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Y unttnistan' da 11 

!ek elden I 
ldare I 

Şim:li milletleri de balık 
avlar gibi gafil avlı· 
yor/ar. Teyakkuzun en 
yaşlı silahı muhakkak ki 
daima ve her yerde top
luluk ve /,,,raberliktir ... 

Yunanistan, günlerdir Ge
lloral Metaksasın elinde yeni 
bir idare içinde bulunuyor. 
llaşvekil bu münasebetle ka· 
buı ettiği belediye reislerine 
l<orfoya hareketten önce: 

- Artık mevcut olmıyan 

ıiyaai partiler unutulmalı, Yu· 
ilan milleti tereddütsüz ve 
kayıtsız yeni rejim etrafında 
toplanmalıdır .• 

Demeyi de ihmal etmeıpiş· 
lir. Metaksas yeni rejimi mu• 
•affak kılmak ve Yunanlıları 
her türlü parti ihtiraslarından 
llzftk bulundurmak yolunda 
•irndiki halde çok azimli ve 
iradeli görünüyor. Vaziyete 
hariçten bakanların kanaat 
•e görüş notları ayrı ayrıdır. 
lltnlar içinde muvaffakıyet! 
llmanlar çok olduğu .kadar, 

- Metaksas'ın bu tarzı ha
ri!keti uzun sürmiyecektir .• 

Diyenler de vardır. Liberal 
Demokrasinin Yunanistanda 
ki bütün tezahürlerine sık sık 
•ahit olmuş bulunanlar için 
llletakıas'ın hız ve yaşama 
kudreti vermek istediği yeni 
idarenin ömrüne inanmak ger .. 
Çekten güçtür. Fakat, ba,ba. 
kanın vaıiyete hakim oluşu 
•• Yunan milletinin bazı iç
ten kaynaşmalara ve tahrik· 
lcre ra~men yeni idareyi itaat 
"e ıükünla karşılayışı da 
Y•ıü tutumun muvaffakıyeti 
l!lıinde olanlar içiıı en kuvvetli 
lneanettir. 

--
ÖZ 

• 
Söz istiyoruz:· 
KaraaAaç mezblhaaından deniz vası

taları içinde nakil edilen etler sayfiye 
yerlerinde iskelelerden kasap dUkkln
larına üstU açık arabalar içinde taşını· 
yor dlyorv ve •• etleri böyle sıcağa, toz 
•ve tapraga maruz birakanların cezalan
dırılmalarını istiyoruz. 
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15 
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ispanya harbi şiddetlendi r 
ihtilalcilerin orduları 
Madride girmek üzere! .. 

Hükumete mensup kırk kadar tayyareciyi 
ihtilalciler kurşuna dizdiler 

• 
Meşru hükumet tavassut 

iSPANYA 

. ., 
C,EBELÜTTARtK, BOÖAZı 

istedi 

• 

; 

ihtilalcilerin son günlerde yeniden birçok kuvvveıler geçirmeğe 
Seble boğazının bir haritası 

muvaffak olduklıırı 

Dünya güreş 
şampiyonu 

Yaşar dedi ki: 
"Ben bu zeytin dalını 
büyük şef Atatürk' e 
larmağan edeceğim,, 

[Türk çocuğu Yaşarın 61 ki· 
loda ~aıandığı güreş dünya ı 
şampıyonluğunden sonra Ber· 

' r•llllllllllllltNnllllllllllllllUHıtlllUIUllllll!lllllU•~ 

!in ~limpiyadında yapılan me• 1 
rasıme aıt muhabirimizin ver· 
diği tafsilat altınıc sayfadadır.] ı 

• Dereceler 
' 1 Berlin, 14 (Olimpiyatlardaki. ' 
j hususi muhabirimizden) Olimpı· 

yat derecelerini bildiriyorum: 
Almanya 21 altın, 19 gümüş, ı 

27 bronz, Amerika 21altın,15 
~ümüş, 8 bronz, Macaristan 7 
al.tın. l gümüş, 3 bronz ve 
dığer devletlerde sır asile muh
telif madalyeler aldılar. 

! E 
E Sorugoruzu El i ~: 

':_'. Yapılan teftişlerde bele• ~-
diyd' amir ve memurların• 

~ ~ ~ dan bir çoğunun y.rlerin· ~. 
~ de buluıımad•kları görülü- ~ 
• yormuş/ Bunu bir gazetede , 1 

§ okuduğumuz için her lıal· ~. 

1.-. :eiıo ::z;::~~;;,~y:i;!'~~: ;==;~'=:,, 1. 

ayrıca b'r tahkik yapma· 

I ;_~_: dı~ncak, bu gibi devamsız 
Lizbon, 14 (A.A.) - Radio ı=====================:====~ memurların sicillerine işa. 

cıub iyi bir menbadan aldığını Bir mesele daha : ~ reı..,erilecek, sonra da ne 
söylediği bir habere atfen ! yapılacağı düşiinülecekmiş/ 
Madrid Hükümetinin ecnebi '111:•• J 116... k ~ lstanbul gibi en çok be· 
bir hükümetten ihtilalcilerle lYı UZQ geue Ve lV.l una asa j' ~'-~==.;: ledt çalışmıya muhtaç bir 
hükümet arasında tavassutta "oyguncularının şehirde belediye amir ve 
bulunmasını istemiş olduğunu ..Jı memurlarından bir çoğunun 
bildirmektedir. : Y ,;e,fntld olmadık/art ve 

Radio club Badajoz'un bu 
sabah ihtilalciler tarafından 
zapteditmesi muhtemeı bulun· Bir· çok dalavereciler bedavadan li sicillerine işaret vermenin 
duğunu haber vermektedir. • I k 1 1 = ve sonradan da yapılacak 

Daha şimdiden birçok tank- zengın o manın o ayını nası I~ cezanın düşünülmesinin ka· 

!ar şehre girmiştir. bulmuşlar ve nasıl buluyorlar ? i~ rarlaşmış bulunması ger-
Fas'tan gelen iki bin ihlilal- I ~= çekten insana hayret veri- ~ 

ci, dün Algesiras'da karaya lstanbul Belediyesinde ev- yor. Sicillerine işaret ver• ~ 

Cim Londos: 
Uydurma Cihan Peh
livanı dün kaçtı! •• 

Profesyonel güreşçiliğin 
içyüzünü ifşa ediyoruz! 

- -·-
Yazan: M. Sami Karayel 

Cim l.onclosun pazar günıi Taksimde göstermeğe 
çalıştığı maharet/erden alınmış bir rulm 

[ YAZISI lKINCI SAHiFEDE ] 

=> 

çıkmışlardır. velki gün bir skandalın cürmü 1 1 ,,,.k değil. kulaklarından ;'=,,~-1 4 ----'------~..A 
ihtilalcilerin Malaga üzerine meşhudu yapıldı. Suç sahibi / ;~ tulup işl~rinden almı:k ik· Her köşesi kalabalık olan Varna pilöjının kalabalık 

yürümekle bulundukları haberi 1• şimdi günahının hesabını ver· ...::::;;;; 1 -,~ tiza eden böyle'erine karşı köıP./tlrinden bir görünüş 
tceyuüd etmektedir. ~ mek Üıere adaletin pençesine bahsedilen tedbir ve kara• ~-= ( L6tf•n b•tincl Hyfamm açınız ) 

~ teslim edilmiş bulunuyor. j -=-~ rın hakikaten dog"ru olup :_-_lı111111111111111111111111ıııııııu11111111ıııuı•ıı••11111ııu1111111111uıı1111111ınnıı1111111111111111111•ınıı11uoıı11ıııııııoo••••••m•o··• General Mola 40 tagyurtciyi j -
kurşuna di:!di Hadiseyi dün tafsilatile yaz. ı -=·=.~ olmadıjJını öğrenmek isti- = r GO" Nü" N 

Sevil 14 (A.A.) _ General mıştık. Belediyede bir dükkan yoruz ve belediyeden soru. ~ 1 MESELELERİ 
Mola evvelce esir etmiş oldu- müzayed ye çıkarılmış, adomın yoruz : ~ 
ğu hükümet hava kuvvN· birisi müzayedeye giren rakip. 1 ~ - Bu haber do~ru mu?. ~ K A R ş ı s ı N D A 

1 • • • .... • • 1 ,,, ....................................................................... , L 
krine mensup 40 zabit ve ne- erını vazgeçırm,,... ıçın on ara 

Doat ve müttefik Yunan 
milleti büyük harbin başından 
beri biribiri içine karışan bin 
bir parti ve hareket sağnağı· 
ıun acı veya tatlı tecrübeleri 
İçinde yJğurulmuf tecrübeli 
bir milkttir. Hele, son iki yıl 
içindeki ıiyasl ihtiras hadise
lerinin ekseriya kahh ttıa· 
hürleri bu tecrübeyi daha 
Çok ı mış, bu dost mille
tin fertlerini daha çok olgun· 
laştırmış ve pişirmiştir. Bütün 
hu olgunluk, tecrübe-, pi~me
ve yuğrulma içinde bir azda 
ekonomik kalkmma ve sosyal 
dinlen e ihtiyacında bulunan 
Yunan milleti için yeni reji. 
min aleyhinde ~ulunacak pek 
le kuvntli ve görünür bir 
•ebep olmasa gerektir. Niha· 
Yet, diktatörlüğe ve istibdnda 

E~am izzet Benice 

feri k0urşuna dizdirmıştir. ! para teklif elm"ş ve bu parayı 
l}erirken cürmi!meşhut yapıla. 11 Burhan Cahı"d 

Ecnehı devletler mümessillerine\ rak yakalanmış. Yani ur lada ı Pe h ••. va n 1 ara sevg •• 
bir hücum Arkadaşımız Burhan Cahid 

bir müzayede ve münakasa Morkaya Orta Ayrupada bir 
l\~adrit, 1_4 ( .A.A.) - Sos- dalaveresi var. Öyle bir dala· M•zay•do ve münakualardaki h k v 
1 ti ld p· muhtemel, dalavirelere ıedçek· ıeya ate çı mıştır. Bir av armaganı 

ya ıs erın 1 erı rıelo "El Lİ· vere ki bugüne kadar bunun mek üzere yeni bir kanun liyıha· kadar ıürecek olan bu ge. 
Devamı 2 nci .<alıifede 1 (Devamı 2 n ı" f d ) b" k .._ 1 · ·ı 11 hazorla ını beki dl"I 1 • t" · d k d "A """11ııuııuınııııııı .. ıuıuıııııı 

11 
, c say a a ırço uenzer erıne aı mace· mas e g m z ıın ııın e ar a aşımız çık 

Bogv az111 '" '"""'•m•ııuuuıı•••u"'"""k"ıı"'"a .. '""uvu .. , .... e,."'Huı""'e"'"'"s"ıııııul:;•uı ııııuııııu111ıııuıı••mıınıı•••1111u1111111Kuıu11jS, .... a, .. c,111aıı" Maliye Vekili Fuad Söz., karilerine Bükr~f, Peşte 
raların sayısız hikayelerini din- Viyana ve lsviçre'den seyahat 
!edik. Hala da arasıra dinliyo- intibalarını yazacaktır. Arka. 

b U g U 
•• n den •. t •. ba ren ruz ve kulaklarımız tırmala- daşımız bu gezintisinde bir de 

nıyor. Açık Söz i~in roman hazır-
Vata nd&Ş Türkçe Bu klasik mf:zayede ve mü- lıyacaktır. 

tatbik ediliyor konuş! De,,amı 2 nci sahifede a;~eı 
Türkiyede her Türk vatr.ndatı Dedelerimizin mezarları : 

Dün yeni Boğazlar mukavelesinin tatbiki iri.~ yapılan 
toplantıda lıazır bulun<mlar 

Bo~azlardaki memnu mıntaka 
~e müstahkem meykiler etra· 
.•~da görüşmek üzere dün öğ
·v·dcrı s_onra Vilayette Hariciye 

•kAJetı Genel sekreteri Nu
~an Rifatın Riyasetinde bir 
·kOplantı. yapılmıştır. iki saat 

.•dar sıiren bu toplantıya Ha-
• tı . 
ı· cıye, Dahiliye, Sıhhiye ve lk. 
'&&t ~ekiletleri birer murahhas 

• 

gö:ıdermlşlerdir. Hariciyeden 
Numan Rıfatla Hariciye veka
leti altıncı şube şefi Esat, Da
hiliyeden Emniyet Umum mü
dürü Sükrü, iktisattan Ticareti 
Bahriye müdürü Müfit Necdet, 
Sıhhiyeden doktor Asım ve 
ciheti askeriyeden de bir Mir. 

·alay bulunmuştur. 
DerJamı 2 nci sayfa da 

bu. memlekette öı: çocuğundan 
farkaız ve ayırtıız:hr, Türk mille• 
tiııin bütün talih ve mukadderatı 
nı elinde tutan Büyük Mecliste 
bile aalında Türk olmıyan fakat. 
Türk çocuğu ve Türk vatandaşı 
saydığımız saylavlar vardır. 

Vatanda.şhk hakkına en büyük 
aayğı ve aevglyf zöıtereıı ve en 
geniş hürriyet ve •erbe11tHk çer• 
çevesi içinde onların hareketleri• 
nı imkin içinde bulunc!uran böyle 
bir memlekette ne yazık ki b.ı 
vatandaşlann en zayif tarafları 

Türkçe konuşmamak oluyor. 
Vapurda, tramvayda, Çlrşıda 

pazarda, aayfiyede lıeryerde 0 1 .. 

ları bu memleketin az dilini hıra .. 
kıp ta ana dilleriyle kon11ı4urken 

görmek, hem de yaygara halinde 
görmek ve dinlemek gerçekten 
ııefıe ağır rcliyor ve ••mimlye
timizln botluiunu hatırlatan bir 
htaıt iatemiye lıtemiye damarları .. 
mıza atılıyor. 

Acaba bunlar kendilerine: 
- V atandat Tilrk,e konu' 1 
»enllmeainden batka ne aiJır• 

Mnme•lnl ve ne yapılmaaını bek· 
llyorlor ?_ 

Hatice Hatip 

Türkiye Kültür Baka
nına Acık Mektup 

Yazan: Nizamettin Nazif 

işte bu da bir türbe veyahut dede, ecdat harabesi ki •• hiç değilse 
ıöı:lerimiri bakıılarımu:ı tırırıalryor / 
(Arkad&flIDı& Nb-ettlıa Nazlf'lıa yazı11 5 lıacl ıayfada) 

uy·· k"" ur um,, diyen mut;uıara 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Dört kardeşe iki oda yeler. Bir de ana! a babaya eder üç. 

Bir oda kendisine, dört. iki tane de oturma ve yemek için, etli 
mi altı? 

Türk bayrağını Olimpiyat direğine çektiren Türk Yaşar 
Erkan'a altı odalı, dayalı döşeli, her verg,.inın on "'nc!iğl 
peşin verilmiş bir ev verelim. Bu ona ulu m!lletının b!r se; gi 
armağanı olsun. 

Hayatına bir çer çöp evde başlayan yi~il; hayalını bir rahat 
ve güzel yuvada <iırüp bitırsin. 

Ve Yaşar Erkan'dan sonra o bayrağı o d reğe çektirlt'iye 
çalışacak buğü•ıkü adsızlar da öğrenirler k.;, yüce Tiırk milleti 
kendi yüzünü ağartanlara gönlünü taht, sevgisini lıç eder. 

Yalçın göğsüne bir madalya takan Mersin'li Türk Ahmed 
Demirden'in kaç kimi kimsesi var? Oııun da damı çerden 
'çorakdan mıdır? bilmiyorum. Ona da bu terıip bir C\ , relin. 
Ve bu sevgi armağanı işini medreseye düşürmeden hemen 
basaralım. 

l;ksiz ve sonsuz bir tarihi olan milletime teklifim budur. 

Aka Gündüz 
AÇIK SÔZ : Arkadaş:mız Aka Gündüz"ün yukarıı·a koy. 

duğumuz teklifine Açık Söz yazı aılesi de yürekten iştirak eder. 
Açık Söz bu iş için sahifelerini nçmışlır, elinden gelen her 
tıirlü hizmeti yapmıya hazırdır. · 

Biz bu teklifin çabuk ve kolay meydana gelmesi için şu 
fikri ortaya atıyoruz: 

Bütün Vılayetler bu evleri yapsınlar. Bütün Belediyeler 
döşetsinler. Bunlardan artacak la" başka teşekküllerin ve şahıs· 
!arın armağanları, ikisi adına bankaya yatırılsın. 

Partimizin kuracağı üç kişilik bir heyet bu işi beş on ıründo 
başlayıp bilirebiltr. 
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İspanyadaki kıyamın 
Üç haftahk blinçosu 

İhtilalciler muvaffak 
Olabilecekler mi? 

- il -

Zafer ibresinin iki taraf tan 
birine dönmesi için 

·mühim bir hadise lazım! 
Dün bu sütunlarda l,panya

da başlıyan ihtilalin ilk günle· 
rinde geçirdiği safhaların bir 
hülasa<ını yaapmıştık. O zaman· 
danberi birbirini t.kip eden 
hadiselerin seyrine bakınca, a· 
caba iki taraftan hangisinin en 
nihayet memleket idaresini ta. 
mamile ele arabileceğini kestir
mek mümkün olabilir mi? 

Guadarrmna'da 
O kadar iddialı olmamakla be

rabar herhangi bir hüküm ver
med~n evvel, bir kere iki mu
hasım tarafın bugünkü vaziyet
lerini gözden geçirelim: 

Madrid civarındaki hırekat 

mıntakası, Gredos ve Guıdar
rama "Vadiyürremiy,. dağ 

si'silesini takiben bir cephe, 
bir muhlrebe hattı olarak 
kabul edilebilir. Bu dağlar, 

Kasti! ovasını "Yeni ve eski 
Kasti!,. olmak iızere ikiye 
ayırmakta ve garpten şarka 

doğru h kiki bir set teşkil 
ey !emektedir. Madrid ise bu 
setin 50 kilometre cenubun
dadır. Fakat "cephe,. ye böy
le bir bakış hatalı sayılabilir. 

Çünkü bazı kısımlarda be
yaz kıtaat geçitlere geçerek 
dağların Cenup sathı mailine 
inmişler, diğer taraftan "Kızıl
lar" da, aynı suretle, fakat aksi 
istikamette dağların öbür ta· 
rafına aşmıya muvaffak olmuş· 
(ardır. Hatta Burgostaki asiler 
karargahı umumisinin bir teb
liğinde bu Cenup sathı mailin
de bulunan Guadarrama köyü
nün işgal edildiğini ve El Esp:
nar köyünden de "Hükümelci
lerin. tardedildiğ'İni bildirmiş· 

ti. Umumi harbin bizde bırak· 
tığı •cephe. mefhumunu bura
da tatbik etmek mümkün de. 
ğildir. 

