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İhtil81cilerin şimal va cenup Cihanşampiyonu ' 
orduları nihayet birleştiler Yaşarımızın 

1 

ihtisasları 

• 
Söz istiyoruz: 
TUrk güre,çlsl dünya gUretçilerl ara

sında değerli bir zafer kazandı. Bu mu
hakkaktır. Fakat biz diyoruz ki daha iyi 
çalışırsak zaferin şahikasını biz yara• 
tırız. Ve bu da muhakkaktır 1 

, Ağustos' 
11 
Sah 
1936 ___ _..,1 

Mektup adresi: Catalojl•, Şeref aokak Telgraf adresi • lıtanbol: Açık Söz 

-;,.. ,. . 
~~~~·~~-""'-''-""'""'--'-"'-'=--< Bu hafta içinde iki ·taraf arasır)da 

kat'i muharebe bekleniyor 
Yeni dünya şampiyonunun ailesi Yenikapı ile Kumkapı arasında, bir tarafını yemyeşil 

1 incirliklere yaslamı,, dört göz odalı mini mini bir evde oturmaktadır. Penceredeki ııenç 
"Açık Söz,, e dediki: kızlardan biri Yaşarın kızkardeşi Bayan Erkan, diğeri ise onu tebrike a-elen bir dosldur. 

Madrid 
isyancılar 

şehri ihata 
bir harp 

edilmiş sayılabilir, 
tahrip ettiler • • • 

Artık ölsem de gö- Dünya şampiyonu Yaşar'ın evinde: 
gemısını züm arkada kalmaz 

Paris, 10 (A.A) - Sol Ce
nah müntehasının naşiri efkarı 
olan Le Jour geıetesinin U• 

susi muhabirinin bildirdiğine 

göre, General Fi nko ile Ge
neral Mola'nın avvetleri bu 
ayın sekizinde saat 16 da Ba
dajoz'un 17 kilometre garbin· 
de yekdiğeriyle iltisak peyda 
etmeğe muvaffak olmuşlardır. 

1 
Meşru hükümetin Madrid'de 
ileri gelen erkônından Giral 

İhtilôlci/erin Cenup ordusu 
kumarıdarıı general dö Lano 

Berlin, 9 (Olimpiyattaki mu
habirimiz bildiriyor) - Tüy 

siklet güreşlerir.de çok haklı 
ve kudretli bir galibiyetle ci
han şampyonlugunu kazanan 
güreşçimiz Yaşar ile konuş· 

tum, "Açık Sözn e ihtisaslarını 

istedim. Bana mütevazi bir eda 
ile dedi ki: 

"- Beni yetiştiren vata· 
nıma karşı ancak vazife yap· 
mış oldum. Bugün kendimi, 
hayatımın en seviçli gününe 
kavuşmuş bir halde hissedi
yorum. Türk bayrağını ilk de
fa birincilik direğine çektir• 
mek şerefini memleketime ka
zandırdığım için artık ölsem de 
gözüm arkada kalmaz. 

Devamı 2 nci sahifede 

Albay Ortiz Fernandez'in 
kumandasında evvelki sabah 
Huelva'dan hareket etmiş olan 
kuvvet de Salamanque'dan 
inmekte olan albay Gracia 
Escanezi'nin kumandası altın· 
daki kuvvete miilaki olmuştur. 
Telefoncular iki ordunun tele· 
fon hatlarını yekdiğerine bağ
lamışlardır. Bu suretle Seville 
ile umumi karargah olan Bur
ı:o• arasında telefon irtibatı 
temin edilmiştir. 
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llu haftanın ilk günlerinde 
at'i bir muharebe vukua ge· 

leccği tahmin edılmektedir. 

Ordumuzun Trakya manevraları 
Madridin ilıatasına doğru 
Burgos 10 (A. A.) - Hükü

mct kuvvetlerinin Badjoz'daki 
vaziyetleri ümidsizdir. Asi 
kuvvetler şimdiden şehri her 
tarafından muhasara etmiş bu
lunuyorlar, Badajoz mıntaka
sındaki ası kuvvetler, Cacc
res mıntakasındaki kuvvetlerle 
birleşecek olurlarsa Madrid 
şehri şimali garbiııdon ve ce
nubundan ihata edilmiş ola
caktır. 

Vaziyet birden değişti, kırmızı 
kuvvet ihata hareketine geçti 

Detıamı 2 nci sayfada 

Kısaca 1 

Zehir gibi .. 

Hiç şt-ytana uyup Florya.'da Ja .. 
letta)'in bir gJzinoda yemek yed( .. 
tııiı: mi ? •• Ben ncfılme karşı bu 
cinayeti irtikAp ettim. Şimdi onun 
•ı.ap ve iıtirabını hllA çekiyorum. 
Niçin mi?. On üç yatındaki yeğe.. i 
nimle beraber baait bir vemek ~ 
benim keseme tamam 84() kuruşa 
b\al oldu. Yemeklerimiz. ıunlardır: 

iki büftek, iki karpuz, iki don .. 
durma, ekmek ve su. Ben de bu 

Bejendlni:r. mi ? 
•rad:ı iki bira içmi~tlm. ıl 

Hatice Hatl Genel K urmoy baıkanı Mareşal Fevzi Çakmak manevralarda .•• 

''"""y~·~·;~i~i;'~<l;"""''j(~·;·ü~'i~tJ°i'k'""'" j Ka~~:~e::i, :rdu~~:u~öz !ap. ~~:;yeti:;;~ıdak~:~~:ı h~~~: , __ 

. .' ; • .. J • 
Yunanlatanda Komünisti~ aenişılemekte oldufunu ıöyliyen 

Yun•n Batıpll General Metakaaa 

/En ıon haberler ikinci sayfada} 

makta olduğu manevralar, muvaffak olmıyackları anlaşı-
büyük bir muvaffakiyetle lıyor. 
hita.ma ermek üzeredir. Son Milli Müdafaa Vekili 
dakıkaya kadar harp vaziyeti Babaeski 9 (Husus!) - Milli 
kırmızı kuvvet aleyhine inkişaf Müdafaa Vekili Kazım Özalp 
edi~or ve. ~ırmızılar mağtüp Devamı 2 nci sahifede 
vazıyete gırıyordu. ~ 

Fakat anf bir hareket oldu, 
bütün mavi kuvvetler kırmızı. 

tarın çemberi içinde kaldılar. 
Maviler bu çevirme harekeıin
den kurtulmak için bütün gay
retlerile çalışıyorlar. Akşama 

kadar bu u~raşma devam etti 
ise de henüz bir netice almadı. 
la•. Bazı yerlerde mavilerin 
ric'at ettikleri görülüyor. Umu
mi bir hücum vaparak vazi
yetlerini kurtarmak istiyen ma-

r-A k 5- , .. · ~ 
çı oz un 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayınıı 

No. 114 ..... , ........................... ___ 

Bir iktisat 
Fakültesi 
Kuruluyor 
Maarif Vekaleti iktısat tah-

siline çok ehemmiyet veriyor. 
Bunun için hukuk tahsili ile 
beraber yapılmakta olan ikti· 
sat tahsilinin ayrı bir fakülte 
haline getirilmesi kararlaştırıl· 
mıştır. • 

Profesör Nömarkın riyase
tfode bütün iktisat profesör
lerinin iştirakile bir komisyon 
kurulmuş ve bir proje hazır-

. lanmıştır • 

1 

Yaşar, Cankurtaran mahallesinde Refahiyeli 
arabacı Ali ile Bayan Fındık'ın oğludur 

"Yampri sokakların kimi bodur, kimi yıkık evlerin• 
deki kudrete inanahm. Bu evlerin kadınlar·ı kimbilir 

daha kaç bin "Kara Yusuf,, a gebedirler 1,, 
Yazan: Nizamettin Nazif 
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~ lstanbul. 10 (A.A.) - Başbal<an ismet lnönü kendi kategorisinde 
~ dünya şampiyonu otan kıymetli güreşçimiz Yaşara şu tebrik telg- l 
~ rafını çekmişlerdir: · ! 
~ BERLIN OLIMPIYADINDA YAŞAR ii - a 

Sevgilerle seni candan tebrik ederım. - ismet lnönü : 
: ! 
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61 KiLODA TÜY SİKLET ŞAMPiYONU 
• YAŞAR ERKAN 

Dünya tampi}"oıu Yatar Erkan gururla tatıdığı 

Türk üniforması içinde 

Sirkecide çalışan ve düne 
kadar bir kaç düzine dost, 
ahbap ve akraba ile çocukla
rından ve atlarından başka 

herkesin meçhulü bulunan Re-
fahiyeli arabacı Ali, dünden· 
beri lstanbulun ve Türkiyenin 

1 büyük şöhretlerinden biridir. 
Zira Refahiyeli arabacı Ali, 
bundan böyle hep bir dünya 
şampiyonunun babası olarak 

anılacak ve 48 saatdenberi 18 
milyon Türkün ağzında dola
şan Yaşar Erkan'ın adiyle o 
son nefesine kadar koltuk ka-

Dünya 9amplyonu Ya9arln lmzuı 

bartan, göğüs geren dürüst 

kazanılmış ve yan bakılmaz, 

bir gurura hak kazanmış sayı· 
lacaktır. 

Raf .biyeli arabacı Alinin evin. 
de dün bayram vardı. Dört 
gözlü mini mini bir ev... Bir 
ev mi? Bir kulübe belki ..• 
Damı demiryolu ile bir hi

zada bir kulübe ki burun de· 
likleri kadar ufak pencerele
rinden sarmısak demetleri ve 
çamaşır mandalları sarkıyor. 

Dört göz odası var : 

Sevinçle do~u dört oda, se. 
vinçlerini saklamıyan dostlar, 
komşular, yaşlı kadınlar \'e 
taze kız1 arla dolu dört oda. 

( Det•amı 2 nci sayfada) 

Yeni Romanımız Yarın Başlıyor!. 

Sen Benin:ı Babam Oeğilsin r .. 
Yazan : Suat Derviş 

1936 Yılının en yüksek değerde edebi eseri olacak 

• • • 
Yine yarın: ALTI EL ATEŞ! 

Beynelmilel şöhret kazanan zabıta romanı.. 
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-AÇIK SÖZ 

Son Daki a 
1 

Dünya Şampiyonu Yaşar'ın Evinde : 
1 

Yaşar, Cankurtaran mahalle-
l====== =================\L Ankara - Memleket ve Dünva J sinde Refahiyeli arabacı 

Ali ile Bayan Fındık'ın oğludur . Sayı: 114 He:yerd: 5,. ku:uş. Telefon No: 208L7 - A Telgraf adresi: lsıanbul :çık .~ö· .. Sıığlık Bakanı Yoz gaita has· 
ispanya ıhtılalının korkunç blançosu: 120 hın olu taneyi törenle açtı 

Yozgat, 10 (A. A.) - Sağlık bakanı Dr. Refık Saydam bu 
gün yeni yapılmış ve modern hertürlii tesisatı bulunan Memle· 
ket h.1stanesinin açılma töreninde bul unmaş ve halkın alkışları 
ara<ında kordelayi kesmiştir. Bakan verdiği açılış söylevinde: 
"yurdun yükselmesi yolunda büyük Şefin verdiği emirleri gecik· 
meden yerine getirmek bizim için bir şıar<lır., dedi. 

• ihtilalcilerin şimal ve cenup 
orduları nihayet birleştiler 
1 inci sayfadan devam l Ortada dolaşan bir şayiaya ı 

göre asiler Oyarzundan takvi· 
ye kıtaatı almışlardır ve lruna 

Madrid 10 (A.A) - Havas 
ajaneının Gouadarrama cephe- ı 
sindeki muharibiri dünkü gü· 
nün hükümet kuvvetlerinin mu· 
vaifakiyetleriyle dolu olduğunu 

taarruza hazırlanmaktadırlar. 
Bir asi şehri yeniden 

lopa tutuldu 
Tanca, 10 (A.A) - l•panya 

hükumetinin elinde bulunan 

etmişti. Fakat komüni•tler, 
kendisini tekrar ele geçirnıı ş

ler ve idam e tmişlerdir. 

Londra 10 (A.A.) - Yüzlrce 

Halk bu vesile ile de Ulu Öndere derin saygı ve bağlılığının 
duru duygular içinde izhar etti. 

Bakan yarın Çoruma hareket edecektir. 

• • • 
muhtelit mahke-komünist Almanya sefarethane- M, d k • 

si önüne giderek Almanya ta· 1 ısır a l 
rafından lspanyol asilerine ya- l [ "l d ·z k? 
pılrnış olan yardımı protesto me er nası l ga e ı ece . 

Yeni cihan şampiyonu Yaıar Erkan iki iÜrt,çi arkadaıil• 
bir arada .•• (Yaıar •ol laraftakidir) 

bildirmektedir. ~ 
Hükümet kuvvetleri sabah

leyin fecir zamanı, asilerin 
Mart ayıodanberi gizli olarak 
hazırlamış oldukları siperleri 
bombardıman etmişlerdir. Bun
dan sonra hükümet kuvvetleri 
bir çevirme hareketine teşeb· 
büs etmişlerdir. Bu hareket 
ilerlemiştir. 

- 1 jaime - zırhlısı, Algesiras'ı 
müessir bir surette bombardı
man etmiştir. 6 kişi ölmüş, 20 
kişi yaralanmıştır. 

etmişlerdir. Nüma.yışcilerden Kahire, 10 (A. A.) - lngiltere Harıciye nezareti kon.olos-
bir heyetin sefarethaneye gir- haneler mahkemelerinin ceza işlerinde kaza salahiyetlerinin 
mesine müsaade edilmiştir. he- muhtelit mahkemelere devredilmesi suretindeki Mısır tezini ka-

1 inci sayfadan de11am 
fakat ne Refahiyeli arabacı 

Ali, ne onun sevinç yaşlan 
döken dört çocuk anası Fın· 
dık hanımı, ne de bu iki mes• 
ut insanla iki erkek ve bir kız 
çocuklarını tebrik edenler, 
Kumkapı ile Yenikapı arasın• 
daki şu tenha semtin bütün 
sakinleri bu sevincin Türkiye 
kadar geniş ve Türkiye ile 
bir hudutlu olduğunu, mini 
mini evdeki bayramı Türkiye
nin de: bayram tanıdıj!ını, se· 

1 
daklarında ve soluyuşunda he· 
nüz alışılmamış, içe sindirilme

! miş bir gurur vardı. Her haliyle: 
- O mu ? O benim karde· 

Asiler zırhltyı tahrip elliler 
Tanca, 10 (A.A)- Algesiras 

ile Pponte-Carnero arasındaki 
bütün bataryalar hükumetin 
elinde bulunan Jaime 1 zırh· 
!ısının obüslerile tamamen tah
rip edilmiştir. 

yet bir protesto mektubu tev· bul elmiş olduğun<lan kapitülasyonlar meselesinin halli için bir 
dit etmişti. Hiç bir hadise ol- uzlaşma hasıl olmuştur. 
mamışlır. Mısırda kapitülasyonlardan istifade eden devletler muhtelit 

Maaer adasında sukıin mahkemelerin ilgasından evvelki intikal devresine aid usulleri 

şimdir. Benim babam onun da 
babası, benim anam onun da 
anasıdır. 

Der gibi idi. içi içine sığma· 
yordu ve gazeteci arkadaşım 
bilmem nasıl bir ehemmiyet 
verdiği bazı lüzumsuz ve hatta 
manasız meraklarına en geniş 
tafsilatı ondan alıyordu. 

Fakat ana ... Ah Fındık Ha-

Akşam Goudarrama kuvvet· 
leri üç gündenberi Naval Pe· 
ral de Pinares de icrayi hare
ket etmekte olan Albay Rubiu 
nun kuvvetleri ile birleşmiştir. 

Komünist mebuslardan la 

Hük.ümet kuvvetlerinin Alge· 
siras'a asker çıkarmak teşeb
büsünde bulunacakları tahmin 
edilmektedir. 

Lizbon 10 (A.A.) - Funchal tetkik etmek üzere 1937 kanunusanisinde Kahirede bir konfe· 
valisi mader arasında sükun rans akdine davet edileceklerdir. Bu konferans bir netice elde 
hüküm sürmekte olduğunu bil- e<lemediği takdirde Mısır hükumeti sadece keyfiyetten bir sene 
dirmiştir. gıleales kuruva· evvel haber vermek sııretile muhtelit mahkemeleri ilga etmek 
zörii, Lizbon,a doğru gitmek· hakkını istimal edecektir. 

tedir. • • • 
Kuruvazör bu ayın altısında J "/ V. 

funchal arbedelerine iştirak el· n gı iz nralı Yugoslav 
miş olan bütün asileri hamil hududun Ja k l d 
bulunmaktadır, Uı arşı an ı 

vinçlerinin ne derece engin bir 
1 --=--

ifadesi olabileceğini henüz 
kestirememişlerdi. Bu bize ma· 
•um bir neşenin bütün tadını 
tatmak imkanını verdi amma 
bu neşe kaynağına ulaşmak 
için çiseliyen bir yağmur al· 
tında bir haylı yorulmak lazım 

Passionaria ile Jose Diaz mi
lislerin alkışları arasında ceb- \ 
heyi ziyaret etmişlerdir. 

Hükümet kuvvetleri gece 
yeni mevzilerini tahkim etmiş 

lngiltere Fransa ve Arjantin 
konsoloshaneleri ile Tarifa· 
Al~esiras yolu hasara uğra

mıştır. 

Bugüne kadar 120 binl Belgrad', 10 ( A. A.) - lngillere kralı bugün tren ile saat 

\ 

kişi öldU 10,50 de Yugoslav-Avu•tur,..otıududu üzerinde bulunan Meohoj'a' 

11eldi. 
t!J 8 

Sultanahmetten Akbıyığa ka· 
dar iğri!e büğrüle inen ve 
inince insana ne yapacağını 
şaşırtmak istiyormuş gibi bir
denbire sayısız parçalara ay· 
rılan yampırı yolda yıkık bir 
minare ile bir yaban inciri 
arasında, eğer, çember çeviren 
bir küçük çocuğa rastlamamış 
olsaydık, mutlaka ben ve ar· 
kadaşım Alaeddin eşek ıslatan 
bir yağmur altında bir çift 
dolap beygiri gibi daha kim 
bilir ne ka.dar dolaşacaktık. 
Fakat bir dünya şampiyonunun 
adında daima b'.r sihir, bir 
tılsım olduğu ne belli. Mini
mini, "Pehlivan Yaşar ,, der 
demez önümüze düşlü. Ve 
bereket versinki onumuze 
düştü, zira ev, öyle haritaya 
bakarak veya sağlık vererek 
bulunLcak evlerden dPğildi. 
Usta bir polis, yıllanmış bir 
bekci ve halta en ince zekalı 
bir topografyacı bile önünde 
dolaşan çilli horozlar ve bo
dur tavuklar kadar cüce olan 
bu evi taş çatlasa bulamazdı. 
Elli kişilik Olimpiyat heyeti 
memleket dışına çıkarken en 
ufak bir sporcu kıymeti dahi 
eöstermem;ş olanlardan bir 
çoğunda bir sürü meıiyetler 
sezmiş olan gözlerimize Ya
şar kendisini nasıl köster

memiş ve biz Yaşarın kıyme
tini nasıl sezememiş idisek bu 
ev de tıpkı öylr, kendini sanki 
cihandan saklamak istiyormuş 
gibi bu izbe bu hücra yere 
gizlenmişti. 

Hakiki kıymetin balapervaz-
lıktan daima çekindiğine 

bir yeni misal daha. 
işte bire·: ki bulunduğuma· 

hallenin içinde güpegündüz 
aranıyor da göze çarpmıyor, 

bulunamıyor ve işte bir yüksek 
spor kıymeti ki geçit resimle
rinde, paradlarda, gazetelerin 
spor sütunlarını dolduran kli· 
şelerde ona rastlamak bugü
ne kadar mümkün olamadı ... 

Beni Yaşarın odasında ka. 
bul ettiler. iki metre genişli• 
ğinde ve üç .. metre uzunluğun
da bir oda. Ustü kül rengi bir 
battaniye ile örtülü bir karyola, 
bu odanın yarısını kaplıyor dı
varlar şampiyonun ve sporcu 
dostlarının resimlerile dolu. 

!erdir. Nihai taarruzun bu 1 
mevzilerden yapılması muhte· 
meldir. Bu haftanın başlang•· 

cında kat'! bir muharebe vu- ı 
kua geleceği tahmin olunmak- . 
tadır. 

: 'Hükumet kuvveılerinin başka 
hazırlığı 

Yaşarın üç karde,inden biri olan 
zeki ve yaramaz pehlivan Saim 

[Saim büyüyünce ıüre, tam• 
piyonu olmai• azmetmiştir.] 

mm, dün analığın ne harikula-
de bir vekarı içindeydiniz! 

Süküna en büyük ihtişamı 

sunarak susuşunuzla dudak· 
larınızdan Amerikanvari dört 
kelime koparmak ıçın · ca
balayan gazetecilere •Ya,ıarın 
soğanlı yemekler yemediğini, 
ayda altmış lira kazandığını, 
günde on saat uyuduğunu, spo
ra Kumkapı klübünde başladı· 
ğını, iptidai tahsilini bitirdikten 

sonra bir ınüddet Baytar mek
tebinde çalıştığını,, dört saatte 
dirhem dirhem söylemenizle ve 
bele eski arkadaşım Salahettin 
Güngörü terletmenizle ne ka
dar harikulade idiniz! 

Hendaye, 10 (A.A.) - Saint 
Sebastien'deki hükümet kuv
vetlerinin yakında taarruza 
geçeceği tahmin olunmaktadır. 

Bütün gece asi kuvvetlerin 
karakolları herhangi bir sür
priz karşısında kalmamak için 
büyük bir faaliyet göstermiş
lerdir. 

reye taşımakla meşgul bulunan 
bu çalışkan lstanbul heşerisi 
bir türlü ufuklarda görünmedi. 
Sokağa çıkarken elinde bir 

Haber gazetesi tutan küçük 
bir çocuğun bir arkadaşına 
şunları söylediğini işittim: 

- Ağam yutturmak istemiş. 
