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Trakya ·· 
Manevraları ve 
B .... k o d ' uyu r u .•. 

Trakya'da nıçın manevra 
Yaparız; hatta Türk toprakla
rında ordumu2 niçin manevra 
Yapar diye kendi kendimize 
&ualler sormak her vakit 
mümkündür. Eğer manevra• 
ların, gelrceği düşünülen bir 
takım harplere karşı . bir ha· 
zırlık kaatile yapıldığı fikri 
doğru i•e, bu manevralarla, 
Türk topraklarına göz koya• 
bilecek bir takım mecnunlar 
bulunduğunu kabul etmekte 
olduğumuz anlaşılıyor. 

Son bir buçuk a11r içinde, 
Padişahların devrilecekleri 
~orkuıile menfaatli bularak, 
tnalzemeıiz ve geri teknikte 
bıraktıkları, karışık unsurlu 
Osmanlı ordusunun bile, yal• 
nız Türkün cesaret ve pazısı 
ile, kuru ıiingü ile yapabilmiş 
olduklarını, şöyle bir düşüne· 
litn ve ıonra, bugünkü, yüz .. 
l~rce tayyareli ve tanklı bin• 
lerce toplu ve makineli, tam 
techizatlı, ileri teknikli, tek 
hamurdan yapılmış. büğü
iüne güvenen ve inanan 
Türk ordusunu gözönüne ge
tirelim; arada bin dünyalık 
fark vardır. Yalnız insan 
gö~ıli u~ zaferler yaratmış 
olanın, bugün elinde bulunan 
•asıtalarla neler yapabilece
!lni anlamakta esasen ne güç
liik varGır? 

Dün geridekilerin ihaneti ve 
beceriksizliklerini bile bile, 
muzaffer de olsa net:cenin bir 
kayıp ve harca~maktan 
ibaret kalacağına inanarak 
harp edenlere mukabil, şimdi 
karşımızda, başdakilere can
t?n bağlı, yetişkin ve eksiksiz 
ır ordu bulunuyor. Bn ikisi

nin arasındaki randıman far .. 
kını ancak harp edenler kes
litebilir. Eğer Türk kurtuluş 
•avaşı, malzemesiz fakat ina
narak )apılmış bir harbe ör
nek sayılırsa, inanlı, teçhizatlı 
Ve teknikli bir ordunun ya• 
Pabileceğini hesaplamak çok 
kolaydır. 

Türk ordusunun bugünkü 
•arlığı, Türk topraklarında 
2Özleri olanları 11ndırıp ya
kacak kadar büyük ve kuv
v. tlidir. Hunu ırörmek için, 
Yabancının, ne Trakya ma. 
t\evralarında bulunması, ne de 
'fürk ordusunun aırlarını ö~-

Telofoa No. 20827 

ispanyada çok şiddetli 
bir harp başlıyor! 

Tayyarelerin .faaliyetleri arttı. 
lngilizler kaçmağa hazırlanıyor 

lktida_r mev_kiin~ gelaiğl günlerd~ yapılmış o/arılar menfi tahminleri her[(iirı dikkatli ve mahir 
ıdaresıl~. brr kat datıa te~zıp eden Fr~nsız Halk cephesi lideri Başvekil lean Blum 

dort gün evvel Parıste yarım mı/yon ha/km karşısında nutuk söylerken. 

Para bizim elimizde 
oldukça faşizm 

daima mağluptur! 

• 

[Bu nutkun metnini buıUnkU sayımud• veriyoruı.] 

Almanya Madrit 
hükumetine bir 

nota verdi. 

Soriigoru·z ! Ağiıstos 
Yaz mevsimini bitlrrneK üzereyiz.~ Bir ay 

sonra kışın ilk serinllklerile. daha sonra da 
karıarile. fırtınaıarlle karşılaşacagız. Hali, 
vakti yerinde ailelerin şimdiden kışlık odun
larını, kömürlerini aldıklarını görüyoruz. Ve 
soruyoruz: Acaba alakadar makamlar fakir 
halkın kışlık yakaca\)ını düşünmeQe baş
ıamışmıdlr? 

14 
Cuma 
1936 

Mektup adresi: 

Şükrü Kaya 
Dahiliye Vekili ve Parti Ge

nel Sekreteri Şükrü Kaya dün 
Yalovadan şehrimize gelmiştir. 

Açık Söz'ün °'ı 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayııuı 

Telrnf aduıl • l.ıuı...ı: Açık Söz 

Biz. zavallılar hayattan 
hala nasip bekleriz 

Florya ile Varna arasında bizim 
için çok acıkh bir mukayese: 

:ıı1111111111u11111111111uıı1111111111111111111111111111111111ııııııııııuıoıı11111111111111uıı11111111ııııuıı11111111ııııı1111ıııııı11111n .. 

~ Bulgar plajında 40 Kuruşa yenen yeme\ji ~ 
~ Floryada 440 kuruşa y~mek mümkün de\)il· ~ 
~ dir. Biranın en aıası orada 8 kuruşa hedıye ~ 
~ ediliyor. bizde ise 90 kuruşa yutturuluyor ı. i 
::.ı11111111uııııım1111111111111n1111111111u11111111mııııııııı11u ı m1111111u111uu111111u11111ııuHUlullılll ııı ıııııuııııu111nma 

Varna p~ci/l?ruıd~ yapılan pl~j g_üzelli~i seçimine g 'ren/r,r 
( sağdakı ıkı kız /stanbuldan gılmıılerdır. Soldaki plüj iÜ• 

zeli seçilen Çekoslovakyalı Peşinka Zupkova 
(Yaıııı yarın bu sü.tunlard~] 

Ne günlere k,aldık ! 
Ş. Hlzim Ergökmen 

Deuamı 2 nci say/ ada (Yazısı tklnci aayfa.da) 

Başvekil Blum 
400 bin kişi 

önünde dedi ki: (Yaıısr 2incı sayfada) \.., 
No.117 _.J Heeeey ... EyUbde koca kavuklu ta,ın altın· 

da yatan Kara Ahmet! ltitiyor musun çoluk 
çocuğun martaval savuran sealerlnl ? •• Yunanistanda siyasi buhran ., 

Metaksas rejiminin 
kısa olacak!,, •• omru •• 

~&zırlar arasında ihtilaflar başladı, 
ahudi düşmanhğına doğru gidi

l~ceği şayiaları ortaya atıhyor 

harAcab,!- Yunanistan kendisini kıymetli b;r Avrupa devleti 
iç· ıne yuksellmi; olan eski büyük liderlerinden mahrum kaldığı 

ın mi belini doğrultama~ktadır? 
ır (Yukarıda soldan sağa) Korentelli meşhur lider müteveffa 
yen~ral Kondilis, Giridli meşhur ve büyük Yunanlı müteveffa 
Ilı ~nızelos (Altta solda) bitaraf ve dürüst devlet adamı 
,f:te_velfa b~riıircis. .krallığın iadesi sırf kendi eseri olan 
lan~' Parlis! şefi müt~ye"f( Çal~.aris, (y_u~krıda sağd~) Yunanis
\'e anyendışe uandıan• ~ tqcruheye gırışen Başvekıl Metaksas 

.... unani.ıtanıh -l<ara ·~te'nk içinde beliren istifhamı. 
•. , ;~ <' " ;"\ .' · [Yazısı2 inci sayfada/ 

~ .. -. . .. ,,. 
- -~·. ~-~,,.-· \ 

Büyük devletlerden 
biri çekilince sulh 

uçuruma yuvarlanır/ 
Paris civarında Sen Klu d<' 

dört bin kitinin iştirakile geçen 
Pazar günü yapılan muazzam 
sulh tezahürüne ait tafsilat dün 

Devamı 6 ncı sayfada 
ltıtllllllllllllUllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllltltloloı .. 
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GAZETE - ŞEHiR 

HADİSELER 
Ne diyorlar? 

Ne d ' ~ 
ıyoruz . .. 

Tahlilleri yapan: KARA DAVUT 

Kısaca 1 
Eskırim· 1 Dün oli~piya~

lardan bıze yı· 
cıler ne garip ve acı 

lınç çekilmişse bl7. ölüm dö
şeğinde bulunduğumuz zaman· 
larda dahi belimizdekini kının· 
da hapsedecek derecede kor• 
kak olmamışızdır. Baylanma 
oakın hele ..• Yorulmuşlarmış da 
müsabaka yapamazlarır.ış 

Dafiba,ı I 
1kl haydllt, iki azgın hynet,dalf 

başında namuslu bir vatandaş•, 
masum bir çobanı berbad edebili· 
yorlar, Uzakta dcjil, ıabıta kuv· 
vctlnln bolluiu g6ıle görülen lı· 
tanbul cJvannda iki şerir, dağ 

hayd~tlutu yapm ak c ti retini. ken• 
dlltrlnde bulabiliyorlar. 

Üzerinde durulacak bir hldlıe. 
Şehir içindeki kanunıuıluklnrı. 

tecavüzleri o kadar ağır bulmaya· 
biliriz. Nihayet 'ehirde bir insan 
topluluğu, bir kalabahk vardır. 
Bakıtlaramız birbirimizin hareket
lerini kontrol e d iyor demektir, f 8 • 

kat dağbat• öyle değildir. Orada 
pusuya yatmak ıuç. izlerini giz .. 
lemek daha kolaydır. Dağbaşa 
haydutlufuna kartı çok mütckay. 
ybı: olmalıyls. Dağlara tecavüz da
ha ~o·aydır. Ve bu kolayhk, a
normal yaradılıtlara alışkanhk 
verir. Bu yurdun datlarında bat• 
tan başa etklya dolu oldutu 
l'ilqlerl hlç uııutm1yahm. 

Aman Baylar .. Dlkkal buyurulal 

Hatice Hatip 

bir haber geldi, Eskrimcileri· 
miz Yugoslavlarla lsviçrelileri 
yenip Polonyalılara yenildik
ten sonra yorğunluklarını ba
hane edip Amerikalıların kar
şısına çıkmamışlar ve pek tabii 
olarak diskaliluye edilmişler. 

Bu haber bizim için olimpi
yatl~rdan bize gelmiş ve ge
lebilecek en acı haberden da
da acı ve .. utandırıcıdır. 

Zira dünyadaki silah fabri
kaları silah denilen nesneyi 
hangi şeytani tekemmüle ulaş
tırırlarsa ulaştırsınlar kılınç 

bizim için mukaddestir. Kı

lınca en şerefli galibiyetleri 
ve en romantik mağlübiyet
leri de biz bahşetmişizdir. Bu
nunla biz kazanırız da, gaip 
ederiz de. Fakat kazanışımızda 
olduğu kadar gaip edişimiz
de de hep asil olmuşuşdur. 
Çünkü bize ne zaman bir kı-

Bu işin şaka taralı yoktur. 
Bu delikanlıları biz de derhal 
diskaliluye etmeliyiz, Bunlar 
velev lstanbulda bir sahne, bir 
ring üzerinde veya olimpiyat 
gibi lasafiso bir meydanda 
dahi olsa, Türk namına, Türk 
armalı bir kılıcın kabzasını 

avuçlamak ta haklı olamazlar . 

1 
Seyyah ı Biz bir müddet 
meselesi tenberi "Tür-

kiyeye seyyah celbetmeğe ka
rar ,, vermiş bulunuyoruz ama, 
bu seyyah nasıl şeydir? Niçin 
dolaşır? Kömür gibi, bakır gi
bi kazmayı vurunca veya di-

'·namiti patlatınca ton ton elde 
edilen bir maden midir ? Her 

Devamı 2 ne!., sahi/ed• 

l\.endint cıhan 

pehlivanı olarak 
ilan eden ve emel 
!erine organiza
ıör denilen yar
dakçıların yay
garasile bu pa
lavraya h a 1 k ı 
ınandırmağa ça
lı~ l ıran Cim Lon
d os pehlivan de· 
ğildir, cihan şanı 
piyonu hiç değil
dir. Sadece pro
fesyonal ve şi

~an bir el ense
cidir. Bu günün 
hakiki güreşçi
leri amatör va
sıfları haiz olan 
ama lörce güre· 
şen ve güreşi de 
beynelmilel ka· 
bul edilmiş spor 
kaidelerine göre 
yapan sporcular 
dır. Bu şikacı 

profesyoneller , 
ancak ve yalnız Profeıyoncl şıkan gürefçi Cim Londo• iyi bilmeli· 
halkın spor he· dir ki (kendi k~tcgorilıinde) hafif amatör cihan 
yecanını istismar pehlivanı ancak S'l mUJetin gürcşcilerile Olimpiyad 

da mindere çıkan Yatar pchli••ndır, Ve yine onun 
eden sirk canbaz glbl kendi kateiorilerlnde mllvaffak olan amatör 
larıdır. Bu haki· pehlivanlardır, [Yaşarın en yeni reımh OUmpiyad .. 
kalı ortaya kuv- daki büyük zaferinden •onra "'Açık S6zn mnbablrl 
vetle atıyoruz. Ahmet Adem kendlıinl aovinçlo ısperkcn,) 

Yarın yine bu sl!tunlarda Cim tadı M. Sami Karayelin kale• 
Londos çeşidi güreşlerin haki- mile okuyacak ve vaziyete 
ki ve acı iç yüzlerini spor üs- ibretle agah olacaksınıı. 
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ispanyadaki 
Üç haftalık 

kıyamın 

bllnço•u 

ihtilalciler muvaffak 
Siyasa · ounyasından Haberler-

Rady o Tele fon Te lgr af 

~-son Dakika ' 
• ıL Ankara - Memleket ve Dünva J 

olabilecekler mi ? 
============:=:=====:~,==;~~==~=;=~;=T.,,=;='7"T=;=;;'.;= Sayı: 117 Huyerde 5 kuruş Telefon No: 208"0 - Telır•f adrul: lıtan6a( A"'k Söz Habeşistanda gasp ve mii-

Kıyam; bir kaç saatte hemen 
bütün İspanyayı sardığı zaman 
bile, hükumet vaziyete hakimdi 

Almanya 
Madride 
Bir nota verdi 

lspanyol !Le~n. Blur:ı 'un sadere devam ediyor 

Sos I
• ti • • Muhım bır Um~~~~a~~ J:~~~ln ~s~d~~s;~~;~a·:a~~rı b~ir~!i~~:e ~~~= 

ŞefYı.asıo.~ylu~yroı~ı.n \~:~~~:.;. ~.~::: "' N::J.!i~i~~ii ~?~i~~;!;~~~;,~~ -·-
1 dırdıklerı bu mısli iorulmemış deki zevat ile birlikte buııünkü trenle Ankaraya avdet buyur-Üç haftadan fazla bir za· 

mandır devam eden lspan1ol 
ihtilllinin, bütün karışık saf
halarını taradıkdan ~onra, an
cak bugün doğruya yakın bir 
bilançosunu yapmak kabildir. 

Madridin 30 ve 50 kiloınet· 
re şarkında bulunan Alkala 
ile Guadalajara Hükumet aley
hinde bulunuyordu. Böyle ol
makla beraber, Madrid bu 
kadar yakın tehlikelerden ken· 
disini kurtarabildi. 

[ispanyadaki kıyam hareke
tiftde dün de esaslı bir detişik· 
Jile olmamıştır. Ane11k tayyare
leıin ıritride fazlalaşan faaliyet 
Jeri 2'Öze çarpmaktadır. Cenup
taki kıyamcıların, sarmaıra sa
vaştıkları Badajoz önüne var
dıkları anlaşılmaktadır. Hüku
met kuvvetleri tutunmak iste· 
diklerine göre, burada da şid
detli bir muharebeye int•zar 
edilebilir. 

1 Para bizimeıimizde i:~;~~~:~:~şl;:e~;~:: mJ);~izlide iki zelzele oldu 
ld k f • marşları dinlendikten !4>nr&, Denizi~ 13 (A. A.) - Dan 12-22 de hafif bir zelzele oldu 

Bir dakika sonra uzun ve çok şiddetli bir zelzele daha oldu. 

Hadiselere şöyle ta evvelin· 
den bakılırsa, askeri kıyamın 

kimseyi hayrete düşürmemesi 
Jazımgeldigine inanmak lazım· 

dır. Çünkü kıyamın vukuun
dan aylarca değilse bile, hafta
larca eve! salahiyetdar atızlar 
böyle bir badirenin yakla~ 
makda olduğunu bin;ok defalar 
açıkça söylemişlerdi. 

Şarkdaki sadık vilayetlerle 
takrar irtibat temin etti. Bu 
aradada ayaklanan bir çok 
şehirlerdeki kıyamcılar hükıl· 
metcilere teslim oldular. Sen. 
sebastiyencleki Faşistlerde yola 
getirildiler. Loyola kalesindeki 
Faşist garnizo ise bir kaç 
güıılük mukavemetden sonra 
silalunı teslim etti. 

I İHTiLAL HAVASI ESİYOR 

o u ça aşızm 1 Jünya vaziyetini lıulisa eden 

daima mağluptur! 1 m~~~: ~ı~:~u~o~~::~;t;~. 
l 

lıınd'l Fransanın göslerditi 

Sosyalist liderleriftclen Prieto 
şöyle bağırmamışınıydı? 

- Solcu müfritlerin ifratı 
y üzündeft bir aksülamelle kal'
şılaşacağımız günler yakla~ı· 
yor. Dikkat edelim. 

Bu aşikar muvalfakiyetlere 
karıı kıy mcılar ne elde ede· 
bilmişlerdi. 

Dün muhtelif kaynaklardan 
gelen haberlere göre, ispanya• 
daki harp vaziyeti şudur:] 

Şi aldo 
Y ~ni bir ta .. ruz lıuırlrğı 
Henday 13 (A. A.) - ihtilal

cilerin Pasajes'e taarruz hazır· 
!lklarında. bulundukları anlaşı· 
lııyor. Asilerin tayyareleri bir 
kıç a-ündenberi bu havali üze. 
rinde uçmaktadır. 

Hükümet kuvvetleri, bu taar-

;ıayretlerden dahsederek de-
• mi~tir ki: 

""oaı.• - Sulhun devam etmemesi 
için hiç bir sebep yoktur. Bu 
gün hiçbir millet ne milkl ta
mamiyetini. ne de(?) kendi be· 
ğeodiği içtimai müesseseyi 
müdafaa etmek için siliba 
müracaat etmeğe icbar edilme· 

1 mektedir. O halde harp niçin? 
Biz şimdi tarihte sulhun ma· 
hallileıraediği yani hudut ka
bul etmediği bir devir yaşıyo
ruz. Herkes kendi keyfine gö· 
re ateşle oynayamaz. Şimdi 

Ga~cteci - Generalint, t64'a•ya Avrupanın hi~bir köşesi yok· 

Meksikadade10000 
sarıldı ~ kişi silaha 

Meksika, 13 ( A. A. ) - çıkmasından korkulmaktadır. 
Hükumet ·Yaldızlı gömlekler" Polis, Amerikadaki katolikle-
adındaki faşist partinin feshi- re bir takım mektuplar gö~· 
ni emretmiş ve bu partinin li- dererek onlardan silah ve pı-
deri olan general Radriguez ra istemiş olan birçok tıhri· 
meksikadan dışarı edilmiştir. kiltçı tevkif etmiştir. Polis, 

General Gazetecil~e şu be- Luarezde gizli büyiık bir si· 
yanatta bulunmuştur : lah deposu meydana çıkarmış-

Yaldızlı gömlekler, kızıl tır. iki piyade taburu ile iki 
tehlikeye kar~ yegane mania süvari bölüğü, Puebla eya· 
idi. Teşkilatımız bakidir. Be- Jetine gönderilmiştir. Bazı ha· 

Demek ki lspaayada böyle 
bir kıyam harehti beklenİ)'OI'· 
d11. Fakat bugiinkii kadar led 
bir şekle ııirebilecı:~iai kiııuc 
hatırına ıretirmiyordu. Eski de
virlerde de İspanyada bir çok 
ihtilaller olmuştur. Fakat Is. 
panya topraklarında bu kadar 
kanlı bir kıyam oldutu ıı:örül
merııiştir. Eskiden bir general 
çıkar, bir ka kişiyi öldürür, 
şu adamın veya bu partinin 

Onlar da aşaıtıda göreceği
miz git» kıymeti pel< de küçük 
göriilcmiyecck muvalfakiye.tler 
kazanmışlardı. Evvela kıyam, 

hiikümetio cie itirafı vechile, 
birkaç saat içinde kırk dokuz 
vilayetten yirmi yedisini sar
mıştı. 

nııa mani ol;nak için bütün e· 
sirlerini, a ilerin tayyareleri 
tarafından tehdit edilen sev· 
killceyş noktalara göndermete 
kıırar vermiştir. 

Fransız hududu bu sabahtan

milletinin saadeti için nasıl tasav~ 
vurların;z var? 

turki, orada bir yangın 

çıksın da dünyayı sarmuın. 

Sulh ya umumidir, ya değildir. 

nim yerime başkaları kaim ola- berlere göre bu eyalet dahilin· 
caktır. de 10.000 silahlı insan hüku· 

beri kapalıdır. 
Cenupta 

- Evveli yarısıaı kurşuna 

diızrnekle başlav caiu:n, 
Emniyet, yani barışın sağ· 

Onbln isyal\CI hazır ınete karşı isyan etmej!e hazır 
Memlekette kargaşalıklar bir halde bulunmaktadır. 

iktidar mevkiine gelmesini 
•irade buyurur meselede 

Evvela koc3. l•panyo Fası 
baştan başa kıyamcıların 

kontro!u allına geçmişti. Ana 
lspanyol vatanında ise, Sevi~ 
Kordu, Kadiz Gırnata gibi 
mühim şehirler ile Andalozya 

nın mühim bir kısmı, Kaseres 

dahil olmak üzere Estrem~dur 

Hcdjoz önıinde muharebe 
bekleniyor 

Libzon, 13 ( A.A. ) - Şid
detli bir hava boınbardıma· 
nına ve dlhili isyana rağmen 
Badajoz henüz hükümet kuv
vetierinin elinde bulunmakta
dır. 

