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Birinci yıl her yerde sayısı 15 kuruş Telefon No. 20827 Mektup adresi: 

Bugün: 
H•rblyelllerln Ankarada nastl 
k•rtllandıklarını tesbit eden 
re•lmlerle Ertuörul Şevketin 

Eylul 

27 
Pazar 
1936 

yazı•ı betincl sayfa.:m:ı:z:d:a:d:ır~\-~~==~ 
Cataloilu, Şeref sokak Telgraf adresi - l.tanbul : Açık Söz 

frangın sukutundan müteessir olmıyacaktır 
Antakya ve İskenderun için... r'"""""""""'"'' Türk parası hakkında '"""""'"""'""l 

Suriye müstakil bir devlet oluyor ve Türkiye geni kom-11
1 An karadan gelen ~esm i t!bl ig i 

şusu ile de samimi bir dostluk Ankara, 26 ( A. A.)-- Başvekaletten 
kurmayı arzu edecek kadar kuvvetlidir l 26-9-1936 tarihile tebliğ edilmiştir: 

••• VeriJmiyen 
Hak alınır! 

Antakya· 
İskenderun 

Fransa derlenip toplanıyor. 
Fanteziden ba,ka bir şey 
o1mı):an atır siyasi yüklerini 
hafifletiyor. Günün birinde 
öz Fransız kanının beybude 
yere akması ihtimaline kartı 
şimdiden tedbir alıyor. Bu 
makul hareketin ilk eseri 
olarak Suriyeden elini çeki
yor. Dünya hidiaeleri okadar 
ıür'atli geçiyor ve tehlikeler 
okadar beklenmedik yerler• 
den fışkırıyor ki dil, tarih, 
kan ve lktıoadi menfaat çer• 
çeveol içinde birleşen büyilk 
kütleler tabii bir korunmak 
ihtiyac!Je aıkışıyor, topar• 
lanıyorlar. 

" ... Fakat samimi dostlukların kurulması için 
arada pürüzlü nokta kalmaması ,arttır 1 ,, 

, 

il 1 • Yabancı dövizlerin kıymeti 
üzerinde yeni tahavvuller vuku 

1 bulursa hükOmet, Türk lirasının 
1, kıymetinde bu tahavvüllere tibl 
: ı' olarak bir _te!'ezzül yapmamaya 

1

. karar vermıttır. 

• 

I 1 2 • HükQmet, Türk lirasının bu 
i günkü kıymeti, memleketin ikti .. 
i sadi ve mali ihtiyaçlarına en iyi 
1 tekabül ettiği kanaatındadır. r r 
1 3 - Türk lirası "altına tahvil olunabilir dövizlere • 

li lufeten ~!tına nazaran" şimdiye kadar fili olarak ka· Tilrk paraunın lıtlkrarıaı temin İ 
tİ zanmış olduğu mü•takar kıymeti muhafaza edecek tir. etmtı 01 .. ve buıril• <le TGrk pa· • 

4 - Bu esu dahilinde, Türk • lirasının diğer dövizlere ruını fraaırıa aulnıtuadaa mili•· 1 
! nazaran kıymat nisbellerlni Merkez Bankası vakit vakit nllit vulyet karıııı.da koruyan ! 

i hesap ve ilan edilecektir. lımet lnllnil İ 
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Kan içinde yüzen ispanya 

Asiler topçu ve tayyare ile 
Bilbao'ya taarruza geçtiler 

Eski Kral Al/onsun ita/yadan Cebelüt
larıka geldiği rivayetleri de dolaşıyor Fransanın bu hareketi bizi 

.de hemen ayal makı;ıtla k1° 
mıldanmıya ıevketmittir• Çün• 
kü Fransa bükiimeti Suriyeye Suriye hudutları içinde kalan bügüh Türk Kütlesinin gaşadıfı şehirlerden biri olan Antakya ·I A lkazardaki mahsurlar kadın ve çocukları bıraktllar 
ıiyaai haklarını ııerl \'erirken [ Huıusi muhıbiriml•in ıönderdiii fotoiraflartlaa 1 Yazısı 2 ne/ sayfada) 
Surlye hudutları içinde kalan l===============c<=1 -===es================='==,================-=·-================~:;;~~ 
büyük :ürk ~at:eıinın hayat ı;A "k 1 h R•k fi /ta/ya _ Habeşistan Kontenjan usulü kaldırllabilecekmi? 
:.1!~~~~:ı d:~!':.~=~ H· merı a ı meş ur ı e . _ . . ~ . .. . . . 

Suriye müıtakil bir devlet d.. b' d v d ' Akdenızdekı lngıliz 'Fran~!n.duş~esı tıcaret serbes-
oluyor. ~e Türkiye _ye~ un ıze e ugra 1 , tISlnl yeniden kurmayı 
komşuıu ıle de ıamlmı bır • "" ı A 
doatluk kurm~yı arzu edecek Hususi tayyareslyle diyar diyar-cİ~ SIY8SI p an 1n1 n istihdaf etmektedir 
kadar kuvvetlıdlr. Fakat ıa• j • J • ı 
mimi dootıukların kurulma .. laşan bu ı, ada-nı buradan Ankara, hedefi Sade talyadtr 
için arada pürüdü nokta kal• T h H• d" t mamıaı tarttır. Cenup hudut• a ran ve ın 18 ana gidecekmiş • 

Fransa, logiltere ve Ameri· 
ka arasında üç aydanberi 
gizliden ııizliye yapılan müza
kerelerden sonra, dünya piya• 
sa fiatlarının istikrarını temin 
etmek ahı veriıi arttırmak 
mak.adile, geçen sene Ameri• 
kalıların doları düşürdük· 

leri gibi, Fransız hükumeti 
de Fransız franııını düşürme• 
te karar vermiştir. 

ıarımızda ,büyük bir Türk ~ ~ ltalyan kuvvetleri Habeşistan. 1 kütlesinin ecnebi idaresi al· 
tında katması böyle bir doıt· daki işgali tamam .. 
Iuau aık 11k tehlikeye düşü· 
rtcektir. Büyük harp, tabii l k )0 

1• y •• ru•• yorlar olmıyan slyaai teşekkülleri ama ç n u 
çözdü.!daj'ıttı. Yerlerinde ayni r••ıınıııu1111•••ııııııııum ıuuuuıııı•••••••unıııııJ _ ,... 

milli h•ye••nı hi11eden kilçilk -=-~ Gore hu" ku" metı· __ =_~ 
f fakat müt.canlı kütleler te-

