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Söz istiyoruz: 
Mekteplerin açılma zamanı geldi. 

Acaba mektep kltapları ne Alemde ? 
Her yıl olduOu gibi bu yıl da çocukla· 
rımız kitapsız mı kalacak diyor ve ... 

söz istiyoruz ı 

Eylul 

19 
Cumartesi 

\.1936 ~ 

Cai:aloiltt, Şeref ıokak Telgraf adresi - lstanbul : Açık Söz 
Sahibi: Etem izzet BENİCE Sayı: 153 Blriftci yıl hor yerde .. y111 S kuruş Telefon No. 20827 Mektup adres!: 

Moskovada 4-0 yenildik! 
eŞe ... lnürahhasları Cenevrede 
tard kararını bekliyorlar 
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1= Moskova~a. l='IJ riye{ ~·- ~ 
-

'"""jj~;;'"""""""'"""""""''"""'"'\ /ta/yanları toplantılara 
böyle bir karara lüzum 

alabilmek için 
görülmektedir 

_,:lisi 

4 O Yenlldlk inci cüzia i - 1 ~.:>!:."! :-..=.. ...... ...!'~ .~ 1936 

i _Moskova, 18 (~çık _Söz)-:- i. R K ssa ltalyan ihata 
E Dınamo stadında yuz bın E c.a5.. a • 
~seyircinin ön~nde ilk maçı·~ - · -·~l"tD aeçtı 
E mızı yaptık. Dınamo takımına E ~ 
§ maalesef 4 - O yenildik. Sov• ~ .. ·-· Tehlikesi 

Karşısında .. ~r-~~~::0':~~~~:'.ı"~!l!!!:!!!".•""'!".'.4[";'!.'.I - ~ yeller çok güzel oynadılar. ~ 
~ Cihat muhakkak birkaç gol ~ 
~ kurtardı. Tafsilat postada. ~ Her Hitler: 

- Bolşeviklijj'e düşmanız .. 
Dedi ve Sovyet Ruıya hak-
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kında düşündüklerini açıkça 
ıöyledi. Onun dik ve katı 
•özlerini Sovyet orduları baş
kumandanı Mareşal Voroşilof: 

- Memleketimize yapıla• 
cak taarruz hangi cepheden 
ırelirae ırelsin, onu ezmlye 
muktediriı. Kmlordu asla 
Sovyet topraklarında harp 
etmiyecektir .. 

Diyen en ıon nutku ile 
karşıladı. Voroşilof bu ıözle
rini : 

- Okranya bizim elimiıde 
olıaydı onu dünyanın cenneti 
yapardık 1 .. 

Diyen Her Hitlerin işaret 

ettijj'i Okranya'nın toprakları 1 

lizerinde ve Kızılordunun büyük 1 

bir ıreçit töreninin ve harp 
tatbikatının hemen akabinde 
ıöyledi. Biribirini kovalıyan 
ve kar,ılıyan bu nutukların 
ıöylendlti srece içinde Fran· 
1ız Ba9vekili Leon Blum da 

ehemmiyetle beklenen ve dün
ya politika havasının kapkara 
bulutlarla tekrar ve yeniden 
karardıJı bu sırada F ranıa 
•e onun ıillh müttefiki Ruı• 
J•o Lehlıtan ve temıil ettijll 
dijj'er devletler hesabına t•· 
yanı dikkat bir not vesilesi 
ifade eden nutkunu söyledi/' 

Leon Blunı nutkunda en 
Cince komünizm ve faşizm 

11nıfçılıjj'ı üıerinde politika 
tarihinin kaydettijj'i en dik 
tonda sözlerin en büyük aa• 
lihiyetlerin dilinde bir lakırdı 
düellosu haline ırirmesi kar
Ş111nda: 

"- Fransa demokrattır ye 
demokrat kılacaktır .. 
Diyerek en keıkin bir ifadeyle, 

F ranıasanın rejim bahıindeki ı 
1 

ısrarlı davasını tebarüz ettir-
dikten ronra, devam ediyor: 

- Mı:letler bu;ıün bir tek 
ltitinin otoriteıUne tahammill 
edecek vaziyette değillerdir. 

F ran11z milleti demokrasi tec· 
rübrlerinden •Ükutu hayale 
Ull:ramamıştır. 

Leon Blum'un bu sözleri ile 
kimleri ve neyi kasdettijj'I 
Üzerinde durmıya hiç ihtiyaç, 
bulunmıyacak kadar açıktır. 
Fransız Başvekili dünyanın 

ve inıanhjın huzur ve sükU

lunu ihlal eden ve sinirleri 
drhşete düşüren aözler kar
fıaında da olgun bir diplo· 
ınatın yekarlı ve itida!li ko· 
tıı:şma sistemi içinde şunları 
•öylüyor: 

- Harbin neticeleri insan• 
lar için çok ağırdır. Büyük 
harbin ftci neticrleri dünya
ya okadar atır bir yük ol· 
ınuştur ki Fransa hiçHr vakit 
Y•ni bir meı'uliyeL altına gir
ınek iıtemiyecektir. Fakat, 
eter yarın kendi emniyet, 
battı hareket oerbeatiıi ve va
tanın müdafaası mcvzuubah~ 

ıolursa bütün millet yekvücut 
olorak hareket edecektir. 
Fransa, hiç kimae tarafından 
arıusu hilafına hareket et
Dliye mecl:ur ediltmiyrcektlr . ., 

Franaız Batvekili dünya sul. 
lıunu tehdit edrtı hareketl..
•e vak'alar kartmnda Fran-
ıanın yürüyeceti yolu bu ıu
~etle aydınlattıktan ıonra 

Filistindeki kongre 
yasak. edildi 

lngilizler örfi idare ilanına 
henüz lüzum görmiyorlar 

imparator Haile Selasıge v< 
Ras Kassa son toplantıdan 

böyle çıknıı#fardı • 
ı. 

gayet nazik bir karar vermek j t 
mecburiyetindedir: Habeş mu- ' 
rahhaslannı içeri almamak. 

ltall'aniar, konsey müzake-

1 

relerine iştirak etmek iç·n bunu 
şart ko~tuklarından, lıalı a ı 

· feda etmemek için zaten feda 
edilmiş olan Habeşistanın 
gözden çıkarılacağı beklene· 
bilir. Ancak bunu hangi for. 
mü le bağlı ı acağı tahmin edil
ırek!e bcr ıber henüz karar 
şeklini almamıştır. 

Konsey dün öıı-leden sonra 
Şili murahhası Pivas Sikuna'nın 
reisliğinde toplanmış ve genel Fili•tine yeni gönderilen lngiliz kumandanı general 
sekreter Romaya yaplıj!"ı ziya- Dil tı• Kudüsleki lııgiliz tayyarelfri 

, 
.ı 

relin neticelerini, Mıı,olini ve 
kont Ciano ile mül~katlerinin Dün şehrimize gelen bi Arap milli komitesi, kon-
neticelerin~ anlatmıştır. habere göre, Filistinde Arap gredc, devam etmekte olan 

[Cenewe toplantı/arı ha~- milli komitesinin toplamak is- grevin devam veya ademi de· 
kında cliplomalın yazısını 2 in. tedijti kongre, lngiliz kuman- vamı hakkında kararlar ala. 
ci sayfamızda ol.uyunuz.] darı tarafından menedilmiştir. caktı. ( D•vamı 2 nci sayfada) 
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Adsız/arın 
koşusu 

("Açık Söz,, ün mü· 
vezziler arasında 

tertip ettiÇıi koşuya 
ait yeni talsılc!lt 5 n( ı 
sayfada 

ıulh ve onun takviyesi Üze· -~~-;_:::==:tJ[ ___ -;~~.J~---~==~ 
rinde bilha11a ehemmiy•tle · 

Etem ·izzet Benice ----...;..--~----'~L;;;.--------
( Deoamı 2 nci sayfada) ' 

Titülesko 

muztarib bulunmaktadır. Ha'· 
tanın sür'atle zayıf düşmesi, 1 

kan naklini zaruri kılmışbr. 

Em den 
Kruvazörü 

Haber ve Kurun gazeteleri ı -k_ı_lm_ak __ b_ir_ı_ak_ı_m_la_r_ın_ı_n_m_a_k
"lstanlun Sesin adile çıkan yeni , sat ve menfaatlerine uyabilır. 
bir mecmuaya debdebeli birer 
reklam yaptılar. Halbuki bu 
mecmuanın tek iddiası vardır: 

lstanbul ga1etelerini "ınuse
vilerin kontrolü altında, mu
sevilerin emri altında,. bulun
makla ve yahudilerden direktif 
alıp çalışmakla itham etmek. 

Acaba Kurun ve Haber ga
zeteleri de ayni iddiada mı· 
dırlar ? Kurun gazetesi, 
dün ikinci sayfasının dördün
cü sütünunu baştanbaşa kap
lıyan bir yazının sonlarına şu 

satırları da sıkıştırabilmiş bu
lunuyor: 

"Türkiye Matbuatını milll 

mahal 'ara ve ahlaki do~ru- j 
hıkl:ırn avkırı tesirlere tabi 1 

Zaman zaman bunu isliyenlcr 
ve buna başvuran'.ar olabilır; 

hatta gelip geçici ve mevzıi 

teklük muvaffakiyetler e!de 
edenler de olabilir. ,. 

Ve muhterem K"run bu 
koskoca kayayı bir silindir 
gibi Türk malbu1tının üzerin
den geçirip ortalığı dümdüz 
ettikten sonra sadaka kabi:in
den savurJuğu şu iltifat ile 
bir rücu yapıyor: 

" ..... Fakat Türkiye matbu • 
atına bu'ül etmek istiyen her. 
hangi bir mağşuş ruhu Tür
kiye matbuatına hakim gös
termek, hele bir mecmua için 

( nevamı 2 inci say/atla ) 
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Varna'ya gitmek üzere 
boğazdan geçecek 
Sofya 18 (Hususi muhabiri

mizden) - Alman kruvazörü 

Emden 28 Teşrinevvelde V~r
nada bulunmak üzere lstanbul· 
dan geçecektir. Devrialem se-
yahati yapmakla olan kruva
zörde 400 deniz talebesi var

dır. Alman bahriyelileri, lıarbı
umumide Varna kıyılarında 

Edebiyat Anketi: 13 

iM iiii bir edebiyat 
1 Yaratab_~Ji~ miyiz? 

batan bir tahtelbahirin vefat 

eden mürettebatının mezarla· 
rını ziyaret edeceklerdir. 

6000 ton hacmi istiabisınde 

olan kruvazörün 400 murelle
batı vardır. 

Yunan komUnlstleri 

Atina, 18 (A. A.) - Yunan 
komünist pa rt sinin reisi Zaha.C 

riadu bugün le\ kil olunmuştur 

flff DUlUflfll~ 
tJfV{iNLJE 

S!Tlf.llY 
iN TlR/lfllLAltl 

Seliimi izzet Sedes söylüyor: 
" - Diyorum ki : Na• 
mık Kemal'in eserleri, 
Flkretln şiirleri ne 
kadar mlllf ise Cingöz 
Recai telifi ve Arsen 
LUpen tercUmesl de 
o kadar mitildir.,, 

Bunu söyliyen Selami izzet 
ıltivt od/yor: 

" Edebi zevkimizi 
yükseltmek !Azım; bu 
zevk te ne Selimi iz
zetin romanlarını, ne 
de Seliimi izzetin hl· 
kAyelerini okumakta 
~Ukselemez.,, 

(6 ncı •ayfamızda okuyunuz) 

Pazartesi günü : 
Seliml luct 

Şair Mehmet Emin\ 
Anketi yapan . Nusret Safa COŞK'!!! 
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Son Da a 
Cenevre'de faaliyet başlıyor ==========,=============ıL Ankara - Memleket ve Oünva _; 

çig işi demek Almanya de· 1=S=a=y='='=1 !ı=3==H=er=y=w=r=d=·=5=k=u=ru=ş===T·=l='•f~o,=n=N.=o=: =2=08=L=7==· =r,="='lg~r;a;f=";;d::;r;es;;i;;: ;;l;s;;ıa;;n;b;u;;l ;A;;ç;;';";;Sö;;;"~ Vıekı"llerz"mz"z du""n Milletler Cemiyeti Konseyi 
bugün Cenevrede içtimalarına 
başlıyor. Pazartesi günü de 
asamble içtimaı açılacak. Nor· 
mal zamanlarda bu içtimalar, 
her tarafta büyük alaka uyan· 
dırır, Avrupa barışı namına 

1 

bunlardan müsbel neticeler 
beklenirdi. M J'et'er Cemiyeti. 
nin sonbaharda çalışmaya baş. 
laması, A nupada poltika ha· 
} atının yaz tatilinden sonra 
tekrar canlanır.ası demekti. 

Bugün dünya devletlerinin 
mürahhasları, Ccne' reye bir 
iş gönnek için dejtil, adeta eski 
b:r ayak alışkanlığına muka· 
Hmet edemedikleri için git
mektedirler. Çünkü dünya ba
rışını sağlamlaştırmakta başlıca 
amil olacak dcd-ller c miyet 
uzası degıllcrdır. 

J ponya MançurJ a hadise· 
smdcn sonra cemiyetten çıktı. 

Almanya, s lahlaııma konferan· 
sının inkıtHı üzerine ist.fa etti. 
ita ya da Cemiyete pamuk ipli· 
gi ile bağlıdır. Bu devlet te 
cemiıettr.n çekilmemiş ise, bu· 

mırı sebebi,;, ahidşike.-ılikle Al
manya ve Japonyadan geri 
kalmasında dejtil, cemiyetin 
kendisine karşı çok uysal dav
ranmasında aramak lazımdır. 

Son uysallık la Habeş mü· 
rahhas heı·etiuin lıalya ısrarilc 
Asamble içtiır.a.na alınır.ama· 

sında görünüyor. ltalya Cemi
yete rağmen, Hal:eşistanı isti
la elli. Diinyayıı k rşı suçlıı 

i:an edilen ILalyanın içtimada 
yeri olmaması lazımgelirk en, 
Cemiyet, ltalya'lln talebi üze· 
rine, Habeş delegelerinin içti· 
maa iştirak etmemelerini le
min edecek bir teknik sebep 

buldu: ı 
Delı.-ge göndere ,k Habeş 

hükıimeli mevcut olmadı- j 
ğı için Hateş murahhas heyeti 
müzakerelere iştirak e.:lcmiyeı 

cektir deniliyor. Bu karar ile 
1 labeş istik:a·i hükmen de su
ya düşüyor demektir. Manen 
bu d ' rece 'sukut eden bir he· 
yelten daha barış namına müs· 
bet bir karar nasıl beklenebi· 
lir ? 

Konsey ruznamesinde af· 
ı·on ticareti, manda meseleleri 
fikri teşriki mesai gibi birla· 
kım ikinci derecede mese'e· 
1 rJen la;ka ehemmiyetli bir 

Danç 'g işi vardır. Fakat Dan· 

mektir. Çünkü mesele Berlin 'in 

emrile hareket eden Dançigde- Asiler T oledoya yaklaşıyor 7 l' J ki ld 
ki Nazi hükümetinln, bu şe· .GOngU ua an ayrı l 
birde nazi olmıyan Almanlara ''Alk Zonguldak, 18 (A. A.) - lktısat ve Maliye Vekilleri, bera• 
karşı takipettijti siyaset me· azar dan hayır kalmadı' berlerinde lran Sefiri olduğu halde Üzülmez ve Kozlu maden· 
selesidir. Mı lleUer cemiyeti bu ' ' • !erinde tetkikat yapmışlar, Zonguldak parti kuraıtmda şerefle· 
şehrin halkına Dançig kanunu r;ne tertip edilen çay şöleninde bulunmuşlardır. lran Sel ri 
esasisile temın edilen hakları ı• ht., ,..

1 
• lstanbu:a dönmüş, Veki !er Ege vapuru ile Şark seyahatine 

garanti ettiği için Dançig hü· 1 a cı generaller radyo ile devam etmek üzere buradan aırılmışlardır. 
kiımetini bu vazifeyi yapmaya e e e 

!:~~:.e~'.;n°~~ti~:ı:;:~b~~:; Almanyadan yardım istediler Fransada patronlarla amele 
kendisini temsil eden salahiyet- l / "' 1 h / d l' J 
tar delegesinin ağ'zile, bu işe Madrit, 18 (A.A.)- Reuter ' ajansı muhabiri, Ronda şeh- olan askeri diktatörlükte Ge· an aşan1amaz zgıJ a e i Ul 
, 1.,1 ti C · ti. · k •. ajan ı muhabirinden : rinin zaptı dolayısile Malaga- neral Anidonun beşme\ kii ij· p · !8 (A A) "•· e er emııe rıı arışur- arıs, . . - Patron:arla a·ı.e:e arasında itilaf hasıl 

b·ıd· Hu"ku" mel ku vellerı· Alcaz•• nın pek yakında teslim olma• al d " b ı k mak bile i'lemedigini ' ır. v ' - g e ece,.ı eyan ° unma • o 'muş olduğundan Paris'te ittihaz edilmiş olan kararlar fabri· 
· · lb ·ı · f b d'd - - da Tolede'in altında bir mayin sınııı muhtemel bulunduğunu tadır. ı. 1 mışt ı. tı a u va ı e yun.r· r<a ar murahhas'arı mecli•i tarafından tasdik edil ir edilmez !ille 

ken, Dançlg mesele<ini Millet· patlatmışlardır. Müthiş bir İn· beyan etmektedir. Ayni mahafil GenerJI Fra ·ı co I mensucat labrika' arı işlemeıre baı!ayacaktır. 
lcr Cemiyeti Konseyi na.,J fi!Ak vukua gelmiştir. Bina lhlilalciler Almanyadan ile General Moja'nın muma· e e e 
hal'edebil r? hemen henı~n tamamen harap ı yardım istiyorlar ileıhe mua v!nli k edeceklerini A d k 

A'amble ıçtirr.a111a gelince; olmuştur. Paris, (Hususi) - Burgos· ilave etmeHedir. 
1
1 VUSfUrga a i iki feşkilatzn 

nnun da ruznamesı.nde en A siler Toledoya yakla•ıyorlar daki ıhtilalci hükiımeli ve Ge· 
• 500 kişi da!ı11 jjldürılldıi , .f 1 • k l k 

ehemmiyetli madde, Milletler Burgos, 18 (A. A.) - Havas neral Mola ile Franko namına, Se,ille 18 (A.A.) _ Rad io 1 Şe. J terl çe i me istiyorlar 
Cemiyetinin ıslahıdır. Cemi ye· muhabiri bildıriyor: General Kabenalas radı o ile V 

1 
lh Alman milletinin yardımını ile verdiği gllndel k nutkunda ıyana, 18 (A. A.) - Ha;matschutz ı~ek i 'atındaKi dahili buh· 

t n bugünkü aczine bakı ınca tilalciler, Toledoya dojtru general De Llano, iht.bl kuv· d kk d d 
tıu kurulun ıs!aha hakikaten 

1 
ileri hareketlerine de;,am ve istemektedir. ra? .şayaBnı · at erece e vahamet kesbetm< ştir. Bac,vekı l mu· 

A thl ila" lci "~neral, halk cephesi vetlerinin Toledo mıııtak~s ın- avın ı aarenfe s'in bu leşki!atın şef muavinl'"' nden \'e 
muhtaç olduıtu ııörJlür? lcazar mahsurlarını kurtar. " lt A '" 
Fa~at nasıl? isi ah mcseles ı' k · · taraftarlarının Madrid hükü· da on kılometre il. ılemiş. B r aş1 1 vusturya nıınakası :eşkilatı şefliğinden istifa edeceği 

·~ ma ıçın tam za rnanında ora- ı kk d 
asamblenin temmuz ayı için- ya vasıl l)]acaklarını ümit el· metine yardımda bulundukla. çok kao;abaları cL geçırmiş 500 ._;' · rn• a bir Şlyia do'a~maktadır. Prens Stabrembtrg'in'de 
deki [e,·kaladc içlimaında mektedirler. rını söyliyerek Alman millet milisi öldürmüş ve hor;> ı:nal- e'mvehrcı tcşld atı yfıksek şefliğinden istifa niyetinde olduğu 

1 
• r.va} et olu nuyor. 

müzakere edıldi. Ve her dev· Dün Toledo yolunda yapılan ve hükümetinin il.ula cılere zemesi zaptelmiş ı;,Uu • lmnı 
lelin hu mesele hakkında b;r muharebelerde asiler, hiikü- derhal } ardıma koşmalarını, bi!Jirmışt.r. 
rapor vermesi kararlaştı. Ey· melçi:erden 750 kişiyi öldür- ve harp gemisi iie tayyare ve Malaga karışlı 
lu"lu"n birine kadar dokuz ra- müşler ve yüz kadar esir cephane göndermelerini i te. L ondra, 18 (A.A) - Röyter 
por verilmiş. Bunların bazısı a lmışlardır. Hükümetçiler, top mrktedir. · 

k 1 • k aıansının öğrend:jtine "öre Ma-
•anksiyonları uvvel eştırme , ateşinin himayesi !tında nev- Gen~ral Anido ba,a grç•cek 6 

bazıları büsbütün kaldırmak midane hücumlarda bulunmuş. Krallık zamanında Barce· laga'da ha1k cephesine mensup 
ister. Bazıları da Cemiyetin mu'ıtelı'f 1 d k 1 !ardır. Asiler;n mitralyöz!eri, lonc valilijtindt bulunmuş ' grup ar arasın a ·anı 
emrine askeri kuvvet vcrmiye k ı 1\1 " d hükümetçileri bir el tüfek bile olan general Anido, dün Saint ·avı;a ar olmuştur. usa eme· 
taraftardır. 1 h" • d d •1 ı atmalarına meydan verme· Sebastıen'de general Mola' ya re- er a a evam e iyor. " LS· 

Meselenin bu defaki içtimada ı den yere sermektedir. fakat ediyordu. Nasyonalistler !erden bir kı•ımı na•yona~ ller 
hal'edilmesi beklenmez. Fakat Malaga'nın sukutu bekleniyor meha fil·nde asilerin ır.uzafferi· teslim olmayı kararlaştırmış· 
lıerşeyden evvel, Cemiyeti yı· Burgos 18 (A.A.) - Havas ı yeli takdirinde tesis edileLek lardır. 

• • • 
Is/av doktorlar lstanbulda 

Sof a, (Husu•i mııhabiriın' dcn) - Sofyada 700 lsiay doktor 
kongre nkdetm· lerdi Bunlardan 120 doktor Varna tarikile \'e 
(F rdinanu) vopurıle lstanbula hareke t ttlıler. 