Güya Fındık hanıma Yaşarın 
şampiyon olduğunu bu gaze
tenin muharriri haber vermiş· 
miş. 

Öbürü aleyhinde neşriyat 

yapılmış bir müteahhit ciddi
yeti ile şu cevabı verdi : 

- Tekzip etsene ... 
Elinde g-azete tutan çocuğa 

adını sordum, bana künyesini 
vermekle mukabele etti : 

- lstanbul Erkek lisesi do
kuzuncu sınıf talebelerinden ve 
Cankurtaran mahallesindeki 58 
numaralı 

Asaf ... 
evin sakinlerinden 

El El 
Artık çeşmelerden su taşı

yan kızları ile, elleri dolu ev· 
!erine dönen erkekleriyle, pa
tiska perdeler arkasından so
kağa vuran ud sesleri, ekmek
ci beygirleri ve köşe başla· 
rında yüz gösteren bekçilerile 
tam bir kenar mahalle akşamı 
belirmeğe başlamıştı. 

Can kurtaran mahallesinin 
pencerelerinden yarı neşe, yarı 
tecessüsle sarkan kızların göz. 
!eri yeni bir Kabe bulmuş mü
minler gibi hep demiryolu ke· 
narındaki küçücük eve dikil· 
mişti. 

Kalulonya kııvvellerin bir 
mağlübiyeli 

Burgos, 10 (A. A.) - Asile· 
rin umumi karargahı hükumet 
kuvvetlerine karsı San • iulien 
dağları yakınında mühim bir 

Paris 9 (Radyo) - ispanya l gelmiş ve Yugoslavya Kral naibi prens Paul tarafından karşı· 
ihtilali şu bir hafta içinde en lanmıştır. 

1 kanlı bir muharebe şekline Kor!o, 10 (A. A.)- Altı Yugoslav harp gemisi dün buraya 

1 
inkilap edecek gibi görünü- gelmıştır. 

hat kazanılmış olduğunu bildir
mektedir. 

yor. Muhtelif kaynaklardan 1 e • e 
alınan haberler birbirlerine zıt ı• • 
olmakla beraber ihtilalin baş· . ta/yanlar Habeşıstanda bir 

Katalonya hükumet kuvvet
leri söylenildiğine göre, 100 
telef, 300 yaralı, 500 esir ver· 
miştir. 

langıcından bugilne kadar Is- l d .., • l • / panyadaki ç~rpışm_al.ar netice- • a gı ış g a etmış er 
dsi.~d~ !2~ :ır. kış~n1•.n maktul ı Roma, 10 ( A. A.) - Addis -Abeba'dan bildirildiğine göre 
uştuğlu } ".,'ın /eı ılıyor. b·ı· Libya fırkası kuvvetleri Harrar istikametinde Garamoulata da-

barse onua uç a yan za ı ı r.. · 1 . . . . -u- .. 
1 

_ ,.ını ışga etmışlerdır. Lıbyalı kuvvetler ıki ay dağlık mıntaka-
iki asi general hakkında 

beklenen lıüküm R 
. 0

10 
u(AruAm)u~ it 

1 
la_rdan geçmek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu mıntakalara 

oma. · · a yan d' k d h. b. 1 k b , . . , şım ıye a ar ıç ır avrupa ı aya asmış değildi. Bu mınta-
Barcelone 10 (A.A) - Kata

lonya jeneralitesi Başvekili 
divanı harbin yarın ası gene
ral Goded ile B.ırral hJkkın
daki hükümlerini vereceğini 
bildirmiştir. 

1 resmı mahafılı, Bercelonııe da kalar ahalisi bir güna mukavemet göstermemektedirler. 

Katolik amele şefi idam edildi 

Burgos, 10 (A.A.) - Pied· 
raivezdeki Komünistler katolik 
amelenin şefi Don Dimas Ma
dariag'yı idam etmişlerdir. 

Mumai!eyh idama mahkum 
edilmiş ve asilerin hakim bu· 
lunmakla oldukları Leon geçi
dine doğru kaçmıya teşebbüs 

katledilmiş olmaları muhtemel 
ohn üç ltalyan zabitinin ölümü 
hakkında hiçbir malumat elde 
edememiştir. Bu mahafil, bu 
hususta herhangi bir karar 
almak için diplomatik münase· 
belleri yeniden tesisini bekli
yeceklerini söylenıişlerdır, 

Mamafi, Voce D'ital'a ga-
ı zetesinin yazdığına göre Bar

celonne ltalyan genel konsolo
su ile Madrit büyük elçisi ha
diseyi şiddetle prote•to etmiş
lerdir. 

••• • 

Arap reisleri bugün yeni 
. kararlar verecekler 

Kudüs 10 (A. A.) - Fılistin'in her tarafında vaziyet ciddi 
olmakta berdevamdır. 

Arap liderleri yahudi muhacereti durdurulmadan evvel tah• 
rikiıtlan vaz geçmek istememektedirler. 

Yüksek arap meclisinin yarın çok mühim kararlar alacağı 
haber verilmektedir. 

Hayfada vaziyet vahimleşmiştir. Umumi hizmetlerde bir grev 
;:an edilmesinden korkulmaktadır. 

Metaksasa göre 

Büyük bir nümayişte Yunan k,omünistleri 
Blum nutuk söyledi tehlikeyi artırıyor 

Nümayişçiler Bağırdılar: 
"Biz de ispanyaya 

l .. J ı· , ayyare_ gonuere ım.,, 
Saint Cloud, 10 (A.A)-Dün 1 derelim. nidalarile alkışlanmış· 

öğleden sonra Sai:ıl Cloud'nun t !ardır. 
Pont-Noır Peluzunda sulh se- Bu nida lspanyol isyanının 
verlerin yapmış oldukları zuhuı u anından beri halk nü-
muazzam bir nümayiş esna- mayişlerinin başlıca parolası 

olmuştur. 
sında M. Blum sulh lehinde Her nutukdan sonra orkest-
heyecanlı bir nutuk söylemiş ra "Enternasyonal,, ve "Mar-
ve sonunda şöyle demiştir: seyyez,, marşlarını çalmıştır. 

"Sulhu istemek onu bütün Nümayiş yapıldığı esnada 
manialara, bütün tehlikelere büyük b>r lspanyol bayrağı 
ve bütün muhalaralara rağ- çekilmiş bulunuyor ve mavi 
men istemek demektir. beyaz ve kırmızılar geyinmiş 

Bu nümayişte birkaç yüz olan çocuklar da canlı bir 
bayrak teşkil ediyordu. Nü-

bin kişi bulunmuş ve hatipleri mayişde bir çok ecnebi mem-
enternasyonal marşı söylemek leketlerin hatipleri de söz al. 

l şçilerin vaziyetini düzelte
cek kararname neşredilecek 

Atina 10 (Açık Söz) - Baş
vekil dün gazetecilere işçilerin 
müstahdemlerin vaziyetlerini 
düzeltecek kararnamenin önü
müzdeki hafta içinde neşredi
leceğini söylemiştir. 

Hükümetin neşredeceği bu 
kararnamenin esaslarına göre, 
işçilerle müstahdem !ere verilen 
gündeliğin asgari mıktan tayin 

edilecektir. işçi ile patronlar 
arasında çıkacak ihtllaflar 
mecburi hakem usulüne tabi 
tutulacaktır. işçiler için brolar 
açılakcaktır. 

Başvekil işçilere karşı güt. 
tüğü siyaseti şöyle anlatmıştır. 

tikten sonra mÜlem3diyen İÇ· 

çilere karşı dost olduğumc 

ilan edip durdum, işçiler d' 
benim yapmıyacaj!ım şeyleri 
vadeder kimse olmadığıma 

emin olmalıdırlar. Söylediğim 
tedbirlerin pek çoğu şimdiyo 
kadar tatbik edilmiş bile ola· 
caktı. Fakat komünistler ile 
diğer ameleyi idare edenlerin 
açıktan açığa yaptıkları muha• 
lefetler buna maııi oldular •• 

Tehlike genişleyor 
Atina 10 (Açık Söz) - Hü· 

kümet mütemadiyen komünist 
tehlikesinin tevessü etmek üzere 
olduğuna dair dde ettiği m'l• 
lümatı neşretmektedir. . 

Evet... Fındık hanım, sanki 
kırk yıl gazetecilere müla
kat vermekle vakit geçir· 
miş, pişkin bir devlet ada
mı kadar "efkarı umu· 
miye. karşısında heyecansızdı. 
bakışları ebedi bir masumlukla 
dolu gül rengi gözlerini tepem
den iki karış yukarıda asılı 
çerçivelerden ayırmıyor ve 
oğlunun nişanlarla, madalya
larla dolu güzel adaleli vücu
duna daldırarak kımbilir neler 
düşünüyordu! Belki Olimpiyat. 
!arda kazanıla'I yeni altın 

madalyanın bu göğüste takı

lacağı yeri seçmiye çalışı• 

yordu, belki de ... kiınbilir, ana 
kalbi bu.. Bu göğse başını 
yaslıyacak mes'ut Türk kızını, 
Yaşarın yeni ve büyük evine 
yeni bir neş'e sunacak bir 
gelini. 

Saatler bilemem kendilerini 
bana nasıl duyurmadan geç
tiler. 

Dört beş küçük çocuk 
Cümhuriyet marşını söylüyor
lardı. Köşeyi dönerken başımı 
geriye çevirdim : Uzakda, Can 
kurtaran mahallesinin mini mi
ni evi, önünde dolaşan çil ho· 
roslar ve bodur tavuklar ka
dar cüce olan şu ev, gözümde 
büyüdü, büyüdü, büyüdü . ., 

ve,, ispanyaya tayyare gön- mışlardır. 
<5;<l~·;~·~~~ ...................... cilı·;~ ......................................... . 
Manevraları Şampiyonu 

1 inci sayfadan devam 
hususi trenle Alpulluya gele
rek otomobille Babaeskiye ve 
oradan da manevra sahasına 
hareket etti. 

1 inci sayfadan devam 
Şimdiden sonra memleketi 

me böyle muvaffakiyetler ka
zandırmak arzusiyle eskisin

den daha çok çalişacaj!ım .,, 

"Ben hükümet;n başına geç-

sikletçisinin girdigi bu müsa· 
bakada sporcularımız fevkala. 
de iyi bir netice aldılar. 

Yarışın sonuna erdiği daki· 
kada hedefe 20 - 30 bis klet 
bir arada gelmişti ve Ankaralı 
Talat ile lzmitli Orhan da bun
ların arasındaydı. 

Kirkorun yolda bisikletinin 
zinciri çıkmış, tamir etmiş ve 
oııdan sonra tekrar müsaba• 
kaya devam etmiştir. 

Böyle olduğu halde o da, 
35 inciden aşağı değildir. Bu 
yarışın rekoru 2 saat 33 da· 
kikadır. 

Kulaklarımız kirişte, mahal
leyi demir çemberli tekerlek 
gürültülerine boğarak gelecek 
çifte atlı yiık arabasını, bu 
arabayı kullanan Refahiyeli 
Aliyi beyhude beklemiştik. 

Biran, onu Olimpiyatlardaki 
spor şerefinin bir cankurtaran 
simidi gibi değil, yarının Olim
piyatlarına büyük sürprizler 
hazırlıyan Türk bünyesinin bir 
umumt karargahı gibi gördüm. 

Kazım Ozdp gazetecilere 
verdiği beyanatta şöyle de
miştir: 

" - Gazetelerimizin manev-
ralara gösterdiği alakadan 
çok memnunum, Bu manevra
lar çok mühimdir. Vaziyet iki 
güne kadar belli olacaktır .. ,, 

Bizim bütün güreşçiler ar
kadaşlarının bu çok mühim 
galibiyetinden dolayı sevinç 
içindedirler, 

Bisiklet 

Net;ce henüz kat'! değildir. 
Yarışı tespit eden filmlerin 
developesinden sonradır ki ha
kikat anlaşılacaktır. 

lzmitte Hava Kuru mu 
için gardenparti 

lzmit; 10 (A.A.) - Akşaııı 
Türk Hava kurumu Bayanlaf 
derneği tarafından Hava kuru• 
mu menfaatına Şehir bahçe• 
sinde bir gardenparti tertip 
edilmiştir. 

• 
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• Bir gazeteci arkadaşın nefes 
nefese sorduğu suallere cevap 
yetiştirmeğe çalışan kız kar
deşle anaya baktım. Bir evla
dın ve bir kardeşin muvaffa
ki yetinden bir evde duyulan 
heyecanı· en sadık ifadelerile 
bir ana ve bir kız kardeş ka

' dar kim ve ne aksettirebilir? 
' Kız kardeıin gözlerinde, du-

Biraz da onu görmek, biraz 
da onun gözlerine bakarak 
ana sevincile baba sevıncı 
arasındakı farkı sezmek ne iyi 

olacaktı. Fakat şu saatte kim 
bilir hangi yükü nereden ne-

Türk evlerinin Fındık ha· 
nımlarına inanmamızda devam 
edelim. Kimi küçük, kimi yı
kık evlerimizde bu Fındık ha· 
nımlar daha kim bilir kaç yüz 
bin kara Yusufa gebedirler! 

Kazım Özalp ayrıca yarın 
lstanbula döneceğini ve Başve
kilin manevralara gelemiyece
ğini de söylemiştir. Gece vekil 
şerefine Belediyede bir ziyafet 
verildi. 

Yüzden Fazla mUsa· 
bakacı arasında 
altıncı olduk 

Dün 100 kilometre bisiklet 
müsabakası yaptldı. Bizden de 
Ankaralı Talat. lzmitli Orhan 
ve İstanbullu Kirkor bu ya,rışa 
iştirak ettiler. 

19 milletin yüzden fazla bi· 

Maamafıh arivcde bulunan 
hakemlerin tespit ettiklerine 
göre, birinci Fransız Şarpantiye, 
ikinci gene Fransız Labebi, 

üçilncü lsviçreli, 4 üncü Alman, 
beşinci lngiliz, altıncı da bizim 

Talattır. 
Orhan da 11 yeyahut on 

ikinci olmuştur. 

Üçyüz kişiye yakın bir da• 
vetli bulunnyordu. Gardenp1r• 
ti çok güzel ve neşeli oldU 
ve samimi bir hava içinde sa• 
baha kadar devam etti. 

Nizamettln Nazif 
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Seyahat zorlukları •• Hız ve gücünü vatandaşın 
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Günün vodvili 
~ . '"',, ~ ~ 

Şeref direğine bayrak 
çektiren hakikat •• 

Olimpiyat, ateşli lehtarları için 
de buzlu aleyhtarları için de. 

Med~i~tin Wçbir ~vrin~ ~~nbugünkü k~~ hür~=================•================================~~ dikkat~yurd~uz muki-ITTka 
Yetinden tecrit edilmiş değildir. Fir.ıvunlar ve Cihangirler Sahibi: Elem izzet EENICE Sayı: TT4 Her yerde S kuruı Telefo~ No: 20827 • Tetgrıl adreıi: lstan"Jll Açık S~• arkaya acı bir sürpriz serisi 
~ID~ında b~kısunioenlar ~~dhnyahyaprl~dL Fakd ===================•=================·~=====~========~, old~ Yeni~p•eti~hll 
o devirlerde beşerin idraki 0 kadar kalındı ki bu esaretin 1 M a orif: Festival ı Belediye ı En hoş tarafı, şu birçokları-
lcısını bugünkü insanın hürriyetinden mahrumiyeti kadar hisse· F t ~ . . b .. I mız oturdukları yerden bedava 
deınezdi. 

1 
Bin kadar o ograf sergısı ugun aç• ıyor Pansiyonlar- bulup da bol boı girdikleri 

Medeni insanın hürriyetini kıskıvrak eden görünür ve bahsimüşterekler ! 

iÖrünmez ne bağlı engeller. mendirekler var. 1 Ög"' retmen Tı"yatro Festı·valı" da yangın 1 Balısimüşterekler ki şok ga-
Harpten sonra devletleri telaşe düşüren iktisadi kaygılar rip: Falan spor kolumuz veya 

:\~i ~~hameet~.leketler arasında fertlerin gidip gelme hürriye· Zam görüyor tertibatı sporcumuz üzerinde bir iddia 

B Ak yok da, her nedense, bu se-
Bugün cebinize paranızı koyup şuradan şuraya bir adım - -·- u şa m 1 

1 
-·- - ferki olimpiyatlarda, yalnız (ga-

•taıoazsınız. Devletler paralarını düşürmemek için dışarı o an Köy okulları kitapları Buna riayet etmiyenler libiyet taraftarları) ve (mağ· 
llıilnascbetlerioi binbir kayit altına almı,lardır. Bir bakımdan ucuzlatıldı 1 d 1 k ceza an ırı aca lübiyet taraftarları var! 1 
haklarını kabul etmek lazımdır. Çünkü bugünün siyaseti Cim Londosun bir daha maç 

yapmıyacağı doğru değil 
Seçme müsabakası da yarın 

ilttlıadi temciler üstüne örülmüttür. Bunu sanacak herhangi Geçen yıl 300 muallim zam 
bir hareket milli varlığı tehdit eden bir hareket olur. görmüştü. Bu sene 1000 kadar 

Fakat devletlerin bu endişeoine karşı insanların kaynaş· muallim maaşına zam yapıl· 
lııak, koklaşmak, birbirini tanımak için duydukları ihtiyaç o ması kararlaştırılmış ve bun
ltadar arttı ki bütün 0 döviz, klering vesaire gibi kademeli lara ait listelerin hazırlanma· 
•ogellcrinc rağmen yine her zahmeti ve külfeti göze alıp sına başlanmıştır. Listeler 
dünyayı dola,makta iırar ediyorlar. yakında tasdik için Vekalete 

Çünkü seyahat bir sefahat ve tenezzüh olmak gayesinden gönderilecektir. 
~taklaşmıştır. Şimdi her ıınıf hıılk mcıleğinc, i•ine, alı' veri· Köy kitapları 
•ine yarıyacak bilgiyi, tecrübeyi ve görgüyü kazanmak için Köylerde köy çocuklarına 
hatka memleketlere akın ediyor. Bunun terbiye ve tesanüt okutulmak üzere hazırlanan 
••phcıinden fazileti ne kadar aşikarsa ticaret ve iktisat cep· yeni alfabelerin beş kuruştan 
lıtıindcn de faydaları malümdur. Yalnız anlaşılmıyan bir fazlaya satılmaması kararlaş· 
bokta var. Devletler bir yandan turizmi teşvik ve himaye tırılmıştır. Bu suretle her ço
•dcr, memleketlerine seyyah getirmek için çalışırlarken bir cuk kitap alabilecektir. Yeni 
Y~ndan da seyyahı kaçıracak, ürkütec.ek engeller icat etmekte alfabelerin basılmasına Devlet 
hırbirlerile rakabet ediyorlar. 

matbaasında başlanmıştır. 

h 
Politika i,Ieri ııibi bu seyahat işleri de elim bir muamma 

aline geldi. Belki ikisi beraber çözülecek?. Altmış mUnhal 

Burhan Cahid Morkaya 
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Polis 

Damarları 
Kesildi 

ttukomet doktoru 
"1uayene etmemiş 
Dün sabah Beykozda bir 

ltıarangozun 9 yaşındaki oğlu 
bakkaldan gaz şişesile döner· 
ken düşroüş, kırılan şişe par
çaları çocuğun sağ kolunun 
damarlarını kesmiştir. Çocuk 
eczaneye kaldırılmış, sonra da 
~otörle Yeniköye götürülerek 
1mdadı sıhhi otomobili ile has· 
taneye nakledilmiştir. Yapılan 
bir iddiaya göre Beykoz Hü· 
kumet doktoru çocuğnn ilk 
ledavisi için yapılan davete 
icabet etmemiştir, Çocuğun 
babası Mdiseyi Kaymakama 
bildirmiş ve mahkemeye de 
ltıiiracaat etmiştir. 

SARHOŞLUK - istiklal 
Caddesinde bombir birahane· 
8inde bira için Mehmet kendi
tine iyi meze verilmemesinden 

~1Zarak bira bardağını Alinin 
Uzerinde kırmıştır. Yaralı has· 
~ahaneye kaldırılmış, tahkikata 
aşlanmıştır. 

AiLE ARASINDA - Malta· 
Çarşısında hammal Ömer, ham
&ııaı Osman, kayınvaldesi Fatma 
\e hammahn karısı Hacer ge
~1llısizlik yüzünden biribirile 
kavgaya tutuşmuşlar, hepsi ya-
alanmışlardır. 

Ekonomi 

Şam da 
1 Türk malları 

Çok rağbet gördU, 
fiat istendi 

Şam sergisi Ağustosun on 
beşinde kapanacaktır. Sergide 
teşhir edilen eşyalarımızdan 

bir çoğu ragbet görmüştür. Bu 
arada ateminyom, lastik, cam 
ve deri gibi maddeler fazla ala
ka uyandırmış ve sergi kom• 
serliği bu eşyalara ait bir fiat 

listesi istemiştir, Keyfiyet ala
kadarlara bildiri! miş ve fabri
kaların lıazırladıgı fiat li•teleri 
Şama gönderilmiştir. 

Türk • Yugoslav 
taşması 

an-

Türk· Yugoslav ticaret an· 
!aşması müddeti 20 temmuzda 
bitıı:işti. Bu yüzden iki devlet 
arasında umumi ahkam tatbik 
ediliyordu. Anlaşma 20 tem
muzdan itibaren üç ay müd

detle uzatılmıştır. Keyfiyet ala
kadarlara bildirilmiştir. 

1111111111111111111ıı1111111111111111ıııuu11111111111111111111uumı 

BOGLUYORDU - Bakır. 
köyde kasap ihsanın 14 yatın· 
daki çırağı Fethi denizde 
banyo yaparken boğulmakta 

olduğu görülmüş ve bir balıkçı 
tarafından denizden çıkarılmış· 
tır. Fethi tehlikeli bir halde 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Vrudu, kaçtı Süheyla 

Yabancı, azlık okullarda 60 
kadar münhal öğretmenlik var• 
dır, Bu açıklara bu sene mek· 
tepleri bitiren öğretmen okulu 
mszuntarı tayin edilecektir. 