Şehrin etrafile alakası tema· olur, biterdi. Fakat şimdiki J 
ihtilalcil~r, böyle bir şey yapı
Jamıyacağı".ı ıyı bildikleri \ 
için, kıyamı ona göre hazırla- I 
dılar. Kaianmak için, ölümü, 
asılmayı, kurşuna dizilmeyi gö- 1 
7e alıp çarpışmaktan başka yol 

un şimali, eski Kstllanın 
heyeti umumiyesi ( Burgos, 
Valladolid. Salamank, ı'. vila, 
Segovi), yeni Toled'in bir 
kısmı ( Albacete, Guadalajara, 
bilahare hükümet eline geç· 
miştir ), yukarıda Astüriler 
de Ovyedo, G•jon, Aragonya, 
Saragos, Navar, hulasa ispan-

ı mile kesilmiştir. Sevilden ge· 
len haberlere göre, bu şehrin 
ihtila'cilerin eline ıreçmesi ge
cikmiyocektir 
Kıy11mcılar Malaga üztrine 

yürüyorlar 
Cebelüttarik, 13, ( A. A. ) -

Reuter ajansı muhabırinden : olmadığını anlamışlardı. \ 
Kar ı taraftakilerin de kolay 

kolay yerlerini bırakmak iste· ı 
ınedikleıi ilk •ilah sesile bera
ber göze vurdu. Böyle olunca 
kanlı bir mücadelenin uzun bir 
müddet devam etmesinden da
ha tabii ne olabilwdi. 

Kıyamın ilk günleri asilerin 
hiç de lehine olmamıştı. Ü•t 
üste üç mühim hezimete ugra
dılar. 

Bir ôda. donanma kendi'.e
rine iltihak etmedi. Bu yüzden 
lspanyol faııında bulunan en 
çok güvendikleri alayların ı •. 
panya toprağına geçirilmesi 
bir hayli gecikti. Sonra Bask 
milrıyetcileri bit" muhtariyet 
koparmak ümidilc asilere yan 
çizdiler. Burada da bir beyaz 
cephe teşekkül ed.eceti sanılır· 
ken kızıl bir cephe türeyiverdi. 
Dirken a-eneral iGoded Baıs
londa dehtetli bir mağlubiyete 
uıtraclı [*] fakat bütün bıınlara 
rağmerı, kıyamcı reislerin ilk 
günlerin bu bir sürü muv af
fakiyctsi21iklerinden yıl ya. 
rak, teşebbüslerini sonuna ka
dar yürütmeğe çabştıkları da 
meydanda ve lehlerine kayd 
edilecek bir hakikatlır. 

Hük ümetin diğer bir çok 
muvaffakiyetleri de olmuştu. 

Daha kıyam başlar başlamaz, 
Madrid tehd•t altına girmişti. 
HattA şehrin içinde bile faşi•t
ler hükumete karşı ayak di
remeğe cesaret edebiliyorlar, 
Guadarrama geçitlerinden sö
kün eden kuvvetler ise payı· 
tahta 50 kilometre mesafeye 
kadar yaklaşmış bulunuyor
lardı. 

yanın yarısından fazlası kı
yamcıların elinde bulunuyordu. 
ilk ırünlerin muvalfakıyetsizlik
leri karşısında dahi ihtilalcile
rin bu vaziyeti ümit kmcı bir 
vaı.iyet değildi. 

!ık kazançlarını anladıktan 

sor.ra kıyamcılar Burgos'ta bir 
"milli müdafaa komitesi., teş

kil ettiler. General Kabanellas 
bir nevi ınuvakkat hiik um etin 

başına geçdi. Bu hükumetin 

vazifesi, yalınız muhariplere si

l.1h vermek, intiramı temin 

etmekten ibaret değildi. Teş· 

kilat yapıyor, ıslahat yapıyor, 

.,aha n maarif ~erine bakı· 

yor, verıri a4yor, hülasa tam 

bir hükumet vaı.ifesini ıörü. 

yordu. 

Bu hükumet "girişilen müca

delenin sadece askeri bir kı· 

yamdan ibaret olmadığını, bila

kis ıritlikçe Komunizme ve 
anarşi ye dotru kayan "Kızıl. 

ispanya ile Moskovanın tesiri 

altında kalmak istcmiyen haki. 

ki ve saf ispanya arasıodaki 

savaş olduğunu" ilıln etti. 

Şimdi bu hükumetlerdeo 

hangisi, Borgos hükümeti mi, 
yoksa Madrid hükümeti mi en 

sonunda bütün memlekete ha

kim olabilecektir? 

General Franko'nun kuvvet
lerinin Malaga üzerine yapmak-
ta oldukları ileri hareketi kal'i 
surette başlamıştır. 

Almanyanın Madri e 
verdiiji oltimatum 
Lizbon 13 (A. A.) - Dıplo

masi mahafili Almanyamn is
panya hükumetine bir oltima
tom göndererek Alman tayya
recıleri serbest bırakılmadıgı 
ve sevil ihtilalcilerine gö~de- 1 
rilmiş olup yanlışlıkla Madrıt ya· ı 
kınında karaya inmiş olau Alman 
tayyare•i iade edilmediği tak: 
dirde diplomasi münasebetlerı 
kesmek tehdidinde bulunmuş 
olduğ'unu beyan clmektedir. 

Madrit Hükumet;, Almanya· 
nın bu t leplerini is'ala karar 
vermiştir. 

Madrltdekl lngilizler 
gidiyorlar 

Londra 13 (AA) -lngiliz hü· 
kumeti Madfiddeki İngilizlere 
bir teblii'f ırönd rerek, b\I ~h
ri derhal tcrketmelerini tavsi· 
ye etmiştir. F~l<ü lngiliz ko· 
lonisinin Madrid'den ayrılması, 
yakında inkılaa uıtrıyacağı 
söylenen demir yollarının iş
lemesine hatlı bulunmaktadır 

Fasa inen ltalyan 
tayyarecileri 

Rahat. 13 (A. A.)- Fransız 
Fasına inen ltalyan tayyareci
lerinin muhakemeleri bitmiştir. 
Bunlar bir ticaret müessesesi 
tarafından ecnebi memleketlere 
malzeme vermek üzere sivil 
olarak a-önderilmiş olduklarını 
söylemişlerdir. 

Mahkeme bunları birer ay 
hapis ve iki yüzer frank ceza. 
ya çarpmış, cezalarını tecil 
etmiştir. 

Yarın bu ihtimali gözden ge- Harp te endüstrici bir me-
çireceğiz. seledir. Öyle olduğuna göre, 

{'] ıı .. r•neul dün ..... kur- memleketin bütün endüstrisi 
tuna dl2ilmı,11r. * iı elimizdedir. 

••::ıınıı111uımıı1111111ı11111111111Nıı111111111111111111u"uııı1111111••11111111111uı111111•111111111u111111111111111111111uıııııııııı1111 Maneviyatımız ise, kıyamcı· 

Iktısat Vekı"Jı" 1 Trakya !ardan kat kat yüksektir. Ar. 
tık onların askerleri muharebe 

K 
"} M J yapmıyor, hatlarımıza iltihak otra ı e anevra arı ve etmek için ilk fırsatı gözlüyor. . B Q lar. Muharebe sanki daha çok 

lzmire gitti . üyük rdu ! ... ...;,;;r:,;,;,;:~-'~-~ .... k-m-ış_g-ib-i _h•-zı_rı_ık_1ı _b_u· 

Bir müddeltenberi lstanbu!.. 1 inci sagfacla11 cltvam kendin)ize sorabiliriz. E(ler, 
da bulunan Ekonomi bakanı 
Celal Bayar, bir ge.zinti yap
mak üzere lpar yatile dün ak-

• ~am saat 17 de Modadan iz. 
mire hareket et~tir. 

Bakanın yanınaa, Tahlisiye 
Umum müdürü Necmeddin, iş 
bankası Umum müdürü. Muam
mer Eriş, iş bankası şubeler 
müdürü Fazıl, iş bankası müfet· 
tişlerinden Semih, Müdürlerden 
Rüştü vesair bazı zevat bulun
maktadır. 

renmeıi lbımdır: Türk erinde 
canlanan batmetli bütüne ve 
yakın tarihe bakmak sağlam 
bir karara varmak için ona 
bol hol yetmelidir. Eter yakın 
tarihte, büyüklere inanarak 
geri ıilibla yapılmış harp· 
!erde Tanenberg'le Mazuri'yi 
gölgede bırakın zaferleri seçe· 
mlyen gözler vana, bunlara 
her yerde (bakar kl:lr) denir. 

Her zaman, Trakyada yahut 
Türk topraklarında niçin ma• 
nevra yaparız, diye kendi 

manevrıılar ieleeek harplerine 
bir hazırlık olarak yapılıyorsa 
buna biç de lüzum olmadığı 
hemen ı6ylenebilir; çünkü 
bugünkü Tü.rk ordusunun ko• 
ruyacaj'fı topraklara saldır
mak, kimin için oluraa olsun, 
her vakit, mutlak bir cinne
tin ifadesi olacaktır. 

Biz, ıröıleri hakikat göre• 
hilen, kafoları dotruyu bulan• 
lar ara11ndan mecnunlar çıka
catına inanmıyoruz.. Yaşasın 
büyük ordu! ... 

ş. H6zim Ergökmen 
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Metaksas rejiminin 
l•panyol Sosyalist partisi şefi lamlığ'ında ve devasında müş· 

Prieto, ispanyadaki son hadi- terek itimad, ya mütekabilen 
seler etrafında radyoda bir beynelmilel taahhüdlere ıstinat 
nutuk söylemiştir. Prieto mü· eder, yahut etmez. 

•• .. 
omru kısa olacak 

cadelenin neticesinden nikbin l~te bugünki toplanışımızın 
oldu~unu söyledikten sonra h1kiki manası budtır. Maks,dı-
demiştir ki: mız beynelmi:el bir kongre 

- Ben muvaffakiyete olan toplayıp, beynelmilel teşki· 
it i madımı bir kere daha izhar lii!ı kuvvetlendirmek çarelerini 

Atina, 13 (Açık Söz) - Baş 
vekil general Metaksasın kur· 

ediyorum. Hükumet kuvvetleri rramaktır. Kuvvetlendirmek 
Alback'yi işgal ederek Valans dıyorum. Çünkü hu teşkilat 

mevcuttur, adına dı "Milletler 
ile Madrit arasındaki mtinaka· Cemiyeti. derler. Bu cemiyet 
leyi lemin etmişle:dir. on aydanberi en çetın •adome-

Alicante ve Murcıe'deki kuv- )ere uğ"radı. Fakat bundan 
vetlerimiıde cenup kılaatımızı ders almasını da bilmeliyiz. 
takviye edeceklerdir. ~!illetler Ceıriyetinin uğra-
Düşmanın hiç bir zafer ka- dığı muvaflakıyets!ılikler kuv-

zanamadıi'fı gayri kabili inkar velin azlı!{ından d ğil, birliğin 
bir hakikattır. Kıyamcılar hala yokluğ'undan ileri gelmiştir. 

mak istediği yeni rejimin çok kısa 
ömürlü olduğ'unu anlatan ala
metler belirmeğe başladı. lığa 
edilen komünist partisinin li
der !eri, Metaksas kabinesi ta
rafından amelenin refahı na
mına girişilen hareketlerin oya
layacağı o'duğunu •Öylemekte 
müttelikdirler. 

ayaklandıkları yerlerde bulun- Büyük harpten •onra yeni 
maktadırlar. Hareketlerini ge- harplere mani olmak için vü

cude getirilen içtimai misakı 
nişletmeğe muvaffak olamamış· daha ziyade kuvvetlendirmek 
!ardır. gerektir. 

Hatip bundan sonra, hükü- \ Büyük d vletlerden herh>ngi 
metin elindeki vesaitin düş- ı biri ne zaman kendi kovujtuna 
manın elindeki vesaite kat çekilir ve umumi ahenkten 
kat faik olduğunu söyledikten ayrılıısa ozaman bütün dün· 
sonra demiştir ki: ı yada harp tehditlerinin art· 

Napolyonun bir sözü vardır: lığını görüyoruz. 
Muharebe para ile kazanılır. 1 "Emrivaki yapmayı itiyat e· 
Hükümetin mali vaziyetindd<.i dinmiş olan devletler misak 
tefevvuk ise aşikardır. Kıyam- ve mukavelelerle temsil edilen 
cılar istedikleri \<adar ma:ı yar- beynelmilel niumm üstüne çı-

kU1ca, meş'um harp endişesi
dımlar g"Örebilirler, fakat elle-
rindeki bütün imkanlar, Cum· nin korkunç ölüm :tebfikesini 

karanlık mıntakası genişliyo . ., 
huriydçilerinki ile boy ölçü· Blum sözlerini şüyle bitir-
şemez. lspanyol kapitalistleri- mişti: 
niıı toprakları vardır, mülkleri "Bugünün zorlukları ve teh-
vardır ve hudutlarımızın dışın- likeleri gözümüzü yıldırmıyor! 
dai<i borsalarda Kote edilme· cesaretim;z kırılmamıştır. Sut-
yen esham ve tahvilleri vardır. hu istemek demek, onu bütün 
Fakat biıim altunumn vardır. ı manilere, bütün tehlikelere bü

tün ledakS.rlıklara karşı iste· 
istediğimiz zaman ecnebi pa- mek demektir ve biz ıulhu 
rasını satın alabilıriz. Mukave· böyle istiyoruz, böyle koruya· 
metiaıize hudut yoktur. cağız! 
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Gazete - Şehir 

HADİSELER 
1 inci sayfadan d•uam 

kes seyehat eder mi ? Seyehat 
ne zaman bir moda olmuştur 
ve evvelce seyehata çıkıp bol 
bol para sarf eden insanlar şimdi 
ne haldedirler? Bunları hiç dü
şünen yok. Hani seyyah celbct· 
mej'fe karar verdik ya... Sanı
yoruzki cebine isterlingleri, do· 
!arlan dolduranlar hududları
mıza yürya edecekler. 

Muhterem Asım Us da dün, 
Kurun gazetesindeki baş ma
kalesinde bir küçük hatada bu. 
lunuyorlar. "lsviçrenin seyyah
ları teşvik için türlü türlü tedbir
lere baş vurduğunu, Alman yada 
da bir çok kolaylıklar yapıl
dığını. kaydettikten sonra sey
yahların ucuz memleketleri ter
cih ettikleri neticesine varıyor
lar ve diyorlar ki: 

• ... Avusturya yolundan dö· 
nerek geldiğim için (lnsburg) 
ve (Salzburg) dan geçtim. ve 
Avusturyanın istirahat mınta. 

kası olan bu yerlerde büyük 
bir yabancı seyyah kalabalığı 
gördüm, 

Avusturya parası olan şilin 

lsviçre frangına nisbetle çok 
düşük olduj'fundan •yabancı,. 

seyyahlar lsviçreye nisbetle 

Avusluryada daha ucuz yaşı· 
, yorlar. Bu itibarla Avusturya· 

\ 

nın Tirol taraflarındaki ya· 
hancı seyyah kalabalığını bu 
ucuzluğa hamletmek icabedi· 
yor .• 

Asım Us'un makalesini biti· 
rirken yazdığı son satıra yani 

"memlekette umumi surette ha· 
yatı ucuzlatmak için uğraşmak. 
lazımgeldiğine inanmakla be
raber gerek kendisine ve ge
rekse kendisinden bir müddet 
evvel bu şekilde bir yanlış gö· 
rüşü Son pos~ada yazmış o· 
lan Ekrem Uşaklıgile şnnlan 

söylem~k isterim: 

" Seyyahlık bir moda idi gel· 
di geçti. Faraza şimali ve ce
nubi Amerikada bir mılyon 

yahut üç milyon. beş milyon 
seyahat edebilecek adam var. 
dı. lniilterede, orta Avrupa. 
da Almanyada, Mısırda ve 
diger yerlerde de diyelim ki 
bir o kadar mangırlı vatandaş 

Komunist ~eller, general 
Metak•aaın işçiy; kendi tara· 
fına çekmek için kur yapmak 
la meşgul olduğunu, lakıf de· 
mokrat olmıyaa bir rej m tı· 
rafından yapılacak her hangi 
ısbhat teşebbüsüne amelenin 
aldanmıyacağını söylüyorlar. 

Bugün Atina, Selanik, Golos 
Kavala gibi amele tekii!üfünün 
kuvvetli olduğu yerlerde Me· 
taksas rejimi tarafından şiddetli 
inzibat tedbirleri tatbik edıli· 
yor. Bununla beraber amelenin 
orl ıtya çıkacak fırsatlari iyi 
kullanmak ıçın müleyekkiz 
davranmakta olduıı.u da açıkça 
görülüyor . 

Direr taraftan öteki siyui 
fırkalar da Metak5<1s'ın yeni 

yaşıyordu. Bütün bu adamlar 
son yirmi yıl içinde dü,..yayı 
karış kanş g"eroiler. Gitmedik- 1 
!eri, iÖrmedilleri yer ve nihayet 
son iktısadl buhranlar neti-
cesinde de mühim bir kısmının 
ceplerinde para kalmadı. Bina· 
enaleyb dünyad~ seyahat el· 
mesi imkanı olanların adedi 
haddi asgariye inmiştir ve 
nihayet bütün bu cins adam· 
!arın yekunu bugün ancak bir 
Salzburg şehrinin "seyyah cel
bi" iştihasına cevap verebilir· 
!er. 

Acaba Salzburgda neden 
çok seyyah var? 
Asım Us bu işi Ayusturya 

parasının ucuzluğuna hamledi· 
yor. Yanlı}... Salzburgda Sa
lzburır festivali varda ondan. 

Viyana senfonik orkestrnsın· 
dan tutunuz da bütün sayı ız 

güzel san'at ve ince san'at 
zevklerine varıncıya kadar 
tatmak şimrli ancak orada 
mümkün. 

işte Aşım Usun gördüğü 

seyyah kalabalığının sırrı bun
dadır. Ve işte bunun için bun· 
lar lsviçreye gitmemişlerdir. 
Yoksa Avusturyadan daha 
ucuz yer mi yok? 

Enayi seyyah kalmamıştır 

ve seyahat edebilenlerin adet
leri azalmıştır. Bir memleketin 
bunlari çekebilmesi için on
ları her yerden çok eğlendir· 
mesi ve onlara her yerden 
daha neş'eli bir yüz ve bol 
bir konfor sunması lazımdır. 

~ara Davut 

realize etmek islediği rejim 
karşısında tamamen gayri 
memnun bulunuyorlar. Bu par· 
tilerin şefleri ve diğer ileri 
gelenleri Metaksas hareketinin 
ismi henüz konu'mamış bir 
diktatörlökten başka birşey 

olmadığını söylüyorlar. Siyasl 
merkezlerdeki umumi kanaat, 
Yunanistanın çuok uzak olmı· 
yan bir istikbalde pek mühim 
siyasi hadiselere sahne olacağı 
merkezindedir. Hatta işçi lider• 

!erden birisi: 

"-Hükümet diktatörce ha· 

reketinde devam ettiği takdirde 

Atina sokaklarında yakın va· 

kitlerde Barikat muharebele· 

rine intizar etmek lazım geldi· 

ğini,, de ortaya atmıştır. 

ispanyanın bir faşizm ve 
diktatöra isyanı altında kana 
boğulduğu,Almanya ve ltalya 
gibi iki mühim faşist devletin 
bu isyanı destekledikleri şek• 
linde rivayetler dolaştığı şu gün 
!erde General Me.taksasın dik· 

tatörlilk •ejimi tatbik etmesi 
çok şayanı dikkat görülüyor. 
başka bir ihtimalde şudur: 

mevsuk söz söyleyen bitaraf si 

yasilerin ifadelerine göre, Yu· 
nanistancla demokrat rejim 

tekrar teessüs edecek olursa 
Yahudilere karşı bir tazyik 
hareketi başlamasıda muhte· 

meldir. Çünkü General Metak· 
sas bazı Yahudi zenginlerinin 
finanse ettiği iddiaları ortaya 
yayılmıştır. 

Diğer taraftan ise Metak1a• 
sın kurmak istediğ'i otoriter 
rejimde antisemist, yani yahudi 

düşmanllğı temayülleri sezildi• 

ği iddia edilmektedir. Velhasıl 
Yunanistan bir çok büyük şe

hirlerindeki birbirine zıt baleti 
ruhiye ile iki halta evelkin• 

nazaran anlaşılmaz bir haldedir• 

Kabinede buhran 
Alina, 13 (Açık Söz)-Genl!' 

ral Metaksas kabinesinde buh
ran başladığına dair şayialat 
dolaşmaktadır. Dün birdenbirf 
dört nazırın istifa ettikleri ha• 
ber alındı, fakat tekzip edild. 
Bu tekzip kabinede fikir aykı 
rılıklarımn başlamış olduğun 

bir delil sayılıyor. 

Deniz manevraları 
Atina, 13 ( Husust) - D 

nanma umuın kumandanı Arn' 
ral Sakkelarin dün Başveki 
ziyaret ederek bu günlerd 
ba,lıyacak olan büyük AkdO 
niz manevraları proğramı ha1' 
kında uzun boylu izahat ver 
miştir. 



Şehir şenlikleri 
Yeni iıimlerle hazırlanmış kırk gün kırk gecelik etlenceıer 

devanı ediyor. Kermesler, festivaller, gardenpartiler veıaire •• 
Bunların ne biçim şenlikler olduğundan çoğumı.zun haberi 
Yok. Hoı bunu bilmiye de lüzum yok. Yeter ki etlenmek, 
tiilınek için insanda hal ve takat olsun. 

Fakat bana öyle ıreliyor ki eğlencelerimizde bile inıanı 
ltandıramıyan bir hamlık ve ynanlık var. H•lk tabakaları bu 
Yeni moda etlencelerin tadını bulamıyor. Galiba tadı da yok. 
Fakat kabahat ne eğlencelerde, n~ de halkta. Zevk ve etlence 
havamızda aıkıntıda. lç;mizde yorgunluk •ar. Gülmemiz ııska, 
lıablıabamız çürük. Maupassant'ın bir yazı .. nda neşeden bah· 
'•derken: 

- Aaıl neşe kışlalarda askerlerin karınlarını yumruklarile 
baıtıra bastıra athkları şen kahkahalardadır . ., 

Der. insanlar ne zamandır bu taşkın neşenin tadını kay· 
bctmişlerdir. Onun için çokları neşeyi neye içki kadehlerinin 
derinliğinde arıyor. 

Pazar a-ünleri vapurlar, trenler, kırlar insan almıyor. 
l'akat zevk, neşe aramıya çıkan bütün bu kafilelere bakın. 
'ı'iizlerindc ıevinç ve neşe yerine derin bir melal ve iztırap 
rörürıünüz. 

Bir köy düğününde davulla zurnanın ahengi ile Çayırlarda 
0111aşan kızlarla delikanlıların duydukları o kandırıcı ztvki 
ttlırin binbir eğlence vaaıtaaı ile çevril~n gençleri duya· 
llııyorlar. 

