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'-lı:ıt fok amma, Negüıün mate
~•t · 'Ve iatillya uğnyt:n mem1e· 

1•1 h t 1 ~-t a ır atan bir lablat hAdl-
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ÖZ 
Söz istiyoruz: 
Kasımpa,ayı sel basmasından koru

mak için Okmeydanında bazı tertibat 
alınmalıdır diyor ve .. halkın ikldebir 
zarar görmemesi için bunu istiyoruz ... 

Temmuz 

28 
Sah 

1936 

Kültür Bakanının tetkikleri, uze
rinde durulacak neticeler veriyor 

Çocukların diş 1 eri 
yüzde 90 bozuk 

• 
yenı İstanbul hastanelerine 

paviyonlar ilave edilecek 

Salôhiyet sahihi olanların kat'ı ifadelerile sahil olan bir 
hakikat : /lkmcklep yawıılarının dişleri bozuk ve çürüktür, 

bunları kurtarmak hükümetln borcudur ! 

Şehrimizde bulunan ve lstan· tur. Osman Bürhanettin, Meh-
bul kültür işleri üzerinde tel· met Rifat ve Hasan Hayriden 
kikat yapmakta olan kültür ba- müteşekkil heyet, Bakana, diş 
kanı Saffet Arıkan, beraberin· hekimliğinin son günlerde bü
de yüksek tedrisat müdürü yük buhranlar geçirmekte oldu
Cavat olduğu halde, dün saat ğundan şikayet etmişler sebep. 
üçte üniversiteye gelmiş, rek- !erini de anlatmışlardır'. 
tör Cemil Bilse! ile bir buçuk Diş hekimlerine göre, vi 'ayet 
saat kadar görüşmüştür. Bu dahilinde 31 bin talebe üze. 
görüşme esnasında, proresör rinde yapılan tetkik ve müşa
doktor Akil Muhtar'da üniver- hedelerde, talebeden % 90 nın 
siteye davet edılmiş ve ko- dişleri bozuk ve çürük olduğu 
nuşmalar neticesinde, hasta- görülmüştür. Memleketin umu
haneler ve tıp faldiltesi bak· mi sıhhati namına da lıer 
kında da bazı kararlar ittihaz vilayette merkez! dispanserler 
edilmiştir. açılması Jazımgelmektedir. Bu 

Bakan, dün, Üniversite ve suretle, diş hekimliği de, bu. 
bir aralık diş hekimleri murah• günkü buhranlı vaziyelten bir 
haslarını da kabul etmiş, on· dereceye kadar kurtulmuş ola
larla da hasbi halde bulunmuş- caktır. 

/ r -~ SaHet Arıkan, Diş hekim-

i Açık Söz'ün 1 !erin şikayetlerini dinledikten 
Sürpriz kuponu ı sonra, bu dileklerini Sağlık 

Bu kuponu kesip saklayınıı Bakanına söylemeyi vadetmiş-

No. 100 _..J / tir. 
Üniversitedeki temas ve tet-

Telefon No. 20827 Mektup adresi: Cataloiil•, Şer~! aokak Telgraf adresi· lstanb•I: Açık Söz 

Fakat ihtilal orduları şu günlerde 
Madride girmek a• uzerea .. 

taarruza hazırlanıyor 
Madrid, 27 (A.A) - Harbi· 

ye nazırı, asilerin mukaveme
tini kırın' k maksadiyle yapı· 
lacak taarruza ait son tertiba
tı almak üzere Madridin şimal 

ı cephesini ziyaret etmiştir. Asi-
ler, Leon geçidi yakınında bu
lunmaktadırlar. Miktarları an· 
cak 800 kadardır. 

Asilerin ellerinde ancak eski 
model üç tayyare bulnnduğu 

ve bunların Burgos'da olduğu 
zal'nedilmektrdir. 

Hiikumet tayyareleri, geçen 
gece asilerin siperlerini bom• 
bardıman '.etmişlerdir. 

Yugoslau hükümet naibi 
prens Pol 

Carthagene asileri şiddetli 

.i bir muharcden sonra hiikümet 
kuvvtlerine teslim olmuşlardır. 

Belgrat, 27 - Hükümet, orta 
Avrupada sükunetle inkişaf et· 
mekte olan yeni durumu dik
katle takip etmektedir. Alman
ya • Avusturya anlaşmasının 
Tuna mıntakasındaki istikrar 
ve muvazeneyi bozabilmesi ih
timallerine karşı, Küçük An
tant kendi menraat ve hakla
rının müdafaası için her za 
mandan daha sıkı bulunmak 
lüzumunu hissetmektedir. 

Siyasi mahafilde dönen bazı 
rivayetlere göre, şu yakınlarda 
itilaf devletleri erkanı arasında 
yeni görüşmeler yapılmak üze
re bazı deplasmanlara intizar 
edilebilir. 

Badajoz eyaletinde Castuera 
mevkii sivil muhafızları halk
çılar cephesi tarfından vücude 
getirilmiş olan mahalll milis 
kuvvetlerine"teslim olmuşlardır, 

Tallarubia'da iki bin köylü 
isyan halinde bu1unan 80 sivil 
muhafızı bir ihata çenberi 
içine almışlardır. 

Hükümet kuvvetleri, Villa
de'la Serena'ya girmek üzere
dirler. 

General Mandaza, Oroposa 
' ve Talevera'da asileri boz
muştur. 

Hükümet kuv'lN!tleri Sarago• 
üzerine yürüyor 

Barcelone, 27 ( .ıı..A.) - Hü
kumet kuvvcllerinden üç kol, 
Saragos üzerine yürümektedir. 

Devamı 2 nci sayfada 

kiklerinde; sonra, Baka; ga: 
zetecileri de kabul etmiş ve 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Bu yıl bütçesinde Üniver
siteye ayrılan fevkalade tahsi

satla Üniversiteye bağlı hasta- •
1 hanelere paviyonlar ilave edile

cektir. 

Olimpiyat'ta 
"Açık Söz,, 

Bu paviyonlardaki yataklar 

mecmuu 450 olacak ve bu 
yoldaki faaliyet, bilhassa Gu

raba ve cerrahpaşa hastaha
nelerinde teksif edilecektir. 

Bu mesele t>trafında, rektö
rün izahatını dinledim. Rektör
lüğe de icap ~den malümat 
verilmiştir. A.lakadarlarla da 
temas edildikten sonra, der
hal, faaliyete geçilecektir. 

Akşama doğru Üniversiteden 
çıkan Kültür Bakanı, Güzel 
San'atler akademisi Şark tez
yini San'atler şubesinde ihdas 
edilecek yeni kürsüler hakkın
da temasta bulunmak üzere 
akademiye gitmiştir. 

Bugün de, lstabul Kültür 

Direk törlügüne 
tedrisat işlerile 
caktır. 

gelecek, orta 
meşgul ola-

--
Berlhı otimpiyallarınUki "Açı'-. 

Söz " muhabirlerinden S. N. Tanıu. 
nun llk mektobu bui'Ün yedinci 

1 
ıayfadadır. 8u.rada ollaplyadu, 
methali•l görtiyorıu.nuz. 

Üsıte : Hükümet kuvvetlerine esir düştn ihtilü/c' • b'il 
k d

. · ı - • ı •. a ı er 
ur şuna ızı mey< golurü/üyorlar. Altta· Hük • el ·ı · '/ 

k 1 · 'h · • . · um • aı sıuı 
uvvtt erın ı tı/alcı tayyarelere karşı makino/i tüfek 

ateşine girişmeleri 
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Irz düşmanı bir kumpanya 

Genç kızları fuhşa 
teş~ik_ e~iyormuş 

lsta!'bul polisi_ suçlula.:;-yakaladı, 
Adhyeye verdı,_~ahki~at yapıhyor 

Zabıta; bir müddetdenberi 
yapmakta olduğu bir "fuhşa 
teşvik. tahkikatını ikmal et
miş ve evrakı bu işin suçlula
rile ~~aber Müddeiumumiliğe 
vermıştır. 

1 Bunlar R~cep ve Yasef ad-
larıııda iki kafadardır. Fuhşa 
teşvik edildigi iddia olunan da 
yirmi yaşında !fakat adında 
bir kızdır. 

Devamı 2 nci sahi/tde 

Yarın "Açık Söz,. de : 
1 • Büyük yağmuru nerede 

geçirdik ? 
Yazan : OsmanC.ernalKaygılı 

2 - Çanakkalede Atatürk 
Yazan : Muzaffer Ersu 

3 - Tarihte efsaneler: SiBEL 
Yazan : Süheyla Güldiken 

• • • 
PEK YAKINDA: 

Sen Beni~ Babam Değilsin ! 
Mıllı. Edebi Roman 

Yazan Suat Dervit 
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2)lŞ!7J~a. 
İngiltere- Mısır 

Anlaşmasına 

• 

Doğru 

-AÇIK SÖZ-

Siyasa;· Dünyasından Haberler .. . . 

Radyo Telefon ·Telgraf 

Sayı: 100 Heryercle 5 kuruı Telefon No: 20827 - Telgraf adresi: lstanbul Açık Söz 

Muharebe çok şiddetli 

Hükümet kuvvetleri ihtilalcile
re taarruza hazırlanıyorlar 

Kahireden bildirildiğine göre 
lngiltere ile Mısır arasında bir 
müddettenberi devem eden 
müzakereler müspet bir netice 
ye varmak yolundadır. Hatta 
bu müzakereleri11 en çetin kıs
mı olan askeri safhası üzerin
de uyuşulmuştur. Bu anlaşma
ya göre, Mısırdaki lngiliz kuv
vetleri, mevcudu on bi:ıi geç
memek üzere Süveyş kanalı 

ınıntakasında toplanacak ve 
yirmi sene müddetle burada 
kalacaktır. Bu müddetin sonun
da Mısır kuvvelleri Kanal mın· 
takasını müdafaaya kabiliyet 
ğösterdiği takdirde lngiliz kuv. 
vetleri çekilecektir. ihtilaf tak· 
dirinde Milletler Cemiyeti ha
kemlik yapacaktır. 

yor. Filhakika yapılan intiha· 
batta Veft Partisi büyük 

ek.seriyetle iktidara geçiyor. 
Yeni kral henüz bir çocuktur. 
Veft Partisi, Fuadın vasiyetna· 
mesile tayin edilen naipleri 

değiştirerek kendi namzetlerini 
naip yapıyor. Bu suretle Mı
sı•da hükümdarlık makamı ile 
milli ·Veft Partisi arasında 
müttehit bir cephe teşekkül 

ediyor. 

Diğer taraftan dış siyasa 
bakımından da Mısırın vaziyeti 
bir inkılap geçiriyor : ltalya • 
Habeşistana karşı taarruza ge· 
çerek bu memleketi istilfl edi· 
yor. Habeşistanın istilası, esa

sen garpte Trablustan komşu 
olan Mısırı şarkta da, ltalyanın 
komşusu vaziyetine koyuyor.Bu· 

nun üzerine ltalya, bir taraftan 
Mısır, dığer taraftan da lngil

tere için yeni bir tehlike şek
linde beliriyor. 

IFakat ihtilal orduları şu günlerdei 
Madride girmek üzere ... 

Mısır ile lngiltere arasında 
1922 senesinden beri devam 
eden dört ihtilaflı noktanın en 
ehemmiyetlisi olan bu askeri 
anlaşamamazlığın ortadan kalk
masile diğer üç noktanın halli 
sırası gelmiştir ki bunlar iıze
rinde de mutabakat hasıl olması 
beklenebilir. 

Filhakika bu miinascbctler 
çok karışıktır. lngiltere, büyük 
harpten evvel, fuzuli işgal al
tında bulundurduğu Mısırı, bü
yük harp çıkar çıkmaz, hima· 
yesi altıoa aldı ve 1922 sene· 
sinde de dört şarta bağlı ol· 
mak üzere bu memlekete istik· 
lal verdi. Bu dört şarta da Mı· 
sırdaki ecnebilerin ve akalli
yetlerin himayesi, Mısırın ve 
Süveyş kanalının müdafaası, 

Sudanın vaziyeti ve lngiliz im
paratorluğu münakale yolları
nın emniyeti meselelerinden 
ibaretti. 

Bu dört nokta üzerinde bir 
itil[ıfa varmak için on dört se
nedenberi lngiltere ile Mısır 
arasında kısa veya uzun fasıla 
ile müzakereler yapılmıştır. 

istiklal ilanını takip eden se
ne içinde Mısırlılar bir kanunu 
esası tanzim etmişler ve Mısı
rııı belli başlı Partisi olan 
Milliyetperver Veft fırkası
na dayanan hükumeti ikli
dare getirmişlerdi. Bu par
ti hükumeti ile lngiltere ara
sında yapılan müzakerelerin 
müspet bir netice vermesine 
ramak kalmış iken, müzakere
ler ink:taa uğradı. Bundan 
sonra lngiltere Mısırda ölen 
Kıra! Fuadı vasıta olarak kul
lanıp dört beş sene bir yum
ruk siyaseti takip elti. Kanu
nu esasiyi ilga ettirdi. intiha
batı, Kıra! parti sine ekseriyet 
lemin edecek şekilde değiştir
di.Bundan Vefi partisi hükmen 
ortadan kalkıyor. Kalkıyor 
amma, memlekette bir kuvvet 
olmakta devam ediyor. Fakat 
Kıra! Fuadın kurduğu şahsi 
idare bir istibdat şeklini alı

yor. lngilizler bile buna karşı 
va1.iyet almak lüzumunu hisse
diyorlar. Fak at hadiselerin 
garip bir tecellisi olarak Ver. 
de karşı vaziyet almış bulunan 
Kıral, ölınczdcn az evvel, 
Vefdliler ile birleşerek lngil
tercye karşı yürümek ister 
gıbi görünüyor. 

J 923 Kanunu esasisi ih· 
ya ediliyor· Fakat ıntihabat 

yapılacağı sırada Kral ölüyor. 
Bundan sonra vaziyet değişi-

işte son lngiliz müzakereleri, 

Mı.•ırın dahıli ve harici vaziye· 
tinde böyle esaslı değişiklikler 
meydana bir geldiği sırada 

başlamış ve devam etmiştir. 

1922senesindenberi sürüp gi
den dört ihtılaflı noktadan evela 

askeri meselenin yani Mısırın 
ve Süveyş kanalının müdafaası 
meselesinin halledilmesi mani
dardır. ltalyanın Akdenizdeki 
hava kuvvetleri Malta adası
nın sevkulceyş kıymetini ne 
kadar azaltmış ise, Mısırın ve 
lskenderiyenin ehemmiyetini de 
o derece arttırmıştır. lngiltere· 
nin Akdenizdeki üssü bahri. 
sini Malla adasından kaldıra

rak şarki Akdenize nakletmek 
istediği bildiriliyor • Burası 

Kıbrıs mı olacak , Filistinmi, 
yoksa lskenderiye mi? Fakat 
neresi olursa olsun, öte. 
denberi lngiliz imparatorluk 
münakale ve muvasale yolla· 
rının üzerinde bulunan Mısırın 
ehemmiyeti, lngilterenin naza
rında bir haylı artmıştır. ltalya 
tehlikesi Mısır için de çok bü
yüktür. Çünki gerçi lngilterc 

ı Mısırı gah himayesi altına al
mış, gah Mısırda tahakküm 
etmiş , bu memleketin tam 
istiklale kavuşmasına enğel 

olmuştur. Fakat lngiliı nufuzu 
ile ltalya nufuzundan birini 
tercih vaziyetinde kalacak bir 
Mısırın lngiltereyi tercıh ede· 
ceği şüphesizdir. işte Mısır, 
doğru yanlış, bugün kendisini 
böyle bir vaziyette görmekte
dir. Görülüyor ki on dört yıl
dan beri devam eden lngiliz 
Mısır ihtilafının halline lıa!ya
nın Hebeşistanı istitiisı yardım 

elmiş bulunuyor. Kahireden 
bildirilen bu anlaşmadan sonra 
diğer üç nokta üzerinde anla
şılması ve Mısır ile lngiltere 
arasındaki münasebetleri tanzim 
edecek olan mukavelenin im
zası beklenebilir. Bu mukavele
nin imzası, Mısırın Irak gibi 
milletler cemiyetine ğirmesine 

çığır açacak ve Mısır da frak 
gibı, kendisini lngi!tereye bağ
layan ve hukuku hükümranisini 
azçok Lalıdıt eden mukavele 
çerçevesi içinde müstakil dev
let hayatına başlayacaktır, 

Diplomat 
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Ucuza, Yeni 
Daima Ucuza.. Vapurlar 

I inci sayfadan devam 

Memleketin umumi nakil 
hatları üzerinde devlete ait 
olanlarında peyderpey fiyat 
indirmeleri olurken bu indir
melerin diğer hususi şirket 

ve müesseseler tarafından da 
dikkate alınması çok yerinde 
bir hareket olacağı gibi, Şir· 
keti Hayriyenin fılen yaptığı 
denemeden sonra da muhak
kak ki manen ve maddeten 
kazançlı olacaktır. Boğaziçin· 
den başlıyarak birçok sayfiye 
yerlerinin boşalması ve adeta 1 

metruk vaziyete düşme•inın 
başlıca sebebi nakil vaıtaları· 
nın ücretlerindeki pahalılıktır. 
Deniz vasıtaları pa~alı oldu;ıu 
gibi kara vasıtaları da paha· 
lıdır ve .. hatta halkın vasati 1 

ka:zanç seviyesinin ve ödem..? 
kabiliyetinin çok üstünde pa. 
halıdır. Anlaşılıyor ki, bugün
kü fiyat formül ve heıaplarını 

Şimdilik üç gemi 
alınacak 

Ankaraya iktisat Vekaletile 
temas etmek üzere giden dış 
hatlar müdürü Sadettin evvelki 
gün şehrimize avdet etmiştir. 
Öğrendiğimize göre; Vekii· 

let, dış hatlarımız için şimdi· 

lik orta çapta iıç vapur alın
masını tensip etmektedir. 

Büyük gemiler mübayaası 
bilahara düşünülecektir. 

Sadettin Vekaletle temaslar
da bulunmak üzere birkaç gü• 
ne kadar tekrar Ankaraya gi
decektir 

bir kere daha yeni bir zihni. 
yelle gözden geçirmek, ucuza 
ve daima ucuza gitmek gere• 
kiyor. 

Herhalde pahalı fakat az .. 
yerine ucuz ve .. çok formülü 
daha iyi olacak. 

Etem izzet Benice 

1 inci sayfadan devam 
Perez Tarrez'in kumandası 

altında bulunan birinci kol, 
Lerida'yı ele geçirmiş olup 
halihazırda Saragosse'e 35 ki· 
lometre mesafede bulunmak
tadır. 

Madrid şimalinde muharebeler 
devam ediyor 

çisi B. Clande Bovers dün Ca
youga adındaki Amerikan gam
botu ile ispanyadan ayrılmıştır. 

Ceuta tekrar bombardıman 
edileli 

Madrid, Z1 (A.A.) - Hü
kümet kendisine sadık kalmış 
olan harb gemilerinin yeniden 
dün öğleden sonra Ceuta'yı 
bombardıman elmiş olduklarını 
bildirmekted;r. 

Fransız hurlucluncla bir hôrlise 
Bordo, 27 (A.A.)- Faansız· 

ispanya! hududunda ehemmi
yetli bir hudut hadisesi olmuş 
ve birkaç kişi Milisler tarafın
dan alıp götürülmüşlür. Cu
martesi sabahı saat 17 de San 

rısı ve Fransız tabiiyetinde ve 
madam Arocena isminde diğer 
bir kadın olduğu halde Han
daye'daki beynelmilel köprüde 
bulunuyordu. Madam Arocena 
şahsen muarefesi olduğu bir 
gümrük memurunu görme:c is
tiyordu. 

Milis efradı, pek ileri Cüm· 
huriyetçi fıkirleri ile iştihar 

etmiş olan doktor Jose Bago· 
vu görüp tanımaları üzerine 
Beynelmilel köprüyü geçmişler 
ve bu üç şahsın etrafını sara
rak onları zorla lspanyol top
rağına doğru sürüklemişlerdir. 

Madrid, 27 (A.A.) - Haber 
verildiğine göre asiler, Alba· 
cetede mutavaat göstermişler· 
dir. Sarogossonun bombardı

manı devam etmektedir. Mad
ridin şimalinde Guaddarrame 
dağlarındaki muharebe devam 
etmektedir. Asilerin mukave
meti kırıldığı bild ı riliyor. 

İhtiliilciler hükumet işlerini ele 
ellerine alıyorlar 

ı Sebaslien eski vali vekili dok
tor Jose Bago beraberinde ka· 

Orada sorguya çekilen bu 
üç kişi bir otomobile konula
rak Pampelume hapishanesine 
sevkedilmişlerdir. 

Handaye, 27 (A.A.) - Ge
neral' Cabanellas Ferrer, Bur
gos'da muvokkat bir milli mü
dafaa homitesi teşkil etmiştir. 

