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Söz lstigoruz:t 
lst6nbuld• deniz hamamlerı azaldıöı 

için, eçıkta denize girenler çoOaldı. K•· 
bahat hamam.ları kapadanlerda mi, açık· 
ta denize girenlerde mi ? 
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Habe er Adisababayı muhasara etti! 
Başvekil 
Şehrimize 
Geldiler 

Ay sonuna kadar 
burada istirahat 

ı---· . edecekler Dün Ankarada" gel•n Başlxıkan ismet lnöntı istasyonda 
__ kendisini karJılayanlarla beraber 

Başvekil ismet lnönü, dün erkin vesair zevat tarafından kadar istirahat etmişlerdir. 
sabahki ekispresle Ankaradan karşılanmıştır. Başvekil, ay sonuna kadar 
ırelmiş, Haydarpaşa ırarında, Haydarpaşadan Sakarya mo- lıtanbulda kalıp istirahat edc-
~eisicumhur namına yaverler- t- ·ı D 1 b h S cektir. Bu arada lzmit kağıt 

orı e oma a çe arayına, fabrikasının açılış merasiminde 
jen Şükrü, Vali Muhittin Üs· ı oradan da Heybeliadadaki hazır bulunmaları da muhlc-
•ündağ, Mebuslar ve askeri körklerine gitmişler, akş1ma meldir. 
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Habeşistanda kanlı çarpışmalar 
Dess· yolunda 

muharebeler 
müdhiş 

oluyor 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

İtalyanlara göre, Habeş ordusu ~in kadar 
maktül vermiş, Habeş Baş Papasını ltalyanlar 
kurşuna dizdiler muharebelerin uzun müd-

det devam edeceği anlaşılıyor 

Habetiatanda muharebeler yeni battan ve eskiai kadar tlddetle tekrar 
tid detle ba41adı. ltalyanlar yine tanklarıı.ı harekete geçirdiler 

İspanya! 
ltalya ile 
Almanyanın 
cevaplarından 
çekiniliyor! 
Bir Alman zırhlısı 
ihtilalcı başkuman
danın karargahında 

Muharebe devam edi· 
yor, 300 lhtllllcı, 200 
hUkQmetçl maktul ! 
· Paris 4 (A. A.) - ispanya• 

daki dahili muharebelere, dev
letlerin karışmaması hakkında 
bir itilafname imzalanmasına 
dair olan Fransız teklifine, ln
gilterenin yarın müsaid bir ce
vap vereceği beklenmektedir. 

· Fransız Sefiri cevabın tacil 
edilme•ini rica etmiştir. An
cak ltalyadan böyle bir cevap 
alınabileceği fimit edilmemek
tedir. 

Berlinden gelen malümata 
göre, Almanya, Sovyet Rusya 
nın da kabul etmesi şartile, 
müzakerelere girişebilecektir. 

/spangol Fasına çfkan 
Alman :ahitleri 

Paris , {A.A) - Bazı Al. 
man zabitlerinin lspanyol Fa
sındaki Centa'da karaya çıka
rak general Franko'ya neza. 
ket ziy~retinde bulunmaları 
burada enditeyle karşılanmış
tır. Bu limana uğrayan "Doyç
land. gemisinin bütün müret· 
tebatı karaya çıkmıştır. Bu ha· 
disenin beynelmilel vaziyette 
seri bir teşevvüş husule getir
mesinden korkulmaktadır. 

Bu hareket, Almanyanın ls
panyol işlerine doğ'rudan doğ
ruya müdahalesi sayılmasa bi· 

Devamı 2 nci sahi (ede 

ı Olimpiyad'da acıklı bir netice 

Büyük Must~f a hasmına köprü 
kurarken ringte bayıldı 

Çoban Mehmet hasmını çok hakim bir oyunla 
yenerken kendi oyuniyle yenildi 

Küçük Ahmet tutla galip geldi, Kllıçta da 
Suat hasmını maAIQp etti 

Bayan 

Olimpiyatlarda mutlffJassıl bir muvaffckıyet kaıwndıklarrnı kabul etmomi~ ltizım gelen 
Gı1re,çilerimi% /ıtanbulda" Berlin• hareket ettikleri gün hep bir arada .• 

Bertin, 4 (Olimpiyattaki A
çık Söz muhabirinden ıelcfon· 
la) - Onbrrinci olimpiyaUu· 
da gureş müsabakalarına bu 
günde (dün) devam edildi ve 
bu arada bizim gürtşçilerde 

rakiplerile karşılaştılar. Tafsi· 
la tını veriyorum: 

Karşılaşmalar : 79 kiloda 
Mersinli Ahmet, 72 kiloda An
karaiı Hüseyin, Ankaralı kü· 
çük Ahmet, ve 87 kiloda bü· 
yük Mustafa. 

Mersinli Ahmet lsve ;li ile 
Ankaralı 11Üseyin lnırilizle, Kiı
çük Ahmet gene bir lngiliz gü
reşçi ile, Büyük Mustafa lsviç· 

Devamı 6 ıncı say/ada 

tıııııuunuu11111•11ut.ı.MffNuııtt"ı_ .. _.."......,."' ... 

Almanya ile 
i bir mukavele 
imzaladık 

Altı tane yeni vapur 
ısmarladık .. 

( ltalyanlar Habeşistanda ar
tık bundan sonra sadece te
nıi2Uk işlerile meşgul oldukla
r nı İddıa edip duruyorlardı 
H albu ki vaziyetin hiçte böyle 
olmadığı tlün ırelcn haberler
den daha iyi anlaşılıyor. Bu 
haberlere bakılırsa, Habeşis
tanda 1annrdildiği gibi çete 
muharebeleri değil, e~kisi gibi, 
belki eskisinden daha şiddetli 
kanlı ve pi Anlı muharebeler 
olmaktadır. Habeşlerin bir de
fa daha Adisababayı sardıkla
rına bakılırsa, bunun hatta bir 
Çete harbi olduğu kabul edil
se bile, ltalyanların oralarda 
ne kadar nazik vaziyette bu
lunduklarını ıı-östermcsi itibari· 
le dıkkate değer. Diğer taraf. 
tan Dessie • Adisababa yo· 
lunda vukua gelen bir çarpış· 
mada, Habeşlerin bin maktul 
bıraktıkları •Öylenmektedir. Bu 
kıı.dar ağır zayiata çete mu
hın-ebclerinde degil, harbi ka· 
bul etmiş orduların muharebe
lerinde bile tesadüf etmek 
lrÜçtür. 

rllMllUllllllllllllllllUlttllllllllUHlllllllllmHllllll..._. 

s Yeni romanımız ~ 
Montrö'de yaptlğım mülakatlardan : 1 

Bunlar kıyılarımızda 
nakliye ihtiyacını 

tatmin edecek 

isen Benimi· 
1 Babam 1 
= ~-

Politisi nasıl tanıdım ve büyük 
diplomat bana _nel~r söyledi? 

Anlaşılan şudur ki. Habeşler 
harbi bırakmamışlardır ve mü
temadiyen teşkilatlanmağa ça
lışmaktadırlar .• 

Portsaid, 4 (A. A.) - Bazı 
mevsuk haberlere göre, son 
iünlerde Adis-Ababa etrafın. 

da hakiki muharebeler cereyan 
etmiş ve bu şehir uzun müd
det asiler tarafından ihata e
dilmiş bir vaziyette kalmıştır. 
Şehir civarının asilerden tama
men temizlenmiş olup olmadığı 
hakkında elyevm hiçbir malü
nıat mevcut değildir. Mama-

; 

~=-; "Atatürk Türk_iyesini_n hakh davasını kabul etmemiş 
olsaydık bır harbı kabul etmek lazım gelirdi,, 

Ankara 4 ( A.A.) - Deniz 
yolları idaresi için yaptırıla· 

cak yeni vapurlardan altısının 
Almanyaya siparişine aid ön 
mukavele bugün lktisad Ve· 
kili Celal Bayar ile Krup mu
essesesi arasında imza edil
miştir. 

Bunlardan üçü Mersin hattı 
içindir. Her biri 2600 ton hac
minde ve 13,5 mil sür'atindc· 
dir. Kamaralarında yatak ve ! Ede~~mız Balkan devletler! murahhasları önUmUzdekl haftalar içinde Millet-

~ yazan: ler Cemiyeti assam blesinde tutacakları yolu kararla•tıracaklar 
~ Suat Derviş Dost ve müttefik Yuna- :r 

i=u1nııııu1111111111uuıuıuuııııııı1111u111111111111111uı11ııııı~ . nistanıo Pariı elçiıl Möıyö 
fih, ltalyan otoriteleri vaziyete . Politilin büyük bir Helen 

bin cepheden göze vurur, 
karmakarışık bir hava al• 
mıtlardır. 

hakim olduklarını söylemekte- münevveri ve bütün zeka-
tedirler. ıını ıulh yolnda ıeferber 

Dessie'den Addisababa'ya etmiş eşi ve nümuneoi az 
Devamı 2 ne/ sayfada bir diplomat olduğunu bi· 

lenlerdendim. Amma, yalnız 
Yunanislanın değil, mü
nevver dünyanın da ön 
planda bir fikir yıldızı 

olan Profesör Politiı'in 

şahsında bu kadar sempa
tik, bu kadar ılık bir Ak
denizli insan bulabileceği• 
mi nasıl tahmin edebilir• 
dim. 

Ben öyle aktörler tanı
. rım ki yüz defa değil, on 
. defa değil, bir defa bile 
kılığına büründükleri şu 

veya bu piyes kahrama
nının hüviyetinden artık 

liobeı imparatorunun eokl kararrlhı olH ıuradakl Deul ıehrl ltalyan 
Ordua U 

bir daha kurtulamamışlar 
ve bir kıamı i•e kahrıa· 
manlığını yaptığı her pi· 
yellen bir parça huy, bir 

be unuo e ne aeçtlfl zanıan zafer tenJUderl yapılml"tı. Fakat yeni ha· 
•ler, bu kaHbanıo blll Habeı tehdldl altında bulu11dutua11 bildiriyor. 

·' 

BüyOk firklr adamı, büyük diplomat 
ve bUyük Türk do.tu 

M. P OL 1 TIS 

parça itiyat kaparak Hhteliti 

Yine ben öyle diplomat· 
!arla yanyana bulundum 
ki hareketsizlik ve seHiz· 
liklerile bu "aaaletlü,, lar, 
bana, sanki fırıldak çevire 
çevire, sahte ola ola, gü• 
nün her saniyesinde esen 
her rü•gıira uyarak yük• 
lendikleri vazifelerin em
rettikleri şekillere gire gire 
nihayet bir gün kendile• 
rinin de beğ'enemedikleri, 

bir türlü benimıeyemedik-
leri aleliicayip hüvviyetle• Dıln kerıdi oyunu ile matlüp 
rin ıoğulduğunu yay makten olan Çoban Mehmet 
çekiniyor larmı f vehmini I ""':-~=,....:-... '-"'-....;,;,,;;.:...;;,;;,~,,,,.... 

· 1 d" dışında bir içli in•andan en 
•nmış er ı. • 

Bu itibarla beynelmilel ufak bir ia dahi rastlamamağa 
diplomaıi alanının namdar kendimi haıır1amıt1:ım. Bunun 
Politiı'ini de bilgisile yük· içindir ki S. F. Pol.tis'ln sa• 
sek, bu bilgiyi istiımar mimi havası beni bir anda 

etmesini bilen ıekiaile hi· nakavt eden muazzam bir 
kim, jestleri ve maske.ile sürpriz oldu. Bununla bera-
empozan bulmıya ve fakat ber beni aafdilllkle itham 

mllkellef bir neıakat maklyajı Devamı 2 nci sahifede 

(Devamı 2 nci sayfada) 

Kısaca 
TÖVBE!. 

Futbolcularımız Olimplyadda 
matlQp oldular. Gelen haberler 
bu matlöbiyctin çok feci oldJğu· 
nu blldlrlyor. Biz bu l~nllmcnla 

mukadder oldui'ı.;.na çoktan inan .. 
mıttık. 

fıkra meşhurdur : 
Meşhur bir tavla meraklısı bir 

gün 11gcle,, •tmak yüzünden çok 
feci. bir majclQblyete uğr.lınış "\'e 
her 'Zaman lc.c.Jtuğunda tıışıdı~ı 

tav\aıını kırarak tavlaya tövbo 
etmiı . 

Aceba bir.im futbolcular da bu 
çe' it feci mailO.biyetlerden kur• 
tulmıyacaklarına kanaat getirdt~
lerl rOn futbola ebediyen tövbe ml 
edecekler ? Bana kahrıa, galiba 
bu ıtdlşle tövbe etlirllecekler t. 

Hatice Hatip 

rAçık Söz'ün "\ 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip .aklayııuz 

No. 108 
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Son Dakika 
Filistin' de Araplar ı-==============c===========ı Ankara - memleket ve dünya 

Sayı: 108 Heryerde 5 kuruı Telefon No: 20827 - Telgraf adresi: /stanbul Açık Söz 1 

lngiliz hükumeti fillstine bir 
tahkik komisyonu gönderme
ğe karar vermiş ve komisyo· 
nun azasını da tayin etmiştir. 
Araplarla yahudıler arasında 

dört aydanberi devam eden 
boğuşma etrafında tahkikat 
yapacak olan bu komisyon, 
vaktile Hindistanda yüksek 
lıizmet görmüş olan Lord 
Peel'in başkanlığı altındadır. 

Komisyonda lstanbulun işgali 
sıralarında fevkalade komiser 
olup ta sonra Madrid'e sefir 
tayin edilen Sir Horas Rumbald 
da dahildir. 

Filistin komisyonu Avam 
kamarasından lngiliz hükümeti 
namına söz söyleyen Ormsby 
Gorenin ifadesine göre, geniş, 
çok geniş salahiyeti haizdir. 
Komisyon yalnız iki şartla 

mukayyettir: 
1 - Vazifeye başlıyabilmek 

için Filistınde asayişin iadesini 
beklemeğe. 

2 - Komisyon, mandanın 

esasını münakaşa etmeğe, ya
ni manda devam etmelimidir, 
etmemelimidir meselesi üze
rinde tetkikat yapmaya sela
hiyettar değildir. Yalnız tat
bikatından doğan vaziyetler 
etrafında araştırmalar yapa
caktır. 

lngiliz hrık-:ımeli, bu komis
yonun tayinile Arap efkarını 

tatmin, daha doğrusu oyala
mak istemiştir. Fakat bunda 
muvaffak olacağı şüphelidir. 

Çünkü salahiyeti yukarıya 

yazdığımız şartla takyit 
edilmiş bir komisyonun Arap
ları tatmin edecek bir karara 
varabilmesine imkan yoktur. 
Bir defa lngilizler, böyle bir 
komisyon teikili ile Araplar 
ve Yahudiler arasındaki ihti
lafta kendilerini hakim vazi
yetine koymak istiyorlar. Hal
buki vaziyet hiçte böyle cle
!rildir. Arapların şikayeti, Ya
hudi erden değil, lngilizlerden· 
dir. 

itirazları mandanın tatbi· 

Ve Yahudiler 
kalına karşı değil, Filistini bir 
Yahudi yurdu yapmak mak
sadını istihdaf eden mandanın 
kendisine karşıdır. Bunun için· 
dir ki komisyon ne tarz teşkili 

itibarile nede mücehhez olduğu 
salahiyetler bakımından Arap 
efkarını tatmin edecek bir 
heyet sayılamaz. 

Manda, Filistini Yahudi yur· 
du yapmak istiyor. Yahudi yur• 
du kurmak }Olunda ner sene Fi
listine külliyetli miktarda Ya
hudi muhaciri geliyor. 

Bu muhacirler Arapların el
lerinden emlak ve arazilerini 

1 
~ satın alıyorlar. Gerçe dört ay 

evvel başlıyan Arap hareketi, 
fazla Yahudi muhaceretine ve 
yahudilere toprak satılmasına 

karşı protesto içindir. Fakat 
hakikatte bu protestonun ar
kasında mandanın prensipleri
ne karşı itiraz manası vardır. 
Mandaya göre Filistin yahudi 
yurdu olacak. Yahudiler bu 
memlekete hicret etmezler ve 
toprak satın almazlarsa, bura
sı nasıl yabudi yurdu olabilir? 
Komisyon mandayı tetkik ede
miyeceğine göre hiç bir şey 
halledilemiyecek demektir. 

Yapsa yapsa, muhaceretin 
temposu azıcık yavaşlasın, Fi
listin topraklarının Yahudilere 
satılmasında daha yavaş dav
ranılsın diyebilir ki bu, Flistini 
ergeç Yahudi yurdu olmaktan 
kurtaramıyacağına göre, Arap 
emellarini tatmin etmez. Bunu 
lngilizlerde pekala biliyorlar. 
Fakat komisyondan bir faydıı 
ummnyorlar : Dört aydanberi 
devam eden ve şarktaki lngi
liz pirestiji namına hiç hoş 

birşey olmıyan Arap kıyamı· 
nın nihayetlenmesine yardım 

edeceğini sanıyorlar. Filhakika 
eğer Araplar komisyonun 
kararlarına intizaren kıyam ha
reketini tatil edecek elurlarsa 
böyle bir hareket, belki de se
nelerce müddet tekrar başlı. 

yamıyacaktır. 

Diplomat 

Montrö'de yaptığım mülakatlardan: 1 Bu gün Yunanistan-
Potilisi nasıl tanıdım ve büyük da umumi grev var 

1Grevin siyasi ~aksat/ara da
diplomaf bana neler söyledi ? yandığı da anlaşılmakadır 

"Atatürk Türkiyesinin hakh davasını kabul etmemiş 1 Atina, 4 ( A. A.) - Bu. gece ıı:arısı .Yunanistanda umum! 
• • ,.. • • 1 greve. ba~lanması mukarrer dır. Grevı tertıp eden federasyonlar 

olsaydık bır harbı kabul etmek tazım gehrdı,, ,. grevcılerın taş~ınlı.k yapmır~caklar'.n.ı hükümete temin etmiş· 
ler.d!r.. Bunun uıerıne Dahılııe vekılı de zabitanın grevcilere 

Balkan devletleri ma.rahhasları önümüzdeki haftalar içinde Mille• . 1 mulayım davranacaklarını sö_ylemiştir. Amele federasyonu bir 
ler Cemiyeti Assamblesinde tutacakları yolu kararlaştıracaklar beyanname ııe~r~d~rek grevın ba:;k ı maksatlarla tertip edil-

1 inci sayfadan devam ı 

etmek ve diplomasinin büyük 
:ırtisti Politsin diplamasi dün· ı 
ya.ındaki hüviyetini hakiki 
hüviyeti gibi sezmiş olmak ha· 
tasında görmek de mümkündür. ! 

Likin san'atını etrafında 
bu kadar gönülden, bu kadar 
içten, samimi bir atmosfer 
yaratabilen insanın göründü· 
ğü gibi olmayışına inanmak 
bir cinayet olur. Eğer büyük 
diplomatın bana gösterdiği 

Politis Yunan vatandaşı Poli
tis'ten pek farklı ise ben 
müessire aldanmış ve esere 
hayran kalmış olmayı mürec
ceh bulurum. 

m m 

her halde bu mevzu ile a 1a· 
kadar olacaktı. 

ikinci karşılaşmamız Mont
rö'de oldu. Milletler Cemiye
tinden yayılan bedbin hava 
içinde Montrö konferansının 

da tam bir iflasa mahküm bu
lundıığu kanaatine ulaşmış olan 
gazeteciler büyük otelin 
Holünü bir tenezzüh vapuru
nun üst gövertesi kadar do
laşmayı, yürümeyi güçleştiren 

bir kalabalığa boğmuşlardı. 

Hele murahhaslar da celseden 
çıkınca adım atamaz bir hale 
gelmiştik. işte bu sırada Po· 
lifüin zeki gözlerini tekrar se
zivermcz miyim? Sağı solu 
d rsekliyerck hemen yanına 

yaklaştım. Kırk yıllık bir ah
bap gibi gülerek elini uzattı. 

Niçin geldiğimi kendisinden 
ne isnedlğimi derhal anlamış 

gibiydi. Söz söy !ememe mc,•· 
dan bırakmadan: 

- Celsede mühim bir şey 

olmadı ... Dedi. Fakat ben ne-
ticeder. eminim. Ve nikbinim ... 
Zira aksi taktirde insanlığın 

devamından şüphe etmem. 
icap eder. 

dığı hakkındakı ıddıaları red ve bu şayiaların hükümetin dikta-
' buhran içine düştüğü günlerde törlük ilanı~ıı vesile ar~!"ak maksadile uydurulduğunu bildir· 

1 

başladı. Eğer diploması bura· ~işti~. Naklıyat nezaretının aldığı malümat tertip edilen grev;n 
da muvaffak olamasaydı Av· sıyası maksatlara dayandığJ merkezindedir. Hükümet ciddi 
rupada anarşi katileşecekti. tedbirler almaktadır. Dahiliye vekaleti grevcilerin nizamlardan 

Ve Bulgarya baş murahhası çıkmıyacakları ümidini izhar etmiştir. 
doktor Nikolayef'in bir gün e e e 

Ukrayna/J 
milliyetperver/erin nümayişı 

evvel bana hediye ettiği siğa-

ralardan bir tanesini kendisine Bir Leh şehrinde 
ikram etmeme müsaade ettik· 
ten sonra şöyle devam etti: 

Varşova, 4 (A. A.) - Doğu Polonyasında, Skole şehrinde 
Ukrayna mi11iyetperverlerinin nümayişlerinde kanlı hadiseler 
olmuştur. Bu nümayişlerde Polonya taraftarı iki ukranyalı sopa 
ile öldürülmüştür. Polis 15,000 den fazla nümayişciyi dağıtmış, 
bir çok kimseleri (yakalamıştır. 

• • 
Uzak doğuda 

• 
muharebeler 

Şanghay, 4 (A. A.) - Domei ajansının Can ton 'dan bildirıl· 

diğine göre, çok kanlı ve çetin çarpışmalardan sonra, Nankin 
kuvvetleri Kouang-gsi vilayetine girmişlerdir. 

Santral Neus, General Lit-Sang· Jer ve Pai-Loho-Nsi'nin ya· 
kında teslim olacaklarını tahmin etmektedir. 

Habeşistanda kanh çarpu;malar 

Dessie yolunda 
hare beler 

müthiş mu
oluyor 

• 

Ve kısa bir süküttan sonra 
ilave etti: 

- Bir Türk gazetecisi oldu
ğunuzu biliyorum. Fakat bir 1 

lsta~bul gazete•ini mi yoksa 
bir Ankara gazetesini mi tem
sil ediyorsunuz? 