Şehir hayatı plajlarına, cazbantlarına, festivallerine, .ker· 
ıneılerine, gardenpartilerine, çeşit çeşit deniz ve kara eğlen· 
telerine ratmen şehirlinin ruhuna çöken hüznü gideremiyor. 

Muhakkak ki tabiattan uzaklaştıkça hayat maddeleşiyor 
Ye hayat maddeleştikçe insanlar makineleşiyor!ar. 

Bu bir ruhi faciadır. 
,. Burhan Cahid Morkaya 

-AÇIK SÖZ-

Hız ve gücünü vatandatın Mvgisinden alan gazetedir 

Sahibi ı Etem lııet BENiCE 

1 Belediye 

1 
ı Devamsız 
1 Memurlara 
Ceza var 
Müfettlfler sık sık 

kontrol edecekler 
Belediye müdür ve memur• 

larının sabahları vazifelerine 
gelip defterleri imzaladıktan 

sonra idareden ayrıldıkları 

konlrol neticesinde anlaştlmtş• 
tır. Bunun üzerine her daireye 
verilen bir emirde müfettişlerin 
sık sık kontrol yapacakları ve 
daireye geldikten sonra tekrar 
çıkan memurların yevmiyeleri 
kesileceıti gibi bu hareketlerin 
sicillerine de geçirileceği bil
dirilmiştir. 

Dairelere yemek 
getirllmlyecek 
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Dün b'dava gezdirilen Taksimdeki Bebek sergisi 

Festival 

lstanbul fenllklerl -
Boğazı yüzerek 

geçme müsabakası 

Polis 

Bir kadın 
Kuyuda 
Boğuldu 

-

Bir adam de arkada· 
tını bıçakla •öır 

yaraladı 

Galatada oturan Bohorun 
kırk yaşında Viktorya isminde. 
ki karısı kuyudan su çekerken 
muvazenesini kaybederek düş· 
müş, kadın itfaiye tarafından 
ölü olarak çıkarılmıştır. Hadi
se etrafında tahkikat yapıl· 
maktadır. 
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, Ekonomi Gene islatislik umum müdür. ı 
ispanyadan 1 lüğünün verdiği rakamlara na- ı 

Belediye memurhrının öıtle 

üzeri dairelere yemek getirdik· 
!eri ve bü yüzden gerek evrakın, 
gerekse masaların girlendiği 
görülmüştür. Yapılan tetkikat
ta belediyeye yüz tepsi yemek 
girip çtktıtı tespit edilmiştir. 

Bu yarışa Avrupa ve Amerika
dan da yüzücülerin iştirak ede

cekıeri söyleniyor 

BIÇAKLI KAVGA - Hay. 
darpaşada oturan Ali kereste
cilerde Asım adlı bir arkada
ftyle aralarında kavga çıkmış 
Astm yanında taşıdığı bıçak 

ile Aliyi karnından ve kolun
dan yaralamıştır. Ali Cerrah 
paşa hastanesine kaldırılmtş. 

suçlu yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

OTOMOBiL ÇARPTI- Fa
tihde At pazarında turşucu 

Ali sokağ"ında oturan Kazımın 

8 yaşındaki oğlu Ali Şehzadeba· 
şı caddesinden geçerken şoför 
Hasanın idaresindeki otomobi
lin ••demesine uğramış ve muh· 
telif yerlerinden yaralanmıştır. 
Şoför yakalanmış. tahkikata 
başlanmıştır. 

zaran, 935 yılının Kanunusani. 
A( k} den itibaren ilk beş ay zar· 
~ aca i fındaki ith · !alımız 36353109, 

ıh 
ihracatımız 29,276,271 liradır. 

tacafCJlarJffilZı Tediye muvazenesinin pasif 

o 

r: 
!İ 

ın 

a 
ik 
e· 

in 
a 

--·--
Paraları bizdeki blo· 
ite lspanyol alacak· 

larlyle ödeniyor 
ispanyaya ihraç edilmiş Türk 

lııalları bedellerinin hükümetçe 
~.esbit edilmiş olan beher Türk 
ıras, kar•ılıgı 5,82 peçeta üze· 
t' y 
•nden, ispanyadan gelen he· 
~8Plara göre Cümhuriyet ban· 
asında bloke lspanyol ala· 

taklarından ödenmesine karar 
Verilmiş ve dünden itibaren 
latbikata başlanmıştır: 

Yumurta ihracatçıları ev
Velki gün yumurtacılar birli
tinde toplanarak paralarının 
bu şekilde kurtarilmasından 
dolayı lktısat Vekiline bir te
fekkür telgrafı çekmiye karar 
Vermişler ve toplantının so
nunda bu telgrafı çekmişlerdir. 

Merkez bankasının şimdi te
diye etmesine karar verdiıti 
~ara, kliring hesabına dahil 
~~n paralardır ki, mecmuunun 
~.OOo Türk lirasına vardığı 
löylenmektdir. Henüz bu he· 
~ba geçmemiş olan paralar 
I•' 
vın de teşebbü•atta bulunul-
llıaktadır. 
(}Bu cümleden olarak Türk 

fıs, ispanyaya en son parti 
~~rak yollanan yumurtaların· 
1 

1kdarım ve ambalaj numara
arını teshil etmiştir. 

ile, aylık ticaretimiz 

1 
istatistik umum müdürlüıtü 

\i~41ından hazırlanan istatis
id ler~ göre 1936 mayısında 
Ilı ha!attmız 8,337, 166 ihracatı-

ıı da 7,385,690 liradır. Daha 
k·ı·velki yılların aynt aylarında
~- İthalat ve thracat va1iyeti-

1ı le 936 yılı arasındaki farklar 
tra t . ta f ırıp bır mukayese yapa-
ııı·'- olursak iki yıldır aleyhi· 
tıı ııe olarak kabaran ticaret 

9~vaıenesiniıı pasif soldünün 
ııı · mayısında tekrar mühim 
i 1ktarda tenez7ül etmiç nldu-

Unu görürüz. 
ı.. 1Şu aşağıki rakkamların mu· 
hi aa~ı. bu vaziyeti, çok canlı 

t şekilde anlatır: 
n• 1 l932 yılı Mayısında, ithala
ir. ~ 11478000, ihracatımız 

ıat 000; 1933 Mayısında itha-
62~ınız 7177000, ihracatımız 

t1" b 700o:1 34 Mayısında ithala-
bo q~12 11141000, ihracatımız 

Jat tı 6000; 35 Mayısında ithala
~:~ s~·ı 10290901, ihracatımızda 
jd;. 6323 Türk lirasiydi. 
tk•' Yı:u hale göre, bu yıllar Ma. 
µns fark aylarının ithalat ve ihracat 

rı 

,ıııif 

~kid 
•rde 
' de' 
ıak' 
vet• 

h . ları, daima menfi olarak, 
~:ı daima ithalaltmız ihraca
~, '~dan fazla olarak, şu ra• 
~ arı verI?<ektedir: 

933 
3~ Mayıs farkı 4678000 - ; 

"1, ayıs farkı 890000 - : 34 
"1/ıs farkı 6535000 - : 35 
h~,Yıs farkı 4564578 ve 36 Ma. 
~ta~ın Pasif bakiyesi ise 941476 

ır. 

bakiyesi de 7,076,737 liradır. 

Hafüuki, yine 936 yılıııın ay· 
m ilk beş ayt zarfında itha· 
latımız 35,723,923, ihracatımız 

36,014,798, bu yıl ticaret mu· 
vazenesinin soldü de, bu sefer 
aktif olarak 290,875 liradır. 

Geçen yıllarda görülemiyen 
bu hal ise, çok mucibi mem
nuniyettir. 

Merkez bankası 

hisse senetleri 
Cumhuriyet merkez bankası 

hisse senetlerine günden güne 
talep artmakta, buna mukabil 
arz azalmakta ve bu yüzden 
de, hisse senetleri fiyatları her 
gün biraz daha yükselmek
tedir. 

Hisse senetlerinin ihraç fi. 
yatları 100 liradtr. Hissedarlar 
bunun henüz, 70 lirasını öde
mişler, diıter kısmını da pey
derpey ödemekte bulunmuş

lardır. 
AIAkadarların söylediklerine 

göre, bankanın teşekkülü sıra
sında hissedar olan memurlar 
sonradan kısmen borsa ve 
tahvilat işleriyle alakadar ol
mamalarından, kısmen de ıı

kıntı zamanlarında aksiyonları 

satılıj!'a çıkarmışlar. Bu yüz. 
den de, hisse senetleri, 55 li
raya kadar düşmüştü. Son gün
lerde. gerek eshamın borsaya 
fazla arz edilmemesi, gerek 
Montro bogazlar mukavelest
nin imzalanması dolayt~iyle 

biraz daha yükselen mali iti· 
barımızın tesiriyle, Cumuriyet 
Merkez Bankast hisse senetleri 
az zamanda. 65 liradan, 75 Ji. 
raya kadar çıkmıştı. 

Bunda bankanın geçen sene, 
yüzde on temettü tevzi etme
sininde ayrı bir tesiri olmuştu. 
Bu vaziyet karşısında, talebin 
çoıtalıp arzın azalması yüzün· 
den, aksiyonlar, evelki gün 80 
liraya kadar yükseldi. 

Dün de 80 lirada açtlan ak· 
siyonlar, bir lira daha yükse
lerek 81 lirada kapandı. 

Selinlk sergisi 
Dış sergilerde mahsulat, 

mamuıa.t ve masnuattmızın da
ha iyi bir şekilde teşhir edil
mesi için lkhsat Vekaleti ba· 
zı mühim karar ve tedbirler 
almaktadır. 
Şam sergisinde son açılan 

pavyon mükemmel olmuş ve 
takdir edHmiştir. 

Bu sene, Selanik sergisine 
de fazla ehemmiyet verilmekte 
geçen seneki noksanların da 
tamamlanarak sergide daha 
mükemmel bir pavyon vücude 
getirilmesi için şimdideıı ted
birler alınmaktadtr. Selanik 
sergisine de Şam sergısıne 
memur edilmiş olan Baha ile 
Ankara Yerli mallar pazarı 

müdürü Ekrem memur edile
ceklerdi. 

Vekaletin, iç ve dış sergiler 
işlerile meşgul olacak hususi 
bir büro teşkil etmesi de muh
temeldir. 

Bundan sonr her memur ye· lstanbulda kırk gün kırk 
meğini dışarda yiyecektir. gece yapılacak şenlikler ara· 

Adliye sarayı sında birde Botaziçini yüzerek 
Adliye Vekaleti, vilayetin geçmek için büyük ve beyne!· 

karşısına yapılacak olan yeni milel bir yarış tertip edildiğini 
adliye sarayı için bu arazidaki yazmıştık. 
binaların tapu ve vergi daire- Yarışa Türklerden başka 
!erindeki ktymetlerinin tesbitini ecnebiler de girebileceği için 
istemişti. Belediye tapu daire- şöhreti bütün dünyada efsa-
lerinden listeler getirtmiş ve nevi bir diyar gibi ağızdan a-
kıymet takdiri için daiml en- j!'ıza dolaşan boıtnın akıntı-
cümene vermiştir. Encümende !arını aşmak üzere gelecek 
bu işle meşgul olmak üzere senelerden itibaren muhakkak· 
bir komisyon kurulmuştur. Bir ki Avrupanın, belki Amerika
kaç güne kadar bu komisyon nın her tarafından birçok yü
kıymetleri takdir edip vek~lele zücüler, yüzme şampiyonları 
gönderecektir. şehrimize gdecekler ve lstan- j 

Vapur büfeleri bul kupa!lnı kazanmak için 
Vapur büfelerinin pis oldu- birbirleriyle yarışacaklardır. 

ğundan Dahiliye vekaletine lstanbul Belediyesi bu ya-
şikayetler vaki olmuştur. Ve- nşa çok ehemmiyet vermek-
kalet belediyeye gönderdiği tedir. lstanbulda her sene ya· 
bir tamimde Akay ve Şirketi pılacak böyle bir yarışın her 
hayriye idarelerine bu hususta sporcuya açtk olduıtunu bütün 
tebligat yapıldığt, fakat bele- dünyaya duydurmak için bu 
diyenin de bu işle meşgul ola. seneki müsabakalar birinci 
rak büfelerin temizlitine ve 
garsonların vapurlarda bağır. adımı teşkil edecek ve bun• 
mamalarına dıkkat etmesini dan sonraki yarışlar için daha 
bildirmiştir. geniş tertip yaptlacaktır. 

itfaiye töreni Bu seneki yarışta birinciliti 
itfaiye töreni gelecek cu- kazanan sporcu.va ikiyüı lira 

martesi iÜnü yapılacaktır. Bi- kıymetinde bir kupa verile-
Jetler itfaiye müdürlüıtü tara- cektir. ikinci ve uçuncü 
fından parastz da~ttılmaktadtr. sporcu için kıymetli hediyeler 
T, D harflerini havi biletlerle hazırlanmıştır, On sene niha
sitadyumun tramvay caddesin· yetinde en çok birincilik ka
deki k'pısından, dij!'erlerilede zanan milletin Spor teşkila
deniz cihetindeki kapısından 

başka hiç kimse ile güreşmek 
istemez gibi gorunen Cim 
Londos, Dinarlı Mehmetle 
Atinada yaptııtı maçın revan· 
şını da lstanbulda yapmağı 
kabul etmiştir. 

Fakat birçok pehlivanların 
birbiri arkasından meydan O• 

kumaları, gazeteleri bu mesele 
etrafında birçok mütalealarda 
bulunmaları dolayısile bu aüreş
leri tertip edenler brogramları 
hazırlarken birçok noktalarda 
tereddüde düşmüşlerdir. Şim· 
diki halde şöyle bir program 
tespit etmişlerdir; 

Ônümüzde1ci pazar günü ilk 
önce Türk pehlivanları arasın· 
da bir seçme yapılacaktır. Bu 
seçmede Süleymanla Rifat, 
Kara Ali Arif, Mülayimle Te
kirdağlı karşılaşacaktır. En 
son olarak Dinarlı Mehmet 
Can Antiyakos ile güreşecek· 
tir. Cim Londosun da Yusuf 
Hüseyin ile bir gösteriş güreşi 
yapması düşünülmektedir. Bu 
müsabakalar yine Taksim stad· 
yumunda yapılacak, saat 4 le 
başlıyacakltr. Fiyatlar yarı ya· 
rıya indirilmiştir. 

Naareddin Hoca 
Dün [tiyatro festivalinin Ü· 

çüncü günü idi. Tepebaşı bah· 
çesinde Nasreddin Hoca adlı 

piyes oynanmış ve kalabalık 
bir seyirci tarafından zevkle girilecektir, tören için bütün tına da ayrıca bir hediye 

haztrhklar bitmiştir. verilmesi düşünülmektedir. Bu yarış için şimdiye kadar temaşa edilmiştir. Ayrıca var. 
Seyyah gelecek b - .. .. T" k" ld yete numaraları da gösteril. 

iki lnğiliz trans atlantiği on eş yuzucu ur ıye man 
ile 30 ve 31 Atustos günle- ittifakı lstanbul yüzücülük ajan miştir. 
rinde şehrimize 1450 seyyah lııtma müracaat ederek isimle- Bugün ayni yerde tarihi bir 
gelecektir. Muhtelif milletlere rini yazdırmışlardır. piyes olan "Mum söndü., temsil 
mensup olan bu gezginler iki GUref müsabakaları edilecektir. Yarın da operet 
gün kalacaklardır. İlk önceleri Kwaryani'den oynanacaktır. 
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Kültür adamı 
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Türk inktlabının açtığı yeni 
ufuk ve sahalarda sendeleme
den yürümek ve onu gerçek
leştirmek için kültür adamları· 
na ne kadar ihtiyactmız oldu
ıtunu tekrar etmek bilmemki 
doıtru mudur? Artık, kuvvet 
bile yerini fikir ve bilgiye terk 
ettikten •onra bu hususta en 
ufak bir şüphe hatırımtzdan 

geçmemelidir. ilmin, irfanın 
yeri, tanzimatta bile tesbit edil
mişti. Aradan bu kadar yıl geç
tikten sonra bu bahse- tekrar 
donüşümüzün sebebi yalnız bu
günkü neslin değil gelecek ne
siilerin türk inkılabını, iyi isti
kamette inkişaf ettirmemek· 
ten doıtan derin bir mesuliyet 
içinde kalmaları korkusudur. 

Artık Kemalizm sosyal ve si· 
yasal bir ekoldür. Bunun ga
yelerini tahakkuk ettirmak, te· 
mayüllerini kavramak, zanne
dildiği kadar kolay ve basit 
bir iş değildir. Yalnız ilmi a. 
landa değil idarl ve içtimaı 

sahada dahi, Kemalizm'in bir 
görüş ve düşünüş tarzı var
dır. Bunu tahakkuk ettirmek 
için her zamankinden ziyade 
kültür adamlarına ihtiyacımız 
muhakkakltr. 

Kültür adamı deyince bugü-
nün umumi bilgisini, bedii 
duygularını, ahlaki, içtimai 
mülahazalarını, umum! hatları 
içinde bilen ve düşünen insan 
diye anlıyorum. Bu nevi adam. 
!arın aramızda çoj!'almasına 
çalışmak ve temenni etmek 
la.:ımdır. Mekteplerimiz bu çe
şit insanları yetiştirebiliyor 

mu? Binlerce ihtiyaç içinde 
çırpınan bir (memleketin Maa· 
rif Vekaletinden bunun der• 
hal yaptlmasını beklemek 
ancak bir mücize işidir ve hem 
realizmi rehber tutan Kemalizm 
esaslarına da uygun olmaz. 

Bunun için bizim temenni et. 
tiğimiz &akta daha başka bir 
şeydir. Mekteplerimizde pozitif 
ilimler başka memleketlerde 

. .. . - . ,,, 

olduıtu gibi ve kendi kudreti
miz içinde okunmaktadır. 

Fa~~t ge~iş manasiyle ıçti
!lla! ılımlerın takib ettiti yol I 
ıse ayni değildir. içtimaı con. 
sept'.o~u'!luza (Grek o. Latin) 
esprısı bıran evvel girmek la
zımdır. Bundan sonradır ki 
garp medeniyetinin ruhunu 
daha iyi kavrıyacağız. Ve bun
dan. ~onr~dır ki Kemalizmin 
derınlıklerıne daha iyi nüfuz 
edeceğiz. 

Artık medeniyet Aleminin 
içtimaf mekanizmast fikir ve 
felsefe haraketleri karştsındaki 
haraketimiz başka olacak ve 
ancak bundan sonradır ki fi. 
kir dünyasında arsıulusal adam· 
larımız doıtacaktır. 

Bunun için şimdiden bu yola 
doıtru girmemiz lazımdır. Lise
lerin proıtramları bu esastan 
ilham alınarak tanzim edilmek 
gerektir. Dil fakültesinde ge
çen sene açtlan kürsülerin bu 
iş için altlan ilk adım oldu
ğunu görmekle sevinç duyu
yoruz. · 

Necip Ali KUçUka 

AH 1 BU ÇOCUKLAR J -
Beşiktaşta Çıraıtan caddesinde 
20 inci ilkmektep önünde ban· 
yo yapmak için denize giren 
Mustafa oğlu Hasan yüzmek 
bilmediJl'inden boğulmuştur. 
Cesedi morga kaldırılmıştır. 

iKi KAPILI HAN - Polis 
dün Müddeiıımum!liğe lsmail 
oğlu Suat adlı bir delikanlı 

teslim etmiştir. Suat birçok 
dolandırıcılıklardan suçludur. 
dolandırılanlardan şimdilik po
lise Ömer, lsmail, Robert is
minde üç kişi müracaat etmiş· 
tir. Suat muhtelif zamanlarda 
bunlara müracaat etmiş ve: 

- Benim Tavuk pazarındaki 
bir handa rehin bıraktlmış bcş
yüz lira kıymetinde kumaşım 

var. Şimdi elli lira Uizım. Ye· 
rince alacağım isterseniz bera • 
ber gidelim, size satayım de
miştir. 

Bunlar beraberce hanın ka
pısına gelmişler ve Suada pa· 
rayı vermişler, kendileri de 
beklemişlerdir. Fakşt saatler 
geçtiği halde Suadın çıkmayı· 

şını görünce bir tuzağ düştük· 
!erini anlamışlardır. Halbu ki 
hanın iki kapıst vardır. Suat 
paraları cebine indiriyor bir 
kapıdan girmiş. öbür kapıdan 

çıkıp gitmiştir. Müddeiumumi
lik tevkifini istiyerek Suadi 
dördüncü müstantikliğe \'er. 
miştir. 

HJRSIZ ÇOCUKLAR -
Otelde yatarken arkadaşının 
gümüş ;aatile 49 lirasını ça
lan Süleyman Zeki adlı b.ir 
genç dün Sultanahmet Sulh 

ikinci Ceza mahkemesinde 
~uhakeme edildi. Hakim iddia 

edilen suçu sabit gördüıtü için 

aiti ay hapse mahküm etti. 
Fakat yaşı küçük olduıtu ve 
sabıkast da bulunmadtğı için 
hapis müddeti biraya indirildi. 

lzmlr panaylri 
lımir belediye reisi Behçet 

ticaret odasile lzmir fuarı hak. 
kında temaslar yapmak üzere 
lstanbula gelmiştir. Dün, tica. 
,et odasında, Türk ofisinde iş

tirakile bir toplantı yaptlmış, 

fuar hakkında görüşülmüştür, 

Yarın, ticaret odasında bir 
toplantı daha yapılacaktır. 

Bebek sergisi 
Bebek sergisi 15 gün devam 

edecektir. Taksim Belediye 
bahçesinde dün saat beşten 
dokuza kadar duhuliye kaldı
nlmıştır. Yalnız sergi paviyo
rıu duhuliyesi 10 kuruştur. 
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Günün vodvili ~ 

MUthlt bir hakikat ! 