Bu komite, General Mola'nın 
yüksek otoritesi altında bulun· 
maktadır. Komite hükümete 
ait bütün selahiyetleri üzerine 
almıştır. Komite ecnebi mem
leketlere mümessiller gönde
recektir. 

Milyonlar oynanıyor 

Paris, 27 (A. A.) - Sağ ce
nah gaıetelerinin ispanya ya 1 
silah verilmesi meselesinde hü
kümete karşı yapmakla olduk
ları mücadelede beklenilmeyen 
bir değişiklik hasıl olmu~lur. 
Sebebi de Humanlte gazesinin 
vermiş olduğu bir haberdir. Bu 
habere göre iki Fransız fabrikası 
Kral on üçüncö Alfons'un eski 
sefiri B. Guinsnes de Leon'dan 
ispanya! faşistleri için evvelce 
ışmarlanmış olan tayyare oto· 
mobillerin bedelı olarak yirmi
şer milyon frank almışlareır. 

Sağ cenah gaıeleleri de Na
zırlar Meclisinin lspanyol me· 
selesinde tam bir bitarflık mu
hafaza etmek kararından do-
layı memnuniyet 
tedir. 

göstermek-

Oviencle asiler sarı/clılar 

Oviedo, 27 (A.A) - Ovie
do'daki asi kuvvetler kuman
danı Albay Arando, kanlı bir 
muharebeye meydan verme
mek için teslim olmağa davet 
edilmiştir. Hükümet kuvvetle
rinden iki kol, bu dakikada 
kendisini muhasara altında bu
lundurmaktadır. 

Bu kolların birisi muntazam 
askerlerden diğeri de Gonze
les Pena'nın kumandası altında 
bulunan amele milislerinden 
mürekkep bulunmaktadır. 

Amerikan sefiri ispanyayı 
bıraktı 

Handa ye, 27 (A.A.) - Ame
rikan:n ispanyadaki büyük el-
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Irz düşmanı 
Bir kumpanya 

1 inci sayfadan devam 

Tanzim olunan evraka naza. 
ran: l!akat, iş aramak üzere 
Divanyolunda bir iş idarehanesi
ne gelmiştir. Burada lfakata Re
cep isminde bir clelikanlı gös
terilmi~: 

- Bu bekardır, evlenmek 
istiyor. Seni ona verelim ol. 

maz mı? şeklinde bir istimzaç 
yapılmıştır. Kızcağız buna razı 

olmuş, bir mukavele tanzim 
edilmiş, bunu tesiden de o ak
şam Yenikapıda bir sandal 
alemi tertip edilmiştir. 

işte iddia edildiğine göre bu 
sandal aleminde kızcağıza te
cavüz vaki olmuştur. 

Sandal alemi tamam olunca 
karaya çıkmışlar, bir aralık 

kızcağızı sokakta bırakarak 

İhtilalcilerin şefi neden 
ayaklandığını anlatıyor 

Madride gireceğiz, müessesat meclisini 
toplıyacağız, Meclis kanunu esasiyi 

değiştirecek, yeni rojimi tayin edecektir 

"Enteransıjan,, 1n muha.birle
rinden birisi, ihtilalci General
den Franko ile görüşmüştür. 

Gayet düzgün Fransızca ko
nuşan General ile muhabir ara
sında şöyle bir mülakat ol
muştur. 

- Bana istediğiniz sualle
ri sorunuz, ben de hepsine ce
vaplarını vereceğim. 

- Başlayan hareketin asıl 

derin sebepleri nelerdir? 
- ispanyada vaziyet, her 

gün biraz daha vahamet. kesp 
ediyordu. Müferitlerin elinde 
esir bulunan Halkcı hükumet, 
kanundan tecahül eder bir 
vaziyete düşmüştü. Ben bile 
Kanariye adalarında iken, sivil 
bir valinin balkondan halka 
şöyle hitap ettiğini 

"Kanun mu? Ben 
üzerine otururum.,, 

işittim: 

kanunun 

Köylerimizde, Teşkilatı esa
siye kanunu hilafına. hükümet, 
hatta komünistlerin bir tek rey 
almadıkları yerlere bile komü
nist belediye reisleri tayin et
mişti. Şehirlerde ise halkın 

vaziyeti korkunç bir dereceye 
gelmişti. Kızıl istibdat, mil
leti bir avuç intifacı lehine 
kasıp kavoruyardu. Ordu bi
le, donanmadan sonra komü
nist propagandasile kemirilmi
ye başlanmıştı. Hükümet bütün 
tün bunları müsamaha degil, 
hatta organize ediyordu. Be
reket versin, ordunun bünyesi, 
sağlamdı da, mikrop iyi işliye. 
miyordu. Hükumete dahil bir 
katiller çetesi, iştihalarını ke
sebilecek insanları öldürtüyor
lardı. Bütün bunlara bir niha. 
yet vermek lazımdı. 

- Hareketinizin başlaması
na sebebiyet veren hadise ne
dir? 

- Artık daha fazla bekle
yemezdik. Çünkü üç ay sonra 
gelecek kurra efradı ordunun 
sağlamlığını bozabilirdi. Hüku
met bu işi hazırlamak için, 
ordunun itimadını kazanmış 
olan zabitleri kumandanlıklar
dan aldı. Bizim hareketimize 
gelince, hiçbir tarih lesbit et· 
memiştik. Hatta hazırlığımız 
bile pek kısa sürdü. Ancak iki 
ay. Ordunun başlıca şefleriyle 

birkaç mülakat kafi geldi. Der
hal hepimiz de anlaşmış bulu-

şavuşup gitmişlerdir. 
Kızın polise müracaatı üze

rine mütecavizler yakalanmış 
ve yukMda da yazdığımız gibi 
adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Tahkikata beşinci müstantik 
el koymuştur. 

nııyorduk. Hareket Mclilada 
kendiliğinden p,tlak verdi. Za
ten boşka bir yerde de patlak 
verebilirdi. Çünkü kaybedecek 
bir saatimiz yoktu. 

- Her şey bittikten ve in
tizamı tesis eyledikten sonra 
ne yapmak fıkrindesiniı? nasıl 
bir reıiın tatbik edecek•iniz? 

- Evvela kanunu hakim kı
lacağım. Her şey yerli yerine 
girecek, vatandaşlar da norma 
hayata kavuşacaklardır. Ondan 
sonra, anarşi ve istibdat içinde 
değil, tam bir serbesti dahilin
de yeni kanunu esasiyi vücu
da getirecek olan bir müesse
san meclisinin seçilmesi için 
intihap kolej'erini davet ede
ceğiz. 

- Bir diktatörlük mü, yok
sa parlemanter bir rejim mi 
tesis edeceksin iz? 

- Bi:miyorum. Karar mü
e'Sesan meclisine aiddir. Bu 
kararın ne olabileceğini ne 
bilirim? 

Uzak doğuda 
tehlikeli hudut 

oyunu 
Moskova, 27 (A. A.) - 23 

Temmuzda bir Sovyet devriye 
kolu Sovyet • Mançuko hudu. 
dunda Turilrog mıntaka~ında 
bir hudut işaretinin kaldırıla
rak Mançuko topraklarına gö
türüldüğünü görmüştür. 

Hudut işaretinin bulunduğu 
yerde ayak izleri görülmüş ve 
buradan 250 metre mesafede 
Mançuko topraklarında da 
harp nizamında dizilmiş bir 
mançuko müfrezesi müşahede 
edilmiştir. 

Bu mıntakada hududun tah
didi için Japonya ile müzakere
lere girişildiği bir sırada hıı
dud işaretinin aşırılması çok 
manalıdır. 

Mes'ele çıkartmak için 

Moskava, 27 (A.A.) - Tass 
ajansının Kabarovsk'lan Öğ· 
rendiğine göre, Japon ve 
Mançuko makarnalı Pograniç
naya istasyonunda, Transibe
rien demiryolu münakaliitını 
sekteye uğratmak içın ne 
mümkünse yapmaktadır. 

Bunlar Sovyet memurlarını 

keyfi olarak tevkif etmekte ve 
Sovyet demiryoları hizmetinde 
bulunan Çinlilere de çok iena 
muamele yapmaktadır. 

Sovyetlerin Harbin general 
konsolosu bu muameleleri şid
detle protesto etmiştir, 
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Son Dakika 
Ankara - memleket ve dünya 

lngiliz Kralı 
istirahatten 

Fransada 
vazgeçti 

Lonra, 27 ( A. A.) - lngillere Kralı, ispanya vakavii dola· 
yisiyle talil zamanını Fransanın cenubunda geçirmek tasavvu• 
rundan vaz geçmiştir. Çünkü kendisinin şahsını gözetlemekle 
mükellef olan memurların işlerin bir kat daha arttırmak iste• 
memiştir. 

Kral Londraya döndU 
Londra, 27 ( A. A.) - Viıny'den gelen Kral, saat 20.40 da 

Hendon tayyare karargahına inmiştir. Müşarünileyh, Calais'd~ 

tayyareye binmiştir. 

• • • 
Yunan partileri hala bir 

türlü anlaşamadılar 
Atina, 27 (Açık söz) - Partiler arasında devam eden an· 

laşma müzakereleri artık sıkıcı bir hava yaratmağa başla"1ıştır. 
Bellibaşlı ve halli kolayhkla kabil birkaç mesele üzerinde israrla 
durarak, asıl varılacak neticenin ihmal edilişi asabiyet uyandır· 
maktadır. 

Hükümet mahfilleri, partilerin ne yapıp yapıp bir lttihad 
veya Temerküz kabinesi kurmak için artık anlaşmaları lüzumunu 
ileri sürmektedirler. Çünkü bu vaziyet, mühim mese· 
leler karşısında Hükümetin de vaziyetini zaafa uğratmaktadır. • • • 

On Arap daha öldürüldü 
Londra, ZI (A.A.) - Kudüs'ten bildirildiğine göre, lngiliz 

kuvvetlerile Araplar arasında bir müs:ıdeme olmug ve on Arap 
ölmüştür. 

• • • • 
Trakyadan lzmir fuarını 

ziyaret edecek kafile 
Edirne, 27 (A. A.) - Edirne Turing v-ı Otomobil Kulü':>ii 

Trakyadan lzmir vilayetini ve lzmir fuarını ziyaret için 50 ila ıoo 
kişilik bir tenezzüh tertip etmektedir. Bu iş için seçilen özel bir 
komite Umumi Müfettiş General Kazim Diriğin himayesi altında 
şimdiden hazırlıklara ve tren ve vapur tarifeleri için hazırlıklara 
başlamıştır. 

Seyyahların lzmir ve fuarından başka Vilayetin görülecek 
yerlerini Ödemiş, Tire, Çeşme, Bergama gibi büyük ve ileri 
kasabalarını ve antikitelerini görebilmek için zengin bir proğraııı 
hazırlıyor. 

••• 
Sapanca yolunda bir kaza 

Adapazarı, 27 (A. A.) - lstanbuldan gefen birinci tenezzüh 
treni Sapanca ile Arifiye arasında tren yoluodan geçen bir, 
köylü arabasına çarparak ikiye bölmüş ve tren hemen durarak 
aş1ğıya inildikte arabada bulunan iki kişiden birinin kendini 
müsademe olmadan evvel arabadan attığı, diğerinin de çarpıl· 
manın şiddetinden hendeğe yuvarlandığı ve yaralı olduğu gö
rülmüştür. Yaralı trene alınmış ve tren Arifiye istasyonuna 
gelmeden yolda ölmüştür. Kaza hakkında tahkikata başlanmıştır. 

Sıvas - Erzurum Dinar hükumet 
yolu 

ArJradan bir tetkik 
heyeti gönderildi 
Erzurum 27 (A. A.) - Umu. 

mi müfettiş ·Tahsin Uzer Aş· 
kale nahiyesinde yapılmakta 
olan Sıvas- Erzurum demir
yolu inşaatını görmek ve ça
lışan amele ile temasta bunlun
mak üzere belediye reisi ile 
memleket ileri gelenlerinden 
on kişilik bir heyeti Aşka

leye gönderdiler. Demiryo
lu güzergahını takip ederek 
aşkalenin yedi saat garbında 
Tercan hududuna kadar gitmiş 
olan heyet bu kısımda yapılan 
inşaatı görmüs, dün akşam geç 
vakıt Erzrum'a dönmüştür. 

inşaat güzergahına yakın 
köylülerin yollarda arabalarile 
taş ve kum ve malzeme taşı· 

kazanması, bu civar halkının 

yüzüünü güldürmüştür. 
iş almak için Of, Epir, Bay. 

burt kazalarından ve daha 
uzak yerlerden de gelenler 
vardır. 

Hey'et inşaatta çalışan 

amelenin vaziyeti hakkında 

edindiği malümalı umumi mü· 
fettişe bildirmiş ve umumi 
müfettiş bazı yolsuzlukların 
düzeltilmesi için icap edenlere 
emir vermiştir. 

konağı 
Yeni yapılan bina 
merasimle açıldı 

D.inar, 27 (A. A.)-Çöl ovası 
nahıyesinde köylü tarafından 
yapılan yeni hükümet konağı• 
nın açılma töreni dün Af· 
yon valisi tarafından yapıl· 

mış, kaymakam ve kaza er• 
kanı ile Parti ve Belediye 
ve köy teşkilatları, nahiye h~l·I 
kı törende hazır bulunmuştur· 
Bu münasebetle bir söylev ve· 
ren Vali B. Durmuş Evrendi!• 
in Cumııriyet eserlerinden bi· 
rine daha kavuşan köylüleri 
tebrik etmiştir. 

Şarki Karahisarda 
mezbaha 

Şırki Karahisar, 27 (A.A) -
Geçen yılki Cumhuriyet bay• 
ramında temeli atılan fenni 
mezbahanın açılma töreni dün 
mülki, askeri memurin ile toplu 
bir halk kitlesi önünde yapıl· 
mıştır. 

Berlinde Yunan 
Üniversitelilerı 

Atina, 27 (Açık Sör.) - B• 
hafta içinde 25 üniversite lale• 
besi Berlin'e hareket edecek• 
!erdir. Talebeyi Atina Üniver• 
sitesi kulübü göndermektedir· 
Yirmi gün kadar Almanya'nın 
muhtelif şehirlerini dolaşaca~ 
olan yunanlı talebe Almanya 
Üniversite Birliğinin misafiri 
olacaktır. 

Resmi devairin 
nazarı dikkatine: 

Gazetemizde neşredilecek resmi ilanlat 
için yegane merci " Resmi ilanlar Tür~ 
Limted Şirketi ,, dir. Şirketin merkeıı 
Ankara caddesinde Kahramanzade ha
nının üçüncü katıdır. Telefon numara;• 
20960 dır. İlanların bu lıtrikle gönderıl• 
mesi rica olunur. 
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kalp para basan 
bir şebek,e tutuldu 

A.dapazardaki para imalathanesi 
basıldı. - Elli kuruşluk kalıplarla 

kaçan suçlular aranıyor 
Ad apaza f k .. .. 

d rının Yu ka oyun• 
e kalp . 

k Para basan bır şebe· 
he meydana çıkarılmış, imalat· 

ane basılmıştır. Kalpazanlar· 
dan Rüştü ile Kadri 50 kuruş· 
luk kalıpları da beraber ala· 
~ak ortadan kaybolmuşlardır. 
. Unların lstanbula kaçmaları 
ıhliınali de düşünüldüğünden, 
zabıta, icabeden tedbirleri al· 
llııştır. 

k FEci BiR KAZA - Evvel· 

1
1 akşam, Kızıl toprakta bir 

k:n kazası olmuş, bacakları 
n sılen bir Muse\'l, haataha-
1:de, yarım saat sonra ölmüş· 
Ur u.d. 

· rıa ısc şudur: 

de~akinist Mesudun idaresin· 
dat 1 tren, saat 23,30 da Bağ· 
1t. caddesinde Ömer paşa 
k~Ş~ij önünden geçerken, Ya· 
ı., ısıninde, 55 yaşlarında bir 
Öb~Scvı hattın bir tarafından 
Ilı ur tarafına geçmek istemiş, 
ta~afe yakın olduğu, tren'.n. de 
k. Ucak durdurulabilmesı ım
b~~'. olmadığı için, makinistin 
za un gayretine rağmen ka· 

01 nın Önüne geçmek mümkün 
ih~ınamış, lokomatifin altında, 
b 'Yarın bacakları kesilmiş, 
il aşlı da muhtelif yerlerinden 

81~~ 8~ıştır. Derhal yetiş.en 
kiid 1 ıındat otomobiliyle · Üs· 
kaıctar Nümune haslah~nesine 
Ve •rılan Yako, aldığı yaralar 
Yı akıttığı fazla kandan dola
ı-,:. ~arı.m saat sonra ölmüştür, 
~ao etçı müddei umumisi Or
y n, hadise hakkında tahkikat 
8~1lıaktadır. 

t , ı\VGACILAR - Kara
uııı .. 

0 
rukte, Medrese sokağında 

tura M 
dan lb ehmed, tanıdıkların· 
~o rahimle kendi odasında 
ile nuşurken, ailevi bir mesele· 
tıktı dolayı aralarında kavga 
tuk~ış, lbrahim, Mehmedi, yum· 
hr 8 Yüzünden hafif surette 
-Y alaınıştır. Karakoldan mu
~o~:ey.e sevkedilen Mehmed, 
ft~ a, ıkametgaha raptedilmek 
tö;J ~kçi Omerle beraber 
~es ~rılen lbrahimin önünü 

ar;ıış ve bıçakla yaralamıştır. 
~io~R. CİNAYET - Şehremi
Seyt <;>turan lbrahim oğlu 
~ahved~ın. karısı Muazzezin 
8tbet~cı lranlı Yusufla müna
t~"el ~ bulunduğunu duymuş, 
-ıı ~ 1 akşam da Yusufla Mu· 

eıı Kedıköy yapur iskele· 

1 
sinde beraber görmüştür. Göz
leri kararan kıskanç koca, la• 
şıdığı usturayı çekerek Muoz· 
zczi de, Yusufu da, yüzlerinden 
yaralamıştır. Yaralılar hasla· 
haneye kaldırılmış, suçlu ya· 
kal anmıştır. 
DENİZE DÜŞEREK KAY· 

BOLDU - Arnavutköyde otu· 
ran 14 yaşlarında Vasil, Fey
ziati mektebi önlerinde blaık 
avlamakta iken muvazenesini 
kaybederek denize düşmüş, 

kaybolmuştur. Vasilin denize 
düştüğii, mektep talebesi ta. 
rafından haber verilmiş, ceset 
aranmışsa da bulunamamıştır, 

BİR DAHA - Akay idare· 
sinin 6 numaralı mavna reisi 
40 yaşlarında Ünyeli lbrahim, 
Akay idaresi vapurlarının şa
mandırası üzerinden kendisini 
alması için mavnasına bağı· 
rırken müvazenesin! kaybedip 
denize düşmüş, bir daha gö· 
rülmemiştir. Ceset aranmak· 
tadır. 
ZEHİRLENDİLER - Tepe 

başında oturan Halide, Muaz
zez ve Mehmet Beykoza git· 
mek üze bir vapura binmişler 
ve vapurda da ~irer . şekı:_rli 
simit alarak yemışlerdır, Dort 
saat sonra ücünde de şiddetli 
ağrılar va zehirlanme ala~c.t· 
!eri görülmiye başladığı ıçın 
üçü de Haseki hastahanesine 
kaldırılmışlardır. Müddeiumu
milik takikata el koymuş ve 
tabibiadil Enver'i hastahaneye 
göndererek zehirlenenleri mua· 
yene ettirmiştir. Polis vapurda 
zehirli simit satan adamı ara· 
mamaktadır. 

KARIŞIK BİR DOLANDI· 
RICILIK - Beş-on gün evvel, 
eski Mavnacılar cemiyeti re
isi Yakubu, dülger Şükrü, nam 
diğer Yusufla arkadaşı Fehmi 

bir apartmanın temelinde bul· 
duklarını söyledikleri 1500 al· 
tını 1900 liraya satmak baha
ncsile dolandırmış ve kaçmış· 
!ardı. Yapılan sıkı araştırma

lar neticesinde Yusuf, paraları 
aldıktan sonra Düzc~den ge· 
tirdiği ailesile beraber yaşa· 

makta olduğu Fatihteki evinde 
dün yakalanmış, dolandırdığı 
1900 liranın da, az bir kısmı 
sarledildikten sonra kalan 
kısmı istirdat edilmiştir. Yu· 
suf, Adliyryc teslim edilmiştir. 

----

Osman adlı bir delikanlı Ba
kırköyünda Veliefendi çayı· 
rında Koçonun bahçesine gi. 
rerek bir motörün kayışlarını 

çalmıştır. Bakırköy Sulh haki· 
mi, Osmanı tevkif ederek müd. 
dei umumiliğe göndermiştir. 

Beşinci mustantık tahkikata el 
koymuştur. 