Bir takım kollar aralarında 

batta fazla irtibat olmaksızın 

muhtelif yerlerde harekatta 
bulunmaktadırlar. Müfrezenin 
biri bir köye girmekte, ertesi 
gün diZer taraf bu köyü tekrar 
zabzctmektedir. 

Gerilnde de arazi o kadar 
emin değildir. Çünkü beyaz 
mıntaka da olsun, kızıl ınınta

kada olsun, ihtilal ocakları 
yanmakte veyahut köz halinde 
bulunmaktadır,ki bu şerait 

içinde serbestçe ileri hareket
lerde bulunmak hayli cüretka
rane olurdu. 

Şimdi Madridin etrafındaki 

vaziyete bir göz atalım: 

andelozyada 
Cenuba geline.,, General 

Franko mühim kuvvetlerle Septe 
boğazını çoktan geçmiş ve ha- 1 

rekatı eline almış bulunuyor. 
Andalozi kıyamcılarının başın
da bulunan general Keypo Del 
Lano (Cumhur reisi Alkalaza. 
moranın eski baş yaveri) ise, 
general gelinceye kadar, elinde 
bulunan yerleri organize et
mekle meşgul olmuştu. Ancak 
garbe doğru bir akın vapmış, 
Portekiz hududundaki Aya
monte, ve Huelvayı cenu· 1 
ba dogru Londa'yı, cenubu 1 

şarkide Aljezirastan hareket 
eden kuvvetler Cebelüttarık 
kapılarındaki Linea dö la Kon
çepçiyon'u alarak, Malagaya 
doğru yürümüşlerdi. Bu yürü
yüş yarım kalmış ve hükümet
çiler Malagadan çıkmamışlar ve 
burada donanmanın da yardı-

mını görmüşlerdir. Şimdi Malaga 
önlerinde muhareler cereyan 
eltiğ'i tahmin edilebilir. 

Diğer taraftan harekatın asıl 
tekasüf ettiği yer Badajöz'dür. 
Badajöz ile daha cenuptaki 
Merida bu cephenin iki kilit 
noktası sayılabilirler. Takviye 
edilen hükümet kuvvetlerinin 
Badajoz'u sonuna kadar müda· 
faa edecekleri anlaşılmaktadır. 
Aacak gerek silah, gerek asker· 
lik bakımından faik kuvvetlere 
karşı ne kadar müdafaada 
kalabileceği de ayrı bir mese
ledir. 

Aragon'da 
Şimalde Aragon cephesine 

gelince, Ebre havzasındaki Sa
ragos ve Hueska şimdiye kadar 
Barslon milislerinin muhtelif 
taarruzlarına karşılkoyabilmiş· 

!erdir. Hatta asiler münferit 
bir kola azim zayiat dah; ver
dirmişler ve bu muvaffakıyet
sizlik Madrit tebliğlerinde de 
saklanmarı'ııştır. Bu cephede 
\-;ükumet askerleri iyi iş gör
mekle beraber milisler " kötü 
asker,, diye geri gönderilmek
tedirler. Katalonyalılar ile A
rugon yalılar arasındaki eski 
rekabet le bu meselede mü
him rol oynamaktadır. 

Gipuzkoa'da 
Yine şimalde Sen Sebastiyen 

kapılarında devam eden çar
pışmaların diğer yerlerdeki 
çarpışmalardan ne fazla, ne 
eksik bir ehemmiyeti ve ge· 
ni~liği yoktur, Bu cephede de 
kıyamcıların vaziyeti birçok 
defalar değişmiştir. Buraları 

arızalı arazı olduğu için başka 

Şimalde kıyamcılar Fransa 
şosasınııı geçtiği Samosierre 
boğazını (Madridden 97 kilo 
metre) geçmişler Bıtrogo kö
yünü almışlar (76 kilometre) ve 
Lozoyuela'ya ulaşmağa çalışı

yorlardı. 

l
tiirlü de olamazdı. Fakat ınıntaka 

zengindir. Bu sebepten kıyam
cıların Sen Sebastiyeni de, Ovic· 

1 
do'yu da mümkün mertebe 

Madridte giden başlıca su 
barajları burada · bulunduğu 
için, kıyamcılar isterlerse pa
yitahtı susuz bıral<abilecekler

dir. 

sür'atle elegeçirmek istedikle
rine şüphe yoktur. Ancak bu 
mıntakadaki milisler son gün
lerde takviye edildikleri için 
kıyaıncılar da arzularına o 
kadar süratle muvaffak ola
mamaktadırlar. 

Terazinin kefesi ne 
tarafa ağlr basacak 
Bu muhfelif askeri harekata 

.' -AÇIK SÖZ 

Siyas~ · ouniasından~ Hat>erıel\: 
. . 

•' . . 
Radyo . Telefon Telgraf 

"". 

Sayı: 118 Heryerde 5 kuruş Telefon No: 208L7 • Telgraf adresi: /stanbul Açık Söz 

ispanya harbi şiddetlendi ! 

ihtilalcilerin orduları 
Madride girmek 

[1 inci sayfadan devaııı] 

beral,, gazetesin.:le neşrettiği 

makalede ispanyadaki bütün 
ecnebi devleUer mümessillerini 
efkarı umumiyeyi aldatmakla 
ve iki yüzlülükle ittiham et· 
miştir. 

Saragos üzerine bir yürüyü~ 

" Fransız teklifine iştirak etmek· 
tedir. 

Yarı resmi bir tebliğe göre, 
1 

lspanyol hükümeti, Alman tay· 
yarelerinin iadesini emretmiştir. 

Bu tayyarelerden beşi iade 
edilmiştir. Yere inmeğe mec
bur olan diğer lıombardıman 

tayyaresi ıçın müzakereler 
Madrid, 14 (A. A.) - Sara- devam etmektedir. 

gosse üzerine yürümekte olan Almanya Barslonda dört 
hükümet kuvvetlerinin kuman- Almanın idam edilmesi mese-
danı, şu telgrafı çekmiştir; lesinde de tatmın olunmasını 

Boş yere nufusca telefata istemektedir. 
sebebiyet vermemek için be- //ııi/alcilerin muzafferiyeti 
taetle ilerlemek mecburiyetin- bekleniyor 
deyiz. Fakat Saragossc'un su- Lodra, 14 (A. A.) - Eavas 
kutu, bekleni'.diğinden daha ajansından; Siyasi mahafil, Al-
çok yakındır. manya, ltalya ve Portek;zin 

.. ' uzere ... 
dilmektededir. Çünkü lspanyol 
ihtilalcile.rine ltalya, Almanya 
ve Portekiz tarafından yapıl

makta elan yardım dolayısile 
fevkalade heyecan içinde olan 
Fransız efkiirı umumiyesini 
hesaba katmak mecburiyetinde 
bu'unan Fransa hükumeti çok 
müşkül bir mevkidedir. 
İngiltere arlık karışmıyucak 

lngiltere hükümetinin Berlin 
ve Roma hükumetleri üzerinde 
daha fazla tesir icra edeme
mesinden korkulmaktadır. Çün 
kü lngiltere hüküıneti, bundan 
evvel Fransız teşebbüsüne 

kuvvetle müzaheret etmiş ve 
fakat ulak bir netice bile elde 
edememiştir. 

Alman ademimüdahale itilafı akdine · 
ispanya laı•assut is ledi 

dair olan müzakereleri sürün-
Ceva bı cemede bırakmakta oldukları, Lizton, 14 (A.A.) - Porte-
Berlin 14 (A. A.) - Soyasal çünkü kendilerinin yardımı ile kiz rad;o kulübünün gayet 

mahafilin teyid ett'ğine göre, ihti!alcilerin pek vakında kat'i em n bir menuadan bildirdi. 
Alman hükumeti, Madrid hü- bir muzafferiyet kazanacakla- l( ine göre, ispanya hükümeti, 
kümeli tarafından zabtolunan rını tahmin etmekte bulunduk· bir yabancı devleti, asilerle 
Alman ticaret tayyarelerinin !arı mütaleasındadır. meşr,u hükumet arasınd3 ta. 
iadesi şartile, ispanya işlerine Fransada • heyecan başladı vassutta bulunmağa dıvet et. 
ademi müdahele hakkındaki Vazi;et çok ciddi telakki m şlir. 
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Cim Londos Atinaya gitti 
Cim Londosun güreşleri kadar mahluk varsa hudra 

için hiçbir şey yazmamıya h
rar vermiştim. Çünkü; bu pro· 
fesyonel güleşlerin iç yüzünün 
ne olduklarını bilirim ... Hatta; 
harbı umumiden evvel, Avru
pa ve Amerikada güreşler 

sönmüştü. Hiç kimse rağbet 

etmez olmuştu. 

1 

meydan ... 
Doğrusu tepem allı. lç.mden 

1 
iki ayaklı orangotanlar da da· 
hil mi diyeceğim geldi. 

Harbı umumiden sonra; bir 
iki dirileyim dedi. Şöyle bir 
şahlandı. Fransayı b"r yokla
dı. Amerikaya savruldu. Niha- 1 

yet; yutan olmadı. Yine eski 
akibetine uğradı. Sebebi de; 
halkı şantajla avlamak; sonra; 
Şike gülüşlar yapmak re
vanşlar vücude getirmek ve 
ceplere para indirmek gibi da
lavereleri artık ne Amerika ve 
ne de Avrupa yutmayor. 

Bir takım organizatörler, iş 

güç edinmişler, pehlivanların 

arkasından koşarlar, gazete
lerde, bir şey varmış gibi bil
miyerek habire yazıp şişirirler, 
h~lk heycana gelir... Ve bir 
elini müsabakaya koşarlar ... 
Netice oyundan ibarettir. Da· 
nışıkll döğüşüklüdür. Organi. 
zatörler, yenilen ve yenen peh
livanlar, yardakçılar pdraları 

ceplerine atmışlardır, 
Bazı gazete spor muharrirle

ri de fazla reklamcılıklarından 
dolayı da müstefid olmuşlar

dır. Bütün bu oyunları, Ay· 
rupalılar ve Amerikalılar bil· 
dikleri için öyle, kolay ko
lay bu patırtılara metelik ver
dikleri yoktur... Bendenizde; 
bu sebeple bu işlere metelik 
vermem ... 

Ben, bütün bunları iyice bil
diğim için ne Cim Londos ve 
Dinarlının Atina güreşlerinden 
ve ne de lstan bul çarpışmala
rından bahsetmedim ... 

Fakat; dün gazeteleri oku
yunca canım sıkıldı. Cim Lon
dos şöyle bir beyanatta bulu· 
nuyor : 

- Dünyada iki ayaklı ne 

Vay canına! Türk dünyasın
da şimdiye kadar işitilmemiş 

Türk spor tarihinin şimdiye 

kadar kaydetmamiş o lduğu 

acip bir sesi,.. 
Heeyyl. Eyüpte koca ka .. 

vuklu taşiyle yalan Kara Ah-. 
ınet işitiyor ınusun çoluk çocuk 

seslerinı? .. 
Ba hrımuhilin sinesinde ya

tan Koca Yusuf duyuyor mu· 
sun naracığı ? .. 

Adalı nerdesin? Sü:üler, 
Katrancılar, Kazıkcı Karabe
kirler, Aliço!ar, Koca lbra
himler, Molla Müminler, Her
geleciler, Kavas oğulları, Gül 
Meınişler, Filibeli Kara Ah
metler, Filiz Nurullahlar nere
desiniz ? .. Meydanı Din>rlılara 
ve Mülayimlere mi bıraktınız? 

Kalkın!.. Çoluk çocuk zuhuri 
kuluna çıkmış pelvancık oy. 
nuyorlar ... 

Meydan bu kadar atıp tut. 
mıya müsait mi be? .. 
Doğru ;u; kendi hesabıma 

sinirlendim; gençliğim olsaydı, 

deli kafama uyar, yetmiş okka
lık gövdemle perva etmez 
meydana çıkardım vesselam. 

O tomobil olmadığından fayton 
arabahrı da Nurullahı ın]şteri 
diye almazlardı. Çünkü yay
ları kırardı. 

Otomobil ol•aydı, bu adam 
neresine sığacaktı sanki? ... 

Uıatmıyalım; yürüye yürüye 
Sirkeciden T;, ksi m~ geldik .. 
Ecnebi p chli•anlar Nurullahı 
iş i trııişlerdi amma, daha şe klen 
görmemişlerdi. 

Hep pehlivanlar soyunmuş, 
Nurullahı bekliyorlardı, Arka 
k o pıdan sirka girdik. Pehlivan. 
!arın soyundukları tarafa yol
landık .. Nurullah, lacivert cep
kenli ve poturlu, boynundan 
asılı koca gümüş kordonlu ser
kisof saat'ni belinde sarılı ip kli 
Trablus kuşağının içine yerleş· 
tirmiş, ayağında rogan hafif 
bir yemeni.. Sallana, sallana 
soyunma yerine girince. Bütün 
o, iri ecnebi pelılivarlar küçü
lüverdi. Ve agızları açık kal
<.lı. Hep birden baka kaldılar 

bu Türkün dev cüssesine. 
Her pehlivan bir locada so· 

yunuyordu. O gece vallah bil' ah 
Nurullaha soyunacak yer bu
lamadılar, çünkü; Nurullahı 
soyunma yeri almıyordu. Üs
te de; alafranga güleşeceğinden 
sırtına giyecek bir mayo Ja. 
zımdı. Onu da bulamadılar ... 
Derhal iki pehlivanın mayosu
nu birleştirip lerziye ı'iktire· 
rek bir ma " yaptılar ... Nurul
lah kızdı ve etrafına bakarak 
kalın sesile mırıldandı; 

- Hepten fıkaracağız bu 
herıller bel.. Abe ahretlik ne. 
rede soyunacağız... Don ilede 
güleş olur mu be kızanlar ... 
Onu da bulamayazdı bu su· 
saklar be ! .. 

Ecnebi pehlivanlar bakışıp 
durnyordu Nurullah'a ... 

Daha Garpte Alto dö Leon 
boğazı vardır. Koronya yolu 
da buradan geçer. Bu satırları 

yazdığımız sırada "hükumet" 
eller Guaddarama köyünü tek
rar almış bulunuyorlar ve cep· 
he bu köyün hemen ilerisinden 
başlıyor. Beyazlar da buralarda 
:ııcvzilerini almış bulunyorlar · 

bakmakla, kat'i netice hakkın· 
da bir hüküm verilemez. Bil
hassa son günlerin vaziyeti 
etrafında sarih ve doğru ma
lümatımız yoktur. Şimaldeki 

kıyamcı ordunun, asker ve 
gönüllü olmak üzere yüz bin 
kişi oldukları söylenmektedir. 
fakat bu rakkamı lemin et-
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Size şuracıkta, geçmiş canlı 
bir hikaye anlatayım: Beşiktaş 

kıı"übü yirmi beş sene evvel 
Taksimde bir güleş tertip 
etmişti. Arditi isminde bir ita!. 
yan organize ediyordu bu 
güleşleri... Fi:iz Nurullah da 
güleş·:yor... Filiz diyip geç
meyiniz... Boyu iki metre 
on sekiz, okkası tam dört 

yüz sağ okkadan yüz altmış 

beş kıyei atik .. Sizin anlıyaca
ğınız; fevkalbeşer bir adam 
yapısı ... Bu pehlivanımız 1900 
de Pariste yapılan cıhan peh
livanlığı müsabakasına Kara 
Ahmetle gittiği zaman böyle 
bir insan olamaz diye güreş

lere sokmamışlardı. 

Nıhayet; mayo geldi. Hepi
miz dışarı çıktık... O, soyun
ma yerinin geniş avlusunda so
yundu. Mayoyu giydi... Başta 

olarak meydana çıktı. Birkaç 
akşamda hepsini sıralayıp yen. 
di. 

Garpta ise kızıllar biraz 
daha ilerliyerek Esküryal 'ın 
şimalinde bir taraftan Villa 
kasten, bir taraftan da şimal 
sathı mailinde bulunan Vvila 
ile Segovi yollarının birleştiği 

San Rafael'i tutmuş bulunu· 
yorlar. 

Madridin şarkında ise Guad· 
alajaranın yakınlarında son gün 
!ere kadar muharebeler oldu. 
Beyazların Saragos yolu üze
rinde Alcolca del Pinarı ve 
Kızılların da Soria istikametin· 
de Koııolludo ve sonra da A· 
tiyenzayı eıc geçirmeleri, bu 
sonuncuların Saragos'a doğru 
ilerilemiş olduklurını gösterir. 
Fakat daha Saragos'a 200 kilo 
metre mesafede bulunmakta
dırlar. 

mek müşküldür. 
Adet faikiyeti ise Barse. 

lon ve M&drid hükümetçi· 
Ierindedir. Ancak bu kuv
vetleri teşkil eden Milisler 
iyi techiz edilmedikleri gi
bi, ya az talim ve terbiye 
görmüşler veya hiç görmemiş
lerdir. Kıyamcılar tarafındaki 
gönüllüler, ihtilalden evvel 
yarı askeri teşkilata mensup 
insanlardır. Bunun bir avantaj 
olduğunu kabul etmek lazımdır. 

Diğer taraftan hükümetçilerin 
elinde bol cephane olmadığı 

ve eldekilerin de iyi kullanılma
dığı anlaşılıyor. Beyazlar ise bol 
silah ve cephaneleri olduğunu 

iddia ediyorlar, Fakat bu iddi· 
ada nasıl kontrol edilebilir? 

Hulasa her iki tarafın da elin· 

de kuvvet yok değildir. Fakat 
tam manasile talim ve terbi~ 
görmüş, iyi tachiz edilmiş as
ker yoktur. Onun içindir ki. 

iyi talim ve terbiye gör
memiş olan Fas Lejyonlarının 
bu kanlı davada kat'i bir rol 
oynamaları muhtemeldir. Fa. 
kat terazinin kefesinin hangi 
tarafa ağır basacağını anla
yabilmek için mühinıce bir ha
diseye intizar etmek lazımdır. 

' * 

Taksime Avrupadan en sa
yılı pehlivanlar gelmişti. Yüz 
okkalık Alınan Kari Zaft, A
vusturyalı meşhur Çaya .. Bul
gar Dobriç ilaahir.. Bu pehli
vanlar hakikaten pehlivan idi
ler. En azılıları Kari Zaft idi. 

Kilise direği gibi.-ensesi, iki 
metreye yakın boyu, zorlu bir 
pehlivandı ... 

ilk akşam, pehlivanlar orta· 
ya çıktı. Güreşe meraklı biz 
gençkr de, Nurullahı ıretirdik ... 
Nasıl getirdik diye sormayı

nız! .. Burası u2un sürer ve gü. 
lünçlü bir masaldır. O vakit 
tramvaylar atla çekilirdi. Nu
rullah tramvaya sığmazdı. Bu 
sebeple tramvaya binemezdi. 

