müftüsünü kim öldürdü ? Noı 120 YAZAN: &tem lazel BENICI! 

Cezair milliyetperverleri mi ? 
Fransız emniyet teşkilatı mı ? 

Öldürülen müftünün 
Başvekiline çektiği 

Fransa 
telgraf 

[Bu sütunlarda: 

- Eyi amma başını nereye 
alıp gittiğini öğrenmek istiyo· 
rum. Sana sorduğum da zaten 
o .. • 
Şaban hakimin bu kat'i ve 

sert soruşu karşısında: 
- Çiftliğe ıı-ittim. Orada 

biraz dinlendim .. 
Cevabını verdi. 
- Çiftlikte tanıdı~m kimse 

var mı?. 
- Akrabam var. 

Parlse gltmlt olan milli komite murahhaslarının Cezalrllleri hiçbir 
suretle temsil etmediklerine ve kendilerine "ulema sUsU veren bu 
adamlarla bizim bir mUnasebetlmlz bulunmadıAına inanabilirsiniz,, 

Her ıı-ün eskiden olduğu 
gibi bir yemek lioteai ve 
piıirme tarifi ile birlikte 
bir çocuk bakımı öğüdü 
ve ıı-üniln başlıca radyo 
lıtasyonlarının programını 

tiyatro, ıinemaların göı· 
terdiği piyeı ve filim· 
)erin adlarını, havayı, 
güniln takvimini, abone 
ıartlarını bulacak11nız.J 

- Kim onlar ?. 
- Teyzemin olğu irfan ora-

da çalışır •• 
- Onun yanında mı kaldın? 
- Evet. 

Barbaros zindanının misafirleri artıyor! 111 l!l 
Yemek 

- Recai ile dostluğun var 
mıdır? ... 

Cezairde Terakki Partisi 
reisinin cinayetle itham edile
rek tevkifinden sonra Fransız 
idaresinin bilhassa emniyet 
teşkilatına karşı düşmanlık ha
reketleri görülmektedir. Halk 
her tarafta fırsat buldukça 
Fransız istilAsına karşı olan 
memnuniyetsizliğini izhar et• 
mektedir. 

Diğer taraftan Fransız gaze· 
telerinde yapılan neşriyata ba· 
karak Cezair müftüsünün Fran
sız emniyeti umumiye teşkilatı 
tarafından ortadan kaldırıldığını 
sanmak ta mümkündür. Bu ga
zeteler evvelce de bir iki insan 
öldürmüş olan Akaşa'nın müf
tünün kalbine hançerini sap
larken, nereden ve kimden 
kuvvet aldığını anlamak müm
kün olamadığını ve bu işin 
ancak Cezair emniyet direk
törlüğünce malüm birisi ola
bileceğini yazmaktadırlar. 

Ôvr gazetesi "Cezair re
zaleti" diye tavsif elliği bu 
hadiseden bahsederken diyor· 
ki: 

"Ülema sınıfının reisi olan 
Tayyibül'ukba nın adı neden 
bu cinayete karışdırılmıştır? 
Abbas Türki Mehmet adlı Ce
zairli bir tüccarın da neden 
tevkif edildiği malum değildir. 

1 

Bundan evvel de Konstantin 
nüftüsünü öldürmeğe kalkan · 
ı\hmet Habip hakkındaki tah
klkat hala yerinde sayıyor. 

Halbuki uzaktan bir bakış 
bile hadiselerin nekadar basit 
olduğunu gösteriyor. 

ISLAMCI BiR PLAN VAR 

7 haziran 1936 da Cezairde 
bir Müslüman kongresi toplan
dı. Bu kongre bir talepname 
hazırladı. Buna göre yerli 
Müslümanlara, Miislüınanlık ka· 
idelerine hürmet edilmek şar
tile, Fransız vatandaşının hak 
ve vazifelerinin bağışlanması 

isteniliyordu. 
Kongrenin seçtiği bir heyet 

doktor "bin Celil. in riyaseti 
altında Parise geldi ve Müs
lümanların talepnamesini baş
vekile verdi. 

Bu heyetin içinde Reisülüle
ma Tayyibül'ukba ve icra 
komitesi ikinci reisi Lami, Tah
ra gibi bazı müslüman şahsi

yetler de bulunuyorlardı . 

Bu heyet Cezaire döndük· 
ten sonra, 2 Ağustosla büyük 
bir miting tertip etti ve bu 
mitingde Pariste yapılan te· 
şebbüsün memnuniyet !verici 
neticelerini müslümanlara bil
dirdi. 

O sırada, sureti mahsusada 
Paristen kalkıp gelmiş olan 
"Messali., isminde birisi, heye
tin Parisle iken Cezairin pa
zarlığını yaptığını söyleyerek, 
•istiklal isteriz., diye bağırdı. 

Doktor Bincelil bu tahrikçiye 
cevap verdi, Tayyübülukba da 
tahrikçinin haksız olduğunu 

anlatmak istedi ve Cezair ai
lesinin Fransaya karışması le
h inde sözler söyledi. O gün 
saat 9,30 da ise Akaşa ile üç 
a kadaşı Cezair müftüsit Meh· 
tnet Bendeliyi Lir sokağında 

kalbınden vuruyorlardı. 
SARI MENDiL 

Bir ağustosta Cezair zabı
tası, Akaşa da dahil olmak ü
tcre, dört k i şiyi içeri aldı. 

Akaşa anlattı ve kendisinin 
teisülelma Tayyüülukba tara· 
fından bu vaı:ifeye memur e
dildiğini söyledi. Ve üstelik 
Uydurduğu bir masalı da on
lara yutturdu : 

. "Reisülalma bu işi yapmak 
lçın kendisine otuz bin frank 
'Vermiş miş. Akaşa'yı terakki 

18 ağu•to• ••h 
Patlıcan etli - Pilav- Meyoe 

Kasaba ne yağlı, ne yağsız 
kuşbaşı etleri doğratırsınız. Pat-

lıcan la rı da J§ .. 
doğrar yıkar 

ve ha_zır!arsı- ~~< ~ 
nız. Etı kavur• · 2) ) 
mağa başlar-

sınız. Kavrulmasına yakın ao· 
ğanını, domatesini, tuzunu ila
ve edersiniz. Bir müddet daha 
kavurmağa devam edersiniz. 
Bundan sonra patlıcanları içine 
boca eder, az miktarda su ko· 
yarak, kapağını kapatır ve mu· 
tedil ateşte pişinceye kadar 
bırakırsınız. 

• Plavı evvelce de birkaç 
defa tarif ettiğimiz için, oku
yucularımız &rtık pilav pişir
mekte usta olmuşlardır zanne-
deriz. 

l!I l!I 

ÇOCUK BAKiMi ı 

Buzlu su 

- Dostuzdur. 
Çiftliğe o da geldi mi?. 

- Gelmedi. Ayşeyi ça<;ıırınız. 

- Sen cinayetten sonra li'i- - Orada bizim hemşeri Mur· 
cıı.iyi gördün mü?. taza vardır. Ona gönderdim • 

- Görmedim. - Kaç lira idi gönderdiğin?. 
- Hiç mi görmedin?. - iki yfiz yirmi bet lira. 
- Hiç görmedim. - Ne parası idi bu ? .. 
Hakim bundan sonra: - Memlekette bir tarla me-
- Son zamanlarda kimseye selesinden borcumuz vardı. 

para gönderdin mi?. Nereden aldın bu parayı? 
Dedi. Şaban biraz durak· - Aylıklarımdan biriktirdim. 

!adı : - Ne kadar zamanda ? .• 
- Gönderdim.. - iki sene kadar uğraştım 
Cevabını verdi. biriktirmek için. 
- Nereye gönderdin? - Kendin yiyip içmmiyor 
- Balikesire. musun? .. 
- Kime?.. - Tabii yiyip içiyorum. 

lllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıtllllllUllllll l lllllllllllllllNllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllll 

Ankara Avcıları 
bayram yaptılar 

Bayram bir ğeçit resmi ile 
bitti ve Ulus meydanında 
tez a hur at yap ılf;lı 

-------·~--~-

\ 
( Sakda) bugün Barbaros zindanında m•vkuf olan ~yh 

Tayyibin öldürdükü iddia olunan baı milftü ile birlikte 
çekilmiş bir resmi (Müftü sakdaki1ir) 

Çocuğunuza havaların sıcak· 
lığına bakarak sakın doıtrudan 
doğruya içine buz atılmış su 
ve şerbet vermeyiniz. Hem 
mideıini üşütürsünüz, hem de 
çocukta ishal yaparsınız. Eğer 
çocuğunuz iki buçuk yaşını 
geçmemişse hatta çok ıoğuk 
olabile!\ hiçbirşey vermemekle 
beraber az miktarda dahi ol
sa dondurma vermeyiniz. Bu 
vaziyette çocuğun ateşi ve 
devamlı ishali varsa hemen 
bir doktora göstermeyi ihmal 
etmeyin. ihmaliniz çocuğun 
hayatına mal olabilir. 

cemiyetine göndermiş miş, ora
da bir dolap, dolabın içinde 
bir sarı mendil ve sarı men· 
dilin içinde de para varmış .• 
Akaşa gitmiş, parayı almış, 
hançerle beraber üç arkadaş 

daha tedarik etmiş ve dördü 
birden öldürülecek müftüı•ü 
aramağa koyulmuşlar .• 

Moris Löblan bile romanla
rında bundan parlağını yaza
mazdı. 