• • • 
Nil ortasında bir facia 

Kahıre 18 (A.A.) - Rodclfarag'da ta :ıı feyezan lnlınde bu· 
1 ao mi nehrinin tam ortasında bir Ferry-boot batmış ,.e elli 
kadar ı-olcu boğulm'..lş!ur. 

kanların da içtimalara iştirak _ ======::========:c_ 

I~~:t:;~~=~1~~~~~:~; k~~: Buhlgdar-dRodmen : u~ act~~ f . Meleşhr uktancuünriıu. m- """T"""'a"b'z'ô'n"''Cl'a"'"""Ç'a'~,··""8'i"" 
gere.inden sonra Almanyanın U U Uil a S Uile aCla 
Lokarno konferansına bile iş· 1 Üperköyünebirbaskın şarkonun gemisinden Komisyon dün de Ad· yerine Şemsiye 9 
tirak etmiyccc i anlaşımışlır. '! yapıldı sonra elli balıkçı daha liye Vekilinin Başkan· - -·- · • • • 

Bütün yollar Romaya gider S 
ofya, 18 (Hususi mulıab r:- battı lıg- ında toplandı 'r b kl b • 

diye bir söz vardır. Görülüyor . d ) z .l ra zon saz mera ısı lr 
ki Avrupa politıka.ının bu· mız en - arya gazetesinin Raı·k Javık, 18 (A. A ) - iz. Meşhud cürümler kanunuijun 

günkü meselelcr:ndcn her han. 1 yazdı~!na gör~, .. Rusçuk kaza· lan dalı elli balıkçıyı hamil olan ta~bikine ait .ta 1 ımatn~miyi ha· şehı"rdz" r.. LI alk sz"nemada her 
gisi ele alınsa, iş gelip Al- sının Uper koyunde yaşıyan beş balıkçı gemi'i limana zırlıyan komısyon, dun ukıam fl 4 

manyaya dayanıyor. Bu da Tüıklere ayın on beşinci gecesi dönmemiştir. Bunların "Pour· geç vakit Park otelde bir lop· • /k l k "bf "l"' d 
Cemiyet dı~ında halledilecek s~at on birde bir baskın yapıl· qoi pas" gem! siııin u~ramış Jantı daha yaprrııştır. şeyl a ış ama ı l QSln a .. 
bir meseledir. Bunun içindir ki mıştır. olduğu fe!akete bais olan fır· Toplantıya Adliye Vekili Trabzon (Açık Söz) - Üç 
ne bugün toplanacak Konsey Baskını yapanlar müselliıh tınada telef olmuş olmaların· Şiikrü Sar~o~Lı riyaset et· gün·_ en ben kendisine mi•afir 

on kişi olup k~sabadan köye dan korkulmaktadır. mi•, hukuk çu saılıvlar dan ld • (Ak ) içtimaı, ne de yarın toplanacak ' o u;:urnuz ·su va;:ıurunu 
n-elmekle olan Numan Mustafa lzlandahlar pourquoi pasd'ın Hasan Hayri, Seliıhattin, Ad· k d k · ı · k ı ı d Assamble içtimaı, bir tarafla 6 ter e . re 11 in · ran ık ~r a 
ile Hü•eyin Selimi yakahyarak mürettebatından yirmi iki kişi· Jiye Vekaleti müsle.şarı, Vekfı. k k k y 1 l 

heyecan, hatla en ufak alaka araya aya· ba ı . o c ar 
ağaca bajtlamışlar ve tazyik nın cesedini karaya çıkarmış- let hukuk işleri müdürü Şinası, , 

uyandırmıyor. ı :! B 1 b d H ya~uş ) ukarı caddeyi tırman. 
etmişlerdir. Bunların feryadını ar. ı. un ar yarın ir motörle ceza işleri mü ürü ay<lar ,.e 

k · 'k "tb .. , k · t · ı · "d · .. ·ı "d ı · maya başa lıkları sırada şid-duyan köylüler müleca,·izlerin ray ıavı a go ru ece tır. za ış en mu uru ı e mu ae ı· Diplomat 

len1eğe ve yeipazelenmeğe baş· 
!adı. Bunl ~r yetmi yormu, gibi 
bir de dehı<"lli b 'r el şak;r• ısı ye 
lüzunı<uz alkışlardan k"lakları· 

tlllllllHIHll,lfflltlllllllt\UlllOIUlllllllllLlll ll'lll•Ul Ol"'Ulllll I~ lllllll•I• 1111ııııııııır11•••11ıuı111111ı 1111111111 11111111111111111 Cesedler saint Joseph hasta umumi ve sair znat ta iştırak d lli bir ;ağm.ıra tutulduk. 
elirden Türkleri (Zarya gaze· hanesinin kiliseesıne konacak etmiştir. Herkes birbirini kttybetti. 

nmm zJr;arı patlodı.Hanendeler· 
den b'r si yerinden kıını'dadımı 
b:r alkış! bir'si perdeden çı· 
kari>eıı sahnedeki sandalyasına 
geldimi bir a:kıı! aı ağa kalk· 
lımı bir alkış olurdu mu bir 
alkış vc!Lasıl alkış alkış üs· 
tünel Hafız Burhan aızmı aç. 
tımı alkış, he:n de öy!e alkış ki 
misli görülmemiş birşeı.J bak· 
tım ki olacak gibi dcj!il; ora· 
s1111 da bırakarak dışarı çıktık 

ve otellerimi1e dönerek yor
gun vücLıllcrimizi dinlendir· 
nıcğe uğraıtık. 

Harp 
Tehlikesi 
Karşısında .. 

( 1 nci sayfadan devam ) 

durmakta ve .. bunu d:ı şu söz
lerle teb.!rÜz ~ttirmektec!ir : 

- Sullı adalet, müoavat, 
karde,lik frsanüdü ve nıaddi, 
manevi ai1ihıızlanmayı te
nmmun eder. Milletler Ce
miyeti bu pren~ipler üzerine 
kurulmuş olduğu içind r ki 
Fransa ona sadıktır. Fransa 
ıulh istiı-or. 

Son on gü.,dür dünya salı!· 

hiyetlcriniıı konuşu'ı. ve İ;•de 
tarzları karşısında gerçekten 
bir ürküotli ~e\ircn insanlık 

i~in Lcon Blum'un •Öylevi 
gergin sinirleri biç olmazsa 
biraz sükuna ,e rabatlıg-a 

ııötürebiliyor. 
Sulhu tutmak ve C:•,,mad3n 

desteklemek yolunda en tü· 
yük çalışmayı ve c!ünı·a dip. 
lomasisine örnek relıi;erl'ği 
yapan Atatürk Tür ki ı esinde 
muhakkak ki şiddetli harp 
lakırdıları yerine böyle sulh· 
ıever ve tutar konuşmalar 

kulafa daha muniı geliyor. 

Etem izzet Senice 

EmlnönU Halkevl 
temsilleri 

Eminönü Ha1kev;nin temsil 
ko!u ı az tatilinin sonu müna· 

ıebctile ilkteşrinin birinci günün· 
den itibren alay köşkünıle'!<i 

temsil'.erine tekrar ba1lana· 
ca~ tır. 

Koc10eli Valisi 
şehriml:.ıı:de 

Kocaeli VaEsi Hr mid me· 
ıunen şehrimô<e gelmiştir. H•· 
mid dün Belediyeye gelerek 
eski dostlarını ziyaret etmiş 

ve uzun muddet görüşmGştür. 

Dil bayramı tesine göre) kurtarmışlardır. ve Katolik peskoposu, dini bir !:liraz sonra "a"mur dindi 
Talim alna menin son ~ekLni " o 

iiyin yapacaktır. alması için pazartesi gürü b:r ve kaypo:aolar tekrar birLirıni 
Şarka ile beraber ölenler toplantı daha yapılacak, bu tuldular. Yemekten sonra be. 
Kopenhag 18 (A. A.) - p0 • suretle bu i~ bitirilmiş olacaktır. Jedıye bahçesinde toplandık. 

Halkevİ--;usamere i10 tonluk eşya ile 
proğramını hazırlayorl 6605 metrede 

1 26 Eylül dil bayramı kutlu· 1 Moskova, 18 (A.A) - Pılot 
lama günüdür. Bu münasebetle binbaşı Yumaşcf behpri sekiz 

urguoi Pa, felaketzedelerin- -·- - Orada b'r incesaz ( icrayi 
den Yegane hayatta kalmış Lionda 120 kişi daha ahenk) ediyordu. Bir iki rasıl-
ı;,lın Goidec, Charcot ile ge- tevkı"f edı"ldı· d an sonra yağmur tekrar baş. 

şehr;mizdcki Halkevlerinde me- yüz beygir kuvvetinde dört 
ra•im yapılacaktır. Proğram· motörlü ant , • 6 tayy-!resile 
!ar şimJiden hazır:anmaktadır. 

içinde on tonluk eşya olduğıı 
Ogün ö;j'leden sonra Ankara 

lıalde 6605 metre yüksejte çı· 
verilecek cılan söylevler radyo 

karak yeni bır rekor tesis et· 
ile dinlenecektir. Akşam ıizeri 

miştir. Bu rekorun beynelmi. 
m:isamercler verilecektir. 

iki seno aynı sınıfta 
kalan talebeler 

Jel olması için uçuşa aıd vesa· 
ik a ak adar büroya tevdi Pdİ· 

lecektir. 

Dehşetli bir 
hücum! 

minin doktoru da dahil olJuğu Lı·on 18, (A.A.)- Buradaki lad ı . Buna rağmen haik yer-
halde mürellebatın 28 tayfa, son karışıklıklar üzerine poli!. !erini bırakmadılar ve büyük 
5 zabit ve7 alimden mürekkep ı 

1 umumi taharriyat yapmış ,.e bir aiiika ile sazın önünden 
o dugnnu beyan etmiştir. 1'20 k' · · k · ı t · t' B' ışıyı tev ı e mış ır. ır a;rılmadılar. B;r takımı da 

Komşu memleketler 

Suriyeden 
sonra 

Lübnan da istik
lal istiyecek 

çok ecnebi hudut d ışına çıka· şemsiyesini açmıştı. Saza bJ 
rılacaktır. derece mer:ık!ı bir memleket 

Plinörle 540 
kilometre 

Mo•kova, 18 (A. A.)- Pla· 
nörcü Krata?ol, Ro•lo1tan bir 
planörle havalamrak hatlı· 
müstakim üzere 540 ki!ometre 
katetmek 'uretıle dünı a reko
runu k1rmışt1r. 

görJlnıemi.ıtir. 

Burad'l Bayan Murnffer 

Resmi mekteplerde ki sene 
aynı uınıfta kalan talebeler, 
Gçü:.cü seneyi hususi mektep· 
!erde okuyor, fakat imtihan'.a. 
rını resmi mekteplerde veri· 

yorlardı. Dün maarif vckalc· 
tinden bu hususta gelen bu 
emre göre bundan sonra bu 
g:bi talebeler imtihanlarını hu
susi mekteplerde vereceklerdir· 

1 inci sayfadan dtuam I 
Berut gazele.erinin yazdı· 

ltına göre, Suriye-Fransa mu· 
abed~ inin imzasından sonra 
Lübr:a, ·Fransa muahedesinin "Filistin deki 

kongre 

adında meşhur b' r muganniye 
varmış halk onu bekliyormuş 
bu kadın da yağmur var di. 
ycrek g~'.miyorumuş halbuki 
muşleri aı. Bayan Muzaffer 
g~cede 16 l/2 lira ahıormuş. 
Mal !ahibi kurnazlık yapı· 

yor, yağmuru bahane edi
yormuş... Hakkı da 'ar yal 

Ankara elişleri sergisi 
29 birieciteşr. n Cümhuriyel 

1 bayramında Ankarada kuru. 
/ lacak olan elişleri sergisine 

halkın alakasını celp etmek 

jçin muhtelif vilayetlerle be· 
raber lstanbulda da bir sergi 
komitesi teşekkül elliğini yaz· 
ınıştık. 

Komite dün de Türkofis 
müdürü Mahmut Celalin baş

kanhtı altında Ticaret odasın• 
da bir toplantı yapmış ve ser· 
gi etrafındaki çalışmalarına 

devam etmiştir. 
Tıcaret odasında kurulmuş 

olan büroya, yapılacak müra• 
caatleri karşılamak ve icabe· 
den izahati vermek için Tür
kofi• raportörlerinden Vasfi 
getirilmiştir. Kom üs yon bugün 
de toplanarak çalışmalarına 

devam edecektir. 

kolay affolunur hata sayılmaz.. 
Bu mecmuayı biz de gördük. 

N. P. harflerile imzalanmış 

olan yazı cidden cür'ctkiirane 
yazılmıştır. " Açık Söz .. ü 
doğrudan doğruya muhatap 

etmediği için evvela ilk plan 

1 da hücuma uğramış olanların 

bu yazıya cevap vermelerini 
beklerııeği muvafık gördük. 

1 Bakalım, Cumhuriyet, Son Posta, 
Tan ve Akşam gazetrleri, bu 
acaip sese nediyecekler? 

MUddeiumumilik yazı· 
yı tetkik ediyor 

"lstanbulun sesi., ismindeki 
mecmuanın bu baş yazısı 

müddeiumumilik tetkik büro
sunca tetkik edilmektedir. 
Bu tetkik sonunda, yazı 

.hakkında müddeiumumilikçe 
takibat yapılıp yapılmayacağı 

hakkında karar verilecektir. 
Ancak, isimleri geçen gaze. 

le sahipleri şahsen müracaat 
ederlerse, müddeiumumilik, şi

kayetlerini nazarı dikkate a'a· 
caktır. Fakat, dün, bu şekilde 
hiçbir müracaat yapılmamıştır. 

konu~malarına başlanacaktır. 
Suriye· Fransa muahedesinin 
bugünlerde sona <recejtine 

ı ı;ıöre, Lübnan· Fran•a konuş. 
n . alarının da pek yakın oldu
ğu sanılmaktadır. Siyasi me
hafilin kanaati şudur : 

Lübnan.Fransa konu~maları 
15 eylüle kadar başlayacaktır. 
Bu konuımalarda, Lübnanı. 
müslüman mebuslardan Hay
reddin Ahdebin lemsi! etmesi 
muhtemeldir. 

Verilen haberlere görr, bu· 
gün Lübnandaki hükümet şekli 
değişecektir müdür ilğa edi• 
!erek yerine vezir vekaleti rül· 
besinde muayyen selahiyetleri 
haiz müsteşarlar tayin ihtimali 
vardır. 

Yeni parlamentonun 22 aza." 
dan mürekkep olacağı ve büt
çenin aczi göz önüne alınarak 

1 
mühim tasarruflar yapdacalj'ı 
söylenmektedir. 

Yeni hükümetin üç vezir 
vekilinden iharet olacağı ve 
bunlardan birincisinin Müslü
man, ikincisinin Ortodoks, Ü· 

çüncünün de Şı'i olması ihti· 
mali çok kuvvetlidir. 

(Birinci sayı/adan devam J 
Londra, 18 (A.A.) - Reu· 

ler Ajansının öğrendigine gÖ· 
re Filistinin bazı mıntakaların· 
da örfi idare ilanı hususu dü. 
şünülecek ve bugün ihtimal 
çok mühim kararler verile. 

ı cektir. 
AA) R Londra. 18 ( - eu· 

ter'in öğrendijtine göre Filis· 1 
tinde hemen örf! idare mev- 1 

zubahis dejtildir. 
1 . 

. Rec~p Ruzu Hızır 

1 
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Vakitler • • " u ~ N 

Sa Dalsa Da 
' 

• 

lmaak 9 so 4 04 

Güneş 11 Si 5 44 

: 
Öğlo 5 S5 12 6 

: ikindi 9 24 ıs 31 1 

Akşam 1~ 00 18 
11 1 

: Yatıı t 32 19 47 

Bir taraftan da yağmur hiç 
fırsat vermiyor. Hemen orayı 
terkederek yanı başımızdaki 

kapalı sinema binasına gittik. 
Orası da hınca hıoç dolul Bu. 
rada da güzel bir saz ll\kımı 

var. Fakat, sigara dumanından 
ve yüzlerce kişinin ç•kardııtı 

hamzaıkarbondan nefes almak 
pek güç oluyor. Herkes ter-

Hitlerin 
Nutuklar). 
Beynelmilel yahudl 

kongresi protesto etti 
Cenevrede toplanan Beyne!· 

milel Yahudi kongresi Nü

remberg kongresinde Yahudi· 

!er aleyhine söylenen nutuk· 

!arı protesto ederek, bunların 

muhteviyatını bütün dünya Ya

hudilerine bildirmej!e karar 

vermiştir. 

• 

ÇARŞAF YERiNE ŞEMSiYE 

Burada çarşaf ve peçe kal. 
d.rılmıştır. Bazı kadınlar bunu 
hazmedemed.klerinden birer 
~cmsiye ile soka1a çıkmakta
dırlar. Bunlar erkeklerin gel
diği tdrafa şemsiye!eriııi eğerek 
sipH a 1makıadırlar. Eski de· 
,ir'cr aklıma geldi. O zırnanlar 
çarşaf ve peçe ile beraber 
gt:neşli ve yağmurhı havada 
gece ve gündüz kadınlar şem
siye<iz sokağa çıkmazlardı. Bu 
şe'."lsiyeler. onların siperi idi. 

O zaman böyle bir ihtiyata 
belki de lüzum vardı. Çünkü 
harfendazlık ve sırnaşıklık bir 
adet halini almıştı. Fakat ya 
şimdi böyle şeyler var mıdır? 
O halde şemsiyelere ne lüzum 
vardır? Öyle ümit ederim ki 
bu şemsiyelerin de ömürleri 
pek az olacaktır. 

J .~ vusturyada.
Casuslar 

Genie bir tebeke 
meydana çıkarıldı 
Viyana ( Açık Söz) - Bura• 

da yabancı bir devlet hesa· 
bına faaliyetle bulunan şümullü 
ve geniş bir casus şebekesi 
meyuana çıkarıldı. 

Büyük rütbeli bir. zabit ile iki 
mühendis tevkif olundular. 
Tevkif olunan daha beş on kişi 
varsa da Avusturya polisi buıı· 
tarın isimlerini gizli tutmaktadıl'I 
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Maarifte yeni tecrübeler 
Hız ve gücünü vatandatın .. vglsfnden alan gazetedir 

========================ca:====-===========--==-===========-itiraf edelim ki henüz iaalıetli bir maarif programı yapa• 
'."•dık. Bu yıl dere programları yine değişiyor. Üniversiteden 
ılkmekter !ere kadar talebeyi de muallimleri de ,afırtan bir 
kararsızlık var. Den programları, 11nıf dereceleri her tahıtl 
llıevıimi başında yeni ,ekliler alıyor. Vakıl iyi netice vermi· ı 
Y•n tecrübelerden hemen dönmek iyi bir,eydir. Fakat maarif 
(İbi semeresini pek çabuk vermiyen müesıeıeler üzerinde ıık 
•ık program degiştirmek te tehlikelidir. Geçen yıl tahıil dere
<osi üç yıl olan Hukuk Fakülteıi bu yıl dört sınıfa çıkarıldı. 
Şimdiye lıadar on bir sınıf olan liaeler ııelecek yıl on ikiye 
Çıkarılıyor. lık mektep programlarında eaulı değitiklikler 
Yapılıyor. Bütün bunlar şüphe yok ki maarif te,kilitının 
daha verimli olmasını temin için yapılıyor. Fakat bu yeni 
tecrübderin müıbet netice vereceğine ilmi bir kanaat var mı? 
Okuma •e okutma ıiıtemleri her memlekette uzun tectübe
lerden sonra artık teklini bulmuştur. Yetişen gençliğe verile· 
•ek bilgi çerçevHi klişe ve kalıp haline gelmiştir. Bu hazır 
kadroları milli terbiye noktasından tashih ederek benimıemek 
kendi bulduğumuz kalıplarla tecrübeler yapmaktan herhalde 
ehvendir. Bizde her meıleğin uleması vardır. Spordan, iktııat 1 

işlerine kadar... Herhalde bir sınıf maarif uleması da o' acak. 

~abibl ı Etem luet l!ENICE Her yerde S kuruı 

• • • • 

Telefon No: 20S'l7 • Telırıı adreıl: l..tlnb1l Açılc S5ı 

• • • ,. 
' • •• 

, ! Demir sanayii 
~ l Erbabı da dün 

ı Dinlendi 

Elektrik 
Sarfiyatı 
Artıyor 

!Aboneleri~·- sayısı git· 
tikçe artıyor 

-t!~ 
!Dünkü toplantı olduk· 

ça mUnakaşalı oldu 
Muamele vergisi kanununda 

· ı yapılacak tad lat için Ticaret 
\ Odasında toplanmakta olan 
1 

1 
Bu zevat ihtiıasları olan bu işte bize on iki yıldanberi henÜ• 
tnüıbet bir eıer vermediler. 

Her yıl yeni bir tecrübenin ortaya atılışı bunu göst.-riyor. 
j lialbuki ikılap maarifini müstekar, oturaklı bir teşkilat ve 
1 rnüımlr bir siıtem halinde görmek istiyoruz. 

' Burhan Cahid Morkaya 

POLiS 

Güzel Ester Kumkapıdan ? 
Hayırsız Adaya nasıl kaçırıldı • 
Fatihli dört delikanlı tevkif 

edildiler. Betbaht kız! 
lstanbuldan kayıkla kaçır· 

dıkları on altı yaşında bir kı· 
:ı caniyane surette berbat et· 
tikten sonra Yalovada yaka· 
lanan dört şahıs, dün, lstan· 
bula getirilerek adliyeye tes. 
lim edilmişlerdir.Hadise şudur: 
Mahmutpaşada, Yeşildirekte 

oturan Ali, 16 yaşında Ester ı 
adında bir musevi kızına öle· 
denberi musallat olmaktadır. 
Fakat, kız, Aliye yüz verme
mektedir. Bütün teşebbüs ve 
lakip!erinin boşal çıktığını gö
ren Ali de fena halde kızmak
tadır. 

Bu vaziyet karşısında kıza 
bir ders vermeği (1) tasarlı

yan Ali, nihayet, beş·altı gün 
evvel, Fatihle, Atpazarında 
oturan Hasan ; Fatihle Hamid 

·Bey sokağında oturan Tacet
tin ve Fatihte Tabanca soka· 
ğında oturan Necdet isimle· 
tindeki üç kişi ile bir kumpas 
k urmuştur. 

Bir gece, Kumkapı civarın· 

da hususi bir çaydan çıkan 

?a\'allı kızcağızı, dört şerir, 

önlemişler, ellerindeki bıçak
larla tehdit ederek kendilerile 
beraber gelme~·e icbar etmiş
lerdir. Yenikapıdan tuttukları 
bir sandala, kızla beraber bi
nerek sahilden açılmışlardır. 

Hava, biraz rüzgarlıdır. Rüz. 
garın istikameti de, kayığın 

Hayırsızadaya doğru açılma

sına. ınüsaillir. Bir müddet 
ıonra, ka;ık, Hayırsızadaya 

yaklaşmış, haydutlar, kayığı 

kenara çekerek kızcağızı çı
kardıktan sonra, kendileri de 
çıkmışlardır. Orada sabaha 
kadar kalmışlar ve kızcağızıda 
perişan etmişlerdir. Haydutlar 
bu çok çirkin, ve hayvanca 
arzularını yerine getirdikten 
sonra, sabahleyin tekrar kayı. 
lta binmişler ,.e dönmek iste-. 
ınişlerdir. Fakat, rüzgar serttir. 
lstanbula doğru dönmelerine 

lıı.;ni olmaktadır.Bu vaziyet kar
şısında dönmek mümkün değil
dir. Rüzgardan da >ardım gö
rerek, en yakın bir kıyıya 
çıkmak lAzımge!mektedir. işte 
bunun için, dördü de Yalova. 
ya doğru küreklere asılmıya 
başlamışlardır. 

ı eye teslim edilen h aydudlar 
suçlarını itiraf etmekte, yalnız, 
kısmen bir.birlerinin üstlerine 
atmaktadırlar, 

Tıbbı adli raporu, kızın le· 
ci akıbetini tamamen teshil 
etmektedir. Tahkikata birinci 
istintak hakimliği devam et
mektedir. 

Bir kadın cesedi 
bulundu 

Dün Bebekte G neş 
klübü öniinde 25 yaşlarında 

tahmin edilen bir kadın cese· 
di bulunmuştur. Bu kadının Üs· 

tünde yünlü mavi bir manto, 
siyah gömlek, lesrengi kom· 
binezon, ayağında turuncu ço· 
rap, siyah ve beyaz karışık 

renkle bir iskarpin vardır. Hü· 
viyeti araştırılmaktadır. 
Patlıyan havagazı 

borusu 
Vefada Yoğurtçu oğlu so

kağında oturan bakkal Behzat 
oğlu Eminin, pallıyan havaga
zı borularından eli ve yüzü 
yanmıştır. Ev derhal tahliye 
ettirilmiş ve borular düzeltil· 
miştir. 

Tramvaydan a,ağı 
Topkapıda Taşmektep civa. 

rında tramvaydan atlayan Mus· 
tala yere düşerek başından 

1 
yaralanmış , hastahaneye kal

' dırılmıştır. 

Açık köınUrlük kapağı 
Şişlide izzet paşa yokuşun

da oturau 72 yaşında Kohen 
kömürlük kapağının açık ol· 
masından bodruma dü~n:üş, 
ayağı kırılmıştır. 

Feci bir sukut 
Maçkada Kağıthane cadde

sinde Mardiros apartımanında 
oturan 50 yaşlarında Mardiros 
Ortaköyde Köyağzı mahalle. 
sinde 37 numaralı evi tamir 
ederken muvaıenesıni kaybe· 
derek l 5 metre yükseklikten 
düşmüş başından ve vücudcnün 
muhtelif yerlerinden yaralan. 
mıştır. Yaralı Beyoğlu erkek 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Balık 

1
Temmuzda tutulan 

ıstıhUlk edilen 
balık miktarı 

ve 

Bebediyenin ekonomik sla· 
tistikler bültenine göre 936 
temmuz ayı zarfında lslanbul
da 4293 adet islakoz, 10253 
çıfl torik ve palamut, 155,307 
kilo da diğer deniz hayvanatı 
istihsal edilmiştir. 

lstanbulda elektrik istihlaki 
gün geçtikçe artmaktadır.Ge· 
rek şehir içindeki sınai mü· 
esseselerin inkişafı ve gerek 
Adalarda tenvirattan başka 
elektrikle yapılan i~lerin 
artması elektrik istihliıkini 
çoğaltmıştır. 