kkül tti DIIn Riketi apansızın ı•hrimize getiren /ıusu•i laggarui Yeıilki; = = 
feBu da eııö~terdi ki bir bün- Riket yalnız - .i Mukabil 1 
yenin ecıaaı araaındaki ecnebi - t 
~~~~;.la~e a~~~~:n~~eac~~ iı~ng~~Ü~~ıj 1 T ~~~:.~=~n g:~ıl bir 1 

( Devamı 2 inci saıı ;ada ) 
Habeşistanda bazı mail ve ~ Habeş meseleıi kalmadıfı• ~ 

iktisadi işler yapmak maksa· ~ nı Avrupaga anlatmak ~ 
Edebiyat anketi c 19 dile geçen yıl Habeş Kralı ile ~ için Habe,istanda henil:: ~ 

mukaveleler akteden ve bila- I ~ i,gal edemedikleri Gore ~ 

Sadri Ertem 
söylüyor: 

•Hem milli edebiyat fJardır, 
hem de milligetporver edebiyat .. 
Milliyetçi o/mıgan edebiyatı 
milli olmakta11 menedecek bir 

hare ltalyanların israrı ve 'E hükümeti bö/g.,ine taar· E 
Amerika hükumetinin müda- ~ ruza geçilmesi i~in emir ~ 
halesile aktetdiği mukaveleler , ~ verdiğini dün yazmıştık. ~ 

feshedilen Amerikalı meşhur iş ~ Aşağıdaki telgrafa naza· E 
adamı Riket dün saat on ikiye ~ ran, Jtalgan kuvvetleri ~ 
on dakika kala hususi bir • 1 ~ taarruza geçmişlerdir.] ~ 
Amerikan tayyaresi ile Yeşil· \ ~ Portsait, 26 (A. A.)- Re-u ~ 
köy tayyare istasyonuna in· , E ter ajansı muhabiri bildiri- ~ 

kuflflel htnü:ı: mevcut değildir.. miştir. Riketin yanında ismi ' ~ yor: ~ 
Şmit olan bir Amerika ban- ~ Garbt Habeşistan hüküme· ~ 
keri ile Gudriç isminde bir Amuikalı meşhur Riket ~ tinin Gore üzerine yürümekte ~ 
mühendis vardır. , ~ olan ltalyan kuvvetlerini tev- ~ 

Londradan kalkarak Paris, Kısaca.· ~ kif için bir mukabil hücum ~ 
Cenvre ve Sofyaya uğradıktan ~ yapılmasını emrettiği rivayet~ 
sonra dün şehrimize gelen Ri· Ut•ndım E olunuyor. Negüsün damadı ~ 
ket doğruca Perapalas oteline ~ Ras Desta ile Ras Kassa'nın ! 
· · t ' o·· k"' uH b Dün Karadeniz kıyılarının luy.. -ınmış ır. un u a er,. gaze· -,' o"lu Ras Aberra otuz bin __ -;_ metli gaı:ctcsl olan "Zonıuldak,, iS 

lesi Riketin pangaltıda oturan ta ıu birkaç aatırı okudum. 1 ~ muharibin başında olarak bu ~ 
şevki isminde bir zattan baş· " Büyük romancımız ı ~ mukabil taarruzu idare et·· ~ 
ka hiç kimse ile temas etme- Mahmul Yesariyi gaıı ar- ; mekte imişler. E 

Milletler Cemiyeti aaamble•lrıln Ha· 
bet lehine aldıiL karardan sonra 
ıae yapacaiı her tarafta allka ve 

merak ile be\clrnen : 
MUSOLINI mekte oldug-unu yazmakta ise kadaşfQT/ffllZ QTQJlnda gö• ;llllMllllllllllll l lllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllll:;: 

de, tahkikatımız bunun tama- recektiniz; bize sık sık gar- Roma (Açık Söz) - ltalya• değişiklik görülmeğe başlamış 
mile aksini meydana koymuş- dımlarını "adetmiş olan üs• nın Afrika muzafferiyetinden 
tur. Riket Yeşilköyde tayya· tadın rahatsı;Janması, bizi sonra, hüsnü ihtillfının en teh· 
resinden iner in'llez Cümhu- bu bahtiyarlı/er kavuşmak• tikeli safhasını teşkil etmiş ' 
riyet gazetesi sahibi Yunus lan alıkoydu. olan ltalyan. lnııiliz gerğinliği 
Nadi ile karşılaşmış ve bu Yüksek gazılarile gaze• sükunet bulur gibi olmuştu. 
meslektaşımızın hususi otomo· temize değer katacak olan Hatta, Lord Palmerston za-
bi~l,e. ıelır inmiştir. se.,gili romancımızın tez iyi· manında olduğu gibi, iki mem• 

Bay' lı'un"wı Nadi bir müd- leşme•inl cangürekten di- laicet arasında yeni bir iti!Af 
det misafirinden ayrılmış, son- /eriz.. ufukta teressüm eder a'ibiydi, 
ra saat'. üç buçukta kendisine N. N. fakat son haftalar zarfında 

' ·(.DefJa111ı"2 inci sayfada) (Devamı 2 inci sayfada) bunun aksine olarak bir 
. • I . ~ . 

S,drl Ertem 
Yazııını 6 ncı ıagfamızda . 

»kuvunuz. ~ ~ .. .. 'r" 

Yarın : . Meli.~ 'Avi~i.,~. 
. " :i i'.:ı • ... t. .. ?' 

C"'i1IJ •t .. .. 

------· ffl # -. 

( Devamı 2 inci sayfada ) 

Dil Bayramı dün 
Halkevinde 
merasimle 

kutlulandı ••• 
[Yum 3 Gncllde) 

Frangın sukutu kontenjan 
usulilnün lağvını ve normal 
iktisadı serbest alışverişlerin 
bıtlamasını istihdaf etmekte
dir. iki ııün evvel 76 frank 
82 santim olarak bir lngillz 
lirası, dün Londra borsasında 
yüz franga alınmağa başlan

mışlır. 

( neva mı 2 inci say fada ) 

Uon Belom 'un /ran,ı merdiven
lerdeıı tıpış tıpış ine/ilinin 

resmidir 

.............. R .. a.vr·ı·····1·1>a·r·····ii·ı·rç·ö·1<············ 

hayır müesseseleri 
vUcude getirdi 

Bu vatandat Mudanya'da köylU çocuklar için 

1 

bir okuma evi, bir çocuk yurdu yaptırmıı, 
Atatürk ve ismet lnönU'nUn heykellerlnl 

yaptırmak için ( 50 ) bin Ura tahsis etmı,tır 

Hayri fpar bütün g~yrimE"nkullerini de 
Yurd namına tesçil ettirdi 

Bursa (Açık Söz) - Sayın 1 

okuyııcularımıza fedakar, ha
miyelti ve yurtsever bir vatan
daşı tanıtmağa çahşacağım .• 

Bu vatandaş Hayri lpardır. 
Mudanyalı fakir bir babanın 

dördüncil oğlu olan bu zatı 
şüphesiz ki lstanbulda da bir 
çok tanıyanlar vardır. 

Yirmi yıl evveline gelinceye 
kadar beş parası yokken, 
dürüstlüğü ve çalışkanl.ğı saye
sinde bugün milyonlarla oyna• 
yan Hayri lpar, iki sene evvel 
bir vesile ile Mudanyaya gel· 
mlştl. Burada kaldığı birkaç 
gün kendisinin doğup büyü· 
diifü QZ yurduna daha sağlam 

( 0.-mı 6 ıncı ••11/atla) i·io.~r! ipar 



2 

Eski bir lngiliz Nazırına 
göre Fransanın vaziyeti 

Fransa bu badireden 
nasıl çıkacak? 

ruıııı• YAZAN: ·•uııııımıııırıı111111mııuıııu111111111111111111111uıu11•nııııuııııııı111111111uım11"' 

~ Vinston Çörçll - ~ 
~ Eski İngiliz Nazırlarından ~ 
iiııııı111111111111111rııı11111111nı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111mı11uııı111111111111111111111111111111111111wıı 

Teşrinievvelde Fransada 
olup bitecek işlere dair mü
him surette birçok şeyler işi

tiliyor. Bazıları, Fransız mille
tinin büyük müşküller, hatta 
tehlikeler karşısında buluna
cal!'lnı tahmin ediyorlar. 

Bugün Fransada sollar ikli· 
dar mevkiinde bulunuyor. 
Son intihabatta kazanmış 

olan 70 kadar komünist, bazan 
harici siy.ıset ve milii müda
faa hakkında fikirlerini söyli
yerek, hazan da istikbt!İ hak. 
kında mühim tehditler savu
rarak, halkın nazarıdikkatini 

cc'p etmiye çalışıyorlar. 
Frankın kıymetini düşürme

mek hakkındaki karar, ecnebi
ler nazarında hemen de anla
şılmaz gibidir. Deniliyor ki 
komünistler frangi tutmak isti
yorlar. Çünkü bu, ağlebi ihti
mal, iktısadi vaziyeti tehlikeye 
düşürmek ve şiddetli bir buh. 
Tan çıkarmak için yegane bir 
vasıtadır. Halk cephesi hüku· 
meli, denildiğüıe göre, pat• 
ronlar zararına olmak üzere 
ameleye karşı pek ağır feda
karlıklarda bulunmuştur. 

Ve bu fedakarlığın, dol!'lıra
cağı mali ve ikti~a?i neticeler! 
asla düşünmemışt.ır. Bu yenı 
şerait dahilinde, bılha.ssa ame· 
le sendikalarının ve dığer ame· 
le teşkilatının pek kal'i hattı 
hareketleri karş .. ında semere 
verici olan sanayi işletmek 
oldukça güç bir iş değ"il mi· 
dir. Bir patron, münhasıran 

siyasi sebeplerle her dakika 
grevlere maruz kaldığı bır za
manda, uzun vadeli taahhüt
lere girişemez. Tıcaret, şiddet
li bir defialion siyaseli karşı
sında muattal bir haldedir. 
Ekmek ve et fiatı, bilhassa 
ekmek fiatı yükseliyor. Hü
kumet tarafından verilen mü
temmim ücretler, hayat bahal
lığının arlması dolayısile, kıy
metten düşmüştür. 

ispanyadaki dahili harp 
faciası hergün Fransızların 

gfü lcn onune güyor. Bu 
lıarbın miitemevviç muyaffa. 
kiyetleri ve hiç değişmiyen 

barbarl.ğı, siyasi f.rkalar ara
sında karışıklığı mucip oluyor 
ve bunlar, sınıfları partileri 
tehlikeli bir rekatete doğru 
sürüklüyor. 

Bu esnada Almanyada gece 
ııündüz silahlanmakta ve Renin 
iki sahilinde • 'lah şakırtıları 
ayddan aya artmaktadır. 

Bu sayılan işlerde, felaketin 
haterini veren Peygamberle
rin zihinlerini işgal edecek bir 
çok şeyler vardır. Müreffeh O· 

lan sınıfların korku ve telaşa 
düşmesinde hayreti mucip o· 
lan ne vardır? Aslından parlak 
olan Fransız gazetelerinin ek· 
ser;ya acı sözler sarletmesinde 
şaşılacak ne olabil r? Fran 
sanın, Avrupanın şarkında 

ve cenubunda bulunan dost 
ve müttefiklerinin kendilerini 
Rahatla görmemeleri ve bura
daki bazı küçük devletlerin, 
hatta yalnız küçüklerin değil· 
Avrupadaki siyasi sistemler
den hangisinin kendilerine en 
fazla emniyet getireceğini so
ruşturmaları garip görülebilir? 

Almanyanın muhafazakar
ları Bolşeviklik ve komünistlik 
aleyhindeki mücadelesinde 
Hillerin arkasında bulunmağa 

ve kendisini takibe davet et
mesinde hayret edilecek ne 
vardır?. 

• •• 
Benim kal'! kanaatim şudur 

ki, Fransa bu müşkülattan, 

bu sonbahar veya kışla yalnız 
meş'um bir felaket geçirmeden 
değil, hatta bilakis manevi ve 
maddi kuvvetini artırmış ol
duğu halde çıkacaktır. 

Parlementer memleketlerin 
aazi . ve komünist rejimile idare 
edilen memleketler kadar bir
lik eseri göstermeyeceği tabi· 
idir. Bizim memleketlerde, gü
nün hükumetini tenkit etme
mek, artık eskimiş bir usuldur. 

• Fakat komüni•t vaya bir nazi 
memleketinde hükümeti tenkit 
etmek hapis veya ölümü göze 
almak demektir. Sovyet Rus-

.. 

yada ve Almanyada fikir ser. 
bestisi mevcut olmadığı için, 
herkesin halinden memnun ol
r:luğuna inanmamalıdır. 

Fran•a ve lngilterede her 
türlu hoşnutsuzluklar izhar 
edilebilir. Bu hoşnutsuzluklar 

hazan taşar ve ayni zamanda 
kontrol etmek veya bir çare 
bulmak için, lüzum olan kuv
vetleri harekete de getirir. 

Fransa ile ispanya arasında 
hiçbir benzerl.k yoktur. is
panya, Avrupanın en geride 
kalmış bir memleketidir. 

"Mi llet fakirdir, bu millet 
uzun müddet kilisenin zulmü· 
ne ıığramıştır. Onun kendisine 
mahsus vahşi ve gizli bir ha· 
yalı vardır. F ransanın, bütün 
Avrupayı korkulu yollardan 
geçirmek suretile, son asra 
irişlirdiği ihtilalinden bu güne 
kadar hemen de 150 sene 
geçmiştir. 

Fransız köylüsünün toprağı 
vardır. Aristokrasi kırılmıştır. 

Kilise zabt ve rabt altına alın
mıştır. Fransızlar, kendi saa
detlerine veya felaketlerine 
taalluk eden işlerde memle
ketlerinin efendisidirler. 

Onlar, eski rejimin harabe
leri üzerinde istedikleri gibi 
bir bina kurmuşlar, istedikle
rini yapmışlardir. Yegane müş
kilat, bugün mevcut olanı sev
mektedir. Fransız sosyetesi ka
rakteri, maneviyat, hars ve fa. 
zilet, şehircilik, tecrübe ve ze
ka noktalarından, ispanya ile 
kıyas kabul elmiyecek dere
cede üstündür. 

* • • 
Fakat Fransa ıle lspanya ara-

sında kat'ı olan diğer bir fark 
daha vardır: Avrupanın hiçbir 
memleketi, lspanya kadar Av
rupa işlerinden uzaklaşmamış· 
tır. Hiçbir mcmlekel te Fransa 
kadar ecnebi tazyikine maruz 
değildir. Fransada dahi 'i bir 
harp oluna yahut Fransızlarm 
milli hayatında bariz birtereddi 
görülecek olsa, bu yalnız, 
Fraıısanın iılemşiimul olan 
otorite kudretinin malıvoldu

ğuncn delili değil, ayni za
manda Alsas-Lorenin ve Ak
denizdeki Fransız toprakları· 
nın yağma edilmesi için bir 
işaret olacaktır. 

Ecnebi i•tilası, bir kurt gibi 
her Fransız kulübesinin et· 
rafında dolaşıyor. Bundan 
yalnız bir tahaffuz çaresi var
dır. O, bereket versin, bugüne 
kadar vücudünü göstermiştir. 
Bu da Fransız ordusudur. Mo
narşinin sukutundanberi. Fran
sız ordusu, Fransız ruhunun 
en yüksek bir ifadesi haline 
gelmiştir. Or.un tahammül va• 
sıllarından hiç kimse şüphe 
edemez. • 

Fransa cümhuriyetinin kuvve
tinden istihfafla bahs'1<len lngi
lizler bu anda Fransada bütün 
partilerin üzerinde birleşmiş oJ. 
dtıkları müşterek bir zemin 
mevcut olduğunu hatırla

malıd,rlar. Bu da her Fransı
zın, en az iki seue mecburi 
askerlik hizmeti yapmağa mec
bur olmasıdır. 

Bu büyük fedakarlığı kabul 
ettiren milli arkadaşlık ve bir
lik duyguları, Fransız milleti· 
nin tehlikeye karşı koymak 
için göstermiş olduğu vatan
severliğin derecesi hakkında 
bir fikir verebilir. Roma im-

. paratorluğunun sukutundan be
ri, Gol ırkı, dünyanıu en gü
zel memleketini muhafaza et
meğe muvaffak olmuştur. 

Fransızların, Fransanın bü
yüklüğünü yapan ve onu mu· 
hafaza eden bütün hasletlerini 
ve vasıflarını, artık kaybetmiş 

olduklarına beni kimse inan• 
dıramaz. 

WINSTON GHURCH!LL 

Danimarka kralının 
doğum gUnü 

Dün Danimarka kralının 

dojtum günü idi, bu münasebet 
Beyoğlundaki Danimarka sefa. 
rethanesinde, sefir mezuniyetle 
olduğu için, müsteşar M. Fena• 

mark Danimarka tebaasının 

tebriklerini kabul etmiştir. 

- AÇIK SÖZ -

Siyasa · Dünyasından· Haberle~.· . 
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Kan içinde yüzen ispanya 

Asiler topçu ve tayyare ile 
Bilbao'ya taarruza geçtiler 

Seville 26 (A. A.) - Gene
ral Mola'nın kuvvetleri, bazı 

sevkülceyş noktalarından ma
da ciddi mukavemet görmek
sizin Bilbao üzerine yürümek
tedirler. Şehrin teslim olması 

için General Mola'nın vermiş 

olduğu mühlet dün bitmiştir. 

General Mola şehrin, kayıtsız 

şartsız teslim olmasını istemek· 

içiDde büyük bir panik hüküm 
sürmekte olan şehrin ikinci 
defa bombardımaoı esnasında 

lngiltere konsolashanesi hasara 
uğramıştır. Ölenlerin sayısı 
henüz malum değildir. Birçok 
kadın ve çocuk cesedi sokak
larda yatmaktadır. 

göre asilerin dahili harpten 

muzaffer çıkarlarsa Faşist ve 
muhafazakar Kralcıların iktidarı 

ele geçirmek için birbirlerine 

girmeleri muhtemeldir. 
Bu sırada ordıı bu iki taraf 

ara~ında bir nevi muvazene 

tesis etmek suretiyle icrayı 

hükümete çalışacaktır. 

27 EOtyl 

Son Dakika ı 
Ankara - Memleket ve Dünya J 
Titülesku tehlikeyi atlattı 

Sen Moritz, 26 (A.A.) - M. Titüleskunun ahvali umumiyesi 
salaha doğru mühim derecede yüz Ntmuştur. Kansızlığı sür'atle 
zail olmaktadır. Hasta, halihazırda tehlikeyi atlatmıştır. 

• • • 
Gümüşhaneye kar yağdı 

Gümü,hane, 26 (A.A.) - Bir haftadanberi devam eden 
soğuk dalgası, dün gece şiddetini pek ziyade arttırmış ve bütün 

vilayete kar yağmıştır. Bütün ağaçların dalları kırılmış ve mey· 
valar pek büyiik hasara uğramıştır. Harmanlar ve mezruatın 
bir kısmı kar altındadır. 

• • • 
1

Filistinde kanlı müsademe/er 1 

Kudüs, 26 (A.A.) - Son 24 saat içindeki nıüsadeınelerd<> ' 
bir !ngiliz neferi ve 19 Arap ölmüş, iki lngiliz zabiti ile 40 

tedir. 

ASiLER TOLEDOY A 
YAKLAŞIYOR 

Talevera da la reina, 26 (A. ESKi KRAL CEBELÜTTARlK· Arap yaralanm · ştır. 
Toleytele'de Alkazar'da ba

rınmış bulunan harbiye tale'!:ıe· 

si, Kasrın mahzenlerinde el' an 
mukavemet göstermektedirler. 
Bunlar kendileriyle birlikte bu
lunan kadınlarla cucukları ser· 

A.) - Havas'ın hususi muha· 
b'ri bildiriyor: Paris 26 ~:A~ı?_ cebelüt- ""A·~~;ik;'i~""'"'""'"'"'""""y;;ii;iy~~""'"""'""'· 

Madrid batı ve cenup cep· 
heler:nde kıtaat, her türlü mu
kavemeti kırarak Toledı•ya 
doğru ilerlemektedir. 

tarık'tan bildirildiğine göre, Rı"ket Hak alınır 
sabık kral 13 üncü Alfons, 

best bırakmışlardır. 

TOPÇU VE TAYYARE iLE 
TAARRUZ BAŞLADI 

Bilbao, 26 (A.A.) - Havas 

Kay makam Kaslejon, dün 
akşam Toledonun 16 kilomet· 
re yakioine varmıştır. 

ltalyadan Cebelüttarık'a gelen 
"Rex,, gemisi ile bu şehre 

gelmiştir. 

BiRÇOK TARAFTARLARI 
BEKLEDiLER 

muhabirinin bildirdiğine göre BARSELON iT AL YAN KON-
asiler dün sabah saat dokuz- SOLOSU TE VKIF EDiLDi Cebeliittarık, 26 (A. A.) -
dan on bire kadar bilbao şeb- Paris, 26 (A. A.) - Barse- Rex vapurunun rıhtıma muva-
rini zorlu bir lop ateşine tut- !ondaki ltalyan Konsolosu bu saleti zamanında, vapurda es-
muşlardır. Bu taarruza sekiz şehirde tevkif edilmiştir. ki kral Alfons'un bulundujtu 

tane de tayyare iştirak etmiş- ASlLER MUZAFFER OLURSA hakkında çıkan şayialar dola-
tir. Bir çok ölü ve yaralı var- YENi KAVGA; VAR yısile krallık taraftarı birçok 
dır. 1 h d 1 
BiR BOMBA INGILIZ KON- Hendaye, 26 (A.A.) - Asi· grup ar rı tını a top anmış 

SOLOSHANESIN! YIKTI !erin işgalindeki havaliyi ge- bulunuyordu. Fakat bu şayia-
Bilbao, 26 ( A.A. ) - Dün zen Reuter muhabiriyle diğer nın aslı yoktu ve kral Rex 

[ I inci sayfadan devam/ 
tekrar Perapalas otelinde mü
laki olmuştur. Bu ziyaret geç 
vakte kadar devam etmiştir. 
Riketin şehrimizde birkaç gün 
kalacka ve ondan sonra An· 

kara, Tahran ve Hindistana 
gidecektir. 

Şehrimize gelen 
lngiliz iş adamları 

E vvelgi gün Londradan şeh· 
rimize gelen Finansiyal Tims 

1 inci sayfadan devam 

cisimleri söküp atıyor. Müı· 

takil bir devlet şeklinde or• 
taya çıkmıya ha21rlanan Su
riyenin bünyesinde mevcut 
Türk kesafeti de ecnebi bir 
cisimdir. Ve Türkiyenin ls
kenderun ve Antakyanın mu· 
kadderatile meşgul olması, 

asilerin tayyareleri tarafından , bitaraf müşahitlerin tahminine vapurunda bulnnmuyordu. 
HU111111ııt11111111n1111111111111uu1111111tıı111111ıu1111nu1uııııı11111111ıııııuıu111111111rııııııı1111u11111111111111111t1111uuu11ıııı r •-"" 

ita/ya - Habeşi!tan i A z a na 

gazetesi mu· 
harriri Samo- ' 
loviçi, dün ak
şamki eks
presle Anka
raya gitmiştir. 

bu ırkdaşların ana vatan duy· 
gularile mütehassis olmaları 
kadar tabiidir. Onun için en 
çıkar yol, buraya mahalli 
istiklalini "vermektir. Ancak, 
bence sancak Türklerinin 
mukadderatı ana!vatanla tev• 
hit edilmedikçe Suriye ile 
devamlı ve samimi doolluğu• 
muz araoında daima bir bu· 
rukluk sürüp gidebilir. Bu 
itibarla Suriye, yeni teşek• 
külünü yaparken siyasi hari• 
tasını herhalde milli vahdet· 

Akdenizdeki lngiliz 1 Madridi 

siyasi planının . tB~e~~~~e~!~~:.>-
hede,1· sade ı•talyadır Arjantin dış bakanlığı, Azana 

1. 1 ile bir çok lspanyol ricalinin 
gilterenin sık• metbuiyeti Madriddeki Arjantin büyük el-
altında kalmdsı ıçın Atina çisinden elçilik binasına iltica 
üzerinde tazyikl er yapılmıştır. etmeleri için müsaade talep 

Bu zat ile bir
likte şehrimi

ze gelip Pe· 
rapalas oteli- •• 

ne inen lngi-
liz iş adamla. Summer Vi; 

rından Baldvin Vild ve arka~ 
daşı henüz şehrimizde bulun

!ere göre düzeltmek 
riyetindedir. 

mecbu• 

Yunan krah 
Atinaya dönüyor o 

ç 

( 1 inci sayfadan devam ) 
tır. Bunun sebebi lngilterenin 
Akdenizde siyasi ve bahri 
yeni bir plan hazırlamakta ol
masıdır. 

Üssübahrller 

Boıtazların askeri bir hale 
ettiklerini bildiriyor. getirilmesine gelince: Stampa 

gazetesi. bunun ancak para Cenevre, 26 (A. A.) - b 
ile ve Af'llanyanın daha mü- panya dış bakanı Del Vayo 

mak ta dırlar. 
Üç kişi den 
mürekkep olan 
bu heyetin hü
k ümetimiz nez
dinde bazı ik· 
tisadl teşeb

bfü ler iç in 
•eklifler yapa
~akları yazıl

ınıştı. Yapıla
cak teklifler 
arasında An· 

Atina, 26 ( Hususi) - Kra
lın yarın akşam Korfudan bu
raya geleceği tahakkuk etmiş. 
tir. 

ır 
lngillcrenin Süveyş ile Ce

belüllarik arasındaki üssübah
rilerini arllırmak ve takviye 
etmek hususundaki mesaisi 
