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lspanya ihtilalcileri iktidar mevkiinde da tetkiklerini bitirdi ~: 
1 inci sayfadan deoom 

zırhlısı 30 şer mil üzerinden 
seyretmektedirler. Her ikisi 8 
.. det 30,5 luk 20 adet 12,2 lık. 2 
adet 7,6 lık nçağa karşı müda
faa, 2 adet 4, 7 lık toplarla ve 
aynca onar tana makineli tü
fenkle müsellahdırlar. • 

"Birinci Ceyin,, in makinele
ri 15,500 ve Espanya'nın ma· 
kineleri 20 bin beygir kuvve
tinde Parsons tarbinleridir. iki
sinde de birer tane uçak var
dır. 

Diğer gemiler şunlardır: 

Delalo (Tayyare gemisi) 
11,385 ton, 11 mil sür'at 1901 
de yapılmış ve 1922 de iyi bir 
tamir görmüştür. 2 tane 10,5 
luk ve 2 tane 5, 7 lik topla mü
cehhezdir. 2 tane kabili sevk 
balon, 2 tane rasat balonu ve 
25 tane uçak taşır. 

Hath harp kruvazörleri: 

1 - Baleares, 932 de yapıl
m:ş 10,000 tonluk yepyeni bir 
gemidir. 33 mil sür'ati vardır. 
8 adet 20,5 luk, 8 adet 12 lik 
ve 8 adet 4 tük uçağa karşı 

müdafaa topile ve 90,000 bey
gir kuvvetinde Son sistem Par· 
sons tarbinlerile mücehhezdir. 
Bir uçak taşır. 

2 - Kanaryas, 931 de ya
pılmı~tır. 32 mil sür'ati vardır. 

12230 tonlukdur. Balearesle 
aynı •İlahları taşımaktadır. 

• Yalnız makineleri 95,000 bey
g· r kuvvet:ndedir. bununda bir 
ocağı vardır. 

ikinci ıanıf kruvazörler: 

1 • Migel de Servanles, 2 -
Libcrtad, 3- Alınirante Çclvera. 

Ne diyoruz?. 
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Sekizer tane 15,2 lik, dörder 
tane 10,2 lik ve ikişer tane 

ı 4, 7 lik topla ve birer makineli" 
tüfek,e mücehhezdirler . 

mendez munyez: 4509 ton, 
29 mil sür'at, 6 tane 15,2 tik, 
4 tane 4, 7 hk top ve 4 tane 
makineli tüfek. 

Repuplika: 48'.JO ton, 26 mil 
sür'at, 9 tane 15,2 lik, 5 tane 
4, 7 lık ve 4 tane makineli tü!ek. 

ispanyanın 9 tane 1600 ton
luk açık deniz torpidosu var
dır ki 1926-1933 yılları ara
sında denize indirilmiş olan bu 
yepyeni gemiler 36-37 mil 
süratindedirler, beşer tane 12 

lik birer tane 7,6 lık topla ve 
dörder tane makineli tü!enkle 
müsellahtırlar. 

Bunlardan az daha ulak yani 
1350 şer tonluk üç torpido da
ha vardır ki a<li:ırı şunlardır ; 

[1] Alseda, Velasko, Lezaga 
bu gemiler üç tane 10,2 lık ve 

ikişer tane 4,7 lik toplarla mü
cehhezdirler. 34. 36 mil ya
pacaktır. 

Denizaltı gemilerinin yekünu 
13 tanedir. Fakat bunların en 
büyüğü olan "D-1. henüz ami
lık emrine geçmemiştir. 

ispanyanın bunlardan başka 
sekiz küçük torpidosu, 14 tane 
toö çekeri ve diğer bazı kü
çük talirn gemileri vardır. 

Her ne kadar t>u donanma 
harıkulade bir kudret değilscde 
ehemmiyetsiz göriilecek bir 
kuvvet de değildir. Ve hiç 
şüphesiz bugünkü dahili har
bin neticeleri üzerinde ergeç 
mühim tesirleri gürülecektir. 

Madrid üzerine başlayan 
taarruzlar devam ediyor 

Avrupanın esrarengiz bir köşesin
den asilere 21 tayyare gönderildi 

(1 ln('İ sahifedeD devam) 

duğunn ve pek yakında Mad· 
rid'e taarruz etmesinin muhte
mel Bulunduğunu bildirmekte
dir. 

Diğer bir kuvvet de Llora 
Rio ve Constantina yolu ile 
Madrid'e doğru ilerlemektedir. 

General Molo sağlam kuvvetleri 
geriye saklıyor 

Hendaye 11 (A.A) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Asi kuvvetlerin sabahtan 
beri lrun'a tarruz ettikleri zan
nolunmaktadır. Bu sabah bütün 
cephe hattı boyunca bir topçu 
düellosu başlamıştır. Bu tarru· 
zun general Molo'nın To!osa'yı 
ele geçirmek için Guipuzcoa 
mıntakasında icrasına girişmek 

tasavvurunda bulunduğu kat'i 
hareketin başlanğıcı olması 

muhtemeldir. 

Hükümetçilerin eline düşen 
tayyare 

Madrit 11 (A.A) - Bir Al· 
man tayyaresi bu ayın doku
zunda Madrit yakınında kain 
Beraiaz'da yere inmiş ve he
men Cenubi Garbiye doğru 

havalanmıştır. Tayyre biraz 
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sonra Barajoz mıntıkasında 
kain azaga'da yere inmiştir. 

Hükümet kuvvetlerine men
sup bir çok tayyareciler tay

yareyi yakalamışlardır. içinde 
bulunan üç alman ile bir 

lsoanyol evvela Madrit ci
varında yere inmiş olduklarını 
çünkü bu şehrin general Mola' 
nın kuvvetleri elinde olduğu 

zannında buluncuklarını beyan 
etmişlerdir. Bunlar Hata ettik
lerinin farkına varır varmaz 
indikleri nokta'da havalanmış· 
lar ise de benzinleri lükenmış 
olduğundan Azaga'da yere in
mek mecburiyetinde kalmış
lardır. 

General Fıranko Askeri 
cerrahlık yapıyor 

Lizbon 11 (A.A) - Reyler 
muhabirinin bildirdiğıne göre 
general Franco aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur. 

"Eger biz galib gelirsek 
ispanya, Poriekizde, ltalya 

ve Almanyada mevcut olduğu 
tarzda korparntif bir sistem
esasına dayanılarak idare olu
nacaktır. 

Ordu, ispanyanın hayatını 
kurtarmak için cerrahlık vazi
fesini görmektedir. Asker! dik
tatörlük şekindeki ameliyat 
ne kadar lazımsa okadar uzun 
devam edecektir. 

Almanya cevabını 
geciktirecek 

Hitler şimdilik olimpiyadlarla 
fazla meşgul görünmektedir 

buııün gelmesi beknilmektedir. 

Gençlik 
Ordusu 

Metaksas komünistleri İstiyoruz 

Her biri 7500 tonluktur. 33 • 
36 mil sür'atleri vardır. 925 ı 
ile 928 arasında yapılmışlardır. 

[1] Dila telgraf1ar bu torpido
nun Tanca Umanında yedekte çc
Jdld iiııi bildiriyorlar. 

Yunanistanda komünist1ik 

Londra, 11 (A.A) - Salahi
yettar bir menbadan öğrenil

diğine göre, Alman Hariciye 
Nezareti lngilterenin Berfin se
firine lspanyol işlerine müda
hele edilmemesi için yapılması 
teklif olunan itilafa iştirake 

Amerikanın da davet edilmesi 
teklifinde bulunmuştur. 

Yine öjrrendiğ:mize göre Al
man hükumeti bu itiliifın tatbi
kini kontrol etmek çarelerine 
müteallik bazı mülahazalar ser
detmiş ve gönüllü kaydinin ve 
ispanya için ianeler toplanılma
sının menini t ek'iş etmiştir. 

Diğer taraftan Büyük Britan
yanın lngiliz • Portekiz dost
luk muahedesi mucibince giri
şilmiş olduğu teahhütlerle Mil
letler cemiyeti mukavelename. 
sini imzalamak suretiyle teah
hüt etmiş bulunduğu mükelle· 
!iyetlere riayet edeceğini Liz
bon hükumetine bildirmesi de 
ihtimal dahilindedir. 

Paris 11 (A. A.) - Sovyet
ler Fransız tekliflerini kabul 
etmişlerdir. Le Jur gazetesi 
İtalyanın da cevap verdiğini 
yazmaktadır. Bilakis sol cenah 

gazeteleri Roma ve Berlinin 
kasden işi savsaklıyarak vakıt 
kazanmak istemelerinden en
dişe etmektedirler. 

çılgınhkla tavsif etti 
f inci sayfadan devam 

ketlerle memleketi felakete 
sürüklüyorlar. Bunlar sosyal 
rej;mi yıkmak istiyorlar. Genç
leri ağlarının arasına takmış· 

!ardır. Birçok kimseler her 
şeyden bihaber bunların iğfal
lerine kapılmışlardır .• 
Başvekil bundan sonra par· 

tilerin hazırlamakta olduğu 

boğucn hava içinde sosyal va
ziyetin yıkılması yıldırımının 

inlil5.k etmek üzere bulunmuş 

oldu~unu söylemiş ve şöyle 
demiştir: 

" - Hepiniz ellereriniıi ye
niden yıkıyarak memleketin 
yeniden doğması yoluna te· 
veccüh ediniz. Biz eserimizi 
her ne pahas.na olursa ol
sun ikmal eneceğiz. Bilhassa 
gençlerin bunu bilerek bize 
katılması icap eder.,, 

Mevkuflar 
Alina 11 ( Açık Söz ) - Baş 

vekil Metaksas, yüzlerce tevki
fat yapıldığı şayiasını tekzip 
etmiş, ancak 36 komünistin ne
zaret altında bulunmakta oldu
ğunu söylemiştir. 

KomUnlstlik 
Atina 11 (Açık Söz) - Sela

hiyet sahibi makamların gaze
telere verdikleri tebliğde, ko
münistliğin bahriye efradı ara: 
sına hulul derecesinin pek derin 
olduğunu ve bu vaziyet karşısın 
hükümet tarafından alınmış 
olan tedbirlerin haklı ve ye

rinde olduğu bildirilmektedir. 
Buna misal olarak donan

manın Yunan denizine manev
ralar için son defa açıldığı 
vakı t "Actos,, mabrebinde 
kendi kendine olmasına fennen 
imJ<iin verilmeyen büyük sa
katlık müşahede edildiği ve 
hll'<un neticesi olarak muhri
bin cephane an barının infi
lak etmesi muhakkak bulun· 
duğu gösterilmektedir. 

Manevra 
'Atina, 11 (Hususi) - Ônü-

müzdeki halta Yunan donan 

ması, bütün denizaltı gemileri 

ve deniz tayyarelerinin iştira

kile Eğe denizinde büyük ma

nevralar yapacaktır, 

Atina, 11 (Hususi) - Libe. 
ral partisine mensup Neos-
kosmos gazetesi neşriyatını 

kendi kendine şimdilik tatil 
ettiğini ilan etmiştir. 

Ameleye karşı 
Atina, 11 (Açık Söz) - Hü

kümet amelenin refahı için 

bazı kararlar itttihaz etmiş, 
tatbikata da başlamıştır. Ati. 
na, Pire, Selanik, Patras, Go

los ve Kavalada san'atkar işçi 

teşekküllerinin iskanları için 

satın alınacak binalara on mil
yon drahmi tahsis edilmiştir. 

Makedonya valisi itsiz ameleyi 

barındırmak için 300 ev inşa 
ettirmektedir. 

Sih\hlanma 
Atina, 11 ( Hususi ) - Yeni 

Hava Müsteşarı gazetecilere 
yaptığı beyanatta, yeni ısmar

lanacak askeri tayyareler işinin 

yüksek müdafaa meclisinde 

müzakerede olduğunu ve son 

kararın orada verileceğini, 

sivil tayyarecili~ için de hüku

metin projeleri tetkik etmekte 

bulunduğunu ve herşeyden 

evvel Atinada bir sivil tayyare 

istasyonu yapılacağını bildir
miştir. 

Tevkif edilen komu
nistler 

Atina 11 (A. A.) - Atina 

ajansının bir tavzihine göre, 
örfi idarenin ilanındanberi yal

nız 36 komünist tevkif olun

muş ve başkaca hiçbir kimse 
tevkif edilmemiştiş. 

1 inci sayfadan devam 

ve ona o gözle bakmıya mec
buruz. 

Vaziyet bu olduğuna göre 
de milli temaolar için milli 
tedbirler nlmıya ve Türk 
gençliği için muvaffakiydi 
yüzde yüz hakim kılmıya 

mecburuz. Berlin'deki yenme 
ve yenilmeler bu bakımdan 

Türk gençliğinin disiplinli bir 
topluluk bayrağı altında ye
tiştirilmeıi zaruretini bir kere 
daha göz önüne koyuyor. 

Bugünkü spor teşkilatımız 

ve ıpor kulüplerimiz umduğu• 
muz 'Oe istediğimiz neticeyi 
vermekten maalesef uzak bu
lunuyorlar ve kanaatimizce de 
daima böyle kalmıya mah· 
kümdurlar. 

Fertlerin beden terbiyesi ve 
spor zevki eaa11na göre ku
rulmuı ve yine bu eıao için
de inkişafa ıevkedilmek gay

reti içinde dallandırılmış bu· 
da klandırılmıf olan ıpor teş· 

kilitımız bir millet kalkınması 
içinde tez elden neticelerini 
verebilecek ve gençliği bir 
bütünlük halinde ıafları için. 
de derliyecek kabiliyetten 
mahrumdur. 

Büyle bir kabiliyet ve ma. 

nivela hareketi de ancak bir 
gençlik orduıu içinde olabilir 
ki onun da adı: Gençlik teş· 
kilatıdır. 

Büyük Erkinıharbiyey'" bağlı 
yediden yirmiye kadar bütün 
kız ve erkek Tük çocuklarını 
gençlik orduıu aafları içinde 
toplıyabilecek olan böyle bir 
teşekkül hem bir çap ve bir 
kalıpta tam diıipline bir genç
lik; hem d'" kafada, terbiye· 
de, bünyede, ıeciyede daima 
bir beraber ve .• daima ileriye 
ve hıza koıan bir bütünlük 
yaratır. Bu bütünlüğün en be
riz vasıflarından ve muvaffa· 
kiyetlerinden birinin de her 
yerde ve hep kazanan Türk 
sporu olacağına şüphe edil
memelidir. 

Etem izzet Benice 

Umumiyetle serd edilmekte 
olan mutaleaya göre lspanyol 
işlerine müdahale edilmemesi 
hakkında bir itila! yapılması 
halihazırda engel olan en bü
yük müşkülat hudutlarının 

ziman altına alınması için Por
tekiz tarafından ileri sürülen 
metalipte~ ve Roma hükumeti
nin bn bapta ihtiyar etmiş ol
duğu sükı1ttan ileri gelmekle· 
dir. 

Mussolini Romaya henüz 
dönmüştür ve ltalyan cevabının 

Oeuvre gazetesi Almanya 
ile ltalya'nın ittihaz etmiş ol

dukları haltı hareketin ayniye
tine işaret etmektedir. Bu 
gazete bu işte gösterilecek 
betaetin Fransız teklifinin elde 
etmek istediği gayeye ulaşıl
masına mani olacağı mütalea• 
sındadır. 

Manevralar • 

T rakyada harp harekatı 
muvaffakiyetle bitti 

ordusil beraber 
• • • 

Millet her an 
olduğunu yıne ıspat ettı 

Ordumuz büyük 
1 in.::i sayfadan devam 

Bu muharebeye bilhassa tay. 
yareler, tanklar, zırhlı otomo
biller geniş mikyasta katılmış· 
!ardır. 
Güneş batarken kırmızıların 

bütün motörlü vasıtalarıı topçu 
süvari, ve tayyare hücumu pek 
heyecanlı ve muazzam olmuş, 

kati zafer saat 18 de elde edil
miştir. 

Zaferi müteakip Komutanlar 
Kırklareline gelmişler, sonra 
Edirneye gitmişlerdir. 

BUyUk geçit resmi 
Büyük geçit resmi ağustosun 

12 inci çarşamba sabahı (bu 

sabah) Hasköyde yapılacaktır. 
Resmi geçitte gazeteciler de bu 
Junacaklardır. 

Fasılasız devam eden ve bü
yük bir muvaffakiyetle netice
lenen manevralardan sonra as-

geçit resminde ... 
kerlerimiz istirahate çekilmiş
lerdir. 

Manevra hakkında ihtisasla
rını sorduğum Mareşal Fevzi 
Çakmak: 

" - Neticeden çak memnu
num,,, Cevabını vermiştir. 

Milli Müdafaa Veki
linin beyanatı 

Milli Müdafaa Vekili General 
Kazım Özalp, manevra sonun
da. muharebe sahasıda Mareşal 
Fevzi Çakmağı ve komutanla. 
rı tebrik etlikten sonra otomo
bil ile Alpulluya hareket et
miştir. 

Oradan ekspresle lstanbula 
gidecektir. General Özalp ha
reketinden evvel bana şu be
yanatta bulunmuştur: 

- Manevra çok büyük bir 
muva!fakiyetle yapılmıştır. Kıt· 

Samsun, 11 (A. A.) - Bayındırlık bakanımız Ali Çelinkayı 
Devlet demiryolları Umum müdürü diğer zevatla birlikte şehri
mize gelmiş ve istasyonda halk tarafından sevinçle karşılanmış. 
)ardır. Sayın bakanımız Çarşamba ve terme kazalarında sıı işle· 
rini de tetkik edecektir. 

• • • 
Fransız Erkanı harbiye 

reisi Varşovaga gitti 
r ariş, 11 (A. A.) - Erkanı harbiyei umumiye reisi General 

Gemelin, Varşoyaya gitmek üzer Paristen hareket etmiştir. 
Generalin gelişini selamlayan yarı resmi •lskra., gazetesi 1921 
Fransız- Polonya ıttifakından beri Avrupa politikasının mühim 
değişikliklerini ehemmiyetle kaydetmekte ve erkanı har biyeler 
arasında irtibat ve iş birliği tesisinin lüzumundan bahsetmektedir. 

• • • • 
Mısır - lngiliz anlaşması 
Londrada imzalanıyor 

lskcnderiye, 11 (A.A.) - Mısır delegasyonunun lngiliz-Mısır 
anl<şmasını imza etmek üzere perşembe günü Londraya hareket 
etmesi muhtemeldir. 

Askeri ahkam ile Sudan'a ait ahkAm Kahirede pa:afe edil 
miştir. 

Kapitülasyonlar hakkındaki ahkamın da 
muhtemel görülmektedir. • • • 

bugün imza edilmesi 

Cezairde mü/ti/ere suikast 
Cezair, 11 (A.A.) - Ko~tantaniyede bir yerii, mü!ti 

bin Habibe karşı bir el tabanca atmış ve kaçmıştır. 
AhmPt 

••• 
Yugoslav • • 

gemısı Varnada 
Sofya, 11 (A. A.) - Yugoslav Mektep gemisi Jadran dün 

Varnaya gelmiş ve resmi hükümet ıııak~mları ile halk tara! 11· 
dan samimi surette karşılanmıştır. 

• • • 
Hay/ a ve Ya/ ada geni 

vahim hadiseler oldu 

bi 
dı 

Ilı 

Kudüs 11 (A.A) - Bugün tolanacak olan yüksek Arap mec- • lisinin va.:iyeti tetkik etmek üzere Filistin araplarını umumi bir, 
konferans akdine davet etmesi muhtemeldir. 

Ôğrenildiğine göre arap liderlerinin çoğu, greve devam edil· 
mesine taraftardır. 

Memleketin her tarafında ve bilhaS<a hayfa ve Yafada va• 
him hadiseler çıkmış olduğu haber verilmektedir Hay!ada res
mi idareler mustahdiminden bir kısmı grev halindedir maa!ih 
işler normal suretle görülmektedir. 
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Türk öğretmenleri 
Frankfortta 

Frank/art (Hususi) - Yirmi günden beri Almanyada tetkik 
seyahati yapan muallimler Hamburg, Bremen, Doseldrof, Essen 
Kolonya, Koblej, Mayans. da gezdikten sonra Frank/orta 
gelmişler ve Muallimler Birligi ve Türk Kıılonisi tarafından 

büyük tezahüratla karşılanmışlardır. 
Türk muallimleri şerefine dün akşam Alman muallimler 

ve bugün de belediye tarafından büyük birer ziyafet verilmiş

tir. Bugün de Belediye dairesinde bir resmi kabul yapılmış ve 
ilk defa olarak Türk muallimleri Belediye dairesinde iken 
hükiimel daikesirı• Türk bayrağı çekilmiştir. 