Emniyet müdürlüğü ise şu 

fıkirdedir: 

"Öldürülen müftü Ben Deli 
heyetin Parise gitmesine mem
nun olmamıştır. Hatta heyet 
Pariste iken Başvekile çekdi. 
ği telgrafta aşağı yukarı şun

ları söylemiştir: 

"... Kendiltrine Cezair 
uleması süsü veren ve Müs· 
lümnn e/kcirınr hiçbir sure• 
tle tamsil etmiyen salahiyet· 
siz birkaç kişi Cezairliler 
namına dini ve siyasi bazl 
taleplerde bulunmak üzere 
Parise gitmişlerdir. Biz bu he· 
yeti kat'iyyen salahiyettar 
acldetmecligimizi ve keneli/e
rene söz söylemek sıfatının 

bahşedi/meclikini beyan ede· 
rlz. Kendimize ait işlere baş· 
kalarının müdahalesini şicl· 

cletle protesto ederiz. Ulema 
geçinen bu zevatı Müslüman 
ekseriyeti kabul etmiyor. Bun
lar, memleketi karıştırmak 

istiyen bir avuç tahrikçiyi 
temsil ediyorlar.,, 
Ulema İ!e bu telgraftan sonra 

1 Agustosta çıkan Cezair ga-
zetelerinden birinde kendi 
vazifelerini sekteye uğra-

tmış olan Müftünün katline 
karar verildiğini bile yazdılar. 
Bütün bunlardan sonra iğrenç 
bır sabıkalı cani olan Akaşa

nın otuz bin frangı alıp Müftüyü 
öldürdüğü muha kakktır. 

(!) t!J 

ilk bakışta bunların ne ka· 
dar evvelden hazırlanmış oldu
ğu anlaşılmıyor mu? Bir defa 
Cezair Müftüsünün ne okuma
sı, ve yazması varmış 1 

Bu adam yerli müslümanla
rın dini işlerile Fransız idaresi 
arasında bir mutavassıt vazi. 
fesi görüormuş. 

O halde bu zata başvekile 
gönderdiği meşhur telgrafı 
yazdıran adam kimdir? ve 
neden bu adam bu telıı-rafı 

Parise ıı-öndermesi için müftü 
üzerinde i'srarda bulunmuştur? 
Akaşa vicdanı kolayca 

satın alınan adamlardan biri 
dir. Fakat onun vicdanını satın 
alanların ülema tarafı olduğunu 
isbat edecek ortada delil yoktur. 
Bunun böyle olduğunu söyle 
yen de kendisidir. Sonra katilin 
polis muhbiri oldug-unu da unut· 
mayalım. Bu meseleyi vazifesi 
icabı. pek a!A ğelip Emniyt>t 
Müdürlüğüne haber vermesi 
lazımdı. 

O halde Tayyübülubbadnın 
hala niçin hapishanede kaldığı 
bir türlü anlaşılamıyor. Bu adamı 
bıramalı. Eğer hakikaten suçlu 

ise, tahkikat tekemmül etlikten 
sonra kendisini tekrar yakla
yıp Barbaros hapishanesine 
atmaktan kolay birşey yoktur. 

Bundan evvel Konstantin 
müftüsü Ahmet Habibe karşı 
da bir su"kast yapmak iste
mişlerdi. Bu suikast akim k al
mıştır. Fakat metod aynıdır. 

Binaenaleyh Akaşadan bu su
ikat hakkında da malumat al. 
malıdır. Zira bu işin içinde pek 
başka parmaklar döndükü mu. 
hakkaklır. 

Şimdi Cezairden alelacele 
kaçarak, Fransanın sahil şe
hirlerinden birinde istirahaı et
mr.kte olan başka bir zat da
ha var. Cezair müfiüsünün kal. 
bine hançer saplandıktan iki 
saat sonra, bu zat Marsilyaya 
gitmek üzere vapura biniyordu. 
Yanında valizi bile yoktu. Aca. 

ba bu zatında bu işte hiç te 
alAkası yok mu dersiniz? 

Bu adamın evinde araştır-

lil m 

RADYO 
19 Ağustos Çarşamba 

ViYANA 
:ıo, 30 Ak9am muıiklı~ 21,46 

Miı ahi netriyat, 22 Eğlencelt rad .. 
yo ply .. ı (Actunr, Kurve) 23 Ha• 
herler. '23,10 Senfonik konaer, 
23,'.ZS Viyana muılkiıi. 

BUDAPEŞTE 
11,s:; Çigan muılklai refakatile 

Macar t•rk1ları, 20,SO Tarihi akeç, 
2'.l Haberler: 21.30 Pllk konaert. 
23,30 Radyo aalon orkeatraıı. 

MOSKOV~ 
~O: Simıkl•Koraakov Glaxunov. 

Llyadovun piyano·tarkı eıerlerln· 
den (b.rlton ile ) • 20,45: Halk 
t•rkılart ve danıları. 2J.1S: lıte• 
nen parçalardan konıer. n Çek·· 
çe netriyat. 22.0S: lnılli:ı.ce netrl· 
yr.t. 24: Almanca netriyat. 

VARŞOVA 
21ı Pllk. 21,30: Muhtelif yerler

den r3port ajlar. 21,45: Haberler, 
22: Şopenln eeerlerlnden koneer, 
23: Haberler. 23,30: Spor. 23125: 
Pilk, 24: Danı muılklol. 

IST AN BUL Radyosu 
18: Opera parçaları ( pllk ) 19 

Haberler. 19,tS: Muhtelif parçalar 
20: Tenor de Marki. Piyano refa· 
katile. 20,30: Stüdyo orkeıtraları. 
21,30: Son habarler. 

Saat 21 den ıonra Anadolu ajan• 
aın1a ıa:ı.etelere mahıuı havıdlı 
aerviıl verilecektir. 

ili ili 

malar yapılacak olursa, elbet Taksim Bahçesinde 
hakikatı meydana çıkaracak HALK OPERETi 
vesikalar bulunabilecektir? Bu akşam 21,45 de 

Şimdilik vaziyet bu merkez. ŞiRiN TEYZE 
dedir. Ve bir çok kimselerden Büyük operet 3 perde 

sorulacak bir çok sualler var. Cemaziy~lahir Ruzu Hızır 
dır. Bu suallerin arkasından da 1 (1355) 106 
birçok insanlar ön saf ta gör- 1 j.....:.-l..:;::::;:;:....ı--.;.;::..:::_-ı 
mek ve birer birer yakalayıp 19 A~ustoı Çarıamba 1936 1 

Barbaros zındanı na yollamak 1 ~"• 
1 

] 
liızımgelecektir. Vakitler _ 

Sol cenaha mensup Fransız I 
gazeteleri ise Cezair milliyet- ll--------'-l _

5
•_D_•_,_

5
_•_D_1 

perverlerini tevkif ve hapis ede
bilmek ve Cezairdeki mili! ha· 
reketi boA-mak için bir vesile 
arayan Cezair Fransız emniyet 
şubesinin bu cinayeti yaptırmış 
olduA"unu yazmaktadırlar. 
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Ankara avcılaıının kendi ~ni/Orflıw.iarile grup na.linclc 
çekilmiş folograflurınclan 

Ankara [ Hususi muhabiri· tılar. Birkaç yüz silahlının yap
mizden ] - Her sene Eylül tıkları bu kibarca bayram eli 
birde· yapılan avcılar bayramı kalemli gazeteciler üzerinde iyi 
bu sene .~ı~ mevsiminin iyi tesirler ve duygular yarattı. 
geçmesı yuzunden 15 Ağusto- Bir çok atış müsabakaları ve 
sun geçtiği ilk Pazar günü ya- eylencelerden sonra avcılar 
pıldı ve eskilerine nisbetle pek toplandı ve A. Gücünden B. 
parlak oldu. Bu sefer de bay- Ali Riza ile Sedat birer yiğit
ramı Ankaranın çok tanınmıı. çe söylev verdiler. Eski Anka. 
sevilmiş bir spor kurulu ve ra M. Komutanı merhum Hur. 
şampiyonu olan Ankara Gü- şit'in kızı, küçük avcı stajiyeri 
cü ile Ankara Avcılar kulübü Emine ıı-üneşTürk avcılığına ve 
elbirliği.~I~ te~tip ett'.ler. A_n· avcılarına yakışır bir manzume 
k_~ra Gucu; suel fabrıkalar ış- okuyup çok alkışlandı. 
çı ve me!"""lurlarından doğan General Eyip verdiği kar • 
v~ ~üt~n anla~il~ tam teıek- lıkta avcılığın vatan, mi11~