-AÇIK SÖZ-

1 

Devlet 
Devlet 

sineması 
radyosu 

Atılmaları şart bir sürü es
kiler üzerinde, yeni baştan ya
pılmakta olan bu memlekette 
en büyük ve tesirli öğretim 

vasıtası, biri birini tamamla
mak şartile Simema ile radyo
dur. Ancak şu kadar var ki 
para kazanmak için işliyen si
nemalardan uzun boylu nasıl 

fayda beklenemezse devletin 
çalıştırmadığı bir radyo işlet

mesinden de öylece memleket 
hesabına bir menfeat bekle
mek mümkün değildir. 

Yirmi beş bin radyo maki
nesi iki yüz elli bin liraya mı 
mal olur; bunu bilmek ve he· 
saplamak benim işim değildir. 
amma dağda ve köyde 'çok 
dolaşmış, halkı tanıyan biri O• 

!arak şunu pek iyi hesaplıyor 
ve biliyorum ki günün bir kııç 

saatini çiftçiye, birkaç saatini 
çok şey öğrenmeğe muhtaç 
şehir ve kas11balıya, birkaç sa. 
atini çocuklara ve gençlere ve
recek ve bütün bir mil!ete dur
madan söyliyecek bir radyo 
istasyonu kurmak gibi, bütün 
köy odalarını, kasabalarda a
çılacak radyo dinleme ve oku· 
ma salonlarını telsiz makine· 
!eriyle techiz etmek ileri 
gitmek, geri kalmamak istiyen 
ülkümüzü bir süs diye söyle
miyorsak, en mühim bir işi. 

mizdir. 
Yüz altmış halk evine rad

yo yerleştirmek, hiç yokla~ 
iyidir, ama uzun boylu övün· 
meğe yetecek kadar zengin 
ve clgun bir iş değildir. 

Belki her köye bir sinama 
verilemez. Fakat bütün köy-

!eri dolaşmak vazifesile her 
vilayete bir kaç sinama ma· 
kinesi göndermekte tek güç
lük yoktur. Sinamanın mektep 
gibi çalıştırıldığı bu devirde 
başlan başa bilgi ve yenilik 
istiyen bu memleketin radyo 
ile sinemaya ne kadar ehem· 
miyet vermesi Iazımgeldiğini 
anlamak güç mü<:lür?. 

Tarladan şehre, en küçük
ten en yaşlıya kadar bütün bir 
milletin ihtiyaçlarını bu vası· 
lalarla karşılamağa çalışmanın 
artık zamanı gelmiştir. 

Ve unutmamalı ki bu 
ışı başarmak hiç bir ba
kımdan ne imkansız, halta ne 
güçtür. Muvaffak olmak için 
yalınız istememiz bile yetebilir; 
bence iş, işte bu kadar ba
sittir. 

Ş. H. Ergökmen 

Üzüm piyasası 
Alakadarlara gelen malüma

ta göre, Menemen , Salihli • 
Alaşehir, Manisa ve Kemalpa. 1 
şa ile Kasaba havaHsinde mü
him miktarda üzüm sergileri 
bulunmaktadır. Bunlardan bir 
kısmı, bilhassa Menemen ha. 

valisindeki sergilerde bulunan. 1 
!ar, bu ay başında lzmir Bor
sasına getirilecektir. 

Ay başında lımir Borsasına 
getirilecek kuru üzüm mikdarı
nın {IOOJ) çuval kaı.lar olacağı 
kuvvetle tahmin ediliyor. Her 
sene borsada 3000 çuval kuru 
üzüm birikmeyince piyasa açıl· 
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Bizden dua! 

Fenni değil amma, terbiyeli 
olan inşaata bakın, lstanbııl 
tarafında bir evin kuyusu bır
dc>bi e çokmuş! Gördünüz mu 
ne terbiyeli kuyu! Son yağmur
larda her tarafın fenni ku, u 
olmasından utanmış!., 

Kuyular bile hassası 
İzmir Amerikasında 

lzmir, bayağı, Türkiyenin 
Amerikası oldu: Bir müddet
tir orada garip, işitilmemiş 

şeyler oluyor. 
Mesela bır moda baş gös

termiş' Genç kızları ve dul 
kadınları evlendirmek için para 
alıyorlarmış. Bir kızcağızdan 
bır doktorun oğluyla evlendir· 
mek için haylı para sızdırmış· 
lar. Şimdi de karısı ölen bor 
müftile evlendireceğiz diye bir 
kadıncağızın 40 lirasını al
mışlar!. 

Bu ne iştir yahu: izdivaç dil 
mı rüşvetle? 

Acavipl 

Yine lzmire 917 senesinden
beri dunyayı dolaşan Tahir Al 
Hasan adında Mala yalı bır genç 
Mü•lüman gelmiş. Harikulade 
şeyler anlatan bu seyyah gör. 
düklerine ait bir eser de yaza• 
cakmışl. 

Fakat bu zeki seyyah hali. 
kalen inanılmaz birşey anlatı
yor: 

Sumatra'da Uşugi adasında 
hiçbir erkeğe tesadüf etmemiş! 
Bu kabile kadınları ayılarla 
beraber yaşıyorlarmış!. Aca
ba? bu kabilenin erkekleri 
kam ilen fakir mi imiş 1 ! 

Serdengeçti 

maz. Fakat bazı simsarlar, 
borsada fazla mikdarda üzüm 
toplandıktan sonra alıcıların 
daima nazik davranarak fiat• 
!eri düşürmek istediklerini ileri 
sürerek bu sene üzüm piyasa• 
smın geciktirilmeden ve bor· 
saya 1000 çuval üzüm gelince 
açılmasını istemektedirler. 
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Her gün bir yazı 

Olimpiyatlarda muvaffak 
olabilecek miyiz ? .. 

Yazan: M. Sami Karayel 

Daha, yazıma üaşlamadan 
hayır; .. Hem de hiç bir şube· 
de... Benim; bu kararım bir 
kehanetin veyahut da bir re. 
milin neticesi olarak verilmiş 
değildir. Beynelmilel spor mev
zu unun kudret ve kuvvetleri 
ölçülerek riyasızca verilmiş bir 
hükümdür. 

Güreşe gelince; tuhaf bir 
haletileti ruhiye ... Bilen de, bil· 
miyen de güreşte muvaffak o
lacağımız kanaatindedir. Aferin 
Güreş federasyonumuza... Hiç 

Ben, ne menfi ruhlu bir ada· 
mım, ne de bedbin... Bilakis, 
pirensiplerde suples kabul et
mez nikbin bir adamım ••• Keş
ke herkes gibi kendimi alda· 
tabilmenin yolunu bilseydim 
de, hadım ağası gibi horul, 
horul uyuyabilseydim. 

Gazetelerde görüyorum; bazı 
ıpor muharrirleri Bertin olim• 
piyatlarında futbolda veyahut 
güreşle muvaffak olacakmışız 
gibi yazılar yazıyorlar.. Hele; 
güreşten ümitvar olanlarımızın 
adedi o kadar çok ki; insan 
herhangi bir mecliste söz söy· 
!emeğe, tenkit yapmağa çeki· 
niyor. 

Futbolda Norveç bize düştü 
diye sevinenlerimiz de var •.• 
Bir spor muharriri belli başlı 
bir yevmi gazetede diyor ki; 
u ••• Eğer seri oynar ve tali 
de yardım ederse muvaffak 
olmamamıza hiçbir sebep yok.,, 

Bu yazı tıpkı herifin biri· 
sinin nal hikayesine benziyor. 

Yani; üç nalla bir hayvana 
kaldı dediği gibi ... Norveç mil
li takımı nedir?, Onun kudret 
kuvvetlerini biliyor muyuz? 

Norveç milli futbol takımı 
biitün Avrupayı yenmiş bir ta· 
kımdır. 

Sistemi W sistemidir. Yani 
lngiliz usulü ... Bu takım lngiliz 
milli takımını üç sayı farkla 
yenmiştir. Fransız milli takımı
nı da böylece mağlüp etmiştir. 
lsviçre, Danimarka, Avusturya, 
Macaristan, lsveç takımlarını 
birer, birer ortadan süpürmüş 
bir takımdır. Avrupada yalnız; 
ltalyan milli takımıyle Alman 
mili! futbol takımına birer gol 
farkla yenilmiştir. 

işte size Norveç milll takımı ... 
nasıl beğendiniz mi ?... Biz bu 
takımı yenmek için, talihten 
bahsediyoruz. Süratlen bahse· 
dişimizin sebebi de Dabl 
V sisteminin ağır oyun tabiyc
sine karşı çabuklama tabiyesi 
tavsiyesi ... Vay canına 1 Eğer 
her teknik iş böyle nazariye· 
!erle ve talilerle alt edilmiş ol
saydı. Dünyada teknik denilen 
mevcudiyetin hikmetine lüzum 
kalmazdı. Sıva paçaları. Boz 1 

tekniği. .. Nerede bu, bolluk ... 
Şimdi ben. hükmü vereyim: 

bizim milli fütbol takımımız, 
Norveç takımına değil az, çok 
b6, k bir farkla derhal yeni
lecektir. Sebebi de; '.>iz, daha 
o kabiliyeti iktisab etmiş spor
cular değiliz. 

bir şey yapmadise,bari güreşte 
yeneriz, kırarız, bükeriz diye 
halk içinde değerli bir propa· 
ğandaya vesile olmuş bulunu· 
yor.. Dedim ya; aferin gü· 
reş federasyonumuza... Halkı 
böyle bir imana getirmek te 
bir iştir. Olimpiyatlara gitme· 
den evvel getirdi~ çürük ta· 
kımlarla yaptığı çarpışmalarsa 
güreşcilerimizin müsabaka ka· 
biliyetini artırmadan ziyade 
propagandaya sebep ol. 
muş... Yen de, yen ... Alman. 
yanın bilmem hangi kasaba· 
sından gelen bir güreş takımı... 1 
ismi Alman güreşçisi ya;. kafi ... 1 

Geçen bir makalemde gü· j ı 
reşimiz ve milli takımımız hak- 1 
kında etraflıca hatalarımızı yaz
mıştım. Bu fikirleri burada 
tekrar etmek istemiyorum .• 
Yalnız; kısaca yazayım; Berlin 
olimpiyatlarında güleşçilerimiz 

muvaffak olamıyacaklardır, 

hatta onuncu bile olamıyacak· 
!ardır. 

Bir kere; güreş takımı 
mız, eskimiş vazife•ini çoktan 
bitirmiş. Müsabık kabiliyeti ol
mıyanlardan mürekkeptir. Gü· 
reşçilerimizin önünde; Alman
lar, Finlandiyalılar. Estonyalı· 

lar, Polonyalılar, Macarlar, 
Fransızlar, ltalyanlar vardır, 
Bu milletleri silindire etmek ko
lay değildir. Finlandiyalılar bi
le kolaylıkla meydandan çıka. 
mıyacaklardır. Almanlar baka
lım ne yapacak ? .. 

Olimpiyatlara giden diğer 

takımlarımıza gelince; mesela; 
lskrim ... Belçikalılar, Fransızlar. 
lsveçliler, ltalyanlar, Almanlar 
varken bu şubemi7.deki ıskıri· 
morlarımızın muvaffak olma
sına imkan yoktur. 

Hele, bisiklet ve basketbol 
takımlarımıza bayılırım ... Ge
çenlerde bisiklet federasyonu 
mümasil ve beynelmilel bir 
rekor kırdığımızı ilan ediyor· 
du. Hangi rekor bu ... Bu ta
kımlar onuncu değil yüzüncü 
bile olamazlar ... 

Peki, Olimpiyatlara neden 
gittik öyle ise... Beynelmilel 
varlıklardan hissement olma
ya mı?.. Teknik öğrenmeye 

mi? .. Hayır; gezmeye, seyran
gaha... Çünkü; gidenler ara
sında bu işi anlayan yok ... 1924 
denberi gitt.kleri halde ne ol
du ki? .. Nihayet; çarpışmalara 

şurada bir şey kalmadı. Ben, 
kaniim ki netice benım dedi
ğim gibi çıkacak ... Bak alım yat
sıya kadar mum y2kanların 

hali ne olacak ? 

M. Sami Karayel 
r,,ıııııııuııııııııııı1<1111111111111111ııııııuıııııı111ı1111~ 

~Yarın ~ 

Ben, şimdiden bu haberi ver
mekle herkesi inkisarıhayale 

uğratmak istemiyorum yalnız, 
bu işi herkes gibi düşünme

diğimi ve görmediğimi göster· 
mek istiyorum. Megalo 
idea yapmıyalım ... Boş yerine 
halka körük vurmıyalım, işin 
doğrusu bu ... Ben, dört Ağ'us· _ 
tosta oynanacak Norveç ve \ 
Türk milli futbol takımının ne 
netice alacağ'ını şimdiden bil- 1 
diriyorum, talih denilen şey, 

büyük farklar arzeden mevcu. 
diyetler arasında değil, küçük 
farklar gösteren mevzular ara
sında teselli vesilesi olabilir ... 

Çanakkaleyi 
Canlandıran 
Atatürk 

1 Yazan: ~ 
,- u11ı1111111111111111ııııııııııııııııııınııııııtt1ıı1111111ııııııı~ 

Askerlik 

Havaya kartı 
korunma manev· 
relerinin esasları 

Havadan gelecek tehlike· 
lere karşı halkı korunmağa 
alıştırmak için tatbikat ya· 
pılması ve bu suretle ha· 
zerden vazife alan kurum
ların harp işlerine alıştırıl· 

maları günün icabıdır. Bu 
gibi talimler, karartma ve 
hava taarruzlarına karşı mü
dafaa gibi iki safhaya ay
rılır ve her iki tatbikatın 

süreceği zaman tahdit olu· 
nur. 

Talimlerden eve! bazı ha· 
zırlıkların başarılması ge

l rektir. Bunlardan birincisi 
1 propaganda ve halkı ten· 

virdir. Bu işler, Tayyare 
kurumu ile Polis müdiriye
tine, resmi ve sivil teşekkül· 
!ere aittir. Talimlerde halk ve 
memurlara, orduya düşe· 

cek işler hakkında mahal
lelere, sokaklara, mühım 

geçit yerlerine beyanname· 
ler, ilanlar yapıştırılır. Gün
lerce eve!; radyolarla, ders· 
!erle ve gazetelerle izahat; 
apartımanlara, evlere, fab
rikaTara, sanat müessesele
rine ders ve direktifler 
verilir. 

Karartma talimleri için 
de; evler, müesseseler ve 
nakil vasıtaları pencerele
rinin nasıl kapatılacağı hak
kında beyannameler dağı· 
tılır. Bunlar hazırlandıktan 
sonra hava taarruzuna kar
şı korunma çareleri düşü
nülür ve tertiplenir. Bunun 
için şehir birçok müdafaa 
mıntakalarına ayrılır. Talim
ler sırasile her mıntakada 

tekrarlanır. Şehirde hava 
bekçileri şebekeleri vücuda 
getirilir. Bu şebekelere göre 
bekçi postaları teşkil olu
nur. Talimlerde bu postala
rın telli, telsiz muhabere 
vasıtalarile birbirlerine baj!'
lanmaları ve tayyare hücu
mu haber !erini vaktinde 
vermeleri denenir. Postalar 
gerilerdeki haber alma mer
kezlerine ve bunlar da ha va 
santrallarına merbutturlar. 

Bazı büyük binalar üze. 
rine hu5usi gözetleme pos
taları konması, bekçi pos
talarının işlerini kolaylaştı

rır. Her mıntakada ev tek
nikerleri, ev itfaiyeleri, ev 
sıhhiye gurupları gibi sivil 
yardım heyetleri teşkili uy
gundur. 

Karartma ise, ya az veya 
tam olur. Bu talimlerde be
raberlik lazımdır. 

M. K. 

Eski bir lugat yeni· 
den basılacak 

Şeyh Muhsin Fani imzasile 
ilmi yazılar yazan eskı Selanik 

valisi Kazım merhumun büyük 

bir emekle hazırladığı büyük 
Türk lügatinin eskiden iki 

cildi basılmıştı. Eski Maarif 

Vekili merhum Necati harf in

kılabı sıralarında bu lfigatin 
hepsinin olduğu gıbi basılma· 

sını Devlet matbaasına şifahen 

bildirmiş va işe başlanmıştı. 

AÇIK SÖZ-

Düşünceler : 

Zehiri zehirle tedavi etmek, 
tıbbın bugün kabul ettiği esas
lar arasında bulunuyor. Fakat 
aşkı aşk ile tedaviye çalışmak 
o kadar beyhudedir ki ... 

(!] 8 
Yalancıdan korkulmaz. Bili· 

riz ki o, yalan söyler ve inan· 
mayız onun sözlerine. Fakat 
söylediği yalanın doğruluğuna 
inanmış olan budalanın cemi· 
yet içindeki tehlikeli vaziyeti· 
ni de inkar edemeyiz. 

l!J 8 
Eskiler yeşil renkte keramet 

ararlardı. Buldular mı, bulama· 
dılar mı, orasını pek araştırıp 
soruşturmadım. Fakat yeniler 
de kırmızı renkten medet umu• 
yorlar. 

m m 
Ömrümüzün yarısı uyku ile 

geçtiği halde yaşadığımızdan 
bahsederiz. 

El El 
Çalışmadan ele geçen para· 

daki lezzet azamidir. Fakat 
mübarekin ömrü çok kısadır. 

-~ 

Doktorun ı 
Oöütleri • 

Yaz sıcakları 
Sıcaklardan hepimizin en 

başta gelen şikayetlerinden bi
ri de terlemektir. Bazı bünye· 

!er vardıt ki, gerek aldıkları 
gıda, gerek çalışma tarzları 
dolayısile de fazla ter ifraz 
ederler. Hakikaten terlemek 
kadar da sıkıcı ve üzücü bir
şey yoktur. 

Terlediğimiz zaman ne ya· 
parız? Evvela elimizden gel· 
diği kadar silinir, kurulanırız. 
Mendillerimiz sırsıklam olur. 
Eğ'er terlemiş insan doğru 
evine gidiyorsa, soyunup dö
kündükten sonra yüzünü, kol

larını, ayaklarını bol akar 
suda yıkar -.e güzelce havlı 
ile kurulanıp şöyle rahatça 
bir oturursa, hem teri geçer, 
hem vücudu rahat eder. 

Fakat gündüz sıcağında işi· 

mizle uğraştığımız saatlerde 
kanter içinde bunalıyorsak, ne 
yaparız? Bir defa hepimiz bi· 
Eriz ki, hemen hemen buzlu 
suya yapışmak kadar kütü bir 
şey yoktur. Gerçi buzlu değil 
aşlama su harareti dafidir. Fa
kat çok terli terli de içmenıe· 

lidir. En iyisi soğuk ayranı ter· 
cih etmektir. Ayran kadar yaz 

meşruplarından harareti daha 
iyi beseni yok denilir. Hele 
gazoz sınıfından meşruplara 
hiç iltifat etmemelidir. 

Bazılarımızda da hatta ter· 
lemedikleri zamanlarda bile 

çok su içmek hırsı vardır. Bu 

gibiler nefislerinin gemini çek· 
mek suretiyle kendilerini idma· 
na tabi tutmalıdırlar. Hu'asa, 
terli adam hararetini dindir
mek istediği zaman, ilk evvel 
bu hareketinin sıhhati üzerin
de yapacağı reaksiyona dikkat 
etmelidir. 

rememiş ve i~i yarıda bırak. 
mıştı. Kültür direktörlüğü lü
gatın tamamen basılmasına ka
rar vermiş ve işe de başlanmış· 
tır. Devlet matbaasında Evliya 
Çelebi Seyehatnamesinin onun
cu cildinin de basılmasına de
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Tefrika No. 9 

Acaba 
telaşa 

lngilizler böyle garip bir oyuncakla sarayı 
mı düşürmek istiyorlardı ? Yoksa bununla 

Nesrini mi deneyorlardı? 
lngilizlerde meşhur bir ata 

sözü vardır : Gecenin işini 

gündüze, gündüzün işini gece
yı; bırakma, derler. 

- Pekala. Ben de bu gece
nin işini yarına bırakmamağa 

çalışacağım .. 
Ayrıldılar .. 
Genç lngiliz zabiti şoföre 

parmağının ucile hareket işa
reti verdi. 

Selamlaştılar .. 
Nesrin mütereddit ve dalgın .. 

Bir müddet yaya kaldırımı üze· 
rinde durdu. 

Saate baktı: dokuz buçuk .. 
Elindeki emaneti Yıldız Sa· 

rayına götürmeğe söz vermiş· , 
ti. Bunu o gece behmehal ya
pacaktı. Kendisine verilen bu 
kadar mühim bir işten sonra 
Nesrin takip edileceğini bili
yordu. Yalan söylemek, ver
diği sözde durmamak hem kü
çüklük olacak, hem de hayatı 
tehlikeye düşecekti. 

Kendisine bu kadar mühim 
işler verilen bir kadının peşini 
elbette kolay kolay bırakmaz. 
!ardı. 

(3 (!) 

Nesrin yıldız yolunda 
Nesrinin elindeki bombanın 

kurulu olduğunu ve ancak 24 
saat sonra patlayacağını söy· 
!emişlerdi. 

Nesrinin tereddüdü fazla 
sürmedi. O, arkasında lngiliz· 
!er olduktan sonra, kimden 
korkacakdı? 

