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Soruyor,u~ ! 
Hani çoluk çocuk tramvayların arka· 

sına takılmıyacaktı. Çocuklarımız sokak 
çocuklujundan kurtarılacaklardı. Hani 
ya? .. Onlar hllA tramvaylara takılıyorlar, 
gUbreli sokaklarda zıp zıp oynuyorlar. 

Soruyoruz: Bu, niçin? .. 
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Mektup adresi: CajatojlJ, Şeref •o!<.ak Telgraf adresi • lataabul: Açık Söz 

• yük geçit resmı dün yapıld 
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' ispanya • 
ısyanı 

Yeni bir Atırupa harbi· 
ni beklemek maatlees· 
süf tarihin gidişindeki 
acr bir tıaid oluyor •.. 

Kış ve ilkbaharı yürek 
ij>üntüleri içinde geçirten ha. 
diaelerin hiçbirisi henüz hal• 
)•dilmiş değildir. Dünya mil
letlerini korkuya veren, kork. 
tukça da silahlanmıya ıevek 
•den bu niza'Jı, ihtilaflı, neti
celeri itibarile korkunç ihti· 
llıalleri içinde derliyen hadi· 
•eler ve anlaşamamazlıkların 
nerede karar kılabileceğini 

kestirmek de mümkün olamı· 
Yor. Yalnız muhakkak olan 
tey yeryüzünde küçük büyük 
b.ütün milletler yarışırcasına 
•ılahlanıyorlar ve silahlandık. 
Ça da ihtilaflar azalacağı yer. 
ne çoğalıyor. 

Dünyayı heyecana veren hadise 
Barselonda iki Faşist general 

idama mahkum edildi 
İsyancıların ölüm tehditlerine rağmen meşru 

hükumet generalleri kurşuna dizdirdi 

Tilrkiyenin huzuru ve Mon· 
trö'deki zaferi istisna edilirse 
hemen hemen içinde ve dı· 
{'nda niza'sız, kavgasız mem· 
ekete rastlaınak imkansız. 
Yakın ve uzak milletlerin 

bu iç ve dışlarındaki hadise· 
l•rin günün birinde dünyayı 
kanlı ve ölümlü bir badireye 
•~vkedeceği götle görülme· 
llne ve en basit dimağlara 

hile hakim olmasına rağmen 
0 rtada bütün bu ihtilafların 

•e kaynaşmaların asıl vasıl 
olacağı büyük tehlikeyi, harp 
1•hlikesini durduracak, önli
Ytcek kahir hiçbir kudret 
>"oktur. 

• 

Tuluz, 12 (Radyo) - lspan· 
yadaki asker! kıyamın ilk gün· 
!erinde Barselonda hükümet 
kuvvetleri tarafından feci bir 
majtliibiyete uğratılarak esir 
edilen General Goded ile ar
kadaşı General Buril'in di
vanıharpte muhakemeleri niha· 
yet bulmuş ve her ikisi de 
idama mahkum edilmişlerdir. 
mahküm Generaller bugün kur
şuna dizileceklerdir. 

Kıyamcı generallerin muha· 
kemeleri pek heyecanlı olm:ış· 
tur. Kararın okunduğu celse· 
nin sonunu bekliyen h:ılk di· 
vanı harbin toplandığı binanın 
etrafında, bütün inzibati ted
birlere rağmen, kesil bir ka
labalık halinde yıitılmıştı. Bir 
aralık halkın, binaya girerek 
asi generalları almak ve öl
dürmek için yaptıkları hare· 
ketin güçlükle önüne geçil. 

Milletler arsındaki siyasi 
~Gzakerelerin batlaması ile 
•urünceıneye düş:meıi bir olu
l;:'r· Her ihtilaf yeni bir an· 
te ••ma.rnaılı~ı doğuruyor, her 

ispanyada meşru hükumete sadakatten ayrılmayan /.panga 1 miştir. 
donanmasın~a.n~ üç_ ha~p'*'g"'e..,".,ıi..,sr..,· ==== 1 Dr.•amı 2 nci sahifede 

.~bbu bır acız ve anarşi· 
llın esiri oluyor. Bütün bu 

Etem izzet Benice 
Devamı 3 üncü sayfada 

Memleket'te 
katliam 

örfi idare 
istiyoruz r 

ve 

Kısaca 
Liuballlikl .. 

Mahalle aralarında meyhane 

h•Çıluıasına mÜ•aade etmek en 
lf'f . , u, · 1 rnaniııile ll ·..ı balilıktir. Ş:hrtn 

Çünkü bir hafta içinde dört aziz 
vatandaş kudurarak öldü 

d •Qc:i, üçilncü ve hattl dördüncü Türkiyede, köpekler insan• 
.._;,~ecedeki ıokaklannda meyhane lardan daha hür, daha serbest 
O ınca vaziy ·t pek acalp oluyor. geziyorla~. Ve o köpekler biz 
tl:i. lll~yhaneye civar evlcrdehi kü .. 

6n~ çocuklar bu meyhanenin vatandaşları diledikleri zaman 
' une toplanıyorlar. Sarhoflann istedikleri gibi ısırıp ddlayor• 
\ıtflf meşrep takalarını görüyor.. lar1 bizi kudurtuyorlar. Muhar-
\ r, nlr ılarını dinliyorlar. Sonra rir arkadaşımız Ensari Bülent 
, ~lorda oarna,luğ1 karşı bir me· köpeklere karşı şiddetli bir 
t~~ bir Ut k uyanıyor. Bir kaç. mücadele açılmasını istiyor ve 

SOara da bakkala gidip: 
di - Babam blr ti~e rakı istedi, şöyle haykırıyor : 
0 
Y~ kuyruklu bir yalan kıvırıyor, "- Köpeklere karşı müca .. 

ı.,ı~e kendi masum ve körpe gırt• dele açalım, katliam edelim. 
2'"• bofalıyor. Bunu yapamazsak, yapmazsak, 

t! ?ed .. ik ya,. m. ah.alle aralarında, 
~çu•cu ve befıncı derecedeki SO· O pasaportlu köpekler bizi 
.. ki kudurtacak!,. 
~~k:;:: et;~h;a':an ~~~17:;~:~ / Arkada~ımız Ensari Büten· 

ttr, din .lJOZtsile muhabirimizin 

-°"""==:==H=a;t;i;c;e~;H;;;a;t;i~p~~·k;;:o,;,rk;u;;;n,;;ç;,,,haberi 3 cü soy/ada./ 

Yunan komşumuz nereye gidiyor? 

Atina'da haftada .. 
gun et yasak! 

l\'ıetaksas, halkı re-faha kavuşturmak 
acaba başarabilecek mi ? 

iki 

işini 

( A. _Alina •flkaklarında asayiş için kol gezen a•kerler 
hııa nıuhablrimbiıı tafailitlı mektubu ikinci aayfada J 

Bursada ve Bursaya civar kazalarda köpeklerin nasıl 
serbest serbest do/aşlıklarının ve vatandaşları nasıl 

daladıklarınrn resmidir .......................... si; ...... ~·ü;·;ü ..... ;·~şlı·~·<l ... ~ ......................... .. 
Halkın kesesineuza.1 
nan bir el yakalandı! 
O el, müzayede bezirglnlığı yaparak hava

dan para kazanmaya yeltenmı,tı 

lsıanbul belediyesinde d~·- Kadın vereceği paraların 
şayanı dikkat bir cürmümeşhut numaralarını polislere not cltir-
yapılmış, iki suçlu yakalan- miş, sonra da kimseye göster-
mışbr. Hadise şöyle olmuştur: meden Belediye koridorlarında 
Karaköy köprüsü gişelerinden Bekire paraları saymıştır. Fa. 
birinin müzayedesi yapılırken kat paraları cebine indirdikten 
Bekir isminde bir adam, kişe· sonra adam kaçmıya vakit 
nin müzayedesine girecek ls- bulmadan yakalarımış ve her 
met adında bir kadına müra- nasılsa paraları yanındaki ar-
caat ederek, kendisine yüz lira kadaşına verebilmiştir. Arka. 
verdiği takdirde müzayedeye daşı Mehmet te yakalanmış, 
girmeyeceğini söylemiştir. Ka- paraların numarasına bakılmış, 
dm razı olmuş, fakat bir ta• her ikisi hakkında zabıt vara-
r.aftan da gizlice polise haber kası tanzim edilerek Müddei· 
vermiştir. uuıumiliğe teslim edilmiştir. 

' 

• 
Türkiye Harp istemiyor! 

,, 
Fakat Türk bir harbe girecek 

olursa bu harp ancak 
Türkiyenin zaferile biter!,, 

- General İnönü · 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Biz, Türk milleti ile Türk ordusu iç içe öyle 
bir kenediz ki gönül pazı, 

kafa, Türkteki her şey senindir Türk ordusu!.. 
Yazan Nizamettin Nazif 

Dün Mareşalın huzurund~ muazzam bir geçit resmi yapan ordumuzdan bir köşe 

Bir Çobanı 
Dağ başında 

Berbat ettiler! 
Cahil bir Dişçi de 
bir kadının ölümüne 

sebep oldu! 
Dağda eli, ayaıtı bağlanmak 

ve ağzı tıkı:nmak suretile b r
bad edilen Nuri adlı bir Ço
banın başından geçen şu faci· 
anın tahkikatına lstanbul Ad
liyesi dün el kymuştur. 

Alibey köyünde oturan ko· 
rucu Ahmet Mitatın on beş 
yaşındaki oğlu Nuri, evvelisi 
gün sabahleyin her vakit ol
duğu gibi Alibey köyünden 
150 koyun almış, otlatmak için 
dağa çıkmıştır. Yağmur yağ· 
dığı için ıslanan küçük çoban 
öğleden sonra bir ağacırı al
tına oturmuş ve orada uyuya 
kalmıştır. Hadisenin bundan 
sonrasını Nurinin ağzından 
dinliyelim : 

- Ben orada uyumuştum. 

( Yazısı 2 inci sayfad~) 

Türk gibi kuvvetli! 

Yaşar Cihan şampiyon· 
luğunu · nasıl kazandı ? 
Finlindiyah güreşçiyi burgu oyu

nile yere devirmişti 

' 

O/impigadlardakl meşhur Amerikan atletlerinden ikisi 

[Cihan pehlivanı Aslan Yaşarın son maçlarına ait muhabi· 
rimizin tafsilatı yedinci sayfadadır. Dünkü Olimpiyad müsaba
kalarının haberleri de ikinci sayfada] 
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r 
GAZETE - ŞEHİR Birdenbire demir gibi bir el 

enseme yapıştı ve başımdaki ı 
kasketi sıkı sıkı ağzıma tıka-

1 · (Devamı 2 nci sayfada} 

Cezair Müftüsü ı---
HADİSELER 

Niçin öldürüldü? 

Gezairli bir sipahi 
(Y • zı•ı le tinci Hyf da] 

Ne diyorlar? 

Ne d . ? 
ıgoruz . .. 

Tahlılleri yapan: KARA DAVUT 
Kanlı Bundan on 

oıempiyat beş gün ev· 
başlıyacak veline gelin-

m1? ceye kadar 

kuyor, herkes ı'.lmanyadan ç~
kiniyor. Z•ra hiç kimse A!mJn
yanın yeni kuvvetini tahlil ..:de· 
bilm•ş değildir. Yeni Alman 
silahları h~rkesin mechulüdür .• 

Monlrö konleransı günlerin· 
[Lütfen sayfaya çevirin"ı.] 

her sabah dünya Almanyadan 
gelen yeni bir tehdit ile irgi
lerek, ürkerek uyanıyordu. Mil-
letler Cemiyeti Habeş· ltalyan Açık Söz'ün 
meselesini hal için toplandığı 
gün Negüs'ün hukuk müşaviri Sürpriz kuponu 
olan Fransız ptofesörü Jez ba- 1 Bu kuponu kesip saklayınıı 
na demişti ki ; 1 No. 116 

•-Herke. Almanyadan kor· ~ l, ________ _ 
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ispanyada Son Dakika 
Asi kuvvetler birleşe· 

medi, Madridin 
muhasarası yalan ! 

==='=====:=o=========================================I Sayı: I 16 Heryerde 5 kuruş Telefon No: 208L7 - Telgraf adr.si: /stanbul Açık Söz 

L Ankara - Memleket ve Dünya) 

• lngiltere- Mısır ·~'========~===========~~========~=== • 
1 s p_a n r ~-isyanı 

Dünyayı heyecana veren hadise r~~~a~\~~a~~t~~~aLondra':ag:ec:ler vemuahedenameorada 

-
Kahire 12, ( A. A.) - lngıliz - M .. ır muahedenamesi bu~ün 

lskenderiyede parefe edilmiştir. Büyük Britaııya ve Mısır mu· 

İki hükumet tayyaresinin asilere 
ve bir çok asilerin de hüku-

1 

mete iltihak ettiği bildiriliyor 
f inci sayfadan devam 1 Tuluz radyosundan bu ha· ' hayet ııece yarısına dogru 1 uzak doğuda yeni bir 

Suç'u Generaller, müdafala- beri aldıktan ve asilerin kor- ı ajansın verdiği şu telgrafı tüy- k k/ k b rını yaparken, son derece sa- ı kunç tehdidini ajans bildirdikten !erimiz ürpererek okuduk: ar.zşz l aşlzyor 
kin görünüyorlardı. General sonra heyecanla Madridden Barselon. 12 (A.A.) - Ge- ' _ Pekin, 12 ( A. A. ) - Çın kayna~ından haber verildiğine 
Coded hakimlere son olarak gelecek haberi bekledik .. Aca- neral Godes ve general Buril gore, Şahar ilinin mongol kuHetleri, Suiyan hududunda tecemmu Lizbon, 12 (A.A.) - Röyter ve bunların iki tayyaresini dü· 

ajansı muhabirinden : Asiler şürmürlür. şu sözleri söylemiştir: ba bu tehtit karşısında Mad- bu sabah Monjuicli kalesinde etmeye devam etmektedirler. Suiyan kuvvetleri de müdafaaya 
- Biz Cümhuriyele karşı rid hükümeli tereddüt edecek kurşuna dizilmişlerdir. Başba- hazırlanmaktadır !ar. 

ayaklanmadık. Çünkü kendi- ve ispanyadaki kardeş muha- kan ile sü bakanı bunların af- Tientsin garnizonu kumandanı Japon Generalı Tashiro yüksek 
miz de Cumhuriyetçiyiz. Biz, rebesinin canavarlığını, gad- edilmesini cumur başkanına zabitlerden mürekkep bir konferans toplamıştır. 

henüz Badajoz'a varmamışlar- iki hükümel tayyareside men· 
dır. Fakat daha şimdiden yüz- sup oldukları kv·:yetleri bıra-
lerce kadın ve çocuk Portekize karak sevil asilerine iltihak 
iltica etmek üzere nehri geç- etmiştir. 
mekte, bunların kocaları, ba- ENDiŞE VEREN BiR BE-

hpanyayı gittikçe yuvarlan- darlığını ve hunharlığını mi· tavsiye elmişlerd.r. Gelen ecnebi seyyahları, bazı japon kuvvetlerinin kalgan ya• kininde bulunan Changpei'ye geldığini söylemekte<lirler. 
makta olduğu anarşiden kur- silsiz dereceye yükseltecek o- Eğer asiler tehditlerini yeri- 111111111t111111m11111111111,, .. 11,ıu11111111•111111111•u•1111111111111111111111111111111111n1111111mıı111111111ı·•m11111mnııoııu11••• 

baları ve kardeşleri ise asi. YANNAME! 
!erin artık gecikmesi ihtimali Perpinyan 12 (A. A.) - Röy- ı 

tarmak için silahı ele almış lan lu oltimatoma nasıl mu· ne getirecek o:ıJrlarsa dahi:i Tü,.kiye harp istemiyor ! 
in<anlarız. maksadımız mnhle- kabele edecekti. Saaller heye- harp ispanyada tam bir katli· 

ıne\'cut olmıyan taarruzlarını ter ajan.ı mulıabiriııdan: 
Bad•joz etrafında tevekkülle Ası!erin lıiikümet kuv\'elle-

mel bir kızıl diktatiirlügün canımızı artırarak geçtiler. Ni- am şeklini almış olacaktır. "Fakat Türk bir harbe girecek 
önün~ gcçmtkli. 

As~ı~~ÇT~o:o~EÇ1~:~rzERİ Madrit hükumeti Fran- olursa bu harp ancak 
Lizbon~ii~fi~~ _ Radio b k d Türkiyenin zaferile biter!,, 

beklemekıedirler. Vukua gele- rinin elinden aragonda kain 
cck muharebenin çok şiddetli Sastago kasabasını almış ol-
olacağı tahmin edilmektedir. dukları söylenmektedir. 

Klüp .. Borgos'daki asiler hü-

1 saya ı"r me tup ver ,· - General lnönO -
1 kiımdinin ( M;ıdrid hükümcti dün Barselon divanı harbi la- Trakya paftası üzerinde \'a- pahasına mal olursa olsun 

ŞiMALİ ŞARKİ "Solarinad obrea. gazetesi, 
CEPHESiNDE Faşist aleyhtaıı Milisler ara~ 

sında dis pline riayet edilmesı 
Madrid 12 (A. A.) - Dahi-

rafından idama mahküm edil- )(Ademi müdahale) müzakereleri yapılırkel\ zife almış olan Türk hava ve kazJnacağız! ·ı kara kuvvetlerinin yaz manev· Bununla beraber, tarihe ve 
miş olan General Goded ile ası ere mütemadiyen top ve tayyate veriliyor ı raları bitli. Gazeteler bu kuv- ıadiselere Türkün refahı için 

için bir beyanname neşr-
liye Nazırı dünkü günün sü- etmiştir. Bu beyannamede "di- 1 
künet içinde geçiş olduğunu siplinin hürriyet mefhuMununa 

beyan etmiştir. muhalif olmakla beraber teşki-
y ar bay Sandino, Milis kuv- !Atlı ve muntazam bir orduya 

General Buril'in cezalarını Tuluz (Fransa) 12 (Radyo) - mekte ve Madridin noktai na- vetlerin bu manevralarda tüık direktif veren şefin Türkede 
tahfif etmediğigi lakdırde ispanya sefiri Hariciye Nazı· z~rı bildirılmekledir. Mektup. ordurnna has meziyetlerin yük yalnız Avrupa kıt'asındaki Tür• 

vetlerinin Saragosa 10 kilo- karşı muharebe edildiği zaman 
metre kadar yaklaşmış olduk- zaruri olduğu beyan olunmak-

şimdiye kadar esir edılmiş ve rına Madrid hükumetinin bir ta ispanyada her iki tarafa sek birer tercümanı o'dukları· kiye sınırlarını korumak içirı 
şimdiden sonra esir edilecek harçl d d'I · nı yazmakta ısrar ed·ıvorlar. değil dünya sulhunun bozul· 
olan hükümete sadık zabitleri mektubunu verd., Bu mektupta 1 ı en yar ım e ı memesı , d . . 

ı hakkındaki kararın bir işe ya. Bun3 bilemem neden lüzum gö· maması ve me enıyetın yer 
idam edeceğini] haber ver- " 'par.ya işlerıne ademi müda- yüzünden silinip süprülmemcsi 

k dl ramadl"' a ·ı · -ı rüyorlar? Türk milleti ordusu-me te r. hale,, meselesine temas edil- 1 5' ve sı erın mu ema- için AvrupJnın Cenubi şark;. 

larını bildirmiştir. tadır. 
Hükümel kuvvetleri sürat le Bu beyannamede deniliyor ki: 

ilerilegorlar •Eğer Milisler araşında disip-
Ovıcdo, 12 (A. A.) - Hükü- lin bulunmıyacak olursa inkıla-

111111u1111111111111••nııııııııııuıu"'''"""ııııııııuıı111uıı•111111111111••u•••••ı•ı•ıı111•""''"''''''•11••••ııııı•ı•ııııııııı1tııııııı diyen hariçten yardım gördüğü nun başına, kumanda ve danış · d Ş sın e ve Akdcnizin uk J..ıyı· 
Yunan komşumuz nereye gidiyor ? bildirilerek, ademi müdahale kurullarına, rütbesi büyük ve larında sarsılmaz bir Hege• 

met kuvvetlerinin ileri karakol- bın bütün semerelerini elimiz-
ları şimdi Saragos şehrinin on den kaçırmakla kalmıyacağız, 
kilometre yakinine kadar so- hep:miz öldürüleceğiz .• 
kulmuşlardır. lç bakanı, hükü- MÜHEYYİÇ BİR HABER 
mel kuvvetlerinin Kordova ve Burgos, 12 (A.A.) - Resmi 
Gırnata'ya doğru yürüdüklerini bir tebliğde hükümet donan• 

Atinada haftada iki 
gün et yasak ! 

bildirmiştir. Faşist kaçaklar masının Algesirass'daki Fransa Atina, 8 ( Hususi ınuhabiri-
lıu kuvvetlere iltihak etmek- il büyük Britanya ve Arjantin miz yazıyor) - Başvekil Me· 
tedir. konsoloshanelerini bombardı. tak.as Meb'usan Meclisini da-
ŞIAMLI GARBİ CEPHESİNDE man ve tarib etmiş oldugu ğıtlık tan sonra iş başında yal-

Hondaye, 12 (A.A.) - Asi- bildirilmektedir. nız kalan hükümet, şimdi bil-
lerin Esen Sebastiyen'e 20 ki· AÇIK SÖZ: Her halde bir ha.sa işçi ve çiftçi sınıfının ı 
lometre mesafede bulunan To- ihtilat yapmak için asi kuv· vaziyetini düzellmek çarelerini 
los'u zaptetmiş ve hükümet vetler müdafaa esnasında lop- araştırmakla ve bunları tahak-
kuyvetlerini Picoueta tepele- h !arını gizlice konsolos aneye kuk ettirmek için uğraşmak-
rinden tardeylemiş oldukları çevirmiş olabilirler. tadır. Fakat General Melaksas 
haber verilmektedir. ELÇiLiKLER KADROLARIN- bu muazzam işin altından kal-

Behobiya ile Enderlaze ara- DA DECIŞIKLIKLER kabilecek mi? Bu suale evet, 
sında harp bütün şiddetile de- Madrid, 12 (A.A)-Bakanlar dedirtecek deliller henüz orta-
vam etmektedir. PORTEKlZDEN UÇURULAN kurulu, Avrupa ve Amerika- da yoktur. Vekiller Heyeti sık 

