
Sayı: 112 [ irinci yıl Her yerde ıayısı 5 kuruş Telefon No. 20827 

• 
Söi istiyoruz: 
Para kazanmak iyi bir feydir. Fakat 

fazla para kazanmak hırsile milli his
leri alet etmek kötU bir şeydir. Şurada. 
burada bazı münferit ve şahsi teşebbüs
ler maalesef bu herşeyden üstün ve 
temiz hissimizi menfeatleri uğruna 
kullanıyorlar. 

, Ağustos' 
9 

Pazar 
1936 _____ ., 

Mektup adresi: Telır.I adroıl • latan bul: Açık Söz 

Tra 'da Manevralar Devam Ediyor 
. ı r ................................................................ ,ı 

. ispanya ihtilali çetin safhalarda il Ucuz mektup ! Yüzlerce· tayyare, tank ve zırhlı 
Asi kuvvetler Madritli Ucuz telgraf i otomobil manevraya iştirak etti 

U .• zeri· ne yu·. r·u·. yO rlar 11 Kararnamenin bu il Ordumuzun gösterdiği bilgi 
____ . ___ 1 yakınlarda l ve dirayet çok yüksektir 

Asilerin Başkumandanı F aslan Sevile geldi J Tatbikine geçiliyor J Manevralar bittikten sonra Trakyada ordumuz 
Almanlar müdahalede bulun-1 Pos~:k::aT:l:r:ıel~!;::ı:.;ininltarafından muazzam bir geçit resmi icra edilecek 

: ucuzlatılması hakk ındakı ka· : ., 

mak için fırsat aramaktadırları ! ;:;ı::m~:i;ant~~:~~~ hazırlık·; ı. 
~ Kararname tatbik mevki· ~ 

Asilerin bulundug" u iki şehir topa 'I ::~ ~:nt~~:rt:r~~r~~:a;irı:~:; 1 
• ~ kadar alınan ucretler mah- ~ 

tutuldu bir şehir de zaptedildi ; :~~t~~re~:~~rlı~~::~~ım;~r·~~ı~ı 
I · : bıtırılmesıne çalışılm1ktadır. ; 
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Kısaca 
Mantık • insaf 

Sı ~aktan yanıyoruz. Gökten ye• 
re döhülen beyaz bir alevi~ için· 
do yüzüyor, çırpı 'l . yoruı:. Bir li· 
mO!lata içme'< istiyorıunu,;, Ham am 
ıuyu g ibi bir neınc uzatılı yor size. 
D l kkln sahibine ıoruyorıunu~: 

- Bu ... yok mu .s lıJe .. Bu neka
dar sıcak lmo·ıata ba;yl e ? 
Pitkiı.likle cev ;J p veriyor: 

Buz al!lmadık. Kr lma tı:ııf . Ar. 
çıkarınışl lr . 

.Ua ~ ka bir y erden t lh't tk e di
yors unuz l.i buz vardır, hol 1 o, 
çı" rılıyor. Öteki düdki. ınn rılçtn 
buı:: kullanmadığını o zaman onh· 
yorsu.nı,z: 

O dükkln tenha bir yerdedir. 

fyfa,,şal Fevzi Çakmak büyük Tepede manevraları takip ederktn .• 

Babaeski (Açık Söz) -· Ev· • 

Fnsrna giderken, Fran ız Fasına Jiişen ltalgan tayyareci/erine ·ucada 

YarJm saat mesafede yani ona 
rak ip başh bi r terbetçl yoktur. 
Bu }O lwktan ıtnıd1 <ırarlıjı lÇln 

i.ıtifade cJiyor. 
Mantık ve insaf 1 .. 

velkı gece tam saat yirmi 
<lvt \ .ll~d.H hiJ.du" (\,1: -.. ÜtıA 

yük bir disiplin ve yüksek bir 
askeri bilgi ve meharetle de· 
vam ediyor. Kahraman ordu· 
muzun manevralarda göster· 
diği kabiliyet çok yüksektir. 
Modern askerlık fenni kaidcle· 
rinin hepsi eşsiz bir dirarct ve 
anlayışla tatbik ediliyor. 

Rahat, 8 (A. A.) - Asiler 
elindeki Sevil radyosunun sa· 
at 15 le bildirdiğin e göre, bir 
çok asi kuHetler Madride 
doğru yürümektedir. Bu asi 
kuvvet kolları, Cebel ü tlarık 
boğazınd a n geçen muntazam 
a•keri kıt'alardan mürekkeptir. 
Burgos hükümetinin elinde 
kuvvetli bir hava kuvveti mev· 
cuttur. 

yapılan cenaze nıerasimi • 
[ / Hatice Hatip 

'Yunan gazeteler.inde garip şayialar 
Karaağaç müsellesinin Yuna

nistana verileceğ· yalandır 
• • 

1 
Bır hafta kadar devam ede· 

cck olan bu manevralara or· 
dumuıun ma ik oldu ğu bii lii n 
modern silahlar, yüzlerce 
tank ve tayyare, ağır loplar 
iştirak etmektedir. Genel Kur· 
may Başkanı Mareşal Fevzi 

Bu radya, Saragr s'un düştü· 
ltünü yalanlamakta, bilakis 
kuvvetli bir asi kolun Mala. 
ga'yı tehdit eylemekte oldu· 
iıunu bildirmektedir. Badajoz 
asilerin e!,nde bulunmakta ve 
General Franko Sevil de Mad· 
tit üzerine yürüyüş harekatı 
Planını hazırlamaktadır. 

Yunan Başvekili de bu rıvayetı tekzip etti Tanklardan biri manevrt.1 sa .'ıasına stirerk~n ... 
Çakmagın riyasetindeki .gene- h111 , 1111111 ,, 1111111111111111 , 111111 111,•1111ıııımıı11111111111ınıım•ıııııııı1111111111111111111111111111111o11111111•••••'11''mmııı•ı1111 

1 
Olimpiyatlarda Montröde Çanakkale ve Is· 

tan bul boğazlarının tahkimi için 
imzalanmış olan mukavelename 
Yunani•tan tarafından da dün 
tasdik edilmiştir. Fakat bu ara
da Yunan gazetelerinde bazı 
şayialar da yol almıştır. Biliyo
ruz ki mülga boğazlar gayrias· 
keri mıntıkasına dahil bulunan 
Bozcaada ve lmroz adasını da 
boğazlar mukavelesi mucibince 
tahkim hak ve salahiyetini ha-

iz bulunuyoruz. işte dost ve 
komşu Yunanistanın paytahtı 

olan Atinada çıkan bazı gaze. 
lelerin ortaya attıkları şayia, 

bu iki adanın tahkimi işile a'a
kadardır. Bu şayiala~a göre, 
güya Bozcaada ve lmroz 
adası tahkim edildiği .aman 
oradaki Rumların yerleştiril· 
mesi için Trakyadan Yıınanis· 

tana bir kısım erazi verecek· 
mişiz. Yunan Başvekili Gene-

ral Metaksas'ın da kal! olarak \ 
tekzib ettiği bu şayia hakkında 
Atinadan şu telgrafı aldık : 

Atina, 8 (Hususi) - Başve· 

kil Metaksas, Bazı gazetelerin 
güya Türkiye lmroz ve Boz· 
taadalarını tahkime karar ve· 
ripte oradaki Rum ahaliyi çı· 
karırsa bunların iskanları için 
Edirne mıntakasındaki Karaa· 
ğaç müsellesini Yunanistana terk 

raller heyeti manevralara ne· 
zaret etmektedir . . Heyette Or· \ 
geı.e ·al F ahreddın, Ali Sait, 
lızeltin, Ali Fuat, Pertev, Kfı· 
zım ve birçok generaller da· Yaşarla 
liıldir. Evvelki gece manevra· 
lara başlanmadan evvel Genel 
Kurmay B~şkanı Mareşal Fevzi 
arazi üzerinde kahraman as· 
kerlerimiziıı gizleme vaziyetle· 
rini tetkik etmişler, neticeden 
çok memnun olmuşlardır. Ma· 
nevra kırmızı ve mavi taraflar 
tarafından yapılmaktadır. 

Çoban dün 
dömifinale k.aldılar 

ispanyada dünkü vaziyet 
Şöyle hulasa edilebilir: 

lngiltcre lıükümeli gerek 
Madrit hükümetinin, gerek asi 
lllakamların aliıkasıılıkların· 

Devamı 2 nci sahi {ede [Devamı 2 inci sayfada] 
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Devamı 2 nci salıifed• 

Cim Londos 40 gün 40 gece 

Kızılayın kermesi 
dün başladı 

~ Pek yakında ~ 

. , Başlıy~r: l1sugün Taksim-

i Sen Benım Babam Değilsin? .. l ı de ~a~,~~,şini 

Kermes •~lence/erinden: J"akslm baiı~•in.Je amat6; ;;ıı.tler. 
Bulıusuıfaki tafsildtı ılçünc'1 sayfamısd• bulacak11nı• 

~ 

:=======:. Kıymetli edip ue~~a:c':!~ ~u::: ~r~~ bs:~!~r 
yazdığı yüksek değerde romanlarile .,. çok okuyucu ~ul· 
muş muharrirlerimizdendir. Suat Derviş, en son ve en 
yeni eseri olarak •Açık Söz. okuyucuları için edebi bir 

\ ~=~=====:
~=.· şaheser hazırlamış bulunuyor- Birkaç güne kadar sütun· .==. ' 

larımızda tefrika edilecek olan •Sen Benim Babam De· 
ğilsinl. yalnız Suat Dervişin değil. bu yılın da en mu• • 
va/ fak eseri olacaktır. Hayatın en realist taraflarından 
alınmış olan bir mevzu Suat Dervişin kalemile sizi so• ~[· 

-==~. nuna kadar heyecanla, fakat bedii bir heyecanla sürük· ~l 
~f /iyecektir. Birkaç güne kadar okuyacaksınız, ;r 

t A 1 t ı E 1 A t e ş ! Jr 
r: Bir~ 11üne kadar bitecek olan *Aşk Oyunc~kları. it/· ! 

l
i rilcamıııin sıltunlarında ondan dah""a güzel ve baştan aşa. ~ 
~ ğı heyecanlı bir :zabıta romanının tefrikasına başlayacağı:z. ~ 
IİlllllUft11Ullt11111MltHUIHlllUUllllllllllllUlllllUllUlllllllHtllllttllllliıtlllllltılllllll11UtUUIHlllllUlllUlllllllllllllllUllf, I 

Dinarlı da Antlyakos 
ile güreşecek 

11u11ün stadyumda güreşectk 
olan Cim Londos 

(Yuısı üçllncü :uf•daJ 

Berlin, 8 (Berline giden spor 
muharririmizden) - Bugünde 
Doy.;landholde greko • romen 
güreşlerine devam edildi. Peh· 
livanlarımız iyidirler. Yaşarla 
Çoban son dakikaya kadar 
galip vaziyettedirler. Dömifi· 
nale kaldılar. Yaşarın fena pu· 
vanı yoktur. 

Diğer müsabakaların tafsilfı. 
tını bildiriyorum : 

BiRiNCi MÜSABAKA -72 
Kiloda Nuri lsviçreli hasmını 
yedinci dakikada güzel bir tuşla 
yendi, ikinci müsabaka: Eston· 
yalı Saimi yendi. Üçüncü mü· 
sabaka: Litvanyalı ile Büyük 
Mustafa arasında yapıldı. Mus· 
tala sakatlığı yüzünden güre· 
şin altıncı dakikasında kendi 
oyunile tuşla yenildil 

Şimdiki halde puvanlar şun• 
!ardır : 

Hüseyin 5, Yaşar O, Saim 6, 
Nuri 4, Adnan .. 6, Mustafa 5, 
Çoban 2, bunlar menfi puvan• 
!ardır. 

5 Fena puvan alan tasfiye 
edildiği için şimdiki halde sa
dece Çoban. Nuri ve Yaşar 

tasfiye edilmemişlerdir. Bunlar 
müsabakalara devam edecek· 
!erdir. 

Basketbolcularımız Şili takı· 
rtıına 30·16 yenildiler. 

= 
Şamp:yonlıığunu beklediğimiz 

Çoban Mehmet 

Berlin, 8 (A.A.) - Olimpi· 
yat oyunlarının altıncı günü 

Det•amı 2 nci sayfada 

rAçık Söz'ün 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayıruı 

No.112 _J 
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'Son ' 
L Ankara-Memleketye Dünya J 

Yeni bir mezhep mücadelesi Sayı: 112 Heryerde 5 kuruş Telefon No: 208.t7 - Telgraf adresi: lstanbul Açık Siz 
==~==========~==~,========== Şidetli bir zelzele oldu 

Bugünkü politika alemi tam taraf ve korekt davranmıyor 
bir anarşi içindedir. Milletler ki bu lıükümcllen karşılıklı va. İspanya ihtilali çetin safhalarda lstanbul 8 (A.A) - lstanbul Kandılli rasadhanesi 8 Ağustos 

936 '3at allıya on beş dakika yirmi saniye gece şiddetli bir 

1 
zelzele kaydetmiştir. Merkez üstünün lstapbuldan mesafesi 750 
kilo metre tahmin edılmektedir. 

arası münasebetlerinin na- zile beklesin. Alman radyoları 
zımı olan bütün devletler hu- ispanyadaki lıükümeti bir .çete 
kuki kaideleri suya düşmüş diye tavsif ediyor. Alman-
gibi görünüyor. Bir devletin ya ihtilalin başından beri Fa. Asi kuvvetler Madrit • • • 

köpek öldürüldü 
ama zavallı kasap ta gitti 

komşu memleket hudutlarına şistlerle olan sempatisini gizle-
hürmet etmesi, milletler arası memiş, bu hareketin muvaffak 
hayatında en iptidai bir vazi- olması için manen elden gelen yürüyorlar üzerine Kuduz 
fe olduğu halde şu ve bu dev- yardımı yapmış, fırsat bulunca 
Jete şu ve bu hududu kat'l ve yardım etsin diye donanması- 1 inci sayfadan devam 
nihai olduğunu kabul ettirmi- nı da ispanya sularına yolla- dan dolayı ispanyadaki lngiliz 

1 geçtiği haberi teyid edilmek
\ tedir. 

bütün evlerini yakacakları t~h
didini havi kağıtlar atmışlardır. Bur.a, 8 (Telefonla Açık Sö,'e) - Bir kuduz köpek burada 

feci bir hadiseye sebebiyet vermiştir. Hadise şudur : 
ye uğraşılıyor. Bir devletin di- mıştır. menafiini kendi vesaiti ile te• 
ğer devlete tecavüz etmemesi Almanya ve ltalyanın Gene- mine karar vermiştir. 
tabii bir hal olduğu halde, ral Frankoya karşı olan sem- Dört Alman'ın Barcelone'da 
sanki tecavüz tabii imiş gibi patileri öyle bir raddeye var- idam edilmesinden mesul ma-
devletler birbirine karşı ademi mıştır ki, bu iki devlet ile asi kamalın tecziyesini isteyen Al-
tecavüz misaklarile bağlanmak General arasında bir anlaşma· man hük ümetinin bu müraca-
lüzumunu hissediyorlar. Bir dev- dan bile bahsed:liyor. Gü}a atını isaftan Madrit hükumeti 
Jetin içişlerine karışmamak de,·· general F~nko ltalyay~ :fan- aciz kaldığı takdirde Alman-
letler Jıukukur.un tahmil ettigi C:ayı vadetmiş. Diğer bir riva- ya'nın da l•panya'daki Alman 

vazifelerin başında gelirken,dev- yele göre vadedilen Majorka menafiini bizzat himayeye ka· 
Jetler şu ve bu memleket işle- ve Minorka adaları imiş. rar vermesinden korkulmak· 
rine k.arışmıyacaklarını karşı- Bu rivayetler dedikodudan tadır. 
lıklı olarak taahhüt etmek za· ibaret olsa gerektir. Bir defa Büyük Britanyanın Berlin el-
ruretini duyuyorlar. Sanki bu Tanca ispanyanın değildir ki çisi bu meseleyi Alman Hari-

nünasebetleri tanziın edecek ka-ı general Franko burayı ltalya- ciye Nazırı ile de görüşmüştür. 
ideler bulunmuş gibi devletler ya yadetsin. Hatta daha ileri Her iki diplomat hakikaten 
karşılaştıkları her meseleyi hu- gidilip te ispanya Fasını~ bile, Madrid'de anarşistler tarafın-
sus! bir takım anlaşmalar ile m ükadderalı ispanya tarafından dan kargaşalık çıkarıldığı tak-
halletmiye çalışıyorlar. tayin edilecek kadar ispanyaya dirde, bu meselenin tetkike de-

Umumi kaidelere tabi olması ait olmadığı iddia edilebilir. ğer olduğunu kabul etmişler-
lazım gelirken, hususi itilafla Fastaki ispanya arazisi, Is- dir. Madrid'de böyle bir kar-
halledilmesine çalışılan sonun· panyalılar tarafından alınma• gaşalığın vukuu pek muhtemel 
cu mesele de ispanya ihtilali- mıştır. 1904 Fransa • lngiltere görülmektedir.] 
dir. l•papyada ihtilal çıktı. anlaşmasile Mısırı lngiltere, Fransanın, ispanya işlerine 
Devletler hukuku yabancı dev· Fası da Fran•a aldığı zaman, karışılmaması hakkındaki tek-
lctlerin ispanya iş~erine karış· bu mıntaka Centa'nın korun- lifine gelince, bu teklif o ka-
mamalarını emreder. Fakat dev- ması için lngiltere tarafından dar karışık neticeler vermiş-
letler bitaraf kalamıyorlar. ispanyaya verilmiştir. lngiltere, Ur ki, neticesiz kalacağına şim-
Fransa V•' Rusya sosyalist par- bu Cebelüttarıkın karşısındaki diden hüküm verilebilir. Tek-
liye yardım etmek istiyor. Al- Centa'nın etrafındaki arazi bü- life en son cevap veren Por-
manya ve ltalya faşist zümre· yük devletlerden birinin eline tekiz hükümeti de bazı talep· 
]ere müzaheret ediyor. Fakat geçtiği takdirde bu şehrin ve !erde bulunmaktadır. Porteki-
yeni açılan bu çığır ispanya- binnetice Cebelüttarıkın lehli- zin istekleri şunlardır: 
daki dahili harbin bir milletler keye düşeceğini bildiği için 1 - Her iki muharip tarl· 
arası harbi halini almasına se- bütün Fası Fıansaya terkettiği fın Tancanın bilaraflığına ria-
bep olacağını bildikleri için halde bu mıntakanın zayıf bir yet etmesi, 
devletler Fransanın teşebbüsi- ispanya elinde kalmasında ısrar 2 - Sovyetlerin, diğer beş 
le, aralarında bir bitaraflık etmişti. devletle birlikte ademi müda-
itilafı imzalamıya teşebbüs et- Franko, bu sıkışık vaziyetle hale formülünü kabul etmesi, 
mişlerdir. Fransız teklifi lngil- yardım temin etsin diye, Tan- 3 - lngiltere ile Fransanın, 
terede iyi karşılandı. Esasen cayı, ispanya Fasını ve belki Portekiz arazisinin tamamiye-
lngiliz efkarı umumiyesinin sağ- 1 de ispanya yarımadasının bir tini tekeffül etmesi. 
]ara karşı olan sempatisine parçasını ltalya ve Almanyaya Müzakeratın uzayıp gitme-
rağmen, ispanya ihtilaline karşı verme~e razı olabilir. Fakat sinden ve arada, ciddi hAdi-
korekt bir bitaraflık takibe- Mnsolini ve Hitler, bir Avrupa seter tekevvün etmesinden 

den yegane Büyük Aurupa harbini göze almaksızın bura- korkuluyor. 
devleti lngilteredir. Şu da mu- !ara el uzatamıyacaklarını an- Hükumet kuv<1etleri şimalden 
hak kaktır ki lngilizler bu mın- !ayacak kadar realist devlet tnarruza kalkitlar 
.takalarda !statükonun bozul- adamlarıdır. Madrid 8, ( A. A.) - Ha-
m asını istemezler. vas ajansının Guadarrama cep-

ltalya, Almanya ve Rusya da Bizim kanaatimize göre, Is- besindeki hükumet kuvvetleri 

d b 1 
,.. hh" panya ihtilaline karşı taraftarlık nezdı·nde bu'.unan murahhası 

mü a a e etmeme,.ı taa ut 
etmeğe hazır görünüyorlarsa ve aleyhdarlık işi, arazi taksimi dün umumi bir ileri harekalı-

meselesile alakadar değildir. 
da bunlar, bir takım şartlar nın başlamış olduğunu ve hü-
·ı . • kt d" B ti Devletler faşist ve sosyalist ku"met kuvvetlerı·nı"n batı· bı'r 
ı erı surme e ır. u şar arın 
-en ağırı, Almanya tarafından olduklarına göre ispanya ihti- surette ilerlemekte olduklarını 
.
1 

. _ •
1 

kt ld " be laline karşı vaziyet almışlardır. bı"ldı·rmektedı·r. 
ı erı suru me e o u,.u yan Daha doğrusu bu iş, devlet 
edilenidir. Hükumet kuvvetlerinin top-

meselesinden de daha şümullü, 
Telgraf haberlerine göre, Al- çuları ile tayyareleri asilerin 

din meselesi kadar derin ihtilal 
manya, Barselona'da dört Al- mevzilerini bombardıman el-
manın idamından dolayı taz- şeklini almıştır. Çünkü yakın- mektedir. Sivil muhafızlardan 

dan tetkik edilecek elursa, bu 
minat ve tarziye verilmesini ve bir grup, Guadaı'rama kasaba-

harekete karşı taraftarlık ve 
ispanya hükümetinin ispanya- sına varmıştır Mu-temadı·yen aleyhdarlıkta Avrupa memleket • 
da sakin Alman tebaasınm mal- takviye kıtaatı almakta olan 

memleket ayrılmamış, her 
!arını ve canlarını korumasını h" k • k tl · · b memleketteki sağ zümre ihti- u umet ·uvve erının ugün 
•art olarak ileri sürmekle imiş. Leon "eçidı· istı·kamelı.nde u 
' lalcilere, sol zümreler de hü- 6 

• 
Bir kaç hafta içinde yetmiş mum! bir taarruza geçmeleri 

k b
. . k k kumete taraftarlık ediyor. On muhtemeldı·r. 