Kral Ednrd Vlll in Yugos· 
lavya, Yunanistan ve Türki
yeye vaki olan seyyahati, ln
gillcre Bahriye Nazırı Sir Sa
muel Hoare'nu Malta, Kıbrıs 
ve Haylada yaptığı teftiş se
yahati ve nihayet lngiltere ile 
Mısır arasında askeri esaslara 
dayanan bir itilaf akti ve 
Türkire - lngiliz dosUuk ra
bıtalarının takviyesi, ltalyanın 
Akden:zdeki lıassasiyetini,şim
diye kadar vaki olmamış bir 
şekilde arttırmıştır. Filhakika 
ftalya'da. lngilterenin Akdeniz. 
deki durumunu takviye'ye ça
lışması pek tabii addedilmek. 
tedir. Buna mukabil, Yeni ln
giliz planının tatbikine hakim 
olan zihniyetine karşı kuvvetle 
hareket edilmektedir. lngiltere• 
nin sarfetmekte olduğu gayre• 
tin faşist ltalya'ya ve onun 
siyasetine karşı ihtiyati bir 
tedbir olduğu beyan edilmek
tedir. 

Stampanın bir yazısı 
Stampa gazetesi, neşirettiğ"i 

bir baş makalede lngiltereyi 
ltalyanın şark ile münasebatını 
ihlal etmek için intirikalar çe· 
virmekle ittiham etmekte ve 
ltalyaya karşı zecri letbirlerin 
tatbiki zamanından kalma ve 
eski Akdeniz misaki ruhundan 
mülhem olan bir siyaset takip 
etmekte olduğunu yazmaktadır. 
Stampanın makalesine göre in• 
giltere kıralının dalmaçıya sahi
lerinden gçisi Yugoslavyanın 

Ediryatik sahillerinin, ltalyaya 
karşı bir tecavüz üssü olarak 
kullanmaması hakkında tetkik
ler yapılması fikrinin uyandığı 
ıaman tesadüf etmiştir. 

Yugoslavya hükumeti, ltal
yan. Habeş harbinden evvel 
ltalya ile olan münasebatının 
ıslahı hakkındaki tasavvurla
rından vazgeçmiştir. Diğer ta
raftan, lngiltere, Metaksas'ın 
iktidar ıı:evkiine gelmesinden 
sonra, ltalya • Yunan yaklaş· 
mamasını da iyi bir nazarla 
bakmamaktadır. Bu gazele• 
ye göre, Yunani .. ıAUl in-

sait tekliflerinin mevcut olma- Azana'nın Madrit'i terketmesi 
ması hasebile, lngiliz •ilahları ihtimaline dair olan bütün 
ile elae edilebileceğini yazıyor. 

Stampa gazetesine göre, 
Boğazların tahkimi, bir Türk • 
lngiltere ittifakının veya hiç 
olmazsa bir Türk • lngiliz teş· 
rikimesaisi nin meucudıyeti su• 
retile izah edilebilir. 

Mısıra kabul ettirilen askeri 
tedbirlerde, güya ltalyan em
peryalizminin bir tecavüzü 
mevcut olduğu iddia•ile kabul 
et t i r;lmiştir. 

lngiltere nihayet, yerinde 
olmıyan birtakım ihtiyati ted
birler ve korkular sevkile, 
Maltayı Güyan ve Nijer gibi 
basil bir müstemleke haline 
gelirmiş, manda altında bulu
nan Hayfayı gayrimeşru bir 
surette takviye etmiştir 

Bu itibarla, Filistindeki A· 
rap isyanına karşı takib edi
len kuvvet siyasetinin ltalya 
nazarında şüpheli görülmeme· 
sine imkan yoktur. 

Stampa mukavelesinin so
nunda diyor ki: "işte bu muh• 
telif faal yetlerin hedefi nok
tası hep ltalyadır.,, 

K ı saca : 
( 1 inci sayfadan devam ) 
Dilşündü..,, 

Mahmut Ye•arinin lstanbulda 
çıkmış, çıkacak, batmış, batacak 
tek gazete yoktft' ki romanlarını, 
hikAyelerini, fıkralarını, mülAkat• 
larını neşretmiş. olmasın. 

Yine bu Mahmut Yesariye bf• 
zim matbaalardan hemen hiçhı .. 
rinde dost olm1yan tek muharrir, 
fıkracı, muhbir, muhabir, musah
hih, eekreter, muavin, başmuhar
rir yoktur, 

O halde neden lstanbul gazote
]eri bu kıtdretll arkadaşın has• 
tahiından bir arı evvel kurtul• 
ma•ını Uçer beter satır]4 temenni 
etmemiş bulunuyorlar? 

Ehemmiyet vermedlklerinden 
mi? Unuttuklarından mı? Öğren• 
memiş bulundukları lç.ln mi? 

Ben bu üç ihtimalden son iki• 
ıini kabul etmiyorum. Gazeteleri• 
mlı.in kul<J.kları böyle itlerde bir 
hayll deliktir ve duyduklarını 

kolay kolay unutmazlar. 
ilk ihtimale gelince bunu kabul 

etmek 13.zım. Herhalde neşrede· 

cekleri sıhhat temennisinin üç. beş 
satırını tcdiyesiz ve faydasız bir 
reklam addetmiş olsalar gerek. 

Arkadaş.lığın, ahbaplığın, dost
luğun, meslekdaşlığın, ne boş 9ey 
olduğunu bir daha anladım. 

Ve a.ıb: dostum Mahmut Yesari, 
bu vefasız dünyada bir kere da-
ha •.• utandım-

N. N. 

şay iaları kal'i surette tekzip 
etmiştir. ı 

Sahtekar 
bir talebe 

Maar if müdUr ü Tevfik 
Kut evrakı m üsblteyi 

t etkik ederken ••• 
Dün Maarif Müdürlüğünde 

ashabı müracaattan genç bir 
mektepli, meharetle tahrif ettiği 
bir şehadetnameyi kullanırken 
yakalanmıştır. Hadisenin tafsi
latı şudur: 

Çanakkale lmroz Cumhuri
yet Mektebi 934 mezunlarından 
Cemil adında bir genç, orta. 
mektebe girmek için nüfus 
tezkeresi, şehadetname ve sıhhat 
ilmü~aber ile Maarif Müdürlüğü-

' ne müracaat etmiş, lmroz Cum
huriyet mektebinden 935 yı· 
lında mezun olduğunu söyle
yerek orta mekteplerden bi
rine kaydedilmesini dilemiştir. 
Maarif müdürü Tevfik Kut, ev
rakı müsbiteyi tetkik ederken 
şahadetnamenin ustalıkla tah
rif edildiğini görmüştür. Ce. 
mil orta mektebe kolayca ya
zılabilmek için şahadetname· 
de yazılı mezuniyet senesi 
olan (dokuz yüz otuz dört) 
kelimelerini (dokuz yiiz otuz 
beş ) haline getirmiş, 
birkaç yerde silinti yaptığı 
gibi guya kurutma kağıdı mü
rekkebi yaymış gibi, yazıların 
üstünü lekelemiştir. Cemilin 
mektep numarası 171 dir. Be
şincilikle mezun olmuştur. 
Suçlu, bunlar üzerinde hiçbir 
tahrif yapmamıştır. Ancak, 
mektep idaresi tarafından ya
zılan bütün yazıların üstünden 
diğer bir kalem yürütmüştür. 

Cemil hakkında kanun! ta
kibat yapılmaktadır. Şehadet
name, nüfus tezkeresi ve di
ğer evrak müsadere edilmiş

tir. Bunlar, maarif müdürlü
ğünde saklanacaktır. Müdür
lük, Çanakkale maarif müdür. 
lüğiine bir tezkere yazarak 
şahadetnamenin bir suretini 
istemiş ve meseleyi bildirmiş

tir. Sahtekar talebe, mektebe 
giremiyeceği gibi adliyeye ve

rilecektir. 

Batdvln Vild 

karada Devlet memurlarına 

mahsus bahçeli evler inşası 

meselesinden başka bu heyetin 
hazırladığı daha bazı projeler 

de mevcut olduğu anlaşılmıştır. 
Bükreşte 1 toplanan arsıulusa 
parlamentolar konferansına 

iştirak ettikten sonra üç güln 
evvel şehr:mize gelen ayan 
azasından G. Summel Vde 
Osmanlı bankası umum müdür
lüğiınü eski binası olan Tak

simdeki lstanbul kulübüne inmiş
tir. 

Sermayedar grubu temsil 
etmekte olan Sumerdil'in ya
nında Ve! isimli birde arka· 
daşı vardır. Bu iki zat Salı 
gününe kadar şehrimizde 

kalacaklardır. 

F r a nk düşüyor 
( / inci sayfadan devam ) 

Franğın yüzde otuz, otuz 
beş nisbetinde düşeceği söy
lenmektedir. 

Fransa hükümeti bu vaziyet 
karşısında Paris borsasını dört 
gün için kapamış ve bu hal 
ithalat ve ihracat tacirleri 
arasında büyük bir heyecan 
doıturmuştur. 

Hükumet paramızın düşme
mesi için lazımgelen tedbir
leri aldığı için düne kadar on 
iki Fransız frangı alınırken, 

bundan öte 17-18 frank almıya 
başlı yacağız. 

--- --
HaricT Küçük 
haberler 

Gelecek cuma günü atinada 
Sindagma meydanında yapıla
cak mitinge Yunanistanın bü
tün belediye ve nahiye reisleri 
esnaf ve san'at teşekkülleri 

iş~irak edeceklerdir. Başvekil 
nutuk söyliyecektir. 

* Mısır başbakanı Nahas 
paşa, finans bakanı Makram 
paşa gayriresmi olarak Ber. 
linde bulunmaktadırlar. 

* Fransız kabinesinde ilmi 
araştırmalar müsteşarı bayan 
lren jolyo • Küri istifa etmiştir, 

Yugoslavya ile ticaret 
müzakereleri 

Belgrad ( Hususi muhabiri
mizden) - Avala ajınsının 
tebliğ ettiğine göre, hiiküme
limiz ile Yugoslavya hükümeti 
arasında pek yakında ticaret 
muahedesi akti için müzakerata 
başlanacaktır. 

[Soruyoruz:- , 

Sinema-Seyirci· 
Hava 

Sinema mevsimi geldi. Biraz 
sonra kışlar basl1rrnca sine• 
malar dolup boşalmağa baş/ı. 
gacak. Pekiilii biliyoruz ki 
lstanbul halkının kış mevsi
minde hemen hemen sinema· 
dan başka bir eğlencesi yok
tur. Geçen gel Amerikalı bir 
doktor Avrııpatfa sineması çok 
ve sineması az şehirlerde tel• 
kikat yapmıştı. Hatırımızda

dır ki, bu tetkikat neticesinde 
kış mevsiminde sineması çok 
olan şehirlerde nezle, grip 
hastalıklarının diğer şehirlere 

göre güzele gelmiş nisbelincfe; 
fazla olduğunu görmüş. 

Amerikalı doktor bunun se· 
bebini, sinema salonlarının 
boşaldığı zaman, pis ve zehirli 
havasının boşalmadığı na al fe. 

diyor ve bu 11ibi hastalıkların 
siragetinde sinema sahipleri~ 

11in mesu/igelini tespit ediyor· 
tfu . 

Geçen yıl bu hiiclisege ger 
veren gazeteler Amerikalı dok
toru iddiasında çok haklı bul· 
tfular. 

Bugün de ayni tehlike kar
şısında bulunuyoruz. Yarın si· 
nemalar tfolrıp boşalmağa baş
lıgacak ve grip salgını derhal 
kentlisini gösterecek. 

Acaba başka memleketlerde 
olJuğu gibi, bizde de her dev
rede filim başlamadan sinema 
sa/onlarının kirli fJe mikroplu 
havası değiştirilemez mi? 

Bütün okuyucularımızın sa• 
bırsızlıkla bek/etlikleri bu su
ale cevap istiyoruz .. 
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lmrahdkai zirai hapishane M ·~ 

Günün. vodvili -· 

Mahkumlar Adliye Kanlı bir tebes-

Vekili c.erefine bir sum bıtteği 

. . . ' . . 

y d · ı yenirken r •• müsamere yer 1 er Hız ve gUcUnü v•t•nd•tın sevgisinden •lan gazetedir ispanyada bir taraftan kan 
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A l k lalıllıtl ı Etem luet llENIC! Sayu 161 Her yerde 5 kuruJ Teleloıı No: 20827 • Tolıral adre•i: lıtub.ıl Açı le S!h sanki hemen alışı verdi!. ls-
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J 
1 d J f • Kültür P o 1 is bir ticaret metaı olan 

tnzş olan he yet Ün QVaef e il d 
8
. -k- Malaga şarapları sokaklara 

~ehrı'mı·z e ır genç ~z dökülcydi, galiba, şu dünya-
" cıkla daha çok gümbürtü ko· 

• 

Jmralı adasında malıkiımların hayatı böyl• geç;yor 

Adliye Şükrü Saracoğlunun 
reisliği altında olarak lmralı 
ldasındaki zirai hapishaneyi 
tetkik etmek ilzere evvelki 
gün lmralıya gitmiş olan he· 
yet dün öğleyin şehrimize 
dönmüştür. Adliye vekili ile 
beraber lmralıya giden Ame· 
rikan sefareti müsteşarı Mister 
Hovlen Şov da lstanbula dön• 
ınüşlür. Heyet Adi ye encü· 
meni mazbata maharriri Sala. 

haddin, lstanbul müddei umumisi 
Hikmet, Hapishaneler umum 
ınüdür muavını Mutahhar, 
Vekalet Hususi Kalem Mü
dürü Şakir, lstanbul Umumi 
Hapishanesi doktoru lbrahim 
Zatiden mürekkepti. Kendile· 
rine iki fotoğrafçı olmak üzre 
altı gazeteci de refakat etmişti. 

lırırall naaıl bir yerdir? 
lmralı, lstanbula 28 mil me. 

safede, Bursa Vılilyetine tabi 
ş'rin bir adadır. 

Vaktile Rumlarla meskün 
olan bu adanın ahalisi, kaçak· 
çılık yaparlarmış. Kaçakçılıkla 

yapılan mücadele üzerine ar· 
1 tık orada barınamam ışlar, ada· 
1 yı terke mecbnr kalmışlar. 

ll!ahkiımlar mısır devşirir/erke.~ 

Adliye Vekilinin gazetecilere 
anlatlığına göre, bir adada bir 
hapishane tesisi meselesi ka· 
ınutay ,.c Heyeti Vekilede 
mevzuu bahsolmuş. 

O aralık Bursa valisi olan 
şimdiki lzmir Valisi Fazlı 
Güleç, bu işe lnıralı adası· 
nın muvafık olduğunu bil. 
dirmiştir. Günün birinde Bursa 
Valisi Fazlı, Hapishaneler 
Umum Müdür Muavini Mutah· 
ha,r jandarma kumandanı ve 
bir ziraat memuru adaya git· 
mişler, tedkikat yapmışlar 

ve adayı, bu iıe elverişli bul· 
muşlardır. Bunun üzerine, 
Mutahhar, elli mahkümla bera· 
ber, bundan on buçuk ay 
kadar evvel adaya çıkmış· 
tır. Bir müddet Mutahhar da 
beraber olduğu halde ıçalışıf. 
mış, üç katlı bir bina yapı!· 
mıştır. Ada, ekilip biçilmeğe 
batamış ve bir sene içinde 
mühim mıkyasta mahsul elde 
edilmiştir. 

Heyet nasıl kar,ılandı? 
Adaya gelindiği zaman dal. 

lar, soğanlar, kavun vo karpuz• 
larlı1 yapılmış gayet orijinal 
bir tak, nazarı dikkati celbe. 
diyordu. Kavun, karpuz 
gibi mahsulleri, nümune o'a· 
rak, adanın küçük iskelesine 
dizmişlerdi. lmralıda, seksen 
mahkum var. Hepsi genç, hepsi 
sıhhatli ... Başlarında, iki jan· 
darma, bir hapishane müdürü, 
bir de gardiyandan başka 
kimse yoktu. Bana kalırsa, bu-

rada hapse mahküm olan 
mahkümlar değil, jandarma· 
!arla müdür ve gardiyanlardı. 
Vekil, gördüğü halden, mah· 
kumların sıhhatinden mem
nundu. 

Mahkumlar, misafirler ve 
verilecek müsamereler ıçın, 
ayrıca, bir salonla mildür için 
de bir bina yapmışlardır. Bu 
ada bu halile öyle cana yakın 
görünüyor ki •. Evvela müdüre 
mahsus olarak yapılan binada 
istirahat edildi, Sonra, mah. 
kum ahçıların hazırlaclıkları 
öğle yemeği yendi .. 

Ada (24) küsur kilometre 
murıtbbaı salı hmesahasındadır. 
Söylendiğine göre, tulü (7) arzı 
(3,5) kilometredir. Burada, 
mahsulleri t .. şımak için, mah· 
kümların, iki arabası \'ardır, 

Adada bir gezinti 
Bu arabalara şilteler yerleş

tirildi, Ve Adada bir gezintiye 
çıkıldı. Bir arkadaş, arabaya 
binmedi .. ismini de söyliyeylm : 
Hikmet Feridun ... Adada bir 
de merkep var. Hikmet, mer. 
kebe bindi.. Fakat, merkep 
pek azgınmış Hikmit Feridun 
yolda yere düştü. 

Gülüşe eğlene, tarlalar, bağ. 
!ar, zeytinlikler, bostanlar ge. 
zil.ii. Ada soğanile meşhurdur. 
Buğday, darı vesaire gibi 
mahsuller de yetişmektedir. 
Mahkfimlar, tarlalarda meş. 
guldü!er. Biz yaklaştıkça se-
14mlıyorlar, kavun ve karpuzla 
izaz ve ikram ediyorlardı. A. 
danın bir de değirmeni var. 
Bu ırezinti iki saat kadar 
sürdü. 

Mahkumlar, meğer, yarı ya· 
rıya pehlivanmışlar .• Ve biz de 
epey zamandır devam eden 
güreş şampiyonluğu maçları

nın finaline rastlamışız. Yahud 
finali heyetin geleceği zamana 
rastlatmışlar. Harman yerinde 
güreşin de başka bir zevki var. 

Güreşte, Hüseyin birinci gel
di. Adliye Vekili, lstanbuldan 
getirdiği şeker ve pastaları, 
güreş mükafatı olarak Hüseyi· 
ne verdi. 

MahkQmların mUsa. 
meresl 

Artık akşam olmuştu. Mah. 
kumlar, terefimize, bir de 
müsamere tertip etmiş· 

!erdi. Müsamereye istiklal 
marşile başlandı. istiklal piye· 
si temsil edildi v~ bir mono
loğla nihayet verildi. 

Müsamere biterken, hapis
haneler umum müdür muavini 
Mutahhar, lstanbul hapishanesi 
mahkumlarının imzalayarak 
oradaki mabkfim arkadaşlarına 
yolladıkları165kitapla ada hapis· 
hanesinin kütüphanesini kurdu 
ve birkaç söz söyledi. Sonra 
yemek 7endi. Mahkumlar, 
heyet için kuzu çevirmişlerdi. 

Yemekten sonra bir gece 
toplantısı yapıldı. Emre ismin· 
de bir mahkum, güzel ve 
yanık sesile şarkılar söyledi. 
Diğer mahkQmlar da buna 
iştirak ettiler. Herkes müte· 
hassis olmuştu. 

Gece, lstanbula dönülmesi 
mukarrerdi .. fakat, hava bo. 
zulmuştu. On ikiye kadar ha· 
\'anın sükün bulmasını bekle· 
dik. Fakat, beyhude beklemi· 
şiz. Fırtına gittikçe şiddetle· 
niyordu. Nihayet, yatmağa 
karar verdik. 

Sabahleyin altı buçukta 

pardı !. Koca millerler cemiyeti 

Çl"fte Orfadan toplanıyordu. dünya üzerinde 
beyaz don gönılejtile kalmış 

Habeş imparatorunun hukuki 

tedrl·sat Kay b 01 d u salahiyeti \'ar mı. yok mu ile 
meşgul l Milletlerin harp \'e -·- ı sulh dHaları için kurulmuş 

ÜskUdar ve Kumkepı 
orta mekteplerinde 
çifte tedrisat usulU 

tatbik olunuyor 
Bu sene, talebenin Orta 

mektep ihtiyacını karşılamak 
maksadile alınan tedbirler 
müsbet neticeler vermiştir. Hiç 
bir çocuk açıkla kalmamıştır. 

Ancak talebe fazlalığı dolayı• 

sile bazı mekteplerde çefte 
tedrisat yapılması zarureti ha· 
sıl olmuştur. 

Ankara orta mekteplerinde 
tatbikine karar \'erilen çifte 
tedrisat usulünün lstanbula da 
teşmili muvafık görülmüştür. 

Şimdilık en fazla talebe teha· 
cümüne maruz kalmış olan 
Üsküdar orta mektebile Kum· 
kapı orta mektebi çifte tedri· 
sat yapacaklardır. Veklilet, 
çifte tedrisat usulününil tatbik 
eden mekteplere ait vakit cet• 
velini hazırlamıştır. Bu mek· 
teplerde hergün iki büyük 
talebe grupu ders görecektir. 
Sabah grupu derse saat 7,50de 
başlıyacak, 12,10 da nihayet 
verecektir. Öğleden sonra ge· 
lecek grup saat 12,30da derse 
girecek ve 17 de mektepten 
çıkacaktır. Her bir grup, ken· 
disine ayrılan zaman içinde 
beş ders alacaktır. 

Maarif vekili geldl 
Maarif vekili Saffet Arıkan 

dün Ankaradan şehrimize gel· 
miştir. Vekil öğleden sonra 
Cumhuriyet halk partisi vrnı. 

yet merkezine giderek Cum• 
huriye! bayramı hazırlıklarile 
mtşgul olmuştur. 

MUlklye mektebi 
Ankaraya tatınıyor 

Mülkiye mektebi, önümüz· 
deki hafta içinde Ankaraya 

taşınacaktır. Bütün tedris le. 
vazımı ve eşya, 14 teşriniev. 
vele kadar nakledilmiş ve 15 
teşnievvelde de mektep tedri· 
sata başlamış olacaktır. 

Üniversitenin yıldö· 
nümü 

Üniversitede tedrisata 1 Teş· 
rinievvelde başlanacağı için 
kayıt müddeti 3 Eylül akşa· 

mı nihayet bulacaktır. 1 Teş· 
rinievvelde Üniversitenin yıl 

dönümü \'e tedrisata başlaması 
münasebetiyle büyük bir me-

f"Sim yapılacak ve rektör Ce· 
mil Bilse! bir söylev verecek· 
tir. 

Dil ve tarih, coğrafya 
farkUltesl 

Ankara'da açılan dil, tarih, 
coğrafya fakültesi 15 Birinci· 
teşrinde tedrisata başlıyacalccır. 

Çanta kapan edam 
Samatyada Hekim oğlu 

Alipaşa caddesinde oturan Ne. 
cibin kızı Hediye, Cami avlu. 
sundan geçerken meçhul bir 

adama çantasını kaptırmıştır. 
Güpe gündüz çanta kaparak 
kaçan adam, polisler tarafın. 

dan takip edildiğini görünce 

çantayı bırakarak savuşmuş 

ve yakalanamamıştır. 
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Bnıar 11 motörile yola çıktık. 
Vekil Bilyükadaya çıktı. 

Dün, galata rıhtımına gel· 
diğimiz zaman saat on ikiyi 
geçiyordu. 

Adliye vekili bugUn 
gidiyor 

Adliye vekili Saraç oğlu 

şükrü, bugün Ankaraya hare• 
ket edecektir. 

Hapishaneler umum müdür 
muavini Mazhar da yarın Zon• 

guldağa hareket edecektir. Q. 

rada, maden ocakhrında ça

lıştırılmak üzere gidecek 400. 
500 mahkumun ibatesi mese
lesiyle meşgul olacaktır. 

1 koca ccmıyetle, sanki lspan· 
Mücevherat ça an yada siıaıı rabrikatörıeri hesa· 

bir hizmetçi J bına bir gösteri fılmi çe,rili· 

1 d yormuş gibi, bu diyarda kan 
yaka an 1 govdeyi götürdüğünden bahis 

Tophanede Karabaş mahal· b'l d k ı ı e c en yo ... 
lesinde kuyu çıkmazında 7 Mamafıh bu lspanra bogaz. 
nunıardda oturan Fatmanın 17 !aşmasının hariku :ade bir ta-

Ha/kevinde söyleuler dinlenirken , • yaşındaki kızı Hatice, bundan rafı var ki: 
bir buçuk ay evvel bir akşam hacın, çoluk, çocuk silaha 
ekmek almak için evden çık· sarılmış! koca şehirler berha
mış ve bir daha dönmemiştir. va ediliyor!.. insanlar sokak
Fatma ar aştırılıyor. 

Dil bayramı 

Dün Halkevlerinde 
müsamereler verildi! 

!arda piliç gibi boğazlanıyor! 
Hırsız hizmetçi işitilmemiş faciaların dehşeti 
Beylerbeyinde Küplücede 18 dün,anın tüylerini ürpertmek· 

numarada oturan Sabihanın te .. Çoluk çocuk dağranıyor .. 
600 liralık bir küpesile 120 Sonra bütün resimlerinde bu 
liralık diğer mücevheratını ça- silahlı kadınlara bakıyorsunuz: 

Dil hakkındaki nutuklardan sonra !arak kaçan hizmetçi Ayşe Tebessüm ediyor! askerler le· 

müsamereler 
