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Söz istiyoruz: 
Çocuklar h6h'l tek başlarına sokak

iarda dolaşıyorlar. Yavrucakların kimi 
otomobil altında eziliyor, kimisi gizlice 
girdlöl denizde boöuluyor, diyor... ve 
bu facıanın artık önUne geçilmesini 
bekllyoruz. 

Ağustos 

4 
Sah 
1936 

Mektup adresi: Cağalo}I•, Şeref sokak Tolgraf adresi • l.tanbul: Açık Söz 

Güreşçilerimiz olimpiyatta galiptir! 
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Atatürk istanbulda 
Başvekil ismet inönü'de\ 
bu sabah şehrimize muva
salat etmiş bulunuyorlar 
İsmet lnönünün memleket dahi· 
linde bir tetkik seyyahati yapma

ları da ihtimal dahilindedir 

Bir "' ses: 

lngiltere 
Almanyasız 
bir şey 
yapamaz!. 

Bir Alman gazete
si bu iddiada .. 
Berlin, 3 (HususT) - Bu· 

rada çıkan Kroyç Çaytung 
gazetesi, Avrupanın umum 

siyaseti etrafında bir tahlil 
yaparken hulasa olarak di· 

yor ki:"Bu günartık Almanya 

Beş müsabakayı biz kazandık 

Çoban Mehmet, Büyük 
1

Mustafa, Mersinli Ahmet, 
,Sadık, Yaşar galip geldiler 
Çobanın ve Mustafanın hasımlarına karşı 
yapmış olduğu birkaç tuşa hakem heyeti 

her nedense itiraz etti 

1 ile lngiltere arasında ihtilaflı ı 
hiçbir mesele kalmamıştır. 

Londrada geçen nisanda I ' 
Fransız ve lngiliz Erkanıhar ; 
biyeleri arasında yapılan 
toplantılar , teknik olmak 
mahiyetinden ileri geçme

miştir. Buna siyasi bir renk 
vermek isteyen bazı Fran• 

sız iddialarına karşı lngil. 

terenin soguk davranışı da 

göz ÖPünde duruyor. lngiJ. 
tere, istikbal için daima 
serbest kalmak istiyor. Al· 
manya ise eski zamanlarda 
olduğu gibi muhasımlarının 
uzatacakları kararları art 

...B.ış'"ekU lamel 1n.)nunı.in bundan evvel ı~tanbula tayyare ile gelitlerden •evlmli bir intiba körükörüne kabul edecek 

Atatürk, evvelki akşam s:ı· •ı===~=====================ı vaziyetten çok uzaktır. Şu 

at 20 de, husu~i bir trenle ve İspanya ihtilali Avrupayı halde lngiltere kendi ana 
beraberlerinde iç işleri Bakanı k k b } d 1 siyasetinin icaplarını tedvir 
Şükrü Kaya, Londra Büyük 0r Utmaya aş a l edebilmek için Almanya ile 
Elçisi Fethi ve maiyetlerindeki beraber olmak vaziyetin· 
zevat bulunduğu halde Anka· 
radan hareket etmişler ve dün Devletler tehlı·key·ı :.....de-dir .• __ __ 
sabah Derirocede trenden in-

ıni~;~:ir ~üzergahındaki is•a•· önlemek teşebbüsü- ispanya! kadınları 
Yonlarda toplanan kalabalık 

~:~:uk~tl:: ~!;~~:~ı~n~:;!~:~ ne girişmek üzredir! Elleri'nde tüfek 
ratıa selamlamışlardır. 

Derincede halk v~ hükümet lhtil61ciler Madrite 20 kilometre yaklaştılar, 
erkanı tarafından karşılanan Endülüsten de bir ihtll61ci kuvveti yola çıktı çantalarında 
Atatürk bir müddet istirahat. 
tan sonra, akşama doğru Hey-
beli vapuruna binmişler ve saat • d o 
18 de Fbryaya ,·armışlardır. pu ra, ruı 
Başbakan bu gün 

şehrimizde 
Başbakan ismet lnönü de 

Şehrimize gelmek üzere dün 
akşam Ankaradan ayrılmışlar· 
dır. ismet lnönü bu sabah 
şehrimizde bulunacaktır. Baş· 
bakanın lstanbulda ne kadar 
kalacakları belli olmamakla 
beraber bir müddet sonra 
memleket dahilinde bir tetkik 
seyyalıati yapmalarının muh
!emel ~ulunduğu da işitilmek. 
tedir. · · 
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Sıcaklar 
Arasında 

Birde zelzele 
Rasathane üç 

~elzeJe olduğunu , 
haber veriyor 

lapanyanın her tarafı-ı.ı kaplayan lhtili.lden bir köte manzarası 

f ispanyada dahili muha· \ ıhtiyaç hissetmektedirler. 
rebelerin uzayıp gitlmesi bey· Pariste çıkan •Tan. ga. 
ne/milel bakımdan giltikçe zetesi diyor ki: • ispanyanın 
tehlikeli bir vaziyet olmakta· kanlı bir Avrupa muhasama• 
dtr. Bir taraftan Madrit Hü· sına bir kere daha vesile ve 
kümeli, diğer taraftan ihti/ôl· ftrsat teşkil etmemesi için son 
ciler, davalarında muvaffak derece müteyekkız olmalıyız .• 
olmak için şu veya bu ecnebi londrada vaziyet şu şekil· 
devletin maddi müzaharetine Devamı 2 ncİ sahifede -

Olimpiyat müsabakalarında dahi jJ mi//eltn sporcuları ve yuz hi•e yak111 seyirci fcarıısında 
şerefli neticeler alan Beynelmilel Türk güreşçileri; Çoban Mehmet ve S.1yiik Muıtaf~ 

Söz muhabirinden telefonla)- U 0 a • mag U UZ Berlin, 3(0limpiyattaki Açık r F tb ld 4 o " I "h 
Evvelki gece yapılan göreş 

müsabakalarında güreşçileri· ·T u·· r k M · ı ı A t k 
miz maalesef rakiplerine yenil- ~ 1 a 1 m 1 
~~e~.e~~r~:~~~ga~=ş~~d~I~~~~ N o r vece ye n i 1 d •. 
Yaşar 13 dakıkada bır_Macara 
tuşla niağlüp oldular. 

Sadıkla Ankaralı Hüseyin 
de müsabakaları sayı hesabile 
kaybettiler. 

Fakat bugün (dün) yapılan 

güreşlerde Çoban Mehmet, 
büyük Mustafa ve Mersinli 
Ahmet yüzümüzü ak ettiler. 
Kuvvetli rakip!erini yendiler. 

61 kiloda Ankaralı Ahmet 
Japon Pombayı sayı heııabile 
ycomiştir. 

ikinci güreşde, 79 kiloda 
Mersinli Ahmet te çok tehlikeli 
ve maruf rakibi olan Alman 
Şütleri sayı hesabile yenmiştir. ,._ 

··~ 

87 kiloda Büyük Mustafa pek 
mükemmel bir güreş yaparak 
yüzümüzü güldürdü ve dünkü 
ınağlubiyelin acısını çıkardı. 

Büyük Mustafa, iki üç kere 
Devamı 7 nci sayfada 
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Kısaca 
Yanıyoruz 1 

Sıcaklar, biz günahkl.r1arı ce· 

henneme mi ahşhrıyor aceba t 
Yanıyoruz. Bir yudum ıu, bir yu .. 

dum, bir damla ıoğuk ıu 1 Fakat 

yok. Bir yu~um soij:uk su bula· 
mıyoruz. Kapısının'" etiğinde ala

franga buz dolapları tethir eden 

MllU takımımız lstanbulda son maçını yaptıit Yugoılavralı Borçk•.t 
takımına kartı oynamak Uzere aahada .• 

Berlin, 3 (Olimpiyaddaki Açık Söz Muhabirinden 
Türk Milli futbol takımı bugün (dün) Norveç milli 
mıyle karşılaştı ve (4. O) mağlüp oldJ. 

telefonla)
futbol takı. 
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Vatandaş sölyiiyor : 
-

Bu ihtik,ardan bıktık 
usandık artık! -- - -~. 

Çürük çorap, çürük kumaş yapan 
fabrikaların kapısı kapanmahdır ! 

bir ıucu ve şerbetçi dilkklnın• Cumhuriyet Türkiyesi eko· ğine revnak veren en ağır ipekli 
kumaşları dokumakta ihtisas 
sahibi olduk. 

ko,uyoruz, baygınhk nöbetleri nomik bakımdan endüstri ha· 
Dün gece Kandilli Rasat. 

~anesi, ayni merkelden gelen 
Uç zelzele kaydetmiştir. Biri 
2 Ağustos saat 20, dakika 21, 
'aniye 58. ikincisi 3 Ağustos 
1

0
aat 10, dakika 41 saniye 48. 

içinde : yatına arlık iyiden iyiye gir-
r"""'""""" PEK YAKINDA: """""'"""'""""""""""'""""""\ - . - Bir ayran, diye inliyoruz. mişlir. Beş senelik ikinci en· 
• il Si/ôhlı ve pudralı bir lspang<. Fakat gırtlağınıza aonula.n oulu düstri planı da tatbik sahasın· 

Ancak şunu söyliyelim ki 
husust ellerde bulunan bazı 

·fabrikaların çorap ve kumaş 
gibi mamulatı üzerinde durmak 
lazımdır. 

Çlincü~ü saat 6 dakika 3 
•aniye 40 da olmuştur. 

Üçüncü zelzele oldukça şid· 
fctıi idi. Zelzele merkezinin 
stanbula mesafesi 380 kilo
llıctre idi. 
Uşak, 3 ( A.A ) - Bugün 

~aat 12,40 da garpden birincisi 
l1ddetli, ikincisi hafif iki zel
tele oldu, Şe.hirde kazı yoktur. 

1

1. Açık Söz,, san'at kıymeti yüksek bir~-= kadını ceph•ye gidiyor . m.dde de ne ayran ceşni,ı, nede da cömert neticeler veriyor. 

1 

soguk bir hararet 11. lkiıl do yok Buna y alnıı sevinmekle kal mı· " d b~ t f 'k b ı ı - [Yazısını IQtfen Sinci b 1 k ı · e e 1 romanı e rı aya aş ıyor ~ 1 un arın. • roruı, ya ın ve uzak istikbali ı ~ ! , oayfamızda okuyunuz) Batk• bir •ucu d1!kklnından düşünerek, muhtemel siyasi, 

·i Sen Benı·m Babam Deg"' ı'lsı'n' 11 r " ıoguk ıu istiyorsunuz. Sixe ha· iktisadi ve askeri harplere kar-

=:.

• •• ~. ' • _=-debi . Roman - 1 : .~.5-_ I' 1 Açık Söz' Ün 11 . mam ıuyunun biraz •ojiumuf""" şı kuvvetli olduğumuzu şimdi· , Sürpriz kuponu •eriyor. den anlamış oluyoruz. Daha 
ilu l<uponu kesip saklayın!L • Yanıyoruz! .. ı\llah içln bb yu- dün memleket buğdayını koya· 

- y s t D . . No. 107 1 dum, bir damla aoruk su 1.. ' cak çuvalı bile Avrupadan ge· 

I~ . azan : ua ervu; İj l. _J.I Hatice Hatip 1
1 tirirken buuün kadın güzelli-IH""" .... u ....... """•uuıuu+Ht11111•u•HllllU1tuuuınııuu111•mıuı11u•n•Hıııu•111•••••11ıuuııuuııu111111••11•ıt111•u~ ~ O 

N.tekim bir okuyucumuz, 
haylı canı yanmış olacak ki bi· 
ze gönderdiği bir mek tupda 
acı acı dert döküyor. Bu vatan• 
daş diyor ki : 

"- Bugün lstanbul piyasa• 
( Devamı 2 nci say fada ) 
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Milletler Cemiyetinin lslahı 

1 
1 

1 
' 

dünya devletlerinin mütecavize 
karşı birlikte harp yapmaları 
lazımdır. 

Böyle bir vazifenin daha 
ifası daima nazariyatta kalma
ya ve hiçbir zaman tatbikat sa
hasına intikal elmemeğe mah• 
kümdur. Çünkü her devlet 
Dünyanın neresinde olursa 
olsun, harbe girmeğe razı de
ğildir. Razı olsa da hazır de
ğildir. Hazır olsa da böyle bir 
harbin muvaffakiyetle yapıl

masında büyük zorluklar var
dır. Mesela Japonya, ltalya 
veya Almanya gibi ticavüzü 
göze alan bir devlet, zecri 
tedbirlerf tatbik edecek dev-

-AÇIK SÖZ-

Siyas~ ·_, Düny_asınden Haberler . 
. · ·'' .. '; "*" , ' ~· ' . . > '•(·~1'. . . : '·'.·· . 
"· . . ·'· , '.::i<-1''. .· '. RadJO Telefon . T.elgraf : '·. :_.·: 

'• _.• ".t. • : ,• • c."t .. ' '.. • , •-:'° • •' • '• ~. • •' "-

Sayı: 107 Hergerde 5 kuruş Telefon No: 20827 Telgraf adresi: lstanbul Açık Söz 

ispanya ihtilali Avrupayı korkutmaya başladı 

4 Ağustos 

1 \ u Son Dakika 
Ankara - memleket ve dünva 

Köy sanayiinde teşkilat 

Eltezgahı mamulatı ucuza 
getirilecek jDevletler tehlikeyi önlemek teşeb-

' büsüne girişmek üzeredir! 
1 

Ankara, 3 (Telefonla) - Denizli ve Kastamonide köy sana· 
ı iini teşkilatlandırmak için iktisat vekaleti tetkiklerine devam 
ediyor, Vekalet el sanayii erbabını mıntakavi kooperatiflere 
·apt.ederek satışları bir elden idare etmek mamullerin gerek boya 
ve gerekse terbiyesi bilahare kendilerine devredilecek bir fab• 
ıikada yapmak bususla•ını düşünüyor. Bu suretle eltezgab!arının 
mamulatı ıslah ve ucuza mal edilecektir, 

İhtilalciler Madrite 20 kilometre yaklaştılar, 
Endülüsten de bir ihtilalci kuvveti yola çıktı 
f I inci sayfadan deuam} 

de mütalaa edilmektedir: 

Partisi Sekreterliği parti na• 
mına aşağıdaki tebliği neşret

miştir: 

• • • 
Sahipsiz kaçak eşya 

Kontenjan dışı memlekete girecek 

'• 
hi 
d 

l 

li 

h" 
d 
k 

ltalya - Habeş harbinden 
sonra Milletler Cemiyeti mü
essesesinin ıslahı günün me
selesi halini aldı. Bu harpten 
evvel de Milletler Cemiyeti 
hakkında hayal besliyenler 
belki de akalliyetle idi. Cenev
re müessesesine karşı itimat 
Mançuryanın Japonya tarafın
dan işgali üzerine sacsılmıştı. 

F akal 1931 senesinde cemiye
tin bu acıine karşı müsama
halı davranmıya temayül 
edenler, nihayet japonyanın 
Avrupadan çok uzak bir mem
le~et olduğunu, bu devlet 
hakkında zecri lcbirlerin mü· 
essir suretle tatbikı, ancak 
Amerika ve Rusyanın da i~ti
rakine bağlı bulunduğunu, hal
buki o zaman ne Amerikanın, 
ne de Rusyanın Milletler Ce
miyetine aza bile olmadıkla
rını düşünmekte teselli bulu
yorlardı. N•hayet böyle ma
zur gösterici şartlerı ihtiva 
elmiyen bir ltalya • Habeş 
davası meydana çıktı. Millet
ler Cemiyetinin ltalya • Habeş 
meselesinde gösterdiğ'i aciz, 
Japonya • Çin ihtilafındaki 
me!kenetinden daha elimdir. 
Birinci meselede hiç ol
mazsa kollurını bağlayarak 

uzaktan seyirci kaldı. lkinci
sınde davrandı. Fakat müte
caviz önünde, aciz olduğunu 
alenen itiraf etmek mecburi. 
yelinde kaldı. 

!etlerden gözüne kestireceği 

bir veya bir kaçının üzerine 1 

ansızın taarruz eder ve bu 1 
devleti korumak Milletler Ce-

• ispanyadaki dahili muha• 
rebeler, beynelmilel bir muha· 
samaga gol açabilir mi ? Bu
gün londrada bülü11 zihinleri 
meşgul eden mesele budur. 

İspanyol Fasına inen /tal-

şısında, ı siyasi mahafilin, dü- ı 
şüncesi, Paris kabinesinin ko
yacagı bu kaydin müzakereleri 
çabık surette neticelendirmeğ'i 1 

istihdaf elliği merkezindedir. 
Bu sebeplen delayı lngiliz ce
vabının gecıkmiyecegi sanıl
maktadır. 

Komünist partisi ispanyada
ki ihtilal münasebetile partinin 
görüşlerini efkarı umumiyeye 
anlatmağı faydalı görmüştür. 

Nizamı bozanlara karşı mü
cadele etmekte olan lspanyol 
milleti, kaliyen Proletarya dik- 1 

tatörlüğünü tesisi istihdaf et
memekte, bilakis yalnız mül· 
kiyet hakkına hürmet eden 
Cumhuriyet nizamını müdafaa 
eylemektedir. Bu milli salah 
işinde yalnız memleketin ça
lışan sınıfları ile Cumhuriyet
çi, sosyalist ve komünist teş
kila llar değil, fakat aynı za
manda mesela katoliklerden 
mürekkep Bask mıntaka vi par
tisi gibi bazı muhafazakar 
partiler de işbirliği yapmışlar

dır. Bu vaziyet, Frankonun 
ispanya için "Komünist tehli
kesi,, mevcut olduğu hakkın
daki beyanatını kal'! surette 
cerhetmekte ve ispanyada ni
zam isteyen herkesin vazifesi
nin, cumhuriyet nizamını mü
dafaa edenlerle iş birliği et
mek [olduğunu tebarüz ettir
mektedir." 

Ankara 3 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar vekaleti sa· 
hipsiz ve kaçak eşyanın kontenjan dışı olarak memlekete so• 
kulmasına karar vermiştir. 

• • • 
Mektep kitapları vaktinde yetişecel< 

Ankara, 3 (Telefonla) - Maarif Vekaleti mektep kitapları• 
nin vaktinde yetışmesi için icap erlen tedbirleri aldı. Devlet 
-lbaası gece ve gündüz bu kit,lpları basmak için uğraşacaktır. 

o 
h' 

Bu aczin elli kii!ur devlet 
tarafından resmen itirafına 

sahne olan asamble geçen 
iç timaında Mılletler cemi
yetinin islahına da resmen ka
rar verilmiştir. Bütün aza dev
letler, yapılacak olan islahatın 
mahiyeti hakkındaki tasavvur· 
!arını bu ayın on beşine kadar 
Milletler cemiyeti umu'lli kil· 
tipliğine bildirecekler ve bu 
mesele gelecek Eylülde top
lanacak olan uml!mi hey'et 
içtimaında görüşülecektir. Bi
naenaleyh şimdi bütün dev
letler, harıl harıl Milletler ce
miyetinin islahı hakkında pro
jeler hazırlamaktadırlar. 

Avrupa gazetelerine akseden 
haberlerden anlaşılan şudur ki 
Cenevre müesses~sinin islahı et
rafındaki fikirler çok muiıteliftir. 
Cemiyetin yegane i~'ah çare
sini, cemiyetin fesh 'e ilgasında 
görenlerden tutunuz da cemı
yeli, milletler arası müna
sebetlerinde askeri kuv-

miyeti için ayrı ve belki de 
karşılaştığı meseleden daha mü-
1.im bir mesele halini alır. 

Askeri zafer mutlaka kala. 
balık tarafta değil, hedeflerini 
iyi tayin eden, ne yapacağını 

bilen daima kumanda altında 
bulunan taraftadır. Böyle bir 
orduya karşı dünya orduları. 

na kumanda edecek Genaralin 
elinden hiçbir şey gelmez. 

O halde ne yapmalı? Müte
vassıt denebilecei< bir zümre, 
milletler cemiyeti teşkilatının 

bugünkü milletler arası hayalı
nın realitelerine dayanmasını 

istiyorlar. Bunlara göre, her 
devlet, bu vaziyette harbe gir
miye razı olmıyabilir. Fakat 
her devletin harbe girmeğe 
hazır olduğu vaziyetler vardır. 
O halde milletler cemiyeti mi· 
sakı her devlete siyanen aynı 
vazife ve mes'uliyeti verm~ 
melidir. Her devlet ıizerine na• 
sıl bir vazife alacağını evvel
ce tayin etmeli ve vazifeler 
ona göre taksim edilmelidir. 
Mesela orta a vrupa sulhunun 
muhafazası uğrunda filan ve 
filan devletler harbe kadar 
gidecekler, filan ve filan dev
letler mütecavize karşı iktisadi 
abloka tatbik edecekler. Filan 
devletler istikraz yapmıyacak, 
filan devlet silah satmıyacak, 
filan devletlerde siyasi müna
sebetleri kesecekler. Şarki av
rupa sulhu için başka, uzak 
şark sulhu için, başka bir kom 
binezon yapılarak ilk nazarda 
dünya barışının korunmasın· 
dan ziyade esasen ayni şeyden 
ibaret olan mınlaka barışının 

muhafuası istihdaf edilmeli-
vetle mücehhez bir asayiş dir. Dünyanın her mıntakasın· 
ve zabıta teşkilatı yapmak da sıılh muhafaza edilirse, 
istiyenler kadar dağnık fikir- bütün dünyada da muhafaza 
lere tesadüf edilmektedir. edilmiş olur. Bu noktai nazarın 

Alelumum Fransızlar çok pratik tarafı yok değildir. Ve 
kuvvetli bir Milletler Cemiyeti en iyi tarafıda şudurki belki, 
teşkilatına taraftardırlar. Fran- yalnız Amerika kıt'asının sulhu 
sız noktai nazarına göre Mil- ile alakadar olan ve Monroe 
!etler Cemiyeti, bir milletler kaidesine bağlı bulunan Ame-
arası askeri kuvvetle techiz rikada böyle bir Milletler 
edilmelidir. Sonra tecavüz Ön· Cemiyetine iştirak eder. Sonra 
ce tarif edilmeli ve bir devlet bugünkü Küçük Antant ve 
tecavüze geçer geçmez, oto- Balkan Antantı gibi mınlakavı 
malik şekilde hakkında zecri anlaşmalarada uygun gelir. 
tedbirler tatbik edilmelidir. Ce- Esaseıı Milletler Cemiyeti teş-
miyntin aczı zafından ileri gel· kilalının mevcut olmasına rağ-
mektedir deniliyor. men, böyle mıntakavi anlaşma-

Diger taraftan hüsnü niyetle !arın yapılmasıda bunların 
hareket edipte sukutu hayale lüzumuna delfılet etmiyor mu? 
uğrayan lskandinavya devlet- Milli hudutlar içinde asayiş ve 
!eriyle bir ztıınre lngıliz efkarı inzibatın henüz sağlam teessüs 
vardır ki bunlar, Milletler Ce- etmediği bir zamanda aynı 
miyetinin aczını yapamıyacağı- inzibatı milletler ar~ı münase· 

bellerinde kurmak kolay bir 
nı yüksek bildiği ~ir takım va- iş değildir. Fakat yukarıdaki 
xifelerle tecbiz edilmiş olmasın fikrin bugünkü milletler arası 
da görmektedirler. Mesela ce- hayatının realitelerine uyıtun 

· miyd paktına !göre, dünyanın ve üzerinde işlenebilecek bir 

! yan tayyareleri, ihtilalcile
rın lngiltereden tayyare sa
lın almıga kalkışmaları, dö,ı 

lngiliz tayyaresinin Bordadan 
bir yere gidemeyiş/eri ve buna 
benzer diğer birçok ehemmiyeti 
aşikar hadis.ter devam edip 
giderse, ateşin Avrupadaki 
harıl fıçisına sirayetinden kor· 
kulabilu . ., 

Almanlara gelince, gerçi 
Berlindeki olimpiyatlar, Al
man gazetelerinde mil/eller 
amsında hisse dokunacak ya· 
zılara meydan vermemektedir. 
Bununla beraber, Almanyanın 
ispanyadaki ihtilale gillikçe 
büyük bir alaka gösterdiği· 

ne şüşhe edilemez. Bir defa 
ihtilalci hatlarında, daha doğ· 
rusu Fas ecnebi lejiyonunda 
birçok Almanın bulunuşu da 
bu altikayı artıran amillerden 
biridir. 

