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lspanYada ihtilal çok şiddetlendi! 
!================================================ 

Sporu 
Devlet leştir -
llıeli Fakat ... 

· Faşistler veliahtı kovdular 
('"'"''''""""""""'""'"""""''""'""""''i 

1 Futbolda : 
Yazan: 

Madrid muhasara edildi, şehir 1 ı Güreşte 1~ 
~ 1 ~ M. samı Karayel 

Ben, " Açık Sözde sporcu-
sukut etmek ü2:ere ••• ı nası ı 

' !arımız Berlin beynelmilel ya
tışlarına gitmeden evvel, hiç 
nikbinliğe kapılmadan, tam 
bir meslek görüşile onuncu 
bite olamıyacağımızı ve ça· 
lır çatır yenileceğimizi yaz
ını;tım. Hatta, bu yazılarıma 
birçok aklı b3şında ve mevki 
8ıtbibi olan dostlarım da kız
ııuştar ve beni menfi ruhluluk· 
la İttiham etmişlerdi. 

İspanyada erzak sıkıntısı başgösterdi, İhtilalcile
rin kumandanı ge. F ranko galip geleceğim diyor 

1 yenildik? 1 
l_ Berlin olimpiyatlarına 1 

ıriden ıporcularımız ara. • 
11nda futbolcularımız aza• 
metli bir mağ!Ubiyete uğ• 
radılar. Güre9çilerlmiz cılız 
bir zafer kazanmakla be. 

Ben, sarsılmadım, ümide 
lalie bel bağladım acı da 
olsa hakikatleri birkaç maka
leınte okuyucularıma bildir
dim. 
Şuracıkta; Açık Söz gaze

tesi sahibi Ethem izzete aleni 
teŞekkürlerimi sunarım... Bu 
arkadaş, benim çok acı ve 
Vaktinden evvel yazdığım menfi 
tuhlu ve tenkidkAr ve tahlilkAr 
olan fikirlerimi çekinmeden, 
sarsılmadan neşretti. Bu, Ethem 
lzıetin, benim meslek görü-
4İİme bilgime sarsılmaz bir 

, iman taşıdığını gösteriyordu. 
Diğer gazetelerin; futbolda 
&eri oynarsak şöyle olacak, 
lliireşte böyle yapacağız diye lhtılllcllcrc kartı kunet ıevkedlllyor 
Vaki neşriyatlarına, biz aksine !========================= 
İddia ederek yazılarımızı Malagada 24 saat 
Yazdık ... 

Çok geçmeden maalesef de-

:~;ı~~~c:;:r~~ire;,ı:~:1·.~~r~: Malagalılar diri diri fes-
d.uydum zannetmeyiniz ... Bila. 
kis kalbim titredi. Gözl rim 
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1
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)'aşardı. Çünkıı; Türk varlıjtını ıya a ar • 
Yanlış güreş ve idarelerle tek
rar bir hezimete ve paniğe 

uğralmış olduk. 
Gerek futbolcularımızda, ge

rek güreşçilerimizde katiyen 
kabahat yoktur. Kabakat biz
dedir. 

Asilerin boşalttığı ve 30 kilometre
ye çekildikleri bir şehirde hayat 

Ben, şu kanaatteyimdir ki; 
1'ürk güreşçisi katiyen beynel
milel sahada birinci ge
lir ... benim bu kanaatim laye
tegayyerdir. 

Çünkü; Türk ezelden pehli
'IJandır. Onun t"şrihi bünge
•inde pehliuanlık asildir. Yal
~ız bunu devşirmek ve geliş
tirmek yolunu bilmelidir .. Hiç 
karışmasınlar, hana bırak· 

Tanca uyuyor. Beynelmilel 
mıntakadaki l ~panyol cumhu
riyeti kolonisinin ileri gelenle
rinden bir zat ile bir Fransız 
gazetecisini hamil olan küçük 
bir şalopenin Malagaya gitmek 
üzere, o sırada sahilden uıak· 
laştığına ve böyle tehlikeli 
maceraya atıldığına kim ihti· 
mal verebilir? 

Şalopede yiyecek yok. Fa
kat matbualar ve hükumetin 
sipariş ettiği beyannameler 
var. 

•ınlar. Anadulunun yay/alarmı Meraklı değil mi? 
ıöyle bir doloşıp devşirecetimi Beyannamelerde şu satırlar 

-----·------
ı· 

' 

/ispanyanın dahilt işlerine 
karışılmaması hakkındaki 
Fransız teklifine Sovyetler ve 
ita/yanlar dün cevaplarını ver• 
diler. Bu cevuplar müspet 
olmakla beraber, bazı kayıtla
rı da ihtiva etmektedir. Bu 
kayıtlar, başka devletlerin de 
ispanyanın dahili işlerine ka
rışmaması lazım geldiği şık

/inde hulasa edilebilir. 
Dahili muharebe vaziyetine 

gelince: her iki taraf arasın• 
da da yer yer çarpışmalar şid
detini artırmıştır. Bir habere 
göre de, ihtilalciler Fastan 
ispanya toprağına beş hin as• 
ker geçirmiye muvaffak ol
muştur. Bütü hu kanif ü·zeh
zübe rağmen kat'i günlerin 
gitlikç yaklaştı~ına hükmet
mek lazım geliyor./ 

Asiler ispanyaya beş bin 
asker gecirmişler 

Liz\>on 6 (A.A.) - Radyo 
club. Fas'tan helen 3 bin asinin 
dün beraberlerinde silah ve 
mühimmat olduğu halde Alge
siras'.d": karaya çıkmış olduğu
nu bildırmektedir. 

Tanca, 6 (A. A.) - Havas 
ajansı muhabirinin itihbarına 
· · bin ~den .:. ep kinci 
bir kafile ispanyaya gitmek 
üzere bu gece Cebelüttarıktan 
geçmiştir. 

General Mola bir muharebeyi 
kazandı 

Seville, 6 (A.A.) - Asilerin 
umum! karara-ahından alınmış 

Devamı 2 nci sahifede 

Montrö'de 
yaptığım 
Mülakatlardan : 2 --

Bulgar batmurahaslle 
karşı kertıya 

Bir hatıra: Sanki yenilmek için Bcr/ine gönderdiğimiz Milli 
futbol takımımızın seçilmesi için yapılan ilk müsabakada 

bir görünüş : Müıahakaya başlanırken .. 

raber, eğer vaktile tam 
manasıyle metodik çalışıl

mış olsaydı bütün olimpi· 
yat şampiyonları araaında 
rol sahibi olurduk. 

f Yazrn 7 inci ~ 
sayfamızda J ~ 
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Yunanistan da dikta.törlük ve ihtilal 

Bir Yunan filosu derhal 
Selaniğe hareket etti· 

Başvekil general Metaksas beyannamesinde: Grevin 
rejimi devirmek maksadını 

güden bir ihtilal beşlangıcı olduğunu söylüyor 
/Yunanistan/o dün telefon 

muhaberesi başlamıştır. Tel
graf muha/.eratı da sansurdan 
geçtiği için alınan haberlerden 
grenin tafsilatı iyice öğreni• 
/ememistir. Fakat umumı bir 
fikir edinmek k<ıhil olmakla· 
dir.J 

Filo selAniğe gitti 
Atina, 6 ( A.A.) - Bir çok 

Yunan harp gemisi, bu sabah 
Selaniğe gelmiş ve orada bir 
çok komünist tevkif edilmiştir. 

Başvekilin beyannamesi 
Atina, (Açık Söz) - Başve· 

kil Metaksas ilk çıkan gazete
lerde halka hitaben bir beyan
name neşretmiştir. Baş Vekile 
bu beyannamesinde hulasaten 
şunları söylemektedir: 

SeJAnlktekl kanh karı,ıklıj'ın önilne geçmeie kotan 
Yunan fıloıundan bir parça 

f!~!!'ııııııııııııııııı1111ııııııııııı1111111111111111111111:11111110111111111ıı1111111111ıııuııı1111 1111 , 1111111111111111111111111111111 .... o1 

GAZETE- ŞEHİR 

HADİSELER 
Ne diyorlar? 

devşireyim, bir sene istediğim var: •Eğer 24 saat zarfında 
tarzda bu yiğitleri yetiştire- asilere karşı ayaklanmazsanız, 
ilim. Bak, bizi öyle üç daki· hükumet tayyareleri sizi bom· 
kada sırtımızı yere getirebilir- bardıman edecektir .• 

i Yazan: 

"lkincikanunda yapılan say
lavlar seçimi memlekete bir 
hükumet verecek ekseriyet te
min edendi. Bundan istifade 
eden komünizm cesaretle başını 
kaldırdı. Veziyetten isıifadeyye 
çalışarak rajimi ehmiyetli bir 
şekilde tehdide başladı, Komü
nistler geçen mayıstaki Selanik 

Ne d . ? 
ıgoruz.u 

ler mi? Eğer bütün bir dün- lspanyol bayrağı rengindeki 
Devamı 2 nci sayfada kağıtlara basılmış küçük ha-
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1 YENi EDEBi TEFRIKAMIZ 1 
1 

1 Sen Benim Babam DeQilsin !. 

Bir kaç 
•• 

ı •• 

ı 
! 

1 

1htil5.lcilere kar•ı alet vaziyetinde 
bir top 

cimde yüzelli bin beyanname! 
yarın veyaöbür gün hükumete 
sadık olan tayyareler bu beyan 
nameleri Sevil, Kadix, Tetuan, 
Söta, Mlila ve diğer şehirlerin 
üzerine atacaklar. 

- Saat altıya dağru Mala
gaya varırız, diyor. 

Tahminden iki saat soura 
şehirdeyiz. Liman, hakiki bir 

Devamı 2 nci ıahi (ede 

Kısaca 
Pazarlık f. 

Bir tanıdık anlattı : 
"iki gömlek alayım dedim. Bir 

dükkana girdim. lklıl için aekiz gun sonra 

ı " 1 Açık Söz,, de 
: ı buçuk lira İ•tediler. Bu parayı tam 

verecektim. Fakat lcör Şeytan ak• 
hma pazarlık yapmay• eetirdl. 
Dükklncıya dedim ki : 

i • •• 
Yazan : SUAT DERVİŞ 

.,J. '' ... 

1 
1 
i 
i il ! Açık Söz ".11!' :;bu ·edebi · tefrikası bu § l •enenin ·-en_,.· g'O~et . ~de.bl •*erf olacaktır. I 
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- Bu bahah, biraz ikram et kl 
alayım. 

O derhal, bir lira keaerek ycdl 
buçuk liraya verebileceğini aöy .. 
İedi. Ben bundan yüz bularak pa .. 
zarlığa h•ı: verdim ve iki gömleği 
tamam dört liraya aldım. Bu mem• 
lekette pazarlak•ız alış verişte &O• 

yulduğumuz muhakkak değil ml?n 
Dostuma cevap verdim : 
- Ben daha ileri gideceflm •• 

ıoyulmak: lalem.iyen alıt verit 
etmez 1 .. 

Hatice Hatip 

Nizamettin Nuif Tepedelenli 

5 inci 
Tahlilleri yapan: hadiselerinden beri kışlalara 

sayfada mütemadiyen be yan nameler 

=============~~(~D~ev~a~m~ı~2~n:c~i~s~a;y~f~a~da~)= 1 B i r re S rn i n 1 Bu sabah 
müstahak oldu bütün ga-

40 gUn, 40 gece c;ıu "resim altı.. zete ter de 

Cim Londos 
• 
lstanbula. 

\ 

Kızılay Kurumunun Kermesın~ 
de Dinarlı ile karşılaşacak !.. 

Cim londas Ruı pehlivanı 

[ Yazı•• burUıı UçUncll uyfada ) 

dünyanın büyük adamı Atatürk 
ün Florya plajında çekilmiş 

birer, ikişer, üçer resmi vardı. 

Büyük halk adamının halk için 
de ne derece halkla bir ve 
Atatürkle Türkün nasıl etle 
tırnak gibi birbirinden ayrıl· 
maz olduğunu göze vuran bu 
resimlerin altında gözlerim bu 
manzara ile bu manzaranın yük
sek ifadesine uyacak kudretli 
birer cümle aradı. 

Dost meslekdaşlarım si-
nirleıımcsinler amma bulama
dım. Oresimler benim elimden 
geçmiş olsalardı şöyle yazardım: 

"Otuz yıldanberi çalışmak, 
diğer kam olmak, yorulmak ve 
muvaffak olmak rekorlarını 

durmadan kırmış ve kırılamaz 
bir zeka rekoru kırmış olan Tür. 
kiye vatandaşı dinleniyor .• 

Floryayı ve bütün dinlenme 
yerlerini dolduranlar arasında 
Atatürk kadar dinlenmeye hak 
kazanmız kim vardır ? ve bu 
böyle iken seçen göz anlamakta 
zorluk çekmiyor ki şef Sandal
da, güneş kumsal, ve denizle 
dejtil, güneşten, kumsaldan ve 

1 

KARA DAVUT 
denizden uzaklarda olan
larla meşguldur. Şu kürek 
çe:Cen adam da hüneşi, kumsalı 
ve dedizi ihmal erlenlere· 

' 
• - Vatandaşlar kıymayıo 

kendinize ..• Denize gelin denize! 
Deyen bir davet var. 

·I General ı Bir rejim mut
Metaksas laka bir mem
leketin coğrafi vaziyeline, ta
bii imkanlarına ve o memle
kette yaşıyan insanların ruh, 
terbiye, bilgi ve göreneklerine 
uygun olmıya mecburdur. Oto
ritenin diktatörlükle teessüs 
edebileceğini söyliyenier yalan 
sÖy lerler. Bir rejim bir milletin 
bünyesine uygun olursa kendi
liğinden ve halka hissettirme
den otoritesini kurmuş olur. 
Ve millet rejimi sevdikçe bu 
otoriteyi temsil edenlere o 
derece inanırki bir an onları 

adeta diktatörle1miş sanırız. 

Metaksasın hareketi, lspan • 
(LGtfen aayfayı çeviriniz] 

r Açık Söz'ün , 

1 
Sürpriz kuponu 1 

Bu kuponu kesip saklayııuı 

No. 110 
l .J 
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Siya.sa . Dünyasından Ha~erlet. 
· o · Te'letc;n Tel raf 

Son Dakika 
l 

Bir hafta, on gündenberi bir 
çok kaynaklardan gelen ha
berler, Habeşlerin ltalyonlara 
karşı tekrar harekete geçtik
lerini bildiriyor. Bu haberlere 
ne fazla ehemmiyet vermeli, 
ne de bunların şümulünü inkar 
etmeli. Bu hareketin, Habeşis
tanı lıalyanın istilasından kur
tarmak gibi bir netice vere
ceğini ümit etmek mübalağaya 
kapılmaktir. 

Habeşistandaki vaziyeti ara
sında bir mukayese yapmak 
kafiidir : 

1 L Ankara- Memleket ve Dünya J 
=~======:======;==! Habeş Harbi Devam Ediyor ı Sayı: 110 Heryerde 5 lcuruı Telefon No: 208L7 - Telgraf adresi: lstanbul Açık Söz Bulgaristanda bir yolcu 

Malagada 24 saat J Yunanistanda treni dereye uçtu 

Geçenlerde Avfupanın bazı 

radyo merkezleri böyle müba
lağalı bir haber verdiler. Adis 
Ababa'nın Habeşler tarafın
dan istirdad edildiğini, general 
Griziani'nin öldüğünü bildirdi
ler. Bu haberin mübalağadan 

ibaret oldu~u anlaşıldı. 
Diğer taraftan Habeşistan

daki vaziyetin de ltalyanlar 
tarafından iddia edildiği gibi, 
süt liman olduğu ve artık Ha
beş teşebbüsünün askeri saf· 
hasının nihayetlendiği doğru 

değildir. Ve bu memlekette 
sağlam yerleşebilmek için uzun 
seneler uğraşmak li'ızımdır. Bu 
gün, ltalya silahları memleketin 
ancak yarısını işgal etmişlerdir. 
Diğer yarısı henüz Habeşlerin 

:!indedir. Gerçi Habeşlerin mun
tazam bir askeri teşkilatı yok
tur. Esosen ltalya taarruzu 
başladığı zaman da muntazam 
te~kilaıı haiz bir Habeş kuv
veti olmadığı şimdi anlaşılmış
tır. Ve askeri mütehassısların 
kanatine göre, Habeşlerin su
çu, muntazam bir askeri kuv
vet olmadıkları halde munta
zam teşkilatlı ordu imiş gibi 
döğiişmeğe teşebbüs etmeleri
dir. 

Ş7mdi yaptıkları gibi çele 
harbi yapsalardı, memleketle
rinin ergeç ltalya tarafından 
işgaline mani olamamakla be
raber herhalde istila ordularını 
daha büyük zorluklar karşı· 

sında bırakabilirlerdi, 

Şimdi de memleketin işgal 
edilmiyen kısmında Habeşlerin 
yaptıkları budur. Bu çete harbi 
memleketi ltalyanın elinden 
kurtaramaz. Fakat !talyayı U· 

zun seneler cenup Afrikasında 
meşgul edebilir. Fransayı uzun 
seneler Fas'la meşgul ettiği 
gibi. Filhakika bugün ltalyan
Jarın karşılaştıkları zorlukları 

anlıyabilmek ıçın Fransanın 
Fastaki vaziyeti ile ltalyanın 

yadahi hadiseleri takibetmiş 

olması bakımından Akdekize 
ahemmivetle mutalea edilmiye 
değer •. Hava, deniz ve sokak 
kuvvetlerinin demokra•iye a
zami muzaheret gösterdikleri 
ispanyada silahsızları, masum
ları ve kadınları kurşunlıyarak 
otorite kurabileceklerini •an· 
mış olanlar donanmayı elde 
edemeyince lberya yarim ada
sında, gemilerini yapmak ve 
fakat zafer yalıcı her türlü 
vasıflardan mahrum, birer ta
rık gibi kalmışlardır. 

Ama ne tanklar ya ... E.skisi 
hüküm etmeğe müstahak bir 
köle idi. Ya bunlar. 

Ve binaenaleyh S. E. Metak
aas yanlış yolda bulunuyorlar. 

'

Türk yumurta-, Dünya-
cıları ve yı ve!. 
ispanya veleye 

veren Habeş-ltalyan harbinin 
pilançosunun şu sefil rakkam· 
!arına bakınız : 

!tal yanların zayiatı: 2000 ölü. 
Hebeşl~rin zayiat. :10,000 ya
ra11, sakat ve ölü. 

ispanya da dahili harp on 
dört gündür devam ediyor. 

Ve bu kısa devrenin bilanço-
su şudur: 

Yaralı: 70,000 
Kuaşuna dizilenler: 1,800 
Bombardıman neticesinde ö. 

!enler : 10,000 
Cephelerde ölenler : 8,000 
Habeş-ltalyan harbı esnasın

da kahvelerde, evlerde, sokak. 
Jarda, mekteplerde herkes bu 
harptan bahsediyorr, halk gaze
telern, ikinci ve hazan üçüncü 
tabilerini kapışıyordu. 

Halbuki bu mühim cihan fa. 
ciası Balıkpazarındaki yumur
tacılaedan başka kimsenin 
umurunda değil Bu vatandaş
ların alak89ında ise hiçbir 
siyasf fevkaladelik yoktur. 
ispanyanın için için kaynanığı-

1 - Evvela Fasın Fransaya 
karşı olan coğrafya vaziyeti ile 
Habeşistanın ltalyaya karşı 
olan coğrafya vaziyeti arasın
da Fransa lehine ve ltalya 
aleyhine fark \'ardır. Fas Fran
saya çok yakındır. Habeşıs

tan ltalyaya uzaktır. Böyle 
uzun bir sÖmürge harbinde 
mesafenin büyük ehemmiyeti 
vardır. 

2 - Fransızlar sömürge har 
binde ltalyanlardan daha tec
rübelidirler. Fransız askerinin 
daha mukavemetli ve daha 
metin olduğu da ma!Umdur. 

3 - Üçüncü bir nokta da 
ltalyaya nazaran Fransanın 
böyle uzun bir sömürge mu· 
harebesi için daha büyük mad
di vasıtayı haiz olmasıdır. Ha
beşistana karşı giriştiği harbin 
ikinci haftasında Musolini, bü
tün ltalyanları, altın yüzükle. 
rini devlete hediye etmeğe da· 
vet etti. Gerçi ltalya zecri ted
birlere rağmen, Habeş harbini 
finanse edebilmiştir. Fakat ltal
yanın bütün varlığı tehlikede 
imiş gibi yapılan müthiş bir 
efor ile. Fransa Fastaki teşel>
büsün mali yükünü hiç bir za
man bu der.ece hissetmemişti. 

4 - Bu üç noktadan mada 
pisikolojik dördüncü bir nokta 
daha vardır: Fransanın, Fas. 
laki teşebbüsünde Fas sultanı 
ile beraber idi. Fran•a, adeta 
Fas sultanının icra memuru 
vaziyetinde bulunuyordu. Sul
tan namına hareket ediyor 
gibi hareket ediyordu. Hal· 
buki Habcşi•tanda Ncgü• kaç· 
makla beraber, ltalyanlarla 
beraber değildi. Tek tük Ras· 
!ardan başka Habeş reisleri 
ltalyanlara biat etmemiş, ya 
harekete geçmişlerdir, yahut 
ta harekete geçmek için fırsat 

kollamaktadırlar. 

Görülüyor ki dört baş al. 
tında hulasa ettiğimiz bu mu
kavesede Fransanın Fastaki 
va~iyeti ltalyanın Habeşistan· 
daki vaziyetinden daha kolay 
idi. Buna rağmen Fransa Fas
ta yerleşmek için yirmi sene 
uğraştı. 

Yakın zaman tarihinin öğret
tiği bu ders karşısında ltalya
nın kaç sene uğraşacağı he· 
saplanabilir. 

Diplomat 

İspanyada 
İhtilal 

1 inci sayfadan devam 

olan malumata göre general 
Mola'nın kuvvetleri, Somossie
ra 'da hükumet kuvvetlerini 
mağlup etmişler ve 300 Milisli 
öldürmüşlerdir. 

Eski veliaht ileri gönderildi 

Burgos, 6 (A.A.) - Havas 
ajansının hususi muhabirinin 
bildirdiğine göre, Fransız hu
dudunu geçerek Burgos'a ge
len ve Guodarrama cephesi 
asileri ile beraber muharbe. 
ye iştirak etmek istiyen sa· 
bık veliaht Don Juant general 
Mola'nın emri üzerine tekrar 
hududa sevgedilmiştir. 

Asi malıafilin tahminine göre 
asilerin muzafferiyeti takdirin
de krallığın yeniden teessüsü 
mümkün olamıyacaktır. Daha 
ziyade general Mola'rin birinci 
planda bir rol oynıyacağı bir 
as~erl diktatörlük kurulması 
mevzuubahistir. 

Madridde giyecek azalıyor 
Madrit, 6 (A. A.) - Yiyecek 

yoksulluğu hissedilmektedir. 
Ahali milisler Büyük Harpte 
oldnğu gibi vesika ile yiyecek 
vesaire tedarik etmektedirler. 