- Otomobile atladı : 
- Çek şoför Yıldza .. 
Diye seslendi. 
Otomobil Topaneye doğru 

ilerlemişti. 

Nesrin otomobilin içinde 
merakını yenemiyordu. Yirmi 
dört saat sonra patlıyacak olan 
bombanın bu kadar hafif ola
cağını ummuyordu. Elinde tut
tuğu paket bir taş bebek ağır· 
lığından farksızdı. 

!.kesi yoktu. Şimdi Nesrinin 
elinde mukavvadan yapılmış 
bir makineli oyuncak vardı. 

Nesrin yolda giderken hay
retten hayrete düşüyordu: 

acaba lngilizler böyle gerip 
bir oyuncakla sarayı telaşa mı 
düşürmek istiyorlardı? Yoksa 
bununla Nesrini mi deneyor. 
!ardı? 

Nesrin Beşiktaş yolunda hük· 
münü verdi: 

- lngilizler entellicens ser
vise alacakları kimselerde her 
seyden evvel, her mezi yelten 
önce sağlam ve sarsılmaz bir 
bağlılık, tevil götürmez bir 
itaat ararlar. Bana verilen bom· 
bayı tetkik etmeden yerine gÖ· 
türüp bırakırsam, işte onların 

aradığı meziyeti gösterdim de
mektir. Ertesi günü onlara gi
dip de : ( canım siz benimle 
alay nıı ediyorsunuz? Elime 
bomba diye bir oyuncak ver
mişsiniz.. Bu nasıl iş?) diye. 
cek olursam, bütün kabiliyet· 
s'zliğim meydana çıkacak. Ha. 
yır, ben hem bu oyuncağı bi
lerek saraya götürmıyeceğ'im .. 
Hem de ertesi günü bana sor
dukları zaman: (emaneti yeri· 
ne bıraktım 1 ) diyecegim. 

Ve şoföre yavaşça •es· 
lendi: 

- Şoför.. Burada dur •• 
Nesrin Beşiktaşta otomobil· 

den inerek biraz sonra tekrar 
bir başka otoya atladı. Evine 
döndü. 

Esrarengiz kadın, bu imli· 
handan sonra (Entelicens ser
vis) in (Şark işleri bürosu) na 

-8-
" Bu kimin eli ? ! ,, 
Y edikulede bir silah depo•'' 

önündeyiz. Gece .. ha va karan
lık. Gök yüzünde yağmur bu
lutları dolaşıyor. 

Deponun kapısında iki FralY 
sız askeri, silahlarının ucun• 
süngülerini takmış, aşağı yu
karı dolaşıyorlar. 

Deponun karşısındaki soka• 
ğın denize bakan yüzünde To
dorinin meyhanesi o gece her 
zamankinden fazla kalabalıktı· 

Meyhanenin bir köşesinde 
laz şivesiyle konuşan iki Tür~ 
bir masa başında yavaş ya11aı 
konuşuyordu: 

- Takayı bu gece doldu
ramazsak, yarın buralardaD 
uzakl:ışmalıyız. 

- Hakkın var 1 lngilizle' 
siliih kaçakçılığının önüne geÇ' 
mek için şiddetli tetbirler al• 
majta karar vermişler. Yarır 
akşamdan itibaren silah depos' 
lngilizlere devredilecekmiş. 

- Çok fena .• bu haber dor 
ru mu acaba? 

- 31 in bizi şimdiye kadar 
aldattığını gördün mü sen? 

Bu kadar para alıyor kerat1 

biıden. Yalan söylerse bağır• 

saklarım deşerim onun .. 
- Ne yapalım? gece yarr 

sından sonra, kapıda du~ar 
nöbetçileri haklıyalım mı def' 
sin? 

- Hele bir etrafı kolaç:ı-~ 
edeli:n de. 

Ben elimizi kana boyaına~ 
taraftarı değilim. 

d
.ı 

/Bitme;}), girmiş bulunuyordu. 
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SAN~T 
KiTAP, ~E fiM, TiVATROıMUS"il<t 

Garip bir hüküm 
Nesrin paketi çözdü. içinde 

sahiden tıpkı bomba şeklinde Çok basılan, çok satılan, kü tahlil ve araştırma ya/1 
ve saatlı bir makine vardı. Fa- çok okunan kitapla mutlaka mıyor, sadece kitabı rek/O~ 
kat, zeki kadın bu makineyi edebi bir kıymet aramak, on. ediyordu. işte bu sayın rt1ıl' 
dikkatle muayene edince iske· dıı muhakkak suretle .qüksek harrir kitabı takdim ederke' 
Jetinin mukavvadan yapıldığını bir edebi değer bulunduğunu onun yüksek bir edebi kıgrrı" 
ve nihayet bunun bir çocuk iddia etmek evham arasında le malik olduğunu söy/igor ti 
oyuncağından ibaret olduğ'unu yaşamak demektir. Eğer şu aşağı yukarı şöyle diyor : 
anlamakta gecikmemişti. memleketle on binlerce hatta •- ÇiJnkü bu kitap JoM 

(Karanlık oda) da Nesrine: yüz binlerce basılıp satılan satışa çıkarılır çıkarılmaz ııJ' 
- Bomba paketini açmıya• kitaplarda mutlaka edebi var· yük bir rağbetle kapışılrrı 1r 

caksın 1 Yıdıza varınca başına· /ık bulunduğu iddiası kabul satılmıştır .• 
beyinciyi görmeğe geldiğini edilecek olursa •Kerem iıe Bay muharririn, şu hükm6fl' 
söyliyerek saraydan içeriye Asli,, veya • Uğri Abbas,, ma- de yanıldığını söylemek isi~ 
gireceksin 1 orada bir iş baha· salları için ~bide kurmamız riz. Şu veya bu eserin ede~ 
nesile • bunu senin zeka ve lıizımgelir. kıymeti var diyebilmek ;çil 
kabiliyetine bırakıyoruz • baş. Baskı ve salış, iklısadi kıy· onu edebi kıymet miyar/ar 1~1 
Mabeyinci ile görüşüp döne- mel bakımından mtina ifa· ı•urmak ltizımg•ldiğini bilrrı". 
ceksinl de edebilir. Fakat san'atle liyiz. Bu miyar/ar ne/erdir 

işte bu sırada yani ya sara- fazla salışın san'at kıymetini Sanıyoruz ki üstat, bunlııl' 
ya girerken ve yahut saraydan ölçmek bakımından ehemmi- dalıa iyi bilir. 
çıkarken bombayı kuytu bir yeti ikinci, üçüncü, onuncu !Jiz şıı kadar söyliyelif')' 
yere bırakacaksın! Demişlerdi. derecededir. San' aile müdahale lıiçbir if 

Sarayda bu rolü oynamak Ge,en gün maruf muharrir· yaramaz ve san'al meydan'" 
Nesrin için okadar güç bir iş /erden birisi bir kitap hakkın· da tavsiye mektubunun hiç/Jl' 
değildi. Fakat, artık ortada da edebi bir tenkit yapıyordu. rolü yoktur. 

Zehi gaflet!.. 1 

Muzaffer Ersü ~ 
bir bombanın patlaması leh. Buna tenkit de denemez, çün· Süheyla Güldikt'~ 

======================~,====~~======================'============~==================~====== d 
Roman : 9 insan kokuyu duyunca acıkır. Konçita açtı, beni görünce; bir koltukta oturdum. o günü Yine kollarımın arasına al- Merdivenlerde ayak seiİ d~ 

Vefat edince matbaa direk· 
törlüğü bu şilahi emre göre 

kitabın basılmasına imkan gö- vam edilmektedir. 

Aşk Oyuncakları 

Bfüün günüm k;Iisede 
geçiyor • Ötekinin, berikinin 
kapılarını süpüreceğimc, ki:i. 
senin mermerlerini öperim da· 
ha iyi 1 Ortada kaldık amma, 
ne yapalım? Geçinip gidiyoruz. 
Eğer fena yoldan yürüsey· 
dik, kızım da, ben de şimdiye 

kadar çoktan zengin olmuştuk. 
Katırlarımız, incilerimiz olur· 
du. Fakat çok şükür, günah 
kapımızın eşiğinden geçmemiş· 

tir. 11\San allahtan ümidi kes· 
memeli yavrum. 

Karı bunları anlatırken, Kon· 
çita duvardaki kırık aynadan 
parmaklarile saçlarını düzelt· 
mô~, esmer yüzünü bol bol pud· 
:·alamıştı. 

Anası devam etti: 
- Bilseniz, kızım sabahleyin 

fabrikaya gidince içim ne ka· 

y AZAN : Pi yer Luis 

dar üzülüyor. Orada insana 
kötü misal oluyorlar. Fena fena 
sözler öğretiyerlar. Şimdiki 
kızların yüzlerinden haya per. 
desi kalkmış Kaballero.. He
p'si de sabahleyin fabrikaya ge
liyorlar ama, nerden geldikleri 
belli değil. Eğer kızım onları 

dinlemiş olsaydı, çoktan evİat· 
lığımdan tardederdim. 

- Öyle ise kızınızı niçin 
orada çalıştırıyorsunuz? 

- Başka yerde de çalışsa 

o değil mi yavrum ? iki kız 
on iki saat bir araya geldi mi, 
on bir buçuk saat konuşurlar. 
mı,. Yarım saat sesleri çıkmazsa 
o da iyi. 

- Evet, nedense kız kısmı 

biraz geveze oluyor. {Amma 
bunun bir fenalığı yok. 

- Öyle söyleme yavrum, 

Bütün kızları baştan çıkaraıı - Buyurunuz, dedi, affeder- hala hiç unutmam. mak istedim, fakat bu sefer yul<lu, Konçitd kapıyı anncsiıı' 
erkeklerin gözleri mi zanneder· siniz, annem pazara gitti. Ne- Konçita birdenbire geldi, sıyrılıp çekildi. açtı. 
sin ? Hayır oğlum hayır 1 Öte· redeyse gelir. dizlerimin üzerine oturdu, iki - Rica ederim dokunmayı- - Mösyö geçerken hav' 
ki kadınların dilleri yok mu, Uzun uzun bana baktı, son- ellerini omuzlarıma koydu: nız, dedi, yoksa bağırırım ve sormağa gelmiş. Dün sizi birıl 
ne zehirdir o? Ben doğrus;ı ra bir kahkaha attı: - Doğru söyleyiniz, dedi, artık bir daha biribirimizi gö· rahatsız gibi görmüş de ... 
bu zamanda anama bıle inan. - Nasıl, dedi, annemın ya. beni beyenen birisi var mı? remeyiz. 
marn. nında melek gibiyim değil mi? Cevap vermedim. - Ko;'ça, Konçita, yavrum, 

- Size bir şey söyliyeyim· - Evet, öyle görüyorum. Gayri ihtiyari ben de kolla· sen çıldırdın mı ? Ben senin 
mi? Dedim, kızınızı bir daha - Hani bunu terbiye icabı rımı genç kızın vücuduna do- evine dostça geleyim, uslu us· 
oraya göndermeyiniz. zannetmeyiniz. Doğrusu ben lamıştım. O deraguşumdan lu konuşurken, sen kollarıma 

Cüzdanımdan iki banknot kendi kendisini yetiştirmiş bı'r k k ı d açma şöy e ursun, bil'akis atıl. Sonra da beni itliham et, 
çıkardım, masanın kenarına kızım. Namusluyum, annem .. ı · · .. ı · d k J ? 
b k 

goz erını goz erıme i ti. odu mu bu ya 
ırd tım. bununla iftihar eder. Fakat 1 
K d 

şte Konçita ilk tanıdığım - Ben sizi öptüm. Çünkü 
a ının gözleri hayretle pencereye dirseklerimi daya· 

d 
günler böyle civelek ve anla· sizi sevdim de ondan. F,ıkat 

açıl ı, ellerini göğsüne ka- sam da gelip geçenleri çaıtır- ı ı vuşdurdu, gözleri yaşlandı. - şı n:az bir mah ukdu. Göst~r- siz beni sevmeden nasıl öpebi· 

1 
sam, annem de beni seyretse diği muhabbetin bo"yle an·ı lirsiniz ? 

Ayrı acağım sırada kızının . . . . yine memnun olur. Sabahtan oluşu beni büsbütün çileden - Seni sevmediğimi nerden 
yıne ışıne gıtmesi lazım gel· akşama kadar canım ne isterse biliyorsun? 
di"ini, çünkü ev sahibı'ne, çıkartmıştı. Vücudünü daha zi· H " on - ayır, belki hoşunuza gi-
bakkala, eczacıya, borçları _u yOapahraılmde. gu"nu"n bı'r'ınde yade çektim, o da büsbütün d' . 1 ıyorum, sızi eğ endiriyorum. 
biriktiğini acındıra acındıra ken.dini bıraktı. Fakat hoşunuza giden yalnız 

novyonun biri namzed çıkarsa, S b' d ,. k lkt anlattı. Verdiğim paranın bir onra ır en aya,.a a ı: ben değilim, değil mi Kaballero? 
mislini daha bıraktım ve bu demek ki sizinle görüşmek IA· - Yok, hayır, hayır l Dedi, Çok kızların başlarında siyah 
sefalethaneden uzaklaştım. zım gelecek. ô haydi buradan gidiniz. saçlar var, sokaklarda ne iri, 

.., ~ - Tabi!. yle bir talip - Giderim amma, seninle "' w siyah gözler dolaşıyor. Fab • 
Ertesi gün, inkar etmem, var mı ki?... beraber 1 Gelmez misin? rikada güzel kızlar eksik de. 

sabah saat daha ona gelme· - Bilmiyorum. - Beraber geleyim hal Ne- ğildir. Fakat ben kendisini 
den sefalethanenin kapısını reye ? Evinize mi? Dostum öyle bebek gibi satanlardan 
tekrar çalıyordum. Sol dirseği kırık odundan işte bunu aklınızdan çıkarınız. değilim. 

Bir saat sonra evden asalı' 
bir haleti ruhite içinde çıktı~ 
Artık bir daha oraya dönece' 
ğimi zannrtmiy ordum. 

Halbuki ne aldanıyormuşo~ 
Bir değil, belki otuz defa da~ 
geldim. Adeta toy bir de1' 

kanlı gibi kıza aşık olmuşııı"' 
Yavaş ya\':ış bütün güıılı' 

V• 
rim orada geçmeğe ba şlaııııı 
Adeta familya olmuıtuk. 

Evin masrafını, hatta aıi~ 
bir yekün tutan eski borçlaf" 
nı d:ı ben görüyordum. 

Artık içli dışlı olmuşto~; 
Ben hatta K0nça'mn yat~. 
odasına girip çıkabiliyord0.,.. 
O da soyunup giyinirken bcn;it 
yanımda o kadar çekingen 
göstermiyordu. ,!!)· 

[Bilme 1 
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Harbi sıralarında istiklal 
Türk Edebiyatı 

Tahir anlatıyor I Gençlerden Kemal 
Anketi yazan 

Uzun günler hasre-t kaldı~
tan sonra acele bir iş ve bır 
kaç saat için lstanbula gitti

niz mi bilmem? 
Ben, bir' sene hasret kal

dıktan sonra bir sabah lstan· 
bulda gözlerimi açtım. Ve aynı 
günün öğlesinde tekrar Anka
raya dönmek üzere Haydar
paşadan trene bindim. lstan
bulu gördüm mü, görmedim mi 
hala bilmiyorum. Yalnız tren 
Kızıltopraktl\n geçerken geriye 
baktım, şiddetli bir lodosla 
deniz köpürmüştü , lstanbul 
dalga halinde şahlanıyor san
dım. 

Tesadüf Kemal Tahiri de 
trene bindirmiş. lzmitte inecek. 
Bolbol sigara tüttürüp çene 
Yarıştırıyoruz. Bir aralık aklı
n:a anket geldi. Bu çok sev· 
diğim ve beğendiğim şair ar
kadaşın, kardeşin fikrini almak 
istedim. Enteresan fikirleri ola
cağı şüphesizdi. 

Hele bir müddet evvel çı· 
kardığı • Namık Kemal hak
kında diyorlar ki" adlı kitabının 
koparttığı vaveylayı hatırladık
ça sual sormak gayreti bende 
dolu dizgin koşmağa başladı. 

- Kemal, dedim. Milli mü
cadele zamanında bir edebiyat 
var mıydı, karakteri neydi ? 

Kemal Tahir kaytan bıyık
larının bir ucunu ağzına aldı, 
emdi, emdi. Dik ve erkek bir 
&esle konuşmağa başladı. 

-Mili! mücadele esnasındaki 
edebiyat, yapılan mücadele ile 
lıiç bir alakası olmıyan, "Ken• 
di cevvi, kendi ef akinde, ken
di tair" bir edebiyatlı. 

Bu sözlerime "haşa,, diyen
lerle beraber "hakkımı hak 
elınck için" 0 zamanki üstat
lara bir ı;öz gezdirelim. 

Yahya Kemal - Ahm t H'
şim. Faruk Nafiz - Halit Falıri
Yusuf Ziya - Orhan Seyfi - ve 

saire. 
Yahya Kemal - Bir broşür

lük meşhur ve ma'.um gazel 
ve şarkılarile maziye sımsıkı 
bağlı; bütün ümidi "elli kal
yonlu donanmayı hümayun,, 
ile "akınlarda çocuklar gibi 
şen olan bin adet akıncıya,, 

kalmış bir üstat. 
Ahmet Haşim: 

"Yarı yoldan 1iyadel yerden uzak 
Yan yoldan ziyade maha yakın,, 

diye manasını kendisinin bile 
izah edemediği metaliziko • mis
tik şaheserler kaleme alan 
dahi. 

Faruk Nafiz - Milli Müca
delenin tam civcivli sırasında: 
{sahilden esirile geçen sevgili 
nerede?ı diyerek, sapsarı gül 
nergis yüzlü Şark sultanlarını 
arıyan; bu devirde ise Behcet 
Kemalden sonra başımıza en ya
man destan şairi kesilen zat. 

Halit Fahri - Türkiyede 
korku ve karanlık edebiyatının 
aşağı yukarı bani3i. Yaniya, 
Türkiye Şarl hadleri, Türkiye 
(Edgar Allenpo) su. (Baykuş) 
dediğimil zavallı masum kuş
Çağızın dehşetli uğursuz oldu
ğunu ispat eden tezli (!) {bay
kuş) piyesile; 

4'Al..babıılar indi yere 
Korkudan el1er yukarı0 

gibi "Cingöz Rrcai,, şiirleri 
Yazan "Uyanış,, mecmuası dik
tatorü. 

Kemal Tahir 

doğrudur. Eğer edebiyatcı, 

yapılan mücadelenin ana fıkrini 
sezememiş, hedefini göreme
miş, bizzat kavganın içinde 
bulunmamış, veya bulunmuş da 
hadiselerin kafasındaki tesirle
rini besleyememiş olursa; ma v
zer susuncıya kadar "lalüep
kem,, kalmağa sonra da bu 
mevzua dair bin müşkülatla 
gayet komik eserler yazmağa 
mahkümdur. Bu makule eser
lerdeki kavga heyecanı okadar 
minimini okadar zavallıdır ki 
herhangi bayağı bir senbole, 
mesela bir "at,, sentolüne fe
rah ferah sığabilir. 

Kemal Tahir. geniş bir gÜ· 
lümseme ile, 

- Kımin kazanacağı daha 
pek belli olmadığı için, kimi 
alkışlayacağını henüz kestire
miyen fikirsiz edebiyatçı, iki 
esaslı karakter arzeder, dedi. 
Ya, Haşım gibi, Dür.yayı ka
ranlık, müphem bir pencereden 
seyredip kendi içinin mahbus
hanesine çekilerek, şiiri müm
taz bir azlığın anlıyabileceği 
garip bir bilmece diye kabul 
eder: yahut da Yahya Kemal 
ve Faruk Nafız gibi, afyonlu 
bir mazi hasretine döner. 

işte milli mücadele devrinin 
edebiyatçıları, içinde bulun
dukları vaziyeti kıl kadar kav
rayamadıkları için, karanlığı, 
müphemiyeti, korkuyu, mazi 
hasretini, ve değişmeğe baş
lamış köhne adetleri esas al
mışlar, ve bunun cezasını, ya
şarken ö'.mek suretile çekmiş
lerdir. 

Kontrol biletlerimizi kesti. 
Kemal Tahir cıgarasından de
rin bir nefes çekti ve 

-Mavzer konuşurken edebi
yat susmaz, dedi. Eğer edebiyat
çı, yapılan kavganın sosyal mü
essirlerini keşfetmiş, hedefini 
görmüş, kavganın içinde bizzat 
mes'ul bir vicdanla döğüşmüş, 
ve ha'.liselerin kafasındaki te
sirlerini besliyebilmişse, bu 
adamın, müca nin edebiya
tını yapmaması için hiçbir se
bep yoktur. işte madalyanın 
en net, en müspet, en şerefli 
taaafı da budur. 

{Halide Edib) i bazı noksan
larına rağmen "Ateşten Göm
lek .. \'C sair yazılarile, bu id
diamın canlı bir ispatı gibi 
gösterebilirim. . 