EIR HABER daki elçilik, büyük elçilik ve sık toplanarak bu hususta icap 
konsolosluklara mensup otuz eden karrrları vermekte ve 

Lizbon, 12 (A. A.) - Asile- kadar sekreteri kadrodan hazırlanan layihaları gÖ7.den 
rin elinde bulun 19 tayyare k l çı armış ır. geçirmektedir. 
"Somosierra,, cephesini bom- S" B k ı " d b" k u a an 151 a ırço gene- Başvekil, işçiler lehine tasav-
bardıman etmiş, hükümel kuv- ralla ı ve yu··ksek zabı"tleri r vur edilen tedbirlerin pek kısa 
vetlerine agır zayiat verdirmiş bakanlık emrine almışlır. ____ ...;;._.....; __ , ___ .;... ___________ _,.,..,_ zamanda tatbik sahasına gir-

de ise bir gece Roma ıle Bcr· buslar, ajans mümessilleri miş olacağını gazetecilere le· 
Iin'in Avusturya üzerinde Lanı ise biribirlerile ağız birliği yit etmiştir. Bu tedbirlerden 
bir anlaşmaya ulaşdıkları ha- etmişler gibi bana hep şu bir çoğu, Metaksasın söyledi-
ber alınınca her kime rastla- nakaratı tekrarlamışlardı: ğine göre, işçi sınıfını tahrik 
dıysam şuna benzer bir cümle " - Ne olacaksa olempiyat- etmekle ilttiham olunan ko-
mırıldandığını işitmiştim. !ardan sonra olacak. Berlin münis ilerin ve diğer unsurla-

• - Bu anlaşma Berlinin şimdi olempiyatların muvaffak rın sistematik surette göster· 
Avu<lurya üzerindeki ilk mu- olamamasına sebebiyet vere- dikleri mukavemete uğramadan 
vaffakiyelidir. Romanın yarın cek en ufak bir jestten dahi tatbik sahasına girmiştir. Şim-
Avusturyayı ilhak etmek iste- çekinmektedir. Fakat olempi- diye kadar işçi sınıfının haki-
diği anda Berline en ufak bir yal biter bitmez ... Kendimizi ki menfaatleri uğruna müca-
ak<ilik yapmıyacağından emin birçok sürprizlere hazırlama- mücadele etmiş olan bir işçi· 
olabilirsiniz.., mız icap edecek. nin müsteşar olarak hükümete 

Acaba bu Berlin karşısında Bu sürpirizler neler olabilir? dahil elması da, yapılan vaid-
dünya ne dereceye kadar za:,;ıf, lsviçrenin Almanca konuşulan !erin tahakkukuna ·bir zaman 
ne dereceye kadar çekingen kantonlarında tahrikaltan tu· teşkil ettiği iddia olunuyor. 
ve ürkek olabilirdi? tunuz da Danzig'e, Viyanaya Hükümetin tahakkuk eltir-

Gazetecilerin ve ban diplo- el atmıya, ispanyada ve Ak· meyi özlediği tedbirleri umumi 
matların beyinlerini yoran bu denizde daha faal bir rol loarak şöyle hulasa edebiliriz: 
sualin en iyi cevabını ise ar- oynamaya ve... Dünyanın asgari yevmiye, müşterek 
kadaşım Suat Dervişten al- kana bulanmasına sebep iş mukaveleleri, işçilerle pat-
dığımı şimdi hatırlıyorum. olacak •siyasi ihtilat., fara ka- ronlar arasında bir ihtilaf çık-
Montrö festivalinde şarkılar, dar birbirinden derece derece tığı takdirde mecburi hakeme 
çalgılar ve hay huy arasında korkunç bir sürü ihtimaller müracaat usulü, bütün branş-
yarını hiç düşünmeden eğlenen hatıra geliyor. Ne aksi Lesa- !arda sekiz saat işin genişle-
genç kızlar ve seyyahlar ka· düf 1 Mevsim de lam Ağus- tilmesi vesaire .. 
la balığı içinde gezerken bana tosla Eylül arası. Bu tedbirler işçiyi işine karşı 
aynen şunları söylemişti: Olempiyatlar biliyor ..• Allah 1 şı alakasızlığa alıştırmak şöyle 

" - Pol Bonkur'a sordum : vere de kanlı olemp;yat baş- dursun, bilakis onu yevmi ek-
• Alman yanın Danzig'e ansızın lamasa... meğine daha sağlam bağlamak 
saldıracağını ve bu saldmşa Karadavut için alınıyor. 
medeni dünyanın tahammül e- 11111111111111111111111111111111111111111111111•ıııı11111111ıuıııııııu Hükümelin içtimai politika· 

sını bu suretle hülasa edebili-
debileceğini tahmin ediyor mu- Q[impiyaf 'fa riz. Mesele işçiye yüksek yev· 
sunuz?., miye temin etmekten ziyade 

Ne dese beğenirsin ? .. Derin du .. nku•• en mütevazi yevmiyeyi dahi 
bir göğüs geçirdikten sonra kifayet edici bir hale koymak, 
•sanırım ...• dedi • sanırım ki .. b k l yani hayatı ucuzlatmaktır. 
Almanya bizi böyle bir yeni mUSa a a ar histan takımı bronz madalya ve 
emrivaki karşısında da bırak- Lima, 12 (A. A.) - Gençlik üçüncülük için karşılaşacaklar-
mak ister •. Ve işitilir işitilmez Berlin olimpiyatlarında Peru dır. 
bir sesle ilave etti: "Ve gene futbol takımının turnuvadan 15 ağustosla Avustl>.rya ile 

•sanırım ki medeni dünya maat- çıkarılması hakkındaki kararı ' ltalya takımları, olimpiyad şam. 
teessüf b'lna da tahammül protesto etmek üzere muazzam piyonluk müsabakasını yapa-
eder •. bir miting tertip eylemiş ve 20 caklardır. 

Belgrad'da, Peştede, lsviç- bin talebe sokaklarda tezahü- Basketbolun yarım son ve en 
renin birçok şehirlerinde, Bük- rat yapmışlardır. son müsabakaları Amerika-
reşte, Salıburgda, Milanoda, Berlin, 12 (A. A.) - Olim- Filipin, Meksika-ltalya, Kanada-
Viyanada konuştugum bir çok piyad futbol maçı: Yarın 13 Uroguvay, Lehistan. Peru ara-
ıı:azeteciler, profesörler, me- ağustos Norveç takımı ile Le· larında yapılacaktır. 

Yunanislanda işçiyi himaye 
eden kanunlardan ne komü
nistler, ne de diğer tahrikçiler 
istifade edeme71er. Yunanis
tanda büyiik teşebbüslerin baş
larında bulunanl3rın çoğu dün
kü işçilerdir. Büyük servet 
sahipleri de zekaları ve faali
yetleri ile halk arasınc4'n sıy

rılmış insanlardır. 

O halde Yunanislandaki va· 
ziyeti izah edecek bir nokta 
nrdır: Piyasada para azdır. 

Öyle olduğıı halde hayır sa
hipleri olsun' hususi teşebbüs· 
lcrin başlarında bulun~nlar 
olsun, hükümetin mali kifayet· 
sizliğine oldukça yardımlarda 
bulunmuşlardır. Dışarıdan mem
lekete doğru esen fikir cere
yanlarına karşı. içtimai müda
faa bugün bir nevi milii mü
dafaa şeklini almıştır. Bir sa
naloryom, bir hastahane, bir 
işçi mahallesi top namluları 

kadar müessir ve lüzumlu si
lahlardır. 

Pahalılığa gelince ... 
Hayat pahalılığına gelince, 

umumi İ•tatistik servisinin bu 
senenin ilk altı ayına ait ra
poruna göz atmakla vaziyeti 
anlamak mümkündiir. 

1914 deki hayat pahalılığı 

1 100 itibar ~dilerek Yunanista
nın 44 şehrinde hayat pahalılı
ğı nisbeti, bütün maddelerde 
muvazi istikamet göstermekte
dir. 

bunları da beş sınıfa ayırmak 
lazımdır: 1 - gıda, 2 - mesken, 
3 • tenvir, teshin temizlik, 4. 
giyecek, 5 - muhtelif masraflar. 

Altı veya iki kişilik bir aile 
yi!zde elli yedi ve yüzde elli 
birini, yani yarıdan fazlasını 
gıdaya sarfetmekledir. Geriye 
kalan yüzde kırk iki ve yüzde 
kırk dokuz geyinme, tenvir, 
teshin, temizlik, mektep, ilaç ve 
sair masrafları teşkil ediyor. 

Bu iki ailenin bütçesi hep 
ayni nisbeti muhafaza elmek
tedirler. 

Yunanistanda gıda madde
leri tenezzüle meyyaldir. ikinci 
kanunda kış ve yortular mü
nasebetile talipler olduğu için 
fiyatlar artmıştı. Fakat Şubat
tan itibaren fiyatlar düşmeğe 
başlamış ve bu güne kadar da 
düşmekle bulunmuştur. Hazi
randa hayat lkincikiınuna na· 
zaran yüzde 2, 7 daha ucazdur. 

Yalnız birinci nevi ekmek • 
makarna, mutfak yal!'ı, zeytin 
yağ, fasulye, patates, ikinci 
kalite balıklar, öküz ve sığır 

eti fiyatları hafif bir terfıhi 
muhafaza etmektedirler. 

Dışarıdan gelen sebze, et, 
yumurta, prinç, şeker, kahve 
ve saire beynelmilel ticaret 
olsaydı, daha ucuza tedarik 
edilebilirdi. Bu mahsuller A!· 

1 ·•·h b"I k rütbesi küçük zabitlerine, ge-an aşmasına, sı,a vere ı ece monya kurmak için vazife 
b ·t- d ı ı · diklilerine ve her silahdaki u un ev et erın iştiraki iste- verdiğini unutmamaktayız. 

çavuş, onbaşı ve neferlerine 
niyor. Mektubun üçüncü kıs- Trakya paftası üzerinde va• 

karşı olan inanışında israr ve 
mınde ise, Madrit hükümetinin devam için irşada mı muhtaç· zife almış o:an hava ve kara 

sulhperverliğinin delili olmak lır ki... ~~~~e~~ll~~i'i;te b~n~~~~~d~~ 
üzere ispanya donanmasını T k" d ·ıı d · h ür ıye e mı et enınce a- takip elmiş ve Türk kumanda 
Tancadaki beynelmilel mınta- Lıra gelen şay, harbe yalnız heyetile Türk harp kadrosu• 
kadan çektiği bildiriliyor. menkıbelerile ve acısı duyulmuş nun eline verilen en son sis• 
Almanya ile ltalyamn bir serencam halinde değil, tem motörlü silahları kul· 

cevapları tecrübe ede ede harbin fennine !anma ve sevketmekte gös· 
p · R l ve fendine akıl erdirmiş ve terdikleri yüksek kudret kar• 
arıs, 12 ( adyo) - span- şısında yine bu bakımdan ka<·• · ı · d · - 1 zafer yollarının topoğrafyasını , 

ya ış erme a emı mudalıe e b . 1 nak alan bir sevinç duymuştur. 
hakkında Fransa tarafından en usta ta iyecıye otuz yı .., .., 

okutacak derecede tebahhur ~ ~ 
devletlere verilen ikinci notava Türk milleti harp ister mi? , etmiş olan kavga •an'atkarla- H ı 
Lehistan, lsveç, Felemenk ve rının yanyana gelişidir. Ve bu ayır 
Norveç bitaraf kalacakları Fakat "Türk m;lleli harbc-millctin muasır dünyadaki en 
cevabını vermişlerdir. Fakat b 1. 1 der mi?., derseniz işle cevabı: üyük ve geçmişte mis ı görü· • H ı 
ltalya ile Almanya, bitaraf '- ayhay baylar Hayhay. 

memiş bir kavga arlislini şef Yalnız Türk ile harbetmek 
kalmaları için, ecnebi memle-- seçmiş olması hiç te tesadüfi istiyecck olanlar böyle bit 
ketlerdcn ispanyadaki hükü· değildir. harbi istemi ye görsünler ... Zira 
met kuvvetlerine gönüllü as- Böyle bir millet ordusunu böyle bir harbin ne kadar 
ker gitmemesini şart koşmuş- ağır makinalı taşıyan bir katırın devam edebileceğini bileme· 
!ardır. tırnaklarına bakarak anlar ve yiz amma bu harp ve bir 

Portekiz • lngiltere bir manevra yapm1k için için- harp ancak Türkün zaferi!~ 
den ayrılan kuvvetin neler biter! (*] 

Londra, 12 (A.A.) - lspan- Gönül mü, pazı mı, kafa mı, 
ya işlerine ademi müdahaleye başarabileceğini •rnlaması için al . . 

ise kendi yüre"ini, kendı nab- ın terı ve paramı istıyorsun 
dair Portekiz ve lngiltere :.ıra- 5 Türk ordusu? 
sındaki müzakere devam edi- zını dinlemesi ve kendi zeka-

! 
· 

3 
asını 0-ıçmesı· yeter. Hepsi senin olsun. Biz se-

yor. ngıltere 1 73 anlaşmasına ninle iç içe bir kenediz. 
sadık kalacaktır. Demek isterim ki biz, unut-mıyalım, heran istim üstünde Nizamettin Nazif 
manyadan gelmış olsaydı, 
vaziyet yine başka türlü olurdu. duran ve korunma insi yakını 
Çünkü Almanyanın elinde Yu- gelişi güzel sırta geçirilmiş bir Geçit resmi 

nanistan hesabına bir kambiyo her silahı körleten bir nasırla yük bir muvaffakiyetle netice· 
gömlek bir zerre gibi değil, \ Edirne 12 (Açık Söz) - Bü• 

stoku bulundurmaktadır. Al. 1 d k h kaplı ve mukaddes tılısımlı bir enen manevra an sonra a • 
manya bütün Yunan tütünle- deri gibi taşıyan bir milletiz. raman ordumuz bu sabJ~ 
rini almıştır ve muhtemeldirki Bu millet, milletim, milleti- Hasköyde muazzam bir ııeçi! 
lıu tütünleri başka memleket- miz şu anda tam bir asır ihmal resmi yaptı, başta Genel 

d·ı · b" t · b t Kurmay başkanımız Mareşal Ierede satmıştır. e ı mış ır va anın yenı aş an Fevzi olmak üzere bütün as· 
Hatla Yunanistaodan aldığı yaratılmasını hedef tutan bir kert ümeramız tu geçit res• 

fiyatlardan daha aşağı fiyat- iş ordusu, bir yaratma ve ba- minde hazır bulundular. Geçil 
!arla ... aradaki farkı Yunanis- şarma ordusu vasfını benimse- resmini seyretmek için bütüo 
tana gönderdiği Alman malla- ıniş~ir. air kısım vatandaşların civar köylerden gelen muaı• 

sırtında harp oniforması büyük zıim bir seyirci kalabalığı va<• 
rına yaptığı zamlarla telafi et- şerefimizden birer damla gibi dı. Mareşal Fevıi ve diget 
miştir. durmaktadır ama şu anda sırt- yüksek kmautanlar bugün bu' 

Çiftçiyi himaye hyıp götürmek istediğimiz şay rayı şereflendirerek büyük se• 
Hükümet, çiftçiyi himaye bir harbin zaferi değil sulhun vinç törenile karşılandılar. 

edecek geniş tedbirler almak ve medeniyetin çok terleten [•] Maateod bu muhteşem cü•l• 
üzeredir. Ziraat nazırı senetele sehirli yüküdür. benim değildir, Türkiye Dış bal<,. 
taksim edilmiş bir proğram sağlam bir barış istiyoruz, nı muht.rem Doktor Aru'dan itil' 
üzerinde çalışmaktadır. Nakil zira büyük bir yarış içindeyiz tim ki baştı başına bir eser ifade.ı 
vasllaları ücretlerinin de ucuz.. ve azmimizdeki ısrarımız taşıyan bu cümlenin telif haklıı1 
Iaıılması için münakela t nazırı I =b=iı,,,:. y~ü=' k=t=ü=r'=,B==u==y=a=rı='ş=ı =h=e=rn=e==G=e=n=e=r=•'='·=ö=n=ü='n=e=a=ıt=m=lş='===="'l 
tarafından bir proje hazırlana
caktır, 

Gazeteler de ucuzladı 
Gazetelerin 1 eylülden iti

baren iki drahmiye satılmasına 
karar (verilmiştir. Bundan ma
ada gazeteler, pazar günleri 
mecburi tatile tabi tutulmuş
lardır. 

Harici borçlar 
Yunanistanın harici borçları 

etrafında İngilizlerle devam 
eden müzakereler normal bir 
seyir takip etmektedir. Hükü
met muhafili neticeden nikbin 
görünmektedirler. 

Yeni iaşe müsteşarı, Yuna· 
nistandan harice fazla para 
çıkmasının önüne geçmek için 
haftada iki defa, çarşanba ve 
cuma günleri et yenilmeme•i· 
ne karar vermiştir. Hükumet, 
bu etsiz günlerde balık fiyat
larının arttırılmaması için de 
lazım gelen tedbirleri almıştır. 

K. N. 

Bir çobanı dağ başında berbat ettile 

1 

de'umumilik dün küçük çoban' 
adliye doktorlarına muayene 
ve tecavüzü tesbit ettirmiştir. 

1 inci sayfadan devam 

dı. Ellerimi kollarımı iple sım 
sıkı bağlıyordu. Ben yattığım 
zaman dağda ve yanımda hiç 
kimse yoktu. Elim bağlanırken 
aklım başımda idi. Ondan son
ra korkumdan bayılmışım. 

Ayıldığım zaman her tarafımı 
yara içinde buldum. Elim, aya
ğıın bağlıydı. Zorlıya zorlıya 
dişimle önce elimi, sonra da 
ayağımı çözdüm. Hastaydım. 
Zorla eve kadar gittim ve 
babama vaziyeti anlattım. Ba
na tecavüz edenlerin bir kişi 
mi veyahut çok mu olduklarım 
anlıyamadım. Çünkii konuşma
dıkları için seslerini duyma
dım.,, 

Jandarma derhal faaliyete 
geçmiş ve karşı dağda Şaban 
adlı bir çoban yakalamıştır.Müd 

Cehalet bir kadını 
' öldUrdU 

Dün Osman oğlu Hüseyin 
atlı bir delikanlı tevkif edilmif 
tir. iddia şudur: Osman oğl~ 
Hüseyin gaz şirketlerinde çS' 
lışan bir ameledir.Silivri kapıd• 
Hacıhamza mahallesinde lhss• 
nın evine elektrik tesisatı yal" 
mış, fakat duyları ters takmır 
tır. ihsanın refikası Makbul 
lambayı yakarken ceryana kP• 
pılmış ve derhal kömür halin 
gelerek ölmüştür.Hüseyin elelı 
trikçi olmadığı halde tesis• 
yapmak ve ölüme sebebiyt 
vermekten suçludur. Tahkikat 
Üçüncü müstantık el kO 
muştur. 



-AÇIK SÖZ 

•-' İğreti ve menfi fikirler Hız ve gUcünU v•t•ndatın sevgisinden alan gazetedir 
Geçen ıün Boğaziçi vapurunda ıarip !>ir aobbete kulak ====~================================================================= 

-llııuflri oldum. 
Sivrisineklerden tikayet ediliyordu. 
Biri dedi ki: 
- Cibinlik koymaktan ba1ka çare rok. BirH 11kıntılı 

nluyor amma ... 
Biri cevap yerdi: 
- En dotruıu gece olunca yatak odasında lamba rakma· 

llıak. Sivriainekler aydınlığa ıeliyorlar. 
Bir arkadafları 9u fikirde bulundu' 
- En iyiıi pencerelere ince tel koymak.. Riz bunu Ana

doluda karasineklere kartı tecrübe ettik. 
Bu bahis üzerinde konuşanlara dikkat ettim. Söz aöyleme

•İni bilir, görüp geçirmif inıanlardı. Ve bu bahis Köprüye 
kadar devam etti. Bu uyanık, gün görmüf insanlardan biri 
de d~medi ki : 

- Sivrisineklerden kurtulmak için onların mikrobunu öldü· 
ttliın. Piı havuzları, piı sarnıçları k~patalım. Radikal iş ya· 

' ~•hın da rahatımıza kavuşalım. 
Bu pek tabii "e müıbet ve biç de güç olmıyan fikir varken 

cibinlik, telkafes gibi menfi ve iğreti tedbir:er düfÜnmek ve 
bunlar üzerinda israr etmek bize eski Babıali zihniyetinden 
ltllınıf bir gerilik, beceriksizlik ve uyufukluk tohumudur. 
. Koca Osmanlı imparatorlu~u da hep böyle menfi, geri ve 
1heti tedbirler, yamalar, idarei maslahatlarla göçüp git· 
lııtdi mi? 

Herşey dej'işti. Fakat kafalarımız dej'işmedi. Anlaşılıyor 
~i nesil değişmeyince bugünkü cemiyetin kalıbına uygun 
•nıan göremiyecej'iz 1 

Burhan Cahid Markaya 
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POLiS 

Cinayet mi. kaza mı? 

lk.i erkek bir kadın 
cesedi bulundu 

- -·------
Erenköyünde lbrahimefendi 

Caddesinde· 13 numaralı Mem
duha ait köşkün bahçesinde 
bir çam ağacı altında ölü ola
tlk bir adam bulunmuştur. Ya
Man tahkikatta bunun Kasta
llıonulu Şükrü olduj'u anlaşıl-
llııştır. 
Şükrünün elektrik teline do

kunarak öldül!'ü söylenmekte· 
dir. Üsküdar Müddeiumumiliği 

• lı!diseye el koymuştur. 
· 2 - Evvelki gün saat 23 
r.addelerinde Kuruçeşme sahi· 
lınde iki metro ilerde deniz 
İçinde bir erkek cesedi görül
llıüş ve polisler tarafından ka-

• taya çıkartılmıştır. 
k · Cesedin burnu kopuktur. Or
~ bla boylu, tıraşları uzamamış 

ir haldedir. 
r 

Alakadarlar tahkikata baş· 
ir lanıışlardır. Bunun bir cinayete 
ıo kurban giden zengin bir adam 

Olduğu da zannedilmektedir. 
ı, 3 - Fenerde Murat molla 
0 •olcağında Ayayorgi kilisesi 

Odalarında oturan Anna evin
e- lleki 75 yaşlarındaki kadın üç 
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Muallimler 
Birliği 

t{•pan;.;ğı şayiaları 
kuvvet buluyor 

. Muallimler Birlil!'i idare heye
tinden iki azanın istifası üze
t' •ne heyet toplanıp çalışama. 
~•ktadır. Yapılan tetkikatta 
0hetmenlerden çoıtunun Halk· 
~vi teşkilatına girdikleri an
~ılmışbr. Bu da memnuniyeti 
lııucip bir haldir. Bu itibarla 
~irliğin kapanacaıtı şayiaları 

uvvet bulmaktadır. 

lgündenberi ortalıktan esraren
giz bir surette kaybolmuştur. 