Resmi kabul esnasında dostant: nutuklar söylenmiş mütea· 
kiben Frankforl şehrinin altın kitabına Türk muallimleri na• 
mına Darüşşafaka Lisesi Müdürü Ali Ktimi ve mııallim Zeki 
Cemal tarafından hatıra olarak imza atılmıştır: Muallim/er 
yarrn Haydellıerga gid_e_c_e_k_ı._r_d_ir_. ________ .,... __ _ 

alarımız büyük kabiliyet gös- Komutanlarımıza kar 
termişlerdir. Milletimiz ordu- f i coşkun tezahürat 
muzla ne kadar iftihar etse Edirne, 11 (A.A.) - Trak· 

yadaki manevralar sona erdi· 
ğinden geceyi Edirnede geçir• 
mek üzere başta Genel Kur~ 
may Başkanı Mareşal Fevzı 
Çakmak olmak üzere General· 

yeridir. 
Havanın çok gayrimüsait 

olmasına rağmen taşmış olan 

nehirlerden geçerek intizam ler ve Umumi Müfettiş Kazını 
Dirik'le Trakya valileri vilaye~ 
hududunda baş muavin Sabrı 
ve Edirne valisi Şahin Baş ta• 
rafından şehir m~thalinde mel-: 
tepliler, asker ve çok kalaba· 
lık bir halk tarafından coşkun 
tezahüratle karşılanmışlardır. 

ve inzibat altında çok mükem· 
mel hücumlar yapılmıştır. 

Manevra buğün ümit ve 
intizar edildiği şekilde netice-

lenmiştir. Müftehir ve mem. 
nun olarak dönüyorum.,, 



! 

-AçıK aoz- 3 

Günün vodvili · 

Yine sulha bir t•Y· 
ler mi oluyor? 

Garip bir yasak! •• Hvglslnden alan gazetedir Hız ve gUcünü vatandatın 
=======-=====-===============~~~'.::-:"."':"':""".'":'.".':'~=.=:=:-== 

Dünyamız, 9 Atustostan 14 
Atuatoaa kadar kesif bir şahap 
yağmurunun içinden a-eçecek· 
mif. Kürremize bu sırada bazı 

taşların düşmesi de muhtemel 
imiş. 

Eıld mecellede bir kaide vardı. Zaruretler memnu olan 
ltrlerl mubah kdıır, diye! Yani bir adam açlıktan ölmem_ek 
lçın bir yerden ekmek çıılaa ve bu ublt olaa, aalında cllrum 
"-ıı. bu hareketini affetmek leap eder. 

Sahibi ı Eleın lnet BENiCE Sayı: 115 Her yerde 5 kuruı Telefoıı No: 20827 • Telınl atlreıh latanbı.ıl Açılr Sllı 

Yeni kanunlarda bunun dqiftijiini zannediyorum. Çilnkil, 
b,tırımda kaldıtına a-öre bundan bit iki ay önce latanbul 
s~llı Mahlremelerinden biri aç kaldııtı için fırından ekmek 
tllon bir adamı mahküm etmişti. _ 

Bunu bir dereceye kadar doğru bulmak mümkündür. Çünku 
'ilıayet hırsızlıktan evvel çalışmak ve kazanmak imkanı ~a; 
dır. Ve ıonra hiç kimse şu ve bu açın karnını doyurmak tÇın 
llınteri ye göznuru dökmez. Burası böyle. . .. 

Fakat hangi kanun bir vatandaşı şeref Ye hay11yetını 
llıQbafaza ederek •e kimıenin hakkına tecavüz etmiyerek 
kendi hesabına fedakarlık ederek para kazanmaktan men· 
tdebilir. 

Beled~ 

Erazi 
Tahriri 
Komisyonları 
Devamsız reislere 

azalar vek61et 
edecek 

Meıtye 

Yeni Maliye 
Kadrosu 
Geliyor 

Açıkta memur 
kalmıyacaktır 

Bunu bir gazete (Arzımız

laşlanıcakl) diye haber veri
yor. Taşlanmaaın mı, a biraderi 
Mübarek arzımız üzerinde şu 
son zamanlarda olup biten re-

1 zaletler göklere aksetti demek!.. 
Arzı taşladıklarını a-öre aca

ba sulh perisi mi fennendi it 
Dipsiz kile ı.. 

Otomobillerin geceleri l<f 
kuruşa adam taşımalarının 
önüne geçilmesi için tekrar 
belediye şubelerine talimat 
verilmiş. 

Hakları taanif eden vaııi kanunlar ferdin tabii hakla_rı 
''•aına aldıkları bu adalet ve hürriyet timsalini herşeyın 
Gıtiinde tutmuılardır. O halde meseleye a-elelim. Belediye 
'••ıl oluyor da aç kalmamak, hırsızlık etmemek, başka va: 
4ndaşların hakkına tecavüz etmemek için tayin ed.ilen ta~ıı 
Gtretinden aıağı fiyatla müşteri taşımıya razı olan bır şoförun 
bu lıürrlyetine müdahale edebilir? . . . . . _ 

Bu bir vakıadır. l.tanbul belediyesı, tayın ettığı taksı uc· 
'•tinden daha ucuz müşteri almak istiyen şoförlere mü~aad~ 
ttıııiyor. Bu adamlar işsizliği ve parasızlığı görerek. muşterı 
bulıııak, ekmek parasını çıkarmak, devlet ve beledıye borÇ· 
411111 karşılıyabilmek için haklarından fedakarlık ederek ucuz 
!;htla müşteri alıyorlar. Onlar m~mnu?,. ~iltteri memnun, 
1lkat belediye bütün aavletile önlerıne dıkılıyor: 

Erazi tahriri komisyonların• 
da çalışan reislerden bazıları 
ve bilhassa civar kazalarda 
vazife alanlardan bir kısmı 
ikide birde izin alarak vazife· 
!erinden muvakkaten ayrılmak· 
tadırlar. 

izinli oldukları zaman bur.. 
tarın maaşları işlemekte, fakat 
diğer komisyon azaları reissiz 

Fotoğraf Sergisi 

izinli olarak lstanbulda bu· 
lunan Maliye Vekili Fuat Ağralı 
Defterdar Kazımla bir Eylülden 
itibaren tatbik edilecek olan 
yeni Maliye Teşkilat kanunu 
etrafında bazı temaslar yapmış
tır. Yeni teşkilat kanununa 
göre lstanbul Tahsil Müdür 
Muavinliklerile Hukuk ve icra 
amirlikleri lağv ve Tahkkkuk 
Müdürlüklerine de birer muavin 
ilave edilmektedir. Geçenlerde 
Defterdarlık Maliye Vekaletine 
yeni teşkilata göre bir kadro 
teklif etmiş ~ve Tahsil Müdür
lüklerinden muavinliklerin kal
dırıldığı için zayıflayan teşki
latın başka suretle takviye 
edilmesini istemişti. 

Şu akla, şu gayretlere bira
zıcık şaşarız. Herifin; onda 
bu para sende bu ense olduk
ça dayaktan kurtulacağ"ını um
ma!) dediği gibi, lstanbuldıı da 
oöyle tramvay, geceleri sokak
larda bunca yaya tatar ağa
ları kaldıkça sen bu ümitten 
vazgeç! 

- Hayır, ucuz müşteri taşıyam.az•.'.n: _ • .. 

çalıştırılmadıkları!gibi çalışmadığı 

günlere ait yevmiyeleri de ay 
dün açıldı 

başlarında kesilmektedir. Zaten } 
pekaz para ile çalışan azaıar Sergide bütün mem eket 
bir de reisin izinli olduğu gün· h d•ı• 
ler çalışmamak mecburiyetinde manzaraları teş ir e ı ıyor 
kalarak para da alamadıkla· 

Narh inimi
.!2!..,Dfaydası 

Ve bu kontrolünü o kadar ilerı goturuyor kı boyle ucuz 
llıiitteri toplayıp ııiden otomobili çeviriyor, içindekil~ri i~tin· 
ilk ediyor. Ve memnuniyetle elele verip bu otonıobıle bınen 
1•tandaşları zorla yalan söyleıniye mecbur ediyor. 

Buna ne lüzum var? 
Ortada bakkı yenmiş bir tikiyetçi mi var. Devlet kanun• 

''•ına karşı itlenmiş bir hareket mi var. Hayır. 
. Bugün buhran yllzünden malını se~mayesine hatta sermaye· 
'''den ekıiğine satan bir tüccara kım çıkıp ta: .. 

- Yapamazsın. Malını oermayeslne ~atamanı~? diyebılır. 
l!Q bak kimseye verilmiş olmadığına göre beledıye?!n d~ aç 
~alıııamak için taksiden ucuza müşteri taşıyan toföre muda
lıaıe etmeıi hukuk bakımından oakattır. 

Bu vatandaşlar itoizllk, mütte~iı.idlk yüzünden. aç kalır, 
toluk çocukları sefil olur, vergiler~nı veremez, h_apıslere dil· 
l•rlerse belediye kaoa11ndan ikramıye verecek mı? 

Bir vatanda9a : 
- Çalışma, it bulma 1 

deıııekten farkı olmıyan bu mecburiyetler emin olalım ki 
teıııiyetfo ve devlet bünyeıinin iotikrarını b~zar. 

Burhan Cahıd Morkaya 

randan şikayete başlamışlardır. Kırk gün kırk gece şenlikleri münasebeti!•_ tertip •d'.l~n 
Belediye, reisler izinli oldukca fotoğraf sergisi dün Tak.im meydanında emlak. ~lrketlnının 
azalardan birinin reise veka· geni yaptırdığı modern binada saat 4,5 da merasımle a~ılmıı· 
let etmek surstile işlerin gö· ter. Vali muauin, belediye erkcinı şehrimizdeki müneuuer "" 
rülmesine karar vermiştir. iki· ressamlar dün bu muasimde bulunmuşlardır. 
de birde vazifelerinden ayrılan Çok güzel tertip edilen sergi 12 kısm<1 ayrılmış .,. 220 
reisler de işlerinden çıkarıla· resim konmuştur. 
caktır. Bölmelerde memleketimizdeki şelôlelere ait resimler, mem• 

Çöp arabalarının leket manzaraları, Şark u ilci yet/eri "" Kars köylüleri. tarihi 
abideler Nasreddin hocanın türbesi ve ölmeden evvel dünyayı 

gUrUltUleri kapadı~ı kilidin resmi, eski Türklere ait eserler, camiler "' 
Gürültü ile mücadele tali- " 

eski Türk sanayı'i, ôscirıatika müzeleri t1e memleketteki hara• 
matnamesinin sıkı bir surette 
tatbiki Dahiliye vekaletinden [ =b=e=le=r=b=ı1=tü=n=c=a=n=lı=lı;ğ;,,iy;=le~g=ös=t=e=ri=lm=e=k=l•=d=ir=.====,====== l 
belediyeye tamim edilmiştir. Ta· 
limatname tatbik edilmekle be· 
raber yine gürültüler eksik 
olmamaktadır. Halk bilhassa 
belediyenin çöp arabalarından 
müştekidir. 

Bartın vapurunun 
geçirdiği kaza 

-------·- --

Tahsil Müdürlüklerine veri· 
lecek fazla müfettişlerden 

birer tanesi muavinlik hizme. 
tinde kullanılmaları esas itiba
riyle kabul edilmiştir, Yeni 
kadronun ayın on beşine kadar 
tebliğ edileceği söylenmektedir 
Yeni kadroda hiçbir memur 
açıkta kalmıyacaktır. Hatta 
bazı kısımlarda hariçten me
mur alınmam&sı ihtimali bile 
mevzuu bahistir. Kadro ile be· 
raber tayinleri Vekalet tarafın. 
dan yapılan memurların tayin 
emirlerinin de tebliğ edilmesi 
muhtemeldir. Bundan sonra 
Defterdarlık şimdiki memurları 

y~ni kadroya göre tayin ve 
nakledecektir. 

Ekmek fiallarının 20 para 
indirildiğini gazeteler mi heye
canla yazıyor • yoksa biz mi 
heyecanla okuyoruz - bileme
yiz! Fakat, kim bilir bir çokla
rımız ne zannederiz ? San ki 
ekmek 20 para inince bu 20 
para adamın elinde mi ka!a· 
cak? 

Olacak şudur: Adamcağız 20 
paralık ekmek daha fazla ala
cak! Hiki.yem bundan ibaret •• 

Serdengeçti 
11111111111111111111111111111ıınııı11u111111ııııuıını111111ıın11111 

Sünnet dügünü 
ve balo 

Çocuk Esirgeme Kurumu Ba· 
yazıd kolu 22 Ağustos Cumar. 
tesi akşamı Sarayburnu parkı 
alafranga kısmında büyük bir 
sünnet düğ-ünü ve kır balosu 
tertip etmiştir. ' ıuııuıuuıınunıt.uııımuııtıını,.ı+ııuııı ııuı , 11 11111111111ıtııııııı11111111111uıııııııııııuıııııuıı11111111ı11111ııııııı11· 

Ekonomi lzmir sergisi 
Bunlar sabah erkenden ma• 'd "ki 

halle arabalarına büyük gÜ· Alakadarlar Marmara a Si ona Seyyah geliyor 
Deniz kızı Eftalya ve Kema· 

ni Sadi ile mükemmel bir caz 
sabaha kadar baloda çalacak
lar ve Halk opereti de Telli 
Turnayı oynıyacaktır. 

€v işleri 
Sergisi_ 

lstanbul Ticaret ve sanayi riiltülerle yapılmaktadırlar. Te· tesadüf edilmediğini SÖylüyOrlar Bugün Avusturalya vapurile 
kerleklerinde lastik olmıyan şehrimize muhtelif milletlere 

odası, lzmir sergisinde yeni· bu arabalar zalE>n bozuk olan Kar abiga ile lstanbul arasın- mur bastırmış, biraz sonra şid· mensup 600 seyyah gelecektir. 
den beş paviyon tutmuştur .. Bu kaldırımlarımızda çok şiddetli da sefer yapan Bartın \'apuru, detli rüzgAr da çıkmış, orta· ı Bunlar şehrimizde 24 saat ka· 

1 1 b 1 t . 1 • gürültüler çıkararak halkı er- f d b" f lı"'ı alt üst ederek bir sa- lacaklardır. paviyon ara, slan u acır erı, kenden uyandtrıyorlar. Bele. son se erin e ır ırtınaya tu- 6 

... ,. t d sında bı"r deri, mensucat, demir ve me· 1 ld tutmuş, içerisinde bulunan yol· atdan fazla devam etmiş, d 1 care O a diye çöp araba arını ka ıra· yoluna devanı ederek, ertesi . Maliye e yeni tayinleı 
t 1 k d • ·· a·t ı cular epi korku, vapur da bir Bu zaman zarfındada, yol. 
Oplantı yapı aca em eşya sanayııne 1 ma • caktır. Bunların yerine asri sabah erkenden lstanbula var• lstanbul Hukuk Amiri Raşit 

T k d tehlike geçirmiştir. Bartın va- cular, epi korku, heyecan cşrinievvclde An ara a ser· !arla şeker ve şekerciliğe ait çöp arabaları getirilecektir. h k k mıştır. Maliye Vekaleti Hukuk Müşa. t' ı puru, geçen pazar saba ı ır geçirmişlerdir. 1 
evinde açılacak olan e ve maddeleri teşhir edeceklerdir. Esasen altı çöp kamyonu gel· k k 1 Bıı fırbnanın bir siklon virliği Baş Muavinliğine tayin 

t•v i•leri sergisi için Ticaret ve mı"şlı·r. ton kadar zahire, on ton a· Marmnradan gelme tc o an ld k t h 

~anayi odasında Güzel san'at- ı k k · · · do""ru yükselen bir sütunu A k "d kt" M ı· ' ·~~==_1111111111ııııı•E111ıkııumıııı11e1111k111u11Nıııuam•rmhnııl1111111 ·11uı11~===· dar karpuz, 30 tane öküz, ko· bir kısım Rizeli kayıkçılar, o u~u ve ap anın avaya edılmiştir. Bir iki ~üne kadar 
~t akademisi ve San'atlar mek· Yeni mUdUr muavini yun ve sair emtia ve yolcu ile camekan arı ırara , ıçerısın· ıs n araya gı ece ır. a ıye 
'·b ld A"' t 12 · .. .. = d b k · · dekı· can kurtaranları alıp gördüğü söylenmekteysede, Vekaleti Baş Müşavirli""'ne ta-~ inden de mümessiller o uğ"u ,.us osun cı gunun- § Belediye Fen işleri müdür Karabiga an are et etmıştır. ıı• 
h 1 k b" · · k k = ı d B ı b bu husustu salahiyet sahibi yin edilen Fe z O · Mü•a a de bir toplantı yapılaca tır. den itibaren ırıncı e me § muauinliğine tayin edilen mü- Mürefteden Tekirdağından da kuşanmış ar ır. un arı u v ı aım, i -

Se 'd k" · b k ve O 'k" · k = k b"" b"'t"" k olan bir zat, mevzubahs mm- virlı""'e tayı'n edı"len 1 tanbul rgı e ma ınesız a ır - 11 kuruş 1 para ı ıncı e • § hendis Faruk'un emri dün gel· bir mıktar eşya ve yolcu aldık- hareketi, hal ı us u un Or• ıs s 
tii~ · 1 la la eskı· ta = k 10 b k k f = • k d h · d k k takada, şimdiye kadar siklona icra reisi Kemal Ankeraya ... uş oyma ar r • § me uçu uruş ırancı· § miş ve kendisine tebliğ edil- tan sonra hareket etmıştir. utmuş, a a zıya e arışı • " 
~~"y• t hta oymaları kadın = ı 16 k t = f 24 ı ı"' b ı t N"ha et tesadu"'f edilmedi"'ini söyle· gitmişler ve yenı· v•zı"felerı"ne " '• ve a ' . § a uruş ur. § miştir. Buğün yeni vazi esine Gece yarısı, saat su arın· ı5 a se ep o muş ur. ı Y 5 " 

~il~aşırları gibi eşya leşhır ;. 11 , 1111111 , 1 , 11 11ıııuıııuuııııımııı••m•••••11•1••11111111111111ff b 1 k da, birdenbire şiddetli bir ya~... fırtına dinmiş, vapurda, tekrar miştir. başlamışlardır. 
dılecektir. _____ _;' __ a.:,ş_:ıy~a"'c"'a.,..tı_r_. _.,.....,.,.,...,....--..,..~--.,,.......,=,....----..:....:" ______ .,.....,...,..---,....-,....,-:=::;====---:--------=----=,....._ 

~· ....... ~~~~~~~~~~ ....... ,......""'::'::~'· 
Bir adam ayrıldığ"ı bir yerden "fena bir 

hali görülüp görülmediğine. dair bir sual 
sorarsa bunun cevabım kendisine verme· 
mekteki mana ne olabilir? 

Metleni cemiyetin formülünü bana so· 
' 8•1arsa benim \'ereceğim cevap şu ola· 
bilir: 

'Taavün ... tesanüt T emniyet.,. 
llu gün dünyanın her tarafındaki her 

lııeıııleket, iç ve dış polelikasında yalnız bu 
~ç esası hedef tutmuş gibidir. Her mem
lekttin vatandaşları birbirlerine yardım 
ttıııek, birbirlerile elbirliği, kafabirliği, 
'ıenfaat birliği ve yol birliği kurmak ve 
'ncak bunların olmasile teessüs edebilecek 
bir içtimai emniyete ulaşmak emelinde ol
qukıarı gib; her devlet le dünya mücade
~leri arasında kendisine yardımcı olacak, 
tndisile el kafa ve menfaat birlikleri kura-

~ilecek de~letler aramakta ve bunları bu· 
lrak kendisi için ve onlar için elzem olan 

81hsi emniyeti lesi~ etmeğe çalışmaktadır. 

1 
Gariptir ki medeni dünyanın içinde bu 

0rtnülü kurmuş olanlardan biri olan Türk 
devleti ile Türk devletinin iç poletikadaki 
•arif, hatları ile, hudutlarımız içinde yaşa· 
hnlardan bir kısmı arasında bir telakki ay
~lı~ göze vurmaktadır. Yani Türk devleti 

1
' .ve iç poletikalarında muasır medeni

~~lin tam ifadesi halinde iken ikinci sınıf 
: ll\anlar zaman zaman bu umumi ahenge 
~flnıyan aykırı bir takım tezahurlere sebep 
, llıaktadırlar. Öyle ki bu hale bakarak 
~lnniyet,, faktörünü bizde en asgari had
t ne inmiş görmek pek te hatalı olmıyor. 
~~et, bir vatandaş bir işe giriyor, bu işe 
,:ndisini gönlile, kafasile bağlıyor, bütün 
t ıerıısile çalışıyor, şuradan buradan muh· 
~~ ıf güzel fırsatlar çıkbğ"ı halde ayrılıp 
l ılrııiyor ve bir zaman geliyor ki kendisine 
ftv~i edilmiş olan işin bir mütahassısı, 
t'~uk bir mütahassısı, belki de memlekette 
ı~ tniitahassısı olmak derecesine yükse
litor. _Artık bu vatandaşın mevkiinden, is· 
tlıt balınden, çocuklarının ve kendisinin ek
tıı· ~ Parasından emin olmısı lazım gelmez 
lı 1 Hayır 1 Günün birinde bakıyorsunuz ki 
u Vatandaş o güne kadar deruhte ettiği 

• 

Biz bu ''kadro değiştirmek hasta
lığı,,ndan kurtulamıyacak: mıyız? 