Şehrimizdeki halkcvleri dün 

ilk Dil kurultayının dördüncü 
yılını candan kutluladılar. Her 
halkevi radyo ile Ankarayı 

dinledi. Sonrıı kendi hususi 
programını tatbik etti. 

Eminönil Halkevinde salon saat ; 
on sekizden evvel kalabalıklaş· ı 
mıştı. Saat on sekizde Ankara 
radyosu dinlendi. Evin teşkil 

ettiği 25 kişilik orkestranın 
lstiklll ve kurultay marşların. 
dan sonra, söylevler başladı. 

E.in dil, tarih, edebiyat ko· 
milesi üyelerinden Sabri Esad 

ilk önce kürsilye geldi. Dedi ki; 
Tarihimizi bilmiyorduk, dili· 

mizde şilphe1 ediyorduk. Bir 
milletin bütün enerjisine kay· 
nak olan tarih ve dili, yaban· 
cıların bize gösterdiği şekilde 
kabul ediyorduk. F11kıt içi· 
mizde bir millet, hem de bil· 
yük bir millet olduğumuza 

dair gizli, ifade edilemiyen, 
adeta gayrişuuri bir kanaat 
vardı. Bugün tarih ve dil 
araşlırmalarile, içimizdeki bu 
imanın bir bilgi haline geldi· 
ğini görüyoruz. 

konserle bitti 
Bundan sonra miralay mü. 

tekaidi, Biçki \'e Dikiş mek· 
tehi müdürü lsmail Hakkı söy• 
lev \•erdı. Söylevler bittikten 
sonra, Halkevi korosunun iş• 
tirakile bir konser \'erildi. . 

Saat 20,30 da Alay köşkün· 1 

de gösterit kolu tarafından bir 
perdelik istiklal piyesi temsil 1 
edildi, monoloğlar söylendi. 

Üsküdar Ha/k.,,;nde 
Üsküdar Halkevinde de rad· 

yoda Ankarada söylenen nu• 
tuklar dinlendikten sonra, dil, 
tarih ve edebiyat üyelerin· 
den öğretmen Hakkı tarafın· 

dan dil mevzuu üzerinde bir 
söyley verildi. Evin müzik he· 
yeti istiklal marşından sonra, 
klasik parçalar çalarak, müsa· 
mereye gelen yüzlerce kişiye 
tatlı bir gece geçirttiler. 

Yeni bina 
kanunu 

Evlerin yUksekliOI 12 
metreyi geçmlyecek 

Eski bina \'e yollar kanunu 
şehirde yapılacak binaların 

irtifaı hakkında şehir plAnının 
tanzimine kadar kat'i hüküm· 
!er veremiyordu. Yeni kanun 
ise der.iz seviyesine göre irtifa 
tayin etmektedir. 

Bu hususta hazırlanan \'e 
alakadarlara gönderilen izah
naıneye göre, deniz se\'iyesin· 
den 40 metre kadar yöksek· 
lik olan yerlerde caddenin 
genişliği de nazarı dikkate alı· 
narak binaların zemin hatları 
yerden iki metre yüksekli· 
ğinde olacaktır. Binalar, ka· 
tından başka, irtifaı 12 melre. 
yi ıreçmernek şartile binallr 3 

Hasköyde yakalanmıştır. Ay· bessüm ediyor, asiler tebessüm 
şenin çaldığı mücevherat tu· 1 ediyor, milisler tebessüm edi· 
tulduğu evin kömürlü~ünde yor! Dünyanın en kanlı ihtila-
bulunmuştur. lini açmış olan General Mola 

Haşlandı masum bir genç kız şuhluğile 
Zeytinburnundıı pturan Şark tebessüm ediyor 1. 

şimendiferleri makasçılarından Allahü ekber f Yoksa lspan
Veysinin üzerine manğalda ya gerçekten kan banyosu 
kaynamakta olan sıcak su dö- yapıyor da bu kadar keyfe mi 
killmüş ve sol ayağı elleri geldi? Sanki kanlı bir tebes· 
tamamen yanarak haşlanmışlar. süm bifteği yiyorlar l Yoksa, 
Veysi Ermeni hastahanesine hakikat, dünya silah fabrika· 
kaldırılmıştır. törleri hesabına filim mi çev. 

Merdivenden riliyor?. insan bu memlekette 

yuvarlandı 
Kocamustafapaşa caddesinde 

27 numarada oturan Siranuş, 

karşılarında bulunan eve eşya 
taşırken merdi,·enden yuvar
lanarak hamil bulunduğu 4 
aylık çocuğunu düşürmüştür. 
Kadın fazla kan zayi etmiştir 
Hastaneye kaldırılmıştır. 

Kayseri ile 
konuşabilirsiniz 

Dün l•tanbul • Ankara. Kay
seri arasındaki telefon hattı 
umumi muhabereye başlamıştır. 

Bundan sonra Adana - Er.u· 
rum hattının gidilmesine baş. 
lanacaktır. 

işlerinden çıkarılan· 
ların şikAyetleri 

durmayor 
Dün yeniden sanayi müfet· 

tişi Danişe bazı ameleler mü· 
racaat etmiş, patronların ken
dilerini işlerinden çıkardıkları· 
nı iddia etmişlerdir. 

olan bu facialara acınıp du· 
rurken bunu gürünce kendini 
bayağı enayi gibi hissediyor 1 

Yoksa lspanvıyı kaomı tul• 
tu? sahi bunlar pandispanya 
adamlar mı?! Sonra, insanı or• 
tasından çatlatacak birşey \•ar: 
iki taraf da lıiıla muvaffakiyet 
iddiasında! evet, belki iki ta. 
raf ta muvaffakiyette. Fakat 
ispanya boı~unda, be adamlar!. 

Serdengeçti 

Gümrük 

Kaçak 
Şekerler 
satılığa çıkh 
ilk partide iki yüz bin 

kiloya yakın ,eker var 

Bundan sonra lsmail Hakkı 
Cendey ( Tarih mi efsane mi ? 
Güneş - Dil teorisinin tarihe 
tatbiki ) isimli bir konferans 
verdi \e burada Babil efsa· 
nesini tetkik ederek bu e!sa· 
nenin bir Türk tarihi olduğunu 
ve ( Kısısatros ) ismile bu ef· 
sane içine giren ( Nuh) un bu 
isme nazaran Türk i•mi taşı
dığını ve Güneş· Dil teorisi· 
nin bu ciheti meydana çıkar· 
dığını, tarihle dil (çalışmaları
nın bütün tarihi meçhulleri 
aydınlatacağını söyliyerek le· 
oriye nazaran bazı etimoloj:k 
tehliller yaptı. • kallı olacaktır. 

Bu amelelerin ifadeleri alın· 
mış, ş ikayetlerin ne dereceye 
kadar dogru olduğu hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

Göı menlerin malı imiş gibi 
bir şebeke tarafından getirile· 
rek p•yasaya çıkarılmak üzere 
iken yakalanan \'e o \'akitten· 
leri gümrük anbarlarında mu• 
halaza edilen şekerlerin satıla· 
rak tutarlarının göçmenlere 
,·erilmesi ihtisas mahkemesince 
kara rl aştın lmıştır. 

• · .... ..J,. .. 

·~ Ank.ara Elişleri 
sergisi 

Birkaç ay önce Ankarada 
Alman sefirinin himayesi al· 
tında Alman müzelerinden bi· 
rinin direktörü bir sergi aç· 
mış ve sonra bu sergi birkaç 
gün de lstanbulda Güzel San'• 
atler Akademisinde halka 
gösterilmişti. 

O sergiyi gördükten sonra 
ben yazdığını uzun bir tahlil 
yazısında bu sergiye verilen 
"Alman tezyini san'atler ser• 
gisi., adına itiraz etmiş ve şu 
fikri ileriye sürmüştüm: 

Bu sergiye • San'atkar ve 
küçük esnaf tarafından yapıl· 

mış elişleri ve ev levazımı 

sergisin adını vermek daha 
doğru olur. Maamafih böyle 
bir ad değiştirmeyi, bu sergiyi 
hor gördüğüm için istemiyo· 
rum. Bu, bir mevzuu daha 

büyük bir vüzuh ile göze vur
mak için yapılmış bir tashihtir. 

Yoksa böyle bir sergiyi kur· 
nııya Amil olan düşünce, Ü7e· 

rinde bir hayli dikkatle durmağa l 
bizi zorlamaktadır. Makine 
devri insanlığa lüzum:u ve 1 

güzel mamulattan ucuzca ve 
bol bol istifade etmek imkan
larını vermiştir amma, makine. 
den çıkan esPrler hep ay~i 
nümunenin fazla istihsılinden 

ibarettir. Şimdi insanlar 
kullanmak istedikleri eşyayı 
eskisinden daha çok ,.e daha 
bol bulmaktadırlar amma bu 
"laidew alınan eşyanın yelene• 
saklığı yüzünden bir hayli 
adileşmektedir. Makinenin iyi· 
likleri karşısında] doğan fena. 
lıkların ba'iında "küçük es· 
naflığın ve küçük sana'tkar· 
!arın mahvı gelir. 

Halbuki küçük san'atkarın 

Mtün randmanı ile çalışması 
istihsal sahasında "ini ti ati v.,in, 
buluşun, ! aratma kabiliyetinin 
çokluğu ve bolluğu demektir ... 

Evvelce söylenmiş bir fikri 
bu birkaç satır içinde derme 
çatma olarak tekrar hatırlat• 
mamın sırrı Ankarada da ;bir 
el i şleri ,.e küçük san'ntler 
sergisi açılacağını öğrenmiş 

olmamdadır. Buna çok mem· 
nun olduğumu söylemek iste
rim . 

Yalnız daj!'ıtılan bır broşii· 
rün mukaddemesindeki bazı 
satırlarda ufak bir tashih yap
mak isterim. 

Deniliyor ki: 
"Elişleri sergısının diğer 

bir mahiyeti de Türk medeni· 
yetini, Türk sanalkiırlarındaki 
zevk ve incelikleri, Türkün 
bu nevi sanatlerdeki istidad 
ve kabiliyetini göstermek· 
tedir.n 

Hayır baylarım. Yanlışınız 

var. Sergiden maksat şudur: 

"Türk medeniyetini, Türk 

1 san'atkarlarındaki zevk incelik
leri, Türkün bu nevi san'atler
deki İ•tidat Ye kabiliyetini 
unuttnrmamak, memleketi sa
nayileşlirirken uğrayacağı bazı 

ekonomik buhranlar yüzünden 
küçük esnafın san'aıkar hü\'İ· 
yetini büsbütün ihmal edip 
basit amele haline girmesine, 
ve binnetice müstakbel sanayi 
Türkiyesi için ferdi san'at ini· 
tiatiderinin, ferdi san'al "Hu· 
veynenlerinin nıahvolmamala· 

rını mümkün kılmak. 

Nlzameddln Nazif 

Gümrük idaresi bu karar 
ür.erıne ilk partı olarak 177,457 
bin kılo şekeri satışa çıkar· 

mıştır. Bu partinin piyasa ile 
tutarı 50 bin liradir. 

Bu partiden sonra diğerleri 

satışa çıkarılacak bedeli istih· 
kak sahiplerine gümrük alı· 

konulmadan verilecektir. 
Göçmen malları gümrük res. 

nıinden maaf bulunmaktadır. 
Şeker kaçakçılığı davalarından 

en mühümü olan Salahattin 
Rıfat \'e arkadaşları davasına 

dokuzuncu ihtisas mahkemesi 
tarafından nakzen bakılmakta
dır. 

Sucular 
KontrolUn sıkıa,tırıl' 
ması tamim edlldl 
Su sahtekarlıklarına man· 

olmak için Belediye bütün şu, 
beterine bir tamim göndermiş

tir. Bu tamime göre memurlar 

menba suyunu tevzi eden top

tancı depo \'C diğer sucuları 

esas!ı şekilde kontrol edecek. 
!erdir. Bozuk su satanlar şid. 
detlc cezalandırılacaklardır. 

Belediye bir taraftan da su· 
lan top!atarak kimyahaneye 
göndermeğe devam etmekte• 
Bu sular tahlil edilip mahiyeti 
tespit oluna~aktır. 



4 -AÇIK SÖZ- 27 EylQl 

.. mi DİL BAHİSLERİ : 1 

Üçüncü Dil Kurultayı niçin 
toplandı ve ne yaptı? 

( Askerlik l: ~BULMACA : 
• • • + 

MotörlU piyade Tu· .... G_e_ç_e_n--h-a-ft_a_k_i....;.;..B;.;;;:u:::l:..o· 
gayında (livasında) macamızn halli 
lştlhklm efradı • s ER ç E" 

idi. Kazananların listesi 6 ncı 
sayfamızdadır. 

BEN KiMiN 
METRESİYİM 

Yazan: Muzaffer Muhittin Dalkılıç 
Üçüncü Dil Kurultayı Güne' .. Dil 

Kom!syonu Üyesi 

Motörlü p'yade Tugayı 

(livası), yollara bağlı bulun• l:.imiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ya z a n : 1 s k e n der F. S e rt e 111 iiiiiiiiiiiiiii~ 
duğundan ehemmiyetsiz bir y . B I 
mani karşısında harekatı sek· enı u rnaca 

• Tefrika No. 70 

Üçüncü Dil Kurultayı birkaç ve kimsenin anlayıp anlıyamı· leye uğrar. Bu iri veya ufak Bu haftaki bulmaca şudur: 
günlük kısa ve seri bir toplan- yacağını ve anlıyanların da bu manileri ortadan kJldırarak Ben, a, a, e, ı, dl, 
tldan Sonrıı damldı vaziyetten istifade edip etme. d d ki 1 

Mühendis Şefik hala meydanda yoktu •• 
6

' • Tugaya (livaya) yol açmak er, en, 1 m '' \ Birkaç tez ve birkaç ya· diklerini de göstermiş buluna- Ne.srin bu sözleri SÖ) !ediği· 
istihkam sınıfının işidir. Pi· mu,, dan, vur, gl, ld 

hancı dil alimini dinledik. caktır. ne pişman o u: 
yade Tugayının açılıp yayıl- taı der, pi, bal, yat, B ş 1. · do t 

ilimsel bu büyük toplantıdan Her şeyden önce hepimizin b 1 x. k - en e ığı ve onun 5 • 
ması sfaatli olsa bile istihkam u , ac, ev, Bıu en, 1 k k' d"kl · d-

nısıl bir sonuç alındı? demek olan bu büyük dava· dl 1 d d arını, ço çe ın ı en uş· 
T - k D'I t . k d k efradının yalnız bir tabura m, gur, ar, e, u, manlarının eline düşürmiyecek 

ur ı eıı arşısın a ya- nın esasını ör.renmek gere tir. ·ı · d ı B" 1 1 1 
d.k 6 ven mesı oğru o amaz. oy e sap, O 1 r ne. kadar ihtiyatlı davranan bir 

hancı alimlerin tas ı veya Güneş • Dil teorisi nedir? 1 
h. yapı ırsa iş gecikmiş ve is- Yukarıdaki karışık heceleri kadınım, doktor bey 1 Evim 

tereddütlerinin hakık! ma ıyet Her millet b r dille konu· tihkAm sınıfından istifade edil· o suretle tan~im edeceksiniz 
Ve kı •meti nedir? şur: Türkçe, lnailizce, Almanca, k" 'k' - · d size daima açıktır. Ve sanma· 

' 6 memiş olur. istihkam efradı· 1• 1 1 ata sozü mey ana k' b c ı H · a 
(Güneş-Dil) teorisi iddia edil. Arapça, Hintçe, Fraosızca gibi çıksın. yın ı uraya enera arın6-

nın, vaziyete aöre, ileri sÜ· K 1 d ton aeliyor. Hayır.. Ben ne 
diği gibi birtakım ilim alan· isimler verdiğimiz bu dilleri 6 azanan ar arasın a cuma 6 

rülmüş motörlü kıt'alar ara- nu"'nu· k r'a çekec ,... onun, ne şunun bunun .• 
larında yeni bir reform aça- insaların cetleri kurultaylar 1 6 u e,.ız. 

k k d k d arında bulunmaları yani mo- HEDiYELERiMiZ Yalnız Şefi"'in metresiyim. Kal-bilecek kudrette midir? urara mı mey ana oy u· ıs 
törlü taburlara istihk'm ta- bı"mı· ona vermı'ş bı"r kadınım Yoksa bir intuitıon mudur? br, konuştuğumuz direrin, " Birincıye on plak ile bir · 

Bl·r dil tezi na .. ı olur da kullandığımız kel,melerin tarihi kımları verilmesi pek muva- gramofon, ikinciye gazetemi- Sa~ece birkaç İngiliz zabiti 
1 b · fıktır. · b" ık ahbabım var.. Bunlar arasıra ıosyoloı"iyi, historyayı [,], pisi- nedir, bazı di ler biri irıne zın ır sene i abonesi, üçün• 

benziyor, bazıları apayrı görü· Bu takımlar, havai fişenk· cüye bir fotoğraf makinesi evimde beni ziyarete gelirler .. 
kolojiyi, biyo-psikolojiyi izah nüyor, bazı dillerin düzeni, ler ve motörlü desterelerle hediye edilecektir. ve ben bunlar vasılasile her 
edebilır, nasıl olur da dinlerin, diğer bir dilin tamamiyle ter- mücehhezdirler. Zırhlı bir Beş kişiye bozukpara çan- istediğimi yaptırabilirim. Hatta 
dillerin, milletlerin menşelerini sine oluyor, bunların esası d" _ 1 k k tası, beş kişiye kartpostal al· şı"mdı's'ızı' tevkı"f edı"p ao·ıu·r· 

d uşmana surat e- arşı oy· b" - k k k' · h ı·ı h " meydana çıkarır? ne ir? umu, ır ışıye mu le ı e· k 
1 mak için hazırlıklarını yapar· d seler bile, bir saat sonra ur. 

Güneş. dil teorisi iddia olun- şte bütün bu meçhulleri iyeler. 
t k · · ı -· t"k d lar ve geniş bomba la"'m· tarmağa ve serbest bırakmağa du"u aibi çok müşkül ve araş ırma ıçın enguıs ı e· "' k d . 

" " nilen ilim mevzuu konmuştur. lariyle düşman harekAtına mu le irım. 
mudil metotlara mı istinat Yıllarca, asırlarca bu ilim taarruzuna mAni olurlar. Bulmaca Necip Servet biraz sükunet 
ediror ve }ani kimse anlıya· mevzuu üzerinde yüzlerce alim N h. d 1 d r. k bulmuştu. Nesrin İngilizlerin 
maz mı ve anlıyanlar da bu e ır ve ere ere o,.ru UpOnU d 

1 
• 

1
. • 

çalıştı ve ömür tüketti, bazı sürülmüş istihkam takımları, yanın a ça aştığını soy ıyemı-
vaziyetten mi istifade ediyor. şecler sezdiler fakat hakikati 26 Eylül • 2 B. Te$. yordu·, fakat elinde böyle bir ' mntörlü piyade taburlarının 
lar? bulamadılar. Bir kelimenin keşif vazifesini de görmüş 1111111 •11•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 kuvvet oldu.Q"unu açıkça söy· 

Kurultayın evrensel mahiyeti bemerlerini bir çok dillerde !emeğe mecbur olmuştu. 
ol~b lir mi? Daha bunlara ben- 1 gören Alimler bunların sebep· olur:ar. DOKTOR Aradan iki gün geçmişti: 
ıer bır t; km sorgular akla !erini b r türlü meydana çıka- Takımlarda bulunan"yüıü· Doktor Necip Servet, Nes-
nelebilir. Bütün dünyaya yeni ramadılar. Her alim kendine cü torbalar,, bu gibi su mani- Uyuşma d 
~ göre bir nazariye ileriye sürdü, !erini geçmlye yararlar. lk'ı suretle vukua nelebı"lı'r•. rinin apartmanından ışarıya 
b r iiim reformu halkedeceği 6 çıkmıyordu.. Şefiği görmek 
iddia o lunan bir Türk tezi davası ~~~~~!as.nifH:ı::;~~şt~laS;,~t~~: Fakat, bu birl .klerde, küçük ' Fikren, bedenen: Fikren hasıl ümidiyle bir iki gün daha ls-
1.arşısında tek bir Türkün he· Türk grupları diye ayırmalar köprüleri kuracak vesaitinde olan nyuşmada ak ! meleke· tanbulda kalmar.a karar ver• 

1 h b 1 k kl.d' !erimiz ve manevi kuvvetleri· " ~ccansız kalacaıTını düşünn. ek yaptı ar, otla bir Türk gru- u unması pe gere ı ır· . mi,sti. 
, 6 ı ·f· b"l k B mız güya bunların ifayı vazife 
d 1 B ·ı · barla an pu asnı ıne 'e pe ya· unun da teminine çalışıl- Bı·r sabah Nesrı·n erkence 

ogru 0 amaz. u 1 1 
• naşmadılar, ufak sezgilere da- etmelerine hakim olan dimağ· 

lıyanlar.. ve anlamıyanlara makta olduğunu işitiyoruz. da bir arıza vukua gelerek kalktı .. Doktora işi olduğun· 
K 1 • • • yanan nazariyeleri ile dilleri istihkam takımlarının kur· dan bahsederek .ör.Je yeme· 

Şefik kaş"arını çattı: 1 
- Kimmiş bu adam.. tanı· 

mıyor musun sen onu? .. 
- Hayır paşam.. Evimize ı 

ilk defa gel:li. 
Şefik hiddetle dudağını 

büktü: 
- Gece nerde yatlı bu mi. 

- Haydi, yalan söyleme. 
Böyle genç bir adamın bura· 
da }atmasında ne mana var 
o hdJe ... ? 

Marı Şefik beıı:e ayni sözleri 
tekrarlıyarak 

- Yalanım varsa gözlerim 
kör olsun paşacıgıml 

Diye söyleoiyordu. 
safir ?.. ş f ı 

- Küçük odada.. e ik yavaşca pa tosunu çı· 
Ve Şefiğin bunu ne mak· kardı .. Ay ağının ucu ile küçük 

satla sorduğu~u anlamış gibi odaya doğru yürüdü. 
gülümsedi : Kapının anahtar deliğine 

- Merak etmeyin... Hanım gözünü uydurdu .. içeriye dik· 
onun yanına bi;e gitmedi • katle baktı. 
Hem bu adamcağızın bir derdi Necip Servetin arkası ka-
var .. Daima düşünceliydi. Oda· pıya dönüktü •. Sırtında Şefiğin 

pijlmaları vardı. 
sında sabaha kadar uyumadı .. 
Ayakta dolaştı. Doktor Necip bu sırada 

Şefik, Marinin atlatma bu- duvara asılı duran Nesrinin 
yunu bildiği için, bu meçhul yağlı boya büyük tablosu Ö· 
misafir hakkında söylediği nünde durmuş. derin bir hay· 

ranlıkla tabl<>ya bakıyordu. sözleri ihtiyatla dinliyordu. 
- Mari diye omuzuna vur- Şefık bunu görünce çileden 

du, sana para vereceğim.. çıkmıştı. 
Doğrusunu söyle bana: Ha. Bazan fena tesadüflerin da-
nım bu gece misafirin koynun- ğurduğu feci akibetler gibi, 
da idi değil mi? Necip Servetin tesadüfen bu 

Mari korkudan titremeğe tablo önünde duruşu da kanlı 
ba5ladı: bir faciaya sebebiyet verebi. 

- Vallahi hanım efendi o- lirdi. 
dasından dışarıya çıkmadı. Ve Mari, Şefik beyin ne kadar 
misafimizde kendi odasında kıskanç ve asabi bir genç ol· 
yalnızdı. Çok res~i görüşü· duğunu biliyordu. 
yorlsrdı. {Bilmedi/ 
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BERBERLER 
nazaran uru tayın mesaısını şu veya bu guruba bağladılar. muvakkaten sektedar olmuş 5 
ve bu cümleden olarak Türk Fakat bütün bu nazariyeler, dukları manilerin düşman gibi, nakıs bir şekilde çalışır· ğine dönmek .ü~ere- apart• imtihan hekkındo fikirlerini söylüyorlar: 
dil çalışmalarının sonuçlarını bütün toplanan malzeme dil tarafından tahrip edilmemesi !ar. Bu halin neticesi olarak mandan çıkıp gıttı. 
tıhlil ve tenkit etmeği bir ilminde bir tek adım atılma· için ayrıca tertibat alınması vücudu bir ağırlık kaplar. Ar. Necip Servet küçük bir odada Belediyeden ehliyetnamesini almış 

d · s n - k- k ı d So d ı zu ve ı'şt h k yalnız yatıyordn. Arkadaşının •• • 
m •mleket ödevi telakki e erım. ' ı mum un ı ma ı. n e a lazımdır. Bunun için maniler e a açar. metresi olan bu güzel kartına usta Ve tecrubeh berber artık 

Türk Dıl tezi (Güneş· Dil Sovyet ilim Akademisi (Marr)ın hafif makineli tüfek birlikle- Bedenen vukua gelen uyu- ne elı ni sürmüş, ne de kötü kt b • t"h "d · ? 
Tcorl.51. ) olarak adlandırılıp ( Yafetoloji) nazariyesi ile dil .1 h' d I 1• b şuklukta, bu halin hissedildıgi ao"zle bakmıştı.. me e e Ve ım 1 ana gt er mı 

ilmine yeni bir saha gösterdi. rı e ımaye e 1 me ı ve u yerde bir betaet ve rahavet " 