Dün dadının cesedi, kili· 
senin avlusundaki kuyu içinde 
görülmüş ve ceset kuyudan 
çıkarılmıştır. ikinci şube cina
yet masası memurları hadise 
hakkında tahkikata başlamış· 

!ardır. 

DOLANDIRICILIK - Sir· 
kecide Meserret otelinde ha. 
deme lsmail dün polise müra· 
caat ederek Yıldırım terziha
nesi sahibi Osmanın kardeşi 
Sedat tarafından kendisine 
kumaş satılacakından bahi.le 
beş lirasının dolandırıldığını 

söylemiştir. 

Sedat yukalanmış, hakkında 
hakkında tahkikata başlan· 
mıştır. 

SAHTEKARLIK - Kadıkö
yünde oturan Artin ile ayni 
yerde oturen lstepan, Karaköy 
de saatçi Arşan ile Mahmutpa
şada terzilik eden Agob Akay 
idaresine aid eski biletleri kul
lanmak ve satmak suçile yaka
lanmışlardır. 

Kuş adasının 
ihracatı 

Kuş adası (Açık Söz) - Tem
muz ayı içinde Kuşadası iske
lesinden Yunanislana 8235 li
ralık 13232 kilo sıkletinde mah
sul ve hayvan ihraç edilmiştir. 
ihraç mahsülleri arasında tere
yaj'ı, nohut, fasulye, salyangoz, 
peynir, zeytinyağı, armut ve 
saire vardır. 

---------
Vapurda .. 
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mıyalım 
I>' Bursa kaplıcalara gidenlerin 
}tçoğu Müdanya tarikile gidiş 
Ucretinin pahalılııtını göz önün• 
de tutarak Yalava tarikile git
llıektedirler. 
'-1,Vapurlardaki tahlisiye vasıta
. ının azlıkı bahanesile liman 
idaresinin Müdanyaya giden 
~c Müdanyadan gelen vapur-
ta 17 4 yolcudan fazla insan 

~.ınaınası şimdi birçok müşki. 
ata yol açmaktadır. 

le ~u ahval kaplıcalara giden
letın bir gün geç kalmasına 

bebiyet vermektedir. 
ti ili~ gün j'eç kalmak mecbu
~&•tıncte bulunmajp istemeyen 
l 1cutarda biletlerini erkenden 
,•~i~ edebilmek için bilet ki· 
ı,' erınin önüne yıl!'ılmakta ve 

0~ hal bir tehacüm şeklinde 
lq llıakta kalabalıktan bayılan-r: da tesadüf edilmektedir. 
bırku hal böyle devam ederse 
b· aç zaman sonra Bursaya 
hır kişinin bile gilmeyecej'ini 
atıra getirmek lazımdır. 

lzmir, (Açık Söz) - Pazar 
günü lstanbuldan limanımıza 
gelen Denizyolları idaresinin 
lzmir vapurunda bir ölüm va· 
kası olmuştur. Vapurun ma
rangozu Şükrü, Vapur lstan· 
buldan hareket ettikten sonra 
dehşetli surette shncılanmışbr. 
Vapur doktoru kendisini mua
yene ederek bir müshil ilacı 
vermiştir. Fakat Şükrü daha 
ziyade sancılanmış ve ölmüş
tür. 

Antrepolar 
Gümrük antrepolarının liman 

işletme idaresine devrine iki, 
üç güne kadar başlanacaktır. 

Üç aylık, muvakkat bir ta
limatnameyle iki idarenin mü
nasebet şekli tesbit edilmiştır. 
Antrepoların devrinden itiba
ren bu muvakkat talimatname 
mer'i olacak, ondan sonra için 
icaplara göre yeni ve daim! 
bir nizamname hazırlanacaktır. 
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Adil ye 

Sahtekarlık 
Suçluları 
Yakalandılar 
Sahte nUfus kağıdı 

tanzim etmltler 
Polis dün Romanya tebea

sından Herman ve Same ile Os· 
man, Yusuf Ziya adlı suçluları 
Muddeiumumiliğe vermiştir. 
Bunlardan bir kısmı sahte nü
fus kağıdı kullanmaktan bir 
kısmı da sahte nufııs kağıdı 
yapmaktan suçludurlar. Her· 
man ile oğlu Same Türkiyede 
kalmak ve Türk vatandaşlık 
haklarından istifade etmek için 
nüfus kafı'ıdı çıkarmıya karar 
vermişler ve bu iş Osmanla Yu· 
suf üstlerine almışlardır. 

Osman ve Yusuf 100 lira 
mukabilinde bu baba oıtula 

birer nüfus kaıtıdı tedarik et
mişlerdir. Nüfus kağıtlarının 

altında Samatya merkez me
murunun imzasile resmi mü .. 
hürü vardır. 

Polis tetkik edince memu
run imzasının taklit edildij'ini 
ve fakat mühürün doj'ru oldu
ğunu öfı'renmiştir. Suçluların 

bu mühürü nasıl elde ettikle
rini söylememektedirler. Tah
kikat derinleştirilince Fatih 
nüfus meınurluıtundan da iki 
nüfus kafı'ıdının noksan oldu
ğu görülmüştür. Fatih nüfus 
memuru bu cüzdanları maliye· 
den almış ve fakat sar! şek· 
!ini isbat edememiştir. 

Tahkikata dördüncü müs
tantik el koymuştur. Bu karı· 
şık iş tahkikat neticesinde 
anlaşılacaktır. 

lmralr hapishanesi 
Adliye Vekaleti hapishaneler 

mutahassısı Mutahhar lmralı 
adasındaki hapishane işlerile 
meşgul olmak üzere dün Bur
saya gitmiştir. 

-·-
Ev idaresi 

E\• idaresi kursları rağbet 

görmektedir. Ôl!'retmenler kurs 
!arın mektepler açıldıktan son
ra da devamı için Maarif mü. 
dürlüğ'üne müracaatta bulun
muşlardir. 

Dil Kurultayı 

24 Ağustosta Dolma
bahçede toplanacak 
Kurultay Katibiumumisinin 

gazetemiz~-beyanatı 
Üçüncü Dil Kurultayı, bu 

ayın 24 üncü pazartesi günü, 
saat 14 le Dolmabahçe Sara
yında açılıyor. Türk Dili Ku· 
rumu, Kurultay hazırlıklarile 
meşgul alimlerimiz Türk Dili 
işlerile uğraşanlar tezlerini 
kısmen hazırladılar, kısmen de 
hazırlamaktalar. 

Bu seferki Kurultaya, ekse
risi beynelmilel şöhretli olan 
11 ecnebi Profesör de iştirak 
ediyor. 

Hazırlıklar ve korultayın ma
hiyeti hakkında malümat almak 
ve fikirlerini sormak üzere 
Türk dil kurumu umumi katibi 
lbrahim Necmi Dilmene müra
caat ettik. Genel sekreter şun
ları söylemiştir: 

" Kurultayın esas mihveri, 
Güneş • dil teorisi olacaktır. 
Bu teori, bütün dünya dil bil
gisi üzerinde bir tesir yapacak 
mahiyet ve değerdedir. Teori
den maksat, bazılarının zannet
tikleri gibi, kullanılması zaruri 
görülen bir takım Arapça, 
Farsça, Fransızca lıh .. Kelime· 
lere Türk kökü deyip böylece 
bir kolaylık bulmak .Jeıtildir. 

Teorinin asıl hedefi, ana Türk 
dilinin başlıca kültür dillerine 
ana kaynak olduğunun isbatı· 
dır. lndo • Europeen dillerin 
Avrupaca o kadar aranıp ta 
bir türlü bulunamıyan ana kay. 
nağını, biz, Türkçede buluyo
ruz. 

Yalnız bununla da kalmıyor. 
Semitique denilen (sami) dille
rin de yine Türk dili kaynaıtın 
dan geldil!'ini görüyoruz. Bu 
müşahede, yalnız Türk dili 
meselesini değil, bütün kültür 
dillerinin müşterek kaynaıtı 

meselesini de halletmiş oluyor. 
Bu itibarla, yeni Türk dil te· 

1 orisini yurdumuzun dilcilerine, 

hem de bu kurultayda bize 
arkadaşlık edecek olan Avrupa 
dil bilginlerine tanıtmak gay
retindeyiz. 

Gerek kurultaydan evvelki 
günlerde, gerek kurultayın se
çecej'i Güneş • dil teorisi ko· 
misyonunda, bu bilginlerle, 
Türk dili tezini görüşüp ko· 
nuşmak ve anlaşmak ümidin· 

deyiz. 

Kurultaya iştirak edecek 
ecnebi dil bilginlerine gelince; 
bunlar, ekserisi dünyaca ma· 
ruf dilcilerdir. isimlerini ve 
kimler olduklarını da sayayım: 

"Sovyet birliği Ulüm aka· 
demisi azasından ve Türkiye 
ile ilmi münasebetler komis
yonu reisi, profesör Samoilo
viç; yine Ulüm akademisi aza
sından, müteveffa Mar'ın mu. 
a vini ve kendi yerine yetiş

tirdifı'i Meşçımino; Sovyet 
Rusya, Şark Enstitüsü profe· 
sörlerinden Gadıdollini; Lon
dra Şark dilleri mektebi di
rektörü Sir Denisson Ross; 
Sümer dilinin bütün dillerin 
menşei olduıtuna dair mütead
dit eserler yazmış olan, dijter 
eserlerile de meşhur bulunan 
Hilaire de Barenton; Paris şark 
dilleri okulu Türkçe profesörü 

jean Deny; Prusya akademisi 
azasından, maruf türkoloğ ve 
1916 senesinde lstanbul Üni

versitesinde profesörlük etmiş 
olan Dr. Giese, şark filolojisi 
doktoru, Avusturyalı M. Kı
vergiç; Peşte Üniversitesi (el. 
sele fakültesi (bizdeki ede!:ıi

yat fakültesi mukabili) deka· 
nı, meşhur türkolol!' profe
sör Nemeth Gyula; Varşova 
Üniversitesinde Türkçe Profe· 
sörü Fayçakovski ve şehrimiz 
de bulunm;ıkta olan Japonya 
da lslam Türk Cemiyeti Reisi 
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Memlekette Örfi İdare 
· ve katliam istiyoruz! 

Bir tek kelime ı5ylemedeıı 
önce Bursa muhabirimizden 
dıın aldığımız şu feci hat" rı 
okuyunuz: 

"Bursa 12 (Teleıo:ıla) Üç g~ıı 
evvel kuduz bir köpeği öldü~· 
mek için atılan kurşunların ı.. t· 
sap Niyazi adında t::r \·ata'l
daşı kazaen öldürdüğün~ i>i!
dirmiştim. B:ıgün ise ge ;en· 
!erde bir başka kuduz bir kö
pek tarafından ısırıln.ış olan 
yedi kişiden üçü tedavi edil. 
mekte oldukları haştahanede 

kudurarak ölmüşlerdir. 
Kuduz bir eşek tarafından 

ısırılmış olduğu anlaşılan diger 
bir valanda,ta yine hastanede 
kudurarak pek feci bir şekilde 
ölmüştür. ,, 

Muhabirimiz bu ölüm ır.arkalı 
' haberin sonunda da b;ze şu 
- cümleyi söylemiştir: 

" Gerek şehrimiz be!ec'iyesi 
gerekse yakın kazaların bele· 
diyeleri köpeklere karşı fid. 
detli bir mücadele açmışlar• 

!ardır. ,. 
Arlık aziz muhabir arkada

şım işin yoksa sen gelde beni 
Bursada ve Bursaya civar ka
zalarda kuduza karşı "şiddetli 
bir mücadele açılmış,, olduğu· 
na# inandırmağa çalış ! 

Bayım \'erdiltin dehhaş ve 
feci bilAnçoya bakınca insan 
basit bir "şehircilik lakaydisi,, 
karşısında değil bir harp ye· 
rinde sanıyor; ve Bursa ile 
Bursaya civar belediyelerin an
cak bu korkunç ölümlerden 
sonra kuduzla mücadeleye kal-

' 
k;ştığ'ını öğrenince kudur-
mamak ıçın kendini güç 
zabtediyor. Bu hadisele-
rin bilhassa Bursada ceryan 
etmiş olmaları orada halkın 
sıhhi emniyetinden mes'ul 
olanlann lakaydisini af edile. 
mn l:ir dereceye yükseltmek
tedir. 

Zira memleketi seyyahlara 
ve istirahat etmek istiyenlere 
ev\'ela uj'rak yeri sonra ted
ricen devamlı bir mekan ha
line sokmak emelimizde Bursa 
ön planda kozlarımızdan biri
dir. Tabiatı, manzaraları, ls
tanbula yakin oluşu, keşiş, 
kış sporları, sebzelerinin bol
luğu ve güzellil!'i, tarihi abi· 
delerinin azameti ve banyola
rının eşsizliği ile bu Bursa bize 
daima büyük bir zenginlik kay
nağı olmıya namzet gibi gürü· 
nen bir muhitti. 

Türkiye istiklal mücadele
sinden scnra refah seyiyesini 
yükseltmek mücadelesine gir
miştir. Bu mücadelede biz bil. 
hasse türistik elemanları islis. 
mar bize en kolay gelen ya
pılması en kolay olan ve ka
zancı en cömert olan saha gi. 
bi ele almaktayız. 

Bu Bursayı. bu yeşil Bursayı, 
bu insana sıhhat, rahat ve em
niyet vermek için yaratılmışa 
benziyen Bursayı bir ölüm kay
nağı "bir maktel haline getir
meğe hiç kimsenin en ufak 
..bir hakkı \'e cüreti olamaz. 
Zira bu düpe düz yeni sava
şımız.a ihanettir, Ve bu sava· 
şın muvaffakiyelini bir imkan 

haline sokmak için bir zaman
lar girişmiş olduj'umuza hiç 
şüphe edilememesi lazımgelen 

istiklal savaşındaki bir ihanet 
gibi icabında bunun ve buna 
benzer lakayitliklerin tecrübe 
edileceği de muhakkaktır. 

Acaba bu ane kadar, yani 
köpeklerin eşekleri dahi ku
durtup eşekler vasitasile de 
adem oğullarını dalatarak ku
durtacakları derecede küstah 
olacakları ane kadar sayın 

Bursa belediye reisi ile civar 
belediyeler reislerinin ve Bursa 
genel sıhhat direktörü vatan. 
daşın nelerle meşgul tulunduk· 
larını soramaz mıyız ? 

imdi: 
işbu hadiseden alacağımız 

ibret derslerinden ve neşriyat 
hızlarından birisi de şoldur ki : 
lstanbul şehrinde dahi köpek
ler elhaletühazihi bapasaport 
rahat rahat, ellerini kollarını 

sallayarak, salyalarını her la· 
rafa akıtarak, atız dolusu 
havlayarak, zaman zaman 
tırıs ile zaman zaman lngi· 
liz sür'atlisi ile ve bazan da 
dörtnala lstanbul hemşerilerine 
saldırma temayülleri göster. 
dikleri ve bazı sesleri çıkmı· 
yan vatandaşları da daj'ladık· 
ları malümumuz olmaktadır. 

Tekrar ediyoruz: 
lstanbulda, Trakyada ve 

Anadoluda her kasaba \'e şe
hirde köpej'e ve kuduza karşı 
seferberlik, örfi idare ve kat
liam istiyoruz. 

Enseri Bülend 

Belediye 

Modern 
Mutfak ve 
Çamaşırhane 
DUn Cerr•hpat• h•s
taheneslnpe bir top• 

lantı yapıldı 
Vali ve Belediye Reisi Mu

hittin Üstündağ' ile belediye 
fen heyeti ve belediye erkanı 
dün Cerrahpaşa hastahanesine 
giderek hastahaneye yeni ya
pılacak olan mutfak ve çama· 
şırhane için mahallinde tetkik
ler yapmışlardır. Yeni mutfak 
ve çamaşırhane modern bir 
tarzda inşa edilecektir. Avru· 
padan bir çok çamaşır ve mut
fak aletleri getirtileceklir. 

Dün hastahaned' Valinin 
riyasetinde bir toplantı yapıl. 
mış ve in4aat işleri etrafında 

görüşülerek bazı kararlar alın· 
mıştır. Mutlak ve çamaşırhane· 
nininşası yakında müzayedeye 
çıkarılacaktır. 

Eski işler 
Belediye Heyeti Fenniye mü· 

dürü Hüsnünün başkanlıfı'ında 
dün belediyede bir toplantı 

yapılmıştır. Yeni tayin edilen 
belediye mühendisleri bu top· 
!anlı da bulunmuşlardır. Şim

diye kadar yapılamıyarak se• 
nelerdenberi kalan işler etrafın 
da görüşülmüş ve bunların bir 
an evvel intacına karar veril· 
miştir. Bunun içinde bir çalış· 
ma programı hazırlanmış ve 
yapılacak bütün işler tesbit 
edılmiştir. Yakında faaliyete 
geçilecektir. 

inkılap abidesi 
Şehrin en güzel bir yerine 

dikilecek olan inkılap abidesi 
için belediye tetkiklerine de
vam ediyor. Şimdiye kadar 
bir çok yerler t.ı:sbit edilmiş 

ve bunların mahzurlu olup ol
madıgı hakkında incelemelere 
başlanmıştır. Netice şehircilik 
mütahassrsı Prosta bildirilecek 
ve abidenin yerini mütahassıs 
tayin edecektir. ------
ve Üniversite profesörü Okubo. 

Sözümü bitirmeden şunu da 
ilave edeyim ki, alim ve dil
cilerimizin şimdiden gösterme· 
te başladıkları büyük ve can
dan alakadan çok memnun 
ve mütehassis .. Kendilerine te· 
şekkürü de borç sayarız. 

Tezler, peyderpey gelmekte 
tetkik edilmektedir.,, 

ııı ili 
Varşovadan gelecek olan 

Profesör Fayçakovski bugün, 
Alman Profesörü Dr. Giese 
de yarın şehrimize gelecekler 
dlğer müsteşrık Profesörler de, 
peyderpey gelerek, Kurultayın 
açılma gününe kadar burada 
bulunacaklardır.,, 

ı Harbe 
Doğru •• 

1 ind sayfadan devam 
m .. eleler muallakta ve yirmi 
ıenelik tarih~ 1&hip ihtilaflar· 
dan bir teki bile halledilmiş 
değil. 

Almanya olimpiyadlarla faz· 
la meşgul görünmesine rağ· 
men kabuğunu patlatıp dışa• 
rıya boşalmak için son ha· 
zırlıklarını gören bir eda 
muhafaza ediyor. Habeşistan 
meselesi Avrupa için hala bir 
tehlike olmaktan ç.kmış de· 
ğildir. Roma'da Mösyö Muso· 
lini ile Şuşnig arasında yeni 
yeni gizli mülakatlar yapıldığı 
bildiriliyor. ispanya kan ve 
ateş içinde. Alman ve ital· 
yan yardımlarının ihtilalcileri 
beslediğinden ve lıpaoya Fa· 
•ının takıime uj'rıyacağından 
açıktan açığa bahsediliyor. 
Eylül toplantısına yine zayıf 
ümitlerle bakılıyor. Hulasa 
Avrupa, Afrika ve Asyaya 
hakim bütün hadiseler ve 
anlaşamamazlıklar başladıj'ı 
yerde duruyor ve her geçen 
gün bunların üzerine bir ye
nisini ve daha tehlikelisini 
ilave ediyor. 

Umumt gidiş ve gorunuş 
herhalde dünya sı.lhunun ve 
güveninin biç de lehine değil
dir. Anlaşılıyor ki, dünya ha· 
diselerine hükmedecek, mil
letler arasındaki bütün bu 
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Günün vodvili 

13 r•k•mı uıurlu 
lmlt meöerl 

Gazetelerde okuduk.. Tay
yare piyangosunda ikramiye 
kazanan numaralara bakınız: 
15000 lira 13638 numaraya, 
12000 lira da 13905 numaralı 
bilete isabet etmiş. ikisi de 
13 le başlıyor. Halbuki 13 nu
mara rakkamı meş'um sayılırdı. 
Salı gününün halk arasında 
ötedenberi uıtursuz sayıldığı 

tribi. 
Ne saçma bir inanış.. 13 

rakkamının utursuzlutuna F
ransızlardan ziyade b11şka mil. 
letler inandıfı gibi, salı günü
nün uğursuzlutuna da Rum· 
!ardan ziyade biz inanıyoru, ... 
Niçin? Çünkü Fatih Sultan 
Mehmet lstanbulu Bizanslılar· 
dan salı günü almış.. Zavallı 
haftanın bu günü Rumlar tara• 
fından uıtursuz sayıldıkı halde 
aradan asırlar geçince bu iti· 
kat onlardan bize de sirayet 
etmiş. 

Günlerin ve rakamların ne 
kabahati var ? 

EJ m 
Şoförlerin vesika
ları mı c.ıınıyor? 

Orhan Selim, Akşamda hay. 
retle bahsediyor : 

"Ne tuhaf şey 1 lstanbul Be
lediyesi, lstanbul halkı namına 
on kuruşa müşteri taşıdıkların
dan dolayı taksi şoförlerine 

teşekkür edecek yerde onların 
vesıkalarını almıya kalkışıyor!" 

Ne şaşıyorsun be birader? 
Belediyemiz belki, bu şoförler 
ellerindeki vesikaları fedakar• 
lıklarından dolayı alıyor .. Yarın 
onlara, halka hizmet ettikleri· 
ne dair birer takdirname \'er 
miyecefı'İni kim temin edebilir? 

Zavallı şoförler. 

Ve zavallı, talihsiz lstanbul 
halkı! 