1

t, 
kullu hır kuluptur. ve devlet bakımından ödevle-

Direklör Yarbay Fikretin rini ve önemlerini anlattı. A. 
başkanlığına geçeliberi hergün A. K. Başkanı ve Ankara Say. 
daha çok hızla ilerleme_kt~dir. lavı B. Aka Gündüz de A. 
An~ara Avcıl~r.. k_ul~bun_n~ Güçlülerinin kendisi ve kulübü 
gelınce; o da butun obur ıyı hakkında gösterdikleri yüksek 
kurumlar gibi büyük Atatürk sevgi ve duygulara teşekkür 
Devriminin ~ir eseridir.ı\nk_a~a ettikten sonra Türk avcılığır.ın 
avcıla.rın~ bır araya getırıp birlik ve kard.eşlik olduğunu, 
şereflı bır duruma sokmak yo- bunu bozmak ısteyenlerin va
lunda büyük yardım ve yarar- tan bozguncusu sayılabileceğini 
lığı görünen eski Ankara Say- fakat Türk avcıları içinde böy
lavı merhum B, Ali Kütükçilyü le. bir .tek kişi bulunmadığını 
burada sevgi ve övgli ile an- •<?Yl_ed!kt~n sonrıı:_ başta en 
mak bir sporculuk ödevidir buyuğumuz Ataturk olmak 
Bu neşeli bayramda da • he; üzere_ ~ütün şefleri ~el_a'!'la~ı 

f rinde oldu,..u aibi. B Ar ve bu tun &vcılar. ~epsı ıçın uç 
se e _ 5 " • 1 kere -ve avcı tabırıle- (rasgele) 
Kütükçunün adı bütün şeflerle d" h k d l 
be 

b d . 1 1 ıye ay ır ı ar. 
ra er ve en erın saygı ar a Akşam üstü Kayaş'ta bek. 

anıldı. ı · h · · c be · d 
B 

· 1 . ıyen tren epsını e cı u-
. ayra.m yerı avcı ar,_ m!_sa- raıtına biraktı. Avcılar Cebe

fırler_. cıvardan gelen koyluler ci'den Saman pazarı Ana! • 
ve aılelerle dolmuştu. Ankara . • ar 
G .. ·· .. k d" · · d k talar yolu ıle ve başlarında 

ucunun en 1 ıçın en .. u~- bandoları olarak Ulus meyda
duğu ve. Ankara~ı~ bırıcık nına geldiler. Atatürk he keli
ba~dosu ıl_e husus! ıkı saz he· ne bir zarif çelenk k / k 
yetı neşeyı coşturuyordu. Çağ- B A R oy u tan 

1 1 d 1 sonra gene • . iza Sedat 
rı an ar arasın a avcı ıkla ya- ve Emine G.. .. ' .. ı d" 
kından ilgili olan inhisarlar ve uneş soz soy e ı-
Tarım Bakanlıkları erkanı, süel ler. Ve en son a".cılar . a?ına 
fabrikalar genel direktörü ge· Çankaya . gazetesı sahıbı B. 
neral Eyip, jandarma G. K. Namık Edıp A~p~rcıo.ğlu .ç?~ 
general Nazmi general Avni alkışlanan ve hır ıkl hın kışıyı 
birçok saylavl~r, 1. J. Ankar~ h~yecanlandıran bir nutuk ver-
Mıntaka Başkanı Ziya Al dı. Ankara avcılar bayramının 

eş, b"" ·· 1 k 1 b" spor kurulları başkanı ve üye- utun meme et avcı arına ır 
leri vardı. bayram örneği olmasını dile. 

Kısa söyleyim: Temiz, par- rim. 
lak, kardeşçe bir bayram yap- C. K. 

- Eh nasıl biriktirebildin 
bu parayı?. 
Şaban zayıf bir sesle: 
- Çok değil, ayda on lira 

arttırarak biriktirdim. O kadar
cık ta olmasın mı?. 

Dedi ve .. devam etti: 
- Zaten evden yeyip içiyo

ruz. Fazla bir masrafımız da 
yok. Bu esnada hakim gayet 
sert ve ciddi bir çehre takındı. 
Ve .. yine sert ve tok bir sesle: 

- Bana bak, sana soraca· 
ğım bir suale gayet ciddi ve 
doğru cevap vereceksin. iyi 
düşün, ona göre söyle ... 

Diyerek Şabanı ürküten bu 
sualini sordu: 

- Şükrüyenin ölümünde se
nin de hissen varmış diyorlar. 
Ne cevap vereceksin bu id
diaya? ... 

Hakimin bu soruşu birden
bire mahkemede bir alaka 
uyandırdı.. Hakim, bir şahide 
ilk defa bu tarzda bir sual 
soruyordu. Şabanın hafif bir 
sarartı geçirdiği hissedildi • 
Kekeliyerek : 

- Nasıl olur reis bey ?. 
lmkAnı mı var? 
Ben Hanımefendinin öldü

rüldüğünü herkesten sonr& 
oğrendim .. 

Diye kesik ve ses tonu iti
barile biribirinden daha zayıf 
cümlelerle konuşuyordu. Hl
kim suallerini daha ziyade 
kuvvetlendirdi: 

- Sen merdiveni yerleştir· 
mişsin?. 
Şaban kat'i bir eda ile ce

vap verdi: 
- Hayır! 
- Uşakları mutfaktan sen 

savmışsın ?. 
- Hayırl. 

- Katile yardım etmisşin ?. 
Ş~ban bu sualler teakb et

tikçe dehşete düşüyor, üst üs· 
te ve en hakim bir telaşın a
tılganlığı içinde: 

- Hayır .. 
Diyordu. Fakat, hakim onun 

bu telaş ve rüyete hiç ehem· 
miyet vermeden ve daima 
nakil sıgası kulla'lara soruları· 
nı soruyordu: 

- Şükriyeyi öldürene or
taklık etme yüzünden epey para 
almışsın.. Ne yaptın bu para
ları? .. 

Şaban, bu sefer boğuk bir 
hırıltı çıkarır gibi: 

- Ne para almışım reis 
bey, kim söylemiş bunu? .. 

Dedi, ve sözüne ekledi: 
- Hanım efendiyi öldüre

cekler, katilleri ben bileceıtim, 
onlara yardım edeceğim, pa
ra alacağım. Böyle şey olur 
mu hiç. Vicdanlı bir adam bu
nu nasıl yapar, ekmek yediği 
kapıya hiyanet eder?. Yanlan. 
dır, inanmayınız. 

Hakim sesine biraz daha 
kuvvet vererek ve kaşlarını 

biraz daha çatarak: 
- Ferdinin de bu işte par

mağı olduğu söyleniyor. Eğer 
mahkemede bulundunsa işit

mişsindir? 
Dedi. Şabanın bir elektrik 

şerrarcsine takılmış gibi sar
sıldığı bütün dinleyicilerin 
gözünden kaçmıyordu. 

[Devam edecek ] 

Kitap kuponu 
BiR ClNA YET DAV ASI 

No ı 119-120 
Bu lruponlan kulp birikti• 

renler roman 2uete:lı blttl)I 
vakti ldanıhanomlu trll~dorl1 
hiç para verme~•~ kltabııu •· 
laca.lıı:lardı.r. 
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italyanlar şampiyonluğu 
nasıl kazandılar? 

Hususi muhabirimiz İtalya Avusturya maçının 
çetin safhalarını bildiri yor 

lzmitte bu seneki yağ güreşleri ! 
kale önüne kadar inen Avus
turya orta muhacimi havadan 
sıkı bir şüt çekti. 
Güneşten topu layıkiyle gö

remiyen ltalya kalecisi, hatalı 
bir yumruk karşılamasiyle az 
daha içeri atacaktı. 

24 üncü dakikadayız. Avus
turya sağ" hafı endbol yaptı. 
Çekilen firikiki kaleci ancak 
yumrukla karşılayabildi. Sol 
içe geçen top, yeı den bir şüt 
le kalenin köşesine dojtru gi-

rıcı bir pehlivanın efkarı umu
miyede tanınmasma hizmet et
miştir. Bu genç Hayrebolulu 
Süleymandır. Ve 17 yaşında

dır. 