Şimdiye kadar fsoanya sa· 
hillerine gönderilen Alman 
harp gemileri hakiki bir filo 
teşkil edecek halde bulunmak· 
tadırlar. Alman gazeteleri, 
Fransızların Madrit Hükume
tine harp malzemesi fJermek 
suretile yardım ettiklerini ve 
bunun beynelmilel sahada 
akislt:r bırakmamasının imka
nı olmadığını yazmaktadır/ar, 
Aynı gazeteler, eğer Fransa is
panyanın işlerine karışırsa, 

Roma Hükumetinin de m•lda- ı 

haleye hazır olduğuna dair 
ita/yarı gazetelerinde çıkarı 
haberleri tasvip ettiklerini 
gösterir serltifJha ve mütalaa
larla sütunlarına almaktu· 
dırlar. 

Dün gelen haberleri okuyu-
nuz. 

Londra, 3 (A.A.) - iyi ha
ber alan mabafilin bildirdiğine 

göre, dün sabah Fransız bü
yük elçisi, lngiliz dış işleri 
bakanlığına müracaatta bulu
narak ispanyadaki hiidiselere 
karışılmaması için bir anlaşma 
imzalanmasını talep etmiştir. 

Fransanın bu husustaki talebi 
derhal alakadar makamlara 
tevdi olunmuş ve Baldvin ile 
Eden'e vekalet eden Halifaks, 
öğleden sonra Fransız talebini 
tetkik etmişlerdir. 

Beklenen cevaplardan da 
korkuluyor 

Paris 3 ( A.A. ) - Gazeteler 
ispanya işlerinde tam bir bita
raflık muhafaza edilmesi için 
Fransa tarafından yapılmış olan 
tekl.fe lngiltere ve ltalyanın 
vereceği cevabı beklemektedir· 
ler. 
Sağ eenah gazeteleri, her ne 

bahasına olursa olsun bitaraf 
bulunulmasını tavsiye etmekte 
sol cer.ah gazeteleri ise Roma 
nın mübhem biı cevaş verme
sinden ve Sovyet Rusya, Çe
koslovakya, Be'çika ve Alman· 
ya tarafından bir vaidde bu
lunmasını istemesinden kork
maktadırlar. 

. ispanya Milletler cemiyetine 
baş vurmalı ! 

Blumun kabinesi iktidar 
mevkiine geldiği güne kadar 
baş muharrirliğinde bulunmuş 
olduğu Populaire gazetesi di
yor ki: 

ispanya, acaba Milletler ce
miyetine müracaatla buluna
cak mı? Franco'ya gönderil
miş olan ltalyan tayyareleri 
meselesi karşısında beynelmilel 
kanun ltalyan diktatörü tara
fından bire kere daha ihlal 
edilmiştir. Hem de bir Avru
palı memlekete karşı, Binaen
aleyh ispanya, kayıtsız ve 
şartsız olarak Cenevre'de bu 
meseleyi ortaya atmalıdır. Biz 
lspınya hükümetiııin bu bapta 
zerre kadar tereddüde düşe

ceğine ih:imal vermeyiz. is
panya, cihanın kolleklivitesine 
müracaatta tereddüt etmiye
cek ve Genevre'de lspanyol 
arkadaşlarımış bütün dünyayı 
kendi yanı başlarında göre· 
ceklerdir. 

Hangisine inanmalı ? 
Cebelüttarık, 3 (A.A) - is

panya hükumeti kuvvetleri ile 
lspanyol asileri, tali bir takım 
muvaffakıyetler kazanmış ol
duklarını bildirmektedirler. Fa
kat her iki tarafın vaziyetinde 
esaslı bir değişiklik olmadığı 

zannolunmak tadır. 
Asiler, Madridin şimalinde 

kain Tor relsdoneş mevkiini 
zaplelmiş oldukları ve Madride 
yirmi kilometre mesafede bu
lunduklarını iddia etmektedir
ler. 

• • • • 

Alişar hafriyatı 
Ankara, 3 (Telefonla) - Arkeoloji profesörü Fon üsten 

Aınerikadan geldi, alişar hafriyatındv çalışmak üzere Anka· 
radan hareket etti. 

• • 
Van civarında 

• 
ham petrol 

Ankara, (Telefonla) - Van gölünden sonra istihsalile o ci· 
vardaki ham petrollar üzerinde tetkikler yapacık olan iktisat 
vekiile.t.i 111ütahassısları Vana varmışlar ve tetkiklerine başlamış 
!ardır, 

• • • 
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8 inci Sovyet Kongresi 
Fevkalade kongre olarak toplanacal< ~ 

Moskova, 3 (A. A.) - Sovyetler birliğ'i Merkezi icra komi· 

Borslonda bir suikast 
Perpignan 3 ( A. A. ) - iti

mada şayan bır menbadan bil
dirildiğine göre, Barceloneda 

tesi 25 ikinciteşrinde toplanacak olan Sekizinci Sovyetler kong· CJ 
resini fevkalAde bir kongre mahiyetinde görmeğe karar ver• 
miştir. Daha evvel muhali! Sovyetler 1 ilkteşrinde toplanacak· 
!ardır. 7 inci Sovyetler konğresinin verdiği karar mucibince, 
önümüzdeki kongrede Sovyetler makarnalı prensip itibarile 
seçilmiş olarak gelmiyeceklir. Zira Sovyetler makamlarının 

önümüzdeki genel seçimi yeni şeçim sistemi üzerinden yapıla• 
caktır. 

Katalonya amele sendikası re- • • • 
isi, roveıverıe öldürülmüştür. Fransada yüksek askeri tahsil 

Cinayetin mesuliyetini kati Paris, 3 ( A. A. ) - Hükümet, iki merkezi bulunacak olan 
surette lesbit etmek mümkün 
değildir. bir " Yüksek milli müdafaa tetkikleri kollej ' ., namında hakiki 

bir kara, deniz ve hava orduları baş kumandanları mektebi ib• 
Fakat iyi malumat almakta das etmiştir. 

olan mahafil bu işi rakip sen- Yarbaydan liya generala kadar yüksek askeri erkan, bu kol• 
dikası olan iş sendikasının Iejin kurslarını takibedeceklerdir. 
yapmış olduğunu tahmin el- Yeni mektebin talebesini ekseriyet itibarile Harbiye mektebi 
mektedir. mezunları teşkil edecek ve bunlar ;milli müdafaaya aid bütün 

Bu harekete büyük bir ehem- meseleleri ve fazla olarak kendi ihtisaslarına taalük eden m<l' 
miyet verilmekte ve davet mesaili bilm<'kle mükellef olacakl•rdır. 
edeceği nıukabelei bilmisi!lerle Kolleji~ ihdasından maksad, muhtelif silah kuvvetleri ara· 
halkçılar cephesinde nifak çı- sında ahenk yücuda getirmektir. 
karmasından korkulmaktadır. ııııutıııımnuuuııııııı .ııııııı11111ıuıu11uı1111rn11111111111111111111111111ıu111111111111111111111.11111111111uıııı11111111111•1••ıt• ıııl 

Hukiımel kuvuetleri ise çeuir
me hareketi yapıyorlarmış 

Madrit, 3 (A.A.) - Somo
sierra cephesindeki hükümet 
kuvvetleri, cephanesiz kalmış 
görünen ihtilalciler tarafından 

mukavemet görmeksizin ilerle
mişlerdir. Bu kuvvetler tara
fından işgal edilmiş olan mın

takaların sevkulceyş kıymeti 

büyüktür. 
Hükümel kuvvetleri, ihtilal

cilere karşı bir çevirme hare
ketine başlamış bulunmakta
dırlar. Saint Sebastien'in 60 
kilometre uzağında bulunan 
Tolosa'da bir mvharebe baş

lamıştır. Hükümet lopçu kuv
vetleri ihtilalcileri perişan et
miştir. 

Hükümet, asi kuvvetleri 
Navarre şehrinden püskürtmek 
için büyük bir mukabil taar
ruza hazırlanmaktadır. 

ıımnun111111111111111111111ıııuuıııı1111111111111ııtıı111111111u { 

ipekçiler top
landılar 

Birkaç gün evvel, ipekli men
sucatı muayyen tiplere irca 
etmek suretile fıatlar arasın
daki tehalif ve nisbelsizlikleri 
ortadan kaldırmak üzere top
lannan ipekli mensucat sanayi 
erbabı, dün de, Ticaret oda
sında tekrar toplanmış ve muh
telif meseleler üzerinde görüş
müşlerdir. Dünkü toplantıda 
bir neticeye varmak mümkün 
olamamı~, yRkında tekrar top
lanılarak ipekli sanayiine ait 
tedbirler ittihazına karar ve-
rilmiştir. 

Rize sporcuları 

Orduda 

Harici küçüK 
Haberler 

• Yunanistanda Ahali parti· 
sinin gazetesi olan Vrodini 
son zamanlarda harekete ge• 
len işçilerin m:ıtrut zabitler 
tar afından tahrik edildiklerini 
yazmaktadır. 

• Yunan is tanda da iki gün• 

l 
deııberi havalar sıcaktır. Ev• 
velki gün hararet 35-40 ara• 
sında mütebavvildi. 

• Yunan hükümeli, tabiiyet 
farkı güzetmeksizin Yunanis• 
tanda oturanların altı ay zar• 
fında soy adı almaları hak• 
kında bir kanun hazırlamış• 
tır. 

• Çarşanba günii Atinadn 
ilan edilecek yirmi dört saat• 
!ık umum! grevin mümkun 
mertebe hissedilmeden geçm .. 
si için hükümet bütün tedbir• 
!eri olmışlır. 

k 
b 
r 

1 

herhangi bir tarafında bir harp tez olduğu da inkar edilemez. 1 

lmgiliz hükümet mahafili, 
Fransiı talebini, sempati ile 
karşılamışlardır, Filhakika, is
panyadaki dahili anlaşmazlığın 
beynelmilel sahada akisler yap
maması için elden gelen her
şeyi yapmak icap etmektedir. 
11.vrupada birbirine muhalif 
iki blokun vücut bulmasına ta
raftar almayan lngiltere, ispan
yada mücadele halinde bulu
nan ikı taraftan birisine sera
pa ti iıhar eden iki devletler 
bloku vücud bulmaması için 
de çalışmalıdır. 

Madrit, hükümeti de hükü
met kuvvetlerinin vaziyeti her 
tarafla selah bulm~tur iddia
sında bulunmakta ve Malaga 
ile Murcie'den hareket etmiş 
olan kuvvetlerin halihazırda 
Grenade'a birkaç kilometre 
mesafede olduklarını beyan et. 
mektedir. 

Hava Kurumu j 

1 

i 

Ordu, 3 ( A. A. ) - Rize 
Halkevi sporcuları iki maç 
yapmak üzere Orduya gelmiş
lerdir. Bu ziyaret münasebetile 
Halkevi üç gündenberi Atatürk 
rejimini doğuşlarile beraber iç
lerinden duyup onu }'aşatmnkta 
olan Türk ğençliğinin bir kay
nak yeri bulunmaktadır. 31·7· 
936 da yapılan maçta 4-1 Ordu 
spor Yıldıza galip gelmiş, dün 
yapılan maçta 3-3 berabc~likle 
bilmiştir. Gerek bu maçta ve 
gerek Hal!<evindeki toplantı
larda sporcu gençlerin göster
dikleri karakter çok beğeni!-

• Pravda gazetesi, Rusyad• 
istihsalatın 1935 de yedi bu· 
çuk milyara vardıi\"ını, yılhK 
planının yüzde 15 fnzlasilc ba• 
şarıldığını, 1936 yılının ilk ali• 
ayında ise bir yıl evvelki alt• 
aya nazaran yüzde 34 fazla 1 ı1' 
tahakkuk ettiğ'ini yazıyor. 

çıkacak olursa olsun, dütün Diplomat ! 
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Vatandaş ölüyor 
1 inri sayfadan devam 

sında orta kalitedeki yerli ço· bunlara yerli malıdır diye 
raplar •rasında çürük veya bo- seve seve para veriyor, fakat 
zuk olmayanını ele geçirmek çok geçmeden bin kere pişman 
pek müşkül bir iştir. Çürük de- oluyor. Buna açıkçası ihtikar 
meyelım, takat herhalde derin derler. Fakat ortada ihtikardan 
bir ihmalcilik net:cesi olarak bu daha ağır bir suç vardır ve 
çoraplar fena dokunuyor. Ço- 0 da şudur: 
rap nesicleri arasında bir in- Hükümet hususi 
sicam yoktur. 

labrikacıla

rı muhtelif suretlerle himaye 
ediyor. Bu himayeden maksat, 
onlara bol bol para kazandır
mak, birkaç kişiyi birdenbire 
milyoner yapmak değildir. Ha
kiki maksat memlekette en· 
düstri hayatının sür'atle inkişa
fıdır. Halbuki bu Baylar, ha
sis düşüncelere kapılarak Dev
letin himayesini kendi keseleri 

Desenler zevksizlik şabese· 
ridir. Diğer taraftan elhiselik 
kumaşlar ile iptkli kumaşların
da mütehassıs eller tarafından 

tetkik mevzuu olması IS.zım ve 
zaruridir. Çünkü buğün piva. 
sada bir kısım ipekli kumaşla
rın ve elbiselik kumaşların 
ftaliteleri çok aşağıdadır. Halk 

Bu ademi müdahale anlaşma
sının imzasına kadar Fransanın 
kendi battı hareketinde serbes
ti sini muhafaza etmek istediği 
hakkındaki Fransız kaydı kar-

ve kasaları için istismar edi· 
yorlar. 

Hükümet derhal harekete 
gelerek bu gibiler hakkında 

en agır cezaları tatbik etme
lidir. Bunların fabrikaları ebe
diyen kapatılmalıdır." 

Biz de bu vatandaş gibi söy
lüyoruz: Bu hasis düşünceliler 

endüstri makanizmasından u
zaklaştırılmalıdır. 

Tahir Şükrü 

Endülüsderı de yeni kuvvetler 
harekele geçmişler 

Seville, 3 (A. A.) General 
Linno, Madrid radyosunun ha
berlerini tekzibetmektedir. Ge
neral, Ayamonte ve San-Lucar-

[de-Barramedo'un kıyamcıların 
ellerinde olduğunu beyan ve 
Madrid,e taarruz etmek üzere 
Endülüs'ten yeni kuvvetlerin 
hareket etmiş olduğunu ilave 
etmektedir. 

lhlilalcılarrn iki cephane 
treni luluşluruldu 

Madrid, 3 ( A.A) - Hükü
met tayyarel~ri Valladbid. 
Ariza hattı üzerinde iki treni 
bombardıman etmiştir. iki 
tren, raydan çıkmıf ve taşı· 
makta oldukları mühimmat 
tutuşup yanmıştır. 

Paris, 3 (A.A) - Komünist 

Kaza ve Nahiye şube 
lerl eğlenceler tertip 

ediyorlar 
Türk Hava Kurumu kaza 

ve nahiye şubeleri mevsim do· 
layısile Kurum menfaatine (bir
çok eğlenceler yapmıya karar 
vermişlerdir. 

Bununla beraber Kadıköy 
kaza şubesi tarafından Kadı. 

köyünden Marmara inci gazi
nosunda dört Ağustostan iti
baren ve haftada iki defa ol
mak üzere muhtelif eğlenceler 
tertip edilecektir. Kızıltoprak 
şubesi 8 Ağustosta Kalamışta 
aile gazinosunda Erenköy şu
besi 5 Eylülde Suadiye plajın
da Kumkapı şubesi de 8 Ağus
tosta Kumkapıda Altıok genç
ler gurubu müsamere salonun 
da sabaha l..adar süren bir 
eğlence tertip etmiştir. 

miştir. 

Eflanl'de Cumhuriyet 
bahçesi 

Eflani, 3 (A. A.) - Nahiye 
merkezinde dün Atatürk hey• 
kelile Cumhuriyet bahçesinin 
açılma töreni yapılmıs ve bu 
vesile ile Boğazlar mukavele
sinin ehemmiyeti köylü ve halka 
bir kere daha anlatılmıştır. 
Bütün köylü gece Nabiye mer 
kezinde sevinçle bayram yap. 
mıştır. 

• Fransa • Cenubi Amerika 
servısını yapan üç motörl~ 
tayyareden hiç bir haber yok
tur. 

--~·-
Yolsuzluk tahkiaatı 
Otomobil ve otobüslerin se

nelik muayeneleri yaparkeP 
işten el çektirilen belediye 
mühendislerinden Rafet iJe 
Fethi hakkındaki tahkikat• 
devam olunuyor. Bu araM 
muayenesi evvelce bu zat ta• 
rafından yapılmış olan otobüs' 
ve otomobil sahip ve şof6r• 
!erinin de bu hususta malıl' 
matlarına müracaat edilmekW 
tedir. Tahkikat on güne k8' 
dar bitirilecektir. 



,.4 A§usto• 

Peki •. sonra! •• 
Politika ıçinde bulunmayıp ta fikir aleminde ve kütüpha

'•lerinin sakin köşelerinde dünyayı tetkik ile meşgul olan 
hir takım insanlar vurdır. Bunlar her meseleyi hissi tarafın· 
dan değil ilmi cephesinden görür öyle hüküm verirler. 

Büj16k Harpten sonra kestirme ka.rarlar veren yüksek 
ktlibra diplomatlar çıkmadı. Rejimler kuran üç dört 
d•Ylet adamından başka frenklerin komme politique dedikleri 
~•ela eski Taleyran, Bismark, Kavur gibi adamlar yetişmiyor. 
lcr Yetişiyor mu? 
• ilmin kendini göstereceği sahalar o kadar daraldı ki alim
A.liııılerin ölçü.ünü bulamıyoruz. 

Yalnız arasıra seslerini duyurmıya çalışan bazı filezoflar 
;• tari!ışinaslar var. Bunlar Avrupanın bugünkü perişan ha• 
ini kendi zaviyelerinden tetkik etmişler, diyorlar ki: 
. - "Bugünkü Avrupanın istikbali yoktur. Bu kadar dar 

h~r arz parçası üstünde bu kadar kuvvetli ve bu kadar aykırı 
~"•üncede devletlerin bağdaşması imkansızdır. Ergeç, ne kada~ 
•çılsa mutlak ve mutlak bir kıyamet kopacaktır: Buna manı 

olacak ne Milletler Cemiyetidir, ne de harptenberi ikiyüz 
~ . 

AÇIK SOZ-

1 
Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 

Sahibi ı Etem lızet BENiCE 

Belediye 

Açıkta 
Denize 
Girenler 

-

Tehlikeli yerlere 
işaretler konacak 

Şiddetli sıcakların tesirile 
denize rağbet her gün biraz 
daha çoğalmaktadır. Yeşilköy
den Pendiğe ve Boğazın niha
yetine kadar sahillerdeki bü-

s.,.., 107 Her yerde S kuruş Telefon No: 20527 - Telgnl 1.dreıi: L.tanb.ıl Açık Silı 

Maarif: 

K .. .. oy 
Oğretmenleri 
Kursları 

1Köy muallimı ade-
1 

di artırllacak 

ılıneı:n kaçıncısı kurulan konferanslardır. 
Avrupayı kurtaracak tek çare vardır: 
- De,,.Jetler ittihadı kurmak l 

: yük lağım ağızları küçük 
anaforlar ve akıntı olan yer
lerde denize girenler ekse
riya boğulmaktadırlar. Belediye 
Bu ciheti ehemmiyetle göz 
önünde tutarak bütün şubelere 
mühim bir tamim göndermiştir. 

Komisyonun dünkü toplantısında "'urahhastar 

Köy mua!limlerı için Eskişe
hirde yeniden kurs açılması 
kare.rlaştırılnııştır. Muallimler 
burada okuyup birer diploma 
alacaklardır. Maarif Vekaleti 
köy muallimi adedini çoğalt· 
mak için de tetkikler yap· 
maktadır. Eskişehirde olduğu 
gibi diğer bazı vilayetlerde de 1 
köy muallimi yetiştirmek üze-

1 
re kurslar açılması düşünül

mektedir. Bu cihet tahakkuk , 
ederse yaşları müsait olan 
orta mektep mezunları bu 
kurslara alınacak ve köy mu
allimi yetiştirilecektir. 

Yani Birleşik Amerika Cüı:nhuriyeti gibi Avrupada kaç 
de•Jet varsa hepai dahili nizam ye ke.nunlarında müstakil 

1 kalarak hnici ve umumi politikalarını birleştirmek ve bir 
haıfa idare edilmek. 

Diplomatların çenesi dertlere deva olmuyor. Alimlerin 
~••fi yerini bulmuyor. fş galiba yine kumandanların kılıcına 

1 Y•n&cak. Fakat ıonra 1 •• 

1 
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POLiS 

Boğulanlar, bayılanlar çoğalıyor 

• 
iki günde altı kişi 
denizde boğuldu 

Suıtanahmette bir evden kıymetli 
~Şvaıar çalındı, hırsız kaçtı. iki ka
dında çorap çal~rken yakalandı 

BOGULANLAR - Havala- 1 
l'ın pek sıcak geçmesi dolayısile 
~günlerde plajlara ve açık de
nıze rağbet çoğalmaktadır. Bu 
atada da birçok kazalar olmuş
tur. Bir iki gün içerisinde 
bır baygınlık olmak üzere yedi 
~oA:ulma vak'ası kaydedilmiş· 
tir : 

. 1 - Fatihte Altay maha!le
tınde oturan Lütfı'nin oğlu 
Eflatun sıcağın ıesirile Bahçe
lcapıdan geçerken bayılmış, 
hastahaneye kaldınlmıştır. 

yüzme bilmedikleri için boğul
muşlardır. 

5 - Tarlabaşında oturan 
Niko Kilyosta denize girmiş 
v~ boğularak ölmüştür. 

6 - Fatihte kahvocilik eden 
20 yaşlarında Mehmet Florya
da açık denizde yüzerken bo
ğulmuştur. 

7 - Ortaköyde Cemalpaşa 
caddeşinde cami sahilinde de
nize giren ve hüviyeti malum 
olmıyan birisi denizde boğul
muş, sahilde elbiseleri btıluna
rak tahkikata başlanmıştır. 