Beledizenin bu hususta yap· 
tığı tetkikata göre 1930 sene· 
sinden ! 934 e kadar 62232 
kilovat saatle 83,340 kilovat 
saate çıkmıştır. Aradaki fark 
21, 108 kilovattır. 

... - - ' ' 
Beylerbeyi Kadınlar Dikiş Yurdunun mezuniyet imtihanları 
bıı sene Selçuk San 'at moklebinde gapılmıştır. imtihana 7 kişi 
girmiş ve yodisi de muvaffak olmuştur. Muvaffak olanlar 
sıınlardtr: Nazlı Aaleddin, Mefharet Hulüsi, Meliha Rira, 
Fatma Mtlımel, Parihan Enin, Naime Meiımel, Feriha Ahmet. 
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Her talebe yabancı l 
1 bir dil öğ!enecek ı 
Kültür Bakanlığı mektep ted
risatını daha genişletecek 

komisyonların dinlenmesi işine 
dün de devam edilmiş, ağır 

ve hafif senayi şubesi mensup
ları dinlenmiştir. Dünkü top
lantı, şimdiye kadar yapılmış 
olan toplantıların belki en fazla 
alaka uyandıranı olmuştur. 

Birbuçuk saattan fazla süre~ 
bu tap'anlı da ağır ve hafif 
demir sanayi erbabı aras:nda 
çok şiddetli münakaşalar ol· 
muştur. 

Nalbur tüccar ve fabrikatör· 
lrrden biri söz alarak şunları 
söylemiştir: 

- Biz muamele yergis: ver· 1 
me'llek taraftarı değiliz. Hü· 

Abonelerin sayısıda artmıştır 
1930 senesinde 58,716 iken 
abone adedi 934 sonunda 
87,552 aboneye çıkmıştır. E· 
lektrik şirketinin senede bir 
milyondan fazla kazandığı tah
min edilmektedir. 

Yabancı diller mektebinin 
kaldırılacağı hakkındaki ha
berler asılsızdır. Maarif veka
leti bilakis mektep ledrisatını 

genişletmeğe karar vermiştir. 

1 
fakülte derslerine daha geç 
başlanması icabetmektedir. Ni
hai karar tetkikat sonunda 

1 küme~in istediği ve koyduğu 
bütün kanunlara riayet etmek 

Takas 
1 Suiistimali ' .. 

Ce· 
' 

Davaya ÜçUncU 
za bakacak 

Takas sui istimali maznunla· I 
randan yirmi altısı hakkında 
lüzumu muhakeme kararı ve. 
rilmiş ve tayini merci için j 
evrak Temyiz mahkemesine 
gönderilmişti. Temyiz ınahke· 
mesi, davaya Asliye mahke. 

Universite talebeleri mensup 
oldukları fakültelerde okuduk-
ları derslere ait ıstılahların Fi· 
renkçelerini öğrenecek !erdir. 
Talebelerin en kısa zamanda 
bir yabancı dile sahip olmaları 
için esaslı tetkikat yapılmak· 

tadır. Yalnız mekteplerde ders. 
lerin akşam üzeri değil, sabah
ları yapılması düşünülüyor. Bu 
cihetin tahakkuku halinde de 

mesinin bakacağını bildirmiş, T J 
dava, Üçüncü Ceza mahke· ramvay ar 
ınesine verilmiştr. k J b J k 

Bu davaya yakında başla- a a a 1 
nacaktır. ı 
Bir hırsız tevkif edildi Mevcut hatlardafazla 

~e~e,. Galalada Eleni~i~ evi- ı araba ı,ıetllemiyor 
ne ıkınca kal penceresını kır· T ı d k' • ı . ramvay ar an va ı mu e· 
mak surel~le girip yalak, yor- addit şikayetler üznrine Bele· 
gan, ipeklı çarşaf gibi eşya d' l dk'k l ı ş·k · ıye e ı a yapmış ır. ı a-
çal maktan suçlu olarak tutulan ti b'lh · k 1· ye er ı assa şır e ın az 
Tophanede, Kireçkapıda olu· araba çıkardııP ve mevcutları 
ran hamal Hüse,.in oğlu . . 
Ş .. k .. h kk d d.. S 

1 
da esasen ıhtıyacı karşılayacak 

u ru a ın a un u tan. . . . ' ' kadar olmadığı etrafında lop· 
ahmet ıkınca sulh ceza mahke· 1 kl d B ı d' · t d . . . . . anma a ır. e e ıyenın e • 

mesınde·tevkıf kararı verılmıştır. k'k l .. t h ti d 
Ş .. ·" " ı a ına gore mevcu a ar a 

ukrunun, evvelce de hırsız· . d'k'I d f ı l şım t ı er en aza ramvay 
laktan sabıkası vardır. b · ı t k · k " · kl ara ası ış e me ım anı ya ur. 
Gökçen köyUndeki 

feci cinayet 
Çatalcanın Gökçeli köyünden 

çoban Ali, bir müddet evvel, 
aynı köyden Asımın kızı Nu
riyeyi nikahla almak istemiş, 
Asım da ona vermemiş, başka 
birisine vermişt;,IBuna kızan 

Ali, bir gece, köyde. köprü 
üzerinde Asımla karısı Nefiseye 

/ rastlamış, tabancasile ikisinide 
öldürdükten sonra, bıçakla da 
birçok yerlerinden delmişti. 

Dün bu cinayete ait da vaya 
ağır ceza mahkemesinde ba· 
kıldı. Çoban Ali, suçunu itiraf 
etli. Köprü üzerinde blribirle
rine rastladıkları zaman ara. 
larında önce bir ağız kavgdsı 

olduğunu, sonra, Asımın ta
bancasını çekerek kendisini 
öldürmek istediğini, fakat, ta. 
bancanın ateş almadığını, bu-

l nun üzerine kendisi de taban
casını çekerek Asımı da, ka. 

1 

rısını da öldürdüğünü söyledi, 
Muhakeme, şahitlerin çağırıl· 
ması için başka güne bırakıldı. 

Kendi keşfettiği usul 
Kendi keşfettiği hususi bir 

usulle ve tıbbi usul ve kaide· 
ler haricinde tedavi yaptığı için 
Sıhhiye Vekaletince aleyhine 
dava açılan doktor Gorekyanın 
muhakemesine, dün, Asliye 
Üçüncü Ceza mahkemesinde 
devanı edildı. 

Tramvay şirketinin mevcut 
matrisi 199 dan ibarettir. Bun· 
larında dört beş danesi her 
gün tamir için depoda kal. 

1 maktadır. Gerideki tramvay 
arabalarıda ihtiyacı karşılaya· 
mamaktadır. Fakat Gazi köp· 
rüsü yapıldıktan sonra hat 
genişleyeceğinden şirket ye· 
niden tramvay arabası alacak 
\'e bu suretle tramvaylardaki 
kalabalık nispeten azalacaktır. 

Yeni bir radyo 
1 istasyonu 
Yakında Ankarad11 

Etlmesutta inta 
ediliyor 

Ankaradan alınan haberlere 
göre ; Türkiyede pek yakında 
ilk büyük radyo istasyonu 
Ankarada kurulacaktır. 

Bu istasyonun proje ve ke
şifnamesi hazırlanmıştır. Mü· 
nakasa yakında ilan edilecek· 
tir. Söylendiğine göre, bu İS• 

tasyon inin 700 bin lira gide· 
ceklir. istasyon Ankaradan bir 
kaç saat ötede Etimesut mev· 
kiinde knrulacak ve bilahare 
burası bir radyo sanayi mer· 
kezi haline getirilecektir. 

Bir aylık in,aat i,leri 

• verilecektir. 
1 elbette hepimizin yapmıya 

Bir dilden dönmek 
meselesi 

Bir dilden dönmek meselesi 
Üniversitede talebeyi müşkül 
vaziyette bırakmıştır. Bu genç· 
lerden bazıları matbaamıza ge· 
lerek meseleyi anlattılar. Nok· 
tai nazarlarını iç sayfalarımı· 
za aynen yazdık. Bu gençler 
ayni noktai nazarları güdmek 
üzere kültür bakanına bir be· 
yet gondereceklerdir. 

Nakil 
Vasıtaları 
Otomobll, otobUs ve 
kamyon mıkdarı tes· 

bit edildi 

mecbur olduğumuz bir vazi
fedir. istediğimiz şey şudur : 
Muamele vegisi doğrudan doğ· 
ruya gümrükten alınsın, bu· 
nun ıçııı yapılan muamele 
bizi daha fazla sarsıyor. 

Başka bir demir fabrikası 
müdürü de demiştir ki : 

- Biz lha'a muamele vergi•i 
vermiyoruz. Çünkü 5 beyğir· 
den ve 10 ameleden fazla ma
kina ve amele kullanmıyoruz. 
Fakat bl•na mukabil kazanç 
vergisi veriyoruz. Eğer mua· 
mele Gümrükten alınırsa, aza· 
man mevadı iptidaiyeyi biz~de 
hariçtan temin ettiğimiz için 
bizden de muamele verğisi alı· 
nacaktır. Bu suretle hem ka. 
zanç hem de muamele vergisi 
vermiş olacağız. dünkü top· 
lantıda demir sanayi mensub 
lan bu suretle iki noktai na
zar etrafında toplanmışlardır 
Oda her iki mutalaayı tespit 1 

etmiştir. Vaziyet vekalete bil
dirilecektir. 

Numune salonu 
acılıyor 

Ticaret Odası Sanayi Şubesi 
Direktörlüğü hiçbir vilayet 
Ticaret Odasında olnuyan 

yeni bir sanayi sergisi kurmıya 

karar vermişfr. Sanayi Şubesi 
Direktörü bunu bütün sanavi 

lstanbul, Kadıköy ve Üskü· 
darın birçok yerlerinde tram
va7larla birlikte diğer nakil 
vasıtalariyle de seyahat edil· 
diğıni göz önünde tutan bele· 
diye bu hususta tetkikat yap
mıştır. Bu tetkikata göre 1936 
senesi ikincikanununun birinci 
günü lstanbul belediye hududu 
dahilinde işletilen binek oto· 
mobillerinin sayısı 1765 dir. 
Yine aynı günde işleyen oto· 
büs sayısı ise 121 den ibaret· 
tir. lstanbulda kullanılan kam· 
yanlara gelince: Bunlarda 936 
senesi Birincikanununda 511 
dir. ---

ı erbabı ile yaptığı toplan. 
ı tılarda mevzubahs etmiş ve 
ı hepsinin sergiye nümune ver

Maarif Vekili bu 
gün bekleniyor 

Mauif Vekili Saffet Arıkanın 1 

bugün şehrimize gelmesi bek
lenmektedir. Vekil burada 
kültiir işleri etrafında tetkik. 
lerde bulunacak, bilhassa yük· 
sek mekt~pleri, Üniversiteyi 
gezecentir. ----
Buğday talipler! 

çoğalıyor 

Bu yıl buğday mahsulünün 
çok bereketli olduğu yazıl

mıştı. ihracat mevsimine te· 
mamen girmiş olduğumuz bu· 
günlerde yabancı memleket. 
lerden ve bilhassa Yunanis
tan ve Filistin den buğday 
üzerine çok mühim talepler 
vaki olmağa başlamıştır. Bu 
yıl havaların yağışlı gitmesi 
bir çok istihsal mıntakalarımız· 
daki ürünün kalitesini yükselt
miş olduğundan mevcut talep· 
lere daha bir çok talipler ka· 
tılacağı muhakkak görülmek· 
tedir. Alakadarlar şimdiden 
mühim angajmanlara girmeğe 

başlamışlardır. 

Mezat idaresinde 
satılan e,ya 

melerini temin etmiştir. 

Sergi için de bir projenin 
hazırlanmasına ba~lanmıştır. Bu 
proje ye göre. lstanbulda mev· 

cut fabrikaların senelik ihra· 
catçıları, hariçten getirilen 

mevadıibtidaiye, bir grafik 
ile gösterilecektir. 

Oda bunun için bir salon 
iıyırmı şbulunmaktadır. Nümu· 
nelerın önümüzdeki ayın 15 
şine kadar toplanacağı mu-
hakkak sanılmaktadır. 

Sanayi şubesi direktörünün 
bu güzel teşebbüsünü takdirle 
karşılarız. 

Kontenjan karar
namesi 

Kontenjan kararnamesinde 
bazı mühim tadilat yapılmış 

ve dün Ankaradan alAkadar 
iktisadi dairelere bildirilmiştir. 

iş idare reisinin tel· 
klklerl 

iş kanununun tetbikatı için ya 
pılacak teşkilat etrafında bazı 
tetkıkat yapmak üzere Bursa· 
ya gitmiş olan iş idaresi reisi 
Enis Behiç dün şehrimiıe dön· 
müştür. 
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Günün: vodvili 
- .... .. • 1 

Aşıklar yolunda 
kabak tarlası! 
Behey şairi Dilin kurusun ki 

şu adalar için (lstanbulun in· 
cişi) lafını çıkarmışın 1 Hoş, 
eğer hakikat şair isen çoktan 
dili kurumuş bir biçaresin a !,, 

Bak ne oldu: inci lafını du· 
yar duymaz hakikat zannedip 
oralara da Musevi vatandaş· 

lar üşüştüll 
Bir okuyucunun b;r gazele· 

mize şikayetini okudunuz mu? 
Canım büyük adanın canım 

Aşıklar yolu civarında filizlen
miş kabak fideleri görülmüş!.. 
Çamlıklara çam yerine kabak• 
mı ekiliyor? Behey gafil Aşık·' 
lar yolu Aşıkı! Ne sanıyorsun 
ki? iki seneye varmaz, değil 
Aşıklar yolunu, bütün ada' 
çamlıklarını elbette kabak 
tarla'arı bürüyecektir. 

Bütün ara yolları, çamlıkları• 
kum gibi kabak çek'rdeği kay· 
nayor zira, a gözümll 

Bunuda mı. 

görecektik7! 
Okudunuz mu? Yunanistan·. 

dan kim gelmiş? Ecnebi mü· 
tahassı.lardan Helmut Mete!er 
ne yapmağa bıliyor mıısunıız1 
Alem dağında define aramak 
için hafriyata ba~lamış 1 • Ni.I 
hayet deline mütehassısı da mij 
getirildi yahu 1.. 

Masum bir tashitı 
Tashih hatalarına nekadar 

kızarız. Zavallı masum gaze:e 
musahhihleri 1.. Kendileriniı> 

• 1 
muharrırlerden çok okuyu-
cuları olduğunu bilmezler 11. 
~:albuki artık yer~er: ne ka.' 
bak çıkacağını bilmışler gibi" 
bazan ne güzel çamlar devi·' 
riyorlar; ve Nurullah Ataçtan'. 
bile daha akalane gaflar ya.I 
pıyorlar 1 

işte, bizim gazetede olan 
harikulade bir misal: 

Bir haber bizim gazetede ı 
şüphesiz çok garip bir tesa
düf le şöyle dizilmiş : 

• Belediye şehir otellerini 
esaslı şekilde islah için düdük • 
bir talimatname yapmağa ka· 
rar \•ermiş ve tetkikata baş·i 
lamıştır. Bir kaç aydanberi 
devam etmekte olan tetkikat1 

bitirilmiştir. 

Yakında talimatnamenin ha· 
zırlanmasına başlanacak ve şe
ker meclisinin teşrinisanideki ilk 
içtimaına yetiştirilmesine çalı. 
şılacaklırl,, 
Şu talimatnamenin (düdük 

talimatname); şehir meclisin de 
(şeker meclisi) diye çıkması 

ne malum bir tashih!! 
Odun mı:.ıreb· 
bilerim iz ... 

Bir gazetede şunu okuduk: 
(Mevsimsiz soğuklar devam 

ediyor. Odun fiatleri, beklen• 
dilri gibi, yükselmeğe başla~ı!). 
Ş kil.yel, tabıi ... Fakat ne ma· 
na.,zl 

Yahul Şu odun en alçak şey. 
dir. Şehirsever kömürcülerimiz. 
Belediye tabamızın sayesinde, 
onu her fırsatta yükseltmeğe 
çalışırlar 1. Tahammül edemez·, 
siniz! Bırakın şu alçak ma' ılı1k1.1 
yükseltsinler!. Onu da mı kıs-' 

1 

kanıyorsunuz, be mübarekler!. 
Konservatuvara 
rağbet nicin ?j 

Bu sene konservatuvara, 
rağbetin fazlalığını gazeteler 
hayretle yazıyorlar: Kayıtlar 

bu ay nihayetine kadar -devam 
edecekmiş. Halbuki şimdiden 

kaydolunanların miktarı kon· 
servatuvarın haddi istiabisinl 
geçmişi 

Ne olmuş ki? Demek kon
servatuvar da Akay idaresine 
geçmiş 11 
Konservatuvara bukadar rağ· 

betin sebebine gelince, e, el. 
betle babam, ses kıymetli! 

Baksanıza, belediye meclisle· 
rinde, spor feder8'yonlarında 
hiç kimse sesini çıkarıyor, sar. 
!ediyor mu?. Zira iktısat edi. 
len sesten, şimdi, apartman 
yapılı yarli 

Serdengeçti 

Abone Şartları 
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Yalovada, kız da beraber 
olduğu halde sahile çıkmışlar, 
fakat, yanlarında paraları ol· 
madığı itin aç kalmışlardır. 
Bunların şüpheli vaziyetleri 
polisin gözünden kaçmamış, 

derhal sorgu, sual başlamıştır. 
Vaziyetlerini gizlemiye artık 
kendilerinde takat ve kudret 
göremiyen azgın şerirler, hali, 
bütün çıplaklııtile itiraf etmek 
mecburiyetinde kalmışlar ve 
Yalova sulh hAkiminin kararile 
tevkif edilerek lstanbula yol
hnmışlardır. 

Buna mukabil 10253 çift ve 
129,832 kilo balık belediye 
hududu dahilinde istihlak edil
miş, 14425 kilo Anadoluya 
gönderilmiş ve 11050 kilo da 
harice •evkedilrniştir. 

Şahit olarak dinlenmek üzre 
davet edilen hastaların adres· 
teri belli olmadığından tebligat 
yapılamadığı, binaenaleyh gel. 
medikleri anlaşıldığından ad· 
reslerinin sarih yazıl:ırak yeni
den çağırılmaları için muha
keme başka güne bırakıldı. 

Ağustos ayı içinde şehrimiz· 
de 58 ev, 4 apartıman, 6 dük· 
kan ,.e mağaza ve 3 dilrer bi
nalar olmak üzere 71 inşaat ı 

işi ikmal edilmiştir. Bundan 
başka 11 illi ve yapı, 5 csa~lı 

ve 505 de adi olmak üzere 
521 tamirat yapılmıştır. 

Ağustos 936 ayı için de me· 
zat idaresinde 9.Şlll lira 75 ku
ruşluk altın ve gümüş kıymet· 
li la şiar, halı 'e diğer müte. 
ferrik eşya satılmıştır. 

Enis Behiç burada birkaç 
gün kaldıktan sonra tetkik.· 
tına devam etmek üzere lzmi· 
re, oradan 

1 dedcektir. 

Samsuna hareket 1 N~ruoıauııılye, Şeref Sokıjı 
li:.W:J'ONı ••>J7 

Dün lstanbula getirilip adli-
J l.._ _______ ,.J 
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-Hergün bir vazı ; 

Hava taarruzlarında : 
ş~hirleri boşaltmak; 

Askerlik 
Tayyare 
toplan Yeni Bulmaca BEN KiMiN 

METRESİYİM Cumhuriyet gazetesinde (•:-) imzasile 1

1 

çıkan başmakalelerin mUdafaa ettiği 
fikirler kartısında g U 1 U p geçmek· 1 

ten b a ş k a yapılacak ş e y yoktur. , 

Tayyare, herşeyden evvel, 
gözden, tesir sahasından ça· 
buk kaçan bir hedeftir. Fa
kat ne de olsa, bu uçan he
def ateş açacak topa uygun 
bir duruma gelebilir .. Bu es
nada, dojtru bir istikamete 
getirilmiş bir topun tesir sa
hasına girmiş olur.. Şimdiye 
kadar yapılan derin inceleme 
ve birçok denemelerden son· 
ra, tayyare top'arına sıfır 

dereceden 30 derece ve 
obus'erine sıfırdan 65 de
rece meyil verilmesi elverişli 
görülmüştür. 

Bu hafta bulmacamızın şek
lini dejtişlirdik ve sadele~tir
dik· Bulmacalar zeka oyunları 
olduğuna göre, bu yeni bul
macamız da sadelijti nisbetin
de yine bir zel-a oyunudur: 

l:.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Yazan : l s k ender F. Serte ili iiiiiiiiiiii~ 
Tefrika No. 62 

1 1 

Yazan: Şakir HAzım Ergökmen 
Cumhuriyet gazetesinde biri 

biri ardından (**) imzalı iki 
yazı çıktı. Birinci yazı, bir 
takım mütearifeleri lstanbulun 
umum! vaziyetine uydurmak 
gayesini güttüğü için, okadar 
U7Unboylu bir tehlike arzet
medi. Fakat ikinci yazıda, ha
va taruz !arına karşı "şehirleri 
boşaltmak,. gibi mühim bir 
prensip üzerinde durulduğunu 
ve muharrir hava tehlıkesini 
bu işte söz sahibi olacak ka
dar bilmediğı için de leci bir 
takım yanlışlara düştüğünü 
gördük. 

ki mütalea!ar. ikincisi: Yazının 
son kısmını teşkil eden ve 
buraya niçin yerleştirildiğini 
anlmakta güçlüğe ugradıjtımız, 
şehirleri da9;ıtma planı tatbik 
edildikten sonra ~eride kalacak 
halkın şehirlerde ve sığnak
larda barınması fikri. 

Bir kuş ismi bula· 
caksınız, ba,ını ke· 
since bir mllletln adı 
meydana çıkacak. 

Bütün memurlarımızı bu işin peşinde.. Bu kadının 
arkasında koşturuyorum. Lakin 

Müsabaka müddeti ayın 
bugüne kadar hiçbir müsbet netice elde edemedi 

Nesrin, Koloneı "W ,, 
ile neler konuştu 7 
iki tahta masa .. 

Nesrin sadece : 
- Hayır •. 
Diye cevap verdi. 

Birinci parça için ilk o 'a ·ak 
Douhet'nin ku landıiı'ı şu ın~ş
hur karşılığı vereceğim. Do het 
şehirleri boşalıma meselesini 
şöylece izah eJer: "üç milyon
luk bir şeh i rde, on bin kişi 
zehirlenmiş ,olursa geride iki 
ınılyon dokuzyüz doksan bin 
ki şi kalır diye bir hesap ya
pı l ma'ıdır. Bu me >eleyi hal et· 
mek ıçi n, b;r muallimin ta'e· 
belerine sorduğu şu suali dü· 
şünmek Jaz,mdır: Bir ağa· 

cın üze rinde yüz serçe var; J 

bir a\'Ct bir alışla on tane•ini 
vurmuş; ajtacın üstünde kaç 1 

Bu bakımdan, mı:htelif 

25 inci cuma günü akşamına 
kadardır. O vakte kadar ce. 
vaplarınızı "lstanbulda Açık 
Söz gazetesi bulmaca memur
luğuna. gönderiniz. Cuma ak
şamı kur'a çekilecek, netice 
ertesi günkü gazetemiz ilan 
edilecek tir. 

Pencereleri mukavva ile ka
patılmış loş bir oda. Tahta 
bir koltuk. 

- Valıidettin şimdiki halde 
canından ve çok sevdiği gi'
vercinlerinden ~aıka bir şey 
düşünmüyordu. 

Bu sırada lngiliz miralayı 
-neden bilmem-Neorinin sözünü 
en can alacak yerinde ke•e
rek dedi ki: 

Kolonel parmaklarını uza. 
tarak : 

- O halde not et, dedi, 
elimizde mevcut eşkali sana 
larıf edeyim .. 

Hava tehlikesi kolıyca ve 
az zamanda öğrenilecekle rden 
olmadığı, bir veya birkaç 
kitap okumakla yazmak ,-e 
söylemek salahiyeti elde edi
lerri , eceği için bu mevzu 
ü2erinde okuduklarımızın çoğu 
hemen heme.1 daima fayda 
vermekten pek uzak oluyor
lar. (*•) imza' ı ikinci makale 
böylelernden biri olduğu 
için b.Jhassa ele almayı ve 
yalnışları ile birlikte ortaya 
koymayı do~ru ve yerinde 
buldum. Ve bunu kendime 
vazife saydım. 