1 
"'l Cf• 

iş bölümündeki bütün ihtisasına rağmen 

sokak ortasında kalmıştır. Hayretle soru· 
zorsunuz: 

- Yahu! Ne var, ne oldu? 
Alacağınız cevap ya budur yahut bunun 

bir benzeridir ' 
- Kadro harici oldum. Bilim müessese• 

de, veya şirkette tensikat yapıldı da ... 
Tensikat ..• Güzel şey ! Tensikat denince 

insanın aklına gelen nesne, bir müessese
nin daha sağlam, daha faydalı, daha güzel 
olabilmesi için yeni bir insan enerjisinin 
çalışma safına girmesi ve eski şekildeki 
aksaklıkları sezip o müessesenin idari çarh
ları arasındaki paslan silmesi, çatlakları tamir 
etmesi bazı bozuk kolları atıp yerlerine sağ
lam kollar takmasıdır. Halbuki Tanzimattan 
Meşrutiyete ve Meşrutiyetten bugüne kadar 
bizdeki "tensikat,. !ardan bir çoğu mutlaka 
bu kelimeninı asıl manasındaki kıyme
te aykırı düşmüş, esaslı hedefinden inhiraf 
etmi,, düpedüz bir dost, akraba, arkadaş 
kayırma vasıtası olmuştur. O derecede ki 
tensikat derdemez insanın yüreği hoplıyor, 
acaba yine kim işinden olacak diye bir 
telaş baş gösteriyor. 

Acaba bu Türkiyedeki devletin bir zaafı, 
düzeltilmesi lazım gelen bir yanlış tarafı· 
mıdır? Asla ... Devlet, rejim ve bu rejimin 
ruhu tamamile masumdur, ve bu yanlışlık· 
farı devletin, rejimin bünyesine atfetmek 
bir cinayet olur. 

Türk devleti mütemadiyen ilerilemek is
teyen ve mütemadiyen ilerilemek istediği 

için daima yenileşmek ihtiyacında olan bir 
bünyedir. Bu bünyenin kuvvetlenmesi için 
zaman zaman bir takım tasfiyelerde bulu· 
nulması zaruridir. Fakat bu tasfiyenin keyfi 

olmaması, ihtisaslara ilişilmemesi, hakiki 
kıymetlere dokunulmaması da bu tasfiyenin 
lüzumunu kabul ederken ön p'anda unutul. 
maması icabe<len bir esastır. 

• •• 
Bu satırları ben niçin yazdım? Çünkü 

karilerimden birinin bana gönderdiği bir 
mektupta şu satırları okudum: 

" Ben sekiz sene lstanbul Rıhtım şirke· 
tinde tercüman,! kontrolör, müdür muavini 
olarak çalıştım. Sonra bu şirketi Liman 
i~leri umum müdürlüğü istihlaf etli. Bunda 
da kontrol servisinin baş memuru olarak 
bir buçuk sene bulundum: Bu müddet zar
fında bu müessesede hep takdir edildiğimi 
hatırlıyorum. Fakat 1-7-936 tarihinde ya
pılan yeni teşkilat neticesidde açıkta bıra
kıldığ"ım tebliğ" edildi. Müessesesde altıyüz 
memur vardı. Açıkta kalanların miktarı 
elli kişidir. Bu elli memurun hizmetlerine 
niçin nihayet verildiğini bize kısaca ve 
şöyle izah ettiler : 

"Bütçemiz dardır. Tasarrul yapmıya 
mecbur olduk .• 

1 - Ne gariptir ki kadronun dışında 
bırakılan memurların hemen hepsi müesse· 
senin tecrübeli ve kıymetli memurları ara
sından seçilmiş bulunuyor. 

2 - Ve yine ne kadar gariptir ki tasar· 
ruf maksadiyle bizi işten çıkardıktan sonra 
bu müesseseye birçok yeni memur alınmış 
ve kadroda kalanların maaşları, tahsisab 
arttırılmıştır. 

Bu hale bakarak kendi kendime dü
şündüm: 

" Acaba benim bu müessesede çalış
mamda nasıl bir mahzur görüldü? Vazife. 
me devamıma mini bir takım sebepler 

vardırda bana nezaketen mi söylenmıyor? 
Ve beynimi yormam beyhude oldu. Zi· 

ra ancak; 

'' lstanbul Liman işletme Müdürlüğünde 
vazifemden başka bana birçok munzam 
işler verildiğini, tercümeler yaptırıldığını, 
levazım şefine yardım ettirildiğini, demir
baş eşyanın yeniden tesbitine benim me
mur edilmiş olduğumu, velhasıl gerek şah· 
si haysiyetimize ve gerekse fikri mesaimi
ze kıymet verilmiş olduğunu,, hatırlıya

bildim. 

Bunun üzerine şu neticeye vardım: 

"Yıllarca emek verdiğim ve bir ihtisas 
haline yükselttiğim işimden beni hiç dü

şünmiye lüzum görmeden uzaklaştırmışlardı. 

• • 
Bu satırlar hakikaten insana azap vere-

cek derecede elemli bir hayat tırajedisinin 

ifadesine benziyorlar. Ihsan Sezen adını 

taşıyan bu vatandaş bu vaziyeti bir türlü 

lıavsılasına sığdıram3dığı için Liman işlet
me ·idaresine müracaat edip "bonservis" 
arayor: 

- Veremeyiz! 
Gibi "garip üstün garip,, bir cevapla mu• 

kabele ediliyor. 
- Efendim, bir sahtekarlıkta bulunduy-

sam onu da yazınız - dıyor -
Kendisine "şifahen.; 
- Estağfirullaaaahl 
Deniyor. Fakat "tahriri. bir vesika ve

rilmiyor. Halbuki Teşkilatı Esasiye kanu· 
nunun 82 inci maddesi bu vatandaşa bu 
hakkı bol bol vermektedir. 

Hele on yıl çalıştığı yerden uşak gibi 
kovularak dışarıya çıkarılan bir vataııdaş:ı 
"tazminat namı altında sunulacak dört beş 
lira için şu mealde bir senet aranması ne 
demektir? Lütfen şu senet suretine bir göz 
gezdiriniz: 

•idareyi kaffei hukuktan ibra ve iskat 
eder, hak ve is!ifayi matlup eylediğ-imi be
yan ederim.,, 

Yazılışı itibarile en azdan "1010. Hicrl 
tarihindeki Babıali selikasına muvaffık 

olan bu vesikaya llısan Sezen'den oaaıl 
imza atması istenilebilir? 

• •• 
Vatandaşımın yazısını okuduktan sonra 

ben şöyle düşündüm: 
"Gümrük idaresinin şimdi bütün depoları 

Liloan işletme idaresine devredilmektedir. 
Bu işlerde yıllarca çalışmış tecrübeli ele
manlardan mahrum kalan Liman işletme 
id~resinin bilhassa bu antrepoculuk işlerin
de yanılmaması nasıl mümkün olacaktır? 

Yıllardanberi lstılnbul limanının iktisadl 
kıymellerini düşüren mütemadi değ"işiklik
ler içinde bence en mühimmi, ihlisası kapı 
dışarı eden bu son değitikliktir. 

Yalnız lstanbul limanı için değil, lstanbul 

evlerinden birçoğu için de ellm netice
ler veren bu gelişigüzel değişikliklere ve 

"tensikat., !ara biraz dikkatli olsak, sanırım 
ki aile denilen içtimai çekirdeğin iktisadt 

emniyetini ve çalışan adamın aradığı iş 
emnivelini yüzde yüz korumuş oluruz. 

v; yine sanırım ki bu hiç de güç bir 
iş değildir .•. 

Baz: kimselerde beliren bu "kadro deg-i• 
ştirmek. hastalığım artık tedavi etmeliyiz. 

Nizamettin Nazif 
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istanbuldan Mektuplar_. 

Uyu Ey Tıflı 
Melek Şanım Niiiinni ! 

Yazan: Osman Cemal Kaygıh 

Marmaranın lstanbul kıyısın· 
da yeni açılmış bir kahvenin 
serince bahçesindeyiz. 

Yakıt ikindi ile akşam arası .. 
Kadın erkek, çoluk çocuk bah· 
çede elli altmış kişi var. Ade· 
ta ayaklarımızın uçlarını yala· 
yan deniz bugün ne de güzel... 
Suyun üzerinde bir kaç yüzen 
çocuk, bir kaçta piyasa eden 
sandallara bakarak insan bu· 
rada ne de hoş başını dinlen· 
diriyor. 

Fak at gözümde arada bir 
baş ucumda duran koca mega• 
fona iliştikçe de hani ödüm 
patlamıyor değil... Hele bah
çenin çok gerisindeki kahve 
ocağının tezgahında hemen bir 
çamaşır sandığı kadar bey· 
betli uyuklayan eski tertip, 
borulu bir gramofon makine· 
sini gördükçe içimden: 

- Eğer, diyorum, bu şimdi 
bir başlıyac&k olursa tamam
dır keyfimiz... Çünkü bu gibi 
yerlerde, bu gibi makinelerle 
çalınacak şeyleri biliyorum. 
Bunlar öyle şeylerdirki bunları 
dinlerken insanın hayatı gider 
de bayatı kalır! 

Derken çok geçmeden kork· 
tuğum başıma geliyor. Mega• 
fonun yarı kestane fişeğini, 
yarı kepenk gıcırtısını andıran 
beş on çatırtı, patırtı, hırıltı, 
zırılbsından sonra feryat baş
lıyor. Hem de ne feryat, ne 
feryat... Ne buruk, ne kek· 
remsi, ne is kokulu, ne bunal· 
tıcı bir feryat... Nakaratının 
sonu hep 

"Başımı taşlara çalsam!" 
Diye biten bu up uzun bit· 

mez tükenmez feryat, bir iki 
dakikanın içinde, o serin, 
güz.elim deniz kenarının bi· 
raz önceki rahat, hoş gü
zel havasını allak bulldk etti. 

Kimse bu şarkıyı söyleyen 
bilmeyorum, adamcağız, ya
hut hatuncağız ikide birde: 

" Batımı taşlara çaUam ! ,, 

Boyuna ağlayıp duruyordu. 
Sanmayın ki ben ağlamanın 
düşmanıyim, sanmayın ki ben 
pek katı yürekli bir adamım ... 
Hayır, belki ben bu ıklimde 

en çok tallı tatlı ağlamış. göz· 
!erimden akan o tatlı yaşlarla 
göğnümü sulaya sulaya elemin 
istırabın lezzetli sırrına ermiş 

bir adamım ... fakat, benim de
diğim bu ağlamaklar nerede, 
o gün deniz kenarındaki gra
mofonun ağlamaları nerede? 

Viem ortada bir sebep yok· 
ken insan ağlarmı? 

. . . . . . . . . . 
içimden •Öyleniyordum : 
- Be adamcağız, yahut be 

hatuncağız, ne oldu, ne için 
böyle ikide bir : 

••Batımı tatlara çalaarn 1,, 

Diye acı acı ve insanın ku
laklarını yırtarcasına haykırıp 

duruyorsun? Yoksa son fırtı

nalarda Karadenizde gemile· 
rinmi batlı? 

Tufanı andıran son yağmnr
larda ekinlerini seller mi gö
türdü? 
• Yoksa zavallı Necaşi gibi 
yerin yurdun talana mı uğradı? 

lil l!l 
O bitli. Arkasından başka 

bir plak ... ve aynı feryat ..• ay· 
nı feryat diyorsam, aynı insan 
aynı güfte ve aynı notalar 
üzerinde yine ona tekrar baş
lamadı. Fakat bir başka Bay, 
yahut Bayan öncekine çok 
yakın bir ton ve melodi ile 
bir ba,ka şa~kı tutturdu. ye
şillikli, geniş, serin bir bahçe ... 
• Evinde, hafif rüıgarın ok· 
şamalarına yer yer bürümcük. 
!enen mas mavi atlas bir de· 
niz ..• Sonra denizin kıyı taraf
larında cıvıl cıvıl yüzen ço
cuklar ve fış fış sandallar ••. 
Oturduğumuz bahçede olduk· 
ça modern kıyafetli, modern 
tavurlu orta yaşlı, genç ba· 
yanlar, delikanlılar... Ve bir 
alay sevimli, neşeli, çocuklar ..• 

Öte yanda, yani bahçenin 
sağ duvarında bir çok festi· 
va!, kermes ilanları ... Spor 
eğlencelerine, at yarışlarına, 

yüzmelere atlamalara, koşma
lara, pehlivan güreşmelerine 

dair türlü reııkte canlı canlı 
afişler ... 

Bazı ellerde tutulup yelpaze 
yerine kullanılan gündelik ga· 
zetelerde Olimpiyad oyunları, 
ispanya ihtilali, Yunanistan gü
rültüleri, harp hazırlıkları hak. 
kında kalın kalın başlıklı bir 
sürü yazılar... Ve ondan son
racığıma bayım, yahut baya· 
nım: 

Gramofonda : 
11 Batımı la9lara çalsam 1 ,, 

Diye insana çok ağır ve ağır 
olduğu kadar bol sivri si· 
nekli, tahta kurulu, talarcıklı 
bir öyle uykusu getiren şarkı 
taslakları ... 

Yeni şarkı ve türkülerin 
güftelerinden hemen yüzde 
doksan dokuzunu bilmediğim 

ve bilmekte istemediğim için 
o gün o canım deniz kenarın· 
da kulaklarımda uğulduyan 

şeylerin neler olduğunu birer 
birer sayamıyacağım... Yalnız 

bunlardan bir tanesi daha bir 
az hatırımda kalmışki oda şu
dur: 

u • • , •• O tath eğlenceler " 
" . , ... Deli göğnüm heceler,, 

Güftrdeki sözlere bakılırsa 

bu şarkı (tatlı bir eğlence) den 
dem vuruyor. Fakat, bu öyle 
bir yayık, basık, goy goylu, 
gıy gıylı, kasvetli bir dem çe
kiş ki ben bu makamın, bu 
melodinin bir eşini, vaktile ga
liba Edirnekapı mezarlıkları 

arasında, bir mezar başında 

ölüleri için kendi adetleri üzere 
sine döküp saç yolarak ma
tem tekerlemesi söyleyen Mu· 
sullu kadınlardan dinlemiştim ... 

Bu çeşit şeyler billikten
sonra makine üzerinde pi· 
!akların sözde şenleri, şak
rakla devri daime başladı. 

Lakin bunlarda nihayet meş 
bur (çifte telli) nin, meşhur 
(mandıra) nın, meşhur (harman• 
dalı) nın, meşhur (köçek) in, 
meşhur (helvacı) nın yani eski 
lstanbul külhanbeyi havalarının 
kırılıp kırılıp yıldız yapılmış 
çeşidinden bir takım pof yoz 
şeylerdi. 

Gl Gl 
Kim bilir bununla kaçıncı 

defadır tekrarhyornm: 
Şark musikisi, Alaturka mu· 

"Açık Söz .. ün edebi romanı: 1 

• • • 
Sen Benim Babam 

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

Oda dört köşe bir oda ... 
Dört köşe odanın ortasın· 

da yuvarlak bir masa var. 
Ve masanın ortasında bir 

çiçeklik. 
Çiçeklikte leylaklar var ... 

Eflatun ve beyaz leylaklar ... 

Ölmeden bir gün evvel... in. 
cecik elinin hafif bir işaretile: 

• - Onları karşıma koyunuz 
da göreyim. 

Demışti. 

O leylaklar hala karşıda, 

hala karşı beyaz kristal vazo
ııun içinde, ve bala canlı ... 

O hasla içeıde... içerideki 
odada ... 

Bembeyaz bir karyolanın, 

bembeyaz örtüleri içinde can· 
sız yatıyor. 

Dört köşe oda ... Bir mezar
lık gibi hazin ... 

Kenardaki koltukta koyu 
renk elbiseleri içinde genç bir 
kız oturuyor. 

iki elleri koltuğun iki kena
rını sım sıkı tutmuş ve başı ar
kaya dayanmış. 

/l.rkaya dayanan matemli ba
şında hiç bir düşünce kalma· 
mış gibi, bütün düşüncelerden 
boşanmış matemile uyuşmuş 
başını hafif, hafif sallıyor. 

Hu odarıın, ölüm odasına a. 
çılan bir kapısı var. 

r,=======""' 
Askerlik: : 

Tayyare, aJUminyUm 
madeni lstlhsallni 

arttırdı. 

Tayyare yapımı, ahşap ve 
madeni tayyarelerden hangisi 
uygun ve üstündür gibi iki 
fikrin çatışmasına sebeb oldu .. 
Mütahassıslar bunu da sona 
erdirdiler, alüminyüm gibi da· 
yanıklı ve hafif madenden 
yapılmış tayyareleri ahşaplara 
öneylediler. iş bununla da bit· 
miş olmadı. Benzinden daha 
ucuz bir madde ile işliyen 

motörleri araştırdılar ve ba· 
şardılar. 

Hepimiz biliyorduk.. Ah
şap tayyareler, rütubet ve sı
caktan çabuk müteessir olu
yor •. Dayanışı azalıyor, şekli 

değişiyllr. Ayarı bozuluyordu. 
Alüminyümdan yapılanlar, 

hava tesirlerine dayanıyorlar· 
Böılece başlıyan ahşap ve 

1 maden denemeleri, tayyare
lerin çelikten yapımı kararına 
kadar vardı. Bugün buna im
kan hasıl olamadı.. Fakat, 
terkibi itibarile, yumuşak çe· 
liğe yakın olan alüminyüm 
sanayii ileriledi ve genişledi. 

Dünyanın alüminyüm har
cantısına göz gezdirelim : 

Almanyanın 1935 yılında· 
ki harcantısı 93000 tona va
rıyor.. Bu rakam, Almanya· 
daki tayyare fabrikalarının 

baş döndürücü çalışmalarını 
açıkca gösteriyor. Ayni yılda 
bütün dünyanın çıkardığı alü
minyümün % 84 ü Macaris
tan. Yugoslavya ve ltalyaya 
ait olmak üzere (505000) to
na varmıştı.. Amerıkanın 

40000, F ransanın 21850 ton 
çıkardığını hesaba katarsak 
alüminyüm üretiminde ( istih. 
salinde) de Almanyanın daima 
önde bulunduğu anlaşılır. 

Bu izahımıza 1935 yılının 
genel harcantısının ancak 
164000 tona vardı~· ını ekler
sek bu devletin hava müda-

! faasına ne kadar önem verdi· 
ğini kolaylıkla kavramış olu-
ruz. 

1- --· M. Ersu 

ı ·siki denilen şey, vaktiyle ya
pacağını yapmış, llrilerile, 
dede efendılerile, Zekai de
deleriyle, Şakir, Sadullah, Ni
kogos ağalarile, Zaharyala· 
rile, lsaklarilc ve en nihayet 
Şevki, Osman, Asım bol ahenk 
Nuri, tamburi Cemil Beylerile, 
kemani Tatyoslarile yapaca· 
ğını yapmış, devrini tamamla· 
mış ve geriye yapılacak hiçbir 
şey, halla bir sıfır bile bırak
mıyarak elini, eleğini bu dari 
dünyadan yiizünün akile ç~kıp 
tanrının rahmetin kavuşmuştur. 
Onlardan sonra ise tereddiye 
başlıyan ve ha il adına ( ŞHk 
musikisi ) (alaturka musiki ) 
denilen nesne çarşı da pazar
da o dejenere halile o ka
dar karaya vurmuşturki ha. 
hani diyebilirim, son yıllarda 
tohumu bozularak lezzet cihe
tine nedense kuyu suyundan 
farksızlaşan mahut topatan 
kavunlarını bile geçmiştir. 

Onun için hala bu nesne 
üzerinde eser yazacağım, eser 
notalayacağım da halka tatlı 

tatlı dinleteceğim sevdasını 

güdenler ya bilerek, yahut 
bilmiycrek boş yere halkın 

kafasını şişirmekten, zevkini 

Bu kapı açık ve açık kapının 
önünde yüzü öteki odaya dön· 
müş olan bir adam var. 
Omuzları düşük, sırtı kan· 

burlaşmış ve bu kanburlaşan 

sırtın üstünde beyaz saçlı iri 
bir baş görünüyor. 

Gerip kapının iki yanına da· 
yadığı kollarile öne doğru dü· 
şecekmiş kadar dermansız his. 
elliği vücudünü adeta destek· 
liyor. 

lil l!l 
- Selma .•• 
- Efendim. 
Genç kız ağlamaktan ve da

ha ağlıyamadığı yaşlardan şiş· 
miş olan göz kapaklarını zah
metle kaldırıyor. 

1 

Sanki bam başka bir alem. 
den birdenbire odaya düşmüş 
kadar yabancı ve uzak bakış· 
tarla karşısındaki adama bakı· 
yor. Kafasının içindeki sonsuz 
karanlıktan sıyrılan ve başka 
şeyler ıı-ören gözleri hayret 
dolu: 

- Selma. 
Diye tekrarlıyan erkek, şim

di onun koltoiunun arkasını tu-

;;;;.AÇIK SÖZ-

-"" Doktorun ı 
Öğütleri 

Hekim gellnciye 
kadar ne yapmah 

Kolaylık olmak için ben has
talıkları iki kısma (bölüğe) ayı· 
racağım. 

1 - Ateş (hararet) li has
talıklar. 

2 - Ateşsiz (hararetsiz) ke
yifsizlikler. 

Bu hastalıklardan en ehem· 
miyetli (Ônemli) si sıcaklıkla, 
(humma) ile başlıyan namizac
lık (hastalık) !arın bir çcğu 
uzun sürer iyi bakılmazsa has
tayı üzer, ezer. 

Bir takım keyifsizlikler de, 
bir kaç gün zarfında geçer, 
hattA bazı defa, ıağlam vücudlü 
insanlarda şiddetli (soğuk al
ğınlığı) neticesi olarak ansızın 
yükselen ateş bir gece zarfında 
söner, gider 

Elverir ki, lazım gelen hekim· 
lik tedbirleri yapılmış olsun! 