Açıklar dolmazsa lise mezunları 
ile vekaleten idare edilecektir. 

Çocuk bahçeleri 
Çocuk bahçelerine rağ"bet 

artmakla beraber bir çok aile
leri çocuklarını mekteplere 
göndermedikleri anlaşılmıştır. 
Mahalle mümessilleri evleri 
dolaşarak aile babalarını ikaz 
edeceklerdir. 

Çocuk sergisi 
Pariste açılacak olan arsı. 

ulusal resim elişi sergileri için 
şehrimizdeki ilk mekteplerde 
küçüklerin yaptıkları i şlerden 
nümnneler toplanmıştır. Ya
kında bu hesustaki bütün ha· 
zırlıklar bitirilecoktir. 

Ders levazımı 
Hususi okulların bütün ders 

levazımı ,.e cetvel ve saire 
gibi kırtasiye işlerini Devlet 
matbaası temin edecek ve sa
tacaktır. Bu hususta Vevalete 
müracaat edilmiştir, 

Partide 
DUn toplanıldı yeni 
teşklllt görUşUldU 

C. H. P. Vilayet idare he
yeti dün partinin lstanbul 
Merkezi binasında mühim bir 
toplantı yapmıştır. Vali, Bele. 
diye Reisi ve Parti Başkanı 

Muhiddin Ostündağın riyaset 

Kırk gün kırk gece (şenlik
leri münasebetile tertip edilen 
tiyatro festivali bugün başlı· 
yor. Saat 21 de hava müsait 
olursa Tepebaşı bahçesinde, 
müsait olmazsa Fransız tiyat
rosunda meddah ismetin oğlu 
Kadri ( Çapkın Süleyman ) hi
kayesini anlatacaktır. Bu hi· 
kayeyi karagöz takip edecek 
ve eski karagözcülerden ha· 
yal! Memduh, Ali, Şefik, irfan, 
Safa, Aşkı ve Halit karagöz 
oynatacaklardır. Kanlı Nigar 
faslı tamamen oynanacaktır. 

Orta oyunu 
Yarinki Çarşamb:ı günü de 

ters evlenme yahut sarhoşa 

hiyle adındaki büyük orta o· 
yunu oynanacaktır, üç saat de
vam edecek olan bu oyund;ı 
pişekar rolünü Asım baba, şe
taret kalfa Naşit, Serkis efen· 
di Kemal baba. rollerini oyna
yacaklar, komik Fahri l\lişon 
ve Naşi! te ayrıca hamalbaşı 
Kürt Haso rolünü yapacak
lardır. 
Bundanbaşka ikisi kız ve 

ikiside yaşlı kadın rollerini 
yapmak üzere dört zenne, bir 
lranlı, bir tatlı su firengi ve 
birde Rum şiveli artist orta 
oyun kadrosunu temamlıya· 
caklardır. 

Orta oyununda evvela d u
ğün alayı yapılacak bekçi Be
kir rolüne Naşid, Baş mahal
leli komik Fahri, ayrıca altı 

tane muhtelif tiplerde mahal
leli, bir gazelhan, iki zurna, 
kırk iki narezan, iki davul, iki 
küçük dügün alayına iştirak 
edeceklerdir. 

TulOat 
Tiyatro festivalinin uçuncü 

günü Halide, Naşit, Fahri \'e 
arkadaşları tarafındn tulüat 
yapılacak, Nasreddin hoca pi. 
yesi oynana:ctır. Hal;de: anne, 
Naşi!: afacan evlat rolünü ya
pacaktır. Nasreddin hoca da 
Fahri olacaktır. 

Festivalin dördüncü cuma 

·ettiği bir toplantıda yeni ya

pılacak olan dahili Parti teş· 
kilatı etrafında görüşülmüştür. 

[ Toplantılara devam alunacak
tır. 

günü Şehir tiyatrosu tarafın

dan mum söndü piyesi temsil 
edilecek ve ertesi gün de Halk 
opereti yeni kostüm ve dekor
larla operet oynayacaktır. Ti
yatro festivalinin sonuncu günü 
de Şehir tiyatrosu (Deli Do!u) 1 

operetini oynayacaktır, 

Fotoğraf sergisi 
bugün açılıyor 

Kırk gün kırk gece şenlik. 

leri münasebetile tertip edilen 
fotoğral sergisi bugün saat 
4,5 da Taksim meydanında 
açılacaktır. Küşat resmini 
Vali, Belediye Reisi ve Parti 
Başkanı Muhiddin Üstündağ 
yapacaktır. 

Güreş 
Müsabakası 

Cim Londosun bundan sonra 
şehrimizde maç yapmıyacağı 

hakkında çıkarılan şayialar 

asılsızdır. Serbest güreşçi bu 
hususta henüt kat'! bir karar 
vermiş değildir. 

Türk pehlivanları arasında 
yarın akşam saat 8 de seçme 
müsabakaları yapılacaktır. 

Tekirdağlı Hüseyin, Kara 
Afi, Dinarlı , .• Mülayim peh
livanl.ırdan başka Manisalı 

Rifatla , Afyonlu Süleyman ve 

Molla Arifin de seçme müsa
bakalarına girmeleri muhte· 
meldir. 

* ' . 
/stanbul festival komitesi 

başkanlı~ından: 

Şehrimizde tertip olunan 
şenlikler dolayısile Taksim mey

danında Emlak şirketi bina
sında hazırlanan fotoğraf ser

gisinin açılına töreni 11 Ağus· 

tos 936 Salı günü saat 16.30 
da yapılacaktır. 

Memleketimizin 
zellik ve iktisadi 

tarih, gü
hkişal ba-

kımından teshil etmek gaye. 
sile tertip olunan bu serginin 

açılma törenine şehrimizde bu
lunan Saylavlarımızla Matbuat 
mensuplarımız ve bilumum mü• 
nevv ' rlerimiz davetlidirler. 

ADLiYE DOşTÜ - Fenerde berber 
l.ıazharın 11 yaşındaki çırağı 
Zeki dükkana kava ile su ta

~tken ayağı kayarak düşmüş 

adlı bir kadına Tahta kalede 
Şeyh Davut hanı önünde sa
bıkalılardan Sirtli Yusuf ta-

Çocuklarını sokaklara atanlar 

e sajt kaşından ağır surette 
hralanmıştır. Çocuk hastane
~e kaldırılmıştır. 

rafından bıçakla ağır surette 
yaralanmıştır. Kadın hastane. 
ye kaldırılmış, suçlu kaçmıştır. 

Bir kadına işkence yaparak ço
.., 
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-.,ARIN § 
cugunu 

Başlıyor; ~ 
Küçükpazarda Mehma tpaşa 

yokuşunda 52 numarada oturan 
Hayriye adlı bir kadın dün 
Müddeiumumiliğe müracaat Sen Benim Babam Değilsin? .. 

Yazan: Suat Derviş 

• ederek kocası. kayınbiraderleri, 
kayınvaldesi ve bir doktor 
aleyhine dava açmıştır. Hay
riye müth~ işkence gördüğünü 
iddia etmektedir. Dün bir mu-
harririmize şunları anlatmıştır: 

" Beş ay evvel gebe kaldım. 

düşürfmek istemişler 
üç kişi sokağa çocuk bırakmak 
suçile ' dün müddeiumumiliğe 
verilmişlerdir. Beyazıtda lokan
tacılık yapan Hakkının hizmet• 
cisi Naciye ustasından bir ço· 
cuk dünyaya getirmiştir. 

Zaruhi dün Müddeiumumilik 
tarafından tevkifleri istenerek 
altıncı müstantikliğe verilmiş
tir. Hadise şudur: 

Bizim bu muhterem spor 
kahinlerimiz amdnsız maçların· 
da devam ededurduklvı sıra
da olimpiyat başından nihaye· 
tine kadar olduğu gib~ hiç 
kimseyi dinlemeden sürpriz 

Kat kat kiraya verilen veya 
pansiyon halinde kutlanılan 

binalarda itfaiye tertibatı bu
lundurmak lazımdır, Yapılan 
tetkikat somında bunların İt· 

faiye tertibatına ehemmiyet 
vermedikleri anlaşılmış ve 
kendilerine icap eden teb
liğatın yapılması kararlaştırıl· 

mıştır. 

ı bombardımanına devam edi
yor: 

Mahalle aralarında kat kat 
kiraya verilen evlerde tebli
ğala rağmen yanğın tertibatı 

alınıp alınma>:lıgı mahalle mü· 
messilleri ve diğ"er pansiyon· 
larda Belediye zabıtası memur
ları tarafından sık sık kontrol 
edilecektir. Yangın tertibatı 

almıyanlar cezalandırılacaktır. 

Tehlikeli yüzme 
yerleri 

Açıkta denize girenlerin bo
~ulma tehlikesine maruz kal
mamaları için sahillerimizdeki 
lağım ağzı, akıntı, kayalık ve· 
saire gibi lehfikeli yerlere işa· 
retler konması kararlaştırılmış· 
tı. Belediye şubeleri işe başla

mışlardır. Bir haftaya kadar 
bütün tehlikeli yerler işaretlen
miş olacaktır. 

Otomobiller 
Otomobillerin 10 kuruşa 

adam taş . malan yasak edil
mişti. Kalabalık yerlerde bazı 
şoförlerin bu hareketde devam 
etlikleri ve bu suretle seyrü
sefer işlerine miini oldukları 

görülmüştür. Bunları derhal 
cezalandınlmaları alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Belediyede değişik· 

likler 
Belediye hesap işleri müdü. 

rü Kemalin ist.la edeceği ve 
şehrimir.deki şirketlerden birin· 
de bir vazife alacağı söyleni· 
yor. Bu cihet tahakkuk ederse 
muhasebe teşkilatında mi:him 
değişiklikler olacaktır. 

Afiş kuleleri 
ilanları muayyen yerlere as

mak için afişaj kuleleri yapı· 

lacağını yazmıştık. Bu hususla 
yapılacak tetkikat belediye şu
belerine bırakılmıştır. Şubeler 

tetkikleri neticesini belediye 
riya>etine bildirecekler, a}·rıca 

belediyede tesbit edilen afiş 

kulesi yerlerini gözden geçi
recektir. Sonra kulelerin ya
pılmasına başlanacak ve ilan
lar ancak bu kulelere asıla-

caktır. 

Ekmek 
Francala 
Ucuzladı 

Bu sene buğday mahsulünün 
bol olması dolayısile her cins 
buğd3y fiyatları düşmüş ve 
bu düşüklük una da tesir et
miştir. Bu ciheti de göz önün· 
de tutan belediye narh ko
misyonu dün toplanarak fran
c~layı 16'50 den 16 ya, birinci 
nevi ekmeği 11,50 den 11,25, 
ikinci nevi ekmeği de 10, 7 5 
den 10,50 ye indırmiştir. Yeni 
narh yarından itibaren tatbik 
edilecektir. 

Galibiyet taraflarl11rı (Ars
lanlarımız kazanacak 1) dediği 

sırada müthiş bir maglübiyet 
haberi yıldırım gibi düşüyor. 

Mağlübiyet taraftarları acı acı 

söylenirken Türk bayrağı bir· 
denbire şeref direğine çekili
yor! 

Anlaşılıyor ki bizde spor işi 
olduğu kadar spoıu bilmek de 
bir nevi tali işi ! 

Galibiyetçiler ve mağlübi

yetçilerin bu hay huyu arasın
da, yafnız değişmiyen, ezeft 
ebedi bir taraf var, ona dikkat 
buyuruluyor mu: En umma· 
dık yerden, en ummadık anda, 
teknik bilicilerinin ve mihanik! 
ölçücülerin muhterem riyazi
yelerini yiıksek atlatan muzaf. 
feriyetler fışkırması! Küçük 
Yaşarın, birdenbire, devleşerek 
dünya şampiyonu oluşu 1 

Muhterem arkadaşlar ! işte 
Türkün ezeli, ebedi hakikatı, 
dünya milletlerine nasip olma· 
mış ö.Ci ,·ergisi burada yaları.. 

Bütün olimpiyat sürprizlerinin 
altında hiç degişmiyen ve de
ğişemiyecek olan hakikat bu

dur : Türkün er. umulmadık 
bir anda devleşmesi 1 Biı spor 

tekniklerinin kara cahilleri, yal 
nız burayı tutmakla, zannede· 
riz ki, Türkün, yalnız sporları 

değil, bütün dünya tarihindeki 
bahsiınüşterekini biz kazandık, 
arkadaşlar 1 

Cim Londo· 
sun oyunu! 

Gelelim dünya şampiyonu 

şu ufarak Yunan devine: Gö
rüldil ki Cim Londos 150 ki
loluk koca Rus devini, hakikat 
oyunla yendi l 

Bu lırsatta, Cim Londosun 
150 kiloluk koca Rus devini de 
havada çevirip çeviripte yere 
vurduğu, şu meşhur tayyare 
oyununu da görmüş olduk. An
cak, bu oyunun isminde bir yan. 
lışlık olsa gerek. Bu (tayyare) ve 
bu şe)I değil, mis gibi şu bizim 
bildiğimiz (dönme dolap) oyu· 
nu ! 

Su buhra'lına careı 
tz;;'ilen telgraf var : S:cak

lar do\ayısile sarfiyat arttığı 

için lımilin meşhur çene suyu 
buhranı başlamış 1 Muhabir di· 
yor ki bunun önüne geçmek 
için yegane çare çene suyunu 
başka memleketlere gönder
meyi menetmektir 1 Suları meş-
hur lstanbula bir nispet mi bu 
yani?_ 

Muhabir arkadaşa şışarız .• 
lzmitin çene suyu buhranına 
buldu~·u çare pek sudan l 

Asıl çare bizim meşhur ka· 
palı taş delenimizden lzmite 
bir şişe göndermektir l 

iyi su görsünlerde, o zaman 
iz mitin çenesinden ahfadına ye· 
tecek ·kadar sular akmazsa yuf 
bize 1 

u ' 

1-':ıymetli edip ve romancımız Suat Derviş, bugüne kadar 
Yazdığı yüksek değerde roman/arife en çok okuyucu !ıul· -
muş muharrirlerimizdendir. Suat Derviş, en son ve en 
Yeni eseri olarak •Açık Söz. okuyucuları için edebi bir 
şaheser hazırlamış bulunuyor. Yarından itibaren sütun• 
larımızda tefrika edilecek olan "Sen Benim Babam De· 
ğilsin/. yalnız Suat Dervişin değil, bu yılın da en mu
"af fak eseri olacaktır. Hayatın en realist taraflarından 
alınmış olan bir mevzu Sual Dervişin kalemile sizi so
nuna kadar heyecanla, fakat bedii bir lıeyetanla sürük
ligecektir. Yarından itibaren okuyacaksınız, 

Kocam Necdet çocuğum ıı 
düşürmemi söyledi. Razı ol
madım, beni dövmiye kalktı· 

lar. Kumkapıda bir doktor
dan aldıkları ilaçları içirttiler. 

Hakkı, Emine ile nikahlı ol· 
madığı için çocuğu istememiş 

ve Naciyeyi de çocuğu Darül
acezeye götürmek vadi le 
knndırmıştır. Hakkı diğer hiz
metçisi Emine ile çocuğu ana
sından almışlar ve Beyazıtıa. 
yangın yerine bırakmışlardır. 

Ankine beş senedenberi ta
şıdığı püskülcü Aliden gebe 
kalmış ve annesinin Mısır çar. 
şısından tedarik etliği bahar
ları, kökleri kaynatıp içerek 

çocuğu düşürmüştür ve Lan
gada bir mahzene atmıştır. Ço
cuk mahzende bulunmuş ve 
ana kız yakalanmıştır. Müstan

tık hadise hakkında tahkikat 
yapmaktadır. 

Serdengeçti 

ı; 
tF.~: 
tıp Altı El Ateş! 

D· ~ 
un •on kısımları tamamlanmış olan "Aşk Oyuncakları. § 

1•/rikamızın sütunlarında ondan daha güzel ve başlan § 
"'tt,,,,, 11~ıatı heyecanlı bir zabıta romanına yarın bacdayaca;ır,ız ~ı 
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Kayın biraderim, kayınvaldem 
ve kocası da kocamla bir ol· 
muşlardı. Fuhşa bile teşvik 

edildim, beni bir odaya kapa. 
yıp üç gün aç bıraktılar. ilaç
ların tesirile müthiş ıstırap 

çekiyorum, artık tahammülüm 
kalmadı, hepisini dava ettim. 
Fakat kocam meydanda yok .• 

Çocufiu sokağa 
attılar 

Hakkı, Emine ve Naciye adlı 

Hakkı sonra da Bayazıı po
lis merkezine giderek yangın 

yerinde bir çocuk gördüğünü 
haber vermiştir. Polıs çocuğu 
almış ve Darülacezeye gön· 
dermiştir. Tahkikat neticesin. 
de de çocuğu Hakkının koy
duğunu öğrenince kendisini 
ve suç ortağı olarak da Emine 
ile Naciyeyi tutmuştur. Müd
deiumumilik suçluları dün ye· 
dinci müstantikliğe vermiştir. 

Mahzene atılan çocuk 
Ankine adlı bir kızla annesi 

Terfi listesi 
Adliye Vekaleti on beş ha

kime yeni bir tayin listesi ha
zırlayarak yüksek tasdike arz 
etmiştir. Bunlardan bir kısmı 

nakil \'C bir kısmı da terfi et
mektedir. Açıkta bulunan Si
vas ihtisas mahkemesi müstan
tiğide lstanbula tayin edilmiş
tir. 

Arsıulusal tıp 
kongresi 

25 Temmuzda Londrada top· 
lanan beynelmilel tıp kongre

' sine iştirak eden doktor Ihsan 
Sami dün şehrimize gelmiştir. 
Ihsan Sami şunları söylemiştir: 

"-Kongreye 197 murahhas 1 

iştirak etti. Müzakereler on gün 
sürdü ve 10 komisyon seçile
rek bu müddet zarfında esaslı 
çalışmalar yapıldı. Kongre üç 
sene sonra da ~evyorkta top
lanacaktır . ., 
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( Abone Şartları 
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Tetkikler ve tahliller 

Dil Kurultayı Açılırken 
- - ------

Yazan : Orhan Rıza Aktunç 

ır,=======~ 

Askerlik: 
Tayyare kanatlarına 

top konuyor ? 

;:..AÇIK SÖZ-

Düşünceler: 

11 Agustos 

BEN KİMiN 
METRESİYİM 

ı 3 üncü Türk dili kurultayı 
ağustosun son haftasında açı· 
lacak; konuşma mevzuu: 

terkibin birinde derin bir de· 
ğişme var; bu değişme ifade· 
ye son derece kati bir mana 
delaleti verdiriyor. 

Pek kısa zaman içinde, 
motörsüz, sessiz, stratosfer 
tayyareler yapıldı. Sırtüstü, 

dikine, mancınıkla atarak 
uçuldu.. Yükselme, hızalma, 

uzun uçuş rekorları kırıldı .• 
Tayyarelerdeki makineli tÜ· 
fenk, bomba sayıları görüle
cek işe göre arttırıldı.. Sıra 
topa geldi .. 3, 7 milimetrelik ve 
hatta daha büyükleri yerleş· 
tirilebildi.. Denizaltı gemile
rinde olduğu gibi, tayyarele
re de daha büyük çaplı top
ların konulduğunu göreceğiz. 

Bilgi ile cehalet arasında 
derin bir fark aramaya kalkış· 
mıyalım. Bunlar, biri melek, 
biri de şeytan ruhlu iki kardeş
tir. Ve bazan bilginin de şey· 
tanlaştığını görmüyor mıyız? ..=--------------Yazan: lskender F. Sertelli-İİİİİİİİİ 

Güneş - Dil teorisi. 
1 inci 2 nci Türk dili kurul-• 

taylarının heyecanlı çalışmaları 
Türk dilinin Jndo - Europeenne 
dillerle olan ilgilerini tayin et• 
mekle kalmadı, belki, dilimizin 
en eski ana dillerinden birisi 
olduğunu da ilim alemine ta
nıttı. 

Hakikaten dilimiz en ileri 
Avrupa dillerinden asla aşağı 
değildir. Şimdiye kadar üze
rinde hiç işlenmemiş olan Türk 
sentaksı ile Fransız sentaksını 
karşılaştıracak olursak bu te· 
zimizin hiç te ' yanlış olmadığı 
derhal meydana çıkar: 

Bir cümlenin muhtelif bö
lümlerinin biribirine olan ilgi
lerine ııöre takip ettikleri lojik 
sıraya Construction denilir. Me
sela Fletiomelle bir dil olan 
Fransızcada klasik cümle teşkili 
şöyledir: fail - fiil • mef'ul. 

Bu tarzda cümle kurumuna: 
Naturelle veyahut Construction 
Directe tabir olunur. Misal: 
Le voleur pritmon argent. Bu 
esas kaide haricinde yapılan 

degişikliklere lnvesion veya 
Con-lndirecle denilir. Mesela: 
Hier, il arriva ici un regiment 
de hussards. 

Veye : mon frere et moi nous 
irons iı la campagne. 

Nous irons iı la campagne 
yerine mon frere et moi. 
Konuşmada ise bu her za· 

man degişir: 

- A quelle heure partirez • 
Vous? 

Bizim konuşma dilimizde de 
cümle ve terkiplerin yapılış 

tarzları bazan böyle bir deği· 
şikliğe tabidir. Cümlelerimizde 
fiilin mevkii daima cümlenin 
sonunda değildir. Mesela, ko
nuşmada: "Gitti mi Ahmet?., 
deriz ve hiç de bir yadırganlık 
duymayız. Muhatap tarafından 
karşımızdakinin yaptığı iş, ya
pılmadıgı ifade edildiği zaman 
orada bulunan "fail., karşısın· 

dakine kati bir fikir vermek 
isterse hemen atılır: 

- Daba dün gittim, ben 
oraya ... 

Diye ifadesine şiddet ve 
kuvvet verirki dilimizin Flexi
onnelle bir dil sentaksından 
hiçde aşağı kalmadıgını ve 
bizdede bir inversion şekli 

bulunduğunu meydana ç ; karır. 