Fikrimi hülasa edeyım : 

içinde : 
Bu ez:anlar ki şahadctleri dinin 

temeli 

Ebedi yurdumun üstünd~ beni~ 
ınlemelı 

Ertuğrul Şevket 

li sınırlarını aşarak Enternas
yonal bir kıymet ifade edebil
mesi için lüzumlu bir çok me
ziyetleri o.rasında esas olarak 
şu iki şart lazımdır : F evkala
de mahalli ve orijinal, veya 
dünyayı sarsan sosyal hadise
leri bütün şümulü ile kavrayup 
izah edebilmiş olmak. 

Bizim dünya çapında meşhur 
eserler veremememizin sebebi: 
Edebiyatcılarımızın mahalli ve 
orijinal olmaktan ziyade, firenk 
edebiyatının kötü taklitleri his 
sini veren eserler yazmış bulun
maları ve içlerind~ pek azı müs
tesna, bütün dünyayı alAkadar 
eden muazzam sosyal davalar 
üzerinde kafa yorarak muayyen 
bir teze gelememeleridir. 

işte bu taklit mnrifetimizle 
bu fikir yoksulluğumuz bence 
neden enternasyonal şöhrete 

layık eserler yaratılamadığını 

avaz avaz haykıran birer rea
litedir. 

- Vakıa yukarda da söyle
dık amma, dedim. Lozan son
rası edebiyata ne dersin? 

c - Demin severek okudu
ğumu söylediğim muharrirler
den başka. Aka gündüz, Falih 
Rılkı. Mahmud Esat gibi müs. 
bet politika yazıcılarını bir ta
rafa cırakırsak, geri kalan yaşıt
larıma, Behcet Kemalle ufacık 
dahi Necip Fazıl da dahil ol
duğu halde baha biçmek lazım 
gelse - bellerinde işlemeli fu
tal~r olmadığı için • top yekün 
bir de:ik çeyrek bile vermem. 

Kemal Tahir, bıyıklarını 

burdu: 
- Cehalellerile o gün, saç

malamadığı san'at ittihaz eden 
bu nevzuhurları büyük ustall' 
Nazım Hikmetin tabirile { Bay 
Mistik ) firması altında, bir 
şahıs imişler gibi tetkik ede- 1 

ceğim: 

Gözlerini kısarak düşündü : 
- içtima! hayatın zaruri 

seyrini, bu seyirdeki keskin 
tezatları görebilmekten aciz 
mumaileyhima dahiler, halen 
kendi kendilerine, birer gölge 
alemi, birer şekerleme dünyası 
yaratmakla meşguldürler. 

Hayatındaki maddi imkan
sızlığın ağır yumruğunu sıska 

ensesinde hissederek yaşamağı 
tahayyül ettiği - keyif verici 
zehir, satılık kadın ve zengin 
kumar partileri dolu - hayata 
bir türlü nail olamıyacağına 
kani Bay Mistik, tepesi üstü 
derin bir, mistizm - egoizm • 
pesimizm uçurumuna yuvar
lanmıştır. 

işte bu parlak durumda olan 
bayımız, bugünkü hayatım•zın 

sade edebiyat çerçevesinde de
ğil, her tarafında, tıp ve pe
dagoji bakımından tetkike la
yık dört başı mamur bir de
jenere tipidir. 

Kemal Tahir geniş bir nefes 
aldı, ben, sen suali sordum: 

- Edebiyat ne demektir 
Kemal? 

C - Bence edebiyat, içti
mai ve red bir vakac!ır. 

Neden uzatayım lafı canım 

Şevketçiğim, bence edebiyat 
sosyal davalarda müthiş sınıf 

tezatlarının mükemmel bir sila
hıdır. 

Bölüm, bölüm olmuş insan
ların yerine göre müdafaa, 
yerine göre hücum için kullan
dıkları, mikroplu gazlarla tifo 
aşısını düşünerek söylüyorum, 
mükemmel bir silah. 

lımite gelmiştik. Ufak va
lizini kavradı; ellerimi sıkar

AÇIK SÖZ-

Yemek 

28 temmu:t ıah 
Domates clolması-Zeytinyağlı 

taze fasulye - Meyva 
Bir kilo domatesin iri, yuvar• 

lak ve ıağlam arından seçiniz. 
Tepelerini yuvarlak külah gibi 
keserek çekir
deklerini ayık
layınız. Yarım 
kilo kıymaya 

kafi miktarda 
soğanı ince in
ce doğrayınız. 
Pirinci de yı

kayıp ilave 
ediniz. Tuzunu 
biberini koyu
nuz. Mayda
uozla bir mik-

• . 
• • 

tar domatesin çekirdeklerini 
ayırarak etli kısmını da ilave 
ediniz. içlerini boşalttığınız do
matesleri doldurarak, kapakla
rını kapattıktan sonra, kulaklı 
tencereye sıralayınız. Az su ve 
biraz da salça ilave ettikten 
sonra orta ateşte pişiriniz. 

iki kilo fasulyenin çöplerini 
ayıklar, irilerini ikiye böler ve 
yıkadıktan &onra tencere ye 
atarsınız. Kafi miktarda kuru 
soğanı da doğrayıp ilave eder
siniz. Zeytinyağını ve tuzunu 
koyarsınız. Domates de ilave 
e:lerseniz, daha lezzetli olur. 
.\z miktarda su ilave ederek 
orta ateşte pişiriniz. 
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Üç kolaylık birarada 
Hem lekeleri gideren, hem 

güveleri öldüren, hem de .. yan
gınla mücadele eden bir mah
lul ister misiniz? Lekeleri çı
karmak için benzin veya esans 
kullanmak iyi değildir. Çünki 
benzin de kumaşın üzerinde ay· 
rıca büyük bır leke bırakır. 
Kolayca yandığı için de teh
likelidir de .. Halbuki bahsetmek 
istediğimiz mayii boya satan 
dJkkanlardan da tedarik ede· 
bilirsiniz. Bu mayiin adı tetra~ 
klorür dö karbondur. Litresi 
bir liraya bile gelmn. Bu ma
yile hini hacette bir yangın 

başlangıcının önüne geçebilir

siniz. 
Ağzı açık bir şişenin içine 

koyar ve dolabınızda bırakır
sanız, tebehnnratı dolapla bu
lunan bütün güvelerin hakkın

dan gelir. 

Çocuk bakımına ait birkaç 
öğüt sıralıyoruz: 

ı - Çoçuğu gü
neşte fazla bırak-

Derisinin fazla yan
masına meydan ver• 
meyiniz. 

2 - Çocuk sert 
havalarda so ka ğa 
çıkarılmaz. Henüz teşekkül et
memiş bir bünye sert havalar 
karşında derhal müteessir olur. 

3 - Çocuı<'un her şeyden 
önce dişlerile alakadar olmak 
onun hay•ti ve sağlık bakımın
dan çok lüzumludur. 

4 - Çocuğu yaz günleri ev-
de kapalı bırakmak, onu bir 
çok hastalıklara namzet gös· 
termek demektir. 

5 - Çocuğu sıksık yıkamak 
onun çabuk büyümesile ve sağ
lığile çok alakadardır. 

6 - Çoçuğa memeyi ve ma
mayı vaktinde vermek, vaktini 
hiç şaşıf'namak lazımdır. 

7 - Çocuğunuz öksürdüğü 
zaman, mutlaka bir hastalığın 
başlangıcında olduğunu kabul 
etmeli ve hemen doktora git-

melisiniz. 
Kemal Tahir, yere bir tükü· 

ri;k attı, derin derin nefes al
dıktan sonra 

- Yusuf Ziya. Orhan Seyfi -
Çarşaflı maşuka ve kafesli gö
nül yuvaları ortadan kalkınca 
illıanıları tükenip, Akbab<.da 
Çıplak kadın resimlerile muha
lefet yapan gün aşırı muhar
rirleri, dedi. 

mısralarına da rastlanan şiirin 
bugün bile resmen yaşadığına 
bakarak milli mücadelenin ede
biyatı hiç yapılmamıştır diye

biliriz. 
O zamanki edebiyatın ka

rakterini sorarsan ona da tek 
kelime: karaktersiz diyeceğim. 

- Kemalciğim, dedim. Seve 
seve okuduğun şairler, muhar
rirler kimlerdir ? 

ken yarına ümille bakan bu 
genç ve erkek gözlerin ışı'l'iyle r 
bütün hüviyetim tatlı bir ür
perme geçirdi. Onu, iyi, güzel 
ve temiz dostluk his! erimle 
selamladım. 

Abone Şartları 

TÜRKİYE İÇİN 

Ve bu anlı şanlı şairlerimize 
uygun, anlı şanlı, romancıları• 

ınız ve hikayecilerimiz. 
Elindeki paketten bir sando

viç çıkardı. Yarısını da kopar· 
dı bana verdi. 

Mavzerin konuştuğu zaman
larda edebiyat susar derler, 
dedi. Bu bir dereceye kadar 

- Nazım Hikmet, Sadri Et· 
hem, Nurullah Ataç, Sabahat
tin Ali, Bekir Sıtkı, Niyazi 
Remzi, ismet Hüsnü. Yüzüne 
karşı söyl~mek gibi olmasın 
amma, senı. 

- Eksik olma, yalnız ede
biyatımız niçin hariçte tanın
maz acaba? 

- Bir edebiyatın kendi mil-

Ertuğrul Şevket 

Bir izah 
Hıfzı Oğuz Bekata hakkında 

Ertuğrul Şevketin mülahazası 

bir tertip hatasıııa uğramıştır. 
"Gençliğe yular taktırmasını 
isteyen " değil, " Gençliğe yu
lar taktırmamasını istiyen ,, 
şeklinde tashih edilmesini oku
yucularımızdan dileriz. 

1 Senelik !200 Kr. 
6 Aylık 600 • 
3 .>15 • 

125 • • HARİÇ iÇİN 
l 

ı Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 ,, J 

3 ,, 70J • 1 

l " 
Nuruosrnaniye 1 Şeref Sokağtj 1 

TELEFON' 10~l1 
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No:99 
Hakimin emri de yolda olan 

jandarmanın gelmesini tesri 
etmişti, Jandarmalar salona 
girince hakim: 

- Kim ses çıkarırsa derhal 
tevkif ettireceğim. 

Dedidi ve zili çaldı ve .• Ar
kasından ilave etti: 

- Muhakemeyi on dakika 
tatil ediyorum. 

Tevkif ke!imesinin kulaklar 
erişmesi, jandarmdların mah
keme içinde yerlerini alması, 
hakimin hiddeti ve kat'i görü
nüşü birden herkesi sustur
muştu. Fakat, Cemilin avucu 
hala göz kapağının ve kaşının 
üzerine kapanmış duruyordu. 
Güzin başını iki elinin arasına 
almış yavaş yavaş mırıldana

rak ağlıyordu: 
- Annemi öldürdüler. Şim. 

di de benim namusumu kirlet
mek istiyorlar. Bari ömrümde 
bir kerecik olsun bu erkekle 
konuşmuş olsam bari! 

Celse acııdık
ta n sonra 

Mahkeme tekrar açıldığı va
kit her keste bir sus pusluk 
vardı. Fakat, Cemil kaşının 

üzerinden elini ayırmıyordu. 

Anlaşılan başına çarpan çan. 
lanın acısı hala geçmemişti. 

Güzin de baygın gibi id • Başı 
göğsünün üzerine düşmüş, dü
şünceli düşünceli duruyordu. 
Hakim çok sert ve asabi gö
rünüşlü idi. Ayni asabiyet ve 
sinirlilik içinde sordu : 

- Annenizle alakadar olan 
başka, erkek var mıydı? .. 

- Hayır yoktu. 
Fakat, Güzin bu cevabı çok 

durgun bir eda ve çok bitkin 
bir sesle verdi, sonra : 

- Yüksek heyeti hakimenin 
sorularına cevap verebilmek 
kabiliyetini kendimde bulabil
mek için bir noktanın aydın

lanmasını isterim. 
Dedi, devam etti: 
- Avukat Cemil benim için 

YAZAN: 

ahlaksızdır.. Dedi. Bu bir is
nattır, yahut ta doğrudur. Eğ'er 
dağru ise bu saniyeden itiba
ren değil huzurunuzda, aleni
yette de kendi hatta kendim 
karşısında bile yerim yoktur. 

Yer yüzünde asla vücutları
na tahammül edemediğim in
sanlar ahlaksız çerçevesi içine 
girmiş bulunanlar olduğuna 

göre kendi ah!aksızlığıma ken· 
dimin hiç tahammülüm yoktur. 
Efkarı uınnmiye hnzurunda 
yapılan böyle ittihamın ya is
hal edilmesi, yahut ta en kati 
şeklile derhal tekzip olunması 

ve her şeyden mukaddes tanıdı
ğım haysiyet ve şerefimin iadesi 
lazımdır. Yüksek hakimler siz
den ısrarla bunu istiyorum. 

Ve.. bu sözlerini takiben 
Güzin olduğu yere yığıldı, 

hüngür hüngür ağlıyordu. 
Bu ağlayış hakimler üzerin

de olduğu kadar bütün dinle· 
yiciler üzerinde de derin bir 
tesir bırakıyordu. Güzin bay
ğın gibi idi. Avukat Muzafler 
söz aldı; teessürünü ifade eden 
bir sesle : 

- Çok şayanı teessüf bir 
hadise geçirdik. Fakat, söyle
nilen sözler pisikolojik darbe· 
sini henüz devam elliği kadar 
üzerine titrenen bir namus 
hakkında da efkarı umumiye 
huzurunda çok tahripkar ol
muştur. 

Diyerek söze başladı ve .. de
vam etti: 

- Güzin henüz 20 yaşında
dır. Kolleji bir yıl önce bitir
miştir. Ve birkaç aydanberi de 
babasının yanındadır. Ömrü 
mektepte geçen bir genç kız 
için bu tarzı beyan iki şeye de. 
!alet eder. Birisi cemiyetin na
musu ve namussuzluk diye ta
kip ettiği zevk ve sevk tabii 
meselesine, diğeri de seciyesin
deki noksana, iftira, dediko
du yapan, yalan söyliyen, ku-
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Etem izzet BENiCE 
mar oynıyan bu ve müma<ili 
hareketlerde bulunanlaralda ah
laksız da denilir. Güzinin bu 
tarzda bir vasfa uygun hare
keti de bugüne kadar teshil 
edilmiş değildir. Her iki tav
sifin dışında kalan genç bir 
kız için huzurunuzda ve aleni. 
yet içinde ahlaksızdır de-
mek ne vicdana, ne de 
kanuna uygun değildir. Böyle 
bir uygunsuzluk ise ancak Gü
zinin rıaleti ruhiyesi üzerinde 
müessir olmak için bulunmuş 

bir tedl;,ir neticesi olabilir ki 
o da çirkindir. Avukat Cemi
lin böylP. bir çirkinliğe heves 
edeceğini tahmin etmek iste
mem. Fakat, durup dururken 
bir geııç kız hakkında hiçbir 
vesika ve hiçbir emmareye 
bile sahip olmadan ahlaksız
dır .. hükmünü vermesi kendi
sinin maatteessüf hislerine ka
pıldığını ve .. bu yüzden hepi
mizi rencide ettiğini gösteri
yor, bu takdirde de şimdi 
kendisine düşen vazife şudur. 
Ya Güzin ahlaksızdır, yahut ta 
değildir. Ahlaksızsa bunu mah
kemeye karşı değil, vicdanı 

ammeye karşı ispat etmelidir, 
yahut ta tarziye vermelidir. 

Bir profesör sırf mahkemenin 
gidişi ve şahitlerin ruhi ahvali 
üzerinde müessir olmak mülfı
ha>asile Kanunun huzuru ha
kimde söylenilen sözleri suç 
saymamasını esas ittihaz ede
rek bu tarzda bir teknik yap
maya tenezzül edemez. 

[EEVAM EDECEK! 

Kitap kuponu 
BiR CINA YET DAV ASI 

No: 99 
Bu kupon\an ket1, btrlktl· 

renler roman gaı:ete..i;, bitU (1 
vakit idarehane ni:ı~ glSnclerlp 
hiç pat3. ver.neJ,: ., kltı\n:'lı a• 
lacaklar.iır. 

ı L.-------J 
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Kömür yakan Yeni bir şirket Şamda 
Vasıtalar 1 kuruluyor Türk 
Sergisi Elma ihracatı tanzim Paviyonu 

-·-
s argiye gelecekle 

tenzilat yapılacak 
Şark d< mir} olları ıdaresi, 16 

ikinci kanun 1937 de Ankara 
sergi evinde açılacak olan kö
mür yakan vasıtt..lar sergisine 
ziyaret maksadile gelecek olan
lanlara umumi tarife fiatları 
üzerinden yüzde 50 ve teşhir· 
cilerle teşhir eşyası için yüzde 
70 nisbetinde tenzilat yapmayı 
kabul etmiştir. Tenzilattan is
tifade için sergi komiserliğinin 
tastiknamesini ibraz etmesi la

zımdır. 
Bu tenzilat serginin küşat 

tarihinden 5 gün evvel başlı
yacak ve kapanış tarihinden 
5 gün sonraya kadar devam 
edecektir. 

Doyçe Levanı Layn vapur 
kumpanyası da vapurlarile 
Hamburg, Bremen ve Anvers 
limanlarından sergi için liman
larımıza getirilecek eşyalar 

için yüzde 50 teziliıt yapacak
tır. Tenzilat sergiden iki ay 
evvel başlıyacak ve sergi ka
pandıktan bir ay sonraya ka
dar yapılacaktır. 

lzmirde şarap fabrl· 
kası kuruluyor 

inhisarlar umum müdürlüğü 
tarafından lzmir'de şarap ve 
rakı imali için Halkapınarda 
bir fabrika inşası için trtkikat 
yapılmaktadır. Bu imalathane
nin büyük bir de deposu bu
lunacaktır. 
Aynı zamanda bir de ihraç 

iskelesi olacak ve Türkiye'ye 
deniz yolu ile [nakledilmek is
tenen müskirat, bu iskeleden 
vapurlara kolayca yüklenecek· 
tir. Halkapınar mevkii, ayni 
zamandL 'idemiryolu kenarında 
olması itibarile de fabrikanın 
inşası için muvafık gürülmek
tedir. Bu fabrika, Ege mınta
kası vilayetlerile diğer birçok 
vilayrtlerin :ihtiyacını tatmin 
edecek büyüklük ve mükem
meliyetle olacaktır, 

edilecek 
!ş ve Ziraat bankaları, lımir 

den üzüm liatlarının istikrarını 
temin etmek için kurulan Tariş 
gibi, Türkiye elma ihracatını 

tanzim etmek üzere de bir şir
ket kuracaklardır. 

Geçen ay içinde, meyva is
tihsal mıntakalarında, Ekono
mi bakanlığının yaptırdığı etüt
lerden sonra bu şirketin ku
rulmasına karar verilmiştir. 

Şirket, ilk olarak Karadeniz 
sahilinde Atinada bir kuru el
ma fabrikası kuracaktır. Tabia 
tın istandarize ettiği bu havali 
elmalarından bir kısmı yaş 

olarak ihraç edilecek ve geri 
kalan kısmı makine ile soyu
lup kurutulduktan sonra dışa
rıya gönderilecektir. 

Bir çok Avrupa piyasaları 

ve bilhassa Almanyanın yaş 

ve kuru elmalarımız için iyi 
bir mahreç olacağı kuvvetle 
umulmaktadır. Şirket Atinada
ki fabrikada miitahassıs işçi 

yetiştirdikten sonra diğer el
ma istihsal mıntakalarınd~ da 
fabrikalar açacaktır. Fabrika 
için bir mütehassıs getirtilmek
tedir. 

iki milli bankamızın elmadan 
sonra, diğer meyvaler üzerin
de de meşgul olacağı haber 
verilmektedır. 

Av derisi , 
lktısat Vekaleti, av deri•i 

liatlarıyle yakından alakadar 
olmaktadır. Av derisi fiatları. 

nı yükseltmek ve bunun için 
deri kıymetlerini artırmak için 
tedbirler almaktadır. 

Vekaletten ticaret odalarına 
yapılan bir tamimde : 

Ayı derilerinin istihsalin
~en ziyade satış ve ihracının 
ınkışafı memleket menfaati 
noktayı nazarından lazım ge
len tetkikatın yapılmakta ol
duğu bildirilmiştir. 

Avcıların avlama tarzları 
hakkında tam bir bilgiyi sahip 
olmamaları, bu kıymetli ihraç 
maddesıııın kıymetini düşür-

Büyük t~kdir ve alA· 
ka uyandırıyor 

Beynelmilel Şam fuvarındaki 
Türk paviyonu hakkında gazr
telerde yapılan neşriyat üzerine 
Ekonomi Bakanlığı tarafından 
ı;österılen yakın alaka ve der. 
hal alına tedbirlerle kısa za
manda açılan yeni ve büyük 
plviyon hakkınrla Şamdan a!
dı~ımız malümatı b'rkaç gün 
evvel neşretmiştik. 