Binaen aleyh her ne cins 
,hastalık olursa olsun ateşle, 
humma ile başlıyan hastalık· 
!arda hekimden önce, eve bir 
(termometro) girmelidir! 

Yani hastanın ateşini ölçmek 
için (hararet mikyası) denilen 
(termometre) hazır bulunmalı· 
dır. 

Bizde ailelerin pek çoıtu. (ter· 
mometre ye (derece!) derler! 

Bence her ailenin evinde 
mutlaka bir (tıbb! hararet mik· 
yası!) yeni h?stanın ateş dere
cesini hakkile tayin etmek için 
bir (hekim termometresi!) bu
lunmalıdır, sırasında çok büyük 
iş görür. Ailenin, hekimim en 
doğru ve parlak bir (projektör) 
ü olur. 

Fakat adi derece olmamalı! 
Sağlam, çok (hassas) doğruyu 
güsteren bir termometre olma
lıdır. 

Pek iyi bilmeliyiz ki, bozuk, 
fena, adi dereceler, aileyi al
tüst eder. Hele çok meraklı 
hastaları zivanadan çıkarır, 
hatla iyi dikkat etmiyen heki
mi bil hazan şaşırtır, bu cihet· 
le ai'eye, hastaya ve doktora 
klavuzluk (rehberlik) yap1cak 
olan dereceyi en iyi cinsten 
almek lazımdır! 

Gelecek sayıda en iyi ter
' mometrelerin nasıl olacağını 

ve ne tarzda kullanmak lazım 
geldiğini • inşallah. yazacağım. 

"Lokman HPkim" 

kaçırmak lan, heyecanını kör 
testere ile rendelemekten başka 
bir şey yapmıyorlar, ne yapsın
lar? Bir bakıma da kabahat on
larda değil... Çünkü meydanı 

boş buluyorlar. Çünkü lstanbul 
meydanlarının yüzde doksan 
dokuzunda hala ne bir orkestra, 
ne bir bando, hatta ne de bir 
adamakıllı cazbant var. 

Koskoca Sirkeli Hayriye 
bile geçenki mehtap aleminde 
sal ü1.erınde bır incesaz O• 

turttu: 

"Heyamola bizim gemi,, 
11Hcyamol yo:ımol I,, 

Çeker gibi l 936 } ılının 
Ağustosunda herkese ağır ez
gi fıtıki makamla: 

.. Uyu ey tıfh melekşanım !,, 

Ninnisini dınletli. 

Osman Cemal Kaygılı 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 

dır. 

12 Ağustos 

BEN KiMiN 
METRESİYİM 
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Tefrika No. 24 

Mülazım Henson'un bütün kibarhğına rağmen kadtr1' 
ıara mütecavizane bir bakışı vardı .. 

Eline kadehi alarak Nesrinin gözlerinin içine baktı ... 

1 

Nesrin bu sahnelere alışkın 
bir tavırla: 

- Ne güzel gemi •. Değil mi 
Şefik? 

Diye söyleniyordu. 
Şefik yavaşça Nesrinin ku

lağına eğildi : 
- Biraz önce' bu herife be· 

ni. (Selim) diye takdim elmiş· 
tin •. Onun yanında beni hakiki 
adımla çağıracak olursan, tamir 
edilmez bir pot kırmış olur
sun.. aman dikkat el.. falsu 
yapmıyalıml 

Nesrin kendine geldi.. gü
lümsedi: 

- Unutmuştum vallahi .. iyiki 
hatırlattın! 

Bu sırada açılan kamara 
kapısından genç bir bahriye 
mülaz ı mı göründ. 

Ceymis ilk önce mülazımın 

adını verdi: 
- Geminin elektrik zabiti 

Löln~n Hen•on .. 
Sonra misafirlere dönerek: 
- Nesrin hanım. Selim bey .. 
Diye ilave etli. Genç mü'a-

zım çok şen ve şakacı bir 
zahitti. Asli bir tavrı vardı. 

hal kalmadan, nefer elinde parçası gibi.. Elime dokunul 
dört şişe soda ile tekrar içe· dokunmaz vücudümü yaktınıı' 
riye girdi Şişeleri açarak bar· Dudaklarınız viski kadehint 
daklara boşalttı. dokunduğu için, bu bardakla~ 

Mülazım Hen son 'un, bütün bir zafer nişanesi gibi kama· 
kibarlığına rağmen, kadınlara ramda ölünceye kadar saklı• 

mülecavizane bir bakışı vardı.. yacağımf 

Eline kadehi alarak Nesrinin Bereket versin ki Şefik bO 
gözlerinin içine baktı: sözleri • lngilizce söylendiği 

- Haydi içelim, küçük ha· için • anlayamamıştı. Sadect 
nıml lngiliz donanması şerefine. zabitin gözlerinden ruhunu vt 

Ceymis de söz söylemiş ol- maksadını okumakta gecikmi· 
mak için şu kelimeleri ilaveye yordu. Bir aralık Nesrine: 
lüzum görmüştü : - Ne kibar insanlar! 

- Şimdi, bütün denizlere Diye mırıldandı. Yüzba~ 
hakim donanmanın bir tekne· Ceymis birdenbire mülaziml& 
si üzerinde bulunduğunu hatır· 

lngilizce birşeyler konuştuktan 
!ayarak içelim .. 

sonra mühendis Şefiğe döndii= 
Viskileri içtiler. 
Şef k te içti .. lçmeğe mecbur- Zırhlının kütüphanesini gez• 

du. F .ıkat, titreyerek.. direyim size. Bir şehir kütüP' 
hanesinden daha büyük ve 

Hem de içi zehir dolu bir zengindir. 
kadc hi bir yudumda midesine 

Ş·, fik bu teklif karşısında 
bo~a'tır gibi içti. 

müteredd;t görünmekle bcra· 
Ko ·rnşuyorlardı.. ber, menfi cevap veremedi, 
Mülazım H"enson: Nezaketi buna manidi. 
-l•tanbul kadınlarının hepsi - Peka a .. 

de böyle sizin gibi güzel, sizin Diye başını salladı .. Nesrinlt 
kadar sevimli midir? Tam manasile Londralı bir beraber kalkacaklarını sanı• 

·1 Nesrin gülümsedi: 
centı men· yordu. Şefik ayağa kalktı. 

içeri.ye gı'rdı'ler - Güzel bir kompliman. 
· Mülazım viski şişesine sarıld· 

ş,fik bir maruken ko'tuğa Genç mülazım cevap verdi : - Birer tane daha içelim,.. 
olurmuş .. Davetlilerin birer iki. - H.ıyır.. Hakikati söylü- 1 Kadehleri doldu.. çtiler. 
şer kamaralara gölürü'mesi- yorum. Kompliman değil. Siz 

nin sebebini araştırıyordu. Yol ' ,,;ç~ok~;c;;:a;,z~ib:;;e~li~. ~T~ı;;'.b-~k ._ı~=-~b~ir=::,a~te~ş~=,======~f~B;;:it;;:m;;:e;;:d;;:i~/~ 
da gelirken kapısı aralık olan 
kamaranın içinde gördügü sah
neyi gözüoün önüne getirince 
bu hususi davellerin sebebıni 

anlamakla güç!ük çekmem şti. 
Genç mülazım derhal misa

firelere birer sıgara uzatarak 

kompilmana başladı: l 
- Türk sıgaraları cidden 

nefis .. 
1 k önce Nesrin, sonra mual

lim Selim ve daha sonra da 

yüzbaşı Ceymis birer sıgara 
aldılar .. tüttürdüler. 

Nesrin zabitlerle lngilizce. 
mühendis Şefik de Fransızc> 

konuşuyordu. 
Nesrin arada Şefigin şüp

heye düşmemesi için Frans:z
cada konuşmayı ihmal etmi· 
yordu. 

Mülazım Henson sigaradan 
sonra, göıe çarpan bir çe
viklikle yerinden fırladı .. Ma
sasının kenarında duran bü
} ük bir viski şişesini eline 
alarak bardakların birine ikı

şer parmak viski boşaltdı. 

- Bizim de visldmize diye· 
ceğiniz yoktur sanırım! Bakı· 

nız ne kadar güzel kokuyor .. 
Ve duvardaki zile bastı .. 

Garsonluk yapan bir bahriye 
neferi rütpeli bir tavırla selam 
vererek içeriye girdi. Mülazım 
bir kelime ile nefere şu emri 
verdi : 

SAN~T ~ 
Ki'r.b\P# ~E S'iM. TiYATROıMUS'il<I 

"San'atta ahlak aranır mı?,, 
Yeni şahit olduğumuz bir 

~debiyal miinaka~asında: 

.. _ Hayır .. San'at, san'at 

içinair. Binaenaleyh san 'alta 
ah /61< aranmaz ! .. neticesine 

varıldığını gördük. 

Gerçi ortada: "Ah/tik. vehim 
ve ve5veseden doğmuştur!., df ... 

yen Fransız edibi Emil Fake 
nin bır nazariyesi varsa da, 
bu, umumi harpten sonra i/lôs 

etmiş birçok iç timai nizamlar 
gibi, kıy metini çoktan kaybet· 
miş bir söıdür. 

Su.o'aııa ( A!.lfik) niçln arı• 
yal.oı? Her hangi bir me~lıur ı 

rı!S\anun yüz kızartıcı tablosu 
talebeleri en Re11iş terbiye usu[ ... 

/erile yeti~iirilen bir n1ektebin 
su/onunu asılabilir mi ve yahut 
tam ıntinasi/e lôik bir ailenin 
misafir kobu/ odası dııvarla

rınd<.1 yer bulabilir mi? 

Pek tabii olarak buna: 
- Hayır.. Yer bulamaz! di

yeceksiniz. 

hangi düşüncelerle gölürmiyof" 
sak; şiirde, resimde, heyktl• 
tra.şfde hôşı/ı nefİ!I sart'at/O' 

rın bütün ıubelerinde ayni du' 
şünce ile hareket elrdye mtC' 
bur uz. 

Ahltikımızı bozan bir tab
lonun san' at bakımından af1" 
cak boya ve fırça kıymeti var• 
dır. Frıkal, o tablo, bir san'al 
eseri olduğu kadar ayni za• 
munda da bizi duşündüren bİ1 

eser olursa, şüphe yok ki maJ• 
di kıymetine manevi bir kı!f 
mel le izn fe eder ve onu bİf 
şaheser olarak mekteple, aile
de memnuniyetle, hal/Ü iftihar" 
la teşhir edebiliriz. 

Ce,niyelin içtirnai bünyesfrıİ 
zehir/iyen muzır jikir/er gibİı 
ahltiksızlık neşreden bütiİ~ 
san'at eserleri de .. cemiyetifl 

ham ve körpe dimağlarını tah• 
rip etliği için • elbette muzıl 

sayılabilir. 

, - Soda .. 

Hiçbir san'utktira da, cemi• 
yelin içtimai nizamlarını boza1' 
bir san' at eserini omuzurı# 

asıp sokak sakak dolaşmal 
salôhiyeti verilemez v6 veril" 
memelidir. \

ı Zeki bakışlı nefer derhal 
masanın üstündeki bardaklara 
bakarak dışarıya çıkmıştı. =====----------- Uzun boylu konuşmıya ma· 

Bence cemiyelte (Ahlak ) 
mefhumuna riayet edildigi 
müddelçe san'atıa da ah/tik 
mefhamua hürmet etmek mec· 
buriyeti vardır. Çok açık dans· 
!ara, variyete/ere çocuklarımızı lskender F. Sertelll 

tuyor. Ona doğru eğiliyor ve 
kulağına fısıldıyor: 

- Yavrum, çocuğum, biri
ciğim benim ... 

Genç kız gözlerini yumuyor, 
fakat bu defa yumulan gözle· 
rinin kirpikleri yaşlı ve bu yaşlı 
malemile kırk yaşında görünen 
gene yüzünün üzerinden akı
yor: 

- Ne müthiş.. Ne müthiş ..• 
Ne inanılmaz şey ..• 

Diye fısıldıyor. 

Yavaş konuşuyor. Bu onun 
son günlerde edindiği bir itiyat. 

Onu uyandırmamak için gün
lerce odasında hep böyle fısıl· 
daşarak konuşmadılar mı? 

- Efendim ... Anlıyor musu
nuz o benim annemdi. Hayatta 
il~ gördüğüm insan, ilk sevdi
ğim, beni ilk se\l'Cn insan. Ben 
onun bir parçasıyım ... O olma
yınca benim oluşum bunu zihin 
kabul etmiyor.. ben onun bir 
parçasıyım diyorum size .•• Ka· 
nile beni beslemiş o... Ben 
oyum ... Ben onsuz ne yaparım. 

- Selmal .. 

- Ah anam... Anam... An. 
neciğim. 

Şimdi hıçkırıyor, ve vahşi 
bir fırtına gibi gürliyebilecek 
kadar sert olan bu hıçkırıklar 
hep gürültü etmemek itiyadile 
hançeresini yaktığı için hafif 
iniltiler halinde yükseliyor. 

l!l !il 

Oda git gide karardı. ikisi 
de elektrik lambasını yakmağı 
düşünmediler. 

Şimdi erkek kolluğun karşı· 
sına bir iskemle çekmiş, genç 
kızı nkoltukların kenarındaki 

ellerini tutuyor, konuşmuyor· 

!ar ve artık kız ağlamıyordu. 

Gözleri hrp örtülü, başını ser· 
semletmek ister gibi hayır ba
şından müthiş hakikati def et
mek o hakikati kavrıyan şu· 

uru boğmak ister gibi hep iki 
yana sallıyor. 

Ellerini yavaş, yavaş okşı· 

yan erkek ona bakıyor, saat· 
lerdenberi gözlerini hiç kırp
madan bu alaca karanlıkda 

ona bakıyor. Ve düşünüyor: 

- "Ne kadar ona benziyor w 

Evet bu çocuk . ., içeride 
cansız yatanın canlı bir nü· 
muı esi gibi. Bu çocuk onun 
bir parçası onun bir devamı, 
bu çocuk o kadar o... o ka· 
dar oki.. 

rn m 
Karanlık oda içindeki eşya 

ve insanların üstünden ıslak 

bir sünger gibi geçti. .. Tıpkı 
siyah bir tabloyu silen yaş 

bır sünger ve şimdi oda 
üstünde en ufak !bir gölge ve 
şeklin resmi çizilmemiş olan 
kara bir levhaya benziyor. 

Yalnız içerde ölünün odasın· 
da ışık var .. fakat hastabakıcı 
iki odayı biri biribirinden 
ayıran kapıyı örtmüş olduğu 
için bu ışık karanlık odaya 
sızmıyor ışıklı ölüm odası 

bembeyaz ... 
Kapıya ·;uruluyor. Kapıya 

tekrar, tekrar vuruluyor. ikisi 
de duymuyorlar ve kapı açı· 
lıyor. Dışarda sarı bir ışık 
var sarı ışığın üzerine 
bir erkek siloueli çizilmiş bir 
ses yükseliyor: 

- Bir telgraf geldi efendiıll
Ve bir çıtırdı. Bir elektri~ 

düğmesi çevrildi. Tavandan 
gözleri kamaştıran bir ışık sefı 
odaya döküldü erkek başın' 
kaldırıyor: 

- Telgraf mı? 
Diye dalgın, dalgın soruyo1 

ve içi korku ile titreyorl •Gt' 
lecek muhakkak Muhakk8~ 
gelecek ... ., Telgrafa titreye~ 
parmaklarını uzatıyor : 

"Tabutun arkasında o yürİl' 
yecek evve!a o ... O ... Ve be~ 
ne yapacağım ... ., . 

Acısına rağmen gülmek isi~ 
yor .. 

"Bir aile dostu ne yapaf•' 
Onun koluna gireceğim . ., 

Bütün hayatda müzmin tıi' 
hastalık gibi mevcudiyetine ti' 
hammllül ettiği bu adama kar~ 
birden içinde sonsuz bir nri' 
ret duyuyor. Gene o ... sond~ 
bile ... gene o ... kendi hak1' 1 rıJ 
elinden alacak 

"Muhakkak gelecektir. 
- Nedir o .• 

[ Bitmedf.}. 



1 

t 

t 

,. 
/· 

O' 

jı 

J· 
!J' 
it 
e' 

ıı 

ııı' 

12 Ağuato~ 
-AÇIK SÖZ-

r""'A~~~·p;.;j"~"'"""SiY;;r""""'H;~;·k;tı·;~"""""I 
~ıuııııııı ııııııııııııııuuııııııııııııııııııııııuııııııı1111111ıııııııııı111111n111111111ıı1111111111ııııııu11111111111111111nııııı11111111111111111111111ı11111111111111111111111111111111111111111ıııııııı1111r-

Mussolini sonuna kadar Hitleri tutacak mı ? 

Eski Lokarnoyu diriltmek bundan 
sonra mümkün değildir! 

Fransanın Ren işini kurcala
masını Almanlar istemiyorlar 

Eylii.lde toplanacak konferansın vereceği 
netice A vrupanın istikbalini tayin edecektir 

' 
[Avusturya- Alman anlaşma

sından sonra, orta Avrupada 
ve Avrupayı ikiye bölen ye
ni bir ittifak bloku teşekkül 
etmiş bulunuyor • Almanya, 
ltalya, Avusturya, Macaristan, 
ve Lehistanın dahil olduğu bu 
bloka eski "ittifakı müselles. 
yerine şimdi "ittifakı muham
mes. diyebiliriz. Avrupayı iki 
zümreye ayırdığı ve umumi 
barış yollarında müşkülat çı

kardığı iddia edilen bu blok 
karşısında, Lokarno devletleri 
toplanacak. 

ltalya ve Almanya yukariki id
diaları cerhetmek için konferansa 
iştirak edeceklerini bildirdiler, 
fakat peşin şartlar koştular. Bu 
şartlar kabul edildiği içiıı beş 
Lokarno devletinin Eylül top
lantısında ele alacakları mese
leleri hangi bakımdan müza
kere edip de bir neticeye 
ulaştırabilecekleri bayi! meraklı 
ve mühim bir meseledir. Ala
kadar memleketlerin mühim 
gazetelerinden aşağıya aldığı
mız hulasalar bu hususta bir 
fikir verecektir. Karilerimiz 
bu mevzu üzerindeki yazının 
ilk kısmını dünkü sayımızda 

okumuşlardır.] 

Çekoslavak görüşü 
Bir Leh· Çekoslcvak mukare-

neti arifesindemigiz? 

Bugünkü vaziyette, Alman

Avusturya ihtilafı gibi eski \ 
beynelmilel ihtilafları halle~e~ 
her yeni anlaşma, tereddudu 
mucip oluyor. Çünkü bazı 
memleketler bu yeni ittifakın 
ne olduğunu ve kime tevci 
edildiğini sormaktan nefislerini 
mennedemiyorlar. lngiliz po
litikası Avrupayı iki düşman 
zümreye ayıran ittifaklar ve 
bloklar teşkili zihniyetine dai
ma muarız bir vaziyet almıştır. 

Daha dün aleyhinde zecri 
tedbirler tatbik edilen ltalyaya, 
Lokarno muahedesini yırtan 
Almanyaya karşı gösterilen 
liberalizmden, maalesef şimdi
ye kadar taahhütlerini vefaka
rane yerine getirmiş olan ve 
daha evvelce uzaktan, yakın
dan Lokarnoda açılan emniyet 
sistemine dahil olmuş bulunan 
memleketler istifade edeme
mektedirler. 

Çekoslovakya ile Lehistan, 
Ren garanti misakının akdi sı
ralarında, 1925 de Fransa ile 
olan ittifak rabıtalarını muha
far.a etmişlerdir. Bu defa da 
edeceklerdir • Lehistan 1934 
kanun sanisinde Berlinde ak
dettiği iki taraflı misakta, Fran 
sa ile olan ittifakının sağlam
lığını teyit etti. Bugünde bu 
ittifakın yalnız muhafazası de
ğil, daha canlandırılması için 
birçok sebepler mcvcattur. 

Prağda, Lehistanın müşkül 
v~ziyeti peka1A lakdi edilmek
tedir. Ve Varşova ile daima 
yeni dostluk bağları bağlamak 
arzuları gösterilmektedir. 

Büyük bir Eransız gazetesi
nin bahesseltiği gibi Lehista
nın Çekoslovakaya ve bütün 
küçüle itilAI arasında bir mu
karenet şimdilik mevsimsiz gö
rünürse de, bu iki memleket 
münasebetlerinin son zamanlarda 
soğuması üzerine, böyle bir 
teşebbüsü mesut ve hayırlı 
görmek lazımdır. 

Son derece ehemmiyeti haiz 
bir noktada, Almanyanın nor
mal mütekabil yardım şeklinde 
yeni lokarnoyu anlayıştır. Şu 

larklaki eskisinde ltalya ile 
lngiltere hali devletlerdi. Bu, 
şu demektirki Almanya tali 
mahalli yardım anlaşmalarını 

prensil' itiblırile reddetmiyor, 
fakat bunun sadece bir ta-

Kont Cigarıo 

Boldvin 

ralda kalarak diğer mıntaka

lardada tecelli etmediğini gör
mekle müteessif bulunuyor. 