Bilhassa konuşma dilimizde 
buna misal bulmak pek çok
dur; hele sorulu cümlelerde: 

- Nesi kırıldı? 

- Arabası kırıldı, Ahmedin 
duymadınmı? 

Görülüyorki, fiilin ve hatta 

ihmalkar bir tavurla: 
- Gitmiş mi Ahmet? 
- Dedim ya ben, gittim dün 

size ... 
Fak at, bu şekiller, hiç bir 

zaman yazı dilinin daima aynı 
tarzda devamını icabettirmez. 
Hemen bütün işlenmiş dil 'erde 
bu inversionlar vard;r. Lakin 
umumileşen xvıı. inci asrın en 
büyük gramercilerinden meş· 
hur Vaugelas der ki: 

L'usage des gens du inoude 
et de! grands ecrivains va 
done faire lois. 

Ne kadar doğru; hiç şüphe 
yok ki bir dilde ön giden gra
mer değil, umumun kullanış 

tarzıdır. 

Edebi i!lahatın en belli başlı 
altı dildir. Takarrür ve tebel· 
lür etmiyen bir dilde edebi te
kamül ve yenilik yaratmak 
mümkün değildir. Memleketi
mizde de son zamanlarda esaslı 
tasfiye maksadiyle işe başlandı 
Kelime toplandı. Muhtelif Türk 
lehçelerinin en eski ve en yeni 
lerind 'n derlemeler yapıldı. 

Birçok dil formasyonları mey· 
dana çıktı. Şimdi milli gramer 
ve •entaks yaratılmaktadır. Hiç 
tereddüt edilemez ki Logomac
hique bir alandayız. Bu çalış

malar bütün filoloji meselele
rini kucaklayor ve kucaklıya. 

caktır. Yalnız, birbirimizi yan
lış yollarda yürümekten haber
dar etmeniz gerektir. Aksi 
takdirde hareket noktası yine 
başlangıç olabilir. 
Yaşayan Syntakxe mizde be

nim bulabildiğim değişmeler 

şu tarzda bir bölüme tabidir 
kanaatindeyim: 

1 - Manzumelerde; misale 
hacet yok. 

il - Şaşkınlık ifade ettiği 

zaman: 
A - Okula geldi, 

demek .. 
Hasan 

13 - Gitmiş mi Ahmet, ya ... 
lll - ifadeye §iddet ve kuv

vet vermek için: 
- Dedimya ben, gitti iz. 

mire Hasan ... 
iV - Rapt sigolormda: 
- Aldığım kitaplar bunlar .. 
V - Rapt edatı olan "ken 

nin kullanışında: 
Hasana dedim ki hepsi bu 

kadar kalem .. 
VI - Nefi edatıııın edatı 

kullanırken: 

- Ne geldi Hasan. ne gel· 
di Hüseyin [Ne Hasan, ne 
Hüseyin geldi yerinde] 

Vll - Sorulu cümlelerde . 1 
Bunlardan başka edebi dilde 

fiilin başta yer aldığı görül· 

Bugün Fransada "Les 
Mureaux,, gibi büyük sosye· 
leler, tayyarelere konacak 
topların yerlerini seçmekle 
meşgul oluyorlar. Mütahassıs
lardan bir kısmı 22 milimet
relik birkaç topun kanatlar 
arasına, bazıları da topun sağ. 
lam konuşu yüzünden atışta 
isabeti temin için motörün 
mihveri doğruluğuna konma
sını dileyorlar. 

Avion•canon adı verilen 
bu tayyarelerden bir çeşidini 
de Holandalı Fokker yaptı. 

Stockholm sergisinde görülen 
bu tayyarenin harp değeri 

oldukça yüksektir. Fokker'in 
1 çalışması Fransa fen alemini 
' alakadar etti.. Serginin kori-
[ dorlarına konan bu tayyare 

bir moteur-canon'la müceh
hez ve iki kişiliktir. 4000 met· 
reye atış yapıyor.. 1 tonluk 
mermi taşıyor ve saatte 350 
kilometre hızla uçuyor .• Her 
atışta nişan alma durumu de. 
ğişmediğinden mihverinde top 
bulunan kundak ile isabetli 
atışlar yapılmaktadır. Bu tay• 
yare, 8000 metreye kadar 
yükselebiliyor .• Bu gidişle ha· 
vacılığın, hava hakimiyetinin 
daha mühim safhalarını hay· 
retlerle göreceğiz. 

M. Ersu 
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memiştir. Hiç bir yabancı te
sir altında bulunmayan lslam
lıktan önceki en eski edebi ve 
lisani eserlerimizde, muhtelif 
Türk lehcelerinde ve bugünkü 
Türk halkının keşif tabakala. 
rında böyle bir değişiklik yok
tur, Patoisler müstesna ... 

Güzel Türkçemiz, modern 
dillerin hiç birinden geri de
ğildir, sentaks itibarile de. 

Orhan Rıza Aktunç 

AÇIK SÖZ 
onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 

dır. 

s m 
Bilenle bilmiyen müsavi de· 

ğil, diye bir rivayet vardır. 
Bu, bilmiyenin daha bahtiyar 
olduğuna iştirak ediyor her 
halde... Bilenin bahtiyar oldu· 
ğunu göremedik ki. Hele bildi· 
ğini çekinmeden söyleyenin ba· 
şına ne felaketler geldiğini bil· 
meyenimiz yoktur. 

(!) l!1 
Düşünmesini bilen, düşündü· 

ğünü yapabilen, yapabildiğini 
de sonuna kadar ulaştıran . ., 

işte bu, muradına da erebilir. 

Fakat şu garip dünyada üçünü 
birden başarmanın imkanı var 
mıdır acaba ? .. 

[!] (!l 

Bildiğinden fazla görünmek 
isteyenlerin foyaları çok çabuk 
meydana çıkıyor. 

(!) [!) 

Dil, bilgi kasasının anahta
rıdır. Bir insanın cevherini, 
ozunu anlamak istersek onu 
dile getirelim. 

13 8 
Şair Ömer Hayyam diyor ki: 

Şu dünyada ya çok bilen, ya
hut hiç bir şey bilmiyen .. Bah· 
tiyar ancak bu ikisidir. 

r -"" 

1 
Doktorun ı 

Öğütleri 
Uykusuzluk 

Uykusuzluğun birçok sebep· 
!eri olabilir. Bazan insan gece
nin bir kısmında, hatta sabah· 
!ara kadar uyuyamaz. 

Uykusuzluk vücudün muh
telif kısımlarında umumi rahat
sızlık husule getirir. Başta bir 
sersemlik ve ağrı, gözlerde 

bir yanıklık, kurıı ağrı, iştiha

sızlık, dizlerde kesiklik, hiçbir 

şeye karşı arzu duymamak, 
umumi bir kırıklık gibi hal· 
!erle belli olur. 

Uykusuzluk gençlere nazaran 
ihtiyarlarda daha fazladır. Ma· 
amafih bazı kimselerde bu hal 
ziyade kahve ve çay içtiği, 

yahut içki kullandığı zaman
larda da olur. Onun içindir ki, 
uykusuzluğu gidermek ıçın 

evvela bu gibi meşrubatı kul
lanmaktan vazgeçmelidir. 

Bazı kimseler yemek yer 
yemez yatarlar ve birtürlü 
uyuyamazlar. Bu da mideleri
nin güçlükle hazmettiğine ve 
öyle olduğu halde sofrada 
fazla yemek yediklerine delil· 
let eder. 

Bu gibiler uykuyu davet et-
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İngiliz ve Bulgar krallarının seyahatleri 

Bulgar kralı Boris'e Berlinde M. Hitler 
bir ziyafet verdi, görüşmeler yapıldı 

• • • . ' ............ t • ' ' • 

' 

lngiliz kralı ıekizinci Edvard'ın s•gahrıt etmekle olduğu hususi yalı 

• Belgrad 10 (A.A) - lngiltere \ yahatine devam etmiştir. \ di. Ziyafette, General Görinğ. 
kralı sekizinci Edouard, dün Saltanat naibinin kralı Kranj- Hariciye nazırı Fon Zoyrat 
saat 17,50 de Avusturya • Yu- daki malikanesinde kabul et• hazır bulundular. 
goslavya hududunda jsenitz'e miş olması muhtemeldir. Başvekil General Görinğin 

Kral Boris, ziyafetler esna
sında gerek Hitler ve gerekse 

Göring ile uzun uzadıya gö
rüşmeler yaptı. Bulgar Kralı. 

Tefrika No. 23 

Şefik kellesini koltuğuna almıştı. Artlk hiç bir şey· 
den korkusu yoktu. ingiliz zırhhsında göreceği sah· 
neler onu alakadar edecek kadar ehemmiyetli idi. 

- Şüphesiz .. 
- Neymiş o mahzur .• ? An· 

!at bakalım ..• 

dı. Şehzadelerden Abdulkadir 
Ömer Faruk efendiler ilk ba
kışda göze çarpıyordu. 

hepsi gelmedi.. daha dansa 
vaktimiz var. Sizi istE>rseniz 
arkadaşımın kamarasına götü· 
reyim. Aynı zamanda gemiyi 
de bu vesile ile gezmiş olur· 
sunuzl 

- Söylenmez, Nesrin 1 Ar
tık bu perdeyi kapayalım .. Ben 
yarın Vamığa hakikati söyli
yeceğim. 

- Hangi hakikati? .. 
- Seninle kardeş çocuğu 

olmadığımızı .. 
- Ben kat'iyyen buna taraf· 

tar değilim, Şefiki 
O zaman ... 
Şefik kaşlarını çatarak 

bağırdı: 

- Tahammülüm kalmadı 

artık. Vamık bana senin aşkın· 
dan .. sana karşı meyli oldu
ğundan bahsediyor. Günün 
birinde seni benden istemiye 
de kalkışacak olursa, ben ne 
yaparım? Hayır, hayır.. bu 
komedi daha fazla devam 
edemez. 

- Tuhaf şey bul demek 
Vamığın b~na meyli var, 
öyle mi? 

- Evet,. bu iş daha çok 
derinleşmeden, ona: ( Nesrin 
benim sevgilimdirl) diyeceğim. 
Bu üç kelime vaziyeti düzelt
meğe yeter, değil mi? 

Nesrin dalgın dalgın önüne 
bakarak mırıldandı: 

- Bu işi de sonraya bıra
kalım. Ziyafetten döndükten 
sonra görüşürüz bunları. 

- Pekala. Ne yapıcağız 

şimdi? 
- Hemen hazırlanalım.. Sa· 

at altı buçukta gemide bu!un
mağa mecburuz. 

- Acele etme, Nesrin. Ba
na bir likör daha ver.. Saat 
henüz dördü vuruyor. Daha 
iki buçuk saat vaktimiz var. 

Şefik kellesini ko:tuğuna al
mıştı. Artık hiç birşeyden kor
kusu yoktu. lngiliz zırhlısında 
göreceği sahneler onu alaka
dar edecek kadar ehemmiyetli 
olabilirdi. 

- Peki, dedi, bir traş ola
yım da .. gidelim. 

l!l l!l 

Düşman önünde 
köle gibi iğilen 
şehzadeler .. ! 

Nesrinle Şefik lngiliz zırh
lısına vardıkları zaman orta
lık iyice kararmıştı. 

Gemide epice kalabalık var-

mek için yemekten sonra bir 
az odada veyahut bahçede 
gezinmelidir. 

Pek sıcak veya pek soğuk 
veyahut pek yumuşak bir ya. 
tak dahi uykusuzluğu davet 
edebilir. 

Ciltte hasıl olan egzema, 
temriye, tuzlu balgam, dolama, 
şiş gibi hastalıklar, p;re, tahta 
kurusu, sivrisinek, kuruntu, ev
ham, arzu edilen birşeye mu
vaffak olamamak gibi sebepler 
de insana uyku uyutmazlar. 

Onun için evvela bu sebep
leri ortadan kaldırmak lazım· 
dır. Ondan sonra uyku tabii 
haline girmiş olur. 

Sinir hastalıkları neticesi 
olan uykusuzluklar için deniz 
banyoları mükemmel bir de
vadır. 

Uykusuzluğu davet eden ma
razi ahvalde ise. doktora mü .. 
racaat etmelidir. 

Çinde Japon 
düşmanlığı 
Pekhı 10 (A. A.) - Pekin'in 

bir Çin kaynağından gelen 
haberlere güre, Şahar'ın 800 
mango! askeri Suiyan'a gir
miş, fakat mühim çarpışma· 
!ardan sonra püskürtülmüşler
dir. Nankin kuvvetleri, Suiyan 
ili kuvyetlerine iltihak etmeye 
hazırlanmaktadır tar. 

Zırhlının arka güvertesinin 
etrafı yelken bezlerile çevril
miş, bayraklarla donatılarak 

büyük bir salon haline getiril
mişti. Bir kenarda piyano, 
cai... Diğer tarafta küme ha
linde oturan birçok davetliler .. 
Ve bunları sık sık dansa kal
dıran genç ve temiz giyinmiş 
lngiliz bahriye zabitlerinin faa· 
liyete geçt ı kleri görülüyordu. 

Nesrini kaptan Ceymis is
minde bir lngiliz zabiti karşı

lamıştı. Nesrin, lnııiliz yüzba
şısına yanındaki erkeği: 

- Amuca zadem muallim 
Selim .. 

Diye prezante etmişti. 
Nesrin yüzbaşı Ceymisi Har· 

biye mektebinden tanıyordu. 
Davetlilerin bir kısmı, ka

maralara çekilmişlerdi. Dans 
henüz başlamıştı. 

Güvertedeki büyük toplar· 
dan birinin önünde de güzel 
ve zengin bir büfe hazırlan
m•ştı. 

Nesrin burada kabine erka
nından bir çoklarına rastla
yacağını umuyordu. Ha!Luki 
lngilizler bir çok tanınmışTürk 
ailelerini Bu çaya davet etmiş· 
!er ve kabine azalarından hiç 
bir nazırın gelmesine lüzum 
görmemişlerdi. 

Zaten pinti nazırlardan han
gisi böyle bir toplantıdan zevk 
alacaktı ? 

Mamafi lngilizlerin bu davet
teki maksatları çok açıktı: 
Türklere kendilerini ısındırmak 
ve lstanbulun yüksek sosyete· 
!erinde ke.ndilerine karşı bir 
semapit uyandırmak .. 

işte toplantının gayesi ve 
hedefi bu idi. 

Mühendis Şefik korkak adım· 
!arla geminin güvertesinrle yü· 
rüyordu. 

Şefik bir aralık yalnız kalın
ca Nesrinin kulağına fısıldadı. 

- Görüyorsun ya şu reza· 
Jeti .. ? Bütün kadınlarımız ve 
genç kızlarımız ecnebi zabit
leriyle ba~ beşa ve burun bu
runa geziyorlar ... Vallahi seni 
temin ederim ki, bunların ye
gane arzuları cemiyetin bün
yesine bu yoldan kolayca gir. 
mek ve kadınlarımızın ahlak 
bağlarını zayıfıatm ·•ktır. 

Nesrin dudaklarının ııciyle 

cevap verdi : 
- Bu tahlilleri sonraya bı

rakalım. ş · rrd i sırası degil 
bunları konuşmanın ... 

Biraz daha yürüdler. 
Kaptan Ceymis tekrar yan· 

!arına sokuldu: 
- D.ıvetlilerimizin henüz 

Şefik itiraz etmedi. 
Nesrin: 
- Memnun oluruz .. 
Diye cevap verdi. 
Güverteden yürüdüler .. 
Topların arasından geçtile•. 
Dar bir merdivenden indiler. 
Şefiğin ayakları biribirine 

dolaşmıya başlamıştı. Alt kat• 
ta kendisini yakalıyacaklar V•' 
(Çer kes Mehmedi öldüren sen 
değil misin ? ) diyeceklermiş 

gibi .. içinde gıttikçe derinle· 
şen bir şüphe vardı. 

Kapant Ceymes merdi ven· 
den inerken anlatınordu: 

- lngiliz donanmasının en 
kıymc.Lli ve son sistem krova· 
zörlerindendir bu gemi. On 
beş bin ton hacminde .. Büyük 
çaµta da seri ve uzun menzilli 
topları var. 

Nesrin merakla sordu : 
- Ön direkteki yüksek kap· 

tan kulesine çıkabilir miyiz yüz· 
başım? 

Kaptan Ceym\s gülerek ce
vap verdi: 

- Bir az sonra mümkündür. 
Hele bir az istirahat ediniz de. 

Sonra birden başını arkaya 
çevirerek genç kadının dikkat• 
le yüzüne baktı : 

- Süvariden bunun için 
müsaade almak lazım. Niçiıı 

merak ediyorsunuz buna? 
- Çocukluktan kalma bir 

arzu. Zaman zaman Boğaziçin· 
deki evimizin önünden böyle 
zırhlılar geçtikçe bu kulelere 
çıkıp etrafı seyretmeyi okadar 
isterdim ki .. Bir fırsat düşmedi 
şimdiye kadar. 

Mühendis Şefik dar bir ko
ridordan geçerken gözü ka• 
pısı aralık duran bir kamaraya 
ilişti. 

üne ?t içeride bir çarşaflı, 
pelerinli türk kadını .. ve beyaz 
elbiseli bir bahriye zabiti. Bir· 
birlerine sarılmışlar.. öpüşü· 
yorlardı. 

Şefik bu manzarayı bir sine· 
ma filmi seyreder gibi görüp 
ge~ti.. Vücudünde hafif bir 
ürperme duydu. 

- Zavallı Türk kadını! seni 
na<ıl tuzağa düşürüyorlar 
böylr?.I., 

Diye haykırm1k istedi .. diö• 
!erini gıcordatarak kendini 
güclükle tuttu. Biraz daha yü· 
rü<lüler .. bir kamaranın önün 4 

de durdular. Ceyınis kapıyı 

vurdu. 
/Bilmedi/ 

SAN~T 
KiTAP .. REfiH. TiV~TROıMUS"iKİ 

Bir kültür mecmuası 
Memleketle ciddi eser, bil

hassa ciddi kültür mecmuası 

yokluğundan şikcigel edenlerin 
sagrsr az değildir. Bu gibiler, 
ilim iht(qaçlarını, ilmin i/eri
legişini öğrenme ihtiyaçlarını 

tatmin edemediklerini söylü
yorlar. Biz bunlara bir mec· 
mua tavsiye edeceğiz: esklden 
adr •Mülkiye. mecmuası idi • 
Şimdi "Siyasal Bilgiler. adını 
laşrgor. Memleketin en güks•k 
ilim otorite/erile yeni yP.tişen 
genç münevverlerinin yazılarf ... 
le dolu çrkan bu mecmuanrn 
altı senelik bir ömrü fJardır. 
Her ay çikan bu mecmuanın 
her nüshasında en orijinal 
mevzulara ait çok faydalı ve 
istifadeli makaleler ger al· 
maktadrr. 

okuyucuları oldukları laklirdı 
kazançları büyük olacaktır. 
Mecmuanın son sayısını Ja 

beraberce gözden geçirelim· 
ilk yazılar arasında Osman 
Erginin • Türkigede Şehircilik 
tarihi., başlıklr gausını görü• 
gorıız. Uzun bir tetkil, malısu• 
lü olan bu gazı bir koç nols
had~n beri devam etmektedir· 
Yazıda, Türkigede şehrin te· 
şekkülü safhaları inceden in· 
cege tetkik edilmekte, bir çok 
esaslı safhalar üzerinde dıı• 
rulmakta, alcika uyandıracak 
tahliller yapılmaktadır. 

gelmiştir. Saltanat Naibi Prens Bulgar Kralı da Hit• Kral Boris şerefine verdiği di· 
Paul, kendisini istasyonda is· lerle görUştU ğer bir ziyafette ise, Alman 
tikbal etmiş ve Kranj'a kadar Berlin ( Hususi ) - Bulgar iktisat Nazırı doktor Şahi ve 
kendisine refakat eylemiştir. Kraliçesi ile birlikte Almanya. Alman hava kuvvetleri Gene· 
Kral, oradan haraketle Dal- ya gelmiş olan Bulgar Kralı rallarından Milk hazır bulun· 
•açya sahillerine doğru sey- Boris'e Hitler bir ziyafet ver• dular. 

nın Almanyayı ziyareti müna• 
sebetiyle bütün Alman gaze. 

leleri Alman - Bulgar dostluğu 

hakkında makaleler yazmak
tadırlar. 

Çinli talebe, Japon malları 
büyük bir Çin mağazasına 
bombalar atmışlardır. Maddi 
zarar çok mühim olmakla be· 
raber insanca zayiat yoktur. 

Kral Alfons Viyana'da 
Viyana, 10 ( A.A.) - Eski 

ispanya Kralı, dün gece 
buraya gelmiştir. 

Hukuk, /çtimaigal, Felsefe 
Maliye, Siyaset mevzularına 
teTTas eden bu gazı/ar en sa• 
lcihigetli kalemlerin mahsulü
dür. Hu gqzı başlı başına bir 
ilim limsalı olarak bu mec
muada ger almaktadrr. Kültür 
ihtiyaçlarını taimin etmek İs• 
tigenler bu mecmuanın daimi 

Bundan sonra Hasan Re/fk, 
biilçe prensiplerini izah etmek• 
tedir. Ma/;ye ilminin en mii' 
him bir bahsini teşkil eden 
bütçe meselesi bu yazıda el• 
raflı bir şekilde tetkik oluna' 
rak prensipler izah edilmtkW 
dir. Hurrem Kubaı'ın gazdrl' 
•Dev/elle reform. başlrklı ya· 
zıda derin bir tetkik mahsu/3 
olduğu anlaşrlrgor. 

Halasa "Siyasal Bilgi/ef• 
mecmuası kültür ihtiyacım'': 
bol bol tatmin edecek vaziy• 
ve olgunluktadrr. 

S. G· 
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Mussolini sonuna kadar Hitleri tutacak mı? 