evvela Tüı k ilim alanıııa çika- Bu nazariye, tar:hi malzemeye suretle düşman ateşi tesirin. husule gelir, Fazla olarak 0 O sabah Ne>rin gider git- Ehliyetnameli usla berberle· 1 sık sık imtihan edilmelidir ki, 
r. ldığı zaman tenkit ve itıraz dayanarak bütün dil 'erin _ ve den korunma 'ıdır. mahalde karıncalanma gibi bir meı kapı çalındı.. Hizmetçi rin imtihan edilmelerinin doğru zaten ilerliyen bu san'at şube. 
istenmiş olduğunu hepimiz ha· bir_ aralık tadilen bazı dil- \ M. ErsU hal hissedilir. Vücudün 0 ma· kapıyı açtı. olup olmadığı yolunda açtığı· sinde balkı memnun edebilsin· 
tır:anz. O halde yukarıda so- lerın • Yafetik bir asıl· haldeki azası mutat hareket· Aaa .. Şefik bey .. nerdesiniz mız ankete devam ediyoruz. !er, mes'ul olmasınlar .• 
rulan Ve akla ge'ebilen sual· dan geldiklerini iddia tti ve j [Hup Akademisi komuta· Ierini güçlükle yaparlar veya. ayol kaç gündür? d b be l"kt "b •MI iN DÜŞÜN 1 Mille llere ve di ılae Kafk asyayı , nı korıreneral Ali Fuadln k Bugün e er r 1 e tecru e KA L CES 
!erin cevaplarını istemek te menşe gös[erdi, ! Harp Akademisindeki nut· hut yapamazlar. mı~~rinin ağzı bir arış açıl· ve vukuf sahibi olmuş iki san'. Sirkecide istasyon cadde· 
hc·p:nizin hakkıdır. Bir taraftan da dılin men- 1 kunun devomın• olhnc• "ddBul~lab~ın her ikisi de ya Şefik paltosunun yııkasını alkarın mütalealarını bildire· sinde berber Kamil şunları söy-

d k şı et ı ır soğuk tesirile vu-
Ben bırkaç yazı için e o u- şeinde fiziyolojik müessiriyet- oahlfemi•de okuyunuı.) kua gelir, yahut bir bayılma kaldırmış, elleri cebinde .. hiz· ceıı:iz. lüyor: 

yucularıma bu sualerin mukni ler arıyan mektepler yol aldı. veya baygınlık, fikren ziyade metçinin yüzüne hayretle baktı: O.Ali.TEZER SÖYLÜYOR " - Bütün berberlerin in-
i r. • şaca Hiç biri meçhulleri ço•altmak· ı k k d. · k Ş ı k b ? l · ce,ap arını verme5e ça.ı ' - dl 6 Yuaos.avya ve Makedonyayı yorgun u ' en ını aybetme - aşı aca ne ar şım Mecidiye caddesinde Osman tihandan "e· tan, mu i dil hadiselerini da· ,, ·b· h ı d " 

"ım zı" yaret etmelerı' mesel · · gı 1 a va netayicinden olmak var '·· Aktezer d"ıyor kı' ·. çı'rı'lmclerı·, ",' 6 
• ha girift bir hale gelim.ekten esının üzere zahir olur. Her zamanki gibi Beykoza · 

Ancak gerek teori için ve başka bir şey yap.madılar. (papaslar siyaset yapsınlar mı? . Bedenen hasıl obn uyuşma gillim. "- Erkek berberleri içinde ki faydalı 
gerehe Kurultay ve Türk dil Bugün en fazla emek sarf edil- Yapmasınlar fnı ? ) gibi hır uzvun uzun müddet aynı - Hanım efendi ile sokakta bel ki vukufu, tecrübesi nok· bilir. Fal.ut, 
çalışmaları münasetetile daha digi halde hemen hiç inkişaf mü na kaşalaıla yıllardan be· vaziyette tutulmasındM da ileri karşılaşmadınız mı? san ve liyakati olmayan birkaç imtihanda bir 
istedij!inizi sorabilirsiniz. Gü- etmiyen yegane ilim lengüis- ri bulgar umumi efkarını gelir. buna keçelenme tabir - Sokağa mı çıktı erken- kişi buıunabi· şey öğretilmi· 
cüm yelliği kadar ışıklandır· tik tir, işgal eden bir mesele olduj!u eder.er. O yerde iğne batması den .. ? b" - yecektir ki .. 
103r.a aayret edeceğim. (Devamı var) halde, en nihayet bu seyaha· gibi bir his duyulur. - Evet, biraz önce gitti, lir. Bu, utun 1 Usta berber. 5 6 D 

1 
.,. . . d. ? tin yapılması Yugoslav ve Uyuşma, basit halinde endi· öğleye gelecek.. chliyetnameli- •

1 

ı lerin bugünkf 
Günes - i 'eorısı ne " y ı Bulgar milletleri arasındaki şeyi muc•p olmayabilir. Fakat Şefik kapının iç tarafında !erin imtihan-
/ddia olunduğu gibi çok ugos av ya samimiyetin tezahürüne bir derecesine göre bazen dok· hizmetçi ile konuşuyordu: dan geçirilme· :~~~:t~~~~~~ 
müskil ,,. mudil metotlara B ) vesile teşkil ettijtini ve bi- tora müracaata lüzum göster• - Nesrinin nereye gittiğini !erine bir se· 

U g 
0 t 1 h ı · di"'i dahi vardır. b"l' ? dan zaten tas· mı istinat ediqor, hani arıs an naena ey pap1s arın sıya- 6 ı ıyor musun bep teşkil et- dik edilmiştir 

kimse anlıgamaz mı ? Türk setli y_apmalarıdndkan iki isl,v Bunda uyuşukluk his edilen - Hayır, beyim.. Sadece mez. Çünkü, eller·ıne bı"r• 
Eski Bulgar Hariciye mı etı arasın a i yakınlığın yere masaj yapmalıdır. 1 r.· . , 

Dil çalı;malarının kısa bir Nazırının manalı çok daha kuvvetlendiğini kay· öğle! yemeğine eve ge ece,.ını Belediye liya· ehliyetname verilmiştir. O tı .ı 
tariM Teorinin basel'ları - dettikten sonra: söy edi. kati olmıyan· de ... durup dururken imtihan, 

Birine• Dil Kurultayı bir kur- bir sözü • Balkan Paktı ve Küçük Bu sene - Acab muhakkak gelir-mi !ara zaten eh. manası nedir? 
ma ve materyal toplama işi Sof ya (Açık SÖl) - (Mir) itilaf paktları yanında Yu- k dersin? liyetname ver ı Avrupa şehHerindeki san-
üzerınde vasıflandırılab.lr. gazetesinde Bir başmakale ya- goslav ve Bulgar mil/etlerinin pamu - Gelmemezlik eder mi hiç. mez. iş, kaç... atkAı !arın çalışma şekilleri, 

ikinci Dil Kurultayı, buma· zan Bulgaristanın eski Haric 'ye yıierklerinde bcska ııirlü lıir Misafirimiz var. olarak eh'iyet· Oaman Akteza. temizlik, sanat ince'ikleri bu-
te •yal yığınlarının ilk müspet Nazırı Gospod in Euvof, Eu!- pakt vardır. rekoltesi - Misafir mi? sizi çalışanlarla mücadale et· radada tatbik ediliyor. Bunlara 
verımlerinin ve Türk ilminin ııar ruhanilerinin geçen hafta Diye sözünü bitirmektedir. Adana (Açık Söz) _Ada- - Evet .• Bu gece de bura· mektedir. Ben, kendi hesabı· aykırı hareket edenler ceza-

ld k h 1 "'".''''"""''""1"'"''''""''''11""'''''''11•1111111111111••••111111111111111111•••11111•11••••ıı1111111111ıııı••••••ııııı•u•ıuıııııııııııı da idi hl' 1 1 . h landırıhyorJar. Bana kahrse, 
bu yepyeni yo a ço ız ı • na ticaret odası tahmin büro. · ma, e ıyetname i erin ımti a. 

k · 1 · · b" · FRANSIZ TiYATROSU - Erkek mi bu misafir •• ? na sevkedilmelerini beyhude evvela. şurada burada kaçak eme ve netıce erının ır ışa- , -. sunun tahminine aöre 1936-
. ld ..... 6 Evet.. Sizin yaşta bir bir nayret telakki ederim. Ka- çalışan ehliyetnamesiz berber-retı o u, 1937 Çukur ova pamuk mah. 6 
- D.l K it 1 Bey. dın işinde çalışan berberler, ler işi halledil meldir ... 
Uçüncu ı uru ayına; Bugün matine saat 18 de sulü 159560 balyedir ki bu mik- .. llİı•••••••••••••ıİll•ılllİ..ıİııll••••İıll••İıll•••••••-

baştan başa meçhuller ve mu- dar geçen seneki mahsule 
ammalarll dolu lengistik ilmine Suvare 21 de nazaran, 15560 balye fazladır. 
yeni bir Türk tezi olan ve T buna rağmen bu sene mahsul 
kanuniyetler taşıdığı iddiaları A M A R A B E K daha bereketli sayılmaz. Çün-
olan (Güneş. Dil ) teorisi ile kü 935-936 senelerinde 160713 

ı R hektar araziye pamuk ekildiki 
çıkıldı ve bütün mt:çhu ve evüsünün veda müsameresi halde 1936, 1937 senesinde 
muammaların hallolunduğu id-

i 1 191459 hektara ekilmiştir. diasiyle kani olunmıyarak bu TAMAM LE YEN NUMEROLAR, Parls için 
Geçen sene hektar başına teorinin diğer bazı ilimlere de hazırlanan proÇıramıor. 

isabet edon pamuk mikdarı 
yeni inkişaflar vereceği davası Fiyatlar: 75-50.25 kuruş Localar 2 ve 3 lira ı 179,2 kilo olduğu halde bu 
ileri sürüldü .. Ve Kurultay ilk •İ=========================:l. sene 166,6 kilodur. 
defa yarı dünya kuşatan ma-

hiyet aldı. "Açık Söz .. ün edebi romanı:32 1 
Dördüncü Kurultay da bey~ 

ııdlmilel bir ilim kongresi ola- Sen Benı·m Babam caktır diyoruz. • 
Bu göriiş ve iddiaların tam • 

kıymetlerini biçebilmek için 
son Kurultayın mesaisini in. • D "' • ı • ı 
celemek yetecP.ktir. Bunun için eg 1 S 1 n • • • 
(Güneş-Dil) teorisini hiç bil-
me} enleri göıönünde bulundu-
rarak, evvela, bütün bu bü· 
yük ve küçük sorguların isti
nad ettiği teoriyi kısaca göz· 
den geçirelim. 

Bu aını zamanda tec.rinin 
iddia olunduğu gibi çok müş
kül ve mudi! olup olmadığını 

(*) Not: Fransııca ( date ) kar'" 
tıhğı oJ.ırak ( Tarih ) ve ilimsel 
terim olan ( tarln) kartıhğı olarak 
ta ( historya ) sö:Unil kullanmak 
ıerelıtir. Coğrafya, koımoğcafya 

ıibi. 

Yazan: Suat Derviş 
Şimdi hAIA a\'UCUnda o ipek 

tüylerin yumuşaklığı var. Ka· 
naryanın sıcaklığını ve çar· 
pan kalbini avucunun içinde 
hissediyor ... aldığı kuşu elinde 
tutarak öteki elıle kafesin ka
pağını kapıyor. Birinci kuşu 

pençereden dışarıya salıveri
yor. 

Sonra ikincisi., 

l 
lçfnde sonsuz bir zevk var. 
Kanaryaların annesi artık 

. {alı;lamayacak fakat kendi an. 
nesi ağlıyor hıçkıra hıçkıra 
ağla yor .. 

Selma onun karşısında du· 
ruyor kalbi vicdan azabının 

verdiği acile dolu anasının boy· 
nuna atılmak anasını kucak· 
lamak ihtiyacile kıvranıyor : 

- Anne ağlama ... Ağlama .. 
Anne diye ba~ırmak istiyor 
ve bağıramıyor susuyor ve 
hiddetleniyor: 

- Annem fena kadın ... Kuş· 
!arı hapsetmek istiyor .• 

- Anne... Anne... Anne .•. 
Selma ne acı, acı bağırdı: 

- Anneciğim .. Anneciğim .. . 
öldün mü sahiden öldünmü .. . 
Beni affetmeden öldünmü sen. 

- Neler söyliyorsun Selma ... 
Selma iki yumruklarını diz. 

!erine vuruyor dizlerini döğü• 
yor: 

- Anne ... anne .. anne .... 

• •• 
Ve Cavid artık hiç bir şey 

anlatmıyor, sesini çıkaramıyor. 
En büyük iztirap içinde, izli· 
rapların en kuvvetlisinin pen-

BugUn Haftanın muazzam muvaffakıyett 

iPEK 
sinemasında 

VOLGA 
MAHKÜMLARI 

BugUn saat 11 de tenzllltlı matine . ......................... , ................... ... 
çesinde olan bu küçük kızın 

karşısında susuyor. Onun vü
cudunu merhametli bRkışlarla 

sararak, onu severek, onu bu 
iztiraptan kurtarma~ı bütün 
benliğile isteyerek susuyor ve 
büyük bir iızap içeriainde ne
den söy !erim. 

diye düşünüyor.. Evet söyle
dim yarabbi? 

Neden ıöyledi?.. Bütün bir 
hayat susduktan ıonra niçin 
bu sırrı söyledi ? .. 

Bu kadar azap senelerini bu 
kadar zillet senelerini, bu ka

dar mahrumiyet senelerini ge· 
çirdikten sonra neden söy

ledi. Bu tahteşşuurunun emret· 
tlği bir hamle değil midir? Bu 

bir parça ezilen varlıAının in-

tikamını almak arzusile olma· 
dımı? 

Kendi her şeyine malik olan 

o adamın en büyük saadetini 
elinden almak isteği mi idi 
yoksa .. 

Yoksa bu müdhiş ölümün 
hayatında bıraktığı sonsuz 
boşluk karşısında duyduğu 

dehşet ile mi bu hsreketi yaptı 
Neden bunu yaptı?. 

Yoksa yarın onun tabutu 

arkasından bu matemin ne ka
dar kendine ait olduğunu gös· 

termiye mezun olmadan yü· 
rümiye mecbur kalacağını dü· 
şündükçe mi? 

içinde buna karşı büyük bir 
isyan duydu ve yine bunun 

için mi artık yalana, bütün 

hayatlarına hükmetmiş olan 
riyaya isyan etti. 

- Sana bunları niçin anlat
tım çocu;ı-um, bilmiyorum. Bel
ki de hata ettim. Belki susmalı 
idim. Bukadar sene susduk
dan sonra yine susmalı idim. 

ebediyen susmalı... Fatmamla 
birlikte susmalı idim ah ne 
günlerde sustum.. ne feci 
günlerde ben susa bildim. Bil· 
sen ... evet hatırlayorum. Umu· 
mi harp senelerini h~rlayo. 
rum. Baban ihtiyat zabiti 
ben lıekimdim ... 

Seferberlik ilin edlldi~i 
gündü, 

Hepimizin rengi biraz ~olğun 
hepimiz heyecan içerisinde 
idik .. 

[Bilmedi] 
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Harbiye Ankarada 
Harbiye kapıları Dikmen yolunda 

değil, Ankara garında açıldı 
Muharririmiz diyor ki: 
Bu kapılar tattan, tahtadan, demirden deOll, Ankaralıların gönlUnden yapılmıttır. 

içeri giren her Harbiyeli Türk milletinden, Atatürkten bir parçadır 
Ankaralılar, içlerini doldu· 

ran büyük sevinçle ırardan 
Taşhana, Taşhandan Yenişe· 
hire, Yenişehirden Harbiye 
Mektebi kapılarına kadar 
bağırdılar: 

- Hoş geldiniz! 
Caddeleri, Cumhuriyet bay. 

ramlarında ırörülen müstesna 
kalabalık doldurmuştu. An· 
kara; varlığını, hüviyetini ve 
Türk ist;k 1alini kuran bir 
Harbiye delikanlısına gönül 
verdikten sonra onu yetiştiren 
Harbiye Mektebini ellet mu· 
kaddes bir mabet olarak se· 
vecekti. Düşündükçe baQ-ırdı, 

bağırdıkça geçmişi hatırladı, 

ve durmadan göğsünü dol· 
duran sevincin kuvvetile 
bağırdı: 

- Hoş geldiniz! 
• • • 

Ankarayı bukadar içten ge
ıen heyecanla hiç ırörmemiş· 
tim. Bu heyecan bayram ya· 
pılan günlerdeki heyecandan 
bambaşka bir şeydi. Dükkfi.n• 
lar ve evler bayraklarla ıfis-

Harbiyeliler halk arasında 

lenmemişti. Fakat herkesin 
yüzünde bir bayrak azameti 
göze çarpıyordu. 

Zafer abidesindeki köylfi 
kadının timsali olan heykel 
analaşmıştı, eli daima havaya 
kalkık olan nefer nerede ise 
esas vaziyetine gelecek selam 
resmini ifa edecekti. Atatür
kün beygiri beklemekten usan
mıştı san ki. Neredeyse kaide. 
sinin taşlarını tırnaklarile eşe
Jiyecek. Evlerden sokaklara 
akın eden halk bulvarları dol· 
durmuş, sevinç içinde bekli· 
yor. Genç kızlar buketleşmiş, 

izci delikanlılar, kendilerinden 
yüksek bir disiplin tanıyan 

ağabey !erini saygıla bekliyor
br. Sekizinci Fırkanın müret
tep Tabur efradı. müstakbel 
kumandanlarını şimdiden ve 
ilk defa Ankara garında se
lamlı yacakları için gurur du
duyuyorlar. 

Yalnız Muhafız kıtaatından 
gelen bölük sakin, o, yıllardır 
Atatürkün şahsınde Har. 
biye mekteplilerini selamlıyor. 
Uzun bir alkış sesi, gara gi. 
ren trenin düdüğünü susturdu. 
Bekliyer.ler ayak parmakları
nın ucunda yükseldiler. Her
kes ilk Harbiyeliyi ilk görmek 
arzusunda. 

Harbiye kumandanı yanında 
Harbiye tabur ve bölük ku
mandanlarile Sekizinci fırka 

ve Kara Müsteşarı Generale 
doğru yürüdü. 

- Hoş geldiniz 1 

ANKAAA'dan reportaj yapan: E R T U G R U L S e: V K E T 

~ 
ı .. 

: 

Harbigaltlerl götüren tren An1'ua 
Alkışlar ienç Harbiyelilerin J 

!izerinden bozkır kuşlarının 1 ~ 
kanad sesleri iibl geçiyor. 1 t 

Şehir namına verilen buketi ~ 
iki kuvvetli harbiyeli, en önde 
taşıyorlar. Muhafız bandosu 
başa geçti. Bir genç kız geçen 
Harbiyelilerin yüzüne dikkatle 
bakıyor. Gözleri bir genç har• 
biyelinin yağız suratına takıldı. 
Heyecandan asıl ahengini kay• 
beden seslle bağırdı: 

- Remzi 11 
Harbiyeli başını çevirmedi, 

yalnız dudaklarında belirsiz 
bir tebessüm canlandı. Gözleri 
ileride, istediQ"imiz hedefe yil• 
rüyen bacakları taşları kuv• 
vetle hırpalıyor. · 

Zaten dün de, antiemperya· 
list bir davanın fertleri oldu. _.. 
gu zaman, her harbiyeli en 
yakınlarına dudaklarından bir 
tebessüm uçurmuı ve .• bürü• 
müştü. 

Taşhan uğulduyor ı 

- Hoşgeldiniz 1 
Harbiyeliler, zafer fi.bideslni 

ı 
ıelAmlıyarak etrafında bir tur 
yaptılar. Dünküzaferlere saygı 

duyan ve yarınki zaferleri garanti 
eden bu selAmlayış halkı coş-
turdu. Alı<ışlar arasından yfik· 
selen "hoş geldiniz., seslerini 
ancak istiklal marşı susturabil· 
di. Harbiyelilerin çele:ıgi abi
deye konnrken Harbiye ala• 
yının sancağı yeni ufuklara, 
yeni bir tarihe doğru açılmıı 
bir kanat gibi çırpınıyordu. 

Behçet Kemalin hitabesi bi· 
terken gürbüz bir harbiyeli ar· 
kasında çantasile abidenin sed· 
!erine çıktı. 

Halk bugün yalnız alkışlı· 
yor. Harbiyeli en mükemmel 
bir hitabeden ziyade tesir 
yaptı. 

• • • 
Yenişehir baştanbaşa insan 

dolu. 
Atatürk heykelini selamlı

yarak ieçen Harbiyelileri al• 
kışlıyan eller, Montröden ge
len general Asımın önilnde 
geçit resmi yapılırken bile 
keıilmedi. 

Nasıl kesilir ki: General 
A!ım bile bu alayın içinden 
adım atarak Montröye ıritmiştir. 

• • * 
Harbiye mektebi kapıları, 

Dikmen yolunda değil, Ankara 
iarında açıldı. 

Bu kapılar taştan, tahtadan, 
demirden değil, Ankaralıların 

gönlünden yapılmıştır. 
Buradan içeri iiren her 

Harbiyeli Türk milletinden, 
Atatürkten bir parçadır. 

Ertuğrul Şevket 

Sürpriz kuponu 
Bu kuponu kesip sakl:ıyırıa 

lıtaıgonuna alrtgor 

-

l
r Açık Söz'ün 

L No., 161 _ l•taıgon cac/c/eslnc/en Ulus meye/anma çıkış, Bı1gı1k Erkanı 
Harbigenin l!nılnc/e, Mektıbe alrc/ikten sonra.. 
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Türk futbo)ü 
galip • 

nıçın 
• 

Moskovada 
gelemedi?. 

Takımla beraber giden Spor muharririmiz 
Dinamo stadında yapılan maçın 
ta/ si/atını veriyor - Sovget 

oyuncuları ile bizimkiler arasındaki fark .. 
Moskova, 18 ( Halkeoleri 

lakımile birlikte gidtn Açık 

S;;z mıı!ıabirinc/en} - Dör
de on kala Sovyetler sahaya 
çıktı. 80,000 kişilik stadın ya• 
rıdan fazlası dolu, halk sürü 
ıüril atadı doldurmakta.. Bü
yük loca tribünlerde (yaşasın 

Sovyet, Türk sporcularının 

dostluğu ve dost Türkiye spor• 
cularından selfi.m) Afişleri kar· 
tıhklı büyük kırmızı zemin 
!izerine beyaz yazılarla yazıl· 
mış. Türk Sovyet bayrakları 

ve ayrıca Dinamo stadının ke· 
narları mavi • beyaz bayrak 
üzerinde mavi D harfi görülü· 
yor. Bir tayyare alçaktan stad 
üzerinde uçmaktadır. 

Saha etrafına kırmızı forma• 
beyaz pantalonlu çocuklar di· 
ıilıyor. Tanı 4 e 3 dakika kala 
bir ihtar düdüğü çalmdı. Saha 
merkezinde hakem ve kırmızı 
forma• beyaz pantalon arka· 
ıında ?. yan hakem beyaz 
gömlek uzun beyaz pantalon. 
Tam dört.!Düdük çalındı. Tek 
kolda bizimkiler sağ kenarı 
takiben sahaya çıktılar. Tri
bünlerin önünde dizildiler. Ya· 
şa yaşa .. diyen balkı selamla· 
dalar. Sovyetler teker olarak 
ve yürüyerek geliyorlar. (Be· 
yaz elbise kol ve pantalon pa· 
çaları, kenarları mavi) (Bizim· 
kiler IAcivert fanila kol yaka 
kırmızı. beyaz panta\on) iki 
takım santra çizgisinde karşı· 
lıklı daire olarak durdular. 
Sovyet spor teşkilatı ikinci 
reisi yüksek sesle söylüyor. 

Marşımız çalınıyor. Herkes 
ayakta. Bir tayyare de alçak
tan ıreçiyor. Herkes oturdu. 
Bizimkiler 16 kişi sahaya çık· 
tılar, Sovyetler 14. Ellerinde 
büyük bir buket. Tekraren 
Sovyet spor ikinci reısı yine 
söylüyor. Sovyetler çok iri ve 
kuvvetli; seçme adamlar olduk· 
lan belli. Sovyetlerden biri 
Türkçe: 

Aziz arkadaşlar, 
Bu dost karşılaşmalar, Tür

kiye Cümhuriyeti ile Sovyetler 
arasında mevcut olan dostluğu 
kuvvetlendirmektedir. 

Kemal Halim söyledi. Şere
fettin tercüme ediyor. 

Halk sürü sürü geliyor. Saat 
tam 4 ü on geçiyor. 90 bin 
kişi! k stadda hemen hemen 
yer kalmadı gibi bir şey. 

Sovyet marşı çalınmaya 
başladı. Ayakta dinlendi. Tay· 
yare muntazaman stad üzerin· 
de uçmaktadır. Saha çayır, 
muntazam. Hava çok güzel, 
ılık ve güneşli. Bizimkiler gü. 
neşe karşı düştüler. Takımlar 

yerlerini alıyor. 
Oyun başladı. Soldan Şerefe 

bir favul yapıldı. Fikret atlı . 
Top Sovyetlerde, soldan 

ilerliyorlar. Güzel bir ara pası 
kale önünde. Cihat çıktı, 

kurlardı. 
Top ortalarda. Bize endbol. 

Sağ içe kısa pas. Cihat çıktı, 
kurtardı. Top Şerefte, ilerliyor. 
Kaptırdı. Sovyeller sağdan 

ilerliyorlar. Lıitfi güzel bir 
kafa ile kurtardı. Oyun nor• 