ııııııııu1111111111111111111111111111ıııııuıııu111111111111ııııuuu 

farkında olmamışlar, kimsede 
kendilerini " irşat• etmemiş, 

tutmuşlar, bütün paraiarını 

yumurta yapıp ispanyaya 
yollamışlar. isyan başlayınca 
bütüıı yiyecek içecek mad
deleri gibi Balıkpazarlıların 
yumurtalarını da Is panya 
hükumeti müsadere ediver
miş. Şimdi onlar mücadeleyi 
hükumetin kazanmasına dua ile 
meşguldürler. Zira hükümet 
kazanmazsa General F ranko 
nun bu hesab üzerinden de 
bir kasaö süngeri g~çireceği 

muhakk akt•o:. 

Karadavut 

. Dı•ktato00 r}u00 k Sofya, 6 (Açık Söz) - Dupnitsa ile Petriç arasında işleyen. M 1 11 d • • d • • t j yolcu treni dün akşam Levunovo istasyonından ayrıldıktan t i a aga 1 ar 1 rı 1 rı es•ı 1 inci salı/adan devam sonra Petriç istasyonuna 20 kilometre kala bir facia olmuştur. 
1 

1 
göndermekten geri durmadılar. Lokomotif Levuoovo deresinin üzerinde bulunan 8 metr!' yük- •i 

I • ı ki A · d k-ıt·· ·· s sekliğindeki köprüden dereye ~uvarlanmoş vagonları da sürük- • 
ım o mıyaca ar mış ... :ı~:in~~~~u~dul~r.ur mues. e~ !emiştir. Üç vagonun içinde 30 kadar yolcu vardı. 

' 1 inci; say/eden devam 

r 
harp üssübahrisine donmüş. 
Evvelce de Tuncada bulunan 
lspanyol filosnun bütün gemi
leri orada 1 

Migel dö Servantes, Lilertad, 
Sanşez Barkotzegi, Saya kru· 
vazörleri, torpito muhripleri, 
yarım düzine tahtelbahir, hep
si de bir köşesine lspanyol 
bayrağının renkleri işlenmiş 

olan kırmızı bayrakları çek· 
mişler. 

Komünist filo 
Balıkçı şalopelerinin yanaş

masına mahsus olan iskeleden 
karaya çıktık. ilk konuştuğum 
bahriyeliden şu'!.ları öğrendim: 
lspanyol filosu artık bundan 
sonra komünist filodur ancak 
milli iş konfederasyonu mer
kez komitesinin emrile hareket 
eder. Şehirde dolaşabilmek iç;n 
milli iş konfederasyonu kati
binden vesika almak lazım. 

Bütün şehrin kumanda<ı onda
dır. Madrit hükumeti de Ma
lağaya ve o mıntıkaya ait iş· 
ler ıçin bu zata müracaat eder. 

ilk intibaım şu oldu Şehri sa 
kin. tüfek sesi yok, h'çbir lop 
gürültüsü işidilmiyor. Fakat 
buna mukabil biitün yüzlerde 
o kadar aşikar bir endişe 

var ki ... 
Asiler uzakla deiğl 

işte Vilayet sarayı 1 Burada 
alışılmamış bir kayrıaşma göze 
çarpıyor, Oradan maliımal top
lıyorum. 

- Şehrin işgalinin pek ya· 
kın olduğu söyleniyordu .. 

- görüyorsunuz ki öyle bir 
şey yok. 

Ceketinin yakasında komü
nist partisinin ve iş konfede
rasyonunun roıetini taşıyan bu 
adam, sivil elbiseler üzerinde 
askeri techizat taşıyar. 

- - Asiler nerede ? 
- Buradan takriben otuz ki 

lometre uzakta, Ruda yolu üze 
rinde ... 

- Ruda'yı işgal etmişlermi? 

- Evet, isyanın ilk günle-
rindenberi. 

- Çok zahmet çektiler ? 
- Pazar, Pazartesi ve salı 

günleri pek müthiş geçti, Ma
laga görölmemiş bir kıtale 
zahne oldu. Şehirde, adedi 
mühim bir yekuna varan Fi
şistler, tasavvur edeceğiniz 
vechile, asilerle elbirlôği yap
tılar. Fakat tenkil de az müt
hiş olmadı. Bunlardan on, yir
mi tanesini öldürdük. Alelac!e 
ruc'at ettile. Ve şehir cıvarın

daki çiftliklerinde müdafeasız 
bulunan bütün köylüleri öl
dürerek, güya intikam aldııar 

Birçok yerlerde de yangınlar 

çıkardılar. Bu insanlar için biz· 
de kamusumuzda " bağışlama .. 
" umumi af.. gibi kelimelerin 
mevcut olduğunu unutacağız. 

4j0 ölü 
Aynı zat bana şehirde dolaş

mak için vesikamı getirdi. 
Ancak şehir hudutlarından 

dışarıya çıkamıyacağım gibi, 
saat on birde de Şalopeye 
dönmüş bulunacağım. 

Hastahaneyi görmek arzu
sunu izhar ettim. 

-Hangi hastane? dedi. Şimdi 
hastaneden çok bir şey yok. 
Bütün mektepler, belediye 
dairesi hastane haline getiril· 
diler. 

Mamafih şehir hastanesine 
gittik. !çersi yüzlerce yaralı 
ve ihtiyar kadınlarla dolu 1 Ne 
hastane defterine bakmağa, 
nede fotoğraf çekmeğe müsa
ade etmediler. Öyle olmakla 
beraber, muhasematın başlan

gıcından beri, malagada ölen
lerin 450 yi bulduğunu öğren
dim. 

Dolaşıyor. Ş~rada dumanı 

henüz üstünde tüten yangın 

enkazı ! Bu sokakta bir tek 
adam yok, Bütün evler boş 

ve tahrip edilmiş. Sokaklar 
boş konserva kutularile dolu 1 

Çöpler günlerdenberi kaldı
rılmamış. 

Nereye baksanız, kızıl bay· 
rağı görürsünüz. Şehirde asa· 
yişi komünist gençliği temin 
ediyor. Sokaklardaki bütün du
dvarlarda şu kelimele yazılı : 
" Yaşasın Lenin! ., , "kahrolsun 
faşistleri., 

Yine duvarlarda iş konfede 
rasyonunun, erzak sah'plerini 
mallarının listesini çıkarmıya 

ve bu listeyi yirmi dı)rt saat 
zarfında merkez iaşe koopera· 
tiline gelirmiye davet ediyor. 
Gelip geçenler yumruklarını 
havaya kaldırarak birbirlerini 
selamlayorlr. 

Limana dönüyorum. Hiç bir 
işe yaramryan fotoğrafımı ia· 
de ediyorlar. Gece 23 le Tan· 
caya dönüyoruz. 
Şu satırları yazdığrm Tan

cadaki kahvenin taracasında 

radyo Sevil, asiler bu sabah 
şiddetli bir muharebeden son
ra Malgayı aldıklarını oildiri
yor. Pek inanamadım. Çünkü 
görün<iüğüne göre, Malagalı· 
lar asilere diri diri teslim ola
cak insanlara benzemiyorlurdı. 

Cezair 
Müftüsünü 
Öldürdüler. 

Bu cinayet Türklere 
isnat ediliyor 

Bu ayın üçüncü sabahı Ce
zairde, şehrin kalabalık bir 
mahallesi olan Lir sokağın
dan gelip geçPnler, bir keme
rin altında yatan beyaz bor
noslu bir adamın etrafına me
rakla toplanmışlardı. Adam 
henüz nefes alıyordu. Göbeıti
nin sol tarafında geniş bir 
kırmızı leke görüniiyordu: Kani 
Biraz sonra >erde yatan adam 
son nefesini verdi. Tam kalbi
nin üzerinden hançerle vurul. 
muştu. 

Anlaşıldı ki, bu burnoslu zat, 
Cezayir Camii kebirinin mü!. 
tüsü, lejyon donör nişanını ha
mil, 68 yaşlarında Bendalı Mah
mLtlU'. Merhum, Ayni zamande 
resmi gazetenin de muharrirle
rinde bu:unuyordu. Evli. ve 
altı çocuk bab3sı idi. Çocuk
larından biri olan Benialı Ab
durrahman Cezayir medrese
sinde müderristir. 

Camiikebirde bulnnanla, tah
kikat yapmıya giden gazeteci
lere hayfla basını sallayarak: 

- Artık ne söylesek ne fav. 
dası vor ki 1 Demişler, onu uk
badadan hangi kuvvet geri 
döndürebilir? 

Merhum gazeteci olduğu ka
dar da ulamadanmış. Oğlu, 
babasının siyasi bir suikaste 
kurban gittiğine kani bulunu. 
yor. Müftü, vazifesi_;ıi:ı devaı:n 
ettiği müddetçe, butun canıı

leri siyasi tahrikattan uzak 
bulundurmak istemiştir. Diğer 
bir çok kimseler de müftüyi 
bir Avrupalının öldürmesine · 
imkan olmadığını söylüyorlar, 
cinayetin siyasi olduğunu tek
rar ediyorlar. 

Biricik şahit 
Polis şüphelendiği bir çok 

kimseleri tevkif etmiştir. Fa. 
kat bunların aleyhindeki dehlil 
henüz temamile tahakkuk et· 
miş değildir. 

Yerlilerden biri şunları an· 
!atıyor : 

- Genç bir Arap, alnından 
öpmek maksadile müftüye yak
laştı. ihtiyar adam, dindaşının 
bu tazimini kabul etmek üzere 
eğildiği zaman, delikanlı han
çerini çekti ve müftünün kal· 
bine sapladı. 

Bu cinayet Cecair Müslü-

1 
Umumi grev sosyal reıımı Kadınlı ve erkekli yolculardan 10 ağır yaralı vardır. 20 kişi 

rejimi devirmek muksadını ta·· vagonlar altında kalmıştır. Olen olmamı~tır. Fakat ağır yaralı· 
b 
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kip eden umumi bir ihtilal le· !arın vaziyeti lehlikelidır• 

zahürünün paşlangını teşkil 1 'C"•ı • f • 
edecekti. Hükumet bu vaziyet I' ı l tn • • 
karşısında harele geçmiş, örfi l S sulhu 
idare ilanına ve Meclişi feshet· bir netice 

• 
müzakereleri · 
vermedi mebur olmuşıur. 

Ordu hükümetle beraber 
Atina, (Açık Söz) - Bütün 

ordu ve fırka kumandanları 

hükumetin ilan ettiği diktatör· 
lüğü tasv'p ettiklerini bildir

Kudüs, 6 (A. A.) - Yük•ek arap komitesi azasından birine 
göre Folistin sulhu meselesine aid olan ve emir Abdullah tara· 
fından .A.mman'da tertip edilmiş bulunan müzakereler hiç bir 
netice vermemiştir. 
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Sporu devletleştirmeli fakat ... mişlerdir. 

Atina eski keyfinde 
Atina, 6 (Açık Söz) - Ev· 

ve!ki geceki siyasi hadiseler 
Atinanın mutat hayatında hiç 
bir tesir göstermemiştir. Ürfi 
idareye rağmen, gece eğlence 
mahalleri, tiyatrolar ve sine
malar sabaha kadar açık kal• 
mıştır. Yirmi dört saatlik umu· 
mi grev suya düşmüştür. Bü
tün gazeteler bugün çıktılar. 

Saat bir şey ifade tlmtz 
Atina, 6 ( Açık Söz )- Sela· 

nikteki kanlı hadiselerden bah
seden Başvekil, komünist 
mel/usların grevin yirmi dört 
saat değil, icap ederse yüz yir
mi saat devam edebileceği 

hakkındaki sözlerinden şikayet 
elmiş ve hükumeti diktatörlük 
ilanın mecbur eden sebepleri 
saydıktan sonra, yeni nizama 
karşı gelenlerin ş'ddetlc ceza
landıracaklarını söylemiştir. 

Her lara/la sük.Unet var 
Atina, 6 (Açık Söz) - Baş 

vekil gazetecileri kabul ede
rek, Yunanistanın her tarafında 
kat'i bir sükünct hüküm sür
düğünü, ç ftçi ve. işçinin refa
hını temin iç:n yeni kanunlar 
r.eşredileceğini söylemiştir. 

Limni adasına asker 

[1 inci sayfadan devam] 1 
yayı genmeısem ve muvaffak 
olamazsam kellem lıeltil olsun. 
Benden hesap soracaklara .. , 1 

Futbulda aynı... Mesai,".1izd_e ı 
sistem yok .. Futbol cem ı bır 

oyun olduğu halde, Milli takı
mımızın bir arada birbirini ta
nıyıp cemederek oynadığı bir 
oyun var mı? Bir kere düşüne
lim: On bir kişinin uzvi ve 
ruhi varlığını kül halinde bir 
yere cemetmek .. Bunun için iki 
üç beş birleşme ve bir kamp 
kifayet eder mi? 

Dedim ya. Kabahat çocukla· 
rımızda, Türk milletinin spor· 
daki kifayetsizliğinde değil, 
spor işlerini çekilmeden, istifa 
etmeden on üç senedir üze
rinde taşıyan arkadaşlaradır. 

Mesul bunladır. 
Bu arkadaşlar bu işleri am· 

prik biliyorlar, tecerrübi bili· 
yorlar... ilim lazım olduğuna 
kani değillerdir. Ve bu işlerin 

ilmini de bilmeyorlar açıkcası .• 
Ne ise, olan oldu. Şimdi 

gelelim yazımın mezuuna: ga· 
zelelerde bazı spor havadis
leri arasında şunları okudum ; 
olimpiyatlar döoüşii spor ku· 

ç•karılmadı 

Atina, 6 (A.A) - Atina ajan-
1 rumu lağvedilerek M&.arif Ve· 

kaletine merbut bir spor mÜS· 
teşarlığı tesis edilecekmiş ... sı bildiriyor: Yabancı gazete· 

ler muhabirlerini kabul eden 
başbakan B. Mttaksas, dünkü 
beyanatını teyit elmiş ve alı
nan tedbirlerin. sosyal rejimin 
geçirdiği tehlikeyi önlemek 
için askari tedbirler olduğun 1 
bildirmiştir. 

Limni adasına asker çıkarıl. 
dığı hakkındaki şayialar hak
kında sorulan bir suale B;ışba
kan şu cevabı vermiştir: 

•Hiçbir asker lhraci hadise
si olmamıştır. Türk devlet 
adamlarının B. Türkiye Millet 
Meclisinde de söyledıkleri veç
hiıe bu hususta tam surette 
hakkımız vardır. Lüzümlu gör
düğümüz zaman tu hakkı isti· 
mıl edeceğiz. 

Bir madende 
facia 

Pek ";bu vücuda getirilmekle 
ne olacakmış sanki ?.. Maarif 
Vekaletin imparatorluk dev· 
rindenberi tam yirmi yedi se-
nelık bir beden terbiyesi mü
fettişi umumilıği ve son zaman. 
!arda da vüduda getirdiği bir 
beden terbiyesi müdüriyeti 
umumiyesi teşkilatı üsle de yir 
mi yedi senedir herşey değiş. 
tiği halde hiç değişmiyen ve 
Nas halinde bir de lsveç usulü 
beden terbiyesi programı var .. 
Bunların mevcudiyeti ilmiyeleri 
kafi gelmiyor da müsteşarlık 
ksisile mi mesele hallolunmuş 
olacak?. 

Arkadaşlar; spor işi, beden 
terbiyesi işi sizin bildiğiniz ve 
düşündüğünüz gibi değildir ... 
Bu iş ne müstakil olmakla, ne 
partiye merbut kalmakla ve 

63 

f: ne de müsteşarlıklarla bal' olu
~· nacak idari bir teşki'at deği!· 

dir. Bu işin idareciliği tali de
recede kalır... Ve en ko-
lay c helidir. Asıl iş ilmi kı 

sımdadır. 

işçi toprak altında ı 

kapandı, kaldı 
Londra, 6 (A. A.) - Barm

sley yakininde kain Charlston' 
da bir kömür madeninde dün 
gece bir infilak vukua gel
miştir. 

Son alınan haberlere göre 
maden kuyusu içinde 63 amele 
bulunmakta id~ Çıkmış olan 
bir yangın, bunların kurtarıl

malarını müşkülleştirmiştir. 

manian arasında büyük bir 
heyecan uyandırmıştır. Hatta 
şehirde herhangi muhtemel bir 
hadiseye karşı müfrezeler gez· 
dirilmiştir. Fakat hadisenin hiç 
bir aksülameli görülmemiştir. 

Cinayetin para ile tutulmuş 
adamlar tarafından yaptırıldığı 
anlaşılmıştır. 

Fransız gazetelerinin yazdık· 
!arına göre, "Müftü bir gün 
evvel Parise bir telgraf gönde
rerek, Cezai adeki genç Türk
ler (1) bazı taleplerini izah et
mek üzere bir hafta önce Pdri· 
se giden heyetin kimseyi tem
sil etmek salahiyetini haiz ol
madığını bildirmiş. Bu suretle 
telgrafı imzalarken de, kendi 
idam hükmünü imzalamıştır . ., 

Otuz senelik ilmi tetkikle
rime ve tecrübelerime istinaden 
hükumetimize şunları arzede· 
rim: 

Bir kere: Türkiyemizde spor 
ve beden terbiyesi proğramı· 

mız tek usül, tek terbiye var

lığı arzetmiyor... bu sebeple 
mesaimizde muvazat olmadığı 
gibi, maksat ve lıedelirr.izd~ de 
ayrılıklar vardır. Junun iç:n
dir ki; muvaffak olamıyoruz. 

Ve bu ciheti senelerce yazdı· 

ğım halde hiçbir mes'ul makam 
dikkat gözüne almamıştır. 

Sebebi ve izahı: 
Türkiyemizde üç beden ter. 

biyesi ıııetodu vardır. Bil
miyerek ve biribirine zıt 

olan bu metotları resmen tatbik 
halindeyizdir. 

Birinci metodumuz Maarif Ve 
kalelinin bilumum mekteplerde 
tatbik etliği lşveç metodu. 

ikinci metodumuz askeridir. 
Ordunun ve askeri mekteple
rimizin tatbik ettiği "Eklektik., 
metotdur. 

Ôçüncii metodumuz spor kro
munun tatbik ettiği üniversel 
yani sportif metotdur. 

Biraz düşünelim: Bir şeyde 
muvaffak otmak istiyoruz. La
kin; ilmi güreşleri berbirine zıt 
ve hatta birbirini defedici ma· 
hiyette üç metotla çalışıyoruzı 
muvaffak olmak kabil olur mu? 

Her birimiz b!r tarafa çekiş· 
tiriyoruz. Ayrı görüş, ve ayrı 
metotlarla ... Vahdet ibraz et
miyen bu ayrı çalışmaların 
varlığı olur mu? 

Gençliğe kızmağa hakkımız 
var mı ? Bence yok... Maarif 
vekaleti, spor ve beden terbi. 
yesini; tahlili ve ihzari mana· 
da almış ve bir Nas halinde 
yürüyor ... Onun spor ve beden 
terbiyesindeki ilmi goruşu 
Synthese değildir. Tedric, ba· 
sitten mürekkebe, yakından 
uzağa gidiş yoludur. Parçalara 
ayrılmış, realitelere uymıyan 
riyazi bir pedagoji yoludur. 
Onun metodunda; bütüuliiğü· 
müzün uzviyetimizin üfule'lerl 
mantıklıdır. 

Bu metot; sporcu vermez ... 

Vermemiştir ... Vermiyor... Ve· 
reme z. Çünkü; içti mal şahsi• 
yetimizin bütünlüğüne hitap et· 
mesinı bilmiyor. Köhne, kla· 
sik, tahlilci ö'.çülü, yapma be· 
bek pedagojisidir. Bu sebeple 
yirmi yedi senedir mahsu'ünü 
veremcrniştir. işte senelik id· 
man bayramları ... Nihayet se· 
kiz on berberlik kuru harekat 
gösterişi ... 

işin garibi de şu : Bütün 
geçliğin kaynağı, fabrikası da 
mekteplerimizdir ..• Yani ne ve
rirse onu biçeceğizu. Zaleıı 

biçtigimiz de bu değil mi? .. 
Askeri metodumuz; Cümhu

riyetle beraber yenilendi .. Ye· 
ni varlıklarımıza uyduruldu, 
ve en ilmi esaslara istinat ede
rek: Eklektik metod kabul 
edildi. Ordu kendi sahasında 
bu mctodile iftihar edebilir ... 
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Askeri mekteplerin seneli~ 
idman bayramlarındaki verimi 1 ~1 

bn metodun iyi bir va .. t• 
teşkil ettiğini göstermiye kafi 

Ot 
'v 

delildir. 

Spo" 
askeri 
mıdır ... 
cısıdır. 

kurumunun metodu, 
metodumuzun bir kıs
Ve birbirinin yardım· 

iyi amma; asıl mektep fahri· 
ka$ının metodu bunlara taba• 
tabana zıttır. Ne orduya, v6 
ne de spor kulüplerine yarar 
gençlik vermemiş buluuuyor. 

Kısaca: metod mesdelerl 
halolunmadıkça, tek usul, tek 
terbiye vazolunup spor vo 
beden terbiyesi yetiştirmeleri· 
mizde vahdet bulamadıkca no 
yapsak para etmez ... 

Evvela; yapacağımız tek 
usul tek terbiye vahc!dini te
min,' ondan sonra teşkilat vo 
müsteşarlık .. ikinci bir yaz:ml~ 
teşkilattan bahsedeceğim 

M. Sami Karayel 
l============»==·o.:::==~ 

Fakir 
Çocuklar 
Balıkesir (Açık Söz) - Şeh• 

rimiz çocuk esirgeme kurumll 

tarafından 30 ağustosda yol« 
su! çocuklar sünnet ettirile• 
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P . . ' ara ıçın . .. 
Bir güreş münasebetiy le 

l<azançlarda asalet fikri kalmadı; .. 
Para, habis bir mikrop gibi en necip ruhları kemırıyor, 

•n asi( san'atları madarlaştırıyor. 
. insan zekasında hileyi işleten ve saffeti ahmaklık derece· 

"'•de istismar ettiren hep kazanç kaygısıdır. 
Süfli san'atlarda hile, riya ve yalan gibi intifa vasıtaları 

Ptlı: re•açtadır. Bunlara 0 kadar alışmışızdır ki etrafımı~ın 
biti avlamak için kurulmuş tuzaklarla dolu o lduğunu bale 
b·ı 1 

• yaşarız. . . 
Fakat baıı san'atlar vardır ki, ilk bakışta bazı yalnız 

necabet ve asalttlerile değil, aynı zamanda yüksek kuvvet 1 

•e ••ametleril.> de te•hir ederler. • 
l~te bu sınıf san'atlar da şimdi para hırsı ile bütün hissi 

•e ruhi asaletlerini kaybetmiş bulunuyorlar. 
Bilmem gazetelerde gözünüze ilişti mi, eski dünya profe~

)onel şampiyonu Yunanlı Cim Londoı şimdi latanbula gelı• 
Yorınuş. Gene aynı katagoride para ile güreşen ır ur b. T" k 
Ptlılivanı Dinarlı Mehmedle burada revanş maçı yapacakmış. 
~u •ınıf ~ehlivanlar para ile dövüşen, para ile yenilen, para 
~le galip gelen velhasıl kuvvetlerini veyahut. •.aaflarını para 
•le İstismar eden panayir canbazları katagonsınde oldukları 
halde güreşlerine demeyelim, oyunlarına, ya milli bir müs~
b•ka veyahut iddialı bir mücadele şekli vererek halkı~ ~ecıp 
'• ınilli duygularını tahrik eder ve bu suretle ceplerını dol
dururlar. 