Herhangi bir memlekete çev
rilmiş askeri mahiyette bir it· 
tifakı takbih eden M lletler 
cemiyeti nizamnamesi gibi, sul
hu himaye eden misakları umu
mileştirmekten ba~ka çıkar yo
lu yoktur. 

Çekoslovakya herzaman kom
şularile şerefli ve müstakar bir 
şekilde anlaşmağa hazırdır. Ve 
Garp devletlerinin cereyan et
mekle olan müzakere çerçeve· 
sını genişlelmiye çalışmaları 
Çekoslovakyada sempati ile 
karşılanıyor. 

Sevyet GörUşU 
Garp detJ/etleri azimli 

bulunmalıdırlar 

IZVESTIY A gazetesinde 
Kari Radek yazıyor: Avrupa 
sulhunu kuvvetlendirmek mak
sadile beş devletten mürekkep 
bir konferans önümüzdeki ey
lülde toplanacaktır. Bu toplan
tının vereceği netice, Avrupa
nın istikbalini tayin edecektir. 
Filhakika bu toplantıda Şarki 
Avrupanın vaziyeti kaleme alın
mıyarak, sadece Garbi Avru
padaki harp tehlikelerine karşı 
alınacak tedbirler görüşülecek 
olursa, konferans harp sonra
sı tarihinde son derece meş

um bir rol oynamış olacaktır. 
Sulhü nerede mümkünse 

okıidar kuvvetlendirmeyi istih
daf eden Hitlerci beyanatlar 
karşısında umumi hal çareleri 
aranmazsa, yahut lngiliz ga. 
zetelerinin yazdığı gibi, sulh 
kademe kademe tahakkuk el· 
tirilmezse, geriye kalanı yalan 
ve aldalmacadır. Herkes, bütün 
bu gayretlerin Almanyaya ln-
gilterenin bitaraflığını temin 
etmek ve Fransayı eski müt
tefiklerinden ayırmak gayesini 
istihdaf ettiğini biliyor. 

Alman diplomasisi ise bu 
suretle iik darbeyi indirdiği 

azaman Alman ordusunun za
ferini temin etmek sevdaında· 
dır. Harbi devam ettirecek ip
tidai maddeleri bulmak için, 
Almanyaya diğı:r devletle
rin bir kaç haftalık te-

redddi kafi gelir. Ancök 
garp devletlerinin azimli vazi
yetidirki, Almanyayı şu iki 
şıkkın karşısında bırakabilir; 
ya müşterek emniyet, yahut 
infirat. 

ltalyan görüşü 
Yeni Lokarno eskisfne 

benzememelidir 

Romada çıkan Gionrnale 
Ditalyada Virginyo Gayda ya
zıyor: Roma ve 8erlin hemen 
aynı zamanda beş Lokarno dev
letinin toplantısına iştirak ede
ceklerini bildirdiler. Demek ki 
prensip itibarile, yahut hiç ol
mazsa hareket noktası olarak .. 
Lokarno cepİlesi birliği yeni
den tesis ediliyor. Zecri ted
birler gibi ve onun icabettiren 
beynelmilel diğer hadiseler gi
bi heyecanlı hısımları birtarafa 
bırakırsak garbi Avrupa mınta
kasında yeniden teşriki mesa
iye dönülmesi isteniliyor. 

Berlin ve Romanın aynı za
manda cevap verişleri, iddia e
dildiği gibi, bu iki hühümet 
arasındaki bir blok politikası. 

nın mevcudiyetine atfedilemez. 
Belki de her iki devletin koy
dukları şartlar yerine getiril· 
dikten sonra, Lokarno politi
kasına avdet zamanının gelmiş 
olduğunu ifade edebilir. 

Hatırlatalım ki, ltalya hüku· 
meti müşterek esere fiil yar
dımda bulunmak için iki şart 
ileri sürmüştü : 

Zecri tetbirlerden mütevellit 
mukavelelerin ilgası, Alman
yanın da konferansa çağırıl

ması. 

Başka ehemmiyet ve mahi· 
yette olan bu iki şart yerine 
getirilmiştir. Fakat Almanya ile 
ltalyanın konferansa iştiraki, es
ki 1925 Lokarno cephesinin oto
matik olarak tesis edive
receği manasını ifade etmez. 
Garple sulhu temin edecek bir 
politika binasının kurulması 

için tamamile yeni bir temel
den bahsetmelidir. 1936 Avru
pası artık 1925 Avrnpası de
ğildir. Lokarnonun etrafındaki 
yeni beynelmilel anlaşmalar 

yığıldı, yeni yeni birçok mese
leler açıldı. Onun içindir ki 
birçok noktalar on bir sene 
evvelkinden başka şartlar da
hilinde müzakere edilmek ge
rektir. 

Almanya ve halyı. konfe
ransın diplomatik yollardan 
hazırlanmasını istediler. Tec
rübe bize göstermiştirki, iyi 
hazırlanmamış konferanslar, 
daima muvaffakiyetsizlikle ne
ticelenmişlcrdir. Onun içindirki 
şimdiden şu noktanın tesbiti 
lazımdır. 

1- ihdası tasavvurları edilen 
yeni sistemin hudutları ve na
sıl işleyecegi. 

2 - Beş devletin ameli ve 
kat'i surette anlaşmaya var
dıkları anlaşmaları mevzuu. 
bahsedecek olan konferansın 
toşlancağı tarih. 

Nihayr.t: 
3 - Konferansın toplana

cağı yer. 

Alman görUtU 
Ren 'in askerileştirilmesi mese

lesi görüşülemez 

Frankfurt'ta çıkan Frakfuter 
Zeitung'den : 

lspanyol buhranının Avrupa 
politikasına yeni bir şoriş un
suru karıştıadığı bu sıralarda 
geriye kadar devletlerin ara
larındaki kavgalarını kesmele
ri iyi bir şey olurdu. ispanya
daki dahili harbe müdahale 
etmemek prensibi, bütün dün
yaca kabul edildi. Bu husus
ta Avrupa iki [muhtelif fikri 
müdafaa eden iki zümre 

Yemek 

12 ağustos çartamba 

Talaş kebabı-Patlıcan kızart
ması, yoğurtlu- Karpuz 

Pişirme tarifi : Kuşbaşı eti 
bol soğanla tuzlayıp biberle
dik ten sonra 
ha fi f a t e ş te 
kendi suyu ile 
pişiriniz. Sonra 
bir yufkanın içi
ne iki kaşık plş
miş ellen koyup 
yufkayı bohça 
gibi dPvşiriniz. 
Tenceredeki et
leri ik'şer ka
şık alarak bi
rer yufkaya sa

• . 
• 

rıp hepsini devş;rdikten sonra 
hafif ateşle börek gibi kızar
tınız veyahut fırında pişiriniz. 

• Patlicanları dilim dilim 
doğrarsınız. Bazıları çabuk 
pişsin diye petlıcanları akşam
dan kesip bırakırlar, iyi zey
tinyağda ve ~uvvetlice ateşte 
pişirirsiniz. Tabağa sıraladık· 
tan sonra üzerine yoğurt dö-
kersiniz. 

l1l El 

Pratik kadın 
• Kalayları daha iyi parlat· 

mak için madeni sünger kul
lanınız. 

• Uykusuzluğa karşı : Bir 
litre suya 10 gram tuz, 10 
gram sulfat dö sud karıştırı

nız. Her akşam yatmezdan ev
vel bu mahlülden bir çay fin
canı içiniz. Netice hayret
bahştır. 

• Bikarbonat dö sut en za
rarsız ve ucuz diş tozlarından 

biridir. 
• Alakok yumurtalar bazen 

kaynar suya atılınca çatlarlar. 
Buna mani olmak için yumur
taları evela soğuk suya soku
nuz. 

Berlin 
Olimpiyadları 

Milletler Arası Komitesi fev
kalade teşkilatı ancak KAR
DEKS (Kardex) fişleri sistemi
nin tatbiki sayesinde muvaffak 
olmuştur. Bu sistem, Olimpiyad
ların muvaffakiyatına iştirak 
eden 52 milletin 300 000 aza
sından mürekkep muazzam teş
kilatını kayıt ve kontrol etmiş
tir. Bundan dolayı bu sistemin 
tatbik ve istimali her yerde ve 
bilhassa memleketimizde gün
den güne tamim etmektedir. 

r Abone Şartları 

TÜRKiYE iÇiN 

l Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 .. 
3 " 

325 .. 
ı " 

125 " 
HARiÇ iÇiN 

1 Senelik 2500 Kr. 

6 Aylık 1300 .. 
3 

" 
700 • 

1 .. 
Nuruoamanlye, Şeref .Sokait 
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~ 

-olsaydı, kimbilir vaziyet ne 
kadar telikeli olurdu. 

Onun içindirki Von Noyrat 

Londra ve Paris hükumetle
rine bir " Garp misakı müza

kerelerine iştirak etmiye Al
manyanın hazır olduğunu bil

dirdi. Fakat bu noktada Al
manyanın sarih hudutlar çiz
mek niyetinde olduğunu da 
hatırlatmak lazımdır. 

Alaman sulh planında garp 
misakının mahaHileştirilmesi e
sasları çokdanberi tesbit edil
miştir. Almanyanın garp sul· 
hunu nasıl anladığına elbete 
kimse hayret etmez. 

Yeni misakta Renin yeniden 
askerileştirilmesi meselesinin 
mevzuu bahsedileı r. ıyeceği şüp

hesizdir. Belki de yeni misakta 

"şark hududlarınca teminat. 
meselesi ortayıı atılacaktır. O
nun içindir ki Alman Hariciye 
nazırı müsbet bir neticeye va
rılmak isteniyorsa, gidilecek 
yolu daha evvelden çızmek 

istemiştir. 

No: 113 YAZAN: Etem izzet BENiCE 
ötürü bulunuyor. Ferdi, mul 
lak bir aciz içinde bunalmış 

bulunuyor. Bu aciz onun bü
tün gayri insani hareketlerinin 
yüzüne vurulmuş olmasından 
ileriye gelen bir şaşkınlık ve 
bunaltıdır. Her zayıf ve aciz 
adam ister istemez bu vaziye
te düşmeye mahkamdur ve .• 
Ferdi de bu hareketle bu mah
kumiyete boyun eğmiştir. 

inkar, sonuna kadar inkarda 
yine acizlerin, mütereddi! erin 
zayiflarındır. Ferdinin red ve 
inkarlarının arkasına saklanan 
hakiki hüviyeti onun itirafı 

şeklinde kabul etmek lazımdır. 
O, ehlihibre raporunun isabet 
ve katiyetine karşı bile inkar 
ve red yolunu tutmuştur. Ehli 
hibre en son hüküm merciidir 
ve bu merciin en son temyiz 
haddi de hakimin yüksek vic
danıdır. Cüzlerinden taze ve 
k~ynar yaşlar akıtan bir genç 
kızın iniltisi, ifşası ve hakika
tin seyri bütün vuzuhiyle mey
danda iken Ferdinin red ve in
inkiirlarının heyeti hakimece 
biran için bile olsa varid te· 
lakki edileceğini akla getir
mek bizim için şüphelerin en 
günahlısı olur. 

Bu vaziyet karşısında Ferdinin söy\IyeceK
Ierini herkes can kulağile dinlemeğe hazırlandı. 

Avukat Muzafler bundan
sonra, sesine daha büyük bir 
gayret ve hız vererek devam 
etti: 

- Ferdi, Güzin gibi bir ma
sumun harimine nasıl girebil· 
mek imkanlarını daima tasar· 
lamaktan geriye kalmamışsa 

Şükriyenin ölümündede pilan
lar hazırlamakdan biran farig 
olmamıştır. Her vakıtki sÖ· 
zümü burada tekrarlamak 
mecburiyetindeyim: Katil o 
değilse bile, mutlaka bu kati 
hadisesinde alakadardır. 

Muzaffer , bunu söylerken 
Cemil birden bağırdı : 

- Yüksek hakimlerin huzu
runda bir masum hala hakaret 
göreb lıyor. Bunu şiddetle pro
te•to edtrim. 

Ve .. Hakim : 
- Susunuz. size söz verme· 

dimi 
Derken Ferdi : 
- Ben de protesto ederim .. 
Diye söze karıştı. Fakat, 

bu söylenişinde bir isyanın 
kopuşu, ses olup gögüsten fır

layışı yerine nefsi zorlamanın 
söyletişi vardı. 

Muzaffer, bütün bu müdaha
lelere rağmen devam etti : 

- Yüksek heyet hakimedcn 
Ferdiye bazı sualler sormak 
hususunda müsaade dileyorum. 
Bu suallerim mahkemeyi en 
kısa yoldan sonuna götürmek 
için her halde faydalı olacak
tır. 

O, her vakit mahkemede 
sakin, dinle~ görünen, başı 
önünde avukat bu celsede ka
fası kadar hançeresinide işle
tiyor, içinde birikmiş ses ve 
his heyecanlarını sanki bir 
hamle halinde dışarıya veri
yordu: 

- Ferdi ve dadı, onun hiç 
leke tutmayan şahsiyetini, te
miz nasiyesini malesef en şeni 
duygularına alet ittihaz etmiş, 
en planlı bir tarzda bu duy
gularını kuvveden file çıkar
mak imkanlarını yaratmıştır. 

[Devarrı edec.ek] 

Kitap kupon11 
BiR CiNAYET DAVAS! 

No: 113 
Bu kupon.lan ke~t, btrl1ttl .. 

renler romaa ga::ıet-sJJ bitti ti 
vakit ldarehane :n.i'ı~ r6nderl? 
hlç p~ra vermoJo.ı klt1.b111 a .. 
lacaklardır, 
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lstanbul hukuku 
Ankara hukuku 

lstanbul Hukuk Fakültesinin 
dört sene olması hakkında ve· 
rilen kararın Vekaletçe kabul 
edilip edilmediği yakında belli 
olacak. lstanbul Hukukunun 
dört sene olmasile, Ankara hu
kukunun da dörtde çıkarılması 
lazım geldiği kanaati doğuyor. 
Fakat işitiyoruz ki Ankara Hu
kuku bu işe taraftar değilm i ş. 

Fakat bu hale göre Ankara 
Hukuku üç sene olarak kal
makta israr ·ederse neticenin 
pek de iyi birşey olmadığı der
hal meydana çıkacaktır. Bu 
mesele iki bakımdan mütalea 
oluna !ıilir. 

1 - Yüksek bir idareci gö
ziyle. 

2 - Talebe göziyle. 
Biz tabii burada bir talebe 

göziyle bu meseleyi mütalea 
edeceğiz. 

Belki görünüşte Adliye Ve· 
kaletine bağlı olan Ankara 
Hukukunun dört sene olmama
sında bir mahzur görülmeye
bilir. Fakat bu talebenin ye· 
tişmesi üzerinde o kadar bü
yük mahzurlar dojturacaktır ki 
en başta Hukuk tahsili yapa
cak talebe de bir istikrarııııılık 

baş gösterecektir. Bu sene ls
tanbul Hukukuna yazılan tale
be ikinci sınıfı muhakkak An
kara Hukukunda yapacak ve 
yahut sene sonunda sınıfta 
dönmek emareleri belir
diği zaman hemen müracaat 
edilecek yer Ankanı. hukuku 
olacaktır. Hiç şüphe yok ki 
bundan sonra da lstanbul ile 
Ankara arasında bir hukuk ta
lebesi şeridi meydana gelmiş 
olacaktır. 

Hatta talebe görüşünü biraz 
daha derinleştirecek olursak 
şöyle bir mütalaada da bulu
nabiliriz: Ankara hukukunun üç, 
lstanbul hukukunun dört sene 
oluşile edilecek istifade nedir? 

Ankara Hukukunun üç senelik bir 
tahsil devresinden sonra hayata 
daha çabuk atılanacak, bundan 
doğan istifade de elbette di
j!'erine nazaran daha büyük 
olacak. Şu halde dört senede 
alınacak istifadeyi belki biraz 
noksan fakat muhakkak üç 
senede elde edileeeQ'i için ya
pılacak şey Ankara Huku-

kuna yazılmaktadır. Neticede 
Ankaraya bir talebe akını

dır başlıyacak. Ve burada ls
tanbul Hukuku pek az bir 
mevcudu ile yürümeğe çaba· 
lıyacaktır. lşt~ Ankara Huku· 
kunun dört sene olmamasının 

bir talebe gözile çıkarılan za
rarları!. Halbuki iki Hukukun 
da dörder s~neye çıkarılma

sile bence ayni istikrar devam 
edecek ve bundan mahzur 
değil elbette biiyük istifadeler 
doğacaktır, 

Yusuf Ziya Binatlı 
m rn 

LiSELİ GENÇLERE! 

Ankete gelen 
Cevaplar 

Liseden mezun el :luğum za
man dinlenmek üzere bir haf
t11mı gezintiye bağlamıştım. Bu 

esnada tanıdıklarımdan b r 
çojtu bana • Hangi mektebe 
gireceksiniz. diye suallar sor
dular. Ben de onların hemen 
hepsine bocalıyarak şunu söy
lüyordum: •Ya Mülkiyeye ve
yahut Hukuka gireceğim. Ba
zısına da kararsızlığımdan Si• 

kıldığım için kestirme olarak 
Harbiyeye gireceğim cevabını 
veriyordum. Arkadaşlarımın 
çoğu da benim gibi bu biçim· 
siz halin tipik bir nümunesi 
olarak görünüyordu. 

Ben şuna kaniim ki biz genç
lerden çoğumuz mefküresiz o
larak yetişiyoruz. Onun içindir 
ki meptepten çıkınca mezun 
olmak . maksadiyle çektiğimiz 

üzüntüden ziyade yeni bir mek
tep bulmak endişesiyle kıvranı
yoruz. Bu durumun en canlı mi
sali kendimde belirdiğinden te
essür beni bütün şiddetiyle ko-

valamaj!'a başlamıştı. Buna se
bep nedir ? iradenin zafiyeti 
mi, ruhumuzdaki bir betbinl'
ğin tezahürü mü ? Yoksa kı
rılmış bir ümitten mi doğuyor? 
Hayır; daha ziyade hayatımı
zın gayrı muntazam akışıd>r. 

Ailedeki ekonomik düzensiz· 
liktir ki fikrimizi muhtelif isti
kametlere çeviriyor ve bazen 
bizi yarı yolda bırakıyor. 

Bu yüzden gençlerin pek ço
ğunun ü'küsünün tahakkuk et
mediğine şahit oldum. Mesele
yi yine şahsıma döndüreyim. 
Bir müd Jet bu kararsızlık için
de yaşarken bir yandan da fi
kirlerimin muhassalasını bul
mağa çalışıyordum. 

Nihayet doktor olmak azmi
ne meyil gösterdim. Doktor
luktaki gayem şudur. Harika
lar yaratan insan dımağının ve 
vücudunun esrarına daha ya
kından alaka peyda etmek ve bu 
suretle içimdeki şüpheyi izale
ye .;alışmaktır . 

B. Yaşamak isteyen her 
adam sağlam bir vücude el
bette bayılır. Geçen gün Rad
yoda Bay Selim Sırrının bir 
konferarsını dinledim. (Hayal 
savaşında onunuze çıkacak 
engelleri devirmek istiyorsanız 
vücudunuza bakınız) diyordu. 

Sıhhatli yaşamak için vücu
de bakma çaresini iyi bilmeli 
çok hayırlı buluyor ve bu iti
nayı da doktor olunca daha 
mükemmel temin edeceğime 

inanıyorum. 

C. Mektep hayatında hoca
larım r.e istersin dediklerinde 
parlak bir istikbale kavuşmak 
emelindeyim derdim. Mademki 
çalışanın önünde ekseri ma
niler baş eğerek diz çökü
yor, zekanın cehli pek çok 
müşkül yokluğa kavuşturu
yor. Ben de bu isteğimi ye
rine getirmek için son nefe
sime kadar azimle çalışacağım. 
Yüksek tahsil denilince haya
limizde ne canlandıı dığımızı 

soruyorsunuz. Bence yüksek 
tahsil Lisede atılan muhtelif 
temellerin üzerine kurulan bi
nalardır. Bu tahsili kendim için 
mutlak lazım olan bir ihtyaç 
biliyorum. Çünkü Lise mezunu 
kalmak yalnız temel atmak de• 
mektir. O esası özlendiren ve 
muayyen bir bedele ulaştıran 
yüksek tahsildir. 

Muharrem lllez 
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Gaziantep, (HususT)-Buradakl lstc.nbul Biçki 
, ve Dikiş Yurdu senelik sergisini açmış ve bin
lerce vatandaş tarafından gezilen sergi büyük 

1 t>ir raç;ıbet görmüştür. 
Bayan Meliha Erlver"in idaresindeki Biçki 

ve Dikiş Yurdu dalma muvaffakıyet göstermek
te ve buraya devam eden kızlarımız çok isti
fade görmektedir. Resim sergiden bir köşe 
göstermektedir. 

lzmit'te 
Çene suyu 
Buhranı 

lımit, (Açık Söz) - lzmit 
te Çene suyu buhranı var. 
Buna buhran demek de doğru 
olamaz. Zira, hakikat halde 
buhran değil, Çene suyunun 
başka memleketlere gönderil
mesi dolayısile lzmit halkını 
"hiçe. sayan bir vaziyet var
dır. 

lzmitliler çok eskidenbe
ri Çene suyu içerler. Şimdi 

ğünlerce susuz kalınca şika

yetler pek çoğalmıştır. Yapı
lacak tek bir iş var ki, halkın 
sağlığı bu suretle korunmuş 
olacaktır. 