Her şeyden önce şunu ka
rıl el meli} i:ıı ki şeh " rleri boşalt
man:n bir ihtiyaç ve zaruret 
oldugunu takdir edemiyem mu
harriri beslediği kanaatlarile 
bir kalemde diskalifiye etmek 
mümkündür. 

Cakın muharrir ne diyor: 
• ... Hava saldırımları karşı• 
sında şehri tahliye etmek ve 
halkı daij'lara ve ormanlara 
uzaklaştırmak fikri, bizce ta
mamen sakatlır.,, 

Bu sözleri okuduktan sonra, 
bunu yazan zatın hava tehli
kesini bildığine, hava tehlikesi 
etrafında bir tek kitap oku
muş olduğuna veya bütün bu 
ha va taarruzları ve korunma 
çar~leri etrafında düşünebile· 
cek vasıfları haiz bulunduğuna 
inanmak gerçek nasıl mümkün 
olabilir. ? 1 •• 

Hava tehlikesi ile harp üze
rinde muessir olmak fikrini 
feri sürmüş olandan en genç 
mutahassıslara kadar bütün 
fikir adamlarının birleşmiş ol
dukları "şehirleri boşaltmak. 
işinde bu kadar aykırı bir ka
na.it beslemek, bence düşüne• 
memek, bilmemek, anlamamak, 
kı.aca okumamış olmaktan 
başka hiçbir manaya verilemez. 

se rçe kalır?.. Tabialile hiç 
ka lmaz. • 

insanlar Serçe değildir; fa· 
kat pek aşkardır ki büyük bir 
şehir de, bugün on bin kişi 
zehirlenirse, yarın da on bin 
kişi zehirlenebilir; halk da ka
naat hasıl eder ki kendileri
ne de sıra gelecek ve bu su
retle şehirde kimse ka!mıya
caktır.. Douhet'nin bu dahi- • 
yane sözleri, şehirleri planlı 
bir şek ;Ide boşal tmak mecbu
riyetini anlatacak kadar açık
tır. Aynı mevzuda Votye şun• 
ları söylemektedir: " Halkın 
mühacereti, hadise'erin tazyıkı 
al tında panik içinde yahut en 
hafifi kargd~alık ve hazırlıksız· 
!ıkla olacak yerde boşaltmayı 
metodikman yapmak daha 
akıllıca bir harekettir .• 

Lavrano şu kanaattedir : i 

'
1 şh i r:erde bulunmalarına lüzum 

1 

olmayanlaT' , büyük şeh irlerin · 
mümkün oldujtu kadar çokluk J 

kısmını bilha'8a çocuklarla, 
ihtiyarları.. küçük memleketlere 
doğru boşaltmak lazımdır, 
Geriye ka'anları, yaşamak im
kanını temiP edecek surette 
vasıtalandırıp azami randman 
verecek şekilde .• şehirde alı
koymak icap eder ..• 

Pescu şehir'eri boşalt-
mak işinin seferberlik planla
rına dahil bulundujtunu,, "hal
kın boşaltılmasını ve ihtiyaç 
zamanında tatbik edilecek hu
susi tedbirlerin alınmasını,. ve 
" boşaltma planını sulh dev
rinde zaman zaman gözden 
geçirmenin mecburi olduğunu,, 
söyler. Ve Rees Genkins "lü-
zumsuz atızlar şehirden çıka. 
rılmalıdır" der. 

R. Eyb şehirleri boşaltma 
mecburiyetini " 1918 de hava 
bo:nbardımanları yüzünden 
Londra'da mühimce m;ktarda 
bir kısım halkıa şehri terk 
elliğini " tabi! bir icaba örnek 
alarak ifade eder ve büyük 

çaptaki tayyare toplarından 
bir kaçının evsafını enlata
lım: Ansaldo fabrikasının 75 
milimetrelik topu 6,5 kiloluk 
mermi atar. Sürati iptidaiyesi 
800, ufki menzili 15000, amu
di menzili 10000 metredir· 
Ufki tarama sahası 360 de
rece, Amudi 20: 90 derece
dir. 105 milimetre çapında 1 

Beton tayyare topu da An- 1 

saldonun aynıdır. I 
lngiliılerin 75 milimetre

lik Vickers lopları, dakika· 
da 25 mermi atıyor. Ve oto
matiktir. Ayni çapta Şnayder 
toplarının mermileri 6,5 kilo· 
gram, sürali iptidaiyeleri 750 
metredir. 

Bu muhtelif topları tesir
leri itibarile hafif ve orta 
olarak iki kısma ayırabiliriz: 

Ohalde; 
2500: 3000 metre yüksek· 

likte uçan tayyarelere karşı 

20 : 40 milimetre çapındaki 
hafif topları; 

6000 : 7000 metre yüksek· 
teki tayyarelere de 75 : 80 
milimetre çapındaki orta top
ları kullanmak pek uy~un 

olur. Ancak, hafiflerin daki
kada 120: 200, orta topların 

da 20: 30 mermi atmaları 
mühimdir. 

HEDiYELERiMiZ 

Bulmacalarımıza gördüjtü-
müz rajtbet üzerine bu hafta 
hediyeltrim 'zi daha ziyade 
zeginleştirdik. Birinciye bir 
BiSiKLET, ikinciye bir fotoıt
raf makinesi, üçüncüye gaze
teır.izin bir senelik abonesi. 

Beş kişiye bozukpara çan
tası, beş kişiye kartpostal al
b"mü. 
Kırk kişiye muhtelif hedi

yeler. 

Bulmaca 
kuponu 

19 - 25 Eylül 

Geçen haff aki 
bilmecemiz 

Geçen hafıaki bilmecemizin 
hal sureti şudur: 

Tektir ile uslanmayanın hakkı 
kötektir 

Bir tek kurutu mürtekibin cayl 
kürek lir 

Hallede;ıler arasında dün 
kur'a çektik. Aşa~ıda isim ve 

adresleri yazılı olan okoyucu-
M. Ersu 

ı 
!arımız kazandılar: 

===== Abajor/u ıarif bir yaııhane 
•••••·-~, lômbası kaza11an okuyucumuz: 

Dün Akşam 1 Beyojtlunda, Tarlabaşında, Gül 
sokağında 11 numarada Lütfü. 

I• p E K Bir senelik abone kaıanan 
okuyucumuz: Bursada, Ş1yes• 

te mahallesinde aktar Ô•ner. SiNEMASINDA 

S YL V IA 
1 D N EY 

tarafından emsalsiz 
bir surette yaratılan 

KANUNDAN 

Güzel bir pergel takımı ka

zanan okuyucumuı: Kadıkö

yünde Moda caddesinde, 118 
numarada, lclal. 

J:Jozuk ı·ara çantası kazanan
lar: Fenerde fırın sokağında 
18 numarada Mavridi, Kırk

larelinde, Edirne caddesinde 
122 numarada Memduh, Kı
zıl toprak, istasyon cac!d~si, 
No. 30 doktor Nuri Ziya. 

Kaı tpostal albümü kaza-
nanlar: - Üsküdarda, Sinan 
sokağında, 6 numarada Kadir, 

Ko '.onel W. ayakta duru
yordu. 

Nesrin Yıldız Sarayında 
gördüklerini anlattıktan son· 
ra Vahidettinin düşünceler;ne 
temas ederek: 

- Padişah büyük bir kor
ku ve endişe içindedir. Dı ı e 
söze başladı. Anadolu ile an
laşmaga katıyen taraftar de· 
jtildir. 

Kolonel W. Nesrini dikkatle 
dinliyordu. 

lahut, Nişantaşında, Teşviki

yede karakol sokajtında 70 
numarada Vahide, Kadı köy 

Yeldeğirmeni, Yurtdaş sokak 
15 numarada Sait Kirman, Göz 
tepede Rı dvanpaşa sokağında 9 
No.lu köşkte Muazzez Tevfik, 
Maçkada Kajtıthane caddesi, 
Raifağa camii karşısında 45 
numarada N. Kaptan, Nuruos
maniye caddesinde 56 numa
rada Celal, Gaziantep vila et 
evrak memuru Ali Asım Teu. 
man, Stranca Alaton öğret

meninin oğlu Kemal Arda, 
Üsküdar'da Atlamataşında 
Tembelhacımehmet sokajtında 

1 numarada Nuran Adil, Be
şiktaş Çırağan caddesi 48 nu· 
marada Beyhan, Bak rköy, 
Ômer Naci sokak 100 
nu:narada OsmM Şem•i 

Muharrir yukarı} a aldığım 
iki buçuk satırlık ve bir hü
küm, karar ifade eden yazı· 
sından sonra pek feci birer J 
gaflet eseri olan ve sonunda 
tenakurnda düştüğü sözle- ı 
rine şöyle devam ediyor: "Asıl 
panık bundan doğar ve düş
manın hava saldırımından bek. ı 
lediği maksadı ona kendi eli
mizle temin etmiş oluruz.Büyük 
bir şehir halkının dajtlarda ve 
or.rnanlarda veya şehir civa
rındaki köylerde harbin de
vamı müddetince barınması 
ve yaşaması esasen mümkün 
olamaz. Diğer taraftan halkın 
barınmak maksadile dağıldıjtı 
ve toplandıA-ı o yerler elbet 
tayyare saldırımları nı kendi
lerine celbedeceklerdir, Hem 
öyle bir şekilde ki ora'arda 
ne sıjtınak, nede teşkilat var
dır. Kezalik oralarda yiyecek, 
içecek ve diğer ihtiyaçların 
davamlı temini de kolay de
ğildir. Böyle bir hal önüne 
geçilemiyecek kargaşalıklara 

şehirlerde halkın üçle ikisinin 
şehir için lüzumsuz oldnjtunu 
meseleye ehemmiyet vererek 
kaydeder. 

••••••v•••••• 
~ Bugün herkesin / 

Çaı alcada, Yenimuhacir ma
hallesinde Razgrat göçmenle
rinden Mümin oğlu Bilal kızı 
Safiye, Yenikapıda Alboyacı
lar sokağında 14 numarıda 
Süheyl, Lüleburgazda Arif 
Kaakatı oğlu Mithat. 

Fa'ay, Tahmis sokak 56 nu
marada Riza Sezer, Kurtuluş 
Manevra meydanı 25 numara
da Hava Ahmed, Nişantaşında 
piyango sokağında 1 numa
rada lsmail Knradağ, Sultan. 
hamam Havuzlu han 2 numa
rada Enver, Sultanahmedde 
Karacehennem sokağında 28 
numarada Celal, Fatihte Hü
sam Bey mahalle•inde imam 
Niyazi sokağında 47 numarada 
Nimet, Kütahyada Adil Hik· 
met, Fatihte Altay camii so
kajtında 7 numarada Nuri Er
doğan, Ankara Maliye meslek 
mektebinde 231 Ali Türker, 
Ka,,ımpaşada Karanlıkçeşme
de 33 Nec'a, Sultanahmedde 
Tavukhane sokajtında 2 nu
marada Ferit, Kasımpaşada, 

Bahriye cadd~sinde 24 numa
rada Selim, Usküdarda, Top
taşı caddesinde 261 numarada 
Adnan Türkkal, Karabaş Tu
lumba sokağı, 15 numarada 
Behcet, Kü · ükpazar eczahane-

ve felaketlere meydan verir. 
Bunu bir plana tevfikan yap
mak dahi aynı mahzurların 
zuhuruna mani olamaz. Hava 
aaldırımlarına karşı bir şehrin 
çok sık şekilde meskün yerle
rini seyrekleştirmek veya ah
şap mahalleri azaltmak mak
sadiyle halkı öteye biriye nak
letmek şeklinde alınacak ted
birler çok makuldur. 

Fakat bu iş hava saldırım. 
lan arifesinde şehri tahliye 
şeklinden başkadır ve ancak 
geniş hazer zamanında esaslı 
bir dağıtma veya seyrekleştir
me planına göre yapılacak bir 
nevi iskan işidir. Bu mesele 
bu suretle lesbit edildikten 
sonra ıreri kalan halkın hava 
sa 'dırımına karşı şehri tahliye 
etmesi yerine şehirde ve sııtı· 
naklarda barınması icap eder .• 

Sütunlarımızı boşuna doldur• 
muş olmasından esef duymak
la beraber, hava taruzlarına 
karşı korunma gibi çok ha· 
yal! bir meselede yanlış ve 
zarar'ı mütalealara bir örnek 
göstermek için yazının bu 
parçasını aynen almakta fay
da ve mecburiyet gördük. 

Şimdi bu yanlış mütalea
ları tetkik edelim. Bunun için 
yazıyı ikiye ayırmak lazımge· 
liyor: Biri, biri .şehirleri boşalt
manın sakat olduğ-u hakkında. 

Pudur büyük şehirlerde 
toplulujtun harp gayesi için 
öldürücü olduğu iddiasındadır 
ve bu maksatla yalnız şehir

leri boşaltmak değil, buların 
şimdiden küçültmiye çalışıl
masını zaruri saymaktadır. 

Nissel, Sabor, Gilermi "sivil 
ha:k arasında zayiat ihtimal
lerini azaltmak için, en çok 
tehlikeye maruz olan yerlerde 
bulunan ve içtimai, meslek! 
vazifeleri olmıyanları önceden 
boıa"tmak ve tercihen hudut
lardan uzak yerlere dağılmak 
akilane bir hareket olacaktır.,, 
diyorlar. 

Fransada alakadarlara hava 
tehlikesini öğretmek için ve
rilen resmi mahiyetli konfe
ranslarda "şehrin boşaltılması,, 
esast vardır; Gibren, Siman, 
Enders, Hanslian, Fri~ ve bun
lar gibi bütün tanınmış ve sö-
zü dinlenir mütehassıs! ırın 

.hepsi boşaltmayı en kuvvetli 
korunma çaresi olarak ileri 
sürmektedirler. 

Bu bshsi kapamak için şu 
kadarını söylemeliyim ki şe

hirleri boşallmağa lüzum yok
tur diyini, ben, ilk defa ola
rak muharririn şahsında gör
mekteyim, Harpten, manevi
yattan, panikden anlamıyan 

bu c··ı imzalı muharririn fikir
lerini tahlile gelecek yazımda 
da devam edeceğim. Bugün 
öyle sanıyorum ki bu zata şe
hirleri boşaltmayı yetecek ka· 
dar anlatmış bulunuyorum. 
Anlıyamamışsa, benim beledi
yeler derırisinde çıkan srri ya
zılarımı okumasını tavsiye ede-
rim. 
Şakir H. Ergökmen 

t zevkle J 

M ELEK 
SiNEMASINDA 

göreceği müstesna filim : 

KADINLARDAN 
BIKTIM 

Friınsııca söıliI metro filim 
Baş rollerde 

_Joan Cravford 
Robert Montgomery 
Franchot Tone l 
Ayrıca: Paramount dünya 

haberleri , 
m•••••••••••s 

Muhtelif hediyeler kazanan. 
lar: - Üsküdarda 20 nci ilk 
mektep 2 nci sınıfla Sevinç 
Ôcalır, Nişantaş kız orta mek-
tep talebesinden 116 Zeynep, 
Babaeski Türk Hava ku-
rumunda lsmail , Zeyrek 
ibadethane sokak No 35 
Tetiker, Kızıltoprakta istasyon 
cıvarında 51 12 numaralı evde 
Cevdet. Kermencik zira! krc• 
di kooperatifinde Yusul Ersoy, 
Vefa lisesinde 5 inci sınıfda 
606 Sadık Ülken, Nuruosmani
ye caddesi, 36 numarada Me-

"Açık Söz .. ün edebi romanı:26 

• • • 
Sen Benim Babam 

D ... ·ı . ' egı sın . .. 
Yazan: Suat Derviş 

- Nckadar seviyorsun, her-
kesten fazla mı? .• 

- Herkesten fazla baba! .. 
- Annenden de fazla mı? .• 
Selma susuyordu. 
- Söyle annenden fazla mı 

se•iyorsun? Babasının kolu be
lini acıtıyordu. 

Selma yalan söyliyemiyordu: 
- Annem kadar. 

- Ya başkalarını.. Söyle 
başkalarını sever misin benden 
çok. 

- Sevmem baba ... 
- Cavid amcanı? 
Babası Cavid amcayı kıs

kanmamış mıydı?. Onun kuca· 
ğında oturduğu, onu sevdiği 
için kendisile bir hafta dargın 
kalmamış mıydı?. O Cavid am
~adan nefret ediyordu. 

sinde Oktay, Bandırmada 
Askeri kaymakam mü-
tekaidi Şevket kızı Sabahat, 
Bandırma icra memuru Hıı
lüsi kardeşi Kemal, lsanbul 
iş Bankası küçük cari hesap. 
lar servisinde Tevfik kızı 
Gönül, Çarşıkapıda Hasanağa 
Medrese sokajtında. 4 numa
rada Burhaneddin Ertürk, Fa· 
tihte Manisalı fırın sokak 23 
numarada Ümmügülsüm, Sa
matya mektep sokak 47, Fat
ma, Yakacık Esad Said Kir
man, Abonelermizden Mahmud 
Sezai, Yakacık Kartal Ayaz
ma caddesinde lsmail kAhya
nın evinde Aziz Erkan. 

(Hediyeler salıdan 
!tlbaren) 

- Cavit amcayı hiç sev-
miyorum. 

- Yalan •. 
- Vallahi sevmiyorum, 
- Seviyorsun Cavid am-

cayı .. , O sana bakıyor, seni 
hastalıktan kurtarıyor. 

- Bana acı ilaç veriyor. 
- O sana oyuncaklar he· 

diye ediyor. 
- Ben onun verdiği oyun

cakları sevmiyorum. Ben yal
nız şimendifer seviyorum. 
Ş i mendifer babasının son 

hediyesi idi. Ve o hakikaten 
bu şimendiferi çok seviyordu. 
Ne güzel hatlardı bunlar, hem 
de üstünde iyi bir tren isli· 
yordu. Bir lokomotif.. ve bir 
sürü vagonlar, hatta vagonla
rın penceresinde kabartma 
şeklinde yapılmış bebekten 

- Bu mevzu etra fında bir 
başka zaman görüşmeyi tercih 
ediyorum. Şi mdi pek müstacel 
olarak size vcrecejtim bir va· 
zire var. 

Nesrin ha v ret ini gizlcı emerli: 
- Fakat siz be1i Yıldız sa· 

rayına gönderirken, bu işin 

pek mühim olduğunu sölemiş
tiniz. 

- Evet amma.. Bugün on
da, daha mühim ve müstacel 
işler karşısındayız. 

Sonra birden kumral kaş
larını çalarak önündeki dos
yadan bir küçük pusla çıkardı: 

- lstanbul da tehlikeli bir 
kadın var. Bu kadın ummadı· 
jtımız yerlerde ve umma
dığımız hadiseler içinde es
rarengiz bir gölge gibi 
görünmeğe başlamış. Hatta 
elini kana bile boyamış. Kadı
köyı1nde b:r lngiliz çavuşunu, 
Sarıyerde lngiliz dostu bir 
Türkü, Pendıkte bir lngiliz 
askerini - iz bırakmadan - öl
dürmüş. 

Kolonel önüne bakıyordu. 
Sözüne de,am elli: 
- Bu kadının ancak mühim 

eşkalinden başka elimizde şim
di! k hiçbir iz ve vesika yok
tur. 

Nesrin sükanetle dinliyordu. 
kolonel sordu: 
- Sen lstanbulda bu cina

yetleri yapmak, cesaretini ta
şıya1 bir Türk kadını tanı
yor musun? 

Nesrin cebinden küçük bir 
defter çıkardı : 

- Söyleyiniz, kolonel l 
lngiliz miralay ı tekrar elin

deki pusulaya bakaruk mırı!
diindı: 

- ince, orla boylu.. yılan 
gibi kı7"rak vücudu varmış. 
Daima karanlıkta dolaşır ve 
yıııe karanlıklara karışarak 

bir göljte g ibi bir anda gözden 
kayıp olurmuş .. 

Nesrin titrememek, kekele
memek için kendini güç tutu
yordu. 

Acaba Kolonel kendisini tec
rü'ıe mi ediyordu? 

Yoksa Nesrin hakkında ln
giliz karargah umumisine böy
le bir ihbar mı gelmişti? 

Nesr n tereddüt ve heyeca· 
mnı gizlemiye çalışarak : 

- Fakat bu bir muammaya 
benziyor, kolonel 1 dedi, bunu 
ben nasıl bulabilirim? 

Kolonel gülümsedı : 
- Bütün memurlarımızı bu 

iş in peşinde.. bu kadının ar
kasında koşturuyorum. 

Lakin bugünekadar hiç bi. 
risi müsbet bir netice elde ede
medi. Ben bir kere de senin 
zekana müracaat etmeyi fay• 
dalı buldum. Bi;irim ki sen 
lstanbuldaki kadınları ve bil
hassa Türk sosyetesini çok 
iyi tanır ve istedijtin ailenin 
harimine girmeğe herkesten 
daha iyi muvaffak olursunl 

[Bitmedi] 

SAN~T 
KiTAP .. QES'iM . TiVATQO,HU.tiKt 

San' at karda aranan 
müsbet vasıf !ar .. 

Ernesl Nönan ve muu.tırları, ressam, muharrir, aktör ve 
heyke//raş gibi sarı'atk<irlar da müsbet vasıflar aramışlar. Me· 
sel<i Optimi>te bir ressamm ibda elliği bütün tablolarında 
görülen vazih bir niklinlik vegrı pessimisle bir muharririn /JÜ· 

/ün roman ve lıikôyelerinde gt)ze çarpan korkunç ve ruh sıkıcı 
bir bedbinlik gibi. 

Haltô bu ikt" vasfın vasalrnda bulunrın Opporluııiste san'· 
atkcirların eserlerinde bile kendi karakter/erini •ezmekte giıçlük 
çekmemişler. 

Bence Ernest Rönan gibi bir dalıinin bu görüş ve bu/ıışu 
bilhassa yirmi,.ci asrın eserlerini tetkik bakımından çok daha 
kıymeti; olmak gerektir. Çünkü san'atta Pnsitivisme'e sadık 
kadan yani resimde olsun, edebiyatla olsun, h<idiseleri olduğu 
gibi aksettirmek kudretini göst•ren san 'at kör/arın sayısı gittikçe 
eksilmektedir . .. San'at, san' at içindir" nazariyesinin çoktan 
i/l<İ• etliğini kabul elmekleberaber, san'atk<irda iyi veya 1<ötü 
fakat müspet vasıflar aramak, san'atk<irın ••erine (güzel veya 
fena ) damgasını kolaylıkla vurabilmek ihtiyacından doğan bir 
keyfiyettir. Muharririni tanıdığımız bir eseri şüphesiz ki daha 
derin bir al<ika ile okuruı. Filanca ressamın tablosu deyince 
biıi ilkönce çeken, o eser midir, yoksa san'atkörın bizzat ken
disi midir 7 

Gözlerim ve lıislerim beni aldatmıyorsa, ben her hangi bir 
!an'at eserinde ilk önce eseri gf1ratanı görüyorum; eıe,-in met>
ıuunu, güıelliği veya çirkinliği, caıibesi veyahut manasızlığı 
ikinci pllönda kalryor. 

]şte karikatür sergisindeki uerler .. karikatürde bile Cemal 
Nadirin, Ramizin, Münifin şahsiyetleri, eserlerinden daha önce 
teşhis etmiyor muyuz 7 

madamlar ve mösyöler bulu
nuyordu. Uzun şapkalı birs ey
yah ... 

- Seni çok seviyor o .• 
- Ben seni çok seviyorum 

baba.. 
- Neden onu benim kadar 

sevmiyorsun ? 
- O yabancı, sen babamsın. 
- Baban •. baban •. 
Ve babası lambayı konsolun 

üstüne bırakmış ve onu göjtsü
ne doğru çekerek hıçkıra hıç
kıra ağlamağa başlamıştı. Ba
basının hıçkırıklarını hAIA ku
laklarının içinde buluyor M 

- Baba ağlama.. Baba ne 
ağlıyorsun. Ve Selma da aıt

lıyordu.. Selma, ne çabuk ağ
lıyordu .• Allahım .• 

- Sus Selma.. 
- Sus baba ... 

lskender F. Sertelli 

Sonra hıçkırıklar nasıl din
mişti Selma bunu hatıralarında 
bulamıyor. Yalnız şimdi çiçekli 
bir halının üstünü hatırlıyor. 