Dinarlı Mehmed, milli ve amatör sporumuzla hiçbir al~kası 
0lınadığı halde sırtına geçirdiği ay yıldızlı bornosla Amerıkada 
ringlerden atıldı, Fransada yerlere serildi, lotanbulda üçüncü 
derecede bir pehlivana yenildi ve daha geçen gün Atinada 
•~i bin kiıi önünde Cim Londosun pazularile havada fırıldak 
lr•bi döne döne sırtüstü ringe serildi. 

Şiındi bu pehlivan iki defa çok elim bir tekilde yenildiği 
Ciın Londosla üçüncü defa lstanbulda güreşmek istemiş. Cim 
londoı da bu maçı ancak İstanbulda yapabileceğini ıöylemiş. 

Bu makoatlu bu güreşin organizatörleri büyük afişlerle 
diinya şampiyonu Cim Londosun lstanbulda maç yapacağını 
ilan edip duruyorlar. 

Bu Yunanlı bugün dünya şampiyonu değildir. Bir Ameri· 
~alı onu yenmiş, Cim Londos da artık Amerikada adı ıöndüğü 
için ınemleketine gelmiştir. 

Fakat gerek Dinarlı, gerek Cim bizim halkımızın böyle 
~rofesyonel (yani para ile güreşen sporcu) hilelerine pek 
Çabuk kandıklarını bildikleri için güre,ıerine adeta milli bir 
tİİ•abaka şekli vererek karşımıza çıkıyorlarlar. Muhakkak ki 

tanhuldaki maçta ya berabere kalacaklar veyahut Londos 
lııahsuı yenilecektir. Çünkü Atinada yenilmesi Yunan efkarına 
ter, olurdu. istanbulda yenmesi de bize dokunur. Onun için 
danışıklı dövüş ya berabere kalmak yahut yenilmek icap 
•der, Bunun aksi olamaz. 

Farzı muhal Cim Londos üçüncü defa Dinarlıyı gene ıslak 
l>eşteınal gibi çevire çevire fırlatıp yerlere serse o zaman 
Dinarı, için profesyonellik iddiası da kalmamış olur. 

Onlar şişil'ilen şöhretlerini nakde tahvil etmek için her• 
hangi aınatör bir güreşçi önünde horoz siklet kadar gevşiye
•ek kuvvetlerini ölçülü kullanırlar. 

Prof syonel güreşlerde yenmenin ve yenilmenin tılsımı bir 
ftref ve şöhret iddiası değ"il, sadece bir para ve nıenfaat 
kaygısıdır. 

Bunu bileliın de bu palavralı güreşlere karşı hiılerimizle 
kcıeJerimizi de koruyalım. 

Burhan Cahid Morkaya 

Bir adam 

POLiS 

içtiği sudan %ehirlendi 

Azğın bir inek orta
lığı altüst etti 

!::lir kodınla bir çocnk pencereden 
ClCışük yaraladdılar. Bir kadın da 

kaynar suda haşlandı 
Bugün Tophanede Tekirda· 

~1 oteli müsteciri ve aynı otelde 
Oturan hayvan komisyoncusu 
Vecihi oğlu Şahabettin Tophane 
••htımında Bartın vapurundan 
Vinçle hayvan çıkarmakta iken 
tıhtıına indirilen bir inek kaç. 
lııış, köprü üstünden, Gülhane 

Parkı önünden geçerken Fethi 
•dında bir çocuğa çarparak 
başından ve sol tarafından ya· 
1alaınış bundan sonra Ahırka
Pıya inerek askeri otomobil 

1-burunun kapısını kırmış ve 
%betçi askeri yere düşürerek 
tınrazı zühreviye hastahanesi 

hnındaki marangozhaneye gir· 
llıiş orada yakalanmıştır. Ya
taı, hastahaneye kaldırılmı~ 
1-hkikata başlanmışbr. 
l>OŞTÜ - Cağaloğlunda 

~l~ran Bayan Saadet üst kat 

llençeresinden bahçeye bak

ltıakta iken pençerenin çerçe
V~si kırılarak bahçeye düşmüş
t~r. Yaralı hastaneye kaldırıl. 
ltııştır. 

b 'ı' ARALANDI - Subaşı ma· 
aııesinde 18 numaralı haneye 

~İsafir gelen Emine adındaki 
,adının çocu~u Hamdi pencere 
~~Ünde oturmakta iken aşağı 
~ Uşınüş, yaralanarak hastaha: 
eye kaldırılmıştır. 

t ÇARPTI - Kumkapıda otu:n Bahaeddin Çarşıklpı'da 
•ınvay caddesinden geçerken 

2535 numaralı otomobil çarpa· 
rak başından yaralanmıştır. 
Yaralı hastanancye kaldırılmış
tır, suçlu aranmaktadır. 

HAŞLANDI - Fatıhte otu
ran 65 yaşlarında Yadigar 
dün çamaşır yıkarken kaynar 
suya düşerek vücudunun muh. 
telif yerlerinden yaralanmış ve 
hastaneye kaldırılmıştır. 

ZEHİRLENDi - Haydarda 
bir kulübede oturan hammal 
Rıfat uyanarak çinko kovadan 

içtiğ'i sudan zehirlenmiş imdadı 
sıhhi ile Cerrahpaşa hastane
sine kaldırılmıştır. 

YARALA Dl - Haydarda 
52 sayılı evde oturan arabacı 
lhsan arabasının başını boş 
bırakmış hayvanlar ürkerek 

9 yaşında Mehmet ismindeki 
çocuğu muhtelif yerlerinden 
y.ıralamış yaralı hastahaneye 
kaldırılmış, suçlu yakalanmıştır. 

Şehir t iyatrosu 
Şehir tiyatrosu lzmir beyne]. 

milel sergisi için temsiller ver-

mek üzere lzmire gidecekti. 
Verilen malumata göre artist· 
ler sergi komitasile anlaşama. 
mış ve lzmire gitmekten vaz. 
geçmişlerdir. Bunun üzerine 
halk operetine müracaat vaki 
olmuş ve temasa geçilmiştir. 
Operetle bir anlaşma temin 
edilmek üzeredir. 

Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden 
==~~=======~~~~~==~~~~~~~~== 
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alan gazetedir 

Belediye 

Çubukluda 
Gaz fabrikası 
Yapılıyor 

• 

Bebek yolu da 
tamir edilecek 
Çubukluda bir gaz fabrikası 

yapılması kararlaştırılmış ve 
inşaat imtiyazı bir Rus firma· 
sına verilmişti. Ruslar burada 
çalışmaya başlamışlar ve ilk 
iş olarak büyüklü küçüklü on 
kadar gaz deposu yapmışlar· 
dır. 

Çubukluya evvelce yapılan 
iki gaz tankı da bir daha ila· 

-----

Dün kumpanyada yapılan toplantı 

Şark Demiryollarile 
vesile içe çıkarılmiştır. 1 o'" .. le b şlayor 

Ruslar fabrika için de ayrıca g ruşme r a 
tesisat vücude getirmişlerdir. Şark Demiryo/ları işletme imtiyazının hükümetçe alınması 
inşaatın bir aya kadar biteceği ıçın Ankarada Nafıa Vekôletile şirket mümessilleri arasında 
ve fabrikanın Eylül içinde faa· yakında bir müzakere yapılacağı malumdur. Dün, bu müzake• 
liyete geçeceği umulmaktadır. reyi yapmak üzere Ankaraya gidecek murahhaslarını seçmesi 
Fabrika 20 sene Ruslar tara· için idare heyetine salôhiyet verilmek üzere yapılan heyeti 
fından işletilecek ve bu müd· umumiye içlimaında, idare heyetine azayı seçme salôhiyeli 
detin hitamında tesisat olduğ'u fJerilmiştir. 

gibi Belediyeye devredile- içtimada, hükumet namına, Şark şirrendifer/eri hükümet 
cektir. başmı1/ellişi 'Salôhaddin ve Devlet Demiryolları tari /e dairesi 

Gemiler limanda müdürı1 Naki de bulunmuşlardır. 
temizlenmiyecek Şimdi idare heyeti, Ankarada müzakereleri yapacak olan de· 

Ekonomi 

Piyasa 
Durgun 

1 Geçiyor 
[Buna sebep mah·! 
sullerin karışmış 

olmasıdır 
Piyasada yeni sene mahsulü 

ile geçen yılın mahsulleri ka
rışmıştır. Faaliyet çoğalmıştır. 
Bunun neticesi glarak piyasa 1 

durgun geçmektedir. Umumi· 
yetle hararetli geçj!n tiftik te 
piyasada son hafta içinde dur
gun geçmiştir. Yalnız Alman
yaya 1328 ye Sovyet Rusya. 
ya da 1280 balya mal gönde
rilmistir. 

lpeklil&rin kaliteleri 
Ticaret Odası ipekli kumaş· 

]arın kalitelerini islah için ra
por hazırlayor. Piyasada ucuz 
salılan bazı ipeklilerin çürük 
ve enleriden kısa olduğu iddia 
edilmektedir. Tetkikat netice· 
sinde bütün bu cihetlerin ma· 
hiyeti anlaşılacaktır. ipeklilerin 
ağırlığı lemin edildikten sonra 

Bundan bir müddet evvel /ege/eri seçecek, yakında da müzakerelere başlanacaktır. 
bazı gemilerin limanda temizlen· ~~==~=~~=============,=====! 
mesine teşebbüs edilmesi yü· lstanbul şenlikleri 

fiyatlarda 15 kuruş kadar bir 
yükselme olacağı, fakat huna 
mukabil sağlam mal temin et· 
mek kabil olacağı söylenmek:' / 

Cim Londosla Kvariani 
şehrimize geldiler 

tedir. 

Peçeta düşüyor 

zünden pis mazotlar sahile dö· 
külmüş ve Boğaziçinin bir kıs· 
mile Sarayburnundan Filorya· 
ya kadar olan sahil mazotla 
pislenmişti. Plajların en çok 
rağbet gördüğü bu mevsimde 
gemilerin ayni hareketlerde 
bulunarak denizin banyo yapıla· 
mayacak kadar pisleneceğinı 
düşünen belediye alakadarlara 
verdiği bir emirle gemilerin 
limanda temizlik yapmalarını 
ve denize mazot dökmelerini 
sureti katiyede menetınişir. Bu 
emrin dışında hareket edenler 
cezalandırılacaktır. 

Serbest güreş şampiyonları T~rk 1 pehlivanları ile karşılaşacaklar. ltf a 
liye töreni programı da hazırlandı 

ispanyadaki karışıklıklar yü-
1ünden Peçcta fiyatları ya· 
bancı piyasalarda düşmüştür. 
!sp1nya ile normnl ticari mü
nasebatın stkteye ugraması 
fiyatların düşmesine amil olan 
sebeplerin başında gelmekle· 
dir. 

Afyon mübayaata 
Uyuşturucu maddeler inhi

sarı köyle!erden alacağı afyon 
hakkında istihsal mıntakaları· 

B ebek - Rumelihlsarı 
yolu tamir edilecek 

Bebek ile Rumelihisarı ara. 
sındaki rıhtım yolu gerek mü· 
ruru zaman ve gerekse şiddetli 
fırtınaların, tesirile bozulmuş. 

tur. Belediye mahallinde keşif 
yaptırmış ve bu yolu tamire 
karar vermiştir, Önümüzdeki 
hafta içinde tamirata başlana
cak ve rıhtım yolu yaz içinde 
bitirilmiş olacaktır. 

Geçit yerleri 
Belediyenin caddelerdeki ge. 

çit yerlerini tayin etmek ve 
işaret koymak için yaptığı tel· 
kikat bitmiştir. Avrupada tat. 
bik edilen usuller de gözden 
geçirilmiştir. Yakında Fen he
yeti bir toplantı yapacak ve 
mevcut usullerden birinin şeh· 
rimizde tatbiki hakkında nihai 
kararım verecekt r. 

iki 

Cumhuriyet gazetesinde dün, 
dostum "M. Turhan Tan,., 
Etniki Heteriyanın büyük ha· 
milerinden rıf'at!u, kerametlu 
Ortodoks patriği Gırigoryos 
cenaplarının, o devrin sadra
zamı Benderli Ali paşa emrile 
niçin, nasıl ve nerede salbe
dilmek suretile fevtolduğunu 
hatırlatıyor ve o hareketin 
yabancılar tarafından istismar 
edilmesinden doğmuş netice. 
leri bildirerek Kıbti patriği 

Kirilos hazretlerinin ahiren 
Adisababada ltalyanlar tara. 
fından kurşuna dizilmesini göz 
önüne sürüyor ve; 

•Bu hadise kar,ısında her 
tarafta tam bır lakaydl var. 
Bunu, bu kayitsizliği medeniyet 
hesabına bir terakki mi say. 
malı, yoksa yüz yıl önceki ha
reketleri tekrar edecek baba· 
yiğit mi kalmadı demeli? işte 
kestiremediğim nokta .• 

Diyerek yazısını bitiriyor. 

Aziz dostuma cevap ver· 
mek müşkül değildir sanıyo. 
ruııı. faraza denôJ..bilir ki; 

Şehrimizde yapılac~ k olan 
40 gün 40 gece şen~klerine 
iştiraki içın davt"f. eduen Rus 
serbest güreşçisi Kavariani 
ile Yunanlı pehlivan Cim Lon· 
dos şehrimize gelmişlerdir. 

Güreşçiler festival komitesi 
erkanı ve şehrimilde bulunan 
güreşçiler tarafından karşılan· 

anışlar. Londra oteline misafir 
edilmişlerdir. 

itfaiye töreni 
lstanbul kırk gün, kırk gece 

şenlikleri dolavısile tertip olu. 
nan itfaiye töreni Ağustosun 
yirmi ikinci cumartesi günü 
saat 15 de Taksim Stadyomun· 
da yep.lacıktı • Müh m yangın 
tecrübeleri yapılarak itfaiye. 
mizin bnğünkü tekemmül şekli 
halkımıza gösterilecektir. 

Şehrimizde yangın söndürme 
teşkilatının iki asırlık tarihine 
ait bir çok canlı örnekler gÖs· 
terilecektir. !stanbun en meş-

hur dört mahalle tulumbası, 
bu meyanda Mevlanekapılılarla 
Kadırga, Karagümrük, Eyüp 
Sultan tulumbaları beşer ta
kımlık mevcutlarile ve eski 
kıyafetlerile yangın söndürme 
tecrübeler! yapacaklardır. 

Tören için parasız daveti
yelerin dağıtılmasına başlan. 
mışlır. 

Davetiye için Cumartesi \'e 

na bir tamin1 göndermiştir. 
l<adyo ile yapılan tebligatta 
da afyonların doğrudan doğru. 
ya inhisar idaresint' satılması 
bildirilmiştir. Bugünden itiba· 
ren afyon toplamalarına baş· 
]anacaktır. Mübayaa bedelleri 
iki ay sonra tayin edilecektir. 

Pazardan mada her. gün 13 !Türk kolacılık ve sec. 
den 16 ya kadar Fatıhte itfa- cadecilik sanatı 
iye Müdüriyetine Pazartesi, 
Çarçamba, Cuma günleri de 
saat 16 dan 18 e kadar Ş ' ş· 

hane karakolunda itfaiye mer· 
keıine müracaat olunacaktır. 

Kapılarda izdihama meydan 
vermemek için davetiyeler üç 
renk üzerine bastırılmıştır. Be· 
yaz ve penbe davetiyelerle 
stadyomun Tramvay cadde:.in· 
deki kapısından, yeşil daveti
yelerle stadyomun arka kapı· 
sından girilecektir. 

lstanbul şenlikleri münasebe· 
tiyle bir halı sergisi açılacak
tır. Halıların teşhir edileceği 
Miınar Sinanın eserlerinden 

iki, patrik 
devir .... 

Sultanahmetteki hamamın so. 
ğ'ukluk kısmında hazırlıklar iler
lemiştir. Türk halıcılık ve sec· 
cadecilik sanatı şaheserlerinin 
hep•i bu sergide bulundurula. 
caktır. Dünyanın en kıymetli 
halıları Topkapı ınüzesil~ eski 
lslam Türk müzesinde bulun
maktadır, Topkapı müzesi en 
kıymetli halıları sergi komite
sine teslim etmiştir. 

-·-

" Osmanlı imparatorluğ-u 
Gırigoryosu astırdığı gün hem 
içte hem dışla en ufak bir 
siyasi kudret ifade etmemekte 
idi. Kökten bir temizleme 
hareketi ile iftirakçı temayül
lere nihayet vermek mucize. 
sini başarabileceğini sanması 
henüz hakiki vaziyetini anlıya• 
mamış bulunmasile ifade edi· 
le bilirdi. 

Gırigoryos Fener Patrikha. 
nesinin kapısında asılmağa bin 
defa hak kazanmıştı amma o 
devirde "Asitanei Stambul,. da 
bir adet diplomat kafası bu. 
lunsaydı onu asmamağı mü
reccah görürdü. Zira onu as· 
mamakla işi müzminleştirmek 
asmakla işi had bir kerteye 
sokmaktan daha doğru olurdu. 

Rus ordusu Gırigoryos asıl
dı diye Edirneye gelmiş de· 
ğildir. O zaten Edirneye inmi. 
:ıoe amade idi Benderli hatası 
ile Petresburgtakilere arayıp 
ta bul1madıkları , halkedeme· 
dikleri •sebeb. i hediye etmiş 
oldu. 

Patrik Kirilos'• ın bu acı 

ölümünden bir "şey,. çıkmıya. 
cağını söylemek için ise henüz 
vakit pek erkendir. Dini ve 
milli Habeş bayramı günü 
dini ve ... Mil!! Habeş reisinin 
işgal altında bulunan Habeş 
payitahtı sokaklarında öldü
rülmesi sanırım ki Habeşistana 
evvela Habeşistanda bulunma· 
yan bir fevkaladeliği hediye 
edecektir: 

Milli fuur. 

işte dostum Turhan bu mili! 
şuurun bulunmamasıdırki tank
ları yabani kaplumbağa avlar 
gibi avladıklari halde Habeş 
cengaverlerinin ilk devrede 
mağlup olmaların sebep olmuş· 
tur. 

General Graçyani'nin kırato· 
su Benderli Ali paşanınkinden 
hiç de aşağı olmayan hatası 
ltalyanın düşmanına silah fab
rik al arının e zekaları lanetli 
harp kiınyakerlerinin sırrına akıl 
erdiremedikleri bu en dehşetli 
ve mavrai zafer vasıtasına he. 
diye etmiştir dersem... Gülme. 

Nlzamettin Nazif 

Münhal Doçent
likler 

Üniversitenin muhtelif fakül
telerinde 15 doçentlik münhal 
olduğundan Ünivesite bu boş
luğu doldurmak için bir mü
sabaka imtihanı açacaktır. lm. 
tihanlar Eylülün 29 unda başla· 
nacaktır. 

Spor va m üsabakalar 
resmi geçidi 

Taksim bahçesinde 9 ağ-us. 
tos 936 pazar sabahı saat 10 
dan 13 çe kadar devam ede. 
cek olan Kermes !spor müsa. 
bakalan matinesinde her işti. 

rak edenin hediyeler kazana

cağı birinci, ikinci ve üçüncü. 
lüğü kazananlara ikraıniyeler 
verileceği gibi, gürbüz çocuk 
ve dans müsabakaları da ter. 
tip edilecektir, 

Spor müsabakaları: Boks, gü. 
reş, iskirimden mürekkeptir. 
Bir çirft bayan tarafından ve 
Romanyadan, gelecek boksör 
ve güreşçiler ıarafından yapı· 
lacak bu müsabalar neticesin
de bütün iştirak edenlerle bir 
de resmi geçit yapılacaktır. 

3 

Ya teslim ediniz, 
ya teslim olunuz! 

Birkaç giindür Türkiyede, 
olimpiy:ıdlardan haberler gel· 
diği müddetçe hepimizin baş· 
tan başa bayraklar gibi dikilen 
tüylerimizle, adeta bir donan
ma oldu! diyemeyiz: Galip 
bir teknik önünde kanı kızan 
T ürk pehlivanları, kızgın bir 
h ışımla, kanının şahlanan o 
ar.Janlaşma hızıle kendilerini 
havaya allılar, belkemikleri 
kırıldı, bayıldılar!,. Bu haber 
önünde yerlere kadar eğilmez 
misiniz? Bir tanesi, hariku!a. 
de tekamül etmiş tekniklerin 
Arasından bir gülle gibi 
geçerek nihayet dünya üçün
cülüğü üzerine Türkün hayra· 
ğını dikebildi l 

Bu haber önünde yerlere 
kadar eğilmez misiniz? Bu son 
can hızile yapılmış müsaraaları 
ve yalnız ced kanındaki güçle 
koparılmış güçlükleri yakından 
gören sporcularımız hep bir· 
den: 

- Fena yetiştirilmişlerdirl 
Fena hazırlanmışlardır! 

Diye inleyip duruyorlar. 
Futbolcularımız için de hal aynı. 
işte mağlubiyetlerden çıkaca
ğını iddia ettiğimiz galibiyet: 

Olimpiyadlarda yenilen peh
livanımız çoban değildir. Süp. 
hesiz, sporu güttüklerini iddia 
eden çobanlarımız! 

Buna mukabil bir spor mÜ•· 
teşarlığ'ı yapılacağı haberleri 
için bir Ankara muhabiri safa. 
hiyettar bir zatın şu sözlerini 
telgraflıyor : 

- Spor kurumumuzun başın· 
dakiler zaten futbolcularımızın 
Olimpiyada gitmesine taraftar 
değildi l Sporcuların aldıklan 
iyi ve fena neticeden Türk 
•por kurumu mes'ul tutulamaz' 
Sporun Devletleştirilmesi mes
elesine gelince spor teşkilatı. 
mız zaten Devletten müzahe
ret gören bir teşekküldütl 

Ey muhterem bay salahiyeti 
Sporun başındakiler !:>aşlarını 
hala kumdan çıkarmıyacaklar 
mı? 

Spor teşkilatı zaten Devlet· 
ten müzaheret görürmüş, Dev· 
letleştirmekte mana var mı? 
Devletleştirilmek demek, sporu, 
Devlet kuşuna çevirmek de
mek değil l 

Anlaşılıyor : 
Berlindeki Olimpiyad bitse de 

buradaki ekmek olimpiyadları 
devam edecektir ! 