Vur. gazeteciye! 
Son Postada Ercümet Ekrem 

Talu: (Vur, ı{aıeteciyel) başlı· 

ıtı altında dert yanıyor: 
•Zavallı bizler, cemiyeti nur

landırmak, günün hediselerin
den haberdor etmek, fikirleri 
açmak, yorgun dımağ'ları oya
lamak için gecemizi gündüzümü
ze katar, öğleyin piyazla kifaf
lanır, ııece döşeğimize bitap 
uzanarak kabuslar içerisinde 
sabahlarız 1,, 

Geçen gün matbaamıza ge
len bir kari mektubunda da 
şu satırlar yazıliydi: 

" - Vallahi bayım, ben ga
zetecilere o kadar çok acırım 
ki.. elimden gelse onları bü
tün gazetecilikleri müddetince 
bedava yedirir, bedava giydi
rlrimf,. 

oizim piyazımız ve kabuslu 
rüyalarla baygın bir ha'de 
uyuyuşumuz bize yeter muh
terem kari 1 

Elverirki, hizmetimize ve ca
nımız pahasına yaptııtımız hiz
metlere karşılık olarak • taktir 
yerine - ensemize tokat vuran 
olm~sın .• 

Cim Londos 
Yakında bir Türk peh· 

livanile karılaşacak 
Serbest güreş şampiyonu 

Cim Londosun bundan sonra 
şehrimizde maç yapmıyacaıtı 
şayblarının aslı çıkmamıştır. 
Ôniimüzdeki Pazar günü Tak· 
sim stadında Türk pehlivanları 
arasında bir seçme müsabakası 
yapılacak ve kazanan pehlivan 
Cim Londosla karşılaşacaktır. 
Bu karşılaşma 15 gün sonra 
yapılacaktır. 

Seçme müsabakalarının ya· 
pı lacal!'ı bu pazar günü Dinarlı 
Mehmet pehlivanla Yunan gü
reşçisi Maksks bir maç yapa
caklardır. Ayrıca Cim Londos 
ta bir gösteriş yapacaktır. 

niza'lı vaziyetleri biç olmazsa 
tevkif edebilecek ve bir yeni 
harbin çıkmasına karfı dura
cak irade kuvvetini Avrupa 
ne kendi tesanüdünde bulabi· 
liyor, ne de bu vaziyete geçe 
bilecek bir başka kuvvet 
çıkabiliyor. Bu takdirde bu
gün dej'ilse yarın, yarın de
ğilse öbür ırün, fakat her!ıal. 
de en yakından biraz uzağa 
kadar med ve cezir yapan 
ihtimal ve mesafeler içinde 
yeni bir Avrupa harbini bekle
mek maatteesüf tarihin gidi· 
tindeki acı bir vaid oluyor. 

Etem izzet Benice 
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devlet arasındaki gerginliğin ticarete heves 
Y aza n : B U r ha n Be 1 g e har be varmaması için, dip! o- t · p iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii~I ' e mış.. azar- Yazan: lskender F. Sertelli 

masinin tesirlerine baş vuru- dan üçünü bir 
!ur, çareler aranırdı.. Bugün, kuruşa aldığı 

ortaya atlığı davanın doğru- yumurtanın ma-
luğunu gören devletin maki- hallede dördünü bir kuruşa 
ne ve hava kuvvetlerinin an- satmıya başlamış. 

sızın ve baskın şeklinde ha- - Hoca, bu nasıl ticaret? 
rekata başlayışları savaşın Diye sormuşlar. Cevap ver-
ilanı demek oluyor .. O halde, miş: 
seferberliğin, toplanma, ya- - Dostlar alış verişte gör-
yılma ve yaklaşma yürüyuş- sünler diye yapıyorum. Hem 
!erinin nasıl ve ne gibi şartlar bundan size ne? Mal benim 
altında yapılacağını kestirmek 1 değil mi? istersem bedava ve-
sevki idarenin en mühim ve · · rırım .. 
zorlu safhalarıdır. Fakat, bu Dün matbaamıza 
günkü silahlara göre kuvvet- kadıncağız geldi; 
!erin inkısamı uğranılan bu anlattı : 
küçlükleri giderdi. 

Şöyle düşünelim : 

ihtiyar bir 
ağlı yarak 

Tefrika No. 25 

Şefik burada kendisi gibi, İngiliz zabitlerile kütüp• 
haneyi ziyarete gelmiş bir kaç Türk centilmenine 
rastlayınca hiddet ve düşüncesi büsbütün artmıştı .. 

Nesrin: 
- Ben bu ıı-eminin kütüp

hanesini allı ay önce bir kere 
daha ziyaret etmiştim. Tanı
dım.. rahatımı bozmayın be
nim Allah aşkına .. 

Diye söylenirken, Şefik ka
maranın kapısından dışarıya 

çıkmış bulunuyordu. 
Ceymis de Şefiği takip etti.. 
Yavaş yavaş zabitan kama

ralarının önünden geçiyorlardı. 
Nesrin, genç ve yakışıklı 

bahriye zabilile kamarada yal-
nız kalmıştı. 

mana vardı. Fakat pişkin cen
tilmenler bu manayı anlıyacık 
kadar zehin yormağa lüzum 
görmemişlerdi. 

Şefik artık kabına sığamı

yordu. 
lngiliz yüzbaşısına : 
- Ben pek kitaptan hoş

lanmam. Müsaade edeniz de 
kamaraya gidip birer viski 
daha içelim. 

Demekten kendini alamadı. 

! 
ğerliydi .. Şefiğin gözü bu muh· 
teşem levhalara takılmamış de
ğildi. 

fakat, Ceymisin kendisini bo
rada biraz daha oyalama~ 
mak<adile gözünün öuüne ki• 
taplar ve resimler dökmiy• 
başlaması asli ruhlu Türk gen
cini sinirlendirmiye kafi değİ: 
miydi. 

- Bu ne rezalet yahu?! Di)'ı 
haykırmak istedi.. Resimlere 
şöyle bir göz attı: 

- Çok güzel, dostum .• Ço~ 
göz el. 

Sonra birden ilave etti: 
Ankarada Nafıa Vekaletinin iç bahçesinden bir görünüş 

Bir gece, tayyare ve zırhlı 
otomobil hangarlarının kapı

ları açılıyor.. Motörler hare
kete geçiyor.. H:ıva filoları 

düşmana saldırıyorlar .. Zırhlı 
silahların ilk atışlarile, düş
man arazisindeki bazı mühim 
mevkiler, sanat merkezleri ve 
buralardaki iptidai malzeme 
alınıyor.. Ha va taarruzlarile 
harp malzemeleri tahrip edi
liyor .. Düşmanın ordu karar
gahları, memleket tesisatı 
bombalanıyor, felce uğratılı
yor.. Bu şekildeki istrateji 
baskını ile düşman arazisine 
giriliyor.. Düşmanın mukabil 
harekette bulunmasına kadar, 
istenilen hedeflere karşı ile

- Askerliğini yeni bitirmiş 
biricik oğluma iş,iz kalmasın 
diye kullanılmış bir otomobil 
aldım .• Çalışıyor. Ekmek para
sını güçlükle temin edebiliyor. 
Geçen gün ucuz mıişteri taşır
ken çevirmişler .. Ceza vermiş
ler. Şimdi korkuyor piyasaya 
çıkmıya. Mal benim değil mi? 
istersem bedava da müşteri 
taşırım. Belediye ne karışıyor 
benim kazancıma? Hırsızlık 
yapmıyorum ya oğlum .. 

lngiliz zıhlısının kütüphanesi 
hakikaten pek muntazam ve 
mükemmeldi. Geniş bir salo
nun iki tarafı kitap ra!larile 
doluydu .. ortada duran uzun 
bir masanın üzerinde bütün 
dünva gazele ve mecmuaları 
görünüyordu. 

Ceymis raftan büyük ve re
resimli bir harp kolleksiyonu 
çıkarmıştı. Şefiğin teklifini an
lamamış gibi görünerek: 

- Bakınız bu resimlere, de
di, Kanuni Sultan Süleyman 
devrinde Barbaros Hayretlinin 
Venediklileri silahla sulh tekli
fi yapmak üzere Venedik ön
lerinde demirlediğini gösteri
yor. 

- Viski içmiyecek miyiz? 
Kaptan Ceymis bu zorlu mi-

Ankaranın planından bahs
ettikten sonra en tabii şey, 
sözü Ankarada yıllardanberi 
d ' vam eden inşa faaliyetine 
g ' tirmek ve bu faaliyetin Türk 
ya;ıı sanayiinde ve Türk arşi-

• tektüründe yapmış olduğu 
tesirleri gözden geçirmek ola
caktır. 

Çünkü Ankarada, günün bi
rinde, Büyük Millet Meclis bi
nası, Evkaf oteli ve Evkaf 
apartımanları binaları ve Ev
kaf evleri ile postane binası 
meydana çıktığı gün, eski ka
sabanın kerpiç mahallelerine 
karşı hakiki bir inkilap kaza
nılmış gibi idi. 

O günden beri, modern inşa
atın başarıları, bir fetih hare
ketinin akıncı kolları halinde, 
kerpiç yığınlarını adam akıllı 
kuşatmış ve bugünkü yeni mer
kezi yaratmıştır. 

Ankarada oturanlar, betonla 
kerpiç arasındaki bu boğuşma
ya yakından şahit olmuşlardır. 
Ankaraya uman zaman uğrı
yanlar ise, her defasında, be
tonun yeni bir zaferini görerek 
şaşırmışlardır. 

Bu bahse ve bir de Türk ar
şitektürünün ve Türk arşitek
tinin Ankara'da karşılaş
mış olduğu davaları birer birer 
tedkik etmek isteriz. 

Yalnız bunu yapmazdan ön
ce ve mevsim icabı, Ankaranın 
şehir hayatından bahsetmek 
daha doğru olacaktır. Birçok 
Ankaralılar, yazın sıcak gün
lerini lstanbulda geçirmek pe
şinde iken, Ankarada kalanla
rın " yaz ve Ankara" mesr.le
sini nasıl hallettiklerini anlat
mak hem lstanbulluları, hem 
lstanbuldaki Ank:ıralıları ala
kadar else gerektir. 

l!I lil 

Bundan birkaç sene önce, 
- Ankarada, ya şehir bahçe

sinde oturulur yahut, o da 
cumaları, Kayaş'a gidilirdi. 
Orman çi!tliği'nin bile, taze 
dikilmiş ağaçları, yazın kah
rından Ankaralıları kurtaramı
yordu. Ve Ankara halkı Kayaş 
deresinin kenarına yarım sa
atlik bir tren yolculuğundan 
sonra sepetleri ve destileri ile 
varınca, bir kenara ateşini ya
karak kebabını pişiriyor, gra
ma!onunu kurarak "fokuslrot,. 

küs hayat dedikleri acaba 
böyle mi birşey olsa ge
rek .. ,. Diye, küçük memur 
hayatının saf ve basit hulya
larına dalıyordu. 

O zamanlar, daha barlar da 
açıktı, turşucu Cemal de sağdı. 
Spor otoınobilinin markası 
Okland olmasına rağmen ca
ka satabilen ve işin tadını çı
karan, hatta bizleri arabasının 
terkesine alarak Ankaraya ge. 
ri getiren bizim Cehvrolet 
acantası Avni idi. Kaya
ş'ın bir hatta iki kahvesin
de (ki bunlara gazino denirdi) 
Cumaları bar kızları numara
lar yaparlardı. 

Fakat o günler, şimdi geri
lerde kaldı, •Kayaş,. denince 
artık Kayaş'ın ancak taşı mev
zubahislir. (Kayaş taşı penbe 
ile mor arasında enfes bir ya
pı malzemesidir.) 

Ankara'yı anlatırken daha 
eski zamanlara da gitmek ka
bildir. Mesela Thomas'ın Ye
nişebirdeki bahç~sine, yahut 
Etlik Palace'a, yahut Fresco 
barına 1 Fakat bu kadarı, bi
raz da hafızaları zorlamak 
olur. Onun için, biz yine, son 
senelerde kalalım. 
Kayaş - Şehir bahçesi çık

mazından, Ankaralılar birkaç 
sene sonra kurtulmuşlardır. 
Şöyle ki, ilk, "Bomonti bahçe
si,. açı!arak fıçılarla bira sun
mağa başlamıştır. 

Bu bahçe, o sıralarda, bir 
hayli rağbet buldu. Akşamları, 
"nereye?,. sualinin cevabı, çok
luk "Bomonti'ye. idi. 

Bir yerli cazbant, on tane 
havasını bir gecede yirmi ke
re tekrat ederdi. 

Burada bir parantez açalım. 
Bizde yerlinin himayesi, bu 
himayeden faydalananlarda sa
mimi ve dürüst bir tesir bı
rakmıyor. Mesela bir cazbant, 
on tane hava öğrenmesini ve 
halka hep bunları dinletmesini · 
kafi buluyor. Yahut bir çorap 
fabrikası, ayağa geçirmekle 
akması bir olan çoraplar sat
maktan çekinmiyor ve bu işin 
daha iyisi ve daha ucuzu 
nasıl yapılabileceği hakkında 
ne merak ne de endişe ediyor. 
Devletin bütün bir millet na
mına kabul ettiği himayeyi sırf 
kendi menfaatini gözetmek ta-

rileniyor. 
Hava ve zırhlı silahların 

bu baskınları, yapılacak taar
ruzun ilk dalgasıdır. Bu dal
gayı kamyonlara bindirilmiş 
piyade ve hatta süvari tümen
leri (fırkaları) takip ederler .. 
Bu tümenler düşmana vuru
lacak yeni bir darbe için ha
zırlıkla bulunuyorlar. 

işte, bu ilk baskın ve ta-
l arruz harekatı, gerideki ordu 
kısmı küllisinin seferberliğine, 
toplanmasına, yayılmasına ve 
nihayet kat'i neticeli meydan 
muharebesine gerekli olan 
zamanı kazandırır. 

M. Ersu 

Ruhun şadolsun Nasreddin 
hoca! Seni andık yine bu ve
sile ile.. 

Sertelll 

, r- "' 

1 
Doktorun ı 

ı Oöütleri 
' 

Evlerde 
nasıl 

yoğurt 
yapm ah? 

Şefik burada kendisi gibi, 
lngiliz zabitlerile kütüphaneyi 
ziyarete gelmiş birkaç Türk 
centilmenine raslayınca hiddet 
ve düşüncesi büsbütün artmış
tı. Acaba zırhlıya çift gelen zi
yaretçilerin karılarını veya kız
larını ellerinden birer bahane 
ile alarak, erkeklerini böyle 
tıpkı kendisi gibi meşgul mu 
ediyorlardı? 

Şefik kendi kendine hükmü-

Ne muhteşem bir levha. Türk
lerin göğsünü kabartacak bir 
hadise işte bu. 

Koleksiyon cidden çok de-

safiri geminin külüphanesindı 
daha !azla meşgul edemiyece
ğini anlayınca elindeki kolek· 
siyonu yerine koydu.. Kaşla• 
rını kaldırdı .. Ve canı sıkılmıl 
gibi bir tavurla mırıldandı: 

- En çok kaç viski içebi
bilirsiniz, dostum?. 

{Bitmedi/ 

SAN~T 
KiTAP~ REfiM. TiV-"TROıMUS"iK1 

Hayat Ve Eser 
Memleketimizde iyi yoğurt nü verdi ; yapanların çoğaldığını i!tihnla - Bu işin acabası falan yok Öyle yazıcılar vardır ki lıa- Yukarıda da söylediğim gihı 

görmekteyiz. Fakat sulu ve Herifcikler bize - tam manasile- yatlarını eserlerinden ayıra- bazı edipler eserlerinde hayal• 
terkipleri bozuk yoğurtlara boynuz taktırıyorlar. Nezaket mazsınız, Yine öyle yazıcılar farını göstermiyorlar. Mesefa 
maalesef tesadiir edilmektedir. perdesi altında samimi ve laü- bulur<unnz ki eserlerinde ha- }an fan Ruso'nun hiçbir est' 

i Şa"'I · ı 1 h bali görünerek insanın karısını yatlarından zerre bu/u,,maz. rinde benlig"ini saran hassasi• 
5 am ınsan ar a, aslaların ist;fadesini temin eden ve se- veya kızını nasıl da elinden Yaşayış tarzlarını yazdıkla- yelinden başka hususi hayatı~' 

nelerden beri Avrupalıların kul- alıyorlar ya 1 rından ayıramıyan edipler kuv• laallu1< eden bir nokta yok 
lanmağa başladıkları yoğurdu Şefik kütüphanede eski de- vetle ümit ediyorum ki eser- tabii (itiraflar) ı istisna eJi• 
evlerimizde de pek kolayca niz mecmualarına göz gezdiren /erini yaşayışlarının bin bir yoruz. (Emil} de her anntY' 
yapabiliriz: ve genç zabitlerin verdiği türlü sergüzeşt/erine borçlu- evladının kıymetini öğ'<tnıel 

iyi bir süt hafif hararette izahatı merakla dinleyen- ken- dur/ar: istiyen Ruso hiç bir vakii 
ve karıştırılarak hemen hemen disi aibi- ziyaretçilerin yüzle- Mesela en büyük Rus edip- evlatlarının kıgmel ve sevi 
yarı yarıya suyu uçuncıya rine derin bir hayranlıkla /erinden Dosıoy«.ıki'nin haya- sini bilmemiş, ve söyft' 

desinin üzerine yan gelip yatı- kadar koyulatılır. Sütü kay· baktı.. onun bu bakışında: tına bakalım. diklerinin tamr.mile aksine 
yor. Parantez bitti. natmamalı, hafif ısıtmalıdır. "Sizi de benim gibi atlattı- Dosloyevskinin zalim b'r /arak sayısı ikiyi, halla üç 

Ankara dans pistlerinin bir Bu sülü ince talaş yahut lar mı?,. Demek isteyen bir babası o/masaydı ( Karamazof geçen y<ıvrularını fakirler evi· 
hususiyeti vardır. iki dans saman ve yahut temiz pamuk kardeşler) in ruhu kaplıyan ne yollamıştır. arasında, bu pistleri, çocuklar mek kaşı"ile konan evvelki d k d ? B' f V b içine gömülmüş kaselere dök- 5 mevzuu mey ana çı amııy ı. ır zaman ar aymor a 
kendilerine tahsis ederler. Ve akşamın yo"urdu yavaş yavaş V ı k' · · " d b k 1" b'l /• meli ve parmak dayanacak 6 o< oyevs ının, acız ıçın e a an ıgını ı e yapmış o. 
orada kovalamaca oynarlar. d pelteleştirir ye sütün lezzetini ölen Dosloyevski zengin bir Göte'nin •ser/erinde hayal 

Hatta dansa rağbet olmaz ve ereceye süt gelince her bir h b' I b' k' f k oş ır mayhoşluğa tahvil baron olsaydı (Fakir adam- tamamile maddi olmayıp bİ 
ya nız ır ı ı çi t dans e<:lerse, aseye evvelki gecenin ezilmiş eder. Ka· selere koydu"'umuz ı ) d · ı · ' çocuklar, gene pistten dışarı d d k 5 ar ı yazar mıy ı, cemıye ın azda v< hayali görüşlerle toı• çıkmazlar. yoğur un an asenin büyük- tatlı süt, mayhoş ve hususi kenarında ki zarurelleri anlı- /il ettiğini anlamıyor mıyız? 

A d
. k . . k' d lüğüne göre bir ve yahut iki ı ti' ., 1 k yabı'/ı'r mı'ydı'? mma ıyece sınız ı, ans ezze ı yo,. urt o ur, aselerin Bununla beraber Göte esef 

edilen yerde çocukların ı'ş· ı· yemek kaşığı ilave edip karış- b k d .,.am kurşuna dı'zı'ftceğı' sı- 1 t 
1 

K. 1 · - • b üst ta a asın a güzel bir kay- '' erine hayatından azıcık ols• 
ne? Bu suali, Ankaradaki ço- ırma 1• ase erın ustıi ir par- rada mucize k"bi/inden kurlu-
cuk anaları ve babaları şimdiye şömen kağıdı ve temiz bir mak teşekkül eder. katmıştır. Bunun için Göl 
kadar sormamışlardır. Ve bu işte bu yoğurt hem sağlam- lan Dostoyveski'nin heyecanı eserl.rini hayalın.n ayna 
gelişi güzel pedagoji, şimdiye tülbentle örtülür ve bir kaç !ara ve hem de hastalara na- sonraki •:~erlerinde artmamış olan yazıeılarla, eserlerin 
kadar hiç kimseyi itiraza gazete kağıdı üzerine yayılır. fidir. mıdır? (Olüler evinin hatıra- hayatlarının izi görünmigt 
yahut isyana sevketmemiştir. KAselerin ince talaş veyahut Yoksa tereyağısı alınmış farı} nda aglalıcı hayalının yuzıcılar arasında, lam orıoJ 

"Bo t' b h temiz p1muk içine koymaktan k ı mon ı a çe. sinin bir veya kaymak altı sütlerden heyecanını görmüyor muyuz? a ıyor. 
hususiyeti de, ki bugüne ka- maksad, kaselerdeki sütü yo- 1 1 Ünlıi /ngiliz romancıların- Faka/ ha•gi eser olursa ofs 
dar muhafaza etmiştir, orava ğurtlaştıracak olan evvelki yapı an yoğurt ardan fayda 

d 1 

- beklememelidir. lstanbul Bele- dan Dikıns iyi ve rahat bir hayattan ayrılsa bile biz ol' 

arzu e i en yemeklerle gidi- gece yoğurdunun mayasını ve t b"f'" d" - ·ı ı. lebilmesı'dı'r. Yalnız ı·çkı' mu"es- diyesi kimyahanesi bu gı'b' hayat sürmüş olsaydı gözleri- a 
11 ıga onugur güzı • 

0

~ (asidlakti"'ı'n), lesı'rı'nı' kolay-
1 

/ 
6 · · - - (D ·d v f'I ) yoruz. rtJanlar için insanlı 

seseden ısmarlanır. 
1 

d T yoğurtu veyahut bozulmuş ve mızın onune avı .... oper ı d aştırmak için ir. alaş ve pa- ı k k k b'/ f d A "Bomonli bahçesi. nden az sıhhate muzır hal almış yo"urt- gibi güzel bir eser, acı salıne- an çı ma a 
1 

o ma ı•ı 
muk harareti muhafaza eder. 5 

• f · • d h ti sonra, Çiftlik bira parkı açıl- K !arın satılmasına mani oluyor- /eri giz/iyen bir roman koya- gı, eser er ıçın e aya ışın ve soğuk havalarda k<\. / d k · k bİ tı b d k d ' sa da bizler de çok ekşi ve bilir miydi? a ınmamış eme gayrı a 
mış r, unun a en ıne gö- seler sobanın yanında veyahut B d' H · re hususiyetleri vardır. Bun- küflenmiş ve çok sulu bir hal u suali< re vereceğimiz c~ "· er yazıcının eserın mangalın yanında velhasıl sı- k d. ı d !ardan gelecek yazımızda bah- de bulunan yoğurtları yeme- vaplar, hayatlarını eserlerin- en 

1 

yaşayış arzın an 
cak odada bulunduru l malıdır. .. k k ı d edeceğiz. meliyiz. den ayırnmıyan ediplerin, eser- parça gorme o uc uğıınıı a 
Ha fı f hararette koyultulan / b' ' · · k f dı B h B 1 Profesör Or. kimyager ferini hayatlarına medyun ol- ıyan ır insan ıçın a ay 

ur an e ge ve kaselere konulan sütü, ye- c 1 T h 1 d ki .. · Tarık z. Tuna'! 
•-=============================== :=~========::======""'.~:=====:==~=,======,;:;,,==~=====================~=:;,;;,~============~·:·•~~·:•~n:'.:===~::;u:::a~rı~n:ı~g~o~s~le:r~ıy~o:r~.===============================""' 
"Açık Söz .. ün edebi romanı: 2 "Annemin kocası,. - Bana mı gel.aıiş?.. anlamadı .. hiç anlamadı .• Bari 

!arını çalıyor ve yemekten son
ra çayırlara uzanınca "şu lü-

r2fına yontarak i ş inin ve hima
yeye tabi gümrük tarife mad-

lçerde annesinin ölüsü ... 
Sevdiklerini gömenler, sev

diklerini gömmek üzere olan• 
!ara bu toprak ne fena kokar .• 
Bu koku ne delirticidir. Selma 
geri çekiliyor. Şiddetle pence
reyi örtüyor. 

mün yanında ne kadar çoc 
ça şeyler bir başkası için ta 
hayatını yaşayamamak bir b 
kası için. 

ve . şimdi sonunda bunu anla Ne gülünç bir söz yarabbi... E t 

• • • 
S B 

• B b -Daha görmedim diye ce- K'ımden 7 h . - sa erşeyın sonunda... Ve en en 1 m a a m vap veriyor. - Bak... arlık onları yalnız bıraksa ... 
Ve yavaş yavaş telgrafı açı- G k ı· · l enç ız e ını uza ıyor : Matemler yabancıların şahit 

D 
.., " I • ' ;or. "Ben gelmeden cenaze kalk- olacağı bir seyir değildir • 

eg S 
- imza istiyorlarda. masın, Matem matemlilere aittir. 