Süleyman pehlivanı Türk 
efkarı umumiye•ine ve bilhassa 
Güreş Federasyonuna tanıt
mak bir memleket işidir. Çün
kü yaşı henüz çok küçük olan 
bu genç irisi pehlivan yarın 
olimpiyatlarda ajtır sıklet de 
dünya şampiyonluk tacım gi
yerek Tiirklüğe şeref verece
ıtinde şüphe bırakmıyacak ka
dar heybetli ve kuvvetlidir. 

Yalnız şunu da kaydetmek 
lazım ki lzınltte yapılan güreş
ler lalsız ve cansız oldu. 

Betonarme Köprü 
İnşaatı Eksiltme ilanı 

Naıia Vekaleti Şose ve Köprüler 
Reisliğinden 

İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan 
Muğla ViJayetinde Muğla• Köyceğiz yolu üzerinde (25,000) 
lira keşif bedelli Namnam betonarme köprüsii inşaatının 
dağiştirilen yeni şartuamelerine göre kapılı zarf usuliyle 
eksiltmesi 2.9-936 Çarşamba günü .ıaat 16 da Nafia Ve• 
kaleti Şose ve köprüler Reisliği eksiltme komisyon oda· 

sında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
(125) kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden 
ahnabileceği gibi isteyenler bu şartnameleri Muğla Nafia 
fo.Iüdürlüğüne müracaat ederek lgörebi!ırler. 

Muvakkat teminat (1875) liradır. Eksiltmeye girmek 
isteyenlerin Resmi gazetenin f 3297 sayılı nushastnd& çı· 
kan talimatnameye tevfikan miiteahhitlik ehliyet vesika· 

sını hıiz olmaları lazımdır. 
Teklif mektuplarının 2·9·936 Çarşamba giınii saat 15 e 

bdar Ankaracla Şose ve Köprüler Reisliğine verilme•i 

lazımdır. (376) (294) 

...------------------------------.... ---------"I Devlet Oemiryollan ve limanlan şletme 
I _ U. idaresi ilanları 

Devlet Demiryolla -
ı1rında 10 kişilik g·rup
lara mahsus tenzilat 

1 9 936 tarihinden itibaren en aşağı on kişilik ücret vermek 
ş1rtile ve gidiş dönüş suretile seyahat edecek yolculara. se
yahut edecekleri mıntakada umumi münferit yolculara için 
cari olan tcnzilli gidiş tarifeleri üzerinden o 0 50 tenzilat yapı· 
lacaktır. Bundll.n başka grup bileti \icretinden, grupta bulu· 
nacak her yirmi bir yolcuya mukabil bir yolcu ucreti tenzıl 

edilmek suretile ayrıca tenzilat yapılacaktır. "468. "436. 

• 

Kepek ııakliyatına mahsus 
Tenzilatlı kepek tarifesinin deniz kenarı istasyonlarına a't 

olan 0, 0 30 tenzilli ücretleri aynı ~rtlarla Bandırma ve lzmir, 
Basmahane. Karşıyaka, Alsancak, Kemer dahil istasyonlarını 

yapılacak nakliyata da teşmil edilmiştir. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

"469,, 430. lstanbul üçüncü icra memur• 
luğundan: 

Sayfiyelik gUzel bir 
köşk arayanlara: 

lstanbul Levazım 1 
Amirliği satınalma 1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı UAnları 

Komiayonu İlanları 1-----------------------_. 
Adapazarı Tiirk Ticaret ban· ı 

kasına bir alacajtın temini için 
ipotekli olup paraya çeyrilıre· 
sine karar verilen ve bütünü
ne ehli vukuf marifetile 11850 
on bir bin sekiz yüz elli lira 
kı}·met kesilen Bojtaziçinde 
Sarıyer Yeııimahallede Hay-

Beş bin liralık arpa veı• Elmalı garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan 161000 
meyı taahhüt eden müte• kilo askeri evsafta dört yıldız marka un eksiltmeye ko-
alıhit nauı ve hesabına nuldu. İhalesi 2·9·936 Çarşamba günii saat 11 de İspar-
120772 kilo arpa 20 ağus- tada Tüm Satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk 
tos 936 perşembe günii sa· teminatı 1691 liradır. Teminatın ihaleden bir saat önce 
at 14 te Tophanede satın· muhasebecilik veznesine yatırılmış olması ve teklif mek• 

Berlin, 14 ( Olimpiyattaki 
hususi Açık Söz muhabirin
den) - Peru milli takımının 

futbolda Avusturyayı haklı 
bir mağlübiyete uğratmış ol
masına rajtmen, Avusturyalı
ları pek fazla tutan Alman
lar, elden gelen e-ayreti sarfe· 
derek Peruyu bu işten atlattı

lar. Bütüoıemelleri - kendileri 1 
mağlüp olduktan sonra - A
vusturyalıları şampiyon çıkar- 1 
mak olan Almanlar, bu işi bu 
şekilde hal ettiktensonra ltalya 
Avusturya maçıııda da bütün 
seyircilerile Avusturyalıları tut
tularsada mağlübiyetin önüne 
eecemediler. 

diyor. Avusturya kalecisi bir 
plonjon yaptı, tutamadı. Top 
avuta giderken yıldırım gibi 
inen sat iç, pek yakından sıkı 

bir şütle ilk sayıyı yaptı. ltal
yanlar giizel oynamakta devam Oyuna Alman hakem dok

tor Bavens'in idaresinde baş
landı. lik akını yapa? Avus
turyalılar pek çabuk geri çev
rildiler. iki tarafta kuvvetli, 
ikisi de çetiIL. Fakat asap çok 
bozuk .. maksat spordan ziyade 
her ne pahasına olursa olsun 
maçı kazanmak .. daha on da
kika olmadı. On beş tane fa. 
vul saydık. ltalyanlar bu işte 
çok daha baskın .. 

• ediyorlar. Orta m"hacimlerinin 
çok sıkı bir şütünü Avusturya 
kalecisi havada yaptığı bir 
plonjonla pek nefis bir surette 
yakaladı. 

Tekirdağlı Hüseyin ile Ada
pazarlı Arıf arasındaki güreş• 

le Tekirdağlı hükmen galip 
sayıldı. Tekirdağlı Hüseyinin 
lstanbuldaki seçmelere iştirak 
e<memek için lzmite kaçtığı 
da söylendi. Ve hatta lstan
buldan kendisine telgraflar 
geldiği halde şeçmelere işti· 
rak etmediği anlaşılıyordu. 

ı dar efendi sokaıtında kain es• 
ki 8 yeni 6 sayılı zemini mer
mer döşeli yağlı boyalı taşlık 

iki oda bir hela zemini mer-

alma komisyonunda paz~r· tuplarının kanunda yllztlı formüle uygun bulunınası 
!ıkla alınacaktır. Tahmin zaruridir şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

bedeli 5434 lira 74 kuruş• Tahmin bedeli 14 kuruştur· 
tur. İlk teminatı 407 lira Denizli garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan 329000 

Mahal oyun göstermekt~n 

ziyade, adam yemek oluyor. 
25 nci dakikaya kadar bir kör 
döğuşü halinde uzayan oyun 
nıhayet yavaş yavaş şirazesini 

bulur gibi oldu, ilk tehlikeyi 
Avu•luryalılar geçirdi. Giizel 
bir korner atışını iyi kullanan 
ltalya orta muhacımı sıkı bir 
şüt çekti. Kaleci kalede yok .. 
Top boş kaleye girecek gibi .. 
Avusturya müdafilerinden hızır 
gibı yetişerek topu ancak dizi le 
karşılıyabildi. ltalyanlar Avus
turyalıları biraz düşündüren 

bu tehlike ile beraber vazi
yete hakim oldular. Santr
forları yalnız başına, beş 
l)lUhacime bedel.. öyle güzel 
inişleri, öyle güzel sıyrılışları 
varki, kele önüne bır su gibi 
akıyor. 25 inci dakikada Avus
turyalılar 18 dışında favul 
yaptılar. Hepisi korku içinde .. 
sıkı bir tahta perde kurdular. 
ltalyan orta halının çektiği 
çok sıkı şüt bu tahta perdeyi 
aştı. Lakin kaleciyi aşamadı. 

ilk devrenin son beş daki
kasında Avusturyalılar biraz 
canlandılar. Uzun atılan bir 
taç atışı, lıalya kale<ini karış
tırdı. Fakat düdük çalınca pek 
çabuk duruldu. ilk devrede 
böylece 0-0 berabere bitti. 

ikinci devre: Oyuna ltalyan
lar başladı. Birinci devrenin 
son dakikalarında biraz can
lanmış olan Avusturyalılar, bu 
devreye iyi başladılar. Daha 
başlangıçta şahsi bir gayretle 

Bu gol Avusturyalıları bir 
müddet şaşkına döndürdü ve 
36 ıncı dakikaya kadar ltalyan 
h!kimiyeli devamlı bir şekilde 
uzadı. 

ltalyan tazyikinden kurtulan 
Avusturyalılar santrahafları 
vasıtasile mükemmel bir hücum 
yaptılar. Santrahaftan saıt açı

ğa geçen top, onun seri i nişile 
kale çizgisini, bir şandcli ile j 
merkez mühacimi buldu. Mer
kez mühacim ustalıklı bir şe

kilde topu sol içe geçirdi. Sol 
iç vücut çalımlarile topu sol 
açığa geçirecekmiş gibi yapa· 
rak hasım müdafaasını aldattı. 
Sıkı çektiği bir şut, mermi 
yolu gibi bir mahrek çizerek 
kalecinin başı üstunden aşarak 
içeri girdi. 