• Erer milletler arast bir is
tatistik yapmak imkanı olsa, 
bu günlerde, bütün (dünyada 
gazete satışlarının müthiş su
rette düştüj!'ü muhakkaktır. 
Niçin mi? Zira- bugünkü halile 
gazete okumanın sonu timar
hanedir 1 Gazetelerin de, hero· 
in gibi, hükümetler tarafından 
şiddetle ve resmen yauk edi
leceği günler uzak de!rildir 
yani .• Gazete okuyan bir adam 
için dünya bir (endişe delisi) 
den başka birşey detil çünkü. 

işte milletler arası cemiyet
ler, dünya sulh ve sclAmetinin 
ne kadar deliği deşiıti varsa 
envaı maharetlerle kapadılar, 

tıkadılar. Ve daj!'arcııtını alan, 
şöyle bir rahat nefes almak 
için Olimpiyadlara gitti_ 

Hata 1 Dünyada rahat nefes, 
artık, ancak silah fabrikaların· 
dan alınabilir 1 

Dünya, şimdi de gazetelerin 
ortalığa saçtığı yeni bir endişe 
nezlesinden muztarip; lspanyol 
nezlesinden 1 

Şimdi de lspanya'da oynanan 
kanlı boıta döıtüşü dünyayı 
hop hop oynatmaya başladı!!'t· 
na göre zahar, bu seferki boj!'a 
dögüşü dünyayı boynuıunda 
tutan öküz oluyorlf 

Mamafi dikkat buyruluyor 
mu ki, ispanyadaki döğüşle dü· 
yanın müthiş hakikati bir defa 
daha galebe çalmaktadtr. 

ihtilalciler. asker, yani harp 
sınıfı olan t!rafl Ve mademki 
iş iki taraf arasında silaha 
düşmüştür. Elbetteki harp kuv
veti olan taraf galebe çalacak· 
tır. 

Haklar, idealler. prenı'p· 
!er ne olursa olsun, hepsinin 
üstünde, dünyada bir defa da· 
ha o müthiş !ıakikat konuşmuş 
oluyor silahl 

Et düşmanla· 
rlnın zaferi ı 

Oh, oh 1 •• Ne kadar sevinsek 
azdır. Dünya et düşmanlııtında 
bize iltihak etmiye başlıyor 1 
Yunanistanda da haftada iki 
gün et yenilmesi menedilmiş. 
okudunuz mu? Elbete 1 Elbete 
:.; zeki Yunanlılar • bizim 
arslan Yaşarın et yemesine 
imkan ve ihtim•.I olmıyan bir 
lstanbul mahallesinden dünya 
şampiyonluıtuna yükseliverme· 
sindeki sırrı şıppadak anladılarll 

Bizim gazeteler, dün, son 
günlerde lstanbulun bazı semt· 
!erinde et fiahnın 30, hattA 25 
kuruşa düştüıtünü hRyretle 
yazıyorlar. Bunu, kasaplar 
şirketi ile bazt kasaplar ara
sındaki rekabete atfediyorlar! 
Gafiller! Et fiatı lstunbulun bir 
cok semtlerinde daha çok dü
şecek. yüz paraya bile düşecek 
elbette! Bu, kasaplar arasındaki 
rekabetden değil, lstanbulun 
bazı semtleri arasındaki reka. 
betden: 

Bu semtlerdeki halk et ye. 
miyorl mesele bu. Zahar, bu 
s~mtlerde olimpiyadlara pehli
van yetiştiriyor il 

Sihirli hali 1 

Bir adli}e mübaşiri, Beşiktaş 
sulh mahkemesinin hankada 
bulunan parasından (1000) lik 
bir banknotun kendisine veril
mesine dair bir kaıtıdı hakime 
rialgınlığından bilistifade imza. 
l&tmış. Mübaşir bankadan al
dııtı binlik banknotla ortadan 
kaybolmuş!. 

Binlik banknotu alınca d11o 
rur mu herif 1 Elbette sır olur: 
Eline sihirli halıyı geçirmiş 11 

Oda Plc"!j mı? 
Bugünkü (Açık Söz) de Bul

garistandaki (Varna) plajlarına 
ait pek acıklı yazıyt okursanız 
görürsünüz ki Balkanların bu 
en büyük plajlarında bir bira 
bizim paramızla 4 kııruş 1 Bir 
öıtle yemej!'i 10 kuruş 1 Lüks 
yerinde yıkanmak bizim para
mtıla 5 kuruş il Bu fiyatlar 
hem de heyeti vekile kararile .• 

Biz de (Varna plajları. Var na· 
plajları) denilip durdukça bir 
şey zannediyorduk : Meğer 
modern deıtilmiş 1 1 

Bu fırsatta .. 
Okudunuz mu? Belediy.emiz

den salahiyetli bir zat gazete
lere beyanatta bulunuyor. Ma
halle aralarında hileli süt sa
tanların en yakın belediye za· 
bıtasına haber verilmesini isti· 
yor 1 P~kala : işte bütün süt
çüleri ihbar ediyoruz l 1 

~Serdengeçti 
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Hayata bakışlar 

Kim ·olduklarını bilmediklerimiz .. 

Tramvayla Tepe başından 
iniyordum; biletçi, arka sa
hanlıkta köşede, yüzünü par
maklığa çevirmiş bir erkek 
yolcuya kapıdan sesleniyor: 

- Bilet, efendim; bilet ala
lım. 

Arkası dönük yolcunun al
dırdııtı yok. Biletçi nezaketle 
tekrar ediyor: 

- Bilet almıyan var mı ? .• 
Bay, siz bilet aldınız mı ?. 

Yolcu başını bile çevirmi· 
"yor, biletçi sesle işittiremedi
ğini anlayınca, elile yolcunun 
omuzuna dokunarak haber 
veriyor: 

- Bilet, efendim. 
Yolcu, keskin bir baş çevir· 

mesile dile geliyor. 
- Sağır değilim; işittim. Ce

vap vermediğimin elbette bir 
sebebi var; anladın ya şimdi 
kim olduğu mu? 

Kocaman, çakır gözleri bi
letçinin gözlerini oyacak iki 
korkunç ejder bakışı ! 

Biletçi acı bir sükünetle kar
şılık veriyor: 

- O kadar hassas ·değilim; 
söylemeyince pek anlayamam. 

EJ l!J 
Suadiyeden Kadiköye inen 

tramvaydayım. Uzun boylu, 
kara bağa gözlüklü bir genç 
yolcu, ikinci mevkiden birinci 
mevkiye yer degişlirerek kö
şede ayakta durdu, biletci gel· 
di, kendisinden mevki farkı 

olarak yüz para daha istedi; 
yolcu sordu : 

- Burası kaçıncı mevki ? 
- Birinci. 
- Olamaz; ben ayakta du-

ruyorum, ikinci sayılır bileti 
demin aldım. 

- Orada ikinci mevki bi-

Yazan: ŞUkOfe Nihal 

fark almak mecburiyetinde bu
lunduğunu anlatmak istiyor; 
yolcu: 

- Pek ala, diyor; burada 
vermiyeceğim; Kadıköyde gö· 
rüşürüz; parayı benden orada 
alırsın f Ve mağrur, küstah, ila· 
ve ediyor: 

- Sen benim kim olduğumu 
da o zaman öğrenirsin 1 

Bütün yolcuların gözleri, her 
kesin karşısında bir de kimin 
lik korkuluğu şeklinde dikilen 
kara gözlüklü adama çeviriyor, 
memurlar susuyor; münakaşa 

kesiliyor. 
Kadıköyüne gelince, meçhul 

yolcu, kontrol memurunu ve 
biletçiyi: 

- Haydi, şimdi arkamdan 
gelin 1 Tehdidini savurarak 
tramvaydan indiriyor. 

(!] [!) 

Çocuk, numarasız bisikletle 
geziyor; polis vazifesini yapa• 
rak bisikleti durduruyor; ço
cuğa sebep ve hüviyet soru
yor. 

Küçük bay, polisin yüzüne 
dik dik bakıyor; arkasına ra· 
hat rahat dayanan bir adamın 
grurile şöyle cevap veriyor : 

- Sen benim kim olduğumu 
biliyor musun? 

" ••••• n Benim amucamdır. 
[!) EJ 

Bazı küçük baylar, filana, 
filana mensup olduklarından 
dolayı mağrur iseler bu küçük
lere anlatmalıyız ki kendi değe. 
rimizden başka hiç bir kimsenin 
mevkii, parası ·babamız da ol
sa. bize gurur veremez ..• 

Ve bazı kimselere memle· 
ketce lüzum görülerek bazı 
vazifeler verilmişse onların 
bu vazifeleri suiistimal ederek 

Jeti aldınız; buraya geçince genel nizamlar, kanunlar kar. 
otursanız da, oturmasanız da bi· şısında herkese: Mbizim kim 
rinci mevkidesiniz. olduğumuzu bildiriyor musu-

0 sırada kontrol memuru nuz? n tehtidini savurmaları; 
geliyor; mevki farkı çekişmesi yüklendikleri vazifeye karşı 
yeniden başlıyor. saygısızlıklarını ve kendilerinin 

Kontrol memuru yolcuya o işe liyakatsizliklerini göster· 
nezaketle, yalnız buranın bi- miş olmaz mı? 
rinci mevki olduğunu, nizamca ŞUkOfe Nihal 
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İnhisarlar 
Umum 
Müdürlüğü 
Bu yıl da A nkaraya 

nakledilemlyecek 
inhisarlar umum müdürlüğü 

önümüzdeki sene içinde Anka
rarla yapılan inhisarlar Veka
leti binasına taşınacaktı fakat 
öğrendiğimize göre, inhisarlar 
Vekaletinin yeni binası Hava 
Müşteşarlıj!-ma tahsis edildiği 

için yeni bir bina yapılıncaya 
kadar inhisarlar umum müdür
lüğünün lstanbulda kalması ka
rarlaştırılmıştır. 

Y olcu salonu 
Liman idaresinin Galatada 

yaptıracağı yolcu salonu, güm· 
rüğün ihtiyacı da göz önünde 
tutularak yeni bir şekilde inşa 
edilecektir. Dün, Gümrük mü
dürü mahallinde tetkikat yap
mıştır. 

Evvelce, bu salonun iki katlı 
yaptırılmasına karar verilmişti. 
Mevcut tahsisat, iki katlı olma
sına kifayet etmedigi için sa· 
!on bir katlı olacaktır. 

Bozulan 
Tarihi 
Eserler 
Müzeler Müdür· 
lüğü bir tablet 
fı rını getirtiyor 

Müzeler Umum Müdürlüğü 

askeri müze önünde yaptırdııtı 
kimya laboratuvarı çalışmıya 

başlamıştır. Burada Ankaradan 
gönderilen tarihi bazı eserlerin 
temizlenmesine başlanmıştır. 

Bu ıırada oyma bir menber de 
vardır. Müessesenin mesai
sinden çok iyi neticeler alı

nacağı tahmin edil mekledir. 
Yakında müesseseye bir de 

Tablet !urunu ıretirilecektir. 

Müzelerimizde Asurilerin 
metrukatından tablet denilen 

ve çiy ve pişmiş toprak üze• 
rine yazılmış on binlerce vesi

ka vardır. Bunların her birisi 
tarihin karanlık köşelerini ay
dınlatacak kudrettedir. Asuri-

-AÇIK SÖZ-

ordumuzun manevra· 1 

sından canlı İntıbalar 

Yukarıdan sıra ile: Genel Kurmay Baıkanı Marşal Fevzi 
ve kumandanlar geçit resminde, piyadeleriz takım kolu halinde 
geçil resmi yapıyorlur, Mareşal Fevzi Mehmctciği selômforken 

topçıılarımız ve suvarilerimiz geçit resminde 

ler bunları çamurlar üzerine 
yazdıktan sonra bir kısmını 

Firavunlara vererek pişirirler

miş. Bir kısmı da öyle kuru 

çamur halinde kalırmış. Asur 

toprakları rütubetsiz oldul!'u 
için bunlar asırlardanberi bo

zulmadan kalmıştır. Fakat ls
tanbulun havası rütubetli oldu-

ğu için bunlar müze anbarların 

da çamur haline gelerek mahvol 
maktadırlar. 

A vrupada bu nevi eserler 

husnsi fırınlarda kurutularak 

daha iyi muhafaza edilmekte
dirler. Kimya laboratuvarınada 

böyle bir fırın alınması düşü
nülmektedir. 

14 Aöustos 
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işte bir sultan ... Yirmi beş yaşlarında, iri siyah 
gözlerini süzerek genç bir İngiliz 

zabitinin kollarında dans ediyor .. gülüşüyorlar ... 
- Sekiz .. On.. sersemlemiş; başını kavalyesi· 
- Benden fazla. O halde nin omuzlarına dayamaktan 

gidelim. kendini alamamıştı. 

- Gövertede müzik başla· Şefik bu çirkin sahneyi gör-
mış. Kamaralarda boşuna va• dü : 
kit geçirmesek fena olmaz, de- - Rezalet.. rezalet.. keşke 
ğil mi ? bunları kör olsaydım da gör-

Ceymis cevap vermeğe lüzum meseydim .• 
görmedi.. Şefik bir aralık yanında du-

Yiirüdüler. ran yaşlıca bir kadına tered-
Mülazım Henson'un kamarası dütle sordu: 

önünde durdular. - Hanımefendi, tanıyor mu. 
Şefik l:>u sırada bir kahkaha sunuz şu zabitin kollarına dü-

duydu. şen kadını ? 
Nesrin şakrak bir sesle gü- - A tar.ımaz mıyım hiç .. 

lüyordu. Şehzade Abdülkadir Efendinin 
Sefiğin tüyleri ürperdi. refıkaları .. 
Ceymis kapıyı vurdu. - Başı döndü galiba ... Ha-
Ses alamadı. la ayılamadı. 
Ceymis gülümsedi : Yaşlı hanım hayretle Şefi. 

- Yukarıya çıkmış olacak- ğin yüzüne bakarak: 
far.. Haydi biz de çıkalım, " - Sen ne saygısız adam· 
dostum l sın l. .. 

Şefik makineli bir adam Demek isler gibi bir tavurla 
gibi şuursuz, iradesiz, muha· durlaklarını büktü .. başını sal- ' 
kemesiz yürüyordu. lıya rak yürüdü.. kalabalığa 

- Çıkalım.. karıştı. 
Diye başını salladı. - Nesrin nerede ya ? .. 
Şefiğin beyninde dinamit Şerık kendi kendine söyle-

patlamış gibi müthiş bir uğul- niyordu. 
tu vardı. Güvertedeki kalabalığı birer 

O güne kadar Şefiği sever birer gözden geçirdi. Bü[eye 
görünen Nesrin acaba kendi· topların önüne ardına baktı. 
sini aldatıyor muydu? Nesrin meydanda yoklu. 

Göverteye çıktıkları zaman Yalnız Nesrin değil.. Müla· 
dans başlamıştı. zım Henson da göze görünmü· 

Bu sırada yüzbaşı Ceymis- yordu. 
in yanından geçen bir Türk Şefik artık her şeyi anlamıştı. 
kadınını öğleyin lngiliz zabiti - Alçaklar, onu elimden 
derhal bu hanımı dansa davet aldılar, diyordu, fakat, bu 
etmişti. Arkadaşın11: mahirane kadın ve ka!b hır-

- Müsadenizle... sızlığını doğrusu ilk dala ln-

venerek bizi hiçe sayıyorlar •. 
aile ve ahlak mefhumlarını en 
ufak hörmeti bile lüzumsuı 

görüyorlar. Hakları var. On• 
ları şımartan, kendi üzerimize 
saldırtmağa meydan ve cesa· 
ret veren yine biziz .. başkalan 
degil. 

Şefik iki top arasında kuru· 
lan büfenin önüne yaklaştı· 

Otuz yaşlarında, uzun boylu 
bir adam, yanındaki aynı yaş· 
ta bir kadınla konuşuyordu : 

- Şu Anadoludakilerin yap• 
tıkları cinnet değil mi, Hanırn 

efendi l Koskoc ı bir lngiliz do
nanmasına ve itilaf ordularına 
dayanılır mı hiç .. ?! 

- Vallahi buna sizin gibi 
ben de şaşıyorum Beyefendi 1 

Bu işin sonu yoktur. Herhalde 
bundan sonra esaslı bir hima• 
yr.ye muhtacız. 

Bana sorarlarsa, Ameri· 
kan himayesioi di~er dev:et· 
!erin himayesine tercih ede· 
rim. Çünkü Amerikalılar ço~ 
haklJerest ve bltıraf, aynı zn· 
manda da adaleti seven bir 
millettir. O.ı!arın himayesine 
girersek çok rahat ederiz bun· 
dan sonra .. Siz ne fikirdesiniz? 

- Ş:mdiye kadar her haoııi 
bir himaye altında yaşad li''. 
mız için, hangisinin himayes1 

altına girersek rahat ederi~ 
bunu şimdiden kestiremeıY'· 

Fakat zatişahanenin arzu etti~· 
leri gibi, İngiliz himayesıo1 

bendeniz daha çok tarafdarıo1• 
Kordonlu bir yaverde söı1 

karıştı: 
Padişahımıza İngilizler saltB' 

nat ve hilafeti himaye edecek' 
!erine dair esaslı teminat ver· Diyerek Şefiği kenarda bı· gilizlerde görüyorum. Bu da 

bir siyaset demek. Öyle ya .• 
rakmıştı. l f Bitmedi J 

Şefik şimdi çöl ortasında \~g~e;;m;i;e;;;r,;;in:;;·~g~a;;lı;;· b;;iy~e;;;t;~le;;;r,;;in:;;e::::g~ü-~=======~===~1 
diler .. 

kalmış bir yolcu gibi ne yapa• 
caıtını şaşırmış bir halde elini 
9akağına dayamış düşünüyor

du. 
işte şehzadeler •• 
işte sultanlar .• 
Hepsi birer genç bahriye 

zabitinin, lngiliz kızlarının kol
larında dönüyorlar •. 

Ve Şefik bunlara uzaktan 
seyirci kalıyordu. 

lstanbul, hilafet, saltanat Şe. 
fiğin gözünde şimdi bir kere 
daha sukut etmişti .. 

Türk milleti milli benliğini 

ahlakını bu kadar kaybedemez
di. Şefik: ·Bunlar Türk değil· 
dirler ... diyerek dişlerini gıcır

datıyordu. 

işte bir şehzade .. 
Bir şehzade ki, ecdadı asır

larca birçok milletlere boyun 
eğdirdiği halde şimdi kendisi 
bir küçük rütbeli ecnebi za• 
bitinin karşısında terbiye gör
müş bir sirk maymunu gibi 
iğiliyor, ezilip büzülüyordu. 

işte bir şoltan .• 
Yirmi beş yaşlarında, iri sİ· 

yah gözlerini süzerek genç bir 
İngiliz zabitinin kollarında dans 
ediyor .• Gülüşüyorlar.. O ka
dar çılgınca gülüşüyorlar ki .. 
Zavallı kadın kendini kaybet· 
miş bir halde .• Müzik durunca 

SAN~T A 

KiTAP~ ~EfiM. T iVATQO,MUS'iKt 
Kültür mecmualar· ı 

Kültür mecmuası adı altın· 
da çıkan bazı mevkute/er gö
rüyoruz. Bunlardan bir kaçı· 
nın yapraklarını çevirelim: Sek· 
sen kere yazılmış bir tarihi 
mevzu, tarihçilikle hiç alakası 
olmıyan Ur zat tarafından 

tekrar temcit piltivı gibl oku· 

yucunun önüne konur. Yazıya 

başlamadan önce, bu tekrarın 

belki orijinal buluş yüzünden 

olduğunu sanıyorsunuz. Fakat 
okuyunca harcanan kôğıtlarcı, 

paray ve dikkatlere acıyorsu• 
nuz. 

Felsefi bir mevzu üzerinde 

bir zat kalem yürütmüş. Bunu 
da okuduktan sonra pek esef 
ediyorsunuz. Çünkü a yazıda 
orijinal değildir. Bir mektep 
kitabından kopye edilip mec· 
muanın sahifelerine goçirilmiş 
kltisik malumattan ibarettir. 

Du arada bir de şiir okumak \ 
isUyorsunuz. Bu sefer edebiyata 

san'ate karşı yapılmış bir ih 

net karşısında kaldığınızı a 
' lıyorsunuz, 

Hultisa . hepsi degil. bal 
kü/Wr mecmuaları çok kof, b• 
sönüktür. Belliki bir he< 
uğruna çıkarılryor hu mecf1'l 

alar. Gerçi hevesktirlık iyi şt 
dir. Ancak o hevesin öfesi ;çı 

faydası olması, çok çalışma 

la, çok okumakla olur. Orij 
nal eserlere ihtiyacımız var· 

Yeni buluşları, yeni gör6 
Zeri Türk münevverinin önii 
yaymak ..• Bir kültür mecm~ 

sının hedefi daha ziyade i 
olmalıdır. Biz kültür diyİP 

bir bakıma göre bunu anM 
ruz. Aklıma gelen her ş•9 
mecmua sayfalarına geçif 1 

mesi, hebadır. Kültür işlerİP 
çalışkan ve ciddi olmıya n•' 
bu ruz. 

s. o. 
~========================================================================================== 

"Açık Söz .. ün edebi romanı: 3 

• • • 
Sen Benim Babam 

-EVVELKi KISIMLARIN 
HULASASI· 

( Bir oda.. ortasında bir 
masa.. bu rrasa üzerinde bir 
vazo ve leylaklar •.. 

Yarı odada bir ölü... Ölü· 
11ün odusına açılan kapıda, 

omuzları düşük, sırlı kambur
laşmış, dermansız bir adam. 
Darmarısız adamla karşı kar
şıya, gözleri ağlamaktan şiş· 
miş ve kızarmış bit kız, .. Kız, 
gayet yavaş, bir hastayı uyan· 
dırmaktan çekir gibi yavaş 
konuşuyor. ikide bir: 

- Anam .. Ah anam .. Anne· 
ciğiml Diye hıçkmyor.. Son• 
ra, susuyor. 

Karşısında ~ir kanapede 
eturan adam, artık karanlık 

D ""I · ı egı sın ... 
çöken odada, alaca kararı/ık· 
ta, gözlerini kırpmadan ona 
bakıyor ve: 

- Ne kadar ona benziyor! 
• Diye düşünüyor • 

Bu aralık, bir başka adam, 
bir telgraf getiriyor. 

Genç kız: •Telgraf kimden?n 
Diye soruyor. Erkek cevap 
veriyor: •Şeydendir!. 

Telgraf açılıyor. Telgrafla 
şu yazılı: 

•Ben gelmeden c•naze kalk· 
masın ... Bahan." 

Genç kız müteessirdir. • Ce· 
naze., sözü, içinde, sızısı bir 
an duran bir yarayı kurcala. 
mış. yeniden sızlatmıştır. 

- Cavit amuca • d(qor • an· 
lıyor musun, çıldıracağım, 

Ve yerinden fırlayıp pence
reye koşar .. Başını, pencerenin 
pervazına dayar. 

Dışarıda, yağmur dinmiş· 
lir .• Bir toprak kokusu yükse• 
lir. Bu koku, onu müteessir 
eder. Geriye çekilir, pencereyi 
kapar. 