Gazeteciler; güreşlerin niha
yetinde ondan beyanatta bu
lunmasını istemişlerdi. Hatta 
bir Fransız gazetecisi şunları 

sormuştu: (Tercümanlığını ben 
yapıyordum) 

- Siz cihan pehlivanlığı kud
retinde bir adamsınız değil mi? 

Nurullah cevap verdi: 
- Söyle bu herifcaze be! ... 

Hepten bilmez bu işleri... El, 
elden üstündür be kızan ... 
Analar neler doğurmuştur kim 
bilir... Gurur yetmez bu işler. 

Fransız gazetecisi Nurulla
hın heyecansız bu mütevazi 
sözleri karşısında hayrette 
kalmıştı. Sanki; bu iıdam 

' 

15 Ağustos 

Dakika 1 

Ankara - Memleket ve Dünva) 

V/adivostokta Sov yeller bazı 
japonları tevkif eltiler 
Tokyo, 14 (A.A.) - Mançu hükumeti, Amur nehrinde Mançu tlı 

ve japon gemilerine bir tehdit teşkil eden bir Sovyet topçeke- ş-
rinin mevcudiyetini Kharbin'deki Sovyet Rusya Genel konsolos· 0 

~~ luğu nezdinde protesto etmiştir. 
VladivostoÜan haber verildiğine göre, Sovyet otoriteleri, tı' 

1 !" aralarında Jupon konsolos memurları bulunan bir çok japon arı 
tevkif etmişlerdir. , 

============ ============"' •iı 

Yunanistan' da 
Tek elden 
İdare 

1 ind sayfadan devam 

gitmeden, milletin istediği ve 
beklediği bütiin inkişaf •e 
feyz imkanlarını vererek, mu
ayyen hedefe en kısa mesafe 
ölçüsü içinde varabilmek için 
tek elden idarenin isabeti 
son yılların tarihi içinde iyi· 
den iyiye denenmiştir. 

Parti nizalarından, karşılık-
' lı liderlerin ihtiras çekişmele

rinin peşine takılıp sürüklen· 
mekten kurtulan milletlerin 
kuvvet]i ve hikim, fakat bu 
kuvvet ve hakimiyeti yalnız 

ve yalnız millet ve memleke· 
tinin selametine hasreden ik
tidarların idaresi altında en 
kısa }O!dan ve tam hızla, top
lu bir halde hedefe vardıkları 
gözönündedir . Hele küçük, 
her ne sebeple olursa olsun 
geride kalmış, kuvvetlenmeye, 
yükselmeye muhtaç ve mec· 
bur milletler için bundan baş
ka, yani pat"ti l:ölüntülerine, 
ihtiras kavgalarına, iktidar 
mücadelelerine düşmeden bi· 
ribirine kenetlenmiş millet ha
linde bulunmaktan ve çalış· 

maktan başka Çare yoktur. 
Çok umulabilir ki, yeni seçim 
de bu tutuma doğru bir neti
ce verebil!!in. Nihayet dünya, 
tarib'n öyle bir dönüm nokta. 
sı içinde yaşıyor ki. bu dö
nüm yılların<!a milletlerin iç 
politika muvmanları bakımın .. 
dan hiç bir sebep ve bahane 
ile zayıf, biribirine düşmüş 

olmaması lazımdır. Yoksa şim
di milletleri de balık avlar 
gibi gafil avlıyorlar. Teyak· 
kuzun en yaşlı silahı m!lhak
kak ki daima ve her yerde 
topluluk ve beı·aberliktir. 

Etem izzet Benice 

hiç bir şey yapmamıştı. Biitiin 
bir dünya cihan pehlivanlarının 
toplandığı Pariste kendine eş 
b"laınadıklarından dolayı fev
kalbeşer a<.l~m lakab.nı alan 
Nurullah işte; böyle mütevazı 

bir pehlivandı. Holbuki; bizim 
1 alaturka güreşte koca dev 

cüsse Nurullah ikinci derecede 
pehlivandı. Düşünün bir kere.,. 
Öyle . eş vardı, yoktu, fevkal
beşermiş filan dıaliyen yoktu. 
Er meydanına çıkar dev de 
olsa tutarlardı. 

Koca Yusut Avrııpada ve 
Amerikada her iki güreşin cı
han peh'. ivanı olduktan soııra 
ikinci derecede bir A'llerikalı 
pehlivan kendisine defi atmiş
tı. Yusuf, bu defi hakkında 
sorguya çeken Amerikan gaze
tecılere şöyle demişti: 

- Ehi Belli olmaz; be kızan· 
!ar, güreştir bu ... 

Ne günlere kaldık değil mi? 

M. Sami Kareye! 
GJ @ 

Cim Londos 
gitti 

Serbest güreş şampiyonu 
Cim Londos dür. Atinaya git· 
miştir. Yunan güreşçisinin bu 
gidişine sebep Yunanistandaki 
bazı işlerini görmekten iba
rettir. Bununla beraber birçok 
kimseler şehrimizdeki güreş 
dedikoduları yüzünden Cim 
Londosun bir daha şehrimize 
avdet etmiyeceğini söyle· 
mektedi rler. Güreşçi, hareke. 
tinden evvel şehrimize tekrar 
geleceğini ve bir maç daha 
yapacağını vadetmişt:r. 

Her ihtimale karşı bu pazar 
günü Türk pehlivanları ara
sında bir seçme müsabakası 
yapılacak ve galip çıkan Cim 
Londos geldikten sonra onun
la karşılaşacaktır. Yunan gü
reşçisinin verdiği söze göre 
azami 15 güne kadar şehrimi· 
ze dönmesi lazımdır. 

• 

Bir 
(Mesele 
'Daha 

1 inci sayfadan devam 

nakasa dalaveresinin içyüzünii ~t 
anlatalım: lı, 

Bazı açıkgöz ve açgöı va• 
tandaşlar var. Bunlar her mü· ç0 

nakasaya ve her müzayedeye I~ 

iştirak ederler. Maksatları da Iİi 

arttırma veya eksiltmde bir •! 
taahhüde girişip ticaret yap- '" 
mak değildir. Bunlar ceplerine bi 
birkaç yüt lira koyarlar, mii· ç, 
zayede ve münakasanın yapı· •ı 
lacağı yere giderler. Hakiki 
maksatları o işe girişen na· ~ı 
muslu iş adamlarım ürkütmek· di 
tir. Bunlar arttırma veya ek· 
siltmeye hararetle dahil olur· 
lar. iş adamları korkar, çeki· 
nirler ve bunları ortadan kal· 
dırmak için para teklıf eder· 

!er. ~ Bu sırttan kazanan vatan· 
daşlar da, k•sa ı;ünün karı az 
olur diye, teklif edilen parayı 
alarak savuşur giderler. Yani 
ayak üstünde, hiç bir iş yap· 
madan para kazanmış olurlar. 

Resmi müzayede ve müna· 
kasalara giren iş adanılan 

bunları bilir ve tanırlar. Sayı· 
!arı azdır. 

Bazı iş adamları da vardır 
ki ihalenin kendi üzerinde kal
ması için ba.şkalarına para ve 
menfaat temin ederler. 

Bu müzayede ve münakasa 
yolsuzluğunıın üçüncü bir şek· 
li daha vardır ve şudur: Me
sela, hiiküınet bir kilap bas• 
tırmak istiyor, bunun tertibiyo 
ve tabiyesini münakasaya ko
yuyor. Mu~yyen bir kaç matba" 
buna iştirak ediyorlar. Fakat 
arayere hararetli bir rekabet 
girecek olursa fiat çok kırıla• 
cağı için matbaa sahipleri söz 
birliği ederek o ihalede ortak 
oluyorlar. Bu suretle hem hep
si birer parç ı kazanmış olu• 
yorlar, hem de fiat fazla kırıl· 
mayor. Amma zahirde ihale 
birisinin üstüne yapılmış olu
yor. Hakikatle ise hepsi 
gizıice ortak olmuşlar ve 
tıatı muayyen bir hadden aşa• 
ğı kırmamayı sözleşmişlerdir. 

Çok mevsuk kimselerden , 
işittiklerimize göre hemen her 
nıiizayede ve münakasada bu 
gibi dala ver eler oluyormuş. 
Gerçi hüküınet bunların önüne 
geçmek için kanunlar yaptı, art· 
tırma ve eksiltmeyi nizam altına 
soktu. Fakat bugüne kadar 
sürl'p giden dalaverelere ba• 
kılacak olursa bu kanuni ted· 
birlerin kifdyetsizliği anlaşılır. 

O halde yeni tedbirler al
malı ve bu sılahsız haydutlu· 
ğun önüne behemehal geçme• 
lidir. Aksi takdirde birtakım 
menfaat düşkünlerinin, devle· 
Un ve halkın zararına olarak 
gayrimeşru kazançlarla kese
lerini şişirmeleri devam ede• 
cektir. 

Bu husustaki düşüncemizi 
kısaca hulasa edelim: Müzaye• 
de ve mün~kasalara hile karış• 

maması için yeni ve bütün ihti· 
yaçlara cevap verecek bir ka· 
nun lazımdır. Bu iş doğrudan 

doğruya veya dolayısile devlet 
hazinesini alakadar ettiği içiıı 

Maliye Vekaletinin bu hususla· 
ki himmetine intizar ediyoruz. 

Boğazlar 
mukavelesi 

1 inci sayfadan devam 
Toplantıda, boğazlardaki 

memnu mıntakalar ve müstah• 
kem mevkiler tesbit edilmiştir. 
Bu hususta bir kararname pro· 
jesi hazırlamak üzere komisyon 
çalışmalarına devam edecektir. 
Proje pazartesi günü Başvekil• 
Jete arzedilecektir. 

Diğer taraftan Boğazlar ınu• 
kavelenamesinin kabulüne dair 
olan kanun da bugün meriyel 
mevkiine girecek ve boğazlar· 
dan geçiş rejimi tatb'k olun• 
mağa başlıyacaktır. 
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Günün vodvili . . . ~ - . :. . ' 

Olimpiyat da bllği 
maQIQp! 
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, •leın sahiplerini birbirine tutuşturup karilerin beklediği heyc
u •ııı aun'i olarak yaratmak isterler. 

Bele<!!}',2_ 

Ş- Bu gaıeteci taktiki ilk zamanlar fena neticeltr vermedi. 
k ohret yapmak için eski şöhretleri yıkmanın vacip oldutunu 
••tirenler bu fırsatlardan istifade ettiler. Bir zaman yeni ile 

• 
Maarif: Selden Kurtulmak için! Belediye 

Otobüs 

Ne garip: Şıı olimpiyatlar işi, 
mahvolduğu iddia edilen sporu
muzu kurtardı kurtarmasına· 

fakat spor bilğimiıi amma 
fiyasko ettil 

- Pehlivanlarımız mı olim
piyada gidecek?. Sırtları cılk 
yara içinde dönmezlerse yuf 
biz el •. iki orta 

• ~·~i • karıkoca gibi birbirlerini yediler. Gazetelerin aç ıahife
•tı biraz doydu, kariin tok midesi biraz daha bulandı. 

b• B~tün bu ylrenlikler, şımarıklıklar durgun suya atılmış 
ır fıake taşı gibi boğuldu gitti. 

Okul daha 
Açıldı 1 İşletecek 

Denildi değil mi? Pehlivan. 
larımızdan dünya pilakası üze· 
rine umulmaı şampiyonlar 
kaydolundu! 

Fakat bizim ,aır, muharrir, romancı ve hikiyeciden mü· 
1•kkep üdeba kafilemi• bütün bu dedikoduların birer gazete 
~.•nevra11 olduğunu anlamakta ok adar kalın bir gaflet gösteriyor 

1
1 biiha11a genç ve hevesli edebiyat meraklıları bu tallı tuzak
•ra ateşe gönül veren pervaneler gibi çırpına çırpına düşü· 
hrlar. Bilmiyorlar ki bugün önlerine açılan gazele sahifeleri 
~nlıırın san'at, edebiyat, şairler ve romancılar hakkındaki 
•naatlerini Öğrenmek için değil, ölü mevsimlerin yeknesak 
~ıir hayatına biraz çeşni katmak için hazırlanmış bir yem 

ruaud,4r. 

Avrupadan yUz oto· 
bUs getiriliyor 

- Bısıkletciler mi gidiyor? 
Güleriz kedinin bısiklet yarı

şın\!.· 
Denildi değil mi ? Okudu· 

nuz mu ? Bısıkletçilerimizden 

Talat, dünya şampiyonluğu ka· 
zanan Fran.;ızdan ancak yarım 
metre geri kal mıs 1.. 

- Futbolcularımız mı ? •.• 
Yuf!.. 

Edebiyat anketi deyince cici pabuçlarına kavuşmuş bay ram 
ıocugu gibi sevinen bu çiçekleri burunlarında edebiyat iişık

a ~ıııı ürkütmek istemem. Onlar bize lazımdır. Yalnız edebiyat, 
r ':'.' denilen nesnelerin bugün artık müthiş gazete endüstrisi 

~_'ndo birer palyaço haline geldiğini ve yarın öbür gün bu 
~~ili vazifeden bile mahrum kalarak bugünün leblebici, tes-

Talebe kaydına ya• 
kında ba,ıanıyor 
Şehrimizde açılması karar· 

laştırılan beş orta mektepten 
ikisinin açılma emri henüı gel· 
memişti. Dün Maarif Vckale· 
tinden bu emir gelmiş ve Ba· 
kırköyle Süleymaniye orta 
mekteplerinın faaliyete geçme
leri Maarif müdürlüğüne bil· 
dirmiştir. Bakırköy orta mek
tebine kız orta mektebi müdü· 
rü Nazım ve Sijleymaniyeye de 
Kumkapı orta mektebi müdü
rü Baba vekaleten tayin edil· 
mişlerdir. Müdür vekilleri mek· 
leplerin ihtiyacını birkaç güne 

Belediye şehir içinde oto
büsler işklmiye karar ver· 
miştir. Bunun için Avrupadan 
100 otobüs getirtilecektir. 
Otobüslerin tramvay hatların· 
da da işletilmesi için Avrupa· 
da olduğu gibi iki katlı olması 
daha münasip görülmiişlür. 

Bu suretle tramvayların kala· 
balıklığından dolayı sonu gel
miyen haklı şikayetlerin aza
lacağı zannolunmakladır. Be
lediye otobüslerin gümrük 
• :.ınınden maaf tutulması için 
Gümrük ve inhisarlar vekale· 
tine müracaatta balunmuştur. 

Fakat bizin futbolcularımızın 
çatır çatır yendirildiği Norveç 
takımı - meğer dünya üçüncü
sü olacak bir takım imiş. yani 
o kadarda fos değilmiş. 

Binicilerimizden zaten her 
kes emin!.. ıbçi esnafı gibi kaldırımlarda can vereceğini söylemekten de 

ltkinrnem. Fikir ve yazı; değeri ne olursa olsun artık neşir 
~düıtrisinin malı, malzemesi olmuştur. 
d Arkadaşımız Nurullah Ataç muhakkak ki bu kanaatte 
d~ğildir. Ne yazık ki hakikatler samimi kanaatlere daima 
Ufmandırlar. 

Yeni belediye zabitası 
talimatnamesi 

• ~IHtııunınuı •tıtıınuu"ı ııııı1111111u111 111 1111~~~1~ı~~111~~~~~tıı~"~~~'~!ı~ııııııı 

1 kadar temin edecek ve 20 A· 
ğustosta talebe kayıt ve kabu. 
le başlıyacaklardır. 

Kayıtlara ba,ıanıyor 
Mekteplerde talebe kayt ve 

ve kabulüne 20 ağustosta baş 
!anacaktır. Talebe her istediği 
mektebe müracaat edip nam· 
zet olarak kaydedilebilecektir. 
Sonradan bu talebeler semtle
rindeki mekteplera taksim edi 
leceklerdir. 

Hükumet Bursa ovasını sel baskınından, Bursa ekinlerini taşan 
derelerin tahribatından kurtarmak için fenni tedbirler alıgtır 
ve bunun için de yarım milyon lira harcıyor. Şiddetli yağmıır 
yağdığı zaman lstanbulun münhal yerlerini de sel basar, bir 
yığın tahribat yapar. Nitekim şu resimde geçenki yağmurun 
sokaklarda hrısıl ettiği roşkun dereleri bir daha görüyorsunuz. 
Acaba lstanbul sokaklarını böyle sel baskınlarından kurtarmak 
için fenni telbirler almak mümkün değil midir?. Siz ne dersiniz? 

Yeni zabilai belediye tali
matnamesi etrahndaki hazır

lıklar tamamen bitirilmiştir. 

Yeni talimatname Eylülde da· 
imi encümene verilecektir. 
Encümen bunu tetkik edecek 
\'e Teşrinievvclde Meclise ve
rilecektir. Meclis kabul ettik· 
len sonra yeni talimatname 
tatbik mevkiine girecektir. 

Şu halde : spor teknikcileri
mizin, olimpiyatlara hiç bir 
zaman iştirak etmiyen bir mil
lete mahsus şamataları ne diye 
idi ? .. Ey bilgi 1 Ey bilgi ! sen 
•porda da meğer rosmuşsun il 

Muhterem kardeşler 1 spor
cularımızla birlikte olimpiyada 
parlak mağlübiyetler bildirme
ye koşan leknikciler (çocuklar 
iyi yeliştirilmemiş, iyi hazır
lanmamış!) diye barbar bağır· 
madılar mı ? 
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Piyango 

Son keşidenin bahtiyarları 

Yine bir çok vatan
daşlar zenğin oldu 
llu seferki bahtiyarlar memleketin 

muhtelif köşelerindedir ---- -
21 inci tertip tayyare piyan· 

tosunun dördüncü keşidesin· 
de büyük ikramiyeleri kaza
nln talihlilerden bir kısmını 
'V.velce yaımışlık. Şimdi, bü· 
ru~ ikramiye kazanan bilet
erın taşradaki hamillerine ait 
llıalumat da gelmiş bulunmak
tadır. On!arı da yazıyoruz; 

35000 lira kazanan 13631 
~uıııaralı biletin bir parçası, 

kvvelce ya.,dıklarımızdan baş
F.. a, lzmirde Keçecilerde Bayan 

steryada, bir parçası da Es· 
~İşehirde, Taş başında, bakkal 
urşun göı Hamdide, bir par· 

~sı da lslanbulda, Şehzade 
aşında, Kemalpaşa mahalle,. 

llınde t 7 numaralı evde oturan 
ayan Beria dadır. 

