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ÖZ 
Söz istiyoruz: 

Bir mecmua hemen bütün lstanbul gaze
telerini Yahudilerden para almakla itham 
etti. Müddelumum iıik bu ithamın esasını 
mahkeme vasıtasile mecmuadaki yazının 
muharririnden soracak. Fakat. .. IJu kader 
ağır bir itham karşısında kalan gazetelerin 
iki gündenberl hal.!5 sesi çıkmadı. 5 
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t~alyanlar ispanya toprağında? 
Et 

. r Majork adasına girdiler, 
aıU',;.-rj Dikta.törlük ilan ettiler! 
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Blombergle 
Hitler'in 
Arası 
Açıldı mı? 

lngillzce 
(Observer) 
gazetesi 
Hit le r' in 1 

harici siya-
setinden ı 
bahsede· 
rek diyorı 
ki: 

•Hitler, 
Avrupada 

SovyetRus 
düşmanlığı 1 

güden bü-
tün hükümelleri seferber etmek 1 

ve böyle bir bloka girmek 
i•temiyen hükumetleri ise, za· 1 
yıf'.atıp kuvvetlen düşürmek . 
için faaliyete geçmiş bulunu· 
yor. 

Fakat.. in giltere, Hitlerin 
düşündüğ'ü gibi düşünmemek
tedir. lngiltere, Avrupadald 
vazifeleri ı .i ve Avrupa siya•e· 
t'ni bir zaviyeden görmekte 
ve bütün siyasi gaye ve hede· 
fini Cemiyeti Akvamı kuvvet
lendirmek, Lokarno anlaşma
sını yenilemek ve bu suretle 
daimi bir sulh tesis etmek esas 
üzerine teksif etmiş bulun. 
m ktadır. 

Hitler, Sovyet Rusyayı Av
rupa iş ferinden uzaklaştırmak 

siyaseti gütmekle, lngilterenin 
güllüğü bu gayeyi zorlaştır

maktadır. Halbuki, Rusyayı 

Avrupa işlerinden uzaklaştır

manın imkanı yoktur. her ne 
kadar bugünkü Hitler Alman· 
yuı son sistem, disipl nli ve 
bir;nci derecede silahlanmış 

bir hükumette olsa, Rus yaya 
nisbetle Almanya iyi bir vazi-
yctte sayı;amaz. 
çünkü Rusya zengin ham mad
de' erine ve tek bir siyasi um· 
de etrafında yerleşmiş sayıl· 

masınıı insan kaynaklarına ma
lik bir memlekellir ki Alman-

Birçok ltalyan tayyarelerinin 
Adaya geldiği bildiriliyor 

Katalonya hükumeti ispanya topras}ını terkettl 
• 

Adsız/arın 
koşusu 

("Açık Söz,, ün mü· 
vezzııer arasında 
tertıp ettıği koşuya 

glreceklerın re$ım-

ierını salı guno neşre 
başlıyoruz. 
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ı Atatürk ı Genç ve güzel Musevi kızına 
!:_·. Heğbelide f_1 ÇOk yazık Oldu', 

Rei•icumhur Atatürk, dün • 
• yanlarında Maarif Vekili \ 

1 ~ Saffet Arıkan ve maiyetleri ! 

1

§ olduQ'u halde HeQ'beli ada· ~ I 
: yı şereflendirmişler ve Baş· ~ 
~ vekil General ismet lnönü· ıi 

I ~ nü ziyaret buyurmuşlardır. İ 
i Atatürk, ıeç vakte kadar ~ 
i = ~ Başvekilin köşklerinde kal- ~ i :;:::;d~~ ıece avdet et- 1 
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-· Titülesko kuv
vetten düştükçe 

düşüyor 
Saintmoritz, 20 ( A. A. ) -

Dün öğleden sonra M. Titü
leskoya yapılan kan nakli ame
liyesi deQil, fizi1olojik serum 
şırıngasıdır, 

Doktorlar, son dakikada 
kıı.n nakline lüzum olmadığına 
hükmetmişler, ancak gıdanın 

kifayetsizliğini telafi için se• 
rum şırıngası yapmak istemiş
lerdir. Bu ameliyeden sonra 
M. Titüleskonun sıhhi uaziye• 
yetinde hafif bir selah görül
müştür. Hastanın irade kuvveti 
ve idraki şayanı hayret dere· 
cede yerindedir. Kendisi dün 
Cenevrede gerek Milletler 
Cemiyeti toplantısında ve ge-
rek toplanb haricinde olub bi
ten şeyler hakkında mulümat 
almıştır. 

Talarekonun telgrafı 
Bükre~, 20 (A. A.) - Titü

leakonun ahvali sıbhiyesinin 
bazı endişeler verdiAini ÖQ're· 
nen Başbakan Tataresko mu
maileyhe bir telgraf çekerek 
sağlık temennisinde bulun· 
muştur. 
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Kısaca: 

-

Eleonora isminde bir kadın otur
duğu aparbmanrn üst katından 

"ün Bf&ğıya düştü ve parçalandı 

Yukarıda El•onora, solda a~ilfııya dü~üp parçnlandılı apart• 
man, sağda guinden kentlisini parralıgan koca11 

.. 

Karı kocanın bahtiyar günlerinde çektirdikleri bir resim 

Dün, BeyoQ'lunda, Tünel kar· 
şısındftki pasajın arka soka
Q'ında, ıenç ve münevver bir 
Musevi gelini, kanlı ve acıklı 
bir şekilde gözlerini dünyaya 
ebediyen yumdu ... 

Tünel ve Galata muhitinde 
namusu, dürüstliij!'ü ile tanın

mış Baliye ailesinin Jak isimli 
bir oğlu vardır, ki iki yıl ev· 
vel, Eleonora adlı bir Musevi 
kızı ile sevişerek evlenmiştir. 
Şimdi babası Pariste yaşa

makta olan bedhahı Eleonora 
dün bir kaza neticesi, Sümbül 
sokağının yalçın taşları üze. 
rinde ve pıhtılaşmış kanlar 

içinde bitap yatıyor. Zavallı 

genç kocbsı da apulıman 

kapısının iç tarafındaki dar 
odada avuçları içine aldığı 

başını döve döve ve hüngür 
hüngür ağlıyordu. jakı, bu 
felaketli gününde birkaç ar. 
kad3şı teselliye çalışıyorlardı. 

Ben Sünbül sokağının başı
na geldij!'im zaman, RL•m, Er
meni, Yahudi, Tük, Fransız 

ve daha bilemediğim milletler. 
den büyük bir kRlabalığın Ali 
Sadi apartımanı önünde top
landıklarını gördüm .. 
Yayakaldırımı üzerinde b·>ylu

/ Det•amı 2 nci .<aııııfnda/ 

Edebiyat Anketi:14 

Milli bir edebiyat 
Yaratabilir miyiz? . -

Şair Mehmet Emin söylüyor: 
TUrkUn öz 
dllile, milli 
ah en glle, 
bedlf zevki 
ile ve ken• 
dl duyuı, 

dUtUnUf VB 
heyecan ile 
terennUm 

edllmlt tllr• 
ler mlllldir. 
Bu 9llrlerl 
yazanlara 

da mllll ta· 
lr derler • ., 
[ Şair Mehmıt 

Dün M•lihin Romtn bokıörlvlı gaplıl,ı hıgeoanlı maç/an birgörünüı 
Emin garın da 
sögllgecek.] 

Anketi 
Şair Mehm•I Emin 

{Y a111l ~ acı •aylada) . 
' 

yapan : Nuaret Sata COŞKUN 

\ 
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Hitlerle · Blombergin 
arası açılıyor mu? 

Son Postanın 
Bir numaralı hatası 

Dün Son Posta gazetesinin 
üçüncü sdyfasında " Siyaset 
alemi,, sütununda lngiltere Kra
lı Sekizinci Edvarda yapılan 
suikasttan bahsediliyor ve de
niliyor ki: 

"Kralı öldürmek istemiş olan 
Mak Mahon'un muhakemesi 
birkaç gün evvel neticelenmiş, 
kendisi de on iki ay hapse 
mshkCım olmuştur. Fak at mu
hakemenin son safhasında ken. 
disinin Kralı öldürmek için ya• 
bancı bir devlet tarafından 

teşvik gördüğünü iddiaya baş
lamış en nihayet bu devletin 
de Almanya olduğunu söyle· 
miştir. 

Hiç bir de..tetı"n, bir digeri 
hakkında ve bllhasıa başında 
bulunan rei;lerine karşı bu 
nevi imlıak<ir hara.kellere le· 
ıebbüs elmiyeceği bedihidir. 
Bu sebeple Mak Mahonun son 
sözleri kendisini kurtarmaJta 
matuf budalaca bir maneora 

değtlse, muhakkak ki bir delinin 
şuursuz saçmaları addedilmek 
gerektir. • 

Hadiseler 
Selim Ragıb'ın siyaset ale

minde birçok misaller vermiş 
bir illet etrafında böyle eeffel. 
kalem hüküm yürütmesine ni
hayet hayret edilebilir. Al
manya bunu yapmış mıdır, 

yapmamış mıdır. Fakat iktidar 
mevkiine iyi veya kötü şekil
lerle çıkanlar olduğu gibi ikti
dar mevkiinin gizli veya açık 
manivelalarını da hayra veya 
şerre alet edenler olmuştur. 

Ve ... olur. Tanrının günü dün· 
yaya ölüm tebdilleri savuran
ların ya budala, ya alçak, ya 
şerir bir serseri veya bir hay
dut bulup eline bir brovning, 
bir bomba ve birkaç deste 
banknot sıkıştırmalarından da· 
ha kolay ne olabilir. 
Unutmamalıdır ki harplerin 

bile ilan edilmeden yapıldık· 
!arı bir siyasi ahlak devrinde 
yaşamaktayız. Bazan bir hü
kümdar bir siyasi teşekkülün 
baA-lantı yeri ve hazan bir 
lider bir milletin veya bir sını
rın can damarı, yahut knlbi 

-AÇIK SÖZ 

Asileri 
1 

tanıyan Ok! L Ankara - Memleket ve Dünya _J 

Dakika Son 

Karşısında Gazeteler! 
halinde bulunur. Pahalıya olu· r riiyor. 
racak bir harp1e hedeflerine Ayni makine başıoda bir 
ulaşmaktan -veya ulaşama. 1 işçinin verdij!i randman on 
maktan korkanlar kestirme bir olursa bir ikincisininki 300 
yolu intihapta tereddüt etmez- olamıyacağını iddia edebilen 
ler. Buna "alemi mümkünat,. bu meçhul iktısad alimi "Tan,. 
derler azizim Selim Ragıp. da bir iki gün evvel çıkmış 
Son Postanın olan ( Onların derdi ve bizim 
iki numaralı hatası deı'dimiz) serlevhalı makale 

Yine dünkü Son Postanın üzerindeki tetkikini nihayet 
üçü11cü sayfa•ında şu ateşli cidden garip olan şu neticeye 
serlıivha okunmuştur: ulaştırıyor : 

PLAN MERAKLISI BİR " lktısat iilimlerinirı .. p/cin-
MUHARRİR /aşmak .. diye oaııflarıdırdık· 

Öğrenmek latlyorum "plAa,, dan /arı bu 11örüşün .sakatlığı, ser-
mak .. d nedir? besi iktısal rejimini külliyen 

Bu •erl<ivhaların altında ka· ink<ir ve harp sonunda düşü
lın kara har //erle yazılmış len sıkıntının, bilha.ua harp 
bir imzu var: ntticeıi kurban verilen mi/ .. 

SÜREYYA yonlarca insanın kısmen yok 
"Bakalım bu zatın öğ'ren- olma•ından, kısmen de sefale· 

meğe merak elliği mesele ne- le düşerek iştirak kabiliyetini 
kaybetmelerini reddeylemeJin· 

dir? .. diye düşündüm ve çır- dendir. 
pıştırdığı otuz kırk satırı oku· ''Plan/aşarı .. cemiyet, komÜ• 
dum. nislleştn cemiyet demektir. Is• 

Hayretle gördüm ki, benim tihsalini her .•ahada pl<inlaı• 
liberal sandığım Tan gazete· tıran, umumi haya.tını bir kış· 
sini bu mevlana kıpkızıl gÖ· la intizamı haline getirerek 

lngilizler Filistinde 
bir müstemleke 

ihdas etmek istiyor 
Londra: 20 (A.A.) - Sunday Dispaç gazetesine göre, Filis. 

tinde Arab-Yehudi anlaşmazlı§ının halline matuf olan proje, şi
malde Suriye hududu ile cenubta Hayfa \'e Karmel dağı ara
sında bir lngiliz müstemlekesi ihdas nı derpiş etmektedir. Bu 
müstemleke Musul.Hay!a ı,etrol borusunun ve Hayfa deniz Üs· 
sünün himayemoi temin edeceklır. 

Memlclcetin diğer kısmı Arab ve Yehudi niıluz bölgelerine 
ayrılacak ve bunlar belki de b:r kantonlar Federal Birliği şek
linde idare edilecektir. 

Bu planın teferruatı Arab ,;; Yahodi şeHere verilmiştir. 

• • • 
Muallimlerimiz donügorlar 

Mo•kova, 20 (AA ) - Türk muaLimleri namına B. Rii)liİ, 
Sovyetler Eirliğinde" ayrılırken Bubnof'a aşagıdaki telgrafı 
gönderwi Lir: 

Heyet;m'z, kendisine ı olumuz üzerinde her yerde gösteril· 
mi' o'a" a'aka ve istisn1i güzel nl'.ıa:ııeleden fevkalade mute· 
hassistir. Mem!eketimize har.ırelli dostluk hislerıle oonüyoruz. 
Ş1h<ınızda bütiin Sovyct lerbiyeciler;oi selam'.ar ve derın 
hürmet hislerımin kabulünü rica ederiz. 

• • • 
Balonun orta yerine bomba 

Grenahle, 20 (A.A) - Genç komünistlerin Saint Mouric de 
tertip etmiş olduk~arı bir balo yapılırken meçhul bia ~ahis 

balonun tam orta yerine bir bomla atmıştır. Ba:oda iki yiiz 
çift bulunuyordu. Dansörlerden biri bombayı salonun dışına 
almıştır. Vukua gelen infilak mühim maddi hasarlara bois 
olnıuş•ur. 
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r-Cim Londos-" Adliye_d~ 
AMERIKAY A GIDIYOR Gebe kalmak ıçın 

DERKEN CENUBİ ilaç içen kadın ' 
AFRIKAYA YOLLANMIŞ Bir müddet evvel, Zehra is-

Atina 20 (Hususi) - Gü· 
reş şampiyonu Cim Lon
dos dün Mısır tarikiyle Ce
nubi Afrikaya gitmiştir. 

Londos Cenubi Alrikanın 
muhtelif şehirlerinde yedi 
maç } apacaktır. 

ı•---------~·~----------Varşovada 

komünistler 
Varşova, 20 ( A.A ) - Bir 

Yahudi tüccarın elinde top
lantı yapan 12 komünist 
memuru faaliyette bulunmak 
cürmü ile tevkif edilmişlerdir. 

Bulgar Başvekili 
Cenevreye gitti 

Sof ya, 20 ( A.A ) - Baş. 
bakan \'e Dış Bakanı Köse 
lvanof, Millletler Cemiyeti 
asamblesi müzakerelerinde 
hazır bulunmak üzere dün 
Cene\•reye hareke! elmişt r. 

Kısaca 

kaı'i bir pl<ina uyduran, bin· 
netice dahili ve harici ticare
tini fıer tara/lan kıskıvrak 
bağ/ay,p devletin eline oeren 
cemiyet, bir komünist cemiye
tiair. En beliğ misali de Sov
get Rusyadır. Bu sabah refi· 
J.:.imizin imza yerine başmaka~ 
le ,11erinde iki yıld,. kullanan 
muharriri bizden böyle bir 
vaziyete gelmek ve bütün var• 
lığımız/a bir • plcin .. olmamızı 
mr istiyor . .. 

Azizim beyim. Zatıalilerini 
komünist propagandası yap. 
maktan menetmek isterim. Zira 
"planlaşan cemiyet komünist
leşen cemiyet demektir n şek· 
!inde bir iddia planlı hareketi 
yalnız ko:nünistler yaparlar, 
komünist olmıyanlar plansız, 
düşiıncesiz, dermeçatma, gelişi· 
ğüzel, derbederce iş yaparlar 
manasına gelir. 

Halbuki bunun en canlı 
tekzibi bizim küçük ve büyük 
sanayiimizi planla ;ıapm~kta 
olmamız, demir yollarımızı 
planlı bir çalışma ile başarma· 
mız, muarifimiz için, arkeolo
jiıniz için, dilimiz için hep bi
rer planımız bulunması de. 
ğil midir? 

Haydi arkadaş biraz oku da 
öyle gel 

Karadavud 

minde bir kadının çocuğu oı. 
ması için dahilen bazı ilaçlar 
kul~andıktan sonra bu yüzden 
öldüğlinü yazmıştık. Ayşeye 
ilaç yapmak ve ölümüne se
behiyet vermek suçile tevkif 
edilmiş olan Gülizar ilk tah
kikat esnasında, Zehraya kar
nına içyağı ile havacıva sür
mes!ni taniye elliğini, başka 

ilaç yapmadığını söı !emişti. 
Tıbbıadli raporunda, Zebranın 
kendiliğinden bazı ilaçlar 
ku'landığı ve Gülizarın tavsi
.re etliği ilaçları ölmediği an
laşılmış, Gülizar serbest bı
rakılmıştır. 

Hakimler arasında 
değişiklikler 

Hakimler a•a>ında yapı!acak 
terfi ve lebeddül!er hakkındaki 
kararname tasdikten çıkmı,tır. 
Kararname bir iki günl:çerisin
de alakadarlara bildirilecektir. 

Bir evde kanlar 
içinde bir ceset 

Samatyada tramvay cadde
sinde berber Yorgo evvelki 
gün müşterilerinden birini lraş 
ederken, üzerine b r fenalık 

geldiğini söyliyerek akarca 
sokaiındaki evine dönmüştür. 
Çok geçmeden berber Y orgo 
ev.nde kanlar fçinde ölü ola
rak bnlunmuştur. Hadise tah· 
k:k ediliyor. 

AÇIK SÖZ'ü 
Sabırsızlıkla 

Bekleyiniz.. alınız .• 
okuyunuz 

Yezidin Aşkı 
ve 

Kerbela Faciası 
Büyük tarihi aek, 

ihtiras ve facia ro
manımızın başlıyaca

öı günler yaklaştı. 

Bu romanda .. şiir w şarap., 
aşk ve heyt1carı içinde yaşaywı 
genç bir arap hükümdarının 

lal im 1 ariillerlnin il· 
netle y dettiklerl : 

Yezidin Aşkı 
nı \'e bir aile yuvasını yıkan 

o aşkın neticesinde v~Ja gelen 

Kerbelii 
Faciasını 

okuyacaksın17.. 
Yazan: M. Ra•im Ozg.n 
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1 
Hayırsızada hikayesi 

Günün vodvili 

Veyyyyl 
--.·ı mağhiplaran 

·ı ·-- Bizim günlük tcreyağındatı 
-vgiainden alan gazetedir 

ı Esteri kaçıranlar 
Macerayı anlatıyor - --
Kumkapıdan Hayıraızadaya, Hayırsız 

Hız ve gUcUnU vatandatın daha saı olmadıklarına şüphe 
=============~=========================:":=":'=:""'~=:"'.:="."".'.""'.""''=,-:'::==ı olııııyan günlük hldiselcr ara-

Telefoıı No: 20327 • Telrr•t adreıl: lstaıılnl Aç.'ıt S5ı sınıfa, dünya üzerinde bir kah
kaha ıribi dol&J&O, bir ajans 15alıilıl ı Etem luet EENICI!. :Sayı: (55 Her yerde S kuru1 adadan Çınarcığa, Çınarcıktan 

Yalovaya, Yalovadan da lstanbula 
uıa,abllen dört delikanlı ve bir genç kıı S ff A k 1 ''.' ' lllllllUlllllllllllltlUlllllllllUllllll4111Ullıtll" 

1 

a et rı anınf"'"'""""'""'"'': ................................... ::............... .... • . ; 
Tetkikleri il 8 ı z d e R o n t g e n c ı l ı k ! tçki 

sarfiyatı 
azalıyormuş 

1 

haberini ırördünüz mü: 
Milletler Cemiyeti Asamblesi 

toplanıyor. Amma ki, siyah 
Habeş delegeleri açıkta 1 Si
yah Habeş delegeleri kabul 
olunmıyacak l Şu müstemleke· 
cilik manda!lnın çoktan yut· 

tuğu (Hukuku düvel) kitabına 
harikulade bir buluşla uydu· 
rulan mantıki sebebi de gör· 

dünüz mü: Bu dtlcgelerin iti· 
matnamcler;ni hangi hükümc· 
tin imzaladığı sorulacakmış!.. 
Nccaşi imzalamış ise bu mi· 

Bilhassa ramazan ay- . 

larında inhisar 
sarfiyatı dUtmektedir j 

Esteri kaçıran aelikarı/ı[arın takip ellikleri istikameti ıösluir harita 

16 yaşlarında Ester adlı da hadiseyi şöyle anlatıyor: 
Musevi kızının geçirdiği ma· " - Ben Alinin teyzezade· 
cera karilerimizce malünıdur. siyim. Ali Esteri seviyordu. 
Misline ender tesadüf edilen Sandal parası kendinden olmak 
bu büyük macera etrafında üzere Esterle barıştırmaklığı-
alakadarlarla ~örüştük. Hadi· mızı rica etti. Bir sandal ğc· 
senin içyüzünü bütün tafsila- zintisi lertib ettik ve nişan 
tile maceraperestlerin ağzından merasimini müteakip denize 
yazıyoruz) . açıldık. Hayırsız adaya düştük 

Ycşildirektc oturan Alı ma· Kız bizimle gelmek islemcmiş-
ccrayı şöyle :anlatıyor: ti. Hayırsız adaya çıkınca da 

" - Esteri aylardan beri bize karşı gelmek istedi, Ra· 
tanırım. Danslara çok gider. hat durması için kollarını ve 
Geçen cumartesi akşamı da ayaklcrını bağladık ..... 
Kumkapıda arkadaşlarımızdan Esterin maceraları 
birinin nişan merasiminde dans Mütecavizlerden Necdet te 
meraklısı Estere tesadüf ettim. diyor ki: 
O gece sabaha kadar eğlen· .. _ Danslara pek fazla de· 
dik ve erte~i gün için de bir vam eden Estcr;n birçok ma· 
&anda! gezintisi için kızdan ceraları vardır. Kadıköyünde 
söz aldık. 