Yeni İttifakı Müselles Avrupayı 
iki düşman zümreye ayırıyor 

Gırtlağına kadar sil8hlanmış 
160 milyonluk bir blok bekliyor 
Devletler bir kaç haftalık tereddüt gösterseler,

1 

Almanya harbe girmek için kendisine 
lazım olan iptidai maddeleri tedarik edebilir, 

/ Orta ,1vrupada Avııstur

ya .. Alman ad/aşmasından 
sonra Şimal denizinden Ak· 
denize, Renden Visto/'a kadar 
uzanan yeni bir blok teş•kkül 
etti. Eski ittifakı müsellesin 
dirilişi şeklinde gösterilen bu 
blokun avrupayı biribirine düş· 
n1an iki ziİmreye ayırdığı için, 
Garp devletlerinin sulhü umu· 
mi/eştirmek yolu.~daki gay
,.ııere engel olduğu iddia 
eai/mektedir. 
Aşağıya muhtelif memleket

lerin muhtelif gazele/erinden 
bu bahis hakkındaki en ehem· 
miyetli mütalcia/arı alıyoruz. 

Her memleketin kendi siyasi 
ve coğrafi vaziyetine göre, 
Avrupadaki yeni siyasi cere
yanlar hakkındaki görüşlerini 
öğrenmek noktasından bu m•i
talüaları kıymetli buluyoruz.] 

lngiliz görUşü 
lngiltere, Sovyet Rusya ile 

teşrikimesai etmelidir 

Londrada çıkan Contenporary 
Review'de V kem Stid yazıyor: 

"Sovyet Rusya hakkında bir 
noktai nazarın birinci safta 
ehemmiyeti vardır. Ortalığı 
isti!a eden bütün propaganda· 
lara rağmen, Sovyet Rusya 
siyasi ve içtimai bünyesinin iç 
mahiyeti itibarile harpte men
faat ve şeref aramağa - şimdiye 
kadar edilemedise- daha birçok 
senelerde hiçbir suretle icbar 
edilemez. Bu sebeplen Büyük 
Britanya, Sovyet Rusya, 
frdnsa ve zaten mahiyetleri 
itibarile mütecaviz harp sis
temlerine karşı vaziyet almış 

bulunan diğer devletlerle 
teşriki mesaide tereddüt gös
termemelidir. Habeş· ltalyan 
mulıasamatında yaptıklarımız

dan sonra, hadiselerin bugünkü 
şekli içinde, bu yol büyük bir 
Avrup buhranının onune 
geçmiye yarayabilir. Fakat 
herşeye rağmen yine bir 
harp çıkarsa, milletimiz hiç 
olmazsa niçin harp ettiğini 

bilecektir. lngilterenin bir kere 
daha Almanya da dahil olmak 
üzere Avrupayı kurtarması 
ihtimali vardır. 

Tedhiş usulü kullananlarla 
esbabı muhaffefe arıyarak teş
riki mesaiye kalkışmak bizi 
belkide içinden nihayet çıkı

lamıyacak bir vaziyete sokar. 
ki : Bu vaziyetde ya şeref
sizce teslim olmak, yahut tah
ribkar bir muharebeyi kabul 
etmekten başka çare yoktur. 

Macar görUşU 
Hayır, Musolinin aradığı yol 

baıkadır 

MAGY ARORZAZ'yeden: 
" Vıkem Stid derin alaka 

uyandıran makalelerinden bi
rinde Roma ile Berlin arasında 
gayet sarih bir anlaşma oldu
ğunu ve Mussolininin -hatta ne 
kadar sergüzeştcuyane olsa 
"dahi- üçüncü Rayh şefine mü
zaheret ctmeğe hazır olduğunu 
yazıyordu. Eğer Almanya ile 

Hitler 

1 

Mussolini 

Sovyet Rusya arasında bir 
muharebe çıkar, eğer Hitler 
kıtaatı meşhur Sliffen planının 
bir diğer eşine tevfikan Sov
yet topraklarına taarruza kal· 
karlarsa, ltalya lngiltereye kar
şı Akdenizde harekete geçme
meğe hazır bulunacaktır. 

Bu ihtimalin, Fransanın va
ziyetini o kadar hesaba kat
matmadığını zannediyoruz. Di
ğer taraftan ltalyanın, ltalyan 
imparatorlıığunun inkişafına en 
ağır bir tehlike teşkil eden bir 
Almanyanın menfeatlerini sa
dece müdafaa etmek için taar
ruza geçmeğe karar vermesine 
pek akıl ermiyor. Çünkü Al
manya Anşlus ile ve Tuna va
disi üzerindeki iddialarile, ser
küzeştcuyane projelerile ltal
yayı ancak endişeye düşüre· 
bilir. 

Halbuki bazi alaim, bilhassa 
ltalyan - lngiliz münasebatın • 
daki mütezayit salah bilakis 
gösteriyor ki, Musolini böyle 
bir politikanın son kırıntıları
nı da sür'atle tasfiye etmek 
niyetindedir. Musolini Avrupa 
milletleri arasında umumi ve 
hakikaten samimi bir anlaşma
ya mütemayil daha genış ve 
daha ınüsbet bir politikayı 

terviç etmektedir. 

Şuşnig 

Avusturya - Alman anlaşma
! ndan sonra Şuşnig'in nasyo
nal sosyalistlere karşı göster
diği şiddetli reaksiyon, Stidin 
yazdığı gibi Alman nasyonal 
sosyalizmin Musolininin müza
heretile Vivana önüne Truva 
atını getirdiklerini pek okadar 
~annettirmiyor. Diğer taraftan 
Avusturya ükümeti arkasında 
Musolininin himayekar kuv
vetli elini hissetmeseydi, okadıır 
enerji ile hareket edemezdi. 

Şuşing Klangfurt'daki son 
nutkunda bütün Avrupa dev
let adamlarının dikkatini çeke
cek bir cümle kullanmıştır. 

Demişti ki: "Avusturya politi
kasının iki vazifesi vardır: 
Avusturyanın istıklalini muha
faza etmek ve sulhu da müda
faa ..• Avusturya, bütün kom
şularile ve bilhassa Almanya 
ile barış halinde yaşayacak 

bütün unsurlara malik bulunu
yor.n 

Avusturya istiklal ile sulh 
istiyen,bilhassaAlmanya ile sulh 
istiyen bir polit kanın gayri ka· 
bil telif olup olmadığı pek haklı 
olarak sorulabilir. 

Bu çetin mesele bir tek su
retle halledilebilir. Avusturya 
ve Almanyanın hususi bir blo· 
ka dahil olmaksızın beraberce 
çalışabilecekleri siyasi bir sis
tem vücude getirmek. 

Fransanın mürai politikası 
bir taraftan müşterek emniye
ti terviç ederken, diğer taraf
tan da Avrupanın yeniden 
organize edilmesine ciddi bir 
mani teşkil eden eski ittifak 
sistemlerini kollamakta ve ne 
kadar paradokskal görünürse 
görünsün Avusturya istiklali
nin muhafazasına da taraftar 
görünmektedir. 

Onun içindir ki Avusturya ile 
Macaristanı düşman vaziyetin
de bırakmıyacak ve Avusturya 

Eden 

istiklaline de sağlam bir temel 
verecek yeni bir siyasi sistem 
tahakkuk ettirmek liizımdır. 

Bize öyle geliyor ki, Musolini. 
Vikem Stid'in korku,u hilafına 

olarak böyle bir politika araş
tırmaktadır. ,, 

lsvlçre görüşü 
Yeni ittifakı müselles 

kuvvetleniyor 
Bal' de çıkan NA TIONAL 

ZAITUNG den: 
"Lelıistandan so~ra Alman

lar da, doğrudan doğruya ol
masa bile " Habeşistandaki 
ltalyan imparatorluğunu,, tas
dik etmiş bulunuyorlar. ltalya 
gayet mamnunl ltalyan gaze
teleri Alman fazileti hakkın

daki sitayişkar yazılarla dolu. 
Bu suretle yani Şimal deni

zinden Akdenize, Renden Vis
tol'a kadar uzayan ittifakı 

müselles gittikçe kuvvetlen
mektedir. Roma, Berlin, bu 
blokun teşekkülünü bir müda
faa tedbiri olarak telakki edi
yor !ar. Evvela bu işe misaklarla 
başlayaıılarda garp devletle
ridiz. Fransız - Rus misakı 
Almanlar için neyse, zecri 
tedbir!erde ltalyanlar için öy
ledir. 

Yeni ittifakı müselles mev
cuttur ve kuvvetlenmektedir. 
Buna ittifak müsellesde değil, 
ittifak muhammes demelidir. 
Çünkü Almanya, Avusturya 
ve ltalyadan başka Macaris
tan ve Polonyada bloka da. 
hil bulunmaktadır. Şimdilik 
saf harici duran Arnavutluğu 
hesap etmiyoruz. Daha geride 
beş buçuk milyon nüfusile 
Bulgaristanda var. 

Şimdiki halde Avrupanın 

ortasındaki anti demokratik 
blok, gırtlağına kadar mü~c
lah insanlardan müteşekkil 

160 milyonu ihtiva ediyor. 
Diğer taraftan Küçük itilafın 
vaziyelide şüphelidir, Bu cihet-
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Yemek 

11 Ağustos SALI 

Patatesli kuzu kızartması 

patlıcanlı domates salala!l 
pilciv - karpuz 

Bir kilo kuzuyu kasaba pa· 
!amut dilimi gibi kestirirsiniz. 
Tenc~reye bir 
kaşık yağ ko· 
yun, etlerin iki 
tarafını kızart• 

toktan s o n r a 
geri kalan ya
ğın içine iki so
ğan doğrayup 

kavurunuz. Bir 
az kara biber, ~ 
tuz ve salça 
ilave edip et

' . 
• 

leri evvela tencereye diziniz. 
Üstüne salçayı ezip azar azar 
su ile hafif ateşte pişiriniz. ln· 
direceğiniz zaman bir az tere
otu, bir az da taze soğan ko· 
yarsanız daha iyi olur. Pata
tesleri de ayrı bir yerde kızart· 
tıklan sonra etin üstüne dökü· 
nüz. lki tabak olur. Birini ak· 
şam yersiniz. 

e Domatesli pilavı bu sü
tunlarda bir kaç defa tarif et• 
tiğimiz için tekrara hacet gör-
müyoruz. 

ı;ı ı;ı 

Kadına dair 
Kadınların içtimai kıymet

lerini küçük düşürmiye çalı
şanlar, bir anaları olduğunu 

unutmasınlar. 

• Kadını, terbiye, istikbali 
terbiyedir. 

• Ananın bilgisi olmalıdır 

ki, çocuğuna da öğretsin. 

* Terbiye beşikten başldr. 
l!J l!J 

Sineklere karşı 
Sineklerin izacından kurtul

mak için her yerde yapışkan 

kaadlar satılmaktadır. Fakat 
siz bunu daha ucuza getirmek 
isterseniz evdede yapabilir
siniz. 

Bunun için on iki parça 
reçineyi koyu halde kaynamış 
yağına atınız. Bundan sonrada 
bir miktar bal ve gliserin 
ilave edini1. 

Bu mahlulü fırça ile kaad
ların üzerine sürünüz. 

m ra 
Çocuk bakımı : 

Memedeki çocuk anneleri
nin en ç'k dikkat edecekleri 
bir mesele de 
kuru emziktir. 
Bu yalancı 
emzikler ka· 
dar çocukların 
sıhhatini bozan ve hatta ilerde 
maneviyatını ifsad eden bir 
alet yuktur. 

Tabiat fıtraten süt emen 
çocukları emmeğe sevkeder, 
bu da gıdalar! olan sütü me 
meden çıkarmak ve beslenmek 
içindir. Bu yalancı emzikler 
ise çocuğun emmek ihtiyacına 
tekabül eder ;e de karşılığında 
bir gıda alamaz, beslemez ve 
daima hava yuttuğundan kar
nında sancılar hasıl olur, uyku 
uyumamaya başlar. Zayif dü
şer ve mukavemeti azalır. Bir 
taraftan da her yere düşen bu 
yalancı emziklerle türlü türlü 
mikropları yüklenir. Çeşid çe
şit hastalıklar baş gösterir. 
Mütehassısların araştırmaları

na göre memedeki çocuk ve
fiyatının % 25 şi sırf bu ya
lancı emzik yüzündendir. Çün
kü gıda azalıyor. Rahat } ok 1 
Sancılar çok 1 Uyku yok. üs
telik le mikrop çok, bir kere 
tasavvur ediniz 1 Bunların ne
ticesi ne kadar fena olur. Ba
husus bizim memlekette ağla

mıyap çocuğa meme vermez
ler 1 Emzik ağ11da iken ço
cuk ağlamaz, gıdasız kalır 

gider 1 
....;.~~~~~~~~~'~ 

ten de sürpirizler eklenebilir. 
Romanyanın va1·1eti müşev

veştir. Bu memlekette nasyo
nalizm tam randmanla çalışı

yor. Kral Karo! Fransız 

muhibbi olmakla beraber, niha
yet bir Hohenzolendir. Yugos
lavyanın Fransa ile dostluğu, 

Devamı 6 ncı sayfada 

No: 112 YAZAN: Etem lzzel BENiCE 
Dedi. Ferdinin yüzü gök sarı 

bir renk almıştı. Titrek, ölü 
bir sesle : 

- Bu raporun aleyhte ol
masına ben de hayret ve te· 
essüf duydum. 

Dedi. devam etti : 
- Güzin benim üvey kızım

dır. Fak at, ona karşı ben hiç 
bir zaman hatla en basit tarz
da bile olsa üveylik hissimle 
bakmamışımdır. O daima be
nim kalbimde ve hislerimde öz 
bir evlat gibi yaşadı. 

Ancak, insanların yanıldığını 
kabul etmek lazem. Bütün bu 
samimi hislerime rağmen onu 
tanıyamamış, aldanmışım. Öz 
babası ile karşılaşınca ve bil
hassa babasının ellerini ana ka· 
nile kirletmiş olarak huzurunuza 
çıkması karşısında onu kurtar
mak için beni batırmayı tercih 
etti. Söylediği sözlerin hepsi 
uydurına ve mecnunanedir. 

Bu mektup da uydurma bir 
mektuptur. Ehli hibre her ne 
kadar el yazısının bana ait 
olduğunu ifade ediyorsa da 
bu bir hücceti kat'iye değildir. 
Mektubun uydurma olduğunda 
israr ediyorum. Nasıl akıl ve 
hayalden geçebilir ki, ben aklı 
başında bir insan olarak Gü
zinin işaret ettiği kadar alçal
mış olayım. 

Hakim: 
- Ehli hibre raporuna rağ

men mektubun kendinize ait 
olmadığını iddia ediyorsunuz 
demek? 

Dedi. Ferdi: 
- Evet .. 
Diye kati bır cevap verdik

ten sonra, sözünü sürdürdü; 
- Karımı parasına, yaşa-

yışına ve hırsına kurban eden 
katil en son Güzini de iıer· 
hangi bir merhamet hissini 
üzerine celbederek aleyhime 
tahrik etmiye de muvaffak ol
muş ve beni tuzağa düşür
müştür. 

Yüksek heyl't hakimenin 

Cezair Müftisi 
1K2tile 30 bin frank 
vadede,1 adam tutuldu 

Cezair, 10 ( A. A.)- Müflinin 
katilinin isticvabı neticesi ola
rak ulemanın şefi olan . Tai 
Edelokbi yakalanmıştır. Suç'u
ların söylediklerine göre, bu 
adam, katile 30 bin frank va
detmek suretile cinayetin a"l 
müstbbibi olmuştur. "Terakki., 
kulübünde araştırmalar yapıl

mış ve kulübün kapısı mühür
lenmiştir. 

--···-
Beynelmilel ijyen knru 

ı Prag, ıo ( A.A) - Çekos
lovakya Hastaneler Cemiyeti 
uınumi sıhhat nazırının hima .. 
yesi altında 29 Ağustostan 6 
Eylül 1936 tarihine kadar 
devam edecek olan beynel
milel b'r hıfzıssıhha kuru ter
t'p etmiştir. Bunu bir tetkik 
seyyahati takip ve bu seyya
hat da 6 Eylü1den 15 Eylüle 
kadar devam eyliyecektir. 

lzmitin imar planı 
geldi 

lımit (Açık Söz) - Şehir
cilik mütehassısı Hrr. Yansen 
tarafından çizilmekte olan lz
milin imar planı tamamlan
mıştır. 

kısa bir zaman için zihnin 

şaşırlmakdan ve efkarı umu 

miyede aleyhime sabun köpü· 

günü andırmakdan başka ma· 

nası olmıyan bu tuzak maalese 

sıhhatım ve asabım üzerind& 

büyük ve derin bir tesir uyan

dırmıştır. Mahkemeniz:n katL 

hakkındaki kararı tecelli eder• 

ken dahi bu sarsıntım izale 

edilmı~ olmayacaktır. Belki d< 

uzun seneler hayatım üzerinde 
filen tesirini ifa eden bu dar

benin tesirleri devam edecek· 
tir. 

Bu tesirler içinde size ancak 

dilim kalbimin samimiyetini 
açık açık ifade edebilir, o ifa· 

denin en kısası da şudur: Hak· 
kımda söylenilenlerin hepsi 
yalandır. 

Bu sırada avukat l\luzarfer 

acele acele hakimden s6z aldı: 
- Ferdi hakikaten aciz ve 

perişanlık içindedir. Fakat bu 

acız ve perişanlı~ kendisinin 

iddia ettiği gibi bir iftiraya 

uğri\maktan ileri gelmiyor. Ta

mamile maküs olarak foyasının 

ortaya dökülmüş bulunmasında 
[D~vam edecek) 

Kitap kuponu 
BiR CINA YET DAV ASI 

No : 112 
Bu kuponlan ke,t'> blri'ltt"· 

renler roman gazete:l.ı bitti il 
vakit idarehane:uh:e glSrıderl? 

hiç para vermeJıs;ı klt:ıb1:u &• 

)acaklarJır. 
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F 1K1 R LE R d~sli.ği kendime en yak.ın gör- 1 3 - Ayrıl mai< istediğimİJ 
duğümden o kolu seçıyorum. kısma yalnız ona ehemmiyet 

Spor Gayem; elbette şahsımdan vermek, bizi çetin yetiştirme •. 
Artık bugün gün gibi aşi- eve) yurdumu vatanımı düşü- 4 - Yoksuzluk, babasız'ık-

kardır ki spor gençlik için bir neceğim. Ben bu meslekde tan vaziyetin darlığı .. Hem ça-
ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın da tal· feragatle ve büyük bir gay- lışıp hem okumak zor .. Yoksa 
min edilmesi muhakkak elzem- retle çalışacak ve ulusuma yüksek tahsili ziyadesile isti-

d . ne kadar faydalı olmak la- vorum. 
ır. 

Buraya kadar her kes aynı 
fikirde olmakla beraber bundan 
sonra fik•rler öyle ayrılıyor ki .. 
Evet. Bu ihtiyacın tatmini na• 
sıl olmalıdır? meselesi ortaya 
konulunca herkes birşey söy
lüyor. Mülahazalar bırbiri içine 
giriyor ve nihaye öte tarafta 
gençlik, bir ihtiyacın tatminini 
bekliye bekliye günlerini geçi
riyor. Gençlik herşeyi yap· 
masını bilir. Fakat böyle 
başarılması büyük paralara da
yanan geniş bir işi ba
şarmasına gücüyetmiyor. O· 
nun elinden tutmak Ja. 
zımdır. Fakat ona yardım et
miye ona spor yolunda en iyi 
bir cephe verme ve doğrudan 
do:ı-ruya devletin elile olmalıdır. 
Bunun için de sporu devlet
leştirmelidir. 

Eğer spor devletleştirilir ise 
M. Sami Karayel'in dediği gibi 
bugüne kadar elde edilemiyen 
muvaffakıyetler derhal belire
cektir. Gençlik kabiliyetlidir. 
Lakin o kabiliyeti gösterecek 
saha bulamadıktan sonra şüp
hesiz ki o kabiliyeti kendi 
içinde boğmağa mecbur olu
yor. Sporun devletleştirilmesi 
ile her iş lakırdıdan derhal fi. 
liyat sahasına girecektir: Ve 
pekaz bir zamanda göreceğiz 
ki başta mektepler ve üniver• 
site olmak üzere bütün gençlik 
kendilerine verilen sporculuk 
ruhu ve terbiyesi kuvvetle
necek ve en aşılamıyacak 
zannedilen şahikalara biranda 
hakim olacaklardır. 

Gençlik kendisine inanıyor. 
Gençliğin bu inanmasına da 
iman edenler sporu devletleş· 
tirmekten bir an bile geri dur
mamalıdırlar. 

Yusuf Ziya Binatlı 
m s 

Ankete gelen 
cevaplar 

fstanbul erkek lisesinden Nail 
anlatıyor : 

Fen kolu mezunuyum. Bu 
hale nazaran seçeceğim mes
leği de fenne has bir saha için
den ayırmam lazımdır. Mühen· 

zımsa okadar faydalı olmıya 

çalışacağım. 

Mühendis olmak kafamda 
e•kidenberi yer etmiş bir mes· 
lekti. Onun için evvelce seçtim 
diyebilirim. Riyaziyeye çalış

mak mühendis olmıya hazır· 
lanmak demek olduğundan 

evvelce de bu mesleğe hazır
landım da diyebilirim. 

Gösterilmesi lazım kolaylık
lar ameli derslerin en küçük 
sınıfından itibaren tatbik edil-
mcsi, kitaplar çıkartılması ve 
haftada bir de riyaziye mese
lelerini hav! bir mecmuanın 
bastırılmasını istiyorum. 

Liseden sonra hayata atıl

mıyacağım için son sualinizi 
cevapsız bırakıyorum. Yüksek 
tahsil en fazla fayda verecek 
unsurların okuyup yetiştiği 

tahsil devresi demektir. Bu da 
herkese lazımdır diyeceğim 
amma kabiliyetleri göz önüne 
getirerek- bundan sarfınazar 
ediyorum. 

Nail 
[!) l!J 

Kabataş Lisesinden Atıf 
Refik söylüyor: 

1 - Liseden sonra yüksek 
sek tahsilin hiç bir koluna gir
meyeceğim. ş:mdilik gayem 
sönüktür.. Çünkü sonsuz gay
retle çalışan gençlerimize bir 
tiyatro mektebi bile yok. 