Baba kız halının üzerine diz
çökmüşlerdi. Gülüşerek bir şi
mendiferle oynuyorlardı . 

-Düütl... Düütl ... 
Bu trenin ötüş taklidini ya· 

pan babasının sesi idi. 
- Binmez misiniz içeri kü· 

çük hanım ... 
- Yer yok efendim. 
Bu ayni gece miydi?. O gece 

değilse neden Selma hatıra
sında canlanan bu sahnede 
kendisi çı; .Jak ayak ve gece• 
likli, buluyordu. Ve neden 
hep ayni petrol lambası ırözii
nün önünde idi. Bu defa ha
lının üstüne konulmuş petrol 
lambası .• 

(Bitmedi] 
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Ağorayı keşfeden büyük ~"-% 
Türk arkeoloğunun adı ~ <:J4J 

kantarağası Salahatiindir ~- Yemek 
19 Eyltll CUMARTESi 

Profesör Bakster Sulfanahmet'fe yılda Paıııcan karnıyarık - Z•y· 
linya~lı barbunya içi - Üzüm 

30,000 lira sar/eder, fakat Kantarağrısınını Patlıcanları alırsınız. Her 

bütçesinin yekunu nedir bilir misiniz? ~f~~:.'"g~~ü~-ç~:J.ia~~~rıkf~~; 1 

Topu topu yüz Türk lirası ! 1 l~~~f :g ~J 1 

lzmir Belediye reisini Kadifekaleyi ağaçladığından 
dolayı tebrik etmek lazımdır. 

Arkeolojinin reklam vasıtası romantizmdir. 
Panayire gidip gelirken gör

düğüm yeni yolların, Palmiyeli 
bı •lvarla rın, asfalt caddelerin 
lznıire verdiği yeni ve güzel 
ş kli daha büyük bir vuzuh 
ve şumulle anlamak istedim. 
Kadife ka'eye çıktım. Kadife
kale, körfezi, şehri ve muhte
lif istikametlere uzanan demirli 
ve demirsiz yolların yalayarak 
geçtikleri köylerle kasabaları ' 
bir kabartma harita halinde 
gözlere ~unar. 

Çok eski bir devri tarihe ı 
hareket noktası olarak tesbit 
eden burçları ve •urları ile 
bu kale, günlük gürültülerin, 
hasb dalaverelerin ferdf reka
betlerin, didinmelerin yanıba
şında öyle vekarh, öyle hey
letli bir siluet çizerek Türk 
havasının ebedi istik!Ali uıt
runda canlarını feda edenler 
için, bir motör bozuluşuna 25 ı 
yıllık körpe bir vücudü hur
dahaş ettirenler için, bir kanat 
kırılışı ile veya yanlış bir 
manivela kullanmakla bütün 
bir şehri mateme sokanlar için 
Akdeniz kıyılarında bir şeh i t
lik yapmak düşünüldültü za
man ilk halıra gelen yer Ka
dif ekalenin yükseklikleri ol
muştur. 

lzmlr eski eserler müzesinin mlslla(z bir 
incisi : Meandros heykeli 

/Bu nehirler ilahı, bereket sembol il olan boynuzu ile Menderes 
nehrinin etrafına bereket suçardı./ 

Otomobil Eşrefpaşayı, yan
gın kulesini geride bıraktıktan 
soıra bembeyaz bir duvarın 
arkasından Türk renklerile bo
yanmış ve taze çiçekler, )'em• 
>eşil çelenklerle bezenmiş per
vaneler gözüme ilişince şoföre 
s $'eodim: 

- Dostum dur 1 
Ve o anda irşadıma zerre 

kadar lüzum hissetmeden oto
mobildekilerin, hep birden 
şapkdarını çıkardıklarını gör
düm. Yol arkadaşlarım gün
lük çalışma zorlukları içinde 
m•ddeleşe, insanlardan umul· 
mıyacak bir i çlilıklc derin bir 
huşua varmışlardı. 

Şehitliğin kapısı önünde du
ra.ı dört beş vatandaş bu hali 
hiç yadırgamarlılar. Bir kenar
da birdirbir oynıyan sekiz on 
çocukla birlikle ve sanki gizli 
bir orkestr ı birdenbire i •tiklal 
marşını \ almağa taşlamışmış 

gibi toparlandılar, başlarını 

açtılar. 
Hava kahramanlarına karşı 

en gencinden en yaşlı•ına ve 
en bilgininden, bilgisinin dere
cesi en şüpheli olanına kadar 
bütün Türk milletinin duyduğu 
minnetle dolu s.:vginin dere
cesini bu sahne kadar apaçık 
anlatan ne olabilirdi? 

• . . 
Eski eserleri bulmak, mey

dana çıkarmak ve korumak 
kadar göze vurmak da mühim 
meselelerdendir. Arkeolojiyi 
istismar, etmek isliyenler ro
mantizmi ve lirizmi ihmal et• 
memeğe mahkurrdur'ar. Bir 
ha·abenin laykuşlara yuva ol
ması, çatlak, yarı yıkık veya 
yıkık duvarların devrilmiş ve
ya kırıimış mermer •Ülunla
rın üstlerinde ve aralarında 

sürü ziyaretçi celbeden bi
ricik tarih! eser Ş : yon şatosu 

dur. Bunu dünyanın her tarafına 
tanıtan nedir ? lsviçre Turizm 

bürosunun yaptııtı reklamlar mı? 
Ne gezer .. Şiyon şatosuna bu
günkü şöhretini veren adam 
şair Bayron'dur. Bu büyük a· 
damın yazdıj!'ı "Şiryon mah
busu okuyanların muhayyele-

lerinde Leman gölünün kenarın• 
daki bu eski papas ku lübesini 
öyle canlandırmaktadır ki Şi
yon'u görmek ö,üne geçilemez 
bir iştiyak halini almaktadıı [I]· 

Kadifekaleye çıkar çıkmaz 

büyük bir memnuniyetle gör
düm ki lzmir şehri bu büyük 
hakikate nüfuz elmiş ve Kadi
feka~enin bulunduiı'u yüksek 
tepeyi aıtaçlamağa başlamıştır. 
Bu sayısll çamlar birkaç yıl 

sonra büyüdükleri zaman. r.ıter 

kale biraz da tamir edilecek 
olursa lı m r arkeoloji takı
mından dikkate değer bir kıy
met daha kazanmış olacaktır. 

• • • 
Bir delikleo şehre baktım: 

Pan11yirin bulunduğu Kültür. 
park ve tuna dört yandan 
uzanan geniş caddeler al t ı yıl· 

danberi lzmir de şehirciliıtin nasıl 
dev adımlarile )'Ürüdüğünü der· 

1 

hal anlatıyor.Etrafı tetkik eder• 
ken ortasında büyük bir larih! J 

eser gözüme ilişti. Dost'ardan 1 
birine sordum : 

1 - Kuzum bu ne ? 
- Agora ... - dedi - lzmirin 

eski agorası. 

- Tuhaf şey... Ben bunu 
şimdiye kadar nasıl oldu da 
görmedim? 

- Yeni bulundu da .. 
- Haaa ... Demek ecnebiler 

burada da hafriyata ba~ladılar. 
Sağımda dura ı şoför arka· 

daşımın cevap ' 'ermesine mey
dan bırakmadı; asabı bir sesle 
adeta homurdandı: 

- Ecnebiler deıtil Bayım bu 
serer hizimkiler buldular. 

Hayretle ona baktım. He ye
canld devam etti : 

- Bizim efe buldu, Kanta
rağası Salahattin. Buradaki eski 
eserler müzesinin direktörü. 
Amma kazıya devam edemiyor. 

- Neden? 
- Parası yok. 

. . . 

- Elimizde para yok. iki 
üç bin lira bulabilsek zemin 
katını temizlemek ve koridor
ları, dükkAnları tamamile mey
dana çıkarmak mümkün ola
bilecek. 

iki üç bin liradan dehşetli, 
verilemez, harcanamaz bir ser
vetmiş gibi adeta ürke ürke 
tahseden bu değerli Arkeoloğa 
dikkatle baktı~. Gözlerinde 

dünyanln en asil ihtirası, Türk 
toprağını, Türk zrkası, Türk 
kazması ile kazmak ve ilme 
türk damı<alı bir yardımda 
bulunmak ihtira" parlıyordu. 

- Burasını keşfetmiş olma
nızı bukadar geç haber aldı· 
ğım için beni affediniz ... dedim. 
lzmirde Kadifekaleden başka 
eski devirlerin en ufak 
bir izi bile kalmamış bulun
ciuıtunu iddia edenleri bu mu
' affaki)'etiniz hayrete düşür
müş olmalıdır. ilk hafriyat için 
nekadar para sar!ettiniz? 

Gülmeden cevap verdi: 
- Yüz lira .. 
- Ne diyorsunuz? 
- Evet yüz lira.. Kazım 

Diriıte ağoranın yerini bul
du~umu söyleyince buldu bu
luşturdu, galita kendi ke
sesinden verdi. Geldım, kaz
dım, tahminim boşa çıkmadı. 
Şimdi emelim buradaki çalış
mayı tamamlamak ve mümkün 
olursa Agorayı restore et. 
mektir. 

Müzenin bahçesinde dolaşı
yorduk. Etrafımızı çerçeveli
yen heykeller, sütunlar, me
zar taşları ve kitabelere göz-
lerimi daldırarak diışündüm : 

"-Profesör Bakster Sultan
ahmeddeki hafriyat için bu yıl 
otuz bin lira sarfetmiştir. Ar
keoloğ Salahaddinin bu kos
koca ağorayı yüz lira ile mey
dana çıkardığına ilmi, alimleri 
ve dünyayı nasıl inandırmalı?" 

• •• 
lzmir eski eserleri için mut

laka büyük bir binaya muhtaç. 
Bir metruk kilisenin darlık
ları, tasnif için büyük 
bir dikkat ve itina gösterilmiş 
olmasına raj!'men içindeki eser. 
!erle bir müıeden ziyade bir 
ambar havası veriyor. 

Salahattin bir kadın başı 
önünde durup beni yanına 
çağırdı: 

- Burnuna bak, gördün mü? 
- Neyi? 
- Neyi olacak yapılışını. 

Bu eser Elenistik devre aittir. 
Yanındaki eser gibi, ayni ekol, 
ayni zaman. Fakat şunun bur-

kertenkelelerin dola,ması pek ta
biidir amma, daima güzeli, daima 
iyiyi, daima zevk vereni ara- 1 
yan gözlere bütün bunları aza· 
meli artıran ve muhayyeleyi 
tahrik eden bir dekor içinde 
sunmak IAzımdır. lngilizler, bu
nu her milletten daha iyi an
lamışlardır. Şekspir'in diyarın· 

da ister harabe halinde olsun 
ister e'An kullanılsın, meskı'.\~ 
bulunsun bütün vus!a! eser
ler, şatolar, eski saraylar 
sur harabeleri veya surların: 
dan eser kalmamış yarı yıkık 
bürcler hep sarmaşıklarla be
zenmiştir, hepsinin arkasında 
•ık ve yüksek ağaçlardan bir 
fon vardır. 

. . . . . . . . . 
Yarım saat sonra lzmirin 

eski eserler müzesinde lzmirin 
edip ve alim hemşerisi Sala
hattin de bana şoförün son 
sözlerini aynen tekrarlıyordu: 

' nu ve yanakları bununkilere 
benziyor mu ? 

lsrar ile tekrar etmiye lü. 
ıum görürüm ki arkeolojinin 
en biiyük ve en faydalı rek
!Amını yapan vasıta roman
tizmdir. Faraza lsviçrenin 
•Vod-Vaud., kantonuna bir 

[t] Bu mev'lua 

edeceğiz. 

tekrar tomaa 

N.N. 

- Hayır. 
- Bu çıkık elmacık kemik-

leri ve şu burun şimdiki Tire
lilerde aynen vardır. Bundan 
şu kadının bir yerli olduıtu 
anlaşılıyor. Gerek Romalıların 
ve gerek Yunanlıların bazan 
misafir,[bazan da müstevli ha-

koyup patlı-

canları kızarıncıya kadar kı-
1arlırsınız. Bir kulaklı ı a sıra. 
!arsınız. Bir küçük kaş ı k sapı 
ile karın ' arını yararsınız. Di· 
ıter taraftan k" mayı ince 
doıtranmış soıtanla ve tuzla 
kavurursunuz. Pişmiş gibi 
o!unca, ayrıca içine domates 
ilave edersiniz. Bıraz daha pi
şirirsiniz. Bu hazırlanan harcı 
bir kaşıkla patlıcanların ka• 
rınlarına doldurursunuz ve 
Üzerlerine yuvarlak yuvarlak 
domates koyarsınız. Az su ve 
az ateşle pişirirsiniz. 

e Barbunya fasulyeisnin iç
lerini ayıklarsınız. Bol soıtan 
kesersiniz. Soğanı zeytinya• 
ğile kavurursunuz, pembele
şince içine domates doğrar

sınız. Fasulyeleri de ilave 
eder, onu da bir miktar ka· 
vurursunuz. Pişmiş gibi hale 
gelince, içine suyunu, tuzunu 
ilave edersiniz. Pişmesini bek
lersiniz. 

e Üzüm. 

RADYO 
19 Eyli\! CUMARTESi 

ISTANBUL PROGRAMI 

Öğle neşriyatı : 

Saat 12,30: PIAkla Türk mu
sikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plakla hafif müzik, 13,25: Muh
telif p lak neşrıyatı. 

Akşam neşriyatı : 

Saıt 18,30: Çay saati: Dans 
musıkisi, 19.30: Çocuklara 
masal; Mes'ut Cemil tarafın. 
dan, 20: Türk musiki heyeti, 
20.30: Müzeyyenin iştirakile 
TüJk musikisi, 21: Solo p'ak-
lar. 21.30 : Stüdyo orkestrası, 
22.30: Ajıns haberleri. 

BÜKREŞ 

6,3(): Sabah ne,riyah, 13,30·15: 
Haberler, plA.k netrtyah, 19: As· 
keri bando, 20: Konferans, 20,20: 
lnıılliı muıiklıl (pllk), 21: Aktü
alite, 21,os~ Konferans, 2t,20: Kil· 
çük radyo orkestrası, 22,30: Ha• 
herler, 22,45: Danı muıikiıl, 23,4S: 
Almanca - Fran11zca haberler, 24: 
Pllk. 
VARŞOVA 

17: Sopran ıeı1e ıoliıt konser 
(keman, piyano), 17,4S: Konfe

rans, JS: Yeni p11.klar, 18,SO: Ko
nuşmalar, 20: KöylU orkeıtraıı, 

21,lS: Yaba .. cı ülkelerdeki yurt• 
datlara. 21,4i: Haberler vesaire, 22: 
Piyano muılkiıl, 22,30: Dialoiı 
23: Spor, 23, 15: OJa mu11lklıt, 24: 
Darıı pllklan. 

BUDAPEŞTE 

19, 10 : Çigan muılklı1 1 19,50: 
Musahabe, 20,'20: Piyano ile ,arkı. 
21: Şen akşam, 'l2,10: Haberler, 
22,30 : Rıdyo salon orkestrası, 
2215!>: Dans muılkisi; (pll.k). 

BELGRAT 

21: Bohemyen l'ecesl, 23: Ha
berler. 23.20: Bir lokantadan kon· 
ser nakli, 24: Dans pllkları. 

MOSKOVA ---2.020: Radyo plyeıl, ıı. ıs: Rus 
9arkılar1, 22: Yabancı dillerle net• 
rly at. 

PRAG -17.0S: Dan .. musikisi, 18.10: Ko· 
nuıtmalar, 19: Gaby operetinden 
sahneler, 19.4~: Almanca haberler, 
konuşmalar, 20.l!h A.ıker1 bando, 
21.10 : Şarkı, enstruman, dansh 
hafla ıo!lu, 22, 10 : Offenbach'ın 
( Evli adam kapı önünde ) isimi! 
opereti, 23.15: Pllk, 2],30: Seall 
filim pllkları. 

lende bu unduklarına bundan 
güzel misal mi olur? 

iki uzun saat onunla eski 
devirlerin şah eserleri arasında 
ba~başa kaldıktan sonra Birgi. 
deki camide çalınmaktan ve 
harap olmaktan kurtarıp Ka
zım Diriltin getirtmiş ve müze
ye maletmış olduğu eski ve çok 
kıymetli halıları gezdim ve 
Türk edebiyatına "Karadana. 
gibi ölmez bir san 'at eseri 
vermiş olan Efedı · ' ayrıldım. 

lzmirin gerek \" ''sinde, ge
rek müze müdürü ıı de ve gerek
se belediye reisi! " hemşerile
rinde eski e•erlere karşı teş
his ettiğim yüksek ve bilgili 
alaka ve hassasiyeti sevinerel< 
düşünüyordum. , 

Nizamettln Nazif 
[Müze ve agorayı başka birer 

yazı ile tetkik edecekim.] 
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!spanyadan reportajlar 

Madrid saraylarında şimdi işçi 
çiftler dans ediyorlar 

'<iliseleri yıkılan, 
tarümar olan 

• 
zengın 

zavallı 
mahalleleri 
Madrid! 

(Taymis) gazetesi, Madrit
teki muhabirinin oradaki kor
kulu hayat hakkında gönder
diği şu haberleri neşretmek
tedir: 

"Ayni zamanda batıl itikat. 
lara inanan Madrit ahalisi, 
yakın günlerin getirmesi mel
huz lecayi korku ve kabus
larını, düşüne, düşüne so
kaklarda dolaşmaktadırlar. Bu 
zavallı insanlar Üzerlerinde 
dolaşan kanlı bulutların göl
geleri altında cenaze alayından 
dönen insan!arın matemini ta• 
şır gibidirler. Şehirde bir em· 
niyetsizlik var. Ecnebilerin, 
ır.emleketi terk edişlerinin bun
lar üzerinde hazin tesirler bı
raktııtı ı üzlerinden okunuyor. 
Kurbanlık koyunlar gibi melül 
mel ı'.\I bakışıyorlar. 

Yiyecek, icecek buhranı he
nüz baş göstermemiş. Ve Va
lansiyeye işleyen demiryolu 
açık bulundukça Madrid şehri 
açlığa maruz kalacak deıtil'!C 
de, muharebenin ne şekil ala
cağı bilinemediği için belediye 
meclisi, ihtiyati tedbirler al
makta, hem şehirliyi ve hem 
de bu şehri müdafaaya hazır

lanan orduyu beslemek vazi
fesile mükellef o!du!ı'u halde 
ayrıca, muhtemel bir mahsuri
yete karşı da hazırlıklı bulun
maıta çalışmaktadır. 

Gazeteler sayfalarını dörde
re indirmişlerdir, çünkü kaıtıt 
fabrikaları ihtilalcilerin idaresi 
altına geçen mıntakalarda kal
mışlardır. Şiddetli 'ansör al
tında çıkan bu gazetelerde, 
ilanlar sıfıra inmiş, yalnız res
mi nutuklar, resmi beyatatlar 
ve pek bol olan dahili hAdi
seler basılmakta olup, harici 
haberler yek g b"dir. Mesela 
(El Sol) gazetesinde basılan 
harici haberler bir •Ütunu 
bi:e aımanıaktadır. Tyatrolar 
sinemalar açık ise de ziyaret~ 
çiler yoktur. 

Tyatrolar ~kseriyetle ya 
Kırmızı salip, ya ölen milisle
rin yetimleri veyahut hastane
ler namına, menfaati umumiye 
oyunları oynamaktadırlar. De
likanlı kızlar ellerinde kutular 
ile ve yanlnında silahlı trkek 
arkadaşlarile birlikte (Kırmızı 
iane ) için sokaklarda para 
toplamaktadırlar.. Sahipleri 
kaçan veya idam edilen 
öldürülen büyük binalara 
milisler yerleşmişler. Buralarda 
yeni bir İPtizam tesisine çalı
şıyorlar. Eski zenginlerden 
kral taraftarlarından, ceneral
lerden alınan nişan ar, madal· 
yalar milisler için bozduru ·a
rak sarfediliyorlar. Mezhep ve 

ispanya ıetıırlerl hergün yapılan sokak muharebe/eri ile kan 
içinde yüzmektedir/er 

dar şiddetli ve o kadar derin 
kök •almıştır, ki hasta bakıcı
lıktan bihakkın anlayan hasta
bakıcı bayanlar vazifelerinden 
koğularak, Burjuva sunfına men
supturlar diye sokağa atılıyor, 
yerlerine yara sarmac;ını bile 
bimi~en bir takım acemiler 
tayin edifiyorlar. 

Bu hal, doktorların protesto
la rını mücip olmaktadır. !Va. 
naslırlardan çıkarılan kadınlar 
hastahanelerde hademeliklerde 
kullanı)'orlar. Fakat, yaralı
lar da ölüm nisbeti, bakımsız
lık yüzünden çok yüksektir. 
Sokaklarda hususi otomobil. 
!erin gidiş, gelişlerine intizam 
konulmasına çalışılmakta isede 
bunların taşımakta olduğu 
yolcular, silahlı Milisler oldu
ğu için, bunlar nizam ve in
tizama pek o kadar kulak as
mamaktadırlar. Çünkü cep• 
he de ölüme giden, kardeş 
kavga.ında kanını akılmaıtd 

doğru yollanan bir ispanyalı, 
gözleri kararmış, çoluk çocu
ğunu arkada bıraktığı bir 
günde. Sokaktaki intizamı dü
şünebilir mi? .. 700,000 nüfuslu 
g üıel Madrid şehri o eski şuh 
nabzının cereyanını kaybetmiş 
bir çok büyük evler boş. O 
eski şakrak ve şen sesler ye
rine inleyen, ohlayan, aıtlıyan 
insanlar var .. 

Kahvelerde, meydanlarda, 
bazı küçük münakaş~lar ol
makta, bunlar, kaybolan kar
deşini, babasını, ana!iıoı ara
mak için Morga doğru giden 
insanların prolestolarıdır .. Zen
gin olmadığı, salt ve sol hiç 
lıir tarafa mensup bulunmadıgı 
fakal sırf şahsi garez yüzün
den öldürülmüş bir lspanyo
lun karrleş veya babası, so
kakt& bağıra bağıra pro-

testo ediyor. Fakat kimden 
kime., Olen ölmüş, aldırış bi
le eden yok.. Evvelce liberal 
konsevatör bir gazete olan 
ln!ormatsiones şimdi halk ta
raftarlarının eline geçmiş. Ya
zıcılar sosya'ist " bu !tazele, 
sayfalarında aykırı kırmızı çi
ziklerle "h.1undo obrero. zago
numuz ifna etmektir • ., Dedi. 
"Evvela adam, en iyi miras 
yedidir • ., Diye yazılar basmak 
tadır. 

Bu gazetede bir makale neş
reden komünist mebusu Ma
dam Dsnna Dolores sosyalist 
m~b'uslardan Priyeto'ya, bır 
nutkunda esirlere karşı af ve 
merhametten bahsettilti için 
çalmakta ve: " lspanya'yı kan 
içinde yüzdürmiye sebep olan
ların karı ve çocukları da 
hapise atılmalıdır" diye ?az
maktadır. Hapishaneler dolup 
ta~tığından hergün bir ta<ım 
uygun binalarda yeni yeni 
mahpushaneler açılmaktadır. 

Madride yeni gelmiş bir 
adamın ilk gözüne çarpacak 
şey : Yakılan, yıkılan kilse, 
manastır ankazı ile büyük, 
küçük bütün evlerin üzerlerin• 
de sallanmakta olan kırmızı • 
siyah ba1 raklar olacaktır. 
Amele sendikaları merkezle
rini mükellef büyük binalara 
naklederek kendi müsellıih 
muhafızlarını kapılara koymuş
lar. Birçok zengin evlerinde 
bulunan kıymetli mücevherat, 
p ıhalı eşya yaıtmaya uğram'ş 
ise de, hükumet bunlardan 
birçoklarını da liste muc.bince 
kaleıre rla•ak muhafaza altı~a 
aldırmıştır. Ell:asıl Madr.t, zen
ginltrden fakirlerin el:nc geç. 
miş. Eski sra tar konaklar ve 
villaiardaki gr dmofon ve rad
yo ada şimdı fabrika amele
leri danselmektedirler .. ,. ı ;ir ayrılıkları burada o ka-

AÇIK SÖZ KOŞUSU 

Koşu iki kategori esası Üzerine yapıla-
caktır. Programı bugün • 

verıyoruz 

Gazetemizin müvezziler arasında yaptıracağı ko$U müsabaknsı, müvezzi/erden birçak
larının bize müracaatları üzerine iki kısma ayrılmıştır. Bu iki koşunun ikisi de bir gün
da .Qapılacak, fakat birinci koşu, on sekiz yaşından aşağı olan mütJezziler arasında, 

ikincisi, on &ek.izden yukarı olan milveztiler arnsındn olacaktır. 
Koşumuza glrecek bütan müvezzilerin isim ve resimlerini garından itibaren neşre 

başltyacağımızdan koşumuza girecek bütün müvezziler buaanden itibaren isim oe resim
lerini ıaztlemize bırakmalıdırlar. 