~ 15000 lira kazanan 13638 
Uınaralı biletin birer parçası-

t.ın ~a Samsun Belediye Fen 
~lt~ı memurlarından Nedim; 

llıır. Asmalımescilte Bayan 

Polis 

Bir çocuk 
Pencereder 
Düştü 

l'ehllkeli surette ya• 
"•lanıarak ha&taneye 

kaldırıldı 
Ortaköyde kiraz çıkmıızında 

Rabcka; Eskişehirde, Zahire 
borsası memurlarından Bay 
Ethem; Beyoğlunda, Yenişe• 
hirde, kagveci Sideride olduğu 
anlaşılmıştır. 

12000 lira kazanan 13905 
numaralı biletin birer parçası· 
da, Akhisar Manisa Maliye 
memurlarından Asım; lzmirde 
Urlalı Elem; Beşiktaşta, Ab· 
basağa Aşıklar meydanında, 

59 numarada bayan Adrime 
hamildit !er. 

10,000 lira isabet eden 19660 
numaralı biletin bir parçası 

da, Ankarada Karaoğlanda, 
kuru kahveci Nuri; Beyoğlu, 

Misk solak, Martel apartıma· 
nında 2 numaralı dairede Pi· 
yer; Bursada, Batpazarında 
mobilyeci Hüseyin; lzmirde, 
Halkapınarda Bayan Vasfiye 
ve Macide; Bayramıç jandar
ma m.akineli . tabur teğmeni 
Muhlısın ellerındedirl 

Gümrük 

Vekil seyahate 
çıkıyor 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Ali Rana Tarhan, gümrük teş· 
kilatı ve inhisar işleri üzerin
de tetkiklerde bulunmak üze
re, Eılülün ilk haftası içerisin
de, şark vilayetlerine doğru 
bir tetkik seyahalıne çıkacak
tır. 

Üniversitede kayt ve kabule 
1 eylülde başlanacaktır. 

Çek talebeleri 
lk~ gün sonra Çekoslovak. 

yadan şehrimize bir talebe 
kamesi gelecektir. Talebeler 
şehrimizdeki mekteplerden 
birinde misafir edilecek ve 
şehrimiz geıdirilecektir. 

Alman talebeler 
Almanyadan şehrimize pro

fesörlerile birlikte bir talebe 
gurupu gelmiş ve Üniversite 
profesörlerinden lbrahim Hak. 
kının riyasetinde tetkiklerde 
bulunmak üzere Şark illerin.
gitmişlerdir. Bu seyahat bir ay 
kadar sürecektir. 

Tıcaret 

Ticaret Odası 
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ADLİYE 

Kadıköy cinayeti Ağırcezada 

Polisler suçluyu 
tazyık ~1_etmişler? 
Meşhur Kara Fatma damadını mah· 
kemeye verdi, Kasımpaşa cinayeti-1 
nin muhakemesi yakında başhyor 

Dün Ağırceıa mahkemesin- ı keze gelerek saçluları orada 
de Kadıköyde Zaharof iske- tevkif elmiş ve tevkif edildik· 
lesi kumluğunda aşçı çırağı 

1 
ten sonrada suçlular üç gün 

Vahidi kayışla boğmaktan karakolda kalmışlardır. Hakim 
suçlu Eyüple Şuaybin muha- memura bunu da sordu : 
kemesine devam edildi, yeni· "- Tevkif edilen bir ada. 
den şahitler dinlendi. Kadıköy mın üç gün karakolda tutul-
polis merkezi memurlarından ması doğrumudur ? dedi. 
tahkikatın zaptını tutan irfan Bundan sonra Kartal çimen. 
şunları söyledi : to fabrikası amele başısı Bur· 

-"Polis Eyübu yakalamıştı. han, fabrika işçisi Niyazi ve 
Beraber hadise yerine gittik. Abanoı sokağında sermaye 
Eyüp, maktul Vahidi nasıl boğ- Emsal dinlendiler. Bunların hiç 
duğunu anlattı. ,. birisi de boğma hadisesinde 

Reis şahide şöyle bir sual mahkemeye müsbet bir şey 
Bundan tsonra lktısat sordu: söylemediler. Muhakeme baş· 
Vekilletine baQlanacak "-Bir suçlu durup dururken ka şahitlerin çağırılması için 

Haber alındığına göre, Tica• ben adam öldürdüm, diye iti· tehir edildi. 
ret Odaları nizamnamesinde raf eder mi? Herhalde bir ca- Girerken tutuldu 
büyük ve esaslı değişiklikler ni bunu yapmaz. Ôyle değil Fatih Sulh hakimi dün Mus· 
yapılacaktır. mi ? ., tala adlı yaşlı bir sabıkalı tev• 

Bu değişikliklerin belli başlı Memur bu suale ' kik etmiş ve müddeiumumiliğe 
taraflarda, şimdiye kadar vi- "- itiraf elli, ben öldür· göndermiştir. Mustafa evvelki 
!ayetler vasıtasile vekalete düm dedi, şeklinde cevap ver- gece saat üçte Fatihle Sinan 
merbut olan odaların resmi di. ağa mahallesinde Memnun ağa 
bir mahiyeti alarak doğrudan iddiaya göre, polis suçlu nın evinin penceresinden içe-
doğruya lktisad Vekaletine Eyupla ıırkadaşını tazyik et- riye girerken bekci cürmü 
rablı; mıntaka Ticaret Odaları miş ve döğmüştür. Onun için meşhut halinde ayaklarından 
teşkili ve Ticaret odalarının de Kadıköy sulh hikimi mer- yakalamıştır. Mustafanın bir 

vekaletle temaslarını bu mın- olacak, odalar, malen bunlarla çok sabıkaları vardır. 
taka odaları kanalile yapılma- idare edilecektir. Kasımpa,a cinayeti 
sıdır. Yeni şekilde ticaret odaları Geçen sene Kasımpaşa la· 
Odaların malı bakımdan nın daha faal bir şekle soku- ğımları içinde boğularak öl· 

tahsis~tı, yine tüccardan. ve lacağı ve daha ziyade istifade dürülen Esmanın kocası Ab-
senayı erbabından alınan aıdat edilece ll-i sö lenmektedir d il hl k d R f 1111ıı11m1111111111111111ııt11ıııuııuıuııı111111111111111111 u 5 y . u a a ar a 3Şl 1 at suçlu 
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yluran lsmailin 15 yaşındaki "'"'"'""'""''s';'~'h'~Ş'i'~'k:""""'""""'" 
Pe~ar adlı çobcuğu birinci kat s.andı:c burnunda Koçonun K o·· y L u·· y o 
lı cere cum asından sokağa gazınosunda rakı içen maki· 
akarken düşmüş ve muhtelif nist Naci ile boyacı Numan 

r~rlerinden ağır surette yara· kavga etmişler, Numan ustura danınıştır. Yaralı hastaneye kal- ile Nacil\in boynundan ağır K u RTA R M AK ı• ç ı• N 
ırılınıştır. suretle yaralamıştır. Yaralı 

hastaneye kaldırılmıştır. 
Ayafiı kırıldı Dil,tü On iki buçuk milyonluk bir 

J Ca!atada oturan 13 yaşında Beyoğlu Balıkpazarında 8 çoklukla, Tiirkiyenin kuvveti 
dak. Galatada Kııyumcu cad- numaralı apartırrana yemek manasına gelen köylü için , 
iJ&ınd.en geçerken şo[ör Saidin taşıyan garson Kazım aparlı· ne yapsak aı, ne harcasak 
ııı:r.esındeki otomobilin sade- manın merdivenlerinden iner- daima yerindedir. Ve Apaçık 
a sıne uğramış ve çocuğun ken ayağı kayarak düşmüş, ./ağı kalçasından kırılmıştır. parmakları kesilmiştir. Garson meydandadır ki hükümet, bu 
Ilı aralı hastahaneye kaldırıl- hastaneye kaldırılmıştır. büyük kütlenin kalkınması için 

ıştır. Parmakları keslldl çalışırken yalnız pek mühim 
D· Ezdi Ayvansarayda oturan ve olan bir vazifesini yapmakla 

l ıyarbekir Belediyesine ait Galata çivit labrikasında çalı- kalmamakta, cumhuriyetin bay· 
r:fanbula tamir için geti· şan Saim fabrikada parmakla. ranlarını çoğaltarak rejimi de 
td~t otomobil Sirkecide pruva rını makineye kaptırmış ve üç kuvvetlendirmektedir. Bu iti· 
'dı ırken Mehmed adlı bir parmağı kesilmiştir. Tedavi barla, köylerimizin kalkın-
lı ~ının ayağını ezmiştir,'yara· için Beyoğlu hastahanesine ması mevzuu, düşünen ve 

lr•aııis~taİİn~e·y~eı.;.ka;I~d~ır~ı~lm~ı~ş:tı~r .•• ~~k~a~ld~ı~rı~lm~ı~ş~tı~r.......... gören vatandaşlar için, üze· I rinde hehmmiyetle durulmak 

Resmi dairelerin nazarı dikkatine: ~:;r:~~; s~i~ı~~:e•e sayılmak 
GazetemizJe neşredilecek ilanların İstanbul Yeni· 

Postal k • A. ıane arşısında Erzurum hanında 'l'URK MA· 
t R!F CEl\! İ YETİ resmi ilan bürosu vasıtasile gaze• 
eıı:ıız adresıne gönderilmesi rica olunur. 

Köylerin kalkınması yolunda 
Dahiliye vekaletinin aldığı ka
rarların sevincini içimizde kuv· 
velle duyduğumuz şu sırada, 

yeni ve iyi bir haber daha 
verilmiş bulunuyor • Sıhhat ve· 

kaleti, köyle köylüyü bütün 
vaziyet ve ihtiyaçlarile olduğu 
gibi tanımak yolunda, epeyi 
zamandır, ciddi surette çalış· 
maktadır ve bugün, mevcut 
kırk dört bin köyden otuz iki 
binini, sudan mektebe, her tür· 
lü hastalıklardan kumar ve es· 
rar gibi kötü itiyatlara ve has
talık getiren yerlerine kadar 
türlü vaziyet ve ihtiyaçlarile 
tanımak imkanı kazanılmıştır. 

Sıhhat vekaletinin yapmış 
ve yapma:cta olduğu bu iş 
~ahiliye vekaletinin teşebbüsÜ 
ıle aynı zamanda mütaiea edi
lince, şu imkan gözlerd~ kuv
vetle canlanıyor : 

Dahiliyenin köycülük şubesi 
su, mektep, bataklık, saghk, 
kötü itiyadlar gibi köyün dert· 
lerine göre, hazırlanabilecek 

bir takım istatistikler önünde . . . 
bır sıra tedbırleri mütalea et-
mek vaziyetini daha bu gün
den kazanmaktadır. Ve bana 

öyle. geliyor ki Sıhhat vekaleti, 
Dahiliyenin köycülük şübesine 
bu suretle, paha biçilemiyecck 
kadar mühim bir yardım yap
mış ve köylerin kalkınması ha
reketine hız vererek za~an ka
zandırmıştır. Şimdi iş kısaca 

bir vekalette toplanmakta ola~ 
bu malümattan faydalanmaya 
kalmıştır bile denilebilir. 

iyi bir makina halinde ses
siı sedasız, intizamla çalışan 

değerli Sıhhat vekaletini öve
rek ancak fırsatını bulduğumuz 
bu yazı ile köy ve köylü mev
zuunu bir daha ortaya koymuş 
olmakla seviniyoruz. Bu sevin· 
cimiz, Türkiyenin kuvveti de· 
mek olan köylüyü her fırsatla 

her vakıt hatırlamak ve ihti
yaçlarını düşünmek vazifemizi 
yerine getirmekten doğmakta· 
dır. 

ş. H. Ergökmen 

Bu seferki talimatname cep
te taşınacak şekilde hazırla
nacaktır. Ayrıca memurların 
suç teşkil eden haraketlere 
dair olan maddeleri kolayca 
bulabilmeleri ıçın talimatna-
mede alfabe tertibatı yapıla

caktır. 

Gazi köprUsU 
Gazi köprüsünün vaz1 esas 

resmi, köprünün muharrik 
kısımlarına ait aletleri henüz 
Almanyadan gelmemiş olması 
doyısile 29 Ağustosa tehir 
edilmiştir. Köprü üç sene zar
fında tamamen bitirilmiş ola· 
cakır. 

Yol mükellefleri 
Yol parası vermiyerek borç· 

!arını yol işlerinde çalışmakla 
ödeyeceklerin lısleleri Kay. 
makamlıklarda hazırlanmıştır. 

Bunların t Eylülden itibaren 
çalıştırılmalarına başlanacak· 

tır. 

olarak tevkif edilmişlerdi. Rı
fatın lzmirde bulunan karısından 
tevkifhaneye gelen mektuplar
da asıl suçlunun Rıfatın karısı 
olduğu anlaşılmış ve kadın 
lzmirde yakalanarak buraya 
getirilmişti. Yakında Ağırceza 

mahkem~sinde muhakemelerine 
başlanacaktır. 

Me,hur Kara Fatma 
bir dava açtı 

istiklal savaşında cephelerde 
faaliyeti görülen meşhur ka
dınlardan Kara Fatma dün 
Müddeiumumiliğe müracaat 
ederek damadı tarafından 
dövüldüğünü ve ölümle teh· 
dit edildiğini iddia etmiş ve 
Tabibiadillere muayene olmuş· 
tur. Müddeiumum!lik tahkikata 
devam etm.-ktedir. 

Kast var mı? 

her halde bütün dünya millet· 
leri veya olimpiyatlar tereddi 
etmediler yal Baksanıza, demek 
çocuklarımız iyi de hazırlandı
rılsalardı, meğer, değil spor
cularımız, giden idarecilerimiz 
bile birer şampiyonlukla döne· 
ceklermiş 1 insaf 1 

Kısa yoldan 
Okudunuzsa hayretle ufuk

lara baka kalmışınızdır. Vapur 
büfelerinin pisliğinden • haşal
ona pislik demezler: denizler· 
deki büfelerin de karalardaki 
büfelerin aynı olmasından!. Da· 
hiliye Vekaletine şikayet olun
muş. Vekalet le bu büfelerin 
Belediye zabıtası tarafından 

mütemadiyen kontrol edilme· 
sini Belediyemize bildirmiş 1 

Allah allalıl demek vapur 
büfesinin pisliğine bakmak için 
de ta Dahiliye vekaletine isti· 
da ile müracaat lazım! 

Dizanterinin envaı ... 
Son zamanlarda Suadiye, 

Bostancı, Pendik taraflarında 
çocuklarda (amipli dizanteri) 
hastalığı gırla gidiyormuş. Se.• 
bebi içilen sular imiş l gnzete-
ler kaynatmadan çocuklara su 
içirmcmeli l diyorlar!.. 

Oh babam, ohl Demek karşı 
sahilde, adalarda içilen sulara 
göre amipli değil- Kimbilir, t'm
sahlı dizanteri baş göstermiş. 
tiril 

Hem de bu taraf halkı çocuk· 
!arına suları kaynamadan içir· 
medikleri halde: Kurt kayna· 
madanll 

Allah bilir! 
lzmirde de son zamanlarda 

bir et müteahhidi yakalanmış. 
Bu zat ölü beygir etini -sahte 
bir mühürle damgaladıktan 

sonra· dana eti diye satıyor• 

muş. Nasıl olur? Bir damga 

vurmakla beygir eti, nasıl dana 

eti diye yulturulabiliyor? 

Eğer bir damga ile beygir 

Evvelisi gün gece saat üçte 
Şerif Paşa Hanının (57) numa· 
rasında bir yangın çık!ı ve 
dükkanı tamamen yaktıktan 
sonra söndürülebildi. Bu dük· eti dana eti diye sürülebiliyor-
kanda Leon ve Kirkor adlı iki sa, deseni?~, bizler nice dam-
orlak bezci oturmakta ve dük- galı eşekler yemişiz!! • 
kanın eşyası da 2 bin liraya 
sigortalıdır. Dükkandaki eşya Serdengeçti 
tamamen yandığı için yangı- i=========~s~o=r,,:s~a= 
nın çıkış şekli henüz tesbit 
edilememiştir. Sahipleri de Milli esham Uzerinde 
yangının neden çıktığını bil· 
mediklerini söyliyor. Müddei
umumilik yangında bir kast 
olup olmadığını tahkik et
mek Ledir. 

muameleler 

GELENLER, GiDLNLER 

• Orta Anadolu Tuzlalarında 
tetkikler yapmak üzere bir se· 
yahate çıkmış olan inhisarlar 
umum müdürlüğü tuz işleri 

direktörü Cavit, tetkikatını bi
lirmiş, lstanbula dönmüştür. Bu 
tetkiklerin neticesini bir rapor 
halinde inhisarlar Umum mü
dürlüğne verecektir. 

Birkaç günden beri yüksel· 

mekte olan mili! esham üzerin· 

de dün borsada büyük fiat 

yükselişleri kaydedilmemiştir. 

Evvelki gün 80 liradan 81 

liraya yükselen Cumhuriyet 

Merkez Bankası eshamı üze. 

rinde de dün muamele olma• 

mıştır. 

• Gümrük Muhafaıa Umum 
kumandanı General Seyli, dün 
lstanbula gelmiştir. • 
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Her gün bir yazı --r-

Askerlik: 
lngllterenin kardı 

hava kuvveti 

Görüşler 

Sanayileşme siyaseti 
BugUn yer · yUzUnUn çetin fırtınaıarını 
dirinebllmek için nekadar güçlU bulun• 
mak icap ettiğini tekdir eden her devle!, 
ısanayileşmeyi; siyasi karakterinin bır 
ifadesi şeklinde tebarüz ettirmektedir. 

Büyük savaştan sonra me· 
deniyet ve teknikçe geri kal· 
mış uluslarda sanayileşme ha· 
reketleri göze batar şekilde 
tezahür etmiye başladı.. Aynı 
zamanda yalnı~ ziraat işlerile 
uğraşmanın harbin devamı sı· 
rasında hariçle kesilen alaka· 

: dan dolayı memleket büyük 
mikyasta yoksulluk manzarası 

iktisap etmiş ve harbin istil
zam ettiği malzemeyi (parası 
olduğunu bile kabul etsek) te
darik edememekten mütevellit 
sayısız zorluklara uğramıştır. 

işte bu sebepler dolayısiyledir 
ki umumi harbi müteakip yıl· 
!arda henüz endüstri devrine 
girmemiş milletlerde hızlı bir 
sanayileşme hareketi başladı. 

Bunların yanı başında bü· 
yük savaş içtimai hayatın da 
nizamını değiştirdi. Yer yüzün· 
de yeni yeni siyasi cereyanlar 
belirdi ve bunlara bağlı olarak 
t3 iktisadi ma~iyette ekonomi 
sistemleri ortaya ç ı ktı!. 