YARALANDI - Küçükpa· 
zarda Kantarcılarda Musanın 

2 - Fatihte eski imaret ca
tııii içinde oturan müezzin Te
llıelin oğlu 8 yaşındaki Atıf y fırınında çalışan hamurkar 
enikapıda Kum iskelesinde 

d . Ahmet sol elini makineye kap-
'- enıze girmiş boğulma tehli-
~eıı g ·· t d.,. . d b g tırmak suretile yaralanmıştır. . os er ı 6 ın en ay ın 
bı h Tedavi için hastahaneye kal-

r alde hastahaneye götü· dırılmıştır. 
tiılürken ölmüştür. HIRSIZLIK - Sultanahmet-

3 - Üsküdarda Sultantepe • te Kemer altında 3 numaralı 
6e oturan 11 yaşında Mehmet 
.'küdarda Paşa limanında de

bıze girmiş baygın bir halde 
denizden çıkarılarak hastaha
~eye kaldırılmıştır. 

4 - Küçükçekmecede dere 
ag.zında denize giren Bozkırlı 
~ y~şlarında Süleyman ile 
16 yaşında Halil lbrahim 

evde oturan mürettip Ahmedin 
evine hırsız girerek kıymetli 
eşyalar çalmıştır. Polis araştır
maya başlamıştır. 

KADIN HIRSIZLAR - Be-
yoğlunda büyük mağazalardan 
birinde çorap hırsızlığı yapan 
Refia ve Zehra adında iki kız 
kardeş yakalanmıştır. 

l D . 
emır 

Adliye 
,ı 

çalan-
Liman: 

Yolcu salonu 
Bir hırsız 
Vlahkem;~in ilk cel-
1eainde mahkOm oldu ! 

Sultanahmet sulh ikinci ceza 
hakimi dün Hasan Hüsnü adlı 
bir genci bir ay hapse mah
küın etmiştir. Muhakeme ve 
kararı aynı celsede yapılan bu 
davanın mevzuu şudur: Hasan 
liüsnü Aksarayda Levinin ye-
bi yeptırdığı evin önündeki 
:emirlerden birisini çalmış, 
h açarken polis cürmü meşhut 
alınde yakalamıştır. 
ESRARKEŞLER - Galatada 

Alinin kahvesinde esrarlı cı
hra içerken yakalanan Pet
toya esrar satmaktan suçlu Ra,. 

1 1lıle satışa tavassat etmekten 
~~Çlu Andonun muhakemelerine 
k ~n. dokuzuncu ihtisas mah
eınesinde başlanmıştır. 

~omanyadakl tribün 
kazası 

k Romanyada Kotreçeni tribün 
aıası hakkında devam eden 
~Uhakeme neticesinde Mahke
>.: heyeti on gün süren mü
V kcrelerden sonra kararını 
ttıniştir. Bu karara göre, bir 'I ~İihendis bir buçuk seneye, 
~er iki kişiyi birer buçuk 

• • 
pro1esı 

Rıhtımların tamirine 
devam olunacaktır 
Liman umum müdürlüğünce 

yeni Ga!ata yolcu salonu pro
jesinin müsveddesi hazırlanmış, 
vilayet, polis ve gümrüğe gön
derilmiştir. 

Bu üç daireden alınacak 

noktai nazarlarla beraber, pro

je, tetkik ve tasdik edilmek üzere 
Vekalete gönderilecektir. 

Rıhtımların tamiri işile de 
meşgul olunmaktadır. Dün de 
rıhtımı sağlamlamak ve kayma
sınn mani olmak üzere rıhtım 
önüne dökülecek l liOOO met
re mikabı taşa ait bir muka
vele imza edilmiştir-

Şimdilik Galata rıhtımının 
tamirine devam edilmektedir. 
Bu tamiratın ancak kışa kadar 
biteceği tahmin olunmatadır. 
Şu hale göre, lstanbul tarafı
nın tamiri ğelecek seneye 
kalacakır. 

seneye. iki mimarı birer sene
ye, bir diğerini sekiz aya mah
kum etmiştir. Dig-er suçlulardan 
birçoğuda para cezasına çar
pılmışlardır. 

Bu tamimde açıkta denize 
girmek yasak olmasına rağmen 
sık sık kontrole imkan bulun
madığından her tehlikeli yer
lere birer işaret konması ve 
bu suretle akıntılar, anaforlar, 
lağamlar tespit edilerek kaza
ların ününe geçilmesi için ma
halinıle esaslı tetkikat yapılması 
kaymakamlıklara bildirilmekte
dir. Bu iş en kısa zamanda ik
mal edilecektir. 

Belediyede 
Değişiklikler 

Bundan bir müddet evvel 
belediye memurları araıında 
bazı değişiklikler yapılacağını 

haber vermiştik. Derhal tek
zibe uğrayan bu haberimiz ta
hakkuk etmiştir. 

Muvazene müdürü Cemal 
Şile kaymakamlığına, levazım 

müdürü Mahmut Ünye kayma
kamlığına ve bu zatın yerine 
eski köprüler müdürü Cabirin 
getirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Belediye reis muavini Nuri
nin de mezuniyeti bitmiş ve 
üç ay daha temdit edilmiştirr. 
Esasen altı ay sonra muma
ileyhin 30 senelik tekaütlük 
müddeti dolmaktadır. Bu mü. 
nasebetle sıhhi sebeplerden 
dolayı lekaütlüğünü istiyeceği 
söylenmektedir. 

Bir taraftan da belediyenin 
yalnız bir muavinle idare edi
leceği söylenmektedir. Bu ci
het tahakkuk etmezse ikinci 
muavin!i~ memurin müdürü 
Samih getirilecektir. 

Sebze hAll 
Sebze hali için yüz bin !ira

iık tahsisat ayrılmıştı. Bu pa
ranın 25 bin !irasile hi'ılde bazı 
tadilat yapılacak ·ıe 80 bin li
ra ile de kavun, karpuz mevsi
mi geçtikten sonra yeni ve bü
yük bir paviyon inşa edilecek
tir. Sonbaharda başlanacak O· 
lan bu inşaat bittik ten sonra 
ra halen hal dışında satış ya
pılmakta olan bazı maddeler
de hiıle sokulacaktır. 

.Klaksiyon 
Belediye otomobillerin klak

siyon çalmalarını yasak etmiş
ti. Dairıı! ercümence verilen 
bir kararla itfaiye otmobilleri. 
nin yalnız yangına giderlerken 
klaksiyon çalmalarına müsaade 
edilmiştir. Keyfiyet alakadar
lara bildirilmiştir. 

Boğazlar komisyonu 
dün toplandı 

On iki sene kadar evvel ku
rulmuş olan Boğazlar komis-
yanu, son Montrö konferansı· 
nın mes'ut neticesile tarihe ka
rışmış oldu. Bu sebeple artık 

mevcudiyetine sebep ve hik
met kalmıyan komisyonun tas
fiyesine karar verildiği ve re
is bulunan Amiral Mehmet A
linin de istifa ettiği malumdur. 
Münfesih komisyon dün sabah, 
komisyonun Tophanedeki köş
künde hususi bir toplantı yapmış. 
toplantıye.,müstafa reis amiral 
Mehmet Ali rahatsız olduğun

dan, Bulgar mümessili, baş 

konsolosu Dr. Slivenski veka
leten başkanlık etmişti. 

1 

yardımda bulunmuş olan me
murl:mn taltiflerini hükümetle· 
rine yazmıya karar vermiş
lerdir. 

Dünkü içtimada Montrö mü
zakerelerine iştirak etmemiş 

olan ltalya hükümetinin mü
messili, başkonsolos Armao 
da bulunduğu halde hasbehal
ler yapılmış, burada faaliyette 
bulur.dukları 12 seneye yakın 
zaman zarfında Türk hüküme· 
tinden gördükleri müzaheret 
ve mihmannevazlığa teşekkür 

etmeyi ve hükumetler murah. 
haslarına bu müddet zarfında 

Bu toplantılar, murahhasların 
kendi hükümet!erine bildire
cekleri mail meselelerle ala
kadardır. 

Yirmi, yirmi beş güne kadar, 
komisyon son bir toplantı ya
pacak, ondaiı sonra da tasfiye
sine başlanacaktır. 

Tasfiyeden sonra, komisyon 
evrakının Milletler Cemiyetine 
devredileceği ve orada hıfzedi
leceği söylenmekte ise de, ala
kadarlar, bunun bir mecburi
yet olmadığını da ilave etmek
tedirler. 

Murahhaslardan vazifelerinin 
sona ermesile memleketimizden 
ayrılacak olanlar bu ayrılıktan 
dolayı teessürlerini, bilaistisna 
bütün mümessiller de burada. 
bulundukları uzun seneler zar
fında geçen dostça hayat ve 
mesai iştirakinden ve gördük
leri müzaheret, nezaket ve mi
sal r,>erverlikten memnuniyet
lerini beyan etmektedirler. 

Edirnede müze Maliy~ 
açılıyor Teşkilatı 

Yeniçerilik devrine 
ait eşya gösterilecek 

Kültür Bakanlığı Edirnede 
bir müze açmayı esas itibarile 
kabul etmiş ve hazırlıklara 
başlamıştır. Bu müzede daha 
ziyade lslam ve Türk kültürü
nü ilgilendiren eserler buluna
caktır. 

Müzenin etnografya kısmı 
ıçın tetkikat yapmak üzere 
Edirne Evkaf Müdürü Esat 
lstanbula gelmiş ve Topkapı 1 

sarayı Direk törile diğer müze 
memurlarına müracaat ederek 
kurulacak müze hakkında 

fikirlerini sormuştur. Bu müze
de Yeniçerilik devrine ait 
kazanlar, tarikat eşyaları, eski 
sofra takımlarından bakır sini
ler ve yemek kapları buluna
caktır. lstanbul müzelerinde 
bulunan mükerrer eşyadan 
bazılarıda bu müzeye verile· 
cektir. 

Dün büyUk bir top
lantı yapıldı 

Yeni Maliye teşkilat kadro
sunun tatbiki etrafında çalış
malara devam olunuyor. Dün 
de Maliyede yeni defterdarııı 

riyasetinde büyük bir toplan
tı yapılmış ve yeni teşki!it 

kadrosu etrafında esaslı mü
zakerelerde bulunulmuştur. Ma
liye vekaleti müsteşarı da bu 
hususla meşgul olmaktadır. 

Sıhhat memurları 
Azil ve tayınlari Sıhhiye Ve

kaletine ait olan belediye sıh
hat memurinin mezuniyetleri 
S•hhıye Vekaletinin müsaade· 
siyle ve bir rapora müsteni
den ancak bir hafta olacak
tır. Bunun haricinde mazereti 
meşruaya binaen belediye ri
yasetinden alınacak izinlerde 
üç günü geçmiyecektir. 

Fikirleri eleyen bir 
büro lazım 

Açık konuşmak ve kritiğe 
alışmak, muhakkak, bir fazilet, 
fakat çok defalar ileri safta 
gelen bir vazifedir. 
Zamanını değerlendirmek is

teyen için, bir tek mevzuu bi
le tam kavramanın güçleştigi 

bu büyük medeniyet devrinde, 
doğru kadar yanlışın da yapı
labileceğini kabul etmek, gözü 
açık çalışmak ve muvaffak ol
mak için biricik olan hareket 
tarzıdır. Burnunun doğrusuna 

çıkmaz peşinde, durmadan bil
gisizce emek ve zaman harca
makta olan biri, kendine veri
lecek iyi öğütler için, eğer 
insasa, minnettarlıktan başka 

ne duyabilir? 

Bu satırlarla büyük küçük 
hepimizin, söylenene kulak ver-

mek, kritik ve munakaşaya, 
hele doğru olanı kabule alış. 
mak zorunda bulunduğumuza 
işaret etmek istiyorum. 

Yazılan ve söylenenlere, 
menfi bir ruhla düşünerek boz
guncu bir vasıf takmak neye 
yarar? Mesele, devlet muvaf
fakıyetlerinin anılmasını güç 
işler adına muvaffak olanlara 
kuvvet ve cesaret vermek, yürü
meyen işlerin ortaya konmasını 
" Büyük Türkiye ,, ülkümüzün 
biran evvel hakikat olmasını 
istemek dileklerile şeki!lendir
meği bilmek ve öğrenmemize 
bağlıdır; doğruluğun anahtarı 
da budur. 

Yakın tarih, herkesin kafa
sında korkunç bir mana halin
de yer alan müsademei efkar' 
ın ne olduğunu öğretmiştir. 

Bizse burada, fikirleri çarpıştı
rarak netice almak değil, fikir. 
!ere değer vererek bunları 

dinlemek ve faydalanmak id
diasını yürütmekteyiz. Bu, ile
ri sürülen türlü fikirlerin, bü
yük gaye uğrunda elenmesin
den ve istismarından b~ka 

bir şey midir ? ve kendimizi 
bundan nasıl müstağni göre
biliriz. 

işte bu kanaatlerledir ki me
sela devlet işlerinde. her şeyi 
dinleyip bunlar üzerinde ince
lemeler yapacak ve omuzla
rında ağır mesuliyetler taşıyan 
başvekile yardım edecek bir 
devlet bürosunun kurulmasına 

yalnız zarurl değil, halta ha
yati ehemmiyet verilmesini is
tiyoruz. 

ş. H. Ergökmen 

Muallim mektebi 
Muallim mektebinin tatbikat 

kısmı bu seneden itibaren lağ
vedilmiştir. Bundan sonra Öğ· 
retmen namzetleri stajlarını 

diğer resmi mekteplerde ya
pacaklardır. 

Oyun bahçeleri 
Çocuk bahçeleri çok rağbet 

görmektedir. Oyun yerlerine 
kum dökülmesi lüzumlu ğörül
müş ve itfaiye arabalarile 15 
bahçenin hepsine birden kum 
taşınmasına baflanmıştır. Ço
cuklar günlerini neş"e ile ge
çirmekte ve talebe velileri de 
bu halden çok memnun gö
rünmektedirler. 

Şark demir 
yolları 

6 Ağustosta fevkelA 
de bir toplantı 
yapılacaktır 

Şarkdemir yollarının hüku
mete devri meselesi etrafında. 

Nafıa Vekaletiyle temas etmek 
ve müzakerelerde bulanmak Ü· 

zere Ankaraya gidecek olan 
şirket murahhaslarından Devis 
dün, kızı ve iki küçük memurla 
beraber lstanbula gelmişlerdir. 
Şirket idare meclisi azasından 
olan diğer üç mümessil Au
banel, M. Pruharam ve Şa
seriyoda, 6 ağustos perşembe 1 

gunu Şarkdemiryo!ları ida
resinde yapılacak olan içti
mada hazır bulunmak üzere, 
çarşanba günü ııeleceklerdir. 
Perşenbe günü saat on bir 

de yapılacak olan fevkalade 
heyeti umumiye içtimaında, mü 
me•siller, Ankarada cereyan 
edecek milzakereler için sala· 
hiyet alacaklardır. Bu toplan
tıda, hükumeti temsil etmek 
üzere, şark demiryolları Nafıa 
baş müfettişi Salahittinle dev
let demiryolları hasılat ve ta
rife dairesi müdürü Naki hazır 

bulunacaklardır. 

Murahhaslar, bu salahiyeti 
aldıktan sonra Ankaraya gi
decekler, Nafıa vekaletile mü
zakerelere girişeceklerdir. 

Tuzlalarda 
Tetkikler 

inhisarlar idaresi tuz işleri 
müdürü Cavidle Fen işleri mü
dürü Cevat, dün lstanbuldan 
Ankaraya hareket etmişlerdir. 
Bu iki müdiır önce Ankara, 
sonrada Sıvas tuzlalannda in. 
celemeler yapacaklardır. 

Alman mütehassıs mühendis 
Rimerde, inhisarlar umum mü
dürlüğü kimyahanesi müdürü 
Ekremle beraber Çamaltı tuz
lasına gitmek üzere, dün lstan
buldan hareket etmişlerdir. 

Hamallık işleri 
Hamallık işlerinde bazı 

yolsuzluklar yapıldığı hakkın
daki şikaye tler üzerinde bele
diye müfettişlerince yapılan 
tahkikatın ilk kısmı bitmiştir. 
Hamal başı ve kesedarlardan 
da şikayetler vaki olmuş üze
rine bu işle alakası görülen 
hamal başılar birer birer işten 
el çektirilmektedir. Tahkikat 
bu ayın on beşine kadar ikmal 
edilecektir. 

Günün ~ vodvili 1· 

Birinci ( ya,a) l 

Dünkü sabah gazetelerinin 
olimpiyatlardan verdikleri ilk 
haberler neydi? zehir zukkuml 
güreşçilerimiz iskambil kağıt• 
lan gibi yerlere serilmişler !. 

Hele şu Bürhan Feleği tatlı 
dilli bilirdik. Bu sefer yalnız 
atletlerimizin olimpiyat perhi
zine konulmalarındaki acı ile 
mi ? yoksa öfke ile kalkıp ta 
kendi paracıklarile, çalkese 
olarak olimpiyada gitmiş ol
masından mı - nedir • bu mağ· 
lıibiycti nede acı acı bildirdi 1 

Zaten buradaki spor siya
setçileri bu seferki olimpiyat
larda rezaletler şampiyonu ola
cağımızdan fena halde gözü
müzü korkutmuşlardı. ilk boz
gun haberleri gelince (yandın 
Abbas!) ile feryadı verenler 
çok oldu şüphesiz •. 

Üstelik koca Dinarlı da Ati
nada Cim Londosun kucagında 
havalanıp havalanıp yerlere 
vurulmuş 1 A!lahtan ikinci parti 
haberler yetişti. Diğer 4 ğü
reşci arslanımızda felekten in• 
Likam almışlar 1 
Yaşa koca Çoban Mehmet 1 

yaşa koca Mustafa l yaşayın 
arslanlar 1 

Eğer futbolcularımızdan da 
beklenmiyen bir galibiyet müj
desi alırsak. 

Burada olimpiyat için tek 
başına güleşen birçok zevatın 
da sırtları yere geleceği anla
şılıyorl 

Temizlemek 
kimlere kalmış ı 

Bakınız bir lzmir muhabiri 
gazetesine ne bildiriyor: 

(Seyyar manav Salamon oğ
lu Frankoyu Belediye temizlik 
eşeklerinden birisi alnından 
l!ırmıştır 1 ) tuhaf 1 demek te
mizlemek artık onlara mı kalmış! 

Serdengeçti 

40 gün 
40 gece 
Tenis maçlarına bu 

gUn başlanıyor 
lstanbulda 40 gün 40 gece 

şenliklerinin bu gün üçüncü 
günüdür. Hazırlanan programa 
göre bu gün dağcılık kulübün
de tenis turnuvaları başlıyacak 
ve 8 Ağustos Cumartesi gü
nüne kadar devam ede& ktir. 
Üç gün seçme müsabakalan 
va ayın sekizinde de fınal maçı 

yapılacaktır. Belediye birinci
lere vermek üzere üç kupa 
hazırlamıştır. 

Gümrükler Umum 
MUdürü geldi 

Gümrükler Umum Müdürü 
Mahmut Nedim dün, Ankara
dan lstanbula gelmiş, Gümrük 
müfettişlerinin bir toplantısın· 

da hazır bulunmuştur. Umum 
Müdür, burada kaldığı müd
detce, gümrükler ve gümrük 
işlerile yakından meşgul ve 
alakadar olacaktır. 
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~Vekaletlerin ~ 
I ~ Resmi ~ 
; Dairelerin : 

l INazarıdikkatine 1 
= Maarif Cemiyeti, resml = 
~ ilanların neşrine tavassut § 
= için, Heyeti Vckileden al- ;_~ 

dığı kararda aynen• . ..llln
ların neşri hiç bir suretle 
teahhüre ug"ramamak ve 
hazinece bu tarzda verilen 
ilanlardan daha fazla ücret 1 

;==_;===_ itasına mecbur kalınmamak ve istenildiği zaman 
bu şekilde ilan vermek 

;_:, şıkkına nihayet vermek ... ,, 
şartlarını üzerine almıştır. 

Şu hale göre ilan· 
larını gazetemizde 
neşrettirmek ve te
ahhUre uğratmamak 
isteyen resmi daire- i_-==

ler bu ilanlarını mün 
hasıran "Resmi ilan- ; 3 
ıar Türk Limited ~ 
Şirketi" ne gönder- 1 

I ·=====·~~ melidirler. ~-= 
Şirketin 1.dreai : lstan- • 

bulda Ankara caddesi, Ka- ~ 
~ ramanzade hanı 3 cü kat. 1 

1 
~ Telefen : 20960 j 
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Her gün bir yazı 
Maarif Programlarımız üzerinde etütler 

• 
Is ve ç jimnastiklerinde 
"Şema,, ve o yun hataları ... 

- - ---
Yazan: M. Sami Karayel 

Tşte; lsveç j'mnastiklerini 
tenkit \'e tahlil yazımın üçün· 
cüsünüde yazıyorum. Yazıla· 
ıımın bir parça seyrek oluşu; 
bazı aktııel mukalelerimin 
araya girmek mecburiyetinden 
ileri gelmektedir. 

lsveç jimnastikleri, Dinamik, 
ve Statik hareketleri akliyeci 
kalasına göre tarif etmiştir. 

Mesela: başta Fılip Tisye ol
duğu halde, dinamik ve statik 
hareketlerini, bir kitabında bil· 
miyerek iyi bir misalle ve la· 
kin akliyeci prensiplerine isti
naden şöyle tarif eder : 

" ... Yel degirmeninin rüzgar
JandıA'ı zaman dönüşü dinamik 
bir harekettir. işleyişte ve du· 
ruştaki esas vaziyeti statiktir . ., 

Görüyorsunuz ki; Bordu Üni· 
versitesi profesörlerinden olan 
bu zat, harekatte dinamik ve 
statik misalini mükemmel bul
muştur. Yalnız; bu doktor ve 
beden terbiyesinde yığınla asa
rı olan bu alim terbiye ve iç: 
timaiyat ilimlerine vakıf olma
dığı cihetle değirmen misalile 
hem iyi bir mukayese ortaya 
koymuş bulunuyor, hem de ya
nılıyor ... Selim Sırrı Tarcan'da 
aynı hatanın içinde bir müd· 
deidir. 

Çünkü; ycldeğirmenin dina
mizmmisinde neticeyi tayin eden 
bir muayyeniyet vardır. Hare· 
katında intifa! "Utilitaire., bir 
gaye vardır. Yani bu dinamik 
harakat; taşı döndürür ve ne· 
ticede buğdayı un yapar. Un 
ekmek o!ur ... Ekme!ti insanlar 
yer ve açlıklarını teskin ederler. 
' Peki; lsveç harekatının; ha· 
zır ol vaziyeti veyahut her 
hangi bir hareketin esas vazi· 
yetı, statik olduğuna göre; 
harekatı dinamiktir diye alırsak 
neticeyi mahsulü ne olmuş 

oluyor? 
E!ter; lsveç j•mn:ı.stiklerinin 

mektep jimnastikleri şeması 
yalnız; Törapötik mahiyeti ha
iz ise, ve bu j:mnastik yalnız 

bu ilmin prensiplerine isti
nat ediyorsa dinamizmmisini 
cem'ilikte (beraberlik harekat
tan) araması ve bir şemaya 

baıtlaması ci!rnletinin en bü
yüklerinden biri değil midir. 
Çünkıi; bu prensibe göre; ha· 
reketlerin cem'i değil, ferdi ol
ması zarureti ilim icabatından· 
dır. 

Yani; Törapötik bir hareke
tin neticesi, her hanki bir kan
burluğu ve çarpıklığı düzelt· 
mek muayeniyctini taşıyaca

ğından fertler üzerinde netice· 
si var demektir. 