• • • 
Koşular nasıl ve nerelerde olacak? 

On sekiz yaşından aşağı 
olan müvezziler arasındaki 

koşumuz Fatihle idarehane· 
miz arasında yapılacak ve 
bu koşud~ Saraçhane, Şeh· 
ıade, Beyazıd, Çemberlitaş, 

Türbe, Halkevi yolu takibe- 1 luk sokaj!'ı, Ankara yoku~u, 
dilerek idarehanemiz önün. Sirkeci Eminönü Karaköy 
d k ·ı k . • ' ' e oşuya _son ven ece tir. · Şişhane Altıncı daire Tepe-

On sekız yaşından yukarı . ' ' . 
olanlar arasındaki koşud a 1 başı, Galatasarav, Taksım 
idarehanemiz önünden baş- j yoluyla stadyumun kapı~·'I · 
!ayıp lran sefareti, Acımus- da bitecektir, 

• • • 
MÜKAFATLAR 

Her iki koşunun son ve kat'i mükafatları şunlardır: 

On sekizden aşağı 
olanların mükafatları: 

Birinciye (5) lira, ikinciye (3) 
lira, Uçüncüye (2) lira, dördün· 

cüden onuncuya kadar 

lere de em,er kuru, .. 

gelen· 

~~On sekizden yukarı 
olanların mükafatları: 

Birinciye (10) lira, ikinciye (7,5) 
lira, UçüncUye (5) lira, dördün
cüye (2) lira, beşinclden onun· 
cuya kadar birer lira ve onun· 
cudan yirminciye kadar müna· 
slp hediyeler verilecektir. 
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1 Bütün Memleket... r Edebiyat Anketi:13 
, _____ _. Milli bir edebiyat 

yaratabilir miyiz? 
Selimi izzet Sedes söylüyor: Kasımpaşa murahhasının sözleri 

Bayburdun uzaktan bir görı1nıişil 

Bayburtta mektep ihtiyacı 
Bayburt (Açık Söz) - iki yıl evveline kadar bir kaç yüz 

çocuğu çatısı altında topla)acak büyük bir mektep binası olma
dığı halde 934 yılında o sırada Gümüşhane ilbayı bulunan şimdi 
Bahke,;r ilbayı Ethem Aykutun değerli yardımlarile 500 çocuğu 
toplayahi!ecek bir mektep yapılmış, geçen yıl açılarak derslere 
başlanmıştı. Bundan başka hususi muhasebenin bir binasını 

i~gal ederek yalnız birinci sınıftan müteşekkil 200 kadar çocuk 
da ayrı bir kadro ile okutulmakta idi. Fakat nüfuzun gilgide 
tezayüdü! ve bölgemizde kültüre karşı olan alaka arttığından 
bu iki okul bugünkü ihtiyaca k ifayet etmemektedir. Nüfusu 
on iki binden fazla olan kazamızın bugün ilk okul çağına gel
miş iki bin çocuğu vardır. ilk tah,ilin mecburi olması dolayısile 
geri kalan bu binden fazla çocuğun okuyabilmesi için hiç de
ğilse beşer yüz kadrolu iki okulun yapılmasına şiddetle ihtiyaç 
vardır. 

Hususi muha<ebenin binası ortı okula verildigi için orada 
okuyan çocuklar bu yıl kira ile tutulacak, ve hiç bir zaman 
bir mektep hususiyeti göstermiyecek olan bir binada sıkışık 
bir halde derslerine devam edecektir. Buna da razı olalım. 
Yalnız iki bin çocuktan 750 yahut 800ü ilk okul sır.ılarında 
ha} ata hazırlanırken; geri kalan bu binden fazla çocuğun istik
ba:i ne olacaktır?. Bu gidişle bu çocukların mektep çağı geç
tiği takdirde bu memleket kim bilir yarın için büyük adam o!a
rak yetişecek olan kaç çocuğu kaybedecektir. 

Orta okulun geçen yılki kadrosu 90 ile 100 arasında idi. 
Fakat bu yılki ilk okul mezunlarının fazlalaşmasile tabiidir ki 
bu miktar biraz daha artacak, 120 ye çıkacaktır. Ta'ebe mik
tarının yıldanyıla fazlalaşaca~ına göre Bayburdun bir orta okul 
binasına da muhakkak ihtiyacı vardır. 

Yüzlerce çocuğu sinesine alacak olan bu iki okul binaları
nın muhakkak bu yıl yapılmasına başlanmalıdır. Baybuıtlular 
sayın Maarif Vekilimizin bu önemli işi nazarı itibare almasını 
sabırsızlıkla beklemektedirler. 