~e sen ın ınsan anının a tı-
ğı ve milyarlarca servetin he- yedinci asırda Avrupanın pro- H b" 

testan ve katolik, Fransız ihti- ar ıye nazırı cepheden ge. 
der olduğu bir memlekette J bT·n h be 1 · · · ld lali sıralarında ve ondokuzun- en u u a r erın ıyı o u-
dört Alman tebaasının canı ve ğunu söylemiştir. 
malı üzerin.de durmak, on do- cu asrın ilk yarımında meşru-
k E 1

. ı"yetçi ve liberal zu" mrelere ay- Asilerin böyle bir taarruzdan 
uzuncu asır mperya ızmasını 

andırır. Hele bundan sonra da rıldığı gibi bugün şahit olduğu- haberi yok 
l~panyadaki Alman mallarını muz manzara, on altıncı asrın Burgos 8 (A. A.) - Asile. 
korumak hususundaki talep, en din! ve on dokuzuncu asrın rin umum karargahı tarafından 
hafif tabirle, aykırıdır. Bir de- siyası mezhep mücadelelerinden neşredilmiş olan bir tebliğde 
fa mevcut ve müesses ispanya başka bir şey değildir. şimal cephesinde sükun hüküm 
hükumetine karşı Almanya bi- Diplomat sürmekte olduğu bildirilmekte-
======='====='==========~~~~;;;;~=/ dir. Cenup\,\ Badjoz mıntaka-

T k d b •• •• k ı - sında asiler hükumet kuvvetra ya a uyu manevra ar !erini hezimete uğratmışlar esir 

d d 
almışlar ve mühimmat, tanklar 

evam e iyor zaptetmişlerdir. Hükümet kuv-
vetlerine mensup pilotlardan 
üçü kaçarak asilere iltihak et
mişlerdir. Bunlar tayyareleri 
ile Burgos'a gelmişlerdir. 

Hükümet kuvvetleri Kadiko'e 

1 inci sayfadan devam 

Harekat müdürü tüngeneral 
Ekrem harekat dairesi ittihaz 
edilen Babaeski belediye dai
resinde harekatı takip etmek
tedir. Ayrıca bir çok kurmay 
zabitlerimiz hakem vazifesini 
görmek üzere tayin edildikleri 
kıtaların başında bulunııyorlar. 

Bu hakemler harekat hakkında 
asıl kıta kumandanlarına bita
raf olarak mütalealarıııı bildi
recelderdir. Manevralarda iki 
tarafrın birinin kumandasını 

korgeneral Halis, diğer tarafın 
kumandasını da korgeneral Sa
bit deruhde etmiştir. 

Manevra sahası Baba. 
eski civarıdır. Kırmızı tara
fın karargahı Hamitabatta, 

mavi tarafın karargahı da Ba
. baeski • Edirne yolunun 25 ki
lometre şimalindedir. Manevra 
emri ve vazifesi iki tar alada 
evvelki gece saat yirmi dört
ten bir kaç dakika evvel ve· 
rildl. Manevraların cereyanın
daki intizam tam manasile ku
sursuzdur. Kahraman ordumuz 
harp vazifesini büyük kıymette 
başarmak imkanına sahip ol
duğunu isbat edıyor. 

Tayyare filoları manevraya 
iştirak ediyor. Gece rasadı 
yapıyorlar. Manevra harekat 
ve vaziyetlerin icabına göre 
5 gün sürecektir. Manevralar 
büyük bir düzen, fevkalade bir 
disiplin içinde cereyan etmek
tedir. Yüzlerce tank zırhlı oto-

girdiler 
Barcelone, 8 (A.A) - Kadi

ko'nun hükümet kuvvetleri ta
rafından işgal edildiği yarı 

resmi olarak teyit ediliyor. 
Rabat 8 (A. A) • iyi haber 

alan mahfeller General Fran. 
ko'nun dün Tetuan'dan Seville'e 
geldiğini bildiriyorlar. Fas'tan 
lspanya'ya, yeniden asi kıtaat 

mobil harekata iştirak etmiştir. 
Manevra sonunda pek muaz
zam resmi geçit vardır. Baş. 

vekille Müdafaa vekilinin resmi 
geçitte bu~unmaları bekleniyor. 

ı !silerin bulunclui[u iki şehir 
bombardıman edildi 

Cebelüttarık, 8 (A. A.) - 1 
Jaime asilerin bulunduğu Al· 
gesiras şehrini topa tutmuştur. 

Bombardıman neticesinde pi
yade kışlası, Kristina otelinin 
bir kısmı, lngiliz ve arjantin 
konsolosluk binaları hasara 
uğramıştır. lngiliz konsolosu
nun karısı yaralanmıştır. Li
manı müdafaa eden istihkam
lar tahrip edilmiştir. Hususi 
binalarda çok hasara uğra· 
mıştır. Şehir heman tamamen 
boşalmıştır. Ölenlerin sayısı 
belli değildir. Mamafih en az
dan yirmi ölü vardır. 

Laraş da bombardıman edildi 

Larache, 8 (A, A.) - Şehir 
dün hükümetin elinde bulunan 
harp gemileri tarafından bom· 
bardıman edilmiştir. Bombar
dıman mühim hasarlara sebe
biyet verm'ştir. Bütün ahali 
şehrin haricine kaçmıştır 200 
obüs endah edilmiş ise de kış
laıara isabet vaki olmamıştır. 

Laraş hapishanesinden firar 
etmeğe kalkışmış olan 7 mev
kuf gardiyanlar tarafından atı

lan kurşunlarla ö'.dürülmüştür. 

Baleardaki asileri tehdit 

Londra 8 (A, A.) - Valence' 
den hareket eden altı tayyare 
dün Balear adalarından lbiza'yı 
bombardıman etmiş ve ahali 
teslim olmadığı takdirde adanın 

Bir Fransız gemisi de topa 
tutuldu 

Cebelüttarık 8, ( A. A.) -
Dün esrarengiz bir tayyare 
Cezairden Anvers'e gitmekte 
bulunan Roubaisien isimli 
Fransız vapurunu Cebelüttarı
kın beş mil açığında üç defa 
bombardıman etmiştir. Bom· 
balar geminin takriben 200 
metre yakınına düşmüştür. 

' Bir ltalgan vapltru da bom· 
balandı 

Tanca 8 (A.A.) - Dun, saat 
14,30 da bir ast asi tayyaresi, 
Dante isimli ltalyan vapurunun 
yakinine bombalar atmışsa da 
isabet ettirememiştir. 

Cebclültarika düşen mermiler 

Be:ediye kimyahanesinde müşahede altında bulunan bir ku· 
duz köpek her nasılsa kaçmağa muvaffak olmuş ve Bursayı 
telaşa dcşürmüştür. Sokaklara polis ve zabıta memurları tehli· 
keli bir vaziyette etrafa saldıran köpeği öldürmek için silah 
atmışlardır. 

Kurşunlar da kasap Niyazinin kalçasına isabet etmiştir. Ni· 
yazi hastaneye kaldırılmış, fakat orada ölmüştür. Köpek de 
öldürülmüştür. ~lüddeiumumui Ferit hadiseye vazıyet etmiştir 

• • • 
Yunanistanda lastik etti 
At:na 8 (A.A.) - Yunanistan 

etmiştir. 

montrö mukayelesini tasti} 

• • •• 
lskoçyalılar 18 ihtilô.lciyi 

öldürdüler 
Tanca 8 (A. A.) - Ağus- Kudüs: 8 (A.A.)- lel-aviv ile hayfa arasında işli yen otobüslere 

tosda cereyan eden deniz mu- muhafızlık yapmakta olan lngiliz askerleri ile arap ihtilalcıları 
harebesi esnasında general arasında nablus cıvarında bir çarpışma olmuş ve bu çarpışmada 
Franko kıt'aları boğazı geç- üç arap ölmüş, iki arap esir edilmiştir. Bir lngiliz zabiti de ya· 
dikleri sırada hükümete ait ralıdır. 
harp gemileri tarafından atı- Küdüs 8 (A. A.) dıin nablus'da vukua gelen çarpışma netice• 
lan mermilerden ikisi, Ce- sinde lskoçyalı askerler 18 arab ilıtilalcisini öldürmüşlerdir. 
belüttarık'daki lngiliz ara· Diğerleri dağıtılmıştır. ' 
zisine lpodrom civarına 22 1 e e e 
tanesi de açığa düşmü5, bir J 
asi tayyaresinin attığ-ı büyük Mançuri· genişlemek istiyor 
b;r bomba da polo oynamakta . . .. 
b 1 b

. ! ·ı· k d Pekın, 8 ( A. A. ) - Chahardakı nuluz mıntakalarını Suiyu-
u unan ır ngı ız a ınının , .. an a doğru uzalmağa teşebbus eden Mançuri'liler, üç defa geri 

elli metre yakinine isabet et
miştir. Kadın sağ ve salimdir. 

Cebelüttarık istihkamları 

kumandanı amiral, her iki ta
rafı da şiddetle protesto et-

• miştir. 

püskjirtülmüşler ve yüz ölü ile iki yüz yaralı vermişlerdir. 

YUNANİSTANDA 

Y alovada "Açık söz,, 
Liderler diktatörlü
ğü protesto ettiler 

Yeni İlçebay birçok Kra~. ~or/oya hareket etti 

iş 1 er başarıyor k~t'!!;~(~~kss~z)ga!~1~[:~ d~?a~~~1!!1 

Yalovanın bu günkü bayın
dırlığı ş·mdi Bursa ilbayı bu
lunan Bay Şef k zam1nınd;ı 

hararetini kazanmıştır. 

Yıllardanberi durmadan, din
lenmeden çalışan ve meydana 
koyduğu eserlerle idarecilik
teki kudretini gösteren Bay 
Şefik kendi mesaisinin müka
fatını görerek oradan halkın 

göz yaşları arasından ayrıl
mıştır. Onun yerine gönde
rilmiş olan ilçebay Hüsnü Er
gin de onun gibi yaratılmış 

şahsiyetlerdendir ve o dahi 
kendisini az zamanda göster
meğe başlamıştır. 

Hüsnü Erkin aynı zamanda 
Yalovanın belediye reisidir. 
(17) bin liralık bir bütçe ile 
devr almış olduğu belediye 
bütçesini az zamanda (32) bin 
liraya çıkarmıştır. Önceden 
belediye dairesi bir evde ba
rındırılmışken yeni ilçebay 
(6000) liraya güzel ve kübik 
bir bina alarak oraya taşın

mıştır. Bu binanın altındaki 
(3) dükkandan başka yanı ba
şında ve en şerefli bir yerde 
dükkan daha yaptırarak yılda 
(1300) liralık bir irat temin e
dilmiştir. Hükümet konağı· 
nın karşısındakı dükkanları 

tyıktırarak orasını bir meydan 
haline koymuştur. 

Bunun ortasına şimdi elek
trikli bir havuz yaptıracak ve 
oraya bir de radyo koydura
rak ve bilzat teşkil eylemiş ol
duğu (16) kişilik mükemmel 
bir bando muzıkayada akşam
ları güzel havalar çaldırarak 
Yalovanın daha ziyade şenlen
mesine çalışacaktır. l!cebay bin 
lira harcıyarak burada (Akın 

spor) adile bir klüb teşkil ey
lemiştir. 

Bu kulüp, avcılık, denizcilik, 
futbol ve spor kısımlarına ay
rılmıştır. Elde bulunan (700) 
lira ile bir Halkevi yaptırılarak 
bu kısımlar onun içine alına

cak ve asıl o zaman çalışma 

devri başlayııcaktır. 

gün parti liderleri kıra! tara· tzianos başvekil muavinliğine 

1 
ilçebay hükümetin önündeki fından kabul edilmişlerdir. Skylakakis Dahiliye nazırlıkla-

. parmaklıkları da yıktırarak et- Söylendiğine göre, liderler rına tayin edilm.ştir. 

1 
rafını çiçeklerle süslemiş ve Yunanistanda diktatörlüğün K 
d 

· d ral Korfoya gitti 
enıze ka ar orasını bir park tesis edilmiş olmasını protesto 

haline koymuştur. (Mere Ku- etmişler ve normal bir hükü- Atina 8• ( A. A.) - Kral 
yu) mahallesindeki (5) metre met tesisine hazır bulundukla- Y orgi bir torpido muhribi ile 
genişlik ve (600) metre uzun- rını bildirmişlerdir. saat 17'de Korfoya hareket 
lukta bulunan yolu (300) lira etmiştir. Ey!ul ortasına kadar 

Liberal partisi lideri Sokulis, K 
ile kaldırımlanmış ve buna iliı- orfo'da kalacaktır. partilerin kıratlık rejimini ta-
velen ayrıca iki tane de so- Atina Üniversitesinde rııdıklarını, fakat diktatörlüğü 
kak yaptırmıştır. 1 k b ı komu"'nı'zm aleyhtarlıg~ı asa a u elmiyeceklerini söy-

( 
~~O )}~!unda kleşif bedeli !emiş, ve kralın bir mesuliyet Atina, 8 (Açık Söz) - Dün 

4 ıra idi. lçebay yüz Atina Üniv~sı·tesı· talebe·ı· r f d k (3) d deruhde etmiş bulunduğunu ~· • 
ıra sar e ere tane e çeş- Üniversite b:nası o··nu-nde şım· 

t G 1 ilave etmiştir. 
me yap ırmıştır. ürü gürül diye kadar aralarında dolaştı· 
aka b 1 h fk · h Kral liderler'in ileri sürdükleri n u çeşme er a ın ı ti· rılmakta olan muhtelif komü· 
yaçlarını ziyadesile Lemin et· noktai nazarları mesul makam mektedı·r. Kasabanın mezar- nist broşörlerini yakmışlardır. 

olarak Başvekil Metaksasa bil-
lığınada bin lira harcıyarak dirmiştir. Komünist gazeteler 
etrafına duvarlar çektirmiş ve kapatıldı 
içinede dört yüz ihlamur, çam Yeni nazırlar yerrıln Atina 8 (Açık Söz) • Hükiı• 
ve çınar fidanları diktirmiştir. ettiler met komünistlerin organı olan 

Hüsnü Erkin Hükümetin sa- Atina 8 (A. A.) - Yeni na- günlük Rizospastis gazetesile 
hil boyuna (70) metre uzunluk 7.lrlar yemin etmişlerdir. B. Me- diğer haftalık komünist mecmu· 
ve (290) santimetre genişliğin· taks1s Başvekalet;, Hariciye, alarmın intişarını daimi surette 
de bir rıhtım yaptırarak üze- Harbiye, deniz ve hava neza- men etmiştir. 

rini paket taşile döşetmiştir. Bu 
rıhtımın keşif bedeli (3000) lira 
ike? onu (2500)1iraya çıkarmış
tır.llçebayın yapıcılıktaki kudreti 
şu saydığım şeylerden bir de
receye kadar anlaşılmakta ol
duğundan bu bapta daha faz. 
la söz söylemeğe hacet göremi
yorum, 

Yunan gazete
'lerinin neşriyatı 

1 inci sayfeclen devam 

edeceğine dair verdikleri ha
berleri katı olarak tekzip et
miştir. 

[!) (!] 

işte telgraf bundan ibarettir. 
Biz de şunu söyliyebiliriz ki bu
gün Türk hakimiyeti altında 

bulunan topraklarımızdan bir 
parçasını bile ana yurtdan 
ayırmak meselesi kaliyen mev
zuubahs değildir. Esasen bo
ğaz ağzında bulunan ·o iki ada
nın tahkimi işinin böyle bir 
vaziyet ihdas etmesine de se
bep yoktur. 

Sağlık bakanı! Olimpiyad'da 
Yozgatta 

Yozgat: 8 (A.A) - sağlık 

bakanı doktar Relik saydam 
göçmen işlerini gözden geçir
mek üzre dün buraya gelmiş 

boğazlıyan ve sorgun ilçeleri
ne yerleşen göçmenlerin durum
larını incelemiştir. Bakan bugün 
de !incelemelerine bevam ede
cektir. 

Şilede bir motör battı 
Şile: S(A.A) bugün ilçemi

zin kabagöz köyü kıyılarında 

bir motör batmış ve sekiz ki
şiden mürekkep olan tayfala
rından altısı boğulmuş ve ikisi 

sandalla karaya çıkmışlardır. 

Yine Aağva tüccarlarına ait 
odun yüklü bir kayık Bozga
ca açıklarında batmış ise de 
nüfusça zayiat yoktur. 

Şile açıklarında denizde yı
kanan Kervansaray muhtarı 

Yusuf da dalgalara kapılarak 
boğulmuştu, 

1 inci sah/adan devam 
akşamı yapılan tasnifte madal• 
ya alanlar: 

En yüksek derecede olmak 
üzere Amerika 13 altın, 9 gii· 
ır.üş, 4 bronz, Almanya 11 al· 
tın, 11 gümüş, 9 bronz, Fin· 
Jandiya 3 altın, 4 gümüş, 4 bronz 
madalya almışlardır. 

Diğer milletler muhtelif ma· 
dalyalar kazanmışlardır. j 

lsviçre bir gümüş madalya 
Türkiye, Avusturalya, Letonya 
ve Filipin birer bronz madalya 
almışlarnır. 

• [Güreşler hakkındaki diğnr 
tafsilatı spor sülunlar1mızda 
okuyacaksıntz] 

Serbest güreşıer 

[Olimpiyattaki muhabirli' 
rimizin gönderdikreri etraflı 
tafsilat altıncı sayfadac/tr. J ...... 
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Şehirci yetiştirmeliyiz •• 

-AÇIK SÖZ-

Hız ve gücünü vatandaıın sevgisinden alan gazetedir 
================================================================== 

3 

lstanbul rüya mı 
görüyor? 

lstanbul belediyesinin ihtisas ıubeleri yoktur diye çok za· 
lııan evvel yazdığım bir fıkradan alınan belediyecilerimiz Sabibl ı Etem lızet BENiCE Sayı: 112 Her yerde 5 kuruş Telefon No: 20827 • Telgnl adreıi: lstanb.ıl Açık S3ı 
ı.-..a giicenmişlerdi. Kimseyi kastetmiyerek ileri aürdüğüm l============a:===~--------.==========,,.,==,....,..,=============='- 1 

Dünkü ve bugünkü gazete
lere bakınız. Gözlerinize ve 
kulaklarııııza 1nanamıyacaksı
nız. Zira bugünkü eğlence 
programları, değil iştirak ede
bilmek, okunamıyacak kadar 
mahşerallahl. Her tarafta eğ
lence, denizlerde, karalarda, 
türlü türlü eğlenceler, şenlik
ler! .. 

bu iddia 0 zaman hatta mahkemelere kadar intikal etmişti. 
lialbuki bir vatandaşın, bele bizim a-ibi ömürlerini a-uetecİ· 
hke bağlamış olan muharrirlerin en tabii haklarından biri de 
llıeınleketin geri ve eksik teşkilatındaki yaraları görmek ve 
detıııektir. Vak'alar ve !:adiseler bize o kadar ku.vetle bak 
••riyor ki iddialarımızda ısrar etmekten çekinmiyoruz. Bizde 
t•hirci yoktur. Biz bunu nasıl hususi niyetle iddia ediyorsak 
1Ynı hüınüniyetle kabul edilmesini bekliyoruz. 

Bizim beledite teşkilatımız nihayet bir kalem teşkilatıdır. 
lletediye şubelerimiz her hangi bir devlet müessesesinin eşi· 
dir, Bir müdür, biç mümeyyiz, üç katip bir odacı vesaire 
'••uire ... Bunun baricindt belediyenin şehri dolduran memur 
t•bekesi de üniformalı silahlı bir kaç taburdan müteşekkil 
bir memur alayıdır. BÜtün bu teşkilata ve bu müsellah kuv· 
•ete rağmen şehirde belediyenin manevi varlığı, ruhu yoktur. 
llu kadar ku•vet ve şevkete rağmen nasıl oluyorda bir lok· 
llıa halis yağ, bir yudum halis süt bulamıyoruz, nasıl oluyor 
da hilesiz, yalansız bir alış veriş edemiyoruz, nasıl oluyorda 
lldannıadan bir bardak su içemiyoruz. 

Bu ağır teşkilata rağmen neden şehirde seyrüsefer bunal· 
lıcı bir karışıklık içinde bocalayıp gidiyor. 

Bir fıkramda yazmıştım. Bir kerre bizde bütün belediye 
faaliyeti gündüze münhasırdır. Halbuki freni.: kafasile idare 
edilen bir şehirde belediy,.,nin gündüz işi yoktur. Bütün ağır 
nakliyat ve temizlik işleri geceden yapılır. Güneşle beraber 
belediyenin işi bitmiştir. Artık sokaklar halkındır. Caddeler
d~ bir nakliye kamyonu bir temizlik arabası bir yüklü hamal 
iOrülmez. Belediyenin kontrol işi de gece bitmiştir. 

Bizde bunun aksinedir. inşaat kamyonları, mezbeha kam· 
~onları, belediyenin nezafet arabaları ve on binlerce yük ha· 
llıalı ana caddeleri doldurur. Ve artık bu mahşeri kalabalık 
İçinde ne belediye iş görebilir, ne halk yürüyebilir, ne nakil 
Vaoıtaları işliyebilir. 
h' işte bu bizim belediyemizin modern olmayışındandır. Şe· 

lrcilik demek şatafatlı memur, teşkilatlı kalem demek değil· 
d.ir. Şehirci bir milyona yakın insanın rahatı, selameti ve iı
:~•abatı için çalışan bir ev ııthibidir ki vazifesini ona hisset-
1'1tıeden bu rahatlıkları yerine getirmektir. 
.I<ıımıyalım, bizde şehirci yoktur. Bunu bilelim de yetişti· 

~elıııı. Gençleri Avrupaya günderelim. Ve eski kadroları her 
''•atla yenilemiye çalışalım. 