Avusturyalı oyuncular ve 
seyirciler sevinç içinde kaldı

lar. Devre de bu suretle 1 • 1 
beraberlikle bitti. 

Bunun üzerine oyun on be
şer dakıkadan iki devre tem
dit edildi. Bu uzatılan devrede 
ltalya sajt açığı takımına ikin
ci golü kazandırdı ve oyun 
2-1 ltalyan milli takımının ga
libiyetile neticelendi. 

Bu vaziyete göre ltalyanlar 
Olimpiyat şampiyonu oldular. 
ikinci Avusturya, Üçüncü Nor
veç, dördüncü de Polonyadır. 

Ahmet Adem •• 1 

•/zmitteki peh-
lzivan güreşleri 
1 

lzmit 17 (Husus! Muhabiri· 
mizden) - Alaturka pehlivan 

1 
güreşler tertip edenlzmit Halk
evi Türkiye için çok 6mit ve-

Afyonlu Süleyman ile Gö
nenli Hamit de bermuiat danı
şıklı bir güreş yaplılar ve be
rabere kaldılar. Şayanıdıkkat 
olan yegane nokta yukarıda 

da yazdığım gibi Hayrabolulu 
17 yaşındaki Süleymandı. 

lzmit halkı güreşleri seYir 
için bir tehacüm yapmıştı. in
tizamı temine memur olan 
jandarmaların halkı döğdüğü 
görülmekteydi. Bunun içinde 
dikkati celbelmek iyi olacak-
tar sanırım. 

CEVDET Y AKUP 

Disk rekoru 
T. S. K. Bölgesi Başkanlığın· 

dan: 
Bölgemize bağlı lstanbulspor 

kulübü üyelerinden Veysi yeni 
bir disk rekor tecrübesi yapa· 
caktır. 23-8-1936 Pazar günii 
saat 17 de Fenerbahçe stadın
da yapılacak olan bu tecrübe· 
ye Bay Hikmet nezaret ede
cektir. 

Bu tecrübenin hakemleri: Ali 
Rıza Sözeralp, Cemil Uzunoğ· 
lu ve Ekrem Güçlüerdir. 
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Evlenme 
Askeri B11sımevi memurla

rından Bay Kamil Aydarıni 
kızı Bayan Nimet ile gazelec 
arkadaşlarımızdan Nureddin 
Arlam ( Toplu ijtne) nin kar
deşi Bor Halk eczanesi •ahibi 
Bay Cemaleddin Artanım 
nikahları evvelki gün öğleden 
sonra Fatih Belediye daire
sinde aile dostlarının huzurun
da Kaymakam Bay Halük 
Nihat tarafından kıyılmıştır. 
Bu münasebetle bu akşam 
Eminönü Halkevinde de bir 
süvare verilecektir. 

Yeni evlileri tebrik ve ken· 
dilerine sonsuz saadetler 
temenni ederiz. 

================== 
Yunanistanda diktatörlük aleyhine sesler 
T in.:ıi sayfadan devam 

ti. Hükümet amele sınıfına kar· 
şı muzaharet gösterecek berde 
grev hakkını kaldırdı, şimdi 

de amelenin sigorta sandıkla
rına el koymak üzeredir. 

Milletin hürriyetlerinin mü· 
dafaası, şimdi en masum insan
ların bile şöyle bir araya gel
memeleri için alınan tedbirlerle 
tahdit edildi. Memurin sendi
kaları kaldırıldı. Hatta hükü· 
met masuniyetleri olan ayan 
Azasını tevkif edecek kadar 
ileri gitti. 

Ejter hükumet, memleketi
mizde bir komünizm hülyası 

Tashih 
ikinci icra dairesinden A· 

leksander Koksin hakkında 

verilen ve 15 Ağustos tarihli 
sayımızda neşrolunan davet 
ilAnında dosya numarası 1397 
olacakken 1 ll37 olarak çıkmış
tır. Arzı itizar ederiL 

seziyorsa, halkın elinde kalan 
son hiirriyet ankazını da silip 
süpüren bir şiddet idaresi vü
cude getirebilir. Fakat böyle 
bir şey yaparsa, pek acınacak 
bir halde aldandıjtını da ilave 
etmek IAzımdır. 

Çünkü halkı nihayet çileden 
çıkaracak birşey varsa, oda 
ordu erklnının doymak bil
meyen ordu şeflerlle gayrı 

meşru anlaşmalara girişmiş 
olmasıdır. 

Fakat ..• Çifçinin, amelenin, 
işçinin, muhacirin ve milnev. 
verin hakiki bir mümessili ola. 
rak kendiliğinden ortaya çıkan 
"Halk Cephesin hükümetin bü· 
tün hareketlerini takbih ede
rek halkla konuşmak yolunu 
bilecektir. 

Bu büyük cephe halkı tehdit 
eden tehlikeyi anlatacak ve 
elinde kalan son hiirriyetlerl 
de her ne pahasına olursa ot. 
sun müdafaaya davet_ edecek-

tir. Bütün bu kitlenin istiye
ceJti şey şu olacaktır; Hükü
metin derhal istifa etmesi 1., 

Bendn yerine ispirto 
Atina, 18 (Açık Söz) -

Poiiteknik mektebi profesör
lerinden Mebykeviç motörler
de benzin yerine ispirto isti· 
mali hakkında yaptıjtı tetkika· 
tın neticesini diin Başvekil 
Metaksasa izah etmiştir, Buk ün 
mütehassıslar tar atından teşek
kiil eden bir heyet huzurunda 
bu husustaki tecrübeler tekrar 
edilecektir. Bu tecrübelerde 
muvaffakiyet hasıl olursa, 
benzin için gönderilen döviz
den büyük tasarruf yapılabi. 
lecektir. 

-
iTiZAR - Yazımızın çok. 

luğundan ( Altı El Ateşi ) tef. 
rikamız bugiin konamadı özür 
dileriz. 

-

mer aralık füerine çini fa-
yans musluklu yemek odası 

sabit kazanlı mutbah önünde 
Kaserman taras bir mecdiven 
ve birinci katında bir merdi
ven başı dört oda bir salon 
ikinci katı bir merdiven başı 
iki oda bir salon bir balkonu 
havi ve içi dışı yağlı boyalı 
pencereleri pancorlu elektrik 
ve terkosu havi ve setlerden 
murekkep olup etrafında mun
tazam dı var ve setrler arasında 
set dıvarları ve etrafı Laklar 
pendakor kuluplu çimento dö· 
şeli yollarla laklı bir büyük 
havuz muntazam yağlı boyalı 
Kameriye demir çardaklar ve 
Nadide Zinet eşçar çimento 
saksıları mükemmel bahçeyi 
havı bulunan ahşap bir köşk 
dairemizce açık arttırılmaya 
çıkarılmış olup şartnam~si 
1 • Eylül - 936 tarih;ndcn iti· 
baren divanhaneye asılarak 

61 kuruştur. Ş~rtname ve 
nümunesi komisyonda gö· 
riilebilir. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(88) (454) 

2l Eylül 936 tarihine rast. 
lıyan Pazartesi gunu saal -
14 den 16 ya kadar dairemiz· 

Maltepe askeri lisesinde 
eskiye ayrılan 514 ç ft da· 
lıili ve 785 çift harici fo
tin ile 75 çift erat ktın· 

durası 20 ·Ağustos· 1936 
perşembe günü sıat 15 de 
Tophanede satınalıııa ko
m'.syonunda pazarlıkla s1• 
tıhcaktır. Tahmin beieli 
167 lira 13 kıırıı~tur. Te· 
ıninatı 25 lira 7 kuruştur. 

Foti n !er lisede görülcbil i r. 
İoteklilerin ilıale saatinde 
'l''phanede koınisyonda bu
lunmaları. (84) (361) 

Devredilecek ihtira 
beratı de satılacaktır. 