Bu defa Ekonomi bakanlığı
na gelen malümata göre Tür
kiyenin fuvara geniş ölçüde 
ve muvaffak•yetli bir şekilde 

iştirak etmiş olması müspet 
tesir er husule getirmiş, gerek 
memleketimiz hakkında ve ge
rek Türk mamulatı ve mah
sulleri etrafında takdirkar bir 
alaka uyandırmıştır. 

Fındık piyasası 
Her sene fındık mahsulü id· 

rak etmezden cihan borsaların• 
da külliyelli mikdardJ iç ve 
kabuklu fındık üzerine alivre 
suretile satışlar yapıldığı halde 
bu sene hemen hemen hiç me
sabesinde yapıldığı alakadar
lardan öğrenilmiştir. 

Bunun başlıca sebep ve 
amili 935 mahsulünden avrupa 
piyasalarında fazla miktarda 
stok bulunması ve bu seneki 
mahsulün de geçen senekine 
nazaren üçte bir nisbetinde 
noksan idrak etmesi yüzünden 
oldukça alivr" satışlar üzerin
de tesir icra etmektedir. 

Hamburg ve lstanbul borsa
salarında ağustos teslimi 46, 
eyl•il ve teşrinievvel teslimi 
fop Giresun kırk iki kuruşa 
kadar Giresun tüccarları tara• 
fından alivra satış yapıldığı 
gelen telgraflardan Öğrenilmış· 
tir. 

mckte ve istifade :mkanlarını 
azaltmaktadır. 

Bunun için veka!ct av hay-
vanlarının avlama tarzları ha'• 
kında alakadarlara teb!igat 
yapılmasını bildirmiştir. 
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M.Kemalpaşa 
Çok emek 

Krala silah 
çeken adam 

Not 
Detteri 

1\Radyo programı · 
28 Temmuz Salı 

ISTANBUL 

İstanbul Yedinci icra 
Memurluğundan; Kamile 
ve Saitin Salalıattin zim
metindeki alacağından do
layı tahtı hac?.e alınan 

i stanbulda Emin Sinan 
mahallesinin Bayezit cad
desinde 244 ada 18 parsel 
eski 61, 63, 65, yeni 55, 
57, 59, 1, 3, numaralt al
tında !ki dükkanı olan ka
gir konağın seksen hisse 
itibarile yirmi altı hissesi 
açık artırmaya vazedilmiı
tir. Hududu: Bir tard ı 

Hastaneler 

• 

r 18: Opera parçaları (plak). 
19: Haberler, 19.15: Muhtelif 
plaklar, 20: Piyano konseri : 

istiyor 
1 M. Kemal Paşa, (Açık Söz) -
Burası vilayet merkezinden 
epeyce uzaktadır ve zanneder· 
sem (80) kilometro kadar var
dır. Susurluk ve Balıkesire gi· 
den yol buradan geçliği için 
şehirde sürekli bir kaynaşma 
görülmektedir. ilçenin (3) ka· 
munu, (110) köyü ve (57) hin 
ahalisi vardır. Merkezin nüfu· 
su (16.000) kişidir. Burada her 
şey ucuz ve boldur. Suyu ile 
elektriği ve bir de lağımlarile 
rıhtımları yapılır ve sokakları 
da genişletilirse burası emsal. 
siz ve yaşanacak bir yer olur. 

Londrada muhakeme· 
si devam ediyor 

lngiliz Kralı Sekizinci Ed· 
vard'a suikastten maznunen ya· 
kalanan Mak Mahon ismindeki 
lrlandalının Londrada muhake· 
mesine başlanmıştır. 

60107 

Profesör Ferdi Ştatser tara· 
tından, 20.30: Bayan Li vie Fie· 
retti (soprano) ve Stüdyo or
kestraları, 21.30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu 
Ajansının gazetelere mahsus 
havadıs servisi verilecektir. 

Boğazlar zaferimiz münasebetlle yuroun. n.er 
köşesinoe parlak törenler yapıldı, bu buyuk 
zafer kutıuıandı. Burada Aydında yapılan par· 
lak kutıuıama törenini görüyoruz. 
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Buğday rekoltesi bu 
yıl 3,5 milyon ton 

Konya, ( Açık Söz ) - Hasat işlerine hararetle devam edil. 
m •kt~dir. Mahsulün çokluğundan dolayı orak makineler ile işe 
girişilmiştir. 

Şehrimiz borsasında buğday beş kuruştan aşağı düşmemek· 
tedir. Yalnız arpa fiatı üç kuruştan aşağı düşmüştür. 

Türkiyenin yeni buğday rekoltesi 3,5 milyon ton tahmin 
edilmektedir. Bu yıl 40.000 vagona yakın buğday ihracı müm· 
kün olacaktır. 

• • • 
Kızı tarladan kaçırdı, 
amma çabuk tutuldu 

Gönen, (Açık Söz) - Gönenin Çobanhamdiye köyünden 
Hüseyin kızı Fatma çalışmak üzere tarlaya gitmiş, fakat aradan 
uzun müddet geçtiği halde eve dönmemnsi, ailesi tarafından 
şüphe ve merakla karşılanmıştır. Aranan Fatma tarlada bulu· 
namayınca kendisinin aynı köyden lsmail oğlu Nazil tarafından 
k1çınldığı duyulmuştur. 

Vakadan jandarma haberdar edilmiştir. Jandarmanın araması 
sonunda Nazil yakalanmıştır. 
Hakkında kanuni takibata başlanmıştır. 

İnönünde "Açık Söz,, 

Türkkuşu 
çok • • 

Kampında 
çalışılıyor 

Kamp muallimlerinden Tayyareci Vecihi ve kampın bayan 
tale'ıelerinden birile Açık Söz: muhabiri 

Eskişehir, ( Açık Söz ) -
Hususi işlerim dolayısile lnönü· 
ne uğramıştım. Bu fırsattan 

lsl.i'ade ederek hem kampı ve 
gençlerimizi görmek ve hem de 
eski tayyarecimiz Vecihiyi 
ziyaret etmek istedim. 

Yalçın tepelerin eteklerinde 
dümdüz ve yemyeşil bir çayır ... 
Biraz ötede köyün zengin har· 
manları var ..• 
Sağda ve solda pancar tar· 

laları ve bostanlar görünüyor ... 
Bir çok çardaklar ve sıra sıra 

dizilen çadırlar ... Motörlü mo
törsüz bir sürü uçak ve ta 
başta şanlı bayrağımız dalga· 
!anıyor ve yanında Atatürkün 
güzel bir büstü var ..... 

Hepsi dinç hepsi gürbüz 120 
genç, bay ve bayan, güneşten 
sim siyah yanmış büyük bir 
enerji ile çalışıyor.,. 

Kimisi uçuyor, kimisi bir pi
lanörün halatlarına yapışmış 

çekiyor, bir az ötede bir kü· 
me Rusyadan yeni gelen arka· 
daşlarının anlattığı dersi din· 
leyor ... 

Vecihi yanıma geldi, artık 
bol bol konuşabiliriz diyordu. 

Bir az sonra çok heyecanlı 

ı i paraşütle atlama tecrübesi 
yapıldı ve arkadaşlar çok gü
zel muvaffak oldular. Hele bir 
tanesi harmanların yanına bir 
de iniverince şimdiye kadar 
hiç paraşüt görmeyen köylüler 
bir kaza oldu zannile harman
larını bırakarak gencin imda
dına koşmuşlar yerde tayyare· 

ciyi sap sağlam görünce şaşı· 

rıp kalmışlardır. 

Vecihi ye: 
- Hocam dedim sen sivil 

tayyarecilik için çoktanberi 
uğraşıyordun nihayet düşün· 

celerin bir hakikat oluyor. 
Büyük bir tavazü gösteren 

arkadaşım bana hava kurumu
nun memlekete yaptığı yük
sek ve kıymetli yardımları 

uzun uzun anlattı. 

Sıra bu eski tayyarecimizin 
başından geçen heyecanlı ha
diselere gelmişti: 

Onları burada anlatmak 
uzun olacak b~n sana söz ve· 
riyorum bütün bu hatıratımi 

ki başlı başına meraklı bir ro
mandır· yakında açık söze 
yazarız dedi. Yüzü güneşten 

kızarmış genç ve sevimli bir 
bayan koşa koşa yanımıza 
geldi. 
~ Kuzum seni bu zor ve 

yorucu mesleğe hanği heves 
sürükledi? 

Memleket sevgisi dedi ve 
sonra gülümseyerek ve büyük 
bir gurur duyarak anlattı: 

ôtedenberi bizlere siz kadın
lar salondan ve bürodan baş· 
ka bir yerde muvaffak ola. 
mazsınız; yapılışınız icabı ağır 
işlere dayanamazsınız 1 Demez
lermidi bunu bir türlü hazme· 
demezdim. 

Bayan Naciye büyük bir 
heyecan içindeydi. Uzakta 
Atatürkün büstünü göstererek 
işte dedi. işte bize kuvvet bi· 
ze kudret ve enerji •.• 

Beş yıl önce Gemlik'de iken 
tanıdığım inhisarların kıymetli 
direktörlerinden S. Doruku 
burada buldum. Çok işgüzar 
olan direktör hükümetle hal
kın menfaatlerini birbirile 
denk getirerek her :ki tarafı 
da hoşnut eden bir şahsiyettir. 
Yalınız bir tarafı değil, aynı 

zamanda iki tarafın da fayda· 
larım gözettiğinden hem amir· 
lerinin ve hem de tütün eken· 
!erin sevgilerini kazanmağa 

muvaffak olmuştur. Burada 
her yıl orta hesap (100) bin 
kilo [tülün çıkmaktadır. Beş 
yıldanberi 1:-uraya uğramayan 
tacirler fiyatları uyğun gör
düklerinden bu yıl arka arka
gelmeğe başlamışlardır. 

Burada eski ilçebay Rerik 
tarafından ynptırılmış olan 
rıhtım üzerindeki park halkın 
biricik eğlenti ve safa yeridir. 
Memleketin şenlenmesi ve hal
kın ucuzca eğlenebilmesi için 
buranın yıllığı on liradan bi· 
rısıne kiralanmıştır. Hergün 
saat 18 de başlayan bir ince· 
saz takımı gece yarılarına ka
dar halkı eğlendirmektedir. 

Burada memurlardan başka 
hemen hiç kimse gazete oku· 
mamaktadır. Herkes para ka· 
zanmanın derdinde ve maddi 
menfaatler peşinde koşmakla· 
dır. Bir insana dünyalık ne 
kadar lazımsa, bilmek ve öğ
renmekle o kadar ve belki de 
ondan ziyade elzemdir. Gazete 
ve kitap okumamak cehlin 
kökleşmesine yardım etmek 
demektir. Dünyada olup biteni 
anlamıyan ve sağını solunu 
bilemeyen bir vatandaşlan ne 
kendisi ve nede başkası ne 
istifade edebilir. 

Sonra ne yazık ki ( 16) bin 
kişinin oturduğu 57 bin nüfus· 
lu bir ilçe merkezinde ne elek· 
trik yapılmış, ne içilecek bir 
su getirilmiş, ne bir lağım yap· 
ınak akla gelmiş, ne derenin 
kenarlarına rıhtımlar çekilmiş, 

ne sokaklar genişletilmiş ve ne 
de temizliğe önem verilmiştir. 

Burada bir lağım meseleşi var
dır ki başlı başına bir fedadır! 

lstihsalatı çok kuvvetli ve 
parası bol olan bir ilçenin mer· 
kezi böyle mi olmalı idi? Güb
re içindeki daracık sokakları, 
ahşap ve adi evleri, karma ka· 
rışık bir çarşıyı ne zamana ka
dar böyle görceğiz? Sonra hiç 
bir kahvehanesinde kahve ve 
ne de çay içmek mümkün de
ğildir. Hepsi de fenadır 1 

Keyf için içilen bir fincan 
kahve ve bir bardak çay insa· 
nın keyfini kaçırırsa bir daha 
o kahvecilerin müşterisizlikten 
şikayete hakları olur mu?- • * 

---o---
Aydın sanatlar 

okulunda 
Aydın, (Açık Söz) - Sanat

lar okulundan bu yıl 38 talebe 
mezun olmuştur. Bunlardan 
14 ü tesviyeci ve elektrikçi, 
15 i marangoz, 5 i demirci ve 
5 ide yapıcıdır. Aydın sanat 
okuluna devam eden talebe 
sayısı 211 dir. Okulda günden 
güne bir ilerleme ve tekamül 
vardır. 

Mardinde tören 
Mardin, (Hususi) - Boğazlar 

konferansının zaferle netice
lendiği şehrimizde duyulur du
yulmaz davul ve zurnalar ça· 
lınmış, her taraf bayraklarla 
donatılmış, 

yapılmıştır. 

büyük tezahürat 

15-60 Reis, Mak Mahonun hanki 
sebepten dolayı o gün mahke· 
mede bulundurulduğunu sor· 
mu}tUr. 

Aksaray 2455 
Gureba Hastanesi, Şehremtnt 23017 

1 Cerrahpa.şa Hastanes!; Cer• 
PRAG 

20.05: Sal zburgdan nakil : 
1 

Bayezit caddesi ve bir ta· 
rafı Kırıb:ı ba soirnğı ve 
bir tlraf ı 5 nnm'.lralt Güm• 
rük veznedarı Kemalin 
evi ''e bir t~rafı 53 numa• 
ralı 8 .1ıııiyenin mülküdür. 
l\fes a lıası 29-1 metre mu• 
rabbaıdır. 

Şu cevap verilmiştir : 
"Başkalarının hayatına teca· 

vüz kasdile gayri meşrıl silah 
taşıdıği için, bundan başka da 
kralın şahsının pek yakınında 
hem umumi sükuneti ihlal et· 
mek, hem kralı heyecana dü
şürmek gibi iki maksatla sili.· 
hını teşhir ederek, hıyanet de
recesine varan bir hareket 
irtikap ettiği için, silahındaki 

dört kurşundan maada, ceple· 
rinde de ayrıca iki kurşun 

bulundurduğu için ... " 

l
rahpaşa 21593 

Telefon numar~ 

Sıhhi fmdat otomobili 4499 

Mozartın (Don Juan) opera.,, 
23. 15: Orkestra, 23.45: Ecnelıi 
dilllerle haberler. 

Maznun, o gün sandalyesin· 
de bir evvelki celseden daha az 
müteheyyiç görünüyordu ve 
aklı başında bir adama ben· 
zemiyordu. . 

ilk şahitler yeni hiçbir ma· 
lılmat ilave etmediler. Yalnıy 

barda çalışan garson kızlar· 

dan birisi Mak Mahona içki 
ve yemek getirdiğini söylemiş 
ve maznunun bardan ayrılaca· 
ğı sırada şöyle bağırdığını ila· 
ve etmiştir: 

- Artık beni bir daha gör· 
miyeceksiniz. Gidiyorum, Al· 
laha ısmarladık! Korkunç bir 
hadise oldu. Gazeteleri okuyu· 
nuz, anlarsınız. Allaha ısmar· 

ladıkl 

~---o•~---

MUzelere rehber 
yapılacak 

Topkapı müzesi direktörlü· 
ğü müzenin lngilizce bir reh· 
berini de hazırlamış ve bas
dırmaya başlamıştır. Daha ev

velce de bol resimli Türkçe bir 
re h bcr bastırmıştı. Diğer mü
zelerin de rehberleri olmadığı 

için gezenler ve bilhassa sey· 
yahlar eserleri tanımakta çok 

müşkülata maruz kalmakta ol· 
duklarını alakadarlara bildir. 
mişlerdir. Kültür bakanlığı bu 
sene müzeler için rehber ha. 
zırlanmasını müzeler umum 
niÜdürlüğüne bildirmiştir. 

Toplantı kaldı 
Ticaret ve zahire borsesı 

idare heyeti seçimi dün yapı
lacaktı. Seçime iştirak edecek. 
!erden bir kısmı gelmediği ve 
ekseriyet temin edilemediği için 
toplantı bugün saat on bire te-· 
hir edilmiştir. 

Borsa mübayaacılarıyle ta. 
cirler arasında çıktığı söylenen 
ihtilafın mevzuu bahsolamıya. 
cağı ve intihabın bu yüzden 
tehir edilmediği, alakadarlar 
tarafından temin edilmektedir. 

Küçük 
Haberler -• lstanbul vakıflar başmü. 

dürlüğü muhasebecisi lbrahim 
vakıl paralar muhaıebeciliğine 
tayin edilmiştir. Onun yerinede 
Vahdi getirilmiştir. 

1 

• Milli Türk Talebe Birliği 

azaları Romanya Milli Talebe 
birliği tarafından daveti üze. 
rine 6 ağustosta30 kişilik bir 
kafile Romanyaya hareket ede
cektir. 

• içki aleyhtarları gençler 
birliğinin tertip ettiği Çamlıca 
gezintisi havanın yağmurlu 
olması dolayısile Pazar günü 
yapılamamıştır. Çamlıca gezisi 
2 Ağustos Pazar günü yapı

lacak ve 8,45 de herkes köp. 
rüde bulunacak ve eski da. 
vetiyeler muteber addedile. 
cektir. 

AÇIK SÖZ 

Onu seven 

okuyan 

yayan 

tanıtanın 

dır. 

Hasta Nokliye otomobili 204t 

" 
"Gündüz,, 

" (Gece) 

" " " (Cece ve Gündüz) 

4499 

6086 

BUDAPEŞTE 
20: Enstürmantal konser, 

21: Straussun "Şen dul kadın,. 
opereti. 22: Yabancı d•llerle 
neşriyat. 

ViYANA 
Devlet Demtryottarı Müracaat 

kalemi, Haydarpaşa 42 t45 19.50: Haberler, 20.05: Salz· 
burgdan nakil: Mozartın (Don 
juan) operası (Brüno Valterin 

23079 ıdaresinde, 23 35: Haberler, 
42362 23.45: Viyana musikisi, 1: Dans 

1 
plakları. 

Şark Demiryolları Müracaat 
kalemi Sirkeci 

Denizyollan acenteıt 
Akay Kadıköy lakele•I bq 

memurluğu 43732 ı ın tt ıııııumıoıu111111tnıııııtıınııııu11111uııuıı111111111nıı 

stanbul 
Kadıköy 

itfaiye 
24222 

Y eşilköy, Bakırköy, Bil· 
yükdere, Üsküdar itfai· 

60002 

yeleri 60625 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy 

Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur· 
gaz ve Kınalı mıntakaları için le· 
1 efon santral memuruna "yangın. 
demek kafidir. 

Tlyatrolar. Sinemalar 

HALK OPERETi 

Taksim bahçesinde 

Bu akşam 21,45 de 

DENiZ 1-IAVAS! 

Büyük Operet 3 perde 

Pek yakında Babalık 

Ma:talarlnııt ayırınız 

TELEFON 43703 

BORSA ~ PiYASA 
27 Temmuz Pazartesi 

Para Borsası 

Paralar 

~ Sntıı 

Londra 627. 632, 
Nevyor~ ı23. 126. 
Par is 163. 167. 
Mil.i.no 190. ı96. 

Brüksel 80. 81. 
Atina 21. 23. 

Cenevre 825. 825. 
Sof ya 22. 25. 
Ama terde 82. n 
Prag 8S. 91. 
Viyana 22. 24. 
Madrit ı <.50 ıs. 

Berlin 28. 30. 
Varşova 20. 23 
Budape~te 22. 21. 
8 ükreş n. 16. 
Belgrat 49. 52. 
Yokohama n. 34. 
Slokholm 3t. 3). 
Alt ın ~68. n~. 

Banknot 242. 243. 

s;:ekler 
K&panıf 

Londra 631.25 
Nevyork 0,7941 
Parb 12.03 
MilAno 10.0614 
Brüksel 4,7ı13 

Atına 84.00SO 
Cenevre 2,429> 
Sof ya 63,39?4 
Ameterd. l, 16)) 
Prag 19,1980 
Viyana 4, t57S 
Madrit S,8015 
Bertin 1,9740 
Varf01'a 4.2240 
Budapeth 4.3 ı9~ 
Bük.ret 107.7790 
Belrrat 
Yokohama 

Moekov& 

Stokholın 

lsrıkrazıar 

11.1 ııo 

2.6992 
24.8982 
3.07 

-
Türk Borcu ( 
.. • 1 

u . .. 
latıkra:u dahitl 
Ergani 
Sıvaı Erzurum 1 

.. .. it 

Esham 

iş Bankası Mil. 
.. .. N. 
,, ,, Hamiline 

Anadolu 010 60 
Merkez Bankası 

Tahvilc3t 

Anadolu Vadeli 1 .. 
• 

" il 
., Ul 

Açıht --

21.55 

: ı.025 

62.SU 

Kapanış --

Üsküdar .Tapu sicil ida
resinden: Usküdarda Rum 
Melı:ııet pa7a mahallesi 
A rısta sokağında eski 18, 
18, 18 ve yen! 16, 22 
N o. lı arsanın tapuya raptı 
Ermeni milletinden Arhan• 
yan Haçik Karabet veledi 
Artin tarafından talep olun• 
muş ve bu hisse kaydını 
tapuda kaydı olmamasına 
binaen 1515 No. it kannn 
mucibince senetsiz tasar• 
rufa kıyasen muamele ifa 
edileceğine göre bu yere 
alaka tasarrufiyesi mevcut 
ohnların tarihi il~ndan 
itibaren on beş gün zar• 
fında evrakt müsbitelerile 
bi rlikte Doğancılarda l's
küdar tapu baş meııınrlu• 
ğuna veya tahkikat gfınü 
mahall inde bulunacak tapu 
memuruna müracaatı ilan 
olunur. (24620) 

------ -
İ st anb ul Yedinci kra 

IIIemurlu \': undan: Bir borç· 
tan dolayı mahcuz ve para• 
ya çev relmesiııe karar reri
len bir otomatik torna 
makinesi, büyük pres, elek• 
tirik motoru, çekme maki· 
nesr ateş ovağ ı ve demirci· 
! iğ e ait a li t ve edevat 
toııhanede iskele caddesinde 

' 14 no: da ,.e galatada 
ııı uııılı1ne cadrlesinde 124 
no:ch 29·7-936 tarihine 
r stb pn 29·7-936 Çar~ım· 
ba glınü saat 12 den 13 
çe k adar ikinci aç ık arttır· 
ma suretiyle sa t ılacağından 
isteyenlerin o gi"ın maiıa· 
!inde balıınacak uıerııuruna 
ıııura caıtları il1n olıın,ır. 