ı;ı ı;ı 

Cavit, o bitkin, kır saçlı 
ndam, Selmaya genç kıza ba
kıyor ve düşünüyor: Fazıl gel· 
meden, Selma ile birliktP., 
onu, o aziz ölünün matemini 
çekmek. O ölü ki, bir başka
sının şerefi, rahntı, isnıi için 
bütün bir ömrü bir köşede, 

silik bir halde geçirmiştir. 
Ve o. Fazıl •ben gelmeden 

cenaze kalkmasın I " diyen 
adam, bütün bunları bilme· 
miştir .• Onu, o ölüyü, Fatma· 
yı mes'ut etmeyi dü~ünme .. 
miştir. 

Fakat Fatma .. O büyük ka
dın .. Her şeye rağmen iyi bir 
şey yaptığı vehmile daima 
onun karısı, Fazılın karısı 

kalmıştır.) 

O hodbin bu fedakarlııtı an· 
lıyordu. Şimdi ona öyle geliyor. 
Hayır şimdi emin .. O bu feda
karlııtı anlıyordu. O her şeyi 
anlıyordu ve Fatmanın bu fe
dakarlığını istismar ediyordu. 

Ameliyat için öyle hemen 
acele yola çıktıkları zaman bir 
iş bahane edip gelmeyişi de 
onlara karşı gösterdiği ilk mü
samaha idi. 

Onları büyük bir nezaketle 
yalnız bırakmak istemişti. On
lara bu yalnız kalışı bağışla. 
mak istemişti. 

Bu kibarca ve cömertce ya
pılmış bir hareketti. 

Fatma... Daha evvelki gece 
ona elini uzatmış: 

- Fazıl zannettiğimiz kadar 
fena değilmiş demişti. Eğer 

biz o kadar korkak ve o ka
dar alçakçasına korkak ol
masaydık belki bütün bu 

hayat daha iyi geçecekti. 
Peki mademki bir kerre böy

le cömert ve geniş olabilmışti. 
Niçin son günde oııfarı yalnız 
bırakmıyordu. Kalbinde bu ka
dar büyük bir matem ıa~ıyan 

için yapmacık yapmağa kede
rini sak!amağa ve bir aile 
dostu rolü oynamağa imkan 
var mıydı? 

Ona bundan daha büyük 
bir ceza mı olurdu ? .. 

Fatma ölmeden bir gece 
evvel... Daha son ameliyatın 
sersemliği içinde iken ona öl· 
gün sesile: 

- Sakın Selmayı ihmal et
me demişti. 

Sonra ilave etmişti: 
- Bilirsin nekadar kendi

siyle meşgul ne haşin bir 
adamdır. Öldükten sonra Sel· 
manın şefkate ihtiyacı olacak
tır ben ölünce Selma müthiş 
yalnız kalacaktır ben ölünce. 
Hayır Cavit bu sahnenin 

arkasını düşünemiyor. Kulak
larında ugultu bogazında hıç· 

kırık. "sen ölünce Fatma diye 
düşünüyor sen ölünce ben Sel
ma".lan daha mı az zavallıyım,. 

Kendini nekadar ihtiyar, nc
kadar korkak hissediyor. Bun· 
dan sonra hayat ne olacak ? 
bundansonra, günler ve gece· 
ler nasıl geçecek bundan sonra. 

Evini düşünüyor. Haftada 
iki üç kere buluştukları. saat
lerce karşı karşıya kaldıkları 
en sıcak, en temiz bir aile yu
vasına benzettikleri evini ... 

F atmanın o evde giydiği el· 
biseleri Fatmanın o evde işle
diği gergefi Fatmanın o eve 
bıraktığı firiketeleri. Bu evde 
şimdi o nasıl girecek.. Selma 
ne kadar yalnız kalacak onun 
yanında, onun tahakkümünde 
onun kızı olarak.. Selma za• 
vallı Selma... zavallı Selma 
ve zavavallı kendisi. 

(!) Gl 
içeride ölü beyaz örtülerin 

altında yalıyor. Yarın onu si· 
yah bir toprağın koynuna gö· 
mecekler ... Yarın yeni bir ha
yat başlıyacak... Yapayalnız 
onun matemile yapayalnız bir 
hayat. 

Kendini ne kadar bedbaht 
hissediyor. Hayır ..• Hayır, ar
tık tahammülü yok. Cezanın 

arkasından bir an yacancı 

gibi gitmiyecek, Fazıl gelecek 
olursa ... 

Fazıl gelecek olursn ne ya· 

pacak ona hakikati söyfü 
cek mi? 

Ôlü içerde .• 
lçerdeki ölünün sırrını 

anlatmak hakkı mı? .. 
Evet ona anlatmak hakk• 
Çünkü her şey bitme 

Daha her şey bitmiyor ... Ç 
kü ortada hal olunacak 
başka iş daha var. Sevgil 
nin birini ona feda elti i 
cisini de ona bırakmak i 
mi yor •.. 

Yalan niçin söylenilir ... 
Ölüm gibi bir doğrunun 

hakikatin karşısında yaıao 
kadar kü çiik: 

- Selma!.. 
- Cavid amuca 
- Gel yanıma kızım .. . 
Oda ne kadar ışıklı .. . 

lambayı neden sönd(irmed 
Selmanın ağlamaktan lı 

olmuş gözleri ne yanıyor: 
- Selma... Ver ellerin• 

na ... 
Ona söylemeğe cesaret 

cek mi? .. 
Ona söyliyecek mi? .. 

[Bilm•Ji -
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Eski Reisicümhur Alkala Zamora diyor ki : 

" Ben onları sulh içinde yaşatan 
adamdım. Beni kovdular 

Şimdi bol bol boğazlaşıyorlar!,, 
Bademli pandispanya 

iOO gram bademi 500 gram 
şekerle bir havanda dö~ünüz 
ve ince tel elekten geçırınız 

ve bir çanağa koyunuz. içine 
on yumurta kırıp bir tahta ka. 
şıkla karıştırınız. Ayrıca on iki 
yumurtanın sarısı ile 250 gram 
erimiş tereyağı ilave ediniz. 
içine biravuç un atınız, on iki 
yumurtanın beyazını ayrıca tel 
ile döğüp beyazlatınız. Ve 
hepsini yağlı tepsiye boşalta
rak !uruna gönderiniz. 

ispanyanın nereye gideceği kestirilemez. Muhakkak 
olan bir şey varsa, bugünkü dahili harbin galibi 

kim olursa olsun ispanya yarım asır belini kaldıramaz 
/iki a11 euvelsine gelincige 

kad~r ispanyada Cümhur
rcisliki mevkiinde bulunan 
S . ngor Al kala Zamora uzun 
bir seyahat/an sonra. Fran ... 
sagu dönmüş ve Pariste o ... 
lurmıya başlamıştır. Sinyor 
Zamora, ispanyada son in· 
tihabaıta sol partiler kaza· 
nınca saylav/ar meclisinin 
bir kararı üzerine cumhur 
reisliğinden istifaya mecbur 
kalmış ue gerine bugünkü 
cumhurreisi Sinyor Azanya 
seçilmişti. Kendisi kigmatli 
bir avukat ve kral Al/ons 
aleyhinde uzun yıllar çalış• 
mış bir rumhuriyelçidir, Bir 
Fransız gazetecisi ispanya· 
nın eski cumlıurreisi ile yap
tı;ı mülakatı şöyle yazmak
tadır.] 

ı\1üsyü Alkala Zamora gü
rültüsüz ve hücra semtlerden 
birinde orta halli bir otelde 
iki oda tutmuştur. Dün bu o
tele girerken onun ispanya 
Cumurreisi olduktan sonrada 
kendi evinde oturmakta de
vam ettiğfai ve Madritdeki 
muhteşem saraya ailesini nak
letmekten çekinmiş olduğunu 
hatırladım. 

Sabık Cumurreisi şatafattan 
hazetmiyen son derece müte
vazi ve samimi bir adamdır. 

Beni gülerek karşılamasına 

rağmen yüzünde ve gözlerin
de memleketinin bugünkü va
ziyetinden duyduğu yüksek 
azabı sezmekte geçikmedim. 
Dedi ki; 

Altı Temmuzdanberi ispan
yadan uzaklarda dolaşıyorum. 

Kortez meclisinin aleyhimde 
verdiği karardan sonra benim 
yüzümden memleketle bir kan-

ı lı mücadele çıkmamasını temin 

için derhal Cumurreisliğinden 1 

istifa elmiş ve uzun bir seyahate 
karar vermişdim. isyana ait 
ilk haberin bir kısmını İz· 
landada bir kısmımda Norveç 

de öğrendim. 

Binaenaleyh size bu günkü 
kanlı hadiselerin nasıl ve kim
ler tarafından hazırlanmış ol· 

duklarını, asilerin hangi he
deflere doğru yürüdüklerini 
esaslı bir surette anlatabile· 
cek vaziyette değilim. 

Bunun üzerine eski Cümhur 
Reisine şunları söyledim: 

- Fakat ekselanssız isyan
dan bir iki ay evvelisine ge. 
!inceye kadar ispanyanın yük
sek kumanda manivelalarını 
idare etmekde idiniz. 

O devirlerde ise ispanya bu
günkü ihtilale gebe bulunuyor· 
du. Binaenaleyh isyana tekad
düm eden günler etrafında be
ni pekala tenvir edebilirsiniz 
sanıyorum. 

Düşünceli bir tavurla cevap 
verdi : 

- Ben Cümhurreisi bulun. 
duğum müddetçe bütün gayre
t'mi memleketteki ikiliği orta
d ın kaldırmağa sarfettim. Sı
nıflar arasında bir anlaşma, bir 
dostluk, bir... mütareke tesis 
etmeğe çalıştım ve istedim ki 
lspanya'ya o günlerde mev'ud 
gibi gözüken kanlı kardeş 
harbi ufuklarımızdan uzak
laşsın. Siyasi mevzuat bakımın
dan işi mütalea edersek sanı. 
Yorum ki ispanya bu uçuru. 
nıa tek meclis ile idare edil
mekte olduğu için düş
ı_nüştür. Eğer ispanyada bir 
ayan meclisi olsaydı dahili 
harp olmazdı. 

Herhalde ispanya ihtilali ba
sit teşkilat hatalarından doğ
luşa benzemiyor ekselans. 
spanyol milleti zirai ıslahatı 

sabırsızlıkla beklemekte ve 
bazı içtimai değişikliklerin ge-

Pandispanyayı istediğiniz kı· 

ta ve biçimde kesiniz. 

Tereyağlı fasulye içi 
Taze fasulyenin içini suda 

haşlayıp kevgirle süzünüz. Bir 
az tereyağ, biraz tuz ve kıyıl· 
mış maydanozla fasulyeleri 
ateş üzerine alınız. Tereyağı 
eriyinceye kadar yavaş yayaş 
ve fasulyeler ezilmiyecek su
rette karıştırınız. 

Mudridin kilidi halinde olan Guadarrumada' da son derece 
şidcletli muharebe cereyan etmişti. U esnada müthiş bir bom .. 
barclımana maruz kalan bir evin harabesile bir obus isabetile 

Fransız Erkanı 
harbiye reis; 
Lehistanda 

Fransız Erkanı harbiyei umu
miye reisi General Gamlen ha
len Vorşovada bulunmaktadır. 
Bu ziyaret hakkında hükumet 
gazetesi olan Kurjer Poranny 
şu satırları yazıyor : 

hurdahaş olan bir olamohilirı perişan manzarası 

ciktirilmesinden muzrarip bıı· 

lunmaktadır. 

- Haklısınız. Fakat içtimai 
ıslahatlar kanunu ve meşru yol
lardan halledilebilirdi. Ben bü
tün siyasi hayatımda içtimai 
mücadelelerin sokakta yapıl

masını istedim ve buna çalış

tım. ispanya köyleri sizin san
dığınız gibi geri ve kötü bir 
durumda değillerdir. Benim 
köyüm olan Piriyeto'da çok 
güzel yollar, mükemmel bir 
mektep, iyi yapılmış bir elek· 
trik ve su enstallasiyonu ve 
muhteşem bir klub vardır ki 
köylüler geceleri en güzel pişi
rilmiş kahveyi bu kulübe dört 
meteliğe (•) içebilirler. 

Ve büyük bir yeisle ilave etti: 
- Ben dahili harbin olma

sına mani olan yegane kuvvet
tim. Beni devirdiler •.. Bugünkü 
ispanya hadisesini basit bir 
kıyam sanmayınız. Ben o ka
naatteyim ki benim ispanyadan 
çıkmamla beraber demokrası 
ve parlemantarizm de ispanya
yı bir daha dönmemek üzere 
teıketmişlerdir, 

Ve birdenbire asabileşerek 

dişlerini gıcırdattı ve bağırdı: 

- Bende ihtilal yaptım, ben
de ihtilalcıyım. Kıra! Alfonsu 

ispanyadan koğduran ben de· 
ğilmiyim? Ve beni sırf bunun 
için Cümhur reisi yapmadı

larmı? Bütün bu hadisede bir 
damla kan akmışmıdır? Vata· 

nımızın hangi bucağında bir 

ey yıkılmıştır? Demekki bir 

ihtilal için kan ve yangın hiç· 

de lüzumlu bir vasıta değildir. 

Odada kısa bir sükun oldu. 

Sonra boğuk bir sesle devam 
etti: 

ispanya muhteşem meziyet

leri ve dehşetli eksiklikleri 
olan bir memleketdir. Cümhur 
reisi olmamla beraber sağlar 

ve sollar arasında korkunç 

bir kavganın başlamak üzere 
bulunduğunu sezdim. 

Evvela Sollar Darülfünunun 
en muhterem profesörlerinden 
birine • bir papas olduğunu 

bahane ederek hücüm ettiler. 
Halbuki bu zat devrimizin en 
büyük müst~şrıklerinden biri
dir. Az sonra sağ cenah ağır 

ceza mahkemesi hakimlerin
den birinin kellesini istemekle 
bu jeste mukabele etti. Sağlar 
iddia ediyorlardı ki bu ağır 
ceza hakimi henüz vaftiz edil
memişti. Yani bir Yahudi idi. 
Ben katoliğim. Bu dine hem 
inanırım, hem de kiliseye de
vam ederim. Buna rağmen ben 
ispanya Cumu riyetinde din ve 
vicdan hüriyetini kurmak ıs
ledim. Fransa teşkilatı esasiye 
sine hayranım. Ayan meclisi
niz, memleketinizin bir nazımı 
halindedir. Memleketimde bu-

na benzer bir meclisin kuru
labilmesi için çok çalıştım. 

Ve dedim ki eğer bizde bir 

ayan meclisi kurulmazsa mut
laka bu memlekf't bir ihtilale 
gider. Ne kadar büyük bir 
kahinlikle bulunmuşum. Bana 
inanmamışlardı. Gazetelerimiz 
benim hak ve hürriyet iste
mekte ısrar edişimle alay edi
yorlardı. Anlamıştim ki 936 
intihabatında sollarda sağlar
da iktidar mevkiine gelmiş ol
salardı ilk işleri beni devir
mek olacaktı. Onlar biribirle
rile kavga etmek istiyorlardı. 

Ben daha evvel de söyledigim 
gibi bu kavgaya mani olan 
yegane adamdım, ve beni kov
dular, şimdi istedikleri gibi 
boğuşuyorlar. 

- Ne yapmak niyetindesiniz? 
- Paris'te oturacağım, Şi-

mali ve Cenubi Amerika ga
zetelerine yazılar yazacagım. 
Fakat her yazımda ve her sö
zümde bana misafirperverlik 
gösteren Fransaya hürmetkar 
olmağa çalışacağım. 

- Lizbon'a gidecek misiniz? 
- Bilmiyorum. Fakat ma-

lumdır ki ispanya mültecileri 
ancak Fransa ve Portekiz'de 
yaşayabilirler. 

- Fakat ispanyanın sizi da
vet edeceğini tahmin etmiyor 
musunuz?. 

- Şimdilik sanmam. Dedim 

ya ... Onlar kavğa etmek, bo

ğuşmak istiyorlardı, ve artık 

istedikleri fırsatı ele geçirmiş 

bulunuyorlar, beni ne diye ça
ğırsınlar? 

"Fransa ile ittifakımızın en 
sağlam temelini teşkil eder. 
Tarihteki mazimizin denenmiş 
ve malum bir ananesi vardır. 
Onun içindir ki General Gamlen 
Lehistan toprağına iner inmez 
kendisini yabancı ve alakasız 
bir memlekette hissetmiye· 
cektir .• 

Rus yada 
mühim bir 
kanal açılıyor 

Moskova (Tas ajan.ındar.)
Volga nehri ile Moskova neh
rini birbirine birleştirecek olan 
ve halen inşa halinde bulunan 
128 kilometrelik muazzam ka
nal üzerinde 50 kilometrelik 
ilk bitmiş kısımda ticari seyri. 
sefere başlanmıştır. 

Kanalın diğer kısımlarında 

inşa faaliyetine büyük bir gay
retle devam olunmaktadır. Ka
nalın suları daha şimdiden 

beş büyük bendi doldurmuş
tur ; geri kalan iki bendi ise 
1937 ilkbaharında dolll'uş ola
caktır. Bu kanal üzerindeki bu 
yedi bendin mesahası yekunu 
420 kilometre murabbaına var
maktadır : istiab edecekleri su 
mikdarı ise bir buçuk milyon 
metre mikabındadır. 

Kanalın inşaatı on ay sonra 
temamen bitmiş olacak ve 1937 
de baştan nihayete kadar sey
risefaine açılacaktır. 

Cezairde kaynıyan milli hareket 

Dün Cezairdeki milli iftirakçı hareketin n• 1 için için 
kaynadığını, mufrit bir Fransız taraftarı olan v~ cahil softa
ların başında bulunan baş müftü (Ben Deli = Deli oğlu) nun 
hançerlenip öldürülmesini nasıl genç ve terakkiperver Cezair· 
liler~ yüklemiye çalıştıklarını ve bu meyanda bir zamanlar 
Medıne'de Elkıble gazetesinin başmuharrirliğini yapmış olan 
meşhur Cezairli ilim Tayyib'in nasıl tevkif edildiğini bütün 
ta~ail~ti!e bildir'."işti~. Yukarıdaki resim alim Tayyib'in baş 
muftuyu katlettıklerı gün halka radyo ile bir heyecanlı nutuk 
verdiği anda alınmıştır. 

No: 115 
Görmeden bu tarzda ifti

ra, hezeyan ve tasni ile dolu 
bu tarz haraketle mütemadiyen 
tazip edilmekliğim her halde 
adalet mefhumuna ve prensip. 
!erine uygun olmadığı gibi 
avukatlık mesleğine de yakış
mamak gerektir. 

Muzaffer bütün bu sözleri 
d_inledikten sonra gülerek ye
rınden kalktı ve istihfafkar bir 
eda ile: 

- Adalet prensipleri ve 
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YAZAN: Etem lzzeı BENICI! 

Ferdi. Muzaffere dik dik bir kere daha baktı. 

avukatlık terbiyesi hakkında 
ve.~d_iğiniz kısa konferansı çok 
muhım. Ancak bu ehemmiyet 
içindir ki, ben de adalet pren
siplerine uygun ve ınesleği. 
min icaplarına sadık olarak 
tam bir bitaraflıkla haraket 
ediyor. Vedatla asla alakası 
olmıyan bir cinayet davasını 
aydınlatmıya çalışıyorum. Siz 
k_onferansı vereceğiniz yerde 
lutfen bana şu iki sualin ce- gecesine rastladığına ve bu d:ı j müretteptir ve tam bir kastın 
vabını verir misiniz?.. henüz mabke.mede söylenme- ifadesidir. 

Dedi ve .. Suallerini sıraladı: miş olmasına rağmen bizce ,_ ____ ,.:[:;D:;c:;v:;'m:;;;c:;d:;•:;c•:;k;:Lı 
- Bir: Recai adındaki çift- tahkik edilmiş olmasına naza-

lik kahyasına gönderdi"iniz ran tarafınızdan nerede ve 
~ nasıl kullanılmıştır?. 

para mücevherlerin satışından Bu ı"kı· sualı"me bı"r .. .. .. 
alınan paradan mıdır, yoksa uçuncu-
b~nkadan çekilen para içinden sünü ilave ediyerum: O gece 

Kitap kup:>nı.a 
BiR CINA YET D ._ V ASI 

No : 115 
mı ayrılmıştır?.. uşaklara neden bol keseden 

ık . h d • Bu kuponları ke1l'J blri1<t1· 
ı: Hademe Mehmedi ecza. ba şiş ağıtır aıbi izin verdi- 1 1 b 

6 ren er roman gazete ı lttt (i 
neye gönderip aldırdı"ınız ita·ç- niz, tiyatroya gönderdiniz ve k d 1 i5 va it l arehaneuiıl!l görıdırl;» 
ar arasın~aki beş paket pa- Şabanı evde bıraktınız?. Şa- hlç para veraıeJ .. kltnrn •· 
~uk, bır şışe tendirdiyod, yedi banın hastalııtı bence pek aşi- lacaklardır. 
tup morfin ve klorfom cinayet kar bir hakikattir ki, tamamile L .J 
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F 1K1 R LE R rünüşde parlak olan meslek-

Türkç 
Konuşahm 

Liseli gençler arasında yap. 
tığımız anket için Samun lise
sinden bir gençle konuştum. 
Söz bir aralık hala Türkçe 
konuşmamakta ısrar edenlere 
intikal etti. Anadolumuzun bu 
temiz yürekli delikanlısı içini 
çekti çekti de: 

"- Ah arkadsş dedi. Biz 
Samsun gençleri memleketi
mizde böyle insanlara karşı 
ne kadar nezaketle ricalarda 
bulunduksa onlar bizim bu ri
calarımızı zaaf telakki ederek 
mütemadiyen aksini yaptılar. 
Biz vazifemizi yapıyor ve bu 
yabancı dille konuşanlara bir 
Türk memleketinde oldukları
nı hatırlatıyoruz .• 

Biz bütün bir gençliğin he
yecan dolu kalplerinden taşa. 
taşa dökülen milliyet hislerinin 
ufak bir katresini küsta~lığı 

kendilerine amaç edenlerin gö
zü önüne koyalım : 

Burada belki yüzbinlerce de
fa söylenmiş bir sözü yine sÖy· 
leyim: 

- Türk toprakları içinde 
konuşulan dil Türkçedir. 

Kendine resmen Türk dedir· 
ten ve Türk ekmeği ile de kar
nını doyuran herkes Türkçe ko
nuşmağa mecburdur 1. 