Yeni bir itfaiye• 
Belediye, şu afişaj işini ni. 

hayet kendi yapmağa karar 
verdi. Bunun için de şehird~ 

kuleler yaptıracakmış, afiş ku· 
leleri! 

Doğrusu, lstanbulda şu afiş 
işinden yananlara bakılırsa 

yalnız kuleler değil, afiş ilfai· 
yeleri dahi yapmak lazıml 
Bir haksızlıQımız daha! 

Galatesarayda dün yine iki 
tramvay çarpışmış!. Şu bizim 
tramvaylar bu kadar çarpışıp 

dururlar, iyi yetiştilerl Hak 
}iyorlar. Niye gönderemeyiz 
Olimpiyadlar a ?! 

Sordengeçti 
1111Hflllttılllll1lllll111llllllllllllhl 1 111111111111Ullllllllfllllll 

Kaçakçılık su
çundan beraat 
Kadıköyünde, Rızapaşa ma• 

hallesinde, Şair Nef'i sokağın
da Osmanlı bankası memur
lar;ndan Stefan Bodui'nin yaz
ları gelip oturmakta olduğu 
evinde, bir ay kadar evvei 
yapılan bir araştırma esnasın
da, kilitli bir dolapta, bir kutu 
içerisinde, 17 5 yapraklı 50 def. 
ter sigara katıda bulunmuştu. 

Dün, 9 uncu ihtisas mahke
mesinde bu davaya bakıldı ve 
kaçakçılık suçu sabit olmadığı 
için beraat karan verildi. 

( 
Abone ŞartlarJ 
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Her gün bir yazı 

Dostluklarımız, yalnız Türk 
gücünün bir kazancıdır!. 

"Kin, bir aczin, korku; güvensiz• 
liğln, lnansızlığın lfadealdlr .... ,, 

Yazan: Münir MUeyyet Bekman 

Hiç bir millet karakteri, 17 
yıl gibi, asırları içine sığdıran 
ve daha dün gibi yakın olan 
bu kadar küçük bir zaman 
içinde, yine bu kadar büyük 
harikaları yaratamamıştır. 

Hiç bir hükumet merkezi 
tarihinde, değil bu kadar kü
çük bir zaman içinde, uzun 
asırlar arasında bile zaferler
den zafer çıkaramamıştır. Çün· 
kü yaratmak, harikiiladeliklere 
kavuşmak ancak bir kan işidir. 
Bu kan ise Türklüğün yaradı
lışı ile başlar. 

Bu kanın deveranını tanzim 
etmesini, bu kanı idare etme
sini bilen el ise yine bir hari· 
kuladelik vasfı içindedir. Eski 
tarihlerdeki büyük Türk ku
mandanlarının muvaffakiyet 
sırları buradadır. En yeni 
tarihte, en büyük Türk kuman· 
danının muvaffakiyeti de yine 
ayni karakterin hedef tayin 
etmes;ni, sevk ve idare etme· 
sini bilen bilen bir karakterin 
kaynağında kuvvet bulur. Türk 
kanından kuvvet alan Atatürk 
Çanakkaleyi böyle kazandı. 
Çanakkaleyi en yeni kazanışta 
böyle oldu. Kendi kendine ve 
büyüklük taşıyan bir milletin 
kudretine inanarak .. 

ın rn 
Yeni Türkiye devleti kuru· 

luş hudutlarını savaş zaferle· 
rinin türkülerile aştı. 

matsızlığın muhassalasıdır. Onun 
adına haset de diyebiliriz. Eri· 
şile mi yen, erişilemiyecek bir şe· 
ye karşı duyulan gayz ... O halde 
biz kin tutabilir miyiz?. Aciz· 
miyiz?. Asla!. Beceriksiz miyiz? 
Asla 1. Hedefimize ulaşmadık 
mı ? .. A~la 1. O halde.. Türk
lüğe vaklile kötülük edenlere 
karşı kin beslemek insanlık 
duygularımızdan, mertlik his· 
lcrimizden, zafer neticelerimiz. 
den ne kadar uzaktadır. Biz ki 
attığımız her adımda Atatürk 
rejiminin yepyeni türkülerile 
yol alıyoruz. Biz ki her geçti
ğimiz yolda Türk gücü karşı· 
sında hürmet ve saygı göste· 
rildiğini görüyoruz. O halde 
ne kadar haklıdır bu sözleri 
söylemede lnönü 1.. 

ı;ı ı;ı 

O, korkuya müstenit bir si· 
yaset bilmiyoruz, dedi. 

Korku nedir?. Korku güven. 
sizliktir.. Korku, inansızlıktır.. 
Korku, kendini bilmemezliktir. 
Nihayet korku, korku denilen 
bir vehme kendini kaptırmak 
demektir. Halbuki Türk ken· 
dine daima güvenmelidir, inan. 
malıdır. Türk, atasından aldığı 
hızla 19 mayıstan Lozana ka
dar bu karakterle akdı. Türk 
Lozandan Montröye kadar bu 
başarı ile yürüdü. 

Türk Montrö'den sonra da 
öyle yürüyecektir. Ta, kfıinat 
sönünceye kadar. Durmayarak 
ve bütün maniaları kırarak .. 
o halde korku kelimesinin 
lüğatlarmızde, korku vehminin 
vicdanlarmızda vehmi yoktur. 
Korku, Türk adı karşısında 
irkilir ve korkar. Binaenaleyh 
bizim Türkümüz; 

"//eri, bizim için ~n ileri 
bir amç, 

•En önde gideceğiz ant içtik 
gözünü aç/ 

.. Ne bir lcihza dinleniş, ne 
duruş var akında, 

"Ne konak vereceğiz uzak
larda yakı~da, 

•Bir akış ki bu gidiş son 
bile sonsuzlaşır, 

"Amaca ~arıldrkça yenileri 
ulaşır/ .. 

demekten ibarettir.,, 

M. Müeyyet Bekman . 

r , . =ı 
Askerlik: 

Düşünceler : 
Evvelki şair ilhamını, müh· 

tap ışığının solgun hazmele· 
rinde, bir genç kızın mevhum 
gönlünde, bir demet gülde ve 

BEN KiMiN 
METRESİYİM 

MotörlU sillhlara 
karşı motUrlU 
bölükler teşkili 

Ordu teşkilatı, yeni silah
lar gibi, hayrete değer deği
şiklikler gösteriyor. Bunun en 
kuvvetli sebebi, motörlü si· 
!ahların, gelecek harplerin ce· 
reyanına yapacakları büyiık 

tesirlerin düşüncesi ve bu ta
sarlamadan doğan endişedir. 

Versay muahedesinin tah· 
didatındaıı henüz kurtulan 
alınanlar yeniden teşkil ettik
leri ordularında her piyade 
alayına bir motörlü bölük 
vererek ilk adımı attılar .. Bu 
bölüklerde 37 milimetrelik 
uzun loplar bulundurulması 

m~ksadı açıkca gösteriyor. Bu 
teşkilatın faidesini ufak bir 
ınisal ile izah edelim: 

Fırkasının bir cenahını setr 
ve temin vazifesini alan bir 
piyade alayı motörlü bölü
ğünün bir takımını öncünün 
İlerisine, ikinci takımı öncü 

1 
kısmı küllisinin, üçüncüsünü 

~
11 de asıl kısmı külli ortalarına 

sürerek maksadına ulaşır. Ta· 
kımların fırsat bulukca yerle
rini değiştirmeleri ve telsiz 

1 

apareylerle birbirile irtibatla 
bulunarak piyade alayının ha· 
rekatını kolaylaştırmaları bu 
setir vazifesisi tamamlar ve 
kapadığı cenahı zırhlı silah
ların hücumuna karşı korur. 
Bu piyaJe alayının her iki 
cenahı aç•k olduğu halde yü· 
rüyüşünü kabul edersek iş 

zorlaşır. Motörlü bölük ku. 
mandanının her takımın hare
katını idareden başka piyade 
alayının emniyeti ile yakından 
İlgili olması icabeder. Bir ta

kımını bu vazifeye seçtikten 
sonra iki takımını sağ ve sol 
cenahın selrine ayırması ge. 
rektir. Cenahlardaki takımla· 

rın piyade alayının ilerilediği 

yolun 3: 5 kilometre ilerisine 
,örülmesi kafi bir tedbirdir. 

Molörlü bölük kumanda
nının piyade kumandanının 

yanında bulunarak, düşmana 

dair alınan malümata ve pi
yade kuvvetlerinin durumuna 
göre takımlarını sevku idare 
etmesi en uygun bir hare· 
kellir. 

M. Ersu 

1. güle ağlıyan bülbül sesinde 
arardı. Bugünün şairi ilhamını 

banka kasalarının altın dolu 
heybetinde araştırıyor, 

L:ii------------- Yazan: lskender F. Sertelli-:iiiiİİ~, 
Tefrika No. 19 

(!) [!) 

Kadın tufeyli yaşamaktan 
kurtulduğu gün cemiyetin saa
dete kavuşacağını tahayym 
edenler aramızda az değil. Fa· 
kat bunlar saadete kavuşma· 
nın ne demek olduğunu bilme· 
dikleri için işi hayalat ile hal
letmek yolunu tutmuşlardır. 

Onu ben vurduf1'1 
Nesrini ve emin ol ki hayatımda ilk defa elimi bil 
akşam kana boyadım. Fakat ben katil değilim! .. 

Mademki herşeyi biliyorsun! 

rn rn 
Para herşeyi halledermiş. 

Zavallı para, sana bühtan edi· 
yorlar. Para lskenderin kılıcı 
değildir ki en çetin kör düğüm· 
!eri bir darbede çözsün. Biraz 
da zekaya güvenelim. Biz ne 
pualar gördük ki zekasızlar 
elinde rezil olmuştur. 

(!] [!] 

Her geçen gün arkada k~I· 

mıştır O günümüz eğer boş

geçtiyse hiddetle arkamız" 
bakmaktan ne çıkar? .. Önümüzü 
görmiye alışalım. ,.-------"" 

Doktorun ı 
ÖQütleri 

İstifrağ 
Buna daha doğrusu kay ve 

kusma deriz. Mide de bulunan 

- Hayır .. Hayır.. Cebimde 
sıcaktan ısınmış olacak. Elim· 
den hiçbir kaza çıkmadı. Ben 
yaptığımı bilen bir insanım. 

- Taksim bahçesine gittin· 
mi sen bu akşam .. ? 

- Hayır .. Köprüden geliyo
rıım dedim ya sanal 

- Yalan söylüyorsun .. Sen 
biraz önce Taksim bahçesinde 
değil mi idin? 

- Hayır .. Hayır.. Ben şim
di vapurdan çıktım. Beykoz· 
dan geliyorum. 

- Yalan söyleme, Şefiki 
Benden sana hiçbir fenalık 

gelmez. Seni ne kadar sevdi. 
ğimi bilirsin! Yanımda bir 
adam öldürsen bile, seni elim
den geldiği kadar müdafaa 
eder ve saklamıya çalışırım! 
Fakat, beni aptal yerine ko
yup da avutnııva çalışırsan, 

o vakit sinirlenirim bu hare-
keti ne! .. 

- Canım, sen beni zorla 
bir c:nayet işlemiş adam mev· 
kiine mi düşurmek istiyorsun? 

sulp veya mayi maddelerin _ Hayı. lş öyle değil. Bana 
şiddetle ağızdan dışarıya çık· 
masından ıbaret uzvi bir hadi· hakikati söyle. Çünki yaraladı-
sedir. ğın adam İngilizlerden hima· 

Gasiyan esnasında mide ya· ye gören bir çerkesiir.. Kor· 
vaş yavaş gerilir ve tekabbu· karım ki yarın bir ipucu mey· 
zatı mutat istikametinin aksi dana çıkmasın 1 
cihetinden vukua geldiği için Şefık bu sözleri duyunca 
havi bulunduğu maddeleri ema. yıldırımla vurulmuş ffibi titre-
ye sevkedecek yerde ağıza di .. Tekrar kolluğa çöktü: 
doğru sevkeder. Karın heyeti - Onun çerkes oldu!l'unu 
mecmuasi.vle çekilir ·:e bu me- sen ncrden b loyorsun? Ohalde 
vaddı meriye ve ağıza doğru bunu görenler var ... 

diyen Şefikin kadehini doldu
ruyordn. 

Şefik bir müddet sakin ve 
hareketsiz kaldı .. Titreyen par· 
maklarının arasına bir sıgara 
sıkıştırdı: 

- Mademki herşeyi biliyor· 
sunl Onu ben vurdum Nesrini 
Ve emin ol ki hayatımda ilk 
defa elimi bu akşam kana bo
yadım. Fakat, ben katil deği
lim .. Buna inan! Ben, vatanı 

can evinden yaralamak istiyen 
bir a'çağı vurdum. "Anadoluyu 
kundaklıyacağıml millicileri çil 
yavrusu gibi dağıtacağım!. di. 
yen bir haini ebediyen sustur· 
duğum için, yurduma en bii
yük hizmeti yapmış oluyorum .. 
Sen de bir Türksün, Nesrin .. 
Bır Türk kızısın! Ben bayağı 
bir katil miyim şimdi, söyle? 
Vicdanlı bir hakim gibi bana 
kanaatini. Sdmimi duygularını 
anlal..I 

Nesrin bu cinayet karşısında 
kaı'i bir hüküm vermemiş, ka· 
naalini açıkça söylemekten çe· 
kinmişti. Fakat, Şefiğ~ teselli 
ve cesaret vermekten kendini 
alamadı: 

1 
1 

- Korkma.. Bu geceyi eııı 

niyetle burada geçirebilirsin 
Benden başka bir şey sorma' 

Diyerek boynuna sarıldı. 
Nesrin Şefiğin Çerkes Me~ 

medi neden öldürdüı:tünü ani 
makta gecikmemişti. 

Çerkes Mehınedin ölümi' 
hazırlanan büyük bir teşki'ı 
suya düşmüş oluyordu. 

Şefik hıçkırarak ağlamağ 
başlamıştı : 

- Ne yazık, Nesrin .. Vata1 

öksüz bir çocuk gibi kimses1 

hamisiz kaldı. 1 
Anadoluda çalışan bir av,f, 

mücahidin muvarr.k olması 
elbirliği ile çaiışncağımız yer 
de, onları püskürtmek ve ,r 
ialılarını el!erinden alıp su• 
durmak istiyoruz. lstanlıul hiı 
bir zaman, hiç bir devirde b 
kadar vatansızlarla dolmamıştı 
Düşün ki, burada ayni yoJdS 
benimle beraber yüriııecc~ 
ölmek icap edince ölecd<, öl 
dürmek !azım gelirse öldüre 

k ... h'' ce .. ve vatan sevgısını 

sevgiden, her ihtirasdan fstil 
tutacak bir arkadaş bulamı· 
dım. 

/Bitmedi/ 
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SA·N~T ~ 
KiTAPı RES"iH, TiVATRO,MU.r;l(ı 

İstanbulu inkar eden muharrir! 
- ( Açık Söz ) iin edebiyat anketi ınUnascbctile ~ il şiddetle def ve tardeder. - Merak etme, Ş'fik 1 Çer-

[ lstifrağ ya suihazim neticesi kes Mehmedi vurduğunu biz. Erlıığrul Şe<Jk~tin Ankara- lstrmbııldan uzoklaşan!ar 
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mide rahatsızlığından veya kay den b1şka gören yok. daki genr edip ,,, mu~arrir· hazan sıtma nöbeti ha/irı~ 
davet edecek bir maddenin Şef·k balmumu gibi sarar· !er arasında Açık Söz için garip bir lıastalık musall• 
içilmesinden ve yahut parmakla mıştı. yaptığı • lsliklcil harbi sıra· oluyor: lstanLula alıp tuın:al 
damajl'ın gerisine doku1masın· r Çenc-leri kilitlenmiş.. Başını /or11Jda Fiirk edel.'yatı • mev- Ne oluyoruz yahu? lstanbıı 
dan, yahut karacigerdcki safra önüne iğmiş .. Ne söyliyeceğini zıılıı anket arasında benim gi· da bu flatanın bır cı1z'ü, bİ 
kesesinde ve böbreklerden hu. ne yapıcağını bilmiyordu. bi birçok arkadu:;ların dikka- parçası değil mi? 
sulc gelen kumlaran ~ermiş ol. - Çerkes Mehmet .. Dcn1ck tini çc:kerı b;r hüdise oldu. Bu toprak üs!ı"inde nas 

duğu acıdan ileri gelir. sen onu1 adını da biliyor .~un Hadise diyorum; çıinkıi dıine Atatılrkün yarattığı bir it 
Beyin zarının iltihabı, beyin ha .. ? kadar fstcınbul matbuatında millet varsa, ve bıı millet n 

veremi, verm, boğmaca öksü. Başka birşey sö;liyemed'.. çalışan Bay (Gayyıır) un da sıl tek bir ••arlık, tek bir şnh 

Yeni Türkiye devleti ilk si· 
yasal ınuahedeye imzasını, ye· 
ne zafer türkülerile attı. Bu· 
nun için, onun siyasal hayatı 

zafer ile başladı, zafer ile yü· 
rüdü. Aka Gündüzün, kamu· 
tayın fevkal'ade toplantısında 
tebarüz ettirdiği gibi, maziden 
hiç konuşmamamız lazımdır. 

Muzaffer olmuş bir milletin 
mu.cayc. •.•: kendisinden alması 
icap eder. Yeni Türkiye dev
letinin harici dostlukları varsa, 
yeni yeni şekillerde harici dost
lukları başlıyacaksa bu, bir an
ane icabı değildir. Bu dostluklar 
Türk kuvvetinin kazancıdır. 

Bu dostluklar Türk idari kabi· 
liyet, Türk siyasi dehasının 

mes'ut bir nelices'dır. Çünkü 
mazideki dostluklar, Türklük
ten birşey koparmak esasına 

dayanırdı. Sömürücü bir dost
luk idi. Halbuki yeni Türkiye 
devlelile hiçbir dostluk bu 
sömürücülük prensibinden yol 
alamaz. Yeni Türkiye ile dost. 
luk, onun kuvvetine hürmtt ile 
baılar. Çünkü o hürmet etme. 
sini de lıilir. Bu ana yasasın
dan biridir. 

ltalyaya yapıla- lzmir 
rüğü nöb-ti gibi bazı hastalık- Elini rakı kadehine uzattı. ~ençler arasında adı fle resmi siyet halinde bir kalbe fi• !İ 
lard• ve gebelikte bu m'devi Nesrın kadehi tekrar dol- çıktı ı başa bağlı olarak yaşıyors~ 
hadisenin vuku bulduğu vardır du du. Bazı şair ve muharrirlere işte bu vatan do tıpkı ügi' 

cak ihracat Panayırında Deniz \utmak, sancakla sal- Şef k rakıyı susuz içiyordu. yaş kaçakçılığı isnad eden bu Unun lstanbul gibi bir porÇ 
!anmak, müstekreh bir şey _ Doldu·... arkodaş acaba Ankaraya git- sını değil, en uzak ve en kıiçt~ 
koklamak gibi bazı harici se· Demek istiyen bir bakışla fiği şıı bir yıl içinde, fikir fle bir köyıınii bile inkar etme.• 

ismet lnönü Kamutayda 
•Beynelmilel beraberlik ve 
sulh hayatırıda çalışırken, geç• 
miş hatıralardan asla kin 
tulmıyor fle aslrı intikam la· 
kip etmiyoru:... dedi. O bu 
sözleri söylerken Türklüğün 

insanlık cevherini in 'ikas etti· 
riyordu, kin lutmıyoruz diye. 

Kin nedir?. Kin bir aczin 
ifadesidir. Kin, aczin, kuvvete 
karşı bir inlialidir. Netice iti
barile kin, beceriksizliğin, iti. 

Gönderilecek mallar 
için yapılacak · 

muamele 
Son günlerde, ltalyadan, bil

hassa kuşyemi, arpa vesaire 
gibi hububat ve zahirelerimize 
taleb artmıştır. 

Bu taleplerden haberdar ola,1 
ihracat tacirleri, ltalyaya nasıl 
mal gönderileceği hakkında; 
alakadar dairelerden soruştur· 
maktalardır. 

ltalyaya gönderilecek mallar 
hakkında, Türk parsının kıy· 
metini koruma hakkındaki 11 
sayılı kararnamenin 32 nci 
maddesi tatbik olunmaktadır. 
Bu maddeye göre, ltaly.•.ya 
satılacak mal mukabilinde aynı 
kıymette, fakat umumi rejim 
hükümleri dairesinde mal ıçe· 
ti rtile bilecek tir. 

' Pa viyonlar bepler dolayısile de istifrağ başını salladı. Nesim mülema· düşüncelerini merak ve dik· en açık manasile cinn•tlir. 
vukua gelir. Mevsim sıcaklarımn gö'J' kati<• okudugunıuz münevver 

Ticarat Odası 400 lstıfrağ bazen bir defa vaki renkinde, yahut kana veya kah- gençler arasında yer alacak de otuz allı dereceyi buıdal1 olur, geçer. Bazen günde bir ve telvesine benzeyorsa bir ? G bir sa,ııe söylenmiş ol~ · 
ayı.yon tuttu kadcır g<nçleşti mi Boy ay· P kaç defalar vukua gelcliğı gihi, hastalık vukuuna delalet ede· bıı sözlere başka ne man• 

1 · p · · T' t yuru lıepimiz L1muıni harpten ? zmır anayırı ıçın, ıcare b'ır kaç gu·n devam etrı·,.,· de h d k .l vermeli 
• & ccğinden emen o lora gı • .. A d t h ·ı · 

Odası namına 400 paviyon olur. melidir. once vrupa a a sı etmış Gençler arasında açıla.ı {İ' 
t l 1 l 1 b 1 · l'f f 1 ıa,1ıyoruz. Umumi harbin baş. .. ~ u umuş ur. stan u sanayı Bazen muhte ı ası alarla Ahvali adıyede buz yuttur· tik/al harbi sıralarında 1 ııt 
erbabından bir kısmı, 20 - 25 zahir olmak üzere haftalarca, mak, nane ve limon kalıuğu lang•ç tarihini göz önün" ge· ed•biyatı var mıydı, yok sr.ııı/ 

· 1 k F · · k d tiren/er Bay Gayyıırun yaşı ? , lf pavıyon o ara uara ıştıra halla senelerce sür üğü görü· matbuhu içirmek surelile istif· du ) davasını gençlere hıra..: 
edeceklerdir. lür. Bu nevi istifrağların mide- rağın önii alınabilir. hakkında çarçabuk fikir edi- /ım .. Biraz da onları din/i!f" 

Macar firması bir ipekli men- nin müzmin bir rahatsızlığı Şu tertıbi de kullanabilirsiniz: nebilirler. ismi gibi gayyur lim. Söz söylemek sırası o/f' 

.ucat fabrikası da Fuara işti- olacağından doktora müracaat 6 Gram sani karboniyet po- alon bu arkedaş eğer !stan- /arındır. 
rak etmek üzere lstanbul Ti- etmelidir. tas ( Lımon tozu), 300 gram bııldaki bı1tün muharrir fle Bay Gayyura bıı sahada si' 
caret Odasına müracaat elmiş· lslifrağla harice çıkan mad· inbiklen geçmiş su, 50 gram edipleri inkar ederek kadar ku. yaraş:rdı. Ve anketi yapo~ 
.tir delerin rengi ehemmiyeti ha· limon şurubu. .ıtıp tutmamış olsaydt, san'at arkadaşa (yanlış kapı çalı!J°'( 

• Yünler - Yıkanmış yün· E 'd d h ı Bu tertip bulantı geçiııceye fle edebiyat köşesini bıı satır· sunuz!) diye cevap vermiş o.' 
izdir. ğer mı e e azım o. k d l l ı·f f 1 1 1 1 l d ld l kt sa .. dı, muhakkak ki bu ılı !erle ham derilerin, hastalık mamış şeylerse, 0 kadar endi· a ar mu ı e ı ası a ar a ya· ar a o urmuş o ma an çe· " . 