İstanbul G ıncı İcra Me
mıırluğuııian: Beyoglu is· 
tikli! caddesiude 145 ıııııııa· 
rada oturmakta iken lıalen 
ikametğahı meçhul SaduJ. 
lab 

Sadi Rızanın bir kıt'a 
haciz ilıt .yatl kararına mÜ•• 
tcniden zimmetinizde mat· 
lubu bulunan (261) liranın 
icra masarif 0 birlikte ve 
haciz yol ile ' tahsili talep 
edilmiş ve tanzim olan 935 
2471 d~ya numaralı icra 
emri berayi lcblig ikamet· 
gahınıza gö;ıderilmiş isede 
icra emri ıalırına verilen 
meşruhatta mezkur ikamet• 
ğahı tcrkettiğiniz ve yeni 
ikametgahııtızda meçhul ol· 
duğu anlaşılmış olduğun. 
dm yukarıda borç ve mas· 
rafları işbu i lan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde öde. 
meniz ve borcun tamamına 
veya bir kısmana veyahut 
alacakllnın takibat icrası 
hakkına dair bir itirazın 
varsaaytne bu yirmi gün 
içinde bildiriniz. Ve icra 
ve ıllas kanununun 74 ün
cü maddesine tedikan mal 
beyanında bulunmanız la
zımdır· Beyanda bulunmaz· 
sanız lıap~ile tazyik olu. 
n1cağınız \' e hakikate mu• 
halif beyanda bulunduğu
nuz takdirde yine hapsilc 
cezalaodırılacağınız. Borcu 
ödemez veya itiraz etmezse
niz hakktnıJ.da cebri icraya 
devam olunacağı mezkur 
icra emrinin tebliği maka
mına kaiw olmak üzere ilan 
olunur . 

Bodrum katı; zemini top
rak bir bodrum. Zemin ka• 
tı: gerek Bayezit cadlesin• 
den ve gerek Karababa so
kağtndan iki kapısı olan 
ve zeminleri mermer ve 
aynca bir mermer musluğu 
ha\'İ idi antre. Bu kısım· 

da cephede iki dükkiıı olup 
ayrıra üç odı ve iki lıell 
ve bir tonoz kemerli odrı 
ve dolap vardır. Sokak 
kapıları çifte kanatlı demir 
kapıdır. Dükkanların p~n
cereleri yaprak ve demir 
kepenkli ve zeminleri talı· 
tadır. Zemin katında iki 
merdivenle birinci kata çıkı· 
lır. Bina iki kısımdan mü· 
rekkeptir. Birinci katta bir 
sofa üstünde altı oda ilri 
hela, ikinci katta bir sofa 
üst rınde beş oda iki hela 
vardır. t c;-üncü kat tavan 
arası çatı katı olup tıht'.l 
pHavanla bölünmüş bir 
oda vardır. Merdivenler alı· 
şab ve köşeleri karaağaçtır. 
Zemin kat pencereleri de· 
mir p:ırmıklıklıdır. Karaba· 
ba sokağınla ayrıca demir 
lı-ırap kapı ile girilir ve 
üzerinde 3 numarası olan 
harap hamam mahalli mev· 
ruttur. 

Temauıına üç ehli vu• 
kuf tarfındm (12230) lira 
kıymet takdir edilm.ştir. 

Arttıruı:ı peşindir. Arttır· 

maya iş ' irak edec'k müş• 
terilerin kıymeti uıulıauı. 

mencn in ~ ~ 7,5 nisbetir.de 
pey :.kc;-esi ''eya ıı;llli bir 
bankanın teminat mektubu· 
mı lnmil olmaları İcab 
eder. liıterakim vergi. tan• 
zifat ve tcıwiriye ve vakıf 
borçları IDrçiuya aittir. Art. 
tıruı'.l şartnamesi 11-8-936 
t'.1.rı hine müs-ıd:f Salı günü 
Dairecle mahalli mahsusu· 
na talik edilecektir. Birinci 
arttıruı1sı 2.9.936 tarihine 
müs:ıd i f Çarşamba gı'ınii 
Daireuıizde saat 14 ten H) 
ya kadar icra edilecek. Bi
rinci arttırmada bedel kıy· 
meti muhammenenin %7,5 
ini bııldlığu takdirde üsstte 
bırakılır. Aksi takdirde son 
arttırmanın tea.lıhüdü 
baki kal nıak üzere arttırma 
on beş igün daha tem iit 
edilerek 17 ·9-936 tarihine 
müsadif Perşembe günü 
saaf 14 ten 16 ya kadu 
Dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticesinde en çok 
arttıranın üstünde bırakıla• 

caktır. 

2004 n uıııar~lı İcra ve 
İllas kanununun 126 ıncı 
madiesiııe tevfikan hakları 
tapıı sicillile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer 
al!ıkadaranın ve irfhk 
hakkı sahiplerinin bu h1k· 
hrını ve hususile faiz ve 
nusarife dair olan iddiala· 
rını itan tarihinden itiba· 
ren 20 gün zarfında evrakı 
m ü-ıbitelerile birlikte dai· 
reuıiıe bildirmeleri lazım• 
dır. Aksi takdirde hakları 
tapu s:cillile sabit olmıyan. 
!ar salı) bedelinin paylaş• 
ınasınJan hariç kalırlar. 
Müterakim vergi, tenviriye 
ve tanıifiyeden ibaret olan 
Belediye rüsumu ve vakıf 
icaresi bedeli müzayededen 
te117.i( olııııur. 20 senelik 
vakıf icarcsi taviz bedeli 
müşteriye aittir. Daha fazla 
ma 1 ü mat almak isti yenlerin 
93G/63 numaralı dosyada• 
mevcut evrak ve ma· 
hallen haciz ve takdiri 
kıymet raporunu görüp 
anJıyacakları ilan olu· 
nur. (24.611) 

= 



28 Temmuz 

~ :/.,, 

Olimpiyatlarda "Açık Söz.!! 
Açılış töreni muazzam 

bir hadise olacak 
Almanya iki yıldanberi b~n~n için ~azırlan

nııştı. Elli üç nıillet ıştırak edıy·or 
BERLIN, (Hususi Muhabiri· 

mizden) - Gençliğe, güzelliğe, 
sıhhate kıymet veren kadim 
Yunanistanın her yılda bir din, 
b~r iman gibi kutluladığı olim• 
Pıyat oyunları geçen asrın so
nunda (1896) da yeni dünya 
tarafından ihya edilerek tes'it 
edilmiş ve bu başlangıç ta oliı:n· 
Pıyatların doğduğu memleketın, 

Yunanistanın yeni merkezi Ati· 
hada yapılmıştı. Ondanberi 
her dört yılda bir beynelmilel 
k?mitece kararlaştırılan olim· 
Pıyatların on birincisi bu sene 
bir hafta sonra Berlinde fev• 
kalade merasimle ve (53) mil· 
lelin iştirakile çok parlak bir 
Şekilde icra edilecektir. 

Denilebilir ki yaşıyacağımız 
iki haftalık bir programı tat· 
bik edebilmek için yeni Alman 
rejimi iki senedenberi fevka
lade muazzam bir organizas· 
Yonta çalışrııakta idi. Hatta 
şehrin birçok sokakları gece· 
leri gündüz gibi tenvir edile
rek amele plıştırılmektadır. 

Olimpiyat sahasını bizzat 
M. Hitler seçmiş ve iki sene 
evvel başlıyan faaliyet birkaç 
gün evvel henüz bitebilnıiştir. 
Küçük bir kasaba kadar geniş 
olan (Reichsportfeld) adı ve· 
tılen burada müteaddit stad· 
lar, geniş sahalar, istirahat 
~erleri gazinolar, restoranlar 

e meydanlar vardır. 
Sahanın dört cihetine mu· 

kabil dört büyük ve iki tarafı 
kuleli kapısı vardır ki dört ci
hetin ismini taşımaktadır. Şark 
&"arp, şin1al, cenup kapıları. 

Her kapıdan girince tali mel· 
haller hurufu heca ile devam 
etmekte her methal müteaddit 
Yollarla müteaddit istikamet
lerden muhtelif ustatlara git· 
mektedir. Şark kapısının kar· 
Şısında muazzam bir kule var
dır. Bu kule 76,5 metre olup 
iistünde Alınanyanın ve bütün 
dünyanın en büyük çanı asıl
mıştır. Bu çanın boyu 4.80 
m.etredir. Çanın üzerinde şu 
curnıe vardır : 

Dünya gençliğini 
çağırıyorum 

Merasiıne başlarken ve bi
lince çalacak olan bu muaz
zam çan pek uzak mesafelere 
''adar akislor bırakacak hey· 
bet ve mahiyettedir. Birincilik 
ka~anıldığı zaman kazanan 
~illetin bayrağıle beraber ye
nıden çalınacaktır. 

Bu devlet spor sahasının en 
~Uhteşem stadı atletizm ve 
k~tb~Ja tahsis edilen stattır· 

.' dunyanın en büyük, en son 
sıstem bir sahasıdır. Anfi ola-
~~k yapılmış bu sahada (150) 
ın kişinin numaralı bir şekil

de oturmasına mahsus yer 
"ardır. 

Gerek dört cihet kapısı, gerek 
1~ 1 ! kapıları, Koridorları üze· 
rınde ha~gi numaraların nere
de~ nereye kadar devam etti· 
~ını gösteren rakkamlar mev· 
tuttur. Ayakda durulacak yer
~.r de tayin ve tesbit edilmiş, 
ılelleri satılmıştır. 
Bu stadın bir balkonunda 

~iller ve Alman nazırlarile, 
Ordiplomatiğin locaları vardır. 

. !!unların üstü dünya gazete· 
cılcrinin tribünüdür • Orada 
Ilı .. 
tıteaddit telgraf, telefon ve 

le! · sız cihazı vardır. 

Stadyomun her tarafonda 
llıüteaddit oparlörler her ta· 
b~fa neticeleri gayet mükemmel 

1 
ır şekilde işittiereccktir. Bun· 

ar_dan sonriı (15) tıin kişi alan 
mukemmel bir yüzme ve yine 
ay . 
b· nı mıktar kalabalığı alacak 

1 
ır hokey sahası vardır. Bun· 

:rdan sonra daha küçük bir 
asketbol ve pul sahası var-

Her/i.~ olimpiyadında yüzme sahHı 

dır. Güre, Adolf Hitler pla
sında Dcutctland Halle de ya· 
pıcak, eskrim, boks için ve at 
yarışları için de ayrı mahaller 
ayrılmıştır. 

Motör, kotra, kayık yarış· 

tarı Berlinin içinden geçen 
.şprce· ırmağının Griinan adı
nı taşıyan sahillerinde yapı· 
lacaktır. Hek yerde tribiin 
vardır. Hepsi numaralıdır. Bü
tün biletler satılmıştır. Biitün 
bu tribünler sahalar ikiyüz elli 
bin kişiyi alabilecek vaziyet· 
tedir. Bunların inzibat ve ida
resi polisle beraber nasyonal 
sosyalist teşkilatına verilmiş· 
tir. Onların büyük bir kampı 
bu civardadır. 

Her milletin sporcuları bu 
Olimpiyat yerine sırf sporcular 
için yapılmış ve adına Olimpi
yat köyü· denilen köyden ayrı 
otobüslerle, ·otokarlarla gide
ceklerdir. Kimsenin sporcular
la teması, kimsenin biletsiz O· 
limpiyat sahasına girmesine im· 
kanı yoktur. Berlinin muhtelif 
vesaiti yani yer altı, 1 üstü, ve 
şehir trenleriyle, tramvay, oto· 
büs ve otomobilleri bir saatte 
(150) bin kişiyi bu spor saha
sına taşıyabilecektir. 

Yine büyük stadyomdaki 
(150) bin kişi işi, muhtelif ko
ridorlardan ve kapılardan 
15 dakika içinde stadı terk 
edebilecektir. Yine olimpiyat· 
]arın devam ettiği müddet 
zarfında olimpiyat spor saha· 
sında dünyanın en güzel ve 
en büyük açık hava tiyatrosu 
vücude getirilmiştir. Bu tiyatro 
tıpkı kadim Yunanistanda ol· 
duğu gibi anfi halindedir. (20) 
bin kişilik seyirci alabilir. Ge· 
ce oynanacağı için herfı tara 
gündüz gibi tenvir edil;:,iş ve 
muhtelif oparlürlerle ~öz tıpkı 
sahneden söyleniyormuş gibi 
ayar edilmiştir. 

Oyuncular yer altındaki tü· 
nelden açık ve aşağıda olan 
sahneye çıkacaktır. Burada 
eski Yunan facia ve komedi
leri 0 kıyafetler o zamanki 
tiyatro tekinki dahilinde oy· 
nanacaktır. 

Diğer taraftan Senayii ne· 
lise komitesi yaptığı bir proğ· 
ramla kışın faaliyette bulunan 
Bedinin bütün tiyatro, opera 
ve operetleri revd yapan 
muhtelif müzikholleri fevkala
de proğramlarla seyyahları 
alakadar edecektir. Bilhassa 
(Doyçes operen haus) Alman 
operası Vagnerin meşhur eser
lerini sahneye koymaktadır. 

Olimpiyat sahasında yetiş
miş olarak 30 bin ağaç dikil· 
miş ve yirmı beş metre derin· 
de olan sudan istifade müm· 
kün olamayacağı görülünce 
geceli, gündüzlü sula~a ile bir 
tanesinin bile kurumasına mu· 
sade olunmamıştır. Spor sa
hasına yakın bir yerde mera. 
sim meydanı vardır ki bili!. 
mubalağa adet olarak burası 
450 bin kişi almaktadır. Ber-

Cim Londos 
istanbulda 

Cim Londos 

lstanbulda yapılacak olan 
yaz şenlikleri programına gü· 
reş müsbakları da dahil edilmiş 
ve serbest güreş şampiyonu 
Cim Londas'un da şehrimize 
çağrılması kararlaştırılmıştı. 

Cimlondosun Dinarlı Mehmet 
pehlivanla Atinada yapacakları 
maç 26 Temmuzdan 2 Ağus
tosa tehir edildiğinden meşhur 
güreşci ancak bu maçtan sonra 
şehrimize geleceğini festival 
komitasına bildirmiştir. Dokuz 
Ağustosta lstanbulda buluna
cak olan Cimlondos ilk maçı 
meşhur Rus serbest güreşçisi 
Kavriyonla yapacaktır. 

. linin her tarafında seyyahlara 
malumat verecek büro açılmış 
ve bir senedenberi polisler 
kurslura sevkedilerek lngi. 
lizce, Fransızca, ltalyanca me
ramlarını anlatacak ve söyle
neni anlayacak kadar lisan 
elde etmişlerdir. 

Alman Propaganda Nazırı 

Doktor Göbels bütün Alman 
milletine yaptığı bir tamimde 
bütün ecnebilere azami dere
ce misafirperverlik ve elden 
gelen her türlü yardımı yap
malarını; Cermen an'anele
rinin en asili olarak tavsiye 
etmiştir. 

Berlinin meşhur caddesi 
-Unter Den Linden- iki tarafına 
(15) metre irtifaında aynı boy 
ve cesamette direkler dikilerek 
53 milletin bayrağı dikilmiş ve 
spor sahasına kadar büyük ve 
muazzam bir cadde süslenmiş· 
tir. Burada kaldırımların iki 
tarafına dikilen başka direk
lerin üstünde yağlı boya ile 
yapılmış yuvarlak tablolar 
konmuştur. Bu tablolar bütün 
Alman şehirlerinin en mühim 
binalarını, en güzel yerlerinini 
göstermektedir. 

Pazar sabahı 
1 ağustos pazar sabahı me• 

[!] lstanbul Belediyesi ilanları l • I j 
Floyada 4 No. dükkan kirası 100 teminatı 750 kuruş 

" 5 > • " 100 .. 
6 > "100 750 > .. • " 
8 > .. 80 > 600 .. 

" 
9 > " 120 > 900 " " .. 

.. 10 > > > 80 > 600 it 

11 > .. 80 > 600 • 

İstanbul Dördüncü icra 
memurluğundan: 

" 
• 

.. 

13 

13 
15 

16 

" • 
> 

> 

gazino > 200 

>önünde bahçe 100 

dükkan kirası 80 

> .. 80 

il 1500 

> 750 

il 600 

• 600 

> 

.. 
" 
> 

Hüseyin tasarrufunda olup :Emniyet SanJığına ipotek 
olan ve her ikisinin tamamlarına ehli vukuf tarafından 
700 lira kıymet takdir olunnan Büyük çarşıda Hatip

emini hanı sokağında ( yeni Ağahanı içinde alt katın• 
dadır) hududu bir tarafı 17 No. lu yorgancı odası ge
diği, bir tarafı han dU\•arı ve bir tarafı 16 No. lu dük· 
kan ve bir tarafı yol ile çevrilmiş eski ve yeni 18, 19 

1 numaralı ve aynı sokakta hududu: bir tarafı 14 No. lu 
berber gediği bir t:ırafı han divarı ve bir t:trafı 18, 19 
No Jıı. dükkan ve bir tarafı yol ile mahdut eski ve yeni 
17 No. ltt dükkanların satılmasına karar verilmiştir. 

20 > " 
> 60 > 450 il 

Filoryada bulunan ve yukarda Numaraları yazılı gn• 
zino,gazino önündeki bahçe ve dükkanlar ayrı ayrı kiraya 
verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Şertnameleri le• 
vazım müdürlüğünde görülür istekli olanlar hizalarında 
götserilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile be• 
raber 29 Temmuz 936 Çarşamba günü saat 15 de daimi 

encümende bulunmalıdır (B.) (4017) 

İstanbul Sıhhi Mües
Arttırma ve Ek-seseler 

siltme Komüsyonundan: 
İstanbul Leyli Tıp Talebe yurdu talebesi için mev• 

cut şartnamesindeki mevcut evsafa ve tutulan nümune• 
!erine göre 2130 adet Fildekoz fanile ve 2130 adet Fil· 

dekoz don açık eksiltme suretile alınacaktır· 

1 - Eksiltme Cağaloğlıında İstanbul Sıhhat ve iç· 
timai muavenet Müdürlüğü binasmdaki komüsyonda 

12/81936 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - :Muhammen fiat: Bir fanilanın fiatı 60 kuruş ve 

bir donun fiatl da 51 kuruştur-

3 - Muvakkat teminat: 177 lira 32 kuruştur. 

4 - İstekliler nümuneleri Çenber!itaş civarında 
Fuatpaşa Türbesi karşısında Tıp Talebe yurdu merke· 
zinde görebilirler ve şartnameyi de paraslz olarak alabi· 

lirler. 
5 - isteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesı· 

kası ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 

Banka mektuplarile birlikte vaktinden evvel komüsyona 

gelmeleri. "'4293., 

rasime şu şekilde başlanacak· 
tır: Saaat tam 10 da büyük 

kilisede dint merasim yapıla· 
cak 0 civarda meçhul askere 

merasimle çelenk konacak saat 
12 de Prusya başvekili M. Her· 

1 man Göring tarafından misa· 
lirler kabul edilecek ve çeyrek 

1 geçe (Lustgarlen) de gençlik 

merasimi yapılacaktır. 12,50 
geçe Atinadan gelen olimpiyat 
meş'alesi bin metroda bir el
den ele geçerek Berline vasıl 
olmuş bulunacak ve bu mey· 

danda yapılan bir milıraba 
yanan meş'ale koyacaktır. 