Arttırmaya girm~k için o,07,5 
teminat akçesi alınır. Birikmiş 

vergi, helediye resimleri ve 
vakıf icaresi borçluya aittir. 
Arttırmada gayri menkule 

takdir edilen kıymetin O 0 75 
ni bulmak şart olup aksi halde 
en son arttıranın taahhüdü ye
rinde kalmak üzere arttırma 
on beş gün daha uzatılarak 

8 Birinciteşrin 936 tarihine 
rasllıyan Çarşamba günü aynı 
saatte satılacak ve en çok art
tıranın üzerinde bırakılacaktır. 

2004 sayılı kununun 126 ıncı 
maddesi mucebince ipotek sa
hibi alacaklılarla diğer a 1aka
darlarının ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını ve hususile 
faiz ve masrafa dair bulunan 
iddialarını müsbit evrakile bir· 
likte ve yirmi gün içinde dai
remize bildirmeleri lazım olup 
aksi halde hakları tapu sicil
lerile sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. 

Daha geniş bilgi edinmek 
istiyenlerin 934/3176 sayılı 
dosya ile dairemize miiracaat
ları ilan olunur. 

Sultanahmet Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 

Emlak ve Ticaret Tica· 
ret Anonim Şirketinin Meh
met ağa veresesi aleyhine 
ikame ettiği Mahmutpaşada 
53 No. it dükkanın izalei 
şuyu davasının cari muha· 
kemesi nde: \' erescdea Di v• 
rikte Yenic nahiye Hisar 
köyünde Hasana çıkarılan 
muameleli gıyap kararı ika· 
metgAlıı meçhul olduğu meş· 
ruhatile iade edilmekle 
evrakın okunduğundan balı

sile muameleli gıyap kararı· 
nın ilunen tebliğine ka. 

"Riitubet ve hava nufuzuna 
mani örtü tabakaları vücude 
getirmek., usulü hakkındaki ih·
tira için alınmış olan 11 Aıtus
tos 1934 tarih ve 1869 numa
ralı ihtira beratının ihtiva etti
Jti hukuk bu kere başkasına 
devir veyahud icara verileceıti 
teklif edilmekde olmakla bu 
hususta fazla malümat edinmek 
istiyenlerin Galata'da Aslan 
han 5 inci kat 1- 4 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Devr&dllecek ihtira 
beratı 

•ldrokarbon yalılarının tah
vilin hakkındaki ihtira için alın
mış olan 25 EylCıl 1929 tarih 
ve 824 numaralı ihtira beratı
nın ihtiva ettiği kukuku bu 
kerre başkasına devir veyahud 
icara verilmesiteklif edilmek
de olmakla bu hususta fazla 
malümat edinmek isteyenlerin 
Galata'da Aslan han 5 inci kat 
1 - 4 numara müracaat eyleme
leri ilan clunur. 

lstanbul 6 ncı icra Memur· 
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya çesrilmesine karar 
verilen ev eşyası 24-8-36 Pa· 
zartesi günü sabah saat 9,30 
dan 11 e kadar Beyo~lun;la 

Galatasarayı cıvarında Ada 
sokak 3 numaralı apartmanda 
birinci açık artması icra kılı
nacağından işine gelenlerin 
mezkür gün ve saatta yerinde 
hazır bulunarak memuruna mü
racaatları ilan olunur. (25050) 

rar verilmiş muhakeme si 
de 10· 9-936 tarihine mü· 
sadif perşembe günü saat 
14 de talik edilmiş oldu• 
ğundan tarihi ilandan it iba· 
ren beş gün zarfında iti· 
razla yevmi muhakemede 
bulunması aksi takdirde 
gıyabında karar verileceği 

tebli~ makamına kaim ol· 
mak üzere i!An olunur. 

kilo askeri evsafta dört yıldız marka un eksiltmeye ko
nuldu. İhalesi 1·9·936 Salı günü saat 9 da Ispartadıı 
Satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 2961 
liradır. Teminatın ihaleden bir saat önce muhasebecilik · 
vezn•s!ne yatırılmış olması ve teklif mektuplarının ka• 
nunda yazıiı forıniile uygun bulunması zaruridir. Şart• 

namesi her gün komisyonda görülebilir. Ta!ımin bed li 
12 kuruştur. ' •182• •4532• 

I • I lstanbul Belediyesi ilanları l • I 
Yenibahçede, Arpaemini mahallesinin koprü başı cad· 

desinde 33: 31 N. lı evin tehlikesine binaen dairece mah
zurun giderilmesi için tebligat yapılmak üzere sahip~eri

nin adreslerinin tahkikine imkan olmadığından 2 gün 
zarfında bu evdeki tehlike yıkılmak suretile giderilmed ~i 
takdirde yapı ve yollar kanununun H üncü maddesi mucibince . 
belediyece yıkılacağı tebligat makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (B.) (498) 

Kuruş 

* "' . 
200 Beher dış lastik tamiri içirı 

10 il ıç " " 
Şubat 937 srnesi sonuna kadar belediye vesaitine ait as· 

gari 200 iç ve 200 dış lastik yama işi 24 Ağustos 936 pazar• 
lesi gününe uzatılarak açık eksiltmeye konulmuştur. Şırtnamesi 
levazım müdürlüjt "nde görülür istekli olanlar 32,50 liralık 

muvakkat teminat makbuzu veya mektubile beraber yukarda 
yazılı günde saat 14 de daimi enciimende bulunmalıdır. (B) (4'>7) 

Kütahya 
Vilayetinden: 

1 - Vilayet ilk okulları için beher takımı 976 lira 
S3 kuruş muhammen bedelli ders levazımından 2 takını 

mübayaa edilecektir. 

2 - İhale 25-8-936 Salı 
Htısusi Muhasebe binaStnda 
huzurunda yapılacaktır, 

giinü saat 15 de Kütahya 
toplanan Daimi Encümen 

3 - Levazım listesiyle şartnamesilıergün Daimi eıto 

cümen kaleminde görülebıldiği gibi Vilayetkültür Direk• 

törlüğünden de istenebilir' İsteği olanların mezkılr gün 
saat 15 de %1,5 teminatla \'i!avet daimi encümenine 
müarcaatları ilan olunur. (i!03) 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpaşa Nümune hastah3nesinin 936 mali yılı 

il:iç ihtiyacı kapalı zarf usulü ile ~ksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 26·8-936 günü saat 16 da Cağaloğlun• 
da Sıhhat ,.e İçtimai Muavenet Müdürlüğü binısıııd" 
kıı.rulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiyat 7261 liradır· 

3 - Muvakkat garanti 544 lira 59 kuruştur. 

4 - İstekliler şartnameyi parasız obrak hastahane
den alabilirler. 

5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesika· 
sile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter 
muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile bir· 
likte belli gün ekıiltme saatinden bir saat evvel teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri (265) 
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19 AQustos 

•Pehlivan güreşleri 
Kızılcahamam T. Hava kurumu 

Başkanlığından 
1 - 30 Ağustos uçak bayramında Kızılcabamamda ve 

Eylülde de ayni kazanın Ankara yolu üzerinjeki Pazar nahi· 
yesinde T. H. Kurumu menfaatına Pehlivan güreşleri yapı· 

lacaktır. 

2 - Kızılcahamamdaki ğüreşlerde başa 100 başaltına 50 
ortaya 30, ayağa 20 lira ve Pazar nahiyeainde de Başa 50, 
Başaltına 30, Ortaya 20, Ayaga 10 lira verilecektir. 

3 - Gelecek pehlivanların derhal telgrafla şubemizi ha• 
herdar etmeleri ilan olunur. 

• 
Kütahya Vilayetinden: 

1 - Vilayet merkez ve Uşak hastahanelerinin (1728) lira 60 
kuruş muhammen bedelli ilaç ve Uşak hastahanesi için (556) lira 
ınuhammen bedelli alatı tıbbiyeleri 25 '8/936 Salı günü saat 15 
de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartname ve ilaç ve aliit listeleri daimi encümen kale• 
minde görülebileceği gibi Vilayet Sıhhat Müdürlüğünden de iste
nebilir. 