1 1 n • • • - imza istiyorlar.. içinde •Baban. Neden geliyor? .. Neden? .. 
adeta bir sevinç var .• Telgra- Cenaze ha.~ Neden? .. 
fın okumasını geciktiren bu c ı lçerde beyaz örtülerin altın-enaze ... 
imza isteyiş ne iyi birşey. Bu telgraf annesinden mı da dünyanın tn temiz kadını 

- lmı.a mı?.. Ve bir mak- bahsediyor. Telgraf titreyen yatıyor .• içer Jeki kadın... Ah 
buz ... Kalem nerede ?.. ellerinden düşüyor. sevgili kadın .• 

Kalem ... makbuz •.. imza ... işte Ve 0 titreyen elleri sıkarak Selma farkında değil. .. Onun 
o da bitti. başının iki tarafını yumruklu- hınçkırığının farkında değil, 

- Al... yor. gözlerini yummuş .• 
- Telgraf kimden? "Cenaze. Uzun boylu beyaz saçlı 1 
- Dur okuyayım. şte o bu sözü düşünüyor .• 
Nihayet okuyacak... Ya ge- erkek glenç kızlın eflinde buruş- Kendi içinde bütün devamı 

muş o an te gra a gözlerini 
lirse ..• Ya geliyorsa. d 'k yaşayan bir cenaze nasıl olur. 

"Ah 1 ı 1 miş.. - Cavit amc:ı 
ge mese .. • •Ben gelmeden, cenaze kalk-

·Yazan: Suat Derviş 
DÜNKÜ KISMIN HULA5ASI: \ - Ne kadar ona bendyor! Diye 

Bir oda •• ortaıında bir masa.. düıünüyor. 
lizerlnde bir vazoda leyllklar. Genç kız başını kaldırmış. 

içerik! oda da bir ölü .•• ölUniln - Telgraf kimden: 
odaaına açılan kapıda omuzlan B'I · M h kk k - ı mıyorum... u a a •. 
dUtUk, sırtı kamburlatmıı, der.. Ş d d 

b
. d ey en ir ... 

manıı:ı. ı.r a am. Şey 11 Ona hangi ismi vere-

(!) C!l 
Cavit Selmaya bakıyor ... Ôğ

led~n evvel matemlerinin en 
samimi ıztırabı içinde onların 
böyle yan yana ve böyle yal
nız baş başa bulunmaları bile 
bir saadet değil mi? .• 

Selma ile birlikte... Onun 
matemini çekmek, Fazıl gelme
den ... Fazıl aralarında olmaz? 
Bu artık onun hakkı değil mil. 

Bütün bir hayatta, Fazılın 

şerefi Fazılın rahatı. Fazılın is
mi için silik ve bir köşe de 
kalmadı mı?.. Bütün bir ha-

Dermansız adamla gözleri ağ
lamaktan fitmiş ve kııarmıt geoç 
bir kız... Kız, gayet yav•tı ve 
hastayı uy9ndırmaktan çekinir 
ilbl yavat konufuyor. ikide bir : 

cek ... Fatma hayatta iken pek 
kolaylıkla söylediği yirmi lbeş 
senedenberi söylemekten çe
kinmediği sıfatları ve isimleri 
ona vermeğe dili varmıyor. 

Gözleri telgrafın üstünde: - Selma 1 •• mastn.,, - Çıldıracağım ••• 
musun çıldıracağım .• •Ben gelmeden cenaze kalk

Anlıyor · yalı onu korumak için 

- Anam .. ah.. anam.. anneci· 
ilm, diye bıçkırı) e r. Sonra, au• 
81.l}O"• 

Kartııında blr kanepede otı.ıran 
adam, ar\lk kararan odada, alaca 
karanhkda, ıZSzlerl:oi kırpmadan 
o~a bakıyor .. •aatlerce bakıyor vet 

Ne düşünürse manasız bulu
yor ne diyecek? .• 

F adılı mı ?.. Annemin koca
sı mı?~ O mı? .• Ne diyecek 
Selmaya bu adamı anlatmak 
için: 

masın. ,, 
tıı: Baban ,. 

Elleri titriyor ve hafifçe tel
grafı buruşturuyor. 

- Telgraf sana mı ait? Ben 
yanlış açmışım, 

Baban 
O gelmeden.. o gelmeden ... 

Esasen bütün bir hayatta 
onsuz ne yapabildiler? 

O bütün bir hayatlarında 

kendisinin ne kadar yabancı 

olduğ~nu :anladı mı? Hayır hiç 

Genç kız yerinden fırlıyor •• 
Pencereye koşuyor .. Pence

reyi açıyor. Başını pencerenin 
pervazına dayıyor .• 

Dışarda henüz yağmur din
miş, ondan toprak kokusu var. 

. yalan içinde geçirmedi mi? 
Duyguların erı temizini en dü
rüstünü bir günah gibi, bir 
ayıp gibi saklamadı mı? 

Bir başkasının şerefi, bir 
başka haysiyeti için kdakıir
lık. Allahım bu içerdeki ölü-

Ve o bütün bunları bilme 
Bilmeyişinin içinde yaşadı. 
rafına yaptığı fenalıkları arı 

madan mesut yaşadı. 
Acaba anlamadı mı? •. O 

bu anlamamazlığında olan 
hayatı bozmak, rahatını, 
rulmuş yuvasını yıkmak is 
meyen bir hodbinlik yok 
idi? 

Hodbinlik ve gurur •.• 
O Fatmayı seviyor miyd 
O Fatmanın sevgisine lı'i 

mı idi ? .. 
Fatmayı mesut etmeği 

an düşündü mü? Hayır 1 •• 
Fakat Fatma .. O büyük 

dın herşeye rağmen iyi bir 
yaptığı vehminde olarak 
dan ayrılmak, tabii haya 
yaşamak, duygularının çiı 
yolda yürümek istemedi. 

Fazılın karısı kaldı. fa 
karısı. 
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Şimdi Barbaros hapishanesinde 
bulunan gizli komitenin 

reisi şeyh T ayyib'in maksadı nedir? 
Meçhul yardımlar gören bu hareket 

muvaffak olabilecek midir? 
Cezalrde için için kaynayan bir milli ayaklanma var! ÖldUrUlen 

mUftU eski bir TUrk alleal olan Deli oğullarındandı. 

[Birkaç gün •TJvel ajans
lar Cezair müftüsü "Bin 
Deli - Deli oğlu. nun han· 
çerlenip öldürüldüğünü ha· 
lıer TJermi ıler ve bir müddet 
sonra da bunun basit ve adi 
bir cinay•I olduğu iddia e
dilmi,ti. Son gelen Fransız 
gazel.luinin neırigalı bu 
htidisenin boiyük bir siyasi 
eh•mmiyeti olduğunu ortaya 
koymaktadır. Mühim bir 
kısmı araplaımıı Türklerden 
ibaret olan Cezair münev
vulerinin Cezair islikltili 
ılrafındaki /aaliy•lltrinin 
bir y•ni eseri l•ltikki edil
m•si icap edtn bu kanlı hti
dise, bilhassa ispanyadaki 
ecnebi entrikaları devam el· 
tiği şu günlerde Akdeniz kı· 
gılarında ba,!ıyan bir yeni 
mücadele gibi, teltikki edil•
bilir. Htidi .. y• dair aldığı· 
mız yeni malümatı .,eriyo
,az:J 
Müftü Bin Deli Mahmudun 

katli etrafında yapılan tahki· 
kat inkişaf ettikçe bu cinaye
tin düpedüz siyasi sebeplerden 
doğduğu anlaşılmaktadır. Ce
zayir müslümanlarının ruhani 
reisini öldürenler para ile tu
tulmuşlar ve sırf para kazan
mak için müftünün kanına gir
mişlerdir. Bunlar, yani hakiki 
katiller en ufak bir siyasi ka· 
naata sahip olamıyacak dere
cede cahil bir takım sabıkalı
lardır ki vaziyet ancak bunla
rın ifadeleri ve ihtiyar müftüyü 
bizzat hançerlemiş olan şair 
Muhammet bin Alinin sarih 
itirafları neticesinde aydınlan-
mıştır. 

KATIL NELER 
ANLATMIŞ? 

ŞairMuhammet Ali emniyet 
direktörlüğüne evvela şu kısa 

ı:adeyi vermiştir: 
- Evet, ben müftiyi öldür

düm. Zıra çok zengin ve nu
fuzlu bir adam bana müftünün 
ve onunla birlikte şeyh Tayibe! 
Ubbi'ye düşmanlık edenlerin 
öldürülmesi lazım geldiğini 

söylemişti. 

Bunun üzerine bu müşevvi
kin bu olabileceğ'i tetkik edil
miş ve anlaşılmıştır ki şeyh 
Tayib'in düşmanlarını öldürmek 
.,İsteyen adam bizzat şeyhin 

kendisidir. 

Şeyh Tayibelukbi hakikaten 
Cezairin çok zengin ve nüfuz. 
lu bir simasıdır. Ve katil şair 
Muhammet Müftü Bin Deli'nin 
katlini örten esrar etrafında 

şu tafsilatı vermiştir: 

"Cinayete müftünün öldürül
mesinden bir hafta evvel hü
kümet meydanındaki büyük 
binalardan birini işgal eden 
"Terakki,, kulübünde karar 
Verilmiştir. 

Burada bir müddettenberi 
Şeyh Tayyib'in reisliği altında 
gizli bir suikast komitesi te
şekkül etmiş bulunuyormuş. 

Şair Muhammed'i bu binaya 
getirdikten sonra aptes alma· 
sını ve iki rek'at namaz kılma
sını söylemişler ve Kurana el 

bastırıp görüp işittiklerini kim
seye söylemiyeceğine dair 
tıikahı namasu ve dini üzerine 
kasem ettirdikten sonra komi
tenin bulundğu odaya çıkar
mışlardır. Bu odada katile 
kullanacağı hançeri Şeyh Ta
Yib kendi elile vermiş ve bir 
Çıkın da çil gümüş para 
uzattıktan sonra arkasını sı
Vazlıyarak; 

- Haydi oğlum, - demiştir
" Jracağın hançer yalnız bir 
millet hainini öldürmekla kal-

Cezalrde mlllf bir lıyan hull'lamakta oldutu anlatılan "' Terakki " 
kulilbO azaaı bir toplantıda 

Cez:ılr mllliyctpervef-lerlniu rızU 
komitesi tarafından verilen karar 
üserine Cezair başmilftUall " Deli 
oğlu ,, nu h lnçerleyerek öldUrmüt 

olan auikaatçiler 

mıyacak Cezairi'de kurtara
caklar.,, 

TERAKKi KULÜBÜNDE 
Emniyet Direktörlüğü der

hal Şeyh Tayib ile Terakki 
kulübü azasının ileri gelenle
rini zabıta nezareti altına aldır· 
mış ve evvela şeyhin ifade
lerine müracaat edilmiştir. 

Şeyh, müftünün ölümü etra
fında en ufak bir alakası 

bu!unmadığını ve katilin Te
rakki kulübüne biç gelmemiş 
olduğunu israrla söylemişse de 
katilin Terakki kulübü binası

nın iç taksimatı etrafında ver· 
diği izahat kendisine bildirilip 
ne diyeceği sorulmuştur. 

Şeyh Tayib büyük bir vakar 
ile şu cevabı vermiştir: 

- Bunu bana düşman olan· 
Jar kendisine söylemiş olacak
lar. Şair Muhammet namındaki 
bu adamı tanımadığımı tekrar 
ederim. 

Bunun üzerine Emniyet Di. 
rektörü, Barbaros hapishane
sinde bulunan katili getirtmiş 
ve hep birlikte Terakki 1 kulü
büne gidilmiştir. Şair Muham
met, kırk yıl içinde oturduğu 
bir binada imiş gibi serbest 
serbest tahkikat heyetini ku. 
lübde dolaştırıp izahatını tek· 
rarlamış ve kendisinin yalan 
söylemediği anlaşılmıştır. 

Bu sırada hükümet meyda
nında dehşetli bir kalabalık 
toplanmıştı. Ve etraftan ı 

- Yaşa 1 yaşa a al.. Yaşasın 
Şeyh Tayyibl sesleri yükseli
yor ve ıehrin bir çok yerlerin
de de halk sebepli sebepsiz ec
nebi dükkanlarına hücum edi· 
yordu, 

Emniyet Direktörü Terakki 
kulübündeki bütün evrakı mü
sadere etmiş ve Şeyh ile kulüp 
erkanı huzurunda bunları mü
hürlemiştir. 

KAÇMAK ISTRKEN: 
Ôğleden sonra mevcut vesi

kalara dayanarak müstantik. 
Şeyh Tayyib'in ve arkadaşları. 
nın tevkifine karar vermiştir. 

ilk ıevkif edilen Cezayirin meş
hur gazetesi Elbeşair'in direk
törü olmuştur. Bunu duyunca 
Şeyh Tuyıb firara kalkışmış ve 
fakat sokağa çıkar çıkmaz 

o da yakalanmıştır. 
Saat 18 de bir saray büyük

lüğ'ünde olan evinin önünde 
şeyhin ellerine kelepçe takıl

dığını duyan halk işini gücünü 
bırakıp sokaklara dökülmüş 
ve "kahrolsunlar!,, Diye bağ'ı

rarak jandarmalara saldırmış
tır. Bu vaziyet karşısında jan
darmalar şeyhi tekrar evine 
sokmuşlar ve Emniyet direk
törlüğ'ünden gönderilen polis
lerle jandarmalar sokaklarda 
inzibatı temin edinceye kadar 
dişarı çıkamamışlardır. Mamafih 
halkı dağıtmak mümkün olama
mış ve karanlık basınca elli po
lisle üç yüz jandarmanın sardığı 
bir araba içinde ve halkın 

"Yaşael Yaşaaal. nidaları ara
sında şeyh adliye dairesine 
güç bela nakledilebilmiştir. 
Şimdi Cezairin her tarafında 

şeyhin muhakemesi heyecanla 
beklenmektedir. 
ŞEYHiN TERCÜME! HALI 

Tayibelukbt Kostantin vi!a
yetinin cenubundaki ka
sabalardan biri olan Sıddika 

da 1890 yılında doğmuştur. 
Ailesi 1896 da Hiciıza hic· 

ret etmiş ve kendisi tahsilini 
MeJinede y•pmıştır. Şeyh Ta. 
yib muhtelif müslüman mem
leketlerinde çıkan birçok dıni 
gazetelerde yazılar neşretmiş 

ve Hicaz Kralı Hüseı•inin res
mi naşiri efkarlığını yapmış 

olan Elkıble gazetesinin di
rektörlüğünü ve başmuhar
rirliğini yapmıştır. 

Şeyh Tayib ancak Hüseyinin 
tahtından uzaklaşmasından son
ra tekrar Cezaire dönmüş ve 
bir müddet de Mısırda otur
muştur. Biskıra'da El Islah adlı 
bir gündelik gazete neşretmiş 
ve Kostantindeki Şibab gaze
tesinin muharrirliğ'inde bulun
muştur, Cezaire avdet edince 
hemen bütün arapca gazete
lerde neşriyata başlamış ve 
ulemadan olması kendisine 
çok dindar olan Cezairliler 
arasında büyük bir mevki 
temin etmiştir. 
Şeyh Tayib müslüman dini

nin Cezairde temizliğini kay
betmiş olduğunu ve Marabut
ların islam dinini pek fena 
bir tarzda değ'iştirerek halka 
talim ettiklerini söylemekte ve 
yobaz softaların karşısında 

cephe tutmaktadır. 
Şeyh Tayib'in faaliyeti yat. 

-AÇIK SÖZ-

Yemek 
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Türlü sebz•-Piltiu-Karpuz 

Patlıcan, fasulye, bamya, ka
bak, biber, hülasa mevsim seb· 

zelerinden kafi ~ 
miktarda alına-
rak ayıklanır, r-:;;:?'Jif-..,...::::;-... 
temizlenir, doğ-~ J 
ranır. Bir mik-
tar soğanla birlikte ve bir par
ça yağla tavaya atılarak hatif· 
çe kavrulur. 

Bundan sonra türlüyü güvece 
boşaltır, aralarına da bir sıra 
domates sırAlarsınız, tuzunu, 
biberini, ;sterseniz baharını ila
ve eder ve üst kısmını da bir 
sıra domatesle kapattıktan son
ra güvece gayet az su koyar
sınız. Sebze kendi suyunu ko
yuvereceği için, fazla su iste
mez. Üstünü güzelce kapatır 

ve hamurlarsınız. 
ister turuna gönderirsiniz, is· 

terseniz harsız ateşte yavaş 

yavaş pişirirsiniz. 
• Türlüden sonra pilav iyi· 

dir. 
• Pilavdan sonra da kavun 

veya karpuz. 

Aynaların temizliği 
Aynaları, alelumum camları 

ve billürları temizlemek için 
size birkaç usul: 

1 - Aynalar toz veya du· 
mania kirlenmiş veyahut bö
cekler tarafından lekelenmişse, 
temiz su içinde veyahut iki 
kısım suya bir kısım ispirto 
damlatılmak üzere yapılan is
pirtolu su içinde biraz üstübeç 
halletmeli. Bu mahlüle bir bez 
veyahut gayet yumşak bir sün· 
ger batırıp güzelce uğuştura 

uğ'uştura temizlemeli. Bu ame
liyatı müteakıp üstübeç kuru
madan yumuşak kuru bir tül
bentle iyice silmeli. 
Aynayı silerken, süngerin 

çerçeve yaldızına temas etti
rilmemesine dikkat etmelidir. 
Büyük endam aynalarında üs
tübeçin kurumasına meydan 
vermemek için ortasından bö
lerek iki defada silmek iyidir. 

2 - Bir parça çividi toz ha· 
!inde ezerek ıslak bir bezle 
aynanın kirli tarafına sürerek 
uğuşturunuz. 

3- Aynalar pek kirli ise üs
tübeçle uğuşlurmadan evvel, 
bir kere ıslak bir bez ve gayet 
yumuşak bir süngerle kirleri 
mümküm mertebe kaldırmalı. 

ııııuıı1111nı11111111111ıımııı1111111111111111111111ı11111111uınıı 

Atina borsası 
Atina, 12 ( A. A. ) - Atina 

ajansı bildiriyor: 
Atina borsasında kıymetlerin 

ve bilhassa devlet fondelarının 
tereffüü devam etmektedir. Bu 
meyanda mübadil muhacirler 
rantları, siyasal devrimden ev
vel 636 dirahmi iken bu güıı 
665 e çıkmıştır. 1884 altın is
tikrazı, 3 ağustosta 2925 dirah
mi iken, bugün 3000 e çıkmış 
ve daha da çıkmak istidadını 
göstermekte bulunmuştur. 1914 
istikrazı eshamı. 2930 dan 2980 
dirahmi fırlamıştır. 

Borsa başkanı Kriozis, bu 
tereffüün temamile normal ol
duğunu ve balkın milli bukü
mete itimadından ileri geldiği
ni bildirmiştir. 

No: 114 YAZAN: Etem izzet BENICI! 

Şükriyenin etrafında yarattığı 
hava kendi kafalı adamları ta 
rafından durmadan işletilmiş, 

Şükriye şuuruna hakim olamıyan 
bir iz'ansız biçare haline getiril
miş, bir robotogibi, bir kuk· 
la gibi sevk ve idare edilmiş 
ve en nihayet bütün varlığı 
akıtılan kanı ile de istismar 
edilmiştir. 

Muzaffer gözlerini Ferdinin 
gözlerine dikerek ve sesine 
daha çok kuvvet vererek söz· 
!erini sürdürdü: 

- Vedat bu hadisede ne 
kadar masumsa Ferdi de o 
kadar günahkardır. 