- Öğrenemedim 1 
Diyenler lstanbulun kaldı

rımlerını senelerce yıpratmış 
zavallılarsa tam manasile ha
makatin timsalidir. Zira daha 
lstanbula geldiğinin üçüncü sene
sini doldurmıyan kaç profesör 
Türkçe ders verecek kadar 
dilimizi öğrenmişlerdir. 

Kendilerine medeni bir insan 
süsü vermek (1) gayesile garp 
lisanlarından birçok çeşidini 
birden dökmek istiyen hukka
bazlar artık hareketlerine son 
vermelidirler. 

Zira biz istediğimizi başa
ranlardan önümüze gelen en
gelleri devirenlerdeniz. Mede
niyet göstereceğiz diye sek
sen çeşit lisan boyasile surat· 
!arını maskaraya döndürenleri 
irademizin çelik süngeri ile le· 
mizlemesini insana döndürme
sini de biliriı. 

Yusuf Ziya Binatlı 

Ankete gelen 
cevaplar 

Samsun Iİ•esinden : Reşad 
Altın er. 

idealim mühendis olmaktır. 
Ben bir iç Anadolu çocuğu
yum. Yurdumun bakımsızlığa 
uğramış birçok yerlerini gör
düm. Oraları elimden geldiği 
kadar imar etmeğe and içtim. 
Bende riyaziyeye karşı olan 
heves ve bu andım bir an bile 
düşünmeden mühendis olmamı 
emrediyor. 

Mühendis oldukdan •onra 
yurdumun ğöıle görülübde 
kıymeti takdir olunamıyan 
şeyleri meydana ç•karmak en 
başda gelen emellerdendir. 

Ben evvelce herkesin yal
dızlı manzaralarını görüp ona 
karşı emeller beslediği koll~ra 
ayrılmağı düşünüyordum. Za
man geçtikce kendimi bu gö-

lerden ayırdım. 
Kendi istidadımın bana gös

terdiği yolda yürümeğe başla· 

.adım. Besledığiın ideal kal
bimde kök salmıştır. Onun 
için muhakkak muvaffak ola
cağım. Şüphesiz hazırlıklarım 
da var. Bilhassa burada bana 
bu yolda yürümeği tavsiye 
eden kıymetli hocalarımın 
emeklerini zikredeceğim. Onlar 
bana ödenmesi çok zor yar
dımlarda bulundular ve zerre 
kadar da etrafla•ındoki ışığa 
muhtaç talebelere malümat ver. 
mekle esirgenmediler. 

Yüksek tahsil deyince: "Gö
zümde sönmiyecek zaferlerin 
geçişlerini bir an ~vvel ele 
geçirmek,, hatırıma gelir. Her
kesin yüksek tahsil yapmasına 
taraftarım. Ne çare ki buna 
imkan yoktur. Hongi gönül 
is.temeı ki her Türk genci 
yuksek tahsil yapmasın. Fa
kat yine söyliyorum, bazan bu 
imkaosız o'uyor. Reşat Altınor 

Fatih Sulh Birinci Hu· 
kuk ~atış memurluğundan: 
Hasan'ın Haralambos oğlu 
Kostantin ve Haralampos 
kızı Eftalya ve Mağdalina 
ve Aleksandıriye ve Hristo 
kızı Anastasiya ile şayian 
ve müştereken mutasarrı± 
oldukları Kumkapıda Kürk
çü başı Süleyman mahalle· 
sinin Küçük deniz sokağın• 
da tahtında dükkan ve ma· 
ğazayı ve önünde kalafat 
mahallini ınüştemil 2800 
lira kıymetinde hane ve 
müştemilütındaki hissei şa• 
yianın izalesi zımnıııd:ı 
açık arttırma suretile şuaiti 
atiye dairesinde 15 ey 1 !il 
936 tarihine müsadif salı 
günü saat 14ten 16ya k:ı
dar ve muhammen kıyme· 
tinin yüzde 75 ini bulma• 
dığı takdirde en çok arttı• 
ranın teahbüdü bakı kal• 
mak üzere 1 teşrinievvel 
936 tarihine miısadif per· 
şembe günü saat 14 ten 
16 ya kadar başkitabet oda· 
sında satılacaktır. Mezkur 
gayrimenkul bir ufak top• 
rnk aralık ile tahta ve çü
riık merdiven il~ yukarıya 
çıkılır bir dar sofa üzerinde 
dördü denize, ikisi sokak 
tarafına nazır 6 oda alt kal· 
ta bir hala ile bir kuyu ve 
kezalik iki rliıkk5ıı ile ö
nünde bir kalafat mahalli 
mevcut! ur. 

Erenköy kız lisesine 
girme ve yazılma 

şartları 
Okula yatılı ve yatısız olarak 

yazılmak ve yazısını yenileme~ 
ısteyenlerin aşağıda yazılı bilgı 
ve kAğıtları beraber getirmes 
gerektir. 

A - Ôzbilek ( hüviyet cüz
danı ) B .• okul diploma \'e 
bilgesi, C. • sağlık raporu ve 
aşı kağıdı, D • • 6X 4,5 büyük
lüğünde 6 fotoğrafı. 

Okulumuzun ilk kısım dör
düncü ve beşinci sınıflarına 
yatılı yazılacak okurlardan 175 
orta ve lise sınıflarına yazıla
caklardan 200 lira yıllık yatı 
parası ahnır. 

Aylığı 55 lira ve daha az 
olan bugün iş başında bulunan 
devlet işyarlarının ço<·ukların
dan yatı parası % l O eksik 
alınır. 

C - Devlet okullarında oku
yan kardeşlerin b"rincisinden 
tam, ikincisinden % 5, üçüncü 
ve diğer kardeşler Jen % 20 
eksik para alınır. Bunun yap.• 
labilmesi için ana ve b1ba bir 
kardeş olduklarını ııösterir bıı
luııdukları yer )Öoetge kuru
mundan (idare heyetinden) bır 
bi 1ge getirilmesi ve kardeşler 
başka başka okul:arda bulun
dukları halde paranın eksik ve
rilebilmesi için diğer kardeşin 
bulunduğu okul direktörlüğüne 
verilen parayı biJd,rir bir bil
ge getirmek gerektir. 

Girme ve yazılma 20-8.936: 
15·9-936 ya kadar 

Derslerin başlaması 1- J0-936. 

1 - Arttırma peş'n para 
iledir. Artırmaya İş'.İrak 
edeceklerde % 7 buçuk nis
beti nde pey akçası vermeğe 
mecburdur. 

2 - İşbu gayrimenkul

lerde müseccel ve gayriınü· 

seccel hak sahiplerinin ta

rihi ilandan itibaren 20 giın 

zarf ı nda memuriyetimize 

müracaatla haklerını tesbit 

ettirmeleri ve aksi takdirde 

gayrimüseccel hak sahipleri 

pavlaşmadan hariç bırakı· 
lacaklardır. 

3 - Üzerine ihalesi icra 

kılınan müşteri bedeli ilıa· 
leyi vermediği takdirde ;h 1· 

lenin feshinden mütevellit 

fark ve zarardan mes'ul 

olacaktır ve bu fark bil:i lııi· 
küm kendisinden alına. 

caktır. 

4 - Dellaliye ve 20 se• 

nelik E\'kaf vergisi müşte. 
riye ve tarihi ihaleye ka

d1r vergi ve sair borçlar 

bissed:ırlara aittir. 

5 - Şartname herkesin 
görebileceği surette açıktır. 

Fazla mnlümat almak i•te

yenlerin 36/ 62 satış numa• 

rasi!e memurluğa mftrac:ı• 

atları ilan olunur. 
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1 Tarihde 
-

fena diş biliyorlar 
fi 

• d" k" Olimpiyat mektupları 
şe erı ıyor ı : • -·-----;;......----..!...--Efsaneler . . 

35 yaşlarındeki 
• • • 

Hıppolıtın Oıumo " Saragos'a girersek /aşist-l!alya-Norveç dömi
lerden bir tanesini bırakmı- fınal maçı nasıl oldu? Yazan: Süheyla Güldiken 

Tanrılar tanrısı Zeü<, yer 1 ne götürüldiller. Kral bu yedi 
yüzünün en namuslu erkefinl bakireye son sözlerini şöyle 
yaratmak istediti zaman gÜ· 1 söyledi : 

1 

çok çirkin ve itrenç buldu. 
onu reddetti, daha ileri gide· 
rek yüzüne tükürdü ve: 

1 - Sefil kadın, diye bağırdı. 

"' gacagımıza gemin ettik.,, iki tataf berabel'e kaldığı için oyun son 
dakikada temdit edildi 

oeşin, ayın, yıldıdarın, çiçek· - En şehvet kaynakları .. 
lerin, namus ve dürüstlül!'üo Sizi ulu Tanrı Zcüs'ün utruna 
tanrılarını huzuruna çağırdı, şimdi kendi elimle kurban 
onlara emretti : edeceğim. Ve siz biraz sonra 

- Yeryüzünde ablak fesada Tanrılar arasına karışac11k, gök 
uğradı. Namus itibardan düş· yüzünün en mukaddes varlık· 
tü. insanların arasına en na· lan arasında yer alacaksınız. 

1 

Sen ki benim babamın kamı 
bulunuyorsun. Bugün onun zi
fafındasın, Bana böyle bir şeh· 
vet teklifi yapmaktan utanmı
yormusun? 

ispanyadaki kanlı kavgala--;-·;;;anlardanberi mücadele e-arasında mühim roller oynayan dip durmaktayız. Dol!'rudt.n _ Berlin, ( ~~impiyaddaki Açık 1 geri döndü. Sag açıklarının da 
bir partı daha var; lspanyol doğruya işe girişmekten yıl- soz muhabırınden) - Saat tam \ yerinde bır vuruşu Norveç ka-
Anarşist Federasyonu. Ölümü madıl!'tmız için, ibtilll baş· beşe ~~ş var. Stadyum mah- lecisi büyük bir tesadüf eseri 
hiçe sayan, daima en tehlikeli ladıl!'ı zaman bükümct mer· şer gıbı oldu. Her taraf tık· bacaklarının arasından e er· 
yerlerde bulunan, merhametten kezlerinıizi kapattı. Fakat der· hm tıklım dolu .. italya - Nor· k b ki g ç anlamıyan bu " adaletçiler " hal açtı. veç Dömifinal maçını yapacak. en, . ~ca arını sıkıştırarak Bunun g-alibi, yarın yapılacak . tutabıldı. ilk devrede bu şekıf. 

muslu erkcl!'i göndermek isti- Ve sonra tahtından al!'ır ağır 
yorum. indi, giizel bakireleri mukaddes 

Bu keskin sesle kadına çok 
ağır geldi. Ve Kral Teze'nin 
karısı hemen kalktı, namuslu 
erkeğin yüzüne en dik bakış· 
farını aksettirerek sert adım· 
larla geriledi ve uzaklaştı, gitti. 

meşru ve kanuni şekillere pek Bizden muzaheret istedi. Biz d ı O l ı 
k d h 

· t ı Pcrd - Polonya "alible 15 e . • . ta yanların lehine bitti. 
o a ar c cmmıye vermez er. de tereddütsüz kendisine mu· 

6 

1 
K

. · d' f t O A""ustosda fı"nal maçını yapa· kıncı devre: ltalyanlar bu 

Bütün tanrılar, baş tanrının 1 yalaıtın yanına görürdü, kendi 
bu emri karşısında baş eğdi· ellerile yalal!'ın kenarına ya
ler. Güneşin tanrısı Apollon tırdı ve hepsinin yüzlerini ok· ı 
diıe gelerek yalvardı : şadı. Bu sırada mabedin mu· 

l!I lil 
Kral Teıe oğlu Hippoliti kar

şısına çekmiş, avaz avaı hay· 
kırıyor, gırtlağını yırtarcasına 
bağırıyordu : 

ımseyı ın emez er. tomo· ıaheret ediyoruz. Silahlarımıza " bı.llerı· partı'lcrı· ı·n da ı caktır. devreye daha gayretli başladı· 
n mgası o an gelince, ilk evvel asilerin kış· F. A. 1 harflerini ve bir de falarına giren anarşistler ol· Sahaya evvela kırmızı lor- lar. iki açıkları vasıta~ile ka-

kırmızı-siyah bayrak taşır. işte muştur. Ve orada istedikleri malarile Norveçliler, arkadan leye kadar indirdikleri hücum-
lspanyol anarşist federasyonu gibi silahlanmışlardır. mavi formalarile ltalyanlar, lan,. Norveçliler için büyük 
azası böyle adamlardır. _ Fakat sizin adalctinizin arkadan da iki yan hekcmile tchlıke olmıya başladı. - Ulu Tanrımız isterlerse o kaddcs bıçağı getirilmiş, Kral 

Tczeye verilmişti. 
namu•lu erkeğe ruhlarımızdan işte şimdi müthiş facia can· "Entiransijan,, ın Madrit'de pek seri oluşundan bahsedi- orta hakemi ellerinde takımla- Norveçliler, büyük bir şans· 

bulunan muhabiri bu adam- yorlar. rın getirdiği toplardan başka 1 sızlık eseri kaçırdıkları bir ikı hediyeler vo!rebiliriz. 
Sonra ORmus ve istikamet !anıyordu. Mabet, binlerce 

tanrısı yalvararak dile geldi: al!'tzdan coşan kurban ilahileri 

- Alçak!.. Sefili.. Sen bana 
u~u _ta!:'rı Zeüs tarafından yer 
yuzunun en namuslu erkel!'i 
olarak hediye edilmiştin. Fakat 
sende bozuk tıynetini göster· 
din. 

larla görüştükten sonra gaze• - Mubalega etmişler. Belki iki topla geldiler. 
1 

gol fırsatından kırıldılar. Za-
tesine şunları yazıyor: de cürmü meşhut halinde ya- Krim atıldı. Saha intihabım man zaman forvedlerile de-

- Tanrıların tanrısı büyiik ile çınlamıya başlamıştı. Ve 
ilah azametli Zeüs'in bütün e· Kral Teze bıçağl dudaklarına 
mirlerini yerine getirmek için götürdü, sonr11 kısa bir dua 
yaratılmış olduğumu bir daha okuyarak güzelleri kurban et· 
hatırlayabildiğim için bin. yüz miye başladı. 
bin şükür, Keskin bıçak güzel bakire-

Hippolil bir iltiraya ul!'radı
ğını, arzusunu yerine getirmedi
ği için övey anası tarafından 

kendisine iftira edildil!'ini der
hal anladı ve babasına, yalva
ran bir sesle : 

"lspanyadan başka hiç bir kalanan Faşistler öldürülmüş· ltalyanlar kazanarak güneşi fansları arasında uçurum ha-
memlekette olmıyan bu anarşi t ld yolcularını görmek ve onlarla terdir. Olabilir. Sorarsanız, arkalarına aldılar. Norveçlile- sı 

0 

u görüşmek de fayduız sayıla- aramızda sabıkalılar bulundu· rin ilk akınını, ltalyanlar topu ITAL YA 1 • NORVEÇ ı 
mazdı. l!'unu da söylerler. Kat'iyen taca atmak suretilc kurtardı- Norveçliler bir ara parladı-
Dövüş boğaları yetiştirmekle yalan 1 Çünkü partimize gir· lar, ltalyanların bir akınını da !ar. Sarışın sal!' açıklarının bil· 

marul olan Dük dö Tovar'ın mek için, aıa iki ay devam s~ınu itibarile neticesiz k&:lan yük bır gayretle ltalyan ka
SRrayında şimdi bir kısım eden bir nezarete tabi tulu· bır kornerle kesen Morveçlıler lesine indirdiği top 1 - _ Ulu Tanrı Zeüs kaşlarını çat· !erin billur kcrdanlarına sürül-

tı ve tekrar emretti . düğü zamım zavallı kurbanlar anarşistler oturuyor. Kapıda, lurlar. güzel bir hücumla oyunun ilk teri pek yakın bir r::~s:~ dıç kollarına kırmızı· siyah paıo· - Hükumetle şimdiki ve it ı k ı · I e en - Sen Apollon güneşin ışı• çırpınıyorlar, yalvarıyorlardı. 
l!'ından, sen de kamerin tanrısı ı Fakat ne çare ki bo çırpınma ve 
geceleri aydınlatan mavi parıl- yalvarma faydasızdı. Onlar ar· 
tılarından b_irer katra veriniz. 1 tık iliblar arasına karışıyorlardı. 
Ey çıçtklerın tanrısı.. Sen de Aradan çok geçmedi, yedi 
güzd ku~ularından bir tutam 1 güzel bakire kanlar içinde ruh
vercceksın. larını teslim eltiler. Öldükleri 

Ve iki ışık katresilc bir lu· anlaşıldıktan sonra kanla bü
tam çiçek rayihası dünyanın rünmüş çıplak cesetlerini birer 
en namuslu erkc~ine Hippolite kain elleri üstüne alarak ma· 
can ve ruh verdılcr. 

- Haşmetli pederim, diye 
söze başladı. Ben bir kepaze
liği, açık bir namussuzluğu 
redettim, beni fenalıgın uçuru
muna sürüklemek isteyen övey 
anamı. r~dettim. Şimdi anlıyo
rum kı ovey anne iftira etmiş 
seni de inandırmış. ' 

b d 
avutunu a yan a esme yap- talvan a"larına takarak bera-

bentler geçirmiş eli silahlı nö· un an sonraki münasebetle- , " 
ld 

tılar. berli"i temin etti. Tribunlard• 

betçiler bekliyor. Ziyaretimin riniz nası ır ve nasıl olacaktır? 0 d " ~ Ş. d'k n akika müsav~t için~e gene bir faaliyeL. Norve fi s . 
sebebi öl!'renilince ekserisi - ım 1 i mücadele sırasın· geçen oyun, Norveçlılerln gu· yirc·ı • "H ç e 

g
enç ve az çok Fransızca bı·· da, istiklalimize dokundur· 1 b' k .1 .. d . . ı er. eyanurgan.... ses-

i b 
zc ır a ını e seyrını eğıştır· ı ·ı b ı- ' 

len milisler beni birçok ve mamak a eraber, hükumeti di. Bu tehlikeli akını 18 dışın· erı e u g-o u uzun uzun alkış-
bakımsız salonlardan gçirerek, tutuyoruz. Mücadele bitince, da fnvulle durduran ltalyan· ladı~ar. ltalyanlarda ses yok .. 
bir büroya götürdüler. ilk işimiz hükllmctten asgari tara firikik verildi Bır Norveç akınını tehlikeli 

Şefe haber gönderecekler.. yevmiye tayini suretiyle işçi· Stadda ıes sad~ yok. Nor- bir şekilde durduran ltalyanları 

bellen dışarı çıkardılar ve bu 
Fakat güzel karısını namus· 

lu çocugundan daha çok se
ven kral Teze, oğlunun bu 
saf sözlerine inanmadı onu 

Biraz bekledim. Az sonra beli nin yaşayışını düzeltmesini veç orta halının bu sükunu halk ıslıkla tahkir ediyor. 
tabancalı, mavi üniformalı istiyeceğiz. Bundan sonra hal- ııırtan bomba gibi bir şutu " Burada, kaba hareketlere 
Kabresas yoldaşla karşılastık. kı fikirlerimize imale etmeğe kalenin üstünden avuta gitti. yuha,, çekmek yok.. Sadece t!J El 

Tanrıların tanrısı Zeüs na
muslu Hippoliti Atina ve An
tiyop kralı Tezenin oğlu ola
rak yaratmıştı. Ve kral Teze 
böyle bir evlat, böyle dünya· 
nın en namuslu erkek çocu
l!'unu kendisine ihsan ettil!'i 
için Ulutanrı Zcüs'ın utruna 
Alinalıların güzel ~ri kızını 

kurban elti. 
O gün Atina mahşere dön

müştü. Kral Tezenin bütün 
tebası kadınlı ve erkekli Ati
ncye dolmuşlardı yüzbinleri 
aşan bir kalabalık sokakları, 
meydanları hıncahınç doldur
muştu. Dafne mabedinin içinde 
kıralın tahti kurulmuştu. Bü
tiiu kah;nter, rahipler mabedin 
içinde hep bir atııdan dua 
ilahileri söylüyorlar ve yüz· 
[erce gene kız melek kıyafetleri
ne bürünmus bir vaıiyetde bu 
ilahilere billur •eslerile iştirAk 
ediyorlardı. Va kıt akşama hayli 
yaklaşmıştı. Atinanın en güzel 
yedi genç bakircsini ipek ib
rişimlerden örülmüş %İncirlerle 
birbirlerine bal!'lamışlar, çırıl 
çıplak soymuşlardı. ihtiyar kA
hinlcr bu yedi güzel bakireyi 
halk arasından geçiriyor ve 
}ÜT.binlerce c~ ortalıtı alkış 
tufanile çınlatıyordu. Bu güzel 
ve bakir çıplaklar şimdi, biraz 
sonra dcnyanın en namus!u 
erkeği şerefine tanrıların Tan
rısı Zeiis için kurban edilecek· 
lerdi. 

vaziyette halk arasında dolaş· 
tırarak büyük tanrı Zeüs için 
dualar topladılar . Kim bilir 
hang-i sevdanın g-önlünde yer 
bulan yedi güzel kızın kan sızan 
cesetleri halk arasında dolaştı· 
rılırkcn o yüz binlerce kadın ve 
erkek hiç teessür göstermiyor, 
bilakis ierkcs seviniyordu. Ve 
onlar inanıyorlardı ki bu gü-

7.el kurbanlar sayesinde yakın 
ve uzak bir leli.ketten kurtu

- - . surgune gönderdi. 
Kabresas 35 yaşları oda, çc· çalışacal!'ız. Ekseriyeti temin Norveçliler daha güzel oy- ıslık var. 

m ı;ı tik yüzlü, siyah ve parlak ettil!'imiz zaman, hükumeti de, nuyor. Bu gol Norveçlileri neşelendir-
Hippolit bir gün menfasında saçlı, kendi fikirlerinin galebe· idareyi de, burokrasiyi de, hep- Bulunduğum tribünde 150 di. Güzel oynamaya başladılar 
b 

Si
. ı·çı·n bu-tu·n du- nyayı 0-ıdu··re- sini süpüreceğiz. kişı·yı· bulan Norveçt·ı scy· ·t F ara ~sına binmiş dolaşıyordu. ırcı er orvetleri muntazam bir şekil-

B

. 