Evvela lzmitin ihtiyacı tat
min edildikten sonra, başka 
memleketlere su gönderilebi-

"i(()'(;8''i';"''''''''''''''i)'ir'"''"''~''"l('8'(j''i'i1'''~~· 11 : .... !~_~_1 !_~-~-r~-'a_c_a_n_,s_on:. c_a_n_a_n_ı" 
beraber yaşadığı 
erkeği öldürdü! 

Bartın (Açık Söz) - Karaevli Çavuş köyü altında Düzor• 
man mevkiinde, köy bekçisi tarafından, kanlar içinde bir ceset 
görülmüş ve karakola haber verilmiştir. 

Hadiseyi tahkik için, Cumhuriyet müddeiumumisi Nuriddin 
Faydagör ve Jandarma komutanı Yüzbaşı Zeki Aladağ, Hükü
met hekimi Dr. Tevfik Girayla birlikte vak'a yerine gitmişlerdir. 

ilk tahkikattan anlaşıldığına göre, ölen, Devr.,ğin Şıhlar 
köyünden lbrahim Koca bacak 'tır; öldüren de dostu Naci yedir. 
Naciye yakalanmış ve kocası bulunduğu halde, bıçak zoruyla 

1 
bir yıldan beri lbrahimin metresi olduğunu; hadise günü ken• 
disini yine tarladan kaldırmak istediğini, razı olmayınca da 
dövdüğünü söylemiştir. Naciyenin ifadesine ıröre, lbrahim 
omuzunda av tüleğile gelmiş; kadını dövdükten sonra orakla 
mukabele qörünce, tüfeğini bırakarak lraçmış, kadın da tüfeği 
arkasından boşaltarak onu öldürmüştür. 

Tahkikata devam olunmaktadır. 

• • • 
Bir amele tren altında kala-
rak belinden ikiye bölündü! 

Zonguldak, (Özel) - Üzülmez Asma ocağı mıntakasında bir 
facia olmuştur. 

Türkişin soğuk demir işlerinde çalışmakla olan ve bir müd
deltenberi de Kilimlide çalışan bir işçi, dün öğleden önce ma• 
aşını almak için Türkişe gelmiş, işini gördükten sonra Zongul
daktaki evine dönmek üzere Asmaocağı mıntakasındaki kahve
lerden birine uğramıştır. O sırada, kahvenin önünden, Zongul
dağa kömür götüren trenin geçtiğini ve katarın arkasında 
da yedi, sekiz kadar boş triko bulunduğunu gören işçi, Zon. 
guldağa vaktinde yetişmek için bu trikolardan bırine atlamak 
istemiştir. Fakat atlamak istediği yer, tren köprüsüdür ve ace
le eden zavallının ayağı nasılsa kayarak sırtüstü düşmüş ve 
katar üzerinden geçerek onu belinden leci bir surette ikiye 
bölmüştür. 

Bursada "Açık Söz,, 

Yeni otel çok güzel 
fak at çok pahalı ! 

Bursa (Açık Söz) - Bura· 
da sıcaklar olanca şiddetiyle 

devam etmektedir. Öyle diye 
bilirim ki şehir baştan başa 

kızgın bir fırın halindedir. Bu
nunla beraber hava alacak se· 
rin ve buz gibi soğuk yerler· 
de var. Çekirge ile yeşil ve 
Temenye tarafları serince ol
duğu gibi Uludağ sırtları da 
buz gibi sogukdur. 

Sehirde buram buram terli
yenler Uludağda lir tir titriyor· 
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lar ve hemen ısınacak bir so
ba arı.vorlar. Otelin yanındaki 
bir kaynağa beş dakika kadar 
el sokmak mümkün değildir. 

ı işte Bursa şehri, hem cenneti 
ve hem de cehennemi olan bir 
yerdir. 

Yıllardan beri Bursanın bir 
münakaşa mevzuu olan asri 
kaplıcalar artık mükemmel bir 
surette ikmal edilerek bu yıl 
Haziran başında açılmıştır. 
Burası değil Bursatıın, Türki
yenin ve hatta bütün dünyanın 

Altı El Ateş 
ikinci göverteye çıkan B 

asansöründeki sarışın genç 
kız pek müteheyyiç görünü· 
yordu. 

Asansör memuru : 
- Sizi bara da bekliyorlar, 

Mis Land 1 dedi. 
- Çok kalabalık varını? 
- Bir çok gazeteci gelmiş, 

fotoğrafcılarda başka .. 
- Vapur hala karantina

dami? 

Yazan: Rufus King 

purunun birayak evci Nev
yorka varmasını dört gözle 
bekliyorlardı. 

Mis Land kütüphanenin 
önünden geçerl..en, teyzesi mis 
Vinteston karşısına çıktı. Erika
yı kolundan yakaladı, hemen 
zorla denecek şekilde kızı içe• 
riye doğru götürdü. 

Erika, teyzesinin başında 

o vakit görmediği bam başka 

bir şapka görünce tuhaflaş· 
mıştı. Merak ederek sordu. 

- Daha yarım saat kadar 
kalacağız zann.:derim. 

Asansör yukarıya vardı. Ka- - H_ani _Hava~adan binen 
pısı açıldı. Mis Eriks Land genç b:r muhen~ıs var~ı ya, 
göverlenin sol kısmına çıktı. onun karısı ~erdı. K_endı şap. 

içinde, yukarıdaki yolcuların 1 kamı kaybettım, dedım. Fakat 
arasına karışmış olmaktan mü- kat kapat şu kapıyı Erika, se• 
tevellit bir genişlik ve rahat· ninle konuşacak mühim §eyle
lık duydu. Yolcular atlantik ı rim var. 
kuınpanyasının Venezuella va- Erika kapıyı kapadı. 

Urfada spor 
hareketleri 

Urfa (Açık söz) - Burada 
spor hareketleri oldukca iler· 
)emiştir. Halkevi spor şubesi 

himayesine ıriren litbolcular 
komşu kasabalarla yaptıkları 

maçlarda ekseriyetle kazan
maktadırlar. 

Halkevi spor şubesi diğer 

spor oyunlarına da ehemmiyet 
vermekde ve bilhassa atlı ci
rit ve atlı top oyunları çok 
rağbet görmektedir. 

görülecek yerlerinden biridir. 
Asri kelimesi her ne ifade 
ediyorsa burada onların hepisi 
vardır. 

Elektrik ve massaj tedavile
rine kadar her çeşit sağlık 

araçları mevcuttur. Kapıdan 

girince iki tarafa ayrılan mer
divenlerinden sonra kademe 
vari havızları ve daha yukar. 
da aynı şekilde bahçe ve ta
raçaları pek hoştur. Banyo 
daireleri ve hele büyük havız 
fevkaladedir. 

Otelin tenvirat şekli, kübik 
merdivenleri büyük yemek 

salonu ve üstü ten teli geniş 

taraçası, yatak odalarının gü
zelliği, yalak ve karyola ta· 
kımlarının zarafeti, her odanın 
banyoları ve bunların teferru
atı saatlerce insanı oyalamağa 
kafidir. 

Buna rağmen o kadar rağ
bet yoktur ve çok pahalı ol
duğundan bahsedilmektedir. 
Mükemmel bir Viyana orkes
trası da bulunduğu halde kim
senin uğramaması meşrubatın 

pek yüksek olmasından imiş. 

Halkın mali vaziyeti göz önün
de tutularak hiç olmazsa bah
çedeki konsomasyon liatlerinin 
asgari bir hadde indirilmesi 
münasip olurdu. 

O zaman bütün Bursalılarla 
misafirleri bu palasın güzelli
ğinden istifade etmek imka
nını bulmuş olurlardı. Çelik 
palasın bence en büyük nok
sanı, güleryüz ve tatlı sözlü, 
halkın ruhundan anlıyan bir 
kaç idare adamının bulunmama
sıdır. Sonra asıl can alacak bir 
nokta daha var. Ben bunu 
mühim bir mevki sahibi olan 

iki kadın kütüphanede yalnız 
kalmışlardı. 

Mis Vinteston sordu: 
- Gazeteciler şimdi senin 

de yakana yapışırlar. Onlara 
ne diyeceksin? 

- Ne diyeyim teyzeciğim? 

Olup biteni anlatacağım. 

- Ben de onu anlamak isti
yorum. Gazeteciler gelip seni 
bulmadan evvel, bu meseleyi 
konuşmamızı Edmond benden 
rica etti. Filip ihtiyatkar dav
ranz.cak. Oskar'da öyle, Sara 
da .• amma komandanla Lilian 
Aş'ın neler söyliyeceklerini 
bilmiyorum. 

Mis Vinteston birdenbire 
kendisini koltuğa bırakıverdi 

ve ağlamağa başladı. Göz yaş
larının buğusu arasından amca 
zadesi Laurans Taker'in MHel
sinor" adındaki yatının Cenup 
denizlerindeki batışı bir kere 
daha canlandı. Bu faceiada iki 
adam esrarengiz surett kay
bolup gitmişlerdi. 

Erika birdenbire teyzesinin 
şapkasını unuttu. 

-&ÇIK SÖZ-

Gaziantepte 
Otel ve 

Lokantalar 
.'.;uiantep (Açık Söz) - ls

tiklll harbinde bütün han ve 
oteller düşman mermilerinin te
sirile yıkılmış, işe yarar hemen 
hiçbir müessese kalmamıştır. 

Cumhuriyet devrinde baş· 
lıyan imar faaliyeti Gaziantebe 
yepyeni ve mamur bir çehre 
vermiştir. Bu meyanda birçok 
olel ve lokanta da yapılmıştır. 

Yeni otellerimizin hepsi bütün 
konforu haiz olacak kadar 
mükemmeldir. Doğunun ve 
Güneydoğusu illerinin çokla
rında bu derece mükemmel 
otele raslanmaz. Lokantalar da 
temizdir. 

iki yazlık gazino, bir bar, 
iki sinema ve bir tiyatromuz 
vardır. Mesireler de hıncahınç 

doludur. 

( 

İz mirde 
Hapishaneden Uç 

mahkOm kaçtı 
lzmir (Açık söz) - - Şeh· 

rimiz memleket hastanesinde 
mevkuf ve mahkümlara aid 
kovuştan, üç mahkum kaçmış· 
tır. Zabıtanın aldığı sıkı ted· 
bir neticesinde evvela ikisi ve 
dün akşama doğru üçüncüsü 
tutulmuşlardır. 

Kaçanlar, esrar kaçakcılığın
dan birer sene hapise mahkum 
Uşaklı Süleyman oğlu topal Is
mail ile Mehmet oğlu Ahmet 
ve hırsızlıktan mevkuf bulunan 
Tahir oğlu Ahmet Feyzullahtır. 

Sovyetlerin hava 
kahramanları 

Moskova, 11 (A. A.) - Şi

malde çok muvalfakiyetli bir 
uçuş yapan ve bu sebepten Sov
yetler Birliği kahramanı unvanı 
verilen ant -25 tayyaresi mü
rettebatı Moskovaya gelmiŞ

ler ve büyük tezahüratla kar-
. şılanmışlardır. Tayyarecileri 

tayyare meydanında, stalin, 
bütün halk komiserleri, hükü. 
met erkanı ve çok kalabalık 

bir halk kütlesi selamlamıştır. 

Avrupa sularında 
Amerikan filosu 
Vaşington, 11 ( A.A) - M. 

Roosevelt ile Bahriye Nazırı 
M. Swanson ve Amiral Stanley 
Avrupa sularında bir Ameri
kan filosu vücude getirilmesi 
bakkında Riyasticumhur sara
yında müzakerelerde bulun
muşlardır. 

lngiliz Kralının Korfo 
ziyareti 

Atina 11 (Açık Söz) - ln
giliz Kralı sekizinci Edvann 
Korlo Adasında Yunan Kralı 

ile görüşeceği haberi teyit 
edilmektedir. 

Teselyada fırtına 
Atina 11 (Açık Söz) - Dün 

Teselyada müthiş bir bora 
çıkmıştır. Bilhassa Golos tara
fında mezruat ve meyve ağaç
ları büyük hasarata uğramıştu·. 

bir arkadaşımdan işittim. Ar
kadaşlarından birisi buranın bir 
günlük masraf puslasını (920) 
kuruştan ödemiştir 1 

- Mademki onun aleyhinde 
ortada hiçbir delil yoktur, 
dedi. 

- Orası öyle.. Fakat en 
küçük bir şüphe Filip'in saa
detini ilelebet mahvetmiye ka
fi gelebilir. 

- iyi amma teyzeciğim, sen 
bu mesele hakkında ne düşü
nüyorsun? 

Mis Vinteston'un gözlerin· 
den bir korku dalgası geçti : 

- Bilmiyorum. Okadar kor
kunç şey ki bu... Birgün, o 
daha çocukken kendi yaşında 
bir başka çocuğu dövüyordu. 
Hem de öyle vabşi bir gülüşle 
zavallı çocuğun çenesini dağıttı 
ki, babanla ben güç yetişip 

ikisini ayırabildik. 

Allah Allah 1 Neden kavga 
ediyorlarmış ? 

- Çünkü küçük çocuk fili. 
bin köpeğine bir oyun oyna
mış, zararsız bir oyun 1 Öyle 
insanın çenesini dağıtacak ka· 
dar kızılacak bir oyun da de
ğil 1 Eğer biz yetişmeseydik, 

Tayyare Piyangosu Tiyatro 
Festivali Dördüncü keşideye 

dün başlandı oun :::·.:::ı.':t:••b•· 
- --- -· Tiyatro festivali dün akşam 

35 bin lirahk ikramiye talihli bir saat 9 da Tepebaşı bahçesinde 
başlamıştır. Dün meşhur kara-

k u nd u racıya çıktı gözcülerimiz tarafından kara· 
-- -·- - göz oynatılmış ve geç vakte 

Tayyare piyankosunun T1 in- 100 Lira kazananlar kadar eğlenilmiştir. Bugün yi
ci tertip dördüncü keşidesi, 4545 3038 1807 5471 5387 ne tepebaşı bahçesinde saat 
dün saat birde, Asri sinemada 

1 

524{ 5114 5047 6513 6145 21 de büyük orta oyunu oy· 
çekilmiye başladı. Büyük ik· 5849 5620 7499 7980 28847 nanacaktır. Şehrimizdeki bütün 
ramiyelerden 35,000 • 10,000 8622 8505 8401 7980 10496! orta oyunu sanatkarları bu 
ve 3,000 liralıklar çıktı. Keşide 

1 

9214 12827 11711 10747 14655 oyuna iştirak edeceklerdir. 
bugün de devam edecektir. 13552 13244 15413 10059 185301 
Dün kazanan numaraları aşa- 16813 17693 19947 19126 21413 Talebe kaydına 
ğıya yazıyoruz: l 20905 20308 23073 22662 22379 batlanıyor 

35,000 
Lira kazanan 
13,631 

numaralı bilete çıkmıştır. Bu 
biletin bir parçası, Beyoğlun

da, Hamalbaşında, kunduracı 

Kamildedir. Kamil, bu bileti, 
Ak Gün gişesinin satıcısından 

sokakta, bir keşidelik olarak 
almıştır. Bu biletin bir parçası 
Yıldırım gişesinden, bir par-

çası da Kader gişesinden Bü
yükadada, henüz kim olduğu 
anlaşılamıyan birisine satıl

mıştır. 

10,000 
Lirallk ikramiye 

19,660 
numaraya çıkmıştır. Bu biletin 
bir parçası, Kader gişesinden 
Kadıköyünde, Altıyolağzında, 

1
22335 26052 24612 24057 23123 I Lise ve orta mekteplerde 
28083 27411 26419 29337 talebe kaydına bu ayın 20-

ı sinde başlanacaktır, ikmal ve 
50 lira kazananlar mazeret imtihanlarıda Eylül 

19559 3408 13475 14193 12537 içinde yapılacaktır. 
21912 1813 18899 10263 5155 ====== ==== 
14533 11942 5524 10378 10738 
19355 12628 12491 12948 28592 
28463 22791 16371 19832 18696 
8569 27171 19171 17107 14319 

19154 6755 28765 21833 64301 
15841 7300 7374 28622 28 
8383 340 4705 23877 27531 

24183 13819 21926 9436 4008 

Not 
Detteri 

Hastaneler 

8733 866 20619 7123 12454 Elfal Hastanesi 4206 
8293 7317 8620 24297 23012 GOlhane Hastanesi 20510 

27944 20453 l 9607 17 56 23595 Haydarpaşa NUmune Hastanesi 60107 

23989 24339 27959 19093 3945 Kuduz Hutaneat, Çapa 22142 
Zeynep KAmU Hastaneal, 

8289 623 22994 20835 15976 OakGdar 
18294 22416 6185 22810 28150 Emrazı akliye ve Aaabtyo 
29188 21139 22617 28614 2146 Hastaneal Bakırk3y 

60107 

21204 14101 3389 9520 506 HHekl Kadınlar Hutanesl 2•ss 
Akaaray • 

28858 12014 2573 2423 4617 Gureba Hutanesl, Şehremini 23017 
854 1667 8643 10030 26394 Cerrahpafa Hulaneal: Cer-

9274 5093 2941 6242 28110 rahpa.. 21693 

i 13150 8537 18141 896 14496 Telefon numaraıari 
11250 6111 2414 18088 13130 Sıhhi imdat otomoblll 4499 
10240 13537 4822 14783 1162 ' Hasta Nakliye otomoblllı 2041 

2921 3379 25814 21985 8<l28 "Gündilz. 

13292 7477 27608 12888 15215 " (Gece) " U99 

7578 13778 16095 27319 25457 1 ., • " ) 60°' 
~ Gece ve GGndüı 30 

6867 2779 29762 6093 19651 Devlet Demlryolları MOracaal 
10090 57 il 8583 16952 16604 kalemi, Haydarpaşa 4214S 
17044 28499 24e80 24817 22a55 Şark Demlryollan Milracaal 
7383 9874 14772 22710 524 kalemi Sirkeci 23079 

k d 48 1 Denlzyolları acentesi 42362 
Bilet so ağın a, numara 1 752 8949 28110 17676 28021 Akay Kad•k3y iskelesi bat 
evde oturan B'yan Şadana 29209 15774 21165 24968 22729 memurlutu 43732 

. itfaiye 5748 649 10960 11845 6260 
5817 2563 16793 25298 12912 lstanbul 

va Kıraethanesi sahibi Bay 22448 25755 9220 20983 21520 Kadıköy 
Mehmettedir. 3721 9588 lOl76 9492 3091 Yeşilköy Bakırköy Bü· 

satılmıştır. Bu biletin bir par
çası da Tepebaşında Yeşil Yu- 24222 

60002 

Diğer ikramiye ve müka- 12744 29160 6355 l09o5 6089 yükdere.' Üsküdar 'itfai· 
4764 9759 12853 13503 3444 veleri 60625 

falları kazanan numaralar şun. 33576 1680 15397 25809 9400 Paşabahçe, Kandilli, Erenköy 
lardır: 24840 ı 1947 20610 20988 4794 Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur· 

3,000 
Lira kazananlar 

7,258 19,100 

1,000 

612 10500 11547 7764 14342 gaz ve Kınalı mıntakala':! için te. 
26390 4627 25136 6194 3972 ~~~~ka~~f~~i:.'.'emuruna yangın,. 
1080 1446 7735 9Jl6 

30 lira kazananlar 
23462 24321 6040 4435 7700 
13831 13679 13501 11648 15865 
27853 4224 23719 14497 1649 

Tiyatrolar. Sinemalar 

HALK OPERETi 
Taksim bahçesinde 
Bu akşam 21,45 de 

FLORYA 
5725 1532 14336 29059 9138 Büyük operet 3 perde 

19597 26048 821 22736 1521 1----------
2081 10300 9701 14525 26362 2162 13151 22648 6124 14267 

15948 11774 4957 7179 8773 7772 17250 18172 1685 8734 
12595 465 10213 23212 20340 1 3294 15442 25634 1666 17776 
22669 16755 23386 578 20619 8284 20482 7088 15891 13888 

8971 15486 11599 7484 28827 15062 14980 24788 17156 12167 
9626 29322 6468 15788 19112 3328 10426 6282 19482 16357 

524 28658 29522 22185 16718 11484 26504 9860 3600 22631 
500 lfra kazananlar 6330 683 13289 2474 20164 28870 676 ;589 13737 20543 
988 1079 2324 4648 5694 2916 11034 23446 20018 7452 9479 28550 1144 1372 561 

8012 10160 15186 17617 25014 6006 27796 1935? 25807 4107 9565 18003 1608 6895 11713 

Lira kazananlar 
4,350 27,618 

25304 25428 26097 10173 21760 22406 21379 26315 21937 7434 27607 1023 9663 
· 15112 25047 12671 29750 2735 1935 15573 22e67 7653 18755 

150 Lira kazananlar 18506 20753 2605 13834 15570 1748 9680 19763 11210 20327 
53 1778 2607 7172 7891 4447 4745 13627 988 173 27059 4901 1358 19140 25139 

7913 8273 9372 10912 11161 1254 21017 2699 6545 7468 1160e7 18100 23645 23118 8820 
11386 13393 13868 14103 14655 25215 2203 13444 22393 3287 13720 26383 1990 0912 9598 
15262 17701 20052 20709 20858 24280 1472 6616 28863 19478 563 14562 23357 5807 13441 
21240 21818 22743 23174 24614 13524 24114 7381 13518 24784 28380 27494 13171 15176 19572 
25124 27358 28172. ' 25930 29321 16671 19044 29389 2"l97 9C33 274!:8 

eminim ki, Filip zavallıyı mut
laka öldürürdü. 