Oldu"u beyan edı'lerek, lspan- y· · d ·· rım kahve kaşı"ı fincanı mık· kinirdim. Fakat, o da pekata kelimelik ceflabı Türke debi' ~ şeye mahal vermez. ırmı ort & bl' 
Yaya l'lhalı' mennedı'lmı'ştı'r, tarı istimal edilir. Yalnız ga. bılir ki kendisi ele (Babıali) yalı tarihinde bil• yer ı saatlik bir pehrizle mide ya· 1 d 
Gönderilecek derilerin hasta· tıştırılır. zını: kaçırmamak için şişeniıı "addesinden yetişmiı bir mu· ur u. I 
lıksız olması Jazımgelmektedir. Eğer islifrağ pırasa yeşili ağzını hemen kapamalıdır. hnrrirdir. lskender F. Sertell 

======================================================================================'9' 
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Aşk Oyuncakları 
Kapıya bir az daha yaklaş· 

tı, başını avuçlarının içine ala· 
rak, canlı bir zdü:n ve vah· 
şet timsali kesildi: 

- M'.teo, dedi, ben senden 
iğreniyorum. Amma ne kadar 
iğrendiğimi tasavvur edeme~· 
sin. Derin derime yaklaştLğı 
zaman sanki vücudun çıban, 
milzhurafat · ve çiy anlarla dol· 
muş gilıi bir nefret ve tiksin· 
ti duyuyordum. Eğer allah em
rederse, şu dakikada artık ara 
mızda her şey bitmiştir. On 
dört aydan beridir, sen nerede 
isen, oradan kaçıyorum ve sen 
yine gelip beni buluyorsun. 
Ellerin tenime dokunuyor, 
kolların vücudumu sıkıyor. 

Ke esko ? Geceleri her busen· 
den sonra . sokağa tükürüyor
dum. Yanıma geldiğin zaman 

YAZAN: Piyer Luis 
etimde ne ürpermeler duydu· 
gumu asla öğrenem;yeceksin. 
Evet, senden ne kadar iğren· 
dim. Bir gün evvel C>nını al. 
s;n diye allaha r:I! bdar yal. 
vardım. 

Seni mahvetmek ve ertesi 
gün canının çıktığını öğrenmek 
istiyordum. Allah nasıl islerse 
yine öyle olacak. Ben ş:mdi 

serbestim. Hiçbir endişem yok. 
Haydi durma burada Mateo, 
defol, g;t, dedim sanal 
Olduğum yerde taş kesil· 

miştinı. 

Tekrar etli: 
- Defolsana, işitmiyor mu• 

sun? 
Ne söyliyebiliyordum, ne kı· 

mıldıyabiliyordum. Ağzım ku· 
rumııştu, ayaklarım donmuştu. 

Konça merdivenlere doğru 

koştu, gözlerinde bir kin ışığı 

yanmıştı. 

Bir taraftan da bağırıyordu: 
- Gitmiyorsun ha 1 gitmi· 

yor musun? Öyleyse sen şimdi 
görürsün. 

Ve bir zafer sayhası kopa
rarak eve seslendi: 

- Morenito 1 
Kollarım titremiye başladı. 

Mütekallis ellerimle parmaklı· 
ğa yapıştım. 

Morenito oradaydı, merdi· 
venlerden iniyordu. 

Konça şalını arkaya attı, 

çıplak kollarını delikaulıya açlı: 

- işle benim sevğilim, işte 
benim dostum, dedi, bak bir 
defa, Allah ne güzel yaratmış. 
Bak Mateol Ne güzel, ne toy f 
Bayılıyorum ona 1 Gel Morenito, 
kollarıma gel 1 Bu hayata do· 
yum olur mu? 

Daha bunnn gifü birçok şey
ler söyleyordu ve sanki istıra-

bımı tamamlanmış görmeyor gibi 
gözlerimin önünde Morenitoyu 
kollarının arasına aldı ve mer. 
divenlerden konağa girdiler. 

Konça son bir cümle daha 
fırlattı: 

- Kitara bende oldukça, 
kime istersem, ona çalarım. 
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BiR ZiYARET 

Eğer eve döndüğüm zaman, 
kendimi öldürmedimse, herhaJ. 
de parçalanmış hayatımın fev. 
kinde hudutsuz bir hiddetin 
beni tutuşu ve bana nasihat 
verişi buna sebep olmuştur. 

Gözüme uyku girmiyeceği 

için yalağa bile uzanmamıştım. 
Güneş doğarken, beni ayakta 
buldu. işte şu bulunduğumuz 
odanın içinde pencereden ka· 
pıya, kapıdan pencereye yü· 
rüyüp duruyordum. 

Bir aynanın önünden geçli· 
ğim zaman, saçlarima hol bol 
aklar düşmüş olduğunu gÖ· 
rünce hayret etmedim. 

Sabahleyin bahçedC:oturuyor· 
dum. Önüme kahvaltı getirdiler. 
iştahsız, istırapsız, düşüncesiz, 
yani daha doğrusu şaşkın bir 
haldeydim. Hareketime nasıl 

bir istikamet verebileceğimi 

tayin edemiyordum. 
Birdenbire bahçenin alt ka· 

pısından köşke doğru çıkan 
yoldan, sanki bir hulyanın 
içinden doğuyormuş gibi, Kon· 
ça'nın gelmekte oldugunu gör· 
düm. 

Oh, buna hayret edeceksiniz 
değil mi ? Sakın etmeyiniz. 
Ondan bahsedildiği zaman, 
insanın yirmi dört saat içinde 
" gayri melhuz ,, !arın hiçbir 
hükmü yoktur. Her hareketi 
muhakkak şaşırtıcı ve kahbe
cedir. 

Bana doğru gelirken, kendi 
kendime düşünüyordum: Aca· 
ba niçin geliyor? Bir gece 
evvelki zaferinin bıraktığı pe· 
rişan manzarayı seyretmiye mi? 
Yoksa yeni bir manevra daha 
kullanarak, maddi iflasımı da 
tamamlamak niyetinde midir? 
Bence bunların her ikisi de 
vardır. 

Bir ağacın altından geçer
ken, şemsiyesini ve yelpazesini 
kapadı ve sonra sağ elini ma· 

sanın üzerine dayıyarak, kar
şı.na geçip oturdu. 

Hiç unutmam. Oturduğu ye
rin arkasında bir toprak yığını 
vardı. Bu yığının bir kenarına 
bırakılm.ş parlak bir kürek 
gözüme ilişti. Hiç konuşma· 

dığımız ilk dakikalarda, zihni· 
me gelen şey, gidip küreği 

yakalamak, kadını çimenlerin 
üstüne yıkmak ve bir ki!rek 
darbesile vicdansızı solucan 
parçalar gibi bo!l'azından ikiye 
ayırmaktı. 

Nihayet dediki : 
- Buraya niçin geldim, bi

liyor musunu1? Nasıl öldüğü. 

nüzii öğrenmek için .•. Ben sizi 
beni daha çok seviyorsunuz 
zannediyordum da, bu gece 
beyninize bir kurşun sıkmış 

olmanızı pek tabii görüyordum. 
Sonra önümdeki boş fincana 

çikolata boşalttı, birkaç yudum 
aldı: 

- O kadar iyi pişmemiş, de· 
di, fena çikolata bu f 

Fincanı bilirdikten sonra, 
ayağa kalktı, şemsiyesini açtı : 

- Haydi iç~riye girelim, dl' 
di, bugün sana bir sürpriz hatır 
!adım. 

Ben de içimden öyle düşU' 
nüyordum: 

- Ben de sana bir sürpri' 
hazırladım ki görürsün. 

Fakat ağzımı açmadım talı' 
Verandanın merdivenler~ 

çıktık. Önden koşuyor ve ~~ 
telik de şarkı söyleyordu •. 

11 Yukarıda, mer.-.k saikas.Y 
mi nedir, odalardan lıirini a>'f 
içeriye girdi. Yemin ederim~; 
onu içeriye atan yine ben 
madım. Demek ki m~kndd.:f 
yerini bulacakmış. . 

Kança'nın içeriye girdii;ı t;4 
odayı şimdi size göstc"ec;~:ıJ'o 
Burası küçücük Lic rnlcn" ''. 
Ben bütün dıvarl!!rına ne ıJ 

"' mandanberi halılar gerdirıı1:, 
tim. içeride m·~bılya n3n1ı··, 
birşey bırakmam.stıın. Hü:l~ 
mezar gibi bir yer... her) 
sımsıkı kapalı 1 ·~ 

Ben de arkasından girıl• 
1 

ve Konçaya hlssettirır:cıd~ 
kapıyı arkasından kilitliyer' 
anahtarı cebime atlım. / 

/ Bit~,edl • 
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~ulgarya Dışbakanlığı müsteşarı 
ve Bulgar başmurahhası 

Dr. Nikolayef'le karşı karşıya 
Dedi ki : " Bulgaristanın bugünkü siyasetini değiş· 

tirmesini icap ettirecek 
veya doğru gösterecek hiç bir sebep yoktur.,, 

"Bulgarya Balkan Paktına girecek mi? Yarını bugünden söyle· 
mek mUmkUn değildir. Fakat Bulgaristan fU veya bu siyasi bloka 
düşman olmak iç!n şu veya bu siyasi bloka niçin girsin ? ,, 

Bulgarya baş murahhası S. E. 
Dr. Nikolayefl'den bir konuş· 
ma saati tesbit etmesini rica 
ettiğim gün, zeki ve centilmen 
bir genç olan Delegasi yon umu• 
mi katibi Gospodin " Milelf ,,e 
mini mini Montrö'nün güzel 
dinlenme yerlerinden biri olan 
"Kale Zürher,, önünde rast· 
ladığımı hatırlıyorum. Bal renkli 
yazlık elbisesi içinde, Göksuda 
veya adalarda bir tenezzühten 
yeni dönmüş bir lstanbullu 
Silhueti veren Milef!'in eski 
bir gazeteci olması sıcak kan· 
lılığını arttırmaktadır. 

Fakat bu bulgar diplomab 
sıcak kanlılığına iyi bir doz 
vermesini bilmekte ve sempati 
ile teklifsizlik hudutlarını ken· 
disile konuşanlara kolaylıkla 
muhafaza ettirmektedir • 

Bana dalgın dalgın bararak 
şunları söyledi : 

- Doktor Nikolayelf'in çok 
çalışmakta olduğunu biliyor· 
sunuz. Bununla beraber baş 
murahhas arzunuzu tatmin el· 
memek niyetinde değildir • 
Belki yarın, belki bu akşam 
sizi arayacağım. 

- Doktor cenaplarına bu 
nezaketlerinden çok mütehas· 
sis olduğumu bildirmenizi rica 
ederim ... Dedim. 

Bu sözlerimi işitmemiş gibi 
bir an haraketsiz kaldı. Sonra 
yarı hüzünlü, yarı dostane ; 

- itiraf etmeliyim ki .. ·dedi
" Açık Söz .. direktörlerinden 

birinin Bulgar hükümetini tem· 
sil eden bir zattan hangi mev
zular üzerinde fikir almak isli· 
yeceği de beni bir haylı dü
şü,1dürüyor. Şüphesiz, unutma
mışsınızdır ki, Ankara hüku
meti ile Solya hükümeti ara
sında tam bir dostluk ve Tür
kiye Cumuriyeti ile Bulgiırya 
krallığı arasında "hai sulh,, 
mevcuttur. Fakat Açık Söz 
gazetesi ile Bulgar matbuatı 

arasında tam bir anlaşamamaz
lık vardır ve Açık Söz gaze
tesi Bulgaryaya "ilanı harp,, 
etmiş gibidir. 

Sesinde Açık Söz tarafından 
Bulgarya milli bayramları es
nasında yapılmış olan sürekli 
neşriyattan hakikaten bir azap 
duymuş olduğunu belli eden 
bir ahenk ve samimi bir serze. 
niş vardı. Onu bir p.ı.rça da
ha kırmadan cevap vermek 
benim için bir hayli zordu. 
Ancak şunu diyebildim: 

- Biz Bulgar gazetelerinin 
neşriyatını tercüme ve bu neş
riyata cevap vermekle iktifa 
ettik. 

Bu sırada neşeli bir hava 
çalan bir bando sesi işitilmiş

ti ve bir dakika sonra gülen, 
oynıyan, şarkılar söyliyen ta
sasız bir genç kız alayı, etraf
larına ve arkalarına takılanları 
Monlrö festivalinin panayırına 
doğru sürüklemeğe çalışan bir 
ı.lay önümüzden geçmeğe baş
lamıştı. Sustuk, gözlerimizi on
lara daldırdık ve bilmem na
sıl oldu alay bitince ya ben 
onu yanımda bulamadım, ya 
o beni kaybetmiş oldu. Kala
balık ikimizi de başka başka 
taraflara sürüklemişti. 

8 8 
Bu tesadüften bir hafta sonra 

Bulgar Delegasyon'unuıı hususi 
toplantı salonunda doktor Nı
kolayefr'le karşı karşıya bulu
nuyordum. Acele geldiğim için 
kalemimi mat::ıuat kuliıbünde 
unutmuştum! Bana kalem verdi. 
l'.cele geldiğim için kağıt gc
tirmcği de unutmuştum. Bana 
kağıt da verdi. Ve içimi haki
katen çok nefis birde sigara 
uzattıktan sonra sual sormama 

Yazan: Nızamettin Nazif Tepedelenli 

Bulgaristanın Türk hududunu en yakın kasabalarından biri: 
S/VJLENGRAT 

meydan vermeden dedi ki: 
- Herşeyden evvel size şu· 

bildirmek isterim: Geçen ay
lar içinde gazeteniz tarafından 
Bulgaristan ve Bulgar milleti 
hakkında yapılmış olan neşri
yat memleketimizde büyük bir 
hayret ve teessür uyandırmış· 
tır. Sof yada hepimiz bu ant hü
cumu neye hamledeeeğimizi 

tayinde müteredditdik. iki mil
leti bağlıyan esasları bir kat 
daha kuvvetlendirmek için An-

D•. Nikolayef 

kara ve Sofya hükünıetlerinin 

büyük bir dikkat ve hassasi
yet güttükleri bir zamanda ls
tanbulda çıkan bir Türk gaze
tesinin Türk milletinde Bulgar
lara karşı bir kin, bir nefret 
uyandırmak hevesine neden 
tutlduğunu anlamak müşküldü. 

Sigarasını tazelemek için du
ruşundan istifade ederek de
dim ki: 

- Gospodin Milefl'e söyle
diklerimi size de tekrarlamak 
isterim. Açık Söz Bulgar gaze
telerinin neşriyatını terceme 
etmekle iktifa etmiştir. 

Sert ve asabi bir sesle, fa
kat yüzünde en ufak bir dü
rüşt hat belirmeden mukabele 
etti: 

- Acaba gazetenizin han
gi Bulgar gazetelerini takip 
ettiğini öğrenebilir miyim? 

- Başta Dinevnik, Mir, Zo
ra olmak üzere hemen hepsi
ni ... 

-- Ve bütün bunlarda Tür
kiye ve Türklüğün aleyhin de 
hücumlara tesa<lüf ettiğinizi 
iddia ediyorsunuz ... 

- Faraza Dıragoman'da bir 
Bulgar bölük kumandanının 

söylediği nutuk bir hayli tah
rikifımizdi. 

Güldü: 
- Dıragoman'ı bu sefer Bul

garistan'dan geçerken elbette 
görmüsünüzdür. Yugoslavya 
hududunda mini mini bir ka
saba ... Bir köy değil mi? Bu 
köyde nasıl bir harikulade 
siyasi ehemmiyet vehmediyor
sunuz ki bana adeta Sofya ile 
Ankara arasında "inkitaı mü
nasebat ,, başlamış gibi bir 
hava uyandırmak için bir 
bayram günü söylenmiş iki üç 
sözü istismara lüzum görüyor· 
sunuz. Hoş... Ben ki bütün 
Bu!gar gazetelerinin neşriya

tını dikkatle takip ederim, bu 

mühim Dıragoman hadisesinden 
haberdar değilim. Siz müler· 
ciminizin kurbanı olduğunuza 

inanmalısınız. 

Doktor Nikolayell esmer, 
dişleri pek temiz, bakışları 
sarih ve mutlaka genç bir dip
lomat. Beni Bulgar gazeteleri 
karşısında Açık Sözün cephe 
tuttuğu günlerde Bu1gar gaze
telerinin Türk aleyhtarlığı yap. 
mamakta olduklarına inandır. 
mak için sarfettiği enerjinin 
kısa bir tahlilini yaptım. Gör
düm ki samimi konuşuyor. 
Sözünü keserek : 

- Ekselans l • Dedim - ben 
şahsen o noşriyatı takib etmiş 
değilim. Bununla beraber biz
zat takib etmiş bulunsaydım da 
bukadar israrla Solyada bir 
Türk-Bulgar dostluğu yarat
mak istiyen bir Bulgar münev· 
verine inanmağı ve hatta kan
mayı daha doj!'ru bulurdum. 
Dostluk okadar aranan bir 
haslet oldu ki ondan bahsedil
mesi bile insanı tatmin ediyor. 
lstanbula dönünce Bulgııristan 
haberleri ile uğraşan arkadaşa 
sinirlerine ve zekasına hakim 
olmasını tavsiye edece~·im. 

Açık Sözün, Türk ve Bulgar 
milletlerini birbirine düşman 
etmek isteyen hususi bir mak
sadı, bir gayesi yoktur. 

Memnun olduğunu sezdim. 
Devam etti: 

- Görüyorum ki siz ve ga
zeteniz mutlak bir Bulgar düş. 
manlığı hedefi üzerinde değil
siniz. Bir gazetecinin belli başlı 
vazifesi memleketinin menfaat. 
lerini müdrik olan hükümetini • 
efkarı umumiyesi karşısında tah-
kim etmektir. Gerek Sofya ve 
gerekse Ankara hükumetleri bü
yük bir samimiyetle iki millet ara
sındaki bağları kuvvetlendirmek 
için çalışmaktadırlar. Bulgarya 
tarafında bu arzunun fevkalade 
samimi bulunduğunu size söy
lemek vazifemdir. Başvekilim 

mösyö Köseivanoff bu mevzu 
etrafında birçok şeyler söyle
miş ve yazmıştır. Bu yazılar 

ve sözler bizim arzularımızı 
tamamile ve açıkca ifade etmiş 
bulnumaktadırlar. Muhterem 
doktor Aras'ın Bulgaryada gü
zel akisler bırakmış olan beya· 
natı da müşterek temennilerin 
müşterek bir dostlukla müvazi 
olarak , yürüdüklerine her iki 
tarafı da inandırmalıdır. 

- Türk-Bulgar münasabatı. 
nın son şekli hakkında beni 
bir Bulgar devlet adamı gözile 
tenvir eder misiniz? 

- Size cevap olarak diye
ceğim ki, ben Türkiye Dış iş
leri bakanının Sofyada çıkan 
Zora gazetesi muhabirine söy
lediği sözleri t~krarlamakla ii<
tifa edebilirim. Doktor Aras 
Türk - Bulgar münasebatının 
Montrö konferansında ileriye 
doğru gideceğini, müsbet in
kişaflar yapacağını söylemiş 
ve Bulgar delegasyon'unun 
konferansın seyrindeki fa
aliyeti üzerine de "gösterilen 
bonsansın tahminlerini geçti
ğini,, ilave etmişti. Bloaenaleyh 
iki hükumet arasındaki müna. 

Yemek 
7 11ğuatos cuma 

Tas'kebobı - Alafranga oturtma 
Kaymaçina 

Lüzumu kadar kuşbaşı eti 
tuz, biber, so-
ğan, domates 
ile ovup lence· 
reye koyunuz 
ve kendi suyu 
ile pişiriniz. Et 
suyunu çekince 
kendi yağile bi· 
raz kızartıp su• 
yunu koyunuz. 
Patates püresi 
ile yenirse le. 
ziz olur. 

, . 
' . 
• 

* Patlıcanların kabuklarını 
soyunuz. Takriben ikişer santi
metre kalılığında halkalar ha
linde doğrayınız. Onları tuzla
yıp bir saat bırakınız. Bundan 
sonra tuzunu yıkayıp bir bez 
içinde sıkınız. Takriben iki ka
şık yağla tavada kızartınız. 

Patlıcanlar pişeceğine yakın, 
tavaya halka halinde kesilmiş 
domatesler ilave ediniz. Tuzu
nu, biberini koyunuz. ince doğ
ranmış sarımsak ilavesini de 
unutmayınız. Tavanın üzerini 
kapatarak, yarım saat kadar 
mutedil ateşle kendi haline 
bırakınız. 

• Bir kilo sütün içine sekiz 
yumurtayı bir kaşık toz şeker 
ile çalkalayıp dökünüz. Fırında 
piştikten sonra koyu şerbet dö
küp yersiniz. Bu, çok az bili
nen hafif ve nefiş bir Makeclon
ya tatlısıdır. 

sebat gün geçtikçe ve mÜm· 
kün olduğu kadar iyileşecektir. 
Fakat hükümetlerin münasebet
leri dışında bir de milletlerin 
münasebetleri vardır. Bulgar 
milleti komşusu ile asırlardan
beri mevcut tanışmanın tam bir 
anlaşma, tam bir emniyet, tam 
bir dostluk haline getirilmesini 
ısrarla istemektedir. Bulgar 
ve Türk milletleri kendi 
menfaatlerinin çok defa 
biribirine uyduğunu görmüş 

ve anlamışlardır. Türkiye 
efkarıumumiyesinin ekseriya 
ihtiyatsız yazılarla tahrik edil
memesini sizden istiyeceğim. 

Her iki hükümet tarafından se
çilmiş olan iyi yolda rahat yürü
mek için bu büyük bir yardım 
olacaktır. Faraza Cumhuriyet, 
Açık Söz ve Haberde çıkan 
yazılar çok defa yanlış akset· 
tirilmiş haberlere dayanmakta
dır. 