Burhan Cahid Morkaya 

POLiS 

Bir adam öldürüldü 
• 

Bir iskele 
sandallar 

çöktü' 
battı 

- -·-- ---
8ir kadın vapurla iskele arasında 
ezi ldi. Çocuğunu sarnıca atan 

bir ana yakalandı 
---·- -

. Yenikapıdaki kömürcüler ı 
1•kelesi dün saat 12 d e büyük 
bir gürültü ile çökmüştii. Is- ı 
~elenin altında bağlı duran 
iki kayık parçalanarak bat. 
ınış ve civardaki bağlı du· 
tan bir at da gürültüden kork· 
muş ve ipini :kopararak kaç
mıştır. 

Otuz kırk metre uzunluğun
da olan bu iskele bundan 8 
'•ne evvel yapılmış ve şimdi
Ye kadar tamir görmemiştir. 
Gcçenki fırtınadan harap ol
du~u anlaş•lmıştı r. 

EzlLDI - Dün köprünün 
~•küdar iskelesinde feci bir 
. aza olmuştur. Vapurdan 
iskeleye çıkmak istiyen Rukiye 
~Ulı bir kadın ayağı kayarak 
k kele ile vapurun arasında 
alınış ve ezilmiştir. Kadınca

lız ağır yaralı olarak hastaha
beye kaldırılmıştır. 

ÖLDÜRDÜ -Fenerde Hay
dar mahallesinde 34 numaralı 
tvde ot uran Mehmet Emin, 
R'ece yarısı arkadaşı Talhanın 
Odasına girmiş ve karısı Sai
:eye tecavüz etmek istemiştir. 

u sırada Talha eve gelmiş ve 
~Ördüğü vaziyetten müteessir 
~ a'..ak Mehmet !mini bıçakla 
t ldurmüştür. Suçlu yakalanmış 
•hkikata başlanmıştır. 

CINA YET - Polis yeni 
do~ınuş gayrı meşru bir çocu
tu boğan bir kadınla bu cina• 
r~tlc alakası oldu(tu anlaşılan 
t 1 kişi yakalamıştır. Yapılan 
l\ıkikata göre hadise şudur: 

11 
Çarşıkapıda Kandil sokağın· 

t 8 10 numaralı evin sarnıcını 
eınizliyen Kazım sarnıçta bir 

tocuk d' - .. k f· ccse ı gormuş ve ey-
:Yet polise bildirilmiştir. Ço· 

Uhn on beş gün evvel sar

~ca atıldığı anlaşılmıştır. Ço
t Uğun boğazına ve ayaklurına 
ka~ bağlanmıştır. Yapılan tah-

~ at sonunda Vangel ile An• 
R'ini ismindeki kadınla erke"'in 
R'ay • " 
lt rı meşru çocuğu sarnıca 
1\ tıklan meydana çıkarılmıştır. 
~ •1dının annesi Zarohi de ya-

l annııotır. 

MÜCEVHER KAYBOLDU
Şelırimizde bulunan Mısır 
prensseslerinden Fatmanın 

20,000 lira kıymetinde bir mü
cevher iğnesi kaybolmuştur. 

Prenses bu iğnenin tuvalet 
yaptırdığı Beyoğlunda !sti:dal 
caddesinde bir yerde veyahut 
ta ya vapurda ya otelde kay
bolduğunu söylemektedir. 

Polis bunun bir hırsızlık 
vak'ası olması ihtimalini de 
göz önünde tutarak tahkika· 
tını derinleştirmiştır. 

AGlR YARALA Dl - Ga· 
!atada Karabaş mahallesinde 
yeni handa oturan Ahmedin 
karısı 27 yaşlarında Fatmaya 
göz koyan kömür amelesinden 
Zeyneddin, Fatma ile kavga 
etmiş ve kadını bıçakla ağır 

surette yaralamıştır. Kadın has· 
taneye kaldırılmış, tahkikata 
başlanmıştır. 

KADIN YÜZÜNDEN- Ye
niköyde Galatalı Fehmi, sev
gilisi Nebahetin yüzünden Sü
leyman adlı bir adamla kavga 
elmiş ve adamı bıçakla göğsü 
üzerinde beş yerinden ağır 

surette) yaralamıştır. Yaralı 

hastahaneye kaldırılmış. suçlu 
yakalanarak tahkikata başlan
mıştır. 

BACAGl KlRILDI - Gala. 
tada oturan 31 yaşlarında Ni
şan, Necatibey caddesinde 
kendisini kovalayan kunduracı 
Hüseyinden kaçarken oradan 
geçmekte olan bir kamyonun 
önüne düşmüş ve bacağı kı
rılmıştır. 

KAÇAKÇILIK - Polis ka-
çakçılık bürosu tarafından Kum
kapıda Kirkorun evinde yapı
lan aramada 16 kilo kaçak et, 
dört fıçı rakı ve rakı çıkar
mağa mahsus birçok aletler 
bulunmuştur. Kirkor kaçmıştır. 
Aranmaktadır. 

KA YBOLOU - Kasımpa
şada oturan kasap Osmanın 
13 yaşındaki oğlu Nurettin 
dört gündenberi kaybolmuş

tur. Nurettin bir müşterinin 

evine et götürmüş ve bir da
ha dönmemiştir. 

• Belediye ---
Beş kattan 
Yüksek bina 

1 " 
l'1'1' ihraç 

Ekonomi 

Yapılmıyacak 
Belediye bu hususta 

yeni bir proje 
hazırladı 

Yapı ve yollar kanununa 
göre, inşaat yapılırken halkın 
sıhhatı da düşünülecektir. Fa
kat şimdiye kadar bazı sıhhi 
şartlara ve muayyen formülle
re riayet edilmedilti )(Örülmüş 

ve bunun üzerine belediye, şe
hircilık mutahassısı Prostun da 
fikrini alarak bu hususta yeni 
bir proje hazırlamıştır. 

Müstakbel şehir planına göre 

şehrin alacağı şekil göz önün
d e tutularak inşaat yapılacak
tır. Yeni projede sıhhat nok
tasından binaların aydınlık ol
ması esas tutulmuştur. iki kata 
kadar yapılacak binalarda ar
sanın muvafık görülecek bir 
tarafından aydınlık için dört 
metre aralık bırakılacak ve da
ha yüksek evler yapılacak olursa 
ikinci kattaki dört metre ara
lıktan sonra her kat ilave edil
dikçe aralıklarda birer metre 
arttırılacaktır. Belediye beş kal· 
tan yüksek ev yapılmasını men 
etmiştir. Bu vaziyete göre beş 
katlı binaların en son katında 
bırakılacak aralık 7 metreden 
az olmıyacaktır. 

Yoğurt 
talimatnamesi 
O, yıl evvel hazırlanan yo

ğurt imalathanelerine ait ta
limatnamenin her tarafta tat
bik edilmediği görülmüştür. 

Yeni yoğurt mevsimi yaklaştı. 
ğından alakadarlara bu hususta 
tebligat yapılmış ve talimatna
meye riayet edilmesi bildiril
miştir. Buna aykırı hareket 
eden imalathaneler kapatıla

caktır. 

Gazi köprüsü 
Yeni yapılacak Gazi köprü• 

sü için kurulan Büro yalnız 

inşaatın nezaret edecek, diğer 
teferruat Belediye fen heyeti 
tarafından görülecektir. Köp· 

rünün 20 Ağustosta vazı esas 
resmi yapılacak ve Eylül için
de de eski Unkapanı köprüsü
nün Eyüp ile Sütlüce arasına 
kurulmasına başlanacaktır. -·-

Yeni vagonlar 
Devlet Demiryollarının yeni 

getirttiği iki lokomotifle on 
bir vagon bugün Sirkeciden 
Haydarpaşaya geçirilecektir. 

ı 

::ıı 

Vali Muhiddin Üstündağ Bebek sergisinde 

Şenlikler devam ediyoC" 

Kermes dün büyük 
törenle başladı 

Muhiddin Ustündağ bir söylev 
verdi. Bebek sergisi gezildi ve ge

cede bir balo verildi 
Kırk gün kırk gece şenlik

leri münasebetile K11.1lay ku· 
rumu tarafından tertip edilen 
Kermes eğlenceleri dün baş
lamıştır. Dün sabah Vali ve 
Belediye reisi ve parti baş

kanı Muhiddin Üstündağın 1 
söylevile Taksim bahçesinde / 
açılma töreni yapılmış, mera· 
simde kalabalık bir davetli 
kitlesi ve halk bulunmuştur. 

Muhiddin Üstündağ verdiği 
söylevde demiştir ki : 

"-Kızılay cemiyeti Eminönü 
şubesinin aylardanberi çalışa

rak itina ile hazırladığı ker
mesin bul!'Ün açılma resmini 
yapmakla haz duyuyorum. 
Türkiyemizde hemen ilk defa 
gördüğümüz bu ıııillctlerarası 

tesanüt ve şefkat hareketinin 
cümhuriyet idaresi zamanında 
vukuu bizim için ayrıca iftihara 
vesiJcdir. 

Muhterem misafirler; şefkat 

hissi insanların hiç şüphesiz 

en necip hissidir. Tarih bize 
gösteriyor ki Türk daima müş
fik olmuş ve bu hissini ifade 
için eserler kurmuş, teşkilat 

yapmıştır. 

Kızılay bizim kara gün dos· 
lumuzdur. icap ettikçe ondan 
daima yardım umarız. Kızılay
ın şefkatle uzanan elini bekle· 
riz. 

Çok büyük fedakarlıklarla 

bu tezahüre iştirak ederken 
yarının muhtemel bir ıztırabını 
karşıladığımızı ve yardım bek
lıyen bir arkadaşa el uzattığı
mızı unutmamalıyız. Bütün ls
tanbul hemşerilerine söylüyo
rum: •Kızılaya yardım edıniz, 

kermese geliniz. Bu küçük 
yardımınızla yarının muztarip 
bir vatandaşına el uzatmış ola
caksınız.,, 

Valinin bu söylevinden 
sonra h~p birlikte Taks im 

bahçesinde yapılan hazırlıklar 

gözden geçirilmiş, Bebek ser· 
gisi de gezilerek herkes tara
fından beğenilmiştir. 

Balo ve ateş oyunları 
Gece saat 22 de Taksim bah

çesinde büyük artistlerin işti

rdkile Kermese devam edilmiş 
ve muhteşem bir balo veril
miştir. Ayrıca Lunaparkta da 
ateş oyunları yapılmıştır. 

Kermese bugün de Taksim 
bahçesinde devam edifecek 
spor numaraları ve dans mü
sabakaları yapılacaktır. Ayrıca 

sinema yıldıiları da şarkı söy
liyecekler ve gece de bir balo 
verilecektir. 

Deniz yarışları 
başladı 

iktisat Vekili Celal Bayarın 
himayesinde, Moda deniz ku
lübü tarafından tertip edilen 
büyük deniz yarışları, bugün, 
Moda koyunda yapılacaktır. 

Yarışlara, sabahleyin saat 
tam onda başlanacaktır. 

Davetiyesi olanlar, bugün 

saat 13 de Köprünün Kadıköy 
iskelesinden kalkacak olan 
Akay idaresinin Göztepe va
purile yarış sahasına gidecek
ler, yarışları oradan takip ede
ceklerdir. 

Davetiyesi olmıyanlar da, bi
let almak suretile yine ayni 
saatte Köprünün Boğaziçi is-

İNÖNÜ 
KAMPINDAKİLER 

Geçen gün telgraflar bize, 
bütün halk kütlesinin tanıdığı 
tayyareci Vecihinin motöuüz 
bir tayyare ile havada beş 

saat kırk beş dakika kaldığ• 

ve tayyarecinin karanlık bas
tığı için inmeğe mecbur kaldı· 
ğı haberini verdiler. 

Havada, planörlerle otuz 
küsur saat kalanların bulundu
ğu bir devirde Vecihi gibi 
dünya tayyareciliQ'inde yüksek 
kabiliyetleri ile adı geçen biri 
için bu neticeyi parlak bir mu
vallakiyet olarak kaydetmek 
mümkün değildir. 

Vecihiden, ona imkan ve 
fırsatları da vermek şartile, 
daha iyi ve üstününü iste
mekte kendimizi haklı buluyo
ruz. 

Ancak dileyelim ki lnönü 
kampında veya daha uygun 
yerlerde yapılacak hazırlıklarla 
bu değerli ve tecrübeli layya· 
recimize, arsulusal ha\ &cıltkta 
takdirle görülecek ve Türkün 
kabiliyetini saygı ile andıı a. 
cak muvaffakıyetler temin et· 
mek fırsatı verilmiş olsun. 

lnönü kampında toplanan 
yüz yirmi gencimizden de, bu 
tatlı sporda, hocalarından fay
dalanıp örnek olarak muva!fa
kiyetler beklemekteyiz. Bu 
gençler iyice bilmelidirler ki 
varlıkları kurulmakta olan bü
yük Türk havacılığına kuvvet 
ve temel olacak ve Türk ha
vaları onların gerecekleri ka
natlarla hakkile korunacaktır. 

Bir memleket layyareciliğioi 
ve o tayyareciliğin takatini kad
rolarda yer alan insanlarla 
ölçmek hatasını, biz hiç bir 

zaman yapmak. Tayyarecilık, 

kadro dışında yer almış kabl· 
lıyetli ve yetişmiş gençlerle 
nıanalaoır ve güvenilir bir dtı• 

rum alır. 

lnönü kampında toplanmış
lar, varlıklarının aneıt:~i bu 
de~erden başkaca, gö•\erecek
leri muvaffakiyetlerle iyi yar n
lara yol açacaklarını da b :' ır e• 
lidirler. 

Onlarııı mu,aflakıyetsizliği. 

büyük bir P.aır.!~yi teknr.ara
maı bır hale ko)rnakta gec·K-

meyecek ve büyük gök kuv. 
~eti, bir hayal olarak, yine 
yıllarca bir kenarda kalıp gi
decektir. Bunun korkunç bir 
tehlike olduğunu söylemekten 
çekinmiyorl ve bundan dolayı 
da başlangıç olmasına, hazır
lıksız bulunulmasına ratmen 
talebe ve Öğretmenlerden, bü
tün iyi istek ve dileklerile elele 
vererek muvaffak olmalarını 
istiyoruz. 

Bu arada şu da söylenmeli 
ki önümüzdeki yıl, lnönü kanır· 
pının hakiki bir tayyare rnek. 
lebi olmasını beklemek bize 
hiç te yers'z '° manasız gö
rür.memektedir. Çünkü planör
cü lük, motörlü tayyareciliğ~ 

baı'ang ç olarak ele alındığı, 
ır.~töriü tayyarecilik gaye tu
tuldu~u zarr.an arcak d~ı}'erle

nebiiir . 
le.önü kampında oturanlar r 

Gbrc i ç r;~::Jz ki tüyük ha· 
vacılık hareketinin istikbali 
s;zier;n elinc!edir. Sizden azami 
gayret ve azami muvaffaki
> e'.ler bekliyoruz. 

ş. H. Ergökmen 

Maddelerimiz 
' • 

için .. 
Bir izahname ha~ır· 

landı. AIAkadartara 
gönderildi 

An karadan bildirildiğine 

göre, ihracatı murakabe ve 
koruma kanunu hükümlerince, 
ihracat yapacak tacirlerde mu• 
ayyen bazı evsaf aranacaktır. 

Yalnız, kanunun neşri sıra. 

sında ihracat ticaretile uğraş
makta bulunanlar, muvakkat 
bir maddeyle bu kayıtdan istis· 
na edilecekler, kendilerine, bu 

vasınar aranmadan ruhsatname 
verilecektir. Muvakkat madde
den istifade edebilecek ihracat
çıların 15 birinci kanuna kadar, 
kayıtlı oldukları Ticaret odala
rına müracaatla tescil edilmeleri 
icap etmektedir. 

Yeni kanunun 
bir izahname, 
tebliğ edilmiştir. 

tatbikına ait 
alakadarlara 

Kontrol ve istatistik işle ri

nin d e kolaylıkla ve selamelle 
yapılması için ihracat madde
leri 25 gurupa ayrılmış, tu 
guruplardan her birine birer 
numara konmuştur. Bu 25 gurup 
ve numaraları şunlardır : 

1 - Tütün, 2 - Kuru üzüm, 
3. - Fındık, 4. - Kuru incir, 
5. -' Alelümum kuru meyva
lar, 6. - Yaş meyvalar,17. -
Buğday. 8. - Arpa, 9. - Buğ
day ve arpadan başka hubu
bat ve bakliyat, 10. - Zeytin 
tanesi ve zeytinyağı, 11. -
yağlar, 12. - Sütten yapılma 
maddeler. 13. - Yumurta, 14. 
Pamak, 15. - Canlı hayvdn· 
lar, 16. - Balık ve her türlü 
deniz mahsulatı, 17. - Tıftik, 
18. - Barsak, 19. - Her tür
lü deriler, 20. - Palnmut hü
liisası, 21. - Halı ve kilim, 
22. - Gülyağı, 23, - Maden 
kömürü, 24. - Madenler. 

Bunlar haricindeki bütün ih
racat maddeleri de, 25 numa
ralı gurupa dahil sayılmaktadır. 

-kelesinden kalkacak 58 numa· 
ralı şirket vapuru ve yine ayni 
saatte Sirkeci iskelesinden 

kalkacak ru-aba vapurile yarış
ları tekip edebileceklerdir. 

Halk, ayni zamanda, Moda 
sahillerinde tayin edilen yer
lerden de yarışları seyrede
bileceklerdir. 

Çok zengin bir proğramla 

ve mütehassıs ellerde idare 
edilecek olan bu yarışların çok 
rağbet göreceği tahmin edil. 
mektedir. 

Ne mutlu ki şu sümsüğü düş-' 
müş Is tan bulde, bizler de, bır 
defacık olsun (hangi e~lence
ye iştirak edelim?) diye tered
düde düşmenin saadetini tı.dı
yoruz, ne mutlu! .. 

Bu kadar şenlikıi bir Pazar 
gününe bakıp ta hayret duyu
yoruz: 

Sanki sümsüğü düşmüş koca 
lstanbul rüya görüyor : bir sev-
yah şehri rüyas ı r . 

B ir şampiyor-ıluk ı 

Olimpiyatlar macerasından 
beri bir gazete açamıyorsunuz k 
spor idarecilerimize müthiş hü
cumlar olmasın. Aşkolsun, te
vekkeli Olimpiyada bizden o 
kadar idareci gitmemiş l 

Bizim idarecilerimizin muka
vemeti, •porcularımızdan daha 
fazla imiş 11 

Vakı f modern. 
leşmesıı 

Evkaf idaremiz Beyoğlunda
ki şu ağa camiini durup du
rurken tamir ettirdi. Ş i mdi, ca· 
miin eski helalarını kaldırıp 
bir modern yeraltı helası y.ıp
tırınağa karar vermiş. Fakat 
bu modernlikte eğer şu yeni 
tamirat gibi olacaksa eski hay. 
ratı tercih ederiz. 

Serdengeçti 

Güreş 
Müsabakaları 
Başla yor 
Cim Londos • Kola 
Dinarlı • Antiyakos 

bugün kar,ııa,acaklar 
latanbul şenlikleri miinase

betiyle tertip edilen serbest 
güreş maçları bugün 4,5 da 
Taksim stadyomunda yapıla
caktır. 

Bugün Cim Londos ile ka
zak güreşçisi Kola Kıvariani 
karşılaşacak ve Dinarlı Meh

met pehli\·an ile Yunanlı An

tiyakos ta bir maç yapacaklar. 

dır. 

Diğer taraftan meşhur Te

kirdağlı Hüseyin pehlivan da 

yerli, yabancı bütün serbest 

güreşçilere meydan okumakta 

ve icap ederse hepsile güreş

meğe hazır olduğunu söyle

mektedir. 

Festival komitesi Türk peh

livanının bu dileğini memnuni

yetle karşılıımışbr. Tekirdağlı 

Hüscyinin rakipleri razı olduk

ları takdirde bugün veya ge-

lecek halta bir mai- yapmala
Viliiyetler umum mU. rına komite mani olmıyacaktır. 
dürü çekilmiş değildir • 

Dahiliye Vekaleti Vilayetler l lzmir fuvarında 
Umum müdürlüğünden aldığı- Vekaletler 
mız bir tezkerede, Vilayetler 
Umum müdürünün çekildiği 

hakkındaki haber tekzip edil-
mektedir. 

istihsal mıntakala· 
rında 'tetkikler 

Mahsul idraki ve mübayaat 

mevsimi yaklaşmaktadır. Bu 

itibarla. inhisarlar idaresinde 

hazırlıklara başlanmıştır. inhi

sarlar idaresi, mahsulün hem 

müstahsil, hem de inhisarlar 

idaresi hesabına azami faydayı 

temin edebilmesi için tedbirler 

almakta, hazırlıklar yapmakta

dır. Tütün ve afyonda oldu~u 

gibi, üzüm ve incirin de doğ

rudan doğruya ekiciden alın

ması, bu tedb'rlerin en başlı

casıdır. 

inhisarlar Umum Müdürü 

Mithat. yak.oda, mübayaat 

başlamazdan evvel belliba:;lı 

bütün istihsal mıntakalarını 

dolaşacak, hazırlıkları yakın

dan görüp tetkik edecektir. 

Ankara 8 [Telefonla] - iz. 
mir fuvarı için Ankarada Ba. 
kanlıklar kendilerine ait işlerde 
kolaylaştırıcı tedbirler almakta
dırlar. 

rfllllllllllllllllllllltl4111UlllltlUlllHHlllllllt"ltH•~ 

~ Soruyoruz? ~ 
E ~ 
~ Ankarada oturanların bir ~ 
ı: şi:.ayet ve dileğ ı: . 

= Ankarada Vrayın işlet• 
~ mekte olduğu otobüslerden 

! ~~~Et~1i:~:~f 
man pazarı beı kuruş, Taş• 

~ han• Cebeci on kuru$fur. 

·_§========E- Fakat Saman pazarından Cebeciye gidecek bir otobü-
se binen bir adamdan yedi 
buçuk kuruş alınıyor ve bu 
garip oaıiyet bir çok yol-

§ cuiarla biletçiler arasında 

::-~'==,=§ münakaşayı mucip oluyor. 
Acaba Ankara Bılediye-

si bu manasızlığa bir niha· 
yet varemez mi ?. 

~uıu1111111111111ut1111111ıııııu111om1111ı1111uııu1111uıııı 
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, Sigorta Tekniğinin modern esasları üzerine kurulmuş yeni bir müessese ı 

~":.· . ., . ' 
. ~ ~ :,.j.'._ 

.... ~ ,; 
. ~- ... 

ANONİM TÜRK 
SİGORTA .ŞiRKETİ 

Yeni postahane karşısında Büyük Kınacıyan hanında faaliyete geçmiştir 
Sigortaya aid her müşkülünüz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz . 
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Haftada bir: 

Yandık dostlar, yandık! 
Yazan: Osman Cemal Kaygılı 

lstanbulun perakende sucu
ları müşterilere karşı yeni bir 
numara daha yapm1ya başla
dılar. Ben bu adi ve insafsızca 
numarayı dün kendi gözlerimle 
beş altı yerde beş altı defa 
gördüm. Bir çoğunu tütüncü
ler, bakkallar, aktarlar, ma
navlar teşkil eden bu sucula
rın yeni numaraları bakınız 

nedir? içiniz sıcaktan marmara 
çırası git i yanarken sucuya 
soruyorsunuz: 

- Suyun soğuk mu? 
- Fena değil, orta, buzu 

yeni attık 1 
Eh diyorsunuz bu sıcakta 

ıiz kan ter içinde kebab 
olurken birdenbire pek soğuk 
su içmek te iyi değildir. Onun 
için orta derecede bir su ala .• 

- Ôyle ise ver bakalım, 
bir su! 

Derken sudan bir yudum 
alıyorsunuz ki tam Afrikanın 
ortasındaki Çat gölünün suyu. 
HallA herifin tezgaha koymuş 
olduğu küpün, yahut çinko 
deponun içine bizim kurbağalı 
dereden, Göksüdan yakalan
mış yerli kurbağayı atsanız 
hayvan: 

- Burası benim iklimim de
ğil, ben burada yaşayamam. 

Deyip ya geriye fırlayacak, 
yahut beş dakika sonra sıcak 
tan bayılacak! 

Sucuya tekrar soruyorsunuz: 
- Hani fena değil, orta de

miştin, bunun neresi orta. içine 
çiğ yumurta salsan iki dakikada 
alakok olur. 

Bn sefer sayın bay sucu nağ
meyi değiştiriyor : 

- Ne yapalım bayım, içine 
buzu atalı daha bir iki dakika 
oldu, demek henüz tesir etme
miş. .. 

Herife isteksiz kuruşu tosla
yarak uzaklaşıyorsunuz. Fakat 
tesadüf on beş, yirmi dakika • 
yarım saat sonra sizi yine ay. 
ni s~ıcun.un önünden geçiriyor 
ve sız yıne: 

Susamışsınızdır gayet hara
retllen kati 1 

- Suyun nasıl sucu, soğuk 
mu? 

Herif sizi tanıyamadığı için: 
- Öyle pek buz gibi değil

se de tam içilecek su, Pınar 
suyu gibi. 

Fakat daha ilk yudumda 
bardağı geriye çevirip adama 
çıkışıyorsunuz: 

- Deminkinin aynı bu ya, 
sıcaktan ağza alınır gibi değili 

- Ne yapalım bayım, bu
zu atalı daha bir iki dakika 
oldu, demek henüz tesir etme
miş ..• 

eı m 
Dün, sat-ahleyin bahçede 
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yem} eşil bıraktığım halde ak
şam üstü kıpkırmızı bulduğum 
domateslere on iki saat içinde 
renk ve deri değiştiren o deh
şetli sıcakta bu hal lstanbulun 
göbeğinde, hele 5irkeci, Cağal
oğlu taraflarında beş altı defa 
başımdan geçti. Nihayet yine 
oralardaki kahvelerden birine 
girip soğuk bir gazoz yu
varladım da içimin yangınını 

biraz külleyebildim. 
işte bu da sucuların yeni bir 

numarası: 

- Buzu atalı bir iki dakika 
oldu, onun için henüz tesir 
etmemiş ..• 

Hangi buzu, hangi karın? 
Mübareklerin, zaten iyi su di
ye terkostan, çeşme sularından 
kazandıkları azmış gibi bir de 
üstelik buz par~sını da cebel
lezi yapıyorlar. 

Bukadarı da artık esnaflığın 
pek bayağılığı oluyor. 

Biz demiyoruz ki kırkpara 

karşılığında içeceğimiz sular 
soğuklukta buzdan kardan fark
sız olsun; zaten öylesi içilemez, 
içilse de zorla, zahmetle içilir 
ve insana ziyanc'ır. 

Fakat, kuş suluğu kadar 
bardağına bir kruş verdiğimiz 
sular hiç olmazsa Yerebatan 
sarnıcının suyu kadar serince 
olsun 1 Herifçi oğlu toprak kü
pü, çinko depoyu, yahut mer
mer suluğu tezg!hın önüne ve 
tam güneşin karşısına koyuyor 
ve onların içindeki sular orada 
çamaşırcı Emine kadının be
yazları ıslatma suyuna dön
dükten sonra: 

-Hani ya yok mu içen buuuzl 
Diye yanıklara dayıyor. 
Bu gibi yerlerdeki su kapla

rının üzerine şöyle bir levha 
yapıştırılsa nasıl olur: 

Buzlu soğuk su 40 plra 
Ilık hamam suyu 20 para 

Yoksa yandık dostlar, yandık 1 

Osman Cemal 
Kaygılı 

1111111111111111111111111111111ıuıı•ııı11111111nııınııııııuı11111ııı 

Mısırda kapi
tülasyonlar 

Londra hUkOmeti 
ilgayı kabul etti. 

Kahire 8 (A.A) - Kapitüliis-
yonların ilgası hahkında dün 
Londra'dan cevab alınmıştır. 
Muhtelit mahkemelerin lağvı 
meselesi henüz halledilmemiştir. 

Mısır ve Hicaz 
Kahire 8, ( A. A.) - Mısır 

ile lbnüssüud Arap hükümeti 
arasındaki diplomatik münase
bat tekrar teessüs etmiştir. 

Aşk Oyuncakları 
Sonra bıyıkları yok. Sonra 
ağzı okadar iyi yapılı, dişleri 

öyle beyaz ki... Yanımızdan 
geçen bütün kadınlar hep baş
larını çevirip ona bakıyorlardı. 

- Konçita, alay ediyorsun, 
dedim, kimseyi görmedin. Sırf 
beni kızdırmak istiyorsun. 

- inanmak istemiyorsun, 
değil mi ? Canın isterse inan l 
O halde ötesini anlatmam. 

Hemen bileğine sarılmışım, 

- Arkasını da anlatacaks.ın, 
• anlat diyorum sana 1 

- Canım, hemen kızmasana. 
Dur anlatayım! Zaten saklaya
cak ne var ki? Ben anlatırken 
bile hoşuma gidiyor, Beraber 
şehirden dışarıya çıktık. Ora
da geçen bir köylü arabasına 
atladık. Kruz del Kango banyo
larına gittik. Divanı geniş iki 
kişilik rahat bir kabine tuttuk. 

y AZAN : Pi yer Luis 
Kendimi tutamadım. Bir to

kat aşkettim. Bağırdı. Ağla
mağa başladı. Başını dizlerinin 
arasına alarak bir köşeye sı
ğındı. 

Ve sonra konuşacak ,hale 
gelince, göz yaşlarının arasın· 
dan, ne dese beğenirsiniz? 

- Sevgilim, inanma! Vallahi 
yalan söyledim. Doğru boğa 
güreşlerine gitmiştim . Biletimin 
yarısı bile hala çantamdadır. 

Arkadaşın G •.. ve karısı 
ile beraberdim. istersek, on
larada sor. On boğanın öldü
rüldüğünü seyrellim. Sonra da 
doğru buraya geldim. 

- O halde neden yalan 
söylemeğe lüzum görüyorsun? 

- Beni döv diye! Ne kadur 
kuvvetini fazla hissedersem, 
seni o kadar çok seviyorum. 
Senin için ağladığım zaman 

Askerlik: 

Motörleşme ve 
kumanda 

Orduların motörleşmesi 
emir ve kumandayı, düşü
nüldüğü ve umulduğu gibi 
güçleştiremedi. Kumanda· 
nın, vaziyeti görmek ve 
düşünmek için oldukça za
manı vardır. Yalnız, harekat 
esnasında şüphe ve tered
düt göstermek tehlikelidir. 
Çünkü, vazife alan ve bü
tün hızile elden çıkan mo
törlü silahların tekrar top
lanması pek zor olur. 

Motörleşmemiş bir piya
de alayınını yürüyüşte ol
duğunu farzedelim. Alay 
kumandanı hayvanını dört 
nal olarak ileri sürer, ön
cünün ilerisine geçerek va
ziyeti görür, kararını verir, 
saatler geçtikten sonra 
istenilen vaziyet alınabilir

di. Fakat, bugün. Aynı ku
mandan zırhlı arabasına 

biniyor, ilerliyor, telsizle 
istediği malümatı alıyor, 

haritası üzerinde vaziyeti 
inceliyor, zaman geçirmek
sizin kararını, emirlerini 
veriyor. 
Düşmana rastladığını dü

şünelim. Alay kumandanı

nın bir veya iki motörlü 
taburunu, bir molörlü lop
çu gurubunu, ve bir tayyare 
filosunu ileri sürerek kara
rına uygun bir vaziyette 
harbe tutuşabilir ve motör
lü muhabere vasıtalarını da 
dilediği gibi yerleştirerek 

işini kolaylaştırır. Görülü
yor ki; kumandanlar, eski 
zamana nispetle daha ge
niş düşünce ve karar ser
bestisine maliktirler. Ancak 
motörlü birliklere kumanda 
edenlerin, kendi ve düş· 

man vaziyetlerini harita 
üzerinde esaslı 3urette tes
pit ederek münakaşalrını 
yürütmeleri ve aldıkları 

malümat ile gönderdikleri 
emirleri mukayese etmeleri 
ve muhabere işlerini mak
sat ve harekata göre ter
tiplemeleri lazımdır. 

Bu işlere liyakatli zabit
leri seçerek bütün teferru
atı gözününde bulundur
mak muvaffakıyetin yarı

sıdır. 

M. Ersu 

Fransız Erkinı har
biye reisi Varşovada 
Varşova, 8 (A. A.) - Res. 

men haber verildiğine göre, 

Fransız Erkanı harbiye reisi 

General Gamelin ağustos Qr• 
talarında Varşovaya gelecek

tir. Mumaileyh General Rydz
Smigli'ye misafir olacaktır. 

ne kadar haz duyduğumu ta
savvur edemezsin. 

Hülasa azizim, artık yalan
larına inanmadığımı ve bana 
ihanet etmediğine emin o1du
ğumu görünce, beni kızdırmak 
için bu sefer başka usuller 
icat etti. 

Seven bir kadın aşıkı ile 
baş başa kaldığı zaman en 
çok ne söyler? "Beni hep se
veceksin değil mi? Beni unut
mayacaksın değil mi?. Halbu
ki Konça tersine ... Diyordu ki: 
"Beni döğeceksin değil mi? 
Vadet, döğeceksin değil mi? 
Dayaktan öldürünceye kadar 
döv beni!. 

Dikkat ediniz. Bu kadında 
gerçi böyle bir ceza ihtiyacı 
vardı. 

Fakat giınah işlemeğe, iha
net etmeğe de ihtiyacı vardı. 

Sanki yapacağı kusurun cezasını 
peşin çekiyordu. Bunu da gü· 
nah işlediği, ihanet etliği için 
değil, başkasına fenalık olduğu 

için yapıyordu. Fenalık yap
mak lan, üzmekten haz duyu-

Düşünceler: 

Dost bulmak güçlüğü karşı· 
sında düşman edinmek kolay
lığını hiç düşündünüz mü? Bu 
da kalp yapmakla, kalp kırmak 
gibidir. 

m m 
Hayatta sırat köprüsünden 

geçebilmek korkusile yaşayan
lar, muvaffak olmaya hiç uğ
raşmasınlar. Muvaffakıyet ce
saretle ve bazan cür'etle bera• 
berdir. 

ı;ı ı;ı 

Bırakınız dünyada dünyayı, 
ahrette de ahreti düşünelim. 

m m 
Su uyur, düşman uyumazmış. 

Marifet düşmanı uyutmak, avut
maktır. 

ı;ı m 
Ölümden korkmayan, ölüm· 

den kurtulan tek kişi göstere
bilir misiniz. Biz ölüme alışma
yı, korkmamak gibi tefsir ede-
riz. 

l!I [!J 

Anadan doğma körlerin renk 
mefhumile hiç alakaları yok
tur. Onların bildikleri, hayır 

hissedebildikleri tek renk : Si
yahtır. 

lil lil 
Dünyayı allı pullu görmek 

isteyenler gözlerine renkli göz
lük takmalıdır. 

(!) (!J 

Para ve menfaat kaygusunun 
girmediği hiç bir dostluk yok
tur. Bir bakıma göre dostluk, 
karşılıklı menfaatlerin mevh'.ı
dudur. 

r -"" 

1 
Doktorun ı 

Öğütleri 
Genç Kızlarda 
Sinir Buhranlara 

On beşinden sonra bazı genç 
kızlarda sinir buhranları, dimağ 
buhranları başlar. Bunlar baş• 
Jarında bir sıkıntı hissederler. 
Bazılarında şiddetli bir ipokon
dri baş gesterir. Bu arızalar si
nir Fiziyolojik sebeplerden ileri 
gelir. Bazı genç kızlarda bu 
sinir arızaları gün geçtikçe şid
detlenir ve onları akıl hasta
hanesine kadar götürür. Bu 
gibi 'vaziyetlerde hemen dok
tora müracaat etmek doktorun 
tavsiyelerini, ilaçlarını ehemmi
yetle kullanmak lazımdır. Bu
nunla beraber bu gibi sinir buh
ranların ekseriyetle tehlikeli 
demektir. 

Evlenme zamanırıa kadar 
böyle gider ve ekseriyetle kız
cağız evlendikten sonra birşey 
kalmaz, sinir buhranları geçer 
gider. böyle kızları çabuk ev
lendirmek lazımdır. 

Bazı anneler kızları sınır 
buhranlarına tutulduğu zaman 
kocakarı ve üfürükçü ilaçlarile 
tedavi etmeğe çalışırlar. işte 

yordu vesselam. Hayattaki bü
tün rolü bundan ibaretti: lztı

rap tohumunu ekmek ve yeti
şip büyümesihi seyretmek. 

Münasebetimizin ilk günlerin
deki kıskançlığı müthiş şeydi. 

Dostlarımla, etrafımdakilerle 
hem bazan o kadar şiddetli 
davranarak. icabında 'hakaret 
ederek aramı bozdu. Çok geç
meden yalnız kaldım. Hele her 
hangi bir kadını görmiyormuy
du, kuduruyordu. 

Kümese bakan kızdan aşcı 
kadına kadar bütün hizmetci· 
lerimi koğdu. Hatta bunlarla 
konuşmadıjtımı dahi bildiği 

halde ... Sonra kendi getirttiği 
hizmetcileri de çıkarllı. Alıştı
ğım dükkanları değiştirmeğe 

mecbur oldum. Eski berberime 
gidemiyordum. Çünkü onun 
sarışın bir karısı varmış. Ti
yatroya gidemez oldum. Çün
kü sahneye bakarsam, akt
rislerden birine lululurmuşum, 
salona bakarsam, gözlerim hep 
güzel kadın peşinde imiş. Aynı 
sebeblerden beraberce soka
ğada çıkamaz olmuştum. Çün-

BEN KİMİN 
METRESiYİM 1 
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Nesrin Hanımefendi 1 O hadise beni bu tehlikeli uy
kudan uyandırdı. Damarlarında Türk kanı 

taşıyan bir genç bu hakarete tahammül edemez. 
- Açıkta balık götürmüşüm. 

bunun için yüz elli lira ceza 
yazdılar! 

Nesrin önüne bakarak din-
liyordu. Vamık Bey sesini 
biraz daha yükseltti: 

- Vallahi ben bugüne kadar 
afyon içmiş bir esrarkeş gibi 
derin bir uyku içinde imişim, 
Nesrin Han: melendi 1 O hadise 
beni bu tehlikeli uykudan 
uyandırdı. Damarlarında Türk 
kanı taşıyan bir genç bu ha
karete tahammül edemez. 

- işgal altında bir memle
kette bulunuyorsunuz. Taham
mül etmeyip ne yapacaksınız? 

- Ne mi yapacağım? isyan .• 
- itilaf devletlerine karşı 

mı? 

- Hayır canım.. llkönce 
kendi benliğime karşı isyan 
ediyorum. Çünkü ben ve b~nim 
gibi birçokları hüviyetlerini o 
kadar kaybetmişler ki. .. 

- Aman efendim, bu ne 
değişiklik böyle kısa zaman
da .. ? Daha geçen akşam da
mat paşanın konağında Ali 
Kemali alkışlayan siz değil miy
diniz? Hatta Vilson prensiple
rini, Amerikan mandası fikrini 
münakaşasız kabul edelim di
yen de sizdiniz galiba, • ? 1 

- Belki •• Belki bundan da
ha büyük tasavvurlarım da 
vardır. Fakat, ben şimdi anlı
yorum ki, Anadoluda istiklal 
uğrunda çalışan bir avuç Trü
kün yardımına koşmak ve 
ouların yürüdüğü yoldan yü
rümek, benim gibi memleke
tin alisini düşünenler için mu

kaddes bir vazifedir. Ben ilk 
fırsaatta Anadolunu neşiğinde 
yüz sürmeğe, orada çalışıp 

orada ölmeğe gideceğim ha
nımefdndil Türkler bu zillete 
bu işkenceye tahammül ede
mezle.r .. 

Bu konuşmayı yatak odası

nın kapı aralığından dinliyen 

o zaman genç kızın hayatı için 
büyük tehlike kendini göster
miş demektir. Doktordan şaş
mayınız. Mütehassıs· doktora 
gidiniz. Ş fa onun elindedir. Te
davi şeklini doktor tayin eder. 
Öyle hastalar biliyoruz ki anne
leri bu yavruları üfürükçülerin 
ellerine teslim etmişler, durup 
dururken onları deli yapmışlar, 
hayatlarını söndürmüşlerdir. 

kü birisi bir selam verse, mes
ele oluyordu. 

Artık ne resimlere bakabi
liyordum, ne roman okuyabi
liyordum. Bütün bunların hep
sine de katlanıyordum. Çünkü 
okadar seviyordum. 

Bana olan kıskançlı~ı üze
rimde bu kadar hükümran iken 
diğer taraftan da beni kıskan
dırmak ve kıskaçlığımı daima 
bilenmiş bir halde tutmak 
için neler lcad etmeyordu. 

Bu maksatla azizim, bende· 
nize resmen ihanet ediyordu. 
Kendı heyecanından ziyade 
benim heyecanımı alevlerdir
mek için neler yapmadı? Fakat 
ne de olsd, hatla manen bile, 
bunun mazeret kabul eder la· 
rafı var mıdır? 

Ne diyordum, baktı ki, iha
neti hakkındaki sözlerine ku
lak asmıyorum, bu sefer delil
ler getirmeğe başladı. 

Açıkcası başka bir şekilde 

parmaklıklı kapı sahnesini 
tekrar etmek istiyordu. Evet, 
hem de kendi aleyhine olmak 
üzere bir cürmü meşhut sürp
rizi hazırladı. 

mühendis Şefik kendi kendine: 
- Ne iyi bir tesadüf, didi, 

işle tam bana göre, benim ka
famda bir arkadaş. Aman git
meden yanına gireyim de dost 
olayım şu adamcağızla .. 
Vamıkın süzgün gözleri Nes

rinin güzlerffie takılıp kalmıştı. 
Birkaç saniye sustular •. Ko

nuşmadılar. 

Şefik birdenbire gülerek yan
larına girdi: 

- Affedersiniz, b.eyefer.di, 
şurada geyinirken, söylediğiniz 
sözler kulağıma aksediyordu. 
lstemiyerek sizi dinledim. Val
lahi ne yalan söyleyim. Aylar 
var ki, koskoca lstanbulun için· 
de sizin gibi gören, sizin gibi 
düşünen bir yurt sevene ras
lamamıştım. itilaf devletleri 
kanımızı, iliğimizi kuruttuğu 

halde, bu uyuşukluk nedendir 
bilmem, ağzımızı açamıyoruz. 

Hakaret.. işkence .. lztırap .. iz
zeti nefissizlik .. Bunlnrın hepi
sine tahammjjl ediyoruz. 

- işte ben de başıma gelen 
bir felaketten sonra ayıldım, 

azizim 1 Ve hemen ilk fırsatta 
Anadoluya geçeceğim. Ana 
vatan bizim gibileri çoktan 
beri çağırıp duruyor amma •• 
Bu sesi duyanlar pek az. 

Şefik, Vamığın bu sözleri can
dan ve çok derin bir alaka 
ile söylediğini görünce yanına 
oturdu: 

- Kalbinizi Anadoluya bağ
lamak şartile burada.. lstan
bulda Anadolu hesabına görü
lecek çok mühim işler var, 
dostum 1 Bundan sonra sizinle 
dışarda sık sık buluşalım .. Sizi 
pek sevdim ben. 

- Ben de öyle. Mesleğ niz.? 
- Mühendısim.. ihtiyat za-

biti idım. Çanakkalede bir kur
şun yarası aldım. Anadoluya 
geçeceğim ben de sizin gibi. 
Fakat, ilk önce buradaki işleri 
bitirmek gerek. 

- Bendeniz hergün öğleden 
sonta Eminönünde Valde kıra
athanesine çıkarım,. Oraya 
gelirseniz ..• 

Şdık kaşlarını çattı : 

- Bütün ıtilafçılar oraya 
toplanır .. Ben oraya ayak ba
samam. Bu akşam sizi saat 
altıda Lüksemburg kahvesinde 
beklesem gelir misiniz? 

- Hay hay .. 

Bir sabahdı. Geç uyanmış
tım. Konçayı yanımcla görme
dim. Masanın üzerinde bir 
mektup bırakmıştı ve bir kaç 
satırla şunları söylüyordu; 

"Artık beni sevmeyen Ma
leol Sen uyurken kalktım, 
giyindim. Aşkımla .... otelinin 6 
numaralı odasında buluşmağa 
gidiyorum. Beni istersen, ora
da öldürebilirsin. Kapıyı ki
litlemiyeceğim. Celi Belki de 
beni bir deraguş arasında gö
rebilirsin. Sana presliş eden 

Konça 

Gittim. Dediği gibi çıkma
sın mı? Herifle düello ellik. 
Bir rezalettir patlak verdi. 

Bütün bunları niçin yapıyor
du biliyor musunuz? Beni ken
disine daha ziyade bağlamak 

içini Seven bır kadının muhay
yilesi bazan kendisini nekadar 
körleştiriyor. · 

Bu odada gördüğüm man
zara, arlık ondan sonra Konça 
ile arama bir perde gerdi. Bu 
manzara, onun ümit ettiği gibi 
aşkı kamçılamak şöyle dursun, 
bilakis beni soğuttu. 

Ôyle olmakla, beraber, yine 

Nesrin söze karışlı: 
- Ayol bu ne samimiyet• 

Bu ne çabuk anlaşma böyle .. ?! 
Beni satıp da dışarda yer ara· 
mak da ne oluyor? 

Şefik cevap verdi: 
- Canım, sen karışma bu 

işlere 1 Biz iki erkek başbaı1 

verip konuşacağız. Sana ge
lince : 

Candan bir teşekkür bot• 
cumuz var sana •• Bizi biribirİ
mize tanıttın! Bu tavassutu~ 
belki memleket için de ço~ 
hayırlı olacaktır. 

Nesrin güldü: 
- Bir kuru teşekkür ha .• 
- Ne istersin başka .• ? 
- Ayol, insan hiç olmazsl 

bir kutu fundan vadeder, 
Gülüştüler. 

Vamık ayrıldı .• 
Şefik te arkasından gitmek 

istedi.. Nesrin sordu : 
- Şimdi nereye •. ? 
-Bir arkadaşımı aramak içiC 

Kadıköyüne gideceğim. 
- Bana kalısrsa bugünler• 

de Beyoğlu taraflarında .jo

laşmasan çok iyi olur! 
- Hakkın var, Nesrin 1 Se' 

nin Çer kes Mehmet vak asındl 
bana gösterdiğin yardımı hiÇ 
unulmıyacağıml Sıkılırsam, se

nin evinden, bur adan başk• 
sığınacak bir yerim yok. 

- Bana kalırsa bugünlerde 
buraya sık sık uğramalısınl 
Malüm ya bu heriflerden bif 
kaç ahbabım var.. Ağızlarıır 
dan belki birşcy öğrenirim de 
sana vaktinde haber veririm 1 

Nesrin sözünü şu cümle ile 
tamamlamak istedi: 

- Bana baksana sen .. Hail 
bu lstanbulda neden dolaşı' 
yorsun? Bir gün yakayı e~ 
verirsen ne yapacaksın? 

- Burada daha görülec~~ 
işlerim var dedim ya. 

- Birkaç kişinin canını da· 
ha mı yakacaksın yoksa .. ? 

Ha şunu bilseydin, Nesri~ 

[Bitmedi} , 
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1 
Konçayı yanıma aldım. FaJıl 
ona karşı duyduğum temiz •!1 

bir daha onun elile bili 
deva bulamayacak halde yari' 
lanmıştı. 

Kavgalarımız gittikçe art~ 
Birbirimize karşı son der< 
haşin kesilmeğe başladık. I(I' 
dın bütün kuvvetiyle boynıY 
ma sarılıyor, beni çenberindt 
çıkarmak istemiyordu. Sı' 
kendi hodbinliği, sırf ken 
hırsı 1 Kötü yaratılmış ruh~~ 
daha başka türlü sevmek 
cloyurabileceğine kani değil~ 
Bütün va .. taları kutlanara 
beni kollarının halkasından sf 
lıvermek istemiyordu. 

Fakat ... En nihayet kaçtııı> 

Aramızda geçen böyle bİ~ 
terce kavgalardan bir kaff. 
esnasında, artık en taham111 
edemiyeceğim bir tanesine of 
ha çallır.ı. 

Sepet satan küçük bir çi~ 
gene kızı, merdivenleri çık»~' ı 
bana elindeki sepetlerden .b'~ı 
ni uzatmıştı. Ben de kendıS1ol 
merhemet kabilinden be~ r' 
para vermejte hazırlanı , ord.~I 

/ Bitn e!)., 
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• 
istiklal Harbi sıralarında 

Türk Edebiyatı 
Münir Müegget Bekman anlatıyor 

Anketi yazan: Ertuğrul $evket 

- Türk edebiyatının, Türk 
inkılabı üıerinde hiç bir tesir 
ve hissesi olmadığına dair bir 
yazını okumuştum, diye sor
dum. 

- Evet, öyledir dedi. lnkı· 
laplar içtimai zaruretlerin bir 
neticesidir. Tohumları fikirlerle 
ortaya atılır. Halbuki Türk 
inkılabını hazırlayan bir fikir 
harekeli yoktu. Yani Türk 
inkılabının tohumları daha ev· 
ve! atılmamıştır demek istiyo· 
rum. Türk inkılabı 19 mayıs 
i'e doğmuştur. Bu böyle oldu· 
ğuna göre Türk edebiyatı in
kılaba bir şey vermemiştir, 
bilakis almıştır. lnkılab edebi
yatı, inkılabın bünyesinden 
çıkmaktadır. 

Münir Müeyyede sordum: 
- inkılap edebiyatı derken 

neyi kasdediyorsun? 
- Bu, yerinde bir sual ol

du. Çünkü bur.un bazı şairle

rimiz tarafından anlaşılmadı· 

~ru görüyorum. Bunun için 
evvela inkılap mefhumu üze. 
rinde kısaca duralım. inkılap 
eski kıymetlerin ıslahı değil, 

eski kıymetlerin temamen terk 
edilişi olup temamen ve bila 
kayduşartyeni kıymetlere geçiş· 
tir. Bizim inkılabda olduğu gibi. 
Biliyorsunuz ki yeni yapı ame
liyesi eskinin üzerinde değil, 

yepyeni kıymet ölçülerile yep· 
yeni temeller üzerindedir. Bu 
itibarla inkilab edebiyatıdır ki 
bu yepyeni bünyenin içinden 
gelen yeni ses demektir. Ede
biyat, devrinin dili olduğuna 

göre inkilab edebiyatı da İn· 
kilabın dili demektir. Yeni gö
rüş. yeni duyuş ve duyuruş. 
Yani realitenin ıçıne giriş, 
realitenin içinden doğuş. 

- O halde bu ölçüye göre 
kimleri beğeniyorsunuz? Kim
lerden ümitleniyorsunuı.? 

- Sana, evvela senden bah
setmek isterim. 

Kuzum, dedim. Beni bırak. 

Bu tuhaf birşey oluyor. Vakıa 
bundan bir ay evvel hususi 
bir edebiyat sohbetinde ben
den bahsetmişsin. Teşekkürler 
ederim. 

Münir Müeyyet, hayır dedi. 
Bu şartlarla konuşabiliriz. Ve 
sonra devam etti: 

- Bir ay evvel de senden 
bahsedişim de gösteriyor ki 
sen yeni edebiyat mefhumu 
içinde bir kıymetsin. Orijinal 
bir üslübun var. Kendi, ken
dine benziyen bir üslüb ve 
sonra yepyeni bir görüş. Me
sela senin "dolap beygiri., ve 
"koyun. isimli şiirlerinin kıy. 

met ölçüsü yepyeni bir este· 
tiğin ışıklarıdır. Sen kendini 
11>ehtaba, rQzgara dalgaya, yar 
cilvesine kaptırmış bir şair 
değilsin. Ta cemiyetin içindesin. 
Hikayelerin de öyledir. Onlar
da da, yepyeni bir görüşün 
zevkleri hakimdir. Yalnız biraz 
da tenkit edeyim. Tembelsin. 
San"ati meslek haline getir
meğe çalış. Bir fantezi mevzuu 
olarak kalmasın. Yoksa sen de 
mahvolur gidersin. Sonra, yay
IAnın üstünde yayla rüzgarları 
gibi coşkun, temiz, saf bir şair 
tanırım ki adı Kamran Bozkır
dır. Bu arkadaş inkılabın ide
olojisini kelime oyunları ile 
değil, büyük sanat kabiliyeti 
ile dile getiriyor. Bir yanar 
dağ gibi gürlüyor. Bu çocuk
taki buluş ve görüşlerin hay
ranıyım. Şimdilik rakipsizdir. 
Sonra sana yepyeni kıymetler
den bahsedeyim. Bir Şahap 
Gürses, bir Vecdi, bir Meh· 
met Türkmen oğlu vardır ki 
onlar da büyük birer kabiliyet
tir. Bunları senin lstanbuldaki 
senesi geçmiş dıvar takvimi 
şairlerin tanımazlar, yahut ta
nımak istemezler ama aldırma. 
Bu istidadların eskilerin kıy
met hükümlerine ihtiyacı yok
tur. Kemal Tahiri asla unutmak 
i~temem. Büyük bir değer ha
lınde inkişaf etmektedir. 

Münir Müeyyede bir sual 
sordum. 

l Dünkü sayıdan devam J 
- Sen ilk gündenberi Anka

radasın. Enver Behnan adında 
bir edebiyat.;ı tanır mısın?. 

Güldü. Ve biraz düşündü. 

Dostumdur, dedi. Fakat Ede
biyatçı değildir. Fakat inkılap 
edebiyatına büyük hizmeti 
olacaktır. 

- Ne gibi, dedim. 

Şunun gibi. Bu arkadaşın 

" lnkilap örgüncleri " diye 
bir kitabını okudum. Ve hem 
de büyük zevkle. Muhtelif h;. 
kayelerdir. istiklal mücadelesi 
kahramanlıklarını yaşatır. De
ğerli bir kitaptır. Yazış, anlatış 
çok temizdir. Bu kitabı bu gü
nün, yarının şairleri için mev. 
zu örneği olabilir. 

- Kimleri okursun ve se· 
versin. 

- Hüseyin Rahmi münaka
şadan uzak büyük bir kıymet. 
lir. Peyami Salanın kudretine 
tahlillerine hayranım. 

Münir Müeyyedin hemen sö
zünü kestim. Fakat dedim, sen 
bir yazında bizde edebiyat 
hem var, hem yok demiştin. 
Bu iddianla, bu sözlerin birbi
rini tutmuyor gibi geliyor bana; 

- Evet böyle bir suali sor· 
mada haklısın. Ben yalnız bize 
göre var olmak kafi değildir, 
dem;ştim. Dışca da bu varlık 
kabul edilmelidir. Hala aynı 

kanaatteyim. Edebiyatta da 
dışa kudretimizi tanıtmak mec· 
buriyetindeyiz. Bu da eserleri
mizin, garp eserlerinin bir kop
yası olmadığını ispat ile müm
kün olacaktır. Mamafi bu de
ğerler bizde mevcuttur. Fakat 
adetleri mahduttur. Benim ad
ları üzerinde durduklarım, ha
kiki kıymetlerimizdir. 

- O halde dedim, Garpte 
tanınmayışımız sebeplerini bir
az daha derinleştiremez misin?. 

- EvvelA, yukarıda da le• 
mas ettiğim gibi geçmiş mu. 
harrirlerimiz bir hususiyet gös
termediler. Edebiyatı zevk ve 
eğlence mevzuu haline getir
diler İslami tesir altında kaldı· 
!ar. Tabiattan uzaklaştolar. Fer. 
diyetleri arasına girdiler. Bu, 
garpçe de malüm olduğuna gö
re bizimle meşgul olmak için 
zaman sarf etmek lüzumunu 
duymadılar. Sonra şiir de bir 
hakikattir ki bugün beynelmi
lel olanlar kendi milletine men· 
sup olanlar tarafından ortaya 
atılmışlardır. Tutunabilen kal
mıştır. Müstesna olarak birkaç 
beynelmilel adam yabancılar 

tarafından tercüme edilmiştir. 
Hayyam gibi. 

Bizdeki mahdut kıymetlerin 
garpte, kendi tarafımızdan ta
nıtmaması sebebini bir azda 
kıskançlık gibi ferd! duygu· 
!arda aramak lazımdır. Biz, ken
di kendini kıskanan insanlarız. 

- Bizden hangi romanları 
beğenirsin. 

- Galiba sen beni tutuştur· 
mak, bana üstadı azamlar ta
rafından yine hoca deditrmek 
niyetindesin. 

- Canım şöyle bir kaç isim 
sıralayıver bakalım, 

- Hüseyin Rahmi, Falih 
Rıfkı, Akagündüz, Sadri Ed· 
hem, Piyami Safa, Yakup 
Kadri, Nizamettin Nazif ve en 
yeni kıymet olarak da Ethem 
izzeti .. 

- Ya, senin dıvar takvimi 
şairlerinden?. 

- Ha 1. Şu bir hakikatdirki 
Faruk Nafiz inkar edilemez bir 
sanat kıymetidir. Afaki ölçü
de bazı piyesleri mevzu itibarile 
kendi kafasının mahsulü olma· 
makla beraber, birer şaheser
dir. Faruk Nafiz realite üze
rinde çalışan bir şair olsaydı 
inkılabın eşsiz edebiyatını ya
pabilirdi. Salih Zeki kendi sa
hasının en kuvvetli şairi olarak 
edebiyatımızda yüksek bir kıy
mettir. 

- Sana bir sual, dedim. Se
nin hem dostun, hem Halkevin
de mesai arkadaşın, hem de şi
irlerini neşrettiğ'in Çığır mec-

muasının patronu Hıfzı Oguz 
Namık Kemale pek hayran. Bu 
hayranlık bir inkılap çocuğu 
için bir geri düşünüş değil mi?. 

- Haklısın. Namık Kemal, 
ancak devrinin bir kıymeti idi. 
Milliyetçiliği, Osmanlılık hudu
dunu aşamıyan bir vatanper
verdi. Binaenaleyh kıymeti si· 
yasr doğuş ile, toprağa girişi 

arasınia kalmaıta mahkümdur. 
inkı lap gençliğe milli timsal 
olarak gösterilmesi bir hatadır 
Mamafi, dostum Hıfzı Oğuz ne 
bileyim, o sözleri laf olsun di· 
ye söylemiş olsa gerektir. Çün
kü o ileri görüşlüdür. 

- Peki, dedim. maksat de· 
dikodu • Behçet Kemale ne 
dersin? 

Münir Müeyyet aradığını bul 
muş bir adam tavrlle : 

Hah, dedi. Güzel bir isim 
aklıma getirdin. işte Milli mü
cadele edebiyatının varlığına 

şahit bizzat Behçet Kemalin 
kendisidir. Çünkü o, Milli mü· 
cadele zamanında yazılan bü· 
yük kıymetteki yazıları okuya· 
rak bugünkü laflarını öğrendi. 
Okuduğu şu sade ve sadece 

Milli mücadele zamanındaki 
muharrirlerdir. 

Baktım ki şişe tamamlanmış, 
söylediklerini bir de karşılıklı 
okuduk. Beğendik. 

Ben her zaman söylerim, 
Münir Müeyyet zannedildiği 
gibi değildir. Bu şair arkadaş
ta herkesin zannettiğinden 
başka bir şahsiyet umulduğun• 
dan başka bir görüş zaviyesi 
vardır. 

Ertuğrul Şevke 

Habeşistan da 
Yerli ordu 

ltalyanlar bu kuvveti 
yüz bine çıkarıyorlar 

Londra 8 (A. A.) - Times 
gazetesinin yazdığına göre, 
ltalyan baş kumandanlığı, do
ğu Afrikasındaki yerli asker
ler miktarını üç misline çıkar· 
mak için hazırlıklar yapmak
tadır. Doğu Afrikasındaki ltal
yan yerli askerleri bu suretle 
100 bine çıkacak ve Afrikada 
en büyük siytıh orduyu teşkil 
edecektir, 

Almanya 
Çekoslovakya 

Prag 8 (A. A.) - Ceteka 
ajansı Almanya ile Çekoslo. 
vakya arasında müzakerat 
açıldığına dair olan haberleri 
kati surette tekzib etmektedir. 

Seyyah gelecek 
Önümüzdeki hafta içerisinde, 

lstanbul limanına dört gemi 
ile binden fazla Orta Avru
palı seyyah gelecektir. Bu ge
milerden ikisi ltalyan, biri Po
lonya, biri de Almanya ban. 
dır alıdır. ---

Terziler Cemiyeti 
intihabatı 

Terziler Cemiyetinin üçüncü 
defa yapılan idare heyeti intl. 
habı Ticaret Odasında usulsüz 
görülmüş ve feshedilmiş ise de 
yapılan tahkikat sonunda esnaf 
şubesi mürakıpları muvacehe
sinde icra edilen bu intihaba. 
tın usulü dairesinde cereyan et
tiği anlaşılmıştır, 

(" Abone Şartları 1 
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Yemek 
9 Ağustoı pazar 

Pideli yoğurtlu kebap · Zaytin 

yağlı çalı fasulya • Meyva 

Bir kilo kıvırcık etini akşam

dan kuşbaşı doğrayıp tuzunu 

ve biberini koy 
duktan sonra 
sabaha kadar 
bırakınız. Ke
miklerini su ile 

kaynatınız. Ye· 
mek yiyeceği· 

niz zaman etle
ri şişe geçirip 
hafif ateşte pi· 
şirmeğe başla

yınız. Lüznmu 

~. 
• . . 

kadar pideyi ateşte biraz tere· 
yağı serperek kızartınız. 

Ufak parçalara doğrayıp ta· 

bağa koyunuz. Kaynamış et 
suyundan pidelerin üstüne dö· 
künüz. 

Hemen fazla suyunu süzüp 
lüzumu kadar yoğurdu sulan· 
dırarak pidelerin üstüne d6kü· 

nüz ve en üstünede şişleri di· 
ziniz. Üzerine kızdırılmış trre· 

ya~ ile kırmızı biber ve bir 
azda maydanoz ilave ediniz. 

• Bir kilo fasulyayı iyice 
ayıklayıp tencereye koyunuz. 
Üstüne iki soğan doğrayıp tuz• 
la fasulyayı iyice ovunuz. Bir 
limonata barda~ zeytin yağı 

ilave ederek kendi suyu ile 
pişiriniz. 

Fasulyalar pişmeğe başlayın· 
ca iki şeker ilave ediniz ve 

suyunu da koyunuz. Su çekilin
ce tencereyi indiriniz. 

8 (!J 

idareli levantalar 
Evlerde daima bulundurmak 

üzere bazı ruhlar terkibile le
vantalar yapabilirsiniz. Bu le
vantalardan birkaç terkip zik· 
redelim: 

Bergamut levantası: 10 gram 
bergamut ruhunun 200 ispir
toya ilavesile hasıl olur. 

Limon lavantası: 5 gram li
mon ruhu, 2,5 gram oğul otu 
ruhu, 200 gram ispirto. Ka

ranfil lavantası: 5 gram la
vanta çiçeği ruhu, 5 gram ber

gamut ruhu. 70 santigram ka· 
ranfil ruhu, 200 gram ispirto. 

Turunç lavantası : 5 gram 
turunç kabuğu ruhu, 200 gram 
ispirto. 

Bu lavantalar içine bir mik

tar mağne:ıi ilave edilerek 
süzgeçten geçirilecek olursa, 
daha berrak olur. 

El ı;ı 

Modol 

Şehir dışında, serin havalı 
yerlerde ihtiyatlı giyinmek lıi· 

zımdır. Yukarıki modele göre 
iıter.seniz, sıcak havada ceketi 
çıkarabilir ve intihap edeceği• 
niz güzellikte buluzunuz ile 
kalabilirsiniz. 

No: 110 YAZAN: Etem izzet BENICe 
Mahkemenin seyri son za· 

manlarda çok değişmiş olma· 
sına rağmeıı pröfesörün hala 
Vedadın katill i ği üzerinde du
ruşu gülünçtür. Vedad en az 
dört beş celseden beri kendi
sine isnad edilen bu vasıfdan 
her halde adalet huzurunda da, 
efkarı umumiye karşısında da 
kurtulmuş bulunuyor. 

Maatteessüf hadiselerin inkişafı 
profesörün pişdarlığını ve mü
dafaasını yaptığı suç tuzağının 
muvaffakıyetine elvermemiştir. 

En kısa günler içinde haya. 
tının ağırlığını bir kar topu 
hafıfliğile Vedadın omuzlarına 
almış bulunan asıl mücrimlerin 
her halde burada ve suçlu san· 
dalyası üzerinde yerlerini ala
madıklarından emin buluunyo. 
ruz. Hiç bir Ruvvet hakikatla
rm tabii seyrini ve inkişaf 
şeklini değiştiremez. 

l-1c3Kim : Bu hususta kc3fl derecede tenevvür 
etmiş bulunuyoruz, 

Muzaffere cevap vermek için 
profesör Cemil ve hatta Şe
kip bir arada ve hemen elle
rini kaldırdılar. Hakim: 

- Bu bahs üzerinde kafi 
derecede tenevvür e:miş bu· 
lunuyoruz. Söz yeter. 

Dedi ve .. mübaşire seslendi: 
- Şahit Ferdiyi çağırınız .• 
Aynı zamanda zabıt katibi. 

n~ de sordu: 
- Hakkında ihzar kararı 

vardı değil mi? 
- Evet .. 
- Ne olmuş?. 
Katip acele acele önündeki 

kağıdları karıştırarak: 
- Tebligat yapılmış. Polis 

refakatinde her halde bu gün 
gelmesi lazımdır. 

Mübaşırın koridorda seslen· 
mesinden bir iki dakika sonra, 
Ferdi soluk benzi ve ürkek 
adımlarile mahkeme salonuna 
giriyordu. 

Bu günkü girişi geçenkinden 
çok farklı görünüyordu. En
dişe havası içinde olduğu bes 
belli idi. 

Mahkeme kapısı ile hakim 
arasındaki mesafeyi en aşılmaz 
bir yol zahmeti ile aşmışların 
yorgunluk ifadesi içinde şahit 

mevkiine gelen Ferdiye haki
min ilk suali : 

- Sizi ittiham ediyorlar .. 
Diye başlıyan ve muhatabı· 

nın vücudünden bir ürperti 
gömleği gibi geçen sual oldu 
ve .. Devam etti: 

- Ne dersiniz buna?. 
Ferdi korktu, şaşırdı, titredi. 
Yalan söylüyorlar böyle şey 

nasıl olur?. 
Diyebildi ve .. sendeledi HA

kim ; 

- Güzinin açık ifadeler~ şuç
lu vekilinin zan derecesini aşan 

sözleri var. Gazetelerden de 
okumuşsunuzdur elbette?. 

Dedi. Ferdi : 

- Gazeteleri okumuyorum. 
Ne yazdıklarını bilmiyorum .. 

Diye cevap verdi. Muzaffar 
krndi kendisine konuşur gibi 
söylendi: 

- Zaten hep böyledir. işle
rine gelmeyince gazet.,, oku-

muyorum... derler. Halbuki, 
hepsi de aman ne yazmışlar?. 
Diye satırları ezberlercesine 
okurlar! 

Ve.. Ferdi biraz kendisini 
toparlamış olarak devam etti: 

- Huzurunuzda aleyhimde 
bir çok lakırdılar edıldiğini 

işitmiş bulunuyorum. Bu lakır

dıların sinirlerimi fena halde 
bozduğunu söyliyebilirim. Hep
baştan başa çirkin ve uydur

madır. Bunları ağzıma alıp bu

rada tekrarlamaktan hicap du
yarım. Mukabelesi de söylen· 
miş o!ması kadar bana ağır 

geliyor. 
[D~vam edecek] 

r"'------------------~ .... 
Kitap kupon11 

BiR CiNAYET DA.VASi 

No : 110 
Bu kuponlan keti'> blrltctt .. 

renler romaa gaaete:I, bitti: ~ 
vakit ldarehane"llliı:a l'lSarıderl1 

hiç para vermeJo.ı klt.1bı .u ~· 
lacaklar.::lır. 
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FIK RLER teşmil edilmelidir. Bunun do- bunları başarmak için seçtim. 

Yurt gezintisi ğ~r~.ca~ı fay~anın ~ıymeli çok Söylemiye lüzum yok ki ta. 

A 2 
. buyuktur: Zıra bır kaç sene rihe karşı büyük bir alaka du 

yın 1 sınde 150 kişilik d b" · • 
b" t 1 b k ı · ı . . . sonra yur un ır yanına ora- yan bır genç elbette tarih üze-

ır a e e a ı esı şark ıllerın- la d ı t k · · "d k · d de tetk'kl d b 1 k rı ay ın a ma ıçın gı ece rın e epeyce çalışmış ve ha-

ıarl~ı 'a elar ek u. u.nmah • okra- genç Türk genci gideceği yer· zırlanmıştır. Ben de tarih ko-
• n ma ıçın are et ı · 1 • k 

edecek Y"'k k t h ·ı ı· erı eve ce gorece ve oralara lu üzerinde bana gösterilen. 
• u se a sı genç •· karşı duyd ğ · · ı d 

ğinin en zengi t rı d · . u .u sevgıye yenı er en çok fazlasile meş-

b 
_ n a 1 evresı sevgıler yenı duygular ilave gul oldum. Bu da tarihçi· 

u seneye muyesser oldu. edecek ı· 
Ş k "ll · d d 1 k · ığe hazırlanmak demektir. 

8 
~I~ 't.er'.n. e 0 a~ma. • t_am Yusuf Ziya Binath Yüksek tahsil devrelerinde 

vı aye ımızın la ıçerılerıne 
13 13 

- . . 
kadar nüfuz etmek ne bahti· lgaosltkerl ılm.estı ı.azım birçok ko-

l k A k t le y ı ar ıs erız. 
yarı lır 1 Anadolunun geniş n e e ge n 
ovalarının, göklerin mavilikleri· cevaplar Fakat bunlar uzun düşünce-

. d ı k · · 1 den sonra meydana çıkabilir. MA nı e ece mış gıbi yükselen stanbul Erkek lisesinden ,. 
d "l sela benim aklıma hemen mail genç a6 arımızın saf havasını, Recep söyliyor: 

sağlam ciğerlerine dolduran- Lise tahsilini bitirdikten son• yardım ve kitap noksanlığı gel-
! ti ı H ı di. Eğer bunlar temin edilirse ara ne mu u. e e bir çamın ra ilk müracaatım Edebiyat 
•erin gölgeliğinde ve yaprak- şüpl:esiz ki çalışma yolunda 
!ar arasından süzülerek geçen çok daha fazla ilerlemiş olu. 
bir giineşin ziyalariyle, yanıp ruz. Yüksek tahsil; zekayı ol. 
sönen parıltılarla kaynayan su gunlaş:ıran, insanı hayata en 
başında bir köylünün tatlı anla- mukavemetli bir şekilde çıkar. 
tışlarını dinlemek zevklerin en tan tahsil devresi demektir. 
yükseği değil mir!ir? .,. Recep 

Sabah henüz güneşin kızıl 
ışıklarile yıkanmadığı bir za
manda, çitle çevrilmiş bir bah. 
çe içinde sevimli bir ineğin 
penbe memelerini sağan Ayşe
nin çalışmasını görmek ne sa

adettir! döveni üzerinde sıh
hat ~e gençlik Abidesi gibi 
dımdık duran Mehmedin tar
la.ındaki mahsulünü arabasına 
yükleten yağız Alinin faaliyet
lerini yakından görmek genç
lik için artık bir ihtiyaç ol
muştur. 

işte oralara gidecek, köyü· 
müzü, köylümüzıi içinden gö
recek yüksek tahsil gençliğine 
bu büyük saadeti sunan valilere 
sonsuz teşekkürler. Bir de bu 
uzun gezinin tamamen parasız 
olduğunu halta ayrıca yar. 
dımlarda bulunulacağını göz 

önünde bulundurursak teşek
kürlerimizin yapılan fedakar
lıklar karşısında pek sönük 
kaldığı görülür. Biz öyle iste· 
riz ki bu sene yapılan bu çok 
yerinde hareket; gelecek sene

ler içinde de devam etmeli ve 

bu gezi yalnız şarka değil yur-
dum. Her yanına kadar 
ve aynı şartlar altında 

Fakültesi tarih şube1ine olacak
tır. Kendime en yakın buldu
ğum, kendisine karşı büyük 
bir sevgi duyduğum yegane 
meslek budur. Tarihçilik 1 işte 
bu meslek benim yegane ide
alimdir. Tarihçiliğe karşı duy. 
duğum sevgi beni bu mesleğe 
doğru yöntltti. 

Ayrıca başta Türk tarihi 
olmak üzere büyük bir saha 
içinde karanlık mıntakaları 
hakikat güneşiyle aydınlatmak 
herkesten önce Türklere dü
şen bir vazifedir. Biz yeni ye
tişecek tarihçiler üstatlarımızın 

açtıkları geniş yol üıerinde en 
ince leferrüatı çıkaracağız . 
Türk tarihinin bize anlattığı 
parlak medeniyet asarının hep-

sini koca bir cihan önüne çı .. 
kartacağ'ız, işte bu mesleği 

El El 

LiSELi GENÇLERE! 

Açık Sözün yeni 
anketi 

Açık Söz, liseli gençler ar .. 
sında yeni bir anket açıyor! 

Bu ankete cevap verecek li
seliler, birer fotoğraflariyle şu 
suallere cevap göndersinler : 

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

2 - Seçtiğiniz mesleği ev. 
velce tayin etmiş vebu yolda 
hazırlık yapmış mı idiniz ? 

3 - Yapacağınız yüksek 
tahsil devrelerinde kendinize 
gösterilmesi lazım ne kolaylık· 
!ar istiyorsunuz? 

4 - Yüksek tahsil yapma
yıp hayata atılacaksanız buna 
niçin lüzum gördünüz? Yüksek 
tahsil yapmamaklığınızın se
bepleri nelerdir? Bunların yok 
edilmesini ve yüi<sek tahsil 
yapmanızı istiyor musunuz? 

5 - Yüksek tahsil denince 
hayıılinizde ne canlandırıyor
sunuz? Ve bunu kendinize mu
hakkak lazım bir ihtiyaç ol•. 
rak alırmısınız? 



9 Ağustos 
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-AÇIK SÖZ-
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Belediyeden tebliğ edilmiştir. Satış ilanı 

, 

Bazı gazetelerde açıkta denize girmenin yasak olduğu 
yazılmaktadır. Kuvvetli akıntı ve lağım ağızları gibi 
sıhhate ve hayat bakımından zararlı ve tehlikeli yerler• 
den başka her yerde umumi edep ve terbiye kaidelerine 
riayet edilerek denize girilebilir. (B.) (272) 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

ı Bandırma Malmüdürlüğünden: 
24166 ikraz No. sile Hatice Hadiye tarafından bor• 

ca alınan 600 lira mukabilin ie Vakı! p1ralar idaresine 
birinci derece ve birinci sırada ip · tekli olup tamamına 
yeminli üç ehlivnlrnf tarafınJan 1485 lira kıvmet takdir 
olunan Boğaziçinde K~n\ıc:ıda Hisar cad. ,.e eski 94 ye

ni 40 No. lt bir tarafı Sıdıka, bir tarafı Nedime lHüf
rez arsaları erkası lehi derya ccplıc"i Hisar c:ıddesile mah
dut zemin katı sokaktan merdiveıılc inilen bahçe içinde 
methali bulunan ve iki basamakla girilen bir sahanlık, 
birbirine geçilen iki oja, zemini çimento! u sabit tezgan 
maltız ocaklı gusulhane ile ınutbüı, aralıkta musluk taşlı 

Rakiplerle karşı karşıya 

Güreşcilerimizin Olimpigad'a giderken husu•İ fotografçımızın aldığı resimlerden 

Berlin, (Hususi surette giden lip. ilk tuşla galibiyeti Ahmet sıklette en kuvvetli ve şampi· 
spor muharririmizden) - Bu. kazandı. Yaşa Ahmet!.. yonluğa namzet güreşçi. Şim· 
gün serbest güreşlerin son gÜ· /Jıigük Mustafa· Vetuiller diye kadar Estonyalının hiç 
nüdür. dömilinalle, final bugün 87 kilo ma~-Jıibiyeti yok .. Çoban Meh-
yapılacak, şampiyonlar belli Rakip lsviçrelidir. Mustafa medin bir evvelki mağlübiyetini 
olacaktır. Böyle mühim bir gookla beraber saldırarak has· telafi etmeğe çalışacağı belli 
gün olmasına rağmen 20,000 mını altına aldı. Üç dört dakika oluyor. Ringe böyle azimle 
kişi alan koca Doyçland halle rakibini ll'Üşkül vaziyete sokan çıktı, müsabakanın ilk ıınları 
kapalı sahası bom boş. Ancak Mustafa, azkalsın kendi oyunile karşılıklı hücumlarla geçiyor. 
2000 kişi var. maıtlüp oluyordu. Nitekim de Estonyalı diıter mağlüplarına 

Bu mükemmel kapalı saha öyle oldu. Kendi oyuniyle ve yaptığı oyunları Çobana tat. 
bizde olsa muhakkak ki tıklım tuşla daha beşinci dakikada bik edemiyor. 
tıklım dolar. Bugün ilk güre· köprüsüzlükten mağlüp oldu. Hatta Çobanın bir iki el 
şimizi yapıyoruz. Tuştan sonra Mıstafayı min- ensesi bu meşhur Eslonyalıya 

d~rde kıvranır gördük. Çoban, yerleri öptürdü. 1Ik devre her 
Mersinli Ahmet • luduig 

79 Kilo Nuri, Ankaralı Hüseyin gelerek iki tarafın birbirine teffevvuk 
kendisini omuzda götürdüler. gösterememesi yüzünden be· 
Yaptığımız tahkikata göre belin- raberlikle nihayetlendi. Hasım lsviçreli yaman bir 

adam. Ahmedc nazaran daha 
uzun boyludur. Fakat Ahmet 
iyi güreşiyor. Üçüncü dakikada 
Ahmet bir bacak kapmasile 
hasmını allına aldı, fakat biraz 
sonra kaçırdı. , 

iyi bir fırsat yakalı yan lsveçli 
güzel bir Supleksle Ahmedi 
çok tehlikeli bir köprüye ge
lirdi. Bundan çok ustalıkta kur· 
tulan Ahmet üste geçmekte 
gecikmedi. Ahmedin tam bir 
supleks alacağı sırada birinci 
devre bitti. Hakemler bu dev· 
reyi berabere addettiler. Üçer 
dakikalık tecrübe devresinde 
Ahmet evvela alta düştü. Ra· 
kip üstte bir şey yapamadı. 

Şimdi Ahmet üstte çalışıyor. 
Ahmetlc de bir fevkaladelik 
yok. Yalnız iki defa rakibini 
biraz havalandırdı. 

Oçer dakikalık tecrübe dev
'eleri bitti. Ahmet çok açıldı. 
Rakibini bir defa omuz üstüne 
alarak tepeüstü yere indirdi. 
Köprüye gelen hasım büyük 
lıir tehlike savuşturdu. Locala
rında yer alan futbolcülerimiz 
dünkü maıtlübiyetten sonra işi 

fllkşakçılığa döktüler. Tempo 
ile Abmedi teşçi ediyorlar. 

Güreş Ahmedin üstünlüğile 
bitti. Birçokları gibi bunda da 
bir garabet eseri olarak, Ah
metli ekseriyetle galip saydılar, 
Alman bir yan hakemi Ahme
din aleyhine karar verdi. 

Küçük Ahmet • Cazaux 
56 kilo 

Hasım lngilizdir. Ahmet 
daha başlangıçta hasmını alb· 
na aldı. Ahmet, teknik bir 
adam olsa işi çabuk hallede· 
cek. Mamafih yine iyi. lngiliz 
altta ezildi. Ahmet gittikçe 
açılıyor. Bir arslan gibi, lngi
lizin kolunu kaptı. Çeviriyor, 
biraz daha, biraz daha.. Az 
kaldı, Oluyor .. Oluyor. Oldu. 

Ahmet 5 dakikada tuşla ga-

den sakatlandııtını öğrendikse ikinci devrede kur'a muci
de, belinden sakatlanacak bir hince Çoban alla düştü. Es
vaziyette görmedik. Ne olursa tonyalının takdığı tek kule 
olsun bu moğlühiyet büyük Çobana biraz teh!ıke geçirtti 
bir şanssızlık eseri oldu. ise de fazla kuvveti sayesinde 

Çoban - Gehring bu vartayı atlattı. ikinci üç 
Rakip ağır sıklet Almaedır. dakikada Çoban üstte çalıştı, 

Çoban dehşet saldırıyor. Rakibi netice alınamadı. 
güzel bir oyunla minder kena· Müsabakanın son dakikaları 

rından yere indirdi. Almanda renk ayakta geçiyor. Estonyalı daha 
kalmadı. Çobandan çok kor· fazla atak yapıyor. Ve bu yüz
kuyor. den sayı alıyor. Neticede Es· 

Çoban bir hata eseri kendi tonyalı sayı hesabile müttefı. 

oyunile yere indi. Rakibin tak· kan galip geldi. Ve Çoban 
dığı yerde Supleksten köprü fena puvanları beşi bulduj!"u 
kuramıyan Çoban pek safdil- için müsabakalardan elemine 
Jikle 3 dakikada tuşla mağlüp edildi. 
oldu. Bugün yapılan bu güreş· , Mersinli Ahmet • Kreps 
!erde gerek Sadık, gerek Mus- 79 kilo 
tafa ve gerekse Çoban tema- Müsabaka çok şiddetli baş· 
men kendi oyunlarile ve pek ladı. Ahmet hasmına müthiş 
hakim güreşdikleri bir sırada saldırışlar yapıyor. lsviçreli olan 
mağlüp oldu'ar. rakibi çok kuvvetli olduğun· 

Küçük Ahmet - Zombori dan bu saldırmaları kolaylıkla 
56 kilo atlatıyor. Ahmet bir iki saldı· 

Ahmedin rakibi Macarların rıştan sonra yavaşladı. Bellilki 
en kuvvetli güreşçisi. Ahmet yoruldu. Akşamdan beri müte· 
bu müsabakay'I tuşla kazanırsa addit defa karşılaşmaların ken· 
bu sıkletin dünya üçüncülüğü- disini yoracağı pek tabii idi, 
ne kadar yükselecek. Böyle olmasına rağmen has· 

Yenildiği takdirde fena pu- mını çok güzel bir salto ile 
vanları beş olacağı cihetle mü- yere attı. ilk devre her iki 
sabakalardan elemine olacak". tarafın netice almaktan uzak 

çalışmalariyle berabere bitti. Vaziyet böyle olmasına rağ-
lkinci devreye Ahmet üstte 

men Ahmet dünya altıncılığını başladı ve hasmını köprüye 
sağlamlamıştır. Müsabaka iki getirerek sayı aldı. ikinci üç 
tarafın da birbirini denemesile dakikaya fsviçreli üstte başla. 
başladı. 

Ortalarda birbirlerinin açık dı. Serbest güreşi çok kuvvet. 
yerlerini bulmağa çalışan mü· ti bilen lsviçreli Ahmetli ba
sabıklar itişip duruyorlar. Ni- caklarından yakalıyaraı.. yer· 
bayet bu fırsatı Macar bula- !erde sürtüyor. 
bildi. Çok ustalıklı tatbik etti. Müsabakanın son dakikaları 
ği bir kafa kol kapmasile Ah· ayakta ve Ahmedin müthit sal
medi köprüye getirerek eze eze dırışlarile geçiyor. Ahmet bas. 
tuş yaptı. Ahmet elemine edil- mını paçavraya çeviriyor, ls
m~kle beraber dünya altıncısı viçrelide kıpırdayacak hal kal· 
olmuştur... madı. Maamafi Ahmet te yor. 
Çoban Mehmet - Palusalu gun. neticeyi tuşla alamıyor. 

ağır sıklet Müsabaka nihayetlendiği vakit 
Çoban Mehmedin rakibi ağır Ahmet sayı hesabile lsviçreli 

Manyas gölü civarındaki tuzlama binası dahil o;ma~ 
üzere Manyas gölünün 30 bin lira bedeli muham11;1e~lı 
saydiye resmi ve avlamak hakkı 1 haziraR 936 ~arıhı~· 
den itibaren üç sene müddetle açık artırma suretıle mu• 
zayedeye konulmuştur. 19 a~ustos 936 çarş~mba gün~ 
saat 15 de ihalesi yapılacaktır. Muvakkat teıııınatı hedelı 
muhamminin yüzde yedi bııçuğudur. Talip olanların 
Bandırma l\Ialiyesindc müteşekkil komisyona miirac~at 
etmeleri iJan olunur. (4352) 

lstanbul 4üncU icra 
Memurluğundan: 
Tamamına (86, 760) lira kıy· 

met takdir olunan lstanbulda 
Hopyar mahallesinde Aşiref. 
sokak 100 kütük 317 ada 9 
p'rsel eski 4, 16, 20 mükerrer 
18, 16, 16 mükerrer 16 müker· 
rer yeni 6. 61, 59, 57, 55, 53, 
51 No. lu bir tarafı Aşiref. so· 
kağı bir tarafı Hanımeli sokak 
ve 11 harita No. lu mahal bir 
tarafı 10 ve 2 harita No. lu 
mahal bir tarafı 8 harita No.lı 
mahal ile mahdut bodrum kau 
ile beraber altı kattan ibaret 
Ben Çibare hanı namile maruf 
gayrimenkulün kırk sekiz hisse 
itibarile otuz iki hissesi daire· 
miıde açık arttırma ile satıla· 

caktır. Evsafı: Hana yan so· 
kaktan girildikte zemin katı 

mermer merdiven ve mermer 
dö~eli antre ve demir cümle 
kapısı, merdi ven altında bir 
kahveci dükkanı ve asansör 
mahallinin bulunduğu mahal, 
asma katı üç bölmeden ibaret 
ardiye mahalleri. Birinci kat, 
bir No • camekaııla ayrılmış 

bir sofa üzerinde beş oda 
ve büyük bir sofa bir hala. 
ikinci kat, iç içe iki oda 
bir koridor üzerinde sekiz 
oda bir hela. Üçüncü kat et· 
rafı demir korkuluklu bir ko
ridor üzerinde dokuz oda bir 
hela. Dördüncü kat üçüncü ka· 

bir heli ve odanın birinde deniz cilıPtinde ahşap bir ta• 
lstanbul Levazım 1 raç1, üzeri kısmen çimento bir rıhtım. Birinci kat: Bir 
Amirliği satmalma sofa üzerinde üç oda, bir \ıeıa, \'e elektirik tesisatını ve 

Komisyonu hanları • sobk çihetinde bahçede sarnıç ve incir, erik, dut ağaç• 
'-----;... _______ .,, !arını ,.e bahçenin önü dıvarlıdır. J\Iuhte\•i ve 168,50 
İstanbul levazım amirligine 

metre murabbaı arsanın 49.00 metre nıurabbaında me!Jna 
bağlı müessesleer için beş iki katlı altında bodrum ve kayıkhanesi olan bir ahş~p 
bin ton lavemarin kömürü evin tamamı açık arttırmaya konmuş olup şırtnamesinin 29-~ 
20/Ağustos/936 Perşembe 936 tarihinden itibaren d:ıiremizde herkestaulından gii;rüle-
günü saat 15 30 da Topha· ceği gibi İ0/9/936 tarihine miısadif Perşembe gün'l sa· 
nede satın alma Komisyo- at 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satı. 
nunda kapalı zarfla alına• lacaktır. Arttırma be.leli mıılıaınmen kıymetinin yüzde 
caktır. Hepsinin tahmin yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın taah. 

hüdiı baki kalmak üzere 25/9/936 tarihine müsadii C11. 
bedeli 66350 liradır. 

ma günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak 
İlk teminati 4567 lira 50 olan ikinci arttırmrsında g~yrımenkul gene muhammen 
kuruştur. Şartnamesi 332 kıymetinin '/o 75 ini bulduğu takdirde en son arttırana 
kuruş mukabilinde Komis· ihale edilecek ve bulm:ıdı~ı takdirde 2281) numaralı ka. 

yon ian alınır. İstekliler nnn lıükı1ınlerine tedik:ın satışı geri bırakılacaktır. Ta. 

kanuni vcsikalarile beober !iplerin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçu;:u nis. 

teklif mektuplarını 

sıatinden bir saat 

ilı ıle 

evvel 1 

Komisyona vermeleri. 

"4397. ~63., 

kandır. Mezkür gayrimenku· 
lün kırk sekiz hi~se itibarile 32 
hissesi açık artırmaya vazedil
miştir. Artırma peşindir. Artır
maya iştirak edecek müşterile
rin kıymeti muhammeninin %de 
7 buçuk nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın temi
nat mektubünu hamil olmaları 

tın ayni olup üstü demir çam- icab eder. 
kanle örtülüdür. Bu kattan Müterakim vergi. Tanzifat 
sonra demir merdivenle tara- Tenviriye ve vakıf borçları ve 
saya çıkılır. Pençere ve kapı- dellaliy~ rusumu borçlulara ait· 
ları demir kcpenklidir. 51 53 tir. Arttırma şartnamesi ilan 
No. 1u dükkan ~emini kısmen tarihinden itibaren dairede ma· 
taş kısmen ahşap cephesi ca- halli mahsusuna talik edilecek
maken, tahta kepenk altında tir. Birinci artırması 10 9 936 
bir kömürlük vardır. 55 No. lu tarihine musadif perşenbe ·günü 
dükkan. Cephesı camakiin stor dairemizde saat 14 ten 16 ya 
kepenk, bir asma kat vardır. kadar icra edilecek. Birinci 
Zemini karesimen üzerinde ah- artırmada bedel kıymeti mu· 
şaptır. 57 No. Ju dükkan cep- ham menin % de 75 ini bulduğu 
hesi camakan stor kepenk ze- ve birinci derece alacaıtı geç· 
mini kare simen ve ahşap ka- tiği takdirde üste bırakılır. 
pılıdır. Üstünde ahşap merdi· Aksi takdirde son artırmanın 
venle çtkılır bir salon bir he- taahüdü baki kalmak üzre ar· 
la vardır. 59 No. lu dükkan tırma onbeş gün daha temdid 
zemini karasimen cephesi ca- edilerek 25 9 936 tarihine mu· 
m3ken stor kepenk ve içind~ sadıf cuma günü ~aat 14 den 16 
ahşap yazıhenesi vardır. 61 No ya kadar dairede yapılacak ikin
lu dükkan zemini karasimen ci artırma neticesinde ve birinci 
üzerine ahşap cephesi came- derece ipotek alacağının temi-
kandır. 61 / I No. lu dükkan 61 ninden sonra en çok artıranın 
Mo. lu dükkandan bölünmüş ve üstünde bırakılacaktır. 2004 nu· 
merdiven başında kahve ocak maralı icra ve iflas kanununun 
mahalli. Bodram ve üstündeki t 26 ncı maddesine tevfikan 
salona çıkan merdiven vardır hakları tapu sicillerile sabit ol
Bodrum: iki göz kömürlük mayan ipotekli alacaklarla di· 
bir koridor ve ayrıca bir ğer alakadaranın ve irtifak 
kapı ile geçilir iki dükka- hakkı sahibleriuin bu haklarını 
nın altı kamilen depodur. üs- ve hususile faiz ve masarife 
tünde mozayık merdiven iki dair olan iddialarını iliin tari
yazıhane bir salon bir aralık. hinden itibaren 20 gün zarfın· 
Musluklu bir hela vardır. Ev- ea evrakı müsbitelerile birlikte 
safı umumiyesi: şakule kadar dairemize bildirmeleri lazımdır. 
mermer panko kaplı cephesi Aksi takdirde hakları tapu si. 
Malta taşı ile kaplı ve orno- cillerile sabit olmıyanlar satış 
manlıdır. Merdivenler mermer. bedelinin paylaşmasından ha-
Cümle kapısı demir. Katlarda ric kalırlar. Müterakim vergi. 
ortası açık ve etrafı demir Tenviriye ve tanzifiyeden iba· 
korkuluklu koridor olup bura- ret olan belediye rusumu ve 
ya çatıdaki demir camakanlar. vakıf icaresi. Yirmi senelik ev· 
dan zıya gelmektedir. Asansor. kal taviz bedeli ve dellaliye 
elektrik ve su teşkilatı vardır. rusnmu müzayededen tenzil 

Mahallen umum mesahası 542 olunur. Daha fazla malümat 
metro murabbaında olup bun- almak isteyenlerin 935/2790 
dan 454 buçuk metro murab- numaralı dosyada mevcut plan 
baı altı katlı han binası bun. Evrak ve mahallen haciz ve tak. 
dan mada bir katlı 10 metro diri kıymet raporunu görüp anla· 
murabbaı da 51/53 No, lu dük· yacakları ilan olunur. (24891) 

==================== 
rakibine galip geldi. Arslan ara alttan kurtulan Ahmet, 

Amerikalının bacağından ya• 
kaladıysa da bir şey yapamadı. 

betinde pey akçesini veya milli bir Bank~nın teminat 
mektubunu hamil bulllnmaları lizını<ltr. Müterakim 
vergiler ile vakıf icarcsi. Taviz bedeli ve Belediyeye 
ait tenvirat ve tanzifat rüsumu sıtış bedelinfon tenzil 
olunacaktır. 2004 numaralı İcra ve ifla~ kanununun (126) 
nci maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu (?ayri
meııkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile di!ı'er alakada
ranın ve irtifak hıkkı sah;pleriniıı bu haklarınt ve hu· 
sus ile faiz ve masarife dair olan idcI:aları nı, ilan tari• 
hinden itibaren (20) yirmi gün iç:nde evrakı müsbitele
rile bildirmeleri, aksi h ılde hakları tapu sicilleri le sıbit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hıriç kalacak· 
lan cihetle alakadarnnın işbu maddenin mezkur fıkr.ısı• 
na göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak 
istevenlerin 4134-3531 dosya numarasile ıııüracaatları 

ilan olunur. (4503) 

• 

Satış ilanı 
İstanbul Dördüncü İcra 

Memurluğundan; 
24930 İkraz No:~ile Feride tarafından borç alınan 

1800 Lira mukabilinde Vakıf Paralar İdaresine ip:>tekli 
olııp temamına yeminli üç ehli vukuf tarafından (4820) 
Dörtbin sekiz yüz yirmi lira kıymett takdir olunan Ka
dıköyünde Rasimpaşa malıallesinde Dıiz ,.e Akif bey 
sokaklarında Yeni:14,14/l,14/2 No:lı bir tarafı Akif bey 
sokağı, bir tarafı Şahinağa hane ev bahçesi ve bir tara-
fı Hfıseyin verasesi bahçesi ve tarafı rab[i Düz sob::tı 
ile mahdut; zemini çimento, önü İstor kepenkli bir dük
kanı ve Akif bey sokağında 22 No:lı arsayı ve Bodrum 
katı: zemini çimento bir taşlık, bir oda, bir aralık, beta, 
kömürlük zemini çimento maltız ocaklı sabir mermer 
tekneli bir mntbah, Zemin lc.ıtı: sokaktan dört Mozaik 
basamakla çıkılan zemini Karosiman bie sahanlik Bodrum 
ve zemin katından çıkılan merdiven, s~ia, biri iç icc 
Sandık odası, Büyük bir oda, diğer kücük bir oda, mer-
di ven altı, Birinci k"'tı: Bir sofa, iki oda, sandık odosı 

ve hela, çatı Basık tavanlı sofa, önü balkon\udur. yı nıulı, 
tevi ve ayda 17 Lira ile puvantör En verin tah:ı isticarın-
da 14 No:\ı bir kağir evle; bu evin aynı evsahnı !n;z 
yalnız Bodrumunda dükkan, .Mutbah ve kömürlük ve 
helası bulunan 14/2 No:lı ve 151,00 Metro murabbaı 
sahanın 104,00 r.letro murabbaında mebna, 3,00 Metro 
murabbaı aydınlık ve 44,00 Metro murabbaı arsa olan 
ve beden d1'•arları kağir dahili aksamı ahşap zemin ve 
Bodrum katı pencereleri demir kepenklı cephede bir çık· 
ması olan iki kağir evin tamamı açık :ırttırına• 
ya konmuş olup şartnamesinin 29-8-936 tarihinden iti• 
baren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gib! 
10·9-936 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 den 

ı".hmedimiz bu galibiyetle dün
ya üçüncülüğü mertebesine 
ula~tı. Bundan sonraki turlar
da yapacağı müsabaka ile ken
disinin bu derecesini yükselt. 
mek ihtimali kuvvetlidir. 

Mersinli Ahmet - Oruille 
79 kilo 

Rakip Amerikalıdır. Başlan
gıç çok sıkı denemelerle geçi
yor. iki taraf ta çok temkinli 
da'/ranıyor. Ahmet Amerikalı
nın bir 'Oyunile alta düştü. Bir 

ilk 6 dakika Amerikalının 
üstünlüğile bitti. iste~ üzerine 
Ahmet yerde olarak. başlandı. 
Amerikalı yerde fazla bir şey 
yapamadığı için hakem her iki
sini de ayağa kaldırdı. Ahmet 
bn gece çok maç yaptığı için ı 

pek bitkin .. Maç Amerikalının 
üstünlü~le bitti. Amerikalı ek
seriyetle galip sayıldı. 

16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Art. 
tırm bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kal· 
mak üzere 25-9-936 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 
den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırm1 
sında gayrimenkul en son attırana ihale edilecek Taliplerin 
muhammen kıymetinin yfızde yedi bııçuii;"u nisbetitde pey 
akçesini veya milll bir Bankanın teminat mektubunu ha· 
mil bulunmaları lazımdır. r-füterakim vergiler ila vakıf 

icaresi 'l'avız bedeli ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat 
rüsumu Satış bedelinden tenzil olunacaktır 2004 numa• 
ralı İcra ve iflas kanununun (126) nci maddesinin dör• • 
düncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli 
alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahip• 
)erinin bu haklarını ve hususile faiz ,.e m:ısarife dair olan 
iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirıııi gün içinde 
evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapıı 
sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacakları cihetle aliikadaranın işbu maddenin mez• 
kı1r fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malı1· 

mat almak istiyenlerin 4/39-975 dosya numarasile mü· 
racaatları ilıl.n olunur. (4504) Ahmet Adem 

• 
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9 Ağustos 

Tashih ~·· 
8 A~nstos 936 tarihli 

nushamızın 7 inci sahife 
5 inci sütun unda neşredilen 
Asliye t ci hukuk mahke• 
nıefi ilanında dava oluna• 
nın ismi J ozef Hirş kov iç ı 

AFYON YETİŞTİRİCiLE-
lstanbul 3 üncü icra 
memurluğundan: 
Tamamına beş bin lira kıy· 

met takdir olunan ve kayden 
sultan Beyazıtı veli vakfından 
Kemerburgazda Çift alan kar
yesinin Çift alan mevkiinde yeni 
13 numaralı bir tarafı Balmum
cu oğlu bir tarafı Mahmutpaşa 
çayırı bir tarafı Alaçayır tav
lalarile mahdut 22 dönüm mik· 
tarında çayırın 15 hisse itiba. 
rile iki hissesi Nadire ve iki 
hissesi Hikmet ve Şükriye ha
nımların diger ayni yerde ve 
mevkide yeni bir numaralı 60 
kile tarla ve yine ayni vakıftan 
ayni yerde Ayazma dere mev
kiinde yeni iki numaralı 20 
kile tarla ve yine ayni vakıf
tan ve ayni yerde yalı ve göl 
mevkiinde yeni 3 numaralı 75 
kile tarla ve yine sultan Bcya-
21t veli vakfından ayni yerde 
asıl tarla mevkiinde 4 kile ye
ni 4 numaralı tarla ve yine 
ayni yerde ve ayni vakıftan 

Alan çiftliği mevkiinde 5 
numaralı 16 kile tarla · ve 
yine aynı yerde Sultan B~ya
zıdı Veli vakfından Kara Çalı 
mevkiinde yine 6 numaralı 
16 kile miktarında tarla ve 
yine aynı yerde Beyazıt vak· 
fından mal tarla mevkiinde de 
yeni 7 numaralı ve 13 kile 
tarla ve yine aynı yerde ve 
aynı vakıftan Çiftalanda taşal
tı alan çayır mevkiinde yeni 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Aşağıda cins ve mıktan yazılı yıılaf kum ot Ye Sa· 

mani ar 20/ Ağustosj936 Perşenbe giıniı sıat 16 da 1z. 
zitte Tümen binasındaki Satınalma Komisyonnnıb alma• 
caktır. Tutan 37314 liradır. Şartnanıeleri Komisyonda 
görülebilir. Kapılı zarflar bir saat eYvel Komisyoua 

vazılllcağı yerde sehven -Jozef :\Iirkoviç yazılmış ol. 
duğundan tashih olunur. 

Devredilecek ihtira 
beratı 

"Güğüm ve emsali kapların 
otomatik olarak akıtma mus
lukları. hakkındaki ihtira için 
alınmış olan 5 eylül 1934 tarih 
ve 1871 numaralı ihtira bera· 
tımr. ihtiva ettiği hukukun baş· 
kasına icara verileceği teklif 
edilmekte olmakla bu hususta 
fazla malümat edinmek istiyen
lerin Galatada Aslan han 5 ci 
kat 1-4 nu'l'laralara müracaat 
eylemeleri ilan olunur. . --- . ~-

ikinci icra 

RiN NAZARI DiKKATiNE 1 
• 

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

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

Aşağıda gösterilen şehir ve kasabalar alım merkezi ittihaz edil· 
diğinden afyon yetiştiricilerin kendilerine en yakın olan mezkur şehir 
ve kasabalardaki Ziraat Bankası şube veya sandıklarına müracaatla 
icabeden tafsilatı almaları liizumu 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) -

ı, Türk Maarif Cemiyeti-'\! 

·Memurluğundan: 
' 1 

Bursa Kız Lisesi 1 

(Yatı, Gündüz) 

uıakbuz karşılığı verilece'<tir • 146• •4402• 
Cinsi Mıktarı Nev'i ilk Teminatı 

Yulaf 530500 Kapalı zırf 1989 

Kuru ot 285000 • • • 578 

Saman 182000 Açık Eksiltme 232 

Kayseri Tayyare Fabri
kası direktörlüğünden: 

1 - Bu sene fabrikamıza bir baş uııılıasebeci, iki 
muavin muhasebeci, bir lıaş ressauı bir re,sJuı ve iki 
tercüman imtihanla alınacaktır. 

2 - Baş muhasebeciye 300 muhasebecilere 200 b:ış 
ressauıa 200 ressauıa 98 tercümanlara 126 lira ücret 
verilecektir. 

3 - }.luhasebeciler yüksek Ticaret veya muadili mek· 
tepten mezun en az iki sene her lungi bir fabrikada malı 
zeme muhasebeciliği yapmış, malzeme cins ve eb'a:lına 
ıstılahatı fennıye, malzeme usulü muhasebesine ve fiyat• 
]andırmasına ve bu işleri alakadar eden kanun ve talimat. 
!ara vak,f olması 1:1zımdır. (Lisan bilenler tercih edilir.) 

4 - Baş ressam ,•e ressam en ::ız lise tah•ili görmüş, 
FransızcJ, İngilizce, Almanca lisanlarından birine vakıf 
ve resmi sınainin bütün inceliklerini bilir, ıstılahatı fen· 
ııiyeden anlar bulunması şattır. (Yüksek tahsil görenlerle 
birden fazla lisan bilenler tercih edile~ektir) 

20 ağustostan itibaren kayıt mnamelesine başlana• 18 numaralı 3 dönüm mikta· 
caktır, Yıllık yatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 Jira3ır. rmda tarla ve yine aynı yerde 

5 - Tercümanlar: Almanca, FransızcJ, İngilizceli
sanlarından birini temamen okur ve yazar ve anlar olması, 
ıstılahatı fenn iye ve malzeme cins Ye eb'adına va\tıf ve 
en az lise tahsili görmüş olması lüzımdır. (Yüksek tahsil 
görenlerle bir<len fazla lisan bilenler tercih edilir) 

8416698 13652 1508 

a4 717 10078 1400 

84.'6697 13629 1860 

Hududu ve Cinsi 

Mısırçarşısnda Çelebio~lıı 

AHiastın mahallesi mısıt 
çarşısı yeni attariye cad• 
desi eski ve yeni 32 kapı 
ve U 9 kütük, 38'1 ada, 48 
parsel No.lu zemini ahşap 
üzerinde asın'\ kat ve o-
dası ve bpısl demir olan 
veiçinde iki bodrumu bu• 
lunan dükkan umıım ma• 
sahası 28 m2 dir. 
Eski venik Şecaattin ye• 
ni Hacıkadın maha!lesi-

n!n eski meyvalıbostan ye• 
ni bostan çıkmazı sokağın· 
da eski 40 yeni 12,12/1 
kepı • numaralı ve ö28 ada 
1 parsel No. lu iki tarafı 

yol bir tarafı Hacı Recep 

ve sefa evleri ve bir ta. 

rafı Nafia evi ile uıah· 

dut ahşap hane. 
12 No. lu kısım: 
Zemin katı: Antre, karasi

men bir plpuçluk bir so
fa üzerine bir oda Birin· 

ci kat: Bir sofa üzeri ne 

bir oda bir hela. 
Bodrum kat: Kırık malta 

ve kısmen çimento bir 
taşlıktır. Sokağa kapısı 

vardır. 

12 1 No- lu Kısım: kapı• 

dan girildikte kırık malta 
döşeli birtaşlık olup tulum• 
ba kuyu ve adi bir ocağı 
vardır. 

Zemin kat: Bir sahanlık: 

üzerine bir oda bir heli. 
Birinci kat: Bir sahanlık 
Üzerine pir oda, elektrik 

lsmi 

Ali 

Saime 

ye terkos vardır. Umum 
masahaiı 56 m2 dır. 
Beylerbeyinde atik ha· Ahmet • 
vuzbaşı cedit dereiçi so-
kağında eski 7 mü. 7 mü• 
yeni 2.2 '1 kapı No.lu sağ 
tarafı Hakkı bey veresesi 
menzil bahçesi sol tarafı 

hazinei hassayr ait tarla 
arkası elyevm tarikihas 
ön tarafı mücedieden kü· 
şat olunan tarik ile malı• 
dut 
Birinci kat: Zemini kır-

mızı çini döşeli her iki 
kı~ımda birer antre ve iki 
sofa olup ceman 4 oda iki 
kiler ve iki helası vardır. 
İkinci kat : İki sofa beş 
oda iki heladan ibarettir. 
İçinde elektrik tesisatı 
ve bahçesinde muhtelif 
meyvalı meyvasız ağaçlar 

olup ipotekten sonra ta• 
puya tescil edilmiş otuz 
sene miıddetli kira nıu• 

'ı Sultan Beyazıt vakfından Ar· 
Memur, kardeş çocuklara ayrıcı tenzilıi.t yapılır. Bu mut dere mevkiinde yeni 10 
yıl fen kısmı da açılacaktır. Lisenin resmi liselere mu· numaralı 5 kile tarla ve yine 
a3eleti Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. Beher Sultan Beyazıdı Veli vakfın-
sınıfa 40 talebeden fazla alınmıyacağından gerek eski dan aynı yerde incir tarla 
talebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktinde mevkiinda yeni 11 numaralı 
lise direktörlüğüne uıüracaatları. (55) iki kile miktarında tarla ve yi-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!\ ne ayni vakıftan aynı yerde - Uzunçayır mevkiinde yeni 12 

3416696 13342 1500 

kavelesi olan bahçeli hane. 
E?;rikapıda Mollaaşki ma• Fahrettin 
hallesiııde Sultanlıamaını ' 
sokağında eski 48 yeni 
58 No. hı bir tarafı Reşit 
efendi hane ve bahçesi bir 
tarafı Has.ın ağa veresesi 
bahçesi ve bir tarafı bazan 
Emine hanım bahçesi ve 

numaralı 15 kile miktarında tar-

6 - İmtihanlar Kayseri tıyyore fabrikas nda müte· 
ş •kkil bir heyet tarafın:lan 1 Eylül 936 tarihinde yapı• 
lacaktır. 

7 - İmtihanlara gireceklerden aşagıdaki şerait arant· 
lacaktır. 

A - Türk olnıak ecnebi bir kadınla evli hulunmamak 
B - Askerlik mükellefiyetini ih etmiş ve 45 yaşındaı 

yukarı olmamak 
C - Hukuku medeniyeden mahrumiyet cezasile mah· 

ktinı veya devlet için ıııuzur teşkilatlara mensup olmamak 
D - Eyi ahlak eshabından olmak ve haysiyet Ye 

namustı muhil fiillerle ve alelitlak ağır hapis veya o de· 
rece ceıayi ınüstelzem bir fiille mahkum olmamak. 

E - Sarilıastalıklara müptelfı olmamak ve va,ifesini 
muntazaman ıfaya uıani akli, bedeni arıza ve hastalıklarla 

mal\ıl bıılunnıamak 
F Kadro icabı veya ihtiyacın zevalile hizmetine 

bazan Hasın kaptan ha· 
ne ve bahçesi ve tarafı 

rabii yol ile mahdut. 

la ve yine Sultan Beyazıt vakfın
dan aynı yerde Armut tarla 
mevkiinde yeni 14 numaralı 16 
kile tarla ve yine aynı yer· 
de aynı vakıftan Yaprak tarla 
mevkiinde yeni 15 numaralı 20 
kile tarla ve yine Sultan Be
yazıdı veli vakfından aynı yer
de değirmen Argi altı mevki
inde 17 numaralı iki dönüm 
miktarında iki kıt'a tarla ve 
yine aynı yerde Sultan Beya. 
zıdı veli vakfından değirmen 
bahçesi mevkiinde yeni 18 nu
maralı 15 dönüm mıktarında 
bahçe ve yine tamamına 500 
lira kıymet takdir edilen çift. 
lik altı mevkiinde 100 dönüm 
miktarındaki tarlaların 15 his· 
se itibarile 9 hissesi ve yine 
tamamına dört bin lira kıy

met takdir edilen Çiftalan ka
riyesinde Meşedağı ve Sarpça
dere mevkilerinde kayden 16 
numaralı Şarkan Mahmut ağa
nın tütünlük tarlası su akıntı

sı ve ana dere ve garben taşlı 
yokuşu şimalen Mahmut eğa 
veresesi dağı ve Çiftalan yolu 
caddesi ve cenuben Lebbiderya 
ile mahdut kayden 1200 dö
nüm dağ elyevm koruluğun 5 
hisse itibarile 1/3 hissesi ve 
yine mezkür kariye mevkiin
de eski 18 numara! şakan 

mandıra merası sınırı, garben 
kızılagaç pmarile mahdut kay
den eski 800 dönüm dağ el· 
yevm koruluğun 1/5 hissesinin 
3 hisse itibarile bir hissesi 
açık artırmıya verilmiş oldu
ğundan 10/9/936 tarihine mü
sadif perşenbe günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci 
artırması icra edilecektir. Ar
tırma bedeli kıymeti muham
minenin % 75 ini bulduğu tak
tirde müşterisi üzerinde bıra· 
kılacaktır. Aksi taktirde en 
son artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 25 9/ 
936 tarihine müsadif cuma gü-

nihayet ''erilmesi halinde hiç bir hak talebinde bıılunnıa• 
yacağına dair noterden ;::ıusaddak taahhüt senedi vermek. 

8 - İsteklilerin 20 • Ağustos • 9:)6 tarihine kadar 
' Z~min bt: Zemini çi· 

nıento dö5eli bir antre üzeri-
ne 3 oda bir mutfak ve bir 
kiler olııp birinci kat 
merdiven başında bir talı· 

ta perde vardır. 
Birincı kat: Bir sofa üze· 

rine 4 oda bir hela bir 
mutfak olup elektrik te• 
sisatı vardır. Bahçesinde 
kuyusu ve incir, dut ağaç
lan vardır. Binanın beden 
duvarları kagir doşemeleri 
ahşap olup iki kuyusu 
vardır. 

Birinci kat peocereleri de
mir parmaklıklıdır. U
mum uıesahası 194 m. 
olup bundan 90 m2 bina 
zemini kalanı bahçedir. 

Yukarda dosya numaralarile kıymetleri, cinsi ve ev• 
safı yazılı gayrimenkuller açık arttırmaya vazedilecektir. 

12/10/936 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecek· 
tir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni 
bulduğu takdirde müşterisi Üzerinde bırakılacaktır. Aksi 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 27/10/936 ta• 
rihine müsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma 

bedeli kıymeti muhammenenın % 75 ni bulmadığı tak· 
dirde satış 2280 N'). hı kanun ahkamına tevfikan geri 
bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek iste• 
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nispetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha· 
mil bulunmaları lfızımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit 

olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma• 
sarife dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte 
ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlik• 
te dairemize bildirmeleri liizımdır. Aksi takdirde hak• 

ları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay• 

laşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, 
tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf icare
si bedeli müzayededen teozil olunur. 20 senelik Vakıf 

icaresi tavzile tellaliye müşteriye aittir. Daha fazla ma• 

lıimat almak isteyenler 26/9/936 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesi ile 34/717 /6697/669616698 No. lu 
dosyaya müracaatla mezkftr dosyada mevcut vesaiki ğö
rebilecekleri ilan olunur. (4494) 

nü saat 14 ten 16 ya kadar 
keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık artırmasında artır-
ma bedeli kıymeti muhammi
nenin % 75 ini bulmadığı tak· 
tirde satış 2280 numaralı ka
nun ahkamına tevfikan geri 
bırakılır, satış peşindir, artır

maya iştirak etmek istiyenlerin 
kıymeti muhamminenin % 7,5 
ni• betinde pey akçası veya milli 
bir bankanın teminat mektu. 
bunu bamil bulunmaları lazım· 
dır hakları tapu sicillerile sa· 
bit olmayan ipotekli alacaklı

larla diğer alakadarların ve 
irtifak hahkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile birlikte 
ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün zarfında dairemize bildir-1 
meleri lazımdır aksi takdirde 

istida ile fabrika direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olıııııır. (4344) 

Erzurum 
Valiliğinden: 

1 - Trabzon, Ağrı Transit yolunu Erzurum vi1:1· 
yeti dahilindeki İlçe Askale ve Askale kap kısmıla· 
rından İlice Askalc 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 ino;aatı ve bu yolun 35 ci kilo
metresindeki iki metre açıklığında bir Menfez ve 52 X 
588 ci kilometresindeki 2 X 6 - 8 açıklığındaki Askale 
köprüsü ve 22 X 896 cı kilometresinde iki metre 
açıklığınd~ bir menfez ile 26 X 169 kilometres:ndeki 
Menfezin Ricat dıvarları inşaatı eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Bu işlerin bedeli muhammeni yüz yirmi bin üçyüı 
doksan bir lira sekiz kurıı~tur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrakı fenniye şun• 
Jardır: 

A - Eksiltme şartnamesi (B) mukavelename (C) ba. 
yındırlık işleri genel şutnamesi ( E) hususi ve fenni 
şartname (F) keşif hülasa ve silsilei fyiat cetvelleri istek· 
liler bu evrakı fenniyeyi 6 lira bedel mnkabilin:le Erzn• 
rum nafıa müdürHiğünden alabilirler. 

htanbul ve Ankara nafıa müdürlüklerine gönderile
cek plan nushalarından okuyabilirler. 

3 - Eksiltnıe ~6-8-936 Çarşamba ğünü saat 16 da 
Erzurum vilayeti nafıa dairesinede yanplacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile alacaktır. 
5 - Eksilmeye girebilmek için 7270 liralık muvak

kat teminat v:rilmesi bundan başka ticaret odası vesikası 

haiz olup göstermesi lfızımdır. 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede 

yazılı saatten bir saat evveline kadar Erzurum vilaye• 
tinde nafı'l komisyonuna getirilerek eksiltme komsiyonu 
reisliğine makbuz nıukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mum 
ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Posta ile olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Resmi 
gazetenin 3297 sayılı nuslıasında çıkan talimatnameye 
te\"fikan nafıa vekfıletinden istihsal edilmiş yol müteahhit 
ehliyet vesikasını haiz olması J;izımrlır. (175) 

hakları tapu sicilile sabit ol
mayanlar satış bedelinin pay· 
!aşmasından haric kalırlar mü
terakim vergi, tenviriye, tanzi. 
fiyeden mütevellit belediye 
rusumu ve vakıf icaresi satış 

bedelinden istifa olunur 20 
senelik evkaf tafviz bedeli 
müşteriye aittir, daha fazl~ 

malumat almak isteyenler 
10-8-936 pazartesi gününden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için dairede açık bulundurula
cak olan artırma şartnamesile 
934-1105 numaralı dosyaya 
müracaatla mezkür dosyada 
mevcut vesaiki görebilecekleri 
ilan olunur. 



8 AÇIK SÖZ 

Sultanahmet Erkek San'at okulu 1 
ilan 

lstanbulda Rizapaşa yokuşunda Ca
\ mi sokağında No. 11 fabrikada ala-

Satınalma komisyonundan: minyom ve madeni eşya imal ve sa. 
lışile müştegil S. Arhanyan'ın teklif 
eylediği konkordato projesini mü· 
zakere etmek üzere alacaklıların 19 
Ağustos 1936 tarihine müsadif Çar. 
şamba günü saat 14 de lstanbulda 
1 inci Vakıf hanında No. 50 toplan. 
malan ve toplanmağa tekaddüm 
eden on gün zarfında vesaiki tedkik 
edebilecekleri ilan olunur. 

Yiyeceğin nevi 

Pirinç 
Nuhu~ 

Kuru fasulye Rize. Ça. 
> barbunyıı 

mikdar T. bedel! 
K. S' 

11000 K- 24. 50 
1000 • 11 
2000 • 15 

800 • 12 
> Bezelye 400 • 11 

Y. Uercimek 600 • 13 

tutarı 

L. K. 

3503 

saati 

-
11 

ilk T. 
L. K. 

' 262,73 

Şekli 

. Açık 

~Ç,;;.;.;iç~e~k...:.:k~ıı~rt~ı~h~a~m~y~a;;....~-:2~0~0~•~~~9~0':--_,,:=-;:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
Salça 500 • 16, 50 

lstanbulda Bahçekapısında 1 inci 
Vakıf hanında No. 50 mukim A· 
vukat ve S. Arhanyanın kon· 
kordato komiseri Fahreddin Tuz 1500 > 4' 55 

Kuru soğan 4500 • • 4, 50 
Yumurta 40000 » 1, 50 
Patates 6000 • 6 

Sabun 1700 • 36 
Zeytin 1500 > 31 
Zeytinvai\" 1200 > 60 1797 

Kesıııeşeker 5500 • 29, 25 1608, 75 

Kaşarpeyniri 600 > 50 
B•ya?. peynir 1500 > 31 765 

Üryani erik 500 > 49 
Kuru üzüm sandık 900 > 18, 50 477,50 

> incir > 400 • 16, 50 

11,iSU 

11,45 134,78 
13,30 120,66 

13,45 57,38 

14 35,82 

açık 

açık 

> 

> 

> 

Kadıköy Sallı Birinci Hukuk 
Hakimliğinden : 

Kadıköy ünde Yeldeğirmenin• 

de Karakol sokağında 65 N o.da 
İbrahinı'e 

~--------------------------------·-----------------------------

İstanbul belediyesi tarafından 
aleyhinizde açılan Kadıköyiınde 
hal altında 4No1ı dükkanın kira 
bedelinden alacağı olan kırk beş 
lira elli beş kuruşun maa masarif 
tahsili lıakkın1aki davanın yev• 
mi mvayyeninde ilanen vaki 
tebliğata rağmen ademi icabe• 
tiniz üzerine h1kkınızda gıyap 

kararı verilmiş ve müddei ve• 
kili bir kıt'a kıınturat ve icraen 
alacağı inkar ettiğinize dair ve
saik verdiğinden bahisle namı· 
nıza muameleli gıyap kararı leb· 
liği ile nıııh3kemenin 18·9·836 
tarihine nıüsadif cuma günü saat 
ona taliki kararğir olmuş o\Ju· 
gundan tarıhi il:indan itibaren 
on gün içinde nıuaınel5.tı vakı· 

aya itiraz eyleıneniz ve yevmi 
muayyende mahkeme:l.e hizzat 
ve yahut bir vekil göndermek 
suretile hazır bulunmanız ve 
ıniı ldeti içinde itiraz ve gı yap 

masrafını mahkeme veznesine 
tesviye etıuezs~ niz mahkemeye 
kabul olıııımayacağınız gibi has· 
mın dermeyan ettiği vakıaları 

ikrar ve kabul etnıi;; addolıına• 

cağı H. U. 11!. K. mevaddı n11h· 
susası hükümleri ihtar ve t~b

liğ makamına kaim olmak üzere 
iJan olunur. (24894) 

Süt 4000 • 10, 50 
Kase yoğurdu 350 A. 5, 50 754,25 14,30 56,58 " 
Yoğurt 2100 • 15 
~--------~--------------~--------------------------~-------------~~-Erkek dağlıç eti 13000 ,, 42 5460 15,30 409,50 

Ekmek birinci 46000 " 11, 25 5175 16 388, 13 kapalı 

Pırasa 

Lalı na 
Bamya 
Ispanak 
Bakla 
Yeşil salata 
A. Far,ulye / 
Bezelya (cıraka) 

Kö·, kereviz 
Havuç 
S:ıkız kabak 
Patlıcan 

Dolım bfı ber 
Limon 
Yemeklik couıates 

Karnabahar 
Semizot ıı 
Kır; barbuny• 
Enginar 
Hiıar 

Dnlnıalık d·m1tes 

Sadey.1[! 

3500 .. 
1000 " 
403 " 

4000 " 
800 .. 

10000 A. 
1700 K. 
700 > 

1600 > 

800 • 
1800 • 

13000 A 
500 K. 
4000 A. 

800 K. 
500 A. 
200 K. 
8(ı0 > 

500 A. 
500 > 

500 K. 

6000 • 

3 
4 

15 
5 
3, 50 

95 
14, 13 
6. 50 
4 
6 
5 
2, 50 

10 
4, 50 
5 

11 
4 

18 
7 
2 
6 

80 

1892,71 16,30 

4800 16,45 

141,99 

:~rıo 

açık 

açık 

l:s<üdar birinci sullı hukuk 
Ul'.\ hken1esinrlen: 

Okulun m1yıs 937 sonuna kadar yukarda yar.ılan 48 kalem yiyeceği 19·8-936 çarşamba günü 
eksiltmeye konulmuştur. 

l .. skü dar Rumi Mehmet paşa 
Jllalıallesinde Medrese sokağında 
14 No da kol ağalarından mü· 
tckait Ahmet Hamdi: Eksiltme Fındıklıda yüksek mektepler nıuhasebciliği binasında yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 

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

İstanbul evkaf müdüriyetinin 
aleyhinize ikame eınıiş olduğu 

iki yüz lira elli kuruşun tahs ili 
hakkındaki cari nıuhakemrs.nde 
ikametglihırıızın meçhul bulun• 
ması itibarile ilanen tebleğat 

icrasına karar verilen ve yapı· 
lan tebliğata rağmen mahkeme• 
ye gelmediğiniz cihetle müddei 
evkaf vekili davasını isbat ede· 
ıniyerek yemin teklif e:miş ol· 
duğundan bu hususta yemin 
etmek üzere mahkemeye gelme
niz aksi takdirde yeminden 
kaçmış adolunarak davaya sa· 
bit nazarile bakılacağı ve ınulıa· 
keınede 10/9/936 günü saat 10 
a talik edilmiş olmakla yem;n 
i hbarn1mesi makamını kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olu• 

Kapalı eksil tmede istekliler sör.Ü geçen kanuna uyıı-un belgeleri, teminat makbuz, bank ve teklif 
mektuplarını kapalı ve mühürlü zuf içinde usulü daires:nde belli saatten bir sıat evvel Komisyon 
Reisine mo.kbuz mukabilinde vermeleri ş:utname almak veya görmek isteyenler okula, eksiltmeye 
girecekler gün ve saatinde yüksek mektepler malı1scbeciliğindeki komisyonuna baş vurmaları ildn 
olunur. (4421) 

,... 
IO 

o 

ŞIEIHlll!RILU, .. .... 
KVYILJU 

TRAŞ 

--- ---------

Bl.CAGINI 
KULLANIYOR 

Sıhhi Müesseseler arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpaşa Nümune kastahanesinin 936 mall yılı ilaç ihtiya· 
cı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 26-8·936 günü saat 16 da Cağaloğlunda Sıhhat " 
ve İçti.nai Muavenet l\1üdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiyat 7261 liradır. 

3 - Muvakkat garanti 544 lira 59 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi parasız olarak hastahaneden alabi. 

lirler. 

5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasiyle 2490 
sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gün eksiltme saa• 
tinden bir saat evvc! teklif mektuplarını komisyona vermeler!. (265) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan . başka günlerde (2 
den 6) ya Istanbul Divanyolu 
(104) yeni numaralı hususi ka· 
binesindc hastalara bakar. 

Salı cumartesi sahalı (9/12 1·2 
saatleri hakiki fukara,·a malı· 
sustur. Herkesin haline göre 
muamele olun ur. 

Yazlık telefon Kan·Hlli 38 
Beylerbeyi 48 nur. 

l_.,,.K_a_d_ı_k_o_· y_V_a_k_ıf_la_r_D_i_re_k_to_· r_l_ü __ ğ;...,ü_n_d_e_n_ 
Üsküdar Rumi lllelımetpaşa Doğancılar C. 94/1 sayılı d•1kkan 

> Selinıiye Hanıam So. 48 ., Arsa 
Kadıköy Rnsimpaşa Ferit Bey So. 19 " Ev 
Yukarıda yazılı Vakıf yerlerin kiraya verilmek Üzere Arttır· 

maları 5 gün uzatılmıştır. İsteklilerin 10-8-936 Pazartesi giınü 
saat 15 de Kadıköy Vakıflar llliıdürlfığüne müracaatları. 

K~ymeti muhammenesi 
Lira K. 

845 60 

• •• 
Teminatı 

Lira K. 

63 42 İmrahor malıallesincte Ati. 
paşa So. 7 sayılı hanenin 
tamamı. 

Yukarıda mevki ve No. su yazılı Vakıf hane bir ay içinde pazar
lıkla satılacağından İsteklilerin hergün Kadıköy Vakıflar Müdür• 
lüğüne müracaatları. 

İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğünden 

İstanbul Üniversitesi Fakültelerinde 15 Doçentlık açıktır. İmli· 
han 29 Eylı'.ıl/936 tarihinde yapılacaktır. Doçent olmak şartlarını 
dolduran isteklilerin açık doçentliklere ve imtihan şartlarını öğren• 
mek üzere şimdiden müracaatlarL (4498} 

9 Ağustos· 

Nafıa ·vekaletinden 
15 A~ustcs 193fi cu!nartesi günü saat 10 da Anlr~rada Nafı:ı 

Bakanlığı l\Ialzeme Eksiltme komisyonu odasında 10110 lira 97 
kııruş muhlllınıen bedelli 900 metre tulütıde 200 mim lik ve 200 
metre tuliinde 70 mim li!: dikişsiz mansonlu •:elik bcrıı 116 adet 
işlenmiş ve 329 adet işlenmemiş çelik rekor 8 adet bridli volanli 
vana ve 1 adet klapenin pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Eksilt· 
me şartnamesi ve teferruatı parasız olarak bakanlık malzeme da· 
iresinden verilecektir· Muvakkat teminat 758 lira 32 kııru~tur. İs• 
teklilerin 15 Ağustos 936 aumartesi günü saat 10 da Ankarada 
Bakanlık malzeme eksiltme komisyonuna müracaatları lfızımdır.(262) 

l istanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 1 
Del\"eri Pey p:ırası 

Lira K. Lira K. 

3109 37 

391 43 

233 18 F.dirnekapı: Acı çeşme'de Tramvay caddesin le 
bir tarafında harap hamam diğer 
tarafında Nafiz'in aher bahçesi, 
vakfa ait arsalar, Tataroğlu ar• 
sası, Kas'p Halim bahçesi, Ter• 
likçi Hüsnü bahçesi ve terlikçi 
Ahmet vereselerine ait arsa ile 
mahdut 1243, 75 metre murabba· 
ındaki hacı M ulıiddin camii ars>sı. 

29 35 Yedikule 
(52(i) 
İrmahur mahalksinde ,.e cadde• 
sinde eski-101 yeni·107 Nr: 1ı ve · 
111· metre arsanın tamnnıı.(5550) 

800 00 60 00 Balat Hac: İsa mahallesinde Yenicad· 
dede eski-2 yeııi·6 Nr:lı üç 
katlı evin tamamı. (5914) 

1057 00 79 28 Unkapanı Papaszade Mustafa E. mahalle• 
sinde Kapandakik caddcs'nde 
eski-20 yeni-28 Nr:lı dükkanın 
t•mamı. (4266) 

Yukarda yazılı mallar satılmak üzere 15-giin miiddetle açık 

arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 2418/936-Pazartesi saat 15.te Ko. 
misyonda yapılacaktır. İsteklilerin l\1ahlı'.ılat kalemine gelmeleri . 

(264) 

İstanbul San'at ve Ankara İnşaat 
Usta Okullarına 

Parasız Yatılı Talebe Alınması 
1 - Parsız yatılı sınavlar için talebe kay,lına haşlanıuıştır. 

Kayt işlerine en geç 1618/936 gününe kadar devam edilecektir. 
İs'ekliler: Bir dilekçe, Nufus kaadı, ~şı kaad•, döct belge fvt·lğ• 

rafı ile ilk okul şalıadetnamesi ve yahut ort1 okul tas~iknamesi 
ile Kültüı:. veya okul Direktörlüğüne baş başvnracaklardır.. · 

Yaşı 13 ten aşığı, 17 den yukarı olanlar ile orta okullardan 
iki yıl birbir üstüne sınıfında kaldığı için çıkarılanların dilekçe. 
!eri kabul edilmez. (269) 

Erzincan Serom 
-·-

Müessesesi 
Müdürlüğünden 

Ziraat \·ekilleti Erzincan Seronı ıuiıessesi için b:r çift beygirle 
işletilen !7x22 iuç eb'adında ot ve saman blğlıyan ıııanezli bir 
balya mo.kiııesi alınacaktır' Yaptığı balyaların eb'arlı: Genişliği 43 
s'ınti metre ve yük.sek !iği 55 santim ette olacnktı r. U 7.U nlu)':u arzuya 
göre tesbit edilebilecektir. Şartnamesi Erzincan Serom mücssesesin• 
de ve İst~nbul Baytar direktörlü,ğündedir. Muvakkat teminatı "82. 
lira olup makine Erzincan seroın müessesesinde teslim edilecektir. 
Şartnameyi görmek istiyenler her gün zikredilen makamata mü: 
racaatları ve talip olanlar da 241 Ağustos/936 tarihinde Pazartesı 

günü saat 15 de Erzincan Beİediye dairesinde toplanacak olan 
satınalma komisyonuna Erzincanda olanlar komisyona gelmekle 
İstanbulda bulunanlar Baytar müdürlü!>ü vasıtasile telgırafla ıniı· 
racaatları ilan olunur. (273) 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Sahibi ve Umum! neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 
Etem izzet Benice 
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