- Türkiye davasında son 
derece haklı idi. Lozan kon
feransından beri Atatürk reji
mi hem Türkiye içinde, hem 
de dünyada en sulhperve
rane, en dürüst ve en temiz 
bir yol tutmuştu. Böyle bir 
Türkiyenin bu derece haklı 
bir davasına muvaffakıyet yo!
ları kapatılmış olsaydı insalık 
diplomasi yolile milletlere hak 
kazandıkları neticeleri temin 
etmek kabil olamıyacağı neti
cesine varacaktı. Ve böyle bir 
lıava,böyle bir inanma bitj en 
kısa yoldan harbe ıılnştırac•k
lı. Eğer bütün rumlar Türk 
dostu iseler ben yine ve mut
laka bunlar arasında hu'u'i bir 
mevkie malik olmak hakkını 

haizım. Zira ben Türk dostluğu
nun en mutaassıp taraftarıyım. 
ilk günden itibaren kendi mü-
rahhaslarınız kadar samimiyetle 
Türk tezini kavradım. Zira 
dostlar mücadeleye girdikleri 
zaman arlık onlar için tek he
def vardır: 

Muvaffak olmak. 

1 inci sayfadan devam 

g· den yola hem civar olan 
arazi, Decaz Abcrra'nın ku .. 
mandası altında bulunan ehem· 

saat ka'.lar devam atmiştir. 

Asilerin püs:<ürtülmesinden son· Ş 
ra da tüfek ve top sesleri de• 
vam etmiş şehrin civarındaki 

mühim mikdarda asi kuvvetleri 
oldukları yerlere tekrar yer
leşmişlerdir. 

- Bir Türkiye gazetesini 
eksdans. 

ispanya! 

Onun sesini evvela Cenev· 
rede "Karlton Park Halel,. de 
işittiğimi şimdi hatırlıyorum. 
Bir gece evvel, Habeşistanın 

Ankara işgüd.:ri doktor Mar
kus beni telefonla Montröden 
aramış ve Etiyopiya imparato
ru S. M. Haile Selasiyc nin 
sabah saat 10 ile 10,30 ara
sında beni kabul etmeğe ka
rar verdiğini bildirmişti, Dün· 
yanın dörtbir tarafından sö
kün etmiş 250 gazetecinin pe
şinden koşup muvaffak ola
mndıkları bu iltifat tabii ge
ceyi uykuıuz geçirmeme ve 
ertesi •abah altı da Montrö
den eksprese atlayıp Cenev
reyi boylamaya sebep olmuş
tu. Gazeteler ve ajanslar bir 
bayii medhettikleri için belki 
sizin de hatırınızda kalmıştır. 

Belediyesınin bugüne kadar 
74 binden fazla otomobil pi
lakası tevzi etmiş bulunduğu 

Cenevre şehrinin en muhte
şem arabası Negüs'ün bir kü· 
çük kamyon büyüklüğündeki 

hususi otomobiliydi. .Krallar 

Cevabımı zerre kadar garip 
bulmuyarak; 

- Evet. .. Evet, dedi. ReF· 
yonalizmi kabul etmemek da
ha doğrudur. Dost Türkiyede 
müttehit bir millet yaşar. 

Yardımda bulunmak bir dost
luğu isbata kafi değildir. Sa
nırım ki dostlarım Aras, Nu
man, Fethi, Suat... Ve diğer

leri herkes bunu açıkça anla· 
mışlardır. Bununla beraber 
sanmam ki aramızdaki şahsi 

dostluğu bu vaziyet artırnbil
miş olsun. Zira bu dostluk 
esasen aramızda azami derece 
ye ulaşmış bulunmaktadır. 

miyetli asi kuvvetlerin işgali 

altında bulunmaktadır. Bu 
kuvvetler, ltalyan kıtnlarına 
taarruz etmiş, fakat ltalyan
ların söylediğine göre, bin 
kadar ölü bırakarak püskür
tülmiişlerdir. 

Diredua'dan gelen bombar· 
dıman Trimotör tayyareleri, 

keşif tayyarelerinin hareketine 
iştirak ederek asilerin püskür
tülmesine yardım etmişlerdir. 

Asiler, bu tayyarelerin birini 
düşürmüşlerdir. 

t 

1 

İtalya ile Almanyanın cevap
larından çekiniliyor! 

1 inci sayfadan devam 

le, herhalde Almanların asilere 

karşı sempatilerine bir delil 
sayılmaktadır. Gazeteler bu 
ziyaretle " hususi bir miina ., 
görmekte, çünkü ziyaretin hiç 
bir ecnebi hükümetin tanıma
dığı bir asiler reişine yapılmış 
rlduğuna işaret etmektedirler. 
Bu hadiseyi protesto etmek 
Madrit hükümetine düşmekte· 
dir. 

Mi/islerin kazandığı bir 
muharebe 

Paris 4 (A.A) - Havas aj1n
sının Somosierra cephesindeki 
muhabiri, hükümet kuvvetleri 
ile asiler arasında muharebe
nin dün sabah saat 5 de baş
lamış ve asiler 300 ölü ve ya· 
ralı bırakarak rical etmiş ol· 
duklarından sona ermiş oldu
ğunu bildirmektedir. Hüküınet 
kuvvetlerinin ancak 80 kadar 
ölü ve yaralısı vardır. 

Asi askerlerden bir çoğu 

muharebeden istiffde ederek 
kaçmışlardır. Fakat bu muha
rebe vaziyetini değiştirmemiştir. 

/htilôlcilerin kazandığı bir 
muharebe 

Siville, 4 (A. A.) - Cenubi 
ispanyadaki asi kuvvetlerin 
kumandanı General Keipo de 
llano, maiyetindeki askerin, 
dünkü gün Çindad Real'dan 
gelmekte olan bir hükümet ko
lunu mağlüp ederek 200 kadar 
telefat verdirdij!'ini bildirmek· 
tedir. 

Saragosse, 4 ( A.A.) - Sa
ragosse cephesinde asi kuv. 
vellerin bir milis müfrezesini 
mağlup ettikleri bildirilmek
tedir. 
General Mola neticeden emin 

Burgos, 4 (A.A) - havas 
ajansının muhabiri, şimali ls
panya'daki as! kuvvetlerin ku
mandanı olan ııeneral Mola ile 
mülakat etmiştir. 

General, muzaffer olmaktan 

emin bulunduğunu söylemiştir kralı huzuruna kabul edeceği 
Belçika silôh veriyor Türk gazetecisine fevkalade 

Bürüksel 4 (A. A) - Harb bir nezaket göstermek lütrunda 
silahları ticaretini tetkik etme- bulunmuş ve matbuat şefi dok. 
ye memur hükümet komisyonu tor Lorenzo'yu bu araba ile 
Belçika 'dan alınan silahların beni karşılamağa göndermişti. 
lspanyol hükümeti menfaatına Otele gelince zarif bir genç 
olarak mübayaa edildiğini tes- olan Dr. Loren10; 
bit etmiş ve harp silahları ima- - Bir dakika müsaadenizi 
linin kontrolu için konulacak rica edeceğim. 
teşkilatın ihdasına kadar, silah Diyerek yanımdan ayrılınca 
ihracaatına müsaade etmeye ben Hol'de, bir gözlüğünün 
karar vermiştir. parlak camları arkasında sağ. 

ispanyaya gönderilen üç lam mevzie yerleşmiş bir zeka 
Fransız tayyaresi bataryasını andıran iki gözle, 

Paris 4 (A.A) le jour gaze. bir an için, karşı karşıya kal-
tesi Fransız tebeasının yardımı- mıştım. 
na koşmak üzere ispanyaya dört Bu, orta boylu, karasaçları 
Fransız tayyaresi gönderilmiş kırlaşmıya başlamış kibar ta· 
ve fakat bu tayyarelerin Mad- vırlı bir adamdı ve üç saniye 
rit hükümeli tarafından müsa- sonra seri adımlarla yanımdan 
dere edilmiş olduğunu iddia uzaklaşan bu adamın kapıcıya 
etmektedir. yüksek sesle şu emri verdiğini 

Bir taraftan da hükumet eşitmiştim: 
gemilerinin bombardıma.~ı ? - [1] Mistir !dine söylcyi· 

Tanca, 4 (A.A.) _ Bildiri!· niz. Politis ve arkadaşı kendi-
diğine göre, hükümet taraftarı sini ziyarete gelmişlerdir. 
gemilerin Ceutayı bombardı- O günlerde Milletler cemi-
manları neticesinde asilerin yeti asamblesinin t'Jplantısı et· 
istihkamları ciddi surette ha- rafında siyasi temaslar başla. 
sara uğramıştır. b ı d T mış u unuyor u. ürkiye baş 

Madrit hükumeti sözünde murahhası Rüştü Arlls günde 
durmamı, 40 gazete okuyor, üçyüz te-

Paris, 4 (A. A.) - ispanya- lefon muhaveresi yapıyor. 
da Fransız tayyarelerinin mu. Milletler Cemiyeti paktının 
saderesi hakkındaki haberler 16 ıncı maddesini nazari su
hakkında resmi mahafilin bu ak- rette olsun ayakta tutmak için 
şam bildirdij!'ine göre, üç Fran- medeni dünya diplomasisi mü-
sız sivil tayyaresi Fransa temadiyen zeka ve enerji israf 
mümessillerinin talebi üzerin} ediyordu. Politisin ziyareti de 
ve ispanya hükumetinin bu ı-,,-=,,-=-"""".....,=,,...---
tayyareleri musaderc etmiye- kamları tarafında-;:;--müsadere 
ceği hakkında verdiği teminat- edilmiş olan bu tayyareler, 
tan sonra Fransız tebaalarının bu Pazar günü, Madrit'deki 
memlekete avdetleri için kul- Fransız konsolosunun talebi 
!anılmak üzerek gönderilmiş· üzerine lspanyol hükümetinin 
lir. Hususi bir nakliyat şirke- yaptığı teşebbüs neticesinde 
tine ait bulunan bu üç Fran• serbest bırakılmıştır, 
sız tayyaresi Madrid ile Ali- 780 kilo talanos aşısı 
kant arasında seri bir muva- Lebouget 4 ( A.A. ) - 380 
sala tesis edecek ve bu vasıla kilogram tatanos seromu yük-
ile Fransızları Oran'a çıkara· lü bulunan bir ispanya! tay. 
caktı. yaresi Madride hareket etmiş. 

29 Temmuzda Alikant ma. tir. 

- Bana bir mülakat saati 
tayin edemez misiniz Ekselans? 

- Sizi nasıl reddedebilirim? 
Fakat bu maalesef "lş'arı ahi
re değin. talik edilecek bir 
meseledir. Ben uyku uyumıya 
bile vakit bulamıyorum. 

Cevabının son cümlesinde en 
ufak bir mübalaj!'a dahi yoktu. 
Politis " tahrir komisyonu " 
reisliğini yapıyordu ve her 
devletin bir başka menfaat 
endişe•ile itiraz etliği proje 
metinlerini mavera! bir artist 
hüneri göstererek değiştirmek 
yeni yeni formüller bulmak 
için hakikaten uyumadan çalı
şıyordu. Mamafih ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mamafih ... Günün birinde ga

zeteciler klübünde otururken 
bir elin omuzuma dokunduğu
nu hissettim ve bir sesin: 

Sizi MüsJÜ Politis yarın sa
at on buçukta 411 numaralı 
odada bekliyecek. 

Dedij!'ini duydum. Bu, onun 
katibi Papazakis'ti. Yunan de
legesi binbir gaile arasında 
iken verdiği sözü unutmamış 

ve Montrö mukavelesi üzerinde 
ibtidai anlaşma olur almaz 
beni hatırlamıştı. 

Ertesi gün saat onbuçukta 
Montrö palasın dördüncü ka· 
tındaki 411 numaralı odada 
o konuşuyor ve ben çeşnisini 
yeni tattığım bir sanatin Mon
trö piyesinin son perde~ini ka
pıyacak muhteşem tirad'ini tek 
sual sormadan ve gözlerimi 
gözlerinden ayırmaksızın din
liyordum. Ne insan, ne içten 
gelen bir ses var. Söze şöyle 
başladı: 

- Bu konferansta olduğu ka
dar hiçbir işte yorulduj!'umu 
hatırlayamıyorum. Bu konferans 
Avrupanın son derece vahim bir 

[1] Meter renç logHlz Hariciye 
Nazırının adını Eden diye oku
mamız dahi ranlışmı,. 

Ben niçin çalıştım ve neden 
bugünkü net'ceden bu derece 
memnunun ? Bunu sizin sor
manızdan önce kendim izah 
edeyim: 

Memnunum, zira Türkiye dün
ya nazarında nekadar şerefli ve 
yüksek bir mevkie ve kudrete 
yükselirse bundan dogacak 
ilk netice Tiirk- Yunan dost
luğunun valörünün artması O• 

lacaktır. Binaenaleyh Türk dip
lomasisinin gururundan zevk 
alıyorum. Ve Türk milletinin 
bugünkü saadetinden Yunan 
milleti saadet duymak vaziye
tindedir- Evet gazeteci 1 Mon
trö'de elde edilen siyası neti
cenin manası büyüktür ve bu 
netice divebilirm· ki sulhun da 
yegane garantisi'dir. 

Tamin etmek isterim ki Ata
türk Cumhuriyetinin bu mu
vaffakiyetinden Türkiyede ef. 
karı umumiye çok memnun ve 
mağrur olmayı bilecektir. z; • 
ra Montrö'den sonra artık ne
ye inanmak mümkündür ki bir 
memleket haklı olunca da va
sını enerii ile müdafaa ettiği 
takdirde diplomasi yollarile 
ve silaha dayanmadan hakkını 
alabilir. Bu Türk diplomasisi
nin muvaffakiyetinden dünya 
siyasetinin çıkaracağı en esaslı 
derstir. 

Türkiye dostluklarına ina
nılabileceğine herkesi inandır
mış olan dürüst memleketin 
adıdır. Her zaman, tezahürle
rile isbat ettiği dostlukları Tür
kiye burada istismar ettise 
bunda onu kimse aykırı hare
ket etmiş olmakla ittiham e

demez. " 
Biten sigarasını tablada ezer

ken yüzünde tatlı bir gülüm
semeyi dolaştırarak devam 
etti. 

- Bu konferanstan Türkiye 
manen ve maddeten büyümüş 

Diğer taraftan, Habeşlerin 
altmış kadar kamyonu tahrip 
ve iki yüz kadar yerli !tali yan askeri katlettikleri haber 

1 
verilmekteJir. 

1 

Addisababa şehri. üç muh
telif noktadan, binlerce esinin 
hücumuna uğramıştır. Muhare· 
be 28 ile 29 temmuz arası 36 

çok, pek çok büyümüş olarak 
çıkmaktadır. 

Türkiyenin tahriki ile bura· 
dJ çalışan devletler, bir çok 
bakımlardan pek müşkül şart
lar içinde burada toplanmış 
olmalarına raj!'men burada ha
kikaten beynelmilel bir kanun 
yapmışlardır. Diplomasi for
maliteleri dışında Montrö'ııün 
manası "bütün dünyanın men
faatlerini zamin olan bir ka
nunun yapılmış olması. dır. 

Buradan ayrıldıj!'ımız anda, 
hepimiz, Avrupanın bugünkü 
kara bulutlarla do!u manzara
sını dej!'iştirmiş ve onun ye
rinde muhteşem güneşli, bu
lutsuz bir gök yaratmış oldu
ğumuza ina~abilir.iz. . Şöyle 
veya böyle bır hildısenın umu
m! bir ihtilat yapması ihtimal
lerini bertaraf edebilmişizdir. 

- Ekselans ... Balkan antantı 
hakkında bir kaç söz söyle· 
mezmisiniz? 

- Balkan antantı da Montrö 
ile bir kat daha kuvvetlenmiş 
oluyor. Bu anlaşma daima bir 
sulh amili olmuştur. Biz Bal
kanlılar kimseden bir şey iste
miyoruz. Yalnız bizi rahat 
bıraksınlar. Balkan pakti ile 
Balkanlar bir emniyet ve inti
zam diyarı haline girmişlerdir. 

Biliyorsunuz ki asırlardan beri 
büyük devletlerin menfaatleri 
için Avrupa, Balkanları sulhu 
mahvetmek isteyenlerin barut
luğu halinde_gös_termekte i~r~r 
etmişti. Bugunku Balkan bırlı
ği dünya nazarında bir siyasi 
mucize gibidir. iki yıldır devam 
ediyor ve göreceksiniz daha 
devam ettikçe dünyanın hay· 
reli ne kadar büyüyecek. 

- Ya Bulgarya ? 
- JJulgar krallığı murah· 

haslar heyetinin burada irişi/. 
mez bir dürüstlük ve vekar 
ile hareket ettiklerini gördük. 
Tahmin ederim ki onlarda bi
zim tarafımızdan en ufak bir 
jest yapılmadığını hissetmiş• 
/erdir. Bu, kaydı lazım gelen 
bir noktadır. Zira mutlaka 

Asi kuvvetler taaruzunun püs
kürtülmesi, vaziyeti düzeltmiş 

dej!'ildir • Bu vaziyetin uzun 
müddet çok nazik kalmasından 
korkulmsktadır. 

yakında meyvesini verecektir. 
- Milletler Cemiyetinin 17 

inci asamblesi hakkında bir fi· 
kir vcremezmisi niz ? 

- Önümüzdeki haftalar için 
de Balkan devletleri toplanıp 
Eylül ayında Cenevrede müt· 
tehit bir fikir beyan etmek 
iç.in ~r~larında görüşecekler• 
dır. Bız m kararımız Milletler 
Cemiyeti Paktını zryıflatma• 
mak. fakat mümkün olduğu 
kaclar kuvvetlendirmektir. 

- Ya Habeşistan meselesi? 
- Sanırım ki bu mevzu et• 

rafında da bir netic~ elde et· 
mek mümkün olabilir. 

- Değil mi? 

Profesöre hürmetlerimi teyit 
ederek 411 numaralı odadan 
çıkarken düşünüyordum : 

- Ya bu Habeş meselesi 
ne olacak? ya şuanda patlıyal1 
ispanya ihtilalinden neler çıka• 
cak ? ya şu Olimpiyat oyunla• 
rından sonra Alman diploma• 
sisinden ne sürprizler beklene• 
cek? ... Ya şu ... 

Bu sırada bir dost koluma 
girdi: 

- Bu ne dalgınlık be bi• 
raderl Gel bir bilardo oynıya• 
lım, 

- Hayhay. t 
Ve atladık asansöre. . 

Nlzamettın Nazi~ 
1 

Almanya ile bil' 
mukavele 

( 1 inci sayfadan devam) i 
akar soğuk ve sıcak su .,.d' 
soğuk ve sıcak hava cereyan• 
!arı tertibatları vardır. Vasati 
hesapla 1200 ton yük alır. 

Diğer üç vapur Marmara 
dahilindeki seferlerde ve bil
hassa Mudanya ve Bandırm• 
hatlarında çalışmak içindir. 

Vapur bedelleri fabrikalar~ 
kliring yolu ile, yani mukabl' 
!inde Türk malı alıp ihraç et• 
mek üzere Türk parasile öde' 
necektir. 

Vapurlar 19-29 ay zarfınd• 
teslim olunacaktır. 

1 
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Ağustos 

l lrPAN' 
Berlin hezimetı .• 

Spor ulemamızın kara cehaletini soğuk bir şimal rüzgarı 
iibi Norveç takımının tekmesile yüzlerine yapıştır~n fut~ol 
beıizneti bugoün üçüncü defa milli takımın defterı amalıne 
Yazılmış bulunuyor. . 

Spor hayatında pişmiş en çetin milletlerin dört yıldanberı 
hazırlandıkları bu müthiş mücadele gününün ıon dakikasına 
kadar şüphe ve tereddütle çalıştırılan ve nihayet kudretsizliği 
takdir edilerek götürülmelerinden vazgeçilen maneviyatı bo
zuk, hatları bozuk, teşkilatı bornk, formu bozuk bir takımdan 
başka ne bekliyebilirdik: 

Hazimet;n mes'uliyetini çocukların zayıf omuzlarına yük· 
1•ttııekten çekinelim. Emin olmalıyız ki onlar taşıdıkları Milli 
!orınanın şerefini kurtarmak için canlarını dişlerine takarak 
Çalışınışlardır. Fakat zaten şüphe ve t~reddütle atıldıkları bu 
Y?lda karşılarına sporu yemek içmek gibi tabii ihtiyaç. v_e 
l~ıtıtlar haline getiren olgun bir milletin yetişmiş ve yetıştı· 
•ılıniş bir takımı çıkınca dayanamadılar. Silindir altında kal. 
lııış çakrltaşlarıı gibi ezildiler. 
, Demek ki 36 kişilik spor kafilemize hık deyici olarak 
ıltibak eden 17 kişilik iılareci müfrezeıinio duası ve efsnnu 
~ fayda vermedi. 

Olan oldu. 
Hezimet yerini buldu. 
Fakat dediğim gibi bu in hizamın mes'ulleri on bir oyuncu 

değil , adetleri oyuncuları geçen futbol ulemasıdır. 
Masa başında ahkam çıkaran, bakla döküp fala bakan 

'Por uleması daha düne kadar karşılaşacağımız Norveç takı· 
lııırıın ağırlıl!'ından dem vurarak bizimkilerin civa gibi kaynayıp 
bu battal şimal takımını paçavraya çevireceklerinden dem 
•uruyorlardı. 

Battal kafamızın bu kısır düşüncesidir ki bizi böyle bey· 
b•lınilt! ıpor meydanlarında haip ve hasir bırakıyor. 

Fakat artık bu tenezzühlere ve bu hazimetlere bir nihayet 
•••meliyiz. Spor işleri Milli Müdafaaya mı, Maarif Vekaletine 
llıi nereye bağlanacaksa bağlanmalı ve Türk gençliği spor 
uleınasının bugünkü sevk ve idaresinden kurtarılmalıdır. 

Çünkü bu spor ulema11 taze meyvelere musallat olan haşe
reler gibi Türk spor bütçesini istismar için Türk çocuğunun 
•••berini kemirip duruyorlar. 

Bürhan Cahid Morkaya ..... 
tıqı•nıft.1111uuuııuuıııııı111u111uuııı11111111111111ıu11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111f11111111111 

ADLiYE 

Senjorj davasına başlandı 

~ransız mektebinde yakalanan 
Şaraplar kaçak değil mi imiş? 

f'vlektebin muhasebecisi nefis 
Şarapları ·müstahdemlere ıavık 
Qörrnemiş mahzene saklamış! 

Üç ay evvel, Yüksek kaldı· 
tımda Sen Benua Fransız ko
leıınde, kaçak olarak 3110 şi
Şe ve 6 fıçı dahilinde de 1889 
litre dökme şarap bulunmuştu. 

O zaman, mektebin müdü
tile katibi, bu şarapların bura
da bulundui!'undan haberleri 
01madığını söylemişlerdi. 