Yalnız Güzinin ifadesindeki 
isabet bile bu günahkarlığın 

diğer mev1ulara teşmili için en 
kat'! delildir. Ferdi, yüzde yüz 
eminim ki, nihayet huzurunuz 
da bütün hakikatleri itirafa 

Ferdi Muzaffere dönerek haykırdı 

mecbur olacak ve mücrim be- önce odasında bulunan mücev-
nim ... Diye haykıracaktır. Yal- her kutusu ölümünden sonra 
nız gönül ister ki, bu haykırış yok olmuştur. Bu kutunun 
çabuk olsun ve manen, mad· nerede olabileceıti ancak en 
deten zedelenen günahsızlar yakini sıfatile siz bilirsiniz? 
daha ziyade üzüntü dalgaları Bu yoldaki ifadenız ne ola-
arasında çırpınmaktan kurtul- caktır?. 
sunlar. Oldu. Ferdi bu su1le sadece: 

Genç avukat yüzüne verdiği - Bilmiyorum. Görmedim .. 
bin bir mimik ve sesine ver· Demekle cevap verdı. l'vlu· 
diği kah bir neşter kadar kuv· ıaffer: 
vetli, kah bir yumruk kadar -- Bu hadise ile hiç meşgul 
tepeleyici tonla söyledikçe Fer- olmadınız mı?. 
di de eziliyor, Dedi ve karşılık:ı görüşme-

Büzülüyor, bir terkos çeş- ler devam etli: 
mesinin musluğu tenine bağ- - Meşgul olmadım. 
lanmış gibi durmadan ter dö· - Demek hadisenin vuku-
küyordu. unu biliyordunuz. 

Bazen, Muzafferin bir Sam• Ferdi birdenbire kıpkırmızı 
yeli gibi kavuta kavura, bir oldu. Ne söyliyeceğini şaşırmış 
şamar gibi acıta acıta kulak- bir halde hemencecik: 
tarının boşluğuna dolan sözle- - Hadiseyi de bilmiyorum .. 
ri karşısında sendeliyor, başı Dedi. Muzaffer, 
rüzgara kapılmış bir yaprak. - Hadiseyi bilmemenize :m-
hışırtısile sallanır gibi görünü- kan yok. Şimdi tevil ediyorsu. 
yor ve muhakkak ki en kısa nuz. Bir saniye önce bunu açık. 
ifadesile Muzafferin sözleri ça söylemiştiniz. 
karşısında haşyet duyuyer ve Diyerek Ferdinin inkarını 
bütün cebrine rağmen duydu. yüzüne vurdu. Ferdi hiddet 
ğu bu haşyeti saklayamıyordu. içindeydi. Gözleri konuşuyor, , 

Hakim, Muzafferin teklifini - Nereden çattım bu adama. 
kabul etti: Der gibi yüzünde geniş fa. ı 

- Sorunuz, fakat, kısa kat takalluslu hatlar çiziliyor- l 
olsun.. du. 

Dedi. Muzafferin ilk suali: Muzaffer : 

haberdar olmadığınıza göre 
mücevher kutusunun ne oldu-
ğunu da merak etmediniz mi? .. 

Dedi. Ferdi: 

- Teessürüm bu çeşit şey
lerle uğraşmama mani idi ... 

Diye cevap verdi ve devam 
etti: 

- Sizi samimiyetimi bu de
rece suistimal edebilecek farze
demezdim. Halbu ki, ne garip 
bir taliim varmış, sanki ben 
suçlu ve ya katil imişim gibi 
mütemadi bir vehim ve şüphe 
içinde hep bana cürüm isnat 
ve atfına kalkışıyorsunuz. Ni

hayet ben çok sevdiği karısı 

en mahirane fakat. şeniane 

öldürülen birisiyim. Onun öl-

dürülüşünün asabım ve hissi-

yatım üzerindeki tesirini ölç

meden, hatta ölçmeye de lüzum 
yok. 

[ Devam ed ~cek J 
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Ankete gelen 

cevaplar 

gençlik için zaruri, elzem ol- nim bu ko'u kendime ülkü 
ması kati bir şart ve ihtiyaç· yapmamı kolaylaştırdı •. 

tır zannındayım.. isteklerim: kütüphanelerin 
Fahri Fahrı Ozaner genişletilmesi, kitapların çoğal-

1!1 El Lılması ve tercüme eserlerin 

Kabalaş listsi nden 
Ozanu 

Lise tahsilini bitirdikten son· 
ra edebiyat fakültesine gide
ceğim. Edebiyata karşı çok 
küçüktenberi beslediğim alaka 
bana sabit ve canlı emeller 
hissettiriyor. Bir insarın ideali 
onun her hangi bir şeye olan 
temayülünde mevcuttur. Ve bu 
mevcudiyette istidada uzak ise 
daima kısır kalır. işte bende 
çocukluktan beri edebiyat( olan 
bağlılığımı kuyvetlendiren art
tıran bu sürekli istidattır. 

Yurdun şimdiki ve sonraki 
nesline degerli ve muazzam 
eserler verebilmek emeli, belki 
yarın ruhumda canlı bir haki
katin en son ve yüksek hede
fine ulaşacak insanların seviye
sine eriştiğim gün içimde en 
büyük iftiharı duyacağım. Bu 
iftihar da kavuşulan gayenin 
mahsulü olacaktır. 

Gayem: yurda maruf ve 
faydalı bir edip olmaktır. 

Pulevniyal /isesind•n: Bahri kütüphanelere getirilmesidir. 
Armagan: Yüksek tahsil ve netic": 
Okudğum liseyi bitirdikten "yaşatılan ülkünün var olma-

sonra Edebiyat Fakültesine smı temin eden bir tahsil dev. 
yazılacağım. Edebiyat kolu, resi. diye söyliyebilirim. Yük-

sek tahsili herkes yapsın fa
kat bundan istifade değ'il bel
ki zarar doğabilir. Çünkü 
başka kolda muvarıa:< olacak
lar tamamile körleşmiş olurlar. 

Bahri Armag~n 

lil El 
/stanbul li•esinden Ali 

Ntcati Gürsoy 
Lise tahsilimde!I sonra Gü

zel sanatlar akademisi mimari 
kısmına girecPgim. Mimar ol~
cağım derken kendimi değil 

memleketimin imarını düşünü
yorum. Memleketimizin imara 
büyük ihtiyacı vardır. Biz 
gençler her devletin gençliğiıı· 
den fazla çalışmalıyız ki eme
limize ulaşalım. 

Franaız-ltalyan ticareti 
dUzellyor 

Kendime uygun bulduğum 
meslek üzerinde yaptığım ha
zırlık, umumi neşriyata yakın
dan alakadar olmak, tanınmış 
şahsiyetlerin eserlerini okumak 
ve anlamaktan ibarettir. Gü
nün azami saatlerini bu işlerin 
meşguliyetine tahsis etmektir, 

Üstt•ki resim Bahri, altduki 
Ali Ntcatidir 

işte gideceğim yüksek tahsil 
kolu ve bunu seçmemin gayesi. 

Seçtiğim meslek en küçük 
yaştanberi ruhumda yaşıyordlL 
Benim ile beraber bir arkada. 
şım daha var. Onunla beraber 
en küçük yaştanberi beraber 
okuyoruz ve ikimizin de emeli 
m.marlıktır. Türlü tesirler 
altında kaldık, fakat bir an için 
mimar olmaktan vazgeçmedik. 
Bu da bizim irademizin kuv
vetine bir delildir. 

Roma, 12 (A.A.)- Dış işleri 
bakanı Kont Ciano ile Fransız 
büyük elçisi Kont de Cbambrun 
Fransa ile ltalya arasındaki ti
cari becayiş ve münasebetlerin 
yeniden tesisi hakkındaki mua
hedeleri imzalamışlardır. 

nız ulema sınıfının değil Ce
zair münevverlerinin ve Ce
zair istiklalini istiyen milli
yetperverlerin de sempatisini 
kazanmış ve buc ' ~r Şeyhin 
etrafında toplanarak evvela 
• Cezair ulema cemiyetini" 
ve sonra milli iftirakçıların 

uııluroi kararırahı halini alan 
"Terakki kulübünü. kurmuş
lardır. 
Şeyh Tayib tevkifi anında 

Cezairin en gözde bir milli 
şeı'i halinde idi. 

Benim hiç bir kolaylığa ih
tiyacım yoktur. Yalnız ülkümü 
güderken emel bağladığım mes
lek için okuyup istifade etti
ğim kitapların yine en geniş 
kolaylıkları bahş ettikleri ka
naatindeyim. 

Bence lise tahsilini öksüz 
bırakmak; her insan için bu
günkü çetin hayatın şartına 

menfi bir hareketi sayılır. 

Yüksek tahsil deyince: Şerit 
bir enerji ile vasıl olunnn ha
yat ufuklarının müjdeli akisleri 
hayalimde canlanıyor. Mede
niyetin taalisinde bu tahsilin 

benim için muvaffak olma yo
lunun en iyisidir. Şüphesiz 
insan her hangi bir kola ay. 
rılacağı zaman göz önünde 
bulundurması lazım gelen ilk 
şey istidadıdır. 

Edebiyat koluna istidadımın 
mevcudiyeti duyduğumdan ora
ya gideceğim. Ben bu kolda 
şu gayeyi güdeceğim: Edebi
yat sahasına ne kadar faideli 
olmak lazımsa o kadar çalış
mak. ismini duyup kendisini 
göremediğimiz nice eserler 
vardır. Onları meydana çıkar
mak elbette bir edebiyat mün· 
tesibinin vazifesidir. Fakat 
ben aeçtiğim bu kola yeninci 
sınıfta bağlandım. 

Hocalarımın teşvikleri de be· 

isteklerim şunlardır: Avru
paya bugünkünden çok fazla 
talebe göndermelidir. Güzel 
san'atleri teşvik için sık sık 
sergiler açmalıdır. 

Yüksek tahsil deyince ze
kayı o!ğunluğa yaklaştıran en 
son bir yoldur diyebilirim. 
Yüksek tahsil de herkese la
zımdır. Fakat. •. Türlü imkAn· 
sızl·kl,.• huna manidir. 

Ali N~cati Gürsog 
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İzmirde kooperatifler 

Üzüm fiatının düşürül
memesine çalışılacak 

Meriyete giren yen kooperatif kanununa göre lzmir vil~yeti 
içinde 62 züra! ve satış kooperatifi f~aHyete geçmiştir. Uıüm 
kuruınu üzüm piyasasını koruyacak. mu hım bazı kar~rla~ almıı· 
tır. Uzüm fiatının kırılmamasını temın etmek maksadıle pıyasaya 
fazla mal arzedilmemesi için yeni kooperatiflerle temasa geç· 
miştir. 

Kooperatifler vasıtasile lzmirdeki anbarlara teslim edilecek 
mallar için piyasa tutarı üzerinden yüzde yetmiş beş tediyatta 
bulunulacaktır. 

Fiatlar satış müsait görüldüğü zaman mal sahibi olan müs
tahsilinde muvaffakatile üzümler borsada muamele g5recek ve 
iark hemen sahibine tediye edilecektir. 

ilk zamanlarda üzüm rekoltesi 90 bin ton tahmin edilmekte 
iken son yağmurlardan rekoltenin 70 bin tona k_adar düşeceği 
anlaşılmaktadır. Salihli üzüm mıntakasına yemden dolu ve 
yağmur düştüğü 'e bağların zarar gördüğü lzmir Türkofisine 
gelen bir telgraftan anlaşılmıştır. 

1 • • • 

11 Bir infilak neticesin
de iki amele parça

lanarak öldüler!. 
Gemlik (Açık Söz ) - Buraya bağlı Engürüc•1k köyündeki 

değirmenin motörü birdenbire infilak etmiş, neticeede işçiler
den lbrahim ve Ahmet adında iki zavallı parçalanarak 
ölmüşlerdir. infilak çok ani ve şiddetli vukubulduğundan 
zavallı işçiler kendilerini kurtarmıya vakit bulamamışlardır. 

• • • • lzmirlilere beyğir eti yedir-
mek istiyen bir müteahhit!. 

lzmir (Açık Söz) - Belediye et takip memurları Osman 
ve Vasıf' 100 kiloya yakın kaçak et yakalamışlardır. Bu etlerin 
üzerinde sahte bir mühürle mezbaha damgası taklit edilmiş 
bulunuyordu. Et kaçakçıları da yakalanmış ve haklarında taki
bata başlanmıştır. Haber aldığımıza göre kaçak etler, beyğir 
eti ve bu etlere sahte damga vurduran da bir müteahhit imiş. 

• • • 
Bir üf ürükcü yakalandı 

Bursa (Açık Söz) - Kara Abdürrazak mahallesinde oturan 
lbrahim oğ"lu Halil adında bırinin üfürükçülük yaptığı zabıtaca 
duyulmuş, alınan tertibat üzerine üfürükçü Halil cürmü meşhut 
balinde yakalanarak Adliye 'ye gönderilmiştir. 

90 

Bursa da 
,otör ve arabacı- : 
dan ceza alındı 

Gemlikte 
--- -

ipek fabrikası i•çi 
evi yaptırıyor 

Gemlik ( Açık Söz )- Bura· Bursa, ( Açık Söz ) - Son 
zamanlarda vukua gelen bazı 
otomobil kazaları yüzünden 
şehrimiz belediye zabitası 
Bursa şoförlerini sıkı bir mu· 
ayeneye tabi tutmuştur, zabıta 
bir ay içinde 240 otomobili 
fenni muayeneden geçirmiş, 

bunlar arasında altı otomobi· 
li de seferden menetmiştır_ 

1 

daki sun'i )pek fabrikasında 

kendi motörile kasabanın 

elektriğinden ayrı elektrik 
tesisatı yapılmıştır. Ayrıca 

Zabıta, ayrıca talimatnameye 
uygunsuz haraketlerinden do· 
iayı 90 şofer ve arabacı para 
cezasına çarptırılmıştır. 

Roman: 2 

fabrika tarafından amele evle
ride yapılmaktadır. 

* Umurbey ile Bursa - Ya
lova şosesi diğer bir şose 
kolile bağlanacaktır. işe baş
landı. 

* Umurbeyde bir mektep 
daha yapılacaktır. Halk kendi 
aralarında para toplamaktadır. 

Altı El Ateş 
( Helsinor y<Jlı cenup deniz· 

/erinde bir kayaya çarpıp ba· 
lıyor. içindekilerden on ki~i 
kurtuluyor, yirmi iki kili bo- · 
ğuluyor, Kurtulanları Nevyor• 
ka getiren vapur, limana gi· 
rer girmez gazetecilerle /otoğ· 
rafçtların iıtlldsına uğramış .. 
tır. Sitil/olar, fııtoğrn/ ve si
nema makineleri cayır cayır 

işliyor. 

Havadis almıga gelen büyük 
Amerika gazetelerinde birinin 
kadın muharrirlerinden Mis 
VNonika da kazadarı kurlu· 
/anlar arasında Mis Erika 
Lı:nd'a yapışmış, kaza elra
maliı.mat topluyor.} 

Bir hadise oldu. 
. - Şey.. Geminin haritaları 

kaybolmuştu. 
Mis Veronika zeki kadındı, 

Yazan : Rufus Klng 

f fazla ısrar etmedi. Sadece 
dedi ki: 

- Benim okuyucularımı asıl 

alakadar edecek mesele nedir 
bilir misiniz? Bu meçhul ada
daki intıbalarınızı öğrenmek .. 
Kim bilir ne kadar şairanedir 
bu intıbalarınız? 

- Otuz iki kişiden, on kişi 

kalmıştık. 
- Evet anlıyorum. Yirmi iki 

kişiyi feci surette dalgalara 
gömen bir kaza.. Bari biraz 
uyuyabildiniz mi? 

- Hepimiz o kad~r bitap bir 
hale gelmiştik ki.. 

- Demek ki, küçük adada 
palmiyelerin altında, yıldızlara 
karşı, dalgaların ninnisini din
liye dinliye uyndunuz. 

- Bütün gece, başımızı bir 
kayaya dayayarak, sabaha ka· 
dar bekledik. Ôyle bir gecede 
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18. Dans musikisi ( plak ). 
19, Haberler. 19, 1.S Muhtelif 
plaklar. Sıhhi konferans. 20,30 
Stüdyo orkestraları. 21,30 Son 
haberler. Saat 22 den sonra 
Anadolu ajansının gazetelere 
mahsus havadis servisi verile· 
cektir. 

Mudanya, (Açık Söz) - Va· 
purumuz bizi iskeleye boşalt· 
tıklan sonra etrafıma bakın· 

dım. Uzakca bir sahilde bir 
insanların kaynaşdıA-ını ve bir 
çok da sandallar dolusu hal. 
kın o tarafa dogru taşındık· 
!arını gördüm ve sordum. Ora· 
sının incir dibi plajı olduğunu 

ve bu gün pazar olmak müna• 
sebetile Bursadan, etraftan ve 
köylerden deniz banyosu için 
oraya ğitmekte olduklarını 
söylediler. lkn de belediye za
bıta memurunun delaletile bir 
dolmuşa atlıyarak yola çıktım. 
Sandal parası on kuruşmuş. 

Bana beş kuruş dediler, deyince 
gözü açık sandalcı: "Efendim o 
kayıklar çıplaktır sizin altınızda 
döşemeler var. dedi ve benim 
bıyıkaltı gülmekliğimden şıma

rarak küreklere var kuvvetile 
asıldı ve biraz sonra beni 
lncirdibi denilen yere çıkardı

u1111111111111111111111111111111ııuıuıı111111111111111111111111111111 
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Para Borsası 

Lond.-a 
Nevyork 
Parla 
Mlllno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amaterd. 
Prar 
Viyana 
Mad•ld 
Berlin 
Varşova 
Budapeşte 

Bük ret 
Belgr;at 
Yokoh;ama 
Stokholnı 
Altın 

Banknot 

Londra 
NevyGrk 
Par il 
Milano 
Brüksel 

Paralar 

Alış -628. 
124. 
163. 
190. 
80. 
21. 
815. 

2'2. 
aı. 
14. 
22. 
ll. 
28. 
21. 
:ıı. 

13. 
49. 
32. 
31. 
970. 
24:1. 

Çeki er 

~ 
634. 
126. 
166. 
196. 
14. 
2]. 

121l 
2~ 

14. 
9 •• 
24-
16. 
30. 
23 
24, 

16. 
5), 
34. 
ll. 
971. 

24-1:. 

.(<ıııpanıt 

631.H 
0,7920 
12.0JS 

10.0742 
4,070i 

1 

1 

l 
1 

Burada plaj denilen yer gayri 
muntazam ve perişan bir sa
hildir. Sahil boydan boya taş

lık ve pistir. Arabacılarda sÜ· 
rülerle beygirlerini buraya 
sokuyor, insan ve hayvan 
bir arada banyo yapıyorlar. 

Ben de birlikte banyo yapan

1 
Atina 
c~nevre 
Solya 

83.6094 
'2,4317 

63, 1014 

lardanım. 

Deniz kenarında ekin sapla
rından, çadır ve çerkiden sö
züm yabana kamplar kurmuş
lar. Buraya gelenlerin çoğu 

Bursalı imişler. Bunlardan va
kitleri müsait olanlar kasaba- 1 

daki otellerde odalar tutup 
banyolarına devam etmekte· 
dirler. Plajın birisi de yine ka
saba dışarısındaki Arnavut 
köyünde imiş; faka!, ben ora
sını henüz görmedim. 

Dönüşte vapur iskelesi ya· 
nındaki aile bahçesine girdim. 
Burası hıncahınç dolmuştu. 

Kadınlı erkekli birçok ai'eler 
masaların başına oturmuşlardı. 

Amstcrd.
Prag 
Viyana 
Madrit 

l, 1675 
19,167D 

4,19 
6,1967 

Be rlin 1,97 
Varşova. 4.?088 
Budapetta •.2sn 
Bük<eş 107.27l5 
Belg••• Jt.6275 
Yokohama 2.6985 
Moakova 24.927S 
Stokholm 3.0620 \ 

istikrazı ar 
Türk Borcu 1 Peşin 

" .. 
" .. 
,, ., 
Eraani 

1 Vadclt 
il Pe4in 
il V adell 

Sıvas Erı:urum 1 

" ,, " 1stikra~ı dahili 
Esham 

iş Banka•' Mü. 
N. 

22.60 
2?.575 
20.80 
20.H 
97. -

00.00 
00.011 

-.-
d
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vakit geçiriyorlardı. Tam bu 
sırada hava birdenbire karardı, 
yağmur taneleri serpmeğe baş
ladı. Derken şiddetli gök gü
rültülerile beraber bardaktan 
boşanırcasına müthiş bir yağ
mur başladı ve herkes çil yav
rusu gibi dağıldılar! Önceden 
akıllı davrananlar büfenin içine 
kaçmışlardı. Yağmur korkunç 
bir hal aldı. Herkeste ve bil
hassa bayanlarda renk kalma
dı. Dışarda barınamayan me
lun kara sineklerde içeriye dol· 
dular ve halka musallat oldular. 

Ahali ellerile mendillerile bu 
muzır mahluku kovmıya çalı

şıyorlardı. Büfenin içi havasız
lıktan hamam gibi oldu ve her 
kes kan ter içinde kaldı. Bu 
yağmur 25 Temmuzda lstan
bulda yağan ve birçok fela
ketleri mucip olan yağmurun 

aynı idi. Bereket versin ki çok 
sürmedi \C yarım saat sonra 
tekrar masaların etrafında top
lanarak alemler devama baş
ladı. 

insanın gözüne uyku girer mi? 
Yılanlar mı istersiniz, çıyanlar 
mı? 

- Ah, demek ki ada da yı
lan, çıyan çok! 

- Hayır, çok değil amma. 
Klayn bir bua öldürmüştü. 

Mis Veroniko acele acele 
notlarını karıştırdı: 

- Klay, Klayn .. Ah, Layton 
Klayn değii mi? ikinci mülii· 
zım.: Laurensle beraber kaybo· 
lan adam .. 

Ve notlarına ilave etti: MBir 
bua da öldürmüştür." 

- Şimdi Mis Erika bana kı
saca haritaların nasıl kaybol
duğunu anlatır mısınız? Deniz 
haritaları öyle kolay kolay kay
bolmazlar zannederim. Çekme
celerde veyahut l kartonlarda, 
hususi bir kamarada muhafaza 
altında buluııdurulur. 

Sonra gemide bu haritalar
dan başka harita yok miydi? 

Erika alakasızca gülümsedi. 
ikinci süvari Paje'nin bu nok· 
talara cevap verirken neler 
söyliyeceğini merak ediyordu. 