mal devarıı ediyor. 

Bizim kale önünde Hüsnilyü 
elle tuttu. Favul atılıyor. Fikret 
ırüzel ortaladı. Fakat bizim 
sol hiç işlemiyor. 

ilk gol 
Top solda! Şerefte. Kornere 

gitti! Sere! atıyor. Kaleci çı· 
karak kurtardı. Merkezden ile· 
rileyorlar. Sola bir pas. Sol 
iç sağ içe. Yalnız önü boş olan 
saQ" iç sıkı bir şütle topu ağ
lara taktı. 4,28 Sovyetler çok 
anlaşmış ve hakim oynayorlar. 
Lüzumsuz çalım topu ayakta 
tutmak yok. Norveç takımını 
andırıyor. Bizim forvet hiç ça· 
lışmıyor. Şeref mütemadiyen 
havadan sola pas yeriyor. 
Lakin Ruslar Şerefe adım at-

tırmayorlar. Forvet biç yörü
meyor. 

Fuat amansız çalımlar ya. 
pıyor. Sağ açıktan kuvvetli bir 
sürüş oldu. Lutfi atladı. Kale 
içine kadar girerken sağ içe 
pas verdi. Hüsnü yetişdi. Mar• 
ka attı. Sağ içe kaleden içeri 
top Cihadın elinde. Hüsnü 
muhakkak bir golden kurtar· 
dı. Haftayıma 3 dakika var. 
Top onların kalesi önüne gi· 
diyor. Kaleci çıktı kurtardı 
çok paslı ve hAkim oynayor· 
!ar. Sağ için sağ açığa merkez 
muhacime durdurmadan şüt 

avut. 
Kaleci topu ortadan aldıQ"ı 

için hükıim tekrarlandı. 
Biraz sonra; Sovyet kalesine 

bir iniş. Top sağda Niyazi de 
makas ve avut, bizim bek Ve
haf battı birbirine giriyor ; 
Sağ haf. Açığa. Sağ içe gü

zel bir geri pas merkez muha· 
cim şüt Cihat soldan tuttu. 

Sovyet kalesi önünde bize 
favul haftayım. Bitti. Saat 4,45 

Sovyetlerde top kontrolu, 
paslaşmak fevkalade mükem
meldir. Buna mukabil bizim 
takım da birbirini tutmaz kar• 
ma karışık bir oyun oynıyoruz. 

Ruslar merkezden ve sağ· 
dan ilerliyorlar. Bizim kale 
önünde sağ içe pas. Sağ iç 
sürdü. Cihatlıı karşı karşıya. 
Cihadın atılmasına rağmen sağ 

köşeden sıkı bir şüt gol. 5,20 
Sovyetler hakimiyeti ele aldı
lar. Fevkalade kombine , bir 
oyun oynuyorlar. Sağiçe geçen 
Sait hemen hemen topa vura
mayacak halde. Top yine 
b'zim kalede, mühim bir tehli
ke geçiriyoruz. Merkez sağ iç, 
sol iç beraber ilerliyorhr. 
Beş metreden şüt avuta. 

Top ortada. Hüsnü ileride. 
Fena bir kafa vuruşu, sol ha. 
fa, sağa pas verdi. Hüsnü 
koştu yetişti. Saldan Berile· 
yoruz. Sağa geçti. Sait aya· 
ğından aldırdı. 

Top bizim kale önünde beş 
forvet birden hücum ediyor. 
Fazıl· Hüsnü topu taca attı· 
lar. Tekrar bizim kalede. 
Hüsnüye favul. Sola Eşrefe 

geçli. Kaptırdı. Eşrefi adeta 
mıhladılar. Tekrar b'ze akın 
ediyorlar. Fıkret soldan yeti· 
şerek kurtardı. Top '::aitten • 
Gündüze tekrar Saide, ikısi 

de birbirine bakarag kaptır· 

dılar. Arasıra bol bol gülme
ler geliyor. Soldan iler.leyor
lar. Sağa bir pas. Hüsnü ye· 
tişti, fakat atladı. Sağ iç sol 
sol ayağıyla >ıkı bir şüt. Yer· 
den sağ köşeden gol. 5,35. 
Santradan tekrar bizim kale 
önüne indiler. Sağ iç, merkez 
sol iç topu muntazamen ayak· 
larında tutuyorlar. Merkez 
muhacim sıkı bir şüt. Cihat 
yatarak tuttu alkışlındı. Tek
rar •oldan akın. Güçlükle fa. 
zıl korenre attı, korneri Reşat 
korneri Reşat kafa ile kur· 
tardı. Tekrar top onlarda. Sol 

açığa geçti. Açıktan şüt. Ci
hat karşıladı. Sanlır haf iler
liyor. Esat çelme taktı. Fa
vul. Attılar. Ofsayd. Top on. 
!arın kalesinde, Gündüz iler
liyor. Kalenin sağ köşesinde 
Gündüzü ellerile tuttular. Ha· 
kem favul vermedi. Ortaladı . 
Haflar aldılar, ve altılar. Top 
mütemadiyen bizimkilerden 
onların ayağına gidiyor. Ne
ticesiz ve fasılasız sağa ve so
la vuruşlar.Tac; top sağ açık
larında ilerliyor. Fikret favul 
yaptı. Sol iç güzel bir pasla 
beki atlattı. Cihat yetişti tuttu. 

Top onların kalesi önünde. 
bek kurtardı, tekrar bizim ka· 
le önünde sıkı bir şüt, Cihat 
kurtardı. Top sa~ içle. Sürdü. 
Açığa baş vurdu, güzel bir 
vuruş. Sola. Avut. Onların 

kalesi önünde lüzumsuz çalımlar. 
Tekrar bizim kaleye iniyor. 
lar. Top sağ içte. Uzun bir 
vuruşla sola gönderdi. Soldan 

tekrar sağa bir pas. Sağ iç 
yetişti. Kaleci ile karşı karşıya 
Ofsayd zannile bizimkiler dur. 
dular. Hafif plase bir şüt, gol 
5,44. Santradan tekrar top bi
zim kale önüne indi. Sağ 
açıkları koşuyor. Fikret topu 
durdurdu, lüzumsuz yere tek .. 
rar topu kaptırdı. Muhakkak 
bir golü Hüsnü yetişerek ve 
her ikisi de yıkılmak suretile 
kurtardı. Top tekrar ortada. 
Oradan sol açıklarına geçti. 
Sata pas verdi : Sat içle Ci· 
hat karşı karşıya. Cihat 
kurtardı. Hüsnü yetişti 

top avuta gitti. Top onların 

kalesinde. Karşıladıhr. Hüs· 
nü yetişti, kurtardı. Onlara 
favl Fikret atlı. Ve kalenin 
bir metre üstünden avt. 
Top sağda taç oldu. Esat da 
kapdırdı. Sağ açığa Hofsayd. 
Fikret çekti. Gündüze Şerefe 
kapdırdılar. Ortadan ilerli
yorlar. Hüsnü yine kurtardı. 

Top Niyazide. Güzel bir vu. 
ru•, kaleci tuttu. Top Hüsnüde 
ileri iyi bir vuruş. Şerefte. 
Eşrefe geçti. Ve avt. Top 
sol açıklarında. Taç, Fazıl gü
zel bir vuruş vurdu. Top N:. 
yazi de. Boyuna çalım yapıyor. 
Top kornere gitti. Hüsnü ile· 
ride. Kale önünde. zorner 
atıldı. Kurtardılar. Top sağ 
açıklarında. Bir tek bek var. 
Sol pas. Sol açık kaçırdık. tek} 
rar yetişti. Fazıl çarpdı favol. 
Tekrar sa~ açıkta. Sol açığa 
pas, kimse yok. Topu tuttu,' 
12 metreden şut. Cihat bu 
muhakkak golü de kurtardı. 
2 dakika var. Lüzumsuz vur· 
malar, taç. 4-0 bitmek üzere, 
Sait adeta üflemekle düşer 
gibi düştü. Favl, Esad attı. 

Kalenin bir metre üstünden 
avt. Tamamen hakim bir 
oyun oynadılar. Nefes ald.r· 
nıadılar gibi birşey. 

Top sağda, Reıad kuvvetli 
bir çarptı. Favl. Top sağda. 
Sağiç açık pasla ilerliyorlar. 
Korner, şut. Cihat tuttu ve 
top elinde iken düdük çaldı 

5,45. 4-0 mağlup olduk. 
Sovyet takımı : 
Kınasnikof-Korçavokof Tc· 

terin - Remin, Yeliseyef, Lap. 
sin - ilin, Y akoşen, Simir.ıof, 
Semiçasin, Ponarnaryof. 

/Jizim takım: 
Cihad -· Hüsnü,Lôtfi - Fik· 

ret, Hakkı, Reşat - Eşref, Şe
ref, Gündüz, Fuad, Niyazi. 

( ikinci haftayimde Lıitfinin 
yer.ne Fazıl, Fuadin yer ee 
Sayıt, Hakkının yer.ne E•al, 
geçtiler. 

Oyunun devamı müddetince 
en hakiki not bunlardır. Şu 
vaziyete nazaran verilecek 
hakiki vaziyet Rusların bir 
sene zarfında çok ileri 'miş 
olduklarıdır. Okadar seri ve 
kombine bir oyun oynadılar 

ki bizimkiler adeta gözükme• 
diler. Yalnız Cıhat fevka:a jd 
bir oyun oynadı. Eğer Cıhat 
bu oyunu oynıyamasa idi mıı· 

hakkak 12 gol vardı. Bütün 
seyirciler ve spor erkanı Ci-

hadı fevkalade alkışladılar. Bu· 
kadar muvaffak olmuş bir ka· 
leci görülmediğini söylediler. 

Sporcularımız 

Leningratta galip 
Leningrad, 25 (A.A.)- "Ge· 

ceyarısından sonra,, 
Eskrim ve güreş müsabakalar> 

etnografya müzesinin mermer 
salonunda gece yapıldı. Kılıçla 
takım müsabakasını altıya karşı 

on sayıla kazandık. 
Güreş müsabakasında dört 

üç galip geldik. Kenan, Sadık. 
Mustafa sayı hesabi'.e, mer· 
sinli Ahmet tuşla galip geldi. 

Maçian sonra geceyarısı 

heyetimiz şerefine skor teıki· 

!atı tarafından mükellef ziyafet 
verildi. 



8 AÇIK SÖZ-

Hayri ipar birçok Hare ~kademisin~e 

hayır müesseseleri G!neral. Alı Fuadın 
vücude getirdi soyledıği nutuk 

f T inci •ay/adan devam J 
bağlarla batlanmasını temine 
kafi geldi. Ve yoksulluğun ne 
demek olduğunu herkesten iyi 
bilen bu hamiyetli adam Mudan
yayi adeta ihya etti. 

Hayri !par, Mudanyada (sırf 
köylü çocuklar) için bir okuma 
evi yaptırdı. Bu evin açılış 

töreni bir hafta evvel ilbay, 
fırka kumandanı General Cemil 
Tahir, Bursa ve !stanbuldan 
gelen kalaba'ık davetliler huzu
rile on binlerce halkın ve köy· 
lünün takdirkar a'kışları ara
sında yapıldı. 

lpar müessesesi ayni zamanda r-··
her gün elliden fazla fakirin 
de karnını doyuruyor. j ' . 

Halkevinin yirmi kişilik mu• 
zika talebesine elbise, şapka 

ve ayakkabı aldığı gibi yurt 
çocuklarının açık havadan 
faydalanıp oynıyabilmeleri için 
bütün terbiyevi malzemesi ile 
bir Ahmet Rüştü çocuk bah
çesi vücude getirmiş, yine 
bu çocukların gezebilmeleri 
için bir de otomobil almıştır. 

Mudanyada benim bilmedi. 
ğim daha bir çok eserler 
yapan lpar çok değerli iki l 
eser daha yaptırmaktadır. 

Bunlar da Atatürk ve ismet 

.. '- · ı 
ı .••. -,, 

Bu münasebetle söylenen 
güzel sözlerden onun gurur
lanması icap ederken bilakis 
mahcubiyetini gizliyemiyordu. 

lnönünün heykelidir. Hayri 
lpar bu anıtların yaptırılması 
için belediye emrine tam elli 
bin lira tahsis etmiştir. 

Diploma tevzii merasiminde hazır bulunanlar 

Ben orada Hayri lparın bu 
mahcup, mütevazı ve heyecan· 
lı durmuna şahid oldukça otuz 
sene evvelki hatıralarının can
landığına hükmediyorum. 

Şimdi de Hayri lparın ba
bası namına yaptırmış olduğu 
(Ahmed Rüştü) çocuk yurdu. 
nu hep birlikte gezelim.. Ya· 
takhanesi, temiz ve çok düz. 
gün .. Aş evi muntazam, ban· 
yosu, duşu, halaları, yıkanma 
yerleri bugünün ihtiyacına 

uygun bir şekilde yaptırılmış 
geniş koridorlu, müstatil şe· 
killi, bol ziyalı bir bina... işte 
Hayri lparın çocuk yurdu bu· 
rasıdır. Burada Hayri hesa
bına yüzden fazla köylünün 
çocuğu okuyor, yiyip içiyor 
ve yatıyorlar .. Yurdun gayet 
temiz bir de reviri var ... 

Bundan başka, beş sınıl!ı 
olan bu okulu bitiren talebe 
yine Hayri lpar hesabına 
Bursaya geliyor, burada da 
ayni şerait altında okumala-

Bütün bu eserlerinin ilelebet 
devamı endişesiyle kanuni yol· 
lara başvurmuş, bütün bu te· 
sisatın tasdikli nüshalarını bu· 
raya getirmiş, idaresine şar

bayı,kültür memurunu, kıdemli 
başmuallimi memur etmiştir. 

Bunların teftişini llbaydan rica 
etmiştir. Yurdun ebedileşme

sini temin maksadiyle yüz bin

lerce lira değerinde olan gayri· 
menkullerini de yurd namına 

tescil ettirmiştir. 

işte, muhterem okuyuculara 

tanıtmak istediğim kıymetli 

vatandaş budur. 
Memlekette bundan daha 

zengin, daha müreffeh yaşı· 
yan birçok vatandaşların bu. 
lunduğunu gözönüne getirerek 

kendi kendime bunları Hayri 

lparın gösterdiği misalden ib· 
ret alamazlar mı? demekten 
kendimi alamıyorum. 

rına devam ediyorlar .. Hayri Dervlt Edesen 
•fl'"'ll&lllUlllllllllllllllllUllllllllllllllllUlllllllllllllllllUlllUlllllllllltttlUIUltUIUllUllllllHlll•lllllllllllllllUlllllllllllll 

Bugünkü Boks 
Teoderesko ve Yorgos bugün 

karşılaşıyorlar 
Bugün Tak· 

sim stadyo
munda Ro
manyalı ile Yor• 
gos karşılaşa• 
caktır. 

Romanyalı· 
mn Kiryako 
ile olan on ra• 
vuntluk müsa
bakasını gör· 

, dükten sona, 

geçen hafta 
da Melihle O• 

lan sekiz ra. 
vuntluk dövü• 
şünü seyrettik. 

{Harp akademisinde ovvel· 
ki gün 56 genç kurmay su
baya diplomalarının tevzii 
münasobolilo General Ali 
F uadin söylomi1 olduğu 
dolgun, ince, hi•li nulkun 
bir kısmını dün n<1retmlş• 
tik. Bu nutkun arkasını da 
bueün neşre dovam ediyo
ruz. J 

m 
komutanın sorav sevgisine, 
hareket istiklaline ve teşeb· 
büs kudretine kuvvetli bir da· 
yanaktır. 

Sistematik düşünüş fikir elas· 
tikıyetine muhalif değildir ve 
onu selbetmez. Çünkü ilkin 
bilinemiyecek ha di•elerden is
tifade etmek için kararda elas· 
tikıyetin; değişen duruma uya. 
bilmenin; yeni bir durum kar
şısında fikir huzur ve st1ku• 
netinin; makus şeyler karşı• 
sındı! müteessir olmamanın; 
hulasa hepsinin esas şartı; 
ilerisini gören bir fikir mesa. 
isidir. 

Cür'etlen önce esaslı düşün· 
mek gerektir. 

Klavzeviç der ki: "Komuta 
makamı nekadar yükselirse 
cür'etin yanında basiret o ka· 
dar şarttır. Taki cüret, mak· 
satsız ve semeresiz olmasın. 
ihtirasın şuursuz bir hamlesi 
olmasın.,, 

beş ravundu kolaylıkla ta· 
mamlıyamaz. Üçer dakikadan 
on, on beJ ravuntluk bir ma· 
çı tamamlamak için uzun me· 
sai ve rejim ister. Böyle bir 
rejime amatör bir boksörün 
tabi olması imkAnı azdır. Çünkü 
hayat işleri ve konforu buna 
mlnidir. Halbuki; profesyonel 
bir boksör dlma boks ile meş. 
gul olacağından haıırdır, kon· 
foru da ona göredir. 

Teoderesko, hasımlarını an
cak beşinci ravunddan sonra, 
aramağa ve nakavt etmeğe 

çalışıyordu. O, biliyordu ki : 
amatör bir boksörün nefesi 
ancak beş ravundluktur. Bun· 
dan sonra, hasmı kendisi için 
ekmekliktir. Nitekim ; Melih 
döğüşünde bu taktiği tutmuştu. 
Ve beşinci ravunddan sonra, 
~u'.ln almağa başlamıştı. Me. 
lıhın puanları ~eşinci ravun
da kadardı. Ve Romanyalı için 
de boks beşinci ra vunddan 
sonra başlamıştı. 

Sazan iyi düşünülmüş, ma
kul sebeplere dayanmış (inti
zar) da faaliyet ve hareket 
kadar kıymetlidir. Fakat böy. 
le bir (inlizar) ve (hareketsiz
lık), (kararsız atalet) demek 
değ-ildir. Bir işi iyi düşünerek 
(yapmamak); (yapmak) dan; 
bazan; daha çok irade ve 
derin görüş ister. 

Kurmayın kıymeti Cihan 
harbinde arttı ve her gün ar. 
lıyor. Çünkü emir ve komuta
nın vasıtaları gittikçe çoğal
maktadır. 

Genç yaşınızda ağır mes'u· 
liyetlerin yükünü üzerinize a
lacak ve lezzetini tatacaksınız, 

Mukadderat saati çaldığı za• 
man; milletlerin kaderini idare 
ve halletmeğe davet edilecek 
adamlar, uzun sulh yılların. 
da sessiz çalışarak yetişirler. 
Çünkü kurmay subay yaloız 
Harp Akademisinin mahdut 
çerçevesi içinde yetişmez. A.
kademide öğrendikleriniz size 
rehberdir. Sizi müstakil ve ser
best çalışabilmek için hazırla
mıştır. 

Dahilerin nasıl yetiştikleri 
meçhuldür. Deha; daha ziyade 
ilhamı takip eder. Dahi, şekli 
de gayrişuuri olarak bulur. 

Fakat bir kurmay subay, 
ancak plan ve sistemle ve 
ancak devamlı, itinalı ve zor 
bir fikir mesaisi ile yetişebilir. 
Moltkenin (Deha, çalışmaktır) 
sözünii bu manada almalıdır. 
Zeka şüphesiz çok kıymetli 
şeydir. Fakat hiçbir zaman de· 
vamlı bir çalışmanın yerini tu· 
tamaz. 

Okumak ve düşünmek. 
Çok okumalısınız, Elinizde 

kalem ile. 
Memleketin hücra bir köşe. 

sinde \'azifenizle başbaşa ka
lırsanız bu yalnızlıktan sıkıl· 
mayınız. Yalnızlık, büyük mü

rebbidir. Zayıf seciyeli insanları 
mahıunlaştıran yalnızlık, kuv
vetliler için en güzel mektep
tir. Zira bir kurmay subayın 
kendi kendine kaldığı saatler
den daha çok çalışıp semere 
alacağı zaman yoktur. 

AÇIK SÖZ 
Müvezziler 
koşusu 

Yan:ta girec,..k ınüve.ı'lilerden-: 

1 - Kadıköy iskole mü· 
vezzii Orharı Kaçar . 

2 - Kadıköy 
mü'l!ezzii Şevket, 

Pazar yola 

3 - L,;/eli salıcı/arından 
Mohmet Özgenç. 

4 - Tophane müvezzilerin• 
derı Hamdi. 

lil m 

lstanbulun en 
eski müvezzii de 

koşacak 
Gazete satı· 

cıları arasınd~ 

müsabakamızın 

uyandırdığı bf!., 
yük alaka Is ı 
tanbulun en er 
ki bir müve~. 
ziini de hare
kete getirmiştir 

Resmini koy• 
duğumuz ibra 
him çavuş şim· 
di Beşiktaşta lbrahlm çavut 

satıcılık yapmaktadır. Karabi. 
galt adile maruftur. Kendisi 
ihtiyarlığına reğmen : 

- Koşuyu muhakkak kaza
nacağım .. demektedir. 

Askerlik i şlerl 

Askerlik etmemi' 
erler 

Eminönü askerlik şubesinden: 

1 - Askerlik etmemiş aşa
ğıda doğum ve sınıfları izah 
erlilcn sağlam erler 936 birinci 
teşrinde çağrılacaklarından 

şimdiden hazırlanmaları lazım

dır. 

2 - Bunların şubeye müra
caat edecekleri gün ayrıca 

ilan edilecektir. 

A - Bir buçuk sene! kler
den (316·327 dahil). 

B - iki seneliklerden (316-
330 dahil). 

C - Jandarma sınıfından 

(316-331 dahil). 
D - Deniz sınıfından (316· 

331 dahil ). 
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boksör profes• 
yoneldir. Bu işi kendisine san• 
at ittihaz etmiştir. Tıpkı bir 
işci gibi daima san'atinin ha-

-----tör atletler ve güreşcıler gibi 

Maç sekiz ravundda bitece
ğine göre, Romanyalı bu işte 
kayıplı bulunuyordu. Ve ne
tice de, puan hesabile aley
hine döndü. 

Kurmay, çabuk düşünebil
meli; tekemmül eden teknik 
vasıtalara göre çabuk emir 
yazabilmeli, çabuk iş görme· ll=========r=====I 
lidir. 'c 1 ı; 

' reketleri üzerinde faal kaldı
ğından nefes kabiliyeti ve id· 
man hazırlığı yerindedir. Ni· 

tekim seyirciler de bu mevcudi· 
yeti Teodereskoda görmüşler. 
dir. 
_Amatör boksörler dij!'er ama-

Roman: 1 

daima profeslyonellerden son
ra gelirler. Bilhassa boks san• 
atinde bu derece bariz bir şe• 
kil alır. 

Binaenaleyh Teodereskonun 
bizim amatör boksörlerimize 
gerek nefes itibarile, gerek 
anform olmaklıkla faik olduğu 
aşikardır. 

Amatör bir boksör on, on 

Dar Ağacı 
Dar ağacının dibinde biten 

yahut dar ağacının dibinde 
başlıyan bütün feci maceralar 
içinde şüphesiz Con Li'nin İs· 
mi daha uznn müddet unutul· 
mıyacaktır. 

Con Li'den başka bir de Ri
har Hauptman var. Fakat bu 
iki adamı ayrı zaviyelerden 
görmek lazımdır. Rihar Haupt· 
man ebedi diyara kavuşmaz· 
dan evvel üç defa öldü deni· 
le bilir. 

Halbuki Con Li için öyle 
,mi ya? Bu adam ne zaman 
ölümün kucağına düşse, ölüm 
onu şiddetle hayata iade etti. 

iki mahkum! Verilmiş iki 
idam kararı! Cellat ise vazi. 
lfedar adamdır. Cemiyetin 
emrini harfi harfine yerine 
getirecektir. Vazifesine bağlı· 

Yazan: Lui Delapre 
lığı ona mahkQma merhameti 
uqutturur. 

Con Li şüphesiz korkunç 
bir katildi. Fakat cemiyet bir 
katilden üç defa hesap isteye• 
bilir mi? Bir katilin de suçları. 
nı temizlemek için üç defa 
hayatını cemiyete verdiği gÖ• 
rülmüş müdür ? 

Bu adam, elleri, kolları bağlı 
olduğu halde üç defa dar ağa· 
cının altına getirildiği zaman, 
orada bulunanlar ve bu 
hayata gırıp çıkışlardaki 
fecaati bilenler, nedense ceı. 
lada içlenirler. Bu işi kökün. 

den bitirse de, bir facianın son 
perdesi de kapansa diye düşü
nürler. 

• •• 
Hapishanenin başgardiyanı 

mahkumun kapısını açdıktan 

Eğer, ravundlar üçer daki· 
kasıoı hakkıyle muhafaza eder 
ve on ravundluk maçlar yapı· 
lırsa Romanyalı amatör ha
sımlarını birer birer ve zah
metsizce döver. 

Bkkalım Yorgos maçı ne o
lacak? 

sonra papaza yol vermek için 
geri çekildi. Fakat papas Pit. 
kins hücrenin içine bir adım 
attıktan sonra, birdenbire dur
du. 

Hücrenin dibinde, tahta kar
yolasına uzanmış, ölüme ça• 
ğırılan adam bir çocuk , gibi 
mışıl mışıl uyuyordu. 

Bu adama. Con Lia derler.içe
ride mahkuma sabaha kedar 
n azaret etmiş olan gardiyan 
kapının açılıp papasın içeriye 
girdiğini görünce, ayağa kalk
tı. Bir mahkumun son saatle. 
rine okadar alışık olan bu 
adamlarda bile anlaşılmaz 

bir şaşkınlık vardı. 

Güneş daha doğmamış, ha
pishanenin avlusunu bir hava 
g:ızinin oldukça kuvvetli ışığı 

aydınlatıyor. Fakat okadar ka. 
!abalık binanın içinde bir tıs 
bile işidilmediği için, avludaki 
ışık da karanlık ve hayatsız 
görilnyordu. 

Papas, başgardiyan, gardiyan 
biribirlerine baktılar. üçünün 
de yüzünde hiç bir kelimenin 

Kurmay cihazı öyle işleme
lidir ki komutan, kararını verir 
vermez, emirlerin çabuk ve 
müke_mmel yazılıp teblij!' edi
leceıtıne ve emrinin hemen 