3 - İhale, Kütahyada hususi Muhasebe binasında toplanan 
Daimi encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale günü 
ıaat 15 de % 7,5 teminatla daimi encümene müracaatları ilAn 
olunur. (204) 

Vekaletlerin ve J~esmi dairelerin 
NAZARI DİKKATİN~ 

-AÇIK SÖZ ' 
lstanbul Defterdarhğından : 'P• M•h•mu;: k•y;c~11 Ç A N T A L A R • E L D 1 V E N L E R 

Boğaziçi 

Boğaziçi 

Kamer hatun: 

Arnavutköy : 

Boyacı köy 

Yeni.köy Güzelce Ali bağlar mevkii 1 ve örümcek ağı lncellQlnde 
eski 116 mükerrer sayılı 4454 metre Ç O R A P L A R 
93 desimetre murabbaı tarlanın tamamı. 4o oo I Satışında mütehassıs bütün Bayanların mağazası 

1~e;:.;ı~i ~k~:r:e s~~a~~s~!tr~ ~~~ lstiklAI caddesi Hacopolu pasajı karşısında No. 283 
rabbaı arsanın tamamı. 30 00 1 B A y A N 

Papas köprüsü sokağı eski 3, 5, 7, 
18, 20, 24, 26 tapu kaydına göre 32 ı · · · 
yeni 3 ila 19 sayılı ahşap evleri müş• ı En güç beğ'enenleri bile memnun eder. Mükemmel cıns-Mutedıl hat 
temi! 2263 metre murabbaında bosta· -
nın tamamı. 

Harameyn sokağı eski 45 yeni 35 sa• 
yılı 57 metre ve 46 desimetre murab
baı arsanın 1/4 payL 
Yedinci sokağı eski 23 yeni 21 sayılı 

171 metre 23 desimetre murabbaı ar. 
sanın tamamının 4/6 payı • 

1200 
İstanbul Defterdarlığından: 

14 

68 80 
' Kamerhatun: l\Iahallesi fesliyen sokağı yeni 41, 43 

sayılı 33 metre 32 desimetre murab• 

Balat Karabaş mahallesinin iskele caddesinde 59· 1 N :>- 1ı fab· 
rikada bulunan bir adet Markol marka şerit makinesi ve teferruatı 
ve motor. Y. Guvaylet marka ufak şerit makinesi ve motor; bir 
adet TEiGHRT SOKULiEGNÜTZ marka hızar makinesi iki 
adet fırıldak, iki adet plan ye, bir adet tepsi, bir adet · şerit bileme 
aleti sahibinin emvali umuıniyeden hazineye olan borcundan 
dolayı 24 Ağustos pazartesi günü saat 9 da yerinde aleni müza• 
yede ile satılacaktır. Almak isteyenlerin Fener Maliye Şubesi 
Tahsil Başmeıııurluğuna müracaatları. (450) 

Feriköy 

Kasım paşa 

Büyükada 

Kadıköy 

Beyoğlu 

Kurtuluş 

Kurtuluş 

Feriköy 

Kasım paşa 

: 

• • 

baı arsanın tamamı. 
Birinci kısım baruthane caddesi eski 

59 sayılı 57 metre ve 46 desimetre 
murabbaı arsanın tamamL 

Emincami mahallesi samancı sokağı 
eski 14 yeni 36 sayılı evin 1875/2400 
hissesi. 
Yalı mahallesi balıkpaz<ırı caddesi yeni 

55 ~ayılı dükkanın 5760 11520bissesi. 
Caferağa mahallesi Kuşdili caddesi 

ki 1 yeni 103, 103/1 sayılı bostanın 
1/4 payı. 
Yenişehir mahallesi dereboyu caddesi 

e~ki 83 yeni 81 sayılı dükkanın tamamı. 
Korenti sokağı e.;ki 30 yeni 26 sayılı 

arsanın tamamı. 

Direkçibaşı sokağı eski 37, 39 yeni 
45 sayılı hanenin tamamı. 
İkinci kısım çifte cevizler sokağı eski 

6 sayılı 84 metre murabbaı arsanın 
tamamı. 

66 
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Del\' eri 

Lira K. 
341 43 

260 20 

94 42 

Pey para>ı 

Lira K' 
24 60 

19 55 

7 00 

Yediku\e: 

B. Çırşı: 

Beyazıd: 

Çırağihasan mahalle• 
sinde Hacı Vahaddin 
caddesinde eski 50 
yeni 84 No. lı ve 2181 
metre murabbamdaki 
arsanın tamamı. (5927) 
Kazzazlar, orta sokak 
34 No. 1ı dükkannın 
tamamı. (5908) 

Resmi ilanlar Türk Limited Şirketi muamelatı · Türk ı-.ıa. 

arif Cemiyeti Resmi İlan işleri Bürosu Limited Ş rketi,, ne 

devredilmiş olduğundan resmi ilanlar Türk Limited şirketinin 
Ankara mümessili bulunan Bay Bilal Akba'nın vazifesi de ''Türk 

Maarif Cemiyeti resmi ilan işleri Bürosu Limited Şirketi" An· 
11 Yeşilköy 

Sahaf l\Iaslahattin mahallesi Cin deres 
sokağı eski 4 yeni 17 ili 25 zayıl 
bostanın 120/360 hissesi. 
r nıraniye mahallesi bademli bahçe 

mevkiinde dış bostan sokağt eski 3, 4, 
5, 6, 6 sayılı köşk ve ahır ile tarlanın 
5 64 payı. 

211 34 

Ta vş,nta71 mahalle· 
sinde Fırın sJkağında 
eski 2 yeni 6 No. Jı 

evvelce dükkan şiııı· 
di odanın l'lmaını 

(5925) 
İsJ,oeJe cadJesinde 154 
metre Kürkçübaşı f-ü· 
leymanağa camii ar• 
sasiyle mevcut ank,zı 

kara Şubesine devredilmiştir. \ 

Resmi İlanlar Türk Limıted Şirketine aid bilcümle matlu· j 
batın tahsili ve muamelatın tedviri Ankara Şubesince yapıla• 

caktıır. Keyfiyet alakndarların malumu olmak üzere ilan oll!nnr. , / 

(451) 

Açık Eksiltme İlanı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş; Ankarada itfaiye meydanıtıda 

Orta mektep binasında yapılacak fos septik tesisatı. İP~aatın tah
min edilen bedeli 9043 lira 65 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve varak şunlardır· 

A Eksiltme şartnamesi 

B 111uka vele projesi 
• C Hususi şartname 

D Keşif ced veli, silsilei fiat cetveli 
E Proje 
İsteyenler bu şartname ve evrakı 45 kuruş bedel mukabilinde 

yapı işleri Umum lliüdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eshiltme 4-9-936 tarihinde Cuma günü saat 16 da Na• 

fia Vekaleti yapı işleri ekRiltme odasında açık eksiltme usuliyle 
yapı lacalctır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 679 lira muvak· 
kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdali vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

1·6·936 tarihinden sonra Nafia Vekaletinden alınmış ehliyet 
vesikası. 

5 - İstenilen vesikaların yukarıda 3 üncü maddede yazılı sa
atten bir saat evveline kadar Eksiltme; komisyonu Reisliğine mak· 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek zarfların ni· 
hayet 3 ündi. maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada 
olo.cak gecikmeleri kabul edilmez. (456) (439) 

' 
. 

l__:;elimiye Askeri Satınalma Komisyonu IUlı:tları j 
1 - Tümen hayvanatının ihtiyacı için 17·8·936 günü saat 

16 da pazarlığı yapılacağı ilan edilen 40000 kilo yulafın komis
Yonca tekrar pazarlığı 20·8-~36 Perş~mbe günü saat 15 de yapı· 
lacaktır. 

2 - İşbu yulafın bedel muhameni 2200 liradır. Teminatı 
kat'iyesi 330 liradır. 

3 - Teminatlar pazarlık saatinden evvel Tümen llI uhasebe 
Veznesine yatırılmış bulunacakıır. 

4 - Bu işe gireceklerin bu işle meşgul olduklarına dair 
resmi vesaik ibraz etmeleri meşruttur. 

5 - Yulafın evsafı komisyondan öğrenilebilir. •472• ---Kütahya 
Vilayetinden: 

1 - Vilayet merkez ve Uşak hastahanelerinin (1728) lira 60 
lı:uruş muhammen bedelli ilaç ve Uşak hastalıanesı için (557) lira 
llıuhammen bedelli alütı tıbbiyeleri 25·8-1936 Salı günü saat 15 
İhale eeilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştut. 

2 - Şartname ve ilüç ve aliit listeleri daimi encümen kale. 
llıinde görülebileceği gibi Vilayet Sıhhat l\Iüdürlüğünden de iste
nebilir. 

3 - !hale, Kütahyada Hususi ı--Iuhasebe binasında toplanan 
toplanan Daimt encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale 
&ünü saat 15 de % 7,5 teminatla daimi encümene müracaatları 
İlan olunur. (204) 

Ortaköy 

Ortaköy 

Kandilli 

Yedi kule 

Arnavutköy : 

Burgazada 

Kasım paşa 

Burgazada 

Kınalıada 

Kandilli 

Divanyolu caddesi yeni 67, 67 1 sa
yılı ev ve deponun 119 720 payı. 