1 

k d bilecek acaip bir adamı Ha· Kabresas'ın elinde yazı ma- ellerindeki bayrakları açmışlar, d ır ara ı eniz kenarına inen k. ·ı ı b" k e sahaya dağılmış, santerhaf-yatının dörtte üçünü hapisha- ınesı e yazı mış ır ağıt tempu ile takımlarını teşci edi· kayalıkların arasındaki dar nede geçirmiş. var. Üç tevkif emri imiş. yorlar. 150 kişilik bu ses. 150 tarı geride iki müdafiin biraz 
bir yoldan arabasını sürerken Kendisinden federasyon hak· Evvela, evinde asi general- bin kişilik stadda kulağa söy· ilerisinde, sağ ve sol içleri ge-karşısına yedi başlı bir cana- kında malumat iıtedim. Bana lerden Keypo dö Lano'nun lenmiş bir fısıltı gibi kalıyor. riye ve ileriye yardım ederek 
var çıktı, beygirler birdenbire şunları söyledi: resmi bulunan birisi, ikincisi ITALYA 1 - NORVEÇ O takımın 11 değil, 12 kişile oy-
ürktü ve dünyanın en namuslu - Evvela F. A. 1. nin ne anarşistler hakkında bir za- Oyunun yirminci dakikasın· nadıl!'ı hissini veriyorlar. On-

lacaklardı. 

erke§'i Hippolit arabasından olduğu hakkında bir kaç keli- mantar takibat yapan bir ha· da orta mubacimden güzel bir !arın bu taktik üstünlügü ltal-
kayalar arasına düşerek kafa me söyliyeyim. Ondan sonra kim, üçüncüsü bir avukat. pas alan ltalyan sol açıl!'ının yanları basdırıyor fakat, şans 

Büyük Tanrı Zeüs"ün Kırat tası patladı, beyni dişarı aka- oynadığı rolü ve yaptı§'ı işi Tevkifatı nAsıl yapacaklarını 30 metreden ayağının içile vou- farı yok.. Bir çok fırsat ka-
Teze'yc bahşettiği dünyanın rak öldü. işte yer yüzünün anlatırım. F. A. 1. ile C. N. T. sordum. le olarak çektil!'i şüt • tabir çırdılar. ikinci devre 1-0 teh-
en namuslu erkeRi Hippolit namusu o zaman müthiş bir yi ( milli iş konfederasyonu ) - Teykif müfrezesi gönder- amiyanesile • zıng diye Norveç lcrine bitmiş olmasına rağmen 
büyüdü, yetişti, gelişti ve öy- kazaya uğramış şu faciaya birbirinden ayırmamak lazım- dim. Adamın evi aranır ve kalesine girdi. Şimdi tribünler- 1.1 berabere kaldılar. 
le "üzel bir delikanlı oldu kı' kurban gitmişti. dır. C. N. T. bizim fikirlerimi· kendisi buraya getirilir. Eğer deki ltalyan seyircileri siyah TEMDiT EDiL 1 

6 

F · t fd gömleklerı'nı" çıkarmış·, ltalya, D 

g
ünün birinde Teze'nin ı"kı'ncı" Süheyla GUldı"ken zi güden işçilerden mürekkep aşıs o eğuna kanaat hasıl 

b
ir sendı·k t k·t•t d d k ı· · d ı·ıı ltalya, ltalya diye bu gotu· tcs· Şampiyona maçında bir ta· 

karısı, yani Hippolı't'ı"n o·vey a eş ı .. ı ır. e erse , e ımıze e ı er geçerse lllllllllllllllllllllllllUllllllllllfllllllUll 111111111111111111111111 s· d d it ediyorlar. rafın elimite olabilmesi için 
annesi ona, Hippolite gönül ız e onlara yol açan, aza a amı öbür dünyaya gön-

d

. K d 

1 

R d 1 kazandıran mücadeleci kıt'a· deririz. Bizim şı"mdı.k"ı halde Bu gol ltalyanları canlan- 1 yenilmesi lazım geldigindcn 

ver ı. a ın, event endamı · olgun vücudile güzelliğe ihti~ a yo programı larız. Bu teşkilatda her işci ih· sadece Faşistlerle mücadele dırdı. Norveçliler ise kırıldılar. oyun, yemden kur'a atılarak 
k k d . tisaslarına göre ayrılmıştır ve etti"'imizi de unutmayınız. Norveçlilerin arada sırada ka- on beşer dakikalık daha oy-

şam verec a ar eşsız bir her ihtisasdan ayrılan azadan " 1 - •· k d · d' d'kl · d·tbe d. F k t H' ı· E" b k b. e onune a ar ın ır 1 erı nanır. Bu maçta da bo"'yle oldu. 
ı r ı. a a ıppo ıt erkek mürekkep birde merkez komi- - ,.er aş a ır partiye hücumlar ltalyanlar için çok 

güzellikinin bütün incelikleri, 14 Al!'ustos 936 Cuma lesi vardır. mensupsa? tehlikeli oluyor. Bu güzel hü· Ve oyun yarım saat daha tem· 
bütün göz ve g-önül kayan IST AN BUL Bu merkez komitesi bize iş'a. - O zaman kendisini cm- cumlar hazan da, çok fena dit edildi. ilk on beş dakalık taraflarını vücudünde ta~ıdı- 18: Opera musikisi (p!ak), ratda bulunur. Emir verir de- niyet müdürlül!'üne götürürüz oynıyan Norveç sol açığı ta- devrede Norveçliler galip oy· ıtı h1tlde bu kadın• bu muh- l9 H be d ha d'l' rafından hedir ediliyor. ı ""' : 8. rler, 19.15: Muhtelif miyorum, anarşistler şef tanı- ora a pse ı ır. nama arına rakmen, sudan bir teşem güzel kadına karşı en !"ki B c t b-t- M d "d 4 üncü dakikada şahsi bir ı dil v 2 k k P a ar, 20: Halk musikisi mazlar. Hepside birbirlerine u evap an, u un a rı i go ye er. e -1 maitlüp 

üçü bir alaka duymuyordu. ( l"k) 

20 

- .d. 
1 

K d d"l deh· te d- ··r . k b gayretle topu Norveç kalesi vaziyete du··ştu··ıer. 
Ç 

.. k" d- - p a , .30! Stüdyo orkestra- musavı ır er. uman a e ı me- ·~e uşu en ınsan ay o· I un u o, unya yuzüne tam 1 1 önüne kadar indiren talyan 1 tarı, 21.30; Son haberler. mek şartile itaati kabul ederl~r. uş arın,ın mana ve hikmetini kinci on beş dakikalık dev· 
namuslu bir erkek olarak bah· B" t ·ı · sol açığı, kalecinin fedakar bir - Saat 22 den sonra Anadolu ız cmamı e gayrı siyasi- sezer gibi oldum. rede, kazandıkları fırsatı ka-şedil~ti Uvey anasına k · B. · kurtarışiyle ikinci golü yapa· - t ' . arşı Aı"ansının gazetelere mahsus yız. ızı alakadar etmeyen - Sizin şimdiki halde gerek madı. çırmak istemiyen ltalyanlar, 

gos ereccl!'ı en ehemmiyetsiz hu-k • ett d b' b. · 
h di 

. um en e ıç ır şey ıste- kendi anarşist federasyonunuz. k 1 b k d 
bir alaka, bu namus bütünlü- ava s servısi verilecektir. . B" Gitti çe açılan talyanlar topu azen asdi işarı attı• 
"ünü bozar. onu ahlaksızların mıyoruz. ız sermaye ile işçi da, gerek "Milli iş konfederas. N 1 · 1 H lk b 1 " T. arasında her şeyi zehirleyen orveç ka esim sıkıştırmaya ar. a · un arı yine sadece 
arasına atardı. ıyatrolar. Sinemalar hükumetin müdahalesi olmak- yonu. nda kaç azanız var? başladılar. Sentrforlarımn bir ıslıkla takbih etti. Norveçlile-

Bir ırün güıel kadın, üvey H A L K o p E R ET I sızın, dol!'rudan doğruya. mü· - Bütün ispanyada bir bu- şutu kale direğine çarparak rin şanssızlığı de,·am etti. Bir 

oğlu H'ppolitin dizlerine ka- Büyükdere Aile bahçesinde n11kaşa edilerek, bir sendika çuk milyon. zildiklerini biliyoruz. Biz de ı şey yapamadılar. Oyun da bu pandı, ona şehvetle yalvardı: Bu akşam 
21

,
45 

de çerçivesi içinde içtim al ilerle- - Evvelce anarşistlerin mer- şehre girdiğimiz zaman, onlar- netice ile 2-1 ltalyanların le-
- Güzel çucuk.. Benim ol HAL 1 M E meyi istiyoruz. kezi olan Saragos'da neler dan bir tanesini bile bırakmı- hine kapandı. Ş mdi ltalya, 15 

Sar, sev beni! · y Mücadelemiz yeni değildir. olup bitiyor? A arın akşam Tepebaşı •U ıl , 1 .
1 

B" 
1
.,.. S yacağıınıza yemin ettik. ğustosta Pero· Polonya ga-

Hippolit bu azg-ın yalvarışı festivalinde HALMEI m mı şçı er ır ı,.ı,, osya- - Bütün arkadaşlarımızın fa- lstikbael ne müthiş manzara- , libile !inalı oynıyacaktır. ~~~~~~~~~~~~========"""==~-===~==~~=ı=;;:::=~~~~~~~~~~~~l~is~t~le~r~v;e~;K~o:m:u;n~is=t~le;r~le~:u~zu~n~~ş~is~tl~c:r~t~a:ra~f~ın:d~a:n~~k~u~r!şu~n~a~d~i-~~la:r:h~a:z:ı~rl:a:n~ıy~o:ı~d:eğ~i~l~m:i~?~~~~~~~~/Jı,~h~ın~e~t~A.~d~e==ın~ 
Z~bıta romanı: 3 bazı şeyler söyliyece"e benzi- M. v· . . 1 " ıs ınteston sızı sa on- banr~s~ alıyordu. Ben de öy-

yor. Bir defa her şeyden önce da bekliyor. Valkur salona le sınırlı oldum ki, iyileşmek 
onu dinliyelim. Şimdilik ye- girdi Pencereler açıktı, vazo· için en aşağı iki üç hafta ıa-

Ve Atinnnın en güıel yüzlü 
en güzel, dolgun vücutlu yedi 
bakiresi yine çınlıyan alkışlar 
arasında Dafne mabedine alın· 
dılar, kral Tezenin tahtı önü- 1 

- Gördünüzmü, hiç aldan- için bir yelken bezi kul" 
mıyorum. !anıyorduk. Geceleri de ateş 

Mis Vinteston aşikar bir yakıyorduk. Hiç olmazsa ateş 

Altı El Ateş 
iLK iKi TEFRiKANIN 

hULASASI 
/"Helsinıır. yalı cenup d~ 

1ıizinde bir kayaya çarpıp baiı-
11"'· Yolcularından yirmi ikisi 
kagbulagor. Kurtulanlardan 
onunu bir JJapur Ne<1yorka ze· 
tiriyor. Gazeteciler "" fotog· 
rafçılar hemen JJapuru istila 
ediyorlar. kazazedeleri sorgu· 
ya çekiyorlar. 

Bunlardan genç bir kiz Mis 
Erika Land Neugorkun büyük 
gautelerinden birinin kadın 
muhabirine öteberi malumat 
"!riyor. Muhabir bu sefer de 
gıne kazazedelerden Mis Ulian 
Aş ile görüşmlye gidiyor.] 

Erika iki kadının yanına var
mıştı ki, Mis Aş'ın kalın sesile 
föyle baıtırdıtını i4itti ' 

• - Polise ifade vermeden 
gazetecilere bir şey söyliye: 
mcm. 

Yazan' Rufus Klng 
-2-

lki esrarlı ölüm 
_Nevyork zabıtasına mensup 

mulazım Valkur merkeı bürosu 
şefile g-örüşüyordu. 

- Galiba biz bu işe karış
makla kanuna tecavüz etmiş 

oluyoruı. 
- Şimdi kanunu bir tarafa 

bırak. Taker Nevyorkun en 
tanınmış iş adamlarından ol· 
makta beraber, aynı zamanda 
da benim iyi bir dostumdur. 
Bunu da unutma Valkur. 

- Biliyorum, biliyorum şef f 
Yalnız cınayet • eğer cinayet 
varsa • küçük Antil adalarında 
yahut deniz ortasında yapıl
mıştır. Onuz için bize taalluk 
etmez zannediyorum. Bu tak
dirde tahkikatımın mahiyeti ne 
olacak? 

-- Haydi yarı resmi tahki· 
kattir diyelim. Mis Aş bize 

gane muvaffakiyet şansımız lardaki çiçekler havayı koku- ı B" 
1 

ım. ır sıgara alırmısınız ? 

ondadır. Gidjp onu ııörünüz. !andırmıştı. Mis Vinteston ge- - Memnuniyetle. 
Mis Vintestonun evir.de otu- len zatı karşılamak için kol- - Bir koktey,bir şampanya? 
ruyor. Bana rahatsız olduğunu tuğundan ayağa kalktı' - . Hayır, teşekkür ederim. 
haber verdi. Yoksa bizzat bu- - Mülizım Valkur değim Erıka pencereden eğilerek 
raya gelecekdi. · mi ? bağırdı : 

- Mis Erika Lond da ora- - Bendeniz... - Lilyan Maşer. biz hepi· 
da değilmi? Vinteston mavi damarlerı miz salondayız. 

Evet be M' v· ~~baknş, buruşmuş elini uıattı. "Maşer#in keyfi pek üstün-
- , n ıs ınteston ile uçü parmaktnd& iri taşlı bir de değildi. Lilyan A• içeriye 

yeğenini bundan birkaç sene yüzük vardı • v 1 girdil!'i zaman, Valkur'un üze· 
ev~e tanimıştım. Asli bir ai- - Geldiğinize çok iyi etti- rinde iyi bir tesir bırakmadı. 
ledır. Taker kendilerini pek niı. Çünkü Mis A, evden çı- Lilyan mülazımın elini bir müd
severdi. Bu mesele reklamdan kamıyacak derecede rahatsız d ho la d"' 1 1 M dır. Zaten sıbhatı ycr·ındc ol- et avucunun içinde tuttuktan ş n ııl an aşı an is Aş sonra dedi ki: 
t~r.afından icat edilmiş te ola- duğu zamanlar bile, nevreste-bılır. Fakat bütün anlattıkları· ni alametleri gösterir. Rahatsız - Siz bir artistsiniz, hul-

. oldunuz, affedersı'nı·z. yayı seviyorsunuz. Hadiselerden 
nın ıçinde doğru noktalar da k b k · bulunabilir. Valkur, sen bu işi - Estağfurullah madam, biz pe ça u netıcelcr çıkarıyor-
t ·ı d sadece vazifemizi yapıyoruz. sunuz. Bazıları yanlış olmakla 
amamı c ay ınlatacaksın ves- Mı'safirı· pençereye do"'ru beraber, çol!'u dol!'ru çıkıyor. 

selam. Sana güveniyorum. ıs 
M

. v götürdü. Taracanın 0• 0 u-nde Teferruata pek ehemmıyet ve· 
ıs inleston'un Valdrun-

d k 
hasır sandalyelere oturdular. riyorsunuz. Çok yakında şe-

a i apartımanı altı yatak o d E fi 
d b 

sıra a rikada taracada re i günler sizindir, on sene· 
o ası ir yemek odası, pence- ·· - dil k d 1 · b gorun . ye a ar ... Hangi tarihde doğ· 
re erı geniş ir taraçaya açı· - Size yel!'enimi takdim dunuz? 
lan büyük bir salondan mü- ederim: Erika Lond - 12 !kinci kanun. 
rckkpti. Bir hizmetçi kapıyı Mı's Lond B 

V 

- .. u cevabdan memnun ~·bi 
açtı, alkur'un pardo"su··su"nu" Ot · d · - urunuz rıca e erım. ~örünen Mıs Aş göz ucile is 
ve şapkasını aldı. Mis Aş şimdi gelecek. Güneş Vinteston'a bakdı: 

memnuniyetsizlikle kısaca ce- sivrisinekleri kaçırıyordu. 
vap verdi: Valkur sordu: 

- Ona şüphemi var Maşer? - Bu müddet zarfında bir 
Burada başbaşa ırörüşülemi- vapura rastlamayışınız tuha!l 

yeceği anlaşılmıştı. Mis Vin- Eğer coğrafya hatıralarıma 
teston il• Erika mülakatta ha- aldanmıyorsam, medeni bir 
zır bulumıya açıkp karar ver- merkezden okadar uzak bu· 
miş görünüyorlar Jı. lunmayordunuz. 

Mis Vinteston dediki: - Doğru ! 
- Müsafirimizin kıymetli va- Lilyan Aş koltuğunda bir 

kitlerini israf etmeyelim. yılan gibi kıvrandı : 
Kendisini bir koltuğa hıra- - Sonradan vapurlara isti· 

kan Lilyat Aş'a hasmane bir kametlerini değiştirmeleri için 
naıar lırlaltl! emir verildiğini öğrendik. Ha· 

- Polise ifade vereceksiniz va iyi olacağa benzemiyordu. 
zannederim maşer. ı (~üş~~celi gözle E_ri~aya bak· 

Mis Aş Erikanın titreyen tı.) Fılıp sandala bınıp meskun 
ellerine bakdı ve anlattı : bir adayl\ ulaşmaktan başka 

- Bu meseleyi umum! hat· çare olmadığını söyledi. içile. 
larile biliyorsunuz, gazeteler cek suyumuz gittikçe eksili• 
oldukcn tafsilat verdiler. Ta- yordu. 
ker'in Helsinor adındaki yatı Erika hemen teyit etti : 
Karaip denizinde Senvensanla - Evet, pek doğrul 
Grenlt arasında bir yerde ka- - Fakat Adada su bulmak 
yalığa çarptı. Kazadan kur· mümkünmüş. 
tulan on kişi iki gün, üç 

1 

- Adad~ su old_uğunu ev• 
gece imdat gelinceye kadar velce b,lmıyordukkı Ma~er. 
bir adada kaldılar. Vinteston Onu hareketimizden sonra öt· 
ilave etli: rendik. 

- Gündüzleri işaret vermek (Bitmedi / 
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,14 Apatoe -AÇIK sOz-

Yanf iŞ j İnhisarlar Umum - ı 
Müdürlüğünden: 

Bu· Ufak - - -..--.-... ... -
sizi 10 YAŞ ·~ 

sianbul Levazım 'i.. 
Amirliği satınalma 

Daha fazla gösterebilir 
Şıı renk pudra sizi 

gençleştirir ve cildi
nizi güzelleştirir, baş
ka renk pudra da, 
aksine olarak sizi ih
tiyrrlamış gibi gös
terir. Teniniz esmer 
ise, esmerlere malı· 

sus bir pudra ve me
seli koyu Ra~I ren
ginde bir pudra kul
lanmamız icab ettiği 
gibi teniniz kUIJlral 
ise, açık Raşel ren
ginde bir pudra kul
la.ıınıaoız lazım gelir. Bir pudra 
intihab etmek için yüzünüzde 
altı muhtelif rengini tecrübe 
etmeli ve tesirini ıörmelidir. 
Burun ve çeneniz:i sık sık pud
ralamamak için cildde sabit 
duran bir pudra kullanma!ısı· 
nız. t!ir kutu pudtıı rlerunüne 
bir kaşık miktarında krem kö· 
püğü il~ve ederek pudranızı 
kuvvetli ve sabit bir şekle if
rağ edebilirsiniz. Tokalon pud· 
rasında en iyi cins havalandı

köpüğü matlup miktarda ve 
fenni bir suretle karıştırılmıştır. 

Bu pudra, cild üzerinde ne 
leke bırakır ne de tabaka ha· 
!inde görünür. Yalmz bir defa 
pudralanmakl.a sekiz saat sabit 
kalarak şayanı hayret ve se· 
vimli bir ten yaratır. Renk; son 
zamanlarda icad edılen ve hiç· 
bir vakit yanlışlık yapmıya im
kan bırakmıyııo bir makine ile 
kontrol edilmiştir. Her sabah 

1 5,000,000 kadın Tokalon puci-
rılmış, pudra ile beraber krem rasını kullanır. 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 -----
1 

Aşağıda cins ve uııktarı yazılı yulaf kuru ot ve S ı· 
nıanlar 20/ AğustO!l/936 Perşenbe günü saat 16 da h. 
zitte Tümen binasındaki Satınalma Komisyonunrla a!ın.l• 

·caktır. Tutarı 37314 liradır. Şartnameleri Komisyon 1a 
görülebilir. Kapllı zarflar bir saat evvel Komisyo'l 
makbuz kar~ılığı verilecektir < 146• •4402• 

Cinsi 

Yulaf 
Kuru ot 
Saman 

Mıktarı 

530500 
285000 
182000 

Nev'i 

Kapalı zari 
> > 

Açık Eksiltme 

ilk Teminata 
----~ 

1989 
578 
232 

Kapalı Zarf Usulile 

EKSİLTME iLANI 
Yüksek Mühendis Mektebi 
nalma Komisyonundan: 

Satl-

1 - F.ksiltmeye konulan "!stanbulda Taksim Gü
IDÜjsuyunda Yüksek Mühendis l\Iektebi binası dahilinde., 
proje ve şartnamesi mucibince yapılacak in5aat; 

İnşaatın keşif bedeli 21115 lira 98 kuruştur. 

2 - Bu işe ait ş1rtnamelerle evrak: şunlardır 

A - Eksiltme Ş1rtnamesi. 

B - Proje. 

1steyen1er bn şartname ve projeleri (125) kuruş mn• 
kabilinde Yüksek Mühendis mektebi satınalına komisyo
nundan alabilirler. 