Filip, deyince, şimdi güneş
ten yanmış, terli göğüslü bir 
adam insanın gözüne geliyor 
fakat aynı zamandada Lourans 
Taker'le Layton Klay'ın kay
boluşlarıda pek tahii olarak 
hatıra tevarüd ediyordu. 

Erika dediki : 
- Ama Filip o zaman gül

memişti. 

Genç kızın tam hangi zamanı 
kastettiğini anlayan Vinteston 
teyze: 

- insan, yirmi beş yaşında 
iken kendisine hakim olmasını 
çok iyi biliyor, dedi. 

Kadının yüzü endişeden bi
raz daha çukurlaşmış gibiydi. 

Şimdi asıl mesele Helsinor' 
un ikinci süvarisi ile Lilian Aş'ın 
söyleyecekleri sözlerdeydi. Ace· 
ba onlarda sadece hadiseleri an
latmakla iktifa edeceklermiydi? 

Er ika: 
- Ah, bitsede kurtulsak 1 

dedi. 
Bara çıktılar. Üç sinema 

operatöru aklualite manzara
lar çeviriyorlardı. Gazeteciler 
Edmondun etrafını çevirmiş. 
ler, suRI yağmuru yağdırıyor
lardı. 

- Mösyö Edmond siz Lau
rans Taker'in samimi dostumu 
idiniz? 

- Evet. 
Edmond'un yorgun alnında 

terler belirmişti. 
- • . • Dostluğumuz çocuk

luğumuzdan başlar ve bu za. 
mana kadar hiç bir şey birbi
rimize karşı duyduğumuz mu
habbeti sarsmamıştı. Laurans 
gayet dürüst bir adamdı. 

- Mösyö Edmond, Helsin· 
or yatının çarptığı kayalığın 

tam mevkiini bize tarif ede
bilir misiniz ? 

- Ha! ... 
Deyli Pres'in bu işi tahkika 

hususi surette memur ettiği 
muhabiresi Mis Veromika da 
bu sefer Erika ya yapışmıştı . 
Bu kadın gazeteci güzeldi, şık 
geyinmişti. Manidar bir çehresi 
ve ölçülü bir nezaketi vardı. 

- Mis Erika Land sizsini> 
dej!"il mi? Ooh, ne kadar sıh· 

hatli görünüyorsunuz. Bari tu· 
valetlerinizden bir kaçını kur
tarabildinz mi? 

- O gün de üzerimde bu 
elbise vardı. 

- Ah, demek ki yat öğle· 
den sonra battı. Yoksa siz 
yatta öğle yemeği için tuva· 
let değiştirmeyormısınız ? 

- Normal zamanlarda, pek 
ala değiştiriyoruz. Akşam sa
at dokuz vardı ki, kayalara 

- Küçük Antillerden mini 
mini bir ada idi. Sen Vensan 
ile G•enat arasında bir ada: 

Bir lahna yaprağı muharriri 
sordu: 

l 
çarpmışlık. 

Gazeteci hemen kelimeye 

- Neden "Küçük,. Amil? 
- Büyük Antillerden farkı 1 

olsun diye .• 

yapıştı : "Normal,. 
- Demek ki, o gün öğleden 

sonra "a normal,, 
(Bilmedi/ 
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Olimpiyad' da güreşler nasıl oldu? 

Aslan Yaşar son maçlarında 
çok muvaffak oluyordu 

Dünya şampiyonu azıh ltalyan rakibi Borgiayi 
bir bel kündesile yere vurmu,tu 

Berlin, 8 (Olimpiyattaki Açık 

Söz muhabirinden) - Dün ~:::=~~;;;~~ 
Greko-ronıen güreşlere devam ~, 
edildi. 56,66, 72, 79, 87 kilo
larımız dömi finalda elimine 
oldular. Güreş yeri bilhusa 
iıkşam çok kalabalıl<tı. Bizim 
dömifinalde elimite olmamız 
büyük bir muvaHakiyettir. Bi-
ze nazaren çok daha kuvvetli 
göreşçiler, ilk maçlarda tasfi-
ye oldular. Yaşar, kendi sik
letinde büyüklbir muvaflakiyet 
ve şansla ileri gitmektedir. 
Kendisinden en aşağı üçüncü-

. ı 

lük bekliyoruz. Kuvvei mıme- 1 
viyesi yerinde ve arslan gibi- Şimdi içinde heyecanİı yüzme yarıılarının cereyan elliRi 
dir. Bugün yapılan güreşler \ Berlin olimpiyadında yilzme havuzu 

yendiği için 2 fena puvana sa- Hasım çok mahir, üstte çok şunlardır: ı 

NURi - RlEDER hipti. Bu maçı da kaybederse güzel giire:;iyor. Nuriye üst 
6? kilo 5 fena puvanla elimine olacaktı. ' üıte tek ve çift kıleler takma-

Rakip l"içrelidir. Nuri baş- Bunu takdir eden Çoban, 20 ya p!ışıyor. Bereket Nurinin 
lan itibaren hakimdi. Üçüncü dakikayı büyü:< bir gayretle kuvvetli ensesi buna meydan 
dakikada bir kafa kolla köp- ilk on dakika temamcn bir vermiyor. ilk devre Flandiya-
rüye gelerek yenilme tehlikesi itişme içinde beraberlikle bitti. lının bariz üstünlüğile bitti 
geçirdi. Fakat büyük bir gay- Üç dakikalık tecrübe ma- ikinci devreye Filandiyalının 
retle kurtuldu. Müteakiben gü- çında evvela çoban üstde arzusu üzerine Nuri yerde 
zel bir oyunla hasmını altına kaldı. Çoban büyük bir gay- olarak başlandı. kleler 
aldı. 7 inci nakika bir tek kile • k k"I Hasım yine hafif tek retle rakibini iki defa le ·ı e 
ile rakibini köprüye getirerek ile yerım köprüye getirdi. takmıya çalışıyor. Nuri bunları 
yendi. ikinci üç dakikalık tecrübe minder kenarına kaçmakla at-

SAiM _ VOLi latmıya çalışıyor. Nurinin bu 
devresinde, yere yapışarak kı· 

66 kilo kaçışları bir ihtar almasına se-
mıldamıyan çobana Finland- hep oldu. 

Rakip lstonyalıdır. Saim l:u· 1 d 
1 ya ı bir şey yapama ı. Kleden ba•ka bir şey tatbik 

nün bunda da yenilirsl e i- d k"k kt • .. Son dört a ı ayı aya · a etmi"en Finlandiyalı, Nurinin 
mine olacaktır. Maç başladı. · b' ·l· ' 

yaptıkları zaman yıne ır 1 ış- bu kaçışları ve sıkı müdafaası 
lstonyalı taaruzda... Saim va- V k d d me başladı. e sona a ar 8 karşısında bir şey yapam•dı. 
kıt geçirmekle, müdafaa yap· · O b't .,, 

böyle devam ettı. yun ı tıı;ı Halk, Nurinin kaçışlarını uzun 
makla meşgul.. Saim iyi ça- · 1 

ld zaman Çoban, ekserıyet e ga- uzun ıslıklarla ayıpladı. Nuri 
lışmadıgı için bir ihtar a ı. d !ip gelerek bir fena puvan a- bu kaçışlarından ikinci bir ih· 
ihtardan sonra Saimi biraz ha aldı. Çoban şimdi 3 fena tar daha aldı. 
ateşlenmiş gördük. Fakat uzu_n puvanla güreşlere devam Ve nihayet, neticesiz geçen 
sürmedi, gene yavaşladı. mu- edecektir. Pek az bir ihtimalle bu yerdeki çekişmeden canı sı· 
temadiyen minder kenarına l" d 1 h k . h "k" .. d üçüncü olması ihtim~ ı var ır. kı an orta a emı, er ı ısını e 
kaçıyor. y AŞAR _ BORGIYO ayağa kaldırdı. 

Hakemler ilk devreyi ekse· 
61 

KiLO Ayaktaki cidal, devre sonu-
riyetle Estonyalının lehine say- na kadar itişme halinde devam 
dılar. Estonyalının arzusu üze- Rakip ltalyandır. Bu dakika- etti. Neticede Finlandiyalı itti-
rine ikinci devreye yine ayakta ya kadar iki fena puvanı var- fakla galip sayıldı. Evvelki 4 
başlandı. Saim mütemadiyen dır. Yaşarın ise sıfır fena puvanı fena puvanına3 daha i'aveeden 
ka~tığı için ikinci bir ihtar da- ı var. Yaşar bunu tuşla kaza- Nuri de elimine oldu. Şimdi eli-
ha aldı. Saim yine perişan bir nırsa belki dünya şampyonlu- mizde sıfır fena puvanla Yaşar 
halde .. Son dakikalarda Eston- ğuna kadar yürüyebilir. Kay. 3 fena puvanla Çoban kaldı. 
yalı bir oyun alayım derken ı· bederse az bir ihtimalle üçün· Ahmet Adem .. ı b·ı· y r .. çu··ncu·· da oı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 alta gitti. Saim yine birşey ya- cu o a ı ır, aşa u -
pamadı. kikada, ltalyanın yaptığı bir 

Gong çaldığı ZRman Saim salto ile köprüye gelerek 
ittifakla mağlüp sayıldı. Bu büyük bir tehlike atlattı. Şimdi 
dakikaya kadar 56, 66, 79 ki- Yaşar altta ... 
l.:ılarda elimine olmuş bulunu- ltalyan üstle iyi çalışıyor. 

Bir defa da Yaşara yarım köpYwuz. 
BÜYÜK MUSTAFA- BIETAKS rü yaptırdı. Hakem musabık-

87 KiLO lan yerde fazla tutmadı, aya
ğa kaldırdı. Ayaktaki karşı. 

Hasım Letonyalıdır. flfasta- taşma devre sonuna kadar bir 
laya nazaran daha yaşlıdır. itişme iç;nde geçti. ilk devre 
Belli ki çok tecrübeli .. Gonkla bitliğ"i zaman biri bizim aley-
beraber Mustafa taarruza geç- himize olmak üzere ekseriyetle 
ti, Letonyalı gittikçe açılıyor. berabere addolundu , Çekilen 
Uzun boyln olması kendisine kur'ada evvela ltalyan alta 
çok faydalı oluyor. Hala ikisi 

düştü. 
de ayakta biribirleri.ni itmekle 
vakit geçiriyorlar. Mustafa bir Yaşar 2 defa iist üste bel 
ara kafakol tehlikesi geçirdi. kündesi yaparak rakibi köp-
lık devre beraberlikle bitti. rüye getirdi. Üçüncü bir bel 

kündesi pek nefis oldu. Azılı 
Kur'ada Letonyalı alta k ltalyan bu kündeden endini 

düştü. Mustafa güzel bir bel kuramadı, boylu boyuna min-
kiindesi ile Letonyalıyı savur- dere serildi. Yaşar ıı dakika 
du. Fakat ona bu kündeyi ya- 50 saniyede tuşla galip. lıaı. 
parken kendisi pek tabii olarak yan thsfiyeye uğradı. Yaşar 
köprüye geldi. Ayakta duran sıfır fena puvanla bu sıkletin 
hakem, yerdeki bu köprüyü en önünde gidiyor. Bu sıklet. 
tuş telakki etti. Ve Mustafayı de, Yaşardaki ümidimiz kuv
rnağlüp saydı. Kanaatimce bir vetlidir. Bağırmakdan sesleri
daha Olimpiyatlara gelmeme- miz kısıldı. 
liyiz. Hakemeler blok teşkil NURi. VIRTANEN 72 KiLO 
edip biribirlerinin müsabıkla· 
tını çok tutuyorlar. 

ÇOBAN - NlSTRON 
Ağır 

Rakip Finlandiyalıdır. Azı
cık da köbeği var. Göbeği 
(göbeği) var amma dehşet bir 
adam ... Ense kulak yerinde .. 
Gonokla beraber aralarında 
~ıkı bir itişme başladı. Çoban 
ılk güreşinde ltalyana ekseri
Yetle mağlup olup, ikinci gü
reşinde Danimarkalıyı tuşta 

Rakip Finlandiyalıdır. Kuv
vetli, yaman bir güreşçi .. 
sıfır fena puvanla dünya şam
piyonluğuna namzet bir vazi
yette bulunuyor. Halbuki buna 
mukabil Nurinin bir galibiyet 
bir mağlübiyetle 4 fena puvanı 
var. Eğer Nuri bu maçı velev
ki sayı hesabile bile kazana
cak olsıı 5 fena puvanla elimine 
olacaktır. gonkla beraber 
denemeler başladı. Nuri bir 
kafakolla yere indi. 

30 Ağustos 
Bu sene 30 Ağustosdan 5 

Eylül akşamına kadar ocak 
haftası devam edecektir. Bu 
bir hafta zarfında hava kuru
munun kaza ve nahiye kolları 
mahallelerde üye yazacak ve 
müsamereler tertip edecektir. 
Bunun için şimdiden hazırlık
lara başlanmıştır. 

----·- -
Küçük 
Haberler 

Emniyet müdürlüğü birinci 
şube merkez memurlarından 
Tahsin, terfian ikinci kısım 

merkez memurluğuna tayin 
edilmiştir. 

e inhisarlar Vekili Ali Rana 
dün sabahtan akşama kadar 
inhisarlar Umum Müdürlüğün
de meşgul olmuştur. 

e inhisarlar Umum Müdürü 
Mithat, dün, rafakatinde fab
rikalar müdürü Saim olduğu 

halde, Paşabahçe fabrikasını 
gezmişlerdir. 

e lzmir Defterdar muavin. 
liğine tayin edilen Beyoğ"lu 
tahakkuk müdürü Kemal dün 
lzmire gitmiştir. 

e GÜNEŞ KULÜBÜ SEK
RETERLIGINDEN: Kulübü
müz güreşçilerinden Mersinli 
Ahmet ile Yaşarın ilk defa 
olarak Olimpiyadlarda bayra
ğımızı üçüncülük ve birincilik 
direklerine çektirmek suretile 
gösterdikleri muvaffakıyet do
layısile her taraftan almakta 
olduğumnz kıymetli tebriklere 
ayrı ayrı teşekkür imkanını 

göremediğimizden bu husustı.ı. 

muhterem gazetenizin tavassu
tunu sagılarımzla dileriz. 

AÇIK SÖZ- 7 

Belediyesi ilanları I • Polis 

Prensesin Kari Mektubu lstanbul • 
. " . Iİ============='I Sentlilı: muhammen kiraaı 54 lira fener balat cad· 

desinde 41 No. lı Jı:ale burcu teslim tarihinden itibaren 

S7 • veya 38-39 seneleri ınayısı son una kadar kiraya 
verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartname •! 

levazım müdürlüj\"ünde görülür. lstekliler 40 5 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile lıeraber 25 
Ağustos 936 Salı gunıı saat 14 de daimi encümende 

bulunmalıdır· B. (2ö1) 

ıgnesı 

Poll• aramıya devam 
ediyor 

Bir kaç gündenbcri şehri· 
mizde bulunan Mısır Prenses• 
)erinden Bayan Fatma dün 
Mısıra hareket etmiştir. 20 
bin lira kıymetindeki iğnesi 
malum olmıyan bir yerde dü
şürdüQ"ünü söylediğinden po
lis bunun çalınmış olması ih
timalini düşünerek tahkikata 
başlamıştır. 

Blçakla yaralamıt 
Çakmakcılar yokuşunda tü

tüncülOk yapan Nobarın dük· 
kanına müşteri sıfatiyle gelen 
Kirkorla arala rında bir kavga 
çıkmış neticede Kirkor Nobarı 
bıçakla yara lamıştır. Suçlu ya
kalanmıştı r. 

Çarptı 
Beşiktaşa giden 1 numaralı 

otobüsten Sürp Agop hastane
si önünde, atlamak istiye oto
büs konturolü Saffet arkadan 
gelen şoför lbrahimin idaresin· 
deki 2582 numaralt otomoblin 
sademesine uğramış ve yara
lanmıştır. 
Şoför yakalanmııtır. 

Ş iteyl6 cerh 

Köylerde soyadı 
Armulovada Gömeç nahiye• 

&inden Şekip Arslan yazıyor: 

Soyadı Kanununun on 
beşinci maddesinin ikinci fık· 
rasında deniliyor ki: " Mütead
dit nüfus dairelerine ayrıl
mış olan şehirlerde nüfus 

dairelerinden her biri bu 1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı llAn ları 
maddenin tatbikinde bir ı--------------------~~~~ 
kasaba addolunur. halbuki Elmalı garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan 161000 
nahiyemiz köyleri ile beraber kilo askeri evsafta dört yıldız marka un eksiltmeye kc· 
4900 nüfusludur. Ve on beşten İ 36 ç ba 11 d 1 nuldu. halesi 2. 9.9 arşam günü saat e spar• 
fazla köyü vardır. Hepisi bir 
nüfus dairesinde kayıtlı olduk- tada Tüm satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk temi• 
lan halde her köy ayrı bir natı 1691 liradır. 'reminatın ihaleden bir saat önce 
kasaba imiş gibi diğer köy- muhasebecilik veznesine yatırılmış olması ve teklif mek-
lcrde alınmış olan soyadlarını tllplarının kanunda yazılı formfıle uygun bulunması 
serbestçe alabilmişlerdir. Bu zaruridir. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
köylerin çoğu ufaktır, biri- Tahmin bedeli 14 kuruştur. 
birine çok yakın olanlarda 000 
vardır. Hükumetimiz bu küy- Denizli garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan 329 
leri ileride büyük ve toplu kilo askeri evsıfta dört yıldız marka un eksiltmeye ko-
olmak üzere birkaçını bir nuldu. 1hllesi 1.9. 9:~6 Salı giınü saat 9 da Ispartada 
araya getirecektir. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 2961 

Bu suretle ayni aileden ol- liradır. Teminatın ihaleden bir saat önce muhasebecilik 
madıkları halde soy adları ay- veznesine yatırılmış olması ve teklif mektuplarının ka. 
nı olan bir çok insanlal' ayni Ş 

nunda yazılı formüle uyg·un bulunması zaruridir. art· 
köy içinde yerleşmiş olacak-
lardır ve eveldeıı olduğu gibi namesi her giın komisyonda görülebilir. Tahmin be:leli 
bir köyde sekiz, on tane Ah- 12 kuruştur. (182) (4532) 

met oğlu Mehmet bulunduğu 
gibi bu sefer de ve birkaç se· 
ne sonra bir köyde mesela bir 
çok (Mehmet Kaya) lar bulu· 
nacaktır. Acaba bu yanlışlık 
yalnız bızim kazada mı, yoksa 
bütün Türkiyede mi böyledir. 
Bunun düzelmesi için münasip 
bir şekil bulunamaz mı ? 

Bayındırlık Fen Okulu Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

Okulumuza lüzumu olan 425 lira tahmin bedelli 85 

çift iskarpinin 13/8'936 Perşembe günü saat 14 de ih~
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. llk 
teminat 31 lira 88 kuruştur. 

istiklal caddesinde Bombir 
birahanesinde işret etmekte 
olan ve Şehzadebaşında olu· 
ran seyyar elektrikçi Hilmiye 
Sümerbank oda başısı lbrahim 
sarkıntılık etmiştir. Hilmi 'eline 
geçirdiği bir bira şişesi\e lbra
himin başını yarmış ve yaka
lanmıştır. 

'f}Stanbul Levazım 
Radyo programı 1 A~~~i~~o~~t:,~~!:.a 

1steklilerin ş:ırh'.!::::~yi görmek üzere hergün Arnavut 
köy Sarraf burnundaki ok•ıla başvıırmabrı ve eksiltme 

günü de 2490 sayılı arttırma eksiitme k:munıınun 2,3 
maddelerinde yazılı belgelerile Fındıklıda Güzel San'atlar 
Akademisi binası tçinde Yüksek mektepler ımılıasebeci• 12 Ağustos 936 Çarşamba 

lSTANBUL 

18: Orkestra eserleri (plak), 
19: Haberler, 19.15: Hafif 
parçalar ve Türkçe operet ve 
filim parçsları, 20.30: Stüdyo 
orkestralar~ 2!.30: Son ha
berler. 

Saat 22 den sonra Anadolu 
Ajansının gazetelere mahsus 
havadis servisi verilecektir. 
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BORSA - PiYASA 
10 8 /936 

Para Borsası 

Londra 
Nevyork 
ParU 
Mllllno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
V1ır9ova 

Budapeşt• 

Bilkrcf 
Bclgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Altın 

Ba.oknot 

Londra 
Nevyork 
P•rls 
Milin o 
Brtlkıcl 
Atına 

Cenevre 
Sofya 
Amıterd. 

Prag 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Var90va 
Budapett' 
Bükreş 

Bclgrat 
Yokoham• 
Moıkova 

Stokholın 

Paralar 

~ 
629. 
126.SO 
163. 
190. 
80. 
2ı. 

eıs. 
22, 
82. 
as. 
22. 
13. 
28. 
2ı. 

22. 
13. 
49. 
32. 
3ı. 
970. 
24:1. 