Binaenaleyh; bu işte dina
mizmtahlili bir mahiyet dahi 
arzetse nihayet; "Utilitaire,, dir. 
intifaıdır. Tıpkı değirmenin ek
meği ve unu gibi ... 

Lakin lsveç jimnastiklerinin 
beraberlik şamasında ki dina. 
mizim iddiasının neticesi ,,Con
seguence .. varmıdır? beraberlik 
şemasında muhtelif tiplere na
zaran neyi ıslah ediyor? ve 
neyi terbiye ediyor? 

lsveç jimnastikleri üstdatları 

!ancı alimleri bilmelidirler ki; 
terbiye ne kadar amalileşirse 

amelileşirsin nazariye ameli, 
tecrübe ve hadsın yerine geç· 
memelidir. 

lsveç jimnastiklerinin mektep 
şeması; adel c ve mafsalları. 

mızı kuru, kuruya işleten inli· 
fasız, terbiyesiz, mahsulü ve 
neticesi olmıyan bir şemadır. 
Bu şemada dinamizm, bir su· 
ret, kuru bir hareketli•. Bina
enaleyh; bu şemanın gayesi; 
ve dinamizmisi devranıdem ha
rekatidir.. işte; bukadar ... 

lsveç jimnastiği eski pede
goji zihniyetini taşır. Onun na· 
zarında fert nazariye halinde 
dinamiktir amma. daima sta· 
tik tir. 

Mütemadiyen işletmek dü· 
zeltmek tamamlamak ister. 
Müteaddi fikirler, müteaddi 
sözler ve teşbihlerin zemini
dir. Ferdlerin terbiye olmasını 
düşünmez, ferdi terbiye etmeği 
ister. Ferdin tekamül etmesini 
düşünmez, ferdi tekiimül ettir
mek ister. Muvaffak olama· 
yınca kabahati muallime yük· 
ler... Bu metodun pedagoji· 
sinde insan bir kukladır. 

lsveç jimnastiklerinin akli· 
yeci sultasından maarifimizi 
kurtarmak lazımdır. 

lsveç jimnastiklerinin mek· 
tep şemasında basitten mü
kerkebe doğru gidiş, tedric 
onun mühim düsturlerinden 
biridir. Vücudun terbiyesini 
makul hareketlerden gayri 
makul doğru götürmek ister. 
Şemasında hendesi bir çizgi 
vardır. O derecedeki bu çizgi. 
nin derecelerine göre bütün 
insanları kuklalar gibi yürüt· 
mek ve terbiye etmek iddia· 
sındadır. 

Acaba; idrakimiz ve harket· 
!erimiz ayağımızın bastığı yer· 
den mi başlıyor? 

lsveç jimnastiklerinin şema
sında içtimai ve ferdi uzviye· 
timizi lamamlamıya yarayan 
tek bir hareket, tek bir fikir 
yoktur. Bir alay mantık, hende
se çizgi, parçalar vardır. 

O, insanı yapma bebek, ma
kineli adam farzediyor... Bir 
cismi camid pedagojisi mucidi 
bir metotdur. Şemasındaki di
namizm iddiası da bu kuru 
pedagoji fikirlerine istinat eder. 

m m 
lsveçe jimnastikleri mektep 

şemasında oyunu Synthese ter· 
kibi bır halatı mürekkebe diye 
aldığı halde tntbikatında tama· 
mile tahlilidir. Oyunlarında ne 

Devamı 6 ncı sayfada ı 
r - "'\ 

Yarın 

Bu sütunlarda: 

Nüfus 
Meselesi 

Yazan: 

Dr. Rüknettin 
geçinen afaroz ilimlerin ya- , ___________ _, 

Roman: 16 

Aşk Oyuncakları 
- Pek erken dönüyorsun 

yavrum, dedi. 
- Neden? 
- Kançito daha yukarıdan 

inmedi. 
- E, uyanıncaya kadar bek· 

!erim. 
Şaşırdı anlıyamadi: 

- Uyanıncıya kadar mı ? 
Hah, hah, hah 1 

- Bunda gülünecek ne var 
kızım? 

- Ayol, sen Konçitayı uyu
• yur mu zannediyorsun ? 

- Bana öyle söyledi. 
- Ha 111 Demek ki zatıalini· 

ze uyumağa gittiğini söyledi. 
Yine kendini tutamadı. Bir 

kahkaha daha salıverdi. 

Sapsarı kesilmiştim. 
Kızı kollarından yakalıyarak 

sordum: 

y AZAN : Pi yer Luis 

- Şimdi nerde ? Söyle ba
na 1 

- Of, canımı acıtma Kab· 
allero. Şimdi Konçita yukarıda 
lngles [1] lere numaralarını gös
teriyor. 

Bilseydim, söylemezdim ya, 
benim kimseyle bozuşacak vak· 
tim yok Kabellero. 

lnanırmısınız ? hiç sarsılma
dım. Yalnız elbisemle vücudü· 
mün arasından bir mahzen ha
vası geçmiş gibi, her tarafım 
buz kesildi : 

- Gallega, dedim, haydi be· 
ni yukarıya götür. 

Başını salladı. 
- Senin gösterdiğini kimse

ye söylemem. Bilirsin ki Kon
ça benim novyamdır. Onun için 

[1] ispanyada bütUn ecnebilere 
Inııle• (loglliz) derler, 

::;AÇIK söz-

r= -
Askerlik: 

Bir mevziin 
müdafaası 

Geçen ayın sekizindeki 
yazımızla oyalayıcı ve kat'! 
neticeli müdafaayı ayırt et· 
miştik. Bu gün, son ere ka
dar müdafaa edilecek bir 
mevzide görülecek işlerin ana 
hatlarını anlatmaga çalışalım: 

Yerleştiği geniş bir müda· 
faa mevziini, son erine varın· 
cıya kadar feda ederek elde 
bulundurmak isteyen kuman
dan, o mevzie saldıran düşma· 
nı uzak mesafelerde yaymak, 
oralarda zayiat verdirmek, 
hırpalamak ve nihayet fazla 
cephane sarfına mecbur et· 
mek ister. O halde, çarpış· 
ma, ileriden geri ye ve bü· 
tün hızıle hattı asliye geçer .•• 
Müdafaa eden birliklerin ga
yeleri, düşmanı yerinde tut· 
mak ve taarruzu kırmaktır. 
Bun.ınun için müdafaa mev· 
ziindeki istinat noktalarının, 
mukavemet yuvalarının ileri. 
ye, yanlara doğru genişleyen 
endaht meydanları olması 

gözden kaçırılmamalıdır. Bu 
düşünceye dayanan tertiple
me ile, düşman, mevziin bir 
kısmına girse bile, piyadenin 
ağır ve hafif silahlarının 

desteklemesile çabuk atılır ve 
bu suretle girdiği yere yer
leşmesine imkan ve meydan 
verilmez. Bu mukabil taarruz 
hareketlerini, eldeki ihtiyat 
birlikleri yapar. Fakat, bu 
darbelerin fazla insana mal 
olmaması ve eldeki ihtiyatın 
lüzumsuz yerlerde kullanıl

maması gerektir. Bu ince 
noktalara, büyükten en kü· 
çük birlik kumandanları la
yık olduğu ehemmiyeti verir. 
!erse düşmanın girdiği yer
lerden püskürtülmesi muhak. 
kaktır. 

Müdafaada olduğu gibi 
mukabil taarruzlar da bir pla
na göre yapılmalıdır. Yoksa, 
yerinde ve değerinde göste
rilmiyen bir mukavemet düş
man tarafından kırılır ve kc· 
runma tedbirlerinin sakatlı· 

ğından istifade ederek yer• 
!eşen düşmanın sökülüp atıl
ması imk3.ns1z olur. 

Kat'! neticeli müdafaada, 
mevzie son eri de vererek 
vazifeyi bütün ordunun duru· 
muna göre kovalamak ve 
sonuca ulaştırmak lazımdır. 

M. Ersü 

Küçük 
Haberler 

• Tapu ve Kadostro idare
sinde Cumartesi gününden iti· 
baren yeni teşkilat mucibince 
muhafızlar vazifelerine başla

mışlardır. Tapu idarelerinde 
mühim değişiklikler olmuştur. 

lstanbuldaki bir çok memurlar 
taşraya taşralılard a lstanbula 
gelmişlerdir. 

• lstanbul Emniyet Direktör
lük muavini Kenan terfian 
Emniyeti u umiye ikinci şube 
Direktörlüğune ve yerine ter
fian lstanbul Emniyet Birinci 
şube Direktörü Kamıran tayin 
edilmiştir. 

Tür kuşu kampı eylül so· 
nunda bitecektir ve Türk ku
şu için Almanyadan salın alı. 

nan tayyare 10 ağustosta An. 
karada bulunacaktır. 

yukarıya çıkmağa hakkım var. 
Haydi götür beni 1 
avucuna bir napolyon sıkıştır
dım. 

Bir dakika sonra, dahili bir 
bahçenin balkonunda yalnız 

bulunuyordum. Balkondan bak
tığım zaman ne göreyim azi
zim? Bir manzara ki .... 

Burada da, daha küçük, da
ha aydınlık, ikinci bir sahne 
vardı. iki kitareci çalıyorlardı. 
Konça çırıl çıplak ortada, iki 
üç çıplak kadınla baraber, 
bahçenin nihayetinde oturmuş 
iki lngilizin önünde bir jota 
dansı oynuyorlardı. 

Olduğum yerde donup kal
mışım. Öyle olduğu da iyi ol
du. Kim bilir belki de o sani
ye kendimi tutamaz, katil olur· 
dum. 

fakat Allahım,ömrümde onu 
bu kadar güzel görmemiştim. 
Artık yalnız gözleri ve bacak
ları değil, vücudü de manalar 
alıyordu. Takammül edeme· 
dim, yüklendiğim gibi kapıyı 

ardına kadar açtım. 

Düşünceler : 

Gece, gündüzün bittiği nok
tadan başlar ve gündüzün 
başladığı noktada son nefe· 
sini verir. 

l!l l!l 

Yırtıcı hayvanlar gibi, yır· 
tıcı insanlar da kötülüklerini 
ekseriyetle geceleyin yaparlar. 

l!l l!l 
Gece, insana yokluğun 

timsali gibi görünür. Bu zan· 
nımız, gecenin gözleri kör 
eden hüviyeti yüzündendir. 

l!l l!l 
Bana öyle bir gece gösterin 

ki ufak veya büyük, herhangi 
bir mateme alamet olmasın. 

Buna muktedir değilsiniz. 

l!l l!l 
Sevenlerin geceleri, sevdik

lerinden hiyanet gördükleri 
dakikadan başlar. Ve bu baş· 
!angıç sonsuzdur. 

l!l l!l 
Bana öyle geliyorki geceler 

olmasaydı gündüzlerin zevkini 
çıkaramazdık. 

[!) l!J 
Gün doğmayınca gecenin 

yüzü güler. Ve gün batarken 
gece yine güler. 

-"'\ 

Dok torun ı 
Öğüt leri 
Ot 

Vücudün bazı aksamında bu. 
lunan fazla kılları dökmek üze• 
re istimal olunan alelumum 
eczabra "ot .. derler. 

Bunların ekserisi yakıcı mad. 
delerden mürekkep olduğu 
için, sürülen mahalde bulunan 
kılları öldürerek dökerler. 

Bir kısmı da yapışkan mad
delerden ibaret olup kıllara 

iyiden iyiye yapışarak çekmek 
suretile kılların kolayca kop· 
masına hizmet ederler ki, bun
lara da "ağda. tabir edilir. 

Bu iki tertibin istimali de 
mazarrattan hali değildir. Hut· 
ta bu hizmeti görmek üzere 
kullanılan bazı yakıcı madde
lerin tesirile tesemmüm husu· 
lü de melhuzdur. Ağda istima
li11de ise kılların çekilerek 
koparılmasından hasıl olan 
laharrut !llchebile vahim neti
celer tevellüt edebilir. 

Hamamlarda kullanılan otun 
tertibi şudur: 

Sönmemiş kireç 8 gr. 
Sarı zırnık tozu 1 gr. 

Bu tertip iyice karıştırılıp 
elekten geçirilir. istimal için 
kili mıkdarda su ile karıştırı· 
!arak kaymak kıvamını alın
cıya kadar muamele edilir. Bu 
kıllı yerlere sürülür. Beş da
kikadan ziyade bırakılmaz. Da
ha iyisi cilt üzerinde hafif bir 
yanma hasıl olur olmaz bol su 
ile yıkamalıdır. 

Yalnız sarı zırnıgın içindeki 
sıçan otu tehlikeli olduğundan 
1..ullanmamalıdır. Bunun yerine 
şu tertip daha iyidir : 
Sülfür dö baryom 20 gr. 
Humzu tutya 1 O • 
Nişasta 30 " 
Wintergrin ruhu 5 damla 
Bu tertip müruru zaman ile 

bozulacağından hamama gider
ken bir eczanede yaptırmalı· 
dır. Tesiri beş dakikada zahir 
olacaj!'ından daha fazla durdur
mamalıdır. 

On saniye göz göze gel
mek, oraya öldürmek kasdile 
girmediğimi Konça ya temin 
etmişti. 

Fakat benim bu şekilde 

oraya girmemle de içeride bir 
çığlıktır koptu. Doğru Konça 
ya yürüdüm ve kısaca emrel
ti m; 
Haydı arkamdan gel. Kork

m a,sana fenalık yapmıyacağım . 

Fakat şimdi gel, yoksa piş
man olursun. 

Konça yerinden bile kıpır
damadı. Hiç korkusu yoktu. 
Arkasını duvara dayayarak: 

- Bana şuradan şuraya bir 
adım attıracak adamın ben alnı· 
nı karışlarım, diye bağırdı, hele 
gel, bir kılımd dokun( Şu san· 
dalyadan bir adım ileri geçe· 
mezsin. Bırakınız beni madam, 
haydi kızlar, siz de gidiniz. 
Benim kimseye ihtiyacım yok. 
Ben tek başıma onun hakkın
dan gelmesini bilirim. 
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Bizi bıraktılar. lngilizler da

ha evvelden sıvışmışlardı. Azi· 

4 Ağustos 
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Nesrin gözünü çerkes Mehmetten ayırmıyordu .. Ve 
bu sırada patlayan bir 

tabanca çerkes Mehmedi birden yere yuvarlamıştı 
Vamık tercümana birşeyelr 

söylemek ister gibi gülümsedi. 
Fakat söylemek istediği sözler 
boğazında düğümlendi .. Keke· 
ledi. Küçlükle ağzını açabildi: 

- Teşekkür ederim. Şimdi 
serbestim demek. 

- Evet. Gidebilirsiniz! 
Vamık bodrum katından çı

karken, tercüman Mıgır şaka 
tarzında şu kelimeleri ilave 
elti: 

inşallah bir daha sokakla 
giderken elinize palamut al· 
mazsınızl 

- Tövbeler olsun dostum .. 
Tövbeler olsun. Bundan sonra 
elime balık almak değil, Balık 
pazarı semtinden geçmemeğe 

bile yemin ettim. 
Arapyan hanından çıktı ve 

arkasına bakmadan uzaklaştı. 
Osmanlı hükümeti nazırının 

kurtaramadığı Vamığı, Nesrin 
iki sözle hem de ne çabuk 
kurtarmıştı! 

-8 -
Takslm bahçesinde 

bir cinayet ı 
Nesrin, ( mukavva bom

ba) hadisesi le geçirmiş olduğu 
imtihan devresinden sonra, 
lngilizlerin yanında nüfuz ve 
itibarı bir kat daha artmıştı .. 

Bir akşam Tak!im bahçe· 
sinde oturuyordu. Ortalık he· 
nüz kararmağa başlamıştı. 

Hava sıcaktı.. bahçede 
dolaşan kala balık arasında 
Nersin uzaktan gelen bir 
erkeği tanır gibi oldu. Bu 
adam Çerkes Mehmet isminde 
bir çeteci idi.. Nesrin orta 
yaşlı. çelimsiz fakat atılgan 

ve mağrur bir tavurla yürü
yen Çereks Mehmedi bir kere 
harbiyede görmüştü. 

Çerkes Mehmet k amasız. 

tabancasız gezmezdi.. Tıpkı 

bir seyyar istihkam gibi. Onun 
için "belinde bomba bile taşır!., 
derlerdi. 

Nesrin Taksim bahçesinde 
saatler geçtikçe sabırsızlanı· 

yordu. Birini beklediği belliydi 
halinden .. 

Nesrin çok asabi ve heycan· 
lı ydı o gece. 

Gözünün ucuyla mü tem adi. 
yen Çerkes Mehmedi tecessüs 
ediyordu. 

Nesrinin bahçede oturması 
Çerkes Mehmetle alakadar de
ğildi. Bu bir tesadüftü. Nesrin: 

- Bu adamın buralarda işi 
ne? 

Diye düşünürken, birdenbire 
patlıyan bit silah sesi herkes 
gibi Nesrini de telaşa düşür· 
müştü . 

Nesrin gözünü Çerkes Meh
medin üzerinden ayırmıyordu .. 
Ve bu sırada patlıyan bir ta
banca Çerkes Mehmedi birden 
yere yuvarlamıştı. 

Sağdan soldan : 
- Vuruldu.. tut.. kaçıyor .. 

Polis .. polis .. 
Diye bağrışmalar, koşuşma· 

lar başlamıştı. 

zim, o saate kadar bir kadına 
el kaldıran her hangi erkeği 

görsem, mutlaka ona hakaret 
etmekten kendimi tutamazdım. 
Fakat o saniye nasıl kendımi 

tuttuğuma hayret ediyordum. 
Parmaklarım tekallı'.ıs ediyor, 
boğmak için bir kadın boynu 
ara yordu. 

Biz erkekler nedense kadın· 
!arı böyle bir masuniyetle zırh· 
landırmışız. Bir kadın yüzünü
ze hakaret eder, sizi herkesin 
yanında küçük düşürür: Selam· 
!arsınız. Tokat vurur: kendinizi 
korursunuz ve kadının bir tara· 
fını incitmemesine dikkat eder
siniz. Paranızı son santımine 

kadar yer: Müsaade edersiniz, 
ihanet eder: Sırf onun vaziye. 
yetini düşünerek ses çıkar· 

mazsınız. Hayatınızı mahveder: 
isterseniz, lı'.ıtfen intihar ede
bilirsiniz. 

Fakat zinhar sizin yüzünüz. 
den onların kıl kadar keyfleri 
bozulmasın, kıyametleri kopa· 
rırlar. 

Şarklılar ki, büyük zevk 

Nesrin, kalabalığa karışan 

ve yeşil taflanların arasına 

sokulup kaybolan bir gölge 
gördü. 

- Gözlerime aldanmıyor· 
sam, kurşunu atan Şefiktir. 

Nesrin hayret ve tereddüt 
içinde derhal garsonla hesap 
görüp kalabalığa karışmıştı. 

- Şef:k bu cinayeti neden 
işlesin?! 

Nesrin acaba yanılıyor muy· 
du? 

Bu hükmü verebilmek için, 
katilin yüzünü iyice görmesi 
lazımdı. Halbuki o katili an
cak arkasından görebilmişti. 

- Hayır .. Hayır .. Benzetmi
yorum. Tereddütsüz diyebili
rim ki Çerkeı Mehmedi vuran 
Şefiktir. 

Nesrin asabi ve hırçın. Bir
birine dolanan bacaklarının 

üstünde bir müddet sendeledi. 
- Fakat niçin vursun Şefik 

bu adamı .. ? 
Polisler yetiştiler.. Nesrin 

dalgın dalgın yürrüken Çer
kes Mehmedin cesedini sedye 
ile Fransız hastahanesine kal
dırıyor'.ardı. 

N~srin bir müddet hadiseyi 
uzaktan seyretti. Polisler: 

- Katili gören yok mu? 
Diye soruşturdular. 

Her kafadan bir ses:. 
Ve müsbet birşey söyliyen 

çıkmadı. 

Bahçenin içi karıştı.. Fakat 
bu kargaşalık yarım saatten 
fazla sürmedi. Varyete kısmın
da müzik ve dans başlamıştı. 

Ôyleya .. Herkes buraya eğ• 
lenmeğe gelmişti.. işini, eğlen· 
cesını bırakıp ta Çerkes Mch· 
mediıı katlile mi meşgul ola· 
caktıl 

Nasrin bahçeden çıkarken· 

kapının önünde bir otomobil 
durdu. Mesrin buradan uzak· 
!aşmak istiyordu. O gün çoi 
yorgundu.. erkence evine gi• 
dip yatmak istiyordu. OtomO' 
bilden inen bir adam Nesrin' 
gördü .. yanına sokuldu; 

- Bahçede miydin, Nesrin? 
- Evet, Mister .• 
- Bir cinayet olmuş. çer• 

kes Mehmedi vurmuşlar .. 
- Evet .. gördüm. 

f BitmediL 
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SAN~T A 

KiT~P~ RESiH, TiVATROıMOS'il<• 

Y eni bir doğuş 
Bilmem farkında mısınız, 

edebiyatımızda yepyeni bir ce· 
reyan, orijinal bir dojJu~ kar ... 

sısındayız. 

Fakat bu yepyeni fikir akı· 
nının gayesi eskiıeri bize ta .. 
nıtmaktadır. 

Evet cereyan yenidir, gaye 
hiç iş lenmemiştir, fakat ce
reyanın ve gayenin objeleri 

eski ve eskilerdir. 
Etroela mecmualarla bize 

sunulmak istenilen bu düşü
nüş akını, şimdi propuganda
.sınr yevmi gazetelerle bile 
Y"pmaktan çekinmiyor. 

Akının kahramanı Salilı 

Zeki Aktaydır. Hemen her 
eserinde bize komşumuz Elen· 

/erin eski san 'ot ve seugileri
ni terennüm ttden Sulilı Zeki 
Aktay şimdi çıkmıyan (Yolla· 
rtn Sesi) rnecmuasındo bu is .. 
isteğini cıçıkçu gösteriyorclu. 

Orfe'den, ve eski Yunanhla
rı seven ınulıarrirlerden uzun 

uzun bahsetti. Persefvn a<llı 

manzum efsanede bu isteğine 

olan sevgesini ispat etti. Ue
ğiıişler isn ile büyük Lalın 

ıuiri Ovidius'ı1n Metanıorfoz 

udlı şiirlerini tercüme etti. 
{ Agaç) mecmuasında da bu 
uğurda çalışıyor, çalişacak. 

Çünkt1 ondan aaha /ıirıok 

ve Oiıdyadu /fiieni gibi eser· 
/er b<kliyoruz. 

Bu akının bir kahramanı 

daha var: (;ene bir tarihçi 
namzedidir. Bu genç eski kld-

adamlarn.lır, lıızım ~ılıı kadın· 

lara aldırış etmezler. Onl.ırın 

tırnaklarını çok ~vvelden ke· 
sip atmışlardır. Zararları do
kunmasın dıye 1 Onun ıçın 

Şarklılara bayılırım. 

"Yaklaşmadım. Konça ile üç 
a1ımdan konuşuyordum. 

Ellerini arkaya kavuşturmuş, 
göğsü fırlamış. duvarın dibııı· 

de, taze bir zanbak gibi dım 

dik duruyordu. 
·- Peki, ne söyleyiceksen 

söyle, dedim, icat et bakalım. 
müdafaa et kendini 1 Korkma, 
yalan söyle. Sen okadar iyi 
yalan söylemesini biliyorsun ki. 