Saat 13,50 Her Hiller 

Sultanahmet Birinci Sulh 

Hukuk Hakimliğinden: 

Abdulgalfar vekili Avkat 

Zeynelabidin tarafından 

Mercanda Caferiye handa 
1 mukimAhmetCevdet aleyhıne 

ikame olunan 300 lira ala• 

cak davası üzerine miıd:le· 

aaleyhin \ikaınetğahının 
meçlmliyeti hasebile ilanen 
vukubulan tebli!\"ata rağmen 
gelmemesile gıyabında cer
yan eden muhkemede ınfıd• 

dei vekili davasını isbat 
zımnında esbabı subutiye 
ibraz edemediğinden yemin 
teklifetıniş,müvecceh görülüp 
berveçhi talep teklif olunan 
yeminin edası için mnha· 

keme 10-9°936 tarihine 

musadif Perşembe gunu 
saat 10.30za bırakılmış ol• 

1Iezkı'.ir dükk5.nların evsafı: Bir kısmı kagir diğer 
kısmı ahşap olup kagir kısım üç kısımdır. Kagir kısım 
ahşap kısmın cephesini teşkil edip önü camekanlı ve 
zemini kısmen toprak ve kısmen ahşap döşemeli \le ça• 
tısı alışlp yerli kiremittir. 1\lesahası 116 metre murab
baıdır meıkılr dükk:inlartn tamamı açık arttırmaya vaz· 
edilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edEcek müş• 
terilerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha• 

mil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten• 
viriye ve vakıf borçlar! borçluya aittir. Arttırma şartna• 
nıesi 15·8·936 tarihine müsadif Cumartesi günü dair.de 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. 

Birinci arttırması 3-9-936 tarihine müsadif Perşembe 
günü dairemiz le saat 14 den 16 ya kadar icra ediltcek 
birinci arttırmada bedel, kıymetli muhammenenin % 
75 ini bulduğu taktirde üste bırakılır. Aksi taktirde son 
arttırmanın teahhüdü baki kaln:ak üzere arttırma on beş 
gün daha temdit e]ilerek 18-9°936 tarihine müsadif 
Cuma günü saat 14 ten 16 ya k:!dar dairede yapılacak 
ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İfl:ls kanununun 
126 ıncl maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklarla diğer aliıkad1ranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin blt h>klarını ve hususile faiz ve ma• 
sarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 

gfın zarflnda evrakı müsbitelerİle birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicille· 
rile sabit olmıyanlar sat!Ş bedelinin paylaşınas•nd:ın 

hariç kalırlar. Müterakim \'ergi, tenviriye ,.e tanzifiye
den ibaret olan Belediye rusuuıu ve Vakıf icaresi ile 
20 senelik v:ıkıf icaresi tavizi tutarı bedeli müzayededen 
tenzil olunur. Daha fazla maliıınat almak istiyenlerin 
934-2616 numaralı dosyada mevcut evrak \'e mahallen 

haciz ve taktiri kıymet raporunu görüp anlayacakları 
iHi.n olunur. (4305) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Cinsi 

Beya 7- peynir 
Kaşar 

Patates 
SoğRn 
Yıınııırta 

P.hktarı 

2600 
1600 

9000 
7500 

50000 

Silivri yo- 6500 

ğurdu 

Tahmin Tutarı Pey akçesi ihale T. 1ha1e S. 
bedeli 

~~ ~~g 128,25 29-7·936-14 

6,50 585 / 
5 :n5 138 • > • 14,30 
1,75 875 

16,75 1088. 75 82 " > > 15 

Şeker 8500 27 2295 173 ,, > > 15.30 
937 senesi mayıs nihayetine kadar yukarda cins va 

mıktnrı yazılı nAtep ihtiyaçları açtk eksiltmeye konul• 
muştur. Eksilmeleri hizalarında gösterilen tarih ve saat• 
lerde mektep içindeki komisyonda yapllacaktır. Şartname
lerini görmek isteyenlerin hergün ve eksiltnı(\)·e giı me'.~ 

için de belli gün ve saatte komısyona müracaatleri ilan 

olunur. "3968. 

beynelmilel ve milli olimpi· 
yat komitelerini kabul ede· 
cek ve saat tam on beşte 
spor meydanına hareket edecek 

Führer maraton kapısından 
meydana dahil olacak eski bo· 
rularla selamlanacak ve Vağ
nerin tazim marşı ile yerine 

geçecektir. 
duğundan o rün ve saatta B d } k F Qk } A tt 
gelmediğiniz taktirde hukuk ayın ır ı en u u r ırma 

14 • 16 geçe 53 milletin 6000 
sporcusu büyük resmi geçide 

başlıyacak ve her millet geçer· 

ken bando onun mili! marşını 
çalacak ve selamlıyacaktır. 

Milletler alfabe sırasiyle dizile· 
cekler yalnız iki millet bu al· 

fabeyi bozacacaktır. Biri ilk 
olimpiyatların yapıldığı mem· 

leket Yunanistandır. Hürmeten 
ona en başta yer verilecek, di· 

ğeri ev sahibi vazifesini yapan 

Almanyadır. O da resmi geçi
din en sonunda geçecektir. 

Bundan sonra beynelmilel 
olimpiyatlar komitesi reisi bir 
nutuk söyliyecek, onu orga

nizasyon komitesi reisi doktor 
Her Lcvvald'in bir nutku 

takip edecek ve Her Adolf 
Hitlerden olimpiyadı açması 

rica edilecektir. Her Fürer 

işareti verecek, muazzam çan 
çalacak, borular ötecek ve bu 
suretle ıı inci olimpiyatlar 
açılmış olacaktır. 

Alman nasyonal sosyalizmi· 
nin çok ehemmiyet verdiği ve 
her şeye tercih ettiği bu olim· 
piyatlar ile bütün dünyanın 
gözü önünde yepyeni bir alem 
ve inzibat ile yürüyen yep
yeni bir rejim, Hitler Alman• 
yası açılacak demektir. 11 in· 
ci olimpiyotların spora himet
ten başka tamamile siyasi bir 
mahiyeti şimdiden hissedil· 
mektedir. 

s. N. Tansu 

usul muhakemeleri kanunun Eksiltme Komisyonundan: 
337 ci maddesine tevfikan 

Okulumuza lüzumu olan 425 lira tahmin bedelli 85 
çift iskarpinin 13/8 936 Perşembe günü saat 14 de iha· 
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. ilk 
teminat 31 lira 88 kuruştur. 

İsteklilerin şarba::::eyi görmek üzere her gün Arnavut 
köy Sarraf burnundaki okula başvurmaları ve eksiltme 

~--••••••••1111!, günü de 2490 sayılı arttırma eksiltme kanununun 2,3 
Koyun sUtUnden ı li maddele~i~de. yazılı ~elgeleri!e Fındıklıda G~zel San'atl~r 

hakiki Urfa i Akademısı bınası tçınde Yuksek mektepler ıııuhasebecı• N v ı liğinden toplanan Komisyona gelmeleri. "4290,. 

uryag 1-E . t o· -k ·· l ·· v •• d-

ilan olunur. 

davayı ikrar ve kabul ve 
yeminden imtina etmiş ad 

olunacağınız tebliğ maka· 

mına kaim olmak üzere 

ı.tanbuı Balık Pazarı cad· mnıye ıre tor UgUn en 
deıi Maksudiye hanı kar-

şısında 76 numarada 

1 
Mevsim dolayısıyle yağ

lar pahalılaşıyor. On gün 
müddetle bu yağın kilosunu 

1 
perakende 85 kuruşa an· 
cak burada bulabilirsiniz. 
Yağlarımız teminatlıdır. 

Direktörlük için 12000 litre benzinin alınması açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Beher litrenin muhammen fiyatı 25 kuruştur. İstek· 
lilerin şartnameyi görmek üzere Direktörlük hesap 
memurluğuna ve eksiltmeye iştirak için de 225 lira mu. 
vakkat teminat makbuzile 12 8/9'.!6 Çarsamba günü saat 
15 de Vilayet l\fuhasebecilik dairesindeki Komisyona 
mıiracaatları. (4287) 

Gümrü~ Muhafaza Genel Komutanlığı 
Istanbul Satınalma Komisyonundan: 

Eşyanın cinsi 1'Iikdarı Tutarları İlk teminat Eksiltme Tarihi Günü Saati 

Erat için çizme 527 çift 4216 lira 

Deniz vasıtaları 6 kalem 5780 • 

için maki ne yağları 

317 lira 
435 > 

nev'i 
Açık eksiltme 7-8-936 Cuma 14 

Kapalı zarf 8-8-936 Cumartesill 

1 - Gümrük Muhafaza Genel 

leri yapılacaktır. 
Komutanlığı için yukarıda yazılı eşyanın eksiltme. 

2 - Şartname ve evsafları Komisyondadır. 

3 - İsteklilerin: açık eksiltme için ilk teminatlarile "Banka mektubu veya vezııe 
m•kbuzu olarak,, tayin edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları ve ka• 

palı zarf için tayin edilen gün ve saatten bir saat evvel teklif mektubların1 komis· 
yona vermiş olmaları. "4206" 
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ODUN YAKMAYINIZ -
MİLLİ SERVETE KIYMAMAK İÇİN 

o 
AZ 

UN 
PARA 

YAKMAYINIZ 
İLE ÇOK 

İÇİN 

ISINMAK 

NTR SİTI YAK·I 

ıTürk Antrasi~inin kuvveti, parlak-ı 
lığı, sıcaklığı hiç bir şeyde yoktur. 

BASURA ÇARE ÇARPINTIYA 

En hoş meyva u•are
lerile hazırlanmış tır. Hazmi 
kolaylaşlırır. lnkıbazı izale 
eder. Kanı temizliyerek vü
cuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul .................. 
Sultanahınet Beşinci Su Ilı Hu

kuk Hakimliğinden: Akıl has
talığına düçar olması sebebile ı 

Bakır köy emrazı aklıye 

ve asabiye h!tslanesin de te• 
davi altında bulundurulmakta 
iken halen Sultanahınet de Akbı
yıkta değirmen s~kağın:la 38 

. Nrılu : evde bakılmakta olan pos. 
ta ruemurhığundan mütekait h!us 
tala İllıaminin hacrile mezkur 
adreste mukim kız !:ardeşi Ha
tice· • Saniı•cni n mahkemece 
23/7/36 tarihinde vasi tayin 
edilmiş olduğu ilan olunur. 

Dr.Hafız Cemal 
Dahiliye Mutahassısı 
Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Di vanyolu 
(104) yeni numaralı hususi ka• 
inesinde hastalara bakar. Salı, 
cumartesi sahalı (9 lı 2 • 12) 
saatleri hakiki fukaraya malı· 
sustur. Herkesin haline göre 
muamele oluur. 

Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

TERi KOKUYU 

Bütün dünyada emsaline lıiçb"r zaman tes ı· 
düf edilemiyecck derece !e büyük muvafia· 

kiyet kazanan Hasan Tıra'( bıçakları yeni ve kat' 
iyyen paslanmaz nev'ini piyasadan mus:rren iste• 
yiniz. Yeni Hasan tıraş makinalarile birlikte 
Hasan tıraş bıçakları tıraş olduktan sonra kat'iyyen 
silrueğc ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş 
bıçağı lıiç buzuimamak şartile gayet kolaylıkla 

ve huzuru neş'e içinde yüzdefa tıraş eder. Dün• 
yanın hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. 
Ve buna ancık Hasan tıraş bıçağı muvaffak ol• 
muştur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 6, 
10 adedi 50 kuruştur. Hasan tıraş sabuntı • Hasan 
tıraş kremi • Hasan tırnş pudrası· Hasan tıraş 
kolonyası da çok zevk ve neş'e veren yardımcı 
ve mükemmel vasıtalardır. 

Hasan deposu: İstanbul, Beyoğlu, Ankara 
- -- .. _ - -r-- Bayanlar; 111 

ÇANTA, ELDİVEN ve ÇOR~PLARINIZI • 
· satın almaz lan evvel; her hılde: Yeni aç lan 

BAYA 
mağazalarını ziyaret ediniz. En son moda ve zengin çeşitleri 

arasında aradığınız modelleri bulacaksınız. 

FİYATLAR MUTEDiLDiR 
Beyoğlu istiklal Caddesinde Hacopulo Pasajı karşısında 283 

Kirpiklerinizin şu resimde görüldüğü 
C 1 C 1 gibi güzel olmasını isterseniz yaln z 

Farukinin (CiCi) rimelini kullanınız. 
Başka hiçbir rimel gözlere, kirpik
lere bu cazibeyi, bu letafeti ı·eremez. 

Farukinin, dudak ve yanak ııllık
ları da dünyanın en meşhur rujla
rından üstündür. 

Farukinin (CiCi) krem ve pudra
ları dahi son zamanlarda saçma sa
pan ilanlarla alemi kandırmaya çalı
şanların krem ve pudralarından çok 
ala olduğunu hir kerre tecrübe eden-

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

dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. birebirdir. Bütün sinir nöbetlerine, derhal keser.Vücuda zarar vermez, ler tasdık ederler. 
teessürle bayılanlara hayat verir. elbise ve çoraJ!larınızı çürümekten Deposu: Sultan Hamam F ARUKI GÜZEL KOKULAR MAC.AZASI Kanı, aQ'rıyı derhal keser. Bütün 

dünyada tanınmış bir ilaçtır. Yalnız ismine dikkat ediniz. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. kurtarır. Eczanelerde 40 kuruştur. •••'-••••--• 

----------------------------------------............................ ...;. ............................ ;....ı Türk Hava Kuruntu 

RI 
2 ve 20 lom-•~~ ,-,,..Oal•ııard• 

~"'· 

Ambalaj va kom~rlmderin 

lizerinde halıslıg711 timsali 

olan EB markasını arııyı~ız. 

ZA YI - Bir sarı zarf içinde 
bir mıktar para ile 216337 nu• 
maralı maaş cüzdamma ait se
nedi resmiyi geçen salı günü 
kaybettim kimin eline geçmiş 

ise yalnız senedi resmiyi aşağı• 
daki adresime göndermesini 
insani yetinde dilerim. 

Kumkapı mimar Ke• 
malettin mahallesi Ha.· 
vuzlu hamam yanında 

Şamlıların 2 ııumaralı 
evinde mütekait telgraf 

Mdddrd Ali Şefik 

ZA YI - İngilizce öğretmeni 
muavini olarak Kültür bakanlı• 
ğından aldığım yevmiye 14341 
ve umumi 424 nmara lı ehliyet· 
namemi zayettim. Yenisini ala• 
~ğımdan hükmü olmadı~ını 
ilan ederim. Malvina Ana 

ZA YI - Beyoğlu mal mü· 
dürlüğünden almakta olduğum 
ma,aş cüzdanımd~ kullandığım 
tatbik mühürfımü kaybettim.Baş
ka mühür kullanacağımdan za• 
yiin hükmü yoktur. 

Sema 

ÜsküdarİknciSulh Hukuk Malı• 
kemes:nden: Üsküdarda Valdei 
atik mahallesinde Köprülü Ko
nak sokağında 8 N olu hanede 
sakin iken yekdiğerini takiben 
vefat eden ve terekesine malı· 

kememizce vaziyet olunan Ser

vet ve Sabriye namıdi~er Sabi• 
reden alacak ve borç iddeasında 

bulunanların bir ay ve veraset 
iddeasında bulunanlarında Üç 

· ay içinde vesaik ve senedatı 

kauuniyelerile Mahkememiz~ 
müracaat eylemeleri ilan olunıır. 

İstanbul Asliye Altıncı Hu· 
kuk Mahkemesinden: Emine ta• 

rafından Kara kümrükdeN ak kaş 

Levni sokak 2 No. da iken ha• 
len ikametğahı mcchul olan ko

cası Hüseyin aleyhine açılan 

boşanma davasının tahkikatında: 

tebliğata rağmen mahkemeye 
gelmediğinden hakkında gıyab 

kararı ittebazile beş gün içinde 

ve on beş gan müddetle ilıl.nen 

tebliğine ve tahkikatın 7 /101936 

Çarş:ınba günü saat 10 na tali• 
kina karar verilmiş ve gıyap 
kararının bir nushasıda mahke

me divanhanesine asılmış bulun• 
d uğun dan beş gün içinde itJraz 

e-tmediğ! ve muayyen gıin ve 
saatt~ İstanbul asliye mahkeme• 

si altıncı hukuk dairesinde bu· 

butımadığı taktirde gıyab~nda 

yapılan muamelelerin muteber 
tutulacağı tebliğ yerinde olmak 
üzere ilin olunur. · 

Sahibi ve Umum! neşriyatı idare 

eden yazı işleri müdürü 
1 

Etem izzet BENiCE 
Basıldığı yer: Matlxıai Ebüz'ziy« 

İstanbul 5 inci İcra Nemur· 
1 uğundan: Yeminli üç ehli vu
kuf tarafında tamam;na 1256 
lira kıymet takdiredilen Çen• i 
gelköy Kilise sokağı eski 11 
yeni 19 numaralı hanenin 16 
sehim itibarile 15 sehimi olup 
vaziyet m u~melesi ne göre teş· 

kilatı: Hane kargir olup ZE
MİN KATIND.'\ zemini ardu· 

vaz döşeli bir kortdor bir kuyu 
ve bl\lıçeye çıkılacak bir kapı 

vardır. ASMA KAT: Altı bod· 
rnm olmak Üzere biri büY,ük 
biri küçük iki oda. Haricen 
mnsakkaf bina ittisalinde bir 
küçük odadan yemek odasına 

geçilir- İşbu odadan zemini ar• 
duvaz alaturka ocaklı, sabit 

kiiplü ve gilerli matbaha geçi• 
lir. Buna muttnsıl küçük bir 
saharnıç vardır. 1 NCİ KATı 
Bir sofa üzerinde yük ve do
laplı iki oda, alaturka bir bala 
ve tavan arasına çıkan bir mer• 
diven vardır. Bahçede üç set 
olup içinde incir dut ve emsali 
meyva ağaçları vardır. İçinde 
ayda (12.50) lira kira ile kon
turatsız olarak Vasiliki kiracıdır. 
Cephe kısmında demir kepenk 
olup bina k:smen tamire mulı· 

taçtır. Gayrimenkulün umumi 
sahası 391,00 m2 olup bundan 
70 m2 esas bina 33 m2 kısmen 
mathah ve saire ve mütebakisi 
bahçedir. Açık artırmaya vaze. 
dilmtş olduğundan(3118/936) ta· 
rihine müsadif Pazartesi gun u 
saat 14 ten 16 ya kadar daire
de birinci artırması icra edile
cektir. Artırma bedeli kıymeti 
mulıammenenin % 75 ini bul· 
dtlğu takdirde müşt~risi üze• 
rinde bırakılacaktır. Aksitak• 

Büyu. i a su 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4. cU Keşide 11/Agustos/936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000. 10.000 Liralık ikra· 
miyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Kültür Bakanlığı yayınlarının Genel s:ıtıcılığını Üç yil siııe 

ile üstüne almış bulunan "Vakit" idaresile yapılmış olan muka· 
velenamenin hühmü 25 •Temmuz• 936 günü sona ermektedir. 

Bundan sonra Kültür Bakanlığı yayınlarının satışı yalnız ki• 

tapçılar elite yapılacaktır. 
Bu Yayınların satışını fıstüne almak isteyen kitapçıların ya 

bulundukları yerin Kiıltiır Direktörlüğüne veya Devlet Basımevi 
Direktörlüğüne Başvurarak satış şartlarını öj1;renmeleri ilan olunur. 

"4283., 

dirde en son artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma 15 
gün müddetle temdit edilerek 
15191936) lari hine müsadif salı 
günü saat 14 ıen 16 ya kadar 
keza dairemizde yapılacak ikin· 

ci açık artırm~sından artırma 

bedeli kıymeti muhammeneııin 
% 75 ini bulmadığı takdirde 
satış 2280 numaralı kanun ah· 

kamıns tevfikan ger! bırakılır. 
Satış peşindir. Artırmaya işti
rak etmek istiyenlerin kıymeti 

muhammenenin % 7,5 nisbe• 
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır. 

Hakları tapu sicilile sabit olmı· 
yan i petekli alaca ki ara diğer 

aUkadaranın ve irtifak hakkı 

sah-iplerinin bu Jıaldarını ve hu· 

su si le faiz ve masar. fe dair otan 
iddialarını evrakı mfısbitelerile 

birlikte ilrm tarihinden itibaren 

nihayet 20 giin zarfında birlik• 
te dairemize bildirmeleri lazım• 
dır. Aksi takdirde hakları ta• 

pu sicilile sabit olmıyanlar sa• 
tış bedelinin paylaşmasından 

h~riç kalırlar· Müterakim vergi, 
tenviriye, tanzifiyeden mütevel• 
!it Belediye rüsumu ve Vakıf 

icaresi bedeli müzayededen ten• 
zil olunur- Daha fazla maldmat 
almak isti yenler (3181936) tari• 
binden itibaren herkesin göre• 
bilmesi için dairede açık bulun• 
durulacak artırma şartnamesile 
34 , 1818 numaralı dosyaya mü• 
racaatle mezkO.r dosyada mevcut 
veı;aiki görobilecekleri ilaıı 
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