Üç gün sonra memurlar, ka. 
~k şaraplardan nümune almak 
~zere mektebe gittikleri zaman 
Uzerinde şişeler bulunaa bir 
dolap nazarı dikkatlerini cel
lıetmiş ve· dolabı açtırınca, o• 
tada da 510 şişe şarap bulun
dufonu görmüşlerdir. 

Dun, bu davaya, dokuzuncu 
ihtisas mahkemesinde başlandı. 

r "1ektebin muhasebecisi Dar
bua Pole, bir terciman vasıta
•ile soruldu.. Muhasebeci, SO· 

ruıan s uallerc, sır asile cevap 
1 Verdi: 

- Ben, o gün, belki şaş
kınlıkla, odunların arkasında 
tnahzen var diyeceğime duvar 
Var dedim. O şaraplar, 1935 

·ı '•nesinde lnhisarın malumatı 
dahilinde yapılmış şaraplar
ılandır. Çok nefis şarapla" ol· 

Polis 

Bir deniz 
. kazası oldu 
a -·-

'tayfalardan biri iki 
'fapur arasında ezildi 

1 
Bu sabah saat 8 de Ada

r~rdan harek~t ederek Köp
i uye gelen Hikmet kaptanın 

f ~tresindeki Bağdat vapuru 
v 0 Prüde bağlı duran Halep 

t biaPurunun üzerine yanaşırken 
l\.h kaza olmuş, taileden Rizeli 
i~· tııet çıma atmak isterken 
, ı vapur arasında kalarak 

v~ ~!ılıniştir. Yaralı hastahaneye 

~n'. aldırılmış, tahkikata başlan
tı Ilı 1Şlır 

,rş ~,BOGULDU - Çengel kö
il• ~unde oturan bahçivan Hüse-

:ıı~ ' d~~!1 8 yaşındaki Recep ismin· 
it; ı çocui!'u kazaen bahçede

r~ kuyuya düşerek ölmüştür. 
ı• '>. D O Ş T O - Kasımpaşada 

et• <.ınc· ı·k 

1 , ta ır ı uyu caddesinde olu-
e 'Sen şoför Şevketin 2 yaşındaki 
dJ 'e lç.u~ adlı oi!'lu 3 metre yük-

~ klıjtındeki taraçadan düşerek 
· araıanmıstır. 

dui!'u için, müstahdemler tara
fından bulunmasın diye oraya 
sakladım, önüne de odun koy
durdumdu. 

Sonra bize şarap aldıkça, 
fıçılara, su ve şeker koyar, 
çoğaltırız. Bu farklar göz önü
ne alınacak olursa, görülecek
tir ki, fazla şarap yoktur. 

Sonradan dolapta bulunan 
510 şişe şarap la Sen Jorj ko· 
lejinden alınmıştır. Bunlar ayin· 
ler esnasında kullanılır. Sen 
Jorj koleji de, şarapları sat. 
mai!'a mezun ve selahiyellar
dır. Bundan sonra inhisar ida
resinin tahlil raporları okundu. 

Müddeiumumi, ilk tahkikat 
esnasında bulunan şahitlerle 
aramayı yapan memurların ça
i!'ırılmasını, ayrı ayrı bulunan 
şarapların aynı sene mahsulü 
ve bulunan şaraplarda su ve 
şekerde karışık olup olmadı

i!'ının in hisar idaresinden so
rulmasını istedi. Bu dileklerin 
yerine getirilmesine ve inhisar 
idaresine usulü dairesinde teb
ligat yapılmadıi!'ı için tebligat 
icrasına ve muhakemenin 17 
Ağustoşa bırakılmasına karar 
verildi. , 

Ekonomi 

Afyon alım 
Merkezleri 

Afyon yetiştirenlerin men
faatlerini gözönünde tutan 
uyuşturucu maddeler inhisarı, 

bu sene ziraat bankası vasıta. 
sile alacağı afyonlar için mın· 
takalara göre muhtelif afyon 
alım merkezleri tesis etmiştir. 
Alım merkezi ittihaz edilen 
şehirler Amasya, (Kırşehir. ıı. 
gın) Afyonkarahisar, Aydın, 
Balıkesir, Çorum (Eskişehir. 
Bilecik) Gümüşhacıköy, Konya, 
Kütahya (Isparta.Burdur) Ma
latya, Tokat, Ziledir. 

Mübayeat şimdilik bir miktar 
avans verilmek surelile yapı· 
lacak; mütebaki bedeller, sonra 
ödenecektir. Alım satım baş
lamıştır. 
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ZEHİRLENDİ - tıcyoğlun
da bir fırında müsafir olan 
Hakkı arkadaşı şekerci Ce
milden belsoi!'uklui!'u ilacı al
mış ve zehirlenmiştir. Tedavi 
için hastahaneye kaldırılrnıştır. 

AÇ 1 K söz- - --
,. .. '.'I . - : , Münevverlerimizin 

garabeti! 

Hız ve gücünü vatandaşın sevgisinden alan gazetedir 
Bizim münevverlerde garip 

hal var vesselam. Bir gazete 
bir müddetten beri en muhle· 
rem münevverlerimize (lnkilap 
abidesi nereye dikilmelıdir?) 
Sualini soruyor. Çoi!'u bu so
ruya cevap verebilmek için 
ui!'raşıp didiniyor, türlü sıkıntı· 
lara, zahmetlere giriyorlar .• 
Fakat tek istisnasız hepsi de 
dsonunda mutlaka bir fikir 
söylüyor. 
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lstanbulda 40 gün 40 gece • Belediye --- Maarif 

Eyüpte 
Belediye 
Teşkilatı 

llktedrisat 
Tiyatro Festi va 1 i Kadrosu 

nası I o 1 a ca k? ı Hazır~anıyor 
Yeni teşkil6tta reyi6m v • • -·- .. • 

usuıune müracaat Fotograf sergısı 6 kısım uzerınden 
edilecek tertip edildi. Taksirn meydanında 

Eyüpte kaza teşkilatı kurul· b" tmanda aç 1 Cak 
muş, fakat belediye teşkilatı ır apar -·- 1 a . 
yapılmamıştır. Beşiktaş kaza. lstanbulda 40 gün 40 gece ı edilmiştir. O gün üç saat sü-
sında oldui!'u gibi Eyüpte de proi!'ramının tatbikine devam ren ~ Nasrallin hoca .. piyesi 
reyiaın suretile belediye teşki- olunuyor. Dün Dai!'cılık kulü· oynanacak ve san'atkar Naşi 
latı kurulacak ve civar halktan bünde tenis maçları başlamış· de bir çok meşhur komikler 
alınacak reyler şehir meclisinin tır. Bugün Taksim bahçesinde çene aıkadaşlıi!'ı yapacaklar. 
tasdikine arzolunacaktır. şehir bandosu tarafından bir dır. Dii!'er geceler içinde fes· 

Tarifeler konser verilecektir. tival komitesi hazırlıklara de-
Havagazı, elektrik ve tram- Dli!'er taraftan tiyatrolar vam etmektedir. 

vay şirketlerinin son üç aylık festivali hazırlıklannada devam Fotograf sergisi 
tarifeleri bu ay içinde tesbit olunmaktadır. 11 Aitustos ge- lstanbulda kırk gün kırk ge-
edilecektir. Tarife komisyonu cesi meddah ismetin ol!'lu Kadri ce tertip heyeti geçen sene 
bir haftaya kadar toplanacak- babasının en muvaffak oldui!'u Ankarada açılan resim sergisi-
tır. hikayelerden birini anlatacak· ni biraz daha şumullü olarak 

Sığınaklar tır. Aynı gece bir de karagöz şehrimlzde tekrar etmeye ve 
Yeni yapılan evlerde sıi!'ı· oynatılacaktır. Evvela eski bir geçen sene Ankarada teşhir 

nakta yapılması mecburidir• karagözcü karı kadim bir per· edilen resimler başta olmak 
Fakat bazı kimselerin sıi!'ınak· de önünde güzel bir muhavere üzere yeniden bir çok fotog-
larını belediyeye kontrol ettir· dinletecek sonra da bu işin raflar tedarik ederek sergiyi 
dikten sonra küçük bir tadi- ehli olan karagözcüler mari· şimdilik altı kısım üzerinden 
latla mutfak ve çamaşırhane fetlerini göstereceklerdir. tertibe karar vermiştir. 
olarak kullandıkları görülmüş· Ertesi gece de orta oyunu 1 _ Eski Türk mimari eser. 
tür. Bu hususta belediyeye oynanacaktır. Asım ve Kavuklu leri, 2 - Türk elinde eski 
yapılan ihbarlar ehemmiyetle Aliden başka lstanbul tiyatro· abideler, 3 - Cumhuriyetin 
gözönünde tutulmuş yeni ya- larmın bütün komikleri ve mu- imar haraketleri, 4 - Yurdun 
pılan evlerin sıkı surette kon- kallitleri bu temsile iştirak tabii güzellikleri, 5 - Yurdun 
trolu kalarlaştırılmıştır. edeceklerdir. zirai mahsulleri, 6 - Etnog· 

Cezalandırıldılar Naşit Arap halayık ve Fah- rafya. buna yeni yeni kısımlar 
Bir çok dükkan ve mai!'•· ri de kocakarı olmak üzere ilavesine uğraşan sergi tertip 

zaların ruhsatiye almadan Pa- beş zenne oyuna iştirak ede- heyetinin emrine Emlak şirketi 
zar günleri dükkanlarını açtık- rek eski an'aneye ııöre bir Taksim meydanında yaptırmış 
lan yapılan kontrollardan düğün alayı tertip edilecektir, oldui!'u binanın üst katını tah· 
anlaşılmış ve bunların hepsi Çift zurna, çift davul, çift sis etmiştir. Bu suretle foto!!'· 
cezalandırılmıştır. Belediye şu· tente oyunların musikisini raf sergisini bütün alakadarlar 
belere yaptıi!'ı yeni bir tamim· temin edecek, bu gece için kolaylıkla gezebilcceklerdir. 
de bu işin yalnız murakıplara hazıalanan köçekler de rakse· Sergi ancak on gün devam 
bırakılmamasını ve şubelerin de deccklerdir. edecek ve yerini karikatür 
kontrol yapmal_:ırını bildir· Üçüncü gece tuluata hasır sergisine terkeyleyecektir. 
miştir. llllllllllllllllllUlllllllll .ıı1111111111111ııını11111111111111111m1111111111ıııı111111111111 : 11ııııımıııı11111111111111mu11111111111111111 

---·---
Gümrük 

Gümrük 
Naklediliyor 

C. H. Partisi 
G. Sekreterlik 

Bürosu Gümrüğün Çinili Rıhtım ha
nına nakli için handa gümrüi!'e 
yarıyacak şekilde tadilat yap- Çalışmalarına şehri· 
mak icap etmektedir. Bu tadi- mizde devam edecek 
lata ait projeyi Nafıa mühen. Cumhuriyet Halk Partisi 
dis'eri hazırlamaktadırlar. Pro- Genel Sekreterlik bürosu An· 
je bitip tadila(yapıldıktan son- karadan şehrimize ırelmiş ve 
ra, gümrükler, Çinili Rıhtım dün Parti lstanbul vilayeti 
hanına taşınacaktır. Merkez binasının üst katına 

Antrapolar 
yerleşmiştir. Büro yaz deva-

Gümrük antrepolarının lima- mınca çalışmalarına burada 
na devri için lazımgelen ha- devam edecektir. 
zırlıklar tamamlanmıştır. Devir 

Balık esirde 
Bursa bisikletçileri 

bir gezi yaptılar 

Balıkesir, (Açık Söz) -Bursa 

bisikletçilerinden dört kişilik 
bir grup dün şehrimize gelmiş. 
lerdir. 

Gençler şehrimizde Halke

vimizin ve Spor Bölgesinin mi· 

safiri olarak iki gün kalacak
lardır. 

Bisikletçiler buradan Çan na
hiyesine gidecekler ve oradan 

da Çanakkalcye geçecek· 
lerdir. 

için Vekaletten tebligat bek- Evvelki gün Ankaradan 
lenmektedir. şehaimize gelen Dahiliye Ve- Kayanın buırün Parti merke. 

Devir muamelesi üç ay sü- kili ve Cumhuriyet Halk Bar• zine gelerek bir müddet me Ş• 
recek ve antrepolardaki ti- tisi Genel Sekreteri Şükrü gulolması muhtemeldir. 
cari emtianın tırrtılıp sayılması !==============~============\ 
ve ant~epoya yeniden ahnıyor. 
muş gıbı muamele görmesi su
retiyle olacaktır. 

Türk talebe birliği 
başkanlığından: 

6-8-936 da yapılacak Ro
manya gezisi 14-8-936 tari. 
hine tehir edilmiştir. iştirak 
edecek arkadaşların 9-8-936 
günü akşamına kadar her gün 
saat 17-19 arasında Birliğe 
müracaat etmeleri, 

("111•1111111••111 PEK YAKINDA: 111111111•••ıt1t•t1•••ınnuıı••ııı11•11•••1111,. 

1" Açık Söz,, san'at kıymeti yüksek bir I· 
:1 edebi romanı tefrikaya başlıyor f I! 

1 Sen Benim Babam Değilsin! 1 
J E~~·z=~~a~uat Derviş 1 
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Sporda mağlubiyeti·
mizin tek sebebi 

şudur: Alaturkalık! 
Müsabakalarda taraflardan 

bir kısmı yenecek, bir kısmı 

da yenilecek. Bu eşyanın tabi
atinden gelme bir realitedir. 
Bunuh aksini düşünmeyiz bile. 
işte bizim futbolcular da on 
birinci Olimpiyadda, mukadder 
akibetleri olan mağlübiyete ka. 
vuştular. Doğrusunu söyleye• 
lim. Mai!'lıibiyete uğradıkları 

için futbolcularımıza çatmak 
aklımızdan bile geçmez. Ancak 
bu mai!'lübiyet bize bazı şeyler 
söylemek fırsatını vermiş olu· 
yor. 

Açıkça söyliyelim ki sporda 
garbın koyduitu çalışma tarzı 
garp teknii!'i, garp usulü he. 

1 

nüz bize müyesser olmadı. Bü
tün spor şubelerini, kıyafetle

riyle beraber garpden aldıi!'ı· 
mız halde, çalışma ve antren
manda hala alaturkalıktan kur
tulamadık. Futbolda takımlar 
oyun tarzı icat ederler ve o 
tarzı tatbik ederler. Atletleri
miz de öyl<>, •• HattA güreşçile
rimizde öyle yapıyorlar. 

Son mai!'lübiyetlerde bu ala
turkalıi!'ın tesirini goruyoruz. 
Yüzde yüz garp tekniğine, 
garp usulü çalşma tarzına uy. 
madıkça mai!'lübiyetten kur
tulmamıza imkan tasavvur et
memelisiniz. 

Henüz futbolda. tam mana• 

sile garbin yerleşmiş, muvaf
fak olmuş tarzlarından birini 
tatbik etmiş dei!'iliz. 

Futbolda bizim takımların 
bugün tatbik ettikleri usul, bir 
ucubedir. Garp metotlarının 
skandalize, deform şekilleridir. 
Daha doğrusu şekilsizliktir. 
Eğer sporda muvaffak ol

mayı millet ve memlekt için 
bir fayda olarak telakki edi-

1 
yorsak sporcului!'u tam mana· 
siyle eksiksiz ve yüzde yüz 
garplı yapmalıyız. Aksi tak
dirde daha çok yıllar mağlü· 

biyetlen kurtulamıyacağımıza 
dair senet verebiliriz. 

D. D. 

Nakledilecek öğret· 

menler için de llste 
yapılıyor 

Bir mektepten dii!'erine nak
nakledilecek olan öi!'retmenle. 
rin listesi yakında hazırlana

caktır. Bunun için Maarif Mü. 
dürlüi!'ünde çalışmalara baş

lanmıştır. Nakillerini kendileri 
istiyen öi!'retmenlerin de mü
racatları bu arada tetkik edi
lecek ve muvafık görülürse 
nakledileceklerdir. 

Önümüzdeki ders senesi için 
ilk tedrisat kadrosn etrafında 

çalışmalara da başlanmıştır. 

Münhallere muallim mektebi 
mezunları tayin edileceklerdir. 

Yüksek ve orta 
tedrisat 

Maarif Vekili Saffet Arıkan 
tetkiklerde bulunmak özere 
Eskişehire gitmiştir. 

Vekil oradaki incelemelerini 
bitirdikten sonra şehrimize ge
lecek ve burada da orta tetri
sat işleri il" meşgul olacaktır. 
Bu arada Üniversitede yapıl
ması kararlaştırılan ıslahat iş
leri ve Hukuk Fakültesinin üç
ten dört bine çıkarılmasının 

tatbik tarzını da gözden geçi
recektir. 

Ya/ovada 
Hayat-.. 
Ucuzlatmalı ! 

Yalova, (Açık(Söz) - Yalo· 
va 1 •• Bu isim artık arsıulusal 

bir şöhret kazanmıştır. Her 
gün birer suretle ileri hamle. 
ler göstermekte olan bu küçük 
kasabanın asıl şöhreti dajt 
kaplıcalarının varlıi!'ındandır. 
O sayede buraya bir düzenlik 
gelmiş ve adeta lstanbulun 
mesiresi halini almıştır. iskele 
başındaki güzellik, hamamlara 
kadar uzayan asfalt caddenin 
şairane manzarası, sokakları. 

paket taşlarile döşenmiş olması 
birçok yeni binaların meydana 
gelmesi Yalovayı son yıllarda 
büsbütün dei!'iştirmiştir. 

Yalova'nın susu, ziyneti 
ilerlemekle beraber ekonomi 
durumunda daima bir gerilik 
görülmektedir. 

Bunun da başlıca sebebi, nü
fusun azlıi!'ı ve bir de her yıl 
yai!'murlar yüzünden ürünlerin 
bozulmasıdır. Burası Borsanın 
bir transit iskelesi oldui!'undan 
vapurlardan çıkanlar derhal 
otobüslere atlıyarak caddeyi 
tutarlar, bir kısmı da kaplıca
ları boylarlar. Bu sebeplerden 
dolayı da kasabanın alış veri
şinde bir fark görıilmemekte· 

dir. Yalnız !ahildeki oteller

den birisine çoi!'u Musevi ol
mak üzere birkaç familya ge

- Filan yerde olmalıdır 1 
Hükmünü veriyorlar. Garip 

dei!'il mi ? Hem de en muhte· 
rem münevver olan bu zatlar
dan biri de çıkıp : 

- Behey muharrir f Biz mü
nevver adam11., ihtisasa her 
kesten fazla hürmetimiz olmak 
gerek r Abidenin nereye dikil
mesi lazııngeldii!'ini ben bile
mem! 

Bunu bilebilmek için ömürlerin 
tüketmiş, uzun ve derin kül
türlerle çalışmış ihtisas erbabı 
olsa gerektir. Onlar bil~bilirler. 

Diyemiyor.. Galiba bu zat, 
fikir beyanı gayretile çok 
zaman, münevver olduk. 
!arını unutuyorlar: Bizde umu
miyetle daha midesini imar 
edememiş olan münevver, koca 
bir şehrin imarından ne anlar! 
Böyle bir ididayı kime yuttu
ralilirlerll 

Sipariş üze
rine harp! 

Gazetelerde, Avrupa goaze
telerinden alınmış, şu ispanya 
ihtilaline ait resimlere dikkat 
buyuruluyor mu? Çogunda 
herifler müsademenin en şid
detli anında.. düşmana ateş 
halindeler.. Fakat onlar 
siperlere abanmış dehşetle ateş 
ettikleri sırada, arkalarında da 
kadın, çoluk çocuk gülerek 
ayakta seyrediyorlar 1.. Demek 
müsademelere iştirak etme
yenlere ispanyada kurşun işle
lemeyor ! ... ,, 

Belki gazete muhabirleri, 
kendi memleketlerinin halklarına 
ispanya harplerinden hakiki 
sahneler verebilmek için sokak. 
larda sipariş ıizerine harp yap
tırıyorlar! ispanya bul Harbin 
her türlüsüne fit! 

Olimpiyatlarda 
sembotlerı 

Bu seferki olimpiyadlarda, 
bayai!'ı, sembolik! Alman pro
paganda nazırı bile olimpiyad 

meşalesi yakılırken bunda bir 
(sulh meşalesi) manasını görü
yordu. Ej!'er bu seferki olim· 

piyadbr hakikat sembolik ise, 
yani dünya için bir işaretse 
dehşeti 

Zira, vakıa her şeyde bütün 
milletlerden yüksek atlamaya 

meraklı Amerikalılar yine 

( yüksek atlama ) da kazandı
lar. Fakat Almanlar goülle at
makta 1. 

Serdengeçti 

Dadçigde seçim 
hazırlığı 

Varşova, 4 (A. A.) - Söy

lenildii!'ine göre Danziğte yeni 

seçimler için hazırlıklara baş

lanmıştır. Senatonun 12 me

muru seçim listeleri hazırla. 

makla meşguldür. Sanıldıi!'ın• 
na göre senato, seri bir halk 

iştirası yapacaktır. lip uzun müddet orada kalırlar • 
Bunlar deniz banyoları almak -

melidir. Buradaki hayat pek 
ve ucuzca bir teptilhava yap-
mak için gelmektedirler. Fa- fena değildir. 
kat, otelde konfor namına hiç 

Günde üç vapur gelip 

üç varpur da gitmekte oidu-
birşey olmadıi!'ı gibi yiyecek, ğundan halk iskele başında gi-
içecek şeyler de çok pahalıdır. 
Onun için bir takım aileler ye· rip çıkanları seyretmekle oya-
meklerini ve kahvelerini ken- lanır. Bu günlerde fazlaca sı· 
dileri pişirmektedirler. cak oldui!'undan sokaklarda 

Bundan keyll kaçan otelci çok kimseler görülmüyor. Ak· 
onlara avurt zavurt yaparak şama doi!'ru sahil boyları bir 
ve servislerde de kasden ka. 

dereceye kadar kalabalık olu
yıtsızlık göstererek onlardan 
intikam almak sevdasındadır. yor ve geceleri dahi asfalt 

Deniz banyoları ise pek ipti- cadde üzerinde piyasa eden-
daf bir şekilde yapılmaktadır. ler görülüyor. 
Soyunacak bir yer olmadıi!'ın· Saz ve caz gibi eğlence yer-
dan herkes kumların üstüne teri olmadıi!'ından veyahut bir 
serilen bir hasırın üstüne çı· radyo sesi olsun işitilmedii!'in· 
kıp işlerini görmektedirler. 

den bütün halk ve kasaba bir lstanbuldan getirilen eşyanın 
fiyatlarında bir dereceye ka- inziva hayatı yaşamaktadırlar. 
dar fark olabilirse de burada Yalnız yeni ilçebayın getirttiği 
çıkan yiyecek maddeler ve sinema ve kurdui!'u bando mu· 
meyvalar üzerinde yapılmakta zikada olmasa can sıkıntısın· 
olan ihtikAra bilmem ki ne de. dan insan patlıyacaktır. - • • 
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Her gün bir :ı:::azı .. 
Olüm ve doğum mu-

• karşısında ... vazenesı 
Mekteplerdeki çocuk bakımı dersleri 
bir fantaziden ibarettir.Çocuklar var 
ki Marlen Bitrih'in mutbağının planını 
gözü kapalı çiziyorlar ı 

• .Nüfus hareketlerinde şüphe
siz esas rolü oynıyan ölüm ve 
doğum arasındaki nisbettir. 