Bu yeni telakkilere göre ar· 
tık devlet, ulu.un yaşama ha· 
yatı namına ekonomi işlerini 

bir boyuduruk altına alarak 
onları dizginlemek mecburiye
tinde kaldı. Bu zaruretin ta· 
bii bir neticesi olmak üzere 
de, hemen umumiyetle sanayi
leşme hareketlerinde devletin 
aktif rolü kendini gösterdi. 

Her millet yeni bir ekono
mik manzume peşinde koşmıya 
başladı. Kendi kendine yelme 
siyasetinden tutun da komi· 
nizm, Etatizm il5. .• gibi iktisadi 
sistemler yer yüzünün yeni 
ekonomik çehresinde kalın 

çizgilerle belirmeğc başladı !.. 
Senayileşme haraketlerinde 

amil unsurlar münhasıran bun· 
lar değildir. Daha bir çok 
bunlara eğlenmesi icap eden 
sebepler vardır. Bu meyanda 
bazı uluslar da bir birini yut· 
mak gibi haris bir emelinin 
mevcudiyeti de devletlerin yeni 
sanayileşme haraketlerinde 
mües,ir clmuş sebepler ara· 
sında sayılabilir. 

Yazan: Said Bilal Akkan 

müsbet cevap vermekte tered· 
düt ederiz .• Zira sanayileşmek 
zaruretinde kalan her hanki 
bir devlet yalnız iktisadi mü· 
lahazaların lesirile hareket et· 
mez. Sanayileşme siyasetinde 
bugün başta askeri milli ve 
içtimaı düşünceler hakim rol 
oynamaktadır . Mesela; askeri 
noktadan işi mütalea edersek 
görürüz ki: Bir harp vuku un· 
da her lıanki melzemeyi hariç
ten tedarik etmek mecburiye
tinde kalan bir Ulus hiç şüphe 
yok ki daha önceden bu mad
deyi memleketinde imal teşeb
büsüne baş vuracaktır. Çünkü, 
bunun acı tecrübelerini umumi 
savaş ve ona takaddüm eden 
harpler ibret misallerile gös
t ermiştir. işte bu haklı endişe· 
lerin neticesi olmak üzere, bu· 
gün icabederse devletin, ulus· 
dan fedakarlık ve feragat is· 
temek hakkıdırl.. 

içtimai bakımdan ise : Dev
let, milletin sosyal hayatına 

bir düzen vermek, onu az 
para ile daha iyi şerait içinde 
yaşatmak düşüncesile doğan 
içtimai mesele ile bağlı oldu
gundan sanayileşme hareketi 
içinde bu mülahazaların da 
tesiri görülmektedir!. 

Yirminci asrln medeniyeti 
sanayı üzerine kurulmuştur 

denebilir. Bugün medeniyeti; 
sanayileşmiş milletlerin mem· 
leketlerinde en yüksek zirve· 
lerde görüyoruz. Ve yine bu
günkü Avrupa nüfusunun ke. 
safetini ve umumi refahın art
masını keza sanayi doğurmuş
tur. Yalnız burada Avrupa sa· 
nayiinin inkişafında bazı husu
siyetlerin mevcut olduğunu 

unutmamak lazımdır. Avrupa
da sanayi tesis edilirken diğer 
uluslar henüz sanayi hayatına 
atılmamışlardı. 

Devletlerin hava kuvvet· 
lerini arttırmada yarışa çık· 
malan korkunç bir şekil alı· 
yor... Daha iki sene evvel 
lngiltere gibi büyük bir dev· 
Jet bu lüzumu ihmal etmiş, 

havn teşkilatını umanın ih· 
tiyacına uydurmamıştı. Hatta 
1932 yılınde Hitler Alroanya· 
nın 800 tayyaresi olduğunu 

Sir John Simona fısladığı sı· 

rada mösyö Baldwin de in· 
giltere hava kuvvetinin Ame
rika, Fransa, Rusya, ltalya 
ve Almanyadan bile aşağı 

olduğunu bağırarak söyleme. 
miş miydi? .. 

işte bu hadiseler lngilte
reyi uyandırdı.. Hava kuv· 
vetlerinin dört senede mev· 
cudun üç misline vardırılması 
kararlaştırıldı. 1935 yılının 

haziranında, lııgilterenin 52 
filosu yani 580 birinci hat tay· 
yaresi yardı.. Dört senelik 
proğrama göre filo sayısı 

123 çe, yani birinci hat tayya· 
resi 1500 ze varacaktı. Fakat 
bu zaman uzun görüldü, ay· 
ni teşkilatı yapmak kaydile 
müddet iki seneye indirildi. 
Bu sırada ltalya-Habeş harbi 
meydan aldı.. Belçika ordu
sunu ve kalelerini modern 
şekle soktu. ltalya ordusu 
1200000 k.ıvvetine vardı .. Ha· 
va kuvvetlerini arttırdı. Rus
yada kara kuvveti 1300000 
sayısını buldu .. Tayyare filo
ları arttıkça arttı .. Japonyada 
kara ve deniz kuvvetleri büt· 
çelerinde "in 46 fazlalık gö. 
rüldü.. Am~rikada müdafaa 
bütçesi 108 milyon dolar'ken 
180 milyona kadar arttırıldı .. 
Fransada askerlik müddeti 
2 sene oldu.. Kaleler kııv· 

vetlendirildi. . 
Bu karışıklıklar karşısında 

lngiltere devleti ha va kuvve
tini derhal 129 filoyıı yani 
deniz tayyareleri dahil olmd• 
dığı halde 17SO birinci hat 
tayyaresir.e çıkardı .• Bunlar· 
dan başka 4 yardımcı filo ve 
herbiri 12 tayyareli olmak 
üzere 5 filo daha kurmağa 
başladı. -

Tehdit edilen herhangi bir 
memleket kısmı ile büyük 
istrateii yollarını kurmak için 
de yeni teşkil edilen 12 filo 
ayrılmı~tır. 

BahÇesiz ev, ne kadar muh· 
taşem olursa olsun, tavuk kü· 
mesinden farksızdır. Ve bah· 
çesi olmıyan evin hastaneye 
yolu yakın olur. Sıhhat bakı· 
mından bahçe evle beraberdir. 
Evsiz bahça olmaz, olamaz, 
denildiği zaman, bunun sıhhat 
ve sağlık bakımından ortaya 
atılmış bir hakikat olduğunu 
bilmeliyiz. 

Bahçe, sokağın pis, gübre 
kokulu havasını yaprakları ara· 
sından süzerek eve temiz ha• 
va şeklinde hediye eder. 

m ro 
Geceleri sokakları dolaşınız. 

Bazen büyük ve güzel evlerin 
kapıları önüne atılmış olan is
kemlelerin üzerinde ailelerin 
oturup söhbet ettiklerini göre· 
ceksiniz. lstanbul gibi büyük 
bir şehirde sokaklarda şu iki 
geçeli diziliş, o muhteşem ev· 
!erin bahçesizliği yüzündendir. 
Bu evlerin sahiplerine sorarsa· 

1 nız size makul bir mazeret 
söyliyemezler. Sadece derler 
ki: 

- Ne yapalım ... Arsalar ba· 
halı. Bahçelık ayıramadık. 

Ve onlar zengindir, kasala· 
rında paraları vardır. Fakat 
biraz da salim ve sağlam dü· 
şünce gerektir. 

r- " 

1 
Doktorun ı 

Öpütleri 
Güneş banyosu 

Güneş banyoları nasıl ya
pılmalıdır? 

Çok defa şunu görüyoruz· 
Bir & ün bir fırsat bu~unarak 

denize giriliyor, vücudün ay· 
larca güneş görmemiş kısım

ları birden saatlerce güneşe 

tutuluyor. ( 5-6) saat sonra 
şiddetli bir kırmızılık, bir yan
ma ve acıma hissı başlıyor. 

Bir iki gün devam ed;p keç:. 
yor. Yerinde gayri muntazam 
bir esmerlik bırakıyor. Böyle 
güneş banyosunun faydasın

dan ziyade zararı vardır. Sa. 
natoryomlarda bu şekli bir 
kaza telakki eder ve kaçınır

lar, hele birçok zayıf insanlarda 
bunun zararları daima görü. 
lür, sonradan muntazam alın

sa bile bu ilk deri yanması 

güneş banyolarının te~irlerini 
i bozabilir. 

O halde umumi kaide gerek 
hastalarda. gerek sıhhatteki· 
ferde güneş banyolarının müd
det itibarile ve vücudun gÜ· 
neşe açılması itibarile tedrici 

iptidai maddesini satmak ve 
mamul maddeyi tedarik etmek 
için duyulan fedakarlık icabın· 
da bir milletin ölümüne mal 
olacağını kesi iren yeni devlet 
adamları herne pahasına 

olursa olsun sanayileşmeyi 

Bu itibarla Avrupa sanayii 
kendisine kolaylıkla bol mah· 
reçler buldu .. ve dünya pa. 
zarlarını istismar edip az za· 
manda genişleyip bugünkü te· 
kamül manzumesine erişti .• Av

rupanın dev adımlarla koşan 

sanayi ile at başı olarak kül· 

türde ilerlemiştir. Denebilirki 
sanayıın inkişafi umumi kültü. 
rün yükselmesine büyük hiz- ı 

meller etmiştir. Nitekim bugün 
medeniyetçe üstün gözüken 

milletlerde modern bir sanayi· 
in faaliyet sahasında bulundu
ğu görülmektedir!. 

, olarak yayılmasını emreder. 
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Vücudün nihayetlerinden baş
layıp merkeze doğru hergün 

!'!============="! bir miktarı açılır, müddet le 

Bu suretle 1933 yılında 

2500 sayıya varan tayyareler 
yenileşmiş ve harp kıymetleri 
yü~selmlş oluyor. 

M. Ersü 

esaslı prensipler meyanına 

ithal ettiler.. ve 20 seneden 
beri her millet kendi iktısadi 

bünyesinin çevresi içinde 
endüstri devrine girdi. 

0smonlı imparatorluğunun 

bariz hatası· yüzünden yeni 
Cumhuriyet hükümetide ancak 
bu son yıllar içinde sanayi
leşme yo:una girdi .. devletle
rin sanayileşme politikası 

gelişi güzel bir işin mahsulü 
değildir. Fakat bununla bera· 
ber bu sahada atılacak adım· 

)ar için nas halinde katılaşmış 
teorilerde cari ve hakim ola

maz. Şu halde sanayileşme 

politikasindaki zihniyet sırf 

ekonomik midir? Bu sualede 

istikbali e;n iyi gören ve uf. 

kun arkasına saklanmış yarına 

çok kuvvetli ç kmak isliyen 

ulu•larda sanayileşme siyaseti
nin ana hatları ekseriyetle say

dığımız bu amillerin tahtı tesi
rinde vukua gelmiştir. Binaen

aleyh bugün yeryüzünün çelin 
fırtınalarına direnebilmek için 
ne kadar küçlü bulunmak icab 
elliğini takdir eden her devlet, 
sanayileşmeyi ; siyasi karakte• 
rinin bir ifadesi şeklinde teba
rüz ettirmektedir. 

Yalnız devletlerin sanayileş-

"Açık Söz .. ün edebi romanı: 4 

• • • 
Sen Benim Babam 

D .., ·ı . 1 
egı sın ... 

Yazan: Suat Derviş 
- Selma gözlerimin içine 

bak. 
- Ne var Cavid amuca ... 
Amuca diyor san ki bütün ce

saretini kırmak isler gibi. 
Saçları· bembeyaz ad~m bir 

günde ihtiyarlamış sesile ko
nuşuyor : 

- Dinle beni Selma !.. Bak 
lçerdc ölü var, içerde annen 
uyuyor .• 

Selma.. Bir cenaze odasına 
bu kadar yakın bir yerde ya· 
lan söylenilmez değil mi? 
Eğer matemden bunalmamış 

olsa Cavid amuca ne garip ko
nuşuyor diye hayret ederdi. 
Fakat sözler ne kadar gayri 

hakiki, ve gayri tabii olurlarsa 
olsunlar içinde bulunduğu ha· 
leli ruhiyeden ona basit ·ola. 
ğan ve tabii geliyorlar. 

Hiç birşey şu dakikada ken
di matemi kadar aykırı, ve 
gayri mümkün birşey değil. 

- Beni dinliyorsun değil mi? 
- Dinliyorum. 
- Bir akşam, burada sana 

büyük bir sır tevdi edeceğim, 

sırların en büyüğünü yirmi beş 
sene içimde, içimizde taşıdı· 
ğımız bir sırrı ... Yirmi beş sene 
bizi altında bir kayıı gibi ezen 
bizi bunaltan bir sırrı .. Selma, 
Bizi diyorum. Çünkü bu sır ya. 
lınız bana ait degildir .. , Bu sır 

me siyas-etinde her zaman 

mücerret doktorinlere dayan

madıklarını, kendi hususi va· 

ziyetlerini tetkik ettikten son

ra bu yola saptıklarını hatır· 

lamak icabeder • Zira " her 
memleketin ve her sanayiin 

özel durumunu incelemek ve 

ancak halden hale hüküm ver• 

mek gerektir • ., aksi takdirde 

sanayileşme politikasında mü· 

talaa yürütürken hatıya düşe· 
biliriz 1.. 

Türkiyenin sanayileşme si· 

yasetini ayrı bir yazıya bıra

kıyoruz l 

Salt Bilal Akkan 

ikirrıiz, anneqle bana ait bir 
sırdı. 

- Annemle size ait mi? 
- Selma ... Sen şimdi yirmi 

dört yaşından fazlasın .. Haya
ntıı yapmış bir çocuksun eser· 
!erin var, tebellür elmiş bir fik. 
rin .. Pek mini mini değilsin. 

Yazıyorsun bedii ve içtimai 
iddiaların var. Seninle herhan· 
gi bir insanla konuşur gibi de
ğil olgun bir şahsiyetle kcnu
şur gibi konuşuyorum. Selma 
beni dinle. 

- Sizi dinliyorum amuca. 
Cavit bir an susuyor. Ken· 

di tutuşan elleri içinde genç 
kızın elleri nekadar soğuk .. Ve 
hafif, hafif titriyor. 

- Selma.. Annenin ölümü· 
nün beni nekadar yıktığını gö
rüyorsun değil mi? Annenin 
ölümünü beni ne hale koydu
ğunun farkına vardın mı? 

Genç kız ağır ağır başını 

kaldırıyor onun gözleri içine 
bakıyor .. 

Annesinin ölümünün bütün 
kendisini tanıyanlar üzerinde 

beş dakikadan başlayıp 30-60 
d - kikaxa kddar tezyit edilir. 

Güneşlen istıfade eden has· 
talıklar: 

1 - Çocuklarda hüyüıne bo
zuklukları. 

2 - Çocuklarda kemık yu
muşaklığı (raşitizm). 

3 - Bezlerin, mafsal ve ke
miklerin veremi. 

4 - Pcritvanın veremi =ka
rın zarı veremi. 

5 - Umumi zayıflık. 
6 - Umumi yorgu:ıluk ve 

sinir zayıflığı. 

7 - Romatizmaların birçok 
şekilleri, sinir ve mafsal ağ
rıları. 

8 - Kolayca kapanmıyan es· 
ki yaralar. 

Lokman Hekim 

böyle yıkıcı bir teessür yarat
ması doğru değil mi? 

Hem o hala bir kabus için. 
deki gözleri de ağlamakdan 

bulanık görüyor evet Cavit 
amuca... Bir günde en aşağı 
yirmi sene yaşlanmış gibi çök
müş ouun hastalığında da ha· 
rap bir halde idi amma .. 

- Görüyorsun değil mi ne 
haldeyim .. Onun hastalığı za
manında da böyle idim .. Hele 
bir hekim olmak.. Onun git· 
tiği yeri bilerek onun yanında 
bulunmak ve onu teselli et
mek teselli ye en fazla ben 
muhtaç iken oturup onu le· 
selli etmek... Zavallı ,Fatma ... 
Zavallı Eatmacığım... Hiç bir 
şeyin farkına varmadı... Bana 
inanıyordu: "Eğer tehlike olsa 
o hiç güler şakalaşabilirmi.,, 

diye düşünüyordu. 
Selma hayret etmeği hatır

lamadan onu dinliyor .. 
- Selma 1 
Efendim. 

- Anneni nekadar sevdi· 
ğimi, nasıl çılgınca sevdiğimi 

--------- --~~-~- _ .......... ___ -- - ; .. .. -
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Tefrika No. 27 

Aradan saatler geçtiği halde Nesrin - meydanda 
yoktu. Şefik artlk Nesrini unutmuştu. 

O da herkes gibi nihayet koluna bir kadın ... Takmış .. 
Bu vaziyet karşısında hiç 

şüphe yok ki Amerika manda· 
sına taraftar görünmek ingifiz. 
!eri rencide etmek demektir. 
Bu mesele halledilmiş, bitmiş· 
tir efend m. lngilizler ne ister· 
se, nasıl isterse öyle olacak. 

Şefiğin birdenbire gözleri 
döndü.. Yumruklarını sıkarak 
Hünkar yaverinin üzerine atıl· 
mak istedi~ 

- Vatansız köpek 1 EcJa· 
dın bu memleketten düşmana 
bir karış toprak vermemek 
için asırlarca döğüştü .. kanını 

döktü. Sen nası 1 oluyor da 
babandan miras kalmış bir 
malikaneyi satar gibi, hep'mi· 
zin hakkı olan bu vatanı düş
mana lerketmekte mahzur gör· 
müyorsun? 

Diyecekti.. yüksek sesilc 
haykırarak hepsini tahkir ede· 
cek ve bu tereddi elmiş. hü· 
viyetlerini kaybetmiş insanlar 
arasından kaçıp gidecekti. 

Bir an içinde muhakeme.ini 
ve itidalini topladı.. kendine 
geldi.. nerede bulunduğunu 

hatırladı. 

Yutkundu. 
Sustu .. 
Kanını içine akıtarak sustu. 

Biraz öteye gitti.. kulaklarını 

tıkadı. Viski içmeğe başladı. 
{!J El 

Müdendis Şefik, ingıllz 
zırhlısında neler 

gördü! 
Gece yarısı .. 
Kafalar iyice dumanıanmış .. 

Danstan bitab düşen çiftler 
koltuklara serilmişti. 

Aradan saatler geçtiği halde 
Nesrin meydanda yoklu. Şefik 
artık Nesrini unutmuştu. 