Arkadaşlarımdan Hasan, 
Tacettin ve Necdet de bu 
gezintiye iştirak edeceklerdi. 
Ertesi gün bir sandal tutarak 
Kumkapıdan denize açıldık. 
Rüzğar vardı. Sular bizi doj'· 
ruca Hayırsızadaya attı. Geç 
vakitlere kadar denizde kal

.mıştı k. Fakat ben Estere he· 
men tecavüz etmedim. Bu işi 

evvela dostum Hasan yaptı 

ve nihayet sonuncu olarak 
ben de mütecavizler arasına 

geçen yıl birçk gençlerle gez-
miş, eğlenmiştir. Biz sadece 
Ali ile bu kızı barıştırmak is
tedik. Mesele bundan ibarettir .• 

esterin annesi 

ne diyor? 
•- Yeşildirekte oturn Ali, 

kızım Esterle dört aydanbcri 
görüşüyordu. Ben buna mani. 
dim. Bu yüzden Aliden küfür
ler de işittim. Kızıma da dargın 
durdum. 

Geçenlerde Aliden bir mek· 
karıştım.. tup geldi. Kızımı davet edi. 
Tacettin ne diyor? yordu. Ester bu daveti ka· 
Sandal macerasında bulu. bul etmedi. Kızım Cumartesi 

inhisarlar idaresi içki satı-
şının gerek düşmesi, gerekse 
çıkması hususunda çok şayanı 
dikkat bir .broşür neşretmiş 
ve içki satışına · tesir yapan 
bütün sebepleri anlatmıştır. 
Rakı ve soma satışı ramazan 
ayında azalmaktadır. 935 
yılında birinci teşrin ayında 
( 135,000 ) bin litreye yak· 
!aşan soma ve o nisbetc 
yakl•şan rakı satışı ramazanın 

yaklaşmasilc beraber düşmeğe 
başlamıştır. 

Rakı satışı 78,000 litre düş
müş bulunmaktadır. Ramazan 
ayında bütün içkilerin fiatları 
düşmekle olduğu halde kur• 
ban bayramında !iatlar tekrar 
yükselmektedir. 

Geçen yıl ramazanda rakı 
Satışında 1!3051 birinci so· 

ınalarda 71481 ve ikinci so• 
malarda 80,014 lıralık düşük· 
lük olmuş busuretle lnhisar:n 
varidatı 264,047 lira azalmıştır. 
Şarap satışları da, Birincika

nu:ı, Noel ve sene başlarında 
bir haylı artmaktadır. Ağustos 
Haziran, Eylül aylarında ıarap 
satışı hissedilir derecede azal
maktadır. 

Likör satışının da, keza bay
ramlarda arttığı yörülmüştür. - -

Maarif V~kmbu Un 1 Evvel.ki akşam Şişli Etfal· . il 
•• g , : hutancsınc kaldırılan yara!, ~ ~ : 
Unrveslte ve Yüksek '§ bir vatandaşın tuhaf h!dise. ~, §: 
Mekteplerde tetkik· ~ lcrle karşılaştığını haber al · aı..# ~ , 

ler yapacak 1 ~ dık. Meseleyi anlatalım: ~ 
Maarıf Vekılı Saffet .Arıkan I' Fl'yzi adlı bir vatandaş ; 

şehrim.izin ~ült~r işlcrı • etra- ~ evvelki akşam Şişli'de bir ~ 
fı~dakı telkıklerınc bu gundcn ı ~ otomobil kazası geçirmiş ve ~ 
ılıbaren başlayacaktır. Saffat !; , k k . , : 
Arıkan bilhassa Üniversite ve ~ yara anara oraya . en ya 1

•· 

d.,. "k k kt ı · acze 1: olan Etfal hastanesınc kaldı· 
ı5 er yu se me ep erı .. . • ; · k d 

cck evvelce verdiği dircktıf. ; rılmıştır. Yaralının ıl tc t 

lrtlerarası ve yüzler karası 

hükümdarın Habcşislanla ıli· 
kası yokmuş! Gorc hükumeti 
imzalamış ise bu hükümct he
nüz devletler tarafından rcs· 

bir olorr.061/ kazası 

lcr dahilinde şimdiye kadar I ~ visini yapan doktor, Feyziy. 
yapılan işleri gözden geçire· ~ göğüs kemiğinin kırık olma~ı 
cektir. Hukuk Fakültesi led· I ~ i~_timalini ~öylcmiş _ve bır 
risatırurı dört yıla çıkarılması ı ~ rontgcnc gostcrmek luzumun· Röntgen makinesi hastaha· 
meselesi de vekilin bu tetkik· ~ dan bahsetmiştir. Etfal has· nelerde niçin bulunur? Her 

~ men tanınmamış imiş 1.. Nasıl 

teri sonunda bir neticeye ı ~ tanesinde r_öntgen makine~i bald~ süs için değil. 
baglanacaktır. ; olduğuna gorc mesele basıl Hastalık bir mazerettir. 

~='=== beyaz hukuku düvelle kara 
~ hukuku düvel? 

Şüphesiz bu kitaba uyduruş 

Parti kongreleri 
Alemdar nahiyesi de 

senelik kongresini 
yaptı 

C. H. Partisi ocak kongre· 
lcri devam ediyor. Partinin 
Alemdar nahiyesine bağlı 
semt ocağının senelik kon
gresi de yapılmıştır. Eminönü 
Kaymakamı Agah, Alemdar 
nahiye müdürü Fahri, Reli 
Bayar, Belediye namına Halil 
Hilmi, murahhas aza olarak 
kongrede bulunmuşlardır. 

Kocgrcyi Ccnıiyet Başkanı 
Halis açmış ve kongre divanı 
seçilmiştir. Riyasete sayl~v 
doktor Ziya Nuri, ikinci Baş
kanlığa lsmail Hakkı kati~li~
lercde Mümtaz ve Cemal ıntı• 
hap edilmişlerdir. Bir senelik 
çalışma raporu okunmuş ve 
kabul edilmiştir. Bundan sonra 
vefat eden ocak arkadaşları• 
nın istirahati ruhu için bir 
dakika ayakta süküt edilmiş 
ve yeni idare heyeti seçimi 
yapılmıştır. Yeni idare heye• 
tine Mahmut, Celal, Halis, 
Agah Ömer ve Tahsin seçil
mişlerdir. 

~ gibi ııörünüyor. Röntgenci birkaç ııün bu 
~ Fakat hiç de öyle dekil.. yüzden vazifesine ııelmeyc
~ Çünkü gerçi makine var amma bilir. Fakat bu gibi ahvali 
! onu kullanacak nıiitehassıs daha iyi göz önünde tutarak 

I ~ meydanda yok. Hasta imiş.. hastahanelerde bir muavin 
~ Feyzi adlı vatandaş has· röntgenci bulundurmak icap 
~ tahanede derdine deva ara. etmez mi? 

~=- önünde Habeş delegeleri beyaz 
insanların şu maharetine göz

~ . )erinin yalnız beyazile bakmak· 
tadırlarl .. 

Veyi majtlübal 
Eloğlu kara derinin üstünde 

bile nasıl bit yen ı ğ'İni buluyor!! 

Cankurtaran değil 
can verdiren slmidı 

~ ya dursun, dostlarından bir lstanbulun en büyük has· 
~ doktor kendisini ziyarete tanelerinden birindeki rönt· 
§ gelmiş ve hususi bir hastaha· gen cihazının günlerce iptlll 
~ neye kaldırılmasını söylemiş· edilmiş bir halde bırakılması Şu olan vak'aya ve şukü~ 
~ tir. Çünkü kırık kemiğin ciğer• garip ve çok acınacak bir tahlığa bakın: Mustafa, Ramiı, 
- !erine dayanması ve apse hakikattir. Bu çok lüzumlu Salih isminde üç arkadaş gece 

yapması ihtimali mevcuttur makinelerin bizde bazan da Samatya tramvay caddesinde 
ve iltihap neticesinde ölüm sık sık bozularak birkaç ay seyyar simitç;Jik eden Meh· 
tehlikesi vardır. Bu sırada tamire mubtac bir halde bı- metten simit a' mık İ•temişler. 

"bet · d kt .. acaat rakılması da calibi naz ardır. no çı o oruna mur Mustafa simitleri muayene et• 
d·1ın· edense hasta da Uzun lafın kısa~ı herhalde c ı ış ve n miş, bayat olduklarını, tazesi 

ihtilattan menedilmiştir. bizde bu röntgen ve rönt• ..arsa vermesini söylemiş. 
iki gün evci tedavi cdilcıni· gcncilik derdine artık bir 

yen vatandaşın acıklı halini nihayet verilmesi zamanı ııcl· Simitçi Mehmcd bu söze 
.::lüşünmck lazım değil midir? miştir, zannındayız. fena halde kızmış, koynundan 
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Tünel Şirketinin 
yeni binası 
yapalamıyor 

Tünel Şirketi Nafıa Veka'e· 
tinin yapmış olduğu tebliğ 

Galata tarafıııda üç katlı 
kligır binam inşaatına baıla· 
mak üzere hazırlıklara geçmişti. 

Tapu talanın başına sıplamış, kan· 
lar içinde yere yuvnrlamış~ 

mua kipleri Butrun 1 Ulan, sen ıimidc 
Yakında bir müsa- nasıl bayat dersin?. Ô'.ür mü· 

baka imtihanına tabi sün, öldürür müsün iİmdi ? ... 
tutulacaklar Zabıtai belediye memuru bile 

Yeni teşkil olunan Tapu bunu söylemiyor 1. 
sicil muhaiızlıklarında işlerin Zeka ve za· 
selameti için iş takip eden rafet zi yafetl 

Almanya'ya ıs· 
marlanan vapur· 

ı ların inşasına baş· 
ı landı 

komisyonculara Tapu Umum Şi' phesiz muhterem Ü•tadı· 

Denizyolları idaresi, Alman. 

Müdürlüğünce bir ay mühlet mız Fazıl Ahmet Aykaçın bun. 
verilmişti. Bu mühlet nihayet da bir suçu yok! Herhalde ha· 
bulmuş ve bir ay zarfında yatında mütemediycn (Ayka,?)
beyanname verenlerin mıktan 1 diye sormaya mahkum kaderini 
yüzü geçmiştir. 

Bunların \'aziyetleri tetkik nihayet soyadı edinmek gibi 
ya'ya sipariş elmiş olduğu va• 

nanlardan Tacillin de diyor ki: akşamı arkadaşlarından Sa· purların inşasına pek yakında 
"Kumkapıda nişan merasi. biha ile buluşmuş ve Tepcba· başlanacajtı haber alınmıştır. 

Fakat belediyenin, bina in
şaatında koymuş olduğu bazı 
kayıtlar bu inşaatı geciktir
miştir. 1 Bu cümleden olarak 
Tünel sokağının dar olması 

dolayısile burada yapılacak 
binanın sıhhi kaidelere uygun 
olmıyacağı anlaşılmış ve key· 
fiyct Nafia Vekaletine bildi· 
rilmiştir. 

edilecek ve bilahare de bir yüksek zarafetler ı;ö .~ternıiş 
nizamname tanzim edilerek nükteperdazımız Aykaç, zara· 

minde idik. Ali ben ve arka· şında bir bahçeye oturmuşl~r. Bir taraftan da Ankarada 
daşlarıma Esler ile dargın ol- Sabiha Esteri Kumkapıdaki \ ıı.1 11 11111111111 111 111111 1 11111111111 111 111111111111111ıııumııı ... 11 bu,unan lngiliz mümessilleri le Şirket, Vekaletten gelecek 

cevaba göre hareket edecektir. 

bunlar arasında bir imtihan felin bu nevi11de~ kaçsa gc· 
açılacaktır. Bu müsabaka im· ı rektir. Fakat ola · ı olmuş 

tihanında muvaffak olanlar ta. Entelektüellijtin ilan ed.ldi-
puda iş görebileceklerdir. Bu ğini hiç işi t memiştikl üstadın 

duğunu ve sandal tutarak kı· nışana davet etmiş'. Kızım •. Ali \ Kızılay etya piyangosu \ müzakerelere devam edilmek· 
zı götürmenı ; zi teklif etti. Er· orada nldujtu takdırde gıde· C.H. Partisi Alemdar şube. tedır. Şimdiye kadar yapılmış 
lesi gün bu işi yaptık. Kız meyecegini söylemiş. Fakat Sa· sile Kızılay, Ha\•a nahiye şu· olan müzakerelerden iyi neti· Radyo için bir kanun 

d 1 b. k · t · t' celcr alınmıştır. 
san a a ınme · ı s ememış ı. biha Alinin Bursaya gittiıtini ,.e helerinin müştereken tertip et- 1 Yeni ı apılacak olan vapur· hazırlanıyor 

suretle herhangi bir şekilde in1"ap etmekte bulunduğu ga· 
sahipleri olmayan bir evrakı 
yabancı bir şahsın takip etme· zetc kendisini bakınız ne ga• 

Fakat sonra razı oldu. Rüz. bin~enaleyh korkmamasını söy· tikleri eşya piyangosu 18 Ey· !ardan ikisi Akay ideresine ait Bayındırlık bakanlığı tara· 
garın sertliği yüzünden Ha- lemış. ıu· l Cunıa ak<amı Tepebaşı bah. d b k ı · 

d d "k , olac~ktır. Bun an aş ·a ıman· fından yeni bir telsiz kanunu 
Yırsız a aya üştu ve gece- Bunun üzerine Ester de Ni· ç•sı'nde mu"ntehı'p bı'r heyet ta· 1 d · 1 k • L. yi orada geçirdik. • ar arasın a ış eme uzere .,.,. hazırlanmaktadır. Bu kanunla 

Ertesi gün tekrar saadalla şana gitmiş ve Al'ye orada rafından kalabalık bir kütle şer bin tonluk üç vapur daha her eve bir radyo teminine 

sine meydan verilmediği gibi rip şekild • ilan ediyor: 
yalancı şahitlik yapılmaması (Fazıl Ahmet ı:aıcte ufkunda 
için sıkı tedbirler alınmış ola- arada sırada çıkıp ka bolan 
caktır. lıir (entelektüel) diri Bunu söy· 

!edikten sonra da şöyle dôyor: yo'.a çıktık. Bu sefer de suların rastlamış. Ertesi gün Ali ve huzurunda çekilmiştir. Hazır yapılacaktır. çalışacaktır. Radyo bir kültür 
tesiriyle Yalo\·aya birkaç saat arkadaşları kızımı döverek bulunanlara ikramiyeleri veril· işi oldugundan buuların ucuz Sıhhat bakanı 
mesafede olan Çınarcık sahil. zorla sandala almışlar ve miştir, Diğerlerine 1 Eylül ni· 

1 
Yelk

1
en y•r1 ıtları 1 bir fiyatla alınması için bazı şehrimizde 

( , • , , . Okuyucu:arımıza şu 

suretle temin ctLiğimız zeka 
ve zarafet ziyafetinden dolayı 
pek mcs'uduz l ) 

leriııc düştük. Bizi oradan Ya. Köprüye götürmek baha~esi· hayetinc kadar eşyaları veri· stanbu su spor arı ajan ığı kolaylıklar düşünülmektedir. 
Yal , tarafından bu hafta yapılmak Sıhhiye Vekil Refik dün 

lovaya getirdiler. ovadan' le Hayırsızadaya çıkarmışlar. lecektir. Pıyangodan sonra da· d 1 . 1 1 Memleketimizde yapılmayan Trakyadan şehrimize dönmüş-
da lstanbula gönderdiler. • K b b · 1 Al' ı·ı 1 üzere tertip c i mış o an ye • ızımı er at etmış er. ınin vet ı ere varyete numara arı ken yarışları görülen lüzum radyo alctlarinden l::r. zılarının tür. Vekil Trakya mıntakasın· Hakikat, zeka ve zarafet 

ziyafeti 1 Hasan anlatıyor kızıma gönderdiği mektupları gösterilmiş geç vaJ..te kadar üzerine başka güne bırakıl· resimden muaf tutulması da da göçmen işleri üzerinde esas 
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Klod Farer'in ne biçim bir zat olduğunu anlatmak 
için yazılmış ıbirkaç satır ... 

Klod Farcr, maalesef, şu anda yine 
aramızda bulunuyor. Ve yine maalesef bu 
Klod Farer'in Türk topragma ayak basar 
basmaz bermutat "yaşasın Türkiye! Yaşasın 
Atatürk). diye bağırabildiği haber veriliyor. 

Klod Farcr iri yarı gövdesinden. uzun 
ak sakalından başka bir harikuladeliği ol· 
rnıyan bir Fransız vatandaşıdır ki mcmle· 
ketinde, Fransız akademisine ba seçilmiş 
olmasına rağmen, kendisini eserlerini oku· 
Yarak tanıyanlar pek azdır. Bu adam 
ınemlckctindcki şöhretini mühim bir zabıta 
vak'asına tesadüfen adının karışmış olma· 
sına borçludur. Yani Gorgulof adlı mecnun 

bir beyaz Rus Fransız cumhur reislerinden 
Mösyö Dumeri öldürdüğü zaman altığı 
kurşunlardan bir tanesi de bu uzun sakallı, 
dev cüsseli zatin koluna isabet etmiştir ve 
iazetelcr, ajanslar günlerce bu hadiseden 
uzun uzun bahsettikleri için Gorgulo!'un 
kullandığı tabancanın markası kadar Klod 

F arer adı da kulak doldurmuştur. 

Bu mübarek zat Türk dostu (l) geçınir. 
Osmanlı imparatorluğunun yıkılma devrin· 
deki budalalıklarından biri de kendi top· 
raklarından, kendi memleketinin tabii zen• 
ginliklerinden, güzel dekorlarından, Türk 
ülkesindeki güneş doğuşlarının ve güneş 
batışlarının ihtişamından san'atsiz iki cümle 
ile bahseden yabancıları dost unması ve 
böyle kıtipiyoz dostlukların siyasi ve müs
bet bir kıymeti olduğuna inanması idi. 

Bunlara nişanlar verilir, çıkın çıkın al
tınlar, murassa saatler, elmaslı kehrüba 
çubuklar hediye edilir ve Türkiyeyi ziyaret 
etmeleri mühim bir mesele halini alır; 
debdebeli merasim yapılırdı. 

Halbuki, hakikatte memleketin eo büyük 
düşmanı bunlardı. Zira bunlar, istilacı 

emellerin ileri kol neferleri gibi çalıan 

adamlardı. Seyyah Venedikli Marko'nun 
endam güzelliğini istismar ederek Kubilay 
Han ile tanışmasından, Kristof Kolomb'un 
Amerikayı keşfetmesinden tutunuz, Lotiye, 

Farcr'e, Bayron'a, LAvrens'e kadar geliniz; 
kah kaşiflik, kah ediplik ve kah casusluk 
şeklinde kendini gösteren " Ekzotizm " in 
coğrafyaya, edebiyata, insanlığa yenilikler 
sunmak, kıymetler kazandırmak man11sına 
gelmediği buğünkü Türkiyenin malümudur. 