Biliyoruzki devletler, mem. 
leketler, şehirler halta mahal
leler arasında dahi bu nisbet 
degişiktir. Bugün eıı çok artan 
devlet olarak Sovyetleri tanı
yoruz. Sovyet statistiklerine 
göre doğum ölüm ve hatta 
2211000 doğum lehinedir: Nü· 
fus umum müdürlüğünün bize 
verdiği rakkamlara göre de 
Tiirkiyede şimdilik bu nisbet 
21 1000 dir. 

Şu halde kendimizi en çok 
artan uluslar arasında sayabi· 
liriz. Ancak bu nisbeti daha 
fazla lehe çevirmek hiç olmaz. 
sa daima muhafaza edebilmek 
elbette s;ayemizdir. 

Bu gayeye ulaşabilmek için 
b \rgi noktalara dikkat etme. 
mizi iyi anlayabilmek için mev· 
zuumuzu biraz daha açmak la· 
zım geliyor. 

Ölüm başlıca 3 grupta mü· 
talea olunuyor. 

- Çocuk ölümleri. 
- Kahil ölümleri. 
- ihtiyarlık ölümleri. 
3 üncü grupta mütalea olu

nan ihtiyarlık ölümlerine içti· 
mal hıfzıssıhha noktasından 

fazla ehnmmiyet veremeyiz. Bir 
ihtiyarın hayatını ıızatmağ'a ça· 
lışmak 2 inci hatta üçüncü de
recede kalır. ihtiyarlar bana 
kızmasın. Biz ilim bakımından 
hadiseleri tetkik ediyoruz. 
2 inci grupla mülalea olunan 
kahil • erken. ölümlerinin ise 
orta derecede tetkik mevzuu· 
muza girer. 

Sebepleri çok değişik ol
makla beraber; umumi hıfzıs· 

sıhha kaidelerinin layikile tat
bik edilemediği memleketlerde 
("lma, verem, firengi) esas ro
lü oynar. Fakat korunma ça· 
relerine dikkat edilirse ölüm 
miktarı çok azalır ölüm bah
sinden asıl meseleyi çocuk 
ölümleri teşkil eder "bir mil
lete mezardan çok be~ik la
zımdır,, 

Doğum ölüm nisbetinde mii· 
vazeneyi altüst eden çocuk 
ö:ümleridir ve içtimai hıfzıs· 

sıhhanın en başla gelen yüklü 
vazifesini de bu teşkil eder. 

Çocuk ülümlerinin, sebep!e
rinı arayacak olursak bunu 
vahide irca etmek mümkün 
o'ur. Kısaca diyebiliriz ki ço· 
cuk ölümlerine sebep bilgisiz. 
liklir. 
Çocuğun ölıneğe hakkı yok· 

tur. O yaşamalıdır. Ve tabiat 
onu bir yaşama ha~inesile 
dünyaya atar. 

Buna rağmen bilgisizlik ve 
bakımsızlıktan ölen çocuklar 
istatistikleri taşırıyor. Basit 
bir mide ve bağırsak bozuk
luğundan; yaz ishallerinden; 
soğuk algınlıklarından ölen 
çocuklar ölüm grafiklerinin 
korkunç zirvelerini teşkil edi. 
yorlar. Şu halde karşınızda: 

- Evladım gitti ..• 

Rornan : 17 

Yazan: D. Rüknettin Fethi 

Diye çırpınıp ağlayan, saç· 
larını yolan anaya zavallı diye 
acımayın. O; belki, "belki de
A"il muhakkak • farkında ol
madan cehaleti yüzünden ço
cu~unu öldüren bir katilden 
başka bir şey değildir. 

Nice aileler vardır ki 4 • 5 
çocuğunu hiçten sebeplerle 
kaybettikten sonra 6 ıncı ÇO· 

cuğuna tek yaşasın diye "Ya· 
şar » adını takar. Ne yazık ki 
tali biraz yardım etmezse za· 
vallı Yaşar da yaşayamıyacak· 
tır. 

Fakat siz o anaya katil ol· 
duğunu inandırabilirsiniz? Şüp
he•iz ki asla 1 

Hiç kimse unutmamalıdır ki 
çocuk anadan babadan ziyade 
yurdun memleketin ve dolayı· 
sile devletin malı ve sermaye· 
sidir. Binaenaleyh fertler ço
cuğa istedikleri gibi sahip çı· 
karak yurdun sermayesini ba· 
tırmak hakkına malik değildir· 
ler. Meşhur bir Tıp üstadının 

dediği gibi bir milletin islik· 
bali anaların kucağındadır .• 

Fakat açıkça itiraf etmeliyiz 
ki !mekteplerimizde okutulan 
çocuk bakımı dersleri bir fan· 
taziden daha ileriye gideme· 
miştir. 

Marlen Dilrih'in mutbağının 
planını gözü kapalı çizen, fa. 
kat çocuk bakımına dair en 
ufak ve iptidai malümatı dahi 
olmayan sözüm ona modern 
Bayanlara az mı rastlayoruz? 

Kanaatime göre evlenme 
şartları arasına çocuk bakı

mını bilmeyenler evlenemez 
diye bir madde koymalıdır. 

Çocuk ölümlerini a?.altmak için 
şu üç noktaya dikkat ve ihti· 
mam diyebilirim ki aşağı yu· 
karı kafidir. 

1 - Çocuğu ana südile bes
lemek. 

2 - Çocuğa bizzat anasının 
bakması. 

3 - Her kadının çocuk bü
yütmesini çok iyi bilmesi. 

Büyük yarın dediğimiz ileri 
Türkiye gürbüz ve kalabalık 

bir neslin Türkiyesi olacaktır. 

Devrim bu davanın üstünde 
titizdir gün geçtikçe daha ti
tiz olacaktır. 

Dr. Rüknettin Fethi 
111111111•1111111111•111111ıııı11111111111111t11tltlll 111111111111111111 

Uşak Halkevinde 
Uşak, 4 ( A.A.) - Halk evi 

yönetim kurulu evin kültür 
faaliyeti üzerinde görüşmeler 

yapmış ve bu hususla karar. 
lar alınarak tatbikine geçmiştir. 

24 Ağustosta toplanacak 
üçüncü Türk Dili kurultayına 
delege olarak lıalkevi başkanı 
seçilmiştir. 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

01<uyan 

yayan 

tanıtanın 

dır. 

Aşk Oyuncakları 
Ne hakla? Hem sOy'esenG, 

sen kimsin ki bana böyle kar.ı· 

şıyorsun? Babam mı sın? Hayır. 
Kcoam mısın? H&yır. Dosıuııı 

musun? 
. Sözünü kesdim ı 

- Evet, dedım, Do~tur.um. 
Pek ala karışabilirim. 

- Öylemi i i i? Vah, v.h ı 
lıte ben de bunu bilmiyordum. 

Arkasından da kahkthayı 

baslı. 

• Yen·ıden ara 1 m s rmıı : . 
- Konça, yavrum, ded:m. 

biraz aklı başında konuşsana. 
Eğer başkasını seviyorsan, 
açık söyle. Şimdi çıkar, gide
rim. Bir daha beni görmezsin. 

- Azizim, ben kendimi ken. 
dim için .aklıyorum. Hiç kim
senin malı değilim. Beni satın 

, 

YAZAN: Plyer Lula 

olacak adam daha do~madı 

Maleol 
- Fakat bu adamlar? De

min şurada oturan ıkl kişi 7 
- Hala soruyor. Ben on' arı 

ıanıyormuyum sanki? 
- Doğru söyle. Hakikaten 

ıanımıyormusun? 

- Elbet tanımıyorum. Ne· 
reden tanıyacağım kı ... B.r o
teiln ıercümanıle ıre'miş iki 
lnı;lesl Nerden tanırım ben 
onıarı? Yarın da Tancaya gi· 
diyorlarmış. Uğurlaı olsun. 

Kendls:ni hatta ne kadar 
kö:ü müdafaa etseydi bil:, 
gal.ba yine hak verecektim. 
Çünkü o kadar affedilmeğe ihti· 
yaç duyuyordum. Hatta bir şey
ler itiraf ediverir diye aklım 
başımdan gidiyordu. 

-AÇIK SÖZ-

Askerlik: 
Keşif ve gizlenme 
Okuduğumuz ve gördüğü. 

müz harpler, keşfin pek uzak
lara okada götürülmesine, ha
rekatın tamamile gizlenmesine, 
gerekli olan malumatın doğru 
ve çabuk alınmasına imkan 
olmadığını bize açıkca anlat• 
mış oldu. O halde, bugünkü 
silahlar karşısında her hare
ketin emniyetle yapılması için 
alınacak tertibatı kuvvetlen· 
dirmeğe mecburuz. Ordular 
motörleştiği halde öncü, yan
cı, artcı gibi tertipleme öne
mini kaybetmemişse de görü
lecek işlerin şekli tamamile 
değişmiştir. Hiç şüphe yok· 
tur ki ; emniyet vasıtaları ol 
mıyan bir tümenle (fırka ile' 
motörlü bir himaye kademe
si, motörlü topçusu, zırhlı ara
baları olan diğer bir tümen 
arasında, harekat, keşif ve 
gizlenme bakımlarından pek 
büyük farklar vardır. 

Motörleşmiş tümenler, da· 
ima harp kudretini muhafaza 
ederler. Harekatta serbtstir· 
ler ve kumandanlarının eli 
altında bulunarak bilinmeyen 
vaziyetlere düşmezler, ihtiyat 
kuvvetlerini yerinde ve za
manında kullanabilirler. Bu 
gibi tümenlerin lüzum gür
dükleri malümatı alabilmeleri 
ve himayeleri kolaylık ve sür
atle olur. Asri harp silahları 
olmıyan tümenin ayni işleri 

başarması zamana ve vaziye
tin müsaadesine bağlı kalır. 

Böyle bir tümen, kendisinden 
ayrılan bir müfrezenin, bir 
ihtiyat kuvvetinin harekatına 
serbesti veremez, bu kuvvet. 
leri uzaklara süremez, keşif 

işlerini genişletemez "Je ha
reket sahasının içinde, geri· 
!erinde, yanlarında alınacak 

emniyet tertibatını layıkile 

alamaz. 

Teşkilatı motörleşmemiş 

bir tümenin modern silahlı bir 
kuvvete rutlaması, savaşı 
paniğe kadar götürür. 

M. Ersu 

Erciyaş'a 
Bir çıkış 

= 

3800 rAkımına kadar 
çıktılar 

Kayseri, 4 ( A.A.) - Halk 
evi tarafından Erciyaş'a çık

mak üzere büyük bir kafile 
tertip olunmuştur. 

Kafile Tekin yaylasına ka
dar kamyonla gitmiş sabah 
saat 6.30 da oradan dağa lır· 

manmaya başlamıştır. 
Dağın çok tehlikeli mınta. 

katarını büyük bir cesaret ve 
melanelle aşan kafile saat 14. 
30 da 3800 rakımlı gösteren 
tepeye varmıştır. Tepeye HaJ. 
kevi adınıı bir bayrak dikil
miştir. 

Tepede bir mahfaza içinde 
bulunan deftere çıkış hatırası 

kaydolunmuş, dönüş Deveii 
yolu ile yapılmıştır. 

Kafile halinde Erciyaş'a çık· 
mak imkanı olduğunu göste· 
ren bu seyehat, Erciyaşın ya. 
kın yıllarda dağcılık ve toplu 
seyahatlarla kayakçılığa sahne 
olabileceği ümidini vermekte
dir. 

içimi y•yen son ~uall de 
surdum. 

Sordum amma, nasıl titreye. 
litreye ? 

- Ya Morenito? Dedim 
Konça bu sefer bana doğruyu 
söyliyeceksin. Yemin el ki, 
benden birşey saklamıyacak
sın. Eğer birşey varsa, hepsini 
hepsini söyliyeceksin. Yalva· 
nrım, söyle Konça 1 

- Marenito mı ? Dedi. ayol 
o daha lıu sabah yatağ•:nda 
idi. 

Sanki şuurumu kaybetmi~· 

tim. Kollarım kendiliğinden 
Kança'yı kavradı. Öyle s;kı
yordum ki, boğmak mı iste) or
dum. yoksa onu muhayyel bi
risiı1ln elinden mi almak ıs ti. 
yordum' ~lmeyordum. 

Kança anladı. gülerek ba· 
ğırdı : 

- Bırak Mateo beni 1 Ba. 
zan hakikaten tehlikeli bir a· 
dam oluyorsun. Kıskançlıktan 
bir tarafım\ kıracaksın . Peki 

şimdi şnraya otur. Sana hep· 
sini anlatacağım. 

Zavallı dostum, or\ada böyle 

Düşünceler : 
Hasedi tahrik eden en bü· 

yük kuvvet, başkasının muvaf
fakiyetidir. Çocuğunun taliini, 
muvaffakiyetini kıskanan baba· 
lar ve analar bile tanırız. 

m m 
Aşkta kıskançlığa hased ke· 

limesini kullanamayız. Aşk kıs· 
kançlığı daha ziyade iki tara· 
fın şehvet inhisarcılığ'ından 
doğar. 

ili ili 
Zenginin parası fakirin çe

nesini yorarmış. işte hasedin 
en uygun tarifi budur. 

l!l lll 
Fakat biz öyle zenginler bi· 

liriz ki züğürt me'sutların bah· 
tiyarlıklarını kıskanır, dururlar. 

m m 
Hasedin fena hüviyetini or• 

tadan kaldırmak vehmine dü· 
şenler gıpte kelimesini icat 
etmişler. 

m m 
Şurası muhakkak ki hased, 

insanı muvaffakiyete götürme
nin sırrına da maliktir. 

m m 
Hased etmemek, kıskanma· 

mak beşer için imkansızdır. 

Kıskanmam, hasud değilim di
yenl~rin samimiyetlerinden şüp
he etmeliyiz. 

Doktorun 
O~ütleri 

Enfiye 
Buruna çekilir keyif veren 

bir tozdur ki, tütün otu yap. 
raklarının usulüne göre kuru
tulduktan sonra, gayet ince 
toz haline getirilmesinden iba· 
rettir. 

Gerçi bazı baş ağrılarını ve 
nezlelelerini ve bunların tesi· 
rinden husule gelen iztirapları 

def etmek için, buruna bir 
mıkdar enfiye çekilebilirse de, 
alışmamak iyidir. 

Enfiyenin ağız kokusunu izale 
etmek için enfiye meraklıları 
terkibine menekşe kökü tozu, 
levanta çiçeği, gül, limon çi. 
çeğ'i ve bergamut yağları ka
rıştırırlar. Enfiyelerde terkibine 
dahil olan bu kokulara naza. 
ran gül enfiyesi, menekşe en
fiyesi gibi isim alırlar. 

Doktorlukta enfiyenin bir 
faydasi görülmemiştir. Çok kul· 
)anıldığı takdirde şame kuvve
tine halel gelir. Çünkü buru. 
nun içini ihata eden gışayı 

muhatiyi sertleşlirdiğinden bu. 
run koku alamıyacak hale gelir. 

Enfiye buruna çekildiği za
man, bir miktarı bazan boğaza 
kaçar, hançereyi tahriş ederek 
öksürtür. 

Mamafih doktorlukta nezle 
leıirile ifraz olunan mikropları 
izale eden bir nevi beyaz en. 
tiye kutlanılmaktadırki tertibi 
şudur: 

Asitborik 10 gr. Salol 2 gr. 
Manlol 0,25 gr. 

Nezleye karşı bir nevi enfiye 
daha vardırki terkibi şudur: 
Manloli 0,25, açık kavrulmuş 
kahve tozu 0,50, borat dö sud 
2. naftalin ve kafur tozu (Mü· 
savi miktar) 15, asiıborik 5 
gram. 

Uşak stadyomu 
Uşak, 4 (A. A.) - Uşak 

stadyomunun .ı!ksikliklerinin ta
mamlanmasına başlanmıştır. 
Yakında koşu pisli, futbol sa. 
hası ve diğer tesisat yapıla

caktır. Bu işleri takip etmek 
üzere beş kişilık bır heyet ay. 
rılmıştır. 

tir tir titreyecek. l.lç bır seb~;ı 
yo!{. 

- Yalan 1 
j Dir.ıe. Moren lo iki kız 

kardeşi Mersedes ve Pipa ile 
beraber oturuyor. Bunlar fa. 
kir insanlar. Yatacak yerleri 
bile yok. Daracık bir yatakta 
üç kişi yatabilirler mi? sicak. 
larda basınca, kızlar sekiz sa· 
at danstan sonra, yatakta bi· 
raı daha seyrek yatmak isti· 
yorlar, küçüğüde komşu kızla· 
ra gönderiyorlar. Bu hafl:ı an· 
nemin kilisede mukaddes haf. 
tası var. Ben yatmağa gel· 
diğim zaman, o kiliseye gidi· 
yor. Birgün Mersedes kardeşi 
için yatacak yerim olup olma
dığ'ını sordu. Ben de var, de. 
dim. Buna niçin o kadar endi· 
~eleniyorsun, anlamadım. 

Yüzüne baktım, cevap ve
remedim. 

- Eğer mesele bu ise oka. 
dar merak etme yavrum! inan 
banal Ben kılıma bile dokun
durmam. Yatağa gırdik mi, ar· 
kamı çeviririm, eski evliler gi. 
bi uyur, gideriz. 

S Ağustos 

BEN KİMiN 
METRESİYİM 
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Tefrika No. 17 -
Nesrin apartmanın kapısından içeriye girerken, 

sokakta dolaşan bir gölge görmüştü. 
Bu gölge de Nesrini takip ederek girmişti 

- Katili kaçmış.. göreme· 
din mi onun kim olduğunu .. ? 

- Hayır.. denize bakıyor· 
dum. Silah sesini işidince ba· 
şımı arkaya çevirdim. Ve yer· 
de kanlar içinde yatan bir 
adam gördüm •• 

Bahçenin kapısında Nesrini 
sorguya çeken bu adam ln
giliz istihbarat şeflerinden Mis· 
ter Tomson idi. 

Nesrin ayrılmak istedi. 
Tomson tekrar sordu: 
- Felaket.. felaket .. Çerkes 

Mehmet ölmemeliydi. Sen onun 
kim olduğunu biliyor musun? 

- Hayır Mister •• 
- O çerkeslerden mürekkep 

bir kuvvetli çete teşkil edi· 
,yordu. Çok yakında fedai ola
rak Anadoluya gidecekti .• An· 
!arsın ya 1 

Sonra birden cAli bir gÜ· 
lüşle kulağına iA'ildi: 

- Nereye gidiyorsun şimdi? 
- Annem rahatsızmış •• Onu 

ziyarete gideceğim. 
- Bu gece buluşamaz mıyız 

seninle? ..• 
- Vallahi mümkün değil, 

Mister. Biraz önce duydum an· 
nemin rahatsızlığını. Şimdi o
raya gitmeğe mecburum. 

- A gözün ben senden ne 
zaman bir randevu istesem, ya 
annen hastalanır, yahut ta ba· 
bana nüzul isabet etmiş olur. 
Benden hiçin kaçıyorsun böyle? 

- Kaçmak mı dediniz? Bu. 
nu bir zaman hatırıma getır· 

mem. Sizinle buluşup bir kaç 
saat hoşça vakit geçirmek, 
tatlı tallı konuşmak benim 
için de bir zevktir. 

Tomson genç kadının elini 
sıktı .• 

- Pek Ala. başka zııman 

buluşuruz. Ben de zaten şimdi 
iş üzerindeyim. Acaba Çerke3 
Mehmedin katilini bulabilecek· 
miyim dersin? 

- Kim bilir? Bu bir talih, 
biraz da tesadüf işidir. 

- Onu her halde Kemalist
ler vurdu .. Buna imanım var. 
Budalaya -bilmiş gibi· daha 
diin söyledimdi ortalıkla fazla 
dolaşmasın diye. 

Tomson hızlı hızlı yürüyerek 
bahçeye girdi. 

Nesrin de Taksıme doğru 
yürüdü •. Sıraservilerdeki evine 

geldi. 

Nesrin apartmanının kapı· 

sından içeriye girerken, so· 
kakla dolaşan bir kölge gör· 
müştü. Nesrin kapıdan içeriye 
girer girmez, bu kölge de 
Nesrini takip ederek içeriye 
girmişti. 

Nesrin dairesinin kapısını 

açıyordu. Arkadan yürüyen ve 
kendisine yaklaşan bir ayak 
sesi duydu. 

- Kimdir o arkamdan gelen? 
ince, kısık ve çekingen bir 

ses cevap verdi : 
- Benim Nesrin.. Korkma!. 

Ve ilave etti: 
- Seninle uzandığımız za· 

manlar gibi! 

Bu kadının cür'eli, hiylebaz • 
lığ'ı, vicdansızlığı, manevi izli· 
raplarımdan başka bütün his
lerimi darmadağınık ve peri
şan ediyordu. Kararsızlığım 

nisbetinde betbahttım, ağlana
cak betbahtlardan ... 

Yavaşça Konçayı dizlerime 
oturttum. Sesini çıkarmadı: 

- Yavrum, dedim. Bir se· 
neden beri hep senin hevesle
rine baziçe olarak yaşıyorum. 
Artık bu böyle devam edemez. 
Bana herşeyi söyle, Belki de 
son itirafını dinlemiş olurum. 
ne kadar iztırap çektiğimi bil
miyorsun. Eğer bir gün daha 
bu barda ve halta bu şehirde 
kalırsak, artık beni göremez. 
sin. Bunu mu istiyorsun Kon. 
çita?. 

Sesinde öyle yepyeni bir 
eda ile cevap verdı ki, sanki 
baş~a bir kadın konu~uyor 
zannettim: 

- Don Mateo, sen beni hiç 

Seni özledim.. Seni görmeğe 
geldim ..• 

Nesrin elektrik düğmesini 

çevirdi ve hayretle Şefiğin yü· 
züne bakarak : 

ğını halinde maroken koltuğa 
attı: 

- Çok yorgunum Nesrin 1 
münasebetsiz bir adamla m[• 
nak•şa ettim.. Fena halde ~i· 
nirlendim. 

Geniş bir nefes aldı: 
- Böyle bir gecede mi beni 

hatırladın ? 
- Oh.. Seni evde buldu• 

Dedi. Bir aydanberi nerede ğum ne kadar sevindim bil• 
idin ? sen .. 