Devredilecek ihtira 
beratı 

"Rütubet ve hava nufuzuna 
mani örtü tabakaları vücude 
getirmek., usulü hakkındaki ih-
tira için alınmış olan 11 Ağus
tos 1934 tarih ve 1869 numa· 
ralı ihtira beratının ihtiva etti· 
ği hukuk bu kere başkasına 
devir veyahud icara verileceği 
teklif edilmekde olmakla bu 
hususta fazla malumat edinmek 
istiyenlerin Galata'da Aslan 
han 5 inci kat 1 • 4 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Devredilecek ihtira 
beratı 

"ldrokarbon yağlarının tah
vili,,hakkındaki ihtira için alın
mış olan 27 Eylül 1932 tarih 
ve 1586 numaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir veyahud 
icara verilmesi teklif edilmekte 
olmakla bu husuada fazla ma
lümat edinmek isteyenlerin 
Galata'da Aslan han 5 nci kat 
1-4 numaralara müracaat eyle
meleri ilan olunur. 

- Doğrusu bilmiyorum. Her 
halde bu mesele hakkında 
Paje sizi daha iyi tenvir ede· 
bilir. 

- Haritalar ıaat kaçta 
kayboldu? 

- Saat altıya doğrul 
Mis Erika, sankı hiç ehem

miyet vermiyormuş gibi, 11lii
kasız görünerek, daha bazı 
izahat vermeyi münasip gördü: 

- ... Biliyor musunuz, ora
larda akşam pek çabuk olu
yor, Geminin bulunduğu mınta· 
kada deniz altında birçok ka· 
yalar vardı. Onun için kaptan 
Erikson sürati yarı yarıya kıs· 
mıştı. 

- Helsinor kayaya çarptığı 
zaman, sizde nasıl bir aks bı· 
raktı? 

- Ben de herkes gibi, ne 
olup bittiğinin iyice farkına 
varmıştım. Gemide panik ol
madı. On kişi , bir sandala 
bindi. Mürettebattan diğer yir
mi iki kişi de iki sandala tak
sim edildi. Fakat bu iki san
dal adaya ulaşamadı. Kaptan 
Erikson'a gelince, o zavallının 

Tayyare piyankosunun 21 ci 
tertip dördiincü keşidesine 
dün de öğleden evvel devam 
edilmiş ve keşide tamamlan
mıştır. 

Evelki günkü keşidede 35 bin 
lira kazanan 13631 numaralı 
biletlerden iki parçasının da 
Kader gişesinden bilet alnn 
Büyükadada Ankara palas ııar· 
sonlarından bay Ahmetle, Ni
met gişesinden almış olan Toz
koparanda, Çakmak sokağında 
18 numarada oturan şapkacı 
Marko Levide olduğu anlaşıl
mıştır. 

Dünkü keşidede: 

15000 
Lira 

13,638 
numaraya 

12000 
Lira da 

13,903 
numaraya çıkmıştır. 

26375 25404 474 29719 28141 
20279 26359 11874 26190 28422 
8648 7995 12874 27781 26799 
1916 22287 23321 29255 3346 

' 11629 9303 22011 8616 1082 
16585 25072 15054 20034 16752 
2327 9117 28784 17826 28710 

16171 19487 3235 2677 14172 
1 9953 3080 14512 2927 13219 

9498 853 145 18603 29925 
18881 1431 10231 6032 19970 
25856 24848 13385 23729 18662 
27324 29752 24578 14342 14932 
16389 14682 25573 13365 1575 
29628 11062 2532 28469 4218 
12018 7382 21650 4473 21561 
18602 15692 21496 6317 8697 
28886 6841 27875 14510 23398 1 
10713 2641 24449 9265 20935 
29615 20950 4575 6991 28798 
18181 20683 26251 29727 413 
16066 13715 24829 2098 28454 
27770 15648 21112 17835 3501 
23215 18285 26337 18472 953 
6503 780 9524 11219 19880 
8768 1301 8095 7974 12624 

10034 8732 6046 10604 17054 
2338 2139 185 25246 4577 
9586 1454 24013 6744 24234 

16023 1418 1134 6491 3458 
23138 28655 422 17754 18748 
7555 14123 18847 8274 20101 1 

18929 15831 23400 5648 11558 
2283 2489 19062 18057 4032 

11444 21308 6989 9011 

30 lira gazananlar 
15 bin lira kazanan biletin 452 11081 12056 25)09 4433 

9821 19462 9631 58)1 165541 
13224 26602 27:572 10303 10036 
16627 16423 22450 10518 11009: 

\13138 27365 2419 12414 14092 

bir parçası, bileti Akgün gişe• 
sinden almış olan ve adresini 
vermek istemiyen Behçet ismin· 
de birisinde; 12000 lira kazanan 
biletin bir parçası da Kı:dret 
gişesinden bilet almış olan Bo
montide, Ş'şlipalasta, 11 numa· 
rada bayan Besimeye çıkmı~tır. 

Sonları 38 le biten biletler 20 
şer lira amorti kazanmıştır. 

Onda bir bilet hamilleri, ikişer 
lira alacaklardır. 

Kazanan diğer numaralar ve 
kazandıkları ikramiyeler de şun
lardır : 

1000 
Lira kazananlar 
24966 15502 

1 97 24765 21474 3570 21937 
11113 5253 28196 3406 21540 
13977 11285 25492 5538 6236 
9692 228 20392 18945 23329 

18676 28311 26139 17926 6483 
9368 17566 23817 8104 14858 

22322 7116 21052 12333 17251 
1598 11518 29192 18163 8396 

17562 16953 638 20892 22866 
11436 28249 19700 11861 16488 
12830 2ı;513 23544 10912 5813 
23491 15952 76l5 12678 12683 
17219 26016 18841 21748 4067 
16632 28960 25986 10447 29528 

1

11114 17144 17829 9772 20493 
4663 29409 1025 1865 18493 

500 llra kazananlar 6414 1662 19055 20418 28017 

!5363 27691 1640 23033 16270 i~~~ 2~~~ 2~~~~ i~1~~ ~~~~ 

İdareleri İstanbul Leva• 
zım Amirliğine bağlı mü· 
essesat için 200 ton yulaf 
veya arpa 24· Ağustos -936 
Pazartesi günü saat 16 da 
Tophanede Satınalma Ko· 
misyonunda kapalı zarfla 
altnacaktır. Tahmin bedeli 
9000 liradır. İlk tt-minatı 

675 liradır. şartname ve 
numıınesi Komisyonda gö· 
rülebilir. !steklirerin kanu· 
ni vesikalarile tekliflerini 
ihale saatinden bir saat 
evvel Komisyona vermeleri. 

(74) (4484) 
* * * Tophanede Askeri fırın· 

da toplanmış olan 1400 kilo 
sönmüş kömürün pazarlığı 
14 Ağustos 936 Cuma günü 
saat 16 da Tophanede Sa· 
tınalma Komisyonunda sa• 
tılacaktır. Tahmin bedeli 
beher kilosu bir kuruştur. 
Teminati 210 kuruştur. İs• 
teklilerin belli satte Komis· 
yona ğelmeleri. •84• •325• 

* • * 
İstanbul M.M Vekaleti 

kimyalıanesi için 34 kalem 
malzeme ile elektrik tesi· 
satının pazarlığı 14 Ağus
tos 936 Cuma günü saat 
14,30 da Tophanede Satın• 
alma Kom'syonunda yapı• 
lacaktır. Keşif bedeli 139 
lira 60 kuruştur. Teminatı 
21 liradtr. Şartnamesi Ko
misyonda görülebilir. İstek• 
lilerin belli saatte komis
yona gelmeleri "83,. "326,, 

' ... 
Tophanede Askeri fırın 

için 270 adet ta vanlık 
lıimbalı tahta ile 30 adet 
pervazlık tahta ve 25 kilo 
muhtelif çivi 14 Ağustos 
936 Cuma günü sıat 15 de 
Tophanede Satınalına Ko
misyonunda pazarlıkla alı· 

nacaktır. !hale günü teslim 
şartile alı nacak olan işbu 
malzeme için isteklilerin 
belli saatte Konüsyona 
gelmeler:. "80,. •329• • 

* * * 
Fen Tatbikat okul ıı içiu 

28989 16944 6479 26195 15687 24036 29283 23829 26 4948 
26363 26915 21429 12669 11568 . 
19777 18562 122929 8729 8955 16539 271931 

28122 15861 2497 28088 10430 

1 

150 lira kazananlar 5533 26929 17007 22784 7564 
1527 18210 4960 15425 1207 2004 281~3 17636 19072 14551 
3932 2119 12017 28284 26116 4567 15488 3122 10268 312 

15365 27437 6278 14847 10791 24866 2719 11970 24957 23091 

yüz adet yün battaniye 
19 Ağuııtos 936 Çarşamba 
gunu saat 14,30 da Top
hanede ST. AL KO. da 
pazarlıkla alınacaktır. Talı• 

m!n bedeli 650 liradır. 
İlk teminatı 48 lira 75 
kuruştur. Şartname ve nü• 
munesi KO.da gö:ülebilir. 
İsteklilerin belli sactte Ko
misyona gelmeleri. "82 ,, 
"327,. 

14595 22815 4841 1619 1402 
22251 21873 12585 22122 14399 17771 l l676 18736 4818 15297 

1342 18067 22109 11312 15343 
20781 26422 18939 2ı;l73 18071 3055. 
100 lira kazananlar 20184 25674 9964 12862 24147 

22832 18567 16835 24565 4004 1 7541 24220 18114 19852 1889 

4676 5962 24730 2708 15088 ~~~~~ ;n~ ; ~~:~ i~~~g 2b~~ 
8695 22932 4682 7726 205 

22582 8038 22582 110 20273 Son 20 bin 1 iralık müküfal 
28124 105<l4 29294 2822 26751 1 belıer numara beşer yüz lira 
24180 12677 17102 27311 26883 kazanecak. 

1147 18780 28345 20926 14415 
411 8057 22759 16475 18254 3979 8651 

15157 4550 15938 26801 
20707 3226 28237 8863 
25274 21756 17346 27660 
24530 17478 25623 2943 

• '20782 50 lıra kazananlar 13691 
20005 28903 14733 20851 22078 22059 
29420 1689a 15074 15028 28843 1965 
19556 14044 15715 12397 20068 19869 
29665 13037 20038 4396 20873 17163 

2110 12066 342 21919 
25164 20085 27802 1077 
26564 6106 13793 11669 ' 4904 13535 15197 7783 1533.\ 25714 

gemide kaldığını ve yatla ba· 
tıp gittiğini zannediyoruz. 

- Demek öteki iki sandal· 
da kayalara çarpıp parçalan· 
dılar. 

- Evet. Bizim nasılsa talii· 
mit varmış, kurtulduk. 

- Sandalların parçalandığı· 

nı gördünüz mü ? 
- Hayır, ortalık çok karan

lıktı. Yalnız bağrışmalardan 

facıayı anladık. 
- Galiba zavallıları kurtar

mak içinde bir şey yapmadı· 
nız. 

- Heyhat! onlara yaklaşma
ğa epey çalıştık, fakat biz 
daha evvelden Paje'nin idaresi 
altında hareket etmiş bulunu
yorduk. 

- ikinci süvari değil mi? 
- E veı. Öteki sandallar bi-

zi on dakika mesafeden takip 
ediyorlardı. Onlar yattan 
ayrıldıkları zaman, biz karaya 
vnmış bulunuyorduk. 

- Kurtulanlardan kimler 
var? 

- Laurans Taker var. 

- Kuzinisiniz değil mi? 
- Evet, uzak kuzinlerinden 

teyzem Vinteston var, ben 
varım Taker'in en samimi dost
larından Gatesit var, oda hiz
metçisi Oskar Baron, teyzemin 
hizmetçisi Sara, ikinci suvari 
Paje .. 

- Klay amıcazadenizle be
raber boğuldu de{!'il mi ? 

- Evet, sonra Takerin uzak 
kuzenlerinden Filip var. Mis 
Lilian Aş var. 

- Aş mı?, Dostlardam mı? 
- Evet. Taker'in bir dostu .. 

Daha doğrusu mesai arkadaşı 
Çünkü Mis Aş'da yıldız falına 
pek merak ederdi. 

- Evet, evet, ismini hatır· 
la yorum. 

- Taker'de geçen sene yıl· 
dız falına merak etti. 

- Bir zevk meselesi olacak. 
- Hayır, bayağı yıldız falı-

na sevdalandı. Ekseriya Mis 
Aş'in tariflerinden istifade edi
yordu. 

Gazeteci kadın bir taraftan 
not alıyordu, 

- Hülasa on kişi kurtuldu
nuz. Helsinor yatı hemen bir
denbire battı mı? 

* • * 
Fen Tatbilcat okulu için 

yür. adet Uke karyola 19 
Ağııstos 936 Çarşamba gü• 
nü saat 14 de Toplnnede 
satın alma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Talı• 
min bedeli bin lira hr. İlk 
teminatı 75 liradır. Nünıu· 

ne ve şartnamesi komis
yonda görülebilir. İstekli· 
!erin belli saatte komisyo
na gelmeleri. •81• •328• 

- Hayır sabaha kadar da· 
yandı. 

- Erzak almak, yahut kıy
metli bir mücevher, bir hatıra 
unutulmuş birşeyi aramak için 
hiç kimse tekrar yata dönme· 
dimi? 

Erika tereddütsüz cevap 
verdi: 

- Hayır, kimse! 
- Bu gelen kimdir? Hasta 

galiba! 
Erika gelen kadına baktı. 

Ağır çehreli kalın dudaklı 
birisi ... Bir saniye iki kadının 
gözleri biribirlerine ilişti. Fa· 
kat bu bakışta hasmane bir 
mana seziliyordu. 

- Bu gelen kadın Lilyan Aş. 
- Affedersiniz Mis Erika, 

bir dakika sizden ayrılacağım. 
Gazeteci kadın, kalabalığın 

arasından Lilyan Aş'ın yanına 
kadar sokuldu. Erika'da arka
sından gitti. Bu kadının gaze
tecilere söylediklerini işitmek 
için her halde yanında bulun
mak dşha muvafık olduğunu 
düşünüyordu. 

{Bit'.!!.!!!_} 
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Kültür -- it 
Ba.kanlığından: 

Bölge Sanat okullariylc Ankara İnşaat Usta okuluna 
sınav parasız yatılı talebe alıcacaktır 

Sınav 17 8/936 tarihinde her Vılfıyet merkezinde ya• 
pılacaktır. Sınava girebilwek için aşağıdaki şartları haiz 

1 - Türk olmaları 
2 - 13 yaşından küçük, 17 yaşından büyük olma• 

malan. 

Finlandiyalı rakip Yaşarın altında uğraştı, 
fakat burgudan kurtulamıyarak tuşla yenildi 

3 - En az be5 sınıflı bir ilk okuldan diploma almış 
olmaları şarttır isteklilerin bir dilekçe, aşı r~poru, nüfus 
tezkeresi ve ilk okuldan aldıkları diploma veya bugün 
bulundukları okuldan alacakları belge ve üç tane Belge 
fotografisile birlikte sınavdan en çok bir gün önceye 
kadar bulunduğu yerin \·aliliğine müracaat edilerek 
namzet kaydolunmaları lazımdır. (343) (277) 

Berlin, 9 (Olim · -----·-----,......--..,.....,,....="""" \ 

' 

getirerek belki çeyrek köprü 
sayılabilecek bir kudret gös· 

1 terdi. İkinci üç dakikada Es· 1 lstanbul Vakıflar Direktörlüğü illnları 
tonyalı alta indiği vakit Çoban :.., ____________ , ___________ _ 

da uğraştı, fnzla savaştı. Fakat 
değ-er birşey yapamadı. 

Son dör dakikayı ayakta 
yaptıkları zaman tefevvuk Ço· 
banda kaldı. El enseleri ile 
yine rakibini sarstı. Bir 
arada rakibini altına aldı. Ne 

Semti meşhur ve 
mahallesi 

Cadde ve 
sokağı 

D.ıvut 

No. Cinsi 

J\.1uhımmen 

kirası 

Lira Kr. ------
Şabanağa mescit 

25 ve odası 2 50 
Şeyh Davut hanı 

• 

7 

HASA -:ı 
Pudraları 
ince, hassas kadınların en büyük 

ıevkleridir. Beyaz, Raşe! 1 • 2, Pem· 
be 1 • 2, o;,;r 1 -2 renkleri vardır. 

Türkiyedc pudra ve ıtrıyatta en zi
tade muvaffak olan ve beğenilen 

rlasan Pudralarının taklidlerinden 
;akınınız ve Hasan markasına "Ve is
uine dikkat ediniz. 

tfASAN TRAŞ PUDRASI 

20 - 30 kuruştur. Hasan Çocuk 

?udrası kutu 20, paket 10 kuruştur. 

.fasan Talk Pudrası yarım kiloluk 
t.utu 40 kuru5tur. 

HASAN DEPOSU: 

Ankara, lstanbul, Beyoğlu 

piyaddaki Açıl<. 

Söz muhabirin
den) - Bugiir. 
Greko-romen gü
reşlerinin final' 
yapıldı. Sabahle. 
yin yapılan Ço
ban • Estonyalı 

güreşinde, Çoban 
tamamen faik gü
reşmiş olmasına 

rağmen, bir şir

ket halinde çalı· 
şan hakemlerin 
tarafgirliğine kur 
ban giderek sayı 
hesabile mağlup 
sayıldr. 

çare ki birşey yapamadı. Oyun 
bittiği zaman bütün ümitler hi· 

ı lafına hakemler Estonyalıyı g..:· 

1
, lip addettiler. Bu suretle el.· 

mine olan Çoban, yenilmiş o'
ı[ m•kla beraber, dünya dö. • 

1

1\Ievlevih~ne, 
l\Ierkezefeııdi 

Tahtakale , De• Şeyh 
1 mirtaş.. lıan ı 3 içinde 

mahalli 
m~sc:t 

3 Şeyh Dınıt hanı 
içinde türbe 
mahalli. 

6 Sıhhi Müesseseler Arttırma 

Yaşar ise bariz 
bir faikiyetle has
mı Letonyalıyı 

sayile yenerek ~~~~~J:~ 
dünya şampiyon
luğuna bir adım 
daha yaklaştı. 

Akşam Finlfı.ndi. 

yalıya yenilmesi· 
ne rağmen, Fin-
15.~diyalı en teh
likeli bir rakip 

61 kiloda dünya şampiyonu Yaşar, göğsünü 
daha evvel de böyle bir çok şeref madalya• 

larile süslerrişl! 

olan İsveçliye sayı hesabile ye
nildiği için, Yaşar puvan he
sabile dünya birincisi oldu. 
YAŞAR-KUNSlNDCH 61 kilo 

Rakip Letonyalıdır" Şimdiye 

hdar yapılan müsabakalarda 
Yeşarın sıfır, Letonyalının 3 
fena puvanı vardır. Bıı vaziyete 
nazaran Yaşar daha iyidir. 
Güreş bailadı. Hakem bir 

Çekoslovaktır. Rakip, Yaşara 
nisbetle daha uzun boylu. Baş
langıç uzun bir deneme ve 
çekişme ile geçti. Bu deneme 
ve itişmeyi uzun sürdüren 
müsabıklara hakem ihtarda bu
lundu. 

Yaşarı çok tehlikeli bir köp
rüye getirdi. Bu köprüden ve 
bvndan sonra iki defa daha 
düşlüğü köprülerden büyük 
bir kudretle kurtulan Yaşar, 
son bir burgu oyunundan düş· 
tüğü köpqıden kurtulamıyarak 

4 dakika 58 sanivede tuşla 

yenildi. 
ÇOBAN - PALUSALU 

Ağır 
Rakip Eslonyalıdır. Çok 

il 

düncülüğünü temin etti. 
·ıYaşar nasıl şampiyon Çelebi o~lu Ala· Eski postalıa· 

ı oldu ? addin. ne C. lii- 2 
\ ı Yaşar; Japonla, ltalyanı tuş- Un kapanı, Ya· Çeşme. 2 

la, Danimarkalı aba.ndone, Le· vuzer Sinan. 
tonyalıyı da sayı ıle yenerek . 
bir fena puvana sahipti. Mahmut paşada. Camı avlusun 

Diğer taraftan finale kalan 1 da. 23-17 
ı iki azılı rakipten Finlandiyalı ! Çarşı sahaflar Bedesten ka• 
\ 4, lsveçli ise 3 fena puvana ' ' 

malikti. Yaşar Finlandiyalıya pısı. 22 
: tuşla yenilince Yaşarın fena Çarşı. Eıııirş~h. 12·10 
puvanı 4 etti. Finlandiyalı yine ı Kalı vehane. 4 
dörtte kaldı. Fakat Finlandiya· " . 
lının lsveçli ile bir maçı vardı. Nuruosmanıye. Cami avlusun 
lsveçli bu maçı sayile kaybe- d a. 
derse, 3 fena puvanına 3 daha 

1·69 

ilave edecek, Finlandiyalı sayı Mahmut paşa. 
ile kazandığı için 4 fena puva .. 

Çarşıda. 

Beyazıt, Tavşan• 

taşı. 

nına bir daha Ekliyerek fena 
puvanla hirinci gelecekti. Bu 
tahminlerimiz doğru çıktı. 
Finlanlandiyalı lsvcçliyi sayile 
yendi. Yaşar 4 fena puvanla 
birinci, Fin 5 fena puvanla 
ikinci, lsveçli de 6 fena puvanla rev. 

Vefa, Mollahüs• 

üçüncüdür. 
• (!) El 

" " 

Çift~ saraylar 24-32 

" " 26-34 
Perdahçılar. 56 
Simitçi ve 
Haznedar. 
Vefa C-

" 

15 
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Dükkanın nısfı 1 50 

" " 
1 50 

~ " 
1 50 

" " 
1 50 

" 1/3 hissesi 1 
Evliya E. medre• 
sesinden müfrez 
arsa. o 50 

• mahal. o 50 
Bütün maçların bitmesinden 

sonra basit bir olimpik mera· 
sim yapılacaktı. Nitekim de 
yapıldı. Fakat idaresizlik yü· 
zünden orada bulundurulamı
yan Yaşar, şampiyonların res• 
me ve filme alınmasından, taç 
giyme mürüvvetinden mahrum 
kaldı. Her millet kendi şampi· 
yonunu alkışlarken biz bundan 
uzak kaldık. 

Yukarda yazılı mahaller 937 senesi Mayıs nihaye• 
tine kadar pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 
muhammen kirasının seneliğinin % 7,5 ğu nisbetinde 
pey akçc\erile birlikte 19 Ağustos 936 Çarşamba güniı 
saat 15 e kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar BaşınÜ• 
düdüğünde Akaret kalemine gel.::ıeleri. (316) 

Greko-Romen neticeleri şun· 
/ardır: 

Cinsi 

• ,. . 
Mikdarı Muhammen bede11 

Lir• K. 