Kaşif istilacı Avrupanın saldırılacak ye· 
ni yerler arayan memuruna verilen addır. 
Ekzotik muharrir bulunmuş olan yerlerin 
zenginliklerini ballandırıı ballandıra yaza· 
rak memleketindeki serserilerin çirkin ve 
iğrenç iştihalarını kabartan adama derler. 
Bunun misali meydandadır. Türkiye hir çe· 
lik leblebi olduğu günden beri Klod Farer 
eline kalemi ancak aleyhimizde bulunmak 
için almaktadır. 

Ekzotizm'in silahlı ve kundakcı müca· 
hidi olan casusa gelince ... Bu köpoğlular· 

dan neler çekmiı olduğumuzu söylemej!'e 
bile haçet yoktur. 

imdi, işbu Klod Farer hiçte safdil ol
mıyan bir T urk muharriri ile Türkiye ef. 

Yaran '"!' Nizamettin Nazif TEPEDELENLI 

kArı umumiyeslne ve Türkiye matbuatına 
hararetli (1) selamlar göndermiş bulunuyor. 
Ben Türkiye vatandaşı olduğum için bu 
selamların Türkiye efkarı umumiyesinc gön· 
derilmiş olanına ve bir Türk gazetecisi ol
duğum için de Türkiye matbuatına lütfedil. 
miş (1) bulunanına muhatab olmak felaketi 
içindeyim. 

Felaketi içindeyim diyo~um. Zira hatır· 
layorum ki bu zat bundan tam on dört yıl 
önce lstanbula geldiği zaman son günleri· 
ni yaşayan osmanlı saltanatının misafiri ol. 
muş ve o zaman Fatih belediye dairesi'bal· 
kon undan • Padşahım çok yaşal. diye hay
kırmıştı. 

Ve yine hatırlayorum ki ayni adam Mus
tafa Kemal devrinin şuuruna yabancı bu. 
lunan bir takım züppelerin "şerefine tertip 
etlikleri mehtap safasında. bulunduktan 
sonra ihtilal Türkiyesi hududlarına girmiş 

ve lzmitte "Paşam çok yaşa!. diye bağı· 
rarak o devirde Kemalist bayrak altında 

çalışanların pek kıskanç oldukları t,·c olur 
olmaz gırtlaklardan çıkmasın& musamaha 
etmedikleri bu duayı da benimsemeğc eür"et 
etmişti. 

Ben o devirde, yani 1923 yılında da bu 
ekzotik Fransıza inanmamıştım. Ve ne ka· 
dar acıdır'ki eli kalem tutanlar içinde bir 
ben inanmamıştım. Pek tabii olarak şimdi de 
inanmiyorum ve çok seviniyorum ki Fı· 
rerin Türkiyeye bu seferki gelişinde Galata 
rıhtımı günlük mutat halinden farklı bir 
sima göstermemiş bulunuyor. 

Nerede o muzikalı, "yaveranı hassa. lı, 
" selfımı şahane " Ji, " kıl'ai muntazıra ,, b 
beyaz eldivenli ve stambulin'li kalabalıklar? 

" - Hey gidi günler hey ! " desene ca• 
nım Klod F arcr 1 

Bu neticeden büyük bir zevk duymak 
hakkımdır sanırım, Zira Kemalizmin ışııtın· 

da " Piyer Lol~ Klod Farer, jan Şiliglen. 
gibi tufeylilerc ilk yumruğu bu satırları 
yazan kalem sallamıştır. 

Nlzamettin Nazif 
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Her gün bir yazı r 

Hava taarruzlarına 
karşı şehirleri 

boşaJtmak 
Cumhuriyet Başmuharririnin 

anlıyamadığı noktalar 
Yazan: Şakir Hazım Ergökmen 

Geçen yazımda, şeh i rle ri 

boşaltmak mecburi ı eti etra
fında bütün dünya mütahas
s:slarının neler düşündüklerini 
toplamıştım. Bugün, Cümhu
riyet gibi sık eleyüp sık do
kuyan ciddi bir gazete de na
sıl yer aldııtını bilemediıtim 
c··ı imzalı makalede bu mev
zua ait ve ince'enmeden k~l. 

mış digcr fikirlere göz ata
cağız. 

Şe hirleri kendi kendimize 
boş altmak, düşmanın istediıtini 
kendi elimizle yapmak diyen 
muhaı r.r, her şeyden önce 
şunu bilmelid ir ki şehir içinde 
hava hücumları yüzünden hal
kın katlanmaıta mecbur oldu
ıtu zorluklar, esasen ilk bom• 
bardımandan sonra, ağaçtan 

uçan kuşlar gibi şehrin boşal
ması neticesini doğuracaktır. 

Fakat bu halde şehrin bo
şa·ması; Votye'nin dediği gibi 
panik içinde. hazırlıksız ve bir 
kargaşalık şeklinde tecelli et
miyecek midir? işte bu, hal. 
kın elden çıkması yani düş

m1nın istediıtinin, az çok ol
ması demektir. Halbuki, güç 
de olsa teşkilatlanarak bu bo
şaltmayı intizamla yapmak, 
ha'kın daima el altında bulun• 
ması neticesini verir. işte mu
harririn anlıyamadığı noktalar 
bunlardır. 

"Düşmanı zorla dağıtmak is
tiyor, biz bunu kendi kendi· 
mize yapmak istiyoruz; bu na
sıl olur diyor.. Amma düşü

nemiyor ki birinci harekette 
halkın yani kitlenin tazyiki; 
ikincisinde akilane davranan 
bir hükumetin almış olduıtu, 

almağa zorladığı korunma ted
biri canlanmaktadır. 

Birincisinde hükumete inan
mamak, ikincisinde her şeyi 
vaktinden evvel düşünen bir 
hükumete inanmak vardır. Ve 
birincisinden bozgun, ikinciden 
zafer doğacaktır. 
Şu halde bu muharririn de

diğini kabul edip yapmak kor
kunç bir ihtimalin ifadesi ol
muyor mu? Ortaya atılan bu 
gibi düşünceleri, memlekete 
karşı açıkça irtikap edilmiş 

ca~iyane bir düşmanlık saymak 
-iyi duyguya yormak dolayı· 

sile- belki doıtru deıtild i r, Fa
kat şurası muhakkak ki düşü
len yanlışlık çukuru pek derin
dır. 

Halkın şehir dışında, orman
larda, kö> !erde barınıp yaşa
ması mümkün o'amazmış 1 Ni. 
hayet konfor azlığından doğan 
bu imkansızlık, acaba şeh i rde 

ölmek ve devleti bozguna sü
rüklemek ihlimalin".len daha 
müthiş midir? Halta bazlama 
ve bulgur pilavı ile beslenmek 
üzere küçük kasabacıklara, köy
lere - kimlerin uerelere giltiği 
bilinerek dağıtılmış bir halkın 
katlanacağı· fedakarlık, hiç bir 
zaman şehirde karşı 1a~acakla· 

rından daha çetin olmıyacak. 
tır. Biz, lsıaııbulun süpürğe 
tohumu yedilti zaman, bütün 
Anadolunun has ekmek yedi
ğini pek iyi bilenlerdeniz. 

şında daha çok kolayca te
mı n kabil olduğunu anlıy amı· 
yor mu? ... 

Yoksa, bu muharrir şehrin 

topla, tüfekle müdafaa edilebi
leceğine ve bütün şehirlere 

lop tüfek dağıtılacaıtına ina
nıyor da halkı bu müdaffa va
sıtalarından uzaklaşlırmaga o· 
nun için mi razı olamuyor?. 
Eğer böyle ise, burada, yeni 
baştan bir mektep çocuıtuna 

ders verir gibi lm müdafaa 
silahlarının tesirinden ve en 
zengin, en silahlı devletler bi· 
le he~ şehri siliilandırmağa 

muvaffak olamıyacaklarından 
bahsetmek uzun sürecek ve 
bu okurlarımıza yorgunluk ve
recektir. Ancak şu kadarını 

söylemek bana doğru görü
nür ki önüne geçilemiyecek 
ayarda büyük felaketleri dur. 
durmak için halkı şerhirlerde 
tutmak deıtil, daıtıtmak ve bu 
maksatla, bazılarının havsalası 
alamıyacak kadar güç te olsa, 
vakit geçirmeden teşkilatlan· 
mak lazımdır. 

Bizim bu hususda bildijtimiz 
şudur: Bugüne kadar meyda
na getirdilti eserlerle akilane 
hareketlere örnek olmuş olan 
Cumhuriyet hükümeti bu işler
de de gereken tedbirleri her 
halde almıştır, 

Çünkü bu, onun ileri oldu
ğu kadar basit ve müstacel 
vazifelerinden biridir. Ve işin 
bütün ehemmiyeti pıe, havayı 
çok iyi bilen ismet lnönünün 
gözlerinin önünde bulunduğu 

tabii bir icaptır. Ve bu, bizim 
için en büyük ve güvenilir o
lan teminattır. 

Bu durum karşısında tay
yare topçuluğu da ilerlemek
te ve hatta kara topçusuna 
yardım edecek kuvvete var
vaktadır. Onun için kara top. 
çusunun hrva topçusu talim
name ve nizamnamelerini bil
mesi ve açılan bu yeni dev. 
rede fennin icabatına uym&!ı 
zaruridir. 

M. Ersu 

Geçen yazı da dahil olmak Parti ocak kongreleri 
üzere bugün söylenmiş olanlar 
(**) imzalı muharririn şehirleri C. H. P. Fatih Çırçır Semt 
boşaltma aleyhindeki düşün- ocağı başkanlığından: Yıllık 
celerile karşı olan mutaleaları kongremiz 21·9·936 günü saat 
yetecek kadar toplamışlardır. (21) de yapılacaktır. O gün 

Şimdi, muharririn, ne demek ocaklı arkadaşların Fatih par-
lstediıtini bilmemezlikten ola- kı karşısındaki kamun kura• 
cak, düştüğü tenakuz safha. ğına gelerek kongremizi onur-
sına geçelim. Muharrir • hava landırmalarını saygılarımla di· 
saldırımlarına karşı bir şehrin !erim. 
çok sık şekilde meskCın yer· ,.._-...,,,,,,,,,,,,,,,,. ______ ,,,,,,,,_,,.-= 
)erini seyrekleştirmek veya yelle defildirler. Ve bunların 
ahşap mahallelerini azalt- başka memleketlerde olduğu 
mak maksadiyle halkı öte. ı:ibi, birtakım mütahassısların 
ye beriye nakletmek şek. 
!inde alınacak tedbirler ma- ve ihtisas makamlarının eiddi-
kuldur ve yerindedir. fakat yelle tetkik ve takip etmeleri 
bu iş hava saldırımları arife- IAzımdır. Ve Hava tehlikesi ile 
sinde şehri tahliye şeklinden bu tehlikeden korunma, hava 
başkadır. Ve ancak geniş ha- tehlikesinden habersiz, yazdık. 
zer zamanında -esaslı bir da- lan, söyledikleri veya yaptık
ğıtma veya seyrekleştirme pli- tarının mes'uliyetini kavraya-
nına göre yapılacak bir nevi mıyanların ele alacakları ka· 
iskan işidir.. dar basit sayılmamalıdır. 

Sık şekilde me•kün yerl eri 
seyrekleştirmek; ahşab mahal- Bu ( .. ) diye imza atan zatın 
leri azaltmak maksadiyle halkı bir tanıdık olması ihtimalile 
öteye biriye d ağıtmak ne de- fizüldüıtümü bu arada bilhassa 
mektir ? Bir nevi iskan işi bu· yazmak istiyorum.. fakat dü-
rada ne manaya gelir? şünüyorum ki bu kadar büyük 

Muharrir bunlarla, bu hare- ve mühim bir memleket me-
ketier, geniş bir ölçüde la-

selesinde bu imzanın sahibi hakkuk ettirdikleri takd;rde 
şehirleri boşaltmağa lüzum en yakın bir arkadaşım da 
kalmıyacaktır mı demek istiyor? olsa yanlışı, kendisinin yaplııtı 
Yoksa bunları, bir kaçamak gibi, yine gazete sütunlarında 
halinde şehirleri boşaltmak düzeltmek benim vatani vazi-
manasına getirerek mi söylü- fem olacaktı.. işte bununla te· 
yor?. Belki! Çünkü muharrir 
bu bahsi, şu sözlerle kapa-
maktadır: " ....... Geri kalan 
halkın hava saldırımına karşı 
şehri tahliye etmesi yerine 
şehirde ve sığnaklarda barın· 
ması icap eder. • 

seli! buluyorum, Bu kanaatle 

de icabederıe, bu hususlarda 

daha da çok yazacağıma işa
ret etmek istiyorum, 

Şakir H. Ergökmen 

ihtiyaç 
Düşünceler: 

muhtacıyız ! 
Hiç bir şeye ihtiyacımız 

olmasa, ihtiyaç muhtacıyız. 
[!I [!) 

Ümit bir solukla solan, az 
bir ışıkla yeniden hayat 
bulan bir çiçektir. 

[!) (!] 

Difere ihtiyaçtan kendini 
azade addedenlerle geçi
nilmez. 

ı;ı ı;ı 

Tembeller dalma bir şey 
vücude getirmek lıterler. 

13 ı;ı 

Yolsuz yapılan iyi iş, yolilc 
yapılan kötü iı kadar mu• 
zırdır. 

ı;ı ı;ı 

Meı'ut olmanın birinci 
şarti saadetin varlığına 
inanmaktır. 

m m 
Her hizmete müsait 
fikirlerden fevkalade 
metler ıadır olmaz. 

(!) ı;ı 

olan 
hiz· 

fikirden mahrum olanlar 
lakırdıları ile kusurlarını 
örtmiye çalışırlar. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııuıııııı 

DOKTOR 
Herkes için ... 

Yazan: 
Dr. Victor Pauchet 

Kendisinden kafi derecede 
korunulmıyan bir böcek varsa, 
o da sinektir. Halbuki sinekler 
kadar mikrop taşıyan ve uz
viyetimizi zehirleyen hiç bir 
mahluk yoktur. 

• • • 
Umumi hıfzıssıhha kııideleri 

haricinde alınacak husus! ted
birlere riayet ettiğiniz takdir
de ömrünüz uzun olur : 

1 - Zehirlenmeden ve teaf
lünden korunmak; 

2 - Hariçteki mikropları 

evinize taşiyarak hastalık ya
pan kedi, köpek ve diğer ha. 
şaratla mücadele etmek; 

3 - Çiçek aşısını on yılda 
bir tekrarlamak ; 

4 - Gayrisıhhi ve faydasız 
gıdalar alarak vücudu zehir
lememek; 

5 - Kendinizi sağlam zan
nettiıtiniz zaman bile kan, id
rar ve bajtırsaklarınızı muaye
ne etlirmek. 

• • • 
Ağız, mıkropların büyük bir 

giriş yoludur. Mikroplar ilk Ön· 
ce dişlerinizin arasında yerle
şir. Bunun için herşeyden ev
vel sabah, akşam dişlerinizi 
fırçalamayı ihmal etmeyiniz 1 
Ağzınızı sık sık ( Alcool de 
menthe ) li ılık su ile çalkala
yınız. Ve yılda iki kerre mu
hakkak dişçiye gidiniz. 

Yeni Bulrnaca 
Bu hafta bulmacamızın şek

lini değiştirdik ve sadeleştir

dik. Bulmacalar zeka oyunları 
olduğuna göre, bu yeni bul· 
maeamız da sadelilti nisbetin· 
de yine bir zeka oyunudur: 

Bir kuş ismi bula· 
caksınız, başını ke
since bir milletin adı 
meydana çıkacak. 

Müsabaka müddeti ayın 
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 ıtünkü gazetemizle ilan 
edilecektir. 

~DIYELERIMIZ 
Bulmacalarımıza gördüğü. 

Muharrir bundan sonra, 
şehirden uzaklaştırılacak hal
kın dağıldıkları yerlerde hava 
taarrullarını kendisine celbc
deceğioi ; bura'arda ne sığı. 

nak, ne de teşkilat bulunduıtu• 
nu; bunların, önüne geçilemi
yecek kargaşalıklara ve fel5.~ 
ketlere meydan vereceğini söy
lemektedir, 

Görülüyor ki baştan başa 
yersiz ve mantıki bir akışı 
olmıyan bu yazı ile, muharrir, 
şehirleri boşaltmayı, bunun 
kendisinin kavrır amıyacajtı 
kadar ciddi bir teşkilAt mese
lesi oldujtu için reddetmek 
zorunda kaldığını anlatıyor .. 
Fakat sırasını getirip, bir iskan 
işi diye gösterip şehrin bo
şalma işini bir belediye mese• 

"Açık Söz .. ün edebi romanı:28 

Belli bir halk kesafelinin 
toplu olarak bulunduğu bir 
şehirden alınıp yüzlerce, bin
lerce kilomelro murabbalık 
bir sahaya dağıtılmasındaki 
faydayı anlamak için, her şey• 
den önce dağılmış bir halkı 
vurmanın imkansızlııtını bilme
mek lazımdır. 

Sığınak ve teşkilat bulun
mamasını felaketlere bir sebep 
olarak göl teren muharrir, bü. 
tün bir şehir halkının sığınak 
altına alınamıyacaıtını ve işin 
nihayet, büyük ka !abalııtı si
perlere sokmaktan ibaret ka
lacaıtını ve bunları şehir dı-

lesi haline sokarak belediye
leri güçlüklere boıtuyor ve bu 
suretle 50 - 100 senede meyua 
verecek bir şehir planı işi ile 
şehrin boşaltılması mevzuunu 
tetkikten kurtuluyor. Bu, çok 
acıdır; yazı }azmaktan ibaret 
basit bir hizmeti kolaylaştır
mak için, hakikati altüst de
mek acı değil midir? 

Bence, sözün kısası şu dır ki, 
bütün bu meseleler ulu orta 
konuşularak halledilecek mahi-

• • • 
Sen Benim Babam 

D .., ·ı 1 1 egı sın ... 
Yazan: Suat Derviş 

- Hey arkadaş ben senin 
karını seviyorum. Hissediyo
rum o da beni seviyor 

Diyebilen ve bunu dinleye
bilecek olan insan olmak ... 

Bu beşerin en büyük kazan
cı olmıyacak mı ? ihanetin fe. 
nalıklarını yalnız o ihaneti gö
ren mi çeker zannediyorsun .. 
ihaneti edenin aldatanın mah. 

rumiyetleri, zilletli, ıztırapları 
içinde kıvrandııtı ve içinden 

kurtulmak istediği o elim ha
letiruhiye... Ah Selma ... Sen 
bilemezsin bilemezsin ... Tali ve 
kader sana öıtretmesin bunun 
fecaatini ... Sen bunun fecaatini 
hiç tanıma kızım... Herhangi 
bir insanın yüzüne bakarken 
içinden kendini ondan hakir, 

BEN KİMiN 
METRESiYİM 
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Tefrika No. 64 

Nesrin şimdi Şefik hakkında lngilizlerce verilmiş bir 
karar olup olmadığını düşünüyordu. 

Sabahleyin erkenden kalktl.. Şefik yine gelmedi ... 
O, Şefiği bekliyordu .. 
- Şefik, her halde gelecek-

li. Hastalııtımı merak ettiğine 
şüphe yoktu. Zavallı çocuıtun 

da başına • Namık gibi- bir 
fela~et mi geldi acaba? 

Diyordu. 
Ya Şefik yarın da gelmezse .. 

Çamlıcadaki arkadaşı onu da
ha !azla bekleyemeden çıkıp 
giderse, ne yapacaktı ? 

Nesrin o gece Şefiğin gel
mesini umuyordu. Fakat, bu 
umgusu'da boşa çıkmıştı .. 

Şefik o gece de görünmed.i. 
Ve Nesrin gece sonsuz bır 
heyecan ve endişe içinde ge. 
çirdi. 

Gözüne uyku girmedi. 
Zaten Harbiye mel..tebinde 

bozulan asabı birlürlü yatış
mıyor. Saatler geçtikçe bey
nini saran korkunç ihtimaller 
ruhunu boğuyordu. 

Nesrin, mümkün olsa - bu 
tehlikeli vaziyetten kurtulmak 
için - Anadoluya bile kaçmak 
çarelerine baş vuracaktı. 

lngiliılere yakalanacağından 
korkmuyordu .• Çünkü o güne 
kadar yaptığı işlerde kendi 
aleyhine hükümler verdirecek 
hiç bir iz bırakmadıl!"ından 
emindi •• 

Nesrin şimdi Şefik hakkında 

lngilizlerce verilmiş bir karar 
olup olmadııtını düşünüyordu. 

Sabahleyin erkenden kalkt~. 
Şefik yine gelmedir. 
Mari hanımının çayını gelir

diıti zaman Nesrine bir zarf 
daha uzattı. 

- Yine kapıdan içeriye at-
mışlar, hanımcığım! 