O da herkes gibi nihayet 
koluna bir kadın .. çirkin fakat 
şen ve şakrak bir kadın lak· 
mış .. büfeden dansa, danstan 
111:111111111111111111ııııııııı111ııııııııııııııuu11111111111111111ııı 
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Tiyatro 
festivali 

Tıyatro festivalinin dünkü 
dördüncü gecesi de çok canlı 
geçmiştir. Şehir tiyatrosu ta
rihi bir piyes olan "Mum sön. 

dü ., yü oynamış ve kalabalık 
bir seyirci tarafından zevkle 
seyredilmiştir. Piyesteu sonra 

varyete numaraları gösterilmiş
tir. Bugün de Halk opereti 
yeni kostümlerle uzun zaman· 
danberi hazırladığı Emir ope· 
retini oynayacaktır. 

YUzme müsabakası 
20 ağustosta yapılacak olan 

Boğazı yüzerek geçme müsa· 
bakası için bir talimatname 
hazırlanmıştır. Müsabakaya ait 
hazırlıklar da ikmal edilmiştir. 
Memleketimizdeki bütün yüzü. 
cülerden bu müsabakaya işti
raklerini temin için Belediye 
her vilayete telgraf çekerek 
yüzücüleri davet etmiştir. 

bütün hayatınca fark etmemiş· 
miydin? 

Selma irkiliyor. Birinci defa 
olarak onun sözüne alaka du· 
yuyor.. Birinci defa anasının 
ölümünden başka bir mevzu 
dikkatini celbediyor. 

- Ne demek istiyorsunuz .. 
- Anneni sevdiğimi merak 

etmemiştin diye soruyorum 
sana .. Çünkü ben senin anneni 
severdim. Hem ne temiz bir 
aşkla severdim Selma .. 

Annesini severmiş öyle mi? .. 
lçerde ölü yatıyor ve bu adam 

r annesini sevdiğini söylüyor .. 
ô:üm döşeğinin bukadar ya· 
kınında yalan söylenmez. Fakat 
Cavit amuca neden bunu itiraf 
ediyor ... Buna ne lüzum var .• 
bu sözlerle nereye varmak is· 
tiyor. 

- Hayır Cavit amuca hiç 
fark etmedim. Hangi evlat 
annesinin aşk ilham edecek 
bir kadın olduğunu düşünmüş
tür. Anne evlat için çok gü· 
zel huri ve melek gibi güzel 
fakat cinsiyeti olmıyan bir 
mevcut değil midir? 

büfeye koşup duruyor. Müte
madiyen içiyordu. 

Yanındaki kadın bilmem 
hangi nezaret müsteşarının 

karısı imiş. 

Şefik dans arkadaşına sordu: 
Zevciniz burada değil mi? 
- Hayır .. 
- Yalnız mı geldiniz bura-

ya? .. 
- Evet.. arkadaşımın ~ ir 

dostu vardı. O davet etli be
ni de. 

- Arkadaşınızın dostu za. 
bil midir?. 

- Evet.. bir yüzbaşı. 
- Yüzbaşı mı? 
- Çok kibar bir zabit. 

Kaptan Ceymis .. 
Ve dudağının ucile gülerek 

ilave etti: 

- Onu herkes tanıyor. Bu
rada .. Sizin eşiniz yok mu ? 

- Hayır. Ben de sizin g ibi 
bir dost delaletile geldim bu
raya. 

- Fakat ben çok talihsiz 
bir kadınım, Beyefendi? 

- Niçin .. ? 
- Çünkü burada herkes 

bir bahriye zabiti ile tanıştı .. 
Danscdiyor da ... 

Şefik genç kadının sözünü 
tamamladı: 

- Size de bir türk genci 
isabet etli .. Hakikaten ne lali· 
sizlik bu 1 Eskidenberi ecnebi 
zabitlerile mi dansederdiniz ? 

- Hayır.. ilk defa bu gece 
onlarla dansetmeğe heveslen· 
miştim. 

- Hevesiniz kursağınızda 

kaldı demek .. ? Ne yazık .. 

Şefik bu hakarete dayana· 
madı .. Kaşlarını çatarak : 

- O halde sizi rahatsız el· 
tim, hanımefendi .. Afedersinİ~ 
Meydan boş ve serbesttir, 
Haydi ~. tılın istediğiniz zabiti0 

kollarına 1 
Müsteşarın karısı birdenbire 

şaşaladı.. O, hayatında Şefi~ 
kad3r mağrur ve asil ruhlu bİf 
Türk gencine henüz ilk defi 
rastlıyordu. Onu böyle iki so1 

le kolundan si:kip atan bu &elli 
le k imdi? 

- Hayır dedi, beni bırakıP 
gitmeyiniz! Sizin kim oldugıı· 

nuzu tanımak istiyorum. BeO 
- itiraf ederim ki - çok hoşlan· 
dım sizden.. Doğrusu siz de 
tıpkı lngiliz zabitleri gibi şı~• 
zarif ve kibarsınız 1 

Şef k hu soğuk iltifata biiS' 
bütün kızmıştı: 

- Affedersiniz hanımefendi, 
ben yalnız kendime benzerini 
Beni onlarla neden ölçüyor· 
suouz? 

İnsanlık, k:barlık, a•alet yal· 
nız o centilmenlere mahsus 
hasletlerden değildir. Onları 
asalet damgasını vuran ceııır 

yettir. Halbuki benim soyuııı~ 
tabiat doğuşunda asil yara!· 
mıştır. Kendi kendinizi nede0 

inkar ve tezli! ediyorsunuz? 
Kadın bu sözlerin ağırlığı 

karşısında bir müddet sende• 
ledi .. mahmur bakışlarile şe
fijj'i iyice süzdükten sonra: 

- Siz bu gece buraya ço~ 
eminim ki davetiyesiz gelıııil 
olacaksınız 1 Dedi. 

[Bitmedi/ 
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ÜLKÜ 
Dün bu sütunlarda •kültılr 

mecmuaları" ndarı !Jah sederken 
bazı kültür mecmualarının 

çok zavallı birer karalama 
defterinden farksız oldul.:ları

nı, esefle söylemiştik. Kültür 
yazmakla değil, okumakla, 
öğrenmekle kafaya irfan ele· 
manlarını yerleştirmekle olur. 
/şte biz bunu düşılnerek, der· 
me çatma mecmualara kültür 
mecmuası adı verilmesinln 
hafijmeşrepçe bir israf oldu
ğunu öne sürmüştük. 

Simdi bir de Ankara Halk
evinin çıkardığı •Ülkü. mec• 
muasını görelim. Yedinci cil· 
dini de doldurmak ılzere bu· 
lunan •Ülkü. 42 inci nüsha· 
sile mütekcimil bir kültılr mec· 
muası örneğidir. Büyük ti/im 
ve profesör Fuat Köprıllılnıln 
direktörlüğile çıkan "Ü/kıl. 
mecmuastndaki bütün yazılar, 
hiç şılphe etmigelim ki birer 
kültür olgunluğu taşıyorlar. 

Mecmuada mütefekkir meb'us· 

Anneyi herkes sever. Fakat 
aşkla değil, hürmetle, takdirle 
şefkatle insanın annesini se· 
verler amma aşkla ... 

- Farketmedin öyle mi?. 
Ya onun beni sevdiğini... ya 
onunla seviştiğimizi. 

Selmanın kalbi duracak gi· 
bi oldu. Sapsarı yüzü birdoo
bire kıpkırmızı kesildi. Bu 
adam neler söylüyor! 

- Yalan diye bağırıyor. 
Fakat Cavit dinlemiyor. Cı. 

vit kendi itirafının dalgasına 

kapılmış, kendi itirafının seli 
içinde' 

- Evet, diyor yirmi beş se· 
nedir onunla sevişiyorduk. 

- Yalan ... yalan ... yalan. 
Genç kız ne müthiş bağırdı. 

Buna inanmak imkilnı var mı .. 
Annesi kadınların en namus· 
!usu .. insanların en doğrusu ... 
kendi annes; ... 

Bu adam çıldırdı mı? .• 
Annesine neden iftira edi. 

yor. 
- Susunuz ... susunuz ... An· 

neme iftira etmeyiniz. 

larımızdan Necip Alinin, Mon• 
lrö zaferi vesilesi/< gazdıf 
makaleyi basma kalıp kııl· 
lama edebiyatı nevinden stf' 
narsanız hatadır. Necip Ali· 
nin bu makalesi Montıö za' 
ferinin siyasi hüviyet ve var" 
lığını, olgun bir kültür kayna' 
ğından feyiz alan dolgun el 
lam 1<ültiirel bir gazı olarak 
bulduk ve sevindik. Fuat Köf" 
rülünün bu sayıya kogduğ~ 
"'Usmanlı Devletinin doğnıo• 

sı ne büyümt!si., başlıklı yazı• 

sı da, çok ince, derin bulııl 
ve tahlilleri ilıtiva eden bil 

ilim eseridir. 
.. Mecmuada büt,in kültür el 

ilim şubelerini alcikadar eden 
ve salciiıiyet sahibi im:alart11 
üstünde çık~n birçok tetkik 
yazıları daha vardır. Hulci-•6 
'
1 Üıkü., Türk münevverinİfl 
elinde bir kültür rehberi ofa· 
cak seviyede gılzde güz bil 
kültür mecmuasıdır. 

SüheyUi GUldikerl 

- Ne iftirası Selma!.. BOY' 
le mi düşünüyor sen ki bütiiO 
eserlerinde bunun aksini dii' 
şündüğünü ya.:ıyorsun sen ki, 

- Benim annem dünyaoıO 
en temiz kadını idi. Ben;m afi' 
nem melek gibi idi . 

Selma senin annen rne" 
lek gibi idi. Senin anneP 
sevmekten başka kusuru oloıı• 

yan bir insandı. insanların seve' 
bileceğine inanmıyor musun?· 

inanıyor. insanların sevebile' 
ceğine inanıyor. Amma kencJı 
annesinin... Kendi anne•iuiO 
sevmesi... Kendi annesinin. 

- Yalan söylüyorsunuz. Afi' 
nem hiçbir zaman böyle riY' 
içinde yaşamayı kabul etmeıd1 

annem benim annem. 
- Selma sözümü kesme.

Sana hakikati söylüyorum v.1 

sana bu hakikati niçin söyl~ 
yorum biliyor musun?. 

Genç kız onun yüzüne ba~' 
mak istemiyor gözleri baş~' 
bir yerde. 

- Besbelli beni maazıcP 
etmek için diyor. 

[ Bitmedi J --
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Kıyamcllar arasındaki gazetecilerin anlattıkları 

istersek '' Madridi ne zaman 
alabiliriz, fakat ispan Yemek 

yanın harap olmasını istemiyoruz.,, 
15 ağustos cumartesi 

Sığırın bonfile yerinden lü· 
zumu kadar alıp güzelce döv· 

Madrit hükümeti galip kalsa bile, general Franko'nun 
yerleştiği Andalozya kıt'asını geriye alması 

dükten sonra 
ıskarada çok 
pişirmeyip kan· 
lı kanlı tabağa 

koyunuz. Ke· 
narına patates 
kızartma sın ı 

garnitür yapı· 
nız, isterseniz 
tava dibine azı· 
cık yağ koyup 
üç dakika pişi· 
rip kanlı indi
riniz. 

için uzun ve çetin muharebeleri göze almahdır 
ispanyadaki kanlı kardeş 

kavgasının bütün safhalarını 
dünya efkarına bildirmek için, 
her iki taraf safları arasında da 
bir çok gazeteciler dolaşıyor. 
Bunlar gördüklerini gazetele
rine kendi vaziyetlerine ve ga· 
zetelerinin zaviyesine uydurarak 
yazıyorlar. Bu mektupları dik
kat değer ' bulduğumuz için 
iktibat ediyoruz. 

işte iki tanesi! 
Matbuata memur zabit ga

zetecilere dedi ki: 
- Cephelerde bildirilecek 

yeni bir vaziyet yoktur. 
O halde, arkalarına silahlı 

kıyamcıların da sıkıştığı kala· 
balık bir dindar kitlesi ile be
raber Katedrale gidebiliriz. 
Yahut ta mürebbiyelerin be· 
bekleri dolaştırdıkları Esgolo 
bahçesine gidebiliriz. 

Sokaklar kalabalık.. Balık 
pazarında temiz çiniler üzerin
de taze balıklar uzanmış, müş
teri bekliyorlar. Manavlarda 
ne isterseniz, bulabiliyorsunuz. 
Kimsede açlık korkusu yok. 
Ekmek i'tediğiniz kadar. Sey
yar buzlu bademci bile her 
yerd~ dolaşı}or. Hani sokak
lardan silahlı gençler geçmese 
muharebe oidugıma kimse 
inanmıyacak. 

Madridi ne zaman istesek 
ahtbiliriz 

Bizi kabul eden matbuat ser· 
v:si müciürü şunları anlatlı: 

- Burada tekaüde sevkedi· 
len veya kadrodan çıkarılan 
16 000 zabit bulunmaktadır. 
B~nlardan 10,000 i yeni asker· 
lerin talim ve let biyesi için 
bizim hizn1ctimizc girıneyi 
kabul ettiler. Her taraftan 
iane yağmaktadır. Mücevher, 
altın, banka hesabı carisi. .• 
Hatta bir zat ev'.erini, gelırini 
ve slırülcriııi dahi bize ler
ketti. Şu nokta hakkında 
nazarı dikkatinizi celbtmck 
isterim: Madriddeki l<.panya 
bankasına konulan altın, müte
davil banknotların kar.şılığdır. 

Parlamentodan çıkmış bir 
kanun olmadıkça, bu altınlara 
kimse tesahup edemez. Parla· 
nıento loplanamıyacagına göre 
de, böyle bir karar almak 
mümkün değildir. 

Şu noktayı da kaydetmenizi 
rica ederim: Ne General F ran
ko, ne General Mola, Fas 
hakkında ne Almanya ile, ne 
ltalya ile herhangi bir anlaş
mada bulunmuş değildir. Bey· 
nelmilel hiçbir mesele üzerin· 
de de taahhüde girişmiş sannıa
yınız. Bu söylediklerim tamamile 
r~smidir ve hiç bir tekzipten 
korkmıyarak size beyan edebi
lirim. 

- Harekat hakkında bazı 
malümat verir misiniz? 

- Herşey yolunda gidiyor. 
Madridi ne zaman istersek a
labiliriz. Gerisinin okadar e
hemmiyeti yoktur. Katolonya· 
da olsun, Sen Sebastiyen'de 
olsun, mesele askeri olmaktan 
ziyade siyasidir ve bu da bila
hare silahtan başka bir yolla 
halledilecektir. 

Madride gelince, bu şehri 
ateşimizin altında tulunduru
yoruz. Bir milyondan fazla nü
fusu olan bu şehrin südü kal
m1mıştır. Yakında benzini, tü
tünü de kalmıyacaktır. Madri
din elinde bir tek iaşe haltı 
vardır ki, o da Valanslır. Hal
bu ki bu yol ancak küçük bir 
köyü iaşe edebilir, koca bir 
şehri değil 1 istersek suyu da 
keseb'.liriz. F.ıkat orada bu rnyu 
içecek 40,000 düşmanımız varsa, 
900,000 masum insan ve birçok 
dostlarımız da var. 

Babasının ve belki de klrde
şının kurşuna dizildiklerine 
şüphe olmıyan General Mola 
bile böyle müthiş bir tedbiri 
almakta tereddüt ediyor. 

ispanyayı lahrip etmek 
istemiyoruz 

Günkü biz ispanyayı tahrip 
etmek istemiyoroz. Biz, dedi
~im zaman, zaten adetleri 

• • 

• Taze fasulyenin içini ayık· 
)ayıp iki soğanı zeytinyağında 
penbeleştiriniz. Fasulyeleri, t_u~ 
ve şekerini ve suyunu h7~s~nı 
birr:len ateşe koyup pışırınız, 

indikten sonra dereotu doğra-
yınız. 

El El 

Bahçelerdeki otlar 
Evlerimizin bahçelerinde bi· 

ten fena otlardan hoşlanmayız. 
Bunları temizlemek için makas· 
la kökleri hizasından keseriz. 
Fakat çok geçmeden, otlar 
yeni taştan bahçeyi saarlar. 

1 d · h "'· • · · l h · · t k · t k · · ihtı"/a"/cilore Bunları kökünden çık'lrmak J1 a rıt u.:umelı şıma cep esını a vıye e me ıçın yolu da vardır. Fakat bu da 
karşı yeni kuvveıler sevkederken 

uzun ve yorucu bir iştir. Onun 
mahdut olan asılzadeleri ve lip gelse bile, Andaluzyayı için şu usule müracaat edebi-
zenginleri kast elmiyoram, tekrar ele geçirmek için uzun lirsiniz. 
halk adamı olan, esnaftan, ve çetin bir muharebeyi göze 100 kısım suyu bir kabın 
çifçiden olan, anarşı karşışında almalıdır. Çünkü buraya iyi içinde kaynatınız, içine 10 kı• 
boyun eymek istemi yen cüm· techiz edilmiş, mühimmatı bol, sım sönmemiş kireç ve bir kısım 
huriyelçilerden bahsediyorum. mühim kuvvetler tahşid edil- kükürt çiçeği atınız. Süt gibi 

Bir defa Badajoz elimize dü- miştir. Halkın dörtte üçü mark. bir renk alıncıya kadar kay-
b "t" Porlekı'z hudutları natmakta devam ediniz. Tekrar şerse, u un · sizme karşı şevkle mücadele 

krıı;zlenmiş olacaktır. Bizim on kısım daha su ilave ediniz. 
ediyor. Bir mukaddes harp ki, d h d ı · · asıl kabul c,mediğimiz şey inli· Bu mayi en ma ve i mesmı 

zamsız]ıktır. generaller buna "ispanyanın istediğiniz otların dibine bir 
Bunu söylerken bir T.abit iliı.- dırilişi,, diyorlar. parça döküp geçiniz. Dibine 

ve etti: Değiştirilemiyecek hakikat dökülen ot, artık neşvünema· 
budur. kesilerek kurur. 

- Size belki de birçok ci... 1111111111111r•111111111111111111111111um1111111111111111111u11111111111111111111ıo111111111111111111111111111111mııum11111111111111111111ıu 

nayetlerden bahsetmişlerdir. Türkiye KültUr Bakanına Açık Mektup 
Ateşlere atılan çocuklar, işkence 

~~ile~- ka~ınıar. a_t~ş verik~ Dedelerimizin mezarları buralı 
ıçı multecı dolu kılıselcr, dırı 

diri ~ömülen insanlar ... Bun- bir UIUS oldug" UffiUZU ispat 
!ara ınanılır mı? 