- . . . . . . 
- Siz gırtlağınıza kadar si

lahlı, son derece kuvvetli, bü· 
yük bir devletsiniz. Bizim size 
karşı mütemadiyen düşmanlık 
hisleri taşımamızda ve böyle 
mevhum bir düşmanlığı ihsas 
etmemizde nasıl bir menfaati
miz olabilir? 

- Bulgaryanın bir gün Bal
kan paktına girmek isteyeceği 
tahmin edilebilir mi ?. 

- Yarını şimdiden kestir
mek mümkün olamaz. Fakat 
Bulgaryanın Balkan paktına 
girmesi yalnız bize değil diğer 
Balkan devletlerinin de bazı 
hareketlerine tabi bir netice 
olabilir. 

- Yahut, Karadenizde kı
yısı olan devletler arasında 
yapılacak bir mukaveleye Bul
garya girmek ister mi ? 

- Bize hiç kimse böyle bir 
teklifte bulunmamıştır. Bulu
nulursa konuşulabilir. Bulgarya 
şimdiki halde bütün emniyetini 
milletler cemiyeti paktın· 

daki garantilerde bulmektadır. 
Biz Balkanların o devletiyiz ki 
hiçbir mıntakavi paktı imza 
elmiş değiliz. Bulgarya umumi 
harp sonundan beri tam bir 
dürüstlükle çalışmaktadır ve 
her devletle iyi mi:~asebet kur
ma polatikası ta~ J etmiştir. 
Bulgarya bu gür kadar her 
hangi bir devlete karşı fazlı 

veya gizli bir dostluk göster
miş olmakla itham edilemez. 

- F .ıkat doktor Nikolayeff, 
lta!yan ayan meclisi azasından 
Sinyor Orano'nun kon[ rans· 
lan nasıl tefsir edilebilir?. 

Bulgar Baş: murahhası ken-

No: 108 

- imkanı yok. 
- Nasıl imkanı yok?. 

Basbayağı .. 
- Gülerim bu sözlerine. 
- Gülünecek şey değil ki .. 

bak görürsün katil mi, değil 

mi?. Bugün anlaşılacak. Ve .• 
inanki bu kadını öldüren adam 
ondan başka biri değildir. 

Onların bu konuşmaları 

sürerken kulağa gelen başka 

başka muhavereler de vardı: 
- Mücevherleri de Ferdinin 

çaldığı muhakkak. 
- Nereden hükmediyorsun? 

- E artık kör gözüne par· 
mağım .. dedikleri gibi, herşey 
meydanda. 
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YAZAN: Etem izzet BENiCE 

- Avukat Muzafferin söy
lediklerine mi inanıyorsun?. 

- Adamcağız ap açık söy
lüyor. 

Dedikodular devam ediyordu. 

- Amma isbat edemedi. 
- fsbat edebilecek mi, ede-

miyecek mi henüz belli değil. 
Her şey onun kalası içinde. 

- Gerçekten öyle. Durma
dan soruyor. Fakat, niçin so
ruyor. Neden soruyor? .. 

Hiç belli değil. 
Daha başka türlü konuşma

lar da oluyordu: 
Katil kim dersin sen? .. 

- Ne desem boş. 
- Gel bir bahsi müşterek 

tutuşalım .. 
- Ne diye? .. 
- Katilin kim olduğunu söy-

liyelim. Kim kazanırsa odur. 
- Nesine? .• 

- Ben sana beş lira veririm. 
- Ben de sana veririm amma 

ya söylediğim çıkmaz sal. 

- Çıkmazsa çıkmaz ne ya· 
palım, beş lirayı verirsin .. 

- Kah .. Kah .• Kah 1 ... 

Bütün bu konuşmalar sürüp 
giderken koridoru mahkeme
nin başlama zili cınlatmağa 

başladı. Ve herkes lakırdısını 

ağzında bırakarak salonda ye
rini almak için birbirini iteka
ka iç~riye girmeğe koyuldu. 

Bu, yine mahkeme salonu
nun en kalabalık günlerinden 
birisi idi. Sıralar üzerinde in
sanlar adeta birbirlerinin o-

muzlarına çıkacakmışlar gibi. 
oturuyorlardı. 

Hakim: 
- Celse açılm•şbr ... 
Dedikten sonra, zabıt kati-

bine emretti : 
[Dıı!vı:t•n edecek) 

Kitap kupon11 
BiR CINA YET DAV ASI 

No : 108 
Bu kuponları 'k~•t :> blrl'ttl .. 

renler roman ııaıe:t,Jı blttt rı 
yakıt ldarehane;nlı?t g5ııd~rl? 

hlç para verme ı,, ı kltJl:tı u a• 
lacaklardır. 

L .J 
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Ankete gelen Hasan Oğredik söyliyyr: lstanbul lisesinden Haydar 
Yegane gayem askerliktir. Bozkurt söylüyor: 

cevaplar Ben ta mini- 1 - Lise tahsilini bitirdik-
Ve/a lisesinden Nedim Baş- mini iken bile tek sonra ilk 

buğ sö.11 /üyor: kendimi bir ve son müra-
1 - Lise tahsilinden son- asker olorak caat edeceğim 

ra Mühendis yetiştirmek için mektek (Harp 
mektebine gi· okadar çalışır- okulu) olacak-
receğim. Riya- dım ki .• Oyun• br. Atim için 
ziyeye karşı !arım bile ııs- asker olmak, 
olan alakam kerlik mevzuu u'aşacağım üJ. 
ve kendimde içinde olurdu. külerin en yük-
gördiij!'üm ka- Büyüdüm, bu seğidir. Bu u-
biliyet ile yur. aşk içimde da. ğ'urda çalışı· 
duma faideli ha fazla kök yorum ve ben 
bir unsur ola- saldı. Ve bugün içim dışım bütün hayat --. 
cağım. Yurdu- askerlik sevgisile dolmuştur. planlarımı yalnız bu cephede 
mun demir ağ- Bana öyle geliyor ki e~cr as- topluyl)rum. Bana ne kadar 
larla örülme· ker olamazsam hiçbir meslekte büyük bir saadettirki üzerim-
sini, yıkılmaz muazzam köprü- muvaffak olamıyacağım. Ya- de bir asker e!biscsi olarak 
)erin yükselmesini, geniş ve pacağım işlerin en başında can vereyim. Ben yalnız sev-
modern caddelerin yapılması hemen Maltepe askeri lisesi- gili yurdum için yaşıyorum, 
için var kuvvetimle çalışaca- nin bir sınıfına yazılmaktır. 2 - Seçti~im mesleği cv-
ğım ve bunda muvaffak ola- Orada lise tahsilimi ikmal edip velce tayin ettim. Hem de 
cağım. Çünkü bir Türk evla- Harp okuluna gireceğim. Ba. kendimi bildiğim yaştanberi. 
dının iradesi herşeyi yapmıya na ne kadar büyük saadettir Fakat ne yazık ki askeri lise-
kadirdir. ki üzer imde bir subay elbisesi nin kucağında büyümek na•ip 

2 - Bu seçdiğim me;lek ve önümde tunç benizli asker- olmadı. Hazırlığım ne olacak 
için evvelce bir yakınlık duy. le çalışacağım. Ynrdum için ki. imanım askerlik sevgisiyle 
makla iktifa ediyordum. Fakat büliin varımla çalışacağım. iş- dolu ya, o bana kafi. 
seneler geçtikçe kendimi bu te benim gideceğim mektep ve 3 - Asker ocağına atılı. 
mesleğin içinde görüyorum. 
Evvelce yaptığım hazırlıklar 

seçtiğim meslek. Mesleğime yorum dedim. Gösterilmesi Ja-
küçük yaştan beri bağlı bulun- zım kolaylıklar değil, hatla 

riyaziyeye karşı olan sevgimin marn tabiidirki bu meslekı· ev· l k 
fazlalığından başka birşey de- zor u !ar istiyorum ki muka-
ğildir. velden seçmiş] olmam demek· vemetim fazlalaşsın. 

3 - Beni, yurdumun en fa. tir. Bu meslek için evvelden 
al bir uzvu haline sokacr.k hazırlandım mı hazırladmadım 
hocalarımın çok kuvvetli ol- mı bilmiyorum. Fakat daima 
duklarına şüphem yoktur. arkadaşlarıı:ı He askerlikten 

Yalnız mademki bu bir is-
tektir. Ben de şunu söylüyo- bahsetmek askerlik oyunları 
rum ki hocalarımın çok kuv- oynamak ber halde askerliğe 
vetli ve hakkı en iyi tanıyan hazırlık demektir. Fakat asıl 
kimseler olmalıdırlar. Zira biz hazırlık nsker ocağında ola. 
ahlaki terbiyemizin büyük bir caktır. 
kısmını hocalarımızdan alırız. 
Onlar bize hakkı ne kaC:ar 
yüksek tanıtırlarsa biz de oka
dar iyi yetişmiş oluruz. 

f!J (!] 

4 - Liseden sonra hawıta 
atılmıy'acağım için bu suale 
cevap vermiyorum. 

5 - Yüksek tahsil deyince 
hayalimde hayata bir an ev
vel atılmanın parıltıları dola
şır. 

dini hiç yormağa lüzum gör
meden cevap verdi: 

- Ve bilhassa ispanya sefiri 
ile olan macera ... Değil mi? .. Bu 
cidden Türkiyeye elim bir şe
kilde aksettirilmiştir. Ben bu 
konfransda hazır bulundum. Ne 
ispanya sefiri protesto etti, 
ne de öbürü ispanyaya ha
karet savurdu. Bu konfrans
larda bulunanlar, böyle bir 
hadise olsaydı derhal salonu 
terkedecek d~recede iskandal
lerden çekinir insanlardı. Bil
hassa şunu kaydetmenizi rica 
ederim: ortada Bulgaryanın 
bugüne kadar devam elmiş 
olan dürüst ve doğru politika
sını değiştirmesini icap etti
recek veya Bulgaryayı bir 
devlet ızrupu aleyhine bir baş-

LiSELİ GENÇLERE! 

Açık SözUn yeni 
anketi 

Anketimize cevap verecek 
liseliler, birer fotoğraflariyle şu 
suallere cevap göndersinler: 

1 - Liseden sonra, yüksek 
tahsilin hangi koluna ayrıla· 

c~ksınız? Ve bunu ne gAye 

ka devlet grupu ile birleştir
tecek hiç bir sebeb yoktur. 

ın m 
Ayağa kalkmıştım. Kağıt

larımı toparlarken yanına yal
nız kağıtsız, yalnız kalemsiz 
değil sigara~ız da gelmiş olou
ğıım_u far~etmiş olacaktı ki bana 
buyuk hır paket sigara hediye 
ederek elini uzattı. Ve esmer 
yüzünde s~rih bakışlı gfö:lerine 
uyan temız bir giilümseme 
belirirken: · 

"- Bulgar mill~ti Türk mil
leti ile dost, dost, çok dost 
olmak ve emniyet içinde rahat 
yaşamak isteyor. Bulgar dev
letinin Türkiyeye karşı olan 
siyaseti bu milli arzudan alın
mış bir direktif gibi telakki 
edilmelidir •• dedi. 

takip ederek yapacaksınız? 
2 - Seçtiğiniz mesleği ev

velce tayin etmiş ve bu yolda 
hazırlık yapmış mı idiniz? 

3 - Yapacağınız yük.ek 
tahsil devrelerinde kendinize 
gösterilmesi lanın ne kolay· 
!ıklar istiyorsunuz? 

4 - Yüksek tahsil yapml\• 
yıp hayata atılacaksınız buna 
niçin lüzum gördünüz? Yük. 
sek tahsil yapamamaklığınızın 

sebepleri nelerdir? Bunların 

yok edilmesini ve yüksek tah· 
sil yapmanızı istiyor musunuz? 

5 - Yüksek tahsil denince 
hayalinizde ne canlandırıyor. 
sunuz? Ve bunu kendinize mu
hakkak bir ihtiyaç olarak alır 
mısınız? 

Yanından ayrılırken kendi 
kendime söyleniyordum: 

- Dostluk, iyi komşuluk 
Bu kimin isteği, kimin arzus~ 
değildir ki ... 

N. N. Tepedelenli 
(1) D.ıktor Nikolayeff -.öıleri .. 

nin tarafımdan vanlış veya her
hangi blr ~urette çoğ"alhhp ekılltl
ltrek netrınden çekindiğini açıkça 
ıöylemiş ve ben de bu mülAka.tı 
yazdıktan sonra " berayl tetkik,, 
kendholne vermeyi ve ancak imza 
ettir~ik~en sonra neşretmeyi va· 
detmıştam. Fakat konferans biter 
bitmez Bulğaryaya avdeti, benim 
de avdetimde Sofya Uzerinden gel• 
mcınlı olmakhğım bu vaidl yerine 
getire.n~m\'me ıebep oldu. Fakat 
doktor bunu okurıa itiraf e:decek
tir ki n1uharrh· bu yazıda bir gaze .. 
teclye ltlyık olmıyacak derecede 
dilrüatlük gi>ıtermlştir, 

N. N. T. 
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1 Bütün Memleket ... f Bey kozda 
Sivrisinek mücadele 
memurları harekete 

geçtiler 

Kapalı zarf usulile 

Eksiltme ilanı 

Erzurum 
Valiliğinden: ,----

·-

Bayındır fzmirin en güzel ve verimli kazala
•ından t>irldir. Birkaç gün önce bayındırı tanı
tan bir yazıyı "Açık söz. okuyucularına sun
muştuk. Bugün de Bayındır kaza merkezi
nin umumi görünüşünü belirtiyoruz. 
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Gayrimeşru bir mü
nasebet kanlı bir 

facıa ile sona erdi 
Balıkesir, (Açık Söz) - Buraya bağlı Korucu köylerioden 

birinde bir aile facıası olmuştur. 
Bu nahiyenin Mallıca köyünden lsmail oğlu Hasan Hüseyin 

karısı Ayşeyi diğer bir erkekle evinde yakalamıştır. 
Eve girdıği zaman bu hiç beklemedig-i çirkin hadise ile kar

şılaşan Hüseyin birdenbire karısının yanındaki erkeğin hücu
muna uğramıştır. Bu adam tabanca ile Hüseyine ateş açmıştır. 
Bu anda Hüseyin de kendi tabancasını kullanarak hasmına çe· 
virmiştir, bu karşılıklı ateş etme esnasında Hüseyin bacağından 
ağır surette yaralandığı gibi karısı Ayşe de muhtelif yerlerin
den yaralanarak ölmüştür. 

Vakaya müddeiumumilik el koymuş, gerek ölen Ayşenin 
kocası gerekse dostu yakalanmıştır. Tahkikata devam edil
mektedir. 

• • • 
Domuz avl~ırken bir yara-

lama faciası oldu! .. 
lzmir, (Açık Söz) - Evvelki gece Buca'da dere bağları 

,nevkıınde bir vak'a olmuştur. Bir bağda yatan Bucanın aşağı 

nahallesinden Priştineli Feyzullah oğlu Aslan, bağ sahibi Meh
med og-lu Ramazan tarafından av tüleğ'ile ağır surette yara
lanmıştır. Aslan ve Ramazan bağda birlikte yatıyorlardı. Aslan 
bir aralık ayrılmıştır. Arkadaşı Ramazan, karanlıkta onu domuz 
sanarak av tüfeğile iki ateş etmiş, başı ile sol omuzundan ağır 
surette yaralamıştır. Başına giren kurşun kafakemiğini kırmış, 
sol gözünü mahvederek sol kulak altından çeneyi pJrçalamıf, 
çıkmıştır. Sol kol da fena halde yaralıdır. Aslan, hastahaneye 
kaldırılmışsa da hayatı tehlikededir. Mütemadi bir şekilde kafa 
tasından kan akmaktadır. Vak'adan sonra amcasıhın evine ka
çan Ramazan : 

- Ben domuz zannile Aslanı vurdum. 
Demiştir. Tevkif edilen Ramazan hapisaneye göndarilmiştir. 

Hadise tahkikatına müddeiumumi muavini Mümtaz Yılmaz ta
rafından el konmuştur. 

• • • 
Ağaç altında mı ezildi? 
Ödemiş. (Açık Söz ) - Ödemiş kazasının Kiraz nahiyesine 

bağlı Şemenler köyünde kır bekçisi Ahmedin kızı H yaşında 
rlatice, bir ağaç altında ölü olarak bulunmuştur. Hatice akıl 
~aslalığından malüldü, ölümü münasebetile tahkikata de,·am 
ediliyor. 

Bir yevmi,qe 
Meselesi 

İzmirde yeni 
Ortamektepler 

lzmir, (Açık Söz) - Bu se
ne ilk mekteplerden mezun 
olanlar 1050 erkek ve 750 kız 
dır. Bu talebelerin hepsinin 
sene bidayetinde lise ve orta 
mekteplere yerleıtirilmesi için 
icabeden tedbirler vilayetçe 
alınmış bulunmaktadır. Bir tek 
talebe dahi açıkta kalmıyacak
tır. 

lzmit, (Açık Söz) - lzmit tü· 
ıüncü bir memlekettir. Halkı· 

nın ekserisinin geçimleri tütün
dendir. Bundan dolayı hmilte 
tütün işçileri ve tütün mağa· 

zaları çoktur. Bu arada lnhi
ıarlar idaresinin de bir tütün 
imalathanesi bulunmaktadır. 
Son haftalar içinde bu ima
lathane de Cumartesi yev· 
miyeleri bütün kaldılmıştır. 

Bu yüzden çalışan 200 den 
azla işçi yeni bir sıkıntı için

:ie kalmıştır. Söylendiğine gö
re sabah saat 7 den akşam 
saat 18 e kadar bila fasıla 10 
saat çalışan bu işçiler Cumar
tesi günleri aldıkları yevmiye
lerin kesilmesi üzerine alaka
dar dairele baş vurmuşlar 

ve fakat müsbet bir netice 
alamamışlardır. Diğer taraftan 
başka tütün mağazaları da ka
nun' hilafına olarak cumartesi 
günleri sabahtan akşama kadar 
işçi çalıştırmaktR devam etmek
tedirler. 

Göztepede yalnız kızlara 
mahsus olmak üzere bir kız 
orta mektebi açılacaktır. Ay
rıca Burnuva, Buca ve Karşı• 
yakada da yeniden orta mek· 
tepler açılacaktır. 
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Sarıyer Tapu Sicil Mu• 
hafızlığından: Buğaziçinde 

yeniköyde eski malakof yeni 
sarasına ve eczacı sokağında 
eski 12 yeni 6,8,9 No.lı 
'mıha! lıö ceti şcriye ile yu
nan tabasından simonun 
üstünde iken vefatiyle vere
sesi intikal için idaremize 
müracaat etmişlerdir. Bn 
mahal hakkında 1515 No.lı 
kanuna tevfikan muamele 
yapılacağından bu yer hak· 
kında thsarruf iddia eden 
varsa ellerinde mevcut ta· 
sarruf vcsilrrlariyle terihi 
ilandan (15) içinde sultan 
ahmedde tapu dairesinde Sa
rıyer Tapu sicili muhafız· 
lığına 936/1961 No: ile 

Bu vaziyetin iyi bir netice 
ile bağlanacağını umarak şim
dilik kısaca kaydetmekle iktifa 
ediyoruz. 

AÇIK SÖZ 
• 

Onu 

- -s 

seven 
okuyan 

yayan 
tanıtanın 

dır. 
müracaatları ilan olunur. 

(24837) 

Son günlerd<! Beykoz müt
hiş bir sivrisinek istilasına 

uğramıştır. Akşamları açıkta 

bile oturulamamaktadır. 
Beykozlular bu sinek bollu· 

ğuna sebep olarak deredeki 
suların bahçevanlar tarafından 
setlerle tevkif edilerek durgun 
bir hale getirilmesini gösteri· 
yorlar. Her sene derenin suyu 
aktığı için sivrisinek yumur-

ı taları tııtunamıyormuş. 

Evkaf idaresi çayır civarın
da mesire sayılan bazı yerleri ' 
bahçevanlara kiralamıştır, Bah
çevanlar buradaki tarlaları su
lamak için derenin önüne bent 
ler yaptıkları için su birikinti
leri hasıl olmaktadır. 

Buralarda da sivrisinekler 
üremektedir. 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Bursa'da ioşa edilmekte olan t.Ierinos fabri

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

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı ~ tınlardır. 

a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname, unıunıi şartnanıe, ölçl"ı usulü 
d) vahidi fiyat cetveli ve 2 adet izahnamesi 
e) Projeler 

İstiyenler bu evrakı 670 kuruş mukabilin:!e Sü
mer Bank Muamel5.t servisinden satın alabilirler-

3 - Eksiltıue 12 Ağustos 1936 şarşamba günü 
Ankara Ziraat Bankası binasında Sümer Bank Mer• 
kezindeki komisyonda saat 16 da yapılacaktır. 

Fabrikanın arka tarafındaki 
yerlerde birer bataklık haline 
gelmiştir. Beykozlular Evkafa 
müracaat ederek bundan sonra 
köyün sıhhatini tehdit eden 
bu tarlaların kiraya verilmesini 
ve ica bederse boş durduğu 

halde kiraların köy namına te
min edileceğini söylemişlerdir 
Beykoz kaymakamlığı da sivri 
sinek mücadele memurlarınını 

harekete geçirmeq-e karar ver
miştir. 

4 - !steklilerin 7900 lira teminat vermes1 lazım· 
dtr. Bundan blşka eksiltmiye girecekler ihale gü· 
nünden en az üç gün evvel bu işi başarabileceğine 

dair vesaikı 25 kuruşluk pulla birlikde Bankaya il tevdi edip ehliyeti fenniye vesikası almış olmaları 
ve bu vesikayı teklif mektuplarına leffetmeleri lazım· 
dır. 

Gençler mahfilinde 

1 - Trabzon, Ağrı Transit yolunu Erztıruw vila• 
yet! dahilindeki İlçe Askale ve Askale kap kısıuıla· 
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<;aatt ve bu yolun 35 ci kilo
metresindeki iki metre açıklı~ında bir Menfez ve 52 X 
588 ci kilometrcsinieki 2 X 6 - 8 açıklığındaki Askale 
köprüsü ve 22 X 896 cı kilometresinde iki metre 
açıklığındı bir menfez ile 26 X 169 kilometrcs·ndeki 
l\len.fezin Ricat dıvarları inş1atı eksiltmeye çıka;ılmı5tır. 
1311 ışlerin bedeli mıılıanımeni yüz yirmi bin üçyüz 
doks111 bir lira sekiz kuruştur. 

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

A - Eksiltme şartnamesi (B) nıııkavelen-ıme (C) ba
yındırlık işleri genel şırtnawesi ( E) hususi ve fenni 
şartname (F) keşif hül:isı ve silsilei fyiat cetvelleri istek• 
tiler bu evrakı fenniyeyi 6 lira bedel mukabilinde Erzu• 
runı nafıa müdürlllğündeıı al:ıbilirler. 