Nesrin yerinden fırladı .. 
Zarfı çarçabuk açtı. 
Yine (X) im7.alı bir mektup! 
Telaşla okudu: 

•Hanımefendi I Bugün geç 
vakte kadar bekledim.. Şefik 
gelmedi. Yarın buradan ayrıl
mağa mecburum. Onu görme
den gidersem, hunun manevi 
mes 'uliyelini slzı'n/e beraber 
paylaşmak mecburiyttinde ka
lacağız. Yirmi dört saat sonra 
lstanbuldan ayrılacaJtım ... 

x .. 
Nesrin bu mektubu okuyun

ca, çayını ayak üstünde içli .. 
Çarçabuk hazırlandı .. 

- Şefi~in işini belki ben 
de görebilirim. Çamlıcada bü
tün sarı köşkleri araştırıp bu 
zavallı adamı bulmağa çalışa• 
caıtım. 

Dedi .. yola çıktı. 

* • * 
Nesrin sarı köşklerde 

(X) ı arıyordu .. ı 
Nesrin o gün öğleden önce 

Çamlıcaya varmıştı. 

müz raıtbet üzerine bu hafta 
hediyel~rimizi daha ziyade 
zeginleştirdik. Birinciye bir 
BiSiKLET, ikinciye bir fotoğ
raf makinesi, üçüncüye gaze
teır.izin bir senelik abonesi. 

Beş kişiye bozukpara çan
•ası, beş kişiy~ kartpostal a! 
bümü. 

Kırk k!~ı ı e m•ıde .iı hedı· 
yeler. 

Bulmaca 
kuponu 
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ve onun karşısında suçlu his
setme ... 

Uzun boylu adam hıçkıra 
hıçkıra ağlıyor. 

- Fakat artık istemiyorum • 
istemiyorum anlayor musun? .. 
Artık bu ihanete, bu yalana 
devam elmak istemiyorum. 
Hayır artık buna tahammülüm 
yok ... Ölümün karşısında.. ve 
yeni açılan henüz boş bir me• 

zarın başında bütün beşeri te
lakkilerin gülünclüıtünü Öğ· 
rendim. Artık hiç, hiç, hiç bir 
şeye ehemmiyet vermiyorum. 
Yalan .. Kime karşı yalan ... Her 
şayi yalan ve bir tek şeyi sa• 
hih olan bu dünyada... yaşa. 
nılan teneffüs edilen ben bura. 
dayım ben mesudum veya ben 
bedbahtım denilen anı ancak o 

Yolda giderken sarı boyalı 
köşklerin önünde duruyor .. 
Bahçelerinde ahır veya buna 
benzer binalar arayordu. 

Nesrin o gün ne yapıp ya
pacak, (X) imzalı mektup sa
hibini bulmağa çalışacaktı. 

Saıtına soluna bakınarak 
Tophaneli oğlu caddesinin so
nuna kadar yürüdü .. 

Sonra döndü Kısıklı cadde
sini boyladı. 

Büyük Çamlıcaya doıtru ile
riledi. 

Rastladııtı sarı boyalı köşk
lerin aksi gibi hiç de ahırları 
yoktu. 

Nesrin yolda düşünüyordu: 
- Bu zat köşkün ahırında 

neden oturuyor.? 
Bu suali kendi kendine so. 

rarken gülümsedi.: 

- Belli ki bu köşk viran ve 
gayrimeskundur. Eğer kö~kte 
oturan kimseler olsaydı, ( x) 
imzalı mektup sahibi ahırda 
da barınamazdı. 

Nesrin bunu düşünürken ta
hini boyalı harap bir köşkün 
önünden geçiyordu. 

Kimbilir hangi paşanın köş
küydü bu. 

Nesrin köşkün bahçesine şöy
le bir göz attı. 

işte.. Aradııtım yer burası 
olsa gerek, 

Nesrin yanılmıyordu. Köşkün 
bahçesinde eski usulde ya· 

pılmış bir kaç uşak oda. 
sı, mutfak ve bunların ya
nında da çatısı yıkık bir ahır 
var.dı.. Nesrin bunları görünce 
ne kadar sevinmişti. Sanki 
aradııtını bulmıış gibi... 
Köşkün kapısını örümcekler 

sarmıştı. Belliydi ki köşkte 

kimseler oturmuyordu. Zaten 
gayrimeskun olduğu pencere. 
!erden sll'anan kırık kafesler
den de anlaşılıyordu. Çatısı 
güvercin yuvalarile doluydu .. 

Nesrin köşkün kapısı önün
den yorüdü.. b iraz ileride 
demir parmaklıklarla çevr ılmi ş 

küçük bir bahçe kapısı gördü. 
Bu kapı aralık du ruyordu .. 
Nesrin yavaşça bu kapıdan 

içeriye girdi, 
Şi mdi eski çiçek tarhlarını 

uzun yılların bitirdiği ça l ıl a r 

ve dikenler bürümüş olan 
bahçede yapayalnız dolaşı
yordu .. 

ihtiyatlı idi .. küçük rJvelve· 
rini elindeki çantasına yerleş
tirmişti, 

Ahırlara doıtru yürüdü. 
Hava serindi .. 
Ve ahırın önünde küllen 

çok taze bir ateş ocaıtı vardı. 
Nesrin bu kül yığınını ayaıtı le 

deşince, dibinden bir kaç kı
vılcım belirdi. 

Artık kuvvetle hükmed ile
bilirdi ki, ahırda oturan bir 
adam vardı. Ve bu ateşi mu· 
hakkak ki bu adam yakmıştı. 

(Bitmedi) 

SAN~T 
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lzmlr şairleri : 

Büyük Eşref 
Memleketi-

yatla az çok 

alakadar o· 
lup ta• Eşrefni 

tanımıgan1 kı· 
vılcımlar sa .. 

çan mısraları

nı derin bir 

sevgi ile oku-

mryan kari 
tasavvur elmi• 
yuruz. Yaşadı- C:ı1ref 

Jtı dewin bütün aksaklıkları, 
Eşrefin keskin kaleminde ol
duklarından çok daha maska· 
ra olurdu. Eşref zamanının 

bütün fikir zincirlerinin her 
vakit dışma sarkan bir ( hıir 
adam) dı. 
Eşref 1263yılında lzmirin Kır

kağaç kazasının Gelen be nahiye· 
sinde doğmuştur. Gelenbevi aile
sinden Hafız Mustafa Usu/i'nin 
oğludur. Uzun müddet Kara. 
deniz ve lzmir' deki kazalarda 
kaymakamlık yapmış ve bir 
müddet le Adana vali muavin
liğinde bulunmuştur. 

Arapça, Farsça, Ermenice 
ve Fransızca konuşurdu. 

1318 de ilk darbeyi Abdül
hamillen yemiş ve lstanbul 
mehterhanesine tıkılmış ve bir 
sene orada yatmıştır. O za
man Görde• kaymakamı idi, 

anı sahih olan bu dünyada ya• 
ıanı kime karşı yapıyoruz ... 

Sen benim kızımsın Selma ... 
Benim saadetimsin, senelerce 
bir sefil nasıl refaha, bir aç 
nasıl ekmeıte, bir susuz nasıl 
suya ve bir hasta nasıl şifaya 
hasret çekerse ben senin has
retini öyle çektim. Senin has
retin, hasretlerin en kuvvetlisi 
idi benim içimde ... Sen benim 
devamımsın.Sen Fatmamın, sen 
aşkımızın bir devamısın sen 
bizim en güzel hatıramızsın? .. 
Sen bizim ... 
-Selma yerinden fırlayor. iki 

ellerini ona doğru uzatmış ... 
Sanki ona zorla verilen bir 
şeyi ellerile reddediyor: 

Susunuz diye bağırıyor, Bir 
parça insafınız biraz merhame
tiniz varsa susunuz. Ben sizin kı
zınız olmaıtı kabul etmiyorum.. 

1 
1 

Şah, Padişah, /randa yangın 
var gibi çok değerli eserleri 
mevcut olduğu gibi birçv1< 
münleıir ve gayri münteşir 

hicviye/eri de var.fYegane düş· 
manı padişahlık, tek aşkı hür
riyet idi. Ve bütün bir limr!i 
bu iki hedefi uğrunda erilli. 

Kızıl sultanı kasteden şu 
kıt' asındaki ku vvete bakın : 

Nasıl zıt olması ı Alemde gar
Liyunıa şarkiyun , 

Güneşten hep;lnl güya ki tıu

run1 mail aJmışhr. 
Ziraat, marifel, san'at, saadet 

şimdi onlard ı 1 
Cehalet, meskenet, zillet, re• 

zalet biı:dc kalmıştır. 

Yine Abdülhamide yazdığı 
şu kı 'a ne acıdır : 

Padişahım bir dı1"a ht'a döndü 
kim güy1 v .1ta . ı 

D .ı ima bir baltadan bir sakı 
hali kalmıyor, 

Gam değil, amma bu mülkün 
böyle elden çıkma sı, 

Gitgide zulmetmeğe elde 
ahali kalmıyor! .•. 

Denilebilir ki halkın Eş, efe 
olan sevgisi kadar, Kızıl sul

tanın da ona dinmek. bi/miyen 
bir kini vardı. Ve Abdüllın
mil onun kaleminden yıldıjı 

kadnr muhakkak hiç bir ya· 
z:ıdan ürkmemi11ir. Büyük Eı
ref için bugüne kadar lzmirde 
bir anıt yapılmamış olması 
ne acıdır /, 1. H. 

Ben onun çocuğuyum.. Bunu 
kendimde hissediyorum. Her şe
yim o.. inanınız bara siz ya
nılıyorsunuz. Benim içimde ya
yaşayan odur. Ben sizi anla
mıyorum, Hatta ben anamdan 
da daha fazla onu anlardım. 
ikimiz ayni şekilde insanlar
dık. Bizi yirmi beş sene a. rı 
gören oldu mu? .. Veraset yok 

mudur, Damarlarımdaki kan., 
Bu kan size aitse ben bunu 
hissetmez miyim? .. Size karşı 
bir yakınlık duymaz mıyım. 
Hayır benim kanım sizin ka
nınız değil... ihaneti, riyayı 
kabul eden sevdiği insanı bü· 
tün bir ömür bir başkasının 
karısı olarak görmiye taham
mül eden, buna katlanan bir 
insanın ben nasıl evladı olu
rum. 

[Bitmedi/ 
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İstanbul mektupları 

arakışta bağ eğlenceleri 
Deniz mevsinn daha tamamile sona ermeden 

bir kasım havası başladı, geçen 
pazar bağlarda öbek öbek ateşler yakıldı 

• 
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/ stanbulun !dillere destan olan bir buçuk, 
Elbasan tavası - Suböreği 

Tulumba tatlrsr 

Elbasan tavası 
• • 

panayırı 
•• •• uzum iki aylık 

Maltepe bağlarında geçen pa:ıar soğuklan donmamak ve kı:ıışmakiçln 
dinlenmeden boyuna clansedenler 

durmadan, 

Kaç aydır deniz kenarlan
nın tuzlu ve kızgın kumları, 

yosunları içinde kebap olan 
vücutler, tam şimdi deniz mev· 
siminin sona erdiği bugünler· 
de bağlara koşar; oralardaki 
yemyeşil üzüm çardaklarının 

altlarında, kavurulmış, gergin 
derilerini serin asma kokulu 
sonbahar rüzgirlarile yel· 
pazeleterek serinleşirlerdi. 

Fakat, bu yıl deniz mevsimi 
daha tamamile sona ermeden 
lstanbulda bir kasım havası baş
ladığı için geçen pazar baktım ki 
bağlarda öbek öbek ateşler yan
mış, gelenler bu ateşlerin etra· 
ima çevrelenmiş : 

- Nerdesiniz ey deniz ke
narlarının tuzlu ve kızgın kum· 
larıl 

Diye ısınmaya çalışıyorlar. 

Kaç yıldır lstanbul halkından 
dörtte birini yeşil çardakları 

a!tında toplıyan üzüm bağla· 
rının sahipleri, şimdi her ba
ğın üzerine birer muazzam 
çadır ,.e her kütüğün dibine 
de birer soba kursalar yine 
ahaliyi oralara toplı~ amıya. 
caklar galiba! lstanbulda sekiz 
on yıldır başlı>an ve her yıl 

geçen yıllarda~ daha çok 
alıp yurJyen bağ sefaları 

denebilir ki sıcak yaz ayları. 
nın p'aj ıremler.nden sonra 
en kalata 1 ık, en eğlenceli 

şeylerdi. Sonra bu yüzden 
başta bağcılar olmak üzere 
birçok otom.:ıbilciler, arabacı· 

!ar ve birçok seyyar satıcıların 
yüzleri bir hayli gülerdi. 

Halbuki ... 
Bu yıl mevsimsi7. gelen soğuk 

sade bağ eğlencelerinden mah
rum kalan zevk ehillerinin de
ğil, bu zavallı esnafın da fena 
halde canlarını sıktı. 

Geçen ı ılların tatil gün
lerinde sade bağlara müşteri 

taşımak yüzünden günde dört 
beş kağıda para demiyen ara
bac,hr bu yıl diyorlar, halimiz 
haraptır. 

Üzülmek yok 
Fakat taşt" bağcıllr olmak 

üzere arabacılar olsun, oto
mobilciler olsun, tag-larda ah· 
çılık, büfecilik, salıncakcılık 

yapanlar olsun, bağların yol· 
larında kahve tutanlar olsun, 
pek okadar telaşlanıp üzül· 
gıesinler. 

Vakıa soğuklar bu yıl ls
tanbulu vakitsil ba•tırdı amma, 
daha önümüzde tam bir buçuk 
aylık bir sonbaharımız ve bir 

buçuk aydan sonra da asıl kışa 
kadar kırk günlük bir pastır· 
ma yazımız daha var. [Rasat. 
çıbaşı Bay Fatin, bu işi daha 
iyi çakar yal] Bana kalırsa bh 
kaç gündür bize sucularda ılık 
su aratan bu soğuKlar tabii 
degıl, arız'.dir. 

Sertinde olduğu gibi ... 
Hani bundan bir buçuk, iki 

ay önce Berlinde olimpiyat 
yarışları yapılırken orada da 
nedense böyle birkaç günlük 
arızi aoğuklar olmuş, batla 
Seriinin bazı yerlerintle soba
lar bile yanmış, fakat sonra
dan tekrar sıcaklar başlayınca 
herkes kendisini plajlara dar 
atmıştı. 

Sanırsam, bizim bu birkaç 
günlük soğuklar da ona benzi
yecek; yine birkaç gün sonra 

Osman Cemal Kaygııı 

bir de bakaca2'tz ki şimdi so
ğuktan yarı örtülen, kollar, 
bacaklar, göğüsler yeni bao· 
tan açılmı,, herkes her yıl\<i 
gibi ıonbaharı da ilkbahar ve 
yaz ıribi t~tlı geçirmek için 
neşeli kahkahalar içinde baA-• 
lara, bahçelere saçılmış, lstan
bulun kaç yıldır dillerde destan 
olan bir buçuk, iki aylık üzüm 
panayiril başlamış ..• 

K6mUrcUler, 
oduncular 

Hulya iyi amma, çıkarsa 1 
Ya çıkmaz da bu soğuklar, bu 
yatrcurlar, bu çamurlar içinde 
biz Kasımı bulur.ak bir daha 
batın bahçenin, denizin çayı
rın yüzünü de ancak gelecek 
yıl görürüz. 

Bakalım, tabiat bizim dua 
ve dileklerimizi mi kabul ede· 
cek, yoksa kömürcülerle odun
cularınkini mi? Geçen kış kö.. 
mürcül rle oduncular bir hayli 
avuçlarını yaladıkları için bel
ki de şimdi onların dua ve di· 
!ekleri yerine gelir, bu ıefer 
de biz avuçlarımızı yalanı. 

Haydi hayırlısı 1 

' Osman Cemal Kaygılı 
ıuuııııııııı111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Buğday piyasa-j Motörler kont-
sı istekli rol edilecek 

Bilhassa dış talepler 
çoğalmaktadır. Piyasa 

yükseliyor 
Son halta zarfında buğday 

piyasası biraz daha hararet· 
lenmiştir. Buna sebep olarak 
dışardan telip!erin artması 

gösterilmektedir. Bu cümleden 
olarak son iki gün zarfında 
ltalya ve lngiltereye ilaveten 
Yunanistan, Filistin ve Kıbrıs
tan istekler vaki olmuş ve ih
racata başlanmıştır. 

ihracat bilhassa sert buğday 
üzerine yapılmaktadır. Bugün· 
!erde mevcut isteklere daha 
birçok taleplerin katılacağı göz 
önünde tutularak Trakyadan, 
Anadoludan fazla mal gönde· 
rilmesi için haber gönderil· 
miştir. 

Diğer taraftan Ziraat Ban. 
kası da buğday mubayaa etme
ğe başladığından fiat!arın yük
selmesi beklenmekte ise de bu 
yükselişin sert buğdaylara in
hisar edeceği tahmin edilmek. 
tedir. 

Deniz mUesseselerl 
bir araya toplanıyor 

Tahlisiye Umum Müdürlüğü 
Merkez hanındaki yeni idare. 
sine taşınmıştır. Bundan sonra 
Gemi kurtarma şirketi de aynı 
hana taşınacaktır. Bundan 
evvel de yazdığımız üzere kı
lavuzluk dairesinin de aynı 

binaya taşınmasile iktisat Ve
kaletine merbut bütün deniz 
müesseselerimiz bir yerde top
lanmış olacaktır. 

Bir çok motör sahiplerinin 
deniz nizamnamesine aykırı 

hareket ettiği görülmüş, daha 
sıkı kontrollar yapılmasına ka· 
rar verilmiştir. 

Şimdiye kadar yapılmış 
olan kotnrollarda birçok mo
törlerin limanlardan müruri· 
yet vesikaları almadan çalış

tıkları görülmüştür. 

Bunu göz önünde tutan 
lktısat VekAleti Deniz Ticaret 
Müdürlüğüne gönderdiği bir 
tamimde senelik muayene 
müddetini geç:rmiş olanların 

seşerden menedilmelerini bil· 
dirrniştir. 

Edirne- vilAyetinde teşkil o
lunan örnek fidanlığın yetiş

tirdiği kaysı, şeftalı, ayva, ki
raz, vişne, ferik, armut, dut. 
akasya, sokora, açar fidanları 
satışa çıkarılmıştır. Bunların 

halka ucuz bir fiyatla satılması 
kararlaştırılmıştır. 

Balık ihracatı 
Balık mevsimine girmiş ol

duğumuz halde son iki ırün 
zarfında her nedense palamut 
azalmıştır. Buna mukabil ha
riçten oldukça mühim denebi. 
lecek talipler vaki olmaktadır. 
Bilhassa Yunanistan•ian son 
birkaç gün zarfında istekler 
olmuştur. 

Balık az oldutundan fiatlar 
şimdilik ihracata müsaid gö
rülmektedir. Büyük balıkların 
perakende satış fiatları 18-20, 
küçük çalıkların 8-10 kuruş 
arasındadır. 

Bir abonemiz Bandırmadan 

bize Elbasaıı tavası, su böre
ği ve tulumba tatlısının ne 
suretle yapı· 

lacağını soru• 
yor. Okuyu· 
cumuzun ar• 
zusunu yerine 
getiriyoruz. 

Elbasan ta. 
vası, hakika· 
ten güzel olur. 
Bakınız nasıl 
yapılır : Kuzu 
veya koyun 
etini haşlarsı. 

. 
• • . 

nız, sonra parçalıyarak bir 
tepsiye dizersiniz. Bilahare, 
kafi miktarda hazırladığınız 
yoğurdun içine üç dört yu. 
murta koyarsınız. Bir parça 
da bahar koduktan sonra iyi· 
ce döversiniz ve etin üstüne 
yoğurdu dökerek fırın~ atar
sınız, Tepsi fırında nar gibi 
kızardıktan sonra afiyetle yer-
siniz. 

Su böreQI 
Miktarı kafi unun için bol· 

ca yumurta dırdıktan sonra 
ırüzelce yuğurursunuz, parça· 
lara ayırır ve sonra açarsınız, 
daha sonra, her açtığınız par
çayı kaynamış suya atarak 
kaynatır ve çıkararak tepsiye 
ıcrer, aralarına da tereyağı 

koyarsınız. En ortasına da 
peynirini koyarak fırına sa• 
!arsınız. işte size su böre~i. 

Tulumba tatlısı 

Bir tencere içine bir kepçe 
ya~ koyar eritirsiniz. Sonra, 
üzerine su koyarak kaynatır

sınız. Miktarı kafi ince ve iyi 
unu suya yavaş yavaş atarak 
karıştıra karıştıra koyu bir 
hamur oluncıya kadar pişi. 

riniz. Piştikten sonra, bir 
yere boşaltır, ıçıne bolca 
yumurta kırarak iyice yuğu· 

rursunuz. bilahare. kalıba ko
yarak kalıpladıktan sonra; 
yağda kı1artıp tatlıya atar• 
sınız. 