PcncC'f'eden di:;arıya bttktım. 

mantilalı genç kızlar, omuzları 
si'ahlı nişanlılarının kollarında 
gelip geçiyorlar. Valladolid de 
Burgos da, Pamp"um de kim· 
senin muharebeden haberi yok 
denilebilir. Yalnız ölüm mey· 
danına giden takviye kıtaları 

alkışlanıyor. O kadar ... 
Madrid lıükümeli galip 

gelse bile .. 
'
1EntransijJ.n"tn Kadiz'e gön

derdiği muhabiri gazetesine ya
zıyor: "Kadiz de bulunan kı

taatın kumandanı general Va
lera hakikaten sevimli bir a
dam ... Parisc telefon edebile
ceğim bir yol tu~ mak için em· 

ı rime bir otomobil ve şahsımın 
muhafazası için de yanıma iki 
neler veriyor. Neferler dişleri

ne kadar silahlı. Halta bunlar· 
dan bir tanesinin elinde hafif 
makineli tüfek bile var. 

Gıdiyoruz ve yolda görüŞü
yoruz. Bunlar ellerindeki si
lahlarını pek o kadar iyi kul
lanacağa benzemiyorlar. Fak at 
memnuniyetle taşıdıkları da 
gözlerinden belli. 

Kumandanları>ıa karşı iti
matları var: 

- Keyno dö Lano' büyük 
bir kumandandır, diyorlar. 
Halkın ihtiyaçlarını o kadar 
yakından biliyor ki .. 

Tarif ada 
Tarifada uzun müddet kal· 

dık. Birkaç saat sonra Cebe· 
lüttarık'a varacağım. Tarifanın 

ben gelmezden birkaç saat 
evvel şiddetli bir bombardı· 
mana tutulduğunu ögrendim. 

Nihayet Cebelüttarıka varı

yorum. ispanya kapıları üzeri· 
me kapanıyor. Kulaklarım top, 
silah sesi işitmez oldu. 

Fakat bütün bu gördüklerim 
den ne istihraç edebilirdim ? 
Bir deh şunu: Sevil, Kartebe· 
den Cebelüttarığa kadar mem· 
leketi elinde bulundurduğunu 

ilan etliği zaman yalan söyle. 
miyor. Daha sonra Madrit 
Andaluzyava kumanda eden· 
!erin silahlarını bırakmağa ve 
oradaki şehirlerde bulunan 
müstevlilere karşı ayaklanmağa 
hazır olduklarını söylediği za
man aldanıyor. 

Hatttı Madrid hükumeti, ga· 

edebilecek yegane vesikalardır 
Vandalizmin memleketin her tarafına yayılışı 
kültür bakımından korku veren bir tehdittir 

Yazan, Nizamettin Nazif 
Türkiye Cumhuriyeti Hü

kümeti Kültür bakanı Sayın 
Saffet Arıkan'a açık mektup 

Deferli ve münevver 
ulu,daşım. 

Adanada çıkan "Türk Sözü,, 
gazetesini gerek gazetecilik ve 
yazıcılık san'atindeki kıymeti 
ve gerekse memleket mesele· 
!eri üzerindeki temiz, yerinde 
ve zamanında mücerrep h'lssa
siyeti bakımından ssygı top
lamış bir dostum, yani Ferit 
Güven çıkarır. Bunu arzetme
min biricik sebebi Türk Sözü
nün neşriyatını muntazaman 
takip edişimdeki sırrı size kı
saca izah etmek içindir. 

Dün, işte bu gazetede, yani 
sütunlarında yer verdiği her 
yazıyı dikkat, şuur ve halla 
ihtiyat süzgeçlerinden geçir
meyi itiyat edinmiş olan bu 
gazetenin 12 ağustos tarihli 
sayısında şu satırları hayret, 
endişe ve saniyeden saniyeye 
artan bir .•• biddetle okudum: 

YAZIK! 
Borda. Türk mulaaaavvıf .. 
larından Şair Kudduıinin 
mezarı yıktırılmış 1 

•Bordan bir meklup aldık, 
Çok haklı ve billabi o kadar 
da acı bir feryat mahiyetinde 
olan bu meklubun altında eğer 
tanıdığımız ve sözüne inandı· 
ğımız bir arkadaşın imzasını 
görmeseydik, anlatılan facia· 
rıın vükuuna ihtimal bile ver· 
miyecektik. 

Tarihı·mize, dilimize ve lop• 
raklar üzerinde ezelden ebede 
kadar yaşryacak milli mukad· 
desatımıza ait vesikalar; bir 
ananın çocuğuna gösterdiği 
filiz ve kıskanç bir sevgi a/,•. 
kasile; karanlıklardan, yanlış 
teltikkilerden kurtarıp onları 
ilmin ue hakikatın apaydın 
sahasına maletmiye uğraştığı
mız bu devirde, Türk edebiyat 
tarihine adı geçmiş bir ada· 
mın Bordaki mezarı, yersiz 
bir uehim yüzünden yok edil
miş 1 

Hize bu vakıayı anlatan ar
kadaşımız, bu, nıezarı ortadan 
kaldırılan adamın, 19 uncu 
asır Türk mutasavvıflarından 
meşhur Şair Kuddusi olduftu· 
nu işaret etlikten sonra, bu 
facianın, maatteessüf yüksek 
tahsil görmüş bir adam tara• 

fından işlenildiğinl de kayde· 
diyor. 

Borda, ihtimal ki halü ya· 
şıyan ufak tefek zümre ihli· 
raslarına, senlik benlik yarış• 
/arına bilerek veya bilmiye
rek alet olduğuna hı1kmedi/en 
bu yükesek tahsil görmüş za
tın bu yersiz kararına, Borun 
münevver çocukları mani ol
mak is/emiş/erse de mu va //ak 
olamamışlar. Ne yazık/ 

Arkadaşımızın dediği gibi, 
zararın neresinden dönülürse 
kardır; binaenaleyh henüz taşı, 
yeri ve ölünun kemikleri kay· 
bolmadan; Bor kasabası için 
tarihi, ilmi vo edebi bir maz· 
!ıariyel demek olan bu meza- , 
rın eski yerinde daha itinalı 
bir abide halinde yükselmesi 
lôzımdır. 

Borun münevverlerinden, 
idare amirlerinden bunu bek· 
/eriz. 

Tarih olmuş varlıklara: taş• 
/ara, topraklara, kemiklere 
yok edici eller sürülmez .• 

Bu satırlara size hitap et. 
mek lüzumunu duyacak kadar 
yüksek bir ehemmiyet verişim 
yalnız şair Kuddusiye olan 
saygımdan ve ona saygısızlık 
gösterilmesinden ve Anadolu
nun bir kültür vesikasından 
mahrum edilişinden kuvvet al· 
mıyor. Beni sizinle dertleşmiye, 
derdime sizi ortak etmiye sev· 
keden şey "Vandalizm,. in biz
de aldığı hızın günden güne 
artışı ve artmasile beraber 
vatan saran bir yayılışa ula• 
şışıdır. Daha bir hafta ev
vel meşhur şair Fitnetin me. 
zarını sarhoş uğrağı bir hala 
haline soktuklarını Reşat Ek· 
remin bir yazısında içim sızlı. 
yarak okumuştum. Geçen yıl 
birçok kıymetli cesetlerin tür· 
belerinde ve mezarlarında 
vandelizm baltalarının, hay· 
vanlığın, duygusuzluğun neler 
yaptıklarını da ken-li gözlerim 
le gördüğümü bir Jaha deh· 
şetle hatırladım. 

Faraza bu yazı ile birlikte 
görüşünüze sunduğum fotoğrafı 
azabımızın şiddetini hiç le azal
tacak bir vesika değildir. 

Abideleri ve buralı bir ulus 
olduğumuzu ispata yarayacak 
vesikaları, eserleri korumak 
için neler yapılması lazımgele· 
ceğini tesbit eden bir heyet de 
bir gün benim de söz almış ve 

No: 116 YAZAN: Etem lzze? BENICI! 
Ferdi suallerini sormuş ol. 

masına rağmen izahat ve be· 

yanatına devam ediyordu: 
- Siz mahkemede durma· 

dan san ki bir vazife ifa edi· 
yormuş gibi mütemadiyen Şük
rüyeyi çok sevdiğinizi, onun 
yası içinde perişan bir hale 
düştüğünüzü, adeta ne yaptı· 
ğınızı ve ne yapacağınızı bil· 
mez bir vaziyete düştüğünüzü 
söylüyorsunuz. 

Bütün bu sözlerinizle cina
yetten evvelki ve sonraki ha· 
reketlerinizin tam bir tezat ifa
de ettiğinin ya siz farkında de· 
ğilsiniz; yahut ta bizi fark cimi· 
yecek kadar gafil telakki edi· 
yorsunuz. Başkalarının anlayı
şına bu derece gaflet isnad 
edebilmek için her halde çok 
gafil olmak lazımdır. 

Haydi lutfen suallerime ce. 
vap verin. 

Ferdi bu sualler ve bu söz
ler karşısında biraz, biraz de· 
ğil bir hayli durdu, düşündü, 

sonra souk terler dökerek: 

- Suallerinize kendimi mu
hatap telakki etmiyorum .. 

Diye bir cevap verdi. Mu
zaffer: 

- Nasıl telakki edemezsi
ni1.ki, bu hadiselerin bizzat 
içinde olan sizsiniz. Ancak ve
receğiniz izahat bu kirli ve 
g z'i cinayetin iç yüzünü ay
dınlatabilecek lir. 

Dedi, sövleyişi sertdi. Fa-

Siz lütfen suallerime cevap veriniz 1 

kat, Ferdide hareket yoktu. 
Dik dik ve isyan dolu bır eda 
ile Muzafferin gözleri içine 
bakıyordu. Bu sırada avukat 
Cemil yerinden kalkdı, hakime: 

- Müsaadenizle .. 
Diyerek ve alacağı vereceıti 

beklemiyerek haşin bir tavırla 
sözüne devam elti: 

rece suiistimal etmesi ne ile 
tefsir ve halta affedilebilir. 

Muzaffer. 
- Profesör Cemil her vakit 

kullandığı taktiği şimdi de kullan· 
mak istiyor. 

Kitap kupı>n~ 
BiR CiNAYET DAVAS! 

Nı> : 116 
Bu t..uponl:ırı ke•1, blrt'-ttt• 

renler roma.ra ıraı:otal.t blttl rı 
vakit idarehane-olıe glhıd~ri.> 

hiç para vermeJeı ı kitı!n u ~ 
1acaklarJır. 

L .J 

- Suçlu vekili şa:ıilliği bir 
işkence haline get'rdi. Bunun 
bu derecesine tahammül edil
mesi imkansızdır. Hiç kendisi 
mevzuıtı kanuniyemize göre 
hiç hir hak sahibi olmadan 
sırf yüksek mahkemenin gös
terdiği bir müsamaha ve ce
mileden istifade ederek şahide 
sual sormak hakkı almış bu· 
1 nurken bu müsaadeyi bu de-

======,======~====== 

Çok .. Çok, Ya2~ık ! 
Biz Floryada ateş pahasından 

Boğulurken 
Varna da cennet hayatı yaşıyorlar 

Karadeniz yolile Sofyaya 
giderken Varnaya uğradım. 

Bulgarların ( Karadeniz Ça
riçesi) namı verdikleri dünkü 
yanık ve yıkık Varna, rıhtım· 
dan Musallaya doğru uzanan 
iki ana cadde ile, deniz ha
mamlarına doğru giden ve 
her saat tozu toprağı silinip 
süprülen geniş bulvarı ve 
meşhur deniz bahçesini bir 
tarafa çıkaracak olursak, yine 
ve hala o eski yıkık ve yanık 
Varnadır. 

Fakat, burasını bir plaj şehri 
haline getirmeğe çalışan Bul. 
garlar, asıl gezi ve t~nezzüh 
yeri olarak Varnaya bır saat, 
iki saat uzaklardaki ( Karan
tine) ( Galata ) ( Gündüz çeş
me) gibi bağlık bahçelik me
sirelerde çiçek tarlaları ara· 
sında villalar, çalgılı bira• 
haneler, parklar meydana ge· 
tirmişler ve hol paralı kafıle· 
!erin buralara kadar serbest 
ve ucuz gidip gelebilmeleri 
için, molör, kayık, otomobil 
gibi bütün vasıtaları hazırla
mışlar ve bunların ucuz ve 
kolay lemini için de bır takım 
usul ve nizamlar koymuşlardır. 

Evvela deniz hamamlarını 
sıcak ve sofı'uk diye iki kısma 
ayırmışlardır. 

Ve bu iki kısımdaı 
ı Sırf kadınlar; 
2 - Sırf erkekler: 
3 - Erkek ve kadınlar ka

rışık; 
4 - Tedaviye mühlaç çıp· 

laklar; 
5 - Halka mahsus ve ucuz; 
Ayrı ayrı banyolar kurmuş

lardır. 

Karşılamalar 
Vapurdan, yahut trenden 

inen bir yolcu, iskele yahut 
istasyonda (yerleştirici komis· 
yon) namındaki bir heyetle 
karşılaşır. Belediyenin idaresi 
altındaki bu komisyon, sizin 
müraca tınızda. Varna içinde 
ne kadar boş ve kiralık, ev, 
apartman, köşk, villa, hotel ve 
yatak varsa bunları elindeki 
cetvele bakarak, fiatları ile 
birlikle sayıp döker ve kona. 
cağınız yeri beş dakikada te• 
min eder. 

Deniz hamamlarında yıkanma 
ücretleri 15 günlük, yahut ay· 
lık karnelerle yahut alacağınız 
biletle dört yahut beş levadır. 

Kendi mayonuz yoksa, iki 
levada mayo ücreti ile birlikte 
7 leva,ki bizim paramızla 7 
kuruş verirsiniz, olur biter. 

Bütün lokantalarda, oteller-

takdirinize hak kazanan bazı 
müşahadelerimi söylemiş oldu
ğumu düşünerek vandalizm'in 
baltasını sapsız bırakmanıza bir 
memleketin hasretle intizar et
!iğini bildirebileceğimi sandım. 

Saygılarımı tekrarlamak için 
de bu vesileden istifade etmek 
isterim. 

Nizamettın Nazif 

de, elinizdeki kağıdı göste.r· ı 
diniz mi hiç münakaşa.ız yüz
de kırk tenzilat yaparlar. 

Ucuz yemek ı 
Temiz ve güzel orkestralı 

bir lokantada tabildot, güzel 
kahvealtıları ile birlikte 25-30 1 

levadan yukarı değildir. 
Daha aşağı lokantalarda ş'ş 

kebabı, yoğurtlu kebap, karpur. 
vesair bol yemişlerle birlikte 
yiyeceğiniz bir yemek on ku
ruşu aşmamaktadır. 

Pilzen birası ile ayni nela. 
sette olan balkanların en meş
hur şumnu birasının bardağı, 
en adisinden en lüksüne kadar 
bütün birahanelerde dört le· 
vadır ki, bizim paramızla dört 
kuruştur. 

Dört ıe,·alık bir şcı- i beş le
vaya satmak kimsenin aklın
dan geçmez, çünkü Belediye
nin kontrol memurları böy· 
lesinin hem derhal yakasına 
yapışırlar, hem de bir Yamalı 
esnaf, lokantacı yahut tiiccar, 
pahalı satıp, bizim tabirimizce 
(k azıklamakla) değil, ucuz, le· 
miz ve çok satmakla ve Var· 
nanın her sene bir parça 
daha fazla kalabalıklaşıp, gü
zellt:şınesile kazanır ve iftihar 
duyar. 

Büyük kazanç 
Sekiz, on yıldanberi Bulgar 

hükümetlerinin de bü~ük bir 
gayret ve ihtimamı sayesinde 
Varna helediyesi Varna deniz 
banyoları için çok çalışmıştır. 

Bu uğurda sarfedilmek üzere 
yaptığı istikrazlardan biriken 
borç paraları, dört, beş yıl
danberi orta Avrupadan Tuna 
yolile gelen Lelıistanlı ve 
Çekoslovakyalılardan topla· 
mayada bar,lamıştır, 

Tren tenzil6tı 
Hariçten Varnaya gidecek 

bütün ecnebiler vize parası 
vermemektedicler. Bulgar şi· 
mendiferleri • Varnada en az 
bir hafta kalmak şartile • 
ıiyaretçilere yüzde yetmiş ten
zilat yaparlar. 

Varna belediyesi yatacak 
yerlerde, yeyip içilecek şey· 
!erde, otomobil, kayık, otobüs 
gibi vasıtalarda - esnaf cemi
yetleri ile mutabık kalarak. 
yüzde kırk tenzilat yaptırdığı 
gibi, insanların eğlence ihti· 
yaçlarını temin maksadıle, plaj. 
!arda mükafatlı güzellik mü
sat-akaları, gürbüz çocuk mü. 
sabakaları ucuzluk haftaları 
bütün köylülerin iştirak ettik, 
Jeri müstahsiller günü, musiki 
müsabakaları, sanayi sergi. 
!eri vesaire tertip eder. 

Bulgarlar, (Karadeniz Çari. 
çesi ) namı verdikleri, fakat 
havası ve içilecek suyu hiç te 
iyi olmıyan Varna deniz kıyı· 
sında oktan bir varlık, tabiat 
kısırlıklarından sun'i bir gü. 
zellik yaratmıya çalışmışlar ve 
hakikaten de muvaffak olmuş
lardır. 

Halbuki biz, Akdenizin, Ka
radenizin ve Marmaranın inci ... 
!erinden pırlanta bir buket 
olan ve biıtün dünyanın göz· 
!erini kamaştırıcı giizellıkleri 
iiıcrinde ta~ıyan 1'lanbul gibi 
bir dcniı ve su şehrinde biz, 
ufunetlen, sıcaktan, eğlence· 
siz!;kten boğuiacJk gilıi olu
yoruz .. 

Pahalı Florya 
Filhakika, F!oryada vapılan 

tesisat cok modern, çok güzel, 
çok göz alıcı ol•caklır, Fıorya, 
mevkii ve talıiı güzellıği \'C 

etrafının lıcnÜ'.! işlenmenuş 
a~aıolık ve yPşilliği iie ne Baı· 
kanlarda ve ne de belki, Ak· 
deniz kıyılarınd ı bir eşi daha 
olııııyaıı emsalsiz bir yerdir. 

Fakat ... Florv~ pahalıdır. 
Florya, bizim gibi halkın ve 

halk adamlarının yıkanıp, yifip 
içeceği ve yatıp kalkabileceği 
bir yer olamamıştır. 