İstanbul ve Anbra nafıa müdürlüklerine gönderile
' cek plan nııshalarından okuyabilirler. 

3 - Eksiltme '.!6-8-936 Çarşamba ğünü saat 16 da 
Erzurum vilayeti nafıa dairesinede yanplacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usnlile alacaktır-
5 - Eksilıneye girebilmek için 7270 liralık muvak· 

kat teminat verilmesi bundan başka ticaret odası vesikası 
haiz olup göstermesi 13.zımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncii maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar Er?.Urunı vil:i.ye• 
tinde nafı:ı. komisyonuna getirilerek eksiltme komsiyonu 
reisliğine makbuz nıukabilinde vuilecektir. Posta ile 

ı gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
sa'.l.te kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mum 

Cumhuriyet Gençler mahfi
linden: Mahfil Yönetim kurulu 
8·8-936 cumartesi günü saat 
19,30 da Mahfilin Beyoğlun. 
daki merkezinde yapılacak 

fevka'ade kongraya bütün 
Mahfil üyelerinin gelmelerini 
ehemmiyetle rica eder. 

5 - TekliE mektupları yukarda yazılı gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umu• 
mi Müdürlüğüne makbuz mnkabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderiiecek mektupların nihayet 
ihaleden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın 

~anuni şekilde kapatılmış olması la?.ımdır. 
i l. ile iyice kapatılmış bulunması lô.zımdır. Posta ile olacak 

gecikmeler kabul edilmez. 
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1 BORSA - PİYASA 
6 18 , 936 

Para Borsası 

1..ondra 

1 Nevyork 

i Poris 
Milino 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrld 
Bertin 
Varşova 

Budapell: 
Bükreıt 
Belgrat 
Yok.ohama. 
Stokholm 
Altın 

Banknot 

Londra 

Nevyork 
Paris 
Mil~no 

Brüksel 
Ati na 
CeneYre 
Solya 
Amıtetd. 

Prag 
Viyana 

Madri.t 
Beri in 
Varşo,.a 

Budapeıto 

Bükrq 
Belgr;ıt 

Yok.obama 
MoıkoW"a 

Paralar 

Alı1 -618. 

lH. 

163. 
190. 
80. 
2ı. 

815. 
22. 
82. 
85. 
n. 
14. 
28. 
20. 
22. 
ll. 
41. 
32. 
SL 
970. 
242. 

s:;e ki er 

Stokholm , 

Satı1 

633. 
126. 
166. 
196. 
84. 
23. 

820. 
25. 
84. 
94. 
24. 
16. 
30, 
23 
24. 
ıo. 
S3. 
34. 
33-
97L 
243. 

Kapantf 

63?. 

0,79.10 
12.03 

10.7040 
4,7040 

84.1168 
2,43 

63,2580 
1, 167S 

19, 16 
4,14S 
5,9985 
1,9808 
4.22JJ 
4.3060 

107.4538 
34.6064 

2.6910 
24.9637 

3.0626 

istikrazlar 
Türk Borcu l Peşin 

• .. .. .. ,, ,, 
Erranl 

1 Vadeli 
il Petln 
il Vadeli 

Sıvu Erzurum t 
_, ,, n 

l.Ukrazı dahut 

Esham 
it Bankaııı Mil. 

• • N. 
" ,, Hamilin.o 
Anadolu 010 60 
Merkez Bankaıı 

Tahvil.Si: 

Aç•lıt --Anadolu Vadeli 1 

" " il 
• " ili 
" mümeııil ---

21.125 
22.0> 
20.50 
20.4S 
03.00 

99.50 
00.00 

-.-
20.10 
OD.OD 

Kapanıt --46.10 
46.10 

-. 
Tiyatrolar, Sinemalar 

HALK OPERET[ 
Taksim bahçesinde 
Bu akşam 21,45 de 

FLORYA 
Yarın akşam Kermes dola

yısile Kızkulesi parkında. Ha
lime pazar akşamı Büyükdere 
Aile bahçesinde Halime. 

Pazartesi Kadıköy Süreyya 
bahçesinde FLORYA 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

Hatice Dilberin Emniyet San1ığına birinci derecede 
ipotekli olup tanıaıuına ehlivukuf tarafından (400) 
lira kıymet takdir edilen Kapalıçarşıda, orta kaza?.lar 
sokağında eski ve yeni 37 ,39 numaralı ş1rka11 orta 
kazazlar şiınalen: 24 cenuben: 26 garben : kısmen 13 
ve kısmen 14 parsellerle mahdut, zemini alış'.lp dö~euıeli 

ve tonoz kemerli cephe<i açık alan ve umuru mesalı1sı 

kadastro tesbitinde 12 ehlivukuf rap~nında 10,50 ıu1 

den ibaret bulunan bir diikk~n ı n tamamı açık arttırınaya 

vazedilınişti r. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek nıiışte· 

rllerin kıymeti nınlıammenenin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu lıa· 

mil olınaları icap eder. !lfıit e rakim vergi, tanzifat ten• 
viriye ve vakıf borçları borçlnya aittir. Artırma şartn:ı· 

mesi 1-9-936 tarihine ıııiidadif salı günü Dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir birinci arttırması 28-9-936 
tarihine müsadif Pazartesi günü d:ıirenıizde saat 14 ten 
16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttırınada bedel, kıy. 

meli muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üste 
bırakılır. Aksi takdirde son arttırnıanın teahhiidü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün_ daha temdit edilerek 
13-10·936 tarjhine mğsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar Dairede yapılacak ikinci artıırma neticesinde en 
çok arttıranın iıstiinde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra 
ve iflas kannnunun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları 
tapu sicillerile sabit olnııyan ipotekli alacaklarla diğer 
a lii.kadaranıa ve irti fok hakkı sahi pi erinin bu haklarını 

ve husuaile faiz ve wasarife dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itib~ren 20 gün :zarfında evrakı müsbitelerile 
birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kal.rlar. MCıternkim vergi, tenviriye 
ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rusıımu ve vakıficaresi 
ve 20 senelik vakıf icares tavızı bedeli müzayededen 
tenzil olunur, Daha fazla malfimat almak istiyenlerin 
934-2017 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahnllen 
haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacaklarl 
ilan olunur. (4455) 

İstanbul Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden 

Köstenceden 9.000 ve Varnadan 3.700 ve Burgazdan 
300 ki ceman (13.000) göçmenin 22. Ağustos. 936 tari
hinden itibaren a1.awi iki ay zarfında Tuzla limanına 
nakilleri kapalı zarf usuEyle münakasaya konulmuştur. 
Olbaptaki mukavele ve şartnamesi dahilinde münakasaya 
İştirak etmek üzere bilumum vapur idarelerinin 10 Ağustos 
936 tarihinde saat 14 de nakliyat bedeli muhamwentnin 
% 7,5 nisbetinde (3.750 lira teminat akçasıyla birlikte 
Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğü binasındaki komisyonu 
mahsusta bulunmaları ve mukavele ve şart nameyi anla. 
mak üzere Fen Heyeti Reisliğine murrcaatları. (186) 

İstanbul Telefon 
Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 3000 lira olan Tanı otamatik elli 
abonelik komple bir Telefon Santralı ve teferrüatının
tesisi açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi 10181936 
Pazartesi günü saat 15 de Telefon Müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. İlk teminat 225 liradır. Fenni şartnamesi 
lıergün parasız olarak Levazım Dairemizden alınabilir. 

Taliplerin aynı günde nihayet saat 14 de kadar teminat 
paralarile müracaatları. "3559• 

, 

7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Resmi 
gazetenin 3297 sayılı nuslusında çıkan talimatnameye 
tevfikan nafıa vekaletinden istihsal edilmiş yol müteahhit 
ehliyet vesikasını haiz olması lazımdır. (175) 

İstanbul Dördüncü icra 
memurluğundan: 

İsmailin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli 

olup tamamına ehlivukuf tarafından 1042 lira kıymet 

t3kdir edilen Üsküdarda Solaksinan mahallesinin Sela· 
nıialief ndi sokağında eski 224 yeni 194 No. lu sağı 
celep Hüsnü ev arsası, solu süpürgeci İzzet ev bahçesi, 
arkRsl Şakir arsası, önü Sel:i.mialiefendi caddesile malı• 

dut, zemin katında: zemini malta taşlık ve toprak avlu, 
lıir hela, bahçede bir ocak, birinci katta: bir sofa üze
rinde blrsinin kapısı olmıyan iki ofa, arkasında bir 
bahçesi olan, umum ınasahısı 111 metre ıuıırrbbaı olup 

41 metre murabbaı bina 70 metre murabbaı bahçe olan 
dahili ks wları ahşap, beden divarları kagir ve lıricen 
sıvasız bir evin tamanıı açık arttırmaya rnzedilnıiştir. 

Arttlrnıa peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin 
kıymeti muhawmenin % 7,5 nisbelinde pey akçesı veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları 

icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf 
borçları borçluya aiıtir. .'\rttırma ş lrtnanıeti 1-9-936 ta
rihine müsadif Salı günü Dairede mahalli mahsusuna 
talik edilecektir. Birinci arttırması 28-9-936 tarihine ml"ı· 
sa lif Pazartesi günü dairemizfo saat 14 ten 16 ya ka
dar icra edilecek. Birinci arttırmada belci, kıymeti mu• 
hanınıenenin % 75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. 

Aksi takdirde son arttırmanın tealılıiıdü baki kalmak üzere 
arttırma on beş gün daha tenıdit edilerek 13·10·636 ta• 
rihine müsadif Salı günü sıat 14 den 16 ya kadar Da• 
irede yapılacak ikinci arttırnıa neticesinde en çok arttı• 

ranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İf· 
1.i.s kannnunun 126 ıneı maddesine tevfikan hakları tapu 
sicilleriye sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alaka· 
daranın ve frttfak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
husus'. le faiz ve ınasarife dair <ılan iddialarını ilan tari· 
hinden iıibaren 20 gün zarfında evrakı müsbiteleriyle 
birlikte Dairemize bildirmeleri lflzımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sa"ıit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Miitcrakiw vergi, tcnvi 
riye ve tauzifiyeden ibaret olan Belediye rusunıu ve Va,. 
kıf icaresi ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi be1eli mü• 
zayeded.en tenztl olunur. Daha fazla nıal1ımat almak isti· 
yenlerin 934-2819 numaralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anla· 
yncakları ilan olunur. (4456) 

l • I İstanbul Belediyesi ilanları 

B~lediye maıbaası için lazım olan muhtelif cins kıi· 

ğıt kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur• Bu k:i.ğıtların 

hepsine 6683 lira 40 kuruş fiat tahmin olunmuştur. 
İstiyenler Levazım Müdürlüğünden parasız olarak şart• 

namesini alabilirler. Eksiltme 21 ağustos 936 cuına gü• 
nü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır- İstekliler 
kanunun tayin ettiği vesika ve 502 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplarını havi 
kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar 

Daimi Encümene vermelidirler. (B) (209) 

* • * 
Hacı Osman - Trabya beton yolunda katranlı ame

liye yaptırılacağından 12·8·936 çarşamba gününden iti• 
haren bir hafta müddetle mürur ve ubura kapalı bulun• 

• d uğu ilan olun ur. (B) (220) 



7 AAustos 

Olimpiyadlarda nasıl oynadık 
~~-=-.:......~~~~~~~~~~ 

Kısaca neticelerini aldığımız 
mağlubiyetlerin acı hikayesi 

Berline giden hususi spor muhabirlerimiz 
F'utbolcularla göreşçilerimizin oynadıkları 
oglJ.nların ayrı ayrı ta/ si/atını veriyorlar 

muvaffak olacaktık. Sait oyunun! çi ile bir Çekoslovak yaptı. 

Futbolcularımız başındanberi aksayor. Hakem Neticeyi cenubi Afrikalı ka
bizim lehimize olan tacları da zandı. 

Berlin, 2 (Hususi surette gi
den spor muharrırimizden) -
Mumzen stadındayız. Zümrüt 
gibi yeşil bir saha .. Saha 20000 
.kişi alabilir. Fakat ancak 3000 
kişi kadar birşey var. 

Saat 17,30 da evvela Nor
veçliler, arkadan bizimkiler çı

karak halkı selamladılar. 
Türk milli takımı: Cihat

Hüsnü, Yaşır - Reşat, Lütfi, 
lbrahim - Niyazi, Saıt, Hakkı, 
Rebiı, Fikret. 

Hakem: ltalyan Skarpi. 
YAN HAKEMLER: Mısırlı 

Hafız, Alman Fink. 
Oyuna Norveçliler başladı. 

l'orvedimizden aşan top kaleci 
Cihadın ellerinde kaldı. 5 da
kika müddetle Norveçlilerin 
hakimiyeti altında devam eden 
oyun, soldon Fıkret vasıtasile 
yaptığımız iki güzel hücumla 
seyrini değiştirdi, faikıyet bize 
geçti. 

15 inci dakik•da Fikretin 
kaleye kadar indirdiği top ev
vela Rebiiyi, sonra da Saidi 
buldu. Saidin biraz havadan 
giden şütü kalenin üst direği
ne vurarak muhakkak bir go
lü kaybettirdi. 

liAkiın oynuyoruz. Rebii çok 
muvaffak oluyor. 20 inci ve 22 
inci dakikalarda üst üste ka
lemize iki korn r oldu. ikinci 
korner kalemize bir hayli kor
ku geçirtti. Norveç sağiçi önü 
açık olduğu halde topu bir 
hata eseri avuta attı. 

Çocuklar Allah için candan 
oynayorlar. 

25 inci dakikada Hüsnüyü 
geçen Norveç sağ içinin, mu
hakkak bir gol yapacağı sırada 
hızır gibi yetişen Yaşar kal'i 
bir gole mani oldu. 

Norveçliler favullu bir oyuna 
başladılar. 3 üncü dakikada 
bize olan kornerden gelen topu 
Cihat yumrukla karşılayarak 

bir tehlike daha savuşturdu. 
Norveçliler favullü oyunda 

berdevam. 
Sıkışmaya başladık. Bereket 

ınüdafaamızda kuvvstli bir can
lılık var. 

TUrkiye O - Norveç 1 
37 inci dakikada Norveç 

ıol açığı ofsayddan aldığı 

lopu şahst bir gayretle kale
mize kadar indirerek, zaviye
nin pek daraldığı bir vaziyet
te umulmadık bir gol attı. 

41 ir.ci dakikada merkez 
rnuhacimleri Reşat ve Hüsnü
yü atlatarak yeni bir "tehlike 
yarattı isede, atlığı şüt, kale 
direğinin yanındun yüreğimizi 

oynata oynata avuta gitti. 
Norveç sağ' için 42 inci daki
kada yine ofsayddan yakaladı
k• topu avuta atarak ka..,ırdı. 

Ah kabil olsa da bizim se
yirciler buradaki beynelmilel 
hükümleri görseler. işte bu 
ltalyan hak.mile, Mısırlı Hafı
zın görmediği favüller ve of· 
saytlar karşısında bilmem ne 
yaparlar. 

Bir iki dakika daha devam 
eden oyunun birinci devresi 
ı.o aleyhimize bitti. 

c;ı c;ı 

ikinci devre 
Oyuna biz başladık. Norveç

liler cüsseli adamlar, hem de de
llildiği gibi yavaş oynamıyor
lar. Müdafaaları çok kuvvetli, 
aağiçleri pek tehlikeli bir adam. 

Bu devrede Rebi! sol açık 
Fikret soliç oynuyorlar. ikinci 
devreye iyi başladık. Hakkı 
ıaıt içre, Gündüz de orta mü
hacim olarak oynablsaydı çok 

görmemiye başladı. ilk güreşi yapıyoruz. Şans 
8 nci dakikada Fikretin yer- bize bir Almanı düşürdü. 

den güzel bir şutu kale dire- Küçük Ahmet 
ğinin dibinden dişarı çıktı· Herbart Johannes 
Kaçırdığımız bu fırsattan bir 5 6 kilo 
dakika sonra bir korner atı- ilk anlar deneme ile geçi-
şından is~ifade .ede_n sol açık- yor. Ahmet hasmının bir ba-
ları ~af~ ıle nefıs bır gol yap- cak kaymasile yere düştü. Ya-
tı. Şımdı: rım bir köprüden sonra be-
Türkiye O· Norveç ~ şinci dakikada tuşla mağlüp 

Bizim takım ufak bır değı- oldu. Böylece Ahmet, acemi· 
şiklik yaptı. Hüsnü orta hafa, liJ;foe ve tecrübesizliğine kur-
Lütfi müdafaaya geçti. Saha- ban gitti. 
nın ufaklığı her an göze çar: Yaşar - Tot 61 kilo 
pıyor • En güvendiğimiz ikı ikinci maçımızı bir mücadele 
açık, saha e~in_in 68 metre ol- yapıyoruz. Şans buna da yetiş-
masından bır ış yapamaz 01• ti. Rakib çok kuvvetli .. Yaşar 
dular. daha ilk anlarda köprüye ge-

Sahanın dar oluşu pek aley- !erek çok büyük bir tehlike 
himize oluy~r: Artık müdafaı"mız atlattı. Yaşar alttan kurtula
ne kadar ıyı oynayorsa, or- mıyor. Bir burğu neticesi yine 
vertlerimiz de O kadar bozuk köprüye geldi, bunu da atlattı. 
yonayor. Yaşar, hep müdafaada, çok 

19 uncu dakikadayız. Nor- ürkek güreşiyor. Tehlike üstü
veç müdafilerinden biri topu ne tehlike atlatıyor. Nihayet 
18 içinde elle tuttu. Mübarek 15 inci dakikada bir burğu 
hakem, 18 çizgisinin yerinde oyunile ve tuşla maıtlup oldu. 
içinde olan bir hatayı penaltı Öğleden sonra "stad olim-
ile tecziye edeceği yerde çizgi pik,. deki atletizm müsabaka-
üstünden frikile çevirdi. Bu !arından dön dük. 
satırları takımın mağlübiyetini Akşam Doyçland Halle'de
tahfif için yazdığımı zannetme· yiz. Şimdi de diğ'er sikletleri
yın,z. Tribünde bu satırları mizi göreceğiz. Kurrada Sa-

dığa Amerikalı, Ankaralı Hü. 
yazarken bir tesadüf yanımda seyine Fransız, büyük Musta-
olan Bulgar ve Alman lede- tafaya lngiliz, çobana da Bel
rasyonlarına mensup iki hakem çikah düştü. 

de ayni kanaatlerde bulundu- Sadık·Strong Harley 
lar. 

66 kilo 
Türkiye O • Norveç 3 Sabahki majS'lübiyetlerden 

25 inci dakikada Yaşar sa- olacak, Sadık pek çekingen .. 
katlanarak çıktı. iki dakika ilk anlar pek sönük, Sadık çok 
sonra sakat sakat oyuna giren 
Y a~r bir gole sebep oldu. 
santraforları Ya;arın sakatlı
ğından istifade ederek 28 inci 
dakikada üçüncü bir gol yaptı. 
Yaşar bu golden sonra sol 
açığa geçerek istirahate ko
yuldu. Şimdi Fikret orta haf 
Hüsnü müdafi oynuyor. Takım 
çorbaya döndü. Kimse ne oy
nadığını bilmez oldu. Baştan 

beri iyi oynıyan kaleci Cihat 
bile şaşırdı. 

35 inci dakikada havadan 
gelen topu iyi bloka edemiye
rek elinden kdçırdı. Gayet 
müsait bir vaziyette olan halın 
orta muhacimi de hakikat bir 
vuruşla topu ağlara taktı. 

Türkiye O • Norveç 4 
Takım panik halinde ... kim

senin kimseden haberi yok, 
Norveçliler hatlarımız arasın

da mekik dokuyor. Takımda 

Vefanın Gazisi orta muhacim 
oynasa netice daha başka 
olabilirdi. Bir orta muhacimin 
eksikliği her zaman göze battı. 
40 ıncı dakikada rebiinin ani 
ve çok güzel bir şütü, Norveç 
kalecisinin ellerinde eridi. oyun 
bitmek. üzere, bir dakika var 
saman alevi gibi bir iki hücum 
yaptık. Netice değişmedi 0-4 
mağlüp olduk. 

m ın 

Güreşçilerimiz 
Berlin 2 (Hususi surette gi

den muharririmizden J - Deu
tschlonahalle'deyiz. Ne mnaz
zam bir yer .. Tamam 20000 
kişi alıyor. Ortada gayet mu
azzam yakılmış bir ring üs· 
tünde iki ıninder var. Hakem
lerin galibi, mağlübu, daireyi 
gösterecek işareti, beyaz, ye
şil, kırmızı elektrik ampollariyle 
temin edilmiş .. 

Etraf anfiteatr biçiminde 
gayet yüksek tavanlı, bütün 
milletlerin bayraklariyle süslü. 

1936 Olimpiyaalarının ilk gü. 
reşi cenubi Afrikalı bir güreş-

tetikte .. Biraz denemeden son
ra Sadık alta düştü, çabuk 
kalkdıysa da biraz sonra yine 
aşağıya indi 

Amerikalı, Sadığa nazaran 
iki dala daha kuvvetli. Mama-
fi Sadık bir ayak kapmasile 
Amerikalıyı yere indirdi. 

Birinci devre berabere bitti, 
Kur'ada Sadık alta düştü. Sa
dık altta oyun vermiyor. 
Şimdi Sadık üstte.. Hakem 

gözetiyor. Biraz puvan aldı. 
Artık ayakta güreşiyorlar, 

Sadık kendi oyunile alta 
gitti. Bu onun zararına. Alttan 
kurtulamıyor. 

Son dakikalarda geldi. Sa
dık güzel bir hareket yaptıy
sada fazla puvan toplayan 
Amerikalıya sayı hesabile mağ
lüp olu. 

HUseyin-Jurlin 72 kilo 
Hüseyin, Fransızla güreşi

yor. Başlangıç deneme ile ge
çiyor. Hüseyin, Fransıza nis
betle biraz daha acar. ilk dev
re itişme ile başladı ve itişme 
ile berabere bitti. Kurada 
Hüseyin alta düştü. 

Fransız 1632-1933 senesinin 
79 kilo Avrup ikincisidir. Hü
seyne yerden yaptığı bir salto 
çok tehlikeli oldu. 

Şimdi Hüseyin üstte, bir şey 
yapamıyor. Çünkü rakip çok 
kapalı güreşiyor. 

Artık ayaktalar Fransız 
hileli güreşiyor. iki defa ihtar 
aldı. Buna rağmen Fransızın 

aldığ'ı puvan onu galip geti
recek. 

Nitekimde öyledi Fransız 
ittifakla galip geldi. 

Bu mağlü biyetler pek acı 
olmağa başladı. Rakibler ne 
olursa olsun doğrusu bu mağ
lübiyetlere tahammül kalmadı, 
lstanbulda gözümüze büyüyen 
güreşçiler burada pek sönük 
kalıyorlar. Belki de daha çok 
çalışmaya ihtiyacımız var. 

Bu akşamki güreşler bitti. 