(!] El 
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IST AN BUL PROGRAMI 
Öğle neşrigalr : 

Saat 12,30: Plakla Türk mu
sikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plakla hafif müzik. 

Akşam neşriyatı : 

Saat 18,30: Çay saati: Dans 
musikisi, 19,30: Yusuf Ziya 
Demirci tarafından: Milli dans• 
Jar, 20: Türk musikisi heyeti 
tarafından Türkçe eserler, 
20,30: Saliyenin iştirakilP. Türk· 
çe eserler ve halk şarkıları, 
21: Plakla sololar, 21,30: Stüd. 
yo orkestrası, 22,30: Ajans 
haberleri. 

(!] El 

Kadıköy Süreyya Tiyatrosunda 

HALK OPERETi 

Bu akşam 21,45 te 

TARLA KUŞU 

Yarın akşam Tıtksim Bahçesi 
kapalı kısmında 

TARLA KUŞU 

Arıca görülmemiş elektrikli 
KUKLA 

Recep 
4 (1355) 

ı Ruzu Hızır 
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lr-Açık Söz'ün "'ı 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayııuz 

\._ No. 155 J ) 

HADİSELER ARASINDA I, 

Şekspir burada yatıyor! 
Büyük şairin beş asır evvel 
doğduğu yeri ziyaret ettim 

Burası sanki Üzerinden beş asır geçmemiş 
gibi eski halile ve Şekspir ailesinin 

hüviyetile beraber mu haf aza olunmaktadır 
L k S - 1 ·ı 1 \ El yazıları .. levhalar ve kul-ondra (Açı oz) - ngı • . . 

, . . . !andığı eşya'ar .. Bunların hepsı 
tere ye gelelıdenberı, mera• k ld ki ·b· 1 · • 

. . onu u arı gı ı l er erını 
kım, bütün mevcııdıyetimle muhafaza etmektedirler. Bun. 
hürmet etmekte olduğum Şeks. !arın arasında dolaş rken in-
p~rin d~ğdu~u ı.:_eri ziyaret ede- sanın içine, Şekspirin 1 

ruhu ile 
bılmekti .. Çunku Lond~~~-a k~· karşı karşıya bulunduğu hissi 
d.ar geldıkte~ sonr_a •. bulun bırl' gelmektedir. Londradan dö-
cıhanın takdır etlıği ve ili.ye• nüşünde Şkispir kendisi için yen 
mut eserleri karşısında meb- b. b ·ı k 

. ır ev yapmış, urası ı e ·arısı but ve hayran kaldığı, beşerı· ~ A H t" •· · d - - -ı nna ey uey ın evı e aynen 
)'ete malolmuş buyuk ve 0

: muhafaza olunmaktadır. On 
mez bir şairin doğ'duğu yerı 

gidip görmemek, onu andıran 
hatıralarla yüzyüze gelmemek 
san'at seven bir adam için 
büyük bir kusur sayılabilirdi. 

Şekspirin Londraya şimen• 
diferle iki saat mesafedeki 
Stratfort kasabasında doğdu
ğunu,orada büyüdüğünü, orada 
sevdiğini ve ancak evlendik· 
ten sonra Londraya geldiğini 

ve binaenaleyh bütün gençlik 
ve aşk hatıralarının, şaire il· 
bam veren güzel yerlerin o
rada l;ulunduğunu biliyordum. 
Beni saran bu şiddetli merakı 
gidermek üzere geçen gün bir 
lngiliz arkadaşımla birlikte 
trene binerek şairin doğduğu 
evi ve büyüdüğü kasabayı 

görmek üzere Stratlort kasa• 
bAsına gittim. 

T ABIA TLE KUCAK KUCAGA 
Yolda düşünüyordum: 
Dünyalar durdukça, beşerin 

hassas ruhu üzerinde inleye
cek, ağlayacak ve bütün hüz
nü ile titriyecek olan lll.yemut 
bir şairin mezarına, bizim gi
bi fanilerin, kısa ömürlü ve 
sulak çiçeklerle bezenmiş hür
met çelenkleri koymamız, aca
ba, ölmezlere karşı zavallı 
ölülerin tuhaf ve gülünç bir 
kadirşinaslığı olarak telakki 
edilecek bir hal değil midir? 
Şimendiferden ayağınızı Ştrat

fortun yeşil otlu toprakları 
üzerine değdirirken kafanıza 

hakim olan düşünceler bunlar
dır. Kasabanın içerlerine doğ• 
ru giderken güzel kokulu çam 
ağaçları hayatınıza hayat ka
tıyor. Tabiat, lngilterenin en 
nefis bir yerini Şekspire do
ğum yeri olarak beğene be. 
ğene intihap etmiştir. Burası 

dünya cennetinden bir parça
dır. Çiçeklerle ıüslü, şırıl şırıl 
akan nehir sularının koyu ma. 
vi hüznü ve sükütu içinde bir 
parça ... Kasabanın kenarında 

ince kıvrımlarla, Venedik gon· 
dollarını andırır romantik yer
lerden süzüle süzüle akıp gi· 
den Evan nehri üzerinde gü
zel ve şairane iki köprü kur
muşlar. 

Şekspir zamanından [kalma 
eski zaman yapıları ise nehrin 
kenarında oldukları vaziyette 
muhafaza olunmakta ve bu 
yapılar Şekspirin doğduğu 
memlekete tarih! ve illi.hl bir 
güzellik te vermektedirler. 
BEŞ ASIRLIK MEKTEP 
Şairin, ilk tahsilini gördüğü 

mektep binasının önünde 
duruyoruz. Bina olduğu gibi, 
ta.. beş asırdanberi büyük 
bir ihtimamla muhafaza olun
maktadır. Şu gözümüz önün
deki civar yeşillikler, güzel 

· kokulu çamlar, şırıldıyan sular, 
altın başaklı tarlalar arasında 
Sekspir ilk şairliğinin ilhamını 
duymuş, burada sevmiş ve 
sevilmiş, burada Aşık olmuş, 
bu llüzgün tarlalar arasında 
saf bir vicdan, nezih bir 
duygu ile çalışan insanlardan 
topladığı insanlığın emsalsiz 
hicran incilerini bilahare eser
leri ile bütün insanlığa sun• 
muştur. 

Aşkının ilk güzelliklerini şu 
gözümün önündeki saçaklar 
albnda yaşadıktan sonra ev· 
]enen büyük şair, az bir müd· 
det sonra buralarını terkede. 
rek artistliğin dikenli yolla. 
rında didişmek için Londraya 
gitmiştir. 

Stratfort ahalisi asırların bü
tün inbidamlarına rağmen, bu 

t'ukarıcla Şek.irin ııtradıtı ev, 
aşağıda Evan 

kasabacıkta Şekspiri hatırla
tan en ufak şeyi bile muhafaza 
etmete çalışmışlar, onun bas
mış olduğu her toprak par· 
çasını mukaddes bir varlık 
gibi korumuşlar ve bu ihtimam 
neticesindedir,ki burasını bugün 
yüzl•rce kişinin ziyaretgAhı 
haline girmeğe muvaffak ol· 
muşlardır. 

ŞAiRiN EVi 
Şeksprin doğdu~u evin ka. 

pısından içeri giriyoruz. Ara. 
dan beş asır geçtiği halde, 
bu ev çok iyi muhafaza edi
lebilmiştir. Burasır.ı ziyarete 
gelen bir adam evin içerisine 
girince bütün şekspir ailesinin 
müştereken oturdukları oda 
ile karşılaşmaktadır. Üst katta 
ise Şeksp'.rin doğduğu oda .• 
Diğer· erinde de şairin haya· 
tına ait resimler .. 

ikinci asırdan kalma Tro} itsa 
kilisesi derunünde ise, şairin 
yakılmış cesedinin tozu bir 
kavanoz içinde muhafaza edil
mektedir. 

TiYATRO 
Şckspirin ince ruhunun, kar

makarışık ve çileli hayatının 
bütün safahatını tam manasile 
ve hakkıyle yaşatan yer ise, 
Evan nehri kenarında yeni ya· 
pılmış olan büyük bir tiyatro
dur. Bu tiyatro on dokuzuncu 
asır bidayetinde yapıldığı hal
de, 1926 da yanmış ve derhal 
açı lan beynelmilel bir liste ile 
toplanan paralarla bugünkü ln
triliz Kralı Sekizinci Edvard 
1932 senesinde lngilterenin en 
büyük ve modern tiyatrosunu 
bizzat açmıştır. 

Bu tiyatroda her yıl ni.. 
sandan eylıile kadar Şeksp!rin 
piyesleri oynanmakta ve 
Şekspirin ihtifalleri yapılmakta 
olup, büyük şa;ri seven insan. 
lar bütün dünya yüzünden 
buraya toplanmaktadırlar. Bu 
toplanan insanlar ırk, cins ve 
mezhep farkı gözetilmeksizin 
insanlık kudsiyeti namına Şe
kspirin hatıraları önünde bu 
yerleri tavaf etmektedirler. 

Mehmet Gafur 
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Churchill'in kızı 
müzikhol art·isti 

Genç kız, yegane serveti olan 
dört lira ile, bir artistle evlen
mek Üzere Amerikaya kaçtı 

' 

" 
ı 

Mıs Saralı 

lngiliz Nazırıanndan Sir 
Winston Churclil'in kızı, Mis 
Sarah Churcğill, bir muzik 
hol artistidir. Genç kız, baba· 
sının bütün ısrarlarına rağmen 
bundan alb ay evvel, artist
liğe başlamış ve bu hadise 
lngiliz aristokrasi minde· 
minde büyük bir dedikodu 
yapmıştı. Bu dedikodular bir· 
çok vesilelerle devam edip 
gitmekte iken geçenlerde genç 
kızın, Amerikalı bir artist ile 
seviştiği ve evlenmek için 
Ailesinden gizli olarak Ameri. 
kaya kaçtığı duyulmuştur. Mis 
Sarab Churehill, haraketi es
nasında arkadaşlarınd~n artist 
Jenny Nuholson vasıtasile va
lidesine gönderdiği bir mek
tupta sevgilisi Nic Obner ile 
evlenmek üzere Amerikaya 
gitmekte olduğunu bild.rıniştir. 

Jeııny Nicholson, bu aşk 
macerası hakkında şunlerı an. 
]atmıştır : 

- Sarah, sevgilisi Vic OJi. 

Churclıill 

ver ile henüz 21 yaşında iken 
tanışmıştı. Vic Oliver de 38 
yaşında idi. Bunllr o zaman 
birlikte bir revu oynamakta 
idiler. iki genç bu esnada bir-

birlerini sevmişlerdir. Genç 
kızın ailesi, bu izdivaca şid-

detle muha'efet etmiş ise de 
genç km bundan vazgeçire· 
memişlerdir. 

Hatta Vic Aliver'de bu iz· 
divaca taraftar değildi. Bun· 
dan birkaç gün evvel genç kız, 
sevgilisinden bir teglraf almış, 

ve ertesi gün eşyasını, bu me
yanda bigAne servetini teşkil , 

eden dört lngiliz lirasını a'.a. 
rak evden çıkmış, bir seyahat 

acentesinden pırasız bir bilet 
almağa muvaffak olmuştur. Mis 
Sar ah Londradao doğruca Nev. 
yorka gidecek, oradan Şika-' 

goda bulunan sevgilisine ilti
hak edecektir, 
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MEML,EK.ET .... Milli bir edebiyat 
ı ~z"!:ırde bır Yaratabilir miyiz? ~.~14~~ 

c 

uzum kongre- E • .. l .. 
. t l k Şair Mehmet mın soy ugor: M ı·h R e . endı· 

Sl op an'!-ca "TUrkUn ÖZ dlllle, milli ahenglle, bedii e 1 ' om n 1 y 
lzmir (Açık Söz) Uzüm kon· zevklle ve kendi duyu9, dUtUnUt va 

Lıi/eburiazıta Kadıcamii ve gündengüne harap olan saat kule•İ 

Lüleburgazda tarihi 
eserler mahvoluyor 

Lüleburgaz (Açık Söz ) - Türk t~rihinin kuruluşundan 1 
bugüne kadar birçok devirler ve medenıretıer_ uğrağı olan bu 
· · kasaba. milli benli"'ini kaybetmektedır. Luleburgaz, uzun 

ş rın " ı 1 k d t',.; b- -k ' t senelerdenberi tarihimizin altın yazı ar a a1 et ı,.. uyu ~n a 
abidelerinden birçoğunu sinesinde taşımıştır. Ne yazık, kı bu 
güzel eserler de yavaş ya\aş harap olmaktad_ır. Son .z~manla_r~a 
abidelerin korunması ve tekrar eski b~llerıne g:etırılmelerının 
t ·n edilmesi maksadile bunların maarıf vekAletine bağlandı· 
ğ~:ı işittiğimiz zaman çok memnun ?lmuştuk. Faht maatteessüf 
Lüleburgazdaki eski eserlere ufak bır yardımda ~l~ bulunulma
maktadır. Daha fazla ihmal edilecek olursa bu abıdeler tama· 
ınen yıkılıp mahvolacaktır. 

Ceyhanda 88 köyde, 
teşkilah yapıldı 

köy 

Ceyhan (Açık Söz) - Cey· ' 
han Çukurovanın feyizli top
rakları üzerine kurulmuş şirin 
bir kasabadır. 

Kasabanın iki nahiyesi ve 
çiftlikleri ile beraber 160 kö· 
yü vardır ve 88 köyd~ d~ kgy 
kanunu tatbik edılmıştır. Uç 
dört senedenberi köylerimizde 
bütçe yapılıyor. Her 5-6 köye 
bir köy katibi verilmiş oldu
ğundan 15 köy katibi ile bir 
de merkez köy katibi vardır. 

Köy katipleri yapamadıkları 
ve akıllarının ermediği işleri 
merkez köy katibine danışa

rak yapmaktadırlar. 
Yeni Kaymakamımız Nured· 

din köy katiplerinin ne suretle 
çalışacağına da·r bir program 
yapmıştır. Katipler bu prog
ram dahilinde uzife görmek
tedirler. 

Bazı katipler vazifelerini 
layıkiyle yapamadıklann~an 
işlerinden çıkarılarak yerlerıne 
başkaları tayin edilmiştir. 

Mahsul vaziyeti 
Kazamız çiftçi yurdu olup 

buğ"day, arpa, şifan, koza, 
palamut, nohut, mercimek, 
fasulya, mısır darısı mahsul
leri yetiştirilmektedir. Bu yıl 

havaların yağ"murlu gitmesi 
yüzünden bug-day, arpa, şifan 

mahsulleri rutubetten çürümüş 
ve verimsiz olmuştur. Dijter 
mahsullerimiz her seneki gibi 
bereketlidir. 

Fakat bazı köylerde ve 
kuytu yerlere ekilen koza ve 
pamuklar fazla boy sürdüğün
den hiç mahsul vermemiştir. 
Bu da yüzde bir, iki nisbetin
dedir. 

Telefon işi 
Şu iki üç sene içinde bir 

kaç köy telefona kavuşmuştur. 

Bir iki sene sonra da bütün 
köylerimiz telefona kavuşmuş 
bulunacaktır. 

Birkaç köyün birleşerek bi· 
ribirlerine yardım elmek su
retiyle köy odalarının yapıl

masına karar verilmişti. Bu yıl 
ancak 30 köyde köy odası ya• 
pılacağından şimdiden 8 - 10 
köyde köy odalarının temelleri 
atılmış ve inşa.ına başlanmış· 
tır. Bu ayın sonuna kadar köy 
odası yapılacak köylerde köy 
odalarının temelleri atılmış ve 
inşasına başlanmış olacaktır. 

Köy mektepleri 
Bu yıl köylerimizde üç tane 

yatılı ve beş devreli mektep 
açılmıştır. Bunlar sırası ile 
Ayas, Çaka!dere, Burhanlıda. 
dır. Diğer köylerimizdeki mek
tepler yatısız ve üç devreli. 
dırlt:r. 

Bu sene kasatada Cumhu-
riyet ilkmektebine ortanın bi
rinci sınıfı ilave edilecek, ge
lecek sene de ikinci, ücüncü 
sınıflar ilave edilmek suretiyle 
ortamektep ihlh acı da temin 
edilmiş olacakt ı r. 

Köy kanununun verdiği sa
lahiı ete göre muhtarlarımız 
köylerde evlenme işlerini ve 
davaları da görmektedir:er. 50 
liraya kadar alacak, icar ve 
bunlara benzer birçok davalar 
görülmüştür. Her muhtar kö. 
yündeki doğ"um, ölüm ' 'e ev
lenme vukuatını ay başında 

muntazaman nfifus idaresine 
bildirmektedirler. 

Malta, Konyadan hay
van alacak 

Konya (Açık Söz) - Mllla 
adasında bazı hayvan tacirleri 
Konyadan canlı hayvan isle· 
mişlerdir. 

Zabıta romanı: 38 

Altı El Ateş 
Çünkü Edmond meselesi tah

kikatının aldığı cereyan hep 
onun aleyhinde idi. Bir kere 
çay da ve tinde oturduğ"u yer
den Edmond'un kadehine zehir 
dökebilecek vaziyette bulunu· 
yordu. 

- Kadehe onun zehir koy· 
madığına emin misiniz? 

- Kat'iyen eminim. Fakat 
sizin de tahmin etliğiniz gibi 
Mis Aş bu meseleyi kafasında 
evirdi, çevirdi. Bugün öğleden 
ıonra gelip bana anlattı. Ed. 
mond'un kadehi günlerce ziJı. 

nini meşgul etmiş ve lbütün 
düşüncesini bu noktaya teksif 
ettiği için bazı neticeler de 
elde etmiş. Evvela kadehe 
kimlerin yaklaşmış olduklarını 
hatırlamıya çalışmış. Bir defa 
hizmetçi Priçet'in kat'iyen 
yaklaşmadığ"ına kani 1 Çünkü 

Yazan : Rufus Klng 

kokteyi küçük bir masada 
bizzat Edmond hazırlamış 

idi. Edmond ondan sonra 
gelüp Geridonun yakininde 

·Mis Aş'ın yanına oturmuştu. 
Kadehini Garidonun üzerine 
bırakmıştı. Mis Aş uzun uzun 
zihnini yoklayarak, buz kutu
sunu Kinsman'ın getirdiğini 
söylüyor. 

Mis Vinteston cevap verdi: 
- Doğrul şimdi bende ha· 

tırlayorum. 

Kinsman bana ıınnesinden 
bahsettikten sonra, buz kutu. 
'unu Edmond'a götürmek üze
re ayağ"a kalkmıştı. Hatta ha· 
tırladığ"ıma göre Edmond'un 
bardağına bir kaşık da buz 
koydu. Fakat anlayamıyorum. 
Eğer zehiri o sırada boşalttı 

ise, Edmond ondan sonra ka. 
dehinden birkaç JUdum içti, 

gresı uzum mıntakasının mer- h•rec•nll• ter•nnum adumı, •"rıer Atletizmde bayrak yarışında 
kezi olması ,itibarile lzmir'de mlllldlr. Bu •llrleri yaratanlara da • •• • • • 
toplanacaktır. mııır ,.,, darıer. ,, hır T urkıye rekoru yenılendı 

Kongrenin top!anma tarihi S f COŞKUN 
henüz kat'i olarak tesbit edil- Anketi yapan: Nusret a • 
memiş olmakla beraber birinci 1 yerine Türklük gibı bir ideal 

Meşhur bir din alimine: 
teşrin ayı ortalarında toplan· b- -k vermiş olan, ve bugün ara· - Peygamberin en uyu 
ması muhtemeldir. ı mızda evkafın eski tarihi eser-mucizesi nedir? diye sormuş ar. 

Bu gongrede ihracat mahsul. • teri ihmali kadar kendi~ini bir .A!im demiş ki: 
!erimizin ihracatının kontrolü tarafta bıraktııtımız ve elimizde 
mes'elesi konuşulacaktır. 

Kontrol işinin Türko!is ta. 
rafından bu seneden itibaren 
yapılması, ihracat işlerinde 

bazı maniler ihdas edebileceği 
mütaleasında bulunulmuş ve 
iktısad vekaleti, merkezde bir 
( ihracatı kontrol bürosu) te
sis etmişse de büronun muh
telif ihracat merkezlerinde ça· 
lışacak şul>eleri henüz açıl

mamıştır. Bu mes'ele hakkında 
üzüm kongresinde karar a'ı· 

nacak, ayni zamanda üzüm· 
lerimizin standardize edilmesi, 
tiplerin kat'! olarak tesbiti 
hususu da görüşülecektir. 