- Aman aman, işle bu mü· 
kemmel 1 Dedi, şimdi de kalk
mış bizi ittiham ediyor. Buraya 
hırsız gibi pencereden giriyor, 
her şeyi kırıyor, beni telıdit 

ediyor, ve işimi Lozuyor, dost· 
!arımı kaçırıyor ... 

- Sus, sus!.. 
- .. , Biraz daha neredeyse 

beni buradan koğduracak. Şim
di de ne söyliyeceksem, ben söy
liyecekmişim. Çünkü biz fena-

sik/eri Sfviyor. Osmanlı tarİ 
hinden lıergün bir başka /ı~· 
ra, eskiyen fakat aktüalilt9' 
uygun bir lıôdise çıkarmı!/ 
muvaffak. olan tarihçimiz es
ki klasiklerden bahsetmek içil 
hiçbir fırsatı kaçırmıyor. EY 
kileri seven başka yazıcıları· 

mız yok mu? 
Onlar sayılumıyacak kaJO 

çoktur. Fakat bıı kısa sütu~ 

/ara isimleri sığmıgacak/lf 
Onları verimli eser/erile bek· 
liyoruz. . 
Şüphe yok ki bu yeni fik' 

akını d<1ha başlangıcında bi 
değildir. Fakat bize bılyV 
ümitler veriyor. 

Bir kt:re halkımızın umııtfl 

kültürü daha fazla inkiş~. 

edecek. Yılz yılların kalın /ı 
bukaları olt .nda ezilen ,.; 
gı1zellikleri doya doya 
dacak. 

t 

Tarih ,,. eskilerin bu sevi 
si yeni ufukların pişdarı, or 
jinal eserlerin müjdecisi ol 
cak. 

Kadim Yunan ve Lali 
san 'atini, edebiyatını tanılf 

cağız. Bu iki san'at ve ede~ 
yatın o.ki 7'ı1rk fikir/er1 

olan münasebatını o zamafl 

Türklerden ne aldıklarını J 
rec~ğiz. En mühim nokta 
burasıdır. Biu öyle gelig 
ki Ttirk edebiyatı bir Rfı 
sans, bir ( tekrar doğuş) of' 

fesindedir. 
Tarık Z. T~ 

lık yapıık. Bırak beni allahast 
Defol buradan. Hakikaten s 
çok hayvan bir herifmişsin· 

Danstan sonra vücudüo' 
her tarafında ter taneleri beli 
diği için, büfeden büyük 
sünger aldı, sanki banyod1 

çıkmış gibi, göbeğinden baŞ 
kadar silindi. 

- Demek ki sizin böyle ~ 
nerlerinizde varmış. Ben n~ 
bir kadına düşmüşüm de h1 

farkında değ-ilmişim. 
- Vah vah, ağzı süt ko> 

yor yavrunun 1 
- Benim mi? 
- Yok benim, Ayol on 

yaşındaki çocuklara sors' 
sana Katiz de çıplak dş 
edildiğini anlatırlar. 

- Bilmiyordum. 
- Bilmiyormuş. Özrü kD 

hatından büyük. 
- Sus Konça, sus. 
- Mateo, bu gece ~ 

yaptığın fen ılığ"ın acısını çı 
rırım ben senden. Kabail 
kıskanıyor. . ı 

( Bitm~ 
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istiklal Harbi s ralarında 
Edebiyatı 

I • 

ispanyada kadınlar eldetüfen 
Türk 

Gençlerden 

Bir felsefeci ki, felsefesini 
Babıali kaldırımlarından sü
rükliye sürükliye Ankaraya 
kadar getirdi. Bir çok mecmu. 
alarda çıkan yazıları bilmem 
bir tesir yapmış mıdır? Fakat 
Nyaşasın hakikat» adlı kitabı 

bazı hafızaların dosyalaşmış 

kısmındadır. 
Irk mefhumuna ciğerlerinde

ki havayı ve kafasındaki bey
ni hediye eden bu genç ins>ın· 
!arın nazarında Galatı hılkat 

bir tip tesirini yapmıştır. 

Yattığı otelin balkonunda
yız. Zafer abidesine doğru 

uzanan Karaoğlan caddesi 
karıncalanmış ve silinmiş kesif 
insan gölgelerini taşıyor. 

Elinde küçük bir karlıkla 

geldi. Gülüyordu: 
- Sana bir limonata vere· 

yim, dedi., 
Buğulanan bardağı son kat· 

rasına kadar diktim. En küçük 
hüceyremde bir fırın yanı

yordu sanki, bunalmıştım. 

Limonata eksir tesiri yaptı, 

serinledim, rahatladım. O, 
sordu: 

- Nasıl limonata? 
- Enfes. 
Güldü: 
- Azizim, dedi, Bunun için· 

de limon yoktur. 
Yüzüne baklım: 
- Limon tozu mu var, de

dim. 
O, tekrar güldü: 
- Ne münas~bet, dedi. Ben 

on kuruş verip şekerciden li· 
monlu şeker alıyorum. Karlı
ğın içine, yetecek kadar su 
koyup şekeri atıyorum. Üst 
tarafına da bir kilo buzca
ğız. Al sana mükemmel bir 
limonata hem limona para mı 
yetişiyor şimdi. Tanesi dört 
kuruş. 

Halbuki dört kuruşluk şe

kerle şekeri ve limonu dahil 
tam dört buçuk bardak limo
nata çıkıyor. Pratikliğide caba. 

Hu, huluşa hayran olmadım, 

desem yalan söylemiş o'urum. 
Saıı- ve selamet bu sıcak gün
de tebahhür etmeden evceği

zime gidebilirsem, bir de ben 
tecrübe edeyim. 

Muslih Feride derdimi anlat
tım ve ilk suali sordum: 

- Milli mücadele devrinde 
bir edebiyat varmıydı, karak· 
teri neydi? 

Elmacık kemiklerinin yırt

ınak için tazyik elti!l"i şakak

larındaki teri sildi. Düşündü 

te söze başladı: 
- Hangi mücadele vardır ki 

aırf et ve kemik ten fışkıran 

kızıl kuvvetlerle bes'enebilsin? 
Yer yüzündeki bütün boğuş· 
maların dayandığı ve kuvvet 
aldığı bir fikir cephesi vardır. 
Çünkü insan düşünen bir mad
dedir. Onun ileri, geri, sağa. 

sola attığı her adımda düşü

nüşün yaratıcı bir hissesi oldu
ğu göze çarpar. Sosyal hayat 
ise bu düşünce kuvvetine yer
leşme ve yapılma imkanı verir 
düşünce kuvvetleri kuru man. 
lığa değil sosyal hayatın he
deflerine ve kıymetlerine bağlı 
kaldıkça yaşamak kabiliyetini 
gösterir ve bir ideolojik vasıf 

kazanırlar. 

Dayanamadım: 

- Fıkir yaman, dedim. Ve 
illa ben sana rea!ıteyi soruyo
rum. O zaman bir edebiyat var 
mıydı, yok muydu ? 

O, patldk der gibi yüzüme 
bakıyordu. Cehaletime acıdı
ğını gözlerin içindekı mana 
pHıltısından anladım. Devam 
;ıtti: 

- istiklal harbi de sosyal 
hayatın içinde kopan her mü
cadele gibi, söyledigim gibi 
ideolojik bir cepheye istinat 
ediyordu. Bilhassa maddi im
kan ve vasıtaların çerçivesini 
aşarak kazanılan bu ideolojik 
cephenin bu imanın cemiyet 
içinde ne kadar geniş bir te
ııir yarattığını anlatmaya ye
ter, Ben, bu koca göbekli ve 

Muslih Ferit anlatıyor 
Anketi yazan: Ertuğrul Şevket 

Muslilı Ferit 

bir edebi eser olan nutukla. 
rından alıyordu. 

Milli mücadele edebiyatının 
vasfı mümeyyizi içinde dindar, 
komünist veya milliyetçi un
surların temayüllerindeki ayrı

lığa bakılmaksızın her şeyden 
evvel mistik ve anti • imperi· 
alist'tir. 

Kitap gibi konuşan bu genç 
felsefeciye hayranlıklarımı sun· 
madan önce sordum: 

- Lozandan sonra bir ede. 
biyat var mıdır, bir yeni nesil 
ve bir yeni edebiyat? 

O sanki bir kitabın sahifesi
ni çeviriyormuş gibi durma
dan, nefes almadan anlatmağa 
okur gibi anlatmaga başladı: 

ensesi katmerli kelimelerin na- - Lozandan sonra bir ede-
sıl bir sona bağlanacağını dü- biyat nesli var mıdır, diye so-
şünürken Muallim Ferit söyle- ranlar bilmelidirler ki; millet-
niyordu: !erin edebiyat tarihi, siyaset, 

- işte bu ideolojiyi sosyal iktisat ve hukuk farihile mÜ· 
bünyemizin her bir hücresine vazi adımlar atarlar. Biz, Lo· 
mucizevi bir takat verecek zandan sonra yeni bir siyası 
hale getirmek te ancak bazı devre girdik, lstiklıtl kazanıl
sosyal vasıtalarla ve herşey- mıştı, fakat inki'ap hedefi gö
den evvel düşüncenin cemiyet züktü. Şarklılıktan garplılaşma 
içinde sine sine yapılmasına yolunda sosyal bir şekil ve 
imkan veren mükemmelleşmiş yine değiştirme vuku buldu. 
lisanı ifade vasıtalarile tahak- Osmanlılık kalkarak milli bir 
kuk edebilir. Ve ben şu ka- vahdet doğdu. 
naattayım ki mükemmelleşmiş Fakat istiklal harbi senele-
lisanı ifade vasıtalarının yaşa- rinin gayri mütecanis olmasına 
dığı her devir veya memle- rağmen bir tek ide al etrafında 
kette zenırin bir edebiyat toplanan temayülleri dağıttı 

vardır. Asırların teraküm et· ve inhilale uğradı. 1923 den 
tirdiği Türk kültürü daima beri başlıyan yeni hayat hersa. 
ince,daima zengin olan Türk hada olduğu gibi edebiyatta da 
dilinin zarfı içinde her devirde yeni kıymetler doğurmuştur. 
canlılığı muhafaza eden bir Gerçi sonra Lozandan tamamile 
edebiyat taşmıştır. bu devrin malı olarak yetişmiş 

Yüzüme dikkatle baktı du· hiçbir sima gösterilemez fakat 
daklarında muzaffer bir tebes- sosyal hadiselerin yeni veçhe-
süm vardı. Ve. !eri karşısında genç nesil ve harp 

- istiklal harbi yıllarında sonu nesli diyebileceğimiz bir 
bir Türk edebiyatı var miydi? zümre arasında edebi temayül
Diye sorulan bu sual, dedi. ler belirmekte bazı vasfı mü-
Edehiyatı bf'nim anladığım nıeyizler ortaya çıkmaktadır. 

manada anlayanlar için garip Mesela bu temayüllerin başın-
gelir. l3ence edebiyat mefhumu da orijinal eser yaratmak ihti. 
kıymeti mevzuubahs olmaksı· rasını görebiliriz. Şimdiye ka-
zın her devirde insan düşün- dar Türk edebiyatında hemen 
celerinin muayyen bir sanat hiçbir devirde orijinaliteye bu 
gayesile yapılmış yazılı ifade- kadar kıymet veren devr 'ol-
sinden ibarettir. Kabul et- mamıştır. Eskiler, (Naşide kef. 
meğe mecburuz ki tarihin her tare ) ( Sehli mümteni ) !ere 
devrinde bir sanat ve edebiyat bizatehl vye olarak telkaki et-
varlığını sinesinde yaşatmış meksizin bağlanmışlardı. Fakat 
olan Türk milleti istiklal bugünkü edebiyat adamının 
harbi senelerinde bu varlıktan kafasında her şeyden evvel o-
mahrum değildi. rijinal eser vermek hevesi ve 

Yani istiklal harbinin "Üs· özenmesi vardır. Son devrin 
manlıca,, tercemesi demek olan ikinci temayülü de şiirde, ro-
"mülareke., devri Rıza Tevfik manda, makalede halklaşınak-
ve Refik Hılitler bile ve bu tır. Edebiyatçı dilini, zevkini 
gün kendisini maskeliyebildiği çeşnisini halktan alarak geniş 
halde milletin göziine ve ha- kitlenin malı olmak emelinde· 
fızasına perde çekememiş olan dir. Çok daha evvel başlıyan 
riyakar simalarile meydana bu cereyan bugün bir çok reak-
çıkar. siyonlardan sonra hakim bir 

Yüzame baktı, parmağını kuvvet haline gelmiştir. 
bilgin bilgin salladı; Fakat buna rağmen edebiya. 

- Fakat, dedi. Sualin haki- tımız henüz halktan uzak bu. 
ki hedefini açıkça gördüğüm lunmaktadır. Katedilecek yol· 
için istiklal harbi devrine ait da eski dilden başka engeller-
Türk edebiyatı ve üç yıllık de vardır. Yeni bir dille halka 
yeniden yaratılış şavaşına ina- yaklaşmak istiyenler de yine 
narak katılanların edebiyatı ayrı bir esperanto ile halktan 
olarak telak:ki etmek isterim. ayrılıyor. 

Kıymetini muhafaza ederek Hala dil ve edebiyat lstan-
yaşamıya layık olanlanlarla bula aittir. Halka yaklaşmak 
kahrolmıya mahkum mel'un için lstanbulun fikir merkezi 

ve edebiyat merkezi olmasına 
zümrelerin mücadelesi başla- bir nihayet vermek zamanı gel-
mış; hukuk gibi, ahlak gibi, miştir. Şuna da dikkat etmek 
hükumet gibi san'at ve ede- lazımdır ki: Lozan sonrasında 
biyal da ikiye bölünmüştu. bir şair bollıığ'u vardır. Buna 
Milli istiklal savaşının üzerine sebep, herhangi bir ilme ve 
titreyenlerin edebiyatı deyince mantıki düşünmiye· veznin- lü. 
Ziya Gökalp'ten Halide Edibe, zum bırakmaması olarak gös
Mehmet Akiften Mehmet !erilebilir. lıısaııa mıınzum şiir 
Emine kadar bütün yaratıcı ahmakça •açmalamak hayre-
varlığını seferber hale koyan tini en ziyade veren bir sanat. 
bir zümre kafamızda belirir. tır 1 Amma, ben bu sözlerimle 
Bütün bu üç yılın alevli hava- Loz andan sonra şair yetişme-
sını teneffü; edenler içinde miştir demiyorum. 

fikir itibarile ne kadar ayrılık ·-•D•e•v•a•m•ı•6-•.n.c•-s.ag_f,a da 
olursa olsun bir birleşme var- f' -
dır. Hepisinde müşterek bir Yarın 
damga buluruz. O da müşterek Bu sütunlarda : 
hedefin milli ist•klal idealinin • 
vermiş olduğu mukaddes ateş- , Istanbul 
tir. Nutuklarla, şiirlerle bütün 
edebi vasıtalarla bu ideolojiyi Mektubu 
telkin eden istiklal harbı ede-
biyatının hassasiyet ve kuvvet Yazan: 
verdiği milli külle en büyük Osman Cemal 
ilhamını Atatürkün her biri ı•---·--------' 

'{emek 
4 Ağuslo• SALI 

Saç pi luvı • Vişne hoşafı 

Etin yağlı tarafından kuşbaşı 
olarak alıp su ile pişiriniz. 

kepçe yağ ko- • 
Tepsiye bir ~ 

yup küçük bir @. ) .. . ~ 
soganla pirinci ~ ,) 
kavurunuı 
kaynar et suyunu pirincin üs
tüne koyup pişiriniz pirinçler 
suyunu çekince etleri üstüne 
dizip üstüne kızgın bir saç ka
payıp pi'avın üstündeki etl~ri 

kızartınız.. isterseniz etlerin 
yanına dilim dilim domates ve 
ince yeşil biber koyunuz. Pek 
güzel ve nefis bir etli pilav 
olur. 

• Vişnelerin saplarını :ıyıkla
dıklan sonra kaynar su ile haşla
yıp şekerini koyup kaynatınız. 
Biraz limon sıkıp indirin iz yu· 
kardaki pilav ile iyi yenir. 

[!) GJ 

Şurup lekeleri 
Şurup lekelerini temiz soğuk 

su ile çıkarabilirsiniz. Eğer yi· 
ne leke kalırsa, ispirto ile uğuş
lurunuz. 

Evde kola 
Evde öteberi yapıştırmak 

için daima elaltında kola bu
lundurmak isterseniz, bir mik
tar peyniri bütün mahlül ak
samı çıkıncıya kadar suda yı
kayınız. Sonra bir bezin içine 
alarak, bütün suyunu çıkarın
cıya kadar sıkınız. Bu peyniri 
mutedil bir fırında kurutunuz 
ve toz haline getiriniz. Bu to
zu kapalı t~neke kulu içinde 
uzun muhafaza edebilirsiniz. 

Lüzum hasıl olduğu zaman, 
bu tozdan 20 grama 2 gram 
sönmüş kireç tozu ve birkaç 
damla da su ilave ediniz. Bu 
suretle suluca bir hamur elde 
edersiniz. işte size mükemmel 
bir kola l 

Hazır biskUvi 
100 gram toz şeker, 100 gram 

taze tere ya!l"ı, 200 gram un, 
üç yemek kaşığı beyaz şarap. 

Hepsini bir kapla yo~urup 
iyi bir hamur yapınız. Ve bu 
hamuru bir saat kadar kendi 
haline bırakınız. Bundan sonra 
hamuru üç milimetre kalınlığa 
kadar açınız. Küçük yuvarlak
lar halinde kesiniz. Bu yuvar
lakların üzerine birer soyulmuş 
badem koyarsanız, daha iyi 
olur. 

Bundan sonra hamurları yağ
lı tepsiye sıralayınız. Mutedil 
fırına ai\nderiniz. 

lil ııı 

Model 

\, 

Mevsimlik modellerden : Kısa 
kollu kısa ceketler 

çantada ruj ... Harp ediyorlar 
Milis saf !arı arasında kadınların da bulu

nuşu lıükumet kuvvetlerinin 
manevi yatını yükseltme ğe gardım ediyor 

ispanyadaki kanlı kardeş 
kavgasının, bazen tüyler ürper
tecek derecede feci tafsilat 
geldikçe, gönül gayri ihtiyari 
Avrupanın bu köşesinde huzur 
ve siikünun bir gün evvel av• 
det etmiş olmasını istiyor. 

Asileri büyük binalara sıkış· 
tırıp, sonra bu binaları dört 
taraftan tutuşturmak ve yan
gının etrafına da silah ve mit· 
ralyöz namlularını sıralayarak 
ateşten ka~mak istiyenleri kur· 
şun le temizlemek, diğer taraitan 
asilerin yakaladıkları komü
nistleri yirmişer yirmişer kur
şuna dizmeleri, buna karşı da 
Komünistlerin Faşistleri hatta 
ailelerile birlikte aynı şekilde 
kurştlndan geçirmeleri ve diğer 
bunlara benziyen facıaların 

henüz ardı arası kesilmiş de
ğildir. 

Bu facıalar ortasında her iki 
taraftan da kendi davalarını 
başarmak noktasından kahra
manca çarpışanlar ve ölenler 
çoktur. Bunların arasında Is. 
panyol kadınını da zikredebi
liriz. 

Barslonda çıkan Solidaridad 
Obrera adındaki hükumetçi 
gazete, dahili muharebelerin 
bu safhasından bahsederken 
diyor ki: 

"Faşistlerin can baz teşebbüs
lerine karşı halk arasında fışkı
ran hamlenin ı'.ilvi bir manza
rası da, kadınlarımızın silaha 
yapışarak, sükünu ve intizamı 
bozanlara karşı koyup gitme
leri olmuştur. 

Kadınlarımız barikatların 

arkasında ve üzerinde harp 
ettiler ve ed'yorlur ve muha· 
ribe ihtiyaç olan yerlerde boş 
sarları doldurmak üzere ka
dınlarımızın silahlarile koşup 

geldiklerini görüyoruz. Sara
gozda, Kurtabede Toledoda, 
Segovi ve diğer yerlerde anti 
faşist milisin arasında kadın
larımızı başka bir hamasetle 
parlıyan gözlerine baktıkça, 

davamızda yenileceğimize inan
mak çok müşkül olur. 

Düşmanlarımız, şimdiye ka
dar lspanyol kadınını rehavet 
ve ataletin bir modeli olarak 
göstermiye çalışıyorlardı. Ne 

Esir edildikten sonra Milisler tarafından kurşıına dizilmeğe 
götürülen lhlilulcl zabitler 

kadar gaflet içinde elduklaını çekip te silahları omuzlıyan Is-
anlamışlardır zannederiz. panyol kadını, muharebeye 

Zaten son intihapta da ka- giderken çantasını da unutmı· 
dınlarımız, eski bid'atlere sap- yor. Çanta deyince neferin 
!anılmış kalmış olmadıklarını, sırtladığı çantayı anlamıyorsu-
inkılapçı unsurların hamlele- nuz, tabii l 
rine hamle katıştırdıklarını Barış günl~rinde sokaklarda 
göstermekle ispat etmişlerdi. giderlerken, hiçbir zaman yan. 

Son muharebelerde aldıkları !arından eksik etmedikleri meş-
vaziyet ise, uydurma bir masal hur al çantaları... cephede de 
daha likide etmiş bulunuyor. bu çantaların içinde yine aynı 
Hürriyet için göğslerini açıp şeyler var : Podra, ruj, ayna, 
koşan muharip kadınlarımız, parfom ... 
faşizmi ezmek için de hayat- iki jarjür boşalttıktan sonra 
!arını fedaya hazır olduklarını kum torbasının arkasına çeki. 
gösterdiler. lip le, terden ve tozdan bozu-

Çünkü kadınlarımız, eğer lan yüzlerine hemen ocacıkta 
faşizm galebe ederse, kendi- çeki düzen vermelerini görmek 
!erinin de kocaları ve kardeş- kadın koketliğinin ne kadar 
leri gibi imha kanı içinde bo- hakim bir kuvvet olduğunu 
ğulacaklarını ve en gayri in- anlatmağa kafidir. 
san! sefaletlere maruz bırakıla- Fakat dikkat eltiniz mi? cep-
caklarını biliyorlardı. 

lspanyol milleti gibi, hürri
yeti için muharebe eden bir 1 
millet, safları arasında, bu 
hürriyeti ebediyen ele almıya 
azmetmiş, en tehlikeli vazife
leri kabul eylemiş kadınlarını 

da görünce, hiçbir düşmanın 

kendisini esir edemiıı.rceğine 

inanabilir. Onun içindir ki, biz 
Barselon'da ve Madrid'de ka
kazandık ve bütün ispanyada 
da kazanacağız.,, 

Diğer taraftan Fransız ga· 
zetcleri de kadın milislerden 
bahsederken şöyle anlatıyor: 

"Yüksek topuklu kundura. 
!arının üzerine kocalarının ve 
ya kardeşlerinin pantalonlarını ı 

heye giden bu latif muharip· 
!erden hemen hiç bir'nin ya
ralandıklarına veya maktul 
düştüklerine dair haber yok. 
Faşistler, kadın hasımlarına 
karşı muharebe meydanında 
da kavalyelik göstererek, hiç 
olmazsa çikolata alamıyorlar
sa bile, galiba kurşun atmağa 
lüzum görmeyorlar.,, 

Özür dileriz 
"Bir c'nayet davasın roma

nımızı yazılarımızın çokluğun

dan dolayı bugün tefrika ede· 
meciik. Yarından itibaren mun
tazaman neşrine devam edece
ğiz. Özür dileriz. 
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FİKiRLER 

Deniz 
Kır ve 
Kahvehane 

Genç ve deniz: Bunlar iki 
ikiz kardeş kadar biribirlerine 
benzerler. Genç, hadiselerin 
tesirlerile öyle bir coşarki 
onun bu coşkunluğu ile deni
zin vakit vakit coşan dalga
ları arasında ne güzel bir 
benzeyiş vardır. 