-AÇIK söz- 7 

Radyo programı ı'A.FYON YETİŞTİRİCiLE-
7 Ağustos 936 Cuma ı 

ISTANBUL Rı·N NAZARI Dı.KKATı·NE 18: Hafif musiki, 19: Haber-
ler, 19.15: Muhtelif plaklar, 20: 
Halk musikisi, 20.30: Stüdyo 
orkestraları, 21.30: Son ha
berler. 

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

---·---
Radyo Genel Direk
törlüğü kuruluyor 
Mukavele müddetleri bitmiş 

olan lstanbul ve Ankara rad
yoları Posta ve Telgraf ida
resince 7 eyhilde devralına
caktır . Bundan sonra Nafıa 
Vekaletine bağlı bir Radyo 
Umum Müdürlüğü teşkil edi
lecektir. Bu müdürlük radyoyu 
en uzak köylere kadar taam
müm ettirecektir. Radyo güm
rük resminin indirilmesine dair 
olan kanun layıhasıda meclisin 
toplantısına yetiştirilecektir. 

Müsabakalara yarın sabah de- ı 
marn edilecektir. 

Güreşlerin ikinci 
günü 

Berlin, 3 (Hususi surette gi
den spor muharririmizden) -
Bugün serbest güreşlerin ikin· 
ci günüdür. Dün 56, 61, 66, 
72 kilolarda yaptığımız 4 gü
reşin ikisi tuşla, ikisi de sayı 

hesabile kaybetmiştik. işte bü
tün ümitler bugünde.. Baka
lım Mersinli, Büyük Mustafa, 
Çoban ne yapacak? 

Büyük Mustafa • word 
87 kilo 

Arslan Mustafa durmakla be
raber bir çelme neticesi has
mını çabucak altına aldı. Hasım 
lnğ'ilizdir. Mustafa çok gayretli 
davranıyor. lngilizi güzel bir 
burgu ile çevirdi. Hasım köp
rüde kıvranıyor. 

Mustafa zorluyor. Omuzu 
yere değer gibi oluyor. lngılız 
büyük müşkülatla köprüden 
kurtuldu. Birinci devre de bitti. 
ikinci devreye Mustafanın ar
zusu üzerine lngiliz altda ola
rak başlandı. 

Mustufa çok hakim görünü
yor. Hasmını bir defa daha 
kökrüye getirdi. Bir kaza ol
mazsa Mustafa sayile ve itti
fakla galib gelecek. lngilizin 
hali pek perişan. Zavallı belki 
dünyaya geldiğine pişman. 

Mustafa son bir gayretle 
hasmını bir defa daha köprü
ye gelirdi. Hasım köprüyü 
yaparken tuş olduysa da Bel
çıkalı hakem görmedi ve neti
ticede Mustafa sayı hesabile 
ve ittifakla galip sayıldı. 

Mersinli Ahmet • 
Şedler 79 kilo 

Bugün ikinci güreşi Alman
la yapıyoruz. Hasım çok kuv
vetlidir. Başlangıç sıkı bir itiş
me ve denemeliçinde geçiyor. 
Ahmet, bir ayak kaptı. Ha
sım kaçıyor. Ahmet te çeki
yor. Herkes gülüyor. 

Şimdi minder ortasında 
ayaktadırlar. Hasım kafakol 
kapmak isterken alta düştü. 
Ahmette hüzel bir oyunla has
mını köprüye gelirdi. ilk dev
re bittiği zaman bir ırarabet 

eseri hakemler berabere ilan 
ettiler. 

Kurada Ahmet alta düştü, 

Hasım çok gayretlL. bir defa
sında Ahmedin iki ayağından 
tuttu. 

Ahmet ellerinin üstünde yü
rüyür. 

Şimdi Ahmet üste çıktı. Ba
cak sıkıştırmasiyle Almanın 
epey canını yaktı. Artık ayak
talar. Ahmet çok hakim güre
şiyor. Hasmını [iki defa yere 
indirdi. 

Belki de bu gün yüzümüz 
gülecek. Ahmet hiç fırsat ka
çırmıyoz. 

Almanlar, güreşçilerini ha
raretle teşci ediyorlar, Milliyet 
ğayreti bu .. biz dururmuyuz? 
Biz de bağırmağa başladık. Bi
zim : teşciimiz daha gayretli 
oldu. 

Ahmet sayı hesabile ve itti
fakla galip geldi. 

Küçük Ahmet-Japon 
Tomba 56 kilo 

Çoban güreşmeden ikinci 
tura geçildi. Küçük Ahmet 
ikinci güreşini japonla yapıyor. 

Bunuda kaybederse tasf!ye 
olacak. Fakat Ahmet bugün 
iyi gibi. iyi bir oyunla japonu 
altına alarak köprüye getir-

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

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

Aşağıda gösterilen şehir ve kasab~lar alım merkezi ittihaz edil
diğinden afyon yetiştiricilerin kendilerıne en yakın olan mezkOr şehir 
ve kasabalardaki Ziraat Bankası şube veya sandıklarına müracaatla 
icabeden tafsilatı almaları lüzumu ehemmiyetle ilan olunur. 

Ahm Merkezleri: Amasya. (Akşehir - Ilgın) Af
yonkarahisar. Aydın. Balıkesir. Çorum. (Eski
şehir - Bilecik). Gümüşhacıköy, Konya. Kütah
ya, (isparta - Burdur) Malatya, Tokat. Zile. (177) 
• " I ~- ' • ' •' .'! • ' ', • r , 

diysede, bir müddet sonra 
kendisi de alta düştü. Çok teh· 
likeli bir vaziyetten sonra has
mı yarım köprüye getirerek 
üstün vaziyete geçtiyse de bir
az sonra yine altına düştü. 

Ahmet, tehlikeli vaziyetler 
geçirmeğe başladı. ilk devreyi 
beraber addettiler. Fakat bu 
berabere bir haylı garip oldu. 
3 yan hakeminden biri bera
bere, biri japonu, biri de Ah
medi galip gösterdi. Neticede 
kura atılarak Japon alta düştü. 

~POKER_ 
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SAGLAM 

Ahmet üstte iken hasmını 

iki defa başının üstüne dikerek 
bir defada köprüye getirdi. 
Japon bu vaziyette epey teh
like f;eçirdisede mağlüp ol
maktan kuvvetli köprüsü saye
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KULLANIYOQ 

Japon üste çıktığı vakit Ah
m~t oyun vermedi. Ayakta 
güreştikleri vakit Ahmet 
güzel bir oyunla japonu alta 
aldı, Ve bir dahada kaldır
madı. 

Müsabaka bittiği vakit Ah
met sayı hesabi! eve ekseriyetle 

lrMürettipler Cemiyeti menfaatine deniz gezintisi• -
lstanbul Vilayetinin müsaadesile Türk Matbuatının asil 

emektarları mürettipler: 
gıılfp geldi. 

Çoban • Charli6 ağıf 
Çoban hasmına nazaran 

çok ufak kalıyor. Rakip iri 
kıyım bir pehlivandır. Fkkat 
Çoban daha kuvvetli, rakibini 1 

üsıüste iki dala altına aldı. 

Belçikalı olan bu güreşçi ye
nilmemek için gayret sarfet
mekten başka bir şey yapa
mıyor. ilk devre bittiği zaman 
hakem heyeti beraber addetti. 

Boğaziçi ve Adalara 
Bir tenezzüh tertip etmişlerdir 

8 • 8 - 936 Gumar/esi JlÜn•i saat 15 den 24 e kadar 

( Şirketi Hayriyenin 67 numaralı vapurile ) 
Ayni zamanda mürettiplere müzaharet teşkil edecek olan 
bu gezintiye kitap, mecmua, risalelerin okuyucuları va bütün 

münevverlerin iştiraki beklenmektedir. ...................................... 
çekilen kur'ada Çoban aıta B nd rlık Fe Ok l A tt düştü. Belçikalı Çobanı bir ayı 1 n u u r ırma 
yorgan gibi örtüyorsa da, Ço- Eksiltme Komisyonundan·. 
banın sıkı müdafaası ona fır-

sat bırakmıyor. Okulumuza lüzumu olan 425 lira tahmin bedelli 85 
Şimdi Çoban üstte çalışıyor. çift iskarpinin 1318 936 Perşembe günü saat 14 de ih

1
-

Çoban dehşet zavallı Belçika- lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. İlk 
lıyı bir pamuk çuvalı gibi şa- teminat 31 lira 88 kuruştur. 
yanı hayret bir kuvvetle kal- lsteklilcrin şarb:ı:::eyi görmek üzere hergün Arnavut 
dırıp çeviriyor. Çoban bir S f 

köy arra burnundaki okula başvurmaları ve eksiltme burgu ile Belçikalıyı çeyirdiği 
bir sırada gong imdada ye- günü de 2490 sayılı arttırma eksiltme kanununun 2,3 
tişti. maddelerinde yazılı belgelerile Fındıklıda Güzel San'atlar 
Çobanın vaziyeti çok iyidir. Akademisi binası tçinde Yüksek mektepler muhasebeci· 

Böyle devam ederse galiptir. liğinde toplanan Komisyona gelmeleri. M4290" 
Netekim öyle oldu. Çoban it- ı---------- ___ _ 
tifakla ve sayı hesabile galip 
geldi. 

Not: Çoban 107 kilo, Belçi
kalı ise 128 kilodur. 

Yaşar· Riske 
61 ı kllo 

Yaşar daha ilk dakikalarda 
yerden bir dalışla rakibini al
tına aldı. Rakip kuvvetli olma
sına rağmen Yaşarın, dünkü 
mağlübiyetin acısından olacak 
candan Lorşi karşısında zavallı 
bir vaziyete düştü. 

Bir ara ayağa kalkan 
Belçikalı, bir müddet sonra 
yere inmek mecburiyeti kar
şısında kaldı. Yaşarın bu de
rece hakim güreşmesine rağ
men hakem heyeti bir garabet 
eseri ilk devreyi berabere ad
detti. ikinci üç dakikalık tec
rübe devrelerinde Yaşarın fa. 
ikiyeti karşısında Belçikalı ge
rek altla ve gerekse üstle bir 
şey yapamadı Son üç dakika
yı ayakta yaptıkları zaman bu 
hli.kımiyet yine Yaşarda kaldı. 
Nihayet neticede Yaşar itti
fakla galip sayıldı. 

Sadık - Arn 
66 kilo 

Hasım lsveçin çok iyi tanın
mış sporcularındandır. ilk da
dakikalarda faikiyeti ele elan 
Sadık, hasmının y~ptığı güzel 
bir hückmdan istifade ederek 
altına aldı. 

ilk 6 dakika yerde ve Sadı-

Kütahya 
Vilayetinden: 

1 - ViU.yet ilk okulları icin beher takımı 976 lira 
S3 kttruş muhammen bedelli ders levazımından 2 takıtll 
mübayaa edilecektir. 

2 - ihale 25-8-936 Salı 
Hususi Muhasebe binasında 

huzurunda yapılacaktır. 

günü saat 15 de Kütahya 
toplanan Daimi Encümen 

3 - Levazım listesiyle şartnamesi hergün Daimi en· 
cümen kaleminde görülebildiği gibi Vilayet kültür Direk

törlüğünden de istenebilir' İsteği olanların mezkur gün 
saat 15 de %7,5 teminatla Vilayet daimi encümenine 
mürrcaatları ilan olunur. 

ğın bariz faikiyeti rağmen ha
kemler her nedense berabere 
kararı verdiler. 

Oç dakikalık tecrübe maçın

Sadık üstle idi. Serbest gü
reşin icabettirdiği bacak oyun

larından muvazeneyi bozan 

oyunu ile hasmını ilk devrede 
olduğu gibi tehlikeli vaziyet

lere getirdi ve minderede sü
ründü. 

ikinci üç dakikada Hakkı 
Sadığa fevkalade bir şey ya
pamadı. Bu tarzda devam eden 

(:.!03) 
- -

1 güreşte Sadığın faikiyeti tebarüz 
etti. Tecrübe devresi bittikten 
sonra ayakta devam eden gü
reşin ilk anlarında Sadık yine 
hasmına aşağıdan hücum ede
rek altına aldı. Ve güreş bu 
şekilde Sadıl!'ın faikiyeti altında 
devam etti. Neticede Sadık 
ittifakla galip ilan edildi. Bi
rinci maçta Sadığın mağlübi· 

yetine sebep bu güne kadar 
böyle umumt ve fevkalade bir 
maç yapması, yani henuz yır
tılmamış olmasıdır. 

Ahmet Adem GöğdUn 
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TARLADIR 

İstanbul ÜçünJü İcra Memur. 
luğundan: :Mahcuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer ve tcmamı• 
na yeminli ehli vukuf tarafından 
beşyüz lira kıymeti takdir olu• 
nan İstanbul yeni bahçe münec. 
cim Sadi mahallesinde hastane 
caddesinde eski 81 yeni 126 nu• 
maralı ve müşterek kuyuyu havi 
kayden arsa elyevm bahçeli bir 
evin temamı açik artırmaya 

konmuştur. 9/91936 tarih ine 
müsadif Çarşamba günü saat on 
dörtten on altıya kadar dairemiz• 
de birinci açık arttırması icra 
kılınacakt ı r. Arttırma bedeli tak· 
dir olunan kıymeti n yüd c yet• 
miş beş i ni bulduğu surette mez
kür gayrimenkul alıcısı üstünde 
bırakılacak aksi halde son art• 
tırmanın taahhıidü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün müd· 
detle temdit olunarak 24/9/936 
tarihine tesadüf eden Perşembe 

günü sıat on dörtten on altıya 

kadar yine dairmizde yapılacak 
olan ikici açtk arttırmasından 

dahi att ı rma bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini 

bulmadığı takdirde sat ı ş 2280 
numaralı kanun ahkamına tev• 
fikan geri bırakılacaktır. 

• 

Kütahya Vilayetinden: 
1 - Vilayet merkez ve Uşak hastahanelerinin (1728) lira 60 

kuruş muhammen bedelli ilaç ve Uşak hastahanesi için (556) lira 
muhammen bedelli al:J.tı tıbbiyeleri 25/8/936 Salı günü saat 15 
de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartname ve ilaç ve al:J.t listeleri daimi encümen kale• 
minde görülebileceği gibi Viliıyet Sıhhat Müdürlüğünden de iste
nebilir. 

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

-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pendik Bakteriyolojihanei 
Ba ytarisi Direktörlüğünden: 

1 - 180000 kilo arpa kapalı zarf usuli ile eksiltmeye kon· 
muş. ur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (9900) liradır. 
3 - İhalesi 24/A~ustos/936 Paza ı tesi günü saat 15 de dir. 
4 - Ş3r'namesini görmek ve almak isteyenler her gün ek• 

siltmesine g ireceklerin (2490) sayılı kauunda yazılı şartlar dahilin• 
de ve m Lıayyen gün ve saatten bir saat evvel (742,5) liralık te
minat ve teklif mekt uplarını yüksek mektepler muhasebeciliğinde 
Pendik Bıkteriyoloj . iımei Baytarisi ve s~rum Darülistihzarı müba. 
yaat komisyonuna vermeleri. (207) 

Kütahya Lisesi Direktörlüğünden: 
Pazarlık Usulile Eksiltme ilanı: 

1 - 21 temmuz 1936 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere 
7 temmuz 1936 tarilıinden itibaren kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulan ve talip çıkwıyan Kütahya merkezinde yapılacak yanık 

Lise binas l nın inşası ihalesi 22 temmuz 1936 tarihinden itibaren 
bir ay içinde pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu inşaat mezkur binanın (45002) liralık bedeli keşıın-
den şimdilik hulasei keşif mucibince (29968) liralığından ibaretti.r. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
Eksiltme şartnamesi 

Mukavele projesi 
Nafıa işleri şeraiti umuı;ıi,,esl 

Hususi şartn1me 

Keşif hulasa cetveli 
Projeler 
isteyenler bu şartname ve evrakı 1,5 lira bedel mukabilinde 

vilayet Nafıa wüdurlüğünden alabilirler. 
· 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (2250) lira muvakkat 

teminat vermesi lazımdır. 

5 - l stcklinin pazarlığa girmezden evvel Nafaa vekaletinden 
alacağı ehliyeti fenniye vesikasını vilayet Nafaa Müdürlüğüne 
göstermeğe mecburdur. 

Riyaziye - Lisan - Fizik - Kimya 
Ve ol)(unluk dersleri: Türkçe, Fransızca, lngilizcc, Almanca, ltalyanca, 

Rusca - edebi, turihl mesleki her türlü tercümeler - gramer, tahrir, ti
caret mektupları, bankacılık, ve muhasebe dersleri: Kıyası ve gayrikıyasi 
fiillerin tasnifatı ve tatbikatile cümle teşkilatı ve esaslı konuşmalar: Kuv
vetinize göre 16 büyük tablo üzerinde sonsuz mükalemeler: 5 lisanla ih
tiyacımız olan derslarden her mektet>in imtihanlarını da hazırlıyoruz. 1914 
senesinden beri usulü tedris muvaffakiyelile tanınan (Çenberlitaş karşısın• 
daki yabancı Diller ve riyaziye kız - erkek okulu) ecnebi mekteplerini 
aratmaz, birkaç derste sınıfta kalmak korkusu da bırakmaz. Dersler husu
s! tek veya ayni sınıf ve kuvvette olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişile gündüz ak
şam gece de veriliyor. 4 kişile dersi 40 kuruş - 6 ki§ilik grupla dersi 
25 kuruştur. Bilenler ve bilmeyenler her zaman kabul olunur. Haftada 
kaç ders lazımsa verilir. isteyenler bütün sene devam ediyorlar. Direktör 
Ziya Çctinkaya. 
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Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mUtehassısı 
Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Divanyolu 
(104) yeni numaralı hususi ka• 
oinesinde hastalara bakar. 

Sah cumartesi sabah {9/ 12 1•2 
saatleri hakiki fukaraya mah· 
sustur. Herkesin haline göre 
muamele olunur. 

Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

iLAN 
Kiracı bulunduğu Beyoğlunda 

Karanfil sokağında 6 Nolu bak• 
kal dükkanının içindeki mallar 
ile beraber Yani Polizos'a devret
tim ve alakamı kestim. Alacak• 
lıların bir hafta zarfında nıüra• 
caatları lüzümunu ılan ederim. 
Agatokli Kondcmerkos 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Ok leden sonra Beyoğ'lu 1 

Ağ'acami karşısında No. 313 
Tel. 43586 l 

-----

Arttırmaya girmek istiyenler 
takdir olunan kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey ak• 
çası veya uluslu bir bankanın 

teminat makbuzunu vermeleri Ja. 
zımdır; Hakları fapu sicillerile 
sabit olmayan ipotekli alecaklı· 
!arla dığer alakadarların ve ir. 
tifak hakkı sahiplerinin bu hak• 
!arını hususile fai.z ve mas1rife 
dair olan iddealarını il:in tari• 
hinden itibaren yirmi gün zar• 
fında dairemize bildirmeleri ik• 
tiza eder. Aksi takdirde hakları 
tapu sicillerile sabit olmayanlar 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. :Mezkur gayrimen• 
kulün nefsinden doğan ve satış 

nihayetine kadar teraküm etmiş 
vergi vakıf icaresi ve tenzifiye 
ve tenviriyeden mütevellit be• 
lediye rusumu ve resmi dellaliye 
satış bedelinden istifa kılınacağı 
ve yirmi senelik evkaf teviz be. 
deli ise alıcısına ait bulunduğu 
ve daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 15-8°936 tarihinden 
itibaren herkesin göre bilmesi 
ıçın dairemizde açık ve asılı 

bul undurulscak arttırma şart na• 
mesini ve 929-297 numaralı 

dosyasında mevcut ve mezkur 
gayrimenkulün evsaf ve mesaha 
ve sairesini gösterir vaziyet ve 
takdiri kıymeti rap3runu görüp 
anlaya bilecekleri ilan olunur. 

Hava. Y ollaı·ı Devlet 
• • 
işletme idaresinden 

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

binası alt katında tayyare yolcu biletleri satış kişemiz 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 
satwıyacaktır. 

B - Yolcularımızı• Tayyare meydanına getirecek otobüsümüz 
8-8-936 dan itibaren; Bilet kişemizin bulunduğu P.T. T. Genel 
Direktörlük binası önünden kalkarak: Ulus Meydanı Ankara palas 
yolu ile hergün saat 9,30 da hareket edecektir. 

2 - lstanbulda : 
İstanbul da• (Karaköy)deki P. T.T. Şubesi binasında tayyare yolcu 

biletleri satış kişemi7. 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 itibaren 
satmıyacaktır. 

B - Yulcularımızı _ Yeşilköydeki Tayyare meydanına getirecek 
Otobüsümüz 8-8-936 dan itibaren (Karaköy) deki P.T.T. Şubesi 
önünden hergün tam saat 14 de kalkacak ve hiçbir yere uğrama• 
dan Yeşilköye hareket edecektir. 

C - 7·8·936 (Dahil) kadar otobüsümüz şim:iiki gibi Taksim 
meydanından kalkacaktır. 

3 - Yolcularımızı nakleden otobüslerimizde "Hava yolları" 
yazısı vardır· Sa yırı halka ilan olun ur. "188,, 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet Benice 

Basıldıj!ı yer: Matbaai Ebüzziya 

7 AAu•toi 
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Medeni memleketlerde daima birinciliğ'i kazanan ve diplomalarla 
tasdik olunan ve dünyada misli olmavan 

PASLANMAZ YENi 

H A IÇAGI 
keskin, çok hassas olup neşe ve tatlılıkla 100 defa tıraş eder. 

senelerce su içinde kalsa makinesile birlikte kat'iyyen paslanmaz. 
Taklitlerinden sakınınız. Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Adedi 6, 10 adedi 50 kuruşa 

Hasan deposu: ISTANBUL, ANKARA, BEYoGLU 
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Almanya'ya Talebe Gönderilecektir 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. ş. inden 

Fabrikalarımızda bir sene staj yaptıktan ve bu müd3et 
zarfında lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hlzırlıidarın 

ikmalinden sonra sihhatleri fabrika işlerinde çalışmaya müsait 
iki ila üç lise mezunu her sene sınai kimya mühendisliği 

tahsili için Almanya'ya gönderilecektir. 

Staja kabulde fen dersleri noktaları en eyi ve Almanya'ya 

gönderilmeden fabrikadada bir senelik stajda muvaffak olanlar 
intiha !ıedilecek tir. 

1,teklilerin 1 • Eylul - 936 tarihine kadar aşağıdaki vesi
kalerı Eski şehirde Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel · 
Direktörlüğüne göndermeleri l:i-ı:ımdır. 

, 

ı. Hal tercümesi 

2. Sihlıat raporu 

3. Mektep şahadetmmesı musaaaaıc sureti 

4. Olgunluk imtihanları notları muslddak sureti 
' 6. 9 X 12 ebad ı nda 3 boy fotoğrafı 

HrR Tl:JR.LO iZA~ATI GIŞELEr;ııMIZOl::N ALiNiZ 1 1 