Kuruüzümden 
mayi glikoz 

lzmir (Açık Söz) - Üzüm 
kurumu, kuru üzümden ecza· 
nelerde şurublu ilaçların ima· 
linde kullanılmak üzere şekerli 
şurup yerine kullanılacak gli· 
koz istihsalı için mühim bir 
teşebbüse girişmiştir. Yapılan 

tecrübelerde istenilen evsaf. 
ta mayi glikoz elde edilmiş ve 
pastörize edilerek kullanılmıştır. 

Bu mayi, vücut için çok 
nafi ve gıda itibarile de çok 
yüksek olduğ'undan eczaneler 
tarafından şuruplu ilaçların 

istihsalinde kullanılmasının ta· 
mimi için Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletine gönde
rilecektir. Bütün eczaneler 
bunu kullandıkları takdirde 
üzümlerimizden mühim bir 
kısmının bu suretle memlekette 
istihlaki mümkün olacaktır. 

Üzüm kurumu, bu teşebbüs 
üzerinde tetkikler yapmnktadır. 

lzmirde, incir 
üzüm rekoltesi 

lzmir (Açık Söz) - lzmirde 
son yağmurlardan üzüm re· 
koltesinin gördüj!'ü zarar on 
bin ton o1arak tesbit edilmiş
tir. 62 bin ton olan üzıim re
k<:>ltesi bu suretle 52 bin tona 
düşmüştür. 

Üzümler kalitelerinden kay
betmekle beraber fiatlar yük
~elmektedir. 450 bin çuval 

tutan üzüm rekoltesinin 100 bin 
çuvalı bugüne kadar ihraç edil
miştir. incir rekoltesi de yag-. 
murlardan 26 bin tona düş

miişti:r. Ya;ı-mur yemiş olan 
30 bin çuval incir de hurdaya 
münkalip olmuştur. incir fiat
larında yağ"murdan evvelki 
piyasa satışlarına nazaran 
yüzde on nisbetinde bir yük· 
seliş vardır. 

lzmir TUrkofls 
mUdUrU 

hmir (Açık Söz) - Ölen 
Ziya Orgon'un yerine lzmir 
Türkofis müdürlüğüne Samsun 
Türkofis müdürü Nihat tayin 
edilmiştir. 

birşey olmadı. Hemen çarpılıp 
ülmesi lazımdı. Bilakis Edmond 
benimle dakikalarca konuştu. 

Ondan sonra birkaç yudum 
daha içti. Kinsman salonun 
öbür tarafında bulunuyor, Eri
ka ile gevezelik ediyordu. 

Valkur gülümzedi: 
- Edmond'un kadehine koy

duğ"u buzu nereden tedarik 
eltiğ"ini hatırlıyor musunuz? 

- Her halde elindeki kutu-
dan olacak. Başka nerden 
olur? 

- Zaten o da böyle bir 
zan hasıl olmasını istiyordu. 

Mis Aş şöyle tehattur edi
yor. Kinsman sol elinin baş 

parmağını buz kutusunun sa· 
pına takmıştı. Fak at aynı elde 
de kendi kadehini taşıyordu. 

Buz maşalarını sağ" elinde tu
tuyordu. Edmond'un kadehine 
kutudan buz koyacağına, ken. 
di k adekindeki buzu koydu. 

- Anlayamayorum. Asıl 
mesele Kinsman 'n hanğ"i daki
kada zehri kadehe kanştırr· 
dı~ı meselesidir. 

- Peygamberin en büyük 
ı· h geçen dervirlerden yegane cani~ 

mucizesi arap ırkına kendi i a • bir hatıra olarak kalan değerlı 
larını baltalarla yıktırıp müs. ve içli şair, yetmişi geçen ya· 
lümanlığ"ı kabul ettirmesidir. şına rağmen keskin bir irad~· 

Şair Mehmed Emin, odanın nin ışıkları yanan gözlerini Üs· 
dört bir tarafını çevirmiş ki- tümde gezdirerek diyor ki: 
lapların ortasındaki ceviz oy• - Şimdiye kadar yapılan 
malı masa.ı başında beyaz sa· bazı anketler hiçbir tahlil ve 
kalını elile sıvazlıyarak dedi ki: tenkide ve hiçbir delil ve 

- Kırk yıl evvel başlıyan bürhana dayanmaksızın, keyfi 
Türkçülük cereyanının en bü- hükümlerle şairlerimize mevki 
yük muvaffakiyeti Osmanlılık tayin etmişlerdir. Kimine, hi· 
ve lslamlık camiasından bir civ ve inkarla teşhir direkleri 
türli ayrılamıyan ve sazlarının ve darağ"açları hazırlamışlar, 
paslı tellerinden nezleli sesler kimine kaside ve medhiyelerle 
çıkaran şairlerin elindeki sazı tahtlar, heykeller koymuşlardır. 
kırıp yerine Türklüğü, Türklük Ben bu yüksek hüküm va. 
idealini terennüm eden yeni zi!esini doğ"ruluğa ihanet eden 
bir saz vermesidir. deliller ve faziletle çarpmıyaıı 

O zamana kadar aruzun kalbler toprak olduğu zaman, 
eteklerini tutanlar "hece. nin hAkimlerin hakimi olan tarihe 
parlaklığı karşısında sazlarını ait görüyorum. 
kırıp, yeni bir vezinle yepyeni Bundan dolayı bu gibi an· 
bir ideal terennümüne başla· ketlerin suallerine uıuhatab ol· 

dılar. 
Türklüğün istihfaf edildiğ"i 

zamanlarda, 
Ben bir Türküm, dinim, 

sim uludur. 

maktan kendimi daima uzak 
bulundurmuştum. Şu ha'de ~i· 
zin bana sorduğunuz suallerın 
bazılarına cevap vermeyice

ci·n g-im, size yalnız m.illi, şiir v_e 
edebiyat hakkındakı !ıkırlerı. 
mi söyliyeceğim. Benim bu fi· 
kirlerimin içinde esasen diğer 
sual1erinizin cevapları vardır, 

Diye ortaya yepyeni bir 
ideal atan, yeni bir vezin için 
devir açan Türkçülük cereyanı 
lideri bunu büyük bir tevazula 
söylüyor ve ilave ediyor: 

- Bunları sakın yazmayınız. 

Ben kimseyi gücendirmek 
istemem. Bütün bunları konu· 
şuyoruz diye söyledim. 

Beyaz saçları, beyaz sakalı, 

sevimli çehresiyle Fransız se
firinin söylediği gibi : 

"- Mesihi gökten yere in
m'ş ~andım 1 " cüml~sile ifade 
edilecek kadar ( nürani ) bir 
manzara arzeden üstada,~ Türk
çülük cereyanının uğ"radığı hü· 
cumlardan bahsetfm. 

Gülümsiyerek Vik~or Hügo· 
nun şu meşhur sözünü söyledi: 

- Pençelerinde yırtıcı arın 

tırnaklarını taşıyanlar için uçdn 
ve yükselen kanalları parça. 
lamaktan la~ka hiçbir ihtiras 1 

yoktur.. Ve sonra ağır ağır 
ilave etti: 

- Benim bağrıma okadar 
oklar atılıp saplanmıştır ki 

bundan sonra atılacak olan 
oklar, artık saplanacak yer 
bu'amıyor, saplanan oklara 
çarpıyor, kırılıyor ·.e ıere dü· 
şüyor. 

* •• 
Beşiktaşta, Serencebey yo. 

kuşunda büyükçe bir konakta 
oturan şair ve sa} lav Mehmet 
Emin, kendisini anket için zi

yaret ettiğim zaman beni her 
zamanki, kendisine has neta
ketile karşıladı. Türk edebi· 
yatında bir devir açmış ve bu 
devrin adamlarına artık çök· 
müş, inkıraz etmiş bir Osman
lılık ve islamlık mefhumları 

Edmond'un kadehine ze
hir karıştırmamıştır. Çünkü ze· 
bir kadehe atılan buzun için
deydi. Bu buzu kutuda bıra· 
kamazdı. Çünkü öteki buzlarla 
karıştırması ihtimali vardı. 

Onun için kendi kadehine 
koymuştu. Buda izah eılerki, 
buz eriyinceye kadar Kinsman 
salonun köşesinde Erika ile 
gevezelik etmek için hayli 
zaman kazanmıştır. Bu nokta 
birçok cihetlerden teyit edi. 
yor. Oda lıiımetçiniz Sara, 
bana bir gün Vıjider'de bir 
marulun çürüdüğ"ünü söylemişti. 
Bir gün dediğ"im, o perşembe 
günü, öğleden sonra.. Hal· 
buki siz bir marulun frijiderde 
çürüdüğünü işittiniz mi ? De
mek ki oraya yabancı bir el 
dokumuş. Nevyork'ta Priçet'i 
sıkıştırdılar. O da birisinin 
fr.jideri karıştırdığ"ını hatırla. 

ladığını söyledi. 

Fakat Priçet bu teferrüata 

nereden ehemmiyet versin? 
/Bitmedi( 

Gerek anketimizin mevzuu 
ve gerekse şahsım üstadın 
pek haklı olarak, esefle bah· 
settiğ"i bazılarına şahsiyet ka· 
zandıran maksatlı mevzulardan 
çok uzaktır. Ben buna rağmen 
anketi takip edenlerin de tak
dir edecekleri gıbi hiç bir z•· 
man şahsiyete dökülmemesine 
rağ"men üstadı ikna ederek 
suallerimin cevabını almak İs· 
len·edim. 

Onun milli edebiyat hakkın· 
daki göriiş eri esasen yine an· 
kete bilvasıta bir cevap ad· 
dedilebilect:ğ"i için arzusu üze· 
rine doğrudan doğruya fikir
lerini yazmayı daha muvafık 

buHum. Şair Mehmet Emin 
koLufıuna iyice yerleştikten 
sonra: 

- işte dedi, benim milli 
edebi} at hakkındaki !ikirlcr;m: 

Bir ırkın adını taşıyan tek 
kelime bu ırkın milli vnrlıgı
nın, milli benliğinin, içliınai 
hayalının ve insani mukadde
ratının sembolüdür. 

Bunda bir dünya vardır, 
yurt ve Tanrı vardır. Fazilet ve 
ınkılap vardır. Hayat ve larıh 
vardır. 

içtihadımca bunlar milli 
şiir.rı kaynaklarıdır. Bu kay
nakl;ırdan ilham alarak ırkın 

öz dilile, milli ahengile, bedii 
zevkiyle ve kendi duyuş, dü
şünüş ve hevecani e terenoüm 
edilmiş şi rler millidir. Bu şiir. 
!eri yazanlara milli şair derler. 

Benim idealim olan mil iyet
çilik, ink ı lapçılık ve hal< çılık 
bakımından üç cephe vardır. 

Birinci cephe: ilk Tanrılar 
ve kahraman ıar devirlerinden 
başlı•·arak milletlerin yeni 
ideallerle uyanma, kalkınma 
devrinin başladığ"ı zamana kd· 
dar terennum edilmiş cenk 
şarkılarile, kahraman iık des
tanlarıdır ki ( Homer ) lcr, 
( Virjil ) ler gibi mili! şairler 

sazlarının altın beyitlerile ırk· 
larına milli ruhu sunmuşlar ve 
onları ölmezler sırasına karış· 
tırmışlardır. 

Bundan dolayıdır ki (llyad)
ın tahlil mugannisine: 

"- Ey Homer sen desta· 
nınla milleti için dögüşen bir 
kahramanı tererennüm ettin. 
Bu kahraman değil mid;r ki şe
ref ve namusun bir timsali 
oldu. Tarih bunun önünde 
lıergün gururla dolu şerefli 

bir mazinin örtüsünü kaldırı· 
yorl .• demişler. 

Ömrünün son günlerinde: 
"- Her nekadar ihtiyarlık 

fikrin alev:ni zayı!latıyorsa )la 
benim beyaz saçlarımın altında 
çarpan kalbimi durduramıyor. 

Buz u cümudiyeler; lavlar saçan 
yanardağların ağ"zını taçlan
dırır. Ey saz sen ki benim el· 
lerimin içinde kılıcımın yoldaşı 
oidun; >en ki sesini kalkanların 
giırül.üsüne karıştırdın. Yurt 

Teniste, Muhittin Üstündağ kupasını 
Türk Dağcllık Klübü kazandı 

Günlerdir dedikodu.u ya. 
pılan Melih. Teodoresku boks 
maçı, dün Taksim stadyomun. 
da oldukça mühim bir kala. 
balık önünde } apıldı. 

Küçük maç'ar bittikten son
ra. büyük maçın müsabıkları 
halkı biraz bekletip, evvelki 
maçlarda gözü yorulanldrı 
dinledirmiş oldular. 

Bu kısa durgunluktan sonra, 
ringe evvela Romen çıkarak 

sandalyesine oturdu. Bunu 
Melihin gelişi takip etti. Melih 
ringe çıkar çıkmaz, hasmının 
elini sıktı. Romen kendi ken
dine bir şeyler düşünmüş ola
cak k~ yerine oturan Mclihin 
bandajlı ellerini muayeneye 
gitti. 

iki musabık ringde hazır 
oldyğu halde, tribünlerde ha
kem arandı. 

Nihayet bin naz ve istiğna 

ile küçük Kemali buldular. Kü
çük Kemalin bu istiğnası; rın
ge gelince, Bay Eşref Şefiğin 
kaş göz işaretiyle halloluverdi. 

Melihin suvanyörü, Rumenin 
yüzü yağlı olduğunu iddia etti. 
Romenin yüzü silindi. Bu sel er 
de ağ?.ındaki diş mahfazasına 
itiraz ettiler. Romen bunu çı. 
kartamıyacağ"ını söyledL Bu 
mahfazayı çıkartmıyan Romen, 
nihayet gong sesile Melihle 
karşı karşıya geldi. 

Birinci ra vund: deııt:me içind~ 
geçti. Melih ustasından öyle 
ders alınış olacak ki, kaçak 
ve ayak oyunları yaparak dö
ğ"Üş yapmağa baş'adı. Ara sıra 
girdiğ"i korakurlarda da iyi 
ça'ıştı. 

ikinci Ravund: Melih yine 
kaçak.. Fakat, romene karşı 

iyi olan bu tabiye, Melih'in 
uzaklan ara sıra yapıştırd ı ğ"ı 
d;rcklerlerle daha iyi oluyor. 
Bir sol direkt romenin s1ğ 
kaşı üstünü patlattı. sel gibi 
kın akıyor. Romen durdu. La· 
kin hakem durmadı: " Dögü 
şünl,, diyor. Melihin geçirdig-i 
bir tereddüt, muhakkak ki iyi 
bir fırsatı kaçırttı. 

Üçüncü ravud: Melih faik .. 
Rumenin kuv\·ei maneviyesi 
kırıldı. Melih, fırsat buldukça 
ez aktan yapıştırıyor. Korakor- . 
!arda da makine gibi çalışıyo_r. 1 

Dördüncü ravund: Melıh ı 

yine iyi.. Rumenin midesine 
güzel bir kroşe, arkadan da 
çenesine bir direkt ,·urdu . 
Rumen nakdavn oldu. Bir, iki. 
üç Rumen ayakta .. 

Melih kazanır. Sporda milliyet 
de roktur. Ravundlar daima 
18, 20, 11 saniye gibi ~uhteli! 
ölçü: erde eksik oynatıldı 
Bunu iki tane, üzrrinde daki
kası bululuna zenit s~ati ve 
birde kronometre ile kontrol 
etlik. 

Kimi kandırıyoruz. Romenci, 
halkı mı? Bize kalırsa kendi 
lr.endimizi kandırıyoruz. Boks 
memlekette böyle canlanmaz. 
Dün çalışanlar bu işten anla-

mıyorsa, anlayan gelsin beri. 

Ateletizm 
lstanbul atletizm şampi,or.ası 

dün Kadıköy stadında ikinci gÜ• 
müsabakasile sona erdi. ismini 
lstanbul atletizm şampiyona,. 
olmakla beraber, puan cetveli 
nazarı itibara alınmadığ"ı için 
kimin, hangi takımın şampiyon 
olduğu anlatılamadı. Yapılan 
müsabakalar ve alınan netice
ler şunlardır : 

200 metre final : 
1 - Melih (G), 2 - Vedat 

(Bahriye), 3 - Nazmi (Bursa) 
derece: 23 saniy. 

Gıil/e atma : 

1 • Ethem ( G.S.), 2· Tev· 
fik (Bahriye) , 3 - Çubuk (F.b) 
derece 11,98 metre. 

400 Mania// : 

1- Faik ( G. S.), 2- Te..lik. 
(Bahriye), 3 • t.lünci (G.S.) de .. 
rece 61 saniye. 

800 Metre: 
1 - Galip (G), 2. Recep (G) 

3 • Mehmed (G) 2.4 dakika. 
Cirit atma : 
1 • Melih (G) , 2 - Şerd (G) , 

3 • Merkodis (G) derece 49,17 
metre. 

Sırıkla allama : 
1 - Haydar (G. S), 2 Sa· 

(F. b) derece 3.40 metre 
500 Metre: 
1 - Riza Mak.ut (G). 2 To. 

ohariıli• (G. S), 3 ishak derf'Ce: 
16.4 8 10 d akika 

4X 400 Bayrak yarrıı · 
Bu yarış çok muva!fakiy.-tli 

oldu. Az zaman içinde büyük 
muvaffakiyetler yaratan Güne~ 
atletleri, 3.38 4 10 luk bir de
rece ile Tüı kı e rekorunu ye. 
nilediler. Güneş takımı: 

(G1l<p, Mehmet, Recep, Me· 
lih)ten mürekkepti. 

Tenis maçları 
lstanbul llbayı Muhittin Os

tiindağın koymuş olJuğu Çe· 
lençkop kupa<ı tenis müsaba
kalarının finallerine dıin, Tak
sımdeki Dazcılık klübünd~ 
devam edildi. Dömi finaldeki 
neticeler şunlardır : Beşinci ra\•und: işin fena 

ı:ittiğ"ini anlaı an Rumen, av. 
nen Mel h'i ayak oyunları ile 
J , asmını şaşırtmaya çalışı yor. 
iki kuvvetli direkti Melilı'in 
yüzünde .• Rumen 'bu ravund· 
da daha canlı .. 

Tek !:'ayan: Hayan Goro
ldetski-Bayan Humeyu'yen 6-0, 

6-0 galip. Bayan Gındor!f. 
Bayan Eliada 6· 1, 6-0 galip. 

Altıncı ravund: Melih, gü
zel dögüşüyor. Kazara Rume• 
nin ensesine bir yumruk vur. 
du. Rumen itiraz edivor. Ha
kem ihtar etti. Rumenin kaşı 
fena halde yarılmış.. ikinci 
ra\'U"ddan beri kan akıyor. 

Yedinci ravund: Kaçak dö-

ıtüşen Melih, işi kurRkurlara 
bindirdi. Bunda da muvaf!a. 
kivetli •. 

. Sekizinci ravund: Bütün ener· 
jisini toplavan Romen, bu ra
vund da çok iyi ç&lıştıysa da 
başlangıçtanberi mühim puvan 
toplayan Melihe sayı hesabile 
majtlüp oldu, 

• •• 
Geçen defa yazdık. Bugün 

yine yazıyoruz, Sporun mezhe· 
bi dini yoktur. Romen kazanır, 

ve Tanrılar adımı çağ"ırdığl 

zaman ben yine senin tellerin. 
den alevler fışkırtacağ"ıml. ,, 
dıyen şa;re de, nankör olmıyan 
vatandaşları: 

- Sofokl 'ün mezarında gül. 
ler açsın, onu asma dallarının 
salkımları kuşatsın, zira bü>ük 
şair büyük bir aşk ve rüyayı, 
yüksek bir akide ve imanı 
yüceltmek için şiirler teren· 
nüm etmiştir diye sevgi ve 
saygı ile anmışlardır. 

[Büyük edibımizin kıymetli 

cevapları burada da bitme· 
miştir. ikinci kısmı yarın bu 
sütunlarda okuyacaksınız], 

Tek erkek: Suad - jd!fe'ye 
6°4, 6- 1 galip 

Sedat. Şirin> ana 6- -4, 6-3, 
10 • 12 galip 

Çift erkek: Suad • Sedat. 
Baldini • Orhana 6°2, 6-0 galip 

Jaffe. Bambino, Kıris - Şi
rinyana 6-1 6-3 galip 

Muhtelit: B~yan Gorodelski. 
Vedad Abud, bavan Gilleri. 
Fahriye 6°0, 6°0 galip 

Bayan Kurteli. Suat, Bayan 
Rabia· Neşete 6· 1, 6-2 galip . 

Finaller n neticesi. 
Tek erkek: Suat - Sedada 

çok sert bir oyundan sonra 
ancak 5 sette ·6-2, 6·4, 6-2, 4-6, 
galip. -

Tek bayan: 
Bayan Gorodetskı • aayan 

Gindorfa 6°0, 6-1 galip. 
Çift erkek: Suad • Sedad 

jaffe • Babinobe 6·3, 6·3,6-0 
galib. 