Eskişehirde 
pancar mahsulü 

Eskişehir ( Açık Söz )- Bu 
yıl yağmurlar yüzünden az 
pancar yetiştiği söyleniyor. 
Aldığım habere göre hergün 
fakişehire 100 • 150 vagon 
pancar gelmektedir. Müstahsil 
pancarın kilosunu 30 para)a 
vı rmektedir. 
~~~~o~~~~ 

Almanyadan iz. 
mire gelen bir 

kuş 
lımir (Açık Söz) - Urlanın 

Kilizman nahiyesinde b'r kuş 

tutıı!muştur. Bu kuşa bizde 
Citlembek kuşu adı veri lir. 
Kuşun ayağında almanca ola
rak (Vogel Warle Hegeland) 
ibaresini taşıyan küçük bir 
madalya vardır.Kuşun nereden 
uçuruldugu meçhuldür. 

lzmire gelen 
seyyahlar 

lzmir (Açık Söz) - Rados
dan gelen bin Fransız vapurile 
lzmire 159 seyyah gelmi~tir. 
Seyyahlar şehrin muhtelif yer
lerini Ye müzelerini gezmiş
lerdir. 

1 Eskişehirde 
' Hiçgüzünden ı 
Bir cinayet 
Eskişehir (Açık Söz)- Mat

lap köyünde feci bir cinayet 
olmuştur. Hacı Mıthmud ve 
oğlu Yusuf saman yüklü ara
basile boş ve sahip•iz b'r ar
sadan geçiyorlarken, bu arsa
nın kendisinin oldugunu iddia 
eden Şaban ve karısınım ta
arruzuna uğramış!ardır. 

Şaban arabanın arsadan geç. 
mesıne mani olmak için bıça

ğını çekmiş, Yusuf ta bundan 
korkarak kaçmıştır. ŞabM da 
araya giren hacı Mahmuda 
hücum etmiş re bıçağile ko
lundan yaralamıştır. Bu esnada 
Yusuf geriye dönmüş ve ba
basının yaralandıgını görünce 
labancasile Ş;bana ateş et
mıştir. Ş1ban yaralanmış ve 
memleket hastahanesir.de öl
müştür. Katil yakalanarak lah
kıka ıa başlanmıştır. 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 
yayan 
tanıtanın 

dır. 

• - Diyorum ki; Namık Kemal'in eserleri, Fikrelin şiirleri nekadar milli 
ise CingÖ% Recai telifi ve Arserı lüpen tucümesi de okrıdar milli1ır . ., 

Anketi yapan , Nusret Safa COŞKUN 
Se!Ami izzet Sedas dünyanın 

dört bir tarafında çıkan ga
zete ve mecmualarla dolu ma-
sanın tam önünde bir iıkem'e 
gösterdi. Camların, kapıların 

açıklığına rağmen bir hayli sı
cak olan odayı işaretle hemen: 

1 

~-:;""~~~~·;;~:·:::""~~·~~:~";;;:· .. ~-:: ! 
Coşkunun Son Poslu mu-

1 ~ lıarrirlerinden {<met H u· ~ 1 
: lıis(qe cevabı yarınki sa· ; 

-Ceketinizi de çıkarabilirsi
niz dedi. 

Ve ben cebimden kalemimi 
çıkarıp ceketimi sandalyanın 

arkalığına geçirinciye kadar 
önündeki de•teden bir tomar ı 

kAğıt aldı, önüme koydu. Bir 
aksesuar alışkanlığile deko
ru tamamlıl an sevimli muhar
rir: 

- Şimdi konuşalım diye 
ilave etli. 

O, bir sigara yaktı, ben ka
lemimin ucunu kağıda sürte
rek sivriltirken ilk suali sor
dum: 

- Sizce milli edebiyat ne
dir? 

Sigarasından derin bir nefes 
çekti. Sonra tablanın kena· 
rına koydu. iki ellerile, fatiha 
okuduktan sonra yüzünü sı
vazlıyan bir mümin gibi avuç· 
larını yüzünden geçirdik
ten sonra: 

- Milli demek dedi, bir sı
nır içinde yaşıyan insanların 

-böyle size lügavi bir tarif ya
pabilirim - ancak edebiyatı ce
bir muadele•inin veya tena
süp kaidesinin ne olduğu gibi 
an latılmasını doğru bulmuyorum. , 

Yahız muhakkak olan bir 
şey varsa m lii edebiyat; his. 
!eri, duyguları ve menfaatleri 
müşterek bir kitle muharrir
lerinin yazdığı yazılardır. 

- Peki dedim. Edebiyatı 

milli ve gayrimilli diye ikiye 
ayırabilir miyiz? .• Hiçbir ma-

1 
na ifade etmiyormuş gibi du
ran ve fakat çok zeki oldu- j 
ğunda asla şüphe olmıyan 

gözlerini odanın içinde bir 1 
gezdirdi. Sonra masanın yan 
duvarında asılı mayolu bir 
artist resminde tevakkuf elti· 
rerek cevap •·erdi. 

- Yukarıda söylediğime na
zaran bunu ayırmak bence 
mümkün de~ildir. Yalnız ben 
size bır sual sorayım : 

- Gayrimilli edebiyattan 
maksadınız ne ? .. 

L.~,'.::.~.:~.:'.~: .................................... J 
şekli, ve duvarı, kubbesi, iç·, 
dışı, beyzi dilim:eri lıepisi, 

hepisi Araptır. Parmakl.kları 
Acemdir. Fakat bu çeşme 

millidir. Bun.ın, bu Sultanah
met çeşmesinin gayrimilli bir 
eser olduğunu iddia ttmek 
abes olur. 

Edebiyatta da böyle dü~ü
nüyorum. Diyorum ki Namık 
Kemalin eserleri, Fikrelin ( r
leri nekadar milli ise Cingöz 
Recai telifi ve Arscn Lüpen 
tercümesi okadar milıld i r. 

Tesir bir ihtiyaçtan doğar. 
Eğer bugün tesir altında isek 
eğer dün tesir altında ka1'nış 

isek buna ihtiyacımız olduğun· 
dan dolayıdır. 

Her ihtiı•aç muhakkak ki 
milli ihtiy açtır. Bu ihtiyaçlar
dan do~an eserler de mU dir. 

- Sizce milli edebiyat mı 
ıardır. Yoksa m' l iyetperver 
edebiyat mı? .. 

Selami izzet üçüncü sigara
sını yaktı ve hemen cevap 
verdi: 

- Milll edebiyatın olduğunu 
söyledim. Muhakkak ki milli
yetperver edebiyat ta vardır. 
Fakat bunlar biribirinden ayrı 
şeyler değildir. Belki şeklen 
değişir faht bünyesi it ibarile 
değişmesine imkan yoktur. 

Eğer milli edebiyatımız ya
bancı !esirlerin altında ise mil. 
liı e tperver edebiyatımız da o 
tes;rıerden kurtulamaz. 

- Hangi şartlar altında mil:i 
bir edebiyat doğabilir?. 

- Benim yukarıda söyledi. 
ğim sözlere göre artık bu su
ale ce•·ap vermem lüzumsuz 
olmaz mı? .. 

Meger ki size göre mili 
edebiyat ne demektir izah 
edesiniz ... 

Eyvah .. iş yine bize düştü. 
Selami izzet cevap bekliyen 
bir nazarla yüzüme bakıyor. 

Bir defa öksürdüm, ka'emi
mi ka~da sürttüm. Önümdeki 
tomarı düzelttim. Hava da sı
cak hani ..• 

- Demin arzettiğim gibi .. 

Eyvahlar olsun iş tersine 
döndü. Galiba şimdi de biz 
siygaya çekiliyoruz. 

Yüzüne baktım. Ü•tal cevap 
bekliyor. 

Dedim kı: 

Bir milletin ruhen :lan, dilinden, 
bir kelime ile özünden doğ
muş bir edebiyat. lliive edeyim: 

Tesir altında kalmamış bir 
edebiyat. - Bir milletin kendi ruhun

dan, dilinde :>, müşterek duy
gularından dogmuş, yabancı 
tesirler altında ya hiç kalma
mış veyahut pek az kalarak 
bunu zamanla kendisine mal 
ve izlerini kaybetmiş bir ede
biyat.. Bu aşağı yukarı milli 
edebiyatın kabataslak bir ta
rifi oldu. Farzedin ki bunun 
aksi de gayrimilli edcbiyallır. 

Ben lerlerimi silerken Sela
mi izzet gühımsiyerek cevap 
verdi: 

- Gayrimilli diye çizdiği
niz edebiyat dahi bence mil
lidir. Size bunu mimar! bir 
eserle ispat etmiş olayım .. 

Sultanabmet çe~mesi.. şu 
meşhur çeşme .. bunun harici 

- Tesir altından kurtu'an 
bir edebiyat başkalarına tesir 
etmeğe başlar. Bu, bu mertebe
ye vasıl olmak, bence şu ve
ya bu yolu takip ederek eri
şilecek bir nokta değildir. 

- Mese'a inkılaplar filan? 
- O inkılap eclebiyatı olur. 

Bütün mil .i bir edebiyatı ku
caklamaz. (Sözüne devamla:) 
Şimdi itiraf edelim. Cihanşü
mul bir TürK edebiyatı, hiç-

bir lesi r altında kalmamış ı 
ı bir Türk edebiyatı ben bilme-

yorum. Bu bence bir kusur da 1 

1 değildir. 
l iki türlü milli ctlebiyat var

dır. (Belki birkaç türlü var. 

dır.) Ben iki türlüden bah<ede
ceğim s ize •. 

1 - Edeti medeniyet 
2 - Askeri medeniyet 

Eski Yunanlılarla Romalı ' arı 
alalım. Eski yunanın yarallı!h 
edebiyatı Romalılar yarata. 
m .ımıştır. Ispartalıların edebi
yatı yoktur diye onları hiçe 
sayamayız. Romalılarda da ede
biyat Yunanl ılar kadar inki· 
~af etmemiştir diye onlara ver
diğ. miz de~erden iskonto mu 
yapmak icap edecek? 

- Sizce milli şair kimdir? •. 
Parmağile masanın üstüne 

üç defa vurdu. Sonra bir be
nim yüzüme, bir de kağıtlara 
baktı. Ve süralle söyliyerek 
bu birkaç saniyelik sükütu 
telafi etti. 

- Hepsi millidir. Gayri
milli diye b'r şey bilmiyorum. 
Füzuli de millidir. Nedim de 
millid :r. Ahmet Mithat Efendi 
de millidir. 

Bütün bunlar o günlerin ih
tiyacına karşılıktır. 

Türk dilile şiir yazan şair
ler .. Bir misal alalım. 

Selami izzet Jaalettayin bir 
isim söylememek için biraz 
durdu. Ben ilave ettim: 

- Mesela Bay Mehmet 
Emin .. 

- Evet .. Mehmet Emin me· 
se la .. 

Bütlin millet müttefiktir. M'lli 
şairdir. Niçin milli şaı rdir ? .. 
Dıyorlar ki : Türk sazını te
rennüm etmiştir. 
ş ımdi bunun bir de aksini 

alalım. Mehmet Emini siz bul
dunuz. Şimdi bir de ona zıt 
şair bulun ... 

Üstat demek istiyorduki bir 
de gayr:mill! şair bul.. Ş:ı 
anket sırasında kimse ile kü
!iihları değişmek iste'lledi~im 
gıbi bulduğum gayrimilli şa. 

iri de, Seliimi izzetin kendi 
noktai nazarına göre 
yapmıyacıığını kim 
ederdi. 

milli 
temin 

Bir münakaşa zemini hazır
lamaktan ise Tekirdalfı peh· 
lh·anın yaptığı gibi meseleyi 
turada bırakıp kaçmak daha 
münasip olacak. 

- Peki üstadım; milli ede
biyatı nasıl yaratacağız? .. 

- Mılii bir edebiyat yarat. 1 

mak arzusu sadece, bence 
imkan sızdır. iddiama karşı 
kuvvetli b r cereyan oluyor. 

Edebiyat riyaziye gibi iki 
ke<e iki dört eder, prensipine 
dayanamıyaca~ı için (imkansız) 
sözüm de nihayet boş bir laf
tan ibaret kalJbilir. (Burada 
üstadın sesi yükseldi) mil :i 
edebiyat yaratmak istiyenler 
evvela edebiyat zevkini yük
sellmiye baksınlar.. Maalesef 
asırlardanberi tahtı tesirin. 
de kaldığımızı söyledij!'imiz 
garp edebi yalının henüz 
tamamile yabancısıyız.: 

Bir edebiyatın tesiri altında 
ka'mak demek o edebiyattan 
tercümeler yapmak demektir. 

iyi yapmak demektir. Yapı
lanları okutmak demektir. 

==============================~-==-==r=================================== I 
Zabıta romanı: 36 

Bugün bizde birçok tercü. 
meler yapılıyor. Ve her ya
pılan tercüme eserin aslını 
kökünden öldürüyor, yok edi
yor, ortaya bir ucube çıkarı. 
yor. Altı El Ateş 

Valkur şu cevabı verdi: 
- Doğrudur, fakat otomo

bilde giderhn Kinsman'ın ba. 
şanda şapkası vardı. Zannede· 
rim ki, siz onu şapkasile ilk 
defa bukadar yakından gör· 
dünüz. Bir şapkanın insanı 

nekadar değiştirebileceğini ta• 
savvur edemezsiniz. Size bir 
misal anlatayım. 

Valkur bir gün bir boks 
maçında iki samimi arkadaşını 
bulmıya gitmiş. Eskiden melon 
veyahut yumuşak şapka giyer. 
ken, o gün kasket giymişti. 

Bütün maç müddetince iki ar
kadırşının yanında durmuş ve 
onlar }Üzüne bile baktıkları 
halde yine tanıyamamışlar. 

Mis Vinteston o esnada ha. 
fil bir değişiklik hissetti. Uzak. 
tan iri bir kara bulut tchdit
karane yükseliyor ve üzer. 
!erine doğru geliyordu. 

Yazan: Rufus Klng 
- Demek ki, sizce Kins

man'ın şapkası, bir de boyalı 
saçları onu bukadar tanın. 

maz hale getirmişti, öyle mi? 
- Muhakkak. Fikrimce onun 

bu işte yegane hatası saçlarını 
yoyamış olmasıdır. Çünkü bo
yalı saç, nekadar iyi boyan
mış olsa, insana bir sahtelik 
hissi verir. Zaten siz de bu 
hissi duymuşsunuz. 

Bana bir gün Klavynda Sİ• 
ze emniyet vermiyen garip 
bir hal gördüğünüzü söyleme. 
miş mi idiniz ? Sonra Kins
man yalnız elbisesini deği~ 
şahsiyetini de değiştirmişti, 
Klayn ile Kinsman biri birlerin. 
den çok farklı idiler. Ne de
mek istediğimi anlıyor musu. 
nuz? 

Mis Vinteston hiç bir şey 
anlamıyordu. Valkur izah etti: 

- Klayn, Kinsman kıyafe· 
tine girdikten sonra, şahsiyet-

!erini değiştiren herkes gibi 
o da, bir isim intihap elti ve 
acayip bir ha'eti ruhiyenin 
tesirile isminin baş harfiııi yine 
ayni harf olarak seçti. Başka 
bir noktaya daha geçelim. Siz 
bana Helsinor 'un şimdiki ya
tınız cesametinde olduğunu 
söylemiştiniz. 

- Evet, Hatta bu yatı sa
tın alışımın bir sebebi de odur. 

- Sonra birinci zabit Va. 
terton'u da ilk defa yatınızda 
gördüğünüzü s öylemişdiniz. 
Klayn de daima sizin cemiye. 
tinizden kaçmıyor muydıu? Kü. 
çük adada'da hep yanınızdan 
ayrılıyor, etrafı keşfe çıkıyor. 
du. Osırada siz öyle heyecan. 
da ve maneviyatı bozuk bir 
halde idiniz ki, Klayn size o 
sırada melek simasında gö. 
rünse bile yine farkında ol
mazdınız. 

- Evet, çok perişandık. Su
suzluktan ölüyorduk. 

- işte o zaman su fıçısına 
uyutucu ilacı koydu ve az 
sonra hepiniz derin bir uyku
ya daldınız. Uyandığınız za
man Klayn ortada yoktu. O 

dakikadan itibaren artık Klay
nı ölmüş telakki ediyordunuz. 

O sırada bir tayfa geldi ve 
kaptan Paje'nin Mis Vintes
ton'la derhal görüşmek iste
diğini söyledi. Fakat Mis bu 
Klayn hikayesile pek meşgul 
olduğu için, kaptanın ne söy
liycceği varsa, gelip söyle
mesi ricasında bulundu. 

Valkur. 
Evet, anlatıyordunuz 

- Ondan sonra Kinsman'ı 
ilk defa ancak kötü günlerde 
gördünüz. Artık Kinsman kalı· 
bına girmişti. Cenaze alayı, 
karanlık kilise, az aydınlık bir 
apartman, bütün bu şe~ait 
içinde delikanlıya fazla dikkat 
edememiştiniz. Artık ondan 
sonra da ke,disine bu suretle 
alıştınız. Jestlerini, sfülerini 
hep Kinsman'a atfediyordunuz. 
Cenup denizlerinde ölen Klayn 
artık aklınıza gelmiyordu.Yalnız 
Paje ile mis Aş Kinsman'ı da
ha evvelden tanımıyorlardı. 

Bu sırada gökyüzü bakır 
rengini almıştı. Mis Vinte•ton 
ancak o zaman endişe etmej!'e 
başladı. Bununla beraber Mis 
Aş hakkında da Valkur'a bazı 
sualler sormak istiyordu. 

/Bilmedi f 

Bu da gösteriyor ki bizde 
tercüme henüz bir ihtiyaç ha
line gelmemiştir. Bu ihtiyaç 
doğmadıkça edebiyat zevkini 
yükseltemeyiz. Edebiyat zev• 
kımizi yükseltmedikçe,I orta• 
mektep talebelerimiz hırsız 

polis romanlarına, lise talebe
lerimiz harcıalem gazete tef
rika'arına edebi kıymet ver. 
dikçe milli edebiyatımız ola
maz. 

Sel.imi izzet çok sevdiği bi
rini kaybetmiş veyahut iyili
ğe kemlik görmüş dertli bir 
insan gibi içini çekti. 
-Edebi zevki yükseltmek la

zım. Bu zevk le ne Se!il.mi iz. 
zetin romanlarını ne de Selami 
izzetin hikayelerini okumakla 
yükselmez. 

Sevgilı okuyucularım . Bura· 
da ~ana düşen bir estağfirul
lah demekti amma, üst~dın 
yüzünde açık ve çok samimi 
bir ifade belirdiği için bu ke-

"Tan,, gazetesinde 
istihaleye mi uğradı? 
Yaşar! .. 

Kasımpaşa klübünden b:r 
tavzih aldık. Bunu diğer sü
tun'arımızda bulacaksınız. 

Ka5ıınpaşalı olmak! ı beraber 
Kasımpaşa spor bır:iğinden 

ayrılmış ve fakat Kasımpaşa 
spor birliğinin içini, dışını iyi 
bilen biri sıfatile, bu "meydan 
okumayı. diğer refiklerimizde 
gördü~üm zaman, bu mülava
zı çocukların nasıl olup da 
bukadar cüretkiir davrandıkll
rına hayret ettim. 

Bu meydan okumayı bir 
daha okudum. Okudum da, 
kendi köşelerinde, degil tram
vayın, antirenörün bile uğra
madığı bir diyarda çalışan, 
kuvvetli, fakat tekniği az olan 
bu çocukların. Yaşar gibi 
ol mpiyat gürmüş, ~enelerdir. 
Tüı kiye, Balkan ve bu senede 
dünya birinciliği kazanmış çok 
mütevazi bir çocuğa meydan 
okyuşlarına hayret ettim, 

r akat bu lavzihimden sonra 
anladım ki, m•Jl"er Kasımplşa 

Spor birliği murahhasının : 
"Türkiyeyi clahil ve har:çte 
temsil edt cek bir takımda yer 
a labilecek e ' emanlarımız ,·ar-
dır.,, Sözü, meydan okuma 
şeklinde tefsir edilmiş!.. 
V '. rsın böyle tefsir edilsin. 

Varsın Yaşar da bunu meydan 
okuma şeklinde kabul etsin. 
Ya~arın Berlin olimpiyatla

rında kazandı~ dünya birin
ciliğinin, o birinciliğe ulaşmak 

için geceli gündüzlü çektiği; 

maddi, m.ınevi iztirabın, yine 
o birinciliğe ermek için yap
tığı her müsabakanın seyrini 
adım adım takip etmiş, ay yıl
dızlı forma mindere çıktığı 
vakit müsabaka'lın sonuna ka .. 

dar, kutupta aç kalmış bir 
gezginin titremesi gibi uzun 
uzun titremiş birısiyim. 

Bu sebeple, yüzde elli şan
sile bi e olsa, Yaş. rın kazandığı 
bu muvafraüı etı, layı ağımızı 
birincilik diregıne ilk defa çek
li ren bu bahlıyar çocuğu tak
dir eden lerdeaım. 

Meydan okuma şeklinde tefsir 
edilen bu beyanııltan Yaş ırm 
mü ,ıfeil o mamasını beklerim. 
Yaşarla btraber her Turk le 
bılmelidır ki: Ya)ar, Türk vata
nında her h·ıngı bır Türk 
çocu~una yenilır~e. bu yaban 
men.le<ctlerde, Ttirk toprağın
da, bir Türk olan Yaıardan ı 
daha kudretli güre şçiler ye tiş

tırecek bir fey ı z olduguna 
de.a.et eder. 

F.kaı, Yaşar bilhas•a kendi 
memıeketinıizcie, ır,esela bir 
Yunanlı Bırıs'e yendııse vazi
yet bambaşka olur. 

Yaşar! Tekrar cdiıorum. 
Cevabın çok iyidir. Kimse;e 
gücenme, er me , danında erce 
güreş!. Eğer seni yenen de o
lursa, nihavet seni bir Türk 
ye ,ımiş olduğu için iftihar <'t. 

Z ra el elden Ü•liindür, arşa 
kadarl.. 

Kasım paşalılar: 

''Biz yaşara mey· 
dan okumadık,, 
diyorlar 
Kasımpaşa Spıır Birligi ida

re Heyetinden dün şu m,.k ... 
lubu aldık : 
Açık Söz gazeltıosi yazı işleri 

müdürli.iğ-ine 

" Tan gazc t ı,.inin 10 eylüı 
tarihli nüshasında çıkan ( Ka
sımpa~alı güreşç . ler, düı;y ,l 
şampiyonu Yaşar ve arkadaş
larına meydan okuyorlar) 
başlıklı }azı üzerine ya 1mak 
mccb uriı-etinde olduğumuz ~u 
tavzihin, muhterem gazeteniz. 
de neşrıni rica ederiz : 

Kasımpaşa klübü Türkiye 
de güreşle uğraşan klüp1erin 
en yenisidir. Ancak 3, 4 sene
dir güreşle meşgul olmasına 
rağmer., bu kısa zamanda 
gösterdiği mu••aflakiyet \'e 
terakki bütün sporcularca 
malumdur. Geçen yıl lstan
bul klüblcri içinde " lstanbul 
tecrCbesizler birinci l iğini " k a~ 
zanışı bu çalışmanın en canlı 

1 şahit ve delilidir. 

Bir de şunu da söyleye"im ki: 
Kasınıpaşa klubü, lstanbul 
klübleri iç ı nde en f•kiridir. 
Bakımsızdır, yardımsızdır ,.e 
kimsesizdir. Son defa Rusya ya 
gıden Halkev'eri güreş takı
mının seçilişınde klüblerimiz· 
den hiç bir güreşçinin çağrıl
mamış olduğunu görmemiz 
üzerine, 56, 61, 79 kilolarda 
Türkiyeyi temsil edecek olan 
bu takımda yer alabilecek gü· 
reşçilere malik olduğumuzu ; 
halbuki tamamile unutulduğu
muzu efkarı umumiyeye arz 
için murahha.,mızın Tan gaze
tesine ı aki olan beyanatı , 
dünya şampiyonu Yaşara mey
dan okumak şeklinde tef•ir 
edilerek yazıldı. 

Tavazu \'e mahviyeti kendı· 
sine şiar edinmiş olan kliı
bümüzün böyle mevsimsiz 
"meydan okumalar. da bu
lunmıyacağı, z·ra kendisinin 
de bir amatör teşekkül ol. 
duı;u meydaı.dadır. 
Yaşara gelince; bugün o, 

minder üzerinde gerek ana 
vatanda, gerek yaban illerinde 
ha sımlarının sırtını } ere geti
rerek kazandığı dünya şampi
yonluğunun mutluluğunu idrak 
erli yor. 

Gelecek resmi müsabakaya 
kadar l;u unvan onun hakkı
dı. Fak:ıt, aynı zamanda her 
Türk gencinin Yaşara gıbta et
mesi ve onu geçmeğe çalışması 
bir hak değil . bir vazifedir de .. 
kendisinin bahsettiği resmı 
müsabakalarda karşılaşaca,lı
mız tabiidir. Ve biz o günü 
bekliyoruz. Ve hem de. hiçbir 
tavsiyc'ye hacet kalmaksızın. 
çalışıyoruz. Fakat ne yazık ki 
büyük Ye zengin klüplcr gıbi 
tam vesait ve milli takım an

Ahmet Adem trenöriyle değil, kimsesiz, an· 
trenörsüz ı·e unudulmuş bir 

limenin bir alay rna 1asını ver- tarzda .. 
mesinden korktum, hemen ilave Tekrar edelim ki mesele u-
elti... zun çalışma ve didinmelerden 

- Arkadaşların kulakları sonra hak edilmiş, muzafferi-
çınlasın !... yet ,.e gal biyelin mutlu neş'e 

Güldüm: ve istirahat günlerini idrak 
- Bunu niçin böyle söylü· eden Yaşar \'e arkadaşlarına 

yorsunuz ?. meydan okumak değil, dışarı-
-Dünanın her yerinde gazele da ve içeride Türkiyeyi temsil 

tefrika.ı vardır. Bu gibi romanlar edecek takımlar tesbit edilir-
sırf vakit geçirmek için, basit ken bu !akımlara girebilecek 
birtakım insanların okuduk· güreşçilere malik olduğumuzu, 
lan romanlardır. fakat maalesef seçmelere ça-

Hiçbir yerde bu gibi roman- ğırılmadıgımızı ( unutulduğu-
lara kıymet veren bir genç- muzu ) efkiirıumumiyeye bil-
lik yoktur. Halbuki bizde.. dirmektir. 

Maalesef edib gazete tefri· Bu iddiamı" minder üzerin-
kasından çıkıyor. Bu, böyledir 
diye gündelik :roman yazını- de, federasyonun veya mınta-
yalım mı ?. ka erk anının gözü önünde 

Hayır, gündelik romanı ede. ispat ettik. Zama~ı gelince bir 
bl kı, meti olmadan alalım. kere daha ispat edecezimiz 
Kagıtlarımı toplarken üstadın · tabiidir ... 
- Arkada~ların kulakları r-,--------

çınlasın sözünü biraz daha de- 1 Açık Söz'ün 
rin ve geniş manada aldım. Sürpriz kuponu 

- Baylar, kulaklarınız çın. Bu kuponu kesip saklayınıı 

lasın.. No.152·15_3 
1 Nusret Safa co,kun J 
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Okuyucular
.a başbasa 

Bir tek lisan 
Muvaffak olamıyan 
talebe Kültür baka· 
nından bir ricada 

bulunuyorlar 
Dün üniversite talebelerin

den bir grup idarehaneınize 
geldi. Ve lisan ikmal imi han· 
lan dolayısile ortaya çıkan 
bir vaziyetten do· ayı nazarı 

dikkati celbetmemizi istediler. 
Gençlerin şikayeti şudur : 
"Haziran devresi imtihanla· 

rında lisandan mu valf ak o la
mı yan ta'ebeye kendi fakülte 
imtihanlarına girmek hakkı 
verilmişti. Bu yüzden gençler 
kendi imtihanlarını vermişler 
ve lisandan da eylfıle ikmale 
kalmışlardı. 

Bu scler fakülte ikmal imli· 
hanları, talimatname har:ci 
li.a:ı imtihanlarından evvel ı 

yapıldığı için hemen her talebe 
ikmal imtihanlarını vermiş, 

yalnız lisan kalmıştı. Bıı sefer 
icra edilen lisan ikmallerinde 
yine bir kısım ta'ebe muvaffak 
olamamıştır. 

Esasen Üniversitede lisan 
tedrisatı henüz normal vazi· 
yete ancak bu sene girecek 
ve tedrisat vahdeti ancak bu 
sömestrde mümkün olabile-
cektir. 

Lisandan kalan talebe çok 
müşkül bir mevkide kalmıştır. 

Bunlar içinde Eczacıyı bit.rmiş, 
Tıpdan beşinci, altıncı sınıfa 
geçmiş talebeler de mevcuttur. 

BORSA - PiYASA 
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oaraıar 

Alı~ Saht - -
Sterliq 634. 658. 

Dolar 123. U6. 
frank 163. 166. 
Liret 158. 1~5. 

Belçika Ftanıı 80. 84. 
Drahmi 21. 23. 
favlçre Frangl sıo. 820. 

-AÇrK SÖZ-

I • 1 lstan bul Belediyesi ilanları l • I 1 

ı 
Keşif bedeli 502 lira 58 kuruş olan Karagümrükte belediye ı 

tahsil şubesi binasının tamiri açık eksiltmeye konulmuş ihale 
gününde giren bulunmadıjj'ından eksiltme 25·9-936 cuma gü
nüne uzadılmıştır. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdür
lüğünde görülür. istekli olanlar Fen işleri müdürlüğünden ala· 
cakları len ehliyet vesikasile 37 lira 69 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 
14 de daimi encümende bulunmalıdır. ( B,) ( 1440) 

lstanbul Levazım l ıG 11 1 S fi Ak d 
A~~~i~!0~~t:,~:1~~a · ~~e . ana .. a ~ v •• a e-
Maıtepe Askeri Lisesinde mısı Dırektorlugunden: 

1. - Akademi mimari, resiın ve heykel, tezyini ~:ı· 

natlar, şark tezyini sanatlar şubelerinden mıirekkeptir. 

Leva '22. 
Florin 83. 
Kron Çeh. ti4. 

2S. 
85. 
~J. 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 
1 Diyanbekirde yaptırılacak yapılar kapalı zarfla eksiltmeye 

1 

eskiye ayrılan 514 çift dahill 
ve 785 çift harici fotin ile 7 5 
çift erat kundurası 21-9-936 
pazartesi günü saat 14,30 da 
Tophanede Satınalma komis. 
yonunda pazarlıkla satılacak
tır. Tahmin bedeli 167 lira 13 
kuruştur. Teminatı 25 lira 7 
kuruştur. F olinler Lisede gö
rülebilir. isteklilerin ihale sa· 
atinde Tophanede komisyon
da bulunmaları. "125., "1280 .. 

A. - Mimari şubesi: tahsil müddeti ikisi ihzari üçü 
atölye olmak üzere beş yıldır. Lise olgunluk imtihanını 

vermiş olanlardan mimarlığa karşı kabiliyetlerini İmli· 

hanla göstermiş olanlar kabul olunur. 

B. - Resim heykel şubesi: Tahsil müddeti muayyen 

deJildir. İstidada bağlıdtr. Bu şubeye devam edenler otuz 

yaşına kadar talebelik hukukundan istifade edebilirler. 

Resim ve heykel şubes:ne girebilmek için en az Orta 

mektep memnu olmak liızımdır. 
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Açılı, Kapanı' --

konulmuştur. Keşif bedeli 325501 lira 97 kuruştur. ilk teminat 

parası 16770 lira 10 kurnştur, ihalesi 7 birinciteşrin 936 çar

şamba günü saat 15 tedir. Şlrlname, plan ve keşifnamesini 

almak isteyenler 16 lira 28 kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti 

salınalma komisyonundan alırlar. Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kaıunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen ve Bayındırlık 
Bakanlığından alınması icap eden fenni ehliyetname ile şartna· 

mede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan vesa'kle 

birlikle teklif ve teminat mektuplarını ihale saatinden en geç 

bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma 
komisyonuna vermeleri. (311) (1432) 

• • Beher tanesine t.içilen ederi a'tı kuruş olan iki milyon tane 

muhtelif renk ve numarada makara kapalı zarfla eksıltmeye 

konulmuştur. ihalesi 5 - lkinciteşrin - 936 Perşembe günü saat 

15 de Ankarada M.U Veka1eli Satınalma komisyonunda ya

pılacaktır. Şartnamesı 600 kuruşa 1\1.M. Vekaleti ~atınalma ko

misycnundan alınır. ilk teminat 7250 liradır. Eksiltmeye gire

cekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

ma·lde:cri<ıdc yazılı belgelerle birlikte teklif ıneklublarını ihale 

saatinden enaz bir saat evvel Ankarada M.l\lf. Veka'di Satın· 
alma Komisyonuna vermeleri. "306., "1341. 

• * • 
Tekirdağ" garnizonunun 12500, l\'Ialkara !:• rnizonunıın 7500 

toz şekeri kapalı zarfla münakasaya konulmu ;tur. ihale gunu 

9-Birincileşrin·936 Cuma günü saat 15 ve 16 da Tekirdağında 

Tümen Sa~ınalma Komisyonunda ı apılacaktır. Tckiıdag-ı şcke

rinh muhammen bedeli 27 kuruş ilk teminatı 254 lira, Malkara 

toz şekeri 28 kuruş ilk temtnalı 158 liradır. isteklilerin kanuni 
\•esikalarile Tek i rdağ Askeri Satınalnıa komisyonuna müracaat

ları. "310., "1430,, 

Yüksek mektepler Alıın 
Satım konıisyonundan: 

1 - Adana, Diyarılekir, Konya, Erzurunı, Trabzon ve 

• * • 
İdareleri İstanbul Leva. 

zıuı amirliğine bağlı mües

seseler iç:n 26000 kilo yaş 

yapıncak veya Çavuş üzü· 
mü 21-Eylül-936 Pazartesi 

günü saat 14 de Tophane· 

de Satınalma Kombyonun 

da pazarlıkla alıııac~ktır. 

Tahmin bedeli 2600 lir~

dır. İlk teminatı l 93 lira· 

dır. Şart nanı esi Konı i<yoıı· 

da görülebilir. İstek!ılcriıı 
belli saatte Komisyon' gel· 
nıeleri. •127• .1311. 

• • e 

Trakya ve istanhuldı bu

lunan birlikler iı;iıı 13GO 
ton buğday kırdırılmasının 

21 Eylül 936 pazartesi gii

nfı saat li:i,30 da Tophane

de Satınalwa komisyonıııı