yapılacağına emin olsun. Ko

m utan; kur mayın mesaisini dü
zeltmek ve ikmal etmek. ihti· 
yacında olmamalıdır. 

[Devamı var 

anlatamıyacağı kuvvetli ifade. 
ler vardı. 

Mahkumun sabaha kadar 
odasında kalan gardiyan dedi 
ki: 

- Hala öleceğine inanmıyor. 
Dün akşam bana dedi ki: "gö.: 
receksiniz, buJ sefer de yeni 
bir şey çıkacak ve ben yine 
kurtulacağım. ,, 

Con L! 23 şubat 1885 sa
bahında son nefesini verece
ğini biliyordu. Böyle olmakla 
beraber, boynunu celladın ke· 
mendinden bir kere daha kur
taracağını umuyordu. 

Papas Pitkins bu adamın Ö• 

lümünil gayet tabi! ırörüyordu. 
Fakat bu ölümün mümkün 
mertebe ıztırapsız ve seri ol
masını istiyordu. 

Hapishanenin papaslığını 
yaptığı gündenberi böyle bir
kaç defa sabah gün doğma· 
dan idam mahkQmlarının oda· 
!arına girip çıkmıştı. 

Fakat: Con Li'nin gençliği 
karşısında bu sefer heyecan 
duymuştu. Daha hayatın tam 

Vakitler 4 > 
N Q 

-"' N 

Sa Da Jsa Da 

imsak IO 13 4 1 
Güneş ıı S3 5 ~2 

Ögle 6 6 12 5 
lkiodi 9 28 15 27 
Akşam 12 00 18 S9 
Yatsı ı 31 19 3 

içine girmek üzere olan bir 
adamı ölüme göndermek te 
acı şeyi 

Düşününüz ki Con Li yirmi 
bir yaşındadır. Bu yaşta bir 
adamın hayatta ne çok ümit· 
leri vardır değil mi? istikbali 
için neler hazırlar, neler dü
şünür?Mesut emeller kendisine 
gülümser. 

Con Li yarım açık ağzın
dan görülen bembeyaz dişlerile 
hakikaten beşiğinde yatan bir 

çocuğa benziyor. Fakat ölüm 

bazen böyle çocukları da gö. 
züne koyar. 

Artık yetişir, yetişir! Bu 
kötü düşünceyi hemen zihnin. 
den silivermek için bu genci 
de hemen darağacına gönder
meli 1 Bu kendisinden, bu se
fer de kurtulacağını sanan 
adamdan kurtulmalı ki, vic· 
danlar rahat etsin. ip' bağ· 
lanır, ilmik hazırlanır. Darağacı 
gerilmiştir. Mahkum eli kolu 
bağlı ipin altına getirilecektir. 

f Bitmedi/ 
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Edebiyat Anketi:T9 
Millt bir edebiyat 
Yaratabil_ir ~iyiz? 
Sadri Ertem Söylüyor : 

"Hem milU edobiyal vardır, hem de milllyelpuvor 
edebiyat .. Milliyetçi olmrgan edebiyatı milli olmak· 
tan nıenedt::cek bir kuufJel henüz mevcut değildir ... 

Anketi yapan : Nusret Safa COŞKUN 

Sadri Ertem'i ilk defa Dil 
K ırultayında gördüm. Anka· 
radan yeni gelmişti. O sıra· 

!arda Rusyaya gitmesi mevzuu· 
bahsoldul!'u için: 

- Aman üstad, demiştim, 
Ruslar çok misafirperver 
adamlarmış, sizi birkaç ay 
göndermezler de bizim anket 
cevabınızdan mahrum kalır. 
Onun için, vakıa yeni geldiniz 
lstanbula .. gezecel!'iniz, göre· 
ceğiniz yerler vardır; gelin bir 
fedakarlık edin de şu işi ara
dan çıkaralım. 

Vadi muhayyelesi kadar 
zengin ve fakat muhayyelesi· 
nin verimi kadar da vaitlerinin 
kısırlığı ile meşhur "Çıkrıklar 
durunca,, muharriri : 

- Peki cancağzım demiş

ti. Yarın sabahleyin ıaat on· 
da Kurun gazetesine gel, rahat 
rahat konuşalım. 

• • * 
Ertesi sabah Kur un gazete· 

sinin yazı işleri odasında Ke
nan Hulusi ile karşılıklı b'r 
hayli bekledik amma, üstat bu 
hususta çıkan şöhretini kay· 
betmemek için olacak teşrif 
etmedi. Öğleden sonra Dil 
Kurultayında karşılaşınca: 

- Çok mahçubum karde· 
şim, dedi. Fakat vekil çağırt· 
mıştı. Gitmiye mecbur oldum. 
Maamafih seıı artık yorulma, 
ben yazar sana gönderirim. 

Bu va'de nekadar inanmak 
lazımsa okadar inanmış gözü
kerek ayrıldım. 

Fakat günler günleri kova
ladı. Halta haftalar haftaya 
bağlandı. Galiba bizim üstat
tan ses sada yok. 

lstanbulun altını üstüne ge· 
tiren sokaklarda kayıkla gezilen 
meşhur yağmurlardan birinin 
yaıtdığı gündü. 

Ben Cağaloğlu yokuşunda 

gökyüzü delinmiş gibi yğaan 
bu müthiş yağmura lutulun
ca, koşa koşa kendimi Remzi 
kütüphanesine dar atmıştım. 

Kapıda sırsıklam olan ceke
timi silerken Sadri Ertem de 
elindeki kocaman çantasiy le 
kendini dükkana dar attı. 

Fakat yajtnıurdan kaçıp do
luya tutulmuş denen şey bu 
olsa gerek. 

- Üstadım ne oldu b!zim 
cevap? .. Sadri Ertem kat'iyen 
boş kalmıyan ·dudaklarının a
rasına yeni bir sigara yerleş
tirirken : 

- Vallahi cancaıtzım dedi. 
Bugün Rusyaya g idiyorum. O
nun hazırlıklariyle filan meş

guldüm. Maama'ih sen hiç me
rak etme, ben sana Rusyadan 
yazar yollarım. 

Ankara caddesinin bir kö
şesinden bir köşesine gele-
miyen cevabın bin Rusya 
gibi yerde,, dağlar, de· 
oizler, aşarak geleceıtine 
lüzumu kadar inanmış gözü
kerek kendısine hayırlı yolcu
luklar temenni ettim. O Nazmi 
Acardan inhilal eden bir o'.o· 
mobile binerken: 

- Merakelme dedi, yakında 
yollarım. 

* * * Şimdi bu sütunlarda okuya. 
cagınız cevabları zinhar Rus. 
yadan gönderilmiş sanmayın, 
işbu cevaplar (Bacayı indir, 
bacayı kaldır) muharririnden 
Ankara caddesinde kain meş
hur Meserret kırathanesinde, 
Ru•yadan avdet eltiğinin 
haftasında alınmışlır. 

* * • 
- Milli edebiyat nedir? .. 
Milli edebiyat nedir? sözüne? 

vazıh cevap vermek cidden 
müşküldür. Miliet kelimesi bu· 
!anık, dumanlı, müphem ma
na'ar taşıdıkça milli edebiyat 
sözü bir sırdan başka birşey 
olmıyacaktır. 

Millet kelimesine verdiğini( 

manaya göre ona mensup bir 
edebiyatın varlığını veyahut 

yokluğunu iddia edebilirsiniz. 
Milli edebiyat sözünü bir 
safsata mevzuu olmaktan kur· 

tarmak için onu aydınlığa, 

şuurun berraklıjtına kadar 
çı!tarmalıdır. Millet deyince 
ne manalar anlaşılmaz ? 

Mesela bir camiin kubbesi 
altında toplanmış müminler 
arasında "millet,, kelimesinin 

manası sizin tasavvur ettij!iniz. 

[ 
den çok farklıdır. Milleti lsla
miye veyahut milleti hıristiya

niye tabirine bizim eski harf· 
!erle basıl:nış kitaplarda sık 
sık tesadüf edersiniz. Millet 
bunlara nazaran eglise muka
bilidir. Bu tarife göre Kur'an 
millet edebi}atının ta kendi
sidir. Bir mabet etrafında top
lananlara millet diye hitap 
edenler için mil!el = ümır. ellir 

Milleti ırkın, kanın devamı 

sayanlar için bir ırktan olan· 
ların, ayni kanı bedenlerinde 
taşıyanların edebiyatlarına mili! 
edebiyat demek lazım gele
cektir. 

Mesela Alma,c~ yazmış bir 
Yahudinin eseri Alman milli 
edebi)·atına girmiyecek, Fran
sızca yazmış bir Almanın eseri 
milli edebiyat hudutları içinde 
sayılamıyacak. 

Farisi yazmış olan Mevlana, 
yahut bugün Vatikanda teo. 
loji hocalığı eden ve felsefi 
eserler yazan Mehmet Ali 
molla Türk milli edebiyatına 
mal olacak. 
Milleti tarih manasile :ınlıyaıı

lar için milli edebiyat an'ane. 
!eri taşıyan, an'aneleri besliy en 
edebiyattır. 

Nıtekim Avrup1da nasyo
na'izrr. deyince aklı ilk gelen 
budur. 

Mesela Fransız nasyonalisti 
dinine balı'lıdır, Krallık an'aneleri· 

ne bal!'lıdır. Tarihleşmiş olan 
kapitale bağlıdır. O bu karakter 
!erile bir reaksiyonerdir. 

Milleti kültür birliği ve de· 
mokrasi bünyesine girmiş cemi· 
yetlerin adamı olarak kabul eden. 
!ere göre milli edebiyat bur· 
jua zihniyetine ve burjua fel
sefesine, Lurjua estetiğine 

göre işi iyen bir müessesedir, 
Endividüalist edebiyatın 

milli edernyat namile anılma., 
ancak bu şekilde mümkün o~ur. 

Millet deyince geniş halk kit
lesinil anlıyanlara göre milli 
edebiyat bambaşka birşeydir. 

Nitekim "mi:Jet., millileşme 
"millileştirme., sözleri "sosyal. 
ve "sosyalize. mukabili olarak 
kullanılmaktadır. 

Ben size sorarım siz nasıl 
bir mili! edebiyat kastediyor· 
sunuz.? 

Üstadın bana üç sene hoca
lığı vardır. Bana bir hayli ilti
mas eder en az dört numara 
verirdi. Şimdi yanlış bir tarif 
yapıp bu hayalindeki dört nu
marayı da kaybetmekte hiçbir 
mana yok.Başka suale geçelim. 

- Edebiyatı milli ve gayri. 
milli diye ayırabilir miyiz? 

- Edebiyatı milli veya gay· 
rimilti diye ayırmak mümkün
dür. Memleketler, hudutlar, 
pasportlar, nüfus kaıtıtları 
buluııdukça bu yerli ve ya· 
bancı mukabili tabirler devam 
edip gidecektir. insanların te
fekkür ve yaşayış tarzları biri· 
birinden ayrı saflarda teka· 
süf ettiği müddetçe de biribi· 
rinin karşısına çıkmış edebi. 
~atlar bulunacaktır. Bu edebi
yatlardan b:ri kendisini "milli,, 
diye ilan edecektir. 

- Mılli edebiyatın vasıfları 
nelerdir? 

- Milli edebiyatın vasıfları 
bence bir camianın hudutları 
içine sıkışan psiko-sosyal ka· 
rakteri aksettirmektir. 

Bunu Şekspirde, Molyerdc, 
Zolada, Dostiyeviski'de, Gorki' 
de Po:ıchkinde görüyoruz. 

- Milli edebiyat mı vardır, 
yoksa milliyetperver edebiyat. 
mı? 

- Hem milll edebiyat var-, 
dır. Hem de milliyetperver e; 
debiyat... Milliyetçi olmıyan 
edebiyatı milli olmaktan mene. 
decek bir kuvvet henüz 
mevcud değildir. Milli ol
mak sosyal bir karekter, mil
letci olmak poletik bir görüş
tür. 

- Edebiyatımızın bir kıs
mına gayrimilll diyebilirmiyiz 'i 

- Mili! edebiyatı ben, ori· 
jinal, yaratıcı edebiyat mana
sına alıyorum. 

Fikir kolonilerinde orijinalite 
olamaz. Gönlünü Arabistana 
veyahut Avrupa metropolle
rine vakfedenler arasında 
orjinal bir şey bulunabilece
ğ"ine kani değilim. 

- Biz nasıl milli bir ede
biyat yaratabiliriz? 

- Bilen yapar, bilmiyen 
öğrenir Yapmayı öğrenmfyı 
tercih ederim. 

Nusret Safa co,kuı 
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V MÜFETTiŞ MUVAFFAK: Komlııyonunda yapılacaktır. 

Yemek . 
27 Eylul PAZAR 

Palamut fırınJa - Patlıcan 

silkmesi - Karpuz 
Palamutları yıkayıp temiz· 

!ersiniz ve bir tepsinin içine 

sıralarsınız.Do· ~. 
matesleri di-

, '.ı~~ 
lim dilim ke. r?,:::-~-....... 
serek üzerine ~ .) 
dizersiniz. Yi-
ne dilim dilim limonla süs
lersiniz. Defne yaprağı ila
ve etmeyi unutmazsınız. Tuzu
nu, biberini, maydanozunu 
ilave edcf5iniz. istediğiniz ka
dar yağını koyarak fırına 

gönderirsiniz. 

e Etleri ku~başı keser, do· 
matesle, soğ'anla kavurursu
nuz. Biraz su koyunuz, kay-
nasın. 

Diğer taraftan patlıcanları 

dilim dilim keserrek lavada 
sade yağla kızartırsınız. Et 
pişince patlıcanları tencerenin 
kenarına dizersiniz ve tence
reyi bir müddet daha ateşin 
üzerinde bırakırsınır.. Et pat· 
lıcanın kokusunu alınca, yani 
biraz sonra indirirsiniz. 

e Karpuz. 1 

!1 RADY9=:jj , 
ISTANBUL RADYOSU 

27 Eylü! 936 Pazar 
ı5j/le neşriyatı : 

S~at 12,30: Plakla Türk mu
sikisi, 12,50: Havadis, 13,05: P
lakla ha'if müzik, 13.25: Muh
telif plak neşri}atı. 

Akşam n~şri~ 

Üsküdar 15, 17, 19, 20, 21, Keıif bedeli 1467 liradır. lık 
teminatı 110 liradır. Şartna• 

22, 23, 24, 25, 30, 45, 46, 47 me n lretif komlıyonda ırlirü• 
ve 48 inci, Kısıklı 13, 14 ve lebilir. lateklilerin kanuni Te• 
44 üncü mekteplerle diğrr ıikalarlle beraber belli saatte 
köy mektepleri. komiıyona ııelmeleri. "131,, 
MÜFETTiŞ ISMAIL ŞEVKi "1492,, 

ÇEK: Beykoz 39, 40, 42, 50, • • • 
Heylerbeyi 26, 27, 28, 29, 32, Askeri Tıbbiye Okulu için 
43, Anadoluhisarı 33, 34, 36 1680 adet ııömlek 8·10"936 
ve 37 inci mekteplerle köy pertenbe ırünü ıut 14,30 da 
rncklcp'eri. Tophanede Satıoalma Komiı-
MÜFETTIŞ SJRRJ: Şile ka· yonunda açık ekıiltme ile 

ıa!,ı merkez ve köy mek· alınacaktır. Tahmin bedeli 
teplerile kütüphaneler. 2688 liradır. !ık teminatı 201 
MÜFETTiŞ RFCEP: Adalar lira 60 kuruttur. Şartname 

ve Ya'ova merkez mekteple- n nümuııeol komiıyoııda ııö· 
rile köy mektepleri. ;ülebilir. lıteklilerin kanuni 
Hususi mektepler naik•larile beraber belli sa· 
MÜFETTiŞ MEHMET ALI: atte komisyona gelmeleri. 

Eminönü, Eyüp, Fatih, Bakır· 
kö;', akalliyet mekteplerile lran 
mektebi. 
MÜFETTiŞ TEVFiK SOL· 

MAZ: Türk hususi mektepleri. 
MÜFETTiŞ ISMAIL HAKKI: 

Beyoğlu Beşiktaş, Sarıyer Er
meni ve Musevi mektep!crile 
Arnavutköy nahiyesine bağlı 

hususi mektepler. 
MÜFETTiŞ SÜLEY \'lAN 

AHMET: Beyoğlu, ile iktaş, 
Sanı er kazrlarına bağlı Rum 
mektepleri. 
MÜFETTiŞ NAZiF: Üsküdar 

Kadıköy, Adalar akal.iyet 
mekteplerile Fransız, ltalyan 
mLktepleri. 
MÜFETTiŞ MUHiTTiN: Be· 

yoğlu Fransız, ltalyan ecnebi 
nıektep'eri. 

MÜFETTiŞ TEVFiK: Biçki 
yurtları ve diğer dershaneler. 

Sıhhiye Müfettişleri 
Dr. MÜFETTiŞ BURHA. 

NEDDIN: Enıinöaü, Samatya, 
Bakırköy ,mek tebleri. 
·or. MÜFETTiŞ HULUSi: 

Fatih mektebleri. 

• • • 
"132,. "1493. 

lıtanbul Lev•zım imirlijtine 

bağlı müeıseaeler için 26000 

kilo yaş üzüm 29 • Eylül·936 
Salı günü ıaat 14 de Topha• 

nede Satınalma Komisyonun• 

da pazulıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli beher kilosu 

13 kurutlur. ilk teminatı 253 

lira 50 kuruştur. Şartnamesi 

Komiıyonda görülebilir. Is· 
teklerin belli saatte komisyona 

gelmeleri. (134) (1640) 
• * • 

Dr. MÜFETTiŞ RAGIB: Be. 
SJat 18,30: Çay sa 1ti, dans yoğlu ve Adal ır mektebleri. 

musikisi, 19: Tepebaşı gazi- Or. MÜFETTiŞ HALiL: Be
nosundan varyete programı, i şiktaş, Sarıyer, Beykoz, ve 
20: \'e arkadaşları tarafından Şehir hududu mektebleri. 
Türk musikisi. 20,30: Müzey· Dr. MÜFETTiŞ HAMDI KA 
yen ve arkadaşları tarafından SiM: Q,küdar, Kadıköy ve 
Türk musikisi, 21: Plakla so- Kartal nıektebleri. 

Topçu atış oku'u için 800 

liralık benzin 30 Eylül 936 

Çarşanba ııünü Hat 14,30 da 

Tophanede Satınalma koml<
yonunda pazarlıkla alınacak• 

tır. Tahmin bedeli beher kilosu 

34 kuruştur.ilk Teminatı 60 li· 
radır. Şartname ve evıafı ko· 
misyonda ııörülebilir. lıtekl:
lerin belli saatte komiıyono 
gelmeleri. "1658. 

J0 !ar, 21,33: Orkestra, 22,30: lk MÜFETTiŞ IHSAN: Şe· 
Ajans haberleri. 1 hir dahilindeki bütün çocukla. 

r•111ııı11111111ıu1111u11111111111111111111111111111u11111111111111 rın göz muay encleriııi yapa~ 

caklır. 

Taksim Bahçesinde 
. kapalı kısırunda 

HALK OPERETi 
Bu akşam 21,45 le 

Maline 17,30 da 
KIRK YlLDA BiR 
Ayrıca elektrikli kuklalar 
Sabah 11 • 13 e kadar 

Danslı matine 

AÇIK SÖZ- • 

·ı Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
.. .. .. • - a .,lll ..... 
• ı:ı ·- .::s ..!:ıC • 
ıı.,- e. • ... !:! 
~ ... ..c.., ,,a 
:e iô ı! .! :e !t 

Münakua 

Kilo ı. K. L. K. Tarih Gün Sut 

Toz ıeıter 30000 7950 00 596 2S 28-9.936 Pazarteıi 10.S 
Pirinç SOOOO 9500 00 712 SO 28-9-936 Pnarte1i 11,S 

Zeytin 20000 4000 00 300 00 28-9-936 Pazartesi 14 
Nohut 40000 4000 00 300 00 28·9· 936 Pazarteai 14.5 

Kurn üzOnı 2ooao 360() oo 270 00 28·9·936 Pazarteal ıs 
Kuru faıulye 40000 4400 00 33() 00 28-9°936 Pazartesi 16 

Yukarıda cinı n mıktarluı ile ta.hmin bedelleri ve mu .. 

nkkat teminatları yazılı olan altı kalem erzak hizalarında 

gösterilen ırün Te uatlerde kapalı zarf uıullyle alınacaktır. 
Herbirinin ıartnameai Komiıyondan hergiin paruız verilir. 
isteklilerin, 2490 .ayılı kanunda yazılı Tesikalarla teldili 

hni kapalı zarfı belli ııün n saatlerden birer saat evveline 
kadar Ka11mpa1ada bulunen Komiıy_on Baıkanlıjtın_!l verme• 
leri. (1098). 

• • • 
Cinsi Mikdarı 

Kilo 
14377 

2092 

Tahmin b'edeU 
Lira Kr. ' 
4313 10 

836 80 

Muvakkat teminat 
Lira Kr. 

Sığır eti 

Kuzu eli 

386 24 

Yukarıda cinı ve mikdarları ile tahmin edilen bedelleri ve 

munkkat teminatı yazılı olan iki kalem yiyecek 29 Eylül 
936 tarihine rastlıyan Salı gunü •aat 14 de kapalı zarf usu· 

Jile alınacaktır. Şartnamesi komisyondan hergün paratız nrilir. 

lıteklilerio 2490 ıayılı kanunda yazılı veaikalarla teklifi 

havi kapalı zarfı belli ııün ve 11atten bir saat eneline kadar 

Kaoımpa1ad1 buluııan komiıyon başkanlıjtına ..ermeleri. (1142). 

• • • 
Marmara Üssü Bahri Satınalma Komiıyonu 

T. Bedeli M. Teminatı 

Reisliğinden 

Cinsi Kilosu L. K. L, K. --Pirinç 20.000 5000.00 :ns.oo 
Sadeya( 13.000 11050.00 828. 75 

Zeylin• 

J•ıtı 

Zeytin 

Sabun 
Kuru• 
üzüm 

s.ooo 3000.00 225.00 
6.000 1800.00 135.00 
8.000 3040.00 228.00 

10.000 2200.00 16S.OO 

Eksiltme ıe1!!!, 

Kapalı zarf 

K3palı zarf 

Günü 

8-10-1936 

8-10-1936 

Açık ekıiltme 8·10-1936 
Açık ,. 8-10·1936 

Açık • 9-10-1936 

Açık • 9-10-1936 

Saati 

10 

11 

14 

lS 

11 

11 

Üssü Bahri Komutanlığı emrindeki kara eratı için yukarda 

cioı ve ınıklırı yazılı altı kalem erzak ıartnamelerine ııöre 

ekaillmeleri hizalarında ııösterilen günlerde lzmil Tenane Kı· 
p11ındaki komiıyonumuzda yapıl.cıktır. 

Şartnameleri komiıyoııdan bedelsiz alınabilir. isteklilerin 

teklif mektuplarını •• kanuııi belırelerioi aynı ııün ve ıaatten 

bir ıaat evveline kadar komiıyon Reislijine ...ermeleri. (1453) 

Cinai Mikdar ve 
ölçüsü 

Tahmin 
bedeli 
Lira K. 

• • • 
Muvakkat 
tr .. 'llioatı 
Lira K. 

Münakasa gün Ye ıuU l 

Kundu 12030 kil 18000 00 1350 00 14-1. Teşrin-936 Çırşanbal4 ralık- 0 

Kösele 

BORSA - PİYASA 
26 /9 /936 

Paralar 

Vaketa 7000 kilo 13300 00 997 50 14-l.Teşrin·936Çırşanbal5

1 1 
Yukarıd• cins ve miktarları ile tahmin bedelleri ve muvak• 

1 Selimiye askeri satınalma komisyonu 
ilinları kat teminatları yazılı iki kalem malzeme hi•alarında gösterilen 

------------------·-------- gün ve ıaatlerde kapalı zarf usulile alınacaktır.] 
1 - 360000 kilo :rnr ı ot •';nocakt,•. T•hda edilen bedeli Her ikiıinin şartnamesi ayrı ayrı olup komiıyoedan herııün 

1S terlia 
Dolar 
franlt 
Liret 
Bel~ika Frangı 
Drahmi 
lavlçre Fran11 
Leva 
Florin 
Kron Çek 
Şilin Avusturya 
Pe1:ata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Kron lavec 
Altın 

Banknot 

~~ 
132. t36. 
~23. 

164.5G 
158. 
80. 
21. 
803. 
27. 
82. 
8•. 
22.sr. 
14. 
28. 

:ıo. 
22. 
13. 
48. 
32. 
31. 

962. 
242. 

12b. 1 
164.~ 
1.;4. 

84. 
23. 

820. 
25. 
85. 
~o. 
2$. 
16. 
30. 

23 
24. 
16. 
6 ı. 
3-1. 
33. 
963. 
243. 

Çekler 

10872 liradır. 

2 - Şartname• Se>-:mıy• i1s?ı-e~1 

hergün ııörülebilir. 
Satın•lma kom\ı.~•onund• 

3 - Eksiltme 8-10-936 p~r4eqb~ ırJn• •aat 15 te Selimiye 

Tümen Aıkerlik Da.nci Bina1ıtndıki Askeri Satııulma komiı• 

yonunda olacaktır. 

4 - Ekıiltme kopil• zart usulile olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 81S lir• 4fı kuruıtur. 

6 - Teklif mektup'•rı 8·10·936 perşenb~ güııoı saat 14 de 
l<adar Satınalma komiıy onuna 

sonr• mektup kabul edilmez. 
nrllmi~ olacaktır. llu uatten 

7 - Şartnamenin 4 cii maddeılııne iotenilen Tesikalar mu• 
vakkıt \emina\,c konduju zarf içeriılne konulmuf olacaktır. 1527 

• • * 
1 - .!33000 kilL Samar alınacaktır, Tahm:a edilea bedell 

8757 lira 90 kuruıtur. • Londra 63&50 
Nevyork 0,79n 5 2 - Şartnameoi Selimıy• Aıkar! Satınalma komlıyonu"d" 
Paris no;S hergün ırörülebilir. 
~IIJ.no 10.1232 8 10 ·'3' -' S 3 - E•uiltme • ., c il!rşeııbe ırüııu taat 11 •• elimiye 
Brüluıel 4,6982 
Atına 83.9740 Tılm Askerlik Daireıl binasındaki Aıkeri ıatınalm~ koml•yo-
Cenevre 2,4382 
• f nunda olacaktır ''> ya 64,474l 
Amaterd. l,17S2 4 - Ekıiltme kapılı zarr o•ulile olacaktır. 