Nesrin herşeyi biliyormuş Bir sigara yaktı ve ilave 
gibi görünüyordu. ufak bir elti: 
şüphesi vardı:· Belki de Çer- - Seni bir aydan beri neden 
kesi öldüren Şefik değildir. mi aramadım? Ben çoktanberİ 

Diyordu. Fakat, Şefik içe· Beykozda bir arkadaşımın 
riye girince, Nesrin delikanlı· evinde hastalanıp kalmıştıoı· 
nın ışık altında çizgileri beli· Nesrinciğim. 
ren yüzüne baktı. Nesrin gülmsedi: 

Heyecanlı bir boğuşmadan - Neydi hastalığın .. ? 
döndüğü çehresinden okunu· - Üşütmüşüm kendimi. Müt· 
yordu. hiş bir. kırıklık. Ancak bugün 

Nesrin kapıyı kapadı. kalkabıldım. 
Şefik kendisini bir pestil yı- f Bilmedi J 
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SAN~T 
KiTAP* RES'iM. TiVATQO,MUS'iKt 

Yirminci asır Filozofları 
Müellifi : Hilmi Ziya Ülgen - Kanaat Kitabe~l 
450 sa. metin dışında filozoflara ait 24 reıim • 1936 

Hilmi Ziya Ülgen son za· 
nıanlarda (Yirminci asır filo· 
zofları) adlı büyük bir ner 
neşretmiştir. Bu kitap, müelli· 
fin geçirdiği bütün fikri inki. 
şafı kuşatmakla asrımızın bü· 
tün htikr'm fikir cereyanlarını 
anlatmaktadır. Bu cilt içeri• 
sinde bilhassa metafizik, ilim 
felsefesi ve bilı;1i nazariyesine 
ait cereyanlardan bahsedilmiş. 
tir. Memleketimizin fikir ha· 
yatında kuvvetli izler bırak· 
mış olan Durklıelm. Bergson, 
pragmatizm hareketi, Meyer .. 

son ve tarihi materyalizmden 
başka, şimdiye kadar bizde 
hiç bir akis yapmamış olan 
çok mühim cereyanlara uzun 
fasıllar ayrılmıştır. 

Mılellif kitabı hem kendi 
fikri inkişaf sırasına, hem de 
oz çok zaman tertibine göre 
11ücude getırdiğini söy/'iyor. 
ilk fasılda on dokuzuncu asır· 
dan köklerini afan Fransız 

metafizik hareketini görüyo· 
ruz. Burada uzun uzadıya 

Boulroux, Meyerson, Bergson, 
M. 8. Londel anlatılıyor. Yine 
bu fasla bağlı o/nıak üzere 
pragmatizm felsefesi içerisin
de, W. Games, John Deweg, 

· Schıller'den bahsediliyor. Bun. 
dan sonraki fasılda on do
kuzunru asır idealizminin mu· 

kavemeıleri adı altında yeni 
idealist filozofları görüyoruz: 
Tanınmış ita/yan idealisti 
Benedetto Croce, Amerikan 
Baldwin , Almanyada Mar· 
bourg meklebi ve Cassirer, 
Simmel, L~ Senne, burada tel. 
kik ediliyor. D>ha sonra yeni 
realizm adlı fasılda B. Rus.el, 

anlayamadın. Hep arkamdan 
dolaştığ'ın için senden kaçlığı· 
mı zannedersin. Bilakis ben 
seni oeviyorum ve bütün ha· 
yatımca seni muhafaza etmek 
istiyorum. Fabrikayı hatırla! 

Orada sen mi bana sokuldun? 
Orada sen mi beni alıp götür. 
dün? Hayır! Bilakis sokakta 
arkandan koşan bendim. Seni 
annemin yanına sürükledim. 
Hatta kaybetmek korkusu ile 
seni zorla alıkoymuşlum .Ertesi 
gün ... Hatırlayor musun? Tekrar 
gelmiştik. Ben evde yalnızdım. 
Arkaki pencereye çevirmiş, 

koltuğa oturmuştun. Yanına 

geldim. Buşını ellerimin arası· 
na aldım. Şimdiki gibi böyle 
kuc1gına oturmuştum ... 

Heyecandan, Kança'yı daha 
ziyade göğsüme bastım. iki ke
lime ile beni yeniden fetetmişti 
Benimle istediği gıbi oynayor
du. 

Devam etti; 
- Ben senden başka kim

seyi sevmedim Mates 1 Seni 
şimendüferde ilk gördügüm 
gündenberi seviyorum. Bir de· 

Alexsander, Whilehead gibi bıı• 
günıln en meşhur üç büyük lngi• 
/iz filozofu izah ediliyor.Bunda' 
sonra müellif (fenomenoloji) 
adlı /aslrnda bugünkü Alman• 
yanın tanınmış yeni /else/• 
hareketini anlatıyor. Bu cert~ 

yanın mü' essisi olan Husserldir, 
onu takip ve ikmal eden MaX 
Scheler'den, ve son senelerclı 
bu çığırı tamamlamıya çalışafl 

N. Hartmann, Lark ve Hei• 
degger'e mufassal birer kısıf/I 

ayrılmıştır. 

Bundan •onra Hilmi Ziya 
arlık asrımızda rruhtelif isti· 
kamet/erde genişleyen i/ifll 
felsefelerine geçiyor. Hilberl 
le büyük bir inkişaf kazana~ 
mat.malik felsefesini, E. Mach 
bilhassa Einsleni'den beri Jııı~ 

dııltarı fevkalade geniş/emil 

olan fizik felsefesini, lstanbııl 
Ürıiversilesinde felsefe kürsü• 
sılnü işgal etmekle olan Prtr 
fesör ( Reichenbaclı) 111 temsil 
etıiıti Ampirizm logislik hare• 
kelini, idealist temayüldeki 
lngiliz fizikcilerini bu fası/do 
anlatıyor. Bundan sonra hiyn" 
loji ve sosyoloji felsefelerilt 
yen; materalizm hareketi izah 
eaitiyor. 

Hilmi Ziya bu kitapla as• 
rımız felsefe lıareketlerinin 

yalnız pr~nsip/eri üzerinJ4 
durmakla ve tenkitten ziyadt 
talı/il 11e izahcı ehemmiyet ver· 
mektedir. Bunu takip eden bif 

ciltte, bu prensiplerin siyasi 
felsefedeki neticelerine, sosyo• 
loji ve pisikoloji cerı:yan/arl• 

na, yuni asrımız felse/esinifl 
daha ameli meselelerine lemol 

edecektir. 

• 
fa güzelsin diye seviyorurıı 

Öyle tatlı bakışlı gözlerin var• 
ki, kimbilir şimdiye kadar kaÇ 
kadın sana vurulmuştur. Bilsen 
kaç gece hep o gözleri dii· 
şündüm. Ondan sonra iyi adaııı• 
sın diye daha çok sevdim. 

Ben hayatımı güzel, fakal 
hotbin bir adama bağ'lıyamaı·. 
dım. Çünkü ben yarım Saadel1 

kabul etmiyecek kadar ı..en• 

disini de seven bir kızım. BcO 
bütün saadeti olduğu gibi is• 
istiyordum ve ilk günlerdi 
anladım ki, eğer bunu sendeO 
isteseydim, bütün kalbinle ve
recektin. 

- O halde cicim, bu kadar 
uzun sükütun sebebi neydi? 

- Çünkü ben başka kadın• 
)ara yetişen şeylerle iktifa el' 
mem. Ben yalnız saadeti ta~ 
manasile değil, bu saadetıO 
ömrümün sonuna kadar d·1 

devam etmesini isterim. Hatıl 
sen artık beni sevmekten bık' 
tıktan sonra bile, benim yin1 

seni sevmeı;-e devam etmeıf 
için, tükenmiyecek olan aşkıı1' 
korumak için seninle evlenıııe~ 
isterim Mateo 1 

f Bitmedil 
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,5 Ağusto• -AÇIK SÖZ-

i ISTANBULDAN MEKTUPLAR 1 

Aklınız varsa, denize koşun/ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Deniz hamamları azaldıkça, 
tulumbalara rağbet çoğaldı 
Asıl çocuklar açıkta denizin keyfini 

çıkarıyorlar ammıı, 
bazen girenlerden çıkmıyanlar da oluyor 
Bu sıcaklardan nerelere kaç

malı, bilmem ki... Nerelere 
kaçmalı? Hani sırtındaki ça· 
lılar tutuşmuş olan eşeğine 
Nasrettin hocanın: 

- Aklın varsa göle koş l 
Diye bağırdığı gibi siz de 

bana: 
- Aklın varsa denize koş l 
Diyeceksiniz. Fakat hangi 

denize. 
- Florya, Altınkum, Cadde

bostanı, adaları körmü gözün ? 
Derseniz ben de size: 
- Evet amma derim, tanrı

nın günü sabah, öğle, ikindi, 
akşam günde dört övün benim 
oralara taşınmama vaktim ve 
kesem uygun mu bakalım? 

- Ôyle ise koş Kumkapı, 
Yenikapı, Samatye kıyılarına 1 
diyeceksiniz. 

O da iyi amma oralarda bir 
tek deniz hamamı filfi.n kalma
mış olduğu için suya açıkta 

dalmak 18.zım ve ben açık de
nize daldımmıydı artık kenar
daki elbiselerin, papuçların siz 
hayrını görün! 
Şu halde, insanın yağlarını 

tıpkı tavada kuyruk yağı eri
tir gibi eriten bu sıcaklarda 
\>izim için kurtuluş yeri olarak 
kalakala iki yer kalıyor. 

Biri evin bahçesindeki kuyu 
başı ki, tulumbanın altına otu
rup buz gibi acı su duşu yap
mak ..• 

Biri de tramvaya allayıp so
luğu Topınedeki Salıpazarıııda 
almak_. Orada da yer bulabi
lirseniz aşkolsun size 1 ••• 

Deniz hamamı denilen yan 
yana küçücük iki havuz kaç 
gündür (l larbiye-Fatih) tram
vaylarına gerçekten ta~ çıkar
tacak kadar kalabalık ... Hani 
Jurada öyle suyun içine yu· 
carıdan atlamaya falan da pek 
ıelmez. Çünkü atladınıznııydı 
ya birinin belini kıracak, yahut 
boynunu sakatlıyacaksınızl 

- Pazar günkü sıcakta 

baktım, iriyarı, tostoparlak, 
k allavi göbekli kafası dımdız
lak birisi suyun içinden bağı· 
rıyor: 

- Yahu hamamcı, sevaptır, 

ölmüşünü canı için beş on ki
lo buz al da şunun içine at, 
nerde ise kaynar suya atılmış 
Pavurya gibi haşlanacağız. 

Hani adamcağız hiç de ya· 
lan söylemiyordu. O gün de
ıiz suyu gerçekten okadar sı

caktı ki insan denizin içinde 
terliyor, berket versin ha
mamcı yamaklarının dişarı

daki bir kuyudan çekip getir
dikleri teneke teneke buz gibi 
ıular denizde başlananların im
datlarına yelişiyordu. 

Bilmem siz, Unkapanı, Cibali 
Küçük Mustafapaşa Vefanın 

alt tarafları gibi lstanbulun en 
basık, en sıkıntılı, en hava al· 
mıyan yerlerini bilirmisiniz ? 
insanları denizin içinde terle
ten bu sıcaklarda o dediğ'im 
yerlerdeki basık, loş, köhne 
evlerde oturanların vay halle· 
rinel oralarda oturanların ço
ğu, bu mevsimde denizin yü
zünü en az gören, yahut hiç 
göremiyenlerdir. 

Oralara deniz olarak en ya
kın mahut (Haliç) vardır ki o

raya da insan elini, ayağını 

sokmak de!ril, kenarında otu. 
rup uzaktan onun yüzüne bile 
bakmak istemez. 

lstanbulun bukadar sıcak bir 
kaç yaz daha geçirdiğini şöyle 
hayal meyal hatırlar gibi olu
yorum; fakat o zamanlar ne 
kadar olsa serde gençlik, ceh
le mangiz gırla olduğu için 
sıcaktan pek bunaldıkmı dı, 

hangi iskeleden olursa olsun 
atlardık bir sandala, açılırdık 

enginlere arlık tuzlu sudan 
ve tuzlu suyun üzerini kıvırcık 
desenlerle işliyen eksir gibi 
uıelteml~rden bıkıncıya kadar 

1 

lstanbulıiu §flneıin M lıoş manzara/arınılan 

Deniz kenarında çocukların yaptıkları yalancı ölü 

Marmarayı, Boğazı altüst eder 
dönerdik .. 

Şimdi ise buna ne vaktimiz, 
ne kesemiz, ne işlerimiz mü· 
sait.. Onun için bir Salıpazarı
nın bulanık sularına can atıyo· 
ruz ve oraya da gidemezsek: 

- Yaşasın bahçedeki tulum
ba J 

Deyip bizim babayani alatur· 
ka duşla hararet söndürüyoruz! 

lstanbulda şimdi kala kala 
üç tane deniz hamamı kalmış. 
Bakırköy, Salıpazarı, Sarıyer .. 
Bebekteki bile kalkmış ... 

Halbuki eskiden Narmara ve 
boğaz kıyılarında iki düzüneye 
yakın ve adına deniz hamamı 
denilen salaş banyo yerlerı var
dı. Hatta o zamanlar Halicin su
ları bu kadar berbat olmadığı 
için Galata köprüsünün Haliç 
tarafında, Fenerde, Halıcıoğ· 

!unda, Karaağaçla bile birer 
hamam vardı. Hele o Karaağaç 

hamamı pek ömürdü. Suyu 
hem temiz, hem ılık hem de 
tatlı su karıştığı için sarımtı
raktı. Buraya lstanbulun en 
iyi yüzücüleri yemeklerle filan 
gelirler, orada akşamlarlardı. 

Geçen gün akşam gazete

sinde (akşamcı) Avrupadaki 
p'ajların çok ucuzluğuııdan ve 
bizdekilerin çok pahalılığından 
dem vuruyordu. 

Onun için olm•lı ki şimdi 

bütün gün sıcaktan bunalanlar 
Samatya, Narlıkapı, Yedikule 
arasındaki açık ve billur gibi 
suların içinde kendilerine taze 
can, taze hayal buluyorlar. 
Güneşte, toprakta nasıl can, 
nasıl hayal varsa suda da ay
nen var. 

Suda can, suda hayat oldu
ğunu geçen gün deniz hamam
larının birinde bir takım ço
cuklar bakın nasıl ispat ettiler: 

Şu, tek ve kalabalık resim
de gördü!rünüz gibi içlerinden 
birisini yalandan ölü yapıp 

kuma gömdüler. Sonra başına 
toplanıp yalandan dualar falan 
yaptılar. Ondan sonra da: 

- Bu ölü, bakınız, şimdi 

nasıl dirilecek, su ona nasıl 

can verecek. 
Diyip ölüyü omuzlayınca kal

dırdılar, hamamın taraçasın

dan tepe aşağı suya fırlattılar. 
Yaman bir yüzücü olan ölü, 
bir dakika sonra birde bak
tım ki, on metre kadar ileri
den gülerek tekrar suyun yü
züne çıkınca dışarıdakiler de 

kendisini karşılamak için hep 
birden denize atıldılar. 

Artık çocuklar bile suda 
hayat oldug-unu bu kadar an
ladıktan sonra hfi.la bu sıcak
larda bile sudan ürkenlere ben 
şaşarım. 

Öldük len sonra cesetlerini 
yaktırmak isteyenlere tavsiye 
ederim: 

Leşlerini yaktırıp küllerini 
havaya savurtacaklarına onu 
denize attırsalarda ( Basü ba
delmevı) sırrına erseler ! 

Osman Cemal Kaygılı 
11111111111111111111111111111ıııı111111111111111111111111111111111111111 

İzmitte 
Hararet gölgede 37 

dereceyi buldu 

lımit, (Açık Söz) - Bura
da çok sıcak vardır. Harare
tin derecesi gölgede 37 dir. 
Sıcaktan şehirde günlük ha
yat durmuş gibidir. 

• lzmit Hava kurumu ka
dınlar kolu ayın 8 inde kulü
bün Anneler birliği 15 inde 
bir kır balosu vereceklerdir. 

* lzmit tapu idaresinde yeni 
teşkilat dolayısile bir takım 
nakil ve tayinler yapılmış iki 
memur da açıkta kalmıştır. 

lnönünde bir 
kaza oldu 

Eskişehir, ( Açık Söz ) -
lnönünjeki Türkkuşu kam

pında, Çarşamba ı(Ünü sabahı 
küçük bir kaza olmu~tur. Ta
lebelerden Osman, planörle 
uçuş yaparken, şiddetli bir 
hava cereyanına tutulmuş yere 
düşmüştür. 

Osman ayağından yaralan
mış ve tedavi edilmek üzere 
lstanbula gönderilmişlir. 

r Abone Şartları l 
TÜRKiYE iÇiN 

1 Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 

" 3 • 325 • 
1 

" 
125 • 

HARİÇ iÇiN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 

" 3 • 700 • 
1 

" Nuruosmaniye, Şeref SokaiJ 
TELEFON ı 208J7 

Yemek 
5 ağusto• çarıamba 

Domates dolması-Ayşe kadın 
fa•ulyesi etli-Sütlaç 

Domateslerin içini oyup ha
zırlayınız. Kıy-
manın içine iki 
soğanı ince in· 
ce doğrayıp 
biraz pirinç.tuz, 
biber, mayda
noz doğrayıp 

hepsini karıştı
rarak domates
lerin içine dol
durunuz. Kendi 
suyu· ile piştik
ten sonra su

, 

yunu koyup pişiriniz. 
• Yağlı parça etleri iki so• 

ğan doğrayıp tuz biberini de 
koyarak pişiriniz. Eller biraz 
piştikten sonra fasulyeleri ayık· 
!ayıp içine atınız, ıuyunu ko· 
yup pişince indiriniz. 

• Lüzumu kadar südün içine 
biraz pirinç atıp hiç su koy
madan pişiriniz. Pirinçler pişin
ce şekerini koyup indiriniz. 
Sütlaç ne kadar az pirinçli 
olursa o kadar güzel olur. 

l!I ı;ı 

Bilmek ıazım 

lıAçların tartısı 
Bazen evlerde ilfi.çların tartı 

ile hesabı müşkil olur. Bu tar
tıyı kaşıklarla takribi olarak 
şöylece tayin edebilirsiniz: adi 
kahve kaşığı 5 gram, tatlı ka
şığı 10 gram, yemek kaşığı 15 
gram, parmak tutamı (yaprak 
veya çiçek ilaçlar için) 5 gram, 
bir avuç tutarı (orta) 40 gram, 
bir avuç tutarı (büyük) 250 
gram. 

m m 
Örümcek 

Çok kimseler örümcekten 
korkarlar ve adeta istikrah 
ederler. Bu korkuya bir şey 
denemezse de, ev örümceKJe .. 
rinin hemen hiç biri zehirli 
olmadığından o kadar korku 
ve endişeye mahal yoktur. 

Kazara vücudun birlyerinden 
geçerlerse bazen cüzi bir kır· 
mızılık ile hafif bir şiş hasıl 
ederler. O mahalde cildine gö· 
re az çok kaşıntı husule gelir. 

içine biraz sirke veya nışa· 
dır ruhu damladılmış su ile 
veyahut kolonya ile o yeri yı

kamalıdır. 

Vücudun bir yeri kesilip te 
az miktarda kan akmağa baş· 
ladığı zaman, oraya biraz 
örümcek ağı konacak olursa, 
derhal kan diner. 

El ı;ı 
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No: 106 YAZAN: Etem izzet BENICI!. 

Hakim: 
- Öyle ıse bunu söylese 

söylese sana Ferdi söylemiş 
olacak. Ondan mı işittin?. 

Dedi. ihtiyar kadın: 
- Belki de ondan işitmişim-

dir. 
Diyerek ilfi.ve etti: 
- Amma çok yazık oldu. 
Bu arada avukat. Muzaffer 

hakime: 
- Ulviye hala Ferdinin hadi

se hakkında duyduğu teessürü 
nasıl karşılayorlar ve naşıl ifade 
etmek isterler ?. 

Lütfen bunu kendisinden so
rarınısınız? .. 

Dedi. Hakim, bu suali Ulvi• 
yeye tekrarladı. 

ihtiyar kadın : 
- Her halde müteessir of. 

muştur. Fakat, ':>enim gözlerim 
iyiden iyiye seçmediği için o
nun kederinin derecesi hakkın
da hiç bir şey bilmiyorum. 
Hem, o herşeyini bana söylemez 
ki .. Diyerek sözlerine ekledi: 

- insan ayali ölür de hiç 
üzülmez olur mu? 

Elbette, Ferdi de üzülmüş
tür. 

Hakim, bundan sonra Mu
zaflere: 

- Şahit Ülviyeden bir baş
ka şey sormak istiyor musu
nuz? Dedi. Muzaffer: 

- Şimdilik hayır. 

Cevabını verdi. Hakim, bun-
dan sonra Lütliyeden sordu. 

- Siz ne diyorsunuz? 
Lütfiye dudağını bükerek: 
- Bilmiyorum. Bir şey di-

yemem. 
Diyerek devam etti ı 

Ulviye en yaşlıları 

ra da Ferdi iki gün kadar 
konaga hiç uğramadı. 

Bu arada avukat Muzaffer 
söz aldı. 

- Müsaade ederseniz bir 
iki şey hakkında lutliyeden 
malumat almak isterim. 

Dedi ve .. Hakimin müsaadesi 
ile ilk sorusunu yaptı. 

- Şükriye öldürüldüğü gün 
yatak odasındaki mücevher 
kutusu yerinde duruyormu idi. 

Lütfiye bir saniye düşün
dükten sonra cevap verdi: 

- Bilmiyorum. Hiç farkın
da değilim. Telaş içindeyken 
nereye bakmak mümkilndü? 

- Cenazeden sonra? .. 
- Cenazeden sonra da hiç far-

- Haber konağın içinde bir
den yayıldı. Fakat, kimin söy
eldiğini hatırlamıyorum, 

- Evde Şükriyenin neleri 
eksilmiş olabilir?. Bunu tayin 
edebilirmisiniz?. 

- Tayin ed~bilirim .• dersem 
yanılmış olurum. 

- Hiç mi tayin edebilecek 
vaziyette değilsiniz? .• 

- Kaybolmuş bir şey 

varsa gördüğüm vakit tanırım 
ve .. bu onundur.. diyebilirim. 
Fakat, Hanımefendinin nesi 
var, nesi yoktu?. Bunları ha
tırlaın.tma ve söylememe imkan 
yoktur. 

[EEVAM EDECEK! 

Kitap kuponu 
BiR ClNA YET DAV ASI 

No : 106 

kında olmadım. Hanımefendinin 
ölümü bizi çok sarsmıştı. He
le ben kendisine karşı çok sev
gi ve saygı besliyen birisi idim. 
O öldürüldükten sonra adeta 
kendimi günlerce kaybettim. 