2 - Bu mesleği ta küçüklü
ğümdenberi benimsemiş, üze
rinde çalışmış ve daima çalış-
maklayım, 

<ahsil.. bizi her 
hangi bir şubeden ihtisası kıy
metli yüksek malümatlı olarak 
çıkarır hem kendimize hem de 
milletimize faydalı olduğundan 
isteriz.. Bu da olmasa bi"gile
rile insanı bütünleştiren ilim 
kaynağıdır. 

Ati/ Refik 

LiSELi GENÇLERE! 

Açık Sözün yeni 
anketi 

Açık Söz, liseli gençler ara
sında yeni bir anket açıyor! 

Bu ankete cevap verecek li
seliler, birer fotoğraflariyle şu 
suallere cevap göndersinler : 

1 - Liseden sonra, yüksek 
tahsilin hangi koluna ayrıla
caksınız? Ve bunu ne gaye 
takip ederek yapacaksınız? 

2 - Seçtiğiniz mesleği ev. 
velce tayin etmiş vebu yolda 
hamlık yapmış mı idiniz ? 

3 - Yap:ıcağınız yüksek 
tahsil devrelerinde kendinize 
gösterilmesi lazım ne kolaylık
lar istiyorsunuz? 

4 - Yüksek tahsil yapma· 
yıp hayata atılacaksanız buna 
niçin lüzum gördünüz? Yüksek 
tahsil yapmamaklığınızın •e
bepleri nelerdir? Bunların yok 
edilmesini ve yüi<sek tahsil 
yapmanızı istiyor musunuz? 

5 - Yüksek tahsil denince 
hayalinizde ne canlandırıyor

sunuz? Ve bunu kendinize mu· 
hakkak lazım bir ihtiyaç ola. 
rak alır mısınız? 
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Yetil Bursanın yeni otobüsleri 
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Bir hırs ve haset yü
zünden çok acıklı 

bir cinayet işlendi 
Aydın (Açık Söz) - Bu civarda Ovaemiri köyünden Boz

kırlı Mustafa Alı adında bir delikanlı, kıskançlık ve kin yüzün
den ölciürülmüştür. Köylüler tarafından çok sevilen bu adamı 
Ovaemiri köyünün eski muhtarı Ali öldürmüştür: B_ir. çok _ka: 
rışık işler çevirdiği için muhtarlıktan çıkarılan Alı, hadıse gunu 
oğlu lsmaili \'e Tataroğlu Durmuş, Kara Mehmet oğlu Ahmet 
adlarındaki kafadarlarını da yanına almış, hep beraber ovada 
bir ağaç dibinde pusuya yatmışlardır. O sırade Mustafa Ali 
oradan geçerken pusudakiler birdenbire üstüne çullanarak fena 
halde dövmüşler, sonra da eski muhtar Alinin oglu lsmail ta• 
bancasını çekerek zavallıyı öldürmüştür. Canavarlar bu işi yap
tıktan sonra cesed ibir kenara atmışlar, fakat iki gün sonra 
mesele meydana çıkmış, katiller de Adliyeye verilmiştir. 

Bursada bir cinayetin sorgusu 

Bursada 
Yenilik 
Eserleri 

Bursa (Açık Söz) - Bir iki 
yıl içinde Bursayı görmeyen• 
ler şimdi onu çok değişmiş 

bulacaklardır. Yeni yapılan 

resmi ve hususi binalarla gü· 
zel apartımanlar, yeni cadde· 
ler \'e çok düzgün servisler 
yapan yeni otobüsler, çiçekler 
içinde göz kamaştıran Gazi 
meydani ve Çelik palas ban· 
yoları Burs.ının kıymetini bir 
kat daha arttırmıştır. Bursada 
şu sıralarda sabahtaa başlaya· 
rak ertesi sabaha kadar de
vam eden ve gündüzleri insa· 
nı bayılmak derecelerine ge
tiren mütiıiş sıcaklar herkesi 
buram buram terletmekte ve 
adeta nefes aldırmamaktadır. 

Ben, bunun sebebini, sokak· 
ların güneş mahrekine muvazi 
olarak açılmış olmasında bu
luyorum. Şehrin biricik bulvarı 
olan ve bütün hayat ve hare· 
katın kaynağı bulunan Gazi 
caddesinin, göneşin tamamile 
mahrekine tesadüf etmiş olması 
ve akşama kadar güneşin bu 
cadde içinden çıkıııaması bu 
hale sebep olmaktadır. Bu cad
dede güneşten korunmak için 
hiç bir siper yoktur. Güneş 

1 
bütün şiddetile bu meşhur bul
varın her köşe ve bucağını 

yaladığından Setbaşından To· 
pane ve hatta Çekirgeye kadar 
terlemeden ve bunalmadan 

! Bunu bir köy zengini ile' 
oğlu işlemişlerdi 

Bursa (Açık Söz) - Üç ay 
evvel Tahtalı köyünde tüyler 
ürpertici bir cinayet olmuştu. 

Çok feci ve gaddarca yapılan 
bu cinayetin suçluları, Tahtalı 

küyünden Kadri pehlivan ile 
oğlu Süleymandır. Hadise şöy
le olmuştu : Tahtalı köyünde 
ikamet eden ve bu köyün ileri 
gelen ağalarından olduğu söy
lenen bu adamlar, mübadil 
göçmenlerden Arifin işlediği 

tarlaya tesahüp iddiasında bu· 
lunarak Arifi işinde n menet• 
mek istemiştir. 

Bu fuzuli müdahale üzerine 
Arif köy muhtarına şikayetle 
bulunmuştur. O sırada hayvan 
sayımı için Tahtalıya giden 
tahsildar Cemalle köy korucu
su Hacı Ali ve Muhtar Arif 
hadiseyi mahallinde tahkik ve 
tetkik için tarlaya gitmişlerdir. 
işte asıl kanlı hadis~ de bu
rada cereyan etmiştir. Koru· 
cunun tarlaya geldiğini gören 
Kadri pehlivan: 

"- Bütün bu işlere sebep 
sensin, diyerek korucu Alinin 
yakasına sarılmış, bunu gören 
tahsildar Cemal ise: 

" - Ne yapıyorsun pohli
van ağa.. Korucu demek za
bıta memuru demektir. Dev
let memuru tahkir edilmez, 
demek istemişse de bu sırada 
korucu Alinin yakasına sarıl

mış olan pehlivan oğlu Sü. 
leymana hitab~n. 

- Ne duruyorsun oğlum. 

göreyim seni demiştir. Ba 1>a· 

sının bu sözü üzerine derhal 
tabancasına sarılan Süleyman 
iki kurşunla tahsildarı ye mü
teakiben de korucu Aliyi yere 
sermiştir. Müthiş bir tehevvürle 
cinayeti işleyen Süleyman, ölü· 
lerden bir türlü hıncını alamamış 
bu defa da haris bir sırtlan 

gibi cesetlerin üstüne atılarak 

çiğnemiye başlamış, hatta ko
rucu Alinin omuzunda asılı 
olan çifte ile Alinin çenesini 

dağıtmıt,tır. işte, üç ay evvel 
yapılan bu cinayet faillerinin 
muhakemesine evvelki gün 
Bursa Ağır ceza mahkemesin
de başlandı. Muhakeme bila 
fasıla üç gün devam etti. Sa
lon, bu müddet zarfında dev• 
let memurlarına karşı silah 
kullanmka cüretini gösteren bu 
köy mütgallibesinin adalet kar
şısında vereceği hesabı gör
mek ve öğremck isteyen ka
labalık halk kitlesile dolmuş tu. 

Bunların çoğunu köylüler teş
kil ediyordu. 

Dinlenen şahitler hadisenin 
fecaati etrafında çok şayanı 
dikkat ifadelerde bulunmuşlar-

' dır. Maznunlardan Kadri peh
ı ~ı~an tevil yollu if~delerle işin 
ı ıçınden sıyrılmak ıstemiş, oğlu 

1 
~üleyman _ise hadiseye ö!üle
rın sebebıyet verdiıti iddia
sını ortaya atmakla baraber 
cürmünü itirafa mecbur kal· 
mıştır. 

Bunu müteakip davacı vekili 
elli bin liradan fazla nakdi ve 
emlaki olan Kadri pehlivandan 
yetim kalan müekkilleri için otuz 
bin lira zararı manevi istemiş
lır. Bu istek üzerine her iki 
tarafın avukatları arasında 

karşılıklı münakaşalar olmuş
tur. Neticede mahkeme, hadi
se mahallinde bir defa daha 
tetkikat yapılmasına karar ver· 
miştır. 

Konyada 
Et fiyatı 20 kuruşa 

indirildi 
Konya (Açık söz) - Bura

da et fiatlarında, beş kuruş· 
luk bir tenzilat yapılmıştır. 

Civardaki hayvanlarda ııö· 
rülen Şap hastalığı yüzünden 
çekilen kordon, etin bu za
mana kadar kış fiatına satıl· 
maBtna sebep olmuştur. Şimdi 

,et yirmi kuruşa satılıyor. 

Bll~cik'te spor günden güne ilerilemektedır. 
Bllecrkll genç sporcular her hafta komşu kasa
balardan gelen futbolcularla heyecanlı maçlar 
yapmakta ve bu müsabakalar halk arasında 
büyük bir alc3ka uyandırmaktadır. Resimde Bile· 
cikli. ve Söğütlü genç futbolcuları b ir arada 
çöruyoruz. 

yürümenin imkanı yoktur. 
Bursanın şeh ir otobüsleri 

ötedenberi bir mPsele olmuştu 
, ve çürük çarık otobüslerle ya
pılan karma karışık seferler· 
den her zama•1 şikayet edil
mekte idi. Belediye bu otobüs
lerG kaldırmak yerine asri bir 
seyrüsefer vasıtası koymak 
için çok uğraşmış ve muvaffak 
olamamıştı .Otobüsçüler serma
yeleri olmadığından bahsile 
yeni otobüsler alarak şirket 

teşkil edemiyeceklerini imza
ları altında belediyeye bildir
miş lerdir, Bu işi haber alan 
Sabri Arca adında müteşeb· 
bis ve bu gibi işlerde mille· 
hassıs olan bir sermayedar, 
burada başlı başına otobüs 
işletmek için müracaatda bu
lunmuş ve elrafdan yapılan 
fena tesirlere rağmen kendi
sine ızın verilmiştir. Bu va
tandaş hemen işe başlıyarak 
12 tane yeni ve son sistem oto
büs yaptırmış ve 2 ay önce 
servislere başlamıştır. 

Her tarafı kırmızıya boyan
mış ve lsıanbul tramvayların. 
dan daha rahat seyahat edi
len bu güzel arabalar tram
vay kumpanyası gibi tertibati
le ve ayrıca da kalın sesli 
kornasile dikkat gözlerini 
Üzerlerine çekmektedirler. Kul
landııtı adamların hepsine bir 
çeşit formalı elbiseler giydiril
miş ve hareket zamanları yo
luna konulmuştur. 

Yalova ile Mudanyaya işle
yen otobüsçüler arasında bü
yük bir rekabet vardır. Bunla
rın sahipleri 1'aşka başka kim
selerdir, Her birinin birer ikişer 
otobüsleri vardır, Bu kıskanç
lık yüzünden fiatları fena halde 
kırmışlardır, Bu kırışma bittabi 
yolcuların lehindedir. Yalova. 
dan Bursaya 75 ve Mudanva
dan da 40 k_uru_şa adam t~şı
maktadırlar kı kılometresi kırk 
paraya bile gelmemektedir. Bu 
hal otobüslerin tamir parasına 
bile kifayet etmiyeceği ve az 
zaman sonra hepsinin de ga
rajlara çekilecejti şüphesizdir. 

İzmirde 
Bir gazetenin idare 

mUdUrUnU yaraladılar 
lzmir (Açık Söz) - Burada 

çıkan Halkın Sesi gazetesi ida
rehanesinde çok müessif bir 
vaka olmuştur. Barut hanında 
oturan ve seyyar gazete sabcı. 
lığı yapan Denizlili Ahmet 
oğlu Cafer, gazete satmak için 
Halkın Sesi idarehanesine gi
derek gazete istemiştir. idare 
memuru Bay Ramiz parası ve
rilmeden gazete verilmiyece
ğini söyleyince Cafer küstahça 
bir tehevvüre kapılarak Bay 
Ramizi çakı ile karnından ya
ralamıŞ ve kaçmıştır. Fakat 
suçlu sonradan yakalanıp ad
liyeye verilmiştir. 

Ticaret Liseleri me
zunlarının dilekleri 
Bir Ticaret Lisesi mezunun· 

dan aldığımız şu mektubu 
altikadarların dikkat nazar• 
farına sunuyoruz: 

Memleketimizin üç yerinde 
Ticaret Lisesi vardır. Bu lise· 
!erden ikisi Maarif, birisi de 
lktısat Vekaletine bağlıdır. 
isminden de anlaşılacağı veç· 
hile, tam devreli ve altı sene
lik bir lisedir. Okunan ders• 
ler de, diğer liselerin miifre· 
dat programındaki metafizik 
grubu hariç, tamamen Maarif 
Vekaletine bağlı bütün liseler
de okunan derslerin aynıdır. 
Hatta fazla olarak birçok 
meslek dersleri okunur ve 
umumi malumat verilir ki 
Türkiye'de bu dersleri Ticaret 
liseleri kadar okutan hiçbir 
mektep yoktur. 

Alelumum liselerde, ticaret 
liselerinden fazla olarak "me· 
tafiıik., grubuna dahil dersle
rin ağırlığı altında birçok mek 
tepli !erin mu valf ak olamadığı 
ve bu derslerin liselerde okun 
masının lüzumsuzluğu muhtelif 
defalar gazete sütunlarında 

bol, bol yer buldu. Ve hatta 
geçen sene bir ara!k bu ders
lerin liselerden kaldırılarak ait 
oldukları yüksek mektep pro· 
gramlarına konulacağı da söy
lendi Bu hususla Kültür Ba
kanlığının nasıl bir karar ve
receğini bilmiyorum. Belki bu 
dersler kalk?cak, telki de oku
nup gidecek. Bu cihet bizi ali· 
kadar etmediği için münaka. 
şasını yapacak değilim. 

Ticaret liselerinde, yukarıda 
bahsettiğim gruba dahil ders
lerden maada bütün lise müf
redat programına dahil ders
ler ye fazla olarak ta bilhassa 
Bürokomersiyal, Kambiyo ri
yaziyesi, Kara ve deniz ticare~ 

ti Hukuk, Aktüel vergiler, E
konomi, istatistik, Maliye gibi 
her biri başlı başına bir meta
fizik grubu kadar ehemmiyet 
•·e zorluk gösteren ve bilhas
sa hayati bilgimize çok fazla 
müessir olan dersler okunur. 
Bu derslerin haricinde kalan 
ve mesleke ait olan dersleri 
saymağa lüzum görmiyorum. 

Ticaret liselerile diğer lise
ler arasında ders itibarile gö
rülen farkları böylece tesbit 
ettikten sanra bunları yazmak
taki asıl maksada geçiyorum. 

Ticaret liselerinden mezun 
olanlar ve yük.ek tahsile de
vam etmek isleyenler için bir 
tek mektep gösteriliyor:"Yük
sek iktisat ve Ticaret Mektebi.,, 

Halbuki lise mezunlarına bü
tün yüksek tahsil kapıları a
çıktır, istedikleri mektepte, di
ledikleri fakültede okuyabilir
ler. 

Filhakika Ticaret liselerin-
den yetiienler için yüksek ti
caret mektebinde tahsilini 
ikmal etmek ve bu suretle mem. 
leketin, bu sahada muhtaç oldu
ğu kadroyu tamamlamak çok 
yerinde bir fikirdir. Fakat bu 
arada bazı cihetler var ki, on
ları da burada mümkün oldu
ğu kadar muhtasaran anlatmak 
faydalı olacaktır kanaatinde
yim. 

Türkiye'de Yüksek Ticaret 
mektebi bir tanedir ve lstan. 
buldadır. Yüksek tahsile de. 
vam etmek isteyenler lstanbul 
da okumağa mecburdur. Hal
buki memleketimizin kazanç ve 
geçinme seviyesi malüm. lstan
bulda ayda asgari otuz, kırk 

lira sarfederek tahsiline devam 
edebilecek Anadolu genci pek 
mahJuttur. Bunlar da ancak 
zengin tabakanın şansları ya
ver yavrularıdır. 

Fakir veya mutavassıt de
recede bir aile, bütçesinden 
çocuğunun tahsili için ayda 
kırk lira ayıramaz, bunun için 
imkanı maddt mevcut değildir. 
lstanbuldaki Talebe Yurtları

nın kadroları da pek dardır. 

Yüksek tahsilde bulunan bü
tün Türk geçlerinin ancak 
muayyen mikdarı bu Talebe 
Yurtlarında yer bulabilmekte 

ve büyük bir kısmı da pansi
yonlarda vesair yerlerde olur. 
maktadır. Bu kadar imkansız
lık karşısında her Ticaret Li
sesiııi bitirenin, Yüksek Tica. 
ret Mektebinde tahsiline de· 
vamı da müşküldür. 

Madam ki bir ticaret lisesi 
mezunu bir lise mezunundan, 
kültür itibarile aşağı değildir, 
ve madem ki mali, hukuki ve 
iktisadi sahada bir lise mezu. 

Tarih de 
Efsaneler 

Orfenin göz yaşları 
Ôridik ve Orfe en büyük 

dünya eleminin, en derin sevda 
gamının bizim gönüllerimizde
ki sembollerinin efsanevi tim· 
salleridir. Büyük Tanrı Zeüs 
yıldırımlı, şimşekli bir gecenin 
sabahında Orfeyi bülbül se
sinden yaratmıştı. Cennetin 
bağlarından Meleklerin avuç· 
lari!e toplanan bülbül sesleri 
bir altın kaseye konuldu, son• 
ra Diyana mabedinin mermer 
hücresinde büyük tanrı Zeüs 
bu seslere insan şekli ve in· 
san canı verdi. Ve Orfe dün
yanın en güzel seş!i erkeği 
ola~ak yetişti. Onun sesindeki 
billür ahenk ezel elinin ke· 
rametlerini taşıyan bir deva 
idi. Söylediği şarkıları dinle· 
yenlerin gönüllerinde gam, yas 
ve keder kalmazdı. 

Bütün gönül hastaları, bü· 
tün mecnun gönüllü sevdaze· 
deler aşkın eleminden kutul
mak için onun ayakları altına 
kapanırlardı. Ve Orfe bülbül 
sesinin süzülmüş ahenklerin
den örülmüş olan hançeresin· 
den çıkardığı nağmelerle bü
tün hasta ve mecnun gönül. 
!ere saadet, inşirah verir, on· 
lan aşk derdinden ebediyen 
kurtarırdı. 

Orfe bir gün şafak söker
ken, Apollon'un altın kakmalı 

arabasına binmiş olan güneş 

ufuktan dünya yüzüne güle 
güle ışık saçarken Or!e gök 
yüzündeki cennet yolunun ye· 
şil gölgelikleri arasında ilahi 
bir şarkı söylüyordu, ölülere 
ruh veren bir şafak serenadı 
okuyordu. Uzaktan güzelliği
nin gözler ve gönüller kamaş
tıran azametile Ôridik görün
dü. Bu genç, körpe ve güzel 
kız Orfe'nin sesine doğru iler
liyordu. Orfe herşeyden ha
bersiz, şarkıs~na devam edi
yordu. Biraz scnra Ôridik bu 
güzel ıes!i ve güzel vücutlu 
erkeğin karşısına geldi, vücu
dünün bütün çıplaklığ ile onnn 
önünde dimdik durdu. 

Orfe şefak serenad•na hala 
devam ediyordu. Kendinden 
o kadar geçmiştiki kendi sesin
den çok daha gü.;el bir genç 
kız vücudünün karşısında şule 
saçtığını göremedi. Sadece or
talığın birdenbire iç açıcı bir 
ıtır rayihasına gömüldüğünü 

fark etti. Bir an için başını 

nuna tefevvuk edebiliyor. O 
halde nıçin hukuk faküllesı ve 
siyasal bilgiler okulu gibi bir 
ticaret lisesi mezununun muvaf
fakiyetle başarabileceği mek
teplere kabul edilmiyor ? Bu
nun hikmetinin bir türlü anla
yamıyorum. Mütaaddit defalar 
Hukuk mektebine yaptığımız 

mür acacaatlar daima menfi bir 
netice ile karşılandı. Halbuki 
bilhassa Hukuk mektebinde 
ticaret lisesi mezunlarının, di
ğer lise mezunlarından daha 
kolaylıkla meZl'n olacakları, 

bu işten anlıyanlar tarafından 

derhal ·teslim edilen aşikar bir 
hak ve hakikattir. 

Ticaret lisesi mezunlarının 
hukuk mektebine kabul edil
meleri bize iki büyük kazanç 
temin edecektir: 

J - Ticaret lisesini bitiren 
ve ticari: iktısadi, mail malü. 
matı almış bulunan bir genç 
hukuki malumatını daha ziyade 
kuvvetlendirmek suretile mem
lekete çok iyi yetişmiş bir un. 
sur olabilir. 

2 - Türkiye'de bir tane 
olan ve yalnız lstanbulda bu
lunan Yüksek Ticaret mekte
bine tehacümü azaltarak bunu 
Ankara ve lstanbul gibi iki 
şehir ve lstanbul, Ankara hu
kuk fakülteleri!e yüksek tica
ret mektebi gibi üç mektep 
arasın Ja taksim eder ve bir 
çok gençlere tahsil imkanı 

verir. 
Bu hususların alakadar ma

kamların ve büyüklerimin na
zarı dikkatlerine arzedileceğini 

ı ümit eder, bu vesile ile en sa· 
mim! saygılarımı sunarım. 