~ 
63S. 
ı26.SO 

166. 
196. 
84. 
23. 

820. 
2S. 
84. 
94. 
24. 
ıs. 

30. 
23 
23. 
16. 
s:ı. 

34. 
33. 
97ı. 
241, 

Kapanııt 

634.SO 
0,7910 
12.03 

10.0644 
4,70ı7 

83.6668 
2,4310 

63,0258 
1,1672 

19,1440 
4,ı330 
6,10S6 
1,9693 
4.2038 
4.2,36 

!07.1410 
3f.S8S4 

2.6833 
24.9670 
3,0S60 

istikrazı ar 

Tlirk Borcu. 1 Pc9in 
., ,, 1 Vadeli 
" ,, il Petln 

" ,, il Vadeli 
Ergani 
Sıvaı Erzurum 1 

u ,, 11 
lıtlkra:u dahili 

Esham 
it Bankall MU. 
,, n N. 
,, ,, Hamillno 
Anadolu O/o 60 
Merkez Bankası 

TahvilSt 

Anac!olu Vadeli 1 
" ıı 
.. nı 

11 mUmeaıU 

.. 
• 

Açılıt --

22.S2S 
22.80 
20.925 
20.90 
-.-
00.00 
oo.oo 

-.-
03.00 
7S.OO 

Kapanı.ş --46.45 
46.4S 

47.70 

Harbiye okulu için 2100 
adet Fildikos fanila müteah
hit nam ve hesabına 13· 

Ağtıstos·936 Perşembe giı· 
nü saat 14 de Tophanede 

Satına1ma Komisyonunda 

pazarlıkla alınacaktır. Tah

min bedeli 1155 liradır. 
Son Teminatı 173 lira 25 
kııruştur. Şartname ve nü· 

münesi Komisyonda görüle· 

bilir. İsteklilerin belli sa. 
atte Komisyona gelmeleri. 

• . .. (73) (4486) 

İdareleri İstanbul Le• 

vazım amirliğine bağlı mü· 

esseselet için 200 ton pata• 

tes 28 ağustos 936 cuma gü

nü saat 15, 30 da Tophanede 

satınalma komisyonunda 

kapalı zarfla alınacaktır. 

Hepsinin talımin bedeli 

12000 liradır. İlk teminatı 

900 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. is

teklilerin kanuni vesikala• 

rile beraber teklif mektup· 

!arını ihale saatinden bir 

saat evvel komisyona ver• 

meleri. (78) (4548) 

•• 
İdareleri İstanbul Le-

vazım '-ınir!iğine bağlı mü• 

esseseler için 50 ton yulaf 

veya arpa 13 ağuteos 936 

perşembe günü saat 14,30 

da Tophanede satı na ima 

komisyonunda pazarlıkla 

alınacaktır, ihale günü tes. 

lim şartile alınacak olan 

işbu arpa için isteklilerin 

belli saatta komisyona gel· 

ıneleri. (77) (454 7) 

İstanbul Altıncı İcra Me· 

murluğundan: Bir borçtan 
dolayı paraya çevrilmesine 

karar verilen bir adet Sin• 

cap kürkün Taksimde Ayaz• 

paşada İstanbul Palas aput

manın 9 numaralı dairesin

de açık arttırma suretile 
ilk müzayedesi 15-8-936 

tarihine müsadif Cumartesi 

günü saat 13 ila 14 arasında 

yapılacağından taliplerin 
yevmi mezkfı.rda mahallinde 

bulunacak memuruna mü• 
racaatları illn ol un ur. 

liğinde toplanan Komisyona gelmeleri. "4290., 
--~-

Erzuı·um 
Vilayetinden: 

Kapalı zarf usuli ile eksiltme 
1. - Eksiltmeye konulan iş Erzurum Eıkek 1lııallim 

mektebi yap~sının y;o.ptırılınasıdır. Keşif bedeli 242671 

Lira 48 kuruştur. 
2.- Bu iş~ ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A. - Eksiltme şartnamesi. 

n. - 11 uka vele projesi • 
c. - Bayındırlık genel şarln:ı.uıesi. 
D. - İnşaata ait fenni şartname. 

G.- Keşif cedveli. 
F. - Proje talipler projeyi Barındırlık Bahnltğınd:ın 

Erzurum Bayındırlık 1!üdürlüğünde görebilirler· İstek• 
liler şartname ve evrakı saireyi 12 lira 10 kuruş mu• 
kabilinde ilan mahalleri Bayınriırlık 11ıidürliıklerinder 
alabilirler. 

3- Eksiitıne 31 A~ustos 1936 Pazartesi günü saat 
16 da Erzurum Kültür Direktörlüğü dairesınde yapıla• 
caktır. 

4.- Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5.- Eksiltmeye girebilmek iç:ıı islekliler!n 13384 

lira ıııııvakkat teminat verebilmesi ve hundan başka aşa• 
ğıdaki vesikaları haiz olup göstermeleri lazımdır. 
· A.- 1936 Yılıua ait Ticaret Odası vesikası. 

B.- Bayındırlık Bakaolığından en nşaği 150000 
yüz elli bin liralık bıı nevi inşaatı yapabileceğine dair 
alınmış vesika. 

6. - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saat· 
ten bir saat evveline kadar E-zurum Kültür Direktör• 
lüğüne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine ınak 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilcek mek· 
tupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa· 
tılmış olması şarttır· Pcstada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (175) 

Satlş İlanı 
1stan bul Yedinci İcra 

l\Iemurluğundan: Bir bvrÇ· 
dan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar 
verilen Biçki (Şerit Ma• 

kinası) 17-8- 936 Pazartesi 
günü saat 16 da Mahmut
paşada S111tan odaları hn• 
nınd~ 21-22 No. lu Biçki
ci dükkı\nı önünde hazır 
bulunacak memur tarafın
dan açık arttırma suretile 
satılacağı ilan olunur. 

!stan bul İkinci İcra Me• 
murluğundan: :Mnhcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer 

Büyük bir balı LUelide 
Lutfollah apartmanının üst 
katında 21-8·936 tarihinde 
saat (13) den itibaren satı· 
lacaktır. İstekli olanların 
mezkı1r tarihte sözü geçen 
yerde hazır bulunacak me• 
muruna müracaatları ilan 

olunur. 

Satu; ilanı 
İstanbul Yedinci İcra 

Memurluğundan: Bir borç• 
tan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar 
verilen 2 Kasa, 4 , karyola 
2 Garderop 17-8·936 Pazar
tesi günü saat 12. de Sirkeci 

de Ebus su ut caddesinde 
Meserret otelinde hazır bu. 
lunacak memur tarafından 
açık arttırma suretile satıla· 
cağı i!An olunur. 

İstanbul Beşinci İcra M-;;:
murluğundan: Mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar 
verilen muhtelif hane eş
yası ve 3 halı 3 seccade 
13·8-936 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 13.30 

da İstanbul Belediyesi sntış 
mahalli olan sandal bedes• 

tanının 'şya ve hali kısım• 
larında ikinci açık arttırma 
suretile aatılacaıtından talip
lerin mahallinde bulunma• 
lau illn olunur-
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Nafıa vekaletinden 
15 Ağustos 1936 cu:ııartesi günü saat 10 da Anlı-arada Nafıa 

Bakanlığı l\falzeme Eksiltme komisyonu odasında 10110 lira 97 
kıı.ruş muhammen bedelli 900 metre tu\ünde 200 m/m lik ve 200 
metre tulünde 70 m/nı li!:: dikişsiz mansonlu •:elik boru 116 adet 
işlenmiş ve 329 adet işlenmemiş çelik rekor 8 adet bridli volanli 
vana ve 1 adet klapenin pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Eksilt• 
me şartnamesi ve teferruatı parasız olarak bakanlık malzeme da· 
!resinden verilecektir· Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruştur. İs• 
teklilerin 15 Ağustos 936 aumartesi günü saat 10 da Ankarada 
Bakanlık malzeme eksiltme komisyonuna müracaatları Hizımdır.(262) 

Liseler Sahnalma 
Komisyonundan 

Yeni açılacak okullar için 74835 lira bedel tahmin edilen 625 
adet dersane sırası 36 adet yazı tahtası 20 adet yemek masası 
27-8-936 Perşembe günü saat 16 da İstanbul Liseler Muhasebe• 
ciliğinde toplanan Komisyonda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak• 
tır. 1lk teminat 558 liradır. Bu işe ait şartname Komisyon Sekre• 
terliğinde görülüp öğrenilir, Bu işe girecekler ilk teminatlarını 
liseler muhasebeciliği veznesine yatırarak kap:ılı tekliflerini belli 
saatten bir saat evvel Ticaret Odasının yeni sene vesikası ve bu 
gibi doğrama işlerini yapıklarına d1ir Resmi dairelerden alınmış 
vesikalarını eksiltme kanununa göre kapalı zarflarına koyarak 
Kom;syon Başkanlığına vermeleri ilan olunıır. (293) 

Istanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden : 

Beyoğlunda Büyük Parmakkapl ve İsliklô.l caddelerinin birleş• 
tij:\i J..öşede altında elyevm üç dükkan olarak kullanılan biıyük 

bir dükkanı bulunan ve beş katta on bir odayı vesair müştemilatı 
terkos, elektrik tesisatını ~wi 2 , 4 ve 105 numaralı evin on 
hissede bir hissesi pıraM sırf nakit ve peşin verilmek şartile üç 
bin lira üzerinden bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin 

1 27-8-936 perşembe saat on iki buçuğa kadar yüzde 7,5 pey 

ı ı _:ıkçalarile mürac.:ıatları. (302) 

~ Nafıa Vekaletinden: 
28 Eylül 1936 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Ve• 

kaleti Malzeme eksiltme komisyonu odasında 18540 lira muham• 
men bedelli 13 kalem atelye tezgahının kapalı zarf usulü ile ek• 
siltmesi yapılacaktır. 

E:<siltme ş:ırtnamesi ve teferruatı Ankarada Veka!Pt Malzeme 
Müdürlüğünden parasız alınabilir. 

Mııvnkkat teminat 1390 lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını resıu! gazetenin 7-5-1936 tarih 
ve 3297 uyılı nüshasında çtkan talimatnameye göre Nafıa Veka• 
Jetinden alınmıs vesika ile birlikte 28 EyHll 1936 pa?.artesi günü 
s:ıat 14 e kadar Ankarada Nafıa vekaleti Malzeme Müdürlüğüne 
vermeleri lazımdır. (305) (240) 

Pendik Bakteriyolojihanei 
Ba ytarisi Direktörlüğünden: 

1 - 180000 kilo arpa kapalı zarf usuli ile eksiltmeye kon· 
muş.ur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (9900) liradır. 

3 - İhalesi 24/A1\'ustosı936 Pazartesi günü saat 15 de dir. 
4 - Şartnamesini görmek ve almak isteyenler her gün ek• 

siltıuesine gireceklerin (2490) sayılı kaUlında yazılı şartlar dah:lin• 
de ve muayyen gün ve saatten bir saat evvel (742,5) liralık te· 
nıinat ve teklif mek:uplarını yüksek mektepler nıııh~seheciliğinde 
Pendik Bıkteriyolojilıanei Baytarisi ve s~ruuı Dariilistilızarı müba. 
yaat komisyonuna vermeleri. (207) 

Satış ilanı 
1stan bul Yedinci 1cn !\le• j 

murluğundan: Bir borçtan do· t 
layı mahcuz olup satılmasına 
karar verilen Nauıuan Markalı 

Dikiş ve İlik makinaları 17· 8· 
936 Pazartesi günü saat 17 de 
Tarakcılarda Biraderler han 7 
N o. da Göm lekci magazası Ö· 

nün le hazır bulunacak nıemur 
tarafın fan ikinci arttırması ya· 
pılmak suretile satılac~ğı ilan 
olunur. 

Sııltanahmc.I Birind Sulh 
H ıkuk Mahkemesinden: Türk 
İnşaat ve Keşfiyat anrnim Şir• 

ketinin Galatada Nordstern ha· 
nında Halil Asaf aleyh.ne açtıı;ı 

36/1178 numaralı da,•ada kendi· 

!erine gönderilen dava ar7.Uhal i oin 
ikametglhı meçhuliyeti şerh ve· 

rilerek bila tebliğ iade kılınmış 
ve berın uci bi ta 1 ep 20 g(i n 
müddetle il:inen tebligat ifasına 

karar verilerek muhakemesi 

10/9/936 tarihine müsadif Pa· 

~mbe günü saat 10:30 tayin 

kılınmış olduğundan o gün ve 

saatta gelmedikleri veya vekil 

göndermedikleri taktirde muha· 

kemenin gıyaplarında cereyan 
edeceği tebliğ makamina kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

Satlş İlanı 
İstanbul Yedinci İcra Memıır· 

luğıınJan: Bir borçtan dolayı 

haciz altına alınmış olup paraya 
çevrilmesine karar verilen ayak• 
lı bir Nauman maricalı dikiş 

makinası 19-S.936 Çarşamba 

gunu s1at 13 de Üsküdarda 
Selimiyede Kavak caddesi 28 sa• 
yılı ey önünde hnır bulunacak 
memur tarafından açık arttırma 

suretile satılacağı ilan olunur. 

Sultanahmet Birinci Sulh 
Hukuk l\lalıkemesinden : İsrae! 
Saltinin E>kişelıinle l\Iısır ı;1r· 
şısında elbiseci Kaymo7. zade 

1\1 ııstafa aleyh ne açtığı 36/621 
numaralı 40 lira al:ıca:- lllM 

faiz masarif ve yüzde 1 O tazıni· 
nat davası üzerine kendisine 

gönderil~n arzuhal inin ikamet• 
g:'ılıının meçhııliyeti şerh veri· 
!erek bila teblig iade kılınmış 
ve bermuc'.bi talep 20 gün 
müd 'etle ilanen tebligat ifasına 

karar verilerek muhakemesi 
10·9-936 tarihine müsadif per• 
şeınbe günü saat 10.ilO da tayin 
kılınmış olduğundan o gün ve 

saatıa gelmediği takdirde veva 
vekil göndermediği taktirle mu· 

hakeıuenin gıyaplarında cereyan 
edeceği teblig makamına kaim j 
olmak üzere ilan olunur. 

AÇIK SÖZ 12 Ağustos 

. Türkiye ıtriyatında büyük inkılab yapmıştır. 
Şimdiye kadar çıkan : Bahar çiçekleri, 

Kukaraça, Pupi, 
LAie, Şlpr, Dlvinia, Zambak, Amber, 
Meagis, Viyolet, Fulyalar, 
Milflör, Leylak, Cennet çiçekleri, 
GUller, Revdor Gençlik, Senkflör, 
Origan, Yasemin, Amorita, çiçek demeti 
Krepdöşin, Neroli Yakında çıkacak olanlar: 

'Suar dö Paris, pompador, ı-Şanel, Rumba, 
Aşk gecesi, dağ çiçekleri Karyoka, kadın eli, 

ASA Kolonyası 
ve Losyonl rı 

Hasan Koıonyası 95 derece halis lioıon çiçeklerin· 
den yapılmış misli ve menendine dünyada tesadüf 
edilmiyen ve bütün ıtriyat aleminin tasdikında 
bulunan bir şaheserdir. Hasan Yasemin, Leylak, 
Menekşe, Milflör ve sair çiçeklerden yapılmış ko· 
kulan insanı z~vk ve cennet bahçelerinde yaşf.ltır, 
Nesrin kolonyası Hasan kolonyasının yavrusudur. 
Limon çiçeklerinden yapılnıış 75 derecede çok 
ucuz olması itibarile harcı alemdir. Losyonları 
dahi piyasayı tamamile elinde tutmuştur. Hiç bir 
Kolonya ve Losyon Nes!'İnin güzel ve nefis kokı.ı
sile ve ucuzluğile rekabet edemez. __ 

~~~~~~~~~~~~ 

Gelibolu il Sayılı J. Okul Mübayaa Komisyonundan: 
İhale edilecek erzakın Tutarı Teminatı 1\1. Miktarı Teminatı Kt. l\Iiktarı 

cinsi 
Mı ktarı kilo Lira K. Lira K. Lira K. 

İhale günu şekli 

-
T. Nv. llas un 130977 18336 78 137[i 26 2750 52 

Sıgtr eü 27800 6255 00 469 13 938 25 
Patates 7650 535 50 40 17 80 33 

17 /8/936 K. 7.arf 
Pazartesi • • 

Saa~ 14 açık eksiltme 

Odun 315000 2362 50 177 19 354 38 
Bulgıtt 9000 1125 00 84 38 168 75 

Pirinç 5400 1350 00 101 25 202 50 

Zeytin yağı 670 330 75 24 81 49 61 

I. Nv. Sabun 2160 820 80 61 56 113 12 18/8/936 Saat 9 da 

Gaz yağı 1980 475 20 35 64 71 28 
Sade yağı 3600 2520 00 !89 00 378 00 
Knru sogan 3600 126 00 9 45 18 90 1 
Kuru fasuly~ 8550 1068 75 80 17 160 32 
Nohut 3600 234 00 17 55 35 10 
Toz şekeı 1440 388 80 29 16 '68 32 
Şehriye 1080 270 00 20 25 40 50 
Razakı üzüııı.ı 1800 360 00 27 00 54 00 

Salça 1800 360 00 27 00 54 00 

Makarna 1800 450 00 33 75 67 50 
İrmik 1350 243 00 18 23 36 43 

Kuzu eti 1350 472 50 35 43 70 87 

Koyun eti 1350 472 50 35 43 70 87 

Süt 810 81 00 6 08 12 15 

Yogurt 2700 540 00 ıl.O 50 81 00 

Yulaf 7290 218 70 16 40 32 81 

Ot 4.860 145 80 10 94 21 87 
Saman 3240 32 40 2 43 4 86 

1- Okul erat ve hayvanatının iaşeleri için ek>iltmeye konulan erzakların c·ns ve miktarları tem in atı muvakkate mıktarları 

ihale günle ri ve saatleri ve ihalenin şekilleri yukarıda yazılıdır. 

2 - Yapılacak eksiltmeler Gelibolu Şarbaylığında II. s~yılt J. Okulu komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Şartnameler GelibJlu II. Sayılı J. Okııl komutanlığından parasız verilir. Hükümetce muayyen bank mektupları devlet t~lı· 
villcri ve hükı'.imetce tayin edilen milll esham ve tahvilleri (Borsafiatından % 15 noksanile kabul edilir.) 

4 - Kap:ılı zarf usulile eksiltmeye konulan ve 1718/936 Pazartesi saat 14 de ihalesi . rap!lacak olan un ve Sığır etinin teminat 
mektupları kanunun 33 ~iı maddesine göre saat 13 e kadır makbuz mukabilin~e komisyona verilmiş bulunacaktır. (4381) 

ADAPAZARI 

ası 
Tamamı ödenmiş sermayesi: 2.200.000 T. L. 

En Müsait Şartlarla 
Ticari krediler Teminat mektupları 

itibar mektupları 
Kumbara hesabı 
Cari hesaplar 
Tediye emirleri 

Teminat mukabili krediler 
Emtia üzerine avanslar 
Senet iskontosu 
Senet tahsilatı 

VADELi MEVDUAT 
ve 

Faizleri her ayın birinde ödenen 
1-<:UPONLU VADELİ MEVDUAT 

1 izahat için Banka gişelerine müracaat ediniz. ( 

1 Kereste işleri ile .demir ve · ahşap imaUit ve taahhüdatı 1 
, Merkezi : • A N K A R A .. 

lstanbul şübesi: : TAŞ HAM 

1 
Şubeleri: Ankara; Adapazarı, Bandırma, Bartın, Biga, Bolu, Bozüyük 1 
Bursa, DUzce, Eskişehir, Gemlik, lstanbul, lzmlt, Kütahya, Safran· 
bolu, Tekirdağ. ______________ ;;..._,~---------------'----

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Pazardan ba5ka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Divanyolu 
( 104) yeni numaralı hususi ka• 
bi nesinde hastalara bakar. 

Salı cumartesi sabah (9/12 1 ·2 
saatleri hakiki fukarava malı• 
sustur. Herkesin haline göre 
mııamele olunur. 

Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

~~- -~~~-

Devre d ll ece k ihtira Beratı 
"Güğüm ve emsali kapların oto· 

matik olarak akıtma muslıkları,. 
hakkındaki ihtira için alınmış olan 
5 Eylül 1934 tarih ve 1871 nuna
ralı ihtira beratının ihtira ettiği 

hukukun başkasına icara 'erileceği 
teklif edilmekte olmakla l::u hususta 
fazla malumat edinmek isteyenlerin 
Galatada Aslan han 5 nci kat 1-4 
numaralara müraca&t eylemeleri 
ilan olunur. 

- - -
İstanbul Yedinci İcra :\Iemur· 

luğundan: !IIahcuz olup p.1raya 
çevrilmesine karar verilen Ga• 
zino ve Ev eşyast 18·8-936 ta• 
rilıine müsajif eden Salı günü 
saat 12 den 13 c kadar Taksim 
Stndyom gazinosunda paraya 
çevrilecginden talip olanların 
mahallinde hazır bulunacak 
!\lem uruna müracaatları ilan 
olunur. --------- -
Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden 

yaı:ı itleri müdürü 
Etem izzet BENiCE 

Basıldı/iı uer: Matbaai Ebüzziya 