da p1zarlıgı yapılac,1ktır. 

Hep~iıı"ıı tahmin bedeli 

797) lira 80 kuruştur. İlk 
teminatı 597 lira 88 kıı• 

rııştur. Şartnamesi komi<

yonda görülebilir. Trakya 

için ayrı, İstanbul ıçın ay· 1 
rı Hat teklif edilecektir. İs• 

teklilerin kanuni vesikalari• 

le beraber belli saatte ko-

C, - Tezyini sanatlar şubesi: Tahsil müddeti dört 
senedir. Umumi tezyinat, afiş ,.e grafik, çinicilik, dahili 

tezyinat kısımlarını havidir. Bu şubeye orta mektep 

me•u:ılariyle bütıin mıntaka sanat mektepleri mezunları 
alııı~r. 

D. - Şark te•yiııi sanatlar şubrsi: Tahsil müddeti 

ıııu1yyeıı değildir. Sınat İstidadı gös'.erenler alınır. Tez· 

lıip, tezrini arab yaz S', Türk l'ildciliği, Tıirk cild kalıp

brı itınF, ebri ve ahar, Türk minyatıirü,Türk tezyinat! 
,.e ç;ni nakı~ları, kıymetli taşlar üzerine hak, altun va· 

rak imali, halı nakışları, sedef ,kakmacaları kısımlarını 
lı1vi lir. 

2. - Bütıiıı ~ubeler içid kay;t ve kabııl 1 G Eyi ül Çar• 

şamlı.ı g;inü başlar 13 Birinci T<şrin Salı günü b'ter. :\lü· 

rıcıatlar lı·rgün saat ;:iokuz ile on iki arasında yapılmalıdır. 

;ı, - Taliplerin Akademi Direktörlüğüne hitaben bir is

tida ile ıııiincıa:ları ve bu is tidad ı girecekleri şııbeyi tasrih 

etmeleri 1,it.ııııclır. htiday.ı bağlanuııısı icabedeıı yesikalar 
şunlardır: 

a. ·- N üfııs II ü vi ·et ciizdanı 

b. - S lılı,ll ve aşı rnpMıı 

c. - Resıııi tahsil wsikası 

d. - Hiisıııil11l kil\'ıdı (mekteplerinden bıı sene ıııezıın 
ol:ııılard 1n istenmez) 

e. - G tane kartuıısu• 

çekilıni7) 
ve<i kal; k fotoğraf (cam üzerine 

Yabancı diller mektebi la'i
matnamcsinin bir maddesi ica
bı lisa,dan geçen talebe fakül· 
te dersinden kalsa bile geçli· 
ği lisan kurunu takibe mecbur· 
dur. Bu böyle olunca fakülte
den geçen bir talebenin dahi 
geçtiği sınıfın derslerini takip 
etmesi ve ancak !handan kal. 
mış olması icap eder. Halbuki 
talimatnamede bu sarahat ol· 
madıgından lisandan kalan ta
lebe sınıfta kalmış oluı-or ki 
Lu çok sakat bir vazi} ettir. 

Anac:!olu Pc$ln ' Edirnede açılacak o'nn 6 Alcşam Kız San' at olcu"u için satın ıııısyona gelmeleri. "1~8., 

4. - Ecnet-i olnnlar yukarıdaki vesikaları mensup ol

dukları Konsoloslııkhrdaıı tevsik ettirmiş bulı111malıd:rlar. 

5. - :\li:ııa iye tezyini s~nathr şubelerin n kabul imli

]ıanl.ırı Bilinci Teşrin 936 günü saat dokuzda AkaJeıııide 
yapıl r. Tedr"sat 15 Ilirind Teşrinde ba<lar. (1293) 

. Yine yabancı diller mektebi 
talimatnamesi icabı her talebe 
Fakülteden mezun oluncaya 
kadar lisandan " C ., kurunu 
bıtirmek mecburiyelindedir . 
lstiyen !alete bunu bir sene
de de bitirebiiir. Çünkü sÖ· 
mestr ortasında terfi imtihanı 
vardır, 

Bundan dolayıdır ki şimdi 

ikn.a~de de mU\ af lak olamıyan 
ta'cteyi kendi fakülte dersin
den de dönmüş saymak çok 
hatalı bir harekettir. 

Bu gibi ta'ebeler !'sandan 
kalmış addedilmeli ve sömestr 
uasında terfi irntihanır.a 

tabi tutulmalıdır. Yoksa sınıfı 

geçmiş bir talebeyi bir tek. 
lsandao bir sene kaybetmek gibı 
leci bir vaziyete düşürmek çoic 
haksızlık olur. Nasıl lisandan 
geçen fakülte dersinden kalsa 
bile, li<andan geçligi kura de
vama mecbur tutuluyorsa bu
nun aksi de vaki olmalı fakülte 
derslerinden geçenlerin hakkı 

yenmel1'elidi•. 
Bu yüzden iki senelik tale

lc" er üniversite tahsilinden 
mahrum o'.mak bir kısım as
keri talebeler alaya çıkarıl· 

mak gibi çok leci bir va2iyet
tcd'rler. Bunun önüne geçil
mcsını sayin Kültür Bakanı
mızdan dilıyoruz. 

İsim tashihi 
5. ci Hukuk mahkemesinin 

936 :462 No. lu ilamı mücibince 
Karagümrük Melckhoca cad
desi 27 ci ilk mektep baş öğ
retmeni Mehmet Hulüsi ismini 
Can olarak tashih ettirmiştir. 
Olvecihle ilanı rica olunur. 

lstanbul komutanlığı ı 
Satınalma Komiıyonu hanları : 

1 

rı Vadeli 1 
" P«-şiu il 

41,60 

'Ol Vadeli 11 
11 münıcasil -.- -.-

nlınacıık olan 6 keııne ayna, 14 endanı duvar aynası, 6 pa
r:\vana b"'ş aynası, 24 [,üçük dıvar aynası, 10 paravana eodan1 
aynası, 6 kapı livhaıı ile ınuhte].f endamda manken kapalı 
zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. 

1·1042., 
• • * 

Delterdarda bir numara'ı 

Dikimevinde mevcut ve köh-lstanbul ikinci icra Memur. 
lu~undan: 2 - İlı•le 24 eylül 936 P<r•enıbe günü ak•amı saat 16 da 

' • ney<! ayrılan köhne kamyon, ı 
IstanLulda Cumhuriyet matbaası lcarşısındaki Yükıek Mektepl:r 

paraya yangın tulumbası, telefon fotin l\'luhas!pJik binasında toplanacak ol«n Ahm Satım lcomisyonu 
çevrilmesine karar verilen ve \·c saire ki cem'an 55 ka e'Tl 

tarafından yapı'acaktır. 

temamına (2222) lira kıymet 3 _ Tahmin o!unaıı bed<l 2530 muvakk.t temioat 190 liradır eşı a • 5 B'riııciteşr;n 936 Pa-
takdir olunan Bogaziçinde, 

4 - Telclif zarfları ihale için tayin eJıleu saatten bir saat 2artesi günü saat 14,30 da Boyacı Köyünde Koru ça ·!de-
sinde eski Fol:ı.ki, Yeni Koru evvel konıiıyoua verilnıiş o:acakhr. 'fophanedc Satınalma komi t. 
S ka"ında e k'ı 2 · 89 91 5 - N>vilerini, v•.ıflarını, kabul tesellüm ve tediye şa"t• o 5 ' • yem - yonunda açık eksiltme ile sa-
numeralarile murakl.am bir ta- larıoı anlao,ak iç:n Hey oğlu Akşam Kız San' •t okul idaresine 
rafı Kadinko bağçesi ve bir müracaat edilmesi. "lll/., tı ~acaktır. Tahmin bedeli 134 
tarafı Yorgi ve Ancsti rr. eozili liradır. Teminatı 21 lirad r. 

ipotek cihetinden 

ve iki taralı tarik ile rr..ahdud M' M v k A ı t• d işbu eşyalar Dikimevinde gö· 
(386) zira bağçeli bir bap • • e a e ın en: rülebilir. isteklilerin belli saat-
evin yarı hissesi aı·ık artır- ı 
maya konulmuştur. 1 - Bıı sene Aııkar.ıya nakli mu«arrer olan Har· le komisyona gelmeleri. 
Artırma 21-10·936tarihine mu··- İ "130,, "1428,, biye Okulu ng. lizce ve Fran•ızca, Almanca öğretııı~ıı· 
sadif çarşamla günü saat 14 

d liklcrine yüksek okullarda ö;{retmenlık yapmak saUlıi· lstanbul Asliye Dördüncü den 16 ya ka ar dairede icra 
kılınacaktır. Artırma bedeli yet111: ve ves1ikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, Hulculc Mahkemeıinden: Poata 

h k bir Almanca, üç Fransızca· öJretmen: alıııacaktır. ve Telgraf ve telefon müdiri· 
mu aı,nmen ıymetlen mezkür yeti tarafından lstanbulda 
hisseye isabet eden k O' 75 2 - Bu ö~retmenliklerin ücreti ders saati ba~ına 4 

ısmın 'ıı 0 ·ı tl atap lcapuda weni handa 10 
· · b ld " l kd' d k" iliı 5 liradır. , şını u U5U a. ır e mez ur numarada mukim iken hala 

gayrı menkul hissesi en çok 3 - Ehliyeti lıaiz olan isteklilerin di~·loma ve bon· 
artıranın Ü•LÜndc bırakılacak yeri btlli olmayaıı Batumlu 
ve son artıra.un teahhüdü ba- servis ve nufns kô.~Hlı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı zade lomail H>kkı ve Meh· 
ki kalmak şartile artırma on ve bulundukları memuriyetleri gösterir ha! tercümesi ve med Şevki aleyhine a~ılan 
be~ RÜn daha temdit olunarak bir istida ile Ankarada ~I. l\f. Vekaletine, lstanbnlda alacak davasının ceryan eden 
6- l l·936 tarı hine ınÜ•adıf cu- Pnngaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih a ~- muhakemesi neticesinde ev• ı 
ma günu ~aat 14 den 16 ya 20 rakın icra merciine tevdiine 
k d t d · d d res uazmaları lazımdır. l\!ilracaatlar en geç • EylO.! 936 

a ar '" rmaya aıre e c· , dair verilen25-11-935 karar n 
Olu ar k e ı t "• kadar ,_·a1)1lacaktır. (232) (655) vam n a n ÇOK nr ıra- ' J44·ayılı ilam hükmünün tem 

nın üstünde bırakılacaktır. 

1 
--------,-----.. • {)evlet Delnr.ryolları Ve l"ımanfarı Şletme yizeo tetkiki Posta ve Telgraf Arıtırma pc~indir. Arttırma- müdürü vekili avukat Tahir 

ya iştirak edcccklcrirı işbu .__ _______ U_._l_d_a_r_e_s_i_il_a_n_fa_rı ______ ...: ı Memduh tarafından talep e• 
gayrı menkulün trmamına tak· -
dir olunan kıymetten işbu Muhammen bedel:erile mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı dilmiş ve mezkür ll:in ıure• 
hisseye isabet eden mikdarın 2 gurup malzeme her b!ri ayrı ayrı ihale edilmek üzere tile temyiz iıtid• suretleri 
% de yedi buçuğu nisbetinde 21·9·936 P•zartesi ııünü saat 10 da Haydorpaşada gar bina• milddeialeyhlerin Balatta göı• 
pey akçesi veya ulusal bir 11 dahilindeki 1 inci işletme komiıyonu tarafından açık ek· terilen ikametgahlarına berai 
bankanın teminat mektubunu siltme ile satın alınacaktır. tebliğ ıröaderilmiş loe de mu. 
vermeye mecburdurlar. Hakla· Bu ı,e girmek isteyenlerin hinlarında yazılı muvakkat başiri tarafından olbabdaki 
rı tapuda kayıtlı olmayan ipo· ı teminat ve lcanunun tayin ettiği nsaikle birlikte eksiltme 

ki 1 k k 1 1 ilmühaber zabrına yaıılan te i a aca lar ile diğer ala· günü saatine lcadar omisyona müracaat arı ıhımdır. Bu loe 
kadarların ,.e irtıfak hakkı aid şartnameler komisyondan paraaıı olarak dağıtılmaktadır. ıerbte yerleri meçhul !düğüne 
sahiplerinin bu haklarını ve 1 - 29660 adtt muhtelif eb'atta lamba fitili muhammen dair şerh verilmiı mezkür 
hususile faiz ve masrafa dair bedeli 560 lira 10 kuruş ve muvakkat teminatı 42 liradır, ilan ve temyiz istida ıuretlerl 
iddialarının ilan tarihinden iti. 2 - 550 kilo miirekkep muhammen bedeli 324 1 2 lira mahkeme diuııbanesine Hıl· 
baren 20 gün içinde dairemize ve muvakkat teminatı 2434 kuruştur. "989,, ı mış olduğundan tebliğ maka· 
bildirmeleri lazımdır, Aksihal- Fatih ikinci Sulh Hukuk derilmediği takdirde ~hak~ mına kaim olmak llzere key• 
de hakları tapu sicilile sa- Hakimlijj'inden : Hıiseyin tara- meye gıyaben devam oluna- fiyet gazetelerle ilin olunur. 
bit olmayanlar satış bede- fından Aksarayda Gureba Hüse-1 cajj'ı ilan olunur. 
l 'nı·n payla•ma•ından ha · - Sultanahmet Birinci Sulh 1 

' • rıç yinajj'a mahallesinde Karaman ı- lstanbul Dördüncü icra Me. • Hukuk Hakı'mlı' "ı"ııden: lıtaıı• kalırlar. Birikmiş bina vergis;, 9 ı d t ıs 
sokağında. 71 say_ı 1 ev e 0 U• murlu"undan: Bir borçlan do. 

vakıf icaresi, tanzifiye ve N 1 h k d " bulda Mercan Caferiye handa 
ran . ecmı a ey ıne ~~ ar a layı mahcuz ve paraya çevril· 

tenviriye ı:ibi rüsum borçluya adrcsı yazılı eve Murısı S_a_b· mesine karar verilen yazıhane Ali Ekberin Mercan Cafrriye 
a·ıttir. Yalnız yirmi senelik 1 b ı B Jı 16 d Ah d Cev ri_ye tarafından stan u ırı.n• eşya•ı \'e, duvar aynaları ve an numara a me • taviz bedeli ile intikal masrafı 1 ı • 300 ı· 

D cı cra Memu.rluğu vasıtası e kahvehane masaları ve •air det Aleyhine açtıjl'ı ıra müşteriye aittir. aha fazla ı k ld ı • 
kona_n _haczın a ırı ma· eşua 25-9-_936 tarihine m. _üsadif alacak dansının icra kılınan malümat almak isteyenlerin d ,.. d d ' 
sı ısteğıle ~ç tgı .. ava_ an cuma günu saat ondan ıtıbaren duruımasında müddei davaaı• 

1.10-936 tarihinden itibaren d 1 d gonderılen 1 ld s· k "d Al d o ayı a resme .. . . ıtanbu a ır ecı e em ar 01 ispattan izharı acizle müd-
dairede asılı bulundurulacak davetiye arkasına mubaşırı ta- tramvay caddesinde 16 • 17 deialeyhe yemin teklif .,. müd· 

1 Deniz Levazım Satıııalma Komisyonu ilanları 
Milıi MüJafa, Vekaleti Deniz Merkez Satıoalma Komiıyo· 

nundao: 

1 - Tahmin edilen bedeli 977050 lira olan gömme ve Be• 

ton arın• Muot lank!arı: kopalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Müoal aıa 4-İ<inci teşrin-936 Çarşınba günü saat 14 de 

Anl;aru'Ja l\Oli Müdafoa Vekaleti bioasındakl Komiıyoou

muıca yapılacaktır. 

3 - Bu eksiltmeye ait vesaik .şunlardır 

1 - E:.siltme şartnamesi. 

2 - Reıimler. 

3 - Umumi ve F~oni ıartnamr. 

Bu vesailci iıteyenler 

yondan alabilirler. 
49 lira mukaiıilinde hergün komi.-

4 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin: 

A - 42832 liralık teminat mektupları, 

B - Şimdiye kadar asgari 300,000_liralık beton arme veya 

tank işini H makine işini muvaffakiyetle yaptığı hakkıuda 

Nafıa Vekaletinden ta;dikli bir vesika ibraz etmeıi. 

C-Asgari 300,000 liralık oıali iktidarı bulunduğu hakkında 

Milli Bnnkalarca verilmiş bir mali veıika ibraz etmesi. 

D - Biızat D:p"o:nalı Mübendiı veya Mimar olması veya 

bunlarla müştereke:• I•~ lif yapıp mukaveleyi birlikte imza 

etmeleri. 

E - Aynı zamanda biııat makine tesisatı yapmağa ehil of. 

cluğuaa dair Nafıa Vekaletince musaddak !bir vesika ibraz 

etmesi veyahu J her nevi makine tesisatını yapmağa muktedir 

bir makine mühendisi ile mesai birliği yapması ve bnnunla 
keza müştereken mukaveleyi imu etmeıi, 

F - 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncil maddelerinde yoıılı 

veuiki ibraz etmesi mecburidir. 

S - Münakasaya iştirak edecek ecnebi firmaların da 4 ncü 

maddeye yazılı vesaiki ibraz etmeleri mecburidir. 

6 - Münakasaya iştirak edeceklerin zarflarını 

rio.936 Çarşanba ırünü azami saat 13 e kadar 

vermif bulunmaları lizımdır. 

4-İkincite{• 
Komisyona 

Bu ıaatteıı ıonra verileıı Hrflar kabul edilmiyeceği gibi 

zarfların poıta ile gönderilmesiııdeıı mütevellit olarak postada 

vukubulan teehhür de nazarı itibare alınmayacaktır. "1357,, 

• • 
Tahmin edilen bedeli 9360 lira olan 12000 kllo Bronz tel 

6·Birinciteşri11°936 tarihine ruthyan Salı ırüııü ıaat 14 de 

kapalı zarf uıuliyle alınacaktır. 

Muvakkat temltatı 702 lira olup şartnameai herırOn komi .. 
yoodan parasız verilir. 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı olan 

40 takım kan teamülü alatı 

21-9-936 Pazartesi günü saat 
15,30 da açık eksiltme ile sa• 
tın alınacaktır. Muhammen tu• 

· tarı 760 liradır. ilk teminatı 
57 liradır. Şartnamesi komis· 

yonumuzda görülebilir. istek· 
Jllerin ilk teminat makbuz 

veya mektuplarile beraber 

ihale günü vakti muayyeninde 

Fındıklıda Komutanlık Satın· 

alma komisyonuna gelmeleri. 

olan arttırma şartnamesinin ve rafından verilen meşrubata na· No.lu Halep otelinde açık art• deiale•hlo ikametgibının meç• 
ı 934 ·4277 numarasına müracaat zaran ikametgahının meçhul tırma suretile satılacaktır. ' 
eylemeleri lazımdır. Müzayedeye oldu"u anla<ılmakla on beş Arttırma birin~idir. Satın aJ. huliyetl haoeblle y~mln davet• 

lıteklileriıı 2490 Hyılı kanunda yozılı vesikalarla teklifi havi 

kapalı zarfı belli gün ve Hatten bir ıaat evveline kadar Kasım. 

paşada bulunan Komisyon Baıkaıılığına vermeleri "1358. 
" ' k · t 1 n m a yen gun nameoinin i!Aoen tebli"ine iştirak edeceklerin işbu malü· gün müddetle ilanen tebligat mt> ıs eyen erı ~ Y " 

matı öğrenmiş ve gayrimen- yapılmasına karar verildijj'in. ve saatte mahallınde hazır karar verilerek muhakemesi 
kulün bütün evsafını anlaşılmış den muhakeme günü olan bulunacak memurumuza 1935/ 1 ·10·936 pertenhe ırüoli saat 
addolunacakları ilan olunur. 2-10-936 saat onda mahkeme• 1627 dosya numarasile müra• 10,30 talik kılınmıı olduğun• 

( 25702 ) ye gelinmediği veya vekil gön· caatlcri ilan olunur. dan hukuk uıul muhakeme• "1308. 

teri kaaununuıı 337 ncl mad· ı rar ve kabul ve yeminden 
desine tevfikan yevmi muay• lmti~a etmit ad ~lunaca§ı 
yeninde ırelmediği ve itiraz teblığ makamına kaım olmak 
etmediği takdirde vakiayi lk· Uıere lliıı 11lunur. 
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Oksürük Pastill • er ı 
Öksürük, Nezle, Boğaz ve Göğüs hastalıklarile sesi kısılanlara şifai tesir

.leri çoktur. 30 kr. Hasan ecza deposu 
f 

Sanatoryumlar ve otellere Merinos yününden, Ankara tiftiğinden ve sair >ünlerden 
sureti mahsusada imal ettirdiğim battaniyeleri mağazalarımda ucuz fiyatla satmakta 
olduğumu muhterem halka bildiririm. 

Fabrika fiatına satılıyor 
! 1 Ziihrevi ve cilt hastalıkları 

or. Hayri Ön1er 

Sipahi oğlu Hasan Hüsü Buna Pazara 
Sultan Haınam 4/2~ Beyoğlu lıtiklıil caddesi 376 

Asri Mobilya Mağazası A:e~:~ Ô ğ 1 eden sonra Beyoğlu 
Ağacami karşısında No. 313 

Tel. 43586 
lstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 

İstanbul Deniz Komutanlığı 
Satınalma 

G~minin Cinsi 

1. No. Layter 
• • 

-- ----
3. No. L1yter 

• • 

• • 

Keşif tutarı 

3241.85 
1456.50 
- -
4698.35 

2589.89 
1283. oo 
3872.89 

193425 
717.83 

2652.08 

Tamirin Nev'i 

Güverte Tamirı 
Makine 

Güverte Tamiri 
Mıı.kine • 

Güv•rte Tamiri 
Malı: ine ,, 

Komisyonundan: 
İlk teminat 

243.14 
109.24 

352.38 

194.24 
96.23 

290.47 

145.07 
53.82 

198.89 

İhale günü 

6-1. 'Ieş·36 
Pazartesi 

5· 1· Teş-936 
Pazartesi 

5-1. Teş-936 
Pazartesi 

ihale 
aaati 

10,30 

13,30 

15,30 

'ı'ukarda yazılı üç Layterin güver'e ve tamirleri ayrı ayrı açılı: eksiltmeye konmuş olup 
hizalarında gösterilen gün ve saatte açık eksiltmesi Kasımpaşada Camialtında Deniz komutanlığı 
binasında Komutanlık Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Bu işe girişeceklerin t~minat mek• 
tup ,·eya makbuzları ve şartnamede istenilen vesikalarla birlikte yazılı gün ve saatte Komi9" 
yonda J.ulunmaları ve şartnameyi Komutanlık Levazım Müdiirlüğiinden parasız alabilecekleri 
ita•ı olunur. (1394) 

va,adığımız ekono
mi devrinde size pa· 
halıya mal edilmek 
istenen nasihatları 

şüpheli görünüz. 

Her nerede ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yarım sa. 
saat zarfında o tesirini gös· 

termiştir, bile. 

Krem Pertev'in yarım a .. r • 
lık şöhreti asılsız değildir. 

Yüzbinlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında samimi 
kanaatlerini sorabilirsiniz. 

---~ --- ---- - -----

ÇAN ~.;'ö~u!!!.: "~'~"~!,,:,!.~LE R 1 
ÇORAPLAR v 

Satışında mütehassıs bütün Bayanların magazası 

Çocuk F sirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden : 

Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde yaptırılacak apartman, 
sinema kapalı havuz ve garaj binaları inşaatı kapalı zarf usulile 
eksi it meye konmuştur. 

İstanbul Üçüncü İcra 
Memurluğundan: 

Remziye ile Yeganenin tasarrııflarında bulunan Ye Emniyet 
Sandığına birinci derecede ipotekli olup tamamına (940) lira kıymet 
takdir e !ilen Maltepe Zaferoğlu sokağı eski 40 yeni 409 numaralı 
şarkan .papAs Avram keriıncsi :Marya tarlası şimalen lllelet· 
yadi haneleri garben yeni küşat olunan tarik cenııben Zafi i 
oğ:u F,ti Ye ze,·cesi hanelerile mahdut. 

Bahçe : Bir tarafı tel arkası ve yanı kısa dn·ar. 
Zemin kat: Bir s~fa üzerinde bir çimento taşlık bir 

oda bir muthk ve bir koridor bir h~li. 

Üst kat: Bir sof:\ üzerinde iki oda bir tarasa. 
Bodıum: Kömürlük. 
Zemin kat pencereleri demir p~rmaklık bahçede yeıui'i 

ağaçları ımı:lak kagir sokak tarafında şal,niş vardır. Bina 
ahşaptır. 

Umum mesahası: 205 m2 bundan 40 m2 hiın olan e\' açık 
arttırmaya yazedilmiştir. 

Arttırma. peşindir. Arttırmaya iştirak edecek m iış' c:ilerin 
kıymeti muhaınmenin 0, 0 7,5 nisb•tinde p~v akçesi ny:ı 
milli bir bankanın teminat mektubunu !o.amil olıııoları 

icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf 

borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 31·10-936 ta i
hine müsadif cumartesi günü Dairede mahalli m~hsusuna talik 
edilecektir. Birinci arttırma 16-11-936 tarihine miısadif pazu . 
teai günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra ed 1 C!k, 

birfnci arttırma bedel, kıymeti mulıammenenin % 75 ini bu:du;ııı 
takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teahlıüdiı 

baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edil~· ek 
1· 12-936 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar 
Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesind~ en çok arttı· 
nnın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı Icra ve İflas kan ıı· 
nunun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer a!akadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile fafa ve masarife dair olan 
iddi.ılarını Han tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı ıııiis
bitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdfrJc 

hakları tapu sicillerile sabit olmıyanla~ satış .b~delinin pavl~ş.ma• 
sıııdan hariç kalırlar. Müteriıkim vergı, tenvırıye ''e tan?. · fıye• 
den ibaret olan Belediye rüsuma ve Vakıf ic8 resi bedeli ıııiızaye• 

deden tenzil olunur. 20 senelik Vlkıf icaresi tavizi mıişteriye a;ttir. 
Daha fazla mal\ımat nJma:C istiyenler 34/1263 numaralı dosyada 
mavcut evrak ve ıııalıallen haciz ve takdiri kıymet raporunu gö·iip 

anlıvacakları iHn olunurt. 

istiklal cad~es; Hacopıılu pasajı karşısında No. 283 
Keşif bedeli 204550 liradır. İhale 1/Birinciteşrin 936 Perşembe 1 

günü saat 15 de Çocuk Esirgeme Kurıımu Genel Merker.inde 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi, mukavelename, fenni ş1rtname, kalorifer 
sıhhi te;isat ve elektrik şartnamesi ile proje ve keşif cetvelini 
ihtiva eden münakasa dosyaları 30 zar lira mukabilinde Çccuk 
Esirgeme kurumu muhasebesinden verilmektedir. (1411) 

. il •• ı Devredilecek ihtira beratı 
Denızyo arı •Kaya teşekkülatını tayin etmek 

için usul., hakkındaki ihtira için 
1 Ş LE T 111 ES 1 alınmış olan 2 son Teşrin 1931 la· 

Acenteleri: Karaköy- Köp· 
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 

Genel Ko
Satınalma 

Gümrük Muhafaza 
mutanlığı İstanbul 

Komisyonundan : 
1 - Gi\nırük l\lıılıafaza memurları iç:n 26 takını sivil elbise 

ve 7 tnne sivil palto ile 10 kadın ııı•ntosu ve 10 çift iskarp:n 
22·9·1936 salı günü saat 14 de ayrı a\'rı pnarlı<:lart yapılacaktır. 

2 - Tasııılanan rııtarları: sivil eHıiseleriıı 572, paltoların 133, 
mantoların 130 ve isbrpinlerin de 37 !im 50 hırııştıır. 

3 - Şcırtname ve örnekleri komisyond:ı<lır. Görülebilir. 
4 - İstekliler ilk teminat olarak sivil elbiseler için 43, pal· 

tolar için 10, ıııantolar için 10 ve iskarpinler için de 3 liralık 
temimthriyle komisyvna gelmeleri. (1412) 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kitiY~ 

zengin etmiştir. 
6. cı Keşide 11 - Birinciteşrin - 936 dadır. 

Büyük ikramiye 200,000 liradır 
A vrıca: 30.000, 20.000. 15.000. 
12.000. 10.000 litalık ikramiye
lerle ( 50.000) liralık iki adet 

mükafat vardır ... 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı 41eri müdürü 
Etem izzet Ben ice 

Basıldıj!l yer : Matbaai Ebüzıiyil 

lstanbul Gümrükleri Satlş 
Müdürlüğünden : 

Gümrülı:de İpek satışı: Kapalı zarfla sltılmıyan 1365 kilo 
safi ipek kumaşın pazarlıkla satışı 24/9/936 günü saat 14 de 
yapılacakm. İs eklilerin şartları anlamak iizere lstanbııldaki 
Gümriik Satış l\füdürlüğıine gelmeleri. (1391) 

ANKARA 
Mekteplileri ne 

Kitap ve defterleri
nizi en iyi şeraitle Ma
arif vekaleti karşısında 
AKBA kitap evinden 
tedarik edebilirsiniz. fz. 
dihama. mahal kalma-

ı mak üzere şimdiden 
1 kitaplarınızı alınız. Te
lefon : 3377 

Dr. Hafız Cenıal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde (2deo 

6)ya lstanbul Divanyolu (104) yeni 

numaralı huıuıi kabinesinde haa· 
talara bakar. 

Salı, cumartesi aabah (9 112·12) 
ıaatleri hakiki fukaraya mahıuı
tur. Herkesin haline göre muama
le olunur. 

Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

İstanbul Üniversitesi Arttırma, 
Eksiltme ve Pazarlık 

Komisyonundan: 
t - Fen Fakültesi Kimya l&boratu ... rlarıoa aİınacak n muhammea 

bedeli 6493,03 lira tutan laboratuHr etya11 1·10-936 Perşembe güaü 
ıaat IS de Üniversite Rektörliltünde kapalı zarf ile ekıiltmeye konul• 
muıtur. 

2 - Şartname n liate her iÜD RektörlOkte iÖrülebilir. Munkkat 
teminat 487,S liradır. 

lıtekliler kanuni nılkalar ile teklif mektuplarını ihaleden bir saat 
enet makbuz mukabilinde Rektörlüj'e vermiş olmalırı lazımdır. "l 262,. 

1 

- Han Tel : 22740 -

Trabzon pos
taları 

Pazar 12 de Salı, Per• 
şembe 15 de 

İzmir sür'at pos
tası 

Cumartesi 15 de 

Mersinpostaları 
Salı, Perşembe 10 da 

kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

İzmit 

·Cumartesi, Çar· 
şamba 18 de. 

•Pazar, Salı, 
Perşembe, 
9.30 da 

Mudanya • Her gün 8.30 
da 

Bandırma • Pazartesi, Sa
lı, Çarşamba, 
Perşembe, Cu. 
nıartesi 20 de. 

Karabiga.Salı, Cuma 19 
da 

Ayvalık -Salı 19 da, 
Cuma 17 de 
"Sah gün il kal• 
kaca k posta gi· 
diş ve dönüşte 
Lapseki ve İm· 
roza da ugraya. 
caktır. 

Trabzon ve Mersin 
Postalarına kalkış günle
ri vük alınma?. •1424• ...... -

rih ve 1348 numaralı ihtira beratını 
mevkii fiile koymak üzere bu berata 
aid hukukun başkaşına devir veya
hut icara verilmesi teklif edilmekte 
olmakla bu hususda fazla malümat 
edinm~k isteyenlerin Galata' da Asla•_ 
han 5nci kal 1-4 numaralara mür l• 

caat eylemeleri ilih olunur. 

Bakırköy icra Da.re. nden : Bir 
borçtan dolayı ır.ahcut olup paraya 
çevirilmesine karar verilen ev eıyası 
gardirop, kanapelcr, orta masa ~e 
saire Eylul 21 Pazartesi günü 14 te 
Beyoğlunda Tarlataşında Halep:i 
sokağında 10 No.lu ap utmanında 
bil miızayede satılac1ğı ilan olunur. 

(125704) 

Sultan Ahmet lÜçüncü Sulh Hu
kuk mahkemesinden: Da\'acı baya~ 

Zehra ö:ü kaymakam Kemal 1ev
cesi avukatı Celal Feyyaz tarafın. 
dan doktor Ali Sırrı ve ba,an Ih
san aleyhine açılan izaei şuyu da
vasının cari muhakemesinde Nuri 
Osmaniyede bozacı Sinan karşısın
da 42 numaralı hanede mukim ike~ 
ikametgahı meçhul bulunan bayan 
Ihsan ilAnen yapılan tebligata rağ· 
men mahkemeye gelmemiş ve vekil 
dahi göndermemiş oldujl'un an da
va tetkik ve teşrih ve mahallinde 
tetkikat icra olunduğundan bahisle 
muameleli gıyap kararı tebliğine ve 
muhakemenin 10-10-936 tarihine 
müsadif cumartesi saat 10 talikine 
karar verilmiı olduğundan tarihi 
ilAndan itibaren be~ gün zarfında 
itiraz edilmediği )•evüm ve vakti 
mezkürda mahkemede hazır bulu
nulmadığı takdirde gııaben mah
kemeye devam olunacağı ih1nen 
tebliğ olunur, 