3 - Eksiltme 27/8/1936 perşembe günü saat 15 te 
Yüksek Mühendis mektebi bina~ında satınalma lcomis· 
yonunda yapılacaktır· 

4 - Elcailtme k:ıpalı zarf usulile olacaktır-
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 1590) 

lira ilk teminat akçası ve bundan başka aşağıdaki vesi· 
kaları haiz olup getirmesi l:izımdır. Nafıa Vekaletinden 
ılınmış müteehhitlik ehliyet vesikası göııtermeei ve bizzat 
mühendis veya mimar olması veya bunlardan tıiri ile 
ortak olaralı: çalıştığını bildirir Noterlilı:ç.e musaddak ve
sika IAzımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda (3) üncü madde de 
Yazılı saattan bir saat evvelin~ kadar Yüksek Mühendis 
Mektebi binası d:ıhilinde Eksiltme Komisyonu riyasetine 
makbuz mukabilinde verilecektir. P<>sta ile gönderilecek 
mektupların nihayet (3) üncü madde de yazılı saata kadar 
ielmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile kapa• 
ılmış olırllısı şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
~dilmez. (299) 

lstanbul Vakıfler DirektörlUfiU IUlnları 

Tahmin edilen İlk İhale 

- Cinsi Mikdarı bedel teminatı günü 

Laboratuvar 75 kaleuı 1962 lira 147 lira 31·8·936 
i.lat ve eczası 95 kr. 25 kr. pazartesi 

saat 15 te 
Guraba has~ahanesi laboratuurına lüzumu olan yu-

karıda cins ve mi.kdarı yazılı al:it ve ecza açık eksiltme• 
·ye konmuştur. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saatta ko-

1 

}ı:ııisyonda yaııılacaktır. Şutnamesi her gün Levazım ka· 
leminde görülebilir. (313)= 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5 . ci Keşide 11 ı Eyhil ı 936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra-

-rnıyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır 

Merk~ in~t Şubesi için 125 lira ücretle iki mimar 
alınacaktır. İsteklilerin: 

1 - Yülı:aek mektep mezunu olduğunu tevsik et· 
mderi. 

2 - Askerliğini yapmış veya askerliğe mani sıhhi 
sebeble tecil edilmiş olmaları. 

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

olduğu anla.,ılanlar tercih edilecektir. Bu şartları haiz 

olanların dört fotoğraf, hüsnü hal kağıdı ve sıhhat ilmü• 

haberi ile tasdikli diploma, nüfus tezkeresi varsa, Bon• 
servis suretleriıı.i dilekçelerine ldfedcrek en geç Ağus
t?s 936 nihayetine kadar umum müdürlüğe müracaatları 
gerektir. (279) 

. POKER-PLAY 

Emniyet Direktörlüğünden : 
Süvari hayvanları için azı 90000 çoğu 95000 kilo yıı• 

laf ile azı 95000 kilo çoğu 100000 kilo yem cıtu ve azı 
60000 çoğu 66000 kilo yataklık ot kapalı zarf ile eksilt· 
meye konulmuştur. 

Eitsiltme 28 ağustos 936 cu:na günü saat 16 da vi· 
la yet Muhasebecilik Dairesinde kurulu Komisyonda ya
pılacaktır. 

Komisyonu !Unları 

İstanbul levazım amirliğine 

bağlı müessesleer için beş 
bin ton lavcmarin kömürü 

20/Ağustos/936 Perşembe 

günü saat 15 30 da Toplıa· 

nede satın alma Komisyo
nunda kapalı zarfla alına• 
caktır. Hepsinin tahmin 

bedeli 66350 lira'.lır. 

İlk teminati 4567 lira 50 

kuruştur. Şartnamesi 332 

kuruş mukabilinde Komis· 

yondan alınır. İstekliler 

kanuni vesikalarile beraber 

teklif mektuplarını ihale 

saatinden bir ıaat evvel 

Komü;yona vermeleri. 
"4397" "63" 

* • * 
:Maltepe askeri lisesinde 

eskiye ayrılan 514 çift da• 
bili ve 785 çift harici fo
tin ile 76 çift erat kun• 
durası 20- Ağustos· 1936 
perşembe günü saat 15 de 
Tophanede satınalma ko· 
misyonunda pazarlıkla s1• 
tılacaktır. Tahmin bedeli 
167 lira 13 kurustur. Te· , 
minatı 25 lira 7 kuruştur 

Potinler lisede görülebilir. 
isteklilerin ihale saatinde 
'l'ophanede komisyonda bu· 
lunmaları. (84) (361) 

* • • 
Harbiye Okulunun Ayaz. 

ağadan ve Pangaltıdan 
Dolmabahçe veya Salıpaza. 
rına naklettirilecek 418 ton 
eşyasının nakliyesi 17/ 
Ağustos/19il6 Pazartesi gü· 
nü saat 13,30 da Toplu. 
nede Satınalma kowisyo· 
nunda pazarlığı yapılacak· 

tır· Nakliyenin beher tonu 
r.1uhammen iiyat yıılaf111 beher kilosu 5 kuruş yem. Pangaltıdan (150) kuruş 

lik otun beher kilosu 2 kuruş 7ö santim yataklık otun Ayazağadan (200) kuruş 
beher kilosu 2 kuruş 20 santim muvakkat teminat fiyat tahmin edilmistir. İlk 
674 liradır. teminatı elli liradır. Şırt• 

. namesi komisyonda görüle· 
lsteklilerin teklif mektuplarını aynı gün saat 15 e bilir. İsteklilerin belli sa-

kadar Komisyon Reisliği ne vermeleri ve şerait Ö"'ren· ı · D " atte Konıısyona gelmeleri. 
. ~ek içinde irektörliilc Muhasebesine müracaatları. (360) (85) (365) 

Müflis Y orgi Efremidinin alacaklılar 
sıra cedveli 

No. Alacaklının lımi lstedlil para Kabul olunan para Kabul ol:.:.ndu:!~ 

l Yusuf Ziya 
Saim Zeki 

2 Sani yuer 
vekili Avukat 
İsmail Rati p 

.. " 3 Yorgi Nes• 
toridi 
4 Niko Kuzupi 
5 Efrem Efre• 
midi 1 

6 Komvopulu 
7 İstanbul Be· 
lediyesi 

8 Di mitiri vekili 
Avukat A vram 
Fotyadi 
9 Aleko 
10 Hazinti Ma· 
liye 
11 Fienl 
12 Elisabet 

13 Yorgi Hacı 
Dimitiriyıdi 

14 Avukat Vec
di 
15 Sabri Musa 
16 Hatice 
17 Helil Hay
rullah 

Lira K. 
2720 00 

6300 00 

700 00 

450 00 
750 00 

7fi0 00 
3000 00 

1000 00 

1080 00 
4.238 52 

1200 00 
4500 oO 
6500 00 
4000 00 

600 oo 

2150 00 
1200 oo 

300 Oo 

3443 33 

5150 oo 

1150 00 -

000 00 

()()() 00 
000 00 

000 00 
000 00 

000 00 

000 000 
4238 500 

00 00 
madeni 

' evrakınak .. 
tiye 

4000 00 

00 00 

' 00 00 
00 00 

00 00 

Ifapsedilen eşya 
ve malda ınümtaz 
olarak 

merhun eşyada 

hakkı ruchanı ol• 
mak üzen 

6 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 
5 

o 
o 
o 
6 

o 

o 
o 
o 

Reddalunaıı 
para 

700 00 

450 00 

750 00 

750 00 
ııooo oo 

1000 00 

1080 oo 
0000 00 

1200 000 
4500 00 

6500 00 
00 00 

600 00 

2150 ()(i. 

1200 00 
300 00 

MUllhazat 

i-6'-9'C6 den ıonra
ki kiranın muarif 
meyanında mllm· 
tazen 

Müfll•in defterin
de kaydı olmadı
(ından 

" 
" 

> 

" 
> 

> 

eıası mG.na.r.aah 
olduğundan 

Müflüıln defte• 
rinde kayda ol .. 
••dıtından 

> 

" " 

" " .. 
• 

" 
> 

.. . 
• • 

.. > 

.. " 
• > 

1 
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Müflis Değirmenci Yorgi Efremidinin Masya mllracaat "den alacaklıları hakkında 

yapılan sıra cetveli yukarıya yazılmıştır. Alacakları red olunanların ve sıraya itiraz 
etmek isteyenlerin tarihi ilandan bilitibar beş gün zarfında alakadar mahkemeye 
müracaatla dava açabilirler. İcra ve İflils kanununun 237 inci maddesi mucibince 
alacaklılar ikinci toplanması 5-9·936 Cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 
Alacakları kısmen veya tamamen kabul edilen alacaklıların yevmi mezkftrde İstanbul 
İkinei İflas dairesinde hazır bulunmaları lüzumunun ilanınıı. ve alacakları red olu.· 
nanlara da ayrıca tebligat ifasına karar verildi. 

M••• memuru : Hidayet Aydıner 
İstanbul i!dnci iflds nıemnrluğundan: 
Müflis Yorgi Efremidi masa memurunun yukarıdaki aıra cedveli ve karan 

bilinmek üzere ilan olunur. (24966) 

') 
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QANKAYA 
YATJRILAN DAQA tY 

~KiLMi~ TOWUM Gi9i Vt:QiMLiDi~ 

UOlANTS~ DANr ONi~~ 
l(ARAKeY PAlAS ALALtMCi ~At 
Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpaşa Kümune hastah!!nesinin 936 mali yılı 
il1ç ihtiyacı kapalı zarf usıılü ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 26-8•936 günü saat 16 da Cağaloğlun• 
da Sıhhat ve İçtimai l\Iu:ıvenet Müdürlüğü binasında 
k11ruln komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini iiyat 7261 liradır. 

3 - Muvakkat g ranti 544 lira 59 kuruştur. 

4 - İstekliler şartnameyi para<ız olarak hhtahane. 
den alabilirler. 

5 - İstekliler cari seneYe ait Ticaret Odısı vesika
sile 2490 sayılı kan ıınd.ı \•aıılı belgeler ve bu işe yeter 
muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile bir· 
likte belli !(Ün eksiltme saatinden bir sıat evvel teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri, (265) 

1stan bul 7 inci icra me• 
murlıığundan : Fehmiye 
birinci derecede ip•)tek olup 1 
Hüseyinin iıhdei tasarru· 1 
funda bulunan Toph•nede 
Kılıçal i pış~ malıalles:nde 

medrese ve Kılıçal : plŞl so
kağı nda eski 44 ve 44 mü· 
kerrer 44 mükerrere 44 
mükerrer yeni 184, 186 
1/186 kargir kayden dük· 
kanla bir evin yarısı (h:ı.· 

ien kargir hanenin yarısı) \ 
deynin ademi tediyesi hı. 

sebile açık arttırmaya var. 

vaz edilmiştir. 

Hufodu: tapu kaydına 

nazaran bir tarafı tarikiam 
arka tarafı Kılıçalipaşa ca• 
mii meşruta arsası sağ ta• 
raf Hac• Halil efendi ke· 
rimcsi Zeynep mağazası 

sol taraf tarik ile mahdut• 
tur-

Mesalıası 26 metro mu
rabbaıdır. 

Evsaf: Zemin kat: ze
mini çimento şaplı bir ufak 
aotire üzerinde iç ic;e ge
çilir bir mutbah ve bir oda. 

Birinci kat: Bir sofa 
üzerinde ilı:i oda bir halfı. 

İkinci katta: Merdh·en 
başında kapısı olan bir so

fa üzerinde iki oda bir 
hala ve merdiven başında 

bir aydınlık mahalli vardır. 

Altında Iı:argir kapusu olan 
ve bodrum katında bir oda 
mevcut olup zemini tahta 
döşelidir. Elektrik ve ter• 
kos tesisatı vardır. Binanın 

alt Iı:at pencereleri demir 
parmaklıklı ve birinci kat• 
tan itibaren cephede kimi· 
len şahnişiye ve üst katta 

demir parmaklıklı bir bal
konu vardır. Merdiven dö

şemeleri ahşaptır. Tama• 
mının kıymeti muhamme
nesi (1900) liradır. Arttır. 

ma peşindir, arttırmaya iş

tirak edecek müşterilerin 

kıymeti muhammenenin 
yüzde 7 buçuk nisbetinde 
pey akçası veya milli bir 
bankanın teminat mektn• 
bunu hamil olmaları icap 
eder, müterakim vergi tan· 

• 

Yeni neşriyat 

Yeni Türk 
Eminönü Halkevi tarafından 

her ay çıkarılmakta olan (Yeni 
Türk) ün 44 üncü sayısı çık
mı ... tır. 

zifat ıenviriye ve vakıf 

borçları borçluya aittir. 
Arttırma şartnamesi 1 ·9-936 
tarihine müsadif Salı günü 
dairede malull i mahsusuna 
talık edılecektir. Birinci 
arttırması 22-9-936 tarihi
ne müsadif Salı günü da
iremizde saat 14 den 16 ya 
kadar icra edilecek birinci 
arttırmada bedel, kıymeti 

mnhammencnin yüzde 75· 
ini buldu~u takdirde üste 
bırakılır aksi takdirde son 
arttırmanın teahhüdü baki 
kalmak ü:tere arttırma 15 
gün daha temdit edilerek 
7·10-936 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 14 den 
16 ya kadar dairede yapı• 

lacak ikinci arttırma ne
ticesinde en çok arttıranın 

üstünde bırakılacaktır. 2004 
N o, lıı icra ve iflis kanu· 
nan 126 ıncı maddesine 

tevfikan hakları tap~ sicil· 
lerile sabit olmayan ipo
tekli alacaklara diğer ala• 
kadarlann ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını 

ve hususile faiz ve masa• 
rife dair olan iddialarını 

itan tarihinden itibaren 20 
gün zarfında evrakı müs
bitelerile birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicil· 

!erile sabit olmayanlar sa
tış bedelinin paylaşmasın• 

dan hariç kalırlar. l\Iüterakim 
vergi, ten viriye ve tanzifi. 
yeden ibaret olan belediye 
rüsnmu ve' yakıf icaresi 
bedeli müzayideden tenzil 
olunur- 20 senelik vakıf 

icarcsi taviz bedeli müşte
riye aittir. Daha fazla ma• 
lı'l.mııt almak isteyenlerin 
936/251 N o. lı dosyada 
mevcut evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri kıymet 

raporunu görüp anlayacak. 
!arı i!An olunur. (24973) 
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8 ' AÇIK SÖZ - 14 Ağustos 

Hastalık, ölürri ... -~e·. ·piSlik ' I. ,:.~:=~hme~~~~ke~. 
San'at . okulu 
Satınalma komi~yonundan: 

bedeli 
s· 

tutarı saati İlk T. 

L K. 
Şekli 

getiren fare'e~i öldürünüz· ~:~·! - 1120001~ ~ r15i· 
Kuru fasuly~ Rize. Ça. • 

L K. - --
' 60 

• 

.-

1 

1 • 

Macun ve buğday şeklinde olup b'üyÜk v~ küÇük h.er nevi Fa~ 
releri, Sıçanları derhal öldürür.Tesiri kat'idir.-Fareler kokmaz 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanların ıyaj!'lı ' bir ekmeğe ve herhangi bir 
gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 

40 kuruştur. Hasan DeJ">su: ISTANBUL, BEYOCLU, ANKARA. 

Gaip aranıyor 
Aslan lzmitli olup yedi sene ev· 

Yel pederi yorgancı Hüseyin elen

.tiye kızarak savuşan ve lzmirde 

Tayyare mektebinden meTUn çıka· 

rak elyevm zabit olmasına ihtimal 
verilen Ihsan Şemseddin nerede ise 

l.tanbulda Balatta Kireçhane soka

fında 8 rıumaralı evde oturan vaı. 

desi Hatice Hanımı haberdar etmesi 
istirham edilmektedir. 

s·zde 
• • .. ı 

' 

8-a.n ka-
1 n 

Bir kumbara 
alını~. :. ' 

Gel~cek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Divanyolu 
(104) yeni numaralı hususi ka· 
l,inesinde hastalara bakar. 

Salı cumartesi sabah (9/12 l ·2 
saatleri hakiki fukaraya mah· 
&ustur. Herkesin haline gere 
muamele olunur. 

Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

• 

Fatih Sulh 3 iıncü Hukuk 
HakimliginJen: ümmiyenin ko· 
cası Bahri aleyhine açtığı nala· 
ka davasının· nıuhakemesind~ 

Bahrinin ikametgı\hının meçhu· 

liyeti dolaysilc ilanen tebliğat 
icrasına karar verildi~iriden 
muhakeme günü olan 17·8·9'!6 
saat 10 da mahkemede .bulun• 
madığı takdirde gıyabında d_e · 

vam olunacağİ teblilt makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

• barbt)ny~ 800 • 12 3503 11 262,73 Açık 

- . • · Bezelye '. . 400 • 
• Y. -Mercimek. · 600 • 

- .- • J • 

'•..... -."' ·. • , 
• ' . Çiçek kuru -bamya . _200 • ,. . 

~~,..~-----.-.;.----'--~,..--..,,.,..,.....--~."'""'.~~....,,..,,..--~----------------.....,,~----~------';;.._--~ ·~ 
qalça "- 500 >, 16, 50 ; 
Tuz 1500 > . 4,' 65 
Kıiru soğ-an . • .. 4500 ' ,; . 4, i)O 
Yumurta •: 40000 A. 1, 50 

• 
Patates - 6000 K. 6 

Sabun 1700 • 36 
Zeytin 1500 > 31 

• Zeytinval!' 1200 • 60 

K..eııuıeşek·e.r 

Kaşarpeyniri 

B<yız peynir 

Üryani erlk 
Kuru iıziim sandık 

> incir • 

5500 • 

600 • 
1500 • 

500 • 
900 > 

400 • 

29, 

60 
31 

49 
18, 
16, 

25 

50 
50 

Süt 4000 • 10, 50 
Kiıse yoğurdu 350 A. 5, 50 

1313,- 25 11,30 ~ 98,50 açık 

1797 . 11,45 134, 78 açık 

1608,75 13,30 120,66 . . ~ 
765 13,45 67,38 • 

477,50 14 35,82 • 

754,25 14,30 56,58 
Yoğurt 2100 • 15 

--~_;.;.~------------~------~~~--~~---------------------~----~--~-~~ 
Erkek daJ!'1ıç eti 13000 K. 42 5460 15,30 

Ekmek bi"rinci 46000 ., 11, 25 5175 16 

Pırasa 

Lahna 
Bamya 

Ispanak 
Bakla 
Yeşil salata 
A". · Faiulye 

Bezelya (ttraka) 

. K ök kereviz 

Havuç 
Sakız kabak 

Patlıcan 

Dolmabüber 

Limon 

' . 

Yemeklik domates 

Karnabahar . . 
Semizotu 
Kır; barbııo ya 

Eııg.iİıar 
Hiyar 
Dolm,.ltk d oblates 

Sarleya!! 

3500 8 3 
10{J(J • 4 
400 .. 15 

4000 " 5 
800 ., 3, 

10000 A. 
1700 K. 
700 • 
1600 • 

800 • 

1800 • 
13000 A. 

500 K. 
400{) A. 
800 K, 
500 A. 
200 K. 
8(10 • 
600 A. 
500 • 
l}(J() K. 

6000 • 

14. 
6, 
4 
6 
5 
2, 

10 
4, 

5 
il 

4 
18 
7 
2 
6 

80 

50 
95 
l3 

t.O • 

60 

60 

1 S92,7 l 16,30 

4800 16,45 

409,50 kapalı 

388, 13 kapalı 

141,99 açık 

, 

360 açık 

Ok .. ulun ~1ayıs 937 .sonuna kadar yukarıda yaztlan 48 kalem yiyeceğ i 19·8·936 Çarşamba günü 
eksiltm~ye konunlmuştur 

Eksiltme Fındıkhda yüksek mektepler muhas~becili!':i ':>' nasında yapılacaktır. Fksiltmeye girecekler . -
' 2490 N:o, lu "kanunun emrettiği şartları haiz olmaları ve ge reken belgele.ri faşımaları ve Ticaret o·la· 

sının 936 ytlı kağıdını, .Ticarethane namın!'- gelecekler Noterlikten tasdikli vek~letname getirmeleri 
ve t eminatlarını vaktinde yatırmaları. ' 

Kapalı eksiltmede ıstek1iler sözü geçen kanuna uygun belgeleri, teminat makbuz, bank ve teklif 

mektuplarını kapalı ve mühürlü zarf içinde usulü dairesinde .belli saatten bir saat evvel Komisyon 
Reisine makbuz mukabilinde vermeleri şartname almak veya görmek isteyenler okula, eksiltmeye 
girecekler gün ve ı;aatinde yüksek mektepler mabasebeoiliğindeki kom'syorıuna baş vurmaları ilan 
olunur· (4421) 

~~~~~~~~-::~~~~~ 

Yaşadığımız ekonomi dev• 

rinde size pah~lıya mal · 

edilmek istenen nasihat• 

!ar. 'üpbeli görünüz . 

Her nerde ve her .hangi 

bir saatte Krem Pertev'i 

k uflanabilirsiniz. Yarım sa· 
at zarfında ~ tesirini göı· 

• 
termiştir. bile . . 
Krem Pertev'in yarım asır-
lık şötıreti asılsız dej!'lldir. 

Yüzbinle1ce kişiden Krem 

Pertev h~kkında samimt 
kanaatlerini ı orabilirsiniz:.. 

• ,, 

• 

, 

• 

' • 
Sinekleri::öldürmek için 

ı.J' İZE EBE O/ YEN M V T E .Ş EK K İ R K A /.;; I R • 

İstanbul 3 neft İcra memur· 
luğundan: l\Jalıcuz ve p1raya 
çevrilmesine karar verilen Vit· 
rin, Masa Sand'llye ve Mire 
açık arttırma suretile 20.'8 '936 
tarihine wiisadif Perşem•e gü• 
nü saat 10 dan 11 re kadar 
Yeşilköy Belediye gazinosu 
önünde kıymeti mııhammenesi
nin % 75 şi bulmadığı takdirde 
ikinci arttırma 27·8·936 Per· 
şoınbe güniı aynı mahal ve sa• 
atte satılacağından talip olanla· 
rın mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan 
olunur. (24974) 

ı lınız~ 
Fena'"'ve tesirsiz t'tatarat öldürüc·ü maviler, 
alm-f1kla paranızı beyhude yere israf etme
yiniz ve FllT'ln sahtelerinden sakınınız. Al
danmamak için yalnız bir FLiT olduğunu vt; 
siyah ku,aklı ~sker resimli san tenekeler/' 
içerisinde' eatıldığını hatırınızçla tutunuz. • 
Bu tenekeler mühürlü oldutundan her türlü 
hlyleden Arldlrler. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
'bütün haşaratı öldüreblllrslnlz. 

Dıliklwı w yan/tlara FLiT tozu • 
•1u11&1 . Hoşarat, toza ·temas 
Ml#r ım,a tkrhal /Jlürler. 

U;;.ml 4t90sıt : J. CftEll'lfll. lıtanllul: Gılata . Yo,voııa Han İ 

İlan 
Nişantaşı kız orta mektebin• 

den almış olduğum şehadetna• 

menin yen!sini aldım. Eskisinin 

hükmü yoktur. 

Hadiye 

Sahibi ve Umumi netriyatı idare eders 

yaı:ı itleri mlldUrli 

Etem izzet BENiCE 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 