Deniz... mas mavi deniz ... 
Bir gençlik ruhunun bütün 
akislerini kendinde toplamış 
deniz; yazın bunaltıcı sıcakla
rında elbette yanı başında 
gençliği görmek ister. Elbette 
onunla çalışmak, onunla baş 
başa kalmak ister. Fakat Ne
dense genç denize küskündür. 
Ve ondan uzaktır. 
Yemyeşil kırlar, bir genç 

ruhu kadar temiz kaynakları 
kucağına alan dağl~r hep 
gençliği istiyor. Dimdık b~ş
larını göklerin yüksekliklerıne 
doğru vakurane uzatan koca 
ağaçlar serin gölgelerinde bü
tün bir gençliği gölgelendir· 
mek için iştiyakla çağırıyor. 
Nedense genç ona da koş-
muyor. -

Kahve en dalkavuk en ri· 
yakar tavırlarile ve en bayağı 
manzaralarile kolları içine bir 
varlık almıya çabalıyor. 

Dikat ediyoruz ve görüyo
ruz ki kahvehanelerin yayga
ralarına tecrübesiz nazarlarile 
bakan bu varlık meğer genç. 
imiş. Biz buradan gence; kah
vehanenin murdar havasile ter
temiz ruhunu kirletmemek için 

üniversitede 

Dört yıla çıkarılması dolayısile 
Hukuk Fakültesi için geniş 

bir program hazırlanıyor - -
Hukuk Fakültesinin dört yl

la çıkarılması için hazırlanan 

proje Vekalete arzedilmişti. 

Projenin bugünlerde tasdikten 
çıkması bekleniyor. 

Üniversite rektörlüğü Fa
kültenin dört yıl olacağına 
göre geniş bir tedris planı 

hazırlamıştır. 

Evvelki senalerde tatbik 
edilen ders programlarının yo
ruculuğu gözönünde tutularak 

uzaklaşmasını söylerken ora
dan yükselen bir tavlanın pul 
şakırtısı bizim sesimizi boğma
ğa çabalıyor. Ne de olsa man
tığımızın coşkun denizinde, gür 
dalgaların içinde kahvehanele
rin dalgavukvari yaygaralarını 
yok edeceğiz. 

Fakat asıl istenilen şey en 
kısa bir zamanda ve amansız 
l.ıir kuvvetin darbesi ile kah
venin iğrenç kucağından ğenci 
kurtarmaktır. Öteki tarafta sıh· 
hat ve temizliğin timsali kar
deş deniz, dağ, bayır, durur
ken bir izbenin dumanla dolu 
kuytu kenarlarında miskinane 
oturmak en kısa manasile yok 
olmak demektir. 

Yusuf Ziya Binatlı 

yeni programda ders saatleri 
azaltılmıştır. 

Bu seneden itibaren hukuk 
fakültesinin her sınıfında haf. 
tada ancak beşer ders okuna
caktır. Yalnız bu miktara bir 
de ihtiyari ders ilave edılme•i 
lüzumlu göcülmüştür. 

Yeni programa göre ders
ler şöyle tertip edilmiştir: Bi
rinci sınıf medeni hukuk, iktı
sat, Roma hukuk başlangıc 
tarihi, Türk hukuk tarihi esa• 
siye. 

ikinci sınıf: Medeniye, iktı
sat, idare, ceza. ihtiyari ders 
olarak ta iş hukuku - bu ders 
yeni bir kürsüdür·, ve yahut, 
Edebi ve güzel Sanatlar ilmi. 

3 üncü sınıf: Medeni hukuk, 
devletler umum hukuku muha
kemeleri usulü, ceza hukuku, hu· 
kuk felsefesi. maliye. ihtiyari derı 
olarak ta iktısadi meslekler ta· 
rihi, içtimai iktısat. 

4 üncü sınıf: Amme hukuku 
kara ve deniz ticareti hukuku, 
devletler hususi hukuk, icra 
ve iflas, medeni hukuk. 

ihtiyari dersler: Adli tıp, 
Lozan .• 

Bu şekilde çizilen program 
altında birinci sınıf hafta da 
20 saat, ikinci sınıf 20 saat, 
üçüncü ve dördüncü sınıflar~& 
21 rer saat ders göreceklerdır. 
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Maarif 
programımız 

T r -

ILmlr kazaları arasında çok çabuk bayın· 
dırlıQa kavuşan Bayındır kaza merkezinde 

- Belediyenin yeni yaptırdıgı çocuk bahçesinden 
, bir köşe. 
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~Bir çok soygunculuk 
11 yapan bir hırsız 
ı çetesi yakalandı 

lzmir, (Açık Söz) - Manisa ile lzmirde faaliyette bulunan 
dört kişilik bir hırsız şebekesi zabıtaca meydana çıkarılmış· 
tır. Bunların Kantar polis mevkii dahilinde Köseleci Zeki ve 
elbiseci Yusef Kohenio dükkanlarından elbise ve para, mobil· 

, yacı Hüseyin Kayanın dükkanından bazı eşya çaldıkları anla-
1 şılmıştır. Manisalı Hasan, Nazif, Ali ve Şefik adlarını taşıyan 

bu şebekenin uzuvlıın son zamanda Manisadan çaldıkları bazı 
eşyayı lzmire getirerek gizlice salma~ıı çalışıyorlardı. Taharri 

• 
1 

memurları tarafından yakalanan maznunlar suçlarını itiraf et· 
mişlerdir. Tahkikata devam edilmektedir. Manisadan çalarak 
'7mire getirdıkleri eşya satıldıkları yerlerden müsadere olun· 

r muş ve sahiplerine verilmek üzere Manisaya gönderilmiştir. 

• • •• 
1 lzmirde bir genç kız orta-
t dan birdenbire kayboldu 
j lzmir (.\çık Söz) - Basmahanede Çayırlıbahçede Değir· 

men sokağında 12 numarada oturan 19 yaşlarında Hicriye adın· 
da genç bir kız dört gündür ortadan kaybolmuştur. Ablasına 

hitaben gelen bir mektupta " iş aradım bulamadım. Ebed! mes· 
kenim olan mavi denizlere baktıkça beni hatırlayınıztt demiştir. 

Yal ovada "Açık Söz,, 

Yol işlerine çok ehem
miyet veriJiyor 

Güzel su şehrimiz Yalovacları bir görünüş 

Yalova, (Acık Söz) - Her 
yıl birkaç kere, uğradığım 

Yalovayı her nasılsa iki yıl 

danberi görmemiştim. Bura
nın en çok hoşa giden ciheti, 
Marmaranın ortasından süzü· 
!erek ve birer pırlanta gibi 
denizin üzerine serpilmiş olan 
Adaların mavi eteklerini 
öperek köpükler içinde yürü· 
yen ve serin bir rüzgarın ok
ıayışlarından şımararak göv
desini sağa sola yalpalayan 
Akay vapurunun rahatça is
keleye yanaşmış ve uzun ge· 
çitten halkın biribirini ko· 
valıyarak geçtikten sonra 
sırasıra dizilmiş olan otobüs
lere hücum etmesi ve bunları 
seyre gelen Yalovalıların ora
larını mahşeri bir hale koy· 
masıdır. 

Ben, öteden beri kendisine 
alışmış olduğum ilçebay Şefi· 
ğin yerinde başka bir yabancı 
simayı gördüm. Eski ilçebay 
Şefik Bursaya vali olduktan 
sonra yerine gönderilen bu 
kıymetli arkadaşla karşı kar
şıya bulunuyordum. Kendisi 
jandarma yüzbaşısı iken eline 
geçen fırsatlardan istifede 
ederek Hukuk fakültesine de· 
vam ~tmiş ve diplomasını 

aldıktan sonra askerlikten 
çıkarak Yalovaya kaymakam 
olmuştur. 

Butaya geleli henüz dokuz 
ay kadar az bir zaman olduğu 
halde yapmış olduğu beş yıllık 
imar planı üzerinde boitün var. 

lığıyle çalışarak haylice işler 
başarmağa muvaffaf( olmuştur. 

ilçe Bayın planında en çok 
önem verdiği şey köy yolları. 
dır. lstanbuldan tenezzühler 
ter~i~ edilerek halka temaşa 
ettırılmekte olan Çınarcıkla Ya. 
lova arasında güzel bir şose 
yaptırmıştır. 

Programdaki işler arasında 
ikinci derecede mektepler 
gelmektedir. [Sonra sırasile 
köy konakları, sahil köylerinin 
iskeleleri, büyük mikyastaki 
köprüler gelir ki bunlarda yap
tırılmıştır. Bu meyanda Karbuz 
dere köprüsile Koru köprüsü 
bitirilmiş ve Çengiler köyünün 
köprüsüne başlanmıştır. Kılınç 
kamununun köprüleri de karni. 
len yapılmıştır. 

Her köy, kendi önünden 
geçen şoseye bir yol ile 
kendisini bağlamak mecburi
yetine konulmuştur. Veyahut 
bir kaç evi ayni istikametten 
şoseye çıkıyorlarsa hepsi el. 
birliği ile o yolu yapmakta
dırlar. Sonra her köyün orta
sından geçmek ve buna da 
amut olmak üzere iki kaldı· 
rımlı yol yaptırılmaktadır. Ben, 
~u. ilçebay hakkında çok iyi 
ıntıbalar edindim. Herkes onu 
sevmekte ve yaptığı işleri tak
tir etmektedirler. Hüsnü Erkin 
ilçenin bütün işlerini çerçevesi 
içine almış ve onun rüyet 
zaviyesi içine giren her iş yol 
:ılmağa başlumıştır. 

** 

Bayindır 
Belediyesi 
İyi çalışıyor 

Tire (Açık Söz) - lzmir • 
Ödemiş demiryolu güzergahın· 
da ve lzmir • Tire şoşesine 20 
kilometrelik bir şose ile bağlı. 
lzmir ilçelerinin en verimli 
topraklarına sahip olan (Ba
yındır) gün geçtikçe mamur 
bir hale gelmektedir. 

Kurtuluş savaşında düşman 

buralardan çekilip giderken 
oturulabilecek pek az bir bi· 
na bırakmıştı. Fak at çalışkan 
Bayındır halkı az zaman için· 
de yurtlarını baştan başa ma· 
mur bir hale getirdiler. 

Bayındır belediyesi bu hu. 
susta cidden tebrike şayan 

bir müessesedir. Varidatını bü
yük bir sür'atle arttıran bele
diye çok işler görmüştür. Bun• 
!arın hepsi de başlı başına bi
rer muvaffakıyet sayılabiıir, 

Bundan 5-6 sene evvel mede. 
niyetin nuru olan elektriği 

bu faal belediye ucuz fiatla 
temin ve şehri yüzlerce lamba 
ile tenvir etmiştir. Sıhhat Ba
kanlığının nizamlarına gayet 
uyııun olarak modern bir 
mezbaha yaptırmiştır. Pek ya· 
kın bir zamanda su işleri de 
halledilecek, Bayındır halkı 
temiz suya kavuşacaktır. 

Fenni tesisatı muhtevi bir
zahire, peynir, bir de kendir 
hli geçen sene de sebze hali 
yaptırmıştır. 

Bayındırda haftada bir defa 
Cuma günleri pazar kurulmak· 
ta, civar köylüler yumurta, 
peynir, yağ, bal gibi ürünlerini 
buraya getirmekte, kendilerine 
lazım olan maddeleri de bura· 
dan temin edip gitmektedirler. 

Gayet modern bir umumi 
hela ve Belediye binası karşı· 

sında bir bahçe yapılmıştır. 
Bahçe muntazam bir plana göre 
yapıldığı için gayet güzeldir. 
Her akşam üzeri aileler temiz 
bir hava almak, vücutlarını 

dinlendirmek için buray11 koş
maktadırlar. Bayındırın bu gü
zel bahçesine bir hoparlör ko· 
nulması da mutasavverdir. 

Bayındırın mesirelik yerle
rinden bir (çayır) arası vardır. 
Buralara aileler göç ederek 
yazlarını geçirirler. Bayındırın 
bu çayır hayatı çok zevkli ve 
eğlencelidir. Bayındırın kaplı· 
caları vardır ve 10 kilometre 
kadar uzaktadır. Gayet sıhhi 
ve temizdir. Bayındır belediye
si bu kaplıcaların temizliği ile 
çok meşgul olmaktadır. 

Tireden, Ödemişten ve civar 
köylerden halk buraya akın 
akın koşmaktadır. Kaplıca 

bilhassa romatizmaya karşı 
çok müessir olduğ'u tecrübe· 
lerle sabittir. 

Tire Halkevinde 
tören 

Tire (Açık Söz) - Burada 
Büyük Önderimiz Kam.il Ata
türkün ve Başbakan ismet 
lnönümüz Halkevimize imzalı 
birer fotoğrafilerini armağan 
ettikleri günün yıldünümü par· 
lak bir tezahuratle tes'it edil· 
miştir. 

Tirede yangı n 
Tire, ( Açık Söz)- Burada 

Sarıcayusuf mahallesinde bir 
ev yanmıştır. 

Gündüzden kızdırılan fırın-
dan tedbirsizlik yüzünden 
çıkan kıvılcımlar evin her 
tar~f~nı sarmış, fakat itfaiye 
yetışıp yangını söndürmüş

tür. 

Erzurum da 
Demlryolu intaatı 

devam ediyor 
Erzurum, (Hususi) - Erzu. 

rumun Aşkale nahiyesinde baş· 
lıyan şimendifer faaliyeti hız 
almış bulunmaktadır: Aksu 
üzerinde ellişer bin liralık iki 
köprü ve 150 bin liralık top. 
rak tesviyesi yapılmaktadır. 

Aşkaleden Erzuruma doğru 
13 kilometreden başlıyan ve 
Karabıyık hanlarında biten 24 
inşaat mıntakasında bu hafta 
ameliyat başlayacaktır. 

Karabıyıkla Ilıca arasındaki 
25 inşaat mıntakası da yakında 
faaliyete getirilecektir. 

ilice ile Erzurum istasyonu 
arasın.daki 26 inşaat gurupuna 
1,5 mılyon kıymetindeki istas
yon, depolar vesair inşaat 
dahildir, 

4 üncü sayfadan devam 

müşareketi ruhiye ve ne de 
müdavemeti ruhiye yoktur. 
Kaid..Ji ve mütekatti heyecana 
sahip oyunlardır. 

Oyunları ya çok basit ve 
tekrir harekatı mucip oyun· 
!ardır. Ve yahut kollektif gibi 
gözüktükleri halde kaideli ve 
ferdidir. Bu suretle oyun he
yecanı ya süreasiz ve bıktırı· 

cıdır veykhut münkati ve ku· 
mandalı ve kaideli hareketle· 
rinden dolayı teheyyücatı İn· 
kıtaa vesile olan oyunlardır. 

Halbuki; oyun bir itrah ru· 
hi ve tekemüll üfulesidir. Bir 
şelale gibidir. Kaideli ve 
müşareketsiz inkitalara kar· 
şı mevcudiyetini !<aybeder. 
Ve oyun derhal Endisipline 
olur. Nıtekim; lsveç jimnastik· 
!erinin mektep şemasındaki 

oyunlar, çocuklar ve gençler 
tarafından kat'iyen sevilmemiş 
ve muallimi başında olmadığı 
zaman hemen bozttlmuş , e da· 
ğılmıştır. Çünkü : oyunları da 
jimnastikleri gibi tahlilidir. 
Çünkü : oyunları da jimnastik· 
leri gibi kaideli ve kurudur. 
Tıpkı jimnastikteki dinamik 
görüşü gibi, oyunlarındaki ter· 
kibi görüşü de ; neticelerine 
göre yanlıştır. Cahilli.nedir. 
ilimle alakaları yoktur. 

Hülasa; lsveç ji,,,nastiklerin· 
de şema ve oyun hataları 

bir değildir. Ne hareketleri iti· 
bariyle pedegojiye, ne dina· 
mizm iddiasiyle u;:.viyatimizin 
bütünlüğüne, ve ne de parça, 
parça basitten mürekkebe dol!'· 
ru giden tedriç pedegojisiyle 
bedeni şahsiyetimizin varlığına 
hitap eden bir usul değildir. 

lsveç jimnastiklerinin mek· 
tebl şaması daha bir çok ha· 
talarla doludur. Yazım uzadığı 
için burada kesiyorum. Gele
cek dördüncü makalemde "ls
veç jimnastiklerinde oyun na· 
zariyesi ve hataları., diye ya
zacağım yazıda şama hatalarını 

tamamlamaka çalışacaj!ım. 

M. Sami Karayal 

Yabancı diller 
mektebinde 
Talebenin anlıya· 

cağı şekilde kitap 
hazırlanıyor 

Üniversite yabancı diller mek. 
tebinde talebenin muvaffak ola· 
madığı göz önünde tutularak 
tedkikat yapılmış ve bilhassa 
kitaplarda esaslı ıslahat olma
sı lüzumlu görülmüştür. Ş i mdi. 

ye kadar okutulan "France., 
adlı kitabın ibtidai olduğu ne
ticesine varılmış ve bu kitap 
serisinin kaldırılması kararlaş

tırılmıştır. 

Buna mukabil yabancı diller 
mektebi Profesörleri talebele
rin daha iyi anlıyacakları şe. 

kilde kitaplar hazırlamağa baş. 
lamışlardır. 

m s 
Kastamonu Lisesi 

tamir edildi 
Kastamonu, (Hususi) - 5() 

yıl evvel ilimiz valisi bulunan 
General Abdurrahman tara
hndan inşa edilen lise binası. 

nın saçakları son yıllarda dö
külmeğe başlamış ve bunun 
tamiri için alakadar makam
lardan lazım gelen tahsisat 
istenilerek saçakların yeniden 
inşasına başlanmıştı. iki ay 
kadar süren çalışmadan sonra 
binanın harabiye yüz tutan 
aksamı kamilen yenilenmiştir. 

Memleketimiz ve gençlerimiz 
bu suretle uzun ömürle yeni 
bir irfan yuvası kazanmıştır. 

m m 
Rapor hazırlandı 

Tetkiklerde bulunmak üzere 
Londraya gidip gelen Tıp fa. 
kültesi Dekanı Nurettin Ali ile 
istatistik Profesörü Ömer Ce
lal birer rapor hazırlamışlar
dır. Rapor muhteviyatını Pro. 
fesörl~rin seyahatleri ve orada 
yaptıkları tetkikler teşkil et· 
mektedir. Rapor vekalete gön· 
derilmiştir. 

Rontgen kongresi 
Eylül ayı içinde Viyanada 

beynelmilel rontgen kongresi 
toplanacaktır. Bu kongreye 
lstanbul Üniversitesi de davet 
edilmiştir. 

''Açık Sözün,, 
Anketi 

Gençlerden Muslih 
Ferit anlatıyor 

5 inci sayfadan devam 

Mesela Nazım Hikmet ve Ne
cip Fazıl ebebiyat tarihinin bu 
güne tahsis edeceği aynı oda· 
ya sığacak iki şairdir. Sonra 
bugünden yarına intikal ede
cekleri mutlak olan muharrir
lerde Falih Rıfkı, Peyami Safa, 
Sadri Ethem ve Nurullah Ata 
olarak gösterilebilir. 

Uzattığı limon şeketinden 
yapılmış limonatayı çektim ve 
sualimi sordum: 

- Muslih, dedim. Edebiyatı· 
mızı garplılar niye tanımaz. 

Şu ki tabı bir açıver bakalım. 
Güldü. Elimden bardağı aldı. 

· - Buna sebep an"anevi düş· 
manlık lardır, dedi. ileride bu 
da ortadan kalkacaktır. 

Lafı uzatmasına meydan ver· 
meden 

- Sence edebiyat ne de· 
mektir? Dedim. 

O, birden şaşırdı. Ağzına 

kadar gelen lafları geri çeker 
gibi bir hareketle yutkundu ve 

- Lisanı ifade vasıtalariyle 
düşüncenin şuurlu bir su
rette herhangi bir sanatkarane 
gayeyi tahakkuk ettirmek üze· 
re ortaya koyduğu eserlere 
edebiyat derim. Edebiyat in
sanın vücuJe getirdiği işaret 

ve ifadelerin içinde ruhu en 
mantıki bir sadakatle anlata· 
bilir. 

- Mersi şekerim, dedim. 
Ve notlarımı, kalemi cebime 

yerleştirirken o, kolumdan tut· · 
tu. 

- Dur yahu, dedi. Daha bit· 
medi. Söyliyeceğim. 

- Eksik olma, dedim. Bana 
bu kadarı kafi. 

- Yok canım söyliyeceğim. 
Hele sen bir limonata daha iç. 

Ben verdiği limon şekerin. 

den mamul nafis limonatayı iç· 
tim, fakat bardağı bırakır bı

rakmazda otelin merdivenleri· 
ne doğru koştum. 

Ertuğrul Şevket 

Acaba zehir
lenmiş mi? 

lzmir (Açık Söz) - Mene
men kazasında hastalanan Meh· 
met adında biri dün otomobille 
şehrimıze memleket hastahane· 
sine getirilmiş, fakat hastanede 
ölmüştür. Mehmet ölmeden ev· 
vel i nkıbazdan muztarip bulun· 
duğunu ve mıisil yerine içmek 
üzere bazı otları kaynatıp su· 
yunu içtiğini, ondan sonra san
cılandığını yanında bulunan 
hasta bakıcıya söylemiştir.Meh

medin kaynatarak suyunu içti· 
ği otların zehirli olduğu neti
cesine varılmıştır. Bugün otopsi 
yaJlılacaktır. 

Ereğli de 
Yeni fabrikanın tecrU

belerine başlandı 
Konya (Açık Söz) - Patis

ka, mendil, salaşpur, mermer- ı 

şahı, saten gibi ince mensucat 
yapacak olan Ereğli bez fab
rikasının montajı tamamlan
mıştır. Yerinden bildirildiğine 

güre, fabrikanın iplik ve bez 
kısmında 30 kilovatlık şehir 
cereyanından istifade suretile 
ufak tecrübelere baş'anmıştır. 

18: Opera parçaları (plak), 
19: Haberler, 19.15: Hafif or
kestra eserleri(pl.!ik), 20: Türk. 
çe operet parçaları (plak), 
20.30: Stüdyo orkestraları, 
21.30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu 
Ajansının gazetelere mahsus 
havadis servisi verilecektir. 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

0kuyan 

yayan 

tanıtanın 

dır. 

4 Ağustos 

• Hök.Sıy®I• 
SEVGİ ARAYAN KADIN 

Yazan: Tarık z. Tunaya 

Onu nerede gördüm'? Bil
miyorum. 