Ankara Ticaret Ll•esi 
193.t·l!J3S yıh mezwıl•rından 

Vehbi 

Yazan: Süheyla Güldiken 
kaldırdı. Gözlerine inanamı· 
yordu, [Kaç zamandır onu bir 
lahza olsun görebilmek iste· 
diği halde bir türlü '.muvaffak 
olamamıştı. Onun için çok 
geceler ağlamış, inci yaşlar 

dökmüştü. Ôridik bu güzel 
sesli erkeğin gönlünde çoktan 
yer etmişti, Fakat Orfe bir 
türlü visal arzusuna kavuşa
mamıştı. Halbuki şimdi 
şu dakikada işle o ğüzel 
vücud, tanrılar diyarının bu en 
güzel genç kızı, vücudünün 
bütün çıplaklığıy!e karşısında 

duruyordu. Orfa bir lahze için 
şarkısını durduracak oldu, 
yutkundu. Fakat Ôridik yal
varmakla emretmek arasında 
mübhem kalan bir cıvıldaşma 
ıle ; 

-Hayır, dedi, kesmeyiniz de· 
vam ediniz ki dünya güneş do
ğarken sizin bülbül sesile örül
müş nağmelerinizle uyansın. 

Ve Orfe şarkısına, şafak 

serenadına devam etti, Güneş 
iyiden iyiye doğuncaya kadar 
bu sarenadın billur lınnetli 
nağmeleri dünyaya yeni haya
tın, yeni bir zevkın aşıları gibi 
yayıldı. 

Artık Apollonun güneşi, 

keskin ışık!arile her tarafı be
yaz bir aydınlığa gömmüştü. 

Cennet yolunda ise hala açık 
yeşil bir gölgelik altında Orfe 
ve Öridik karşı karşıya sakin 
ve sakit duruyorlardı. ilk söz 
Ôridik 'in ince ve şeffaf du
dakları arasından döküldü: 

- Billur sesli delikanlı .. Si
zin sesinize kaç zamandanberi 
yanık bir aşıkım. Bu ses 
beni birçok zamanlar çılgına 

döndürdü. işte bu sabah onu 
doya doya dinledim. 

Orf e eevap verdi : 
- Sizin güzel vücudunuz, 

benim sesimden çok daha gü
zeldi. Ve ben bu güzel vü
cudu görebilmek için çılgınca 
bekliyordum, fakat onu doya 
doya seyredemedim. Doyama
dım o güzelliğe!.. 

(;] (;] 

Tanrıların tanrısı Zeüs, bu 
iki sevdazedeyi, Orfe ile Ôri
diki kendi elile evlendirdi, 
nikahlarını kendi elite kıydı. 

Artık iki sevgili, güzel sesli 
Orfe ile güzel vücutlu Öridik 
birbirlerine kavuşmuşlardı. 

ikisi de çok bahtiyardı, se
viniyorlardı. Fak çok yazık ki 
bu sevda bahtiyarlığı bir gün
den fazla sürmedi. Ev!enecek
lerinin ertesi günü iki sevgili, 
Orfe ve Ôrici~ gökyüıünden 
dünya yüzüne inen Kehkeşan 

yolunda yan yana, kol kola ve 
bazan göğüs göğse il erli yor
lardı. Bir aralık birdenbire 
karşılarına, elinde orak taşıyan 
bir çoban çıktı. Bu, azrailin 
kapı uşağı iki. Birdenbire iki 
sevgilinin üzerine yürüdü. 

Onları öldürmek istediği 
aşikardı. Çünkü bu çoban gü
zelliklere düşmandı. Kendi çir
kinliğinin intikamını almak için 
bu iki güzel sevgiliyi öldür. 
mek istiyordu. 

Ôridik ve Orfe dehşetle 
korktular ve bu azgın ölümden 
kurtulmak için koşmaya, kaç
maya başladılar. Ezrai!in ço
banı onların arkalarından koş

madı, kovalamadı onlara sade
ce acı ve korkunç bir kahkıı
ha fırlatarak : 

- Hey gafiller, diye bağır
dı, ölüm sizin yolunuzun üs
tünde şahlanmış duruyor. 

Ve şeytan suratlı çobanın 

dediği biraz son çıktı. Yan 
yolda iri bir yılan Ôridik'in 
ayağını ısırdı. Zavallı güzel 
kız yılanın akıttığı zehirin te
sirile o anda öldü. Ve derhal 
cehennem perileri yetişerek 

Ôridikin güzel ölüsünü cehen
neme kaçırdılar. Orfe'ye bir 
şey olmamıştı, yılan onu öldü
rememişti. Fakat gönlünde tu
tuşan sevda ölmüş, bahtiyar
lığı sönmüştü. Ağlıyordu, in. 
liyordu. Nihayet büyük Tanrı 
Zeüs merhamete gelerek Orfeye 
şöyle emretti: 

- Ey büllür sesli Orfe .. Ce
henneme git, ağla, inle ve ka
rın Ôridiki kurtar. 

Ve Orfe derhal cehenneme 
gitti, kapısında yedi gün, yedi 
gece ağladı, inledi ve kanlı 

göz yaşı döktü. Bu, öyle bir 
iç paralayan bir ağlayış ve 
yalvarıştı ki cehennem zebani· 
!eri bile merhamete geldiler ve 
Ôridiki alevler arasından ala
rak Orfe'ye teslim ettiler. Fa
kat cehennem zebanileri ona 
şu tenbihi de yaptılar: 

- Ey Orfe.. Sen önden, ka
rın Ôridik arkadan gidecek, 
dünya yüzüne öyle varacaksı· 
sınız. Eğer yolda arkana dö· 
nüp karına bakacak olursan o 
güzel dücudi ebediyen kaybe 
dersin! .. 

Orfe büyük bir sevinç için
de yola düştü, arkadan da 
ölümden ve Cehennemde kur. 
lardığı karısı Ôridik geliyor
du ve böylece dünya yüzüne 
dojtru yürüyorlardı. Bir ara· 
lık Ôridik sevincinde şakrak 
bir kahkaha attı. Orf bu tatlı 
sesin çıktığı dudakları bir lahza 
evvel olsun görmak ihtirasından 
kendini alamadı. Cehennem 
zebanilerinin tenbihlerinide o 
sırada unutuvermişti. Başını 

arkaya çevirdi, güzel karısı· 
nın gül yüzünü bir lahzecik 
görebildi. Fakat işle o kadar .. 
Ondan sonra onu bir daha 
göremedi. Çünkü zebaniler 
Orfe'nin verdiği söze ihane· 
tini cezasız bırakmadılar ve 
güzel Öridiki tekrar alarak 
cehenneme götürdüler. 

işte Orfe hala ağlıyor ve 
güıel karısı Ôrldiki hala bek· 
!iyor. Boş ümit 1.. 

Süheyla Güldiken 
ııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11ıııu 

Avrupada 
Siyasi 
Hareketler 

5 inci sayfadan devam 
Paris'in yapabileceği maddi 
ve askeri yardımın genişliğine 
bağlıdır. 

Almanya, Avusturya, Meca
ristan ve Polonya tarafından 

çevrilmiş olan Çekoslovakya 
ise, ilk kurban olacak feci va
ziyettedir. 

Bütün bunlar açıktır, fakat 
vaziyeti düzeltmiyor. Görünü
şe bakılırsa, ltalya olsun, Al. 
manya olsun harp istemiyor· 
lar. ister galibiyetle, ister he
zimetle nihayet bulacak bir 
hara, nihayelülemir bir dikta
törlük için intihar demektir ki 
bunu pek tabi! olarak ne Ro
ma isler, ne ltalya 1 
Faşizm ve nasyonal sosya

lizm ebediyen yaşarnak ve be
şeriyeli müebbeden mesut et
mek istiyorlar. Muharebe isti
yen yok. Fakat tersanelerdeki 
sayısız top namluları, hangar
lardaki bombardıman tayya
releri de, sırf kendi mevcudi
yetleri namına harekete geç
mek mecburiyetindedirler. 

ltalya ile Almanya beşler 

konferansının davetiye proğ• 

ramı etrafında tavzihat isti
yorlar, saııki söylenmesi la
zım gelen şeyler söylenmemiş 

gibi ... 

Maksat Roma ile Berlinin 
diplomasi görüşleri arasında 

bir birlik vücude getirmek, 
daha doğrusu bloklar politika
sını yıkmağı iıtihdaf eden bir 

konferansa iştirak etmemekte 
beraber olduklarını göstermek 
istiyorlar. 

ltalyada Habeşistan impara
torluğunun tasdik edilmesi ve 
zecri tedbirlerden evvelki mail 
ve ticari vaziyete avdet olun
ması sabırsızlıkla bekleniyor. 

ltalya bu meseleler müsbet 
şekilde halledilmedikçe, Lond
raya, Cenevreye veyahut ikinci 
bir Lokarnoya gilmiyeceklir. 
Bu müddet zarfında da, !tal· 
yan· Avusturya. Alman blo· 
kunu, Londrada zannedildiği 
gibi, Avrupa menfeatlerini gö
zeten bir düzenin istihliif ede· 
bileceği ümit edilemez . ., 
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11 Ağustos 

İncir mahsulü 1 
çok iyi 

Yeni neşriyat 

Lokman 
Hekim 

, - AÇ 1 K SÖZ -

· ı Dev ----~------. let Denıiryolları ve Limanları işletme 
U. idaresi ilanları • ___ , _____ ..;_..;.;..;.;.;;.;;.;..;.;..;;.;,;..;.; _________ ,,.r 

Türk Maarif Cemiyeti 

RESMİ İlanlar Bürosu 

7 

1 Not 
Defteri 

Hastaneler 

lzmir (Açık Söz) - Bu sene 
incir mahsulü çok nefistir. Son 
haftalar devam eden sıcaklar 

mahsulün kısa bir zamanda 
kemale gelmesine sebep ol
muştur. 17 Ağustosta incir pi
yasasınm açılacağını yazmış

tık. Ayın 16 sında Nazilli, Ay· 
dın ve Ödemişten hususi bir 
katarla lımire 3500 çuval ka
dar incir getirileceği haber 
alınmıştır. 

Memleketimizin en faydalı 

ve en ucuz mecmuasıdır. 

Herkesin elind~. evinde bulun
ması elmez bir gazetedir. Ko
leksiyon yapanlar, dertlerine 
derman, ailelerine armagan, 
her çeşit ihtiyaçlarına iz'an 

İzmirde 1· Eyliıl-<le açılıp 22 Eylülde kapanacak olan 

panayıra ve 9 Eylıil Kurtuluş bayramına iştirak edecek 1 ADRES: Yeni postahane karşısında Erzurum han 
yolculara ve panayıra gönderilecek eşyanın mayyen mik- iıııı••ı• 2 inci kattadır. TELEFON: 21101 

1 
rlı 42426 al Hastanest 

tarına geçen sene yapılan mühim tenzilat bu sene de ----- -- - - -- -----

tatbik olunacaktır. K •• t h Cü.Jhane Hastanest 20510 
liaydarpaşa Nilm.une Hastanest 60107 
kuduz Hastanesi, Çapa 22142 

Tenzilatın tatbik edıleceği tarihlerle şartlar hakkında U a ya 
istasynlardan tafsilut alının::~ (344) (278) Vilayetinden: 1eynep KAmll Hastanesi, 

Oaküdar 
F.ınrazı akllye ve Asabiye 
1-tallltanesl Bakırköy 
liaseki Kadınlar Haatanesl 

2455 Ahaaray 

-·-Gureba (-Jastanest, Şehrem tnl 23017 
C'errahpaşa Hastanesi; CcT• 
tahpaşa 2ı693 Boğazı geçme 

Telefon numar~ müsabakası 

1 

arayanlar çok kazanacaklar
dır. 

ı ~stanbul Levazım 
Amirliği satınalma 

Komisyonu ilan !arı 

Halen Pazartesi Salı Perşembe Cuma g ünleri saat 
19,45 te Ankaradan İstanbu\a ve Cuma Pazar Pazatesi 
Perşemlıe günleri saat 14,50 de İstanbuldan Ankaraya 
kalkan trenlerdeki yataklı vagon ve yemekli furgon ser 
visine ilaveten ve Muhterem yolculara kolaylık olm1k 

Sıhht fmdat otomobili 
lfasta ~al<liy~ olomobillı 

449~ T. S. K. lstanbul bölgesi 
204ı 8aşkan/;r1ndan: 

İstanbul Levazım umir- üzere Ankaradan istanbııla Çarşamba Pazar günleri İs-

lstanbul Belediyesi tarafından 

4499 tertip edilen ve 20 - 8 - 1936 
perşembe günü yapılacak olan 

liği Şnabatı için 30 adet ev· tanbul Ankaraya Cumutesi Salı günleri k;ılkan tren· 

.. 
(Gec•) 

n 
rak sandığı 13-Ağustos-936 !erde de 11,8, 1936 gününden itibaren yataklı vagon ve 
perşembe günü şaat 15 de yemekli furgon bulundurulacağı ilfın olunur. (363) (280) 

,. (G•ce" •e Gü.:'dü•l .086 ( Boğaziçi geçme) müsabaka-
l>evl""t Demtryolları Müracaat sına müttefik kulüplerin gir. / 

Tophanede Satın alma Komis- ________ , ________________ 
1 

yonunda pazarlıkla alına- lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları ltatemi, Haydarpaşa 4214S mesine müsaade edilmiştir. caktır. Tahmin bedeli 90 Şark Demlryolları Müracaat 
~.ı.m; Sörkecl 23079 Bütün yüzücülerin bu müsa-
D•ni•yollan acente•I 42362 bakaya girmeleri bölgemizce 

liradır. teminatı 13 buçuk 
liradır. Şartname ve nüwu
nesi Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte 

Akay Kadık5y ı.ı.elesl bat 
732 

şayanı arzudur. Gireceklerin, 
"'•murlu&-" 43 b""J · 1 · itfaiye o gemız su spor arı aıanı 

1 

Kadri Nuri Köksal'a müracaatle 
lstanbul 24222 kayıtlarını yaptırarak icap eden gelmeleri. 
l<adıköy 60002 izah•tı almaları tebliğ olunur. (72) (4486) 

Komisyona 

Yeşilköy, Bakırköy, Bü- ============= 
yükdere, Üsküdar itfai-
yeleri 60625 

Paşabahçe, Kandilli, Erenköy 
kartal, Büyükada, Heybeli, Bur
gaz ve Kınalı mıntakalan 'için te
lef on santral memuruna Myangın., 
demek Ufidir. 

RADYO PROGRAMI 
1 ! Ağustos 936 Salı 

ISTANBUL 
18 Hafı! mu•iki ( plak ). 19 

Haberler. 19,15 Muhtelif plak
lar. 20 Keman solo. Stüdyo 
san'atkarları tarafından. 21,30 
Stüdyo orkestraları, 21,30 Son 
haberler. Saat 22 den sonra Ana
dolu Ajansının gazeteiere mah
sus havadis servisi varilecek
tir. 

-- -·--
Tiyatrolar. Sinemalar 

HALK OPERETi 
Taksim bahçesinde 
Bu akşam 21,45 de 

FLORYA 
Büyük operet 3 perde 

l•111111"''''llıııuu1111ıım11ıııııırı111111111ı11t11111111uııı:111 

BORSA - PİYASA 
10 8 936 

Para Borsası 

Kültür 
Ba.kanlığından: 

Bölge Sanat okullariyle Ankara İnşaat Usta okuluna 
' sınav parasız yatılı talebe alıcacaktır 

Sınav 17 8/936 tarihinde her \'ilayet merkezinde ya• 
pılacaktır. Sınava girebilmek için aşağıdaki şartları haiz 
olmak lazımdır. 

1-
2 -

maları. 

Türk olmaları 

13 yaşından küçük, 17 yaşından büyük olma• 

3 - En az beş sınıflı bir ilk okuldan diploma almış 
olmaları şarttır isteklilerin bir dilekçe, aşı raporu, nfıfus 

tezkeresi ve ilk okuldan aldıkları diploma veya bugün 
bulundukları okuldan alacakları belge ve üç tane Belge 
fotografisile birlikte sınavdan en çok bir gün önceye 
kadar bulunduğn yerin valiliğine müracaat edilerek 
namzet kaydolunmaları luzımdır. (343) (277) .,.._ _____ . 
Posta, Telgraf, Telefon 

fabrikası Müdürlüğünden: 
Otomatik posta kutu ve anahtarlarının imalinde kul

lanılmak üzere 1082 lira 24 kuruş bedeli muhammenli 

20 kalem saç lama demiri ve saıre alınmak üzere açık 

Kor kıı'atı ihtiyacı için sekiz bin kilo kuru soğan 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Soğanın beher 
kilosunun mnhamm:n bedeli 7 kuruştur. İlk pey parası 
42 liradır. İhalesi 14 Ağustos 936 cuma günü saat 15şe 
bırakılmıştır. Evsaf ve şeraitini görmek isteyenler her• 
gün Komisyonumuza ve eksiltmeye gireceklerin de belli 
gün ve saatte Çorlu Kor Satınalma Komisyonuna mürn· 

caatJ.rı •181• <4531• 

Cin<I 

I 
Bul~ur 

n 

,, 

" ,, 

Miktarı 

Kilo 

37000 
6800 
4150 
6800 
6800 

•• 
M. ilk teminatı Ek. şekli Ek. tarihi ... ati 

Bedeli 
Lira 

4070 
748 
457 
748 
748 

Lira 

306 
57 
35 
57 
57 

Açık Ek 17-8-936 

.. " 
" " 
" il 

" " 

11 
15,30 
16 
16,30 
17 

Yukarıda yazılı Bul!\urlar ayrl ayrı ihale edile· 
cektir. Şartnameler hergün görülebilir. Eksiltmeye işti• 
rak edeceklerin belli gün ve saatte teminat mektup veya 
makbuzlarilc ve kanunıın 2,3 maddelerindeki vesikalarla 
birlikte Lüleburgızda Tümen Satınalma Komisyonunda 
bulunmaları. "183,. "4533,, 

• • :;ı-

Kolordunun Hayvanatı için 275000 kilo yulaf 28·8·936 
Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli l37f>0 liradır. İlk te
minatı 1031 lira 25 kuruştıır· Eksiltmeye iştirak edecek· 
!erin şartnameyi görmek üzere h erg ün ve eksiltmeyi 
açını saatinden bir saat evveline kadar teklif mektupla
rını Balıkesirde Ko:ôrd tt Satına ima Komisyonuna ver-
melerı. (176) (4526) 

* * * Paralar 

Alış - ~ eksiltmeye konulmuştur. E:.siltme Ağustosun 28 inci Tfımen ihtiyacı için 4460 kilo beyaz peynir 26-8-936 
Londra 
Nevyork 
Pari.s 
Milln.o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
AmıtercL 

Prag 
V\yana 
Madrld 
Berli.n 
Varşova 

Budapefl: 
Bük ret 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Altın 

Banknot 

629. 
ı26.50 

163. 
1911. 
80. 
2ı. 

815. 
22. 
12. 
85. 
22. 
13. 
28. 
2ı. 

22. 
13. 
49. 
32. 
3L 
970. 
243. 

Çeki er 

635. 
126.50 
ı66. 

196. 
84. 
23. 

820. 
25. 
84. 
94. 
24. 
lS. 
30. 
23 
23. 
16. 
s~ 
34: ' 
33. 
nı. 

20. 

Cuma günü saııt 15 de yapılacaktır. saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. l\luhammen be· 
Taliplerin şartnameyi görmek için her gün, eksiltme- deli 1294 lira ilk teminatı 98 liradır. İstekliler şartna• 

ye girmek için de eksiltme günü muayyen saatten evvel meyi görmek üzere herg!in ve ekııiltmeye iştirak ıçın 
82 liralık muvakkat teminatında vezneye yatırmak şartile teminat mektup veya makbuzlarile ve kanunun 2,3 üucü 
fabrikada müteşeekkil komiyona müracaatları (292) maddelerindeki vesikalarile birlikte Lüleburğazda Tü· 

----·~ men Satınalma Komisyonunda bulunman. (178) (4528) 

İstanbul Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden: 

:Mülhakat Limanları için nıınıunesi vechile 200 san. 

dalya pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 190 liradır. 

Teminatı muvvakkata 14 lira 25 Kuruştur. Taliplerin 

makbuzlarile birlikte 17/8 '1936 Pazartesi günü saat 14 

de Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğü binasındaki k0oo 

* *. 
Malkara kıt'alarının 800000 kilo Odununun pazarlığı 

22-Ağustos-936 Cumartesi günü saat 11 e bırakılmışdır. 

Şartname l\lulıammen bedel ve ilk teminatı eskisi gibi
dir. Şartnaınesini görmek arzıı edenler Tekirdağında 

Askeri Satınalma komi~yonunda hergün görülebilir. Pa
zarlığa girmek istiyenlerin kanuni vesikalarile birlikte 
belli gün ve saatte Kom:syona gelmeleri. (179) (4529) 

* • * 
Kapanıt musyona ve şartnamayi 

müracaatları ilun olunur. 
görmek Üzere İdare şubesine Kor Kıt'atı için 40000 kilo Patates açık eksitme ile 

alınacaktır. Patatesin beher kilosunun muhammen beieli 

sekiz kuruştur. İlk pey parası 240 liradır. İhalesi 18 

Londra 
Nevyor~ 
Pari• 
MUAno 
Brükael 
Alina 
Cenevre 
Sofya 
Amaterd. 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
v...., .. 
Budapeşt 
Bilkrq 
Belıırat 
Yokoham 
Moskov• 
Stokholm 

istikrazı ar 
• 

Türk Borcu 1 Pe4ln 

" n .. 
" n 

Erzanl 

1 Vadeli 
U Peolo 
il Vadeli 

SlvaıEr:ıuruml 

" • il 
l.tlkruı dahili 

Esham 
it BankaSL MU. 

11 " N. 
" u Hamiline 
Anadolu 0/0 60 
M~rkeı Bankaıı 

Tahvilat 
Açılıt 

Anac!olu Vadeli 1 --

" n il 
• H Jll 

t0ümeııil 

634.50 
0,7910 
12.03 

10.0644 
4,7017 

13.6668 
2,43ıo 

63,0258 
l,ı672 

19,1440 
4,1330 
6,1056 
1,969.i 
4.2038 
4.2'36 

\07.14~0 

,4.5854 
2.6833 

24.9670 
3.0560 

22.S2S 
22.80 
20.925 
20.90 
-.-

(285) 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Merkez inşaat Şubesi için 125 lira ücretle iki mimar 
alınacaktır. isteklilerin : 

1 - Yüksek mektep mezunu olduğunu tevsik et• 

meleri. 