Muhtelit: Bayan Gorodetski 
Vedad, Bayan Kurteli • Suade 

6· 3, 6-0, galib. 
Takım itibarile netice: Bi· 

rinci Türk dağcılık klubii 
17,5 puan, ikinci Fenerbahçe 
14,5 puan, üçüncü Güneş S 
pu\·an, 
puan. 

dördüncü Trab1a 3 

Bebek, Pika, Serve ve Ni· 
şantaşı kordları hiç puan 
alamadılar. Müsabakalardan 
sonra birinciliğ"i kazananlara 
kupalar, ikinciliği kazananlara 
da madalyalar bizzat Muhittin 
Üstündağ" tarafından alkış!ar 
arasında Yerildi. 
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Polis --
Bir sandal 

devrildi 

Konya 
Kuraklıktan 

ı Kurtulacak 
Bir sandalda da bir 

adam ölU butuudu 
Üsküdar iskelesine kayıtlı 

3750 numaralı sandalcı Ali Ye
mişe kum gelirmekte iken sa
rayburnu önünde Şirketi Hay
riye vapurlarının dalgalarına 
tutulmuş ve devrilmiştir. Rü· 
sumat motörü tarafından görü· 
!erek sandalcı kurtarılmıştır. 

Sandalında öiü bulu-
nan adam 

Küçükpazar belediye dokto· 
runa muayene için sandal ile 
getirilen 50 yaşlarında Şakir 
sandal içir.de ölmüştür. Yapı
lan muayenesinde sekteden öl
düğü anlaşılmıştır. 

Kuyuya düştü 
Edirneli olup Yeşilköyde 

Şerbetçi sokağında 12 numa· 
ralı evde oturan ve iki ay ev
vel de Bakırköy akı! hastaha
nesinde yatan Musa kuyuya 
düşmüşse de kurtarılmıştır. 

Yaralandı 

Konya (Açık Söz) - Bu 
yıl konyanın zirai vaziyeti 
çok iyid;r. Sille nahiyesindeki 
sondojbr Altın adada, Fer
manda yapılan barajlar Ilgın 

bataklıklarının kurutulması, Sa· 
rısu kanalının açılma işi hayli 
ilerlemiştir. Konya ovası su 
teşkilatı da hayli intizama 
girmiştir. 

Su işleri bürosu şefi olan 
mütehassıs İs\'İçreli Franz, 
Konya ovasının behemehal 
sulanacağı ve ovanın kurak· 
lıktan kurtulacağı hakkında 
teminat vermektedir. 
Akşehirde tarihi bir 

medrese 
Akşehir (Açık Söz) - Kon

ya miizesi müdürlüğü, Akşe

hirde tarihi kıymeti olan ve 
Sahip Ala eserlerinden bulu
nan taş medresenin pilanını 

yaptırmaktadır. Medresenin 
avlusu eski taş eserlerle bir 
depo lıalinded r. Bu eserler 
içinde tarihi kıymeti olanlar 
vardır. Medresenin tamir edi
lip bugünkü hulile muhafaza 
edilmesi için \"trılcn karardan 
halk çok memnun olmuştur. 

Şirketi Hayriye fabr;kasında 
ça!ışan Nazmi usta fabrikada 
çalışırken düşmüş, yüzünden 
ve muhtelif yerlerinden yara
lanmıştır. Yaralı musevi has
tahanesine kaldırılmıştır. 

Nasreddin Hocr.nın 
·türbesi tamir ed :iiyor 

Kadın hırsız 
Çengelköyünde Sedbaşın

da oturan Rahminin \'e aile-
sinin evde bulunmadığı bir sıra· 
da hizmetçi Rahinıenin konsol 
ve çekmecelere anahtar uydur
mak surelile 13 parça çama
şır ve ailesine ait altın yüzüğü 
çalarak komşularından Zehra
nın evine gittiği haber alın· 
mış, çalınan eşya Zebranın 

evinden çıkmış, Rahime ve \ 
Zehra yakalanmıştır. 

Lehistanda komü
nistlerle jandarmalar 

çarpıştı 
Varşova, [Hususi] - Vaki 

.hbar üzerine polis pekçok 
komünistlerin evlerinde, yazı
hanelerinde ara~tırmalar yap· 
rrıştır. Bu araştırmalar yapı

lırken TsukCJf köyündeki ko-

münistler polise mfıai olmak 
istemişler ve polisin tevkil 
elliği komünistleri karakoldan 

Akşehir ( Açık Söz ) Ge· 
çenlerde bir yangın neti esin· 
de harap olan Nası'eddin Ho
canın türbesinin taınirüıe baş-
lanmıştır. 

ILLOYDl 
TRİESTİNO 

Spartlvento 
Çarş. 23 Eylül, saat 17 ; 

Pire, Napoli, Marsilya, ' 
Gen ova 

Cilicia 
Çarş. 23 Eylül, saat 17 

Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Kalas, lbrail 

Albano 
,, Perş. 24 Eylül ıaat 17 ,, 
il Burgaz, Varna, 

Odesa, Batum, 
Sam!;un, Varna, 

Köstence, 
Trabzon, 

Burgaz 

zorla k urlarmak teşebbüsüne QUIRINALE 
girişmeleri üzerine iki tara! Cuma 25 Eylül, saat 9 
biribirlerine karşı silah istimal I Galata rıhtımından 
etmişlerdir. Bunun neticesinde ,

1 
Pire, Brindisi, Vcnedik, 

polislerden üçü aırır surette Trieste 
yaralanmış, biri de ölmüştür. 1 

Komünistlerden de beş kişi öl
müş, beş on kişi de ağır yara
lanmıştır. Hükümetin cmrile 
komünist liderlerinden 15 kişi 

tevkif olunmuştur. 1 

&artında yeni yapıla- I 
cak yollar 

Bartın (Açık Söz) - iç iş· 
!er bakanlığı bugün vi'Ayet ve 
kazaların çalışma raporlarına 

beş yıllık bir çalışma prog;a- l 
mı eklenmesini istemiştir. Öğ
rendiğimize göre beş yıllık 

programda, kazamıza ait ol

mak üzere köy yolları vardır. 

Beş yılda yapılacak köy yol
ları şunlardır : 

1 - Bartın • Dörtkol ana 
yolunun Karakoç köyüne ka

dar olan 35 kilometrelik geri 
kalan kısmı. 

2 - Amasra-Kurucaşile yo· 
]unun çok arızalı olan ve 
yalnız köylü emeğile yapıl

masına imkan görülemiyen 25 
kilometrelik kısmı. 

3 - Bartın· Filyos yolu üze
rinden ayrılarak Şahne köyü

nün içinden geçmek suretile 
sahil köylerine giden yol. 

4 - Bartın • Arıt yolunun 
sonundan ayrılacak bir yol da 

Kurucaşile nahiye merkezine 
indirilecektir. Bu yol 12. 13 
kilometre kadardır. 

Abone Şartları -·-
TÜRKiYE iÇiN 

ı Senelik l 200 Kr. 
6 Aylık 600 • 
3 • 325 • 
l .. 125 .. 

HARiÇ 
1 Senelik 
6 Aylık 
3 

" l • 

iÇİN 
2500 Kr. 
1300 .. 
70J " 

N\lruosmanlye, Şeref Sokajı 
TELEFON, 20dl7 L _______ _J 

Bol sena 
Cumart. 26 Eylül, saat 17 1 

Selanik, Midilli, lzmir, Pire, 
Palras, Brindisi, Venedik, 

1 

Trieste 
1 

Aventil\o 
Pazart. 28 Eylül saat 12 
lzmir, Selanik, Pire, Patras, 
Napoli, Marsilya, Genova 

Abbazla 
Çarş. 30 Eyliıl, saat 17 

Burgaz, Varna, Köstence, 
ı ı Sulina, Kalas, lbrail ,, 

Mezkur vapurlar mahalli 
maksutlarının başlıcası için 
ltalya'da Kara ve Deniz 
servislerile telaki ederler. 

Tadilat veya leahhürnttan 
Kumpanya hiçbir suretle 
mes'ul tutulamaz. 

Fazla malürnat almak için 
Galatada l\1erkcz Rıhtım ha
nında 0 Lloyd Triestino11 Umu
mi Acentolığına (Tel. 44877·8·9) 
ve Bcyoğlunda Galatasaray 
civarında Yolcu Dairesine (Tel. 
44686) müracaat olunur. 

Sultanıhmet Üçüncü Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: 
Neıim Asa tarafından Nu. 

ruoımaniye caddesinde 58 No. 
lu hanede mukim Beşir oğlu 
Bahar Ali aleJhine ikame olu. 
nan 64 liranın tah•ili davası 
üzerine müddeialeyhin lkamet-

gAhı meçhul bulunma11 hase. 
bile ilanen yapılan davetiye. 
de ve muameleli gıyap kara. 
rına itiraz edilmedi[li ve ıoo 
celsei muhakeme olan 27-5-936 
da mahkemeye gelinmediA'i ve 
vekil d>hi gönderilmedi
ğinden 64 liranın yüzde 5 faiz 
ve yüzde on ücreti vekalet 
ile tahsiline ve bilcümle ma• 
•arifin müddeialeyhe aidiye• 
tine karar verilmiş olduğun
dan taribi ilandan itibaren 
bir hafta zarfında temyiz da· 
va edilmediA'i takdirde hllkmün 
kespi katiyet edeceği ilanen 
teblit olunuı;. 

Üsküdar hukuk hakimliğin· ' 
den: 

-AÇIK SÖZ-

Bütün kremlerin içinde 
birinci olan ve daima 
birinci kalan Krem Per
tev oldu. Bu Krem Per· 
tevin her zaman pek 
büyük bir itina ile ihza
rından başka bir şey 

değildir. Krem Perlevin 
terkibine (gayrisaf) hiç• 
bir madde giremez. 

Sultanahmet Üçüncü Sulh 

Hukuk Mahkemesinden: 

İstanbul Maliye Muha· 

kemat Müdürlüğü Avukatı 

Yusuf Nuri tarafından 

İstan bulda Aksarayda Sofu- ı 
!arda Mollahüsrev sokağın· 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binler e kişiyi 

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

Büyük ikramiye 200,000 liradır 

1 
1 

1 

Ayrıca: 30.000. 20.000. 15.000, 
12.000. 10.000 liralık ikramiye
lerle ( 50.000) liralık iki adet 

mükafat vardır ... 

936/985 Kadıköyünde Yel· 
detirmeninde Düz ıokıkta 
Refail apartmanında 4 ncü 
katta sakin Emelin kocuı 

Mehmet aleyhine açtıtı bo
şanma dav11ından dolayı M. 
aleyhe tebliğ için ııöoderilen 
dava iıtldaıı sureti mumai
leyhin mezkiır apartmandan 
8 ay evvel çıktığı ve mahalli 
ikameti malilm olmadıjtı şer• 

hiyle bili teblijt iade kılınmış 
ve M. aleyh!o ikametgahı 
meçhul olduğundan ilinen 
tebli1tat icrasına karar veri• 
lerek dava iatidaıı sureti ve 
21-10-936 .. at on dörde aid 
davetiye "·arakası mahkeme 
diunhaoe&ine talik edilm"ş 
olduğundan dava istidasına 
karşı yirmi gün zarfında ee• 
vap vermeıi ve mahkeme lçin 
tayin olunan günde mahke· 
meye gelmedi ak&i takdirde 
mahkemenin gıyabında icra 
kılınacağı M. aleyhin ma'ümu 
olmak üzere ilan o!unur. 

l lstanbul komutanlığı ı 
Satınalma Komiıyonu ilanları 

ı da Yenişehirli Fahri Beyin 
19 numaralı hanesinde mu· 

kim sab·k polis memurla· 

rından l\Iehmet Celal aley

hine açılan 26 lira 45 
kuruş alacak davasının cari 

muhakemesinde m\ıdaei· 

aleyhin ik:ımetg:ibının meç
hul bulunduğu anlaşılma· 

sına binaen ilanen tebli~at 
icrasına ve 'muhakemenin 

8-10.936 tarihine müsadif 

perşembe günü saat ona 
talikine mahkemece karar 

verilmiş oldu~undan yevm 
ve vakti mezkıirda bizzat 

veya bilvekale mahkemeae 
ispatı vücut edilmediği tak· 

dirde gıyaben muhakemeye 

de •aın ve karar verilece\ı:i 
il:inen tebliğ olunur. (935) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 

S ıltanahmet l: çiincü Sulh 
lınkuk nı•lıkeınesinden: 

İstanbul nıuh~kem1t ıuü
dürlüğii avukatı tarafından 

ist~nbul:la Koc:ımustafapaşa

da Dağistaıı çıkmazında 34 1 
n ıını:ırnda mıık:m Has~n 

Basri aleyhine aç·lan 1000 

kurnş alacak davasının 

c"ri muhakemesinde müddei· 

aleyhin ikametg:llunın mec

hul bulunması hasebile ila• 

nen tebliğat icrasına ve ıııulıa• 

kemenin 8-10-936 tarihine 

müsadif Perşenbe günii saat 

ona talikine mahkemece ka· 

rar verilmi~ olduğundan 

yevm ve vakti mezkfırda 

bizzat gelmediği veya m U• 

saddak bir vekil gönderil

meJiği takdirde gıyaben 

mahkemeye devam olutia· 

cağı ilanen tebliğ olunur. 

(1299) 

lstanbul Üçüncil icra me• 
murluğuodan: 

Şi~haoe yokutunda Yatmak 
Tiran Ovadiya hanında 10 ou• 
maratla Meoteş Kohen ile yi• 

ne Şişhane Yokuşunda müellif 
sokağında Neroesyao apart
manında l numarada mukim 
iken halen ikametglhları meç• 
bul bulunan Malkooa Kobene 
ve David Behar ve lıak Uıi· 
yelin l.tanbul Mahkemesi 11• 

!iye 4 ilncü hukuk dairesine 
ikame ve istih10l eylediği 

15 temmuz 933 tarihli ve 930 
1078 numaro ilam ile ikiyüz 
ellişer liradan beşyüz liranın 

28 Birinciteşrin 930 tarihinden 
itibaren yüzde beş faiz ve 

\ (1905 kuruş masarifi muhake
me ve yüzde on ücreti veki.
let ile birlikte tahsiline karar 
verilmiş ve ilim mezklir infa .. 
zı içio daireye tevdi ve tara· 
fıoıza tebliği muktazi icra emri 
mahali ikametini.in meçhul ol• 
masındao dolayı bili tebliğ 

I iade edilmiş ve icra emrinio30 
gün müddetle ilineo teblltioe 
karar verilmiş olmakla bu 

1 müddet içinde birriza 932/ 
327 dosya numaraaıoı hami• 

1 len müracaat ederek borcu 
1 ödemeniz ve mallarınız hok· 
kında mal beyanı Yermeniı.: 
lazımdır. Borcu ödemezaeniz 
cebri icra ile mallarınız haciz 
olunarak tahıili cihetine ll'i· 
dilecejti gibi bu müddet için· 
de mal beyanı vermezseniz 
tazyik edileceA-iniz icra emri 
tebliA'i makamına kaim olmak 
üzere ilAoen tebliğ olunur. 

lıtanbul Aıliye Dördüncü 
Hukuk Mıhkemeıindea: 

Bedroı Zekinin, Muzaffer 
Kemal ve Galatada Ekıelıyor 
Mağaıaaı aahiblerindea Jozef 

Herkoviç aleyh !erine 936. 200 
numara ile açılan alacak da· 

vaaında Jozefin yazılı adresi• 
ne gönderilen davetiyede 
oturduğu yerin meçhul old U• 

A-u mübaşirin şerhinden anla. 
şılma11 üzerine yapılan muha
kemede: Romanyayı gitmiı 

ve ne zaman letanbula avdet 
edeceği belli olmayan dava 

olunanlardan Jozef Herkovlç 
hakkında ilanen tebligat YG• 

pılmasıoa ve kendisine bir ay 
mühlet verilmesine ve muha• 

kemenin 21-10·936 Çarşaoba 

günil ıaatl4 de bırakılmasına 
~arar verilmiş olduğundan adı 
yazılı Jozef yazılı günde mah· 
kemeye gelmediti veya bir 
vekil göndermediği takdirde 
gıyabında muhakemeye devam 
olunarak hakkında gıyap ka• 
rarı verileceği ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı bir• 

likleri için 1917 liralı!: 

pilivlık pirinç vermeği ta• 

ahlıüt eden üstenci namı 

hesabına 10000 kilo pilav· 

lık pirinç 2•10-936 cuma 

günü saat 16 da İstanbul 
Komutanlığı Satınalma ko

misyonu tarafından pazar• 

lıkla satın alınacaktır. ll!u· 

Jıammen tutarı 2500 lira· 

dır. ilk teminatı 188 liradır. 
Şartnamesi komisyonda gö· 

rülebilir. isteklilerin komis. 

yona gelmeleri. (1306) 

* ;:· * 

- - --
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Sultan:ılımet Üçiincü Sulh Nchut 
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30000 7950 00 S96 2S 

50000 9500 00 712 so 
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Mllnakasa 

Tarih Gün Saat 

28-9-936 Pazartesi 10.S 

28·9-936 Pazartesi 11,S 
28-9-936 Pazarte•i 14 

28·9.936 Pazartesi 14.S 

'hukuk mahkemesinden: Kuru üzüm 200JO 3600 oa 270 00 28-9-936 Pazartesi lS 

Dlvacı İstanbul :Maliye Kuru fasulye 40000 4400 00 330 00 28-9.935 Pazartesi 16 

muhakenıat mü:lürlüğü avu. I Yukarıda cins ve mıktarları ile tahmin bedelleri ve mu• 

katı Yusuf Nuri tarafındaıi vak kat teminatları yazı'ı olan altı kalem eruk hizalarında 
• 

K stmpaşada Küçük Piyale· göıterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 
paşa mah11lesinde Değirmen Herbirinin şartnamesi Komi•yondan hergün parasız verilir. 

sokağında 19 numaralı h1- isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi 

nede mukim Hadiye ve Os· havi kapalı zarfı belli gün ve 11atlerden birer saat evveline 

man ve Ahmed ve İhs~n ve kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon BaşkanlıA-ına verme• İstanbul Komutanlığı teç· 

hizat anbarında mevcut bu· 

lunan bakır kapları cil5.lat· 

tılac:ığından ihalesi 2·10·936 
Cuma günü saat 15 de açık 

İbrahim aleyhlerine açıl:ın 19 leri. (1098). 
!numaralı maa bahçe bir evin - - - --~--

kabili taksim olmamasına İJan 

eksiltme ile yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 441 lira 

83 kuruştur. Şartnamesi 

komisyonumuzda görülebi· 

lir. İsteklilerin 33 lira 14 ku. 

ru~luk İlk teminat makbuzu 

ile ihale günü vaktı muay
yeninde Fındıklıda komu· 
tanlık satınalma 'komisyo· 

nuna gelmeleri. (1307) 

lstaobul Altıncı icra Me· 
murluğundan : 

BeyoA-lunda Y eniçırtı ıraz• 
h•ne yokuşu Sitrongila 
apartmanının 2 No. 11nda 
oturmakta iken elvevm 
ikam•tgihı meçhul D;rmiı 
fi~er'e 

Manol Sitrongilonun bir L ı· 
la kira mukavele.ine müste• 
niden zimmetinizde matlubu 

bulunan· 345 liranın maa faiz ve 
maıarifi icraiye ve h 1ciz yo• 
lile tahsili talep edilmiş ve 
tanzim olunan 36/1362 doaya 
sayılı ödeme emri berayi teb• 
liA' ikametgahınıza gönderil• 
mit iıe de ödeme emri zahrına 
verilen meşruhatda mezkur 
ikametgahı terkettiA-inizi ve 
yeni ikametll'ihınızın da meç• 
hul oldufıu aolaıılmıf olduA-un• 
dan yukarıda yazılı borç ve 
masrafları işbu ilin tarihinden 
itibaren bir ay içinde ödeme
niz ve takip talebine karşı 
bir itiraı.ınız varsa yine bu 
müddet içinde itirazınızı iıti· 
da veya şifahen icra dairesine 
bildirip bedava vesika alma• 
nız lazımdır. Bu müddet için• 
de itiraz etmeniz veya borcu 
ödemez iıeniz rehnio ıatıla• 
catı ihtar olunur. 

Sultan1lımet üçüncü sulh 
hukuk mahkemesinden : 

Davacı İstanbul l\1aliye 

ll!uhakemat lllüdürlüğü 

namına hazine avukatı Yu. 

suf Nuri tarafından İstan. 
bulda Şalızedebaşında İs• 
tiklal Lisesi karşısında 27 
numaralı evde 2793 yaka 
sayılı eski polis Salalıattin 
ve kefili Çarşıiçinde Bit. 

pazarında dördüncü sokakta 

kndın elbisecisi koltukcu 

Fazlı aleyhlerine açılan 43 

lira 43 kuruşun tahsiline 

dair açılan alacak davasının 
cari muhakemesinde müd
deialeyhlerin ikametgah· 

!arının meçhul bulunduğu 

anlaşılmasına binaen ilanen 
tebligat icrasına ve muha

kemenin 20·10-936 tari

hine müsadif salı günü 

saat on buçuğa talikına 

mahkemece karar verilmiş 

olduğundan yevm ve vakti 

mezkfırda bizzat gelinmediği 
veyahut musaddak bir ve• 

kil gönderilmediği takdirde 
gıyaben muhakemeye de

vam olunacağı ilanen teh· 

!iğ olunur. (1033) 

binaen satılarak şüyuun in- Sultanahruet Üçüncü Sulh 

lesi hakkındaki davanın cari Hukuk Mahkemesinden : 
duruşmasında müddeialehle• 

rin ikametgahlarının meçhul 
bulunmasına binaen ilanen 

tebliğat icrasına ve mahke· 

menin 8-10-36 tarihine mü

sadif Perşembe günü saat ona 
talikına mRhkemece karar ve· 

rilmiş olduğund•n yevm ve 
vakti mezkıird• mahkemeye 
gelinmediği veyahut müsad· 

dak bir vekil gönderiluıedi!ıi 
takdirde gıyaben muhake· 
meye devam ve k•rar Verile
ceği ilanen tebliğ olunur. 

(645) 

Sultanahmet Üçüncü sullı 
hukuk mahkemesinden: 

Davacı İstanbul Maliye 

llfohakemat I\Iüdürlü~ü ve. 

kili Yusuf Nuri tarafından 
Ortaköyde cami imamı 

Aziz efendi veresesi namı• 

na zevcesi lstanbulda 

Uolla Fenari mahallesinde 

6 numaralı ll!evhibe ha• 

nımın evinde mukim 

Makbule • aleyhine açılan 
34 lira 37 kuruşun tahsili 

hakkındaki cari mahkeme• 

sinde 1Iakbulenin ikamet• 

gahının meçhul bulunması 

h3se bile ilanen te bl iğat 

icrasına ve muhakemenin 

8·10-936 tarihine müsadif 

Perşembe saat ona talikine 

mahkemece karar ve• 

rilmiş olduğundan yevm 

ve vakti mezkıirda mahke• 
meye gelinmediği veyahut 

musaddak bir vekil gön· 

derilmedi!l;i takdirde gıya. 

ben muhlkemeye devam 
olunacağı ilünen tebliğ 

olunur. (1832) 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: 

Hazine vekili Semihin lstan· 

bul Balıkpazarı Artop Oğlu ha. 

nında 2 Numaralı Karabiga va

puru sahibi Ahmet Semaniş 

ile aynı yerde mukim mezkur 
vepur kaptanı: Tevfik aleyh· 
!erine açdığı alacak davasının 

gıyaben yapılan muhakemesi 

neticesinde yüz liranın 19-5-91;5 
gününden itibaren yüzde beş 

faiz ve yüzde beş avukatlık 

ücretile borçludan alınarak ala

caklıya verilmesine ve masa

rifi muhakemenin müddeialeyh· 

lere aidiyetine kabili temyiz 

olmak üzere 20 Şubat 936 

tarihinde karar verilmiş oldu

ğundan ikametgahlarının meç

buliyetine meb
0

ni işbu hulasa-

yı hüküm gazete ile 

nur. (794) 

ilin olu-

Davacı 1s:anbul muhake-

mat müdürlüğü avukatı Yu· 

suf Nuri tarafından Hoca 

Ayvaz mahallesinde l\Ie· 

lıeı:ı k sokağında 5 n umnralı 

evde oturan Ankara Emni

yet kadrcsunun 173 nuına· 

ralı polis naınizetlerinden 

Niyazi aleyhine açılan bin 

yüz kuruş alacak davasının 

cari muhakemesinde nıü ~

deialevhin ikametgahının 

meçhul bulunmasına binaen 

ilfınen tebligat ierasına ve 

muhnkenıeniu 8·10·986 ta• 

rilıine nıüsadif per7embe 

günü sıat ona talikine ,.e 

mahkemece karar verilmiş 

olduğundan yevm ve vakti 

mezkürda b'zzıt gelinme• 

diği veyahut musaddak bir 

vekil gönderilmediği tak

dirde gıyaben mah><emeye 

devam ve karar verilece;:i 

ilanen tebliğ olunur. 1303 
- -- - -

Devredilecek ihtira 
beratı 

" Şimendifer \'esaili Mkli· 
yesinde dingil uclarına doğ

rudan doğruya } aslanan yatak 
parçaları için bakır halitasın
dan terekküp eden bir mad
de. hakkındaki ihtira için alın· 
mış olan 17 Ağustos 1932 ta
rih ve 1684 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere başkasına devir veya
hut icara verilmesi teklif edil
mekte olduğundan bu hususa 
dair fazla malümat edinmek 
isteyenlerin Galatada A•lan 
han 5 nci kat 1-4 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olu
nur. 

Devredilecek ihtira 
beratı 

" Bilhassa raylar üzerinde 
müteharrik vesaiti nakliye mil 
yataklarına yağ verme usulün 
hakkındaki ihtira için alınmış 

olan 18 Haziran 1931 tarih ve 
1253 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu kere 
başkasına devir veyahut icara 
verileceği teklif edilmekte ol
makla bu hususta fazla maliı· 
mat edinmek isteyenlerin Ga. 
!atada Aslan han 5 nci kat 
1-4 numaralara müracaat ey. 
Jemeleri ilan olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan blşka günlerde (2 
den 6) ya kadar lstanbul Di
vany.,lu ( 104 ) yeni numaralı 
husus! kabinesinde hastalara 
bakar. 

Salı, cumartesi sabah (91 /2· 
12) saatleri hakiki fukaraya 
mahsustur. Herkesin haline 
göre muamele olunur. 

Yazlık telefon Kaudilii 38 
Beylerbeyi 48 

Su!tanahmet Üçüncü S 1lh 

Hukuk l\Iahkemesindeıı: 

Davacı Hazinei llfaliyc 

ll!uhakemat ·lltüdürlüğü 

.'\vukatı Yusuf Nuri tara· 

fından Aksarayda Horhor 

civarında Babalıüseyi,n ıııa· 

hallesin ie Camiişerif sokı· 

ğında 8 numaralı hanecle 

Ferdane ve mahalli nıez· 
kfırda Hubyar mahallesinde 

Şeyhülh rem sokağınd1 36 

numaralı hanede telgraf 
nıenıurıı Mustafa Efendi 

kerimesi Hatice Necmiye 
aleyhlerine açılan üç yüz 

lira alacak davasının cari 
muhak~.:ıesinde müd·leai· 

alehlerin ikametgahlarının 
meçhul bulıınması lıasebile 

ilanen tebliğat içrasına v~ 

m'1lıakeınenin 8-10-36 tari· 

hine müs1:lif perşembe güni 

saat on1 tılikine mahkemece 

karar verilmiş oldul!ıından 

yevnı ve vakti mezkıirda 

mahkemeye gelinmediği \·e 

yahut nı\ısaddak bir vekil 

gönderilmediği takdirde 

gıyaben muhakemeye devam 

ve karar verileceği ilanen 

t~hliğ olunur. (307) 
- -

Fatih ikinci Sulh Hukuk Ha• 

kimliğinden: 

Fatihde Kirmasti mahalle• 

sinde keresteciler sobğında 

6 No. lu evde ike!l halen ika· 

metgahı belli olmıyan eski 

gümrük muhafaza memurların· 

dan Osmana: 

lsıanbul Maliye muhakemat 

ınüdiriyeti tarafından Güm· 

ıük muhafaza memuru iken 

13irincikanun 935 maaşından 

iş görmediği yirmi güne ait 

yirmibeş lira 96 kuruşun istir

daden tahsili hakkında açı

lan dava üzerine adresini· 

ze gönderilen davetiye ar· 

ka.ına mübaşir tarafında!l 

verilen meşruhata nazaran 
ikametgahınızın meçhul oldu

ğu anlaşılmakla yirmi gün 

müddetle ilanen tebliğat ya

pılmasına karar verildiğinden 

muhakeme günü olan 26-10-934 

saat onda mahkemeye gelme· 

diğiniz veya vekil göndermedi

ğiniz takdirde muhakemeye 

gıyaben devam olunacağı iU!.n 

olunur. 387 

AÇIK SÖ~ 
Onu seven 

okuyan 
yayan 
tanıtanın 

dır. 
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: ADEMi iKTiDAR ÇARPINTIYA TERİ KOKUYU 

T 
ile derhal geçer. Erken ihtiyarlıyanlara 
gençlik, yorgun vücudlere dinçlik verir. 

Yalnız ismine dikkat ediniz. 

dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. 
Kanı, ağrıyı derhal keser. Bütün 

dünyada tanınmış bir ilAçtır. 

birebirdir. Bütün sinir nöbetlerine, derhal keser. Vücuda zarar verınez, 
teessürle bayılanlara hayal verir. elbise ve çoraplarınızı çürümekten 
Evlerinizde muUaka bulundurunuz. kurtarır. Eczanelerde 40 kuruştur. 

Sultanahmed: Erkek san'at okulu satınalma 
Komisyonundan: 

Mikdarı T. B. Tut•r& lık teminatı 
Su ti ş.kıı Yi1ecefın ne•'i Kilo"' K. s. L K. L. K. 

K•ı•rpey11iri 700 60 50 
Beyaz peynir 1500 38 82 1005, 80 75 43 14 •çık -- - - -- ----
Keıme Ş•k<r 5500 31, 35 1724, 25 129 32 14,30 açık --- ----
Birinci N•vi Ekmek 46000 11, 25 - 5175 388 13 15 kopalı 

---
Okulun M•y11 937 ıonuna kadar yukarda yazılı dört kalem yir•ceti 30·9·936 ııilaü eknltmeye konula· 

caktır. 

Eksiltme Ca}'alojtlunda yOkıek mektepler Muhaaebeciliii'l blnıaıada yapılacaktı.r. Ekıiltmeye ııirecekler 
2490 No. lu kanunun emrettiti şartları baiı olmaları Y• ırereten ı...1ırolerl taşımaları n Ticeret odasının 
936 yılı kitıdını, Ticarethane namına gelecekler Noterlikden tudikli Veklletaam• ıretirmeleri n teminat• 
larıaı vaktinde yatırmaları. 

Kapalı ekıiltmeye iştirak edecekler teminat makbuzları Ye bank mektuplarını u•ulü dalreainde belli 
ıaatten bir ıut en•el komiıyon Reiıine aıokl.uz mukabiliııde Yermeler! Ye tartnameyi ırörmek isteyenler 
mektebe Y• iıtekliler ıözü ıreçen MubHebecillte ekıiltme ırOnil baı•urmaları ilin olunur. (1269) 

~ Nişantaşında ·Tramvay ve Şakayık caddelerinde 

~--
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Şık Bayanlar 
mağazasında 

SONBAHAR 
MEVSİMİNİN 
KOŞA Dl 

Son yenilikler 
YUksek kaliten 

ınallar 

Elveritll fiyatlar 
Kusursuz servis 

ANKARA 
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KIŞ YAKLAŞIYOR! -
BÜYÜK ELBiSE MAGAZASINDAN 
Bütıin e'bi~e ihtiyactmıı en ucuz fiatlarla alab lir•iniz. 

PARDESÜLER lngiliz biçimi 13 1 12 liudan ltibarrn 

PARDESÜLER Empermeabilir.e 
g~barJiııden 

MUŞAMBALAR Her renkte 

KOSTÜMLER 
KADIN MANTOLAR! 
ÇOCUK Muşambaları 
KADIN Muşambalan 
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Mekteplilerine Gümrük Muhafaza Genel Komutan-
Kitap ve defterJeri- ..., • } S l 

f GONDOZi 
:uı111 1 1111111111111111ı111111111111111111111111: 

1YATI1 ş· ı· 
L ..... ,. .................. ..§ 1 Ş 1 Terakki Lisesi 

ANA • iLK • ORTA • LiSE 
KIZ VE ERKEK TALEBF. /Ç/N yanyana ve geniş bahçeli ıki binada AYRI YAT! TEŞKiLAT! 
vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, İNGILİZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her talebe 
iştirak eder. Mektrp her gün saat 10-17 arasında açıktır. Kayıt işlerine CUMA, PAZARTESi, ÇARŞAMBA 

, nizi en iyi şeraitle Ma- lıgı lstanb11 atına ma 
arif vekal~ti karş•.sında komisyonundan: 

günleri bakılır. Telefon: 42517 

Banka
sından 

AKBA kıtap evınden · 
d ·k d b·ı· · · f 1-Gümrük Muhafaza örgiitfı için 10 tane N.S. l'.nıa•ka ııı..to· te arı e e ı ırsınız. z. 

dihama mahal kalma. sikletin 23-9·936 Perşenıb~ güniı saat 15 rle kapalı ~3dh e\..silt· 
mes i yapılacaktır. 

mak üzere şimdiden 

1 
kitaplarınızı alınız. Te· 

. lefon 3377 

Zührevi ve cilt hastalıkları 1 
2 - Tasınlanan tutan 7500 lira1ır. 

3 - Şlrtmıne ve <·vsafı koıni sy ,1ndadır gö ~ i"ılebilir, 

4 - İst ekliler 563 liralık ilk temi na' lariyle fabrika mii ;ıı esili 

olduklarına dair vesikalarını teklif mektııplariyle birlikte saıl !! de 

komisyona vermeleri. "1042., 

or. Hayri Ön1er 
Öğleden sonra Beyoğlu İstanbul Üniversitesi Arttırma ve 

Ağacami karşısında No. 313 

___ Teı .• 
43

•
58

•
6 -·-·• ıEksiltmeve pazarlık Komisyonundan: 

S U G E Ç M E Z / ı - F en Fakültesi L~boratuvarlarına alınacak muhammen "GÜZELLiK bedeli 7059,55 lira tutan tıbbi ecza 28·9·636 Pazartesi saat 15 de 
" Pudrasını Üniversite Rektörlüğünde kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tecrübe ediniz 2 - Şartname, Liste hergün Rektörlükte göriılcbilir. Mu\"ak· 

kat teminat 498 liradır. İstekliler kanuni vesikalarla teklif nıcktııp· 

!arını ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde rektörlıiğe ver

miş olmalıdırlar. •1193• 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden: 

Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde yaptırılacak :ıpırtııı•ıı, 

sinema kapalı havuz ve garaj binaları inşaatı .kapalı zarf usulile 

eksi itmeye konmuştur. 

Bir kumbara 
alınız. 

ba1it l•crübeyl 
yapınız 

Tokalon pudrası, terkibindeki 
imtiyazlı yeni (Çifte köpük) cev· 
heri ı•yeainde cildin parlaklıtına 
nihayet veriyor. Bu basit prova ile 
bizzat t•crilbeılni yapınız. 

Keşif bedeli 204550 lira•lır. İhale 1/Birinciteş·in 936 Per71' 111be 
günü saat 15 de Çc>cıık Es;rg~me Kurumu Gmel l\!erke·"i•ıde 

yapıhcaktır. 

Eksiltme şartnamesi, mukavelename, fenni şartnanı~, kal riier 

sıhhi le<isat ve elektrik şa:tnanıesi il e proje ve ke;if cetvelini 

ihtiva eden münakasa dosyaları 30 zar lira mukabilinde Çccıık 
Esirgeme kurumu n.ulıasebesinden \•'rilmckledir. (1411) Gelecek sene 

bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

ParmaJ...larınızdan birini "Fini 
Mnt., yeni Tokalon pudrasına hu· 
la,tırınız da su barılağına batırınız . 

P ..ırmağınızı bardaktan çekince ne 
ıs'anmış ne de parlamış olmayıp 

kuru ve "mat,. olduğunu görecek
ılniz. Pudrada (Çifte köpük) olduğu 
için rütubete ıuukavemet eder. Bu· 
nun içindir ki TokalGn pudraaı 8 
oaat sabit kalır ve böylece bütün 
•uvarede aıcak Hlonda dana ede• 
bilirsiniz, Teniniz, ilk ırirdiğiniı 
taze ve nerıuin feklini muhafaza 
eder. Yeni "fini Mat. Tokalon p~d· 
raıı ne yatmurdan ve rüzgardan 
ne de terlemeden müteeHir olur. 
Burunun parlaklıjtına nihayet ve• 
rildiği garanti edilmektedir. 

KUMBARA DESTEKTİR 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 1 

İhtiyaç halinde ve münhal vukııunda İda remiz ~lerkez ve 
mülhakatında tavzif edilmek üzere sırf makin e ile yazı cak • Dak• 
tilo• memurlar için bir ıııüsalıaka imtihanı açı l m ı ş t ır. 

Ba imtihan 30-9.935 Çarşanba g ünü saat 10 da Galatada 

Ömer Ahit hanında inhisarlar Umuru l\lü<lürlfığ ü binasında ya· 
pılacaktır. 

İmtihana g irmek isteyenlerin aşığıdaki evsaf ve şeraiti haiz 
olmaları gerektir. 

1 - Lfıakal ilk mektep tahsilini bitirmiş olmak. 

.2 - 18 yaşından asa~ı ve 35 yaşından yukart olmamak. 
3 - Sıhhatli ve iyi ahlak sahibi olmak. 

İmtihana girmek İstiyenlerin şimdiden bir dilekçe ile ve yuka• 
rıda 4 maddede yazılı şeraiti tevsik eden evrak i ' e 3 tane fotoğ• 
rafla birlikte İdaremiz memurin şubesine müracaatları ilan olunur. 

Not : İmtihan günü gelmiyenl~rin müracaat hakları iptal 
edilir. (1452) 

Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığı İstanbul Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Gı\mrük Muhafaza memurları için 26 takını sivil elbi se 

ve 7 tane sivil p1lto ile 10 kadın mantosu ve 10 çift iskarp:n 

22·9·1936 salı günü saat 14 de ayrı ayrı pazarlıkları yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutarları: sivil elbiselerin 572, paltoların 133, 

mantoların 130 ve iskarpinlerin de 37 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartname ve örnekleri komisyond11.dır. Görülebilir. 

4 - İstekliler ilk teminat olarak sivil elbiseler için 43, pal~ 
tolar için 10, mantolar için 10 ve iskarpinler için de 3 liralık 
teminatlarlyle komisyona gelmeler!. (1412) 

Sahibi ve Umuınl neşriyatı idare eden yazı işleri müdürii r· 
Etem izzet Benice 

Basıldı~ yer : Matbaai Ebüzziya 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz miillıakatır.cla açık ve açılacak olan ıııemuriye'l cre 

inıti han h mcnı nr alınacaktır. İmtihan 1sta n bulda \"C G-1O·936 
Pazartesi giiııii snt 13 de Şirkccide !nhisarlar 1\[cıııuriıı kursu 
binasında yapıhcıktır. İuıtilıaııa girmek isteyenlerin a~ağıdakı 

C\"Saf ve şeraiti haiz olmaları gerektir. 
1' -- Laakal orta mektep tahsilini bitirnıi~ olmak. 
2 - Askerliğini "Fili veya kısa hizmetli., bitirmiş olmak veya 

müseccel bulunmak. 
3 - 21 yaşından aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamak. 

4 - Sıhhatli olmak, sari hastalıklara bedeni ve akli :mz:ıl~ra 

müptela olmamak. 
5 - Eyi ahlak sahibi olmak, 

Bu beş maddedeki şartların mulı~kkak tevsiki gerektir. 

İmtihan mevzuu şunladır: 
1 - Hesap Hendese •!Hesap: Adadı mürekkebe taksimi gure· 

ma, lıalita tenasüp, Faiz, İskonto• Hendese: ~atıhlar, 

hacımlar. 

2 - l\1u1.asebe • Usulü defteri• 
3 - Co;ı rafya • Umumi ve Türkiye. 
4 - Kitabet uorta tahsile göre,, 

NOT: A - İmtihana girmek isteyenler şimdiden bir dilekçe ile 
ve evrakı müsbiteleriyle 3 adet Fotoğrafla birlikte idare

miz memurin subesine müracaat etmelidirler. 
B-Biından evvel 12·14/8/936 tarihlerinde yapılan inıtilıan:la 
muvaffak olamayanlar bu kere yapılacak imtihana tekıar 
girebileceklerinden evvelki müracaatlarına istiııad suretile 

memurin şubesine müracaatla imtihana girme vesikası 

alabilirler. , 
C - İmtihan neticesinde aynı derecede mu,•affak olanlar 

arasında ecnebi lisanına vakıf bulunanlarla Muhasebe sua• 

!ine doğru cevap verenler tercih edilirler. (1451) 