Fakat bildiğim bir şey varsa 
o orta boylu, toparlak yüzlü, 
gözleri parlayışını kaybetmiş 

bir kadındı. Bir taşın üstüne 
oturmuş, ağzını hiç açmıyor. 

mütemadiyen etrafına bakı· 

yordu. Elinde küçük kapsız 
bır defter vardı, ve tutmasını 
bilmediği kalemi küçük defte· 
rin buruşuk sahifeleri üzerinde 
gezdiriyordu. Bu kadında bir 
acaiplik gördüm. Bakınıyor ve 
sonra yazıyordu. 

Yaklaştım, önünden geçer· 
ken bana güldü, evet ağzını 
açmıyarak yalnız dudaklariyle 
kapalı kalan dudaklariyle pud· 
rası kurumuş yanaklarının üst 
köşelerine kadar uzanan bir 
kavis çizdi. 

Bu garip gülüşü bir baş işa· 
reli takip etti. Yanına gittim. 

Bu sefer o sözde utanıvor, 

ve saiıte utangaçlık taklitleri 
yapıyordu. Gözlerini kapıyor, 

başını elleri arasına alıyor, du
daklarını küçültüyor, gülüyor .. 
Fakat... fakat ağzını bir türlü 
açmıyordu. 

Damdan düşer gibi: 
- Türk müsünüz? diye sor· 

dum. 
O bu sefer bile bile aptal 

karga rolünü oynadı, ağzını 

istemiyerek açtı ve 
- Hayır dedi Ermeniyim ..• 
Bu cevabı derinden gelen 

sesler gibi işittim, en fazla dik· 
katimi çeken yalnız bir ön dişi 
kalmiş olan boş ve büyük ağzı 
oldu. 

Demek bunun için ağzını 

açmıyordu. 

- Ne yazıyorsunuz madam? 
dedim 

O içini çekerek: 
- Hiç .. dedi. 
- Hiç mi, dedim, kabil de· 

ltil mutlak:t bir şeyler yazıyor· 
sun uz •.• 

O gülümsedi. Ben de alay 
etmek istiyerek: 

- Yoksa dedim şair•nisiniz?. 
Yine içini çekti. 
- Peki nereden geliyorsu-

nuz? .. 
- Beyoğlundan dedi. 
- Ya dedim, demek Beyo· 

ğullarında geziyorsunuz ve son· 
ra buralara gelip gördükleri· 
nızi yazıyorsunuz ... 

O bu sefer içini çekmedi, kız· 
dı : 

- Siz, dedi. Aromada çok 
soruyorsunuz. Ben buraya gör
düğümü yazıyorum fakat bugün 
bambaşka bir şey yazacağım .. 

- Acaba, dedim, o yazaca
ğınız ne olaollir ki? 

- Talihimin lenaliğını, şans
sızlığımı yazacağım. Bu defte
rime karşıma çıkan her erke. 
ğin bana çok fena muamele 
ettıgini yazacağım. 

Ve devam etti: 
- Demin köprü üstünden 

geçiyordum. Boğaziçi iskelesi
ne indim. Yoluma devam edip 
buraya gelecektim, sıraların 

birinde oturmus arkadaşilc ko
nuşan bir adam gördöm.Genç
ti, esmerdi, ':ııyıklıydı, güzeldi. 
O kadar hoşuma gitti ki belki 
yarım saat etrafında döndüm. 
O ise hiç aldırmadı. 

Onunla bir kerecik olsun ko
nuşmak istiyordum. Kalabalık
tan istifade ederek çarptım dir· 
sek vurdum. göz kırptım, ağ

zımı açmadan. tek ve çürük 
dişimi göstermeden güldüm. 
Oralı olmadı. Hala arkada
şıyle konuşuyordu. 

Nihayet arkadaşı elini sıka
rak ayrıldı, benimki yalnız 

kaldı ve bana sert sert bak· 

mıya başladı. 

Ben de gözlerimi ona çevir
dim. 

Hiddetli hiddetli üstüme yü
rüdü. 

- Ne bakıyorsun öyle ? 
dedi. 

Her şeyi gözüme aldım, ce

vap verecektim, verecektim 
ama, ağzımı açtığım vakit çü

rük dişimi görecek, kaçacaktı. 
Olan oldu agzımı açtım ve 
cevap verdim. 

O güldü, kahkaha ile güldü. 
- Sen ıni dedi beni sevi

yorsun... Haydi oradan çirkin 
karı •.. 

Ağlıyacaktım. Fakat cesa· 
retiınin büyüklüğüne bakınız ki 
ağlamadım. 

- Niçin çirkin olacağım d !· 

dim, dişim yok diye mi. Bak 
gözlerime. .• 

O hala gülüyordu. 
Ben devam ettim; 
- Param var dedim. Bir de 

Gedikpaşada evim var. Evle
nelim, ne iyi yaşarız. 

O yüzüme tükürdü, kalka
cak olan vapura girdi, gitti. 

Söyleyin bana benim de sev
miye hakkım yok mu. 
Yaşım otuz dört, hiç sevil

medim. Ben de insan değil 
miyim. Benim de anne olmağa 
hakkım yokmu ah ben ne za
vallıyım bilseniz .... 

O ağlarken ben de sessizce 
uzaklaşıyordum. 

Tarık Z. Tunaya 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lzmirde tren bir 
çocuğu parçaladı 

lzmir, 3 (A. A.) - Dün An-
karadan şehrimize gelen eks· 
pres Emiralem ve Muradiye 
istasyonları arasında hayvan
larını bat boyundan geçirmek. 
te olan 16 yaşında bir çocuğu 
parçalamıştır. 

BORSA - PiYASA 
3 8 936 

Para Borsası 

. Londra 

Nevyork 

Paris 
Mlli.no 
Br~kael 

Atina 
Cenevr 
Sofy• 
Amaterd. 
Prag 
Viya.n• 
Madrid 
Berlln 
Var,ova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrat 
Yokohama 
Stokhotıu 
Alhn 
Banknot 

Londra 

Nevyork 
Parhı 

f\.1i15.no 
Brüksel 
Atioa 
Cenevre. 
Sof ya 
Amsterd 
Pral{ 
Viy:ını 

f\fadrit 
Bertin 
Varşova 

Budape~to 

Bükrcş 

-Belgrat 
Yokoham• 
Moskova 
SlokhoLu 

Paralar 

~ 
628. 

123.00 

; 163. 
190. 
80. 
2L 
815. 

• 22. 
• . a:ı. 
' 85. 
' 21. 

14. 
28. 
20. 
22. 
13. 
49. 
32. 
~L 
%9. 
242. 

Çekler 

Satı, 

632. 
126.00 

168. 
196. 
84. 
23. 

820. 
2S. 
14. 
94. 
24. 
16. 
38. 
2S 

24. 
16. 
53. 
34. 
33. 
970. 
243. 

Kapantf 

.12.so 
0,79.IO 

12.06 
0.0375 
4,71!l 

84.28U 
2,412i 

63,t9ıO 

1, 16~4 
19,2311 

4,1634 

5,8612 
1,97JIJ 
4.23 
4.31.; 

107.7760 
34.7613 

°L70J? 
24.8;1' 
3.0126 

lstı krazı ar 

Türk Bcrcu 1 Peşin 

.. " 
1 Vadeli 

" tt il Peşin 

" .. il Vadeli 
Ergani 
Sıva.s Er:ıurum 1 .. • il 
istikrazı dahili 

Es han 

fş Bankası l\1ü. .. " 
N. 

,. ,, Hamiline 
Anadolu 010 60 
Merkez Bankaın 

Tahvilc3t 

Açıht 

Anadolu Vadeli [ 

il " il 
" " Ut 
., mümessil 

21:825 
21.35 
20.15 
W.15 
OJ.00 

eo.oo 
'6.:ıs 

-.-
25.80 
73.5~ 

Kapana.ı --
45.70 

-.-
( 

Abone Şartları \ 

TÜRKiYE iÇiN 
1 Serıelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 tt 
3 

" 325 tt 
1 

" 
125 

" HARİÇ iÇİN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 

" 3 .. 700 • 
- Güzelim hoşuma gittin de 

ondan sana böyle derin derin 1 
l • 

Nuruosmaniye, Şeref Sokajı 
TELEFON: 20517 

bakıyorum dedim. 1 L·------·-----' 
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Kapalı zarf usulile 

Eksiltme ilanı 

Sümer Bank 

7 

ı İstanbul Sıhhi Mües .. 
Arttırma ve Ek. seseler 

siltme Komisyonundan: 

On birinci açılırken. Olimpiyad 

sporcuları na 
şöyle hitap 

Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Bursa'da inşa edilmekte olan t-Ierinos fahri· 

kasına aid kuvvet santralı binası ile atölye binası 
vahidi kıyası esasile ve kapalı zarf usulile eksiltme• 
ye çıkarılmıştır. Tahmin edilen be.leli 132- 937.55 
liradır. 

İstanbul Leyll Tıp Talebe yurdu talebesi için me·;· 
cut şartnamesindeki mevcut evsafa ve tutulan nümunc• 
!erine göre 2130 adet Fildekoz fanile ve 2130 adet Fil· 
dekoz don açık eksiltme suretile alınacaktır· 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve İç· 
tiıııai muavenet t-Iüdürlüğü binasındaki komüsyonda 
12/8/936 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Alman 

Nazırı 

Almanya 
Berlin, 30 (Hususi muhabiri

mizin mektuplarından)-Berlin
de büyük bir kaynaşma var. 
Şehir tarihi günlerinden birini . - . 
daha yaşıyor. Henuz gelmemış 
milletler birer ikişer geliyorlar. 
Komiteler faaliyette. Her yer 
her taraf dünya milletlerinin 
bayraklarile donatılmış.. Ötede 
beride "hoş geldiniz,. ibareli 
levhalar asılı .• 

Bayraklar son iki gün için
de öyle çoğaldı ki, artık adım 
başında bayrağımızı görmek 
mümkün oluyor. tık günkü, bay
rağımızı görememekten müte
vellit ıstırabımız arlık kalmadı. 

Şehrin, zaten hepsi büyük ,, 
olan caddeleri defne dalları, 
billhassa nazi bayraklarile süs
lü.. Gözünüz nereye, kime ve 
neye temas etse başta Alm~n 1 
bayrağı görülüyor. Bugu~ 1 
Avusturyalılar, lngilizler geldı. 
Büyük merasimle karşılandı
lar. Gelen ekipler meçhul as
ker abidesine çelenk koydu
lar. Halk, kesif bir kitle 
halinde meydanları doldurup, 
misafirleri alkışlıyor. 
Yakamızda Türk bayrağını 

ta1ıyan rozeti gören Almanlar 
bizimle çok alakadar oluyor
lar. Fırsat buldukca Olimpyat 
köyüne gidiyoruz. Bugü~, Al- ı 
man sporcuları büyük bır ""'.e
rasimle Olimpyat köyüne gır- \ 
dıler. Olimprat köyüne kadar 
otobüslerle getirilen Alman 
sporcuları, köyün kapısı önün
de saf oldular. Merasimde bu
lunmak üzere gelen Alman 
spor nazırı, sporcularına hİla .. 
ben söylediği kir nutukta : 

.. _ Alman milleti sizi mu-
vaffak görmek istiyor. "dedi. 

Bundan sonra söz alan Olim
piyad köy : kumandanı da aynı 
mevzu üzerinde ve fakat daha 
uzun süren bir nutukla spor
cularına muvaffakiyetler dile
.:li. Bunu müteakip, bando 
refakatinde Alr.ıan mili! marşı 
söylendi. Şarkıclan sonra da 
önde bando, arkada Alman 
sporcuları, dana arkada da 
gençlik teşkıiatına mensup 
100 kadar genç olduğu halde 
köye girildi. 

Bu seremoni filme alındığı 
gibi, olimpiyat köyünde bu
lunan diğer millel sporcuları 
tarafından da alaka ile takip 
edildi. Bunu Avusturya ve 
lngilterc sporcularının gelişi 
takip etti. Onlar da bando 
refakatinde, kendilerine tah.is 
edilen yerlere kadar getirildi
ler. ikamet edecekleri binalar 
önünde mili! marşları çalına

rak direklerine bayrakları çe
kildi. 

Spor 
etti: 2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır. 

a) Eksiltme şartnamesi 

2 - Muhammen fiat: Bir fanilanın fiatı 60 kuruş ve 
bir donun fiatı da 51 kuru~tur. 

3 - :Muvakkat teminat: 177 lira 32 kuruştur. 

• • 
ıçın galip gelin 

b) Mukavele projesi 
1 c) Fenni şartname, umumi ~artname, ölçü usnlü 
• • • d) vahidi fiyat cetveli ve 2 adet izahnamesi 

4 - İstekliler nümuneleri Çenberlitaş civarında 
Fuatpaşa Türbesi karşısında Tıp Talebe yurdu merke
zinde gö~ebilirler ve şartnameyi de parasız olarak ala bi· 
lirler· 

\ t 
50 kilometre yürüyüş müsaba- e) Projeler 

ı kasına hazırlanıyor, kimi flore- İstiyenler bu evrakı 670 kuruş mukabilinde Sü· 
ye çalışıyor, kimi eldivenlerini mer Bank Muamelat servisinden satın alabilirler· 

5 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesi
kası ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya \ 

f 

---- - -~-
Ulimplgadlarda maruf Alman 
ati.ilerinden biri antrenmanda 

olimpiyadına kat kat faiktir. 
Bunu takdir eden Amerikalılar 
bu seferki olimpiyat teşkilatını 
takdirle karşılamakta iselerde, 
Almanların bir şamar gibl olim ... 
piyaı köyünün iç tarafına Ame
rikalılarla alay olsun diye kon· 
durdukları bu emektar olimpi
yat minyatörüne dehşetli suret 
le içerlemektedirler. 

Onlar, Almanlar bizi buraya 
müsabaka için de!lil, alay et
mek için getirmiş diyorlar. 
Doğrusu bu düşünüşle Ameri
kalıların da hakkı yok değil .. 

Berlin sefirimiz bugün sporcu
larımızı ziyaretle hatırlarını 
sordu. 

Kendisini olimpiyat kö yüka
pısında istikbal eden Türk 
sporcuları kafile başkanı To
kat saylavı Süreyya, sayın 

elçiye köyü gezdirdi. Bizim 
çocukların hepsi iyi .. Maşallah 
hepsi de aslan gibi .. Futbolcu
tarımız Norveçlileri yenecek
lerine iman getirmiş bir halde
dirler. Bisikletçilerimiz, teker
leklerinin bir yıldırım süratile 
döneceğini, peh!ivanlarımız da 
pazular.nın bükülmez bir çelik 
kudretınde olduğunu söylü
yorlar. 

Köyü dolaştıkca yer yer ~a: 
lışmalara şahit oluyoruz. Kımı 

a1mı~ kibar dayağı boks antre- 3 - Eksiltme 12 Ağustos 1936 şarşamba günü 
manına gidiyor. Hiç boş otu- Ankara Ziraat Bankası binasında Sümer Bank Mer-
ran yok .. Boş oturduğunu zan- kezinde ki komisyonda saat 16 da yapılacaktır. 
netliğiniz kimseler bile kendin- 4 - İsteklilerin 7900 lira teminat vermes! lazım• 
den üstün atletleri seyretmekle 
heğbeye daha başka, bilmed ği dır. Bundan blşka eksiltmiye girecekler ihale gü-

Bank:ı mekt•ıplarile 

gelmeleri. "4293., 

f • I lstanbul 

birlikte vaktinden evvel kom:syona 

Belediyesi ilanları 

şeyleri atmakla meşgul.. Fin- nünden en az üç gün evvel bu işi başarabileceğine Senelik muhammen kirası 60 lira olan büyükçekme-
landiyalıların bu sene en iyi at- dair vesaikı 25 kuruşluk pulla birlikde Bankaya cede İstanbul caddesinde 45 N.lı eski mektep binası tes· 
!etlerinden olan Suomi geleme- 1 tevdi edip ehliyeti fenniye vesikası almış olmaları !im tarihinden itibaren 937 ve 938 yılı mayıs sonuna 
miş, fakat Yarvinen kardeşlerle ve bu vesı"kayı teklı'f mektuplarına leffetmeleri llizım· k k k ı 

kad"r kiraya verilme Ü.tere açı arttırmaya onu muş. uzun atlayıcı Koktos ve yük· d 
k A k ır. tur. Şartnamesi levazım nıüdür!iı~ünrle görülür is~ekli oe atlayıcı s ola ve diğer 5 _ Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve 

h rl.f ti ti · h · oı· pı" olanlar 450 knru;:luk mnvakkat teminat makbuz veya a a e erın epsı ım - saatten bir saat evveline kadar Sümer Bank U mn• ., 
yad köyündedirler. b' . .1 k . mektubile beraber 5 Ağustos 936 çarşamba günü saat ınl Müdürlüğüne makbuz mnka ılınde ven ece tır. 

Müsabaka proğramları hazır- 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (4179) (I) 
landı. Bizi alakadar müsaba- 6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 

1 kaların listesini yarın gönde- ih. aleden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın 1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 
receğim. iyi çalışıyoruz, kendi • _kınunl şekilde kapatılmış olması lazımdır. • 1------------------------
mizden emini7.. Muvaffakıyet- - - Kor ht yaci iç"n 300 ton yulaf pazarlıkla satın alı• 
!erimizi bekleyebilirsiniz. nacaktır. Yıılafın beher kilosnnnn urnhaınmen bedeli 4 

stanbula, anavatana selam· stan u evazım kuruş 50 santimdir. iık pey paran 1013 liradır. İhalesi 1 

~ 
b 1 L Beyoğlu Tapu 

lar · ı·-· t 1 Başmemurluğundan: 
A.hmet Adem Go""-dUn Amır ı_gı sa ın_a ma 14/Agustos/936 Cuma günti sıat 16 ya bıraktlınıştır. Ev• g General Sabri eşi Fatma im-

ın GJ 

Beynelmilel güreş 
kongresi 

Berlin, 30 (Husus! muhabiri
mizin mektuplarından) - Her 
dört senede bir Olimpiyadlar 
münasebetile toplanan Beynel
milel hüreş kongresi Temmu
zun otuz birinde Berlinde top
lanmış, otuz bir milletin iştirak 
ettiği kongrede dört senelik 
faaliyet raporu okunmuş, ni
zamnamenin tadiline lüzum gö· 
rülmemiştir. 

Kongre serbest güreş için, 
alarranga güreş için juri dapJ 
ve teknik komite ile hekemleri 
intihap etmiştir. 

Çiftcioğlu 

Beykoz sahasın· 
da futbol maçları 

Pazar günü Beykoz saha
sında Beykoz kulübü genç 
takımı Akınspor kulübü ikinci 
takımına alb sıfır galip gel
miştir. 

Bundan sonra Çubuklu Kan
lıca muhtelit takımile Akın

spor birinci takımları arasında 
yapılan maçta Kanlıca Çubuklu 
muhteliti dört sıfır galip gel
miştir. Son müsabaka Fenerin 
( B) takımı ile Beykozun 
eksik birinci takımı arasında 
cereyan etmiştir. 

Oyun çok zevkli ve heye
canlı olmuştur. Bilhassa Fener
liler gayet güzel oyunlarile 
alkışlanmışlardır ve neticede 
3 e karşı 4 sayı ile Beykozlu
lar kazanmışlardır. 

Komısyonu hanları zalı istida ile 40 seneyi müte- saf ve şernitiııi öğrenmek isteyenlerin her gün Komls-

İstanbul levazım amirliğine 

bağlı müesesller için beş 

bin ton lavemarin kömürü 

20/ Ağustos/936 Perşembe 

günü saat 15 30 da 1.'oplıa• 

nede s~tın alma Komisyo
nunda kapalı zarfla alına• 
caktır. Hepsinin tahmin 

bedeli 66350 liradır 

İlk teminati 4567 lira 50 

kuruştur. Şartnamesi 332 
kuruş mukabilinde Komis

yondan alınır. İstekliler 

kanuni vesikalarile beraber 

teklif mektuplarını ihale 

saatinden bir saat evvel 

Komisyona vermeleri. 

"4397 n u63., 

* • • 

caviz bir zamandanberi tasar- yonuınuza ve eksiltıney~ gireceklerinde belli gün ve sa• 
rufu altında bulunan Kurtuluş- atte Çorluda Kor satınalma Komisyonuna müracaatları. 
ta Kuyu ba~ı sokağında 19, 21 (154) (4398) 
No. lu dükkanı olan bir evin 
1515 No. lu kanuna tevfikan 
senede bağlanması isteğile ida
reye mür~ c ıat edilmiştir. Ge
rek defatiri müdevvere ve ge
rek vergi kayıtlarında 290 ta· 
rihile ve senet muayene olun· 
maksızın Lazari veledi lspiro 
namına 1327 tarihinde adı ge
çen Fatma namına kayıtlı bu
lıınan bu gayri menkulün tapu 
kaydı bulunmadığından bilmec
buriye adı geçen kanun hü· 
kümlerine göre muamele ifa 
olunacağından idaremizden ma
halline memur izamile tahkikat 
yaptırılacağı cihetle bu gayri 
menkul hakkında tasarrufi bir 
iddiası olanların varsa yedle
rinde bulunduracakları tasar
ruf vesikal~rını hamilen 15 gü
ne kadar Sultanahmelle Be
yoğlu Tapu Sicil Muhafızlığına 
93614499 varide ile ya bizzat 
veyahut vekili kanunileri ile ve 
ondan sonra mahallinde tah
kikat yapacak memurumuza 
müracaatları ilan olunur. (4387) 

Üsküdar İkinci Sulh 
Hukuk Mahkeme&inden: 

Konyanın Fatih dede ma
hallesinde Kavaklının Hü
seyin oğlu ~iustafa. 

-• * 
KolorJunun ihtiyacı olan 120 ton kok kömürü açık 

eksiltme ile sıtın alınacaktır. Kok kömürünün beher 
tonunun muhammen bedeli 22 liradır. İlk pey parası 198 
Jirajır. ihalesi 20/Ağustos/936 Perşembe gıinü saat 16 da 
yapılacaktır Evsaf ve şaraitini ö~renmek istiyenlerin 
lıergün Komıısyonumuza ve eksiltmeye gireceklerin de 
belli gün ve saatte Çorluda Kor Satrnalma Kom_usyonu• 
na müracaatları. (153) (4399) 

"' ... 
Edremit Garnizonu için 350 ton kuru ot kapalı zarf 

usuliyle Satın alınacaktır. l\Ialın tahmin bedeli 12250 
iiradır. Birinci teminatı 918 lira 75 knruştur. İhale 

22/8/936 Cumartesi günü sa~t llde Edremit!e 1.'ümen 
satınalma Komusyonunda yapılacaktır. İstekli olanların 
teklif mektuplarını ihaleden bir sa•t evvel teslim edecek· 
!erdir. Evsaf ve şartnamesini görmek istiyer.ler için her. 
gün Komusyonun açık oldu);":u. (148) 4400) 

• *. 
Ayvalıktaki kit'at için 140 ton arpa 17/3/936 Pazar• 

tesi günü saat 11 de kapalı zarfla Edremitte 1.'ümen Satın• 
alma Komisyonu binasında satın alınacaktır. Arpanın 

Tahmin bedeli 8400 liradır. Birinci teminat 630 liradır. 
İstekli olanların teklif mektuplarını ihaleden bir saat 
evvel tesliın etmeleleri. Evsaf ve Şartnamesini bilmek 
istiyenler için hergün Kowusyonun açık olduğu. 