2 - Askerliğini yapmış veya askerliğe mani sıhhi 

sebeble tecil edilmiş olmaları. 

3 - Memur olabilecek şeraiti haiz olmaları lazımdır. 
En az bir ecnebi lisan bilenlerle fazla ameli tecrübesi 

olduğu anlaşılanlar tercih edilecektir. Bu şartları haiz 

olanların dört fotoğraf, hüsnü hal kağıdı ve sıhhat ilmü• 

haberi ile tasdikli diploma, nüfus tezkeresi varsa, Bon• 
servis suretlerini dilekçelerine leffederek en geç Ağus
t'.ls 936 nihayetine kadar umum müdürlüğe müracaatları 

oo.oo gerektir. (279) 
00.00 ! --~~----------------------

-.-
Oll.00 
75.00 

Kapanış --46,H 
46.45 

47.70 

Emniyet Direktörlüğünden: 
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 8/936 Çarşamba günü saat 
15 de Vilayet M ulıasebecilik dairesindeki Komisyona 
müracaatları. (4287) 

' Ağustos 936 Salı künü saat 16 ya bırakılmıştır. Evsaf 

ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin hergün komisyonumuza 

ve Eksiltmeye gireceklerin de belli gün ve saatte Çor• 

!uda Kor Satınalma Komisyonuna müracaatları.(180) (45:JO) 

* • • 
Tüm kıt'atı için kapalı zarf usulile 992500 kilo un 

alınacaktır. Uunun beher kilosuna 15 kuruş fiat tahmin 

edilmiş <ılup teminatı 1117 liradır. İhalesi Çanakkalede 

Tüm Satınalma Komisyonu binasında 28 Ağustos 936 

cuma günü saat lfi,30 da yapılacaktır. İsteklileri 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 maddesinin istediği vesaik ile beraber 

teminatlarile birlikte ihaleden bir saat evvel 14,30 da 

Komisyona gelmesi. "175" "4525n 

* • * 
Manisa Merkezindeki havvanların ihtiyacı olan 590 

ton arpa kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Şartna

mesi l\!anisada f'atınalma Komısyonunda görülebilir. 

İhalesei 28 Ağuı;tos 936 cuma gün Ü saat 18 de l\Ianisa 

da Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Beher kilosu• 

nun muhammen fiatı dört kuruştur. İlk teminatı 1770 

liradır. İstekliler Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri 

Jazımdır. İlk teminat makbuzlarile birlikte teklif mek· 
• 

tuplarını belli saatten en aşağı bir saat evvel Manisada 
Tümen Satına ima Komisyonuna vereceklerdir. "177,,•4527• 

1 - Vilt\\"et ilk okulları icin beher takımı 976 lira 
S3 kuruş muhammen bedelli ders leva:ıım~ndan 2 takım 
mübayaa edilecektir. 

2 - - İlı~le 25·8·936 Salı güniı s1at 15 de Kütahya 
Husu~i Muhasebe binasında toplanan Daimi Encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Levazım listesiyle şartnamesi hergün Daimi en· 
cümen kaleminde görülebildiği gibi Vilayet kültür Direk

törlüğünden de istenebilir' İsteği olanların me:ıkıir gün 
saat 15 de %i,5 teminatla \'ilavet daimi encümenine 
müarcaatları ilan olunur. (~03) 

- - -----

Erzurum 
· Valiliğinden: 

1 - Trabzon, Ağrı Transit yolunu Erztırum vil:i.
yeti dahilindeki İlçe Askale ve Aska!~ kap kısmıla· 
rından ilice Askale kısmının X 17 X 830 dan 52 X 580 
35 ve Askale kap kısmının 58 X 380 den 82 X 762 ci 
kilometreye kadar şose ino;aatı ve bu yolun 35 ci kib· 
metresindeki iki metre açıkh~ında bir l\Ienfez ve 52 X 
588 ci kilometresindeki 2 X 6 - 8 açıklığındaki Askale 
köprüsfı ve 22 X 896 cı kilometresinde iki m.,tre 
açıklığındı bir menfez ile 26 X 169 kilometres"ndeki 
Menfezin Ricat dıvar\arı inş1atı eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Bu işlerin bedeli muhammeni yiiz yirmi bin üçyüz 
doksan bir lira sekiz kuru1tur. 

2 - Btt işe ait şartname ve evrakı fenniy~ şun
lardır: 

A - Eksiltme şartnamesi (B) mukavelename (C) ba• 
yındırlık işleri genel şartnamesi ( E ) hususi ve fenni 
şartname (F) keşi f hü\5.sa ve silsilei fyiat cetvelleri istek• 
liler bu e\•rakı fenniyeyi 6 lira bedel mukabilinde Erzu
rum nafıa müdürli:ığünden alabilirler • 

İstanbul ve Ankara nafıa müdürlüklerine gönderile
cek plan nushalarından okuyabilirler. 

3 - Eksiltme '.:6-8-936 Çarşamba ğünü saat 16 da 
Erzurum Yil:lyeti nafıa daircsinede yanplacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u;ulile alacaktır. 
5 - Eksilmeye girebilmek için 7270 liralık muvak· 

kat teminat verilmesi bundan başka ticaret odası vesikası 

haiz olup göstermesi luzımdır. 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncfı maddede 

yazılı saatten bir saat evveline kadar Erzurum viluye
tinde nafıa komisyonuna getirilerek eksiltme komsiyonu 
reisliğine makbuz nıukabilinde vuilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mum 
ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Posta ile olacak 
gecikmeler kabul edilme?~ 

7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Resmi 
gazetenin 3297 sayılı nuslıasında çıkan talimatnameye 
tevfikan nafıa vekuletinden istih•al edilmiş yol müteahhit 
ehliyet vesikasını haiz olması lazımdır. ( 175) 

İstanbul Sıhhi Mües. 
seseler Arttırma ve Ek

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

cut ş1rtnamesindeki mevcut evsafa ve tutulan nümunr• 
!erine göre 2130 adet Fildekoz fanile ve 2130 adet Fil
dekoz don açık eksiltme suretile alınacaktır. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve İç
timai muavenet Müdürlü)tü binasındaki komüsyonda 
12/81936 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: Bir fanilanın !iatı 60 kuru' Ye 
bir donun fia!l da 51 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat: 177 lira 32 kuruştur. 

4 - İstekliler nümuneleri Çenberlitaş civarında 
Fuatpaşa Türbesi karşısında Tıp Talebe yurdu merke
zinde görebilirler ve şartnameyi de parasız olarak alabi
lirler. 

5 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesi
kası ve bn işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 

Banka mektuplarile birlikte vaktinden evvel komisyona 
gelmeleri. "4293,, 

Gümrük Muhafaza Genel Ko
nıutanlığı İstanbul satınalma 

Komisyonundan : 
1 - Muhammen bedelli 18629 lira 60 knruş olan 

1160 takım Muhafaza memur elbisesi pahalı görüldüğün• 
den yeniden 17-8-936 pazartesi günü saat 10 da pa• 
zarlığı yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin 1398 liralık teminatlarile komisy0oo 

na gelmeleri. (4294) 
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Şampanya gibi lezzetli ve nefis 

Şekerli limonlu 

G zoz ÖZÜ 
Meyvalardan ve meyvaların özünden yapılmıştır. Bir çorba kaşığindan bir bar
dak auya, ıra yet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyao gazozlu şampanya gibi 
limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa midevldir. Mideyi bo· 
zan şerbet ve dondurma yerine HASAN Gazoz özile yapılmış buzlu 
Limonatalar içiniz. 

Dünyanın her tarafında şampanya yerine kullanılan bu güıel tertibin i· 
yerini tutacak hiç birşey yoktur. Harareti teıkin eder. Şişe 30, büyük 
50 kuruştur. 

HASAN deposu: AN KARA, ISTANBUL, BEYOGLU 

İstanbul Defterdarlığından: 

KUZÔUNCUK 
EOYACIKÖY 

K.<\Sll\IPAŞA 
KAS!l\IPAŞA 

KAMERHATUN 

YEDi KULE 

Konçine soka)(ı 26 sayılı ev 
Koru sokağı 55 sayılt dük
kan 
Yeni sokak 24 sayılı ev. 

: 'Kulaksız caddesi 136 sa• 
yılı dükkan· 
Karnavula sokağı fı9 sayılı 
dükkan. 
İmrahor caddesi 140 sayılı 

Senelik muham 
men bedeli 

Lira 

48 

40 
60 

48 

72 

dükkün. 48 
Yukarda yazılı mallar 18-8•936 Salı günü saat 14 de hiu• 

larında yazılı senelik muhammen kira bedelleri üzerinden açık 
artırma ile ve kira bedelleri dört müsavi taksitte ve taksitler pe
şinen ödenmek şartile bir sene için kirayıt verileceklerdir. Talip• 
!erin % yedi buçuk pey akçelerini vakti muayveninden evvel 
yatırarak İstanbul Defterdar.lı ':ı; ı Milli Emlak Müdürlüğünde mü• 
teşekkil konıisvona mfırac1atları. (F) 1287) 

istanbul San'at ve Ankara İnşaat 
Usta Okullarına 

Parasız Yatılı Talebe Alınması 
1 - Parsız yatılı sınavlar için talebe kay lına haşlannııştır. 

Kayt i şl erine en geç 1618/936 gününe ka !ar dernııı edi lecektir. 
İs.ekliler: Birdi lekç~, N ufus k5adı, ışı kaadı , dö·t belge fotoğ

rafı ile ilk okul ş1lıadetnamesi ve yahııt ort'l okul tasd iknamesi 
ile Kültür vera okul Direktörlüğüne baş başvuracaklardır. 

Yaşı 13 ten aşığı, 17 den yukarı olanlar ile orta okullardan 
iki yıl b"rbir üstüne sınıfında kaliığı için çıkarılanların dilekçe. 

!eri kabul edilmez. (268) 

Kütahya Vilayetinden: 
1 - Vilayet merkez ve Uşak hastahanelerinin (1728) lira 60 

kuruş muhammen bedelli ilaç ve U7ak lıastah1nesi için (556) lira 
mnh.ımmen bedelli al5.tı tıbbiyeleri 2518/936 Salı g~nü saat 15 
de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmu~tıır. 

2 - Şartname ve ilaç ve alat listeleri dıimi encümen kale· 
minde görülebileceği gibi Vil:iyet Sıhhat l\füdürlüğünden de iste
nebilir. 

3 - İhale, Kütahyada hususi ?.Iııhasebe binasında. toplanan 
Da:ıııi encümen huzurunda yapılacaktır. İstekl ı \erin ilı1le günü 
saat 15 de % 7,5 teminatla . daioıl encümene müracaatları ilan 
olunur. (204) 

Erzincan Serom Müessesesi 
· Müdürlüğünden 

Ziraat Vekaleti Erzincan Serom müessesi için bor çift beygirle 
işletilen 17x22 iııç eb'adında ot ve saman bağlıyan manezli bir 
oalya makinesi alınacaktır· Yaptığı balyaların eb'adı: Ge~işliği 43 
smtimetre ve yüksekliği 55 santimetre olacaktır. Uzunluğu arzuya 
gör tesbit edilebilecektir. Şartnamesi Erzincan Serom müe~sesesin· 
de ve İstanbul Baytar direktörlüğündedir- Muvakkat teminatı "82., 
lira olup makine Erzi~ca~ serom müess~se;inae teslim edilecektir, 
Şartnameyi görmek istiyenler her ı:-ün zikredilen makamata mü
racaatları ve talip olanlar da 24/ Ağustos/936 tarihinde . Pazartesi 
günü saat 15 de Erzincan Belediye dairesinde toplanacak olan 
satınalma komisyonuna Erzincanda olanlar komisyona gelmekle j 
İstanbulda bulıınanlıı.r Baytar nıüdürlür;ü vasıtasile telgırafla mÜ· 
racaatları ilan olunur. (273) • · • 

-
-AÇIK SÖZ- 11 Ağustos 

Dr. Hafız Cemal 1 

o 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka g ünlerde (2 

den 6) ya İstanbul Divanyolu 
(104) yeni numaralı husus! ka• 
l:ıinesinde hastalara bakar. 

KUMBARA BIRE, 
1000 

Salı cumartesi sabah (9/ 12 1 ·2 
saatleri hakiki fukaraya mah
sustur. Herkesin haline göre 
muamele olunur. 

Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

Sultanahmet Birinci sul h hu• 

kuk nı a lıkenıesind eıı: İ brah im 
oğlu l\fıısta fa Demirin T opha · 
nede Lülecilerde 17 N o : lı 

::::ıağazada perakende keresteci 
Ahmet Lütfü aleyhine açtığ ı 

fekki · lıaciz davasında: 

?.Iüddeaaleyhin filhal ikamet• 
galıı meçhul bulundnğund:ın ila
nen tebligat icrasına karar veri· 
!erek tayin olunan 10/8/936 
tarihinde mahkemeye gelmemiş 
bulunduğundan muameleli gıyap 
karan talep edilerek vesaiki 
lazime ibraz edilmiş bulundu
ğundan olsuretle karar verilmiş 
ve mahkeme günü 819 91!6 ta• 
rihine müsadif Perşembe günü 
saat 14 de bırakılmış bulundu· 
gundan tayin olunon günde 
mahkemeye gelme<liğiniz ve iti
raz dahi etmediğiniz taktirde 

muh1kenıeye k'bul edilmiyece
ğiniz ve vakıları ikrar ad · edile
ceği tebliğ 'makamına kaim ol• 
ıııak üzere ilan olunur. 

ADEMİ İKTİDAR BASURA ÇARE ÇARPINTIYA 

TARLADIR 

_./ 

, 
.r . ... .. 

/ 
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.... _.A - - . I .ı:t ı . / 0 
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TERİ KOKUY•.1 
' 

E ENSA EV ROL 
ile derhal geçer. Erken ihtiyarlıyanlara 
gençlik, yorgun vücudlere dinçlik verir. 

dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. birebirdir. Bütün sinir nöbetlerine, derhal keser.Vücuda zarar ve.rmez, 
teessürle bayılanlara hayat verir. elbise ve çoraplarınızı çürümekten 
Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. kurtarır. Eczanelerde 40 kuruştur. Yalnız ismine dikkat ediniz. 

Kanı, ağrıyı derhal keser. Bütün 
dünyada tanınmış bir ilaçtır. 

V IRA§ 
'"' 

. . . . . '\ 

·fERK fDİL_lfi~.-
. BİR K.A,~11! ~ 

, · JD/H .. ~-. 
' 
. , 
: 

o.j 

Sevgili zevcim ve iki çocu
ğumun babası Ndıat, bir 
müddettenbar! benden so
ğumağa ve geceleri dışarıda ge
çirmeğe başladı, Evde kaldığı geceler 
bile, bana karşı bigane ve adeta 
dargın gibi duruyor. Nihayet, bir ak
şam diğer bir zevcesi olduğundan 

bahsedince kalbim büsbütün kınla. 
cak sandım. Ertesi sabah hemşirem 
bana ziyarete geldi ve ona bütün 
olanı, çektiğim ızlırapları anlattım. 
O, bana pek muhik bir nasihatta 
bulundu : "Annelik hayatı ve ev 
işleri , yüzünü çirkinleştirdi. Hiç bir 
erkek, evde yorgun ve buruşuk 
yüzlü bir kadın görmek sevmn. 
Sakın cesaretini kırmayasın, çünkü 
ben, yüzümdeki buruşuklukları seri 
ve emin bir surette izale ve taze, 
yumuşak ve gençleşmiş bir cild te
min edecek bir usül bilirim, dedi ve 
her akşam yalmazdan evvel penbe 
rengindeki Tokalon kremini kullan
manı tavsiye etti,,. Hemen tecrübe 
ettim. Derhal cildimin üzeriedeki 
miismir tesire şaştım. Bir kaç hafta 
zarfında bütün buruşuklullarım zail 
oldu. Ve bir genç kız yüzünün man
zarasını aldım . Şımdi, zevcim, beni 
evvelkinden daha fazla seviyor ve 
arlık evden çıkmıyor. Şimdi cildim 
unsuru penbe rengindeki Tokalon 

ıcremincle l:sıocel tabir edilen cildi 
besliyen ve gençleştiren kıym~tlar 

bir cevher vardır. Her beşerede bu
lunan bu Biocel cevheri kaybolduğu 
vakit cildde buruşukluklar zuhur 
eder. Fakat tekrar verilince buru
şukluklar zail olur. Genç hayvanlar
dan istihsal edilen bu Biocel cev
heri Viyana Üniversitesi profesörü 
Doktor K. Stejskal usulü dairesin
de penbe rengindeki Tokalon kremi
nin terkibinde' mev
cuttur. Her akşam 

yatmazdan evvel kul
lanıldık ta az zaman 
zarfında bütün bu
ruşukluklardan kur
tulur. Solmuş ihti
yarlamış bir cildi 
gençleştirir. Ve laa
kai 10, 20 yaş daha 
küçük gösterir. 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara stadyoııı ve y ar ş alanında yapılacak bahçe yollarile 

meyaanların tes,•iye ve tanz imine aid işler 27 Ağustos 936 Per• 
şembe günü saat 16,5 on altı buçukta Vilayet bina~ında toplanan 
Daimi Encünıen1e ihalesi yapılmak Ü?.ere kapalı zarf usulile ek• 

siltmeye l;:onulnıu5tur. 

Ke7il bedeli 25873 lira 80 kuruştur. 
Muvakkat teminat 1940 lira 54 kurııştur. 

1stelr !ilerin tek lıf mektuplarını, Ticaret Odası vesikası, Nafıa 
Bakanlığından 1936 sen~si için aldıkları ıofüealılıitlik ehliyet ve• 
sikası ve muvakkat teminat mektubu veya ınakbuzlarile birlikte 
ihale günü saat 15,5 on beş buçıığn kadar Daimi Encümen Reis• 
liğine tevdi etmeleri. 

Bu işe aid keşif evrakı Vilayet Nafıa Müdürlüğünde ğörüle• 

hilir. "4515., 

Sahibı ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 
Etem izzet Benice 

Bas ıldığı yer : Matbaai Ebüzziya 

~3u ita ıı A lımet t ç iıncü Su! h 
Hukuk l\folıkenıesinden: Ş1z i ye 
ve Fitnat ve Fatima Nezahat 
ve l\!elınıet Arifin şıyian ve 
müştereken mutasarrıf oldukları 

İstanbulda Sü!eymaniye civarın. 
da ?.!onla Hüsrev ın~hallesinde 

Kirazlı l\lesçit Sokağında eski 
19 ve yeni 21 Nümoralu ve 
sekiz od• ve iki sola ve üç hala 
ye iki taşlık ve iki ıuatbah ve 
bir mahze;., ve bir kuyu ve bag
çeyi havi hir blb hanenin iza• 
leyi şuyuu ?.ımnında furuttu te · 
karrur ederek müzayedeye vaz 
olıınmıı5tur. Kıymeti muhomme· 
nesi iki b'n beş yüz (2500) lira. 
dır. Birinci açık arttırması 15/ 
9/936 tarihine müsadif Salı gü• 
nü saat onbeşden onyediye ka. 
dar icra olunccaktı~. Kıymeti 

muhammenesinin yüzde yetmiş 

beş i ni bıılduğıı takdirde o gün 
ilıalei k:ıtiyyesi yapılacaktır; Bul• 
m:ıdı \'.: ı takdirde en son arttıranı n 
tealılıfıdfı baki kalmak üzere on 
beş gün ıoüd:lctle tem.lit edile· 
rek ikinci açık arttırmasi 30/9/ 
936 tarihine musadif Çarşanba 
gunıı saat oob~şdeıı onyediye 
kadar icra olunacaktır. 

İpo'ek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların işbu gayri 
menkul üzerindeki haklarını lıu
sulile faiz ve masrafa dair olan 
id dilarını evrakı ıııüsbitclerile 

yirmi gün içinde bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları 

tapu sicillerile sab:t olmadıkça 
satışın satışın be-delinin pay !aş• 
masından hariç kalacaktır. 1\1 üte
rakim vergiler borçları nisbetin
de hissedarlar.:ı ve dellaliye ve 

}31ÇAGINI ,,, 
DUNYAD_A 

Beykoz Sulh Hukuk H:ikiııı· 
li~inden: Beykozda ka,·ak de re 
caldesinde 106 no.lu evde a ı s!n 

papızy:ına ar 1aş b:ığdst ! ı o.~ ıı 

tara1'1ndan nlehinize açılmış oi~n 
alacak cbvasının durıısması d:ı 

ika~etkalıınızın belli ~lm:ını:ı• 
sı lıasabile ilan:ın tebliğat yap ı l• 

mas· na k_ar~r veriler~k 1519;936 
salı günü saat 11 duruşma vakti 
tensi b edilmiştir. 

O gün binat ve ye vekil gön• 
dermek sureti ile ıualtkeıııeyc 

gelmen:z ve aksi halde duruş

manın ğıyaben yapılacağı tebliğ 

olunur. (24907) 

ZA Yi - Askeri vesikam, nülu5 
cüzdanım ve elektrik şirketi hüd· 
yet verakasını kaybettim. Yenile
rini alaca~ımdan eskilerinin hükınü 
olmadığını i 'iin ederım. 
Elektrik şirketinin garson duyuru 

Bürhan 

Vakıflar kanunu mucibiuce v:· 
rilruesi lazım gplen taviz b'.·deli 
ve ihale pulu ve tapu masrafları 

müşteriye aiddir. Arttırml ş ırl• 

names· işbu ilan tarihinden iti· 
haren l\Ialıkeme Di ''an hanesi ne 
talik edilmiştir. Talib olanların 
Kıymeti mııhammenesinin yüzde 
yedi buçuğu n isbetincle pey ak• 
çesini hamilen o ğün ve s:ı• 

atte İstanbul Eminönünde Gül• 
benkliyan Hanında Sultan Ah· 
met Üçüncü Sulh Hukuk Malı· 
kemesi Başki tabetine 936/17 
N unıero ile mrıracaatları jJ.111 

olunnr. (24906) 

• 