Praıı 19,1850 5 - Muvakkat teminat 656 lira 84 kuruştur 
Viyana 4,2062 6 - Teklif mektupları 8·10·936 perıenbe .. ani saat 10 a 
Madrlt 7 ,0922 ° 
Bertin ı,!Y175 kadar Satınılma komiıyonuaa verilmio olacaktır. Bu 1&atten 
V •rtova 4.2065 
Budapeşt• .._2485 ıonrıı mektuplar kabul edilmez, 
BUkreş 107.2475 7 - Şartnamenin 4 eü maddeıinde istenilen nıikalar mu. 
Belırat 3f.8320 Takkat teminatın koouldujtu zorf içerisine konulmuı olacakt';. 
Yokohamı 2.6280 

"1528. 

Moakova 24.9180 1,------------------------·· Stokholm 3.05 11 

istikrazlar 

TUrk Borcu 1 Pe9ln 
,, ,, l Vadeli 
., ,, il Peoin 

f!. • 
t:rı-anl 

il Vadeli 

Sivaı Erzurum 1 
" ,, u 

Lııikruı dahili 
Es ha rn 

11 Baııka11 Mü. 
• • N. 
,, ., Hamiline 
Aıuıdolu O/o 60 
Jderkez Bankuı 

Tahvil~t 

KapanlŞ 

23.90 
23.30 
-.-
21.95 -.--.-
99.--.-
-.--.--.--.-
83.-

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

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

Büyük ikramiye 200,000 liradır 
~~Kap!!!!!. Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000 

An·~~1~;;:1~n : :;: ~:;;; 12.000, 10.000 liralık ikramiye-
• P.,ın ır -.- - - !erle ( 50.000) liralık iki adet 

paraıız ahnabiHr. 

1 teklilerio, 2490 nyılı kanunda yazılı Teaikalarla teklifi 

havi kapalı zarfı belli ııün ve Hatluden lbirer saat evveline 
kadar Kuımpışada bulunan komisyon bışkanlığ'ına vermeleri. 

"1646. 

I• 1 lstanbul Belediyesi ilanları l • I 
Belediye merkezile şuaabat ve müessesatına lbım olan 

13780 tane muhtelif vat ve vultta ampül açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Bunların hepsine 4749 lira 90 kuruş bedel tahmin 
olunmuştur. Şartnamesi ve lislesi levazım müdürlüğünde görülür. 
istekli olanlar kanunun tayin etliği vesika ve 357 liralık ilk le· 

minat makbuz veya mektubile beraber 28-9-936 Pazartesi günü 
saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (1161) 

• • • 
Eski Maarif binasının zemin katının tamiri 
Galata yangın kulesinin harap yerlerinin 

tamiri 

Keşif bedeli 

2849,63 

1026,66 

llkteminatı 

213,72 

77 

Yukarda keşif bedelleri yazılı olan mahaller tamir ettiril. 

mek üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye !konulmuştur. Keşif evrakı 

ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür, istekli olanlar 

(Belediye Fen işleri Müdürlüğünden vesika almak şarttır. ) 
2490 No. 1ı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk 

teminat makbuz veya mektubile beraber 28-9.936 pazartesi 
günü saıı.t 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (1227) 

* * . 
Balat atalyesinde 32 beygirlik 190 ,.uJt 1435 devirli bir 

motör satılmak üzere pazarlığa konulmuştur. Bu motöre 90 

lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 

görülür istekli olanlar 675 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber 28 • Eylül • 936 Pazartesi günü saat 14 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (B) (1158) 

ı _____ _ 

' Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığı İstanbul Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Gümrük Muhafaza örgütü için 662 tane bez yem tor. 

basının 29-9-1936 Salı günü saat 14 de pazarlığı yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutarı 920 lira 18 kuruştur, 

, • Vadell il -.- 41.70 1 
• w mümeHJI •,- -' - , _____ m_u.·· •kıiııiaiıiıfiıiaiıiıtıiııııiıvlliaiiiıiriııidmıiiııriiı ...... ____ ! J 

3 - Şartname ve evsaf ve örnek komisyondadır. Görülebilir. 

4 - istekliler 70 liralıK ilk teminatlariyle komisyona gel
meleri. (1664) 

7 

inhisarlar U. Müdürlüğünden 
6.664 adet 11karta çul.: Paıabahça FabrlkHında 

7.625 kilo yamalık kaneviçe 

9.496 kilo ıskarta kanaviçe 

1.625 kilo yamalık çul 

1.267 kilo 11karta çul 
4.384 kllıı ııkHta ip 

2.440 kilo ıskarta kınnıp 
1.111 kilo 11karta çunl 

336 ki!o 11karta G. mamul kıl ~ul 

1.200 kilo çinko : Karaajtaç fitek depomuzda 
Yukarıda cinı ve mikd .. ları yazılı ukarta malzeme 20·10· 

936 tarilıine raatlıyan Sah ııünü saat 10 da pazarlıkla aatıla

<aktır. isteklilerin malları ırörmek üzere her güa Abırkapı Ba• 

kım evine ve pazarlık için de tayin olunan ııün ve ıaatle 

% 15 ırünnme paralarile birlikte Kabıtıf lnhiaralar Lensım 
ve Mübıyaat Şubeıi Müclürliljtüadeki Satıı komlıyonuna mü

racaatlırı. "1666
0 

Universite Arttırma, Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonundan: 

Muvakkat Teminat Ton Muhammen fiyatı Cinsi 

537 18,S Lira Yerli kok kömilril 

Üniversite merkezi ile fakültelerine alınacak olan kok kö
milrü Üniversitede 15.10·936 perşenbe ııünü saat lS de llıah 
edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname hergilo Üniversitede görülür. Z>rflar ihaleden bir 

saat evvel Rektörlüğe verilmiş olması lazımdır. (16691 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı llAnları 
Eıkiıehir garnizonu ıçın 650 ton kok kömürü kapalı zarf· 

la 28·9-1936 ııüııü ıaat 16 da Eıkiıehir As.ST.AL.KO da alı· 

nacaktır. Tahmin bedeli 18200 liradır. İik teminatı 1365 lira• 
dır. Teminat mektupları nya banka mektupları kanuna uy• 
guo olan teklif mektuplarının içeriıiae konması ve teklif mek-
tuplarının ihale günil saat 15 e kıdar Komiıyon Batkanlıjtına 

nrilmesi l'e 2490 Hyılı kanunda yazılı veoikaların lüzumun• 

da Komisyona ibrazı şarttır. Şartnameler herııün Komi11onda 

ııörülebilir. (1187) 
• • • 

Garnizon hoyvanahnın ihtiyacına ıarfedilmek üzere bir 

milyoıı kilo ol 6· 10. 936 Salı günü saat ıs de lcapa lı zarfla 

alınacaktır. Şartnamesi Ankara Levazım Amirliıti Satınılma 
komiıyonundan isteklilere 212 kurut mukabilinde verilir. Tu· 
tarı 42500 lira olup ilk teminatı 3178 lira 50 kuruştur. lıtek· 
illerin 2490 11yılı kanunun 2,3 üncü maddelerindeki Tesika• 

larla ilk teminat makbuz ve teklif mektuplarını hni zarflarını 

kanuni §•kilde tanzim ederek ihal~nin yapılacajtı belli giln ve 
11atten bir ıut ovveliııe k•dar mezkur komisyona TCrmeleti. 

• • * 
"313. "1429., 

Garnizon hayvanatının ihtiyaçlarına •arfedilmek üzere 814000 
kilo saman 7- 10-936 Çarşamba günü saat 11 de kapalı zarlla 

alınacaktır. Şartnamesi Ankara Levazım Amirliği Satınalma ko· 

misyonunda görülebilir. Tutarı 16280 lira olup teminatı muvak· 
katesi 1221 liradır. isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncii 

maddelerindeki vesikalarla ilk teminat makbuz ve teklif mektur· 

]arını havi zarflarını kanuni şekilde lanzim ederek eksiltmenb 

yapılacağı saatten bir saat evveline kadar mezkür komisyona 

vermeleri. "312,. "1431,. 

• •• 
Tümenin Erzincan ıı•roizonunda bulunan kıtaat ve mües• 

seıat ihtiyacı olan 450,000 kilo fabrika ununa ihale gününde 

talip çıkmadığından 5-10·936 Pazarte1i giioü saat 11 de ihale 
edilmek üzere yeniden kapalı zarfla ekıiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedel 67,500 liradır. ilk teminat 5062 lira 50 ku• 

ruıtur. Şartnamesini ı:örmek iıteyenler 338 kuruı mukabilin<• 
komisyondan alırlar. istekliler teklif mektuplarını ihale ıaa· 
tinden bir saat evveline kadar Satınalma komisyonu başkan• 

lııtıaa makbuz mukabilind• nrmit bulunacaklardır. 
"305. "1340. 

••• 
Garnizon eralının ihtiyacı için 780()0 kilo 11de yağı 13·10·193• 

Salı günü saat IS kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

Tutarı 70200 lira olup ilk teminatı 4760 liradır. Şartnamesi 

ihalenin yapılacajtı Ankara Levazım Amirliği Satınılma Ko. 

miıyonundan 351 kuruş mu.kabilinde iıteklilere verilir. lotek. 

lilerin teminat ıoakbuz ve teklif mektuplarını ve 2490 11yılı 
kanunun 2,3 iincü maddelerindeki veaik•ları en az ıaat 14 de 

kadar mezkur Komiıyona vermeleri. (340) i1643) 

• •• 
Aıkeri hastahanede yapılacak bir pavyon ile koridor k.

tif resimleri mucibince kapalı zarf uıull ile münakaoaya ko
nulmu ştur. Keşif Bedell 25651 lira 6 kuruttur. ilk teminatı 
1923 Lira 82 k•ıruttur. lbale1i 14-1. Tearin 1936 Çarşamba 
ırlloü uat 15 dedir. lıteklilerin teklif mektuplarını ihale ıaa
tinrlen bir saat eneline kadar Erzurumda Kor. Satıoalma 

Komiıyonuna vermeleri; ŞartnamHi keılf Te resimleri Komi .. 
yooda görülebilir. t336) (164S) 

Posta T. T Fabrikası 

Müdürlüğünden:· 
imal olunacak 417 tane dolap için 2,5X28X330 eb'adında 

640 adet kestane tahtasile 3X125X205 eb'adında 140 adet 
kontrplak alınacaktır. Bu kerestelerin muhammen bedeli 17~0 

liradır. 

Eksiltme 28-9-936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 

saat on beşte yapılacal!'ından isteklilerin muayyen saatten 
evvel 135 liradan ibaret muvakkat teminatlarını vezneye yatır• 

dıktan sonra fabrikada müteşekkil komisyona müracaatları." 12234 
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Bu harikulade oyunları bugün Harbiyede Sürpagopta saat 2,5 • 6,5 ve 9,15 seanslarında 

göre~eksiniz .. Cumartesi ve Pazardan başka günlerde seanslar saat 6,5 ve 9, 15 tedir. 
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ANKARA 
Mekteplilerine 

Kitap ve defterleri
nizi en iyi şeraitle Ma
arif vekaleti karşısında 
AKBA kitap evinden 
tedarik edebilirsiniz.iz
dihama mahal kalma. 
mak üzere şimdiden 

kitaplarınızı alınız. Te
lefon 3377 

İstanbul A~liye Mahkeme· 
!eri İkinci Yenileme Bürosun· 
dan: 

Davacı İstanbul muhakemat 
müdürlüğü tarafından aleyhine 

d ·va açılan Galatada Havyar 
Hanında kapı üstünde 65 No. 
da yazıhanede mukim Sotirira• 

dis Mihalakiye yapılan tebligat• · 

ta meıkt1r adreste bulunmadığı 

görüldüğünden hakkında 20 
gün müddetle ilanen tebliğat 

icrasına karar verilmiş olduğ'un• 
dan ve muhakeme 19/10/936 

saat ona talik edilmiş olduğuu. 
dan yevmü mezkiırda ııaat 10da 

İstanbul asliye mahkemeleri ye• 
• ileme bürosunda bizzat veva bir J 

nkil hazır bulunması tebliğ 

makamına kaim olm1k iizere 
il:in olunur. (934·2875) 

Sultanahıuet üçüncü 
hukuk mahkemesinden: 

sulh 

Davacı: Hazinei maliye av\I• 
katı Yusuf Nnri tarafından is. 
tanbulda Çakmakçılar yokuşun· 

da Yenilı:ında 44 numarada 
Bahri aleyhine açtlan ve 35/373 

numaraya kayıdlı bulunan 101 
lira 65 kuruş alacak davasının 

cari muhakenıesinde müddealey• 
hin ikametgnhının mechul bu· 

lunduğu anlaşılması na binaen 
ilanen tebliğat icras:na ve mu

hakemenin 6111/936 tarihine 
müsadil günü saat on bu. 

çuğa ve vakti mczkiırda bizzat 

gelmejiği ve vekil gönderme· 
diği takdirde gıyaben muhake-

meye devam ve karar verileceği 
iliinen tebliğ olunur. 

.. G.t-- il c ,., 
> t> -

İ•tanbul Üçüncü Snllı Hu· 
kuk mahkemesinden: 

Da vac<: İstanbul Beled İ\· esi 

avukatı Ömer Cemil tara fından 
Beyazıtda Cümhuriyet caddesin· 
de Kalyoncu sokağında 3 No.lu 

hanede mukime Fatma Hamide 

ve Nurettin aleyhlerine açılan 

34 1215 yenileme ve 36/1606 

esas No. ya kayıtlı bulunan 167 
lira 55 kuruş alacak davasının 
cari muhakemesinde müddei• 

aleyhlerin ikametgahlarının meç· 
hııl bulunnıası lıasebile iliinen 
yapılan tebliğata rağmen wah· 

kemeye gel::ıemiş ve vekil dahi 
göndermemiş olduklarından ye• 
nileme m11amelesi tekemmül et• 
miş ve evrak mahkemeye tevdi 

kılınmış olduğundan bahisle 
gıyap kararının tebliğine ve mıı· 
haL:emenin 28· 10·936 tarihine 

müsadif Çarşamba günü saat 

(373·935) 10 talikine karar verilmiş oldu· 

ı•------·····--·-·-·-• ' ğundan tarihi ilandan itibaren 1 Zührevi ve cilt hastalıkları 5 gün zarfında itiraz edilmediği 
Dr. Hayri Ömer yövm ve vakti mezkıirda bizzat 

gelinmediği veya musaddak bir 
Ô k 1 eden sonra Beyojtlu 

Ağacami karşısında No. 313 vekil gönderilmediği takdirde 
Tel. 43586 hüküm ve karar verileceği il~-

...................... nen tebliğ olunur. (20904) 

Üsküdar Birinci Sulh Hu• 
kuk Mahkemesinden: 

Ha~inci Maliye ile Alinin 
şayian ve müştereken mutasar• 
rıf bulundukları Üskitdarda Al· 
tuni Zade mahallesinin elyeru 
Mecidiye ve eski Kalfa Ç~şmesi 
Faik bey mesciJi zoka~ında eski 
2 mükerrer ve yeni 33, 35 
No. lu iki bab hanen maa 
bahçenin izalci şuyu suretile 
satılarak paraya çevirilmcs;ne 

mahkemece karar verilmiştir. 

1 - Her iki hane iki tu• 
lumbalı kuy~ısu bulunan 1993 
metro murabbaı 60 santimetre 
murabbaı mesahasınfa ve (100) 
kadar müsmir ve gayri müsmir 
a~ac ı bulunan bıhçe içerisin ie 
olııp yeminli üç ehli vukuf ta• 
rafı ndan mukaddema 33 ve el· 
)'evm 37 No. hı hane ile 35, 
No. yı taşıyan hanenin her iki· 
sine bin yüz (1100) lira kıymet 
takdir edilmiştir • 

2 - Mukaddema 33 ve el· 
ye\•m 37 No. lu hanenin bir 
taşlık ve beş oda ve bir sofa ve 
bir matbah ,.e iki hela ve bir 
taraça ve bir tavan arasından 

ve 35 No. hı hane ise iki oda 
ve bir matbah ve bir heladan 
ibaret olup tamir edilmeksizin 
iskanı gayrı kabildir. 

3 - İşbu gayrı menkulleri 
2/11/ 936 tarihine müsadil pa• 
zartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar açık arttırma ve peşin 

para il satılacaktır. Kıymeti mu· 

hammenelerinin % 75 şini btıl· 

matlığı taktirde en son arttıranın 
lıakk ı mahfuz kalmak şartile 

s ıtış 15 temJid olunarak 17111/ 
936 salı günü saat 14 den 16 ya 
kadar devam eden ve en çok 
arttırana ih~lei kat'iyesi icra 
kılınacaktır. 

4 - Satışa iştirak etmek 

isteyenler kıymeti muhammene• 
!erinin % 7,5 nisbetinde pey 
akçeleri vermeleri lazımdır. Sa
tış puasını nihayet O.,ş gün 

zarfında temamen nıahkeme vez· 
nesine yatırılmadığı taktirde 
ihale bozularak bundan hıs~l 

olacak zarar ve ziyan ve farkı 
faiz bila hüküm ondan tazmin 
ettirilecektir. 

5 - Bina vergisi ve bele· 
diye rıısumu ve evkaf icaresi 
mal sahiplerine ve rusumu del• 
!aliye ile kanuna ahir mucibin• 
ce yirmi senelik evkaf ic.tresi 
müşteriye ait olac'.lktır. 

6 - İşbu gayrı menkuller 
üzerinde tapu('a müsaccel ve gay• 
rt miiseccol bir hak iddiasında 

bulunanların ilan tarihinden iti. 
haren (20) gün z1riında vesaiki 
kanuniyelerile birlike mütacaat• 

!arı lazımdır. Aksi halde satış 

parasının paylaşm~sından hariç 
tutulacak !ardır. 
· 7 - Daba fazla malıinıat 

almak isteyeııler 936 26 No. lu 
izalei şuyu dosyasına ve malı• 
keme baş yaıganlığına müracaat 

edebilirler. Talip olanların sa• 
tış günü Üsküdar sulh hukuk 
mahkemesi kaleminde hazır bu· 
lunma!arı lüzumu ilfın olunur. 

936-270 esas • 936· 26 • satış. ·--- ZAYi 
lst. K ı z Öğ'retınen okulu tat· 

bikatından aldığım cild : 3 sayı 

genel : 125, özel : 7 Ye 12 • 

9 • 936 günlü nakil tas1ilrna· 
memi kaybettim. Yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Tatbikat okulu sınıf : 5 · 
talebesinden 7 Hikmet · 

7 

DÜNYANIN EN BÜYÜK~ 

~- i ~· ~t i 
lstanbula geldi 

YARIM koca koc• Fillerin Caz çalıtını, Aslanla· 
rın dans edltlnl, Kaplanların cambazlıklarını, 
Ayıların elmdiye kadar hiç görmediğiniz 

oyunlarını göreceksiniz. 

Avrupanın en tanınmış akrobatları size öyle numara
lar yapacaklar ki, hayrette kalacak ve şaşıracaksınız. 

Yarın bütün İstanbul halkı 

İstanbul Üniversitesi Arttırma, Ek
siltme ve Pazarlık Komisyonundan: 

1 - Fen Fakültesi kimya 'aboratuvarlarına alınacak ve muhammen 
bedeli 6493,03 lira tutan laboratuvar eşyas 1-10-936 Perşembe günü saat 
15 de Üniversite Rektörlüjtünde kapalı zarf ie eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartname ve liste her gün Rektör üktc görülebilir. Muvakkat 
teminat 487,5 liradır. 

istekliler kanuni vesikalar ile teklif mektuplarını ihaleden bir saat 
evvel makbui mukabilinde Rektörlüıte vermiş olmaiarı IAzımdır. "1262,. 

• • 
TEFRİŞAT MESELESİ 

Günün meselesidir. Apartımanınız için aradıjtınız bütün tefri~at Je. 
vazımını ancak; Be1oğlunda Tokatlıyan karşısında 

u 
Tefrlşat mağazasında müşkilat çekmek•izin bulacak ve 

PERDELER, STORLAR, MARKIZF.TLER, MUŞAMBA, LINOLEOM ve 
saireyi kat'iyyen rekabet kabul etmez fi1tlerle temin edeceksiniz. 

! İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeliada ıanıtorynmuoa lizım olan 4 kaleın Röotkeo a'atı açık 
ekıiltmeye konulmuştur. 

1. - Ekılltme Cağaloğluoda Sıhhat Ye içtimai Muavenet MüdOrlQğü 
blaaaıoda kurulu Komisyonda 7·10.936 Çarıamba ırünil ıut 16,30 da 
rapılacaktır. 

2. - Tahmini Fiat -985. Liradır. 

3. - MuY&kkat ırarantl 73 Ura 88 kuruıtur. 

4. - lıtekliler ı•rtoameyi herırüa komiıyooda l'Örebilirler, 

5. - l.takliler cari seneye aid ticaret odaaı Htika1ile 2490 oayıh ka• 
nuoda yazılı belıreler ve bu ite yeter muvakkat l'•ranti makbuz nya 
Buka mektubu ile belli gün n Hatte komlıyooa gelmeleri. (1503) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İhtiyaç halinde ve münhal vukuunda İdaremiz ~Ierkez ve 

mülhakatında tavzif edilnıek fızere sırf makine ile y~zac\k •Dak· 
tilo• memurlar için bir müsabaka imtihanı açılnıışt r. 

Bu imtihan 30· 9·936 çarşamba günii s:ıat 10 da Galata da 
Ömer Ahit hanında İnhisarlar Umum Müdürlüğü binasında ya. 
pılacaktır. 

İmtihana girmek isteyenlerin a~ ığıdaki evsaf ve şeraiti haiz 
olnıaları gerektir. 

1 - Li.ak:ıl ilk mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - 18 yaşından aşağı ve 35 ya~ından yukarı olmamak. 
3 - Sıhhatli ve iyi ahlak sahibi olmak. 

İmtihana girmek isteyenlerin şimdiden bir dilekçe ile ve yu· 
karıda 4 maddede yazılı şeraiti tevsik eden evrak ile 3 tane f>
toğrafla birlikte İdare;::ıiz memurin şubesine müracaatları ilan 
olunur. 

Not: İmtihan günü gelmiyenlerin müracaat hakları iptal 
edilir. "1452,, 

İstanbul Defterdarhğından: 
Cins ve bulunduğu mevki 

Dolnıab:ıhçede mülga eotabli amirede saklı sekiz 
silindirli ve 2781143 No. lı motörle mücehhez 
Buik marlca kapalı binek otomobili: 
Ayasofyada Sultanahmet çeşmesi arkasında yan• 
mış Adliye sarayı bahçesi içindeki binada sakil 
113 parça muhtelif cins ve boydaki Halı, kilim 
ve benzeri aş ya: 
Kağıth'anede Çağlıyan köşkü ba\ıçesile dere bo
yunda yıkılmış olan muhtelif cinsde 100 ağıç. 
dan çıkacak kereste ile 764 kental odun: Kara 
ağaç kerestesi gayri mamul metre nı kabı: 

Dişbudak,. ,, ,, ,. ,. 
Odunun beher kentali: 

Muhammen 

Bedeli Lira 

175 

715 

7,42 
8,75 
0,25 

Ynkarıda ciııs ve bulundukları yerler yazılı menkt~l emval hi· 
zalarındaki bedeller üzerinden açık arttırma usulile satılacaktır. 

İsteklilerin ve şerait • ni öğrenmek istiyenlerin 8·10·936 perşenbe 
günü saat 14 de yüzde 7,5 pey akçelerile Defterdarlık Milli Em· 
lak Müdürlüğünde toplanan kom 'syona gelmeleri. ·~f • (1557) 

- - . - ----
Sahibi ve Umum! neşriyatı idare eden yaz< işlen müı.lürıi " 

Etem izzet Benice ~ 
Basıldığı yer : Matbaai Ebüzıiya . ; 