- Cınayet gecesi evde hiç Bu kuponlan keob blrt<ı;. 
silah patladığını işittiniz mi ? renler roman ıraıet•h btttl il 

- O gün cenaze ile meş. _ işitmedim. vakit ldarehane:nlze g5nded? 
Jd k K" ·ı x. k hiç para vermoJ:ıı.1 kltı1.b1ııı a• 

gu u . ımse ı e u,.raşaca - Cınayeti size kim haber lacaklardır. 
halimiz yoktu. Cenazeden son- verdi.. , L _J 
!,lllllllllllllllllUUlllllllll!,!lllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllll"lllllUUlllll•lllUllllllllllllllllllllllll 

1 = 1 G ® IFil Ç"iifi'"ik"""T""":-"""I 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111 •ıııııııııuıııııııı1111111111111111111111111111111111uııı1111ııııı1111uıııııııııuıı'fı11ııınıııı11uı11ııuuıı1tı~ 

F' KiRLER caktır. O halde sayın üniver- rındanberi evveıa bir askerdir, 

U .. n "ıversı"te site erkanımızın yapılan ısla- saniyen başka bir meslek in-
haılara ilave edecekleri iki şey 
daha vardır. tihap eder. Ben de evvela as-

151 & hatl I - Talebelere yemek ve ker saniyen doktor olacağım. 
yatakhane temini. Askerliğe karşı ta küçüklü. Artık Hukuk fakültesine 

dört sene olmuş nazarile ba
kabiliriz. Fakültenin dört yıla 
çıkarı~masile, kültür hayatı· 
mızda yeni ufukların açılacağ ı 

ve bu ufukların da biraz daha 
olgunlaşan ışıklarile_ aydınla
nacağı şüphesizdir. Uç senelik 
bir tahsil devresine bir yıl da
ha ilavesile geniş bir ders yılı 
içine sokulması; gençlerin da· 
ha iyi yetişmesine yardım 
edecektir. 

Türkiyenin her köşesinden 

hukuk tahsiline gelenler, he
men kavrayamıyacakları ka
dar zor bir kültür kaynağının 
içine atılıyorlardı. Ne yazık ki 
sene sonuna kadar bu kültür 
kaynağı içinde bocalıyanlar, 
3ene sonunda semere•iz laali
yetlerinin ecrini sınıfta dön
mekle ödüyorlardı. Her sene 
dönen yüzlere~ talebe çok 
ağır bir sistemin en güzel mi
yarım teşkil eder. 

işte Üniversitemiz hu sene
nin de randmanını göz önünde 
bulundurarak çoktanberi ya
pılması istenilen 4 senelik tah
sil sistemini filiyat sahasına 

koymuş bulunuyor. Bir hafta
lık ders programının 30 saat
ten 20 ye indirilmesi ve ders 
adetleıinde de güzel bir tasnii 
yapılarak sınıflara verilmesi 
muvaffak olmak için 18.zım 
şartların .. en önemlilerindendir. 

Hele Universitenin Türkçe 
ilim kitaplarının yokluğunu dü
şünerek kıymetli ilim kitapla
rının tercümelerini yaptırma 
sını gijz önünde bulundursak 
muvaffakıyyel şartlarının bir 
haylı ilerlemiş olduğunu görü. 
rüz. 

Fafat gelecek ders yılları
nın daha fazla• randıman ve
rebilmesi için birkaç esasın 

daha filiyat sahasına konulma
sı lüzumunu duyuyoruz: 

Talebe en iyi ders program-
1.!'-rını sempati ile karşılıyabilir • 
Universite kütüphanelerinde 
okuy:;cak kitaplar da bulabilir . 
Eakat onun bütün bunlardan 
istifade edebilmesi için bir 
şart lazımdır ki o da: sıhhat 
ve rahattır. 

Bütün genç !iğin şimdi isli
yeceği budur. 

Gençliğe eğer sıhhat ve ra. 
hat temin edilecek olursa işte 

o zaman gençlik kendinden 
bek !enen randımanın bir kaç 
mislini vermek fırsatını bula. 

il - Umuıni jimnastik sa-
lonlarının açılması. 

Bu iki mühim ihtiyacın te
mininden sonra, sırtından yor
gunluğunu, kafasından üzüntü
yü atan genç kendisine sunulan 
nimetlerden istifade edecektir. 

Bu hiç te uzak bir ideal de
~ildir. Bir sene içinde bu ih
tıyaçlar tatmin edilirse çok 
yakın bir mazide gencin: 

- işte bana verilen nimet
lerin semereleri. 

Diyen gür sesini, terakki 
dünyasının geniş ufukldrını 
dolduran Türk kültür eserleri
nin dört bir yana hakim yük
sekliklerinden duyacağız. 

Yusuf Ziya Binatlı 

ı;ı ı;ı 

LiSELi GENÇLERE! 

Açık Sözün yeni 
anketi 

Liseli gençler için açtığımız 
ankete bugünden itibaren baş
lıyoruz. 

Aneketimize cevap verecek 
liseliler, birer fotoğrallariyle şu 
suallere cevap göndersinler: 

1 - Liseden sonra, yiiksek 
tahsilin hangi koluna ayrıla
caksınız? Ve bunu ne gaye 
takip ederek yapacaksınız? 

2 - Seçtiğiniz mesleği ev
velce tayin etmiş ve bu yolda 
hazırlık yapmış mı idiniz ? 

3 - Yapacağınız yüksek 
tahsil devrelerinde kendinize 
gösterilmesi lazım ne kolay
lıklar isliyorsunuz? 

4 - Yüksek tahsil yapma
yıp hayata atılacaksanız buna 
niçin lüzum gördünüz? Yüksek 
tahsil yapamamaklığınızın se· 
bepleri nelerdir? Bunların yok 
edilmesini ve yüksek tahsil 
yapmanızı istiyor musunuz? 

5 - Yüksek tahsil denince 
hayalinizde ne canlandırıyor
sunuz? Ve bunu kendinize mu
hakkak lazım bir ihtiyaç ola
rak alır mısınız? 

a m 
Ankete gelen cevaplar 

Konya lisesinden Necmi Nuri 
Yücel yazıyor:: 

Resmi bir lisenin son sınıfı • 
na geçtim. Mektebimi bitirdi
j!'im zaman, askerlikle doktor
luk gibi iki çok sevdiğim mes
leği bir arada toplıyan Askeri 
Tıbbiye mektebine girmeyi çok 
istiyorum. 

Takip ettiğim gaye şudur: 
Her Türk tarihin eski zamanla-

d!ümdenberi çok büyük bir 
alakam vardır. 

14 • I5 yaşlarında , adeta 
sıhirli cazibesine kapıldığım b r 
meslekte doktorluk oldu. lkincı 
devre derslerinde beni en çok 
alakadar eden askerlik ve ir
san teşrih fizyolojisi oldu. Mek 
tebimizin tabiiye labratuvarın
da kendi iste!rimle hususi etüt. 
!er terlip ederek, bu yoldaki 
arzumu biraz olsun tatmine 
çalıştım. 

Yüksek tahsil devrelerinde 
her fakülte için, leyli meccani 
pansiyonlar açılması - Tıp Ta
lebe Yurdu gibi - her talebe 
için şayanı arzudur. Yüksek 
tahsil talebesinin elinde dola
şan mesleki ve müracaat ki
taplarını terceme ettirmek fi.. 
zımdır. 

Bu suretle o kitapları birçok 
lisan bilenlerin münevver bir 
gençliğin malı yapmalıdır. 

Şimdilik yüksek tahsilimin 
bir sene gecikmesine sebep 
olacak birşey varsa, o da hü
viyet kağıdındaki yaşımın mü
sait olmamasıdır. Hiç istemiye
rek bir sene ailem yanında 

oturup ertesi sene üniversiteye 
müracaat etmek mecburiyetin
deyim. Pek tabii ki bir sene
me mal olacak bu imkfi.nsız
lığın yok olmasını çok arzu 
ederim. 

Konya liseslodeo 

Necmi Nuri YUcel 



: 

ı 
ı 

' ' 

8 

Bütün Memleket ... ! 

Guzeı ve şirin Yaluvada bugün hayat, lstan
bula nazaran oldukça t'ahalıdır. Burada büyük 
otellerinden birini gördüQünüz bu su beldemi~e 
karşı gösterilen raQbetl ziyadeleştirmek ıcın 
hayatı makul derecede ucuzlatmak ıazımdır. 

-•11ıuııııııı1111111111ıııı11111111111111ıııııım11111111Mıııım 1111111111 1 111111111111111ıu~ıı. ~ 1111tııııııııııııııııııııııııı1111ıııııım • lzmirde binlerce 
v d ' agaç yan ı .... 

lımir, (Açık Söz) - Evvelki giin~Seferihisar kazasının Halime 
pınarı mevkiindeki ormandan çıkan ve mühim bir sahada külli
yetli zarar yapan yangın hakkında aşağıdaki tafsilat alınmıştır: 

Yangın, Seydiköy nahiyesinin / Yeniköy arkalarlarına. ve ora~ 
dan da Gömüldcre'ye doğru sür'atle ilerlemişse de cıvardakı 
dört köy halkı ve jandarmalarla orman memurları ve orman 
kolcuları yerinde tertibat alarak yangını söndürmüşlerdir. 60 
hektar saha içinde 12212 ağaç ve 1261 metre mik'abı çamağacı 
yanmıştır. 868 kental çalı da yanan saha içindedir ve mahvol
muştur. Yangından mütevellit zarar 4374 lira tahmin edilmek· 
tedir. Yangının sebebi hakkında tahkikata devam edilmektedir. 

• • • 
Eski bir mebus Bilecikte 

tevkif edildi 
Eskişehir, ( Açık Söz ) - Bu civardaki Karagöz çiftliğinde 

bir soyganculuk olmuş, adliyece tahkikata girişilmiştir. Soygun 
mçlularından Ômer isminde birisi ifade verirken eski Bilecik 
mebusu avukat M. Kemal hakkında da bazi sözler söylemiştir. 
Bunun üzerine avukat M. Kemal hakkında müddei umumiliğin 
teşebbüsü üzerine tevkif müzekkeresi kesilmiş ve infaz edilmek 

-AÇIK &ÖZ--

~ ... 
--..;. 

Olimpiyadın açılış gününde 
dikk.ate değen hadiseler 

Nasıl toplandık, neler gördük, neler işittik? 

Yüzbinlerce insanı ve her milletten binlerce 
sporcuyu bir araya toplayan 

bu mahşerin görülecek bir manzarası vardı 
Berlin, 1 (Olimpiyattaki mu

habirlerimizden) - Buğün şe

fakla beraber yine Berlinde 
kaynaşma başladı. Daha saba-
hın erken saatinden itiba-
ren Berlin civarından, da-
ha uzak şehirlerden halk akın 
akın Berline gelmeğe başladı. 

Halk yer bulabilmek için omi· 
nisle, otokarla, şimendiferle, 

metro ile otomobille stada 
bir sel halinde akıyor. Resmi 
küşat saati l 6 olduğu halde 
daha saat 15 te bütün yerler 
doldu. 

Tam saat 15 de 1896 sene
sinde Atinada yapılan olimpi· 
yatlarda Maraton birinciliği 

kazanan, bugün 65 yaşında bu· 
lunan bir Yunanlı birkaç zabit 
refakatinde milli elbisesiyle 
stada girerek kendine hususi 
surette tahsis edilen yerini aldı. 

Halk bu eski kahramanı u
zun alkışlarla, yerine oturana 
kadar istikbal etti. 

Sahanın muhtelif yerlerinde 
yer alan 300 kişilik bandolar 
nöbetleşe müzik çalarak halkı 
avutmaya çalışı yer. 

önünde uzun atlama, şeref 
tribünü önünde de siir'at ve 
sırıkla atlama yerleri var.. 
Küşada 10 dakika kaldı. 3 

Alman bahriye askeri munta
zam adımlarla gelerek sahada 
dikili en büyük direğe bera· 
berlerinde getirdikleri olimpi
yat bayrağını çekmek üzere 
yer aldılar. Tam saat 15,48 de 
Führer Hitler methal üstün· 
deki merdivenlerden arkasında 
muhafızları ve olimpiyat ko· 
mitesi azalarile, devlet ricali 
olduğu halde inerek saha ke
narındaki pistten halkın son
suz alkışları arasında ilerle
miye başladı. 

Şeref tribününe yaklaştığı 

bir sırada küçük bir Alman 
kızı kendisine bir büket sundu. 
Küçüğü okşayan Hitler kes· 

kin ve vakur adımlarla yuru
yerek şarcf locasındaki yerini 
aldı. 

Bu merasim nihayet bulduk
tan sonra doktor ( Levald ) 
Olimpiyatlara iştirak eden s
porculara beyanı hoş amidi de 
bulundu. Bu sırada sitadın asıl 
kapısının sahaya bakan iç kıs
mında büyük bir lavhada Al
manca yazılı şu yazıyı gördük: 

"Olimpiytlarda kazanmak 
meselesi değil, esas hedef 
do~rulukla mücadele ve dost• 
luktur.,. 

Doktor Levald'ın nutkundan 
sonra Hitler Olimpiyatları kı· 

sa bir nutukla açtı. Büyük bir 
alkış toplıyan bu nutku stad 
yakınından atılan toplarla, 
stadda kafes içinde hapsolu
nan yüzlerce kuşun azat edil
mesi takip etti. 

Kuşlar azat edılirken "Olim
piya Olimpiya !..,. şarkısı söy
lenirken, halkın ihtiramı ara
sında Olimpiyad bayrağı me
rasimle direğe çekildi. 

üzere Bileciğe gönderilmiştir. 

• • • 
Bir ölü, bir yaralı 

Arasıra çiseleyen yagmur 
ı. hAlkın iştihasını kaçırıyor. Ba

zen şemsiyeler bir kumanda 
verilmiş gibi birden açılıyor. 

l!l [!] 
: Zonguldak (Açık Söz) - Filyos'un lplikaya taş ocağında 
çalışan Gümüşanenin Akpınar köyünden Osman Hüseyinoğlu 
varagelenin devrilmesile ağır surette yaralanmı~tır. Zavallı işçi, 

Filyos dispanserine kaldırılırken ölmüştür. 

Bu sırada bando refakatında 
150000 kişilik stadı değil, belki 
dünyayı inleten sesile Alman 
milli marşı hep bir ağızdan ve 
Nazi usulü selam vaziyetinde 
söylendi. Bundan sonr~ çalma
ğa başlayan l Olimpiyad çanile 
beraber stadın yan üst kena
rındaki direklere bütün millet
lerin bayrakları hep biden çe· 
kildi. Arkada bundan sonra da 
stadın methalinden önde Yunan
lılar, Almanlar olmak üzere 

bütün millet sporcuları sıra ile 
geçtiler. 

Bu merasim bu şekilde bit
tikten sonra, program mucibin
ce stadın Şark kapısından 
elinde olimpiyat meşalesini ta
şıyan bir atlet koşa koşa ge
lerek, Garp kapısı llstünde 
olimpiyatların devamı müdde· 
tince yanacak olan meşaleyi 

ateşledi. 

Bunu da, bütün milletlerin 
bayraklarının bir hilal teşkil 

ederek durdukları bir sırada 
yapılan olimpiyat yemin me
rasimi takip e tti. 

Kilimli'de Yukarıkozma ocağında işci, Alaplı'nın Eskibahatlı 

köyünden Ahmed İ~mailoğlunu11 sol bacağını, düşen taşla diz
kapaQ'ı altından kırılmıştır. 

Marmara kıyılarından röportaj 

Herekedeki köy çocuk
la rı kampında bir saat 
Kocaelinin fakir ve kimsesiz talebe· 

si bu kampta hayat kazanıyorlar 

lımit, (Açık ~öz) - Türküm 
ça!ışkanım, doğruyum ... 

Yaşları 6 ile 10 arası, küçük 
sevimli afacanların sesleri du
yuluyor. Ve sonra doğan gü
neşle beraber nazlı nazlı, sil· 
zülen bayrağı selamlıyarak 

-aygı ile uQ'uldayorlar : 

Batımızda ıen varsın, 

laterte gUn kararsın 
Ya,a ulu Atatürk ..• 

Hereke köy cocukları kam· 
pındayız. Gözlerim olanca se
vinç ve olanca ümit ışıkları ile 
Atatürk çocuklarına bakıyor. 

Onlar, haklı bir gurur taşır 

gibi, bol bir sabah rüzgArı ile 
kana ti anmış tepeden şen şen, 

körfeze doğru akıyorlar. Ve 
kökte koyu, kara bir duman 
şeridi çizerek heybetleşen ya
vuzu gösterip cıvıldaşıyorlar: 

- Bay öğretmen Yavuz ge
çiyor .. 
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Körfezin ılık, durgun suları 
yer yer, titreşıyor. Benek be· 
nek, kelebekleşen suların sey· 
rine doyum olmuyor. Ve ince 
aeıleri tA karşılarda akisleşe. 
rek uzayor. 

- Akgül bu tarafa gel. 
- Hasan korkma .. 
- Nec!A neredesin? 
- Oğretmen bana bak. 
- Fethi kollarını yandan vur· 
Deniz saatlerlerce bu temiz, 

kokusuz seslerle doluyor. 
Güneşten pul pul olmuş vü

cutları, bakırlaşmış"yüzleri, sağ 
lık ve sağlamlıklarının garan
tisi gibi 

Denizden çıkmak istemiyor
lar. 

- Vakit tamam, Haydi, çı
kınız. 

Denıldiği zamanda (Vazife) 
nin ne olduğunu biliyorlar, 
aitır ağır, kampın yolunu tutu
yorlar. 

Sabah jimnastik hareketleri 
biterken, kahvaltı başlıyor. 

Açık havada ders okurlarken, 
biraz önceki taşkın neşeleri, 
taşkın gürültüleri derin bir 
sessizlik içinde eriyor. Hoca
ları onlara, tabiatın ve bilhas
sa Türk yurdunun güzellikle
rini, zenginliğini, milli savaşın 
övünç dolu tarihini anlatıyor

lar. Bakıyorum, dikkatle, ala
kayla dinliyorlar. Anlamadık· 
ları noktaları futursuz, serbest 
soruyorlar. 

. Hocaları, sabırlı bir derviş 
gıbı tekrar tekrar, bahisleri 
tazeliyor. 

Çocuklar öğretmenleriyle 
birlikte geziye çıktır. 

Güneş karşı sırtlarda yavaş 
yavaş kızıllaşıyor. 

lzmit'de, kültür sahasında 
canlı, verimli, hareketli işler 

başaran Maarif Müdürü Kemal 
Armat ile karşı karşıyayız .. 
~öı:_l~.z nazlı. bir .. kadın gibi 
suzuluyor. Bır muddet sessiz 
sessiz, tatlı tatlı esen rüzgarın 
fısıltısını dinliyoruz. Ve sonra 
korkar gibi bu sükut perde
sini yırtıyoruz: 

O, anlatıyor: 
•- Bu kamp, diyor, bütün 

vilayetin kimsesiz , gidasız 

çocukları için kuruldu. Biz 

Stada çocukların gelişini 

görmek için sabahleyin olim
piyat köyüne gittim. Öıtle ye
meğinden sonra muntazam kı
yafetlerile önde binicilerimiz 
sonra sırasile futbolcüler, gÜ· 
reşçiler, iskrimorlar, pisiklet-
çiler, basketbolcüler olduğu 

halde otobüslere binilerek 
" Olimpik stad ,. yanındaki 
meydana gelerek kendilerine 
tahs;s edilen yerleri aldılar. 

Bu meydanda topl.1nan spor• 
cular, küşat saatinde stada 
girerek yapılan merasimde bu
lunacaklar, resim geçide işti
rak edecekler. Biz onları mey
danda bırakarak yine stada gi· 
relim. 

(!J [!) 

Staddayız. Küşat merasımı 
yaklaşıyor. 25 dakika var .. 
150.000 kişilik bir stad .. Orta
da futbolun finalile, dömi fina
li yapılacak olan, bir Uşak ha
lısı kadar güzel, zümridin bir 
saha... Sahanın etrafı kırmızı 

topraklan yapılmış çok güzel 
bir pistle çevrili ... Giriş kapısı 

herkesten ve bilhassa hususi 
muhasebe ile Htreke fabrika
sından büyük yardımlar gör
dük. Bunları önceden teşek
kürle ve hatta şükranla kayt 
etmek bir vicdan borcudur. 
isterdim ki, bütün çocuk an
ne ve babaları gelip buradaki 
yaşama hayatını görsünler. 

Kampta 150 çocuk, 25 öğ'

retmen, 4 müfettiş var. Öğret. 
men ve müfettişlerin her gün 
nöbetleri, vazifeler! vardır , 
Çocukların sag-lık şartları çok 
titiz bir dikkatle korunmakta
dır. Kampın ik.i doktoru her 
gün muayene yapmaktadır • 
Kamp bir ay devam edecektir. 
Görüyorıunuzki çocuklar çok 
neşeli ve çok sıhhatlidir. ,. 

Parlak bir mehtap körfezi 
ilahileştiriyor. 

Öğretmenler, radyonun tem
posuna ayak uydurarak dans 
ediyorlar. lstemiye istemiye 
yavaş yavaş uzaklaşıyorken 

yarının ümitlerinin gürbüz, şen 
sesleri yüksele yüksele, akis
leşiyor: 

Batımızda aen varıın 

lıterıe gün kararaın 
Y•t• Ulu AtatDk .. 

Cevdet Baykal 

Kostarika ile Hayitinin birer 
sporcu ile iştirak etmesi, Fran
sızların Nazi usulile selam ver
mesi üzerine halkın çılgınca 

alkışı bilhassa nazarı dikkati 
cali pli. 

Amerikalıların da şeref tir
bünü önünden geçerken sela
mı geç almaları halkın ıslıkla
rıyle karşılandı. 

Geçidi bu şekilde yapan 
sporcular saha ortasında yer
lerini aldılar. Önde mensup 
oldukları milletin bayrak ve 
tabelası bulunuyordu. 

Kürsüye gelen bir atlet: 
"Olimpiyatların devamı müd· 
detince, mertçe, sportmence 
çarpışacağımıza namusumuz ü
zerine yemin ederiz.,. dedi. 

Yemin merasiminden sonra 
300 kişilik bando ile beraber 
2000 kızdan mürekkep koro 
heyetinin stadı yerinden oyna
tan tegannileri alkışlarla din
lendi. Artık merasim bitmişti. 

Ekipler geldikleri şekilde, 

hurufu heca sırasıyle stadın 

garp kapısından çıkarak oto· 
büslerle Olimpiya köyüne yol· 
landılar. 