Geçen hafta bir arkadaş il~ 
birlokte 75 kuruş "su ve kum 
parası,, vererek girip yıkandı
ğımız göze! F.oryacla, ikişer 
bardak birn ile, dört keb,p, 
bir sa!ata ve birer p>rça ek· 
mek için 48Q kuruş para verin· 
ce, aklımı yine BulgarlJr, V.ır
na ve Varnanın plajları geldı, 

ihtikarı 
Florya ile Varnayı karşılaş

tırdım. Ve Varnada kurulmuş 
modern tesisatlı p'ıijlar, bah 
çeler, parklar ve villalarda her 
taraftan yükselen musiki n>ıt· 

meleri altında geç'rdie-im gün· 
!er zarfında harcadığım para
nın azlığını da düşündüm ve 
Floryada dört saat içi.ıde kup 
kup kuru kum ve koskocaman 
bir ihtikara kaptırdığım ııvuç 

dolusu paraya acıdım. 
Bu paralarla Varnada lamam 

bir hafta hamamı. yatağı, ye· 
meği, birası ve muzikası ile 
ferah, ferah yaşıyabilirdım. 
Fakat bu böyle mi olmalıdır? .. 

Cennet gibi vatanımda bu
tün güzell:klerin başına üşüşen 
muhtekirler Floryayı da abluka 
etmişlerdir. Bu ihlikiı.rla, bu 
bilmemezlikle bu gen telakki 
ile mücadeleye başlamalı}1Z. 

Necmeddin Deliorman 
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Berlin olimpiyadları 
Milletler arası Komitesi 

fevkalade teşkilatı ancak 
KARDEKS (kardex) fişleri siı, 

teminin tatbikı sayesinde mu
vaffak olmuştur. Bu ıistem, 
Olimpiyatların muvaffakıyatı• 

na iştirak eden 52 milletin 
300.000 azasından mürekkep 
muazzam teşkilatını kayıt ve 
kontrol etmiştir. Bundan do· 
layı bu ıistemin tatbik ve 
istimali her yerde n bilhaua 
memleketimizde günden güne 
taammüm etmektedir. 
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Kızılca hamamın mefhur pehlivanları: Soldan sağa idris. 
Çaml ı lı Mehmet Al!, Güvenli Mahmut ve Kemôl 
pehlivanlar. Bu kuvvetli pehlivanlar Kızılcaha
mamın Atatrük gününde heycanlı güreşler 1 
yapmışlard ı r. 
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halde dayak atmak 
suretile öldürdüler. 

hmir (Açık Söz) - Tepecik ile Altındağ kö.Yü arasında 
dayak atma yüzünden bir ölüm vak'ası olmuştur. Uç gün evvel 
lzmirli lsmail, Ramazan ve Konyalı Cavid adında üç kişi 
Tepecikle Altındağ köyü arasında Mustafa oğlu Rasimin, bu 
sene kiralamış olduğu incir bahçesine giderek bir miktar in
cir toplamışlar ve yemeğe başlamışlardır. O sırada bahçe 
sahibi Rasim, bu üç kişinin yanına gelmiş: 

- Neden benden istemediniz, ben size en iyilerini toplayıp 
verirdim, hem gök inc;rleri toplamışsınız, hem de başka zarar-
lar da yapmışsınızdır. . 

Demiştir. Bunun üzerine lsmail, Ramazan ve Cavıt. ~ah_çe 
sahibi Rasime taş atarak bayıltmışlardır. Bununlada ıktıfır 
etmiyerek Rasimi o civarda bulunan bir yere götürüp fena 
halde dövmüşlerdir. . . . 

Yidiği müthiş dayağın tesirile mecalsız bır halde yere serı-
\en Rasim, memleket hastanesine getirilmişse de orada ölmüştür. 

• • • 
Altın/at havaya uçmuş! 
lzmir, (Açık Söz)- Cumaovası nahiyesinin Güner köyünde 

mühim bir hırsızlık vak'ası olmuştur. Araplı Seyyit Ali oğlu 
Mehmet Ali , senelerdenberi çalışarak ( 257) altın lira biriktir
miş ve bu parayı köydeki topraktan odasında çit arasına 

gömmüştü. Evvelki gün paralarını saymak istemiş, fakat yerinde 
olmadıklarını• görünce büyük bir felaket karşısında kaldığım 
anlamıştır. 

Der hal karakola müracaat eden Ali, paralarının çalındığını 
bild;rmiş ve komşusu kayınbiraderi Hüseyin ile karısı Ayşe 
Meryemden şüphe elliğini söylemiştir. Çalınan yere gömülü 
paraların meydana çıkarılması için zapıla, çalışmaktadır. 

Bursada "Acık Söz,, 
Ovayı su basmaması için 
yarım milyon harcanacak 

Dört gündcnberi Bursada
yım. Bu rlefaki seyahatim Bur
sa hakkındaki sevgilerimi daha 
çok artırmıştır. Şehrin, yara
dılışındaki güzellıkierine son 
zamanlarda katılan bayındır

lıklar ona başka bir güzellik 
\·ermiştir. Bu tarihsel diyarın 
kendisine mahsus bazı hu
susiyetleri vardır. lstaobula 
ve denize yakın bulun
uşu: u:udağ gibi kıymetli 

bir yaylanın yamaçlarında ku
ruluşu, uzaklardan denizi andı
ran Nilüfer deresinin yeşil ve 
çiçekli ovasına hakimiyeti, çe
şil çeşit kaplıçaları ve yaz 
ııünlerinin yakıcı zamanlarında 
karlı bir mıntakaya çıkılmanın 
kabil olması gibi. özgülükler 
heryere müyesser olan nimet
lerden değildir. 

işte b5yle debdebeli bir şeh
rin Uray işlerini liı.yikile çe-

1 

virmek, bir vilayeti idare et
mek kadar güçtür. Binbir ih
tiyaç karşısında bulunan insan
ların her istediklerini yerine 
getirmek ve onlara baysallık 

verebilmek bir iştir. Bu işleri 

becerebilmek büyük bir 7.eka 
ve kudrete ihtiyaç gösterse bi
le bir adam tek başına bunla
rı başaramaz. Şimdiki Belediye 
reisi Cemil Oz bu işlerin ehli 
olduğunu lıakkile göstermiş bir 
şahsiyettir. Reisin masasına 

yapışarak iş görmesi şimdiki 
asra uymıyacağından günleri
nin en çok kısımlarını dışarlar

da geçirmek mecburiyetinde 
kalır ve işte bunun içindir ki 
bu gibi büyük şehirlerde Bele
diye reislerine birer ve thalta 
ikişer yardımcı verilmektedir. 

Burada ise böyle bir yardım
cı henüz seçilmemiş ve işler 

şimdilik bir Bayan tarafından 

Zabıta romanı: 4 

Altı El Ateş 
{ •He/sinyor. yalı Cenup 

denizlerinde batıyor.. Yirmi 
iki kişi boğuluyor. Kur/ulan
lardan on kişi bir adaya ilti
ca ediyorlar. Üç gün sonra bir 
vapur bunları Nevyorka geti
riyor. Getirilenler seki% kişi
dir. Çünkü daha iki kişi tah
lisiye sandalında esrarengiz 
bir suretle ölmüşlerdir. 

Nevyorkla gazeteler hadise• 
nin tafsilalını uzun uzadıya 

yazıyprlar. Bu defa polis, sa• 
ltilıiyeti dahilinde olup olma
dığına tereddüt etmekle bera
ber, tahkikata el koyuyor. Bu 
işe Va/kur memur tdiliyor. 
Va/kur kıırtulanlardan Mis 
Vinsteslon 'un evinde tahki
kata başlagor. Mis Erika 
lond ismindeki genç kız bu 
evdedir ve hane. sahibinin ye• 
lenidir. Bir de yarı hizmetçi, 

Yazan: Rufus Klng 
yarı akraba tertibi Mis lilian 
.Aş vardır ki, o da bu evdedir./ 

Va/kur tahkikatına devam 
ediyor. 

Valkur gülümsey~rek sordu, 
- Yani anladığıma göre A· 

dada içilecek su oldnğunu içi
nizden birisi bili yordu. Fak at 
bunu ancak hareketinizden 
sonra haber verdi. Ôyle mi? 

Mis Aş dediki : 

- Ben yalnız hadiselerden 
bahsedeceğimı Mis Vintestona 
vadettim. Fakat Müsyü Val
kur, bu da bir hadisedir. 

Valkur, ev sahibesine döndü: 
- Böyle bir hadise de fara

ziyelerden bahsedilmemesinde 
hakkınız var. 

Bunu söylerken de Erika 
Landın titrememek için kapıya 
dayandığına dikkat etmişti. 

• 

Kızılcahamamda 

Bu su şehri 
inkişafa 
muhtaçtır 
Kızılcahamam (Açık Söz) -

Burası Ankaranın kazalarından 
biridir. Ankara1a 105 kilomet
re mesafededir. Etrafı bol 
çamlıklarla çevril~ havası, suyu 
temiz bir kazadır. Kızılcaha
mamın hususiyetlerinden biri 
de banyolara elverişli sıcak 
maden sularının bulunmasıdır. 

Geniş ormanları, siyatik, ro
matizma ve sair hastalıklarla 

çeşitli cilt hastalıklarının teda
visine yarayan berrak sularile 
yurt köşesi hakiki bir su şeh· 
ridir. Bununla beraber bu su 
şehrinin hakiki inkişafa kavuş
ması için daha çok emek har
canması lazımdır. Bu günkü 
vaziyetile kızılca hamam asri 
bir kasabanın haiz olması la
zımgelen varlıklardan mahrum 
bulunuyor. Belediye burada 
henüz esaslı bir çalışma ham. 
lesile işe atılamamıştır. Bu 
arada belediyeye de hak ver
mek lazımgeliyor. Çünkü be
lediyenin yıllık geliri defter 
üzerinde altı bin lira olduğu 

halde bunun ancak dört bin 
lira tahsil edilebiliyor. 

Şimdi bir kasaba tasavvur 
edinizki: ikiyüz evi, birçok so
kağı vaı dır. Belediye varida
tının mühin kısmı belediye teş
kilatının zaruri masraflarına 
harcanır. Geriye kalan pekaz 
bir para ile o kasabanın ima
rına elbette ki imkan buluna
maz. Yalnız belediyenin bütün 
bu imkanlara malik olması bu
gün içın çok mümkün görü
nüyor. O da, buradaki kaplı

cayı hususi muhasebe idare
sinden ayırarak belediyeye 
maletmek .• 

Fak at ne gariptirki: kasa
banın içinde ve belediye bina
sının nihayet 150 metre kadar 
yakininde bulunan ve yılda 
3000 liraya yakın geliri olan 
- ki bu gelir anlattıklarına 
göre iyi bir işletme suretile en 
az 5000 liraya çıkabilir- kap
lıca, bu)!lin belediyenin değil, 
Hususi idarenin elindedir. 

Kızılcahamamlıların bugün 
Ankaranın değerli Valisi 
Nevzat'tan biricik dilekleri, bu 
kaplıcayı belediyeye verdir
mek ve bu suretle hem kaplı
canın imarına ve hem de kasa
banın inkişafına yardım etmiş 
olmak. 

K. K. 

vekaleten görülmekte ise de 
orbay derecesinde kudretli bir 
kimsenin henüz getirilmemiş ol
ması şehir işlerinin istenildıği 

gibi yürütülmesine engel ol
maktadır. 

Bursanın en büyük dertlerin
den biri olan (sıı basmak) me
selesine artık nihayet verilmek 
üzeredir. Bu işe geçen yıllar 

icinde bir müteahhit tarafın
dan başlanmış ve bir miktar 
kanallar açılmıştı. Şimdi ise 
daha büyük ölçüde bu işe tek
rar başlanmıştır. 

ihale bedeli yarım milyon 
liradan fazladır. ihale keyfi
yeti yeni yapılmış olduğundan 
henüz işe başlanmıştır. iki yıl 
içinde bu önemli iş bitmiş ola
caktır. Bu proje mucibince 
Nilüfer vadisi ıslah eJilerek 
muntazam kanallarla su sev. 
kedilecek ve ovanın su bama
sına meydan verilmiyecektir. 

- Mis Aş, bu keşiften sizi 
o kadar geç haberdar eden 
kimdir? 

- Layton Klayn. 
- Tuhaf şey 1 Böyle mühim 

bir keşif kolayca unutulur mu? 
Bu zat içilecek suyun gittikçe 
azalmakta olduğunu bilmiyor 
muydu? 

Mis Vinteston dedi ki : 
- Olen bir adamın hatıra. 

sına hürmet etmekle beraber 
derim ki, Layton Klayn pek 
acayip karakterde birisiydi. 
Daha doğrusu bana emniyet 
vermiyordu. Tavırlarında bir 
ca 'lilik, bir sahtelik vardı. 

- Bende de birçok kimseler 
böyle tesir bırakmışlardır. 

Bazan insan böyle bir tesire 
kapıldığına hata ediyor o 
başka... Hakikaten bu zatın 

hal ve ahvalinde bir gayri
tabiilik var miydi? 

Erika cevap verdi: 

- Yalnızlığı çok severdi. 
Hemen hiç bizim yanımızda 

kalmazdı. Bütün vaktini adayı 
keşfetmekle geçiriyordu.. ... 

-AÇIK SÖZ 

Ödemişte 
Üç ezıh k•f•d•r kı• 

kaçırdılar 

Ödemiş ( Açık Söz ) - Bu· 
raya bağlı Birıri nahiyesinin 
Semit köyünde Bozoğlan kızı 

F atmanın evine gece Hacı 
Müftü oğullarından Mustafa 
oğlu Tahir, küçük Ali oğlu 
Salih ve Er Süleyman oğlu 

Tavşan Mehmed baskın yapa
rak Fatmayı zorla kaçırmışlar 
ve ırzına tasallut etmişlerdir. 

Yapılan takib neticesinde Ta
hir yakalanmıştır. Diğerleri a
ranmaktadır. 

Tarladan kız 

kaçırmışlar 

Balıkesir (Açık Söz) - Şam
lının Hisaralanı köyünden Meh
met kızı (20) . yaşlarıııda Ayşe 
çalışmakta olduğu tarladan 
akşam üzeri evlerine dönerken 
ayni köyden Hüseyin oğlu 

Mehmet ile arkadaşı Hasan 
oğlu Halil önünü geçerek zor
la ka çırdıkları anlaşılarak tah
kikata başlanmıştır. 

BORSA - PiYASA 
14 8 ' 936 

• 
Para Borsası 

Paralar 

~ ~ş 
' Londra 628. 634. 

Nevyork 123. 126. 

Parls 167.SO 167.SO 
Milino 190. 196. 

Brüksel 80. 84. 
Ati na 21. 23. 
Cenevre 81S. 820. 
Sof ya 22. 2S. 

Amsterd. &2. 84. 
Prag &~. 92. 

Viyana 22. 24. 
Madrld H. 16. 
Berlln 28. 30. 

I Vartova 21. 23 
Budapette :n. 24. 

1 Bükrcş )]. 16. 

Belgrat 49. S3. 
Yokohama 32. 34. 
Stok hol• ' 31. 3]. 

Altın 969. 970. 

Bankaot 24"<. 241. 

s;e ki er 
Kapanı• 

Londrl. 634.25 
Nevyork 0,7915 
Par is 12.03 
Mil.3.no 10.0636 
Brükael 41704-0 
Atina 83.S092 
Cenevre 2,4310 
Sof ya 63,8738 
Amsterd. 1, 1672 
Prag l9,1!2.S 
Viyan~ 4,18S 
Madrit 6,14S 
Berlln ı,97 
Vartova 4.202S 
Budapeıto 4.2S42 
Bükrcş 107.1440 
Belgrat 

" 3M8SO 
Yokohama ' 2.69SO 
Moskova. 24.937S 
Stokholm 3.0S60 

lstikrazla..!.. 

Türk Borcu 1 Peıin 

" " 
" " 
" " Ergani 

1 Vadeli 
il Pe,ın 
ti Vodell 

Sıvas Erzurum 1 

" " ll 
l.tıkran dahili 

Esham 

ı, Bankuı MU. 

• # N. 
" " Hamllln• 
Anadolu O/O '° 
Merkez Bankaaı 

Tahvll~t 

-.-
22.6S 
20.ıs 

20.65 
-.-

00.00 
00.00 

9.90 
-.-
u.o~ 
00.0~ 

-

• Hük.Sıy~ • Not 
Defferi 

HAKARET 
Hastaneler i 

Yazan: 
Arkadi Averçenko 

Monumenlof kendisini o ka
dar neşeli, o kadar canlanmış 
hissediyordu ki hiç bir çalgı 

olmadan oğlak gibi raksa 
kalkmaktan kendisini zor tutu
yordu. O, henüz şimdi mavi 
fistanlı bir kıza kendisini sev
diğini söylemiş, kız da onu 
sevdiğini söylemişti. Birlikte 
mes'ut olmamaları için hiç bir 
sebep bulunmadığını düşün

müşler ve bunun için dans 
edenlerin iki adım ötesindeki 
bir perdenin arkasında öpüş

müşlerdi. Sonra Üzerlerine dü
şen saadet ve neşe dalgasına 
yol vermek arzusile birer 
zarf konfeti satın almışlar 
ve çılğınca gülerek rengarenk 
dairecikleri avuç avuç biribiri
nin yüzüne atmıya başlamış

lardı... Monimentof mavi fis
tanlı genç kızın gözlerini kon
feti ile kamaştırdıktan sonra 
ona merhllmet etmiş ve dans 
edenlerle seyircilere avuç avuç 
konfeti serpmiye koyulmuştu, 
Mapının yanında oturan ihtiyar, 
takatsiz memur Katuşkin, fena 
tıraş olmuş alt dudağını nef
retle öne çıkararak danseden• 
!eri muhkırane seyrediyordu. 
Kendisini çok fena hisset
mekte idi. Duhuliye verdiği 

rubleye acıyor. ihtiyar ol
duğu için dans e•lemediğinden 
inciniyor, fakat onu bilhassa 
kızdıran şey, frakının yarı 

kopmuş, ancak bir iple asılı 

duran ve her an düşmeğe ha
zır olan düğmesi idi. Onu ya
vaşca çektiği zaman, düğme 

sanki tutunuyordu, fakat ihti
yar Katuşkin ona emniyet et
miyor, unuttuğu zaman hemen 
kopup mahvolacağını hiddetle 
düşünüyordu. 

Katuşkin dişlerini gıcırdata· 

rak: 
- Dans ediyorlar ... hayvan

lar! Diyordu. 
Faydalı şeylerle uğraşacak

ları yerde terbiye edilen kö
pekler gibi sıçrayorlar. Hey .. 
bacaklarınız kırılır inşallahl. 

Sonra, kimseye görünmeden 
elektrik telini kesmek, veya 
çalgıcıların - biz budalalara 
çalmak istemiyoruz!- diyerek 
çalgılarını kestiklerini görmek 
ne güzel olacak diye hülyalar 
kurmağa başlamıştı. 

Gamsız Monumentof mavi 
genç kızla kolkola kederli Ka
tuşkinin önünden geçerken: 

- Ah, hep bunlar ne kadar 
güzel şeