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Bütün neşriyata. şikayetlere raı;ımen 
h&la istanbulun kaynak suyu adına kuyu 
suyu içmesinin tamamile önüne geçileme
miştir diyor .. ve bu su derdine artık dilenen 
devanın verilmesini istiyoruz. 
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Huzurlu millet i Donanmamızı Almanyanın müstemleke talepleri 
=:=::=:=:.n=iın=em=b:=,~=eh·=;mt=,:=,:=t~=;=~,=11 ~=dçı=:~=1ehn=udb=z:u=~runu=.ı 1 ~~~!e~ . l iç·111 bazı çereler aranmaktadır 
nan ve en ra a ç ve ı, - - _ 
içinde yaşıyan TUrk milleti kendi i lstanbul, 10 ( A. A.) - i 
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kendisini tebrik edeblllr .. ~ Donanmamız, vuku bulan a ! 
=====================! § davet üzerine Teşrinisani· § 

1 ~ nin son iki haftasında Mal· ~ i 
~ taya giderek lngiliz donan• §) 
~ masına iadei ziyaret ede· ~ 
~ cektir. § 

Dünyanın gidişi üzerinde ve Avrupanın sınırları içinde yine 
Sonbaharla beraber başlıyan bir karmakarışık havası var. Her 
taraftan siyasal ve süel hareketler hedeflerini hatta doğrudan 
doğruya açığa vurarak hızlanıyor. 

Son hafta içinde Fransa-Lehistan ittifakının takviye edilmesi, 
Fransız hava, deniz, kara ordularının daha geniı bir bütçe 
İçinde si halandırılması, Romanya kabinesindeki değişiklik, 
Sovyet Rusyadaki büyük asker! manevralar, Sovye başkuman· 
da~ının açık ve hedefini tayin eden nutku ve .. nihayet evvelki 
ıtün Hit!erin Nürenberg'de nasyonal sosyalistlerin kongresinde 
söylediği uzun ve bütün sarahatilc Almanyanın korunması ted
birlerini bildiren ayni zamanda da Bolşevik düşmanlığını, müs· 
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de edecektir. 
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T. Rüştü Aras 
Yarın Atlnada Yunan 

l başvekllll. görUşec ... k 
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lem leke isteyişi, Alman ordusunun ve donanmasının hazırlığını 
ılan eden söylevi Avrupanın içinde bulunduğu son siyasal va
ıiyeti başka mioa'ler aramadan göz önünde canlandıracak ye. 
ter kuvvette hadise·erdir. Fakat, bütün bu hareketlar ve hldi- 1 
~elerde sözün peresengi hep tek kdime oluyor: 

- Sulh!.. 1 
Orduların kuvvetlendirilmesi, tayyare'.erin çoğaltılması, yeni 

lılolar yapılması, fabr. kaların durmadan dinlenmeden harp mal· 
ıemesi yapmaları, Liderlerin ateşli ve tehditkar nutukları hep 
bu zavallı su'h kelimesi üzerinde top'anıyor. Sulh artık her 
milletin uzaıan süngülerinden çevrilen tehditkar bir hisar için
dedir. V •·· bütün tedbirler onu korumak içindir. Ancak, en ' 
kuçük bir manevra yanlışlığı, en basit bir kımıldanış sulhu 
bu süngülerden örülü hisarın he~hangi bir köşesinde kana bu· 
layabilir ve bu kan bulaşığı derhal bir set halinde bütün dünya 
milletlerinin damarlarını kendi gidişi içine boşaltabilir. 

Devletlerin yine sulh adına biribir:erini tehdit v! ilh ım 
Cdişleri de en son merhalesine adımını atmış bulunma tadır, 

Dost Sovıet milletinin büyük ordularına başkanlık eden 
~•reşal Voroşilof sullıün ve Sovyet topraklarının faşizm entri
kalarına ve istila tehdidine maruz bulunduğunu söyledi ve kızıl 
Ordunun, gelebilecek bütiın taarruz ve ihtimalleri yenmiye kadir 
Oldu~unu ilave etti. 

Dost A!maıı milletinin şefi Hitler de: 

Dış Bakan Tevfik Rllşlü Ara> 
ııe Namım Rifnl MenemeııcioRlu JJ . ı · · · Ja "~·ı· partiıinin mı1ılenılılcdi lılfrosu ııfl, Alman mtblemlılctit birlifi reiıi gtMral Von Ef'p avı9era 11a ısı, aynı .ıomarı ıv,,_ . . .. 

Almanyadalcl mifıtemlekc teılctlôtırıı çokt~rı haııırl,,mrı _bulunmalcladır. Yulct1.rdakt rurm hu tcıkılata mensup 
moto•ilcletçflcrırı haııırlılc talımlcrt sırasında almmıılır. 

"- Gayemiz Almanyayı herhangi bir istill tehlikesine maruz 
bırakmamaktır. Alman milletinin an'anevı iftiharını teşkil eden 
ordumuz bolşevik tehlikesine karşı yurdumuzu müdafaaya 
daima ha11rdır. ~ 

Demektedir. Bütün karşılıklı zanlarda hangi tarafın davası 
haklıdır ve .. dünya sulhü kısa veya uzun günler içinde hangi el 
tarafında~ kundaklanacaktır, bunu arıcak zaman ve hadiseler 1 

tayin edecekfr. 

Dış Bakanı Tevfik Rüştü 
Ara. Cenevreye gitmek üzere 
dün Ankaradan şehrimize get. 
ıniştir. Tevfik Rüştü Aras 
yolda Atinaya da uğrayacak 

ve Yunan Başvekili ile görü
şecektir. 

8i; .. ·;·;·k·;;i,;·~;;;~ \ lngiltere, mandası altında bulu.nan 

Fakat, bütün bu sözler, yalnız büyük ve acı bir hakikate işaret 
Cdiyor. O da, bu gidiş içinde harbin kendisini çok geçmeden 
Ortaya salıvereceği hakikatidir. 

Dünyanın bu karmakcrışık ve hergün değişen bin bir türlü 
liyasi kombinezonların y~;ıılıp bozulduğu bu anlarda Türk 
milleti ne bahtiyardırdırki, en güvenli emniyet şartları içinde 
buıunyor, iç ve dış huzuru en yüksek mertebesine varmış bir 
Varlık olarak görünüyor. 

Bunun en son vesikalarından biri de Türk milletine bu haklı 
huzuru ve bu emniyeti geli;en Büyük Şef Aıatürkle Majeste 
td,ard Sekizinci arasın;!., teati edilen tel yaularıdır. 

Etem izzet Benice 

Asiler Madridin 
teslimini istediler 

Pireden geçerken ... 
Atina, 10 (Açık Söz)- Tür. 

kiye Hariciye Vekilini vapurda 
Hariciye Nezareti daimi Müs· 
leşarı Mavrudis karşılayacak· 

tır. Başvekil Metaksas, Rüştü 
Arasın gelece~ini seviçle kar. 
şılamıştır. Başvekil, Türkiye 
Hariciye Vekili ile iki memJe. 
keti alakadar eden bütün me· 
seleleri görüşecektir Rüştü 
Aras Atinada dört saat kala· 
caktır. 

Saylav Mithatın 
sıhhi vaziyeti 

iki gün evvel Fer.eryolundaki 
otomobil kazasında ağır su. 
rette yaralanan Maraş saylavı 
Mithalın sıhhi vaziyeti gittikçe 
düzelmektedir. 

Haydarpaşa Nümune hasta. 
nesinde gerek başhekim Kazım 
ve gerekse hastane operatör 
ve muavinleri ile M. Kemal ve 
diğer doktorlar daima hasta· 
nın başı ucunda bulunmakta· 
dırlar. . Yaralının baygınlığı 
henüz devam etmektedir. Ek. 
seriya böyle hastaların bir iki 
gün baygın kaldıkları görül
düıtü için, Mithatıo uzun SÜ· 
ren baygınlığının da geçmesi 
beklenmektedir. Refikası Na. 
ime ise iyileşmiş, dün öğleden 
sonra hastaneden çıkmıştır. 

lstanbulda bulunan Vekille· 
rimizden Şükrü Kaya, Ali Çe. 
tinkaya, diğer saylavlar ve ak. 
rabası dün hastaneye giderek 
yaralıyı ziyaret etmişlerdir. 

kayboldu 1 memleketlerin fikirlerini sordu 
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A. SIRRI 

Kurun arkadaşımızın tahrir 
müdürü A. Sırrı dün gece 
saat 19 da Cerrahpaşa hasta· 
hanesinde hayata gözlerini 
yumdu. 

On dört senedenberi yaptı· 
ğı gazetecilikle dürüstlüğü, 
bilgisi, kifayeti ve bütün !>un. 
!arın üstünde sevimliliği ile 
kendisini arkadaşlarına alış· 

tırmış olan dipdiri, gepgeno 
Sırrı dün gece birdenbire 
bir apandisit yüzünden ara· 
mızdan ayrıldı. 

Devamı 2 inci sayfada 

Evvelki ğün Nürenbergde 
toplanan Alman milli sosyalist 
kongresinde neşrettiği beyan. 
name, heklenildiği gibi, Av
rupada şiddetle tesirini gös· 
terdi. Hitlerin yeni dört sene· 
lik programının istihdaf etti• 
ği gayeler, artık şimdiki 
Alman hudutlarından dışarıya 
çıktığı için, Almanyanın b~ 
dört senelik yeni programla 
güttüğü emellerin dış memle· 
ketleri alakadar etmemesine 
imkAn yoktur. 

Hitlerin Almanya için her zaman yeni bir şey istiy•n 
nutuklarından birinde çekf/mi1 bir resmi 

Almanyanın Nürenberg kon• Ed b • A k 5 gresinde 1913 teki müstemli- e ıgat n eti: 
kelerinin iadesini sarahatle d • 
isteyeceği evvelden belli idi. M i 11 i b i r e e b ı y a t 
Hitler kongrede Almanyanın 

müstemleke ihtiyacını sarah_at. Yarata b 1• ı 1· r m 1-y 1-z ? 
le açığa vurdu, Almanya mus- • 

temlike istiyor. Memleketi nü· A ""'h S L - .. •• 
f~suna dar görüyor .. Bunamuka· ga lrrl evenf SOgluyor: 
bıl Aurupa devletlerı Almanya· Anketi yapan: Nu•rel Safa COŞKUN 
ya bu hakkı çok görmüyor. An· 
cak bu hakkın nerelerden ta· ı 

min edileceği, Avrupayı yeni· 
den uzun uzadıya meşgul ede· 
cak meselelerden birisi ola· • 
caktır. 

Hitlerin istediği 
Nüremberg, 10 (A. A.) 

Hitler, dün sabak söylemiş 

olduğu nutkunda Almanyanın 
(Deoamı 2 nci sayfada) 

u içtimai hldiselerl 

Bu reıim, aıllerin bat kumaadanl General Franko'nun, IJİ.ndi 
Faıta yatıthrmıya çalııtığı yerlilerden baı:ılarının tayyare ile 
lıpanyaya reır;lrildtği zıman alınmıştır, Köşede Burıoı'takl asile· 
''• hilkOmet rclıi General Kabanellas. 

''Açık Söz,, koşusu 

muhit ve ,eralt göze
tilmeden ba,ka yer
lerdeki benzerlerlle 
mukayeseye kalkmak 
ve hüküm vermeğe 
çalışmak doğru ola
maz. Her millet kendi 
tarihini kendi yapar. 
Milli edebiyatın en bi· 
rinci vasfı taklit olma
;ıp orijinal olması, 

,,ensup o!duğu mille
tin ruhundan fışkıra· 

·ak kendi kendisini 
raratmış olmasıdır.,, 

~ lıpanyada dahili muharebeler dört gündenberi tevakkuf 
~b'••i geçiriyor. Asiler lrun 'u ele geçirdikten sonra, Sen Se· 
~ •tigen'e yapmak islediklerı'" taarruzu, hem şehri yanmakiun, 
ı '."' şehirdeki ôsi mevkuf farı kurşuna dizilmekten kvrlarmak 
ı::~ geriye bıraktıkl,,rını bildirmektedirler. Bıına mukııbil Ô•i
,11" teyyareleri Madrid ürerinde uçmuşlar ve halkı teslim 
llıağa davet elmi,lerdir. 

( Tafsilltını 2 inci sayfada okuyunuz) 

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

Gazetemizin tertip ettiği büyük müvezziler 
koşusu. llktetrinin ilk haftasında yapılacaktır. Koşuya gire-

• cekler birinciden onuncuya kadar para mUk6fatı ve 
onuncudan yirmlnciye kadar da eşya mUklfatı alacaklardır. Zaten 

:~::~: Y:.:ı:nb'::::~ müvezziler şimdiden koşu 
antrenmanına başlamalıdırlar. 

Ar1h Sırrı Levent 

[ 6 ıncı sayfamızda 

okuyunuz./ 

1

YARIN: Burhan Cahil Markaya 
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Stovadinoviç Bükreşte 

Romenler Küçük ltilattan ve Bal
, kan antantından ayrılamaz 

Yugoslav Dış Bakanının Bükreşteki 
kabulü münasebe-

tile teati edilen nutuklar 
Bükreş, 10 (A.A. ) - Dün ' 

akşam, Dış işleri Bakanı, Yu
goslavya Başbakanı M. Stoya
dinoviç şerefine büyük bir zi
yafet vermiş ve bu ziyafeti 
bir kabul resmi takip etmiştir. 

Ziyafetin sonlarına doğru, 
Romanya Başbakanı M. Tata
resco bilhassa şunları söyle
miştir: 

"Romanya hükümeti adına, 

Yugoslavya Başbakanını se
lamlamak benim için kıymeti 

ölçülemiyecek derecede bü· 
yük bir saadettir. O Yugos
lavya'nın Başvekili ki, birinin 
rn1det ve emniyeti diğeri

nin saadet ve emniyetinden 
ayrı olarak düşünülemiyecek 

derecede b:r menfaat birliği 
ile memleketimize, halde ol
duğu gibi istikbalde de bağlı 
bulunmaktadır. 

Hedef ve idealimiz nizamdır, 
emniyettir, sulhtur. Biz bu he
def ve bu ideal için, küçük 
antant çerçevesi içinde Çekos
lovak müttefiklerimizle birlik· 
le mücadele ediyoruz. 

Bu birlik içinde karar ver
mek için :istişareye, harekete 
geçmek için müzakereye he· 
men hemen ihtiyacımız yok· 
tur. Çünkü üç millet te o de
rece biribirlerine lehimlidirler. 
Herhangi birimiz, bir<miz na
mına söz söylerken, ayni za
manda diğerlerinin de fikrini 
ve azmini ifade eylemektedir. 

Biz, bu hedef ve bu ideal 
için, l!alkan Antantının çerçe
vesi içinde, Türkiye Cumhu
riyetinin ve Yunanistanın ya
nında da mücadele e'iiyoruz. 
O Türkiye Cumhuriyeti ve Yu
nanistan ki sulh ve nizama su
samış olarak, ayni arzularda 
biz'mle beraberdirler ve on
larla olan münasebetlerimiz, 
lıergün yeni iş birliği ve kar. 
~ılıklı yardım kaynakları do
~urarak, gittikçe daha samimi 
bir hale gelmektedir. 

Biz, ayni hedef ve ayni 
ideal için, Milletler Cemiyeti 
ve bütün diğer ittifaklarımız 

çerçe\•e•i içinde de mücadele 
ediyoruz. 

Yugoslav başbakanı Stoya• 
dinoviç başvekiEn nutkuna 
cevap vererek şunları söyle· 
miştir: 

Bir arkadaşımız1 

kayboldu 
T inci sayfadan deuam 

A. Sırrı Uzelli on dört se· 
nedenberi gazetecilik hayalın· 

daydı. 
Evvela "Tevhidi efkar" ga-

1etesine girmiş, sonra "Vakıt,, 
müessesesine intisap ederek 
bugüne kadar orada çalışmıştır. 

"Yakıt. gazetesinde muhar
rirlik, sonra istihbar şefliği 
etmiş ve gazetenin ismi "KU
RUN.a çevrildiğindenberi ora· 
da tahrir müdürü vazifesini 
görüyordu. 

Yüksek lktısat mektebinden 
mezundu, son iki senedir 
ekalliyet mekteplerinde de 
muallimliği vardı. 

32 yaşındaydı. 
Cenazesi bugün Cerrahpa

şa hastanesinden 11 de kaldı· 
rılacaktır. 

Gazeteci arkada$ları daf!et : 
Basın Kurumu Başkanlığın· 

Jan: 
lstanbul basın ailesi dün ak

~am değerli çocuklarından bi· 
rini daha kaybetti. KURUN 
gazetesinin yazı işleri direk· 
törü A. Sırrı Uzelli iki gün 
sürmiyen bir rahatsızlıktan 
kurtulamıyarak öldü. Sırrı 
kendisini gazeteciliğe vakfet· 
miş, gazeteciliğimizin adını or
taya vermeksizin matbuata vü
cut vermeyi kendine en büyük 
zevk sayan unsur:arından biri 
idi. 

Basın Kurumu bu meslek ve. 
fakar ve fedakarının bu va
kitsiz ziyaından dolayı kendi
sinin maddi ve manevi aile
sine teessürlerile taziyetlerini 
bildirirken, Kurumun bütün 
Üyelerile bütün meslekdaşları 
genç arkadaşın cenaze töre· 
ninde bulunmak suretile batı

rasıııa olan sıı.ygımızın göste. 
ri :mesini diliyor. 

Cenaze yarın (buırün) saat 

Sizin bu sözlerinizde ve bu 
hüsnü kabulünüzde, memleket
lerimizi biribirine bağlıyan de
vamlı ve sağlam rabıtaların 

mevcudiyetinin yeni bir bür
hanını memnuniyetle görmek· 
l•yim. Bu baıtlar, ayni zaman· 
da, bir taraftan Çekoslovak· 
ya ile, diıter tarafdan Türki
ye ve Yunanistan ile olan sar
sılmaz ve değişmez ittifakla· 
rımızın temelini de teşkil ey· 
!emektedir. Bu ittifaklar Kü
çük Antant ve Balkan Antan
tı emniyetimizin ve beynelmi· 
Jel siyasetim;zin iki kuvvetli 
unsurunu doğurmuştur. 

Biz herkese sulh arzeder
ken, bunun dojj'ru olarak an
laşılmasını ve samimi surette 
hüsnü kabul görmesini daima 
arzu etmişizdir ve bugün de 
arzu etmekde bulunmuşuzdur. 
Biz, evvelce olduğn gibi ~imdi 
de daima sulh istiyoruz. Fakat 
ahval ve şerait karşısın 
da belki de hususi menfaatler 
aramaya yelteneceklerin hep. 
sine karşı bu sulhu bütü:ı 

vasıtalarla müdafaaya da ha
zırız. Romanya ve Yugos
lavya diğer müttefikleri ile 
birlikte, yalnız kendi memle
ketlerimiz hesabına değil, fa· 
kat Avrupanın bu köşesinde 

umumi sulh menfaatine bey. 
nelmilel bir iş birliği için ge· 
niş ve verimli bir sahayı da· 
ima kolaylıkla bulacaktır. 

Şimdiye kadar aranııda ge
çirdiğim ve bundan sonra da 
geçireceğim saatlar benim için 
silinmez hatırler teşkil edecek
tir. Her tarafta şimdiye kadar 
gördüjj'üm büyük refah, nizam 
ve faaliyet bütün yugoslav 
milleti gibi benim de büyük 
memleketinize karşı olan hay
ranlığımı daha ziyade arttır· 
mıştır. 

Kardeş ve müttefik Roman· 
yada Yugoslavya Krallığı 
başkanı sıfatile mazhar oldu· 
ğum hususi dikkatlerden do· 
layı ekselansınıza bir kere da
ha dülün minnettarlığımı arzel· 
ı;kten sonra, kadehimi Majeste 
kral ikinci Karolün sıhhatine 

ve uzun ve mes'ud saltanatına 
kaldırır ve büyük Romanyanın 
refahına, sizin ve sevimli ba
yan Tatareskonun şahsi saa
detlerinize içerim, muhterem 
başbakanım ve dostum. 

Kral 
Edvard 

Pazardan sonraya ka· 
dar Vlyanada kalacak 

Viyana. 1 O (A.A.) - lngiJ. 
tere Kralı Eduvard, muhtemel 
surette, Pazardan sonraya ka· 
dar Viana'da kalacaktır. 

Sabık ispanya Kralı Alfon· 
sun Avrupa'da Viyana civa
rında bulunması, lngiltere 
Kralı Edvard ile sabık ispanya 
Kralı arasında bir mülakat 
yapılacağı şayialarını doğur· 
muştu. Bu şayialar hiçbir 
taraftan teyit olunmamıştır. 

o----
Ar asta sokağında bu

lunan eserler 
Sultanabmed'deki Arasta 

sokağında araştırmalar yapan 
profesör Baksterin bu seneki 
tetkikatını bitirdijj'ini yazmıştık. 
Burada gayrimenkul eserler
den başka birçok tarihi vazo
lar, çömlek, fincan parçaları da 
bulunmuştur. Bunlar müzeye 
nakledilecektir. 

Bunların harice çıkarılması 
memnudur. Profesör bu eser
lerden mükerrer olan bazı 
parçaların talebeye gösteril· 
mek üzere kendisine verilme
si hakkında Müzeler idaresine 
bir müracaatta bu'.unmuştur. 
Bu muracaat ancak vekiller 
heyetinin kararı ile is'a f edi· 
lebilcceği için istidası kültür 
bakanlığına gönderilmiştir. 

on tirde Cerrahpaşa hasta
nesinden kaldırılarak nama· 
zı Merkezefendidc kılındıktan 

sonra Silivrikapısında aile me
zarlığına götürülüp gömüle· 
cektir. 

-AÇIK SÖZ-

Siyasa·' DilnY.asında·n .· Haberler;:_ 
! . .. ~ ·. . < • •, . . • .. ~ . ·- .... , 

, . , _, ·- -~ : '. .R.edy o 1 . Telefon . Telgraf . : ı 

Sayı: 14::1 Herytrde 5 kuruş Telefon No: 208L7 • Telgraf adresi: /stanbu/ Açık Söz 

• lhtilelcilerin tayyareleri Mad-
rid halkını teslime davet etti 
Sen Seb,.stiyen' e yapılacak taarruzun şimdilik 

• 
gerı bırakıldığı bildiriliyor i 

jerez de la Frontera, 10 
(A.A.) - Asilerin radyosu, 
ihtilal kuvvetlerinin Talavera'· 
nın ilerisinde 10 kilometre iler
lemiş olduklarını biidirmekte· 
dir. !htilalci"arın tayyareleri, 
Madrid üzerine beyannameler 
atarak payitaht halkını teslim 
olmağa davet etmişlerdir. 

Siville radyosuna göre ihti· 
l.fı 1 cilerin ellerindeki tayyareler 
Cartbagene üssübahrisi ile 
hükümetin harp gemilerini bom
bardıman etmişlerdir. 

S•n Sebastiytn taarruzu 
geri bırakıldı 

Sen Sebastien, 10 (A.A.) -
Sen sebastien valisi M. Ortega 
Havas muhabirine beyanatla 
bulunarak Bask"lı nasyonalıst 

mebuslardan M. lrrujonun dün 
umumi nizam ve asayiş komi
seri tayin edilmiş olduğunu 
söylemiştir. Kundakcılarla di· 
namitcilerin tehdidlerine azim• 
karane mukabele edilmektedir. 
625 rehine Bask'ların hima
yesi altında Bilbao'ya esvke· 
dilmiştir. 

Bask'lar, bu nakil keyfiye· 
tine muhalefet ettikleri tak-

dabiri alacaklarını tahmin 
etmekte olduklarından dolayı 

taarruzlarının tehir edileceği 

bildirilmektedir. 
Mola tavassut istemiyor 

Paris, 10 ( A.A. ) - Malin 
gazetesinin hususi muhabiri, 
General Mola ile bir mülakat 
yapmıştır. General, şöyle de
miştir: 

Eski fütuhatı istirdat için 
yapılım bir muharebede hiçbir 
tavassut yapılamaz. 
Üç gündetıberi değişiklik yok 

San Sebastien, 1 O ( A A. ) 
- Havas ajansı muhabiri, üç 
gündenberi mevzilerde bir 
değişiklik olmadığını bildir· 
mektedir. lhti!alciler, Renleria 
kapılarında olup şehri ihata 
etmişlerdir. 

Bu kuvvetler, San Selıasti. 
en'e giden yolla•a hakim bu
lunmaktadırlar. Hükümet kuv· 
vetleri Tolosa'ya doğru ilerle
mişlerdir. Ancak alınan bir 
habere göre Ornieta ve Ado
ana'yı ve: Hcrnani'nin yar.sını 
asilere bırakmışlardır. Asiler, 
Sen Sebastien'e dört kilomet· 
re mesafede bulunmaktadır. 

Nasyonalistlerin albay 'Y ague· 
nin kumandası altında bulunan 
kuvvetlerin yapmakta olduk
ları harekatın fevkalade mü· 
him olması general Franco ile 
general Mola'nın gazetelere 

Lizbonda komünistlik aley· 
hinde yemin 

Llzbon 10 (A. A.) -Bundan 
böyle bütün memurlar Komü
nistlik aleyhinde yemin ede
ceklerdir. Bu yeminin metni 
resmi gazetede intişar etmiştir. 
fazla tafsilat vermemelerini 
intaç eylemektedir. 

Son günlerde hükümet kuv· 
vetlerinin bu cephedeki nevmi· 

dane mukabeleleri Tage'daki 
ordu ile ceaubi Aviladaki or
du arasındaki irtibatı kesmeği 

istihdaf ediyordu. 

Elkasrdaki mahsurlar 

Madrid, 10 (A.A.) -Harbiye 
nezareti hükumet topçuları 

ile tayyarelerinin Oviedo ve 

ve Elkasr'da Tuleytle'nin bom· 
bardımanına devam etmekte 
olduklarını bildirmektedir. Mi-

Hükumet lwvvetlerinirı !isler, Elkasr'a karşı el kum. 
mukabeleleri baraları ile de hücum etmiş· dirde ateş açacaklarını müf. 

ritlere tehdid makamında bil- Burgos, 10 ( A. A.) !erdir. 
d . . 1 d' N I' ti . Havas ajansı muhabirinden: Estramadur'daki hükumet 
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Son Dakika 
Ankara - Memleket ve Dünva) 

Blum'ün Ankara seyahati 
doğru değil 

Ankara, 10 (A. A.)- Fransıı. Başbakanı M. Leon Blum'ün ya· 
kında memleketimizi ziyaret edeceğine dair gazetelerde bazı 
haberlere tesadüf edilmektedir. 

lıı Anadolu ajansı, alakadar makamlar nezdinde yaptığı tahk!-
kata istinaden bJyük bir memnuniyetle karşılanacağı şüphesıı 

1 
lt 

olan böyle bir ziyarete dair burada hiçbir muliımat bulunma· lı 
dığını kaydeder. 

••• 
Açıkta bir çarpışma 

Boston, 19 (A. A.)-New· York vapuru, Boston'un 5 mil açık· 
larıııda bir sis esnasında içinde 200 seyyah bulunan bir tenezzüh 
vapuru il~ müsademe etmiştir. Tene ızülı ıremısı batmıştır. 

içindekilerin kurlarılmış oldukları zannedilmektedir. 

• • • 
Fransız - Suriye muahedesi 

Pariste imzalandı 
Paris, 10 (A.A.) - Fransa-Suriye muahedenamesi diin Ha• 

riciye nezaretinde saatli salonda M. Blum ile birçok Fransız 
ve Suriyeli zevat hazır olduğu halde Fransa namına hariciye 
müsteşarı M. Vienlo ve Suriye namına Suriıe heyeti reisi Ha• 
şim Bey Atassi tarafından resmen parafe edilmiştir. 

• • • 
Buharin ve Rikof hakkındaki 

tahkikat kapatıldı 
Moskova, 10 (A.A.) -Tas ajansı bildiriyor: Moskova gaze• 

teleri aşağıdaki haberi neşretmektedirler: 
Sovyetler birliği nıüddeiumumiliği, 15-20 Ağu•tosta Mo•· 

kovada görülen Trolzkist-Zinovievist tedhi;;çi teşkilatının mah· 
kemesi esnasında Buharin ve Rikofun da kendilerinin cani· 
) ane ve irticakarane hareketlerinin şu veya bu derecede 
medhaldar olduklarına dair bazı suçluların söyledikleri sözler 
üzerire açılan tahkıkatı bitirmiştir. 

Müddeiumumlik, Buharin ve Rikofun ittihamı için hukuki seb<I 
bulamamış ve bu sebebden bu tahkikat artık kapatılmıştır. 
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ırmış er ır. asyona ıs erın Nasyonalist kuvveller kuman- kuvvet!eri, Llerena kasabasını 
tayyareleri tarafından atılan danlığı, Madrid yolunu açmak 
beyannamelerde şehrin lrun için pek yakında Talevern-del- asilerden istirdat etmişlerdir. 
şehrinin akıbetine uğramaması Tajo cephesinde kal'l bir ta- Hükümet topçuları ile layya-
için Bask'lı nasyonalistlerin arruz harekeli yapmak ta$av- releri Talevera Del Tajoyu 

1Fransa ve Belçika Başvekilleri d&I' 
rumun bozulmasını istemiyorlar 

anarşist'ere karşı icapeden te- vurundadır. bombardman etmişlerdir. 
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Almanya müstemleke-
siz kalmıyacak 

( 1 inci sayfadan deuam) ~ 

müstemıekaıa ait meıalibin i n ·Portekiz bazı müstemleke-le-
muhik olduğunu mem leketin 
fakir olması ve iptidai mad- • • f "" h •• •• .. 
deleri tedarik etmek kendisi rını sa maga azır gorunugor 
için hayati bir zaruret olması Londra, 10 - Deyli Telekraf'ın aldığı malümata göre, A'm 1 n. 
noktalarından ispat eylemiye ya ile Portekiz arasında bazı mühim coğ rafi ehemmiyeti haiz 
çalışmıştır. Mumaileyh, Alma" müstemlekeler;n sa t ın alınması için müzakereler cereyan etmek-
mahsulat ve mamulatının ucuz tedir, Portekiz bu satışı kabul etmiştir. Ancak bu hususta in. 
fiyatla satılmasının ictinabı na· gilterenin noktai naza rının bilinmesi de lazım gelmektedir. Satış 
kabil olan ithalat için döviz müzakereleri yapılan müstemlekeler Portekizin garp Afrika. 
tedarik etmek zaruretinden sındaki müstemkkeleridir. 

ileri gelmekte olduğunu beyan lngiliı hükümeti, lll'peraJotluk dahilinde ve mandası altında 
etmiştir. bu'unan bütün hükürretlere müracaatla, lngiliz menfaatlerine 

M. Hitler. evyela Almanyanın dokunulmaksızın Almanların müstemleke la'epler i ne suretle 
sefalete karşı mücadele etmek · d ı b 

tatmın e i e ileceğini sormuştur. Brıtanya hükümeti alaca~ı 
için sarfelmiş olduğu musliha· 

cevaptan sonra bu hususta kararını verecektir. 
ne gayretlerden bahsetmiştir. 

Diğer dev:etler. Almanya'ya 
nazaran nüfus başına on be~ 

ila yirmi misli fazla eraziye 
malik oldukları halde sefalet· 
ten nasıl bahsedebilirler? Era
zilerinin hududu dahilinde 
toprak iptidai maddelerin kaf· 
fesini kendilerine bahş e· 
derken bu devletler, nasıl 

olup müşkülattan bahse kıyam 
eyliyebilirler ? 

M. Hitler, bir kilometre mu· 
rabbaı erazide yaşayan yüz 
otuz beş kişinin kendilerine 
lazım olan gıdayı bulundukları 
topraktan temin etmelerine 
imkan olmadığını ilave etmiş· 
tir. Elde pulunan topraklardan 
azami surette istifade edilmesi 
için yapılan gayretlere rağmen 
iptidai maddeler mevcut de· 
ğildir. Bu sebepten dolayı Al· 
man iklisadiyatı, sınai madde· 
ler ihraç etmek suretile gıda 

maddelerinin lıkdanına kar
şı koymak iztırarındadır. 

Her hangi fiyat üzerinden 
olursa olsun ihracat yapılması 
elzemdir çünkü ithalatın ve 
bilhassa iaşe mevaddi ithala· 
tının yapılması nakabili icti· 
nabdır. 

M Hitler, bundan sonra ec• 
nebi memleketletde alman ik
tisadiyatının bu meselelerinin 
anlaşılmamış olmasından· do· 
layı şikayet etmiştir. M Hitler 
demiştir ki : 

Kendisinda olmayan gıda 

maddalerini ithal etmek için 
her ne fiyata olursa olsun 
ihracat yapmak mecburiyetin
de bulunan bir milleti ucuz 
fiyatla ihracat yapıyor diye 
muvaheze etmek hakikaten 
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teessüfe şayan bir m>ntıksız- medar olacaktır. Bu suretle 
lık alametidir. milli istihsJlatımızı yeni. 

M. Hılltt ••eğer son on beş den arttırmak ve ihracatı· 
sent zarfında yapılan tazyik· mız sayesinde elde ede· 
!ere maruz kalmamı~. eğer ceğimiz hasılatı iptidai mad. 
!{ rmayeleri ve müstemlekeltri deler tedarikine tahsis ede· 
kendisine bırakılmış olsayd ceğimızi ümit eder;z. Bun. 
Almanya bu iktı•adi ır.üşkül- dan kat'ınazar Almanya, 
lere hiçbir zaman du,aı ol. müstemlekat meseleshin hal· 
mazdı_ demiştir. !inden vazgeçemez. Alman 

M. Hitler bundan sonra Aı. milletinın yaşamak hakkı, di-
m anya'nın dahildeki iktısadi ğer milletlerin hakları dere-
muvaffakiyeti ile müstemleke- cesinde büyüktür. Bu mesele-
leri idare etmek kabiliyetine de mevzubahs olan demokra-
malik olduğunu ispnt eylemiş 
bulunduğunu söylemiştir. Ha· si veyahut hurriyet değildir, 
tip Almanya'nın işsizlerin mik· mevcut olmak veya olmamak 
tdrını allı bnçuk milyondan meselesi mevzuubahstir. Bizden 

sonraki nesiller bizden bu bir milyona indirmiye muvaf. 
fak olmuş olduğu'U beyan nazik ve tehlikeli devirde de. 

mokrası hürriyetini muhafaza 
etmişlır. edip etmediğimizi değil, büıük 

Dört aenellk yeni bir milleti siyasi ve iktisadi 
pUin inhidamdan kurtarmıya mu. 

valf ak olup olmadığımızı so· 
Nuremberg, 10 (A.A.). -M. kt 

Hitlbr'in dün sabah burada raca ır. 
dört senelik plan hakkında Togove Karntrun 
söylemiş olduğu nutkun baş- Paris, 10 ( A.A.) - M. Hit· 
lıca fıkraları şunlardır. ler'in nutku münasebetile 

Dört sene sonra Almanya'· Figaro gaztesi, diyorki: 
nın her hangi bir suretle Al-

Bütün bu söylenenen sözler 
man kabiliyetlerinin kimya-

" bana müstemleke veriniz, 
mızın, makine sanayiimizin, 
madenlerimizin temin edebile- bu müstemlekeler sayesinde 

iptidai maddelerin sun'ilerin· 
den vazgeçeceğim ve normal 
iktısadiyat dairesi dahiline 
gireceğim., demek değil midir? 

ceği her nevi maddelerle ecnebi 
memleketlerden tamamile müs
takil ve müstağni bir hale 
gelmesi icap eder. 

iptidai maddeler Alman sa
nayiinin teşkil ve tensiki, ye
niden silahlanma programının 

ikmalinden sonra serbest ka
lacak olan insan kütlelerini 
faydalı bir suretle işgal etmiye 

Oeuvre gazetesi yazıyor: 
Birkaç haftadanberi Alman

ya ile Amerika arasındaki 

münasebetler iyi değildir. Ti
caret muahedesi, bilamel fes· 
hedilmiş demektir. Almanya, 
harp sanayii için kendisine 

22 Lllle, 10 (A. A.) -
Grev harekeli etrafa yayılmak
tadır. L' lle varoşlarındaki 
mensucat labr.kaları, bu gece 
grevci:er tarafından işgal edil
miştir i ~gal edilmiş olao bü
tün falrikalara kızıl bayraklar 
çekilmiştir. 

Belçik,ıya da sirayet elli 
Brüksel, 10 (A.A.).-M. Van 

Zeeland, ayan ve nıebusan 

meclisleri dahili ye encümen
lerınde müh'm s:ı a'i beya
natla bt1lunnıuştur. Mumaileyh, 
bu beyanatında milletin ek•e· 
riyetlne istinad eden milli bir· 
!iğin teşekkülünü müdafaa el· 
miş ve bunun iktısadi muva

zeneyi, hürri yet ananelerinin ve 
kral hanedanın vazifesinin mu-

&d len l iııım olan p lmuğu sa· 
tın almamakt.1 dır. 

fazla o :arak, M. Hit'er, ipti
dai maddelerin levziine mü .. 
teallik olarak Sir Samuel Ho
ar tarJfından vücude getiril
miş olan ve Fransa l ~ rafın

dan beşler kon!erans; nda tek
rar ortaya atılmak istenilen 
projenin kafi olmadığını an· 
tatmak istiyordu. M. Hitler ı 
Almanya'ya mü,tcmlekat ve
rilmesini i<t emekle tcmamiylo
ikir.ci vilhelmin siyasetine ru 
cu drniş oluyor. • 

Ha buki Mien Kanıph adlı 

kila bında bu siyasetin harbi 
davet eden bir siı·aset olduğu 
hükmünü vermiş idi. 

Bu gozete, Togo ve Kame· 
run'un iadesi hususunun bel
ki mümkün olacağını, ancak 
Fransa'nın bu meseledede in. 
giltere ile tamamen mutabık 
kaldıktan sonra harekete ge
çeceğini ilave etmektedir. 

lngilizler muarız değil 

Londra, 10 (A. A.) - Times 
gazetesi Nürembargde yapılan 
beyanat hakkındaki makale
sinde şu mütaleaları yürüt
mektedir: 

lngiliz efkarıumumiyesi, eski 
Alman müstemlekelerinin lek
rar Almanyaya verilmesi me
selesini ancak umumi bir tesvi
ye sureti yapılmak şartiyle ve 
Almanyaca siyasi bir alet o
larak harbe müracaatları bil
Amel vaz geçilmesi mukabilin· 
de ciddi surette nazarı itibare 
alabilir. 

Halihazırda Almanyada harp 
zihniyeti leşçi edilmekte ve 
şimdiden Almanya'ya karşı 

fedakarlıklarda bulunmak ade
ta onu yarın başka taleblerde 
bulunmağa davet etmek olur. 

Merning Post di)Or ki: 
Afrika müstemlekelerinin Al

manya'ya rücuu, ona yeniden 
tevessü etmesi için istinad 

halazasını temin edebilecek 
yegane formül olduğunu söy· 
lem iştir. 

M. Van Zeland, memleketin 
halkçılar cephesi, otor ter re· 
jinı gibi ilratperverane teşek: 
külkre doğru gitmesine maoı 
olmak iç'n icap eden ihtiyat 
tedbirlerinin alınması lazııngel· 
mekte o i duğu n u beyan etmi)lir. 

Belçika hükümeti, bu yolda 
yapılacak her türlü teşebbüs
lere mani olnıağa azmetmiştir. 

Hük ümet hürriyeti J'!!Üdafaa ve 
silahlanmak isteyecek her tür· 
lü teşekküllerin meı•dana çık· 
mesına mani olmak için k&• 
nuni vasıtaların cümlesini aza• 
mi şıddetle kullanacaktır. 

noktaları vermek demek 01tır· 

Eğer lngiltere hükiimeti, teaJ!iil 
ve tereddüd edecek yerde 
kat'iyen ibhama mahal bırak• 
mamak suretile bu mc•eJedP 
kat'iyen ve biç bir veçhile ser· 
füru elmiyeceğini ilan etmii 
olsaydı ihtimlki dün Nüreın' 
berg'de yapılmış olan bey•· 
nal ı apılmıyacak idi: 

Deyli herald, Nürcmberg'de· 
ki beyanatı " zayıf mazeret ve 
eski hikaye • diye tavsif et• 
mektedir. 

Bu gazete, diyor ki : 
Almanya, ba~ırmaktan va1 

geçsin ve Lakarnocu devletle' 
rin bir çok defalar beynelm~ 
Jel iktısadi vaziyetin tamamile 
gözden geçirilmesi için yapıl• 
masını teklif etmiş olduklar; 
müzakerelerin bir an ev"e 
yapılması için önayak olmağ• 
çalışsın. 

/falya Almanyaya hak .,.,;yol 
Milano, 10 (AA.) - ltaly80 

gazeteleri, M. Hillerin beY~' 
nalına uzun sütunlar tahSı5 

eylemektedirler. Gazeteler e~1: velii, Almanyanırı diğer mı 
Jetlerle aynı hakları istemekte 
olduğunu tebarüz ettirmekte' 
dirler. M. Rudolf Hess'in ita'~: 
hakkıııdaki sözleri de bura 
derin bir intiba bırakmıştır. 
Malum olduğu üzere M. Heıı 

ezcümle, faşist partisinin r•; 
hancı memleketlerde mevc

0 ı 
en kuvvetli bolşevik aleyhtar 
teşkilat olduğunu söylemişrır· 
Hitler dün yeni bir 

nutuk söyledl ~1, 
Nüremberg: 10 (A.A.) - , 

Hiller bugün Nuremberg k0~0 
fransında, nasyonal sosyaııııı,. 
büyük iş cephesi eserini fe 
kalade metelmişlir. a• 

Cephenin 40,000 aıası ~1 r. 
kemmel bir geçiş yapmışlM 
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1 ırPAN 1 
Günün vodvili·.; 

Bir numarah 
düşmanlar! 

Otomobil kazaları Hız ve gücünü vatandaşın sevgisinden alan gazetedir Amerikada Gangster deni
len müth.iı iChir ha.ydutlarının 
en ileri gelenine Amerika po
lisinin (1 numualı halk dü$· 
manı) ismini verdi~ ma.lümdur. 

Hidiıeler karşıaında muhakeme yürütmek içiıı çok temkinli 
•e ıokuk kanlı olmak lazımdır. Halbuki herhangi vak'anın 
fecaati mütalea ve muhakeme kablllyetimiz.i ıöndürüyor ve 
kararlarımızı kafamız dekli, sinirimiz veriyor. 

Her otomobd kazuı otkmobile ve ıoföre kartı yeni bir 
hınç uyandırıyor. Ortada muhakkak bir mücrim arıyan ıöz• 
ltrimlz hemen şoförün yüzüne dikiliyor, ve onu elleri, vllzleri 
lıanlı bir katil ıibi linç etmek istiyoruz. 

Elimizdeki ye gine itham vesikası da şudur ı 
- Hızlı ııidiyordu ! 
Ve hemen belediye nizamlarını ezberden okuyorur, 
- Evet 20 kilometr.,den fazla gidiyordu. 
Bu ini ve kat'i hükümlerimizde ne kadar haksız olduğu· 

ıtıuıu anlamak için herhangi bir hadisenin üzerinden birkaç 
1fÜn geçmesi kafidir. Ondan sonra eker tesadüfen yirmi kilo
ınetre giden bir otomobilde bulunsak şoför., ihtar ederiz: 

- Ne oluyor, manda araba11 mı bu! 
Evet, ıüratin manasını bilenler için yirmi kilometre ancak 

bunu ifade eder ve o zama lıtanbul cadde) · ri gelin alayları 
ribi sıra ııra otomobil tırtıllarile i.olar, caddeler tıkanır ve 

Sahibi, Elem lııet i!ENICI!. 

DENiZ 

iki çocuğun 
Sandal 

Gezintisi 
Açıklarda bocalıyan 
yaramazları bir tllep 

kurtardı 

s.,., 145 Her yerde 5 kuruı Telefo11 No: 20827 • Tetır~I adreıl: lstanb.ıl Açık Slla 

BELEDiYE 

Sur 
Haricindeki 

Yollar 

Bu tllw, şimdi bir nevi mo
dern afaroz yerine geçti. 

Yahudiler Cenevredeki dün· 
ya Yahudileri kongresinde Al· 
manyayı (1 Numaralı düşman) 
ilAn etmişlerd~ Yani onlar da 
bu tabiri (turfa) makamındi\ 
kullandılar 1 
Şimdi de Yahudılerin bir nu· 

maralı düşmanı olan Almanya, 
Her Hitlerin akımdan, Bolşe· 

-- ~~kliki . (1 numaralı düşman) 
KUtat resmi 29 birln• ılan edıyor 1 •• 
el te,rinde vapılacak l G3liba bu d~ bir nevi '."?· 

ı dem harp: Duşmanlara sı ah 
lstanbulu MarmP.ra ile Haliç atılamayınca numara atılıyor 1 

arasında amuden katetmek Milletler aras ı ıst : da l arı 

ıeyrüıefer felce uğrar. 
Motörlü nakil vasıtaları icat etmekten makıat umandan 

tanrruf etmek olduğuna göre bunların süratinden azami uli· 
iadeyi beklemek de pek tabiidir. Evlerin ~çi~den,. ord~.la~a 
kadar bayat motörletiyor. Medeni bir evde ıupurgenın, ütunun 
dikiş makinesinin, buz dolabının, m~tfakıo, mu.~iki i~el~nin, 
uıturanın ve daha birçok u11taların ıdaresl mdtorleşmıştır. 

Dün iki yaramaz çocuk 
Marmara açıklarında bir san
dalda açlık ve ümitsizlik için· 
de ölmek üzer iken bir şilep • 
tarafından görülerek kurtarıl· 
mıştır. Hadise şöyle olmuştur: 

Nakil vasıtaları arasındaki musa· 
demeler hiç bir gün eksik olmuyor 

i:zere sur haricinde asfalt bir 
yol yapılıyordu. Motörlü, ve 
yaya olmak üzere üç kısmı 
ihtiva edecek olan bu ı;eniş 
yolun otomobil ve kamyon 

, geçmeye mahsus olan kısmı 

tamamen bitirilm' ştir. Halen 
yaya ve araba kısmı in~aatına 
devam edilmektedir. Yakında 
bu kısımlarda bitirilecektir. 29 
Teşrinevvelde yeni yolun kü
şad resmi yapılacaktır. 

Dedik a, harp usulleri haki
bt çok değişmiş: Baksanız a, 
en müessir silahlardan b[ri de 
bevannamd Nitekim Brükselde 
toplanan dünya sulh kongresi 
dün; a millet'erine bir beyan
name neşretti \.'C k~ndıni en 
müthiş şeyi yapını, sayarak 
oturdu aşakı .• Toplar, tanklar, mitralyözler, süvari kolları, piyade alayları 

hareketlerini motörle yapmıya başlamışlardır. Hayat motör• 
leşince hareket ve ıürat artacaktır. MotlSr demek sürat de
mektir. Bunu kabul ettikten sonra bu •Üratin getireceki 
tehlikelere karşı müsbet çareler aramak varken motörün 
kudretini kıracak ve onu uyuşturacak menfi tedbirlere baş 
vurmak gerilik olmaz mı? 

Amerikada, Ruıyada, ve bütün Avrupada bütün müıbet 
çarelere rakmen kazalar oluyor. Fakat hiçbir yerde motörden 
beklenen ıürati kısmak gibi geriye dönücü bir tedbir hatıra 
gelmiyor. Yalnız motörlü nakil YOsıtalarının yolları ayrılıyor. 
Y ayalann yol nizamlarına uymaları için mütemadi neşriyat yapı· 
lıyor. Çocuklara daha mektepte şehir lrayatının kaideleri ökreti
liyor. Biz mütemadiyen menfi çarelere baş vuruyoruz ve bunun 
içindir ki sokak terbiyesi veremedikimiz insanların motörlere 
kurban gittiklerini görüp acıyoruz. Bu meıeleyi hadiseler 
karı111nda değil, tabii ahval ve şerait içinde düşünüp hallet

Üsküdarda oturan 16 yaş• 
larında Adnan küçük karde
şini alarak bir deniz gezintisi 
yaı:ımak istemiş ve Üsküdar 
iskelesinden bir sandala atlı· 
yarak denize açılmışlar. 

Bu iki yaramaz çocuk bir 
müddet sonra akıntıya kapıl· 
dıklarının farkına varmadan 
Hayırsızada açıklarına düş· 
müşlerdir. O geceyi Hayır

sız,adada korku ve heye
can içinde geçiren yaramaz· 
!ar ertesi sabah erkenden her 
şeyi göze alarak tekrar denize 
açılmışlardır. Sandal zayıf ba
zulara itaat etmiyerek bu de
fada Yeşilköy önlerine düş
müştür. Çek mes'ut bir tesa
düf olarak bu sırada geçen mek gerek. 

Burhan Cahıd Morkaya bir şilep çocukları görmijş ve 
b===== ===============,=====1 kurtarmıştır. 

P O L 1 S Sonbahar vapur 
tarifeleri 

Yıl ne b"ır çocuk r:fomobı'I 10 güne kadar Şirketi Hay-u riye, Akay ve Haliç idareleri 
sonbahar tarifelerini tatbik 

altında Can Ve.rdı" etmiye başlıyacaklardır. Yeni 
tarifelerde, pazar ve ldi gün· 

Diğer bir çocuk ta oynarken 
ipin ilmeği boynuna 

takılarak feci surette öldü 
Dün saat 14,5 ta Aksaray· 

da leci bir kamyon kazası o!
nıuştur. 

memurları ders vermektedir. 
Bu kursa 6 ıncı şubedeki me· 

murların nısfı dahil olmuştur. 

Kadıköy NUfus me· 
muru tekaUt edlldi 
Kadıköy Nüfus memuru Ali 

Reşat Bora kendi istejti üze· 
rine tekaüt edilmiştir. 

387 numaralı kamyonu ida· 
re eden şoför Dikran dün saat 
14,5 ta Aksaray Millet cad
desinden geçerken aynı cad
denin 57 numarasında kundu· 
racılık yapan Cemalin 11 ya
şında Kemal ismindeki çocu· 
jtuna çarparak yere yuvarla
mış ve muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralamıştır. 

S•ğır ve dilsizler men
i faatine müsamere 

Şoför derhal yaralı çocuğu 

kamyonuna almış ve dokru 
Cerrahpaşa hastahanesine gö
türmüş ise de çocuk biraz 
ıonra ölmüştür. Şoför Dikran 
yakalanmıştır. 1. 

fpe a•ılı kalan çocuk 
Fenerde Abdisubaşı mahal- 1 

lesinde, Çukurçeşmede 8 nu· 
maralı evde feci bir kaza ol
muştur. Bu evde merhum Sa
dıkın refikasile on bir yaşın· 
daki oklu Mahmut otur'llak· 
tadır. Mahmut oyunu çok se
ven bir çocuktur. Üç gün ev· 
Ve! bir oyun esnasında Fener· 
de denize düşmüş, bokulmak 
üzere iken kurtarılmıştır. 

Mahmut evvelisi 11ün de ta
vandaki asılı bulunan ilmikli 
bir iple oynamaya başlamış, 
bir aralık ta kenardaki kanape· 
nin üstüne çıkmıştır. Bu sırada 

muvazenesini kaybederek düş
müş ve düşerken de ip buğ'a. 

zına geçerek ayakı boşla kal. 
ınış ve ölmüştür, Mutbakta 
yemek pişiren annesi yukarı• 
Ya çıktığı zaman çocuğ'unu ipte 
asılı bulmuştur. Müddeiumumi. 
lik tahkikata elkoymuş ve ta· 
bibi adil Enver de cesedi mu
ayene ettikten sonra gömül
ıtıesine izin vermiştir. 

Ders gören belediye 
polis memurları 

Belediye polis memurlarının 
emniyet müdüriyeti kadrosuna 
geçmesi dolay11ile açılan kurs
ta memurlara ikişer ay müd. 
detle ders verilmesine başlan
mıştır. Bu kursta müdürler ile 
•ıııniyet memurları ve merkez 

Menfaati sağır ve dilsizler 
için açılacak mektep ve yur
da sarfedilmek üzere yarınki 
Cumartesi günü Suadiye Plaj 
gazinosunda bir müsamere 
verilecektir. 

Bir çocuk kayboldu 
Üsküdarda oturan ve Üs. 

küdar iskelesinde gazete ba
yiliki yapln Salimin 13 ya
şındaki Mehmed Burhan is
mindeki çocuğ'u üç aydanberi 
ortada yoktur. Polis bu ço
cujtu aramakla meşkuldür. 

Salimin bize söylediğ'ine 

göre oğ'lu Burhan Üsküdarda 
kahveci Mahmudun yanında 

çalışırken ortadan kaybolmuş.. 
tur. Mahmudun kahvesinde 
çalışan ve şimdi lzmire gitmi~ 
olan Fethi adında bir çocuk 
Burhanı mektupla lzmire ça
ğ'ırmış oldukondan çocuğ'un 
lzmire gitmiş olması muhte
meldir. Esasen Burhanı lzmir 
de karantine mevkinde gören
ler de olmuştur. 

Bir çocuk duvardan 
dUterek öldU 

Arnavut köy Sekbanlor so• 
kağ'ında oturan baytar Binbaşı 
lbrahimin 12 yaşındaki kızı 
Nermin evlerinin 10 metre yük· 
sekliğindeki duvarı Ü%erinde 
oynarker yere düşerek ağır 

surette yaralanmış ve biraz 
sonra kaldırıldık• hastanede 
ölmüştür. 

Karısını yaralayan 
koca 

Kadıköyündc istasyon cad
desinde karısı Rukiyeyi baca
ğıoın muhtelif yerlerinden yara· 
!ayan lımıil yakalanmıştır. 

!erdeki upur seferleri azal· 
maktadır. Yalnız pazar gün· 
leri fazla olarak geç postalar 
işletilecektir. 

Haliç seferleri ise, yaza 
nazazra n sıklaştırılmaktadır. 

Buna sebep, yaz münasebetile 
sayfiyelere giden Haliç halkı

nın yerlerine dönmek zamanı 

gelmiş olmasıdır. 

lskenderiye vapur 
seferi eri 

Mısırdan birçok firmalar ve 
ihracat tacirleri lktısat Veka· 
leline ve Denizyollarına müra
caat etmişler, lskenderiye se
ferlerinin tekrar ihdasını iste
mişlerdi. O zaman Türkiye 
deniz nakliyatının mes'uliycti· 
ni üzerine alan Denizyolları 
idaresi bunu imkansız gör
müştü. 

Fakat bugün Denizyolları 

elindeki mevcut bütün vapur
ları ile hariçten a\dığ'ı diğ'er 

vapurları sıkı bir tamirden 
geçirmiş bulunduğ'undan Mısır 
postalarının tekrar ihdası im· 
kanlarını 11ramıra başlamıştır. 

Bu yıl mevsim geçmiş oldu. 
ğ'undan po:ıst~ların işletilmesine 
ancak önümüzdeki ilkbahar
dan itibaren başlanabilecektir. 

Pazar 
ruhsatiyeleri 

Yeni tarife hazırlandı 
Şehir Meclisine 

verilecek 
Pazar ruhsatiye harçları bir

çok şikayetlere yol açmıştı. 
Belediye bu işe nihayet vermek 
için yaptığ'ı tetkikleri bitirmiş 
ve yeni bir tarife hazırlımıştır. 
Bu tarifeye göre ruhsatiye 
almıya mecbur olan dükkanlar 
bulundukları semtlere ve yap· 
tıkları işlere göre üç sınıfa 

ayrılmıştır. Tarifeye asgari 
fiat beş ve azami 50 lira kon
muştur. Bu tarife müzakere ve 
icap ederse tadil olunmak 
üzere teşrinisanide toplanacak 
olan Şehir Meclisine verile
cektir. 

Yeni bir dl•pan•er 
Verem Mücadele Cemiyeti 

tarafından Eyüpte inşa edilen 
verem dispanserinin açılma 

töreni yarın saat 16 da yapı· 
lacakhr, 

Belediye sular idaresinin bir kamyonu dün öf/etlen sonra, 
Osman beyde vatman Musla,fanın idaresindeki Şişli• Tünel 
arabasile çarpışır. Sadme ani oe şiddetli oldu, arabaların 
ikisi de hcuara ufradı. JJu sırada vatman Ahmedin idaresindeki 
lramoay araball da çarpışmanın şiddatile çaprazlama bir şe
kilde diler tramvaya bindirdi ve hasara ufrıyan arabaların 
arasına karıştı4 
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ADLİYE 

lstanbul Hapishanesinde san'at 
şubeleri tesis ediliyor 

Mahkumlar, serbest hayata! 
faal bir uzuv olarak iade edil
mek için burada çalıştırılacak 

Adliye Vekili tetkikler yapıyor 
Adliye Vekaleti hapıshane 

ve tevkifhanelerin ıslahına bü
yük bir ehemmiyet v~rmekte· 
dir. Edirnede ve Marmara ada
sında yeni ve zira! hapishane
ler yapılmıştır. 

Şimdi de lstanbul hapishane 
ve tevkifhanelerinin ıslahı dü
şünülmektedir. 

Vekil Şükrü Saraçojtlu e
velsi gün yanında Müddeiu · 
mum! Hikmet olduğ'u halde 
hapishane ve tevkifhaneyi gez
miştir. Mahkümların serbest 
hayata faal birer uzuv halin· 
de iade edilebilmeleri için ça
lıştırılmaları esası kabul edil· 
miştir. lstanbul hapishanasinde 
bazı san'at şubeleri tesis edi
lecektir. Mahkümlar burada 
ücretle çılıştırılacaktır. 

Adliye sarayı 
Belediye ve Nafia idareleri 

yeni yapılacak olan Adliye 
sarayının yerindeki binaları 
istimlak etmekle meşjtuldü. is
timlak işi bitmek üzeredir. 
Yalnız burada mevcud evkafa 
aid bir camiyle birkaç dükkA· 
nın istimlak işi henüz netice· 
lenmemiştir, Adliye vekili 
Şükrü Saraç okl-J evvelisi gün 
yeni adliye binasının yapıla
cağı yerde tetkikat yapmış ve 
müddiumumi Hikmetten izahat 
almıştır. 

l lstanbulda bulunan Adliye 
Vekili Şükrü Saracoğ'lu muh· 
telif adliye işlerile meşgul ol· 
maktadır. Ôjtrendiğ'imize göre 
bugün de müddeiumumiliğe 
gelerek teşrinevvelden itiba. 
ren meriyete geçecek olan 
yeni cürmümeşhut kanununun 

ıaktbiki şeklile meşgul olacak· 
tır. Yeni kanunun icap ettir· 
diği kadrolar da bir iki güne 
kadar hazırlanacaktır. 

Lira verir gibi gö· 
rUnmUt 

Sultanahmet Sulh Birinci 
Ceza hakimi Reşit dün Hik. 
met adlı bir genci tevkif et
miştir. Hikmet evelisi gün Es· 
kişehirden gelmis. Küçükpa
zardaki bir tanıdıl!'ının evine 
giderken bir dükkandan yol
da rastladık• hemşerilerinden 
iki çocuk için beş kuruşluk 

leblebi almış ve bir lira ve· 
rir gibi görünerek 95 kuruş 
geri almıştır. Dükkan .ahibi 
Şevket, Hikmeti polise haber 
vermiştir. 

Yatayan ölüler 
Beyoğ'lu Emniyet Memurluğu 

dün de dirileri ölü gibi gös· 

tererek sigorta şirketinden 

para çeken şebekenin tahki
katile meşgul almuş, muhbir 
Azizi dinlemiş, bazı yüzleştir
meler yapmıştır. Bugün de 

Cami ve vakıf binalar işi 

şu günlerde halledilecek ve 
derhal inşaat münllkasası ya-
pılacaktır. inşaata bu sene Tevkifhaneden bazı mevkuflar 
başlanacaktır. getirtilerek isticvap edilecektir. 
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: SORUYORUZ :· 
' . 

Kara ekmek çıkaranlara 
kara damga 

Her gl1n her vesile ile evde, lokantada, fırında gorugo• 
ruz. Adına birinci ekmek denilen ve kendinden birinci ekmek 
parası alınan somunlar birçok yerlerde ga hamur, yahut da 
çeşni dışında ve karadırlar. Bunun farkına belebiyenin de 
vardığını dün bir zazeterie okuduk. Aylardanberl silrüp gi• 
den bu çeşni, renk, /lal düzensizliğinin nihayet farkına va
rılmış olması l•tanbullular için gerçekten mes'ut bir hıidiıe
dir. Demek ki, yakın bir zaman içinde sıkı ve disiplinli bir 
idare ve kontrolle bunun önilne geçilecek. Bugl1n /arıcına 

varılan fakat aylardarıberl devam eden bu sui istimal ve 
halkı aldatma işine umuyoruz ki, belediye alacağı şiddetli ve 
ml1esslr tedbirlerle mani olabilecektir. 

Ancak bu suiistimali yapanlara ne yapılacak ? Birinci 
ekmek parası alıp la kara ekmek çıkaranlar bizce galnu: 
ufaktefek belediye cezaları ile bırakılmamalı, bir kara lis
teye atları geçirilmeli ve bu kara adile halk önünde teşhir 
ve ilan edilmelidir. Acaba belfdiye bunu uapabilecek mi ? 

Merak ediyoruz ve ..• 

•• Soruyoruz ••• 

Sucular 
Sucu, dondurmacı ve emsali 

gibi esoalın temizliğ'e riayet 
etmedikleri görülmüştür. Be
lediye şubelerine yaptığı bir 
tamimde bunların sıkı kontrola 
tAbi tutulmasını ve bilhassa 
seyyar satıcılara dikkat edil· 
mesini bildirmişt'.r. 

ı,aret memurluğu 
Bahçekapıda vesaiti nakliye

nin çok geçtiğ'i tesbit edi'miş ve 
bunların seyirlerine bir intizam 
vermek maksadile yeni bir 
işaret memurluğ'u ihdas edil
miştir. 

Noksan ekmekler 
Zabıtaı belediye memurları 

dün Beykozdaki fırınldrda ve 
dükkanlardaki ekmekleri tet
kik etmişler ve Osmanın fı. 

rınında (69) noksan ekmek 
bularak müsadere etmişlerdir. 
~~~~o,-~~-

0 n i ver site 

lstanbul 
Ve Ankara 
Hukukları 
DUn de bir toplantı 

yapıldı. Hukuklar dört j 
yıla çıkarılıyor 

Şımdi de Habeş lmperatoru. 
ltalya tayyarelerine karşı, bi.i· 
tün dünyaya bir beyannam 
neşr .. diyorl Beyanname, yan\ 
bir nevi milletlerarası istida 1 

Demek kırtasiyeciliğin harp
ten da ~a müthiş oldukunu, 
yalnız biz değil, yavaş yavaş 
bütün dünya anlıyor! .. 

iyi amma, bu beyanname
leri, yani bu milletierarası 

istidaları usul~n al'aha havale 
edecek bir makam ister: 

Galiba Milletler Cemiyeti de 
bJna namzetll. 

Bu lunmaz b ir 
i~syonl 

Dünkü gazetelerde Anado
ludan bir haber var: Fakili is
tasyonunda içecek su yokmuş! 
3 yıldanberi burada Ziraıt 
bankasının açtıjtı buğday alım 

merkezine civar köylerden 
gelen köylüler su buhranı 

içinde imişler.. Aman 11zizim 
telaş ve şiklyete ne haceti 
Demek böyle istasyon var) .. 
Yakışanı bu istasyonu der

hal Büyükadaya nakletmektir. 
Bir rü~ 

Gazete haberleri arasında 
hayret gözile okunacak han. 
dis şudur: 

Ba\ıkesirde (emsali görül
memiş) bir sebze ve meyva 
ucuzluğ'u başlamış, 

Herbiri yarım kiloluk 1l 
patlıcan 5 kuruş 1 Bre, lspan· 
yol gönüllüsünden ucuz 11 3 
kilo biber 5 kuruş 1 •• domates 
1 kuruş 1 Sözüm ona, bir eşek 
yükü kavun ve karpuz 20 

lstanbul Hukuk fakültesinin 
dört seneye çıkarılması son 
safhaya girmiş bulunuyor. 
Dün de Üni\'ersitede iki büyük 
toplantı yapılmış ve bu hu
susta görüşülmüştür. Toplan
tılarda yüksek tedrisat di
rektörü Cevad, Rektör Cemil, 
Ankara hukuk fakültesi dekanı 
Baha, Ankara hukuku profe
sörlerinden Şeref ve Esat bu· 
lunmuşlardır. 

ı kuruş !.. En iyi üzüm) 7 ku· 
ruş ! 

Müzakereler sırasında lstan• 
bul Hukuku ile beraber Ankara 
Hukukunun da dört yıla çıka
rılmaaı üzerinde görüşülmüştür. 
Neticenin bugün de yapılacak 
olan toplantıda belli olacakı 
tahmin edilmektedir. 

•• 
1 Oğrefmenler 
arasında 
Değişiklik 
Yabancı, azlık okul· 
larının kadroları ve· 

kl!ete gönderildi 
Yabancı ve azlık okulları 

Türk öğcelmenleri kadrosu 
hazırlanmı,, tasdik edilmek 
üzere Maarif Vekaletine gön· 
derilmiştir. 

Yeni kadroda bazı değ'işik· 
tikler yapıldık• haber veril· 
mektedir. Bu arada hariçte 
avukatlık, doktorluk, dişçilik 
ve ticaret yapanların ecnebi, 
akalliyet mekteplerindeki mual· 
lim\ik vazifelerine nihayet 
verilmiştir. Bunların yerlerine 
Muallim mektebi ve Lise me
zunları tayin edilecektir. 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

Bir müddettenberi şehrimiz
de bulunan Maarif Vekili Saf
fet Arıkan dün de tetkiklerine 
devam_etmiştir. Vekil öğ'leden 
evvel Usküdarda Bağ'larbaşın
daki Pravantoryomu gezmiş, 
hasta öğ'retmenlerle hasbıhal
de bulunmuştur. Saffet Arıkan 
öjtleden sonra da üniversitede 
tetkikler yapmıştır. , 

Bal gibi deg-il mi? Te\'ekkeli 
oraya (Bal ık<sir) dememişler!. 

Rüya 1 Evet, yalnız rüya 
görüyor 1 Bereket. biz lstan· 
bul halkının ba,ından geçmiş 

birşeydir: Zira lstanbul her 
ırün ayni rüyayı görüyor!.. 
Nitekim, Balıkesirden bu ucuz 
mallar lstanbula ·tabii rüyadı 
mesafeler uzadığ'ı için· nakle. 
dilemiyor 1 

!:S!:!.!..uplarda lstanbuı ı 

Gazete tuhaflıklarının 5.'l"1 
bu da değ'il.. Bir şaheser var 
ki buyrunuz: 

Son gelen lzoıir gazeteler:n
de lsıanbuldan alınmış şöyle 
bir haber vu: 

( lstanbula kar 1aJ!'dıl lstaıı· 
bul, 8 {Radyo) - Hava bu
rada ansızın dejtişmiş ve kar 
yağ'mıştır. lstanbul civarındaki 
dağlar karla örtülmüştür. 
Hararet derecesi sıfır tahtında 
ikidir!) 

lzmir gazetesinin radyosuna 
bakın: Ayar uydurma dük
mesini çevirince lstanbul ku
tuplara gitmişi.. Zahar piyano
ların kuyruklusu bibi radyo
ların da kuyruklusu varil 

Serdengeçti 

Muamele vergisi 
Muamele vergisi kanununda 

yapılacak tadilAt etrafında Tı
caret odasında yapılan top
lantılar ortaya bazı yeni vazi· 
yeller çıkarmıştır. Bu cümleden 
olarak atölyelerde iş yapanlar 
ile bu mikyasta iş yapan fab
rikalar arasındaki anlaşama• 

mazlık mühim bir safhaya 
girmiştir. Oda muamele ver• 
gisi noktasından tetkik yapar. 
ken bu ciheti de gözönünde 
tutmaktadır. 
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Ziraat Köşesi 

Soya Fasulyası 
Bu yılki denemenin verdiği müs
bet netice bu sahada çok rand
man alabileceğimizi gösteriyor 

Askerlik"'\ 
Numara: )40 

Yeni model 
tanklar 

Tankların çeşitleri arttık· 
ça, kullanışları hakkındaki 
düşünceler de çatışıyor. Bazı 
devletler normal ve orta bü· 
yüklüktekileri üstün görüyor 
ve 100 tonluk ağır tankları 

kullanmaktan vazgeçiyorlar. 
Norm:ıl tanklar 8: 10 ton

luktur. 13 : 20 milimetrelik 

Bu sene memleketimizde So. 
ya fasulyesi ekmek ve yetiştir
mek için geniş bir teşvik ve 
t •. ebbüs göze çarpmaktadır. 
Soya fasulyesi cihan ziraat 
maddeleri arasında 340 milyon 
Türk lirası kıymetine yakın 
8.700.000 tonluk bir istihsal 
konjonktürü gösteren, geniş 

mikyasta insan ve ha~van gı· 

dası olarak kullanıldıktan baş
ka margarin yağı, boya, cila, 
matbaa mürekkebi, vernik, 
ıun! kauçuk, sabun gibi mad
deler haline _ifrağı için endüs
tri sahasında kazandığı yük
sek kıymetten dolayı milletler 
arası itha1At ve ihracat hare
ketlerinde çok mühim ticari 
bir unsur mevkiini a'mıştır. 

1935 senesinde şeker fabri· 
kalarına ait arazi ve çiftlik
lerle, ilk defa olarak Kütahya, 
Bilecik, Kocaeli ve Eskişehir 

vilayetlerinin bazı köylerinde 
çiftçiye tecrübe için Soya 
tohumu dağıtılmış ve bu ekim
den alınan neticelere nazaran 
Soya fasulyasının l!yıkile in
kişafı için köklerde yaşayan 

bakterilerin topraklarımızda 
mevcut olmadığı görülmüştür, 

Bakliye fasi'esinden nebatların 
bu mikroplar vasıtaşi!e hava· 
dan azot iddihar ederken lop· 
rakı azotla zenginleştirdikleri 
malumdur. Soya rasulyası bu 
ameliyeyi ifada en yüksek 
derecede vasıflıdır. 

. mermilere dayanırlar ve ge-

l niş bir sahayı saatte 35 : 40 
kilometre hızla dolanırlar. 

Orta tanklar henüz tec-

Soya fasulyası, terkibinde
ki kuvvetli gıda maddeleri ve 
fazla miktarda yağı ve top
rağa azot verme kabiliyeti do
layısile toplanan bu azottan 
ertesi sene ekilen pancar, hu· 
bubat vesair mahsulatı azami 
derecede faydalandım. Bir ça· 
pa ve bakliye nebatı olmak 
itibarile toprağı muzır otlar
dan temizlemek ve dinlendir· 
mekleki yüksek hassası dola
yısile de Soya fasulyası çok 
ı;eniş bir şümul ile zirai rand
mana hizmet edecek mahi
yettedir. 

Milli şeker endüstrisi teşki
l!tı Soya fasulyasının cihan 
ticaret ve endüstrisindeki bu 
ehemmiyetli mevkiini ve mem• 
leketimiz ziraati arasına gir· 
mesile bir ihracat maddesi 
olarak iktisap edeceği yüksek 
ekonomsal kıymetle beraber 
pancar sahalarındaki zirai mü· 
navebede yer alabitmekteki 
rolünil göz önüne alarak 1930 
senesindenberi kendi arazi
sinde bu madde üzerinde gi
riştiği tecrübe'eri bu sene art
tırmış bulunmaktadır. 

Şeker sanayiimizin şimdilik 
bu tecrübelerden başlıca mak
sadı, soyanın memleketimizde 
yetişmesi için en müsait top
rakları tayin, ekim ve erme za
manlarını tetkik ve memleke· 
timiz şeraitine uygun ziraat 
usullerini lesbit etmek oldu
jtunu ö~renivoru7. 

Banliyö 

Yal ovada 
Nüfus az! 

Bu şirin kasaba nüfus 
kalabalığı bekliyor 
Yalova (Açık Söz) - Yalo· 

va şirin bir kasabadır. Asfalt 
yapılmış o'an yoJ : arı tozsuz, 
k~p lıcalarının hastalar üzerin
de yaptığı şifa! tesir inkar ka
bul etmez keyfiyet olmasına 
ragmen, Yalovada nüfus pek 
azdır. 
Ş mdiye kadar milyonlar sar

fedılen ve daha da pek çok 
sarfedilecek olan bu şirin ka
sabanın nüfusa çok ihtiyacı 
vardır. 

yalovanın iyi bir su şehri 
olması için Yalova ile Kaplıca
lar arasında köşkler ve evler 
yapılmalıdır. 

Bu sene yazı Yalovada ge. 
çirrııek için buraya gelenler 
evsizlikten geriye dönmeğe 
mecbur olmuşlardır. Asfalt 
cadde üzerinde pek çok hali 
arsalar vardır. Bu arsalar 
böyle boş kaldıkça, yazı Ya
lova da geçirmek isteyenler 
hep geri dönmeğe mah
kümdurlar. 

Yalova Belediyesi, dar büt
çesile birçok yenilikler yap: 
mıya ve kasabayı şirin gös
termiye çalışıyor. Fakat bu 
dar bütçe ile büyük işler yiıp. 
mıya imk!n yoktur. Bu itibar 
ile hükümetimizin bu işe 
ehemmiyet vererek burada 
yazlık sayfiye yerleri, köşkler 
yaptırması IAzımdır. Bu saye· 
de de ülkemizin bu güzel 
köşesi imar edilmiş ve yazda 
memleket halkının bir kısmı 
buraya celbedilmiş olacaktır. 

Yalova kaymakamı geçen 
gün, yanında Halk partisi baş
kanı Ziver, jandarma komuta· 
nı, muhasebeci Zeki, köy 
bürosu şefi, doktor ve müs
tantik bulunduğu halde köy 
konaklarını teftiş etmiştir. Bun· 
danJ sonra kılınç nahiyesine 

Bu dikkate değer tecrübe· 
den sonra 1936 senesinde 
Avrupadan getirilen "Radicin. 
a~ısı adlı bakteriler şeker fab
rıkalarının nezareti altında 

topraklara ve ekilecek tohum· 
!ara aşılanmış, Soya ziraatinin ı 

inkişafı için topraklarımızda 

eksik olan bu hayati unsur da 
temin edilm"ştir. Geçen sene 
yapılan tecrübeler neticesinde 
bir hektardan 600 den 2,200 
kiloya kadar mahsul elde edil
miştir. 

Bu sene zarfında çalışma ve 
tecrübeler ilerletilerek, şeker 
endüstrisi teşkilatı del!letile 
yapılan Soya fasulyası ekimi 
daha geniş bir sahaya teşmil 

edilmiş ve fabrikalara aid 
çiftlikler ve arazi ile Kırklar
eli, Edirne, Eskişehir, Kütah· 
ya, Bilecik, Afyonkarahisar, 
Tokat, Amasya, Samsun vi· 
l!yetlcrinde 1,500 hektarlık 

fenni bir şekilde hazırlanan 

araziye tohum ekme makine
lerile Soya fasulyası ekil
miştir. 

Şeker sanayıımızın önayak 
olduğu bu tecrübenin memle
ketimizde çoğaltılmasını ve 
cihan iktısadiyatında pek bü
yük mevkii o~an Soya fasul
yasının ekim sahalarının ge
nişletilmesini mem:eket ziraat 
ve sanayii için istemek ve 
bunu bir Türk ihracat maddesi 
haline getirmek lazımdır. 

S. Ramiz Güney 

DOKTOR 

Yine Uyku 
Dün vucudü müzün uykuya ih· 

tiyacından kısaca bahsetmiştik. 
insanın yemek yerken nasıl 
iştihası yerinde olmak lazımsa 
uyku için de öylece ihtiyacı 
olmak gerektir.! 

Uyku vücudu yavaş yavaş 
sarar ve sonra süratle terak
kisini arlırarak insanı lam uy. 
ku haline get:rir. Uykunun 
zemanı vücudun ih t iyacına gö
re değişir. Mesela b:r çocuk 
mütemadiyen ve süratle bü
yümeğe mühtaç olduğundan 
en ziyade uyku onun hakkı
dır. Çocuğun uykudaki hali 
uyanık zemanından daha faz
ladır. 

Nekahat devrindeki hasta
ların da ziyade uyumağa ihti· 
yaçları vardır. 

Çok uyku vüduda muzırdır. 
Fikir ve zihnine betaet verir 
vücudu a~ırlaştırır. HattA şiş'. 
man olanlar zayıflardan daha 
az yat•kla kalmalıdırlar. 

Az uyku ise hayati faaliyeti 
bozar, iştihasızlık başlar. Az 
uyku sin.rli insanın tabiatını 
değiştirir, siniri bozar, bedene 
zaaf verir, vücudde umumi bir 
rahatsızlık hisedilir. 

Uyku yaşa göre de~iş;r. 
Genç erkekler için 7·8 saat 
kadınlar için 8, çocuklar için 
8-10 saat olmalıdır. Sıcak za. 
mantarda öğle uykusu fena 
değildir. 

Uyurken pencereleri kapat· 
malıdır. Çünkü uyku ıamanın· 
da havanın ne değişiklik yapa· 
cağı kestirilemez. Fakat uyan· 
dıktan sonra odayı havalan• 
dır malıdır. 

Uykusuz kalanlar, yürümek, 
gezinmek, yatmadan evvel duş 
yapmak gibi çareler aramalı· 
dırlar. Uykuyu getirmek için 
doktora müracaat etmeden 
il!ç almak en sakınılması la
zım kötil bir tedbirdir. 

giderek orada halkın yardı. 

m_!le meydana gelen nahiye 
hukılmet konağını gözden ge
çirmiştir. Burada yapılmakta 

olan hükümet konağı lıışaab 
bitmiştir. 

rübe devresi • geçiriyorlar. 
Bunlar 30: 50 ton ağırlığında 
ve 37 : 47 milimetre çapında. 
ki mermilerin delemiyeceği 

kalınlıktadırlar. Manevra ka· 
biliyetleri ise diğerlerine gö
re fazladır. 

Tanklarda telsiz telgraf 
apareyleri vardır. Emirler ko
laylıkla tank komutanlıklarına 
eriştirilr ve saldırışlar asıl 

ordunun maksadına göre ida
re edilir. Tankların sistematik 
bir tarzda sis manii y~pma· 
lan da pek faydalı neticeler 
vermiş, bunların gündüz bile 
görülmelerini zorlaştırmıştır. 

Arazinin haline göre kul· 
!anılan su tanklarının yapılış· 
!arı elan gizli tutulmaktadır. 

Bunların hızları 15: 20 kilo
metredir. Su içinde bir saat 
kadar durabiliyorlar. 

Tankları düşünürken, ileri 
araziye saldırılan keşif ve ta
rassut otomitralyözleri de he· 
saba katmak gerektir. 

3 tonluk otomitralyözler, 
dört tekerlekli ve bir hafif 
makineli tüfeklidir. Bunların 

içinde tek nefer bulunur. 
Üç neferi taşıyan 6 ton

luklar da bir hafif ve 20 mi
limetrelik bir ağır makineli 
tüfek veya küçük çaplı bir 
seri ateşli top bulunmaktadır. 

Otomitralyözlerin ön ve 
arkalarında direksiyonlar bu
Junduıtundan uzun manevra 
ve dönüş yapmadan bir yol· 
dan diğerine geçebilirler. 

M. Ersu 

Aydın da tahsil 
hayatı 

Aydın (Açık Söz) - Bu yıl 
sanat okuluna alınacak tale
belerin imtihanları dün kültür 
drektörlüğünde yapılmış, imti
hanlara 20 ilk mektep mezunu 
girmiştir. Bu yıl Aydın sanat 
okuluna 55 talebe alınacaktır. 

Bunları illere kültür takanlığı 
taksim edecekt ir. 

935-936 ders yılında ilimiz. 
de ır.evcul ( 106 ) ilk okulda 
8539 erkek 414 kız olmak 
üze•e 12682 talebe okumuştur. 

Tam dereceli ilk okulallar
dan 386 erkek 115 kız olmak 
üzere 50 l talebe şahadetname 
almış. 3 yıllık köy okul farında 
366 kız 129 erkek olarak 492 
talebe bitirerek tasdikname 
almıştır. 
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BULMACA-
" Açık Söz ,, Un 

Bulmacası 

Bu haftaki bulmaca 
Aşağıdaki heceleri lyle sı. 

ralayınız ki, üç ata sözü mey· 
dana çıftsın. 

an. fes. ya. ye. Us. 
mı. dar. ye. el. hat. 
at. let. kU. gl. ol. al. 
han. dev. ne. kUr. 
slh. bir. kUm. da. bl. 

HEDiYELERiMiZ 

Halledenler arasında kur'a 
çekilecektir. Birinciye bir kol 
saati, ikinciye gazetemizin bir 

senelik abonesi, üçüncüye bir 

yazı takımı, dört kişiye birer 
bozukpara çantası, 50 inciye 
kadar muhtelif hediyeler. 

Kur'a yarın çekilecek, netice 

Pazar günü ilan edilecektir. 

Okuyucularımız Pazartesiden 
itibaren hediyelerini alabile
ceklerdir. r-·------

1 Açık Söz 

!Bilmece kuponu 
5 • 12 Eylul, 
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-AÇIK söz..; 

Arada bir: 

Spor 
Seferberliği 

Yazan: M. Sami Karayel 

Birkaç gündür yevmi gaze
telere bir şeyler oldu. Başta 

" Tan ,, olmak üzere spor 
seferberliğini ilan etti. Arka
sından Akşam gazetesi, der. 
ken, Haber refikimızde sefer
berliğe iştirakini ilan eyledi. 

" Tan. yazdığı spor sefer· 
bertiği beyannamesinde diyor 
ki, bitaraf olarak bütün spor 
işlerini yazacağız. Hatıra gönüle 
bakmıyacazız, klüpçülük taşı· 

mıyacağu ilAh ..• 
Akşam gazetesi de ayni na• 

karat ve ayni fıkirleri taşıya. 

rak seferberliğini bir beyan· 
name ile ilk sayfasına sunmuş 
bulunuyor. 

Haber de; bu seferberliğin 
hızına kapılarak nihayet; ilk 
sahifesinde o da beyanname
sini neşretti. 

Ortada kalakala Cumhuri
riyetle Açık Söz kaldı. 

Ne oluyoruz ? ortada bir 
şeyler mi var ? yoksa, spor 
okuyucuları mı çoğaldı. 

Fakat; bu gazetelerin bita
raflık beyannamesi insaııa baş
ka şüpheler veriyor. Demek 
bu gazeteler şimdiye kadar 
spor yazılarında bitaraf değil· 
!ermiş öyle mi ? bitaraflık 
üzerinde bu kadar israr ancak 
dediğim manayı ifade etmez 
mi ? Eğer, bitaraflıklarında 

,üpheleri oimamış olsaydı: 

okuyucularına bu nokta üze· 
rinde sarahat ve vuzuh gös
termekte bu derece heyecan 
duyarlar mıydı? 

Ne ise: burasını geçelim .. 
okuyucularıma ve gazeteci 
rkadaşlara aklıma gelen tuhaf 
ve tarihi bir hik!yeden bahs 
edeyim: 

Bundan onbeş sene evvel 
ileri gazetesinde çalışırken bir 
gün gazete patronuna dedim ki: 

- Gazetede bir spor say
fası yapsak nasıl olur? 

Tereddütsüz cevap verdi• 
- Fena olmaz.. Güzel bir 

sayfa yapabilirsiniz ... 
Ben, patronun bu fikrine 

hayran olmuştum. Bütün spor
culuğum galeyana gelmiş ve 
yaşa diye bağırmışt ım O va
kitler yevmi bir ğazetede spor 
sayfası yapmak budalalık ve 
ahmaklık sayılırdı. Sporda ne 
oluyordu ki? 

Hiç unutmam, şimdi "Tan,, 
gazetesinde spor seferberliği 
beyannaınesinin neşrine saik 
olan Eşref Şefik arkadaşım ve 
köylüm idi. Onunla kolları sı· 
vadık ve haftada bir spor sa
hif<si yapmıya başladık .. 

l:lu halimizi gören ve el· 
yev int i ş a r mevkiinde olan 
ismi lazım olmıraı )"evml ga
zetelerden biri derhal spor 
sahifemize hücüm etmişti. Ve 
sütunlarda şöyle yazıyordu: 

- Spor sahifesi de ne olu· 
yormuş? 

Babıali caddesinin patronları 
arasında bir dedikodu: "Bir de 
resimli spor sahifesi mi çıktı 

başımıza .. . 
Aradan hayli geçti. Yavaş 

yavaş her gazete bir spor 
sahifesi, derken spor muhar • 
rirleri kullanmıya başladı. 

Patronlar masraf diye bağırır· 
ken bizim Eşref Şefikle ortaya 
attığımız cüretkar adım muvaf. 
fak oldu. 

Bugün görüyorum ki; onbeş 
sene evvel, bize gülen, kızan 

gazete patronları bugün spor 
seferberliğl yapıyorlar. 

Eşref Şefiğe müide; Allah 
bize bu günleri gösterdi. Fa. 
kat; yine bu işin amelesi ola· 
rak... Bizim çömezler patron 
oldu. iş başı oldu. Biz yine 
sayfa başındayız.. 

ı;ı !il 

"Tan. da Felek Burhan da 
yazacakmış.. O da; fıkra sü
tunundan bizim sayfaya aktı 
deseniz.e? On ilç senedir yal
nız federasyonu müdafaa eden 
ve hepimize 1&ldıran bu arka
daşa da ne oldu? Birdenbire 
sol tarafa geçmiş bulunuyor. 
Biz yazar ve söylerken, o, 
müdafaa ediyordu. şimdi bi· 
zlmle beraber ... Hoş geldi ıafa 
geldi. Ne de olsa eski dost 
düşman olmaz derler .. Yazsın 
bakalım. LAkin, tekrar dilmeni 
kırar da bocalarsa vay ba
şına geleceğe. Şimdilik ihtidası 
tarafımızdan kabul olundu. 

Eşref Şefiği bilirim. O, ko
lay kolay kırmaz !dümeni .. 
Akşam da Zeki ile Sadun 

yazacaklarmış, ve bitaraflık· 

11 EylOI 
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Tefrika No. 54 

Ben hayatımı tehlif<ede görüyorum, Nesrin! böyle bir 
sigortaya çok ihtiyacım var. Bunu yapmazsam canımı 

emniyet altında görmek imkanını bulamıyacağım 
- Yavaş konuşalım.. Bah· 

çıvanlardan, işitmesin. 
- Neden çekiniyorsunuz 

bahçıvanlardan, şevketlim? 
Vahdettin kaşlarını kaldıra• 

rak yavaş yavaş cevap verdi: 
- Bu bahçıvanlar hep onun 

adamıdır. 
Herğün bahçede olup biten· 

!eri kendisine el altından 

haber verirler. Ben bu herif· 
!erden çok çekinirim. Ortalığı 
karıştırmasınlar diye sık sık 
onlara bahşiş de veriyorum 
amma.. yine bildiklerinden 
şaşmıyorlar. Nuruhayat bah· 
çede ne olmuş<a, gece hepi. 
sinden haberdar olur. Önüne 
geçemedim ben bu dediko
dunun .. 

Nesrin dayanamadı: 
- Bahçuvanları kovmakla 

tehd id etmek, bütün bu 
rahatsızlıkların derhal önüne 
geçmeğe kafidir, velinimetim! 
dedi. 

Vahidettin elini Nesrinin 
ağzına dayadı: 

- Sus .. Sus .• işitir1 er de ba· 
şımın etini yerler sonra. Eski 
emektar' ar onlar.. koğulur mu 
tJç..? 1 

Yürüdüler .. 
Bağçıvanların yanından ge. 

çip gittiler.. Dalları şemsiye 
gibi açılmış b:r mavi çamın 

altında durdular.' 
!il s 

Kara beyinli halife her 
şeyi kara görüyordu. 
Pad'şah, uzakla bir dalın 

üstüne konan kuşlara bakarak: 

- işte, dedi, insanların ha
lı ve bilhas~a milletlerin ha
yatı • tarih karşısında • bu kuş
lar kadar ömürsüzdür. Bu ka
dar kısa hayat şartları içinde 
bu derece üzüntü çekmek ne
den ? Ben bu ıztıraplara ta· 
hammül edecek halde değilim, 
Nesrin 1 

- Ne yapmak fikrindeslnız, 
şevketlim? 

- lngilizlerle uyuşmak is-
tiyorum .. 

- Ne gibi .. ? 
- Onlara vaziyetin vaha-

metinden bahsetrriyorum za· 
ten. Şimdi ha y atımı da sigorta 
etmek, ev!atla,ımı ve haneda
nımın hertürlü tecavüzden ma
suniyetini lemin etmek isli· 
yorum. 

Nesrin bu sözlerden birşey 
anlamamış gibi göründü : 

- lngilizler zaten efendimi
zin daimi LOstlarıdır. Böyle 
bir end.şeye ne lüzum var? 

- iş öyle değil, Sen çocuk· 
sun yavrum! herşeye aklın 

erer amma, bu vaziyet karşı· 
sında tehlikeyi görmek ve 
bertaraf etmek te bana düşen 
bir vazifedir. 

Anadolu hükümeti lstanbula 
gelirse, benim burada kalma· 
ma imkan kalmaz .. 

- Çok fena şeyler düşü· 
nüyorsunuz 1 Anadalunun bu
raya ayak atmadan önce si
zinle uzlaşması yine sizin eli· 
nizdedirl 

- Ben hayatımı tehlikede 
görüyorum, Neuin 1 Böyle bir 
sigortaya çok ihtiyacım var. 
Bunu yapmazsam canımı em
niyet altında görmek imkanııı 
bulamıyacağım. Bunun için de 
• madem ki en mahrem dü
şüncelerimi sana açtım • yine 
senden mahrem bir tavassut 
isleyeceğim l 

- Emredersiniz, velinime
tim! El.mden geleni yapmıya 

ve sizi daima huzur ve neş'e 
iç .nde görrr,ek için bütün kuv
vet m!e çalı1mıya hazırım. 
Çamın altındaki kanapede 

yan yana oturuyorlardı. 
Vahdettin kara beyninde 

kompirime halinde toplanan 
kara düşüncelerini birer birer 
sayup dökmeğe başladı! 

- Demin sana gösterdi· 
ğim kuşlardan şimdi na-
sıl şu dalların üstünde 
Küçük bir iz bile kalmamışsa, 
yarın bizim hayatımızdan da 
eser kalmıyacak. Düşün bir 
kere o gözler kamaştıran Ab-

dülhamidin devrini, Nesrin 1 
Tamam otuz üç yıl saltanat 
süren bir hükümdarın akıbeti· 
ni sen görmedinse bile, elbet· 
te bilirs•n 1 

Nesrin tarih! bir hakikati 
müdafaa etmekten ziyade, e
lektrik şuaı gibi Vahdettinin 
bfasındakileri aydınlatma!!"& 
çalışıyordu : 

- Mılletler, hiç bir zaman 
kuşların hayatına benzemez sa• 
nıyorum, şevketlim! Tarihe b•· 
karsak, en eski milletlerin bile 
medeniyet izlerini görmemek 
imkans ı zdır. 

Fakat, bu meseleyi insanla· 
rın haytını emniyet altına 
alma bakımından tetkik edecek 
olursak, şüphesiz ki zatı şaha· 
nelerini haklı buluruz. Ma• 
dem ki hayatınızın tehlikeye 
düşeceğinden endişe ediyor· 
sunuz' Bu endişenizi müsaade 
buyurunuz da General Haring• 
tona arzedeyiml 

V ehidettin 'nin yüzü gülmeğe 
ba1ladı: 

işte bende senden bu tavassu• 
lu isteyecektim. Ne anlayışlı, ne 
zeki bir kadınsın seıı, Nesrini 
Fakat, şunu da işaret edeyim 
ki, bu tavassut sırf senin şahsi 
fikir düşüniişünün mahsulü ol· 
malıdır. Ne de olsa ben büyük 
ve şerefli tarih! olan bir dev• 
lelin reisiyim .. Benim haysiye• 
timi bir avuç çamur gibi yer· 
lere düşürmemeğe çalış! 

Nesrin söz verdi: 
- Bu arzunuzu, kendi gö· 

rüşümle bir tehlike halinde 
Genaral Harigntona bildiririm. 
Ve beni çağırıp izahat a'mak 
istediği zaman, kendisine: 
( Sultan Vahdettinin himaye· 
niz altına girmeyi düşündü· 
ğünü haber aldım.. hayatını 

emniyet altında bu'.undurmak 
için her türlü mukavele ak• 
dine de hazır olduğunu tah
min ediyorum!) dedim. 

- Yaşa, Nesrin .. çok yaşa 
sen, ya vruml 

{Bitmedi J 
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YENİ NEŞRIY AT ı • • ; 

Topk;;. sarayında 1 YEZI Dl N AŞKI 1 
deri üzerine yapılmıt ~ i 

eski haritalar ~ B b .. ..k f "h k h j 
Tarihçi muharrirlerimizden ı ı.·. U UYU arı ı aş I • e- ;_;: 

1t>rahim Hakkı Konyalı'nm 
uzun seneler çalışarak yazdığı l yecan romanının neşrıne ! 
bu kitap Cümhuriyet devrinin ' k d b ' 
en değerli eserlerindendir. Ki· ı .i:: Y Q ı n Q Q Ş l ı_y 0rUZ1,'_ 
tap Türk tarihi ve dili bakı· 
mından çok mühimdir. Kitapda 1 YAZAN : M Rasım Özgen j 
dünyanın en eski ve eşsız ~ Yakında başlıyacak olan bu biribiriM tahanlahana l 
deri haritalarından eski Türk- ~ tarihi romanımızın adı· zıt şahsiyetlerinden örülen İ 
lerin ve muhtelif milletlerin ~ dır, (M. Rasim Özgen)in çok tarihi facianın arzelliki l 
tarihi bayraklarından ve bun· 1 ~üze) bir üslupla, büyük bir hazin, acı tabloya benze· i 
!arın renklerinden bahsedilmiş· ~ dikkatle bazırladııtı bu ro· mektcn çok uzak kalmışlar• 1 
tir. Kitap da (9) ceylan derisi ~ mana yazdığı mukaddeme- dır; çünkil onlar, birer tak· § 
harita ile (300) kadar renkli i den bir parça: vim an'anesi .. hu ise, he· ! 
bayrak ve birçok tarih! vesika i • lbranilerde, eski Yunan• şeri bir jacianın hikıig•· ! 
resimleri de vardır. Ulu önder · "d" • ~ lılarda, Romalılarda ve sı ır,. i 
Atatürkün işaretile devlet mat- ~ bütiln milletlerin tarihinde Diğer bir parça: § 
baasında basılan Piri Reis ha· i Esatiyri vak'a/ar •. ef•ane- "Muaviyenin kardeşi Ot-

1
! 

ritasına ve kitaplarına da bu __ 1 f 1 ı be ıordu: , er .. e sane eım ı macera• 
eserde mühim bir yer ayrıl- E i : lor var; fakat bütiln bu iş· - Yeıid Oraynoba bili • 
mıştır. Kitap tarihin bir çok E /enmi1 .. acı, tatlı birer men• meftun mu? i 

~~~ra~~!~~~e~~n~yy~~~:.ü~~;: ~-~-'--: kabe haline golmiı tarih Muaviye, babalık şefka. !.~,,· 
rağımızın rengini buradan Öğ• kabarmtıları, Hazreti Ali· tile titrlyen bir sesle: , 

x.· T "h ·ı · · • ıı nin oğlu imamı Hilseyinle - Evet .. hali. ren ece,. ız. arı çı erımıze, a m· E ,ı 

!erimize hocalarımıza ehemmi. E Muaviyenin oğlu Yezidin, Diye cevap verdL ; 

yetle tavsiye edilebilecek olan : e e e ı 

~~s!:;~~: zaman kitaphanesi .,J Y E Z İ D İ N A Ş K 1 ,~ 
larını da ilAn ediyorlar, ne 
buyurursunuz bu bitaraflığa? ~ 1 

Haberdekiler malQm... Bir ~ Gazete tefrikalarının gazetemizi ıaklamazlana, j 
alay spor muharriri soyadları i şaheseri olacakbr. tekrar okumıya mecbur o· ı' 
da; kAtak, Ap

1 
ak, Sert gibi ;_ lacaklarını şilpbeaiz addet· ı 

kor unç genç er... Okuyucularımıza aaml• · • · b kıı 
Arık So"z, spor seferberlı"x.ı·· ~. tığımız u romanın no an 'j 

• " miyetle tavsiye ederi• : tefrikalarını bilibare teda· 
ni, ve ıpor bitaraflııtını çok ~:-=:':, ! evve_lden ilAn ettiği için tek- Birinci tefrikadan itibaren rik edemiyeceklerdir. 

rar bir hızlanmaya lüzum gör- e e e 
müyor. Arkadaşlılrına "geç : d 
kaldın tatarağası" da demeyar. i.,Bu büyük ve şim iden her-

Ben şimdi bekleyorum. Ba-

kalım bu arkadaşl~r neler yu· : k k l ""k 
murtlıyacaklar, bilmediğimiz ~ esle mera ve a a a 
işitmediğimiz, okumadığımız ~ 

neler yazacaklar!. Şllphesiz ı.· uyandıran eseri bekleyiniz .. 
okuyucular da ayni heyecanla • 
bekliyor bu ilstadları de"'il mi? ! ,,,,, 
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11 EylCU -AÇIK SÖZ-

Nizameddin Nazif yazıyor : 

Eski 
han 

kralı Amanullah 
nasıl kaçtı?. 

Efgan 
benden 

Amanullah han'ın tekrar Efgan tahtına 
dönmeğe . f. ? 

nıye ı var mı ... 
Krah düşüren hfiınise ve vaziyetler arasında 

kraliçe Süreyyanın rolü var mı ? 

BUNDAN EVVELKi KISIM· 
LARlN HULASASI 

( Niıameltin Nazif birçok 
maceralardan sonra nihayet 
Amanullah Hanın Vemy' deki 
tJİllasına kabul edilmiş ve sa· 
bık Efgun kralı Türkig•~İ 
resmen ziyaret etti~ günlerın 
tallı hatıralarından bahsettik· 
ten sonra arkadaşımıza uzun 
havana sigaralarile dolu bir 
kutuyu uzatarak: • - Bugu· 
runuz /. demiştir.) 

[Bundan. evvelki yazı 31 Ağuı .. 
toı tarihli aayımız.da çıkmıştır, 

Birtanesini aldım. O da in· 
ce zevkli bir tiryaki itinasile 
bir tanesini seçti. Masanın üs
tünde altın bir püro makası 
duruyordu. Seçtiği sigarı bir 
gül veya bir karanfil koklar 
gibi burnuna değdirdikten son· 
ra bu makasa elini uzatırkenı 

- Sigarı çok severim efen
dim .. dedi. Bunları Kübanın 
çok tanınmış bir firması bana 
gönderir. Vellahd olduğum 
günlerden Efııan tahtını ter
keıtiğim güne kadar Kabil sa
rayında hep bu sigarlar içil
miştir. 

Geniş pencerelerden ılık 
rüzgarlar giriyordu. Gözlerini 
hafif hafif sallanan bir keten 
perdeye doğru daldırarak de. 
vam etti: 

- Ufak dostluklar IManda 
unutulmaz hatıralar bırakıyor
lar. Efgan istiklalini ilan etti
l!'im günlerde bu firma saraya 
harikulade güzel sigarlardan 
bir hediye yapmıştı. Sonra ta
liin beni memleketten uzaklaş
tırmasından sonra da adı:ıı 
bilmediğim bu Kübalı fabri· 
k atör en mesut günümde 
}'aptığı hediyenin tıpkısını 

yapmaz mı? Çok mütehassis 
oldum ve sanıyorum ki arlık 
sigar içmekten vazgeçeceğim 

güne kadar, yahut son güne 
kadar ~bu müessesenin müşte
risi olmakta devam edeceğim. 

Alı~kın ve çok zar.! hare
ketler'e sigarını kesti. Üzerinde 
arması işlenmiş sem zümrütten 
bir çakmakla sigarımı y;ıkmak 
nezaketini de gösterırken 

damdan dl'şer gibi sordum: 
- Majeste, memleketinize 

bir gün dönebileceğ'inizi ümit 
ediyor musunuz? 

itiraf ederim ki Amanullah 
Han vaziyetınde bulunan bir 
hükümdara müsaadesini ara· 
madan böyle bir sual sormak 
hayli büyük bir kaba
lıktı. Fakat böyle bir suale 
a ınacak cevap kadar gazete
cilik san'atini tatmin edecek 
ne olabilirdi? 

Gözlerimi ona dikmiş, meç
hul bir dilin meçhul alfabesi 
ile yazılmış bir tar;h yap. 
rağını okumağa çalışırken, 

yahut ilk Papirüs'ü deşifre 

etmeğe çalışan bir Şanpol

yon gibi esmer yüzüne ba
kıyordum. Sanmıştım ki sualim 
ıabık hükümdarı allak bullak 
edecek, içindeki saltanat 
ihtiraslarını. bütün daüssıla
sını bu yüzde elle tutulur 
bir hale sokacak. 

Bu zannımda aldanmışbm. 
Amanullahın içi, bir taş atı
lınca sathı dalgalanan ve 
dibindeki tortuları derhal göze 
vuarn bir durgun suya ben
zemiyordu. Olgun bir adamla, 
hayatın döve döve durulttuğ'u 
bir insanla başba;a kaldığımı 
ancak o anda anladım. 

Kızmadı. Havanasını sessiz 
ıcs;;iz tüttürmekte devam etti 
Ve iki uzun dakika süren bir 
•ükuttan sonra, hatlA ııülüm
•edi de. 

- Memleketime dönmek. Ba
•it bir vatandaş h~linde dahi 
!(~bile girmek içimin şüphesiz 
l;,i en büyük iştiyakıdır. Hak· 
ltın her şeyden üstün olduğu
ııa ve ileriye doğru savelin 
bir cemiyette nez'edilemez 
bir hak bulunduğuna imanım 
11••dır. Bu iman belki bir gün 
•alim düıünecek bir halk kitle· 

[Arkadaşımız Nizamettin Nazif Açık Söz' de Amanullah 
Han ve Zinovyef hakkında iki oeri yazıya batlamıftı. 
Kendiolnln lzmlr'., ıııtmcol ve refikaoı Suad Dervlf 'le 
birlikte orada hutalanmaoı bu yazıların çıkmaoını 
ııeclktirmi4tl. Arkadatımız lyiletmlf, Amanullah Hana 
ait olan yazılarını ııöndermlıtir. Bunları bugün ve 
yarın dercederek bitireceğiz. Şimdiye kadar olan ır•· 
cikmeden dolayı muhterem k"rilerlmizden öziir dileriz.) 

Amanullah Han'ın 1<ra/lık gunlertnı hatır/elan bir Jolofrajtsi 

sinin bana dostluğunu ve sempa- rih! hakikati arzedeylm. c·ı 
tisini davet edebilir. Amma be
nim en büyük dileğim Efgan mil
letinin gürültüsüz, kavgasız, 
emniyet ve huzur içinde yaşa
masıdır. Bununla size şunu ih
sas etmek istiyorum ki ben 
Kibile dönmek bahasına dahi 
olsa Efgan milletini dahili bir 
mücadeleye davet edemem. 

Bu cevap bana rahat bir 
nefes aldırmıştı. Sabık hüküm· 
darın en çatallı mevzuları dahi 
benimle konuşmaktan çekin
miyeceğirıi anlar gibi olmuş. 

tum. Cürctimi arıtırdım: 
- Maj · ste Efgan;stan'ın bu

günkü ictimal hayatını bir za· 
manlar Efganistanı ulaştırmak 
istediğiniz merhalelerden pek 
mi uzak buluyorsunuz ? 

- Sanırım. Babamın devrile 
bugünkü devir arasında pek 
büyük bir fark yoktur. Kara 
kuvvet açıkca vaziyete hakim
dir. Maarif programları Ahunt
ların, mollaların mevkilerini 
sağlamlaştıracak bir şekilde 
tanzim edilmiştir. Modernizm 
en azdan 25 yıl daha gerile-
mişlir ve .... 

- Ve ... E.fganisldOın bulun
dugu mevkie Avrupai düşün
ce!cr aıcak pek uzun ve teh'i· 
keli bir seı ahatten sonra ula
şabilecekleri ıçın . • Yahut 
hiç ulaşamıyacakları ıçın ... 
Eğer Kabil'de bu nevi fi. 
kirleri memlekete ithal et
mek istiyecek idealist bir 
komisyoncu bulunamazsa. sanı
rım ki Efganistan bugünkü 
halini yeni nesle de aşılamağ'a 

, 'muvaffak olacaktır. Faraza ka
. 'dın .. artık kadının kurtuluşu
nu ummak Efganistanda bir 
mucize beklemek gibi imkan
sızlaşmıştır. Kara kuvvet bu 
esir kütleyi şimdi pek sağlam 
bir kilid altına sokmuştur. 

Hafif bir sesle konuşu-

yordu. Havanalardan çıkan 

mavimtrak dümanlar per
deleri yalıyarak köşkten 
fırlıyor ve Leman gölünün 
üstündeki mavi havada eri
yordu. Cür'etimi bir kat daha 
arttırmanın sırası gelmişti. Ka. 
dm mevzuu üzerinde kısa bir 
girizgah yaptıktan sonra bahsi 
Kraliçe Süreyyaya intikal et
tirerek sordum ı 

- Kara kuvvetin bilhassa 
Sa Majeste Süreyyayı kendi 
kropagandasına Alet edinmiı 

olduğunu, Avrupa seyahatinde
ki resimlerden istifade ed~ 

rek sizi din değiştirmekle il
ham ettiğini duymuştuk. Bun
da bir hakikat var mıdır ? 

Koltuğunda hafifçe doğrul

du. Bir an dişleri gıcırdar gibi 
oldu. Sık sık nefes alarak: 

- Efendim, efendim. Evet 
efendim. ·dedi- muhalif cephe 
en ufak bir his asaleti göster· 
memiştir. Büyük bir alçaklık 
yapmıştır. Bir defa size bir ta• 

Aleyhimizde yapılan propa· 
gandalar meyanında kraliçe 
Süreyya hanımın "Tarzin adın
da bir oiyasl aergüzeştçinin 

kızı olduğu da yazılmıştı. Hal
buki Süreyya hanım benim 
kuzinimdir, şimdi Efgan tahtın
da oturan Zahir han gibi. 

Yerinden kalktı. Beni de da-
vet ederek büyük yazı masa
sından aldığı bir kağıdın or
taoına şu adı yazdı: 

• Serdar Payende Han n 

Sonra bir çizgi çekti. Çiz. 
ginin sağına,. soluna, ortasına 
şu üç adı yazdı: 

" Serdar Hamdül Han, Emir 
Dost Mehmet Han, Serdar 
Sultan Mehmet Han ., 

Ve kaleminin ucunu Hamdili 
Hanın üstüne basarak; 

- Bu zat Payende Hanın 
büyük oğludur. dedi. Bunun 
oğlu Serdar Gulam Mehmet 
Han Turzi'nin oğlu olan Mah-

mut Tarzi benim zevcem olan 
Krnliçenin babasıd,r. Haneda

nın Hamdili Han Kolu Kande
har umumi va'iliğini ifa edi
yordu. 

Bense Serdar Payende Hanın 
ıkinci oğlu Emir Dost Mehmet 
Handan gelirim. Onun oğ'lu Emir 
Efdal han, onun oğlu Emir 
Abdürrahman han, onun oğlu 
Emir Habibullah han ... Bu so

nuncu benim babamdır. De. 
dem olan Abdürrahman Han 

Mahmut Tarzinin babası Gu. 
liım Mehmet Hanı Kandehardan 

azledip hudut haricine ııltırmış 

o da Şamda oturmağı tercih 

ettiği için Mahmut Tar.ı ıle 

çocukları orada kalmışlardır. 

Tarzi Han Efııan inkıliip ta· 
rihinin en büyük simasıdır. 
Merhum Prens, Efganistanda 
ilk gazeteyi çıkarmış ve biz
zat bana istiklal ve lnkı!Ap fi. 
kirlerini müessir bir tarzda 
aşılamıştır. 

( De1Jam• tJor) 

Nlz•mettln N•zlf 
(*) Amanullah Han hUkUmda· 

rane konufuyordu. Yalnız TUrk• 
çeyl aerl ve dUrüıt konutm••ına 
raimen bııı lfadelerl yerinde kul• 
lanaauyordu. Faraza banı ,.arıe• 
deyim,, deylfl de bu nevldendlr. 
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Hamalhğın kal
dırılması 

Dahiliye vekaletinin emrile 
kaldırılması kararlaştırılan sırt 

hamallığı etrafında belediye 
tetkikatı ilerlemlıtir. Avrupa 

ve Balkan devletlerinde bu 
hususta tatbik edilen usullerin 
tercümesinden sonra şehrimiz
de de tatbik edilip edileme
yaceğini anlamak için mahal
linde tecrübeler yapılmıştır. 

Bu tecrübelerden alınan ne
ticeye göre esas nizamname· 
nın hazırlanmasına başlanmııtır. 

• 
11 Eylül 

Patlıcan karnıyarık - Zey· 
lirrya§lı barbunya içi - Üzüm 

Patlıcanları alırsınız. Her 
tarafından üçer yaprak keser• 
siniz. Büyük patlıcanları ikiye 

ayırırsınız. Kü- ~ 
çükler birer "' 
parça kalır. ~.::::;:--..,. 

Tavaya yağ ~ .) 
koyup patlı-

canları kızsrıncıya kadar kı· 
zartırsınız. Bir kulaklıya sıra· 
!arsınız. Bir küçük kaşık sapı 
ile karınlarını yararsınız. Di
A-er taraftan kıymayı ince 
doıtranmış soıtanla ve tuzla 
kavurursunuz. Pişmiş gibi 
olunca, ayrıca içine domates 
ilave edersiniz. Biraz daha pi· 
şirirsiniz. Bu hazırlanan harcı 

bir kaşıkla patlıcanların ka
rınlarını doldurursunuz ve 
Üzerlerine yuvarlak yuvarlak 
domates koyarsınız. Az su ve 
az ateşle pişirirsiniz. 

e Barbunya fasulyesinin iç. 
!erini ayıklarsınız. Bol soğan 
kesersiniz. Soğanı zentinya
A'ile kavurursunuz, pembcle
fince içine domates doğrar

sınız. Fasulyeleri de ilave 

eder, onu da bir miktar ka· 
vurursunuz. Pişmiş gibi hale 
gelince, içine suyunu, tuzunu 
llAve edersiniz. pişme•inl bek
lersiniz. 

e Üzüm. 
lil m 

RADYO 
11 Eyh'.11 CUMA 

IST AN BUL PROGRAMI 
Öğle neşriyatı : 

Saat 17.30 • 12.so: Ptlkla Tllrk 
muıiklıl, 12.SO • 13.0S: Havaklı. 
13.0~ • 13.2~ ' Pllkla hafif muzlk, 
13.2S·l4: Muhtelif pllk n<trlydtı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30 .. 19.30 : Çay ea~tı, danı 

muetklst, 19.30 • 20: Konferanı (Dr. 
lbrahlm Zati] tarafından), 20·20,30: 
Vedia Rıza ve arkadatları tara
fından Tilrk muılkiıl, 20.30 • 21 : 
Müni.ir Nurettin ve arkadaşlar. tı
rahndan Türk muılkiai ve haHt 
t•rkıları, 21 • 21.30: Pllkla solo• 
tar, 21.30 • 22.30 • Stüdyo orkea
traıı, 22.30 - 23 : Anadolu Ajanıı 
haberleri. 

PRAG 

20.~S. Şen halk 9ark1ları (Ço
cuk korosu), 22: Orkeatra konae
ri, 23: Haberler, 23.20: Pllk. 23.45: 
Rusça haberloT1 24: Ptlk. 

BÜKREŞ 

6.30: Sabah netrlyatı, 13.30 : 
PIJk ve haber aevlalerl, 19.30: 
MtlU Romen muıiklıl. 19.SO; Kon• 
ferana. 20.10: Konaerln dovamı, 

2D.5S: Konutmalar, 21. lO: Ruccini .. 
nin ' 1 Manon eıcaut ,, operası, 

{pllk), 23,45, Yabanc1 dlıterle ha· 
herler. 

BUDA PEŞTE 

18,40: Homeroı boroau, 19,30: 
Spor, 19.45: Fransız oda mnalklat, 
20,3oı Konferans, 21: Radyo aa1on 
orkestrası, 22, 1 S: Haberler, 22,30: 
Orkestra, 2~.30: lnılltzce konfe· 
ranı, 24,10: Çiıan muılklat . 

BELGRAT 

20,30: Milli netrlyet, 20,50, Rad· 
yo orkestrası, 21,30: Popüler t•r 
lıı:ıları, 22: Zaırepten nakli, 25: 
Hacerler. 2,20: Pllk. 

VARŞOVA 

18,15: Oda mu•tklıl (Mourt), 
18,SO: Konutmalar, 20 ı Karııık 
konaerı 21,301 Romen tefrlka11 1 

21,4~: Konu,malar, 221 fltelberıtn 
tdareılnde aenfonlk konser, 23ı 

Haberlor. 23,IS: Şarkılar, 241 Dana 
pllkları. 

EINDHOVEN -( 16,88 m. kıH dalga ) 15.10: 
Pllk, 15.15: Haberler, 15,301 Phohl 
trloıu, 15.50: Edebi ne9rlyat, 11,10: 
Phohl trlosun\ln devamı, 16,40: 
Fransız pllkları, 17: Son. 

ViYANA --(49,4 m. kııa dalga) 18,56: RI· 
chırd V aıaerlo ••Rını dea Nlbe· 
lunıen 11 operıaı, operası, 24,40: 
V alı havaları. 

MOSKOVA -
Saat 12 den ltlbo. ren yabıncı 

dlllerle neırlyat. 

Gl Gl 

Suadlye Plaj tiyatrosunda 

HALK OPERETi 
Bu akşam 21.45 te 

ŞiRiN TEYZE 

Yarın akşam Büyükadada 

ŞiRiN TEYZE 

No ı 142 

Rastgele idi. Dilimin ucuna ne 
gelirse onu söylilyordum: 

- Peki kim öldürdü onu?. 
- Tanımıyorum. 
- Bir kişi miydi ?. 
- iki kişiydiler 1. 
- Neden öldürdüler ?. 
- Ablam kendisine tecavüz 

edenleri şiddetle reddetti de 
onun için ... 

Yürüye yürüye cesedin bu
lundufıu yere kadar gelmiştik. 
Şükriyenin ölüsünü yere ka

panmış görünce müthiş bir 
ürperme duydum. 

- Bu ne hal?. 
Diye söylendim. 
Cevat sözünü bu noktada 

kesti. Fulya bahçesinin içinde 
ve dışında geçirdiği an ve 
sahneleri yeniden gözlerinde 
dirilterek geçitlerini seyrettiği 
anlaşılıyordu. Dalmıştı, ba1<ış

ları bir noktaya düğümlenmiş 
kalmış gibi idi. Hakimin ikazı 
ancak onu tekrar söz söyle
miı e sevketti. Hakim soru
yordu: 

- Ceset nerede ve ne va
ziyetteydi ? .. 

Cevad, 
- Yol kenarında ve çalılık

lar arasındaydı .. 
Dedi, devam etti : 
- Ayşeden Şükriyeyi nıçın 

öldürdüklerini daha açık ve 
tam manasile bana söylemesini 
istedim. O hep ayni esas üze
rinde ısrar etti: Kendisini çalı
lıklar arasına götürmek, bera
ber yatmak isledilcr. Ablam 
ölürüm de buna razı olmam .. 
dedi. Bunun üzerine onu 
öldürdüler •. 

Hakirr, bunun üzerine sordu: 
- Ayşeyc hiç dokunma

mıılar mı?. 
- Ayşe o mücadele esna· 

sında kendisinin kaçıp kurtul
duğunu söy led~ 

- Tecavüzü yapanlar kaç 
kişi imişler?. 

- Ayşenin ıöylediQine göre 
iki kişi imitler. 

- Kimmiş bunlar? 
- Ayşe tanımıyor~ 
- Kılık, kıyafetleri.? 
- Düşkün kıyafette imişler. 

YAZAN: Etem izzet BEN]CI! 

- Müthiş! .• 

Oradaki bahçelerde çalışan· 
)ardan olması ihtimali pek kuv
vetli imiş .. 

- Cinayet olur olmaz Ayşe 
niçin bunu hemen duyurmamış! 

- Korkmuş .. 
- Neden korkmuş? .. 
Cevat hakimin gözleri içine 

baka baka: 
- Eğer müsaade b·lyurur

sanız ben size deminki gibi 
bütün gördüklerimi, Ayşe ile 
konuştuklarımı, hepsini ve her 
şeyi sırasile anlatayım. Sonra 
siz suallerinizi sorunuz. 

Dedi. Hakim, bu teklife 
itiraz etmedi. Cevat anlattı: 

- Ayşeye sordum : 
- Cinayet olur olmaz niçin 

polise koşmadın? Bu bahçede· 
kilerden yardım istemedin?. 

Ayşe: 
- Korktum. 
Cevabını verdi. 
- Niçin korkuyorsun? 
Dedim ve .. konuşmamız çok 

iyi hatırlıyorum, hemen tıpkı 
tıpkısına şöyle devam etti: 

O - Ben bir genç kızım. 

Ben - Ne çıkar bundan?. 
O - Herşcy çıkar. 
Ben - Ne gibi?. 
O - Cinayet polise haber1 

verilince, tabii, hemen gazete· ' 
lere geçecek. Herkes doyacak. • 
Meraklı meraklı ve sütun sü.I 
tun tafsilat verilecek. Şürkri~ 
yenin, benim fotoğrafilerimi?.i 
basılacak. Hadise yeri tuhafl 
tuhaf tefsir edilecek, l;irçok• 
adamlar dinlenecek. Tecavü-' 
zün şekli gazetelere kim bilir 
nasıl geçecek ve herkes bunu 
kim bilir nasıl müthiş bir dedi· 
kodu mevzuu yapacaic. Böyle 
bir vaziyette herkesin diline 
destan olacağım. 

(Devam edecek] 

Kltaı> kuponıı 
BiR CINA YET DAV ASI 

No ı 142 
Bu kuponlın ke,loı btt"11ctl• 

renlır romaa. ıa:ıeteJ, blttl il 
•akit ldırebaneınlza •aııdorl;> 
biç para verme:lo:ı klt:ıht3l a• 
lacaklardır. 
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~IY ASi HADiSELER ARASIND~ 
• • 
ıtalya, Habeşıstanı Cenevrede 

görmek bile istemiyor 
\ 

• 
Musoliniye göre, ita/ya lmparatorlugu 
tanınmalıdır, aksi taktirde /falya Milletler 
Cemiyetine murahhas göndermiyecektir 

Milletler Ccm'yeti umumi 1 

katibi Avenol yakında Ro
mayı ziyaret edecektir. Avenol 
Milletler Cemiyeti namına Mu
solini nezdinde bazı te9ebbüs· 
!erde bulunacaktır. 

ltalya, Milletler Cemiyetin· 
den henüz çekilmemiştir. Bu• 
nunla beraber son birkaç top. 
lantıda kendisini temsil ettir• 
memiştir. Bunun sebebi, Habeş 
meselesinin askeri noktal na
zarkıın halledilmiş olmasına 
rağmen, henüz siyaseten hal. 
!edilmemiş olmasıdır. 

Bu meseleden bahseden EDo 
transijan gazetesi şu satıdan 
yazıyor: 

"Habeşiştan, dünya harita• 
sından bilfiil silinmiştir. Fakat 
beynelmilel noktad11n, ve hu
kukan Habeşistan elAn mev• 
cuttur. HattA, Habeş heyeti 
murahhaaası Cenevrede elan 
isbatı vücut etmekte berde
vamdır. Fakat Musolin~ ltal
yan diplomatlarınııı, Habeş 

diplomatlarile yanyana bulun
mıısını istemiyor. 

Ve Negüsü temsil eden mil
rahhasların Cenevrede bulun
masının ltalya için bir hakaret 
teıkll edeceg-ini nazarı dikkate 
alarak Milletler Cemiyetine 
mürahhas göndermiyor. 

Milletler Cemiyeti Asamble
si birkaç güne kadar toplana. 
caktır. Fakat Habeş mürah
haslarını bu içtimadan hariç 
bırakmak için elan blrçare 
bulunamamıştır. 

Halbuki Asamblede ltalya· 
nın bulunması mutlaka isteni
yor. ltalyanın bu toplantıda 
bulunmaması müstacel bir çok 
meselelerin hallini tehir etli· 
recek ve sulbü tehlikeye dü
ıürecektlr. 

Mosulini ise eski noktai na
zarını asla değiştirmemiş gibi
dir. O emrivakiln tanınmasını 
mutlak ıureıte istemektedir. 
Mosulini, bu isteA'i tatmin edil
medikçe beynelmilel mesaiye 

Necaşintn 
artık kim 

Milletler Cemiyeilnden t!e dmidı kestikten •onra, 
bilir ne zamana katlar esmer güıünt!en okunmıgacak 

olan eski Hvinçli bir hali 

karşı yabancı kalacaA"tnı söy• 
!emektedir. 

Halbuki, ispanya işleri, beş
ler konferansının hazırbklan 
Cenevre'dekl mesaiye ltalya
nın da iştirakini icap ettir· 
mektedir. 

Bu sebeple Avenol'ün Muso
linl nezdinde deruhte etmiş 
olduğu vazife müstesna bir 
ehemmiyeti haizdir. Çünkü 
ltalyanların ne şerait dahilin· 
de Cenevreye avdet edecek. 
teri meselesi mevzubahistir. 

ltalyanın iştiraki olmaksızın, 
hiçbir muslihane teşebbilsün 

başarılmasına imkan yoktur .• 
Diğer taraftan ayni gazeteye 

Roma'dan şu haber veriliyor: 
ltalyanın takib ettiği hattı 

harekete iki prensip hAkim 
olmaktadır. Biri imparatorlu
ğun tanınması, diğeri de Al
manya ile teşriki mesai mese· 
lesidir. Bu ayın 21inde Millet
ler cemiyeti asamblesi topla· 
nacaktır. ltalya, Habeş mürah
has heyeti bu toplantıdan lıa-

rlç bırakılmadıA'ı takdirde Ce· 
nevreye mürahhas göndermi
yecektir. Acaba bu mesele ne 
suretle halledilecektir? Avenol, 
Musoliniden noktai nazarın
dan ferağat etmesini beyhude 
yere istiyecektir. 

Dün bir ltnlyan kolu Gore· 
ye gönderilmek üzere Adis • 
Ababaya hareket etmiştir. Bun· 
dan maksad, orada Negüs'ün 
bulunduğunu söylediği muvak· 
kat hükümetin mevcud olma
dığını ispat etmektir. Habeşis· 
tanda yağmur mevsimi bitiyor. 
•Temizleme., ameliyatına yeni
den başlanacaktır. 

ltalya, Milletler Cemiyeti ta• 
rafından fütuhatı kabul edil
medikçe Cenevrede vazifesine 
avdet etmiyecektir. Avenol de 
bunu biliyor. Acdba Avenol bu• 
na mukabil ltalyaya bazı tek
liflerde mi bulunacak? Mesela 
Milletler Cemi yetine tekrar 
girmesi için Almanya nezdin
de ısrarde bulunmasını mı isle· 
yecek? 



8 -AÇIK SÖZ-

1 BÜTÜN MEMLEKET ... 1 EdehigatAnketi:S 
-~--~-~== Milli bir edebiyat 

3:::1~iatlan yaratabilir miyiz? 
Yükseldi Agah Sırrı Levet söylüyor 

iz mir (Açık Söz) - Üzüm r Elim altı uzun ıenenin ver· - - -
f . ti · "k 1 · u· B 1 " içtimai hıidiseleri muhit "e ıorait giiz•tilmederı ıa erı yu ıc mış r. orsa· diıı-ö tabii bir alı•kanlıkla ka· d 1 d 7 8 6' • haşka yerlerdeki berırerlerile mukayeseye kalkmak 

a &atıf ır 1 ve numa· pının tokmağına gitti. Kısa .,. hüküm 'Uermeğe çalışmak dojru olamaz. Her millet 
ralı üzümlerde yirmi para, boylu: bir adamın çin raksı kendi tarihini kendi yapar. Milli edebiyolırı erı birinci 
9, 10, 11 numaralı üzümler· yapar gibi ayak parmakları· vasfı taklit olmayıp orijirıal olması, mensua olduğu 
de bir kuruş fazlasına mu· nın üstünde yükselmeden:aça• milletin ruhundan fışkırarak kendi kendisini yarat· 
amel 1 1 t mış olmasıdır, • 

e er o muş ur. mayacaj!'ı yüksek ve ağır ka· 1 
Borsa mehalilinden ve pı beni de beraber sürükliye· 1 

alakadar menabiden verilen rek arkasına dayandı. Her za· 
malumata göre, üzüm pi· man beş yüz genç hançerenin 

Anketi yapan: Nusret Safa COŞKUN 

Gemlik körfe~i oe kasabanın umumi ıörünüıa yasa!ı sağlamdır. Hatta son gürültüsü taşan koca bina, 
yağmurlar yüzünden üzüm içinde çıkan ihtilalden sonra 

Şimdi hatvelerimi kopuk bi
rer filim gibi biribirine ekle
meğe çalıştığım şu odada 
dokuz genç oturuyor. Bun
lar mektebin talebe teşkilatı 
kolbaşlarıdır. Camlıdolabın 

önünde elinde dosye ile otu· 
ran delikanlı benim. 

Bundan başka milliyetçilik 
garpte başka bizde başka ih· 
tiyaçtan doğmuştur. Garpteki 
nasyon3lizm yabancı istilalar
dan ve umumi felaketlerden 
kurtulma iştiyakından, iç siya
sette ise sosya:ist ve demok
ratik bir idarenin otoriteyi iyi 
kullanamamış olmasından do· 
ğan bir aksülamel şeklinde or· 
taya çıkmıştır. 

Şirin, fakat imara 
muhtaç_._Gemlik 

fiatlerinde mühim tereflüler idarei örfeyiye ilan edilmiş bir 
de beklenmektedir. şehir gibi derin bir sessizlik 

Tashih 
İstanbul 4 ncü İcra me• 

Mikrop yuvası ve mezbele halinde olan han· 
lar kaldırılmalı, yabancılar için barınacak 

temiz yerler yaptırılmalıdır. 

murlıığundan: Gazetenizin 

27·8·936 tarihli nushasında 
7 inci slh'fenin dördüncü 
sütunanda münderiç Beyoğ• 
luoda Bedreddin mahalle· 
sinde yaşmak sıyıran cad· 
desinde kain Kır zBde apar· 
tımanın satış ilanında daİ· 

remizin dosya numarası seh 
ven 934.3459 olarak yazıl

dığı görülmüştür. Dosya nu
maramızın 934-3959 oldu

ğunun ayni sahifenin ayni 
sutunuoda tashih edilmesı 

istenir. (3959) 

Gemlik (Açık Söz) - Bur· 
sanın büyük kazalarından biri 
olan Gemliıte birkaç seferim 
var. Buraya hem karadan ve · ı 
hem de denizden gelmek 
mümkündür. Yalovadan Bur. 
saya her gün giden otobüsler 
buraya mutlaka öğle vakli 
uğradıklarından yolcuların ye
mek yiyebilmeleri için yarım 

&l\at kadar durmaktadır:ar. 
Denizden de haftada üç gün 
vapur'.ar u2'ramaktadırlar. Ka. 
sabanın giriş yeri ve iskele 
tarafları çok şirindir. 

Kasabayı ikiye ayıran dere
nin hiçbir zevki yoktur. Dere• 
ye cereyan vererek yatağında 
!:ataklık husulüne meydan ver. 
memelidir. Bundan başka her 
iki tarafına ağaçlar çiçekler 
dikerek manzara güzelleştiril· 

meli ve köprübaşındaki dük· 
kanları daha geriye çekerek 
uzaklardan çarşı içinin de gö. 
rülmesine imkan kırakılmalı
dır. Kasabanın sahili birbirine 
yaslanmış eski bir çok bina• 
larfa doludur. Bunların içinde 
insanın zevkini okşıyan pekaz 
bina vardır. Mahallelerdeki 
evlerde ahşap ve zevksizdir
ler. Gerçi Gemlik uzaktan gö. 
rünüşü pek latiftir. Frkat, içi· 
ne girince insan sukutu haya. 
le uıtrar. . 

Gemliğin deniz kenarında 

bunlara kucaklarını açmış ve 
her türlü fedakarlıkta bulun· 
muştur. Gençler de Halk parti· 
sine çözülmez bağlarla bağlı· 

dırlar. 

---------
Sultanahmet 3 ncü ıulh 

hukuk mahkemesinden : 

Gençlerin toplu bir halde 
bulunmak ve çalışmak için bir 
binaları yoktur. Şimdi bulun· 
dukları bina pek haraptır. 

iskele civarında yapılmakla 
olan yeni parti binasında 
Halkevi için daireler ayrıla

cağından o zaman da buraya 
yerleşecekler ,.e içlerindeki 
ateşlerinin her sahadaki alev
lerini görebileceklerdir. 

Oteller ve hanlar Müddei: Hazine tarafından 
bir müddeaaleylı s:rkecide Ebus

su'ut cJddesiode Madam 
Rejina apartımanında mu· 
kim Ahmet Uuhtar aley• 
hine açılan 40 lira 48 ku· 
ruŞun tahsili hakkındaki 
açılan muhakemenin duruş
masında: Müddeaaleyhiu ika· 
metgahının meçhul olma• 
sına bina'en davetiye ve gı· 
yap kararı ilanen tebliğ 
edildi~i halde itiraz edilme. 
diği ve son celsei mııha • 

Burada otel denilecek 
bina yoktur. Gerçi dört tane 
yatacak yer varsa da bunların 
hepsi de handır. Altında kah
vesi ve üstünde de bir kaç 
odası olan bu hanların bir de 
ahır kısmı vardır ki bunlar 
yürekler acısıdır! Bu ahırların 

içi bir mezbele halindedir. 
Hanların zemini yıllardanberi 

hayvanat ilrazatile hali işbaa 

gelmiş ve içine atılan her çe
şit müzahrafat ile de tehlikeli 
bir mikrop deposu halini al· 
mıştır. 

Odalarında abdestane ko-
kularından nefes almak müm· 
kün olmıyan bu handa bir de 
sabaha kadar yatmak bu as
rın yaşama larz'arile bilmem ki 
ne derecelere kadar uygundur? 
Cam ve çerçeveleri kırık ve 
döşemeleri de delik, deşik olan 
bu hanlar ne zamana kadar 
bu feci hallerinde devam edip 
gideceklerdir. 

Bir kız kaçırtldt 

keme giinü olan 13. 7.935 
tarihinde mahkemeye gel· 
mediği ve vekil tayin edip 
göndermediğinden müdde· 
bih 40 lira 48 kuruşun 

% 10 ücreti vek!let ve % 5 
faizile birlikte bilcümle 
masarifin tahsiline gıyaben 

karar verilmiş olduğundan 

tarihi ilandan itibaren bir 
hafta zarfında temyizi da va 
edilme:iiği taktirde hükmün 
kesbi katiyet edeceği ilanen 
tebliğ olunur. (935·355) 

1 içinde uyuyor. 
Ayaklarım altı sene çiıtnedik· 

leri taban tıhatları ile derhal 
eski dostluklarını aldılar ve beni 
havludan merdivenlere. mer
divenlerden birinci kata, bi· 
rinci kattan Agah Sırrı Leven· 
din husus! dairesine doğru sÜ· 

rüklediler. 
istiklal Lisesi müdürü, lstan• 

bul Erkek lisesi edebiyat mu. 
allimi ve Eminönü Halkevi 
başkanı, lstanbul Spor Klübü re
isi bir kart dö vizite sığmıyacak 
kadar çok ve ağır işleri üs· 
tünde toplayıp bunları, çok 
zeki adamlara parmak ısırtan 

bir enerji ve muvaffakıyetle 
başaran Agah Sırrı Levent gel· 
diğimi haber alınca hem ziya· 
ret h!m ticaret maksatlarını 

biribirine telif edip gelmiş bir 
misafire, yetiştirdiği bir tale
besine hemen şımarıvermek 
için bir vesile olabilecek her 
zamanki kibarlığı ve nezake· 
tile beni karşıladı. Beraber 
mektebin mildürlük odasına 
indik, 

Agllh Sırrı Levent masasının 
başına varınca; anketin sual· 
!erine başlamamak için hiçbir 
sebep kalmadı amma koltuğun· 
da suallerime intizaren bana 
dönen değerli direktöre sualü
min ilk kelimesini henüz söyli· 
yordum ki kapı vuruldu. Ve ço
cukunu mektebe yazdırmağa 
gelen bir talebe velisi içeri gir. 
di. Bunu bir ikinci, bir üçüncü 
daha takip etti. 

Agah Sırrı Levent talebe 
velisi ile konuşurken ben şu 

odada, oturduğum şu koltuk 
üzerinde bana pek yakın fakat 
sonra kademe kademe azak· 
!aşan bu dekor içinde çocuk· 
luk ve gençlik hatıralarımda 

en canlı yeri alan ve ara sıra 
kafamın içinde bir sergisini 
yaptığım hatıralar vitrininde 
en aydınlık yeri işgal eden 
gençlik _hatıralarımın, etrafımı 

saran o mutlu günlerin sıcak 

heyecanı içinde düşünüyor. 

güzel bir belediye binası var· 
dır. içindeki mobilyeside zen
gindir, Hele meclis salonu çok 
•Üslüdür; bu süs ve bu ihti· 
şam değme belediyelerde yok· 
tur. Belediyenin muhasib ve 
başkatibi çok çalışkan bir zat· 1 
tır. Zabitai belediye memurla· 
rıda vazifelerinin aşıkı ve cid· 
den anlayışlı kimıelerdir. Be· 
ledi ye reisi ise gece gündüz 
belediyenin işleri için her ta· 
rafa koşmaktadır. Buna rağmen 
her sınıf halk, belediyeden 
şikiyctçidirler. 

Balıkesir (Açık Söz) - Ça
ğış nahiyesinin Okul köyün
den Yusufun 13-14 yaşlarında 
bulunan kızı Cemile, belli ol
mıyan birisi tarafından kaçı· 

rılmıştır. Jandarmalar kızı ve 
suçluyu aramaktadırlar. 

Cemaziyelahır Ruzu Hızır bir an geri dönmenin imka. 

kasabada çok ihtikar oldu
tundan, sokakların pisliğin· 

den şikayet etmektedirler. Ka
sabada bir gençler birliki var
dır. Gençler çok kıymetli me· 
aai sarlederek yükselmeğe ça· 
lışıyorlarsa da bir takım en· 
geller karşısında bir türlü ile· 
ri gidemiyorlar. Halk partisi 

Vefa idman yur
du azasını davet 

Vefa idman yurdu sekr~ 
terli~lnderı: 

20 Eylül 936 Pazar günü 
saat 10 da yurdun 936 yılına 
mahsus kongresi vardır. Yur. 
da gelmelerini dilerim. 

Zabıta romanı: 28 

Altı El Ateş 
Deniz ve etrafı seyreder
ken, Kinsman yanına geldi. 

- Manzara pek muhteşem 
dekil mi? dedi. 

Mis Vinteston başkalarının 
hayalini bozmak istiyenlerden 
değildi: 

- Evet, pek muhteşemi 
Bir taraftan da Kinsman'ın 

profilini tetkik ediyordu. 
Gencin gözlerinden güzel 
peiıajlara nekadar meftun 
olduğunu anlamamak kabil 
dekildi. Fakat Kinsmar.'ı ne. 
kadar az tanıdığını da o dakika 
daha iyi anladı. 

- Kinsman, sizi görmediki· 
miz yedi senedenberi nelerle 
meşgul oluyordunuz? 

Delikanb, adanın daldıkı 
manzarasından gözünü güç· 
lükle ayırabildi. 

- Hayatım eskisi gibi geçti 

Yazan: Rufu• K lng 
Mis Vinleston, 
medim. 

hiç dejtiştir-

Mis Vinteston yanındaki 
gençle Filip arasında büyük 
farklar olduğunu da o dakika 
daha iyi anlamıştı. Filip kapa
lı karakterine rağmen ara sıra 
derdini anlatırdı. Sualler 
sorar, nasihat isterdi. 

Onun bu halinde nekadar 
sevimlilik vardı. Halbuki Kins· 
man bambaşkaydı. Şimdiye 
kadar içini hiç kimseye açma
mıştı. Bunu da inzivaya olan 
düşkünlüğüne, şimdiye kadar 
geçirdiki hayatın tesirine ham· 
!ediyordu. 

Fakat bu huyda bir adam 
mis Vinteston'un hoşuna git· 
miyordu. Erika ile evlenecek 
gencin onu mesut etmek için 
daima şen, daima şatır olması 
lazımdı. içi ne ise dışı da o ... 
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Bir ailenin saadeti için bunu 
esas telakki ediyordu. 

O sırada Valkur yanlarına 
geldi. O akşam ilk defa giy. 
diği beyaz smokine alışama· 
dıj!'ı, acemice duruşlarından 
öyle belli oluyordu ki ... Fakat 
elinde telgraflar vardı. Güle
rek sordu: 

- Mis Vinteston, meşgul 
musunuz? 

- Değilim ve olmak istemi· 
yorum. 

- O halde miisaade eder· 
seniz, şuraya oturalım, yeni 
gelen telgraflarımızı okuyalım. 
Mösyö Kinsman bizi mazur gö
rürler elbette ... 

- Nasıl emrederseniz efen· 
dim. Zannederim Erikada şim· 
di hazırlanmıştır. Gidip onu da 
alayım. 
Açık organdiden akşam tu• 

valeti ile o akşam daha güzel 
görünen Mis Ninteston en 
sağdaki koltuğu seçti ve otur. 
du. Valkur da koltuklardan 
birini Misin yanına çekti ve 
telgrafları masanın üzerine 
yaydı. Masada üç telgraf var
dı. Valkur dedi ki: 

bir seyyah gibi tahassürle ba. 
kıyordum. 

Şu beyaz kapıdan, kısa pan· 
talonlu, dağınık saçlı, gözle
rinden ve her halinden müd
hiş bir afacanlık sezilen bir 
çocuk muallim muavininin 
önünde sayısını hiçbirinin 
bilmediği yaramazlıklardan bi. 
rinin cezasını görmek için 
müdürün karşısına getirilir. 
Bu çocuk benim .. 

- Bütün bu telgraflar, siz 
Venezüella vapuruna bin· 
dijtiniz zaman, bıraktığınız 
tahlisiye sandalına ait telgraf. 
!ardır. Polis nihayet bu sandalı 
bu'du ve şimdi merkez büro· 
sunda muhafaza altındadır. 
Mütehassıslarımız tabir sandalı 
iyice tetkik etliler. 

- Bir şey bulabildiler mi? 
Su fıçısında kalan bir mik· 

tar suyu tahlil ettirdiler. Tah
lil neticesinde fuçunun içine 
hepinizi derin bir uykuya 
göndermeğe k4fi mıktarda klo· 
ral atıldığı anlaşıldı. 

- Biz kendi kendimize U• 

yandık Valkur. Hattll uyan
dığımız zamlln vücutlarımızı 
daha ziyade dinlenmiş hisse· 
diyorduk. Hiç birimizde ze
hirlenme alameti görmedik. 

- Zaten kloral pek o 
kadar zehirlenme alAimi gös. 
termez. Hatla verdiği uyku 
tabi!' sanılır. Fakat eğer 
miktarı fazla olsaydı, hepinizde 
daldığınız uykudan artık bir 
daha uyanmazdınız. Siz suyu 
içerken lezetinden şüphelen· 
mediniz mi? 

(Bitmedi) 

Ve ben kısa pantalonlu kü
çük bir ortamektep talebesi 
olarak girdiğim bu çatıdan 
emek sarfedilmiş, üzerinde 
durulmuş bir delikanlı olarak 
çıktım. 

Kafam bugün iki yıllık bir 
ayrılıktan sonra az kahrımı, 
derdimi çekmlyen bu aydınlık 
dekor içinde, bu dekorun ku· 
rucusu kıtrşısında. bu geride 
bırakılmış düşüncelerle meşbu 
iken bir ses : 

- E.. sor bakalım, diyor, 
şimdi devam edebiliri:t. 

Kendime geliyorum. Dizim• 
den yere kaymış kağıdı, ucu
nun mürekkebi çekilmiş kalemi 
düzeltiyor ve soruyorum: 

- Sizce milli edebiyat ne• 
dir ? .. 

Agllh Sırrı Levent cevap 
veriyor: 

- Milli edebiyat hakkında 
söyliyeceklerim anketinizdeki 
suallerinizin cevabını teşkil e• 
decektir. 

Sonra odada bulunau mual
limlerden birine dönerek : 

- Nusret Safa bizden intİ· 
kam alıyor, diyor. iki sene ev
veline kadar biz onu imtihan 
ederdik, şimdi o bizi imtihan 
ediyor. Bu ana kadar aklımda 
zerre kadar böyle birşey yok· 
tu. Sonra hatırladım ki üç sene 
tahriri ve şifaht imtihanlarda 
üstadın karşısında az ter dök· 
memiş, çok sevdiği Füzulinin 
şiirlerini tahlil edeceğim, vez· 
nini bulacağım diye az didin· 
nıemiştim. 

Suallerimi sorduktan sonra 
onun ağır a!!'ır verdiği cevap
ları not ederken kısa bir za
manda çektiği acının intikamı
nı almış bir insan ferahlığını 
bundan sonra karşısına düşe· 

cek genç talebeleri he•abına 
duymuş olduğumu söylersem 
bilmiyorum Agah Sırrı Levend 
bana kızar mı? .. 

Agah Sırrı Levend de va m 
ediyor: 

- Bir eser ister yeni, i•ler 
eski olsun, ister yabancı, ister 
yerli mevzuları ihtiva etsin; 
mensup olduğu milletin ruhu. 
nu, zevkini ifade ettiği için o 
eser o millete aiddi r. Yani 
millidir. 

Böyle olduğuna göre bazı· 
!arına göre bir kısım eserlerin 
milli bir kısım eserlerin gayri
milli olabileceıtini göstuen 
millr edebiyat tabiri mana
sızdır. 

Umum! olarak doğru sayı. 
labilen bu fikir bizim edebiyat 
tarihimizin akışı göz önüne 
getirilecek olursa hayli izaha 
muhtaçtır. 

Bir defa mili! edebiyat tabi
rinin manasız olduğunu iddia 
edenler Garp edebiyatını şahit 
getirerek orada litterature 
nationale diye bir tabir olma. 
dığını ancak litterature nalio
naliste olduğunu ileri sürmek
tedirler. Fakat her bahiste 
garpteki tabirlerin medlüllerile 
içtimai hlldiscleri izaha çalış· 
mak bilmem mümkün olabi· 
lir mi? .. 

Bir defa garpte nationaliste 
kelimesine verilen mana ile 
bizim milliyetçi tabirinde kul· 
!andığımız mana tamamı ta· 
mamına başkadır. 

Garpte nasyonalist deyince 
mazinin mefahirine dayanan 
ve fütuhat peşinde koşan mü· 
teassıb ve mütecaviz bir mil· 
liyetçi anlaşılır. Bugünkü şe. 
kilde bu nasyonalizm, libera· 
lizme ve demokrasiye pek uy· 
gun gelmez. Diktatörlüke ,.e 
emperyalizme dayanmak ister. 
Halbuki bizde milliyetçilik 
vatan ve millet sevgisi, onu 
koruma ve yükseltme isteği 
şeklinde tecelli etmiştir; ve et· 
mektedir; 

Kaliyen mütecaviz ve mii
teassıp değildir. Emperyaliz
me de~il demokrasiye dayanır. 

Bizde ise Osmanlı impera
torluğunu teşkil eden unsurların 
asıl Türk unsurunun zararına 
inkişaf etmesinden, gayrita. 
bil menfaatler peşinde koşma
sından; bütün unsurlar kendi 
varlıklarını, benliklerini müda
faa ettikleri halde, Türk un
surunun •lslamiyette milliyet 
yoktur . ., 
tarzında ortaya atılan dü!
turlarla ezilmiş ve kaybolmak 
tehlikesine maruz kalmış ol
masından doğan bir aksüll· 
meldir. 

Bizde milliyet cereyanı, o 
zamana kadar islam camiası 
içinde kendini eriten ve Türk 
oldukunu unutan, hatta istihfaf 
eden milletin, hayati zaruret· 
ler ve tehlikeler karşısında 
silkinmiş ve uyanmış olmasın· 
dan doğmuştur. 

Milliyet fikirlerinin uyanışı 
da her millette başka ba ~ka 
olmuştur. 

Almanlar ve ltalyanlar ancak 
Napolyon istilAsından sonra 
uyandılar. Fransızlar ise tam 
zıddına olarak Napolyonun git· 
tıkçe artan fütuhatı içinde grur 
ve azamet duygularile insani· 
yetçilikten milliyetçiliğe dön
düler. O zamana kadar insa· 
niyet yolunda bayrak açan ve 
bütün dünyayı saadet verici 
bir kardeşliğe çağıran Fran
sızlar. bu cihangirin peşine ta
kılarak kendilP.rini her millet
ten üstün saydılar \'e onlar
dan ayrıldılar. Milliyetçilik o 
zamandan bu zamana kadar 
birçok deltişiklikler geçirdik· 
ten sonra şimdi Avrupada yi· 
ne bu haldedir. 

Görülüyor ki milliyetçilik ta· 
birinin bizdeki mana ve şümu
lü başka, Avrupada başkadır. 

Milli edebiyat meselesi de 
böyle.. Mesela, Almanlara 
ilkönce Cermen ırkının seciye 
ve kudretlerini gostererek 
onlara mazilerini V• benlikle
rini hatırlatan ve mil!! edebi
yatın kaynaklarını gösteren 
Klopstok ve Lessing vatanse
verliği istihfaf eden şaırlerdir. 

Fransaya gelelim Fbraza, 
Yunan ,.e !atin edebiyatların· 
dan ilham alan 17 nci asrın 
klasik edebiyatı, on sekizinci 
asrın insaniyetçi edebiyatınd•n 
ve inkılap edebiyatından daha 
millidir. Bundan ne çıkar ? 
Bundan şu netice çıkar ki, 
içtimai hadiseleri muhit ve şe· 
rait gözetilmeden başka yer
lerdeki benzerlerile mukaye· 
seye kalkmak ve hükum ver. 
meğe çalışmak doğru olamaz. 
Her millet kendi tarihini kendi 
yapar. Garp edebiyatında 

milli edebiyat diye bir tabir 
olmayabilir, fakat bizim için 
mili! edebiyat tabirinin de mil. 
liyetperver edebiyatın da ma
nası vardır . Edebiyat tarihi 
Türkçülük ve milll edebiyat 
cereyanı diye bir hadise kay
dediyor. Bu bir vakıadır. Öyle 
bir vakıa ki ondan evvelki ede
biyatla ondan sonra başlaya· 
cak olan edebiyatı biribirinden 
esaslı farklarla ayırmaktadır. 

Meşrutiyet inkılabile bera· 
ber, o zamana kadar bize sadık 
ve bizi tamamlayıcı görünen 
unsurların bize yabancı hattA 
bazılarının düşman olduğu 
anlaşılınca bu cereyan başladı. 
Ve ancak ondan sonradır ki 
biz kendimizi kendi benliği
mizi şuurlu olarak tanıyabildik. 

işte bu tarihi cereyan göz 
önüne getirilirse milli edebiya
tın bizde ancak milliyet fikir. 
!erinin inkişafa başlamasından 

sonra aranması lazım geleceği 
pek kolay anlaşılır. 

Vakıa meşrutiyet inkılabile 

beraber milli bir edebiyat he· 
men orta}a çıkmış olmadı. 

Kuvveti enmesi, inkişaf etmesi 
ve bir devir açabilmesi için 
istiklal harbini ve bunu takip 
eden cümhuriyet inkılAbını 
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beklemesi l&zım geldi. Bu da 
pek tabi! idi. Herhalde ede· 
biyat tarihi milliyet cereyanı 
içinde inkişaf eden yeni ede· 
biyatı ayrı bir devir olarak 
tetkik edecektir ki işte bizim 
için milli edebiyat asıl bu 
edebiyattır. 

Şimdi bu izahattan ıonra 
çok tabir olarak şöyle bir su· 
al varit olabilir. Bundan ev
velki edebiyat millt değil miy
di? .. 

Şımdi bunu izah edeyim. 
Bir defa mılliyet duygusunun 

olmadıjtı yerde milli edebiyat 
olamaz. Milliyetini istihkar 
eden bir cemiyetin şairi iste· 
diği kadar eserlerinde mensup 
olduğu cemiyeti ak.ettir
sin. Ona milli şair dene· 
mez. Eski edebiyatımızın Türk
lükle sahih bir alakası yoktur. 

Bu edebiyat ya müslüman· 
lığı ya osmanlılığı terennüm 
etmiş, milliyetini bu camialar 
içinde eritip kaybetmiş ve 
bunu yapmağı en büyük kıy

met, hattll içtimai zaruret ve 
menfaat saymıştır. Bütün bu 
edebiyatların bir tek satırında 
bile Türk ruhunu, Türk vıc. 

danını görmek mümkün de
ğildir. E,ki edebiyatımızda 

Türk milliyetine aid hususiyet· 
lere rastgelemeyiz. Şairler, 

tasvirler, imajlar, her şey 

Türk milletinin ruhuna ya• 
hancıdır. O edebiyatta mevcut 
olan her şeyi ümmet camiasının 
umumi ve müşterek malıdır. 
Düşünün 1 dili yabancı dille· 

rin tesiri altında orijinalliğini 

kaybetmiş, veznını, şeklini, 
hatta fikirlerini, teliikki!Prini, 
imajlarını yabancı edebiyatlar
dan almış olan edebiyata milli 
edebiyat na~ıl denir ? .. 

Milli edebiyatın en birinci 
vasfı taklit olmayıp orijinal 
olması, mensup olduğu milletin 
ruhundan fışkırarak kendi ker· 
dini yaratmış olmasıdır. 

Hayatla, halkle alaka~ını 

kesmiş, yapma, taklidi ve mü· 
cerrct bir edebiyatın mili! 
vasfını taşımasına imkan yok· 
tur. 

Bizde son günlere gelin• 
ciye kadar bu manada milli 
edebiyat olmadığı gibi milli
yetperver edebiyat ta yoktur. 
Çünkü e.asen mili! edebiyat 
olmayınca milliyetpcn·er ede· 
biyatta olamaz. Ancak hamasi 
edebiyat olur. 

Bütün bu sözlerimle eski 
edebiyata yani milli edebiyat 
cereyanı içinde inkişaf eden bu 
yeni edebiyattan evvelki ede· 
bi} ala kıymet vermiyorum ma· 
nasını çıkarmomalıdır. Bilakis 
bir edebiyat tarihçisi sıfatile 

eski edebiyatın tarih içindeki 
varlıklarını ve değerlerini çok 
iyi tanıyorum. 

Ancak bunlara milli edebi· 
yat diyemem. 

Kim ne derse desin, eserleri· 
nin estetik kıymeti ne olur.a 
olsun türklügün istihfaf edil· 
mekte olduğu bir devrede : 

Ben bir türküm, dinim 
cinsim uludur. 

Sinem özüm ateı ile doludur. 
Diyen şairi edebiyat tar;hi 

bu cereyanın başında büyük bir 
saygı ile anacaktır. 

Yüzünden ve halinden bu 
son cümle ile ankete verdiği 
cevabı tamamladığını ihsasae· 
den Agah Sırrı Le"ende so
ruyorum. 

- iyi amma hocam, biı 
nasıl milli bir eclebiyat yara• 
tabileceğiz, onu söylemediniz. 

- Yukardaki izahattan bu
nu sen artık kendiliğinden çı· 

kara bilirsin. 
Ve sonra beni böyle bir 

(çıkarma) ameliyesinden kur· 
tarnıak için ilave ediyor: 

- Şüphe yok ki milli ede· 
biyat kendiliğinden olmakta· 
dır. Yazılmakta olan eserlerde 
Türk karakterinin tahlili, Türk 
tipinin çizilmesi tecrübeleri 
yapılıyor. 

Millıyet· fikirleri bütün küt· 
leye yayıldıkça, içtima! telAk• 
kilerde birlik teessüs ettikçe 
kuvvetli ve mlllt, öz bir ede• 
biyat kendilikinden meydana. 
çıkmış olacaktır. 

Sözlerini bitirdiği zamaP 
Agıih Sırrı Levendin geni' 
alnında toplanan birkaç damla 
teri, anketin suallerine cevap 
vermekten değil de, güniiP 
sıcağından olmasına ragmeıı 

son mezuniyet imtihanında. 
karşısında dökmüş olduğurıt 
bir kilo terin kefareti saydırll• 

Nu•ret Sata co,k&UI 
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sı. 33. 

950. 951 • 
242. 243. 

Çeki er 

Londra 
Nevyork 
Parı. 
MllAno 
Brükael 
Allna 
Cenevre 
.c;..,fya 
Am.stcrd, 
Prag 
Viyana 
Madrlt 
Berlin 
Va11ova 
Budapeşt• 

Bük re( 
Bel&ral 
Yokohama 

Kapanıo 

637. 
6,7925 
17.06 
lO. ı04 
4,70 

83.8575 
2,4392 

63,8388 
1,1709 
19,21 
4,196 

7,18 
l,9741 
4.2165 
4.2:>6 

107.1862 1 
34.7567 

2.685 
Moskova 24.875 
Sıokholm 3.0472 

istik razlar -. 
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J9 Bankaıu Mil. 
N. . " " ,, Hamilino 

Anadolu 010 60 
Merkeı Band.aıı 

Tahvil8t 

Ana<!.olu Petln - .-· 
,, Vadeli 45,0S 
,, Peşin il - .
• Vadeli il -,-
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s!~ı~~~!au~o~~~~!:rı~~~Lı 1 
1stanl:ıul Komutanlığı bir

likleri Hayvanatı için 600 
ton yulaf s~tın alınacaktır. 

İhalesi l 8· Eylfıl-936 Cuma 
günü saat 15 de kapalı zarf· 
la yapılac.ıktır. Muhammen 
tutan 31500 liradır. Şartna• 

mesi komisyonumuzda gö· 
rüldüğü gibi 250 kuruş 
mukabilinde verilebilir. İs· 
teklilerin 2363 liralık ilk 

teminat makbuz veya mek· 

tuplarile 2490 sayılı kanu· 
nun 2,3 üncü maddelerin• 
deki vesaikle berahet teklif 
mektuplarını ihaleden en az 
bir saat evveline kadar Fın
dıklıda Komutanlık Satın· 1 

vermeleri. alma komisyonuna 
•844,, 1 

latanbul Aıliye Betlnci Hu· 
kuk mahkemeolnden: 

lıtanbul Belediyeoi ile Ta· 
ııaı ve Fotl aleyhine açılan 
alacak dava11nın yapılan mu. 
hakemeıinde Haliç Fenerinde 
mukim Panayod veledi Foti 
muhakemede bulunmadığın

dan hakkında llAnen tebllğat 
Japılmuına mahkemece ka. 
rar nrilmit ve muhokeme 
28.9.936 pazarteol günü aaal 
14 de bırokılmı' olduğundan 
0 gün ve n ıoatta mohke· 
illede bulunmaaı ve akıl taİ<• 
tirde hakkında gıyaben mua• 
illete yapılacatı teblit yerine 
ıreçaıek üzre ilin olunur, 

(25528) 

1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Har· 
biye O kulu İng lizce ve Fransızca, Almanca öğretmen· 
liklerine yüksek okullarda öğretmenlik yapmak saliihi· 
yetini ve ves1ikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Fransızca ö;ı-retmeni alınacaktır. 

2 - Bu ö~retmenliklerin ücreti ders saati başına 4 
ila 5 liradır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bon· 
servis ve nufus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı 
ve bulundukları mem·:riyetleri gfü.terir hat tercümesi ve 
bir istida ile Ankarada t.I. 1\I. Vekaletine, İstanbulda 
Pangaltıda Harbiye Ok lıı K. müracaatları ve sarih ad• 
res yazmaları lazımdır. M iracaatlar en geç 20 • Eylül 936 
ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

l • I lstan bul Belediyesi ilanları l • 1 
Belediye vergi ve resimleri kanununun 28 inci mad· 

desinin ilk fıkrası mucibince Benzol ile Eter döpetrolden 
Gazolin Benzine kiyasen kiloca bir kuruş ve kııvvei nııı· 
harrike olarak kullanılan katran yağından da Mazot ve 
Bakııraya kiyasen kiloda 20 paıa istihlak resmi alınacağı 

ilan olunur. (Il.) (1185) 

İstanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden: 

lllüdfırliığü;niız için 70 kalem evrakı matbua açık ek· 
siltme ile bastırılacaktır. Kıymeti ıııulıammenesi 2400 lira· 
dır. Teminatı muvakkatc 180 liradır. İhale 14·9-936 

Pazartesi saat 14 ded:r. Taliplerin teminatı muvakkate 
makbuz veya banka ınektuplarile birlikte Galatada Deniz 
Ticareti nıüdürlü~ü binasındaki komisyona ve şartnameyi 

almak istiyenlerin de Müdüriyet İdare şubesine ınüraca
atlnrı. (769) 

lıtanbul Beşioci icra Me· 
murlujtundan: 

Yeminli üç ehli vukuf tara• 
fından tamamına (26084) lira 
kıymet toktir edileo Maçk•· 
da Maçka polH karş111nda 
(475) No.lu e•ki 6 yrni 12 
No.iu Zeki paşa apartımanı 
namile maruf apartımanının 

n11fı olup mü,temila\u zemin 
kat: apartıman kat sahanlık· , 
lar ve koridorlar kareıimeo 
merdivenler, mozayık ve de• 
mir parmaklık korkuluklıdır. 
Birinci kat merdivenleri mer .. 
mer, diğerleri mozyiktir. 

Dair.: ı: Bir koridor Uze• 
rinde cephe ve arka kısmın• 

da iç içe üçer oda olmak Ü• 
zere sekiz oda karismen dö
şeli bir mutbak, bir banyo 
mahalli fayans güve! levıba• 
ıu vardır. Dr. Bekir Ramiz 
ayda 45 lira ile ldracidir. 

Bodrum: Çi meotn bir kori• 
dor üzerinde 6 kümürlük, bir 
hela, mutbak, üç oda sabit 
kazanlı tekoeli çamatırhane, 
odalarda kapıcı oturuyor. 

Birinci kal: Daire: 2: Bi• 
tinci dairenin eşidir. Yalınız 
öo, yan ve arka kısmıoda ka• 
risemen bir balkon demir 
pumoklık korkululdudur. Ko· 
ridora ayrıca ıerviı kapuıu 
vardır. Zeliha ayda 70 lira 
kira ile müateci rdir. 1 
Eylül 936 de kontirato hitam 
bulacaktır. 

ikinci kat: 3: Daire: 1 ki 

No lu dairenin aynıdır. Bu 
katta borçlu vekili Ali Rıza 
oturmaktadır. Konturat gÖ• 
r6lmemi4tir. 

Üçüncü kat: 4 No lu daire: 
2 No lu doirenin aynıdır. Sa· 
mi DoDI 6Q lira kira ile mü .. 
tecirdir. Kontura! görOlmo
miftlr, 

Dördilncil kat: 5 No lu daire: 
2 Nolunun aynıdır. ~alih ki· 
racıdır. Kira kooturatı görül. 
memittir• 

Be,inci kat: 6 No lu daire: 
2 incinin aynıdır, içinde hi .. 
aedar Pokize oturmaktadır. 
Heyeti umuaıiyede gaz, ıu, e• 
lektrik, vardır. Ahıap k111m• 

lar yağlı boyodır. Beyaz ta. 
vanlar kıımen karton pi yerdir, 

Bahçe iki ıet üzerine kıa· 
men çimento torhlı olup oo 
adet rı:ıeyva ve çam atacı 
Yardır. Binada birinci kattan 
itibaren tahnit vardır, Açık 
artırmaya vazedilmiş oltluğ•Jn• 
dan 12-10-936 tarihine müıa· 
dif Pozarteıi gün6 .. at 14 
den 16 ya kadar dairede bi· 
rioci arttırması icra edilecek· 
tir. Artırma bedeli muham• 
menenin 0/0 75 ni buldutu 
takdirde müıteriıi üzerinde 
bırakılacaktır. Akıi taktirde 
en ıon arttıraoın teahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 
ıs gün müddetle t•mdit edi. 
!erek 27·10-936 tarihine mil· 
11dif SALI ııünü Hat ı4 
den 16 ya kadar keza dai· 
remizde yapılacak ikinci 
açık arttırma11nda arttır. 
ma bedeli kıymeti müham. 
minenin O/o 75 ini bulmadıtı 
taktirde satı, 2280 No.lu ko· 
nuo ahkimına tevllkao geri 
bırakılır. Satıt pefindir. Art• 
tırmaya ittirak etmek ille• 
yeolerin kıymeti muhammine• 
nin % 7,5 nlıpetinde pey ak. 
çesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bu· 
lunmoları lizımdır. Hakları 
tapu ıicilll ile ıabi t olmıyan 
ipotekli alacaklarda diter •· 
llkodaranın va irtifak hakkı 
1ahiplerinin bu haklarını ve 
buıuılle faiz ye muarife dair 
olan iddialarını orak! müı. 
bitelerile birlikte ilin tari· 
hinden itibaren nihayet 20 
gün zarfında birlikte daire• 
mize bildirilmeoi IA11mdır. 
Akıi takdirde hakları tapn 
ıicilli ile ıabit olmayanlar aa· 
tı, bedelinin paylatmHından 
hariç kalırlar, Müterakim ver• 
gl tenviriye tanziflyeden mü
tevellit belediye ruıumu ve 
vakıf icareıi bedeli müzaye• 
deden tenzil olunur. Daha faz• 
la malümat almak iateyenler 
21·9-936 tarihinden itibaren 
herkHin görebilmeoi ıçın 

dairede açık bulundurulacak 
arttırma oartnameoi ile 934/ 
1282 No.lu doıyaya müracaat· 
la mezkilr dosyada mevcut 
veıalki görebilecekleri 114n 
olunur. (25532) 

Tabletleri --Her eczanede arayınız. 

İstanbul Defterdarhğından : 

Pangaltı: Dolapdere caddesi eski 116, 
yeni 104 sayılı 57 metre 46 
desimetre murabbaı arsanın 
tamamı 

Muhammen 
değer 

Lira K. 

30 00 

Kurtuluş : Korenti sokağı eski 32 yeni 28 78 28 
sayılı ar~anın tauıauıı. 

Yenişehir: Illalıallesi Paçacı sokağı eski 29 9 58 
Mangasar sokağı eski 10 sayılı 
57 metre ve 46 desimetre mu· 
rabbaı arsanın 1 3 payı. 

13ebek Kilise sokağı eski 72 yeni 86 103 65 
sayılı 276 metre 38 desimetre 
murabbaı arsanın 45/48 payı 

Büyükada ı Nizam caddesi eski 16 mfıker· 133 50 
rer sayılı 89 metre murabbaı ar. 
sanın tamam!· 

Şehremini: Fatma sultan mahallesi Etem 150 00 
efendi sokağı eski yeni t7 sayılı 
evin tamamı. 

Kasımpaşa : Emincami mahallesi Yeni sokak 300 00 
eski 53 yeni 24 sıyılı evin tama• 
mı. 

Hüseyinağa: Mahallesi mumhane sokağı 
eski 22 yeni 20 sayılı 69 
metre ve 96 desimetre muralı~ 
baı arsanın tamamı. 

34 98 

Yeni şehir: Mal:allesi paçacı sokağı eski 20 6 25 
yeni 30 sayılı 18 metre ve 96 
desimetre murabbaı arsanın 2/c 
payı. 

Balat : Karabaş köprübaşı sokağı eski 150 00 
11 yeni 29 sayılı ı:vin l /2 payı 

Balat: Karabaş köprü başı sokağı eski 750 00 
13 yeni 3 l sayılı evin tamamı 

Fener Tahtaminare mahalle ve caddesi 200 00 
eski 84 yeni 68 sıyılı dükka-
nın tamamı. 

Fener Fener seferikoz mahallesi Fener 2884 00 
caddesi yeni 128 • 132 sayılı 
odaları müRtemil kahvehanenin 
57/96 payı ' ile bir evin 81196 ' 
P 'l}'t 

Yakarıda yazılı mallar 22·9·936 S<\lı günü saat 14 de 
peşin para ve açık arttırma ile satılacaktır. S1tış. bede· 
!ine istikrazı dahili ve % dı: beş faiı.li haı.ine tahvilleride 
kabul olı:nıır. İsteklilerin °ıu de yedibııçuk pey akçelerini 
vakti mııayyeninden evvel yatırarak İstanbul Defterdar• 
lığı l\lilli Emlak müdürlüğünde müteşekkil satış komis· 
yonıına müracaatları. (F) (1033) 

Yüksek İktısat ve Ticaret Mek
tebi Direktörlüğünden: 

ı - Okulun her ı1ç kısmına yazılma 1 Eylül 1936 
Salı günü başlıyacak ve 25 Eylül Cuma gününe kadar 
sürecektir. 

Yazılma işleri, Pazartesi, Çarşamba v~ Cuma günleri 
saat 10 dan 16 ya kadar yapılır. Yazılmak isteyenler 
bir dilekçe ve belli belgelerle okul direktörlüğüne baş 
vurmalıdı rlar. 

2 - Yüksek lktısıı.t ve ticaret kısmı üç, Ticaret Lise· 
si bir ihzari ve üç asli olmak üzere dört, Orta Ticaret 
mektebi dört sınıflıdır. 

3 - Yüksek İktısat ve Ticaret kısmiyle Ticaret Li· 
sesine yazılacakların en az Lise veya Orta mektep dere• 
cesinde Frnnsızca bilmeleri gerektir. 

4 - Yüksek lktısat ve Ticaret mektebine Lise mezun· 
!arından bakalorya veya olgunluk imtihanlarını pek iyi 

veya iyi derecede vermiş olanlar alınır. 

5 - Orta Ticaret mektebi ile Ticaret Lises'ine ya. 
zılmak için baş vuranların sayısı lıer kısım için ayrı 
ayrı tesbit olunan kadroyu geçtiği takdirde içlerinden mü. 
racaat tarihi sırasiyle pek iyi veya iyi dercede mezun o. 
!anlar ve bunlar arasından da tahsillerine ara vermemiş 
bulunanlar ayrılarak kabul olunur. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Alım satım komisyonundan: 

htanbul Tıp Talebe yurdu talebesi için mevcut nümune ve 
şartnamedeki evsafa göre (760) adet ka.ket açık eksiltme su
retiyle satın alıaacaklır. 

1.- Eksiltme: Cağaloğlunda lstanhul Sıhhat ve içtimai mu
avenet Müdürlüğü binasındaki komisyonda 30-9-1936 Çarşamba 
günü saat (14.30) da yapılac•ktır. 

2.- Muhammen Fiat: Bir adet kasketin fiatı (120) kuruştur. 
3.- Muvakkat teminat: (68) Lira (40) kuruştur. 
4.- istekliler: Nümuncyi Çenberlitaş civarında Fuatpaşa 

Tiirlıesi karşısında Tıp talebe yurdu Merkezinde görebiiir:er. 
Ve şartnameyi parasız alabilirler. 

5.- isteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesika•ı ve 
bu işe yeler muvakkat teminat makbuz veya Banka mektupla. 
riylc birlikte vaktinden evvel Komisyona gelmeleri. (1148) 

İstanbul Yedinci İcra 
Memurluğundan : 

loroel Nahmiya11n uhteıindo olup Emniyet Hndığına birinci 
derecede ipotek bulunan n tamamına yeminli üç ehli•ukuf 
tarafından 1000 lira kıymet takdir edilen Haıköyde Hacı,a. 

bao mahalle.inin Kaloycıbahçe karakol aokatında eıki 41 
mükerrer yeni 3 (mahallen Kalaycı sokağında 77 ve Kamil 
ıokağında ı7) numarolarla murakkam bir tarafı Mihaloki 

hanesi, bir tarafı dere ve tarafeyni yol ile mahdut but ... 
nan ve evsafı aşajıda yaz1h bir evin 11.tılmaııoa karar 

verilaıi,tir. 77 No.lu k•pıdan girildikte mermer bir antre, 
ı bir kuyu, zemin kat bin• klmilen iki k11ma tefrik edilmlt 
ı olup, her katta iki daire vardır. Sığ toraftaki dairede bir 

koridor, iki oda, bir mutfak, bir hela vardır. Sol tarafla· 
ki bairede bir koridor, iki oda, bir muthk, bir bela 
birinci katında sol taraf dairede bir sofa, iki oda, bir he· 
la bir mutfak sağ taraf dairede dolaplı bir sofa iki odo 
bir hela bir mutfak ayni hanenin Kamil efendi sokağında ki 

kapısından girildikte iki oda mutfak bir h~la umumunda elek• 
trik vardır. Umum meıahısı ıo7 metre murabbaı o'.up bunan 
92 metre murabbaı bina zemini ve kalanı bahçe olan bir ah
şap evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 

9. ıt.936 tarihine oıüudif Pazarte&i giinü oast 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma be· 
deli kıymeti muhammenenin O/o 75 ni buldu!lu takdirde müş· 
terisl Qzerinde bırakılacaktır. Akıi takdirde en ıon arttıranın 
taıhhüdü baki ka!mak üzere arttırma ıs gün müddetle temdit 
edilerek 24· 11·936 tarihine müıadif Salı günil ıaat ı4 teo 16 
ya kador keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırma11nda 
arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı 

takdirde oatıf 228!1 No lu kanun ahkimına tevfikan geri bı· 

,akılır .. Satıı peşindir. Arttırmaya i9tirak etmek iatiyenlerln 
kıymeti muhammenenin 010 7,5 nlıpetinde pey akçeıi veya 
mil li bir bonkaoıo lemioat mektubunu hamil bulanmaları li· 
zımdır. Hakları Tapu aicilli ile 1abit olmiyan ipotekli alacak. 
!arda diğrr alakadaranıo Ye irtifak hakkı oahiplerinin bu 
haklarını H hususile faiz u muarife dair olan iddialarını 
nrakı müıpiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 
20 gün zarfında birlikte dairemiıe bildirmeleri lazımdır. Akıi 

takdirde bokları Tapu ıicilli ile oabit o!miyaolar aahf bede• 
linin paylaımasından horiç kalırlar, 

Müterakim vergi, tenviriyt, tanzifiyeden mütevellit Bele. 
diye rusumu ve vakıf icareıi bedeli müzayededen teozil olu• 
nur. 20 ıenelik vakıf icoresi taviz bedeli müşteriye aittir. 
Daha fazla malümat almak isteyenler 6°10.936 tarihinden itib• 
ren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak 
arttırma t•rtnamesi ile 34/4438 No lu doıyaya müracaatla 

maz kür do ayada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur, 
(1179) 

6 - Her üç kısımda kayıtlı bulunan eski okurların 

25 Eyhil 1936 tarihine kadar oknl direktörlüğüne baş vıı• 
rarak Yüksek ve Lisesi talebesi harçlarını vermek, Orta 
talebesi de hüviyet varllkalarına işaret ettirmek suretiyle 
kayıtlarını yenilemeleri ve bu kayıt yenileme işi yapılır• 
ken talebenin tescii edilmiş soy adlarını talebe kütük def. 
terine kaydettirmeleri. (691) 

Sultanahmet üçüncü sulh 
hukuk mahkemesind<!n: İs· 
tanbul hazine muhakemat 
müdürlüğüne izafeten avıı· 
kat Yusuf Nuri tarafından 
eski pJlis pıemurlarından 

901 sıra No. sında kayıtlı 

İsmail oğlu Edirneli Ali 
ve kefilleri tahtakalede de
mirtaş hanında 35 No. da 
müstecir Mihal ve Bedros 
aleyhlerine açılan 42 lira 
32 kuruş alacak davasının 
cari duruşmasında: l\Iüddea• 

CiLDiNiZi 

Tehlikeden koruyunuz 

Her hangi bir kremin ona 
lüzumu olan gıdayı verece
ğini zannediyorsunuz bu tec· 
rübe size pek pah~ya mal 
olabilece~ini derhatır edi· 
niz. Hiç bir krem size Krem 

Pertev kadar sadık kalamaz. 

Sultanahmet 3 ncü sulh 
Hukuk hakimliğinden: Şiş· 
lide gazi haUskar caddesi 
Hüsnü bey apartımanı 3 
No. lu dairede mukim Emi· 
ne İsmet Zeki tarafından 
icranın dururıılması hak· 
kında Feriköy maliye tahsil 
şu besine izafeten lıizinei 
maliye muhake;;ıat müdüri· 
yeti aleyhine açılan cari 
ınudavanın icra kılınan 
muhakemesinde kendisine 
gönderilen davetiyenin arka. 
sında mubaşir tarafından 

verilen meşruhata nazaran 

ilanen yapılan tebliğata rağ
men gelmemiş ve gıyap 
kararına da itiraz edilmemiş 
olduğundan ve son c~lsei 
muhakeme olan 15· 7·936 
tarihinde gelmemiş ve ve
kil dahi gönderilmemiş ol· 
d uğundan da vaıının red· 
dine ve bilcümle maseri f 
ve 29 lira ücreti vekaletin 
milddeiden tahsiline karar 
Yerilmiş olduğundan tarihi 
ilandan itibaren bir halta 
zarfın fa temyizi da va edil· 
mediği taktirde hükmün 
kesbi katiyet edeceği il~nen 
tebliğ olunur. (935·912) 

aleyhlerin ikametgahları 

meclıul olmasına binaen da. 
veliye ve gıyap kararlan 
ilanen tebliğ edilmiş olduğu 
halde itiraz edilmediği ve 
son celsei muhakeme olan 
21·4·936 tarihinde m•hke. 
meye gelmemiş ve vekil 
dahi gönderilmemiş oldu· 
ğundan mebHlğı müddeabih 
42 lira 32 kuruşun %5 faiz 

ve % 10 avukatlık ücreti!e' 
bilcüm1e masarifin m üddea 
al ey hlerden tahsiline karar 
verilmiş olduğundan larihi 
ilandan itibaren bir hafta 
zarfında temyiz dava edil· 

mediği taktirde hükmün 
kesbi kat'iyet edeceği ila
nen tebliğ olunur. (935-2398) 
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A .S 
KUVVET 
URUBU 

Zafı umumi, kansız 
hk ve kemik has!a
hklarına şifai tesir

leri çoktur. Çocuk

lar, gençler, genç 
kızlar ve ihtiyarlar 

her yaşta istimal 
ıadebil iri er, 

HASAN ECZA 

DEPOSU 

p 

ıı///ffflr 
/, 
11J;ıı1111111ıh 

' . ,. ·- ·-·. . - 'ı 

ikramiyeli 

E C 
Aır:ca: Hediyelerle beraber a tacagınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek 
BOYOK YENiCE PiYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford oto
mobili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık BLAV
PUNKT RADYOLARI, REVUE SAATLERi, içki Servisleri, Sofra Takımları ve.s .. 

• 

Sizde 
iş 

Banka
sından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş · 
bir çokı 

paranız olur • 

KUMBARA DESTEKTİR 

Norveçyanın 
1936 • 1937 baş mahsulü 

MORİNA 
B A :L . ı . ·K 
YA G 11 

Halis Morina balığının 
ciğerlerinden çıkarıl
mışlJr. içmesi kolay ve 
nefistir. Gayet tem!z 
ve muakkam ve yeni 
Hasan markalı şişe
lerde: satılır. Taklitle
rinden sakınınız 1 / 4 litre 
40, 1/2 litrelik 100 ku
ruştur. 

HASAN Deposu: 
Ankara, istanbul, 

Beyoğlu 

• 

2 ve 2p komprimelik ambalajlarda 

bulunur~ 

.Ambalaj ve komprimelerin 
1 

"üzerinde halisliğin timsali . ' 
• 

olan EB markasını arayınız • 

Bu akşam 

Taksinıd ı p 
Bayan 

A Bahçesinde OR 
SUZAN·ın 

F ABRİ .KANIZI 

ATÔLYENİZİ 

s 1 
kurdurunuz. 

En iyi randman alırsınız. 

Tekmil tesisat 

2 ay v de· 

. . . . . " ' ..... ~. -- ~ '' , . .;./"' ... 

BE ŞiR KEMAL 

ı · 

AJSUSİ ŞARTLAQIMIZ ~AIOCIND.A 
GiŞ[Lt:l2iMıZDt:N MALUMAT ALIN 1 ı 

111 11 111111111111111111111ııı1111111111111111111111111ı111ııııuıııııııııı11111ııı • ı 

Sahtbl ve Umumi ncşriyah idare eden 

yazı işleri mUdilrll 

Etem izzet BENiCE 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 