A. Adem GöğdUn 

Olimpiyatlarda acıklı bir netice 
1 inci sayfadan devam 

reli, Sadık Finlandiyalı ile gü- Şimdiki halde Çoban Meh-
reştiler. metle Mersinli Ahmedin puvan-

Mersinli Ahmet dün sabah !arı çok yüksektir. Ümitler bu 
gösterdiği büyük enerjiyi gene iki güreşçimiz üzerinde toplan. 
bugün de sarfetti. Rakibine maktadır. 
karşı çok hakim güreşti. Ve Serbest güleşler buğun bit-
lsviçreliyi sayı hesabiyle yendi, mektedir. Greko-Romen güreş-

Ankaralı Hüseyin de meşhur !er yarın başlıyacaktır. 
lngiliz güreşçisine sayı hesa-

1

Flore Müsabakalarında 
biyle galip geldi, Küçük Ah- Kadınlar arasında yapılan flore 
met ekibimizin ilk tuşunu yap- müsabakasına Bayan Halet ile 
tı. Rakibi lngilizin sırtını yere Bayan Suat iştirak etmişi • 

Bunlardan Halet çekildi. 
ğetirerek yendi. Suat kendi serisinde kaza. 

Çoban Mehmedin güreşi öğ- narak seçmelere kaldı. 
leden sonraya kalmıştır. 

Bugünkü güreşlerde bizi çok Çoban yenildi 
müteessir edecek bir hadise Berlın, 4 (Olimpiyattaki Açık 
oldu. Büyük Mustafa kendisin- Söz muhabirinden telefonla) -
den beklenilen büyük enerji- Çoban Mehmet, bugün öğle-

k b. ı · ı· den sonra karşılaştığı Almana sini sarfederek ra i ı svıçre ı-
nin tam sırtını yere getireceği karşı çok hakim bir oyun gös-
sırada kendi oyunile düştü ve terdi. Çoban ikinci dakikaya 
bunun neticesinde belkemi~i kadar birbirlerini desemekle 

vakit geçiren güreşçilerden 
incindi. Ve ringde bayıldı. Çoban Mehmet rakibine bir 
Bu suretle tabii mağlüb sayıldı oyun yapmak istedi, fakat bu 
Mustafa belinin incinmesi yü- oyunun neticesinde Almanın 
zünden bundan sonraki mü sa. altına düşmüş üçünçü dakikada 
bakalar& devam edemiyecektir. Çoban Almanın altından kur. 
Kendisi derhal hastaneye kal- tutmak için yaptığı bir oyunla 
dırılarak tedavi altına alındi. mağlüp oldu. 

Çobanın oyunu kaybetmesi 
Olimpiyat mahafilinde çok be. kendi oyunu neticesidir. Şim-
ğenilen ve taktir edilerek diye kadar güreşçilerimizin 
şampiyonluk namzetleri arasın- aldıkları neticeler şunlardır : 
da görülen Büyük Müstafanın Çoban Mehmet 4, Mustafa 
başından gecen bu kaza burada 4, Mersinli Ahmet 2, Ankaralı 
herkesi çok müteessir etmiştir. Hüseyin 3, Sadık 6, Yaşar 4, 

Finlandiyalı ile karşılaşan Ankaralı Ahmet 4 fena puvan 
Sadık da hasmına kendi oyunile almışlardır. 
ve tuşla yenildi, Beş fena puvan alan tasfi-

5 Ağustos 

l • 1 lstan bul Belediyesi ilanları l • I 
Bir m etre murabbaına 1 lira kıymet k onulan fatih 

yangın yerinde Has an lulife mahallesinin mıı lıtar s:ıka· 

ğında 119 uncu adada yüzsüz 9 metre 61 santım murab• 

baındaki arsa alıl.kadarlar arasında satılmak üzere pazar

lığa ksnulmuştur. Şarnamesi levaziın müdürlüğünde 

görülür. İstekli olanlar 73 kuruşluk muvakkat teminat 

makbuz veya mektubile beraber 19 Ağustos 936 Çarşımba 
günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır· B. (183) 

Metre murabbaına 10 lira diğer biçilen fatih yanğın 

yerinôe Fevzi paşa tramvay caddesinde 103 uncu adada 

360 santim yüzlü 47 metrö 26 santim murabbaı arsa 

satılmak üzere pazulığa konulmuştur. Şartnamesi levazım 

müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 35 lira 45 kuruş. 
hık muvakkat teminat makbuz veya mektubilc beraber 

19 Ağustos 936 Çarşımba günü saat 14 de daimi e;ı· 
cumende bulunmalıdır. B. (184) 

• .. 
Senelik muhammen kirası 1200 lira olan saray burnu 

gülhane park gazinosu teslim tarihinden itibaren 937 ve 

ya 938·939 seneleri nisanı sonuna kadar kiraya verilmek 

üzere açık arttırmaya konulmuş ihale gününde giren 

bulunmadığından arttırma 10 Ağustos 936 Pazartesi gü. 

nüne uzadılmıştır. Şartnamesi levazım müdür! iığünde 

görülür. İstekli olanlar 90 liralık muvakkat teminat 

makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde 

saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. B. (182) 

İstanbul Telefon 
Direktörlüğünden: 

Hususi telefonunu para mukabili halkın konuşmasın:t 
açık bulundurmak suretılc telefonu bir kar vasıtası olarak 
Jrullanan dükkfın, yazıhane, otelj:ev ne olursa olsun bu 
kabil yerlerden yaptırılacak beher konuşma umumi mer• 
kezlerde olduğu gibi 7,5kuruştur. 

Hilafın :la hareket ederek halktan fazla para aldığı 
sabit olan bu telefon sahipleri umumi merkezler hakkmda 
tatbik olunan takibata maruz kalacaklardır· (4358) 

Gümrük Muhafaza Genel Ko
nıutanlığı İstanbul satınalma 

Komisyonundan : 
1 - Muhammen bedelli 18629 lira 60 kuruş olan 

1160 takım Muhafaza memur elbisesi pahalı görüldüğün• 

den yeniden 17-8-936 pazartesi günü saot 10 da pa• 
zarlığı yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi 

3 - İsteklilerin 
na gelmeleri. 

komisyonfadır. Görülebilir. 

1398 liralık temiuatlarile komisyo
(49.94) 

yeye uğradığı için Sadık gü
reşlerden hariç kalmıştır. 

Mustafayı muayene eden 
doktor sinir buhranı geçirmiş 
olduğunu, güreşlere devam et
mesinde hiçbir mahzur bulu
namıyacağını söylemiştir. 

Öteki müsabakalar 
Berlin 4 (A.A) - Gülle ve 

halter finali şöyle oldu: 

Yarı ağır siklet: 
Birinci Hostin (Fransa). 
ikinci Deutsch (Almanya). 
Üçüncü Vasıf lbrahim (Mısır). 

Kayık yarışları 

Kiel, 4 ( A.A.) - Olimpi
yat kayık yarı,Iarının başla
ması münasebetiyle evvelki 
gece Kiel limanı fevkalad3 
donanmış idi. Berlin'den gel· 
miş .olan olimpiyat meşalesi, 
Hanşe adındaki eski bir ge
minin çanaklığında yanıyordu. 

Kılıç müsabakası 
Berlin 4 (A. A.) - ilk flo

re müsabakaları, erkekler: 
Macari•tan • Avusturya 8·8 

berabere kalmışlardır. 
Fransa: 12-4 Arjantin'e ga

lip. Almanya: 10-6 Belçikaya 
galip. ltalya: 13-3 Amerikaya 
galip. 

200 metre 
Berlin, 4 (A.A.) - 200 met

re koşu seçim müsabakaları: 
Amerikalı Owens ile Pac

kard, 21 2 10 saniye ile yeni 
bir olimpiyat rekoru tesis et
mişlerdir. 

Kadınlar 
Berlin 4 (A.A) - Kadınlar 

arasında yapılan disk atma 
müsabakalarında Lehistan'lı 
Vajsovna, diski 44.69 metreye 
atarak yeni bir Olimpiyad re
koru tesis etmiştir. 

Fırtına 
Kiel, 4 (A.A.) - Fırtına yü

zünden olimpiyat kayık yarış
ları, başka bir güne bırakıl

mıştır. 

Japonya futbolde 
lsveçi yendi 

Berlin, 4 ( A.A.) - Futbol 
müsabakasında Japon takımı, 
3 - 2 lsveç takımını yenmiştir. 

Bu netice, büyük bir heye
can uyandırmıştır. Çünki bi. 
rinci haftayımın sonunda va
ziyet şöyle idi: lsveç 2 Japon
ya O, 

BORSA PİYASA 
4 8 ı 936 

Para Borsası 
Paralar 

~ Satıı 

Londra 627. 632. 

Nevyorl 123. 

Pari• 163. 
Millno 190. 
Brük•ol 80. 
Atina 21. 
Cene•re 810. 
Solya 22. 
Amaterd. 82. 
Praır 85. 
Viyana 22. 
Madrld 14. 
Berlln 28. 
Vo11ova 2ı. 
Budapeflf 22. 
Bükreş 13. 
Belgrat 49. 
Y okohama 32. 
Stokholm SL 
Alton 970. 
Banknot 242. 

Londca 

Nevyork 
Parla 
Mll.'lno 
BrDktel 
Ati na 
Cenevre 
Solya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 

1 

Madrlt 
Berltn 
Varşova 

Budapefl• 
suı ... , 
Bell'rat 
Yokoham~ 

l\ı1oıkova 

Stokholm 

Çekler 

isti ı<razl ar 

Türk Bore;u 1 Petin 
,, n 1 Vadeli 
.. .. 
u " 
Eryonl 

11 Peıin 
il Vadeli 

Sıva• Erzurum ( 

" " il 
latıkrazı dahili 

Esham 

it Bankası M ii. 

" " 
N. 

" ,, Hamiline 
Anadolu O/O 60 
Merkez Bankul 

126. 

168. 
196. 
84. 
23, 

820. 
2S. 
84. 
94. 
24. 
1'. 
30. 
23 
24. 
16. 
SJ. 
34. 
33. 
971. 

2U. 

Kapanı, 

632.25 

0,79.ıt 

ı2.oss 

10.0780 
4,7135 
sus 

2,4355 
63,4~Sl 

l, 17 
19,226S 

4,1617 

S,8810 
1,9745 
4.2293 
4.3.;ıs 

.07.7316 
51.7470 

2.7020 
24.862\ 
3.ons 

21.ns 
2ı.ns 

20.35 
20.30 
o:ı.oo 

oa.oo 
00.03 

-.-
26.0S 
OG.0~ 
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Not 
Defteri ; 

1 

Hastaneler 

l:trat Hhtan .. ı 42416 
GUlhane Hutanesl 20510 
ffıydarpaşa Nllmune Hulaneal 60107 
kuduz Haalaneal, Çapa 22142 
7.~ynep KAmll Haıtanesl, 
Oıküd.,. 
Ernraz.1 akliye ve Aıablye 
hastanesi Bakırköy 
Has~kl Kadınlar Hutanul 

60ı07 

Aks~ray 24SS 
Gureba H.astane.tl, Şehremtnl 23017 
Cernthpaşa Hastane.al; Cer- 1 
ral\paşa 2ı693 

Telefon numaraları ı 

-AÇIK SÖZ-

n,a~!~~.~~~~~11 1 
AFYON . YETİŞTİRİCiLE

günü lstanbul radyosu R·N NAZARI o·KKAT.NE 18 Oda musikisi (pllk). 19 
Haberler. 19, 15 Muhtelif plak- ) J J 
!ar. 20 Şan: Diskonof ( Pari
ton). 20,30 Stüdyo orkestra
ları. 21 30 Son haberler. 

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

Uyuşturucu Maddeler İnhisarından : 
Afyon yetiştiricilerin menfaatlerini göz önünde tutan idaremiz, 

seneki mahsülü Türkiye Ziraat Bankası vasıtasiyle doğrudan doğru. 
Gazeteci arkadaşlarınızdan ya müstahsilden alacaktır. 

Tan gazetesi istihbarat şefi Aşa vgıda gösterilen şehir ve kasabalar alım merkezi ittihaz edil-

irtihal 

Tevfik Necdlİ Koıol'un, Kay-
seri mensucat fabrikası usta diğinden afyon yetiştiricilerin kendilerine en yakın olan mezkur şehir 
başılarından Vefik Koıol'un, d ki 