13 00 

ilk teminatı lhıle günü 

Lira K. 

243 75 21-8·936 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Kuru soğan 37850 45600 
Kabamal )l:ltates 34500 43800 • 
Batt•l patates '35000 45000 Akli,·e hastahanesi içiı 

Sıhhi müesseselerin 936 m:ıli yılı Patetes ve soğan 

ihtiyacı kap11ı zarf usnli ile eksiltmeye konulmuştur. 
1. - Eksiltme 26•8. J 9:l6 Giınü soat 15 de C1ğal· 

oğlumla Sıhhat ve İçtimai l\!uavenet l\luuiirlü !ı; ü bina• 

sında kurulu konıisy ·mda yapıbcakt.r. 
2. - Tahmini fiyat Akliyenin Patatesi beher kilosn 

4,5 kuruş ve diğer müesseselerin 5 buçuk ve soğanın b.!
lıer kilosıı 3 buçuk kurıış: ur, 

3. - Muvakkat teminat 454 lira 61 kuıuştur. 

4 - İs ekliler şartnameyi parsız olarak her gün ko
misyondan alabilirler. 

5. - istekliler her müessese ihtiyacı için yarı yarı 
teklifte bulunabilirler. 

6. - is:ekliler cari senaye ait Ticaret Odası vesi. 
kasiyle 2491ı sayılı kanunda yazılı belgeler \"e bu işe 
yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektupla· 
riyle birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir 
saat evvel Komisyona vermeleri. (232) 

- Türk Maarif Cemiyeti

Bursa Kız Lisesi 
(Yatı, Gündüz) 

20 ağustostan itibaren kayıt muamelesine başlana• 
caktır, Yıllık yatı ücreti 185 gündüz üc~eti 35 liradır. 

Bu ihtar üzerine ikisi de ateş
lendi. Fakat yine ortada oyun 
namına bir şey yok. ilk devre 
bu şekilde beraberlikle bitti. 

Üçer dakikalık tecrübe maç
l:trına ııeçilcliği zaman, kurada 
evvela Yaşar alta düştü. Le
tonyalının üstte çalışırken kol 
kapmak istemeleri Yaşarın çe· 
tin müdafaası karşısında neti
ces'z kaldı.Kronometre elimiz
de saniyeleri ölçüyoruz. 30 sa
niye kaldı, 20 kaldı ve bitti. 

kuvvetli, Hergül gibi bir adam 
Öyle güzel bir vücudu var ki, 
insan hayran kalıyor. Bundan 
başka da daha üç gün euvel 
biten serbes güreşlerde olim
piyat birincisi olmuştu. Oyu
nun başlamasile beraber ilk 
on dakika tamamen ayakta 
ve bir itişme içinde geçti. 
Yalnız bu itişmede Çobanın 

daha çok gayretli bulunması, 
bilhassa el enselerile hasmını 
hırpalaması çak lehine idi. ilk 
devre bu şekilde bittiği zaman 
hakemler birinci devreyi bera· 
bere addettiler. 

56: 1 - Macar, 2 - İsveç, 
3 - Alman. 

poze kömürü Cuma saat 15 Memur, kardeş çocuklara ayrıc:ı tenzilat yapılır. Bu 

Dördüncü Vakıf han kalor:ferlerine lüzumu olan '.l50 yıl fen kısmı da açılacaktır. Lismin resmi liselere mu• 

Lavarekom· 250 ton 

Şimdi Yaşar üste geçti. Yi· 
ne o meşhur kündelerine baş· 
l::dı. Üstüste yaptığı iki kün· 
denin birincisinde Letonyalıya 
tuş yaptı ise de, hakem gör· 
medi. ikinci künde de ise ra. 
kip, köprüye gelerek kurtuldu. 

Üçer dakikalık tecrübe maç· 
!arına geçildiği zaman evvela 
Çoban alta düştü. Rakip üstte 
çok çalıştı. Kıle, burgu, künde 
yapmak için çok uğraştı. Fa
kat ancak, bir defa Mehmedin 
yüzünün bir tarafını mindere 

61: 1 - Türk, 2 - Finlan· 
diya, 3 - lsveç. 

66: 1 - Finlandiya, 2 -
Çekos!ovak, 3 - Estonya. 

72 : 1 - İsveç, 2 - Alman, 
3 - Finlandiya. 

79 : 1 - lsveç, 2 - Alman, 
3 - Macar. 

87 : 1 - lsveç, 2 - Leton• 
ya, 3 - Estonya. 

Ağır : 1 - Estonya, 2 -
lsveç, 3 - Alman. 

Ahmet Adem 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Direktörlüğünden: 

Yaşar bu iki hareketile va· 
llyeti kendi lehine çevirdi. 
Bö;le devam ederse sayı he· 
•abile galibiyeti garantiledi. Siya.sal Bilgiler Okuluna girme 
Artık son dört dakikayı ayak 
ta yapıyorlar. şartları 
vaziyeti idare ediyor. Okula namzet kaydına 17 Ağustosta başlanacaktır. 
Yaşar dört dakikayı bu şe-

kilde geçirdi. Neticede ittifakla Girmek için liseyi bitirmiş ve olgunluk imtahanını 
ve sayı hesabile galip gelerek vermi~ olmak lazıuıdır. Bu şartı haiz olanlardan yapıla• 
•ocak bir fena puvana sahip cak O:usabaka imtihanında muvaffak olanlar parasız ya· 
~L . tılı olarak alınacaktır. Namzet kaydı Istanbul'da Yıldız· 
Yaşar, şimdiye kadar Japo. 

nu tuşla, Danimarkalıyı aban- da Siyasal Bilgiler Okulunda Ankarada Siyasal Bilgiler 
doııe suretile, ltalyanı tuşla, Okulu için müracaat edildiği tasrih edilmek suretile Dil· 
Lctonyalıyı da sayı besabile Tarih Fakültes:nde yapılır. Müs~baka imtihanı aynı za• 
Yenerek en öndedir. Yaşarın manda hem istanbulda hem Ankarada yapılacaktır. Ka· 
bu vaziyette dünya şapiyonu k · · 17 A olması bile büyü bir ihtimal yıt olunmak ve fazla malümat alma ıçın ğustostan 
dahiline girdi. Gayret Yaşara, itibaren her Pazartesi ve Perşembe günleri saat on beş 

YAŞAR - Reini buçuğa kadar !stanbulda okula Ankarada Dil• Tarih 
61 kilo Fakültesine müracaat edilmesi, (231) 

Yaşar bu gün ikinci güreşi· 

ııi yapıyor Rakibi Finlandiyalı ı lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilAnları 
~ı~. Yaşar bu güreşi kazanırsa ıkınciliğ-i, bundan sonrakini de ı ___ ;... ________ , ___ ~3~~":'.'."'"'":S~d'."'"'-~ 
kazanırsa dünya birinciliğini Konyadaki kıt 1 atın :htiyacı olan 21 00 kılo a e yağı 
alacak. Orta hakemi bir Al· kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Sade yağı· 
llıandır. Gonkla beraber maç nın muhammen tutarı 17892 liradır. İlk teminatı 1341 
başladı. Hepimizin kalbi çar· lira 90 kuruştur. Şartnamesi İstanbul Levazım amirliği 
Pıyor, elleri titreyor. satın alma komisyonuııfa:lır, Eksiltmesi 25/ AğustosJ36 Salı 

Az bir çekişmeden sonra günü s:ıat 16 da Konyada Kor Satınalma Komisyonunda 
bir bel kapan Yaşar hasmını 
bir salto ile koprüye getirdise yapılacaktır. istekliler teklif mektuplarını en son 25· Ağus• 
de, daha atik davranan Fin- tos• 936 saat 15 e kadar Kor satınalma Komisyon Baş-
landyalı mukabil bir oyunla karılığına göndermiş olacaklardır. (150) ~4403\ 

ton Lavarekompoze kömürü açık eksiltmeye konmuştur. a:leleti Kültür Bakanlığınca tasdik: edilmiştir- Beher 
İhaleleri yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmü. sınıfa 40 talebeden fazla alınmıyacağından gerek eski 
dürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. talebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktinde 

Şartnamesi her gün Levazım* kaleminde görülebilir. (169) J•l•i•se•d•i•re•k•t•ö•r•lü•ğ•ü•n•e•nı•ü•ra•c•a•a•tl•:ı•rı•. ••••••••(5•5•)•• 

.. ':ı--------------------~-----.. 
Muhammen İlk teminat lıl lJevlet Demiryolları ve Limanları işletme Miktarı Cinsi 

bedeli lira U. idaresi ilanları 
K. ı:-------~----------------------------' -

120 kilo Sabun 31 

700 " Soğan 3 
120 ,. Salça 15 

2000 " Nohut 10 
3000 " Kuru fasulye 11,5 
2000 ,, Pirinç 20 

700 ,, Zeytin yağ 58 
İmarete lüzumu olan yedi kalem erzak 

lınacaktır. Pazarlığı 17·8·936 Pazartesi günü 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün levazım 

3 
2 
1 50 

15 
25 50 
30 
50 

pazarlıkla 

saat 15 de 
kaleminde 

görülebilir. -----------,-------- --
Devredilecek ihtira ZA YI • Galata Gümrüğünün 

beratı 17939 numero ve 30 Mart 936 
"ldrokarbon yağlarının tah· tarihli beyannamesile muame-

vili., hakkındaki ihtira için alın· lesi görülen eşyanın 373893 
1 25 E lu-1 1929 tarı"h numerolu ve 7-4-36 tarihli mak. 

~şou Y y ve 824 numaralı ihtira beratının puzunu zayi ettim enisini çı-
ihtiva ettiği hukuku bu kere baş- kartacağım için eskisinin hük
kasına devir veyahut icara ve· mü yoktur. Hüsnü 

İzmirde l·Eyli'ıl·de açılıp 22 Eylülde kapanacak olan 
panayıra ve 9 Eylıil Kıırtuluş bayramına iştirak edecek 
yolculara ve panayıra gönderilecek eşy •• nın mayyen mik. 
tarına geçen sene yapılan mühim tenzilat bu sene de 

tatbik olunacaktır. 
Tenzilatın tatbik edileceği tarihlerle şartlar hakkında 

istasyonlardan tafsilat alınması. (344) (278) 

Bandırma Malmüdürlüğünden: 
Manyas gölü civarındaki tıızlama binası dahil olmak 

üzere Manyas gölünün 30 bin lira bedeli m~ham~e!'li 
&aydiye resmi ve avlamak hakkı 1 ha>-iran 936 tarıhın• 
den itibaren üç sene mi'ddetle açık artırma suretile mü• 
zayedeye konulmuştur. 19 a~us~os 936 çarşamba günü 
uat 15 de ihalesi yapılacaktır. l\I uvakkat teminatı bedeli 
muhamminin yiızde yedi buçuğudur. Talip olanların 
Bandırma Maliyesinde müteşekkil komisyona müracaat 
etmeleri ilan olunur. (4352) 

rilmesi teklif edilmekde olmak· 
la bu hususda fazla malumat 
edinmek istiyenlerin Galata'da 
Aslan han 5 inci kat 1·4 nu· 
maraya müracaat eylemeleri 

Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı 
İstanbul Satın alma Komisyonundan: 

ilan olunur. 

Devredilecek ihtira 
beratı 

"Meyvaların konserva edil
mesi usulü,. hakkındaki ihtiraa 
ait 11 ağustos 1934 tarih ve 
1870 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukukun bu kerre 
başkasına devir veyahut icara 
verilmesi teklif edilmekte ol· 
makla bu hususta fazla malıl· 
mat edinmek istiyenlerin Gala· 
tada Aslan Han 5 inci kat 1-4 
numaralara müracaat eyleme· 
leri ilan olunur. 

Eşyanin cinsi 

Çul 
Arpa çuvalı 
Saman hararı: 
Saman kalburu 
Arpa kalburu: 

Tasınlanan 

Mık tarı tutarı 

543 tane 1819 lira 5 k. 

900 it 405 " 
100 .. 

1 
.. 

60 " 147 " 
60 • 

1lk teminatı Eksiltme gunu Tarihi 

137 lira 15·8·936 Cumartesl 

31 • .. " 
• 

12 " • • 

1 Yukarıda cins ve mıktarları yazılı eşyanın pazarlıkları yapılacaktır. 

Saat~ 

10 
11 

11,30 

2 - Şartnameleri KomisyondaJır. Görülebilir. 
3 - İstekliler ilk teminat olan vezne makbuzları veya Eaulr• nıektuplariyle 

birlikte o günde komisyona gelmeleri. (4542) 
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KELVİNATOR 
Tecridi başka markalardan 
% 28 üstün olduğundan az 
cereyan sarfeder, çok buz 
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Veresiye satış: SAHİBİNİN SESİ Beyoğlu fst!klal Cad. No. 302 

KONYA A. Mucip Dölen 

13 Ağustos 

ANKARA 
İZMİR 

Vehbi Koç ticaret evi 
A. Vetter ticarethanesi KA YSER1 İsmail Ye o~ullan Cmgıllı 
Ş. Rıza İşçen ticaret evi 

- C. C~lal Özlü - S, Kemal 
Mehmed H uzınen 

Sezen 
ADANA 
S'\'.\ISUN 
BURSA 
ZONGULDAK
TRABZON 

İsmet Ağartan - Ahmed Yükse~ 
H. Veli kardeşler ve Şsı. 

ANTEP Naci ve H. Ahmed Dai kardeşler 
KO:-.IYA F.REÔLİSİ- Mustafa Erkek 
D1YARBEKİR - Celal Ayyıldız 
MERSİN Jorj Satel 
TAŞKÖPRÜ - Türkmenoğlu kardeşler 
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İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan : 

Esma ile Emine N3şidenin Emniyet Sandığına birinci derece 
de ipotekli olup tamamına ) eminli üç ehlivukuf tarafından (990) 
lira kıymet takdir edilen hp:.ı kaydına nazaran hatep kap : sı, ahı· 

çelebi, zındm kapı ıuJhallesinin zından kapı sokağında eski 306 
yeni 70 kapı ve 167 kütük 357 ada 2 p1rsel takdiri kıymet rapo• 
rıına nazaran alııçelebi mahallesinin yumurtacılar cad:lesinde yeni 
70 numaralı sağı üç, arkası iki, solu beş parsel numaralı emlaklar 
önfı zından kapısı caddesile mahdut üstün ie iki odası olan beden 
duvarı kagir ve aşağıda evsafl yazılı bir dükkan açtk artırmaya 

vazo! ıınmııştur. 
Zemin katı : Önü camekan ve istor kepenkli olup kapısı 68 

numaralı dü"kanın içinden bölme duvarın :lan açılan kapıdır. Ze
mini çiıııent ·- dur. Ü · tü i~reti merdivenle çıkılan bir asma odadır. 
Bu odanın üstünJe sab:t merdivenle çıkılan diğer bir odası, elek
trik tesisatı vardır. Umuru me;:ı!ıası 18 m2 olup bu saha üzerine 
dükkan yapılmıştır. 

22· 10-936 Tarihine müs~dif Perşembe günü saat 14 ten 16 
ya kadar dairede birinci artı rınası icra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti muluuıınenenin % 75 ni bulduğu tak:lirde müş · erisi üze
rinde bırakılacaktır. Aksl takdirde en son aıttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 6-11-936 
tarihine müsadif Cuına günü saat 14 ten 16 ya kadar keza daire
mızde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti 
mıılı•mmenenin % 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No.lu ka· 
nun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış Peşindir. Arttırmaya 
iştirak etmek isteyenlerin kıymeti mulıamnıeoenin % 7,5 n'spetinde 
pey akcesi veya mitli bir bankanın teminat mektubunu hamil 
lııılunmaları lazımdir. Hakları Tapu sicilli ile sabit olıuıyan ipo· 
tekli alacaklard1 diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile fa:z ve mesari fe dair otan iddialarını ev• 
rakı müsbiteleri ile b'.rlikte ilan tarilıin:ien itibaren nihayet 20 
gün zorfında birlikte dairemize bildirıneleri hizımdır. Aksi taktirde 
hakları Tapıı sicilli ile sabit olmıyanlar satış belelinin paylaşma· 
sindan hariç kalırbr· '.\liiterakim vergi, tenviriye1 tanzifiyeden 
mütevellit Belediye rusnwu ve Vakıf icaresi ve 20 senelik Vakıf 
icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat 
alıuay istiyenler 1· 10·936 tarihinden itibaren lıerkes:n görebilmesi 
için dairede açık bn,lnndurulacak arttırma şartnamesi ile 934-2941 
No.lu dosyaya müracaatla mezeür dosyada mevcut ves:ıiki görebi-
l~cekleri itiln olunur (4557) 

.... . ;.. .. ~ · ~. \ . ' . . 
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1 Erzincan Serom Müessesesi 
Müdürlüğünden 

Ziraat \'ekaleti Erzincan Serom müessesi için bir çift beygirle 
işletilen 17x22 iııç eb' adında ot ve saman bağlı yan manezli bir 
balya makinesi alınacaktır' Yaptığı balyaların eb'adı: Genişlilti 43 
s~ntimetre ve yüksekliği 55 santimetre olacaktır. Uzunlııitıı arzuya 
göre tesbit edilebilecektir. Ş:ırtnamesi Erzincan Serom nıüessesesin· 
de ve İstanbul Baytar direktörlüğündedir. Muvakkat teminatı "82,. 
lira olup makine Erzincan seronı müessesesinde teslim edilecektir. 
Şar~nameyi görmek istiyenler her gfın zikredilen ıuakamata mü
racaatları ve talip olan !ar da 24/ Ağustos/936 tarihinde Pazartesi 
günü saat 15 de Erzincan Belediye daires' nde toplanacak olan 
satınalına komisyonuna Erzincanda olanlar komisyona gelmekle 
İstanbulda bulunanlar Baytar müdürlüf,ü vasttasile telgırafla uıü· 
racaatları ilin olunur. (273) 

İstanbul San'at ve Ankara 
Usta Okullarına 

inşaat 

Parasız Yatılı Talebe Alınması 
1 - Parstı yatılı sınavlar için talebe kaydına başlanmıştır. 

Kayt işlerine en geç 1618/936 gününe kafar devam edilecektir. 
is~ekliler: Bir dilekçe, Nıı!ııs kiıadı, ~şt kaadı, dö-t belge fotoğ• 

rafı ile ilk okul ş1lıadetnameı.i ve yahut orta okul tasdiknamesi 
ile Kfıltür veya okul Direktörlüğüne baş başvuracaklard ı r. 

Yaşı 13 ten aşağı, 17 den yukart olanlar ile orta okullardan 
iki yıl birbir üstüne sınıfında kaldığı için çıkarılanların dilekçe-
leri kabul edilmez. (268) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mUtehassısı 
Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya ist1nbul Divanyolu 
(104) yeni numaralı hıısusi ka• 
IJinesinde hastalara bakar. 

Salı cumartesi sabah (9/ 121 ·2 
saatleri hakiki fukaraya malı• 

sustur. Herkesin haline göre 
muamele olunur. 

Yazlık telefon Kaniilli 38 
Beylerbeyi 48 

• • 

işte bu en ufak fark 

Köprüden sabahları saat 6,20 ve 7,10 da Rumeli ve Anadolu cihetlerine kalkan postalan· 
mızda küçük esnafımıza ve bilumuııı işçilerimize ve Boğazda erken iş! olanlara hizmet maksadile 
gidip gel:ne biletlerle yüzde elli fevkalade tenzilatlı tarifemizin her gün için bila istisna tatbik 
edilmekte olduğu ilan olunur. r. 

Krem Pertev'in flikiyetini 
size anlatabilir.Çünkü: Krem 
Pertev: Her h9ngi bir tesa
düfün veya mahiyeti meç· 
hul bir keşfin neticesi de
ğildir. Krem Pertev çok ça· 
lışılmış ve çok tecrübeler· 
den sonra kibar mahafile 
takdim edilmiş yegane Krem 
olup başlıca fevaidi : Cild
deki mesamatı yumuıatar ak 
kapatır. Bu suretle bu me. 
samatı harici tesirattan mu
hafaza ederek cildin pürüz • 
lerini def'eder. Cildi besler 
ve bu suretle gençlik ve te
raveti temin eder. 

Cildde şeffaf ve gayrikabili 
nüfu7. bir tabaka yapar ki 
yazın sıcağın, kışın soğuğun 

tahribatına mani olur. 

Almanya'ya Talebe Gönderilecektir 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. ş. inden 

Fabrikalarımızda bir sene staj yaptıktan ve bu miıddet 
zarfında lisan ve len dcr<leri için tfızumln olan lıazırlıidarın 

ikmalinden sonra silıl11tleri fabrika işlerinde çalışmaya müsait 
iki ila üç lise mezunu her sene sınai kimya mühendisliıti 

tahsili için Almanya'ya gönderilecektir· 

8taja kabulde fen dersleri noktaları en eyi ve Almam·a'ya 

gönderilmeden fabrikadada bir senelik stajda muvaffak olanlar 

i ntihabed i lecekti r. 

İ>teklilerin 1 •Eylül - !l36 tırihine karlar aşa~ıdaki vesi· 
kalerı Eskişelıirde Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel 
Direktörliiltüne göndermeleri lazımdır. 

l. Hal tercümesi 

2. Silıhat rnporn 

3. Mektep şalıadctn10ıesi musaddak sureti 

4. Olgunluk imtihanları notları musaddak sureti 

5. 9 X 12 ebadında 3 boy fotoıtrafı 

l.ı 1 
Yüksek Mühendis mektebi arttırma 

ve eksiltme Komisyonundan: 
Tahmin 

Cinsi Mıktan Bedeli Tutarı Pey akçesi İlıale T. Günü Sıat 

Beyaz· 2600 

peynir 

Kaşar 1600 

peyn .r 

42 

52 

- -· 
ıon2 144.30 14 

832 

937 :Mayıs nilı'.lyetine kadar ynkarıda cins ve nııktarları yazılı 

peynirler açık ci<siltıneye konulmuştur. Eksiltmesi 25-8.936 Salı 

giiniı saat 14 te mektep içindeki komisyonda yapılacaktır. Şartna• 

::aınesini görmek istey~nler her gün ve eksilt::::eye girmek içinde 

belli gün ve saatte komisyoııaamüracaatları ilan olunur. (300) 

Sabibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri ınüdıirü 

Etem izzet Benice 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüuiy~ 