• ... (14 7) (4401) 

Aşağıda cins ve mıktan yazılı yulaf kuru ot ve Sa• 
manlar 20/ Ağustos/936 Perşenbe günü s:ıat 16 da lz. 
zitte Tümen binasmdaki Satınalma Komisyonunna alına• 
caktır. Tutarı 37314 liradır. Şartnameleri Komisyonda 
görülebilir. K:ıp:ılı zarflar bir saat • evvel Komisyou:ı 

Beş müsabakayı biz kazandık 

Davutpaşada bulunan As· 
kerl Fırın için 60 adet pa• 
sa tahtası 12 merdane 3 
zımba iki masa ve bir tez• 
gah alınacaktır. Pazarlığı 

6 Ağustos 936 Perşembe 
günü saat 15 de Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Hepsinin tah· 
min beleli 108 bnçuk lira· 

dır. Teminatı 16 lir:ı 27 

kuruştur. Şartname ve nü

muneleri Komisyonda görü• 
lebilir' i5teklilerin belli 

saatte Komisyona gelmeleri 
(64) (4395) 

makbuz karşılığı verilecektir • 146• •4402• 
Cinai Mıktarı Nev'i ilk Teminatı 

1 inci sayfadan devam 

hasmının sırtını yere getirdi 
ise de hakemler bunları şüp

heli buldular ve nihayet güreş· 

ma müsabakalarında Alman 
atleti Volke 16,20 metre ile 
şampiyon oldu. Finlandiyalı 
Baerlund ikin ci ve Alman 
Stoek üçüncü oldu. 

* * * 
Harbiye okulu için 2100 

Yulaf 530500 
Kuru ot 285000 
Saman 182000 

Kapalı zarf 1989 

• • 578 
Açık Eksiltme 232 

Olimpiyat köyü başlı başına 
bir alem.. Dünyanın beş kıt'a

sından gelen sprcuların dol
durduğu bu yerde, mükemmel 
bir fırsat yakalayan Viyanalı 

bir doktor, Avustralya, Afri
ka, Amerika, Avrupa, Asya 
çocuklarının ayaklarım tetkik 

çimiz sayı hesabile galip ilan Eskrimde Belçika beşe karşı 
11 ile Arjantini, ltalya üçe 
karşı 11 ile Macaristam, Avus
turya dörde karşı 12 ile Ame. 
rikayı, Fransa da yediye karşı 
9 ile Almanyayı yendıler. 

adet Fildikos fanile müte
ahhit nam ve hesa hına 6 
Ağustos/936 Perşembe gü• 
nü saat 14,30 da Tophanede 
Satınalma komisyonu!lda pa• 
zarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1155 liradır. Son 

Karınız Usküdarda ha• 
Uban caddesinde 24 No. 
lu evde oturan kurabiyeci 
Ya~ar kızı Fatma Fahriye 
tar~fından aleyhinize ikame 
olunan nafaka davasının 
muhakemesinde: Üsküdar 
asliye mahkemesinin 1310 
No. lu dosyasile küçüğe 
ait nufuz tızkeresi tetkik 
edilerek müddeiden do
ğma 934 doğumlu Kü· 
çük Fikretin ba basi 
olduğumuz anlaşılmış ve 
davada hüküm derecesi ne 
gelmiş olduğundan malı• 
kemece size 15 gün müd· 
detle gıyap kararı tebliğine 
karar verilerek muhakeme 
17·8-936 Pazartesi saat 14 
de talik edilmiştir. Bu 
müddet zarfında itiraz et• 
mediğiniz mahkemeye gel
mediğini~ takdirde vakı'a· 
ları kabul etmiş addolu
nacagınız ilanen le b!iğ olu
nur. (24 789) 

RESMi iLANLAR ı Denizyolları 
ve tetebbuda bulunmuş oımak 
için sıkı bir muayeneden ge
çirmekte lüzumlu gördüklerinin 
ayaklarının şotoğrafisini alçıyla 

kalıplarını almaktadır, Doğrusu 
bu sayın doktoru takdir etmemek 
kabil değil.. Öyle ya .. Bu muh
terem doktor, · beş kıt'anın 

seçkin sporcularını bir araya 
nasıl getirebilird.i Madem-
ki hepsi bugün bir araya 
gelmiş. Artık hiç bu fırsat ka
çırılır mı ? 

Almanlar, 1932 Losancelos 
olimpiyadının küçük bir mode· 
lini köyün iç tarafına yapmış
lar. Bunu gören Amerikalılar, 
Almanlara bir haylı kızmakta
dırlar. Organize itibarile pek 
mükemmel olan 11 inci Berlin 
Olimpiyatları, 1932 Losancelos 

edildi. 
Çoban Mehmedin müsaba

kası pek daha mükemmel ol
du. Bu güreşçimizin masaba
kası 12,20 geçe bitmiştir. Da
ha ilk dakikalardan itibaren 
Çoban faik bir oyun oynayıp 
Belçikalı rakibini ezdi ve o da 
büyük Mustafa gibi hakemler 
ce kabul edilmiyen tuşlar yap
tıktan sonra nihayet sayı he
sabile galip geldi. 

Çifçioğlu 

• • 
Sadık, Yaşar 

Berlin 3 ( Olimpiyatd - Açık 
Söz) - Güreşlere bugün (dün) 
devam edildi. Sadık kendisine 
rakip olarak düşen lsveçli gü
reşçiyi, Yaşarda Belçıkalı has
mını mağlup ettiler. 

Gülle atma 
Berlio, 3 (Olimpiyattaki Açık 

Söz muhabirinden) - Gülle at-

Çekiç atma müsabakası da 
yağmurlu bir havada ve 4_0 bin 
seyirci önünde başladı, netıceler 
henüz alınmadı. 

Gülle ve Halter müsabakala
rında tuy siklet finalınde Ame
rikalı Antoni, hafif siklette Mı
sırlı Ahmet Misbah kazandılar. 

TANSU 
Bir rekor 

Berlin 3 (A. A.)-Dün Ame
rikalı koşucu Ovens tarafın. 
dan tesis edilmiş olan 100 met
re rekoru resmi surette tasdik 
edilmemiştir. Çünkü arkasından 
gelen kuvvetli rüzgar, koşucu
nun sür'atini pek fazla arltırı. 
yordu. 

100 metre 
Berlin, 3 ( A.A ) - Çekiç 

atma müsabakasının finali: 
Bidnci: Hein ( Almanya ) 

teminatı 173 lira 25 kuruştur• 
Şartname ve nümıınesi komis

vonda görülebilir. İsteklile
rin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (65) ( 4396) 

Olimpiyat şampiyonu. S6.49 
metre, ilcinci: Blask (Almanya), 
üçüncü: Varngrad ( lsveç ) • 

y ez metre finali: 
Birinci Ovens - Amerika, 

olimpiyat şampiyonu, 10 3 '10 
saniye, ikinci: Metcarfe (Ame
rika), Üçüncü Osendarp (Fele. 
menk). 

Manialı 400 metrenin seçme 
müsabakaları: 

Birinci: Kovaks (Macaris1an). 
ikinci: Bosmans (Belçika,) ü
çüncü: joye (Fransa) 

Bertin, 3 (A.A.) - On bi
rinci olimpiyadın ilk günün 
spor müsabakaları neticesinde 
muhtelif milletlere ait tasnıf: 

Almanya iki altın bir güı:ıüş ı 
bir bronz madalya, Fenlandıya 
bir altın iki gümüş. bir bronz 
madalya'. Amerika, bir altın, 
bir gümüş, bir bronz madalya 
Lehistan, bir bronz madalya. 

Olimpiyat meselesi 350 Al
man atletinin iştirakile Pazar 
akşamı bir koşu müsabakasile 
kürek yarışlarının yapılacağı 
Kiyele götürülmeye başlandı. 

Türk limited şirketi Ace~~ı!;i~ ~a~;k!y~ ~öp-
Ankara Mümessilliği rübaşı Tel. 42362- Sirkeci 

Mühürdarzade 
ResmT llc3nlar Türk - Han Tel: 22740 -
urr.ited şirketinden' LAPSEKi ve 

Şirketimizin Ankara lmroz Postası 
Mtımessilliğine Bilal Ak· 

9 ve 16 Ağustos tarih• 
ba tnyiıı olunmuştur. An· ]erinde İstan bııl'dan kal. 
kara'da Devairden para kacak İmroz yolu posta-
ahzü kabzi, Şirket na• lan yapılmıyacaktır. Bu· 
mına temas ve müzake- na mukabil 4, 11 ve 
rede bulunmak sel:ihiye• 18 Ağustos Salı günleri 

ti yalnız mumaileyhe İstanbul'dan Ayvalığa 
tevdi edilmiştir. Keyfi• kalkacak postalar gidiş 
yet bilumum Resmi De· 

1 
ve dönüşte LApseki ve 

1 vairin nazare dikkatine İmroza da uğray11caklardır. 
vazolunur. 

1 

"4408., 
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• i EDE 
Dün Akşam Radyo İle Sayın Halkımıza İlanı 
Şirketi Hayriyenin bu :ııkşam tertip ve ilan eylediği mehtap alemi zengin, muhtşem prog• 

ram ile sayın kalkımız için emsals'z bir hayat yaeatacaktır. Şirketbu fedakarlığı ile bütün İstan• 

bul halkına ve aziz vatandaşlara Cumhuriyetimizin yüksek dahiyane feyiz ve kudretile Tür• 

kün ebedi varlığı ve milki olan İstanbul Boğaziçinde tarih sahifelerinde kalan tatlı ve sevimli 

mehtap ve sazlı s~ndal sefalarım ihya etmiş olacaktır. Programda meşhur Eftalya Sadi ve en 

yüksek bir saz heyeti refakat eyliyeccği gibi Milli Zeybek takımlarımı da cazip rakıslarda 

bulunacaklardır. Ş~hir Tiyatrosunun başta Hrzıın olduğu halde en güzide san'atkarları vakit 

vakit numaralar· yapacaklardır. Buğazın Bebekden başlamak üzere Kanlıc~, Emirg:i.n, Beykoz, 

Büyükdere koyları bu safa aleminin meşhuru cihan olan seda akialerini ve tesirlerini halka 

yeniden hlsscttirecektir. Şirket halkımızın iştirak ve istirahatlerini temin için Bğcazın 

lıer hattına lüzumu kadar vapur tahsis etmiş ve tabesabah devam edecek bu eğlenceler için 

gıdip gelme yalnız 37 1 2 kuruşdan ibaret bilet ücreti almakla iktifa edilmiştir. Vapurlar 

derununda mevcud büfeler mutedil ücretlerini aynen muhafaza edeceklerdir. Sayın h<ılkım1?.a 

tahsis edilen 71 numerolu vapur Köprü, Bo!';aziçi iskelesinden 20,30 da hareket edecektir, 

Gösterilecek rağbet karşısında müteakiben zuhurat postaları da kaldırılacaktır. 

Boğazdan iki sahil iskelelere uğrıyarak Bebeğe gelecek olan 74 numaralı vapur Yentma• 

halleden saat 20 de hareket edecektir. Yolcularımızın J\vdetleri de ayni suretle icra kılınacaktır. 

Şirketce hususi davetnamelerle huzurları rica edilen muhterem zevata tahs's kılınan 68 nu• 

maralı vapur Kökrüden saat 21 de h1reket edecektir. Bu vapurda davetlilere mahsus olarak 

Müessesi tarafından mükemmel bir büfe ihzar edilmiştir-

Dr. Hafız Cemal ' 
Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Divanyolu 

(104) yeni numaralı hususi ka· 

binesinde hastalara bakar. 

Salı cumartesi sahalı (9/12 1 ·2 
saatleri hakiki fukaraya malı· 

sustur. Herkesin haline göre 

muamele olunur. 

Yazlık telefon Kan~illi 38 
Beylerbeyi 48 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Ö ğ 1 eden sonra Beyoğlu 1 

Ağacami karşısında No. 313 1 

Tel. 43586 

Zayi maaş cüzdanı il 

Eminönü malmüdürlüğün· 

den almakta olduğum 194 liva 

numaralı maaş ciizdanımı zayi 

ettim- Yenisini alacağımdan es• 

kisinin hükmü yoktur. 

Maçkııda yeni handa iki 

numarada Bayan Mediha 

Gelibolu il Sayılı J. Okul Mübayaa Komisyonundan: 
İhale edilecek erzakın Tutarı Teminatı M. Miktarı Teminatı Kt. 1liktarı 

cinsi Mıktırı kilo Lira K. Lira K. Lira K. 
İhale şekli günü . 

-I. Nv. Has un 130977 18336 78 137[i 26 2750 52 17 8'936 K. zarf 

Sıgır eti 27800 6255 00 469 13 931.1 25 Pazartesi • • 
Patntes 7650 535 50 40 17 80 33 Saaı 14 açak eksiltme 
Odun 31GOOO 2362 50 177 19 354 ~8 
Bulgur 9000 1125 00 84 38 168 7!) 
Pirinç 5400 13GO 00 101 25 202 liO 
Zeytin yağı 670 330 75 24 81 4.9 (H 
I. N ''· Sa burı 2160 820 80 61 56 113 12 18 '81936 Saat 9 da 
Gaz vağı 1980 47:) 20 35 64 71 ~8 
Sade yağı 3600 2320 00 189 00 378 00 
Kuru sogan 3600 126 00 9 4fi 18 90 
Kuru fosıılya 8550 1068 75 80 17 160 :~2 

N but 3600 2:ı4 Oi) 17 55 35 10 
T ... z şeker 1440 388 80 20 16 58 . 32 
Ş •Jır;,.c 1080 270 00 20 25 40 50 
R ızakı Üz•inıü 1800 360 00 27 00 54 00 
• lç:ı 1800 360 00 27 00 54 00 
Makarna 1800 450 00 33 75 67 50 
İrmik 1350 243 00 18 23 36 43. 
Kuzu eti 1350 472 50 35 43 70 87 
Koyun eti 1350 472 50 35 43 70 87 
Süt 810 81 00 6 08 12 15 
Yogurt 2700 540 00 40 50 81 00 
Yulaf 7290 218 70 16 40 32 81 
Ot 4060 145 80 10 94 21 87 
Saman 3240 32 40 2 43 4 86 

1 Okul ~rat ve bayvanat < nın iaşeleri için ek•iltmeye konulan erzakların c"ns ve miktarları teminatı muvakkate mıktarları 
ihale giinleri ve sıatleri ve ih:ılenin şekilleri yukarıda yazılıdır. 

2 - Yapılacak eksiltmeler G~libolu Şarb1ylığında II. Sııyıh J. Okul komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Şartnameler Gelib>lu II. Sayılı J. Okul komutanlığından parasız verilir. Hükfımetce muayyen bank mektupları devlet talı• 

villeri ve hükfımetce tayin edilen milli esham ve tahvilleri (Borsa fiatından % 15 noksanile kabul edilir.) 

4 - Kap1lı zarf usulile eksiltmeye konulan ve 17181936 Pazartesi saat 14 de ihalesi yap!lac1k otın un ve Sığır etinin teminat 
mektupları kanunun 33 ~ü m:ıddesiıre göre saat 13 e kadar makbuz mu:rnbilinie komisyona ver:Jnıiş bulunac,ktır. (4381) 

------ -·~_, ________________ dllı. 

-Y • 'r Hava. Yollaı·ı Devlet 

1 ' 

inhisarlar Umum 
Miidürlüğünden · ı 

İdaremiz müJhakatında açık ve açılacak olan memuriyetlere 
imtihanla memur alınacaktır. İmtihan İstanbulda ve 12 '8/936 
Çarşamba günü saat 13 de Sirkecide İnhisarlar 1Iemurin kursu 
binasında yapılacaktır. İmtihana girmek istiyenlerin aşağıdaki 
evsaf ve şeraiti haiz olmaları gerektir. 

1 - Lhkal orta mektep tahsilini bitirmiş olmak 
2 - Askerliğini "fili veya kısa hizmetli,, bitirmiş olmak 

veya müeccel bulunmak 

1 3 - 21 Yaşından aşağı ve 35 yaşından yuka;ı olmamak 
4 - S :hatli olmak, sari has alıklara bedeni ve akli arızalara ı 

nıfıptela olmamak, · 
5 - İyi ahlak sahibi olmak, haysiyet ve namusu muhil bir 1 

cürüm veya alel'itlak ağır hapis veya o derece cezayı müstel• 1 
zinı bir fiil ile mahkum olmamak 

"Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsi ki gerektir• 
İmtihau mevzuu şunlardır: 
1 - Hesap hendese "Hesap: Adadı mürekkebe, taksimi 

gurema, halita, tenasüp, faiz iskonto ,.Hendese: Satıhlar, hacimler,. 
2 Muhasebe "Usulü defteri,, 
3 - Coğrafya "Umumi ve Türkiye~ 
4 - Kitabet "Orta tahsile göre,. 
İmtihana girmek istiyenlerin şimdiden bir dilekçe ile ve ev

rakı müsbiıelerile i::laremiz memurin Şubesine müracaatları ilan 
olunur. "4379,. 

L.!:TAR: ·İmtihan günü vaki olacak miiracaatlar kabul edilmez 

• • 
işletme idaresinden 

1 - Ankarada: 
Aankarada • Ban lcalar caddısinde P. T.T. Genel direktörlüğü 

binası alt katında tayyare yolcu biletleri satış gişemiz açılmış ve 

bilet satmıya başlamıştır. 
A - Yolcu biletlerimizi satan Ankara Vagonli İdaresi bilet• 

!erimizi 7-8-936 Akşamına kadar satacak ve 8-8·936 dan itibaren 
satmıyacaktır· 

B - Yolcularımızı• Tayyare meydanına getirecek otobüsümüz 
8-8·936 dan itibaren; Bilet gişemizin bulunduğtt P.T. T. Genel 
Direktörlük binası önünden kalkarak Ulus Meydanı Ankara palas 
yolu ile h•rgün saat 9,30 da hareket edecektir. · 

2 - 1stanbul<la: 
İstanbul da . Kara köydeki P. T. T. Şubesi binasında tayyare yolcu 

biletleri satış gişemi7. açılmış ve bilet satmaya başlamıştır. 

A - Yolcu biletlerimizi satan İstanbul Vagonli idaresi bilet• 
!erimizi 7- 8.936 akşamına kadar Eatacak ve 8·8-~36 dan itibaren 
satmıyacaktır. 

B - Yolcularımızı Yeşilkövdeki Tayyare meydanına getirecek 
Otob" sümüı 8-8-936 dan itibaren Kara köydeki P. T. T. Şubesi 
önünden hergün tam sıat 14 de kalkacak ve hiçbir yere uğrama• 
dan Yeş'.lköye hareket edecektir. 

C - 7·8·936 Dahil kadar otobüsümüz şimdiki gibi Taksim 
meydanından kalkacaktır. 

3 - Yolcularımızı nakleden otobüslerimizde "Hava yolları,. 

yazısı vardır. Sayın halka ilan olunur. "4410,, 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 
' Etem izzet Benice 

Bas ıldığı yer: Matbaai Ebüzıiy-. 

4 Ağustos 

Medeni memleketlerde daima birinciliği kazanan ve diplQmalarla 
tasdik olunan ve dünyada misli olmayan 

PAS A MAZ. EN • 

H A TIRAŞ BIÇAKLARI 
keskin, çok hassas olup neşe ve tatlılıkla 100 defa tıraş eder 

<enelerce su içinde kalsa makinesile birlikte kat'iyyen paslanmaz. 
Teklitlerinden sakınınız. Hasan ismine ve markasına di1'kat. 

Adedi 6, 10 adedi 50 kuruşa 

Hasan deposu: ISTANBUL, ANKARA, BEYOGLu 
--- - -- - --- ~ 

İstanbul yedinci icra 
Menıurluğundan 

N~direnin Emniyet Sandığına birinci .. derccefo ipotekli olup 
tamamına 1630 lira kıymet takdir edilen Usküdarda Aya7.ına nıa· 
hallcsinde Yastıkcı S)kağ-ında es1<i 6 yeni 12 nunıarafı hududu: 
Mohmut Mazhar ve lıissedarlıırırıın 10 numaralı müfrez hanesi 
ve Tasillioğlu sokağı ve Mahmut Mazhar ve hissedarlarının 10 
numaralı babçesile Zeynebin mutfak ve bahçesi ve yastıkçı soka• 
ğile mahdut ve evsafı aş ağıda yazılı bir evin satılmasına karar 
verilm"ştir· Zemin katında: Sokaktan girilen malta taşlık, toprak 
bir oda ve bodrum · Asma katında: altı bodrum olan bir sJfa camlı 
kapıdan girilen diğer bir sofa bir oda bir aralık mermer taşlı bir 
bela bir s1ndık odası . Birinci katında: bir sofa bir dolap yük ve 
dolabı olan iki oda, mermer taşlı bir hela İkinci katında: bir s>fa 
yfık ve dolabı olan iki oda ve mermer taşlı bir hela mevcut olup 
dahili aksam yağlı boyalıdır. Elektrik tesisatı vardır. Bahçede k~· 
gir hırnp bir mutfak ile bir havuz ve armut, erik, ve incir ağaçları 
olup iki başı duvarla çevrilmiştir. Zemin kat pen~ereleri demir par• 
maklıklıdır. ve bir yan juvarı müşterektir. Umum nıesahası 365 
metre murabbaı olup bunun 108 metre murabbaı bina zemini ka• 
lanı bahçe lir. Maa müştemilat mezkCır evin tamı.mı açık arttırma 
ya vazedilmişlir. 

Arttırma peşindir. Arttirmı ya iştirak edecek müşterilerin kıy· 

meti ınulıanımenin % 7,5 nisb~tinde pey akçesi v~ya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icıp eder. 

Müıerakim vergi, tanzifat, tem·iriyc ve vakıf borçları borçluya 
aittir. Arttırma şartnamesi 1-9·9S6 tarilı"ne müsadif Salı giinü 
Dair~de mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
22·9·936 tarihine müsadif Saiı giinü dairemizde sıat 14 ten 16 
ya kadar icra edilecek bir:nci arttırmada bedel kıymeti ınulıaııı. 

menenin % 7G ini buldu;'.(u takdirde üsıe bırakılır. Aks; takt:rde 
son arttırmanın tealıhrıdü baki kal:nak üzere arlttrma on beş gün 
daha temdit edilerek 7· 10·936 tarihine miısadif Çarşanba günü 
sa .. t 14 ten 16 ya kadu Daireda yapılacak ikinci arttırma netice. 
sinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 nıımaralı kra 
ve İflas kanununun 126 ıncı madJesine tevfikan haklan tapu si• 
cillerile sabit olmıyan ipotekli al:icaklarla diğer alakadara.nın ve 
irtifak lnkkı sahiplerinin btı lıuklarını ve lıusus:ıe faiz ve masa• 
rife dair olan iddialarını ilan tarilıhin~cn itibarem 20 grın zarfında 

evrakı nıüsbitelerile birlikte D ıiremize bild'rmeleri lazımdır, Aksi 
takdirde hakları tapu sicillerile s1bit olmıyanlar satış bedelir:in 
paylaşına•ınd;rn lı:ıriç kalırlar. Müterakim verı.:i tenviriye ve tan• 
zifiycden ib~ret olan Belediye rusunıu ve Vakıf icaresi beleli 
müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli 
müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 34·7168 
numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen hacız ve takdiri kıy· 
met raporıınu görfıp anlayacakhrı ilan olunur. (4393) ___ ,, 

Türk Hava Kurum11 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

4. cu Keşide 11 / Agustos/936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra
miyelerle (20 .000 ) liralık bir mük~fat vardır 