Sıhhi imdat otomobili 
liaıta Nakliye otomobUlı 

~Gündüz,, 

lzmir Kız Muallim Mektebi ve kasabalardaki Ziraat Bankası şube veya san ı arına müracaatla 
~~~ 1~~~iy~a:;ı,,~:~~im~ü~~~~sTt;~~ icabeden tafsilatı almaları lüzumu ehemmiyetle ilan olunur. 

1 
sofya dersiamlarından Ahmet ( k 

" " " (Gece) 

,.. " " (Gece ve Gündi.i7.) 
Oevlet Demiryo1Jan Miiracaal 
kalemi, Haydarpaşa 

Necati Kozol'un velet ettiğini Ahm Merkezleri: Amasya, A şehir - Ilgın) Af-,499 

6086 j ~~~s;,ü:;t c~~~~h';~şa~=~~~~i~~ yonkarahisar. Aydın, Balıkesir. Çorum, (Eski-
dide defnolunmuştur. 

,7 

Yüksek Ziraat Ens• 
titüsü rektörlüğüne 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, 
Baytar Fakültelerine Kız ve Erkek ve Orman Fakülte• 
. ' 

sıne yalııız Erkek parasız yatılı, paralı yatılı leyli ve 
yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşa• 
ğı:laki şartlara uymak gereklidir: 

1 - . Lise mezuniyet imtihanını vererek bakaloryaHı • 
nı yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış olmak 
(bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasıııı al
mamış olanlar Enstitüye alınmaz) ve Türk tabiiyetinde 
bulunmak lizımdır. 

2 - htanbul Üniversitesinin Fen fakültesinden 
mklen gelerek olanlar orada okn:lul<l.uı sömestrelerden, 
muvaffak olmuşlar ise, ikisi kabul edilerek Baytar, Z!ra.ı.t 
ve Orman fakültesinin üçüncü sömestrelerine alınırlar. 
Ancait Baytar Fakültesine girenlerin bu fakültenin 
birinci ve ikinci sömestrelerin<le okunan Anatomi dersi. 
ne de ayrıca devam etmeleri ve Zira~t fakültesine giren• 
!erin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

Şark Demiryolları Müracaat 
lı;aJeml Sirkeci 

42ı45 1' den kaldırılarak Merkezefen- şehir - Bilecik). Gümüşhacıköy, Konya, Kütah-
Allah rahmet eyliye merhu- va. (İsparta - Burdur) Malatya, Tokat. Zile. (177) 

Deni:ryoJJarı acentesi 
Akay K•d•köy iskelcal 
lnemurluiu 

23079 mun ailesine taziyetlerimizi be- - / 42362 / yan ederiz. 

ba,Jtfa~~~ ı __ ıs_ıa_n_hu_ı _H_a_ri_ci_A_s_k,_er_i_K_ıt_aa_ıı __ ııa_· n_ıa_rı __ ı ı r---Türk Maarif Cemi yeti ~' 1 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşalı'! 

ve 25 den yukarı olmaz, Nihari talebe yüksek yaş 
kaydına ba!'.:lı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lfız·.ım gö•,. 
terdi!l"i beden klhiliyeti ve sağlamlıkh•ı hakkında tanı 

teşckküllıi hir Jıa,ta evi kurulunun raporu 137.ımdtr-
lstanbul 
Kadıköy 
Yeşilköy, Bakırköy, Bü
yükdere, Üsküdar itfai-

~:~ tımiı için 50500, Adapazarı için 34450, Boıu için Bursa Kız Lı·sesı· 
34450, Tuzla için 20400, Gebze için 25500 ki ceman ı 

5 - Enstitüye yazılan taleb~ iki ay içinde yeniden 
11 sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirile-ek ertikleri· 

nin lüzum gösterdij!;i beden kabiliyetini göstermeyenle· 
rin Enstitüden ilişiği kesilir. yeleri 60625 

Paşabahçe. Kandilli, Erenköy 
kartal, Büyükada. Heybeli, Bur
ııaz ve Kınalı mıntakalan için le· 
lefon santral memuruna •yangın., 
demek kafidir. 

Tiyatrolar. Slnemaiar 

HALK OPERETi 
Taksim bahçesinde • 
Bu akşam 21,45 de 

FLORYA 
Büyük operet 3 perde 

Foter 75, 50, 30 meşrubatla • 
beraber 

Pek yakında BABALIK 
Pazartesi Kadıköy Süreyya 

bahçesinde FLORYA 

lstanbul Levazım 
Amirliği satınalma 

Komisyonu İlanları 

İstanbul Süel konağı için 
250adetaltlı üstlü karyola 171 
Ağustos/936 Pazartesi günü 
saat 14,30da Tophaned Satın 
alma Kom'syonunda açık 
E ksitlme ile alınacaktır Ta• 
hmin bcacli 4125 liradır,1lk 
teminatı 309 lira 37 kuruş
tur. Şartname ve nümunesi 
Komisyonda görülebilir. İs• 

teklilerin kanıınl vesikalarile 
belli saatte Komisyona gel• 
meleri. (62) (4362) 

* • 
Harp Akademisi eratı için 

4000kilosJdeyağı17/Ağus
tos/936 Pazartesi günü saat 
15,30 da Tophanede Satın· 
alma Komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

'rahmin bedeli 3120 lira• 
dır.İlk teminatı 234 liradır. 
Şartnamesi komisyonda gö• 
rülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikarile belli saatte Kom is· 
yona gelmeleri (61) {4363) 

* • • 
Davutpaşada bulunan As

keri 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 

1 yapılacaktır. Hepsinin talı· 
. min beleli 108 buçuk lira
dır. Teminatı 1() lira 27 

' kuruştur. Şartname ve nü. 
muneleri Komisyonda görü• 
lebilir. isteklilerin belli 
saatte Komisyona gelmeleri. 

• • • 

(64) (4395) 

Harbiye okulu için 2100 
adet Fildikos fanila müte
ahhit nam ve hesabına 6/ 
Ağustos/936 Perşembe gü• 
nü saat 14,30 da Tophanede 
Satınalma komisyonunda pa• 
zarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1155 liradır. Son 

:enıinatı 173 lira 25 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komis· 

yon da görüle bilir. İsteklile
rin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (65) (4396) 

183300 kilo sığır eci kapalı zarfla 17 • Ağustos - 936 
saat 16 da eksiltmesi yapılacaktır. Kapalı zarflar aynı gün (Yatı, Gündüz) 
s1at 15 de makbuz karşılığı İzmitte Tümen Ko. na veri• 
lecektir. Tutarı 32994 liradır. İlk teminatı 2474 lira 55 20 ağustostan itibaren kayıt muamelesine başlana• 
kuruştur. Şartnamesi her gün Ko. da görülebilir. İstekli• caktır, Yıllık yatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. 
lerin kanuni vesaiklerile belli günde Ko. na gelmeler. 

(129) (4300) Memur, kardeş çocuklara ayrıca tenzil:it yapılır. Bu 
yıl fen kısmı da açılacaktır. Lisenin resmi liselere mu• 

*ıtı* 
Erzincan Garnizonunda bulunan kıt'at ihtiyacı olan a1eleti Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir- Beher 

22200 kilo Sadeyağ kapalızarfla eksiltm~ye konmuştur. sınıfa 40 talebeden fazla alınl(ll}'acağından gerek eski 
1\1 ulıammen bedeli 15540 liradır. İlk teminatı 1165 lira talebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktinde 

6 - Ziraat Fakült~sine girecek talebe Ankarada Or· 
man Çifliğinde on ay staj görmeğc mecburdurlar. Bu 

1 staj müddetince talebeye otuz lira aylık verilir. Yatacak 
yer çiflikte p~raslz sağlanır. (stajiyer talebenin yemesi 
ve içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde kenJilerine 

, bu otuz lira verilmez-) 

50 kuruştur. Şartnamesini görmek isteyenler her gün 1 lise direktörlüğüne müracaatları. (55} 

Tümen Satınulıua komisyonunda göre bilirler. Kapalı ı••••••••••••••••••••••••• 1 
zarfla ihalesi 27 Ağustos 936 Perşembe günü saat 9 da Bandırma Malmüdürlüg" ünden: 
Tümen Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartna· 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma de\'• 
resi içinde sonradan meydana gelen mücbir haller dış•n· 
da olmak üzere, kendiliğinden stajını veya okumasını 
bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılanlardan Hükiı· 

metç~ yapılan masrafları ödeyecekleri hakkında verilecek 
nüıuuneye göre Noterlikten lastikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek isteyenler .ı>ukarıda yazılı 

rapordan başka nufus kağıdını, a51ı kağıdını, polis veya 
Uraylardan alac;,kları Uzgidim kağıdını, orta mektep 
ve liselerde görmüş oldukları sücl dersler hakkındaki 

menin dördüncü maddesi mucibince istekliler teklif mek• l\lanyas gölü civarındaki tuzlama binası dahil olmak 
tuplarını 2490 sayılı kanuna tevfikan tanzim ederek ihale üzere l\Ianyas gölünün 30 bin lira bedeli mulıammenli 1 

saatinden bir saat evveline kadar Tümen Satınalma Komis· saydiye resmi ve avlamak hakkı 1 haziran 936 tarihin· 

( ) den itibaren üç sene müddetle açık artırma suretile mfı• 
yonuna vere_c_e_klerdir. (140} _4_3_6_'5 _ zayedeye konulmuştur. 19 a~ustos 936 çarşamba günü 

Kayseri Tayyare Fabri
kası direktörlüğünden: 

1 - Bu sene fabrikamıza bir baş muhasebeci, iki 
muavın muhasebeci, bir lıaş ressam bir rehsam ve iki 
tercüman imtihanla alınacaktır. · 

2 - Baş muhasebeciye 300 muhasebecilere 200 baş 
ressama 200 ressama 98 tercüman !ara 126 lira ücret 
verilecektir. 

3 - l\Iuhasebeciler yüksek Ticaret veya muadili mek· 
tepten mezun en az iki sene her hangi bir fabrikada mal· 
zeme muhasebeciliği yapmış, malzeme cins ve eb'adına 
ıstılahatı fenniye, malzeme usulü muhasebesine ve fiyat
landırmasına ve bu işleri alakadar eden kanun ve talimat
lara vakıf olması lazımdır. (Lisan bilenler tercih edilir.) 

4 - Baş ressam •e ressam en az lise tahsili görm~, 
Fransızca, İngilizce, Almanca lisanlarından birine vakıf 
ve resmi sınainin bütün inceliklerini bilir, ıstılahatı fen· 
niyeden anlar bulunması şattır. {Yüksek tahsil görenlerle 
birden fazla lisan bilenler tercih edilecektir} 

5 - Tercümanlar: Almanca, Fransızca, İngilizce li
sanlarından birini temamen okur ve yazar ve anlar olması, 
ıstılahatı fenniye ve malzeme cins ve eb'adına vakıf ve 
en az lise tahsili görmüş olması Jfızımdır. {Yüksek tahsil 
görenlerle birden fazla lisan bilenler tercih edilir) 

6 - İmtihanlar Kayseri tayyare fabrikasında müte
,. şekki! bir heyet tarafından 1 Eyliıl 936 hrihinde yapı• 
lacaktır. 

7 - İmtihanlara gireceklerden ışagıdaki şerait aranı• 
lacaktır. 

A - Türk olmak ecnebi bir kadınla evli bulunmamak 
B - Askerlik mükellefiyetini ifa. etmiş ve 45 yaşından 

yukarı olmamak 
C - Hukuku medeniyeden mahrumiyet cezasile mah· 

kum veya devlet için muzur teşkilatlara mensup olmamak 
D - Eyi ahlak eshabından olmak ve haysiyet ve 

namusu muhil fiillerle ve alelitlak ağır hapis veya o de
rece cezayi müstelzem bir fiille mahkiım olmamak. 

E - Sarihasts.Iıklara müptela olmamak ve vazifesini 
muntazaman ifaya mani akli, bedeni arıza ve hastalıklarla 

maliıl bulunmamak 
F - Kadro icabı veya ihtiyacın zevalile hizmetine 

nihayet verilmesi halinde hiç bir hak talebinde bnlunma• 
yacağına dair noterden :;:::ıusaddak taahhüt senedi vermek. 

8 - İsteklilerin 20 • Ağustos • 936 tarihine kadar 
istida ile fabrika direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (4344) 

1 itan bul Vakıflar Direktörıuou IUlınları -Muhammen 
1 

Cinsi Miktarı bedeli ilk teminat ihale günü 

Sade yağı 3500 kilo 80 kuruş 210 lira 718,'1936 
Cuma saat 

Zeyt!n yağı 1000 > 58 > 43,5 > > 15 de 
Soğan 4000 > 3 > 9 > > 

Guraba hastahanesine lüzumu olan yukarıda cins l'e 

miktarı yazılı üç kalem erzaka istekli çıkmadığından ek· 

siltmeleri on gün uzatılmıştır. İhalesi yukarıda yazılı 

gün ve saatte Komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri her 

gün Levazım kaleminde görülebilir. . (170) 

saat 15 de ihalesi yapılacaktır. Muvakkat teminatı bedeli 
muhamminin yüzde yedi buçuğudur. Talip olanların 
Bandırma Maliyesinde müteşekkil komisyona mfıraclat 
etmeleri ilan olunur. (4352) 
-------~-

İstanbul Beşinci icra 
Menıurluğundan 

Recebin Enıniyet Sandığına birinci der~ce'1e ipotekli 
olup tamamına (1119) lira kıymet takdir edilen Bnğaz· 
içinde Beylerbeyinde Burhaniye mahallesinde bayır 

sokağında 2 mükerrer eski 28· 1 yeni numaralı Halil 
veresesi bahçesi, Alaettin bahçesi ve Ali arsası bayır so. 
kağı ile · madut ve paraya çevrilmesine karar verilen 
bahçeli evin evsafı aşağıda yazılmıştır. 

Zemin kat k:iğir olup diğer katları ahşaptır. Zemin 
katında Kırmızı çini bir taşlık ve iki oda gusu!hane 
ve merdiven altı kömürlüktür. Birinci kat: Bir sofa üze
rinde dört oda alaturka iki hel:i ayrıca musakka! bina 
iltisalinde zemini kısmen kırmızı çini '!'e kısmen çimen• 
to alaturka oca!: ve kazanlı matbah vardır. Bu katın bir 
odasının altı bodrum kömürlüktür. 
Çatı katı: Bir sofa üzerinde iki oda dört tane basık çatı 

altı ve üç tarafında zeminleri çinko etrafları ağaç korku-
1 uklu balkon vardır. Zemin kat pencereleri demir par
maklık birinci kat pancorludur. Bahçesinde bir kuyu ile 
incir, ayva gibi iki üç ağacı mevcuttur. Umum mesahası 
839 metre murabbaıdır. Bundan 82 metre murabbaı ha. 
neyi ve 18 metre murabbaı k:iğır matbah ve mütebakisi 
de bahçedir. Yukarda evsafı yazılı bahçeli evin temamı 
açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmıya iştirak edecek müşteri· 
!erin kıymeti muhammenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olma• 
]arı icap eder. 

Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları 
borçluya aittir, Arttırma şartnamesi 1-9. 936 tarihine 
müsadif Salı günü Dairede mahalli mahsusuna talik 
edilecektir. Birinci arttırması 22•9-936 tarihine müsadif 
Salı günü dairemizde 11aat 14 ten 16 ya kadar icra edile
cek birinci arttırmada bedel kıymeti muhammenenin 
% 75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi taktirde 
son arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün daha temdit ec1.ilerek 7· 10-936 tarihine müsadif 
Çarşanba günü saat 14 ten 16 ya kadar Daireda yapı• 
lacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicil!erile~sabit 
olmıyan ipotekli alacaklarla diğer allikadaranin ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu huklarını ve hususile faiz ve masa• 
rife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirme
leri l:i.zımdır, Aksi takdirde hakları tapu sieillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Müterakim vergi ten viriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli mftzayededen 
tenzil olunur. ve 20 senelik vakıf icaresi taviz de müşte. 
riye aittir. Daha fazla malO.mat almak istiyenlerin 6~!~ 
numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve 
takdiri kıymet raporunu ıı;örüp anlayacakları ilan olunur. 

<4419) 

ebliyetnameleri iliştirilerek el yazılarile yazacakları pullu 
bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile b:rJikte doğruca 
Ankarada Yüksek Enstitü Rektörlüğüne baş vururlar. 
Talipler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıt olunmak 
istediklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeleri 
hakkındd bir muamele yapılamaz. _ 

9 - Pıılsnz Yeya usulü dairesinde pullanmamtş 

olan ve 8 inci madle de yazılı k;iğıtların il'şik olmadığı 

dilekçeler gelmemiş sayılır ve bunlar hakkında hiç bir 
muamele yapılmaz. 

10 - Vaktinde tam kağıtlarile baş vuranlar arasından 
pek iyi veya iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edi• 
!ecck talebe diploma derecesine ve baş vurma tarihlerine 
göre seçilirler. Kadro dolmadığı taktirde orta dereceliler de 
baş vurma sırasına göre alınabilirler. 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı aıtustosun birinci günün• 

den eyliılün otuzuncu günü akşamına kadardır. Bundan 
sonraki başvurmalar kabul edilmez. (15) 

Erzurum 
' 

Valiliğinden: 
1 - Trabzon, Ağrı Transit yolunu Erzurum vild· 

yeti dahilindeki İlçe Askale ve Askale kap kısmıla· 
rından İlice Askale kısmının X 17 X 830 dan 52 X 580 
35 ve Askale kap kısmının 58 X 380 den 82 X 762 ci 
kilometreye kadar şose in~aatı ve bu yolun 35 ci kilo• 
metresindeki iki metre açıklığında bir l\Ienfez ve 52 X 
588 ci kilometresindeki 2 X 6 - 8 açıklığındaki Askale 
köprüsü ve 22 X 896 cı kilometresinde iki metre 
açıklığında bir menfez ile 26 X 169 kilonıetres!ndeki 
Menfezin Ricat dı varları inş1atı eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Bu işlerin bedeli muhammeni yüz yirmi bin üçyüz 
doksan bir lira sekiz kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrakı fenniye şun
J ardır: 

A - Eksiltme şartnamesi (B) mukavelename (C} ba. 
yındırlık işleri genel şartnamesi ( E) hususi ve fenni 
şartname (F) keşif hü!asa ve silsilei fyiat cetvelleri istek· 
liler bu evrakı fenniyeyi 6 lira bedel mukabilinde Erzu
rum nafıa müdürli'ığünden alabilirler. 

İstanbul ve Ankara nafıa müdürlüklerine gönderile· 
cek plan nushalartndan okuyabilirler. 

3 - Eksiltme 36-8-936 Çarşamba ğünü saat 16 da 
Erzurum vilayeti nafıa dairesinede yanplacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli!e alacaktır· 
5 - Eksilmeye girebilmek için 7270 liralık muvak· 

kat teminat verilmesi bundan başka ticaret odası vesikası 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar Erzurum vilaye• 
tinde nafı:ı komisyonuna getirilerek eksiltme komsiyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mum 
ile iyice kapatılmış bulunması Hlzımdır. Posta ile olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Resmi 
gazetenin 3297 sayılı nushasında çıkan talimatnameye 
tevfikan nafıa vekaletinden istihsal edilmiş yol müteahhit 
ehliyet v~ikasını haiz olması Iazımdır. (175) 
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8 -AÇIK SÖZ-

Sultan::1 hmet Erkek San'at okulu 
Satın alma komisyonundan: 

Yiyeceğin nevt mikdar T. bedeli 
K. s· 

tutarı 
1 

~ 
na ti 

-
ilk T. 
'-· K. --

Şekli 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mUtehaasısı 

Pazardan başka günlerde (2 
den 6) ya İstanbul Divanyolu 

(104) yeni numaralı hususi ka• 
Pirinç 
Nuhut 

11000 K. 24, 51' binesinde hastalara bakar. 

1000 • 11 Salı cumartesi sabah (9/121•2 
Kuru fasulye Rize. Ça. 2000 • 15 saatleri hakiki fukaraya malı· 

• barbunye 800 • 12 3503 l 1 262, 73 Açık sustur. Herkesin haline göre 
• Bezelye 400 • 11 • muamele olunur. 

Y. Mercimek 600 • 13 
Yazlık telefon Kandilli 38 Çiçek kuru bamya 200 • 90 

_,;~~=.;,,,;;..,,;;,;;;~-~---::;.:,.;,~=--~~-::5-::0---·-----------·------ Beylerbeyi 48 Salça 500 .- 16, 

Tuz 1500 • 4, 55 Devredilecek ihtira beratı 
Kuru sogan • 4500 • 4, 50 1313, 25 11,3\1 98,50 açık "Kanetları serbest suretle dönen 
Yumurta 40000 • 1, 50 tayyarelerde islahat,, ve "Devvar 
Patate~ 6000 • 6 satıhlı tayyarelerde ve tayyarelere 
Sabun 1700 > 36 aid islahat,, hakkındaki 19 Son 

1500 • 31 Teşrin 1932 tarih ve 1517 numaralı 
Zeytin ve 1 Ağustos 1934 tarih ve 1860 

_z~e..:y_t_in~v_a~R~----~12~0~0--·--~6~0-~~--~~17~9~7~~--~11~·~4~5~--1~3~4~·~78~ __ a_ç_ık __ 
1 
numar~ı ihtira beratının ihtiva e~ 

Kesmeşeker 5500 • 29, 25 1608,75 13,30 120,S6 > tikleri hukuk bu kere başkasına 
600 

• 50 ____ ...;,_______ devir ve yahut icara verilmesi teklif 
Kaşarpeyniri 

1500 
• 

765 57
,
38 

• edilmekte olduğundan bu hususta 
__ B_P..:y_a_"_P;..e..:y_n_i_r _________ 3_1 ____________ ı_3_._41!,_________ fazla malumat edinmek isteyenlerin 

Üryani erik 500 • 49 Gala tada, Aslan han 5 inci kat 1-4 
Kuru üzüm sandık 900 • 18, 50 477,50 14 35,82 • numaralara müracaat etmeleri ilan 

olunur. • incir • 400 • 16, 50 

-------------------------------------·------------------------------Süt 4000 • 10, 50 İstanbul Dördüncü İcra Me-
Ki\se yoğurdu 350 A. 5, 50 754,25 14,30 56,58 " murluf:undan: Yeminli üç ehli 
Yoğurt 2100 • 15 vukuf tarafından tamamına 4695 

5 Ajustb• 

Şampanya gibi lezzetli ve nefis 

Şekerli limonlu 

HASAN Gazoz özo· 
__ E_r..:k:..e_k_d_a_ğ_l_ıç-et_i __ 1_3_0_00 __ " ___ 4_2 _______ 5_4-60 ____ 15-,"'.:'3~0·---4-0-9,-5-0--kapl-lı- lira kıymet takdir edilen Gala• 
_ _,;, ___ ~.;_ _____ __;;;..._ ________________________ ..;.. __ , tada Sultan Bayazit mahallesinin 

Ekmek birinci 46000 " 11, 25 5175 16 388,13 kapalı kayden arab oğlu ve mahallen 
._ _________________________________________ _ 

Pırasa 3500 " 3 kara oğlan sokağında eski 9, 9 
Lahna . 1000 ., 4 mükerrer yeni 9, 11 numaralı 

!Jarnya 40() " 15 sağı Naim hanesi solu İstepan 

Meyvalardan ve meyvaların ö.ünden yapılmıştır. Bir çorba kırşıj!'ından bir bar· 

dak ıuya, a-ayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan gazozlu şampanya gibi 

'limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa mldevidir. Mideyi bo· 

un şerbet ve dondurma yerine HASAN Gazoz özile yapılmış buzlıl 

Limonatalar içiniz. 

Ispanak 4000 " 5 hanesi arkası aya yani kilisesi 
Bakla 800 ,, 3, 50 oteli cephesi tar"ki aın ile malı· 
Yeşil s~lat'ı 10000 A. 95 dut olup altında 9 numaralı 
A. Fasulye 1700 K. 14, 13 mazayı havi esası kar gir ve bi· 
Bezelya (nrakı.1 700 • 6, 50 rinci kattan S)nra mrrdiven ve 
Kö'< kereviz 1600 • 4 döşemeleri ah~ap 11 numaralı 
H~vuç 800 • 6 1892,71 16,30 141,99 açık bir bap otel olup bodrum ve 

Dünyanın her tarafında şampanya yerin~ kullanılan bu güzel tertil:>i• 

yerini tutacak hiç birfey yoktur. Harareti t.,,skin eder. Şişe 30, büyük 

50 kuruştur. 

HASAN deposu: ANKARA, ISTANBUL, BEYOGLU 

Sıkız kabak 1800 > 5 taraça katı ile ceman beş kattan 
PJthcan 13000 A. 2, 5( ibaret zemini malta döşeli ve 
Dolmabiıber 500 K. 10 demir kepenkli ve bodrum ve r Taksimde p ANQR MA bahçesinde -

\ .~ AGUSTOS PERŞEfJ!~E.., G~0NÜ •• 

L5 Hl!,g~n ~h~e! mür?ca~. <:el~1~5Ü ..1 Limon 4000 A. 4, 50 demir iskarayı havi köıuiırcü 
Yemeklik clonıates 800 K. 5 diıkkanı: Birinci kat zem:ni 
Karnabahar 500 A. 11 renkli çini ufak bir antre ve 
Seıııizotıı 200 K. 4 malta merdivenle çıkılıp zemini 
Kır; barbunya 8(•0 • 18 renkli bir sofa üzerinde üç oda 
Enginar 500 A. 7 , bir beladır. İkinci kat: birinci• 
Hiyar ' 500 • 2 • nin aynidir. Üçüncü kat birin• 

. Dolmalık d~ıuates 500 K. 6 • cının aynidir. Üst kat zemini 

80 4800 16,4.-;. •.~ı,·o renkli çini döşemeli ve kargir • Sadeyalt 6000 • v " - açıi< -;...:.::.::;;:.:..:,.:.::, ______ ..;;,,;..;;,,; ___ ..;.. _______ ...-..;... _____________ .....;__ duvar korkuluklu ve bir kısmı 

Okulun mayıs 937 sonuna kadar yukarda yazılan 48 kaleuı yiyece~i 19-8-900 çarşamba günü 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Fındıklıda yüksek mektepler muhasebciliği binasında yapılacaktır· Eksiltmeye girecekler 

2490 No. lu kanunun emrettiği şartları haiz olmaları ve gereken belgeleri taşımaları ve Ticaret oda· 
sının 936 yılı kô.ğıdını, Ticarethane namına gelecekler Noterlikten tasdikli vekaletname getirmeleri 
ve teminatlarını vaktinde yatırmaları. 

Kapalı eksiltmede istekliler sözü geçen kanuna uygun belgeleri, teminat makbuz, bank ve t•klif 
mektuplarını kapalı ve mühürlü zarf içinde usulü daires"nie belli saatten bir sıat evvel Komisyon 

Reisine makbuz mukabilinde vermeleri şartname almak veya görmek isteyenler okula, eksiltmeye 
girecekler gün ve saatinde yiıksek mektepler mah1sebecilif(indeki komisyonuna baş vurmaları ilan 
olunur. 

Hayvan Sağlığı küçük sıhhiye memurları ve Nalbant 
mektebi satınalma komisyonundan 

Nev'i 

Ekmek (Birinci) 
Koyun eti (dalıç) 
Kuzu eti 
Sığır eti 
Sade yağı (1 inci Urfa) 
Zeytinyağı 

Sabun 
Kuru fasulye (çalı) 

• ,, {Barbunya) 
Nohut 
Yeşil mercimek 
Pirinç (Bursa) 
Bulgur 
Patates 
Soğan 

To?: şeker 
Un 
Zeytin 
Beyaz peynir 
Yvmurta 
Limon 
Makarna ve şehriyeler 

Azı 

8000 
1500 

400 
200 
700 
300 
300 
600 
250 
350 
150 
800 
200 
700 
~00 

700 
600 
300 
300 

7500 
1200 

750 

Miktarı 

Çof:u 

10000 kilo 
1700 • 

500 • 
300 • 
800 • 
350 Litre 
350 Kilo 
700 • 
300 • 
400 • 
200 • 
900 • 
:-ıoo • 
800 • 

1000 • 
800 • 
650 • 
350 • 
400 • 

8000 Adet 
1500 • 

850 Kilo 

Tahmin 
K. 

11 
43 
43 
30 
82 
57 
35 
15 
11 
11 
13 
24 
11 
5 
5 

26 
17 
24 
32 

1 
4 

23 

bedeli 
s. 

75 
00 
00 
00 
25 
00 
00 
00 
50 
00 
25 
00 
75 
75 
00 
00 
00 
25 
25 
60 
00 
25 

İlk teminat 
Lira K. 

88 12 
54 82 
16 12 
6 75 

49 35 
14 96 
9 19 
7 87 
2 59 
3 30 
1 99 

16 20 
2 64 
3 45 
3 75 

15 60 
8 29 
6 37 
9 67 
9 60 
4 68 

14 82 

Selimi yede Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye Memurlar ve Nal bant Mektebinin 937. J\Iayıs 
(936 mali yılı) sonuna kadar yukarda miktar ve cinsleri yazılı yiyecekleri şartnamelerinde yazılı 
evsaf ve şerait altında Açık Eksiltmeye konmuştur. Eksıltme 21/8/936 Cuma günü saat 13,5 da 
Fındıklıda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğindeki satın alma komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye 
gireceklerin belli saatten evvel teminatlarını vezneye yatırmaları ve 2490 sayılı kanunda yazılı bel• 
gelerle ticaret odasının 036 yılı vesalkinı yanlarında bulundurmaları şarttır. Bu alımlara ait şart• 
nameler her gün çalışma saatleri içinde Selimıyede mektebde görülebilir, , 

. 

harah matbah olup ocak yeri 
kırık çinilerdir. Ay Jınltk yeri· 
nin üstü camekanla kapalıdır. 

Elektrik ve terkos tesisatı var
aır. Heyeti umumiyesi 85 metre 
murabbaı olup bundan 76 met· 
re murabbaı bina mütebakisi 
aydınlık yeridir. Mezkür otelin 
nısıf h"ssesi dairemizce açık art· 
tırmaya çıkarılmış olup şartna• 
ın.si 1/9/936 gününden itiba 
ren herkesin görmesine açık 

bulundurularak 16/9 936 tari
hine tesadüf eden Çarşımba gü 
nü saat onclörtten 16 ya kadar 
dairemizde satılacaktır. Artırma 

ya girecek 'ıo 75 pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat 
mektnbunu yatırmak lazımdır 

.'\rtırmada gayrimenkule biçilen 
kıymetin % yetm:ş beşini bnl 
mak şart olup aksi halde en 
son artıranın taahhiıdü yerinde 
kalmak üzere artırma 15 gün 
daha uzatılarak 1· 10-936 tarihine 
rastlıyan Perşembe günü ayni 
yer ve ayni saatta satılacak ve 
bu saferde degerin % 75 ini 
bulmazsa satış 2280 numaralı 
kanun hükümlerine ~göre geri 
bırakılacaktır. 

2004 Numaralı kanunun 126 
ıncı maddesi mucibince ipotek 
s1hibi alacaklılarla diğer alaka 
darların ve irtifak hakkı sahib. 
!erinin ayni gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair bulunan id ii 
alarını müsbit evrakile birlikte 
ve 20 gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazım olnp aksi 
halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmadıkça sltış bedelinin 
paylaştırılmasından hariç kalır 
!ar alakadarların iş bu kanunun 
maddesine uyğun surette hare
ket etmeleri ve daha fazla ma 
itimat almak istiyenlerin 34/5583 
drısya numarasile dairemize mü 

. racaatları ilan olunur. (24807 

ONUN NE 
o 

. E.MSALSIZ D IOLDUGU~U • 

GÖRECEKSiNiZ 

Hava. Yolları Devlet 
• • 
işletme idaresinden 

1 - Ankarada: 
Aankarada • Bankalar caddısinde P. T.1'. Genel direktörlüğü 

binası alt katında tayyare yolcu biletleri satış g:şemiz 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 otobıisiimüt 

8-8-936 dan itibaren; Bilet gişemizin bulıındıığıı P.T. T. Genel 
Direktörlük binası önünden kalkarak Ulus Meydanı Ankara palas 
yolu ile lıergün saat 9,30 da hareket edecekti-

2 - 1stanbulda: 
İstanbu 1 da. Karaköydeki P. T.T. Şubesi binasında tayyare yolc~ 

biletleri sat ş gişemiz açılmış ve bilet satmaya başlamıştır. 

A - Yolcu biletlerimizi satan İstanbul Vagonli idaresi bilet• 
!erimizi 7·8 936 akşamına kadar eatacak ve 8·8-936 dan itibarell 
satmıyacaktır. 

B - Yvlcularımızı Yeşilkövdeki Tayyare meydanına getiTece~ 
Otobüsiıw iız 8·8· D36 dan iti haren K 1raköydeki P. T. T. Şu besi 
önünjen hergün tam sıat 14 de kalkacık ve hiçbir yere uğrama• 
dan Yeşilköye hareket edece.ktir. 

C - 7·8·936 Dahil kadar otobüsümüz şim:liki gibi Taksilll 
meydanından kalkacaktır. 

3 - Yolcularımızı nakleden otobüslerimizde "Hava yo11ar1• 
y~zısı vardır. Sayın lı;ılka ilin oı"unur. "4410,, 

.. Sahibi ve Umum! neşriyab idare eden yazı işleri müdürii 

Etem izzet Benice 
Basıldığı yer: Matbaai Ebüıziya • 