Divanyolu caddesi yeni 69, 71 sayılı 
dükkan ve fırının 1/3 hisses. 

Kilise sokağı eski 17, 19 yeni 9,11 
sayılı ev ve dükkanın 1/8 payı. 
Çırağı Hasan samancı odaları eski 77 

yeni 57 snyılı 80 metre 44 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı· 

Palas ve yağhane sokağı eski 13 yeni 
103-6 s1yılı iki evin 8/10 hissesi. 
Hacı Bala~ sokağı eski 21 mükerrer 

sayılı 287 metre 20 desimetre murab• 
baı arsanın tamamı. 

Süruri mahallesi adalar sokağı eP!:i 
19-19 mükerrer sayılı 96 metre mu• 
rabbaı arsanın tamamı. 

lllanastır cadJesi eski 10 mükerrer 
sayılı 891 metre 22 desimetre murab· 
baı arsanın tamamı. 

Saraydar caddesi eski 
267 metre murabbaı 
ıııamı. 

10 sayılı 
arsanın ta-

Kilise sokağı eski 75 yeni 51 sayılı 
evin 1 2 payı. 

Arnavutköy : Yeni mahalle sokağı 
41 mt-tre 27 desimetre 

yeni 45 sayılı 
murabbaı arsa• 

Arnavutköy : 

Bur gazada 

Kınalıad:ı 

Kınalıada 

Çengel köy 

Kınalıada 

Kınalı ada ı 

Kınalıad:ı 

Kınalı ada 

Feri köy 

Kandilli 

nın tamamı. 

Dere sokağı eski 22 yeni 15 sayılı 
evin 19/40 payı. 
Hacıbalaş sokağı eski 21 mükerrer 

sayılı 64 metre ve 94 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 

Livadya sokağı eski 2/15 sayılı 405 
metre murabbaı arsanın tamamı. 

Narliyan sokağı eski 60 sayılı 57 
metre ve 45 desimetre murabbaı arsa
nın tamamı. 

Suyolu sokağı eski 13 mükerrer 
sayılı 790 metre murabbaı arsanın 
tamamı. 

Aziziye Livadyayi cedit eski 1/54/56 
sayılı 676 metre 25 desimetre murab• 
baı arsanın tamımı. 

Aziziye Li vadyayi cedit sokağı eski 
11·55 sayılı 100 metre ve 50 desi· 
metre murabbaı arsanın tamamı. 
Kılınççı caddesi eski 28 sayılı 740 

metre murabbaı arsanın tamamı. 

Kılınççı caddesi eski 30 sa}·ılı 1800 
metre murabbaı arsanın tamamı. 

Birinci kısım Doci sokağı eski 80 
sayılı 258 metre 57 desimetre murah· 
baı arsanın tamamı 

Yenimahalle l\Iektep sokağında eski 
1 yeni 1-3 sayılı evin tamamı. 

Çengelköy : Suyolu sokağı eski 13 mükerrer 
sayılı 430 metre 95 desimetre murah· 

Fatih 

Kadıköy 

Burgazada 

baı arsanın tamamı. 
Dülgerzade mahallesi Çamaşırhane 

sokağı eski 1 sayılı arsanın tamamı. 

Osmanağa Süğütlüçeşme sokağı eski 
1 yeni 30 sayılı dükkanın 5/32 payı. 
Kızıltopra k sokağı eski 1, 11, 13 

sayılı 459 metre ve 68 desimetre 
arsanın tamamı. 

!starı bul deftardarlılığı ndan 
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892 

1840 

75 

32 

360 

287 

240 

894 

160 

75 

35 

95 

47 

283 

40 

395 

304 

40 

222 

630 

129 

800 

323 

563 

312 

229 

400 00 30 00 Kuınkapı: 

57 

50 

00 1166 00 87 45 Taşkasap: 
(979) 

l\Iollağürani mahal· 
lesinde Hayreddinpa• 
şa sokağında 4 N' o. lı 

bernıucibi çap ve 155E 
metre terbiinde olan 
ve tramvay caddesine 
yakın mesıfede bulu. 

00 

13 

00 

30 

00 

22 

20 

2080 75 

/ 

156 10 S. Ahmed: 

v~n evvelce bostan 
şimdi arsanın tamamı 

(5650) 
He! vacı başı, İsken• 
derağa mahallesinde 
lliehmetp:ışa karako

lu cıvarında 594,50 
metre murabbaınJa. 

ki İskenderağa camii 
arsasının bütünü.(915 

00 
Yukarda yazılı emlake istekli Ç!kmadığından dolayı ihalenin 

27-8·936 Perşembe günü saat 15 te yapılmak üzere arttırması on 
gün uzatılmıştır. İsteklilerin Mahlıllat kalemine gslmeleri. (471\) 

00 

00 

46 

50 

Ademi İktidar, 1 

Bel Gevşekliğine 1 

en tesirli bir il;ıç SERVOIN'dir. 
ihtiyarlara gençlik, yc.rgunlara dinç· 
lik verir. Taşraya posta ile 185 ku
ruşa gönderilir. Sirkeci Merkez 
eczanesi Ali Rıza. 

22 Devredilecek ihtira beratı 

00 

32 

20 

" Meyvaların kon~erva edilmesi 
usulü ,, hakkındaki ihtiraa aid 11 
ağ'ustos 1934 tarih ve 1870 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiğ'i huku· 
kun bu kere başkasına devir veya· 
hut icara verilmesi teklif edilmekde 
olmakla bu hususda fazla malumat 
edinmek isteyenlerin Galatada As
lan Han 5 nci kat 1·4 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

OO Devredilecek ihtira beratı 
00 

40 

00 

94 

10 

"Hava tozlarına karşı elyafı bir 
madde ile gayri faal tozlardan mü
rekkep bir süzgeç. hakkındaki ih· 
tira için istihsal edılmiş olan 27 
ilk teşrin 1932 tarih ve 1488 numa
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği hu· 
kukun bu kere başkasına devir ve 
haut icara verilmesi teklif edilmekte 
olmakla bu hususta fazla malumat 
edinmek isteyenlerin Galatada As. 
!anhan 5 inci kat 1-4 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

50 Devredilecek ihtira beratı 
"Haşaratla mücadeleye hadim gaz 

neşreden patron., hakkındaki ihtira 
için istihsal edilmiş olan 5 Eylül 

lıte bu en ufak fark 

Krem Pertev'in faikiyetini 
size anlatabilir. Çünkü: Krem 
Pertev: Her hangi bir tesa· 
düfün veya mahiyeti meç
hul bir keşfin neticesi de
ğildir. Krem Pertev çok ça
lışılmış ve çok tecrübeler
den sonra kibar mahafile 
takdim edilmiş yegane Krem 
olup başlıca fevaidi : Cild· 
deki mesamatı yumuşatarak 
kapatır. Bu suretle bu me· 
samatı harici tesirattan mu
hafaza r.derek cildin pürüz• 
!erini def'eder Cildi besler 
ve bu suretle gençlik ve te• 
raveti temin eder. 

Cildde şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bir tabaka yapar ki 
yazın sıcağın, kışın soğuğun 

tahribatına mani olur. 

Devredilecek ihtira beratı 

84 1932 tarih ve 1483 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukukun bu 
kere başkasına devir veyahut ica· 
ra verilmesi teklif edilmekte olmak· 
la bu hususda fazla malumat edin· 
mek isteyenlerin Galatada Aslan 
han 5 nci kat 1-4 numaralara mü
racaat eylemeleri ilan olynur. 

Yukarıda yazılı mallar 25·8-936 Salı gunu saat .ıın dörtte 
peşin para ve açık arttırma ile satıl:ıcaktır. Satış bedeline istikrazı 
dahili ve yüzde beş fai7.li hazine tahvilleri d~ kabul olunur. İstek• 
lilerin yüz ie yedi buçuk pey akçeleri le vakti muayyeninden evvel 
yatırarak l\Iilli Emlak İdaresinde müteşekkil Satış Komisyonuna 

"ldrokarbon yağlarının tahvıli,, 

hakkındaki ihtira için alınmış olan 
27 Eylül 1932 tarih ve 1586 numa. 
ralı ihtira beratının ihtiva ettiğ'i hu
kuk bu kere başkasına devir veya
hud icara verilmesi teklif edilmekde 
olmakla bu hususda fazla malumat 
edinmek istiyenlerin Galata'da As· 
lan han 5 nci kat 1·4 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. ·-- -- -Sahibi ve Umumt netrlyatı idare edeıı 

yazı itleri mUdürü 
Etem izzet BENiCE 

Basıldığı yer: Matboai Ebüzzyia müracaat !arı. (F,) (492) 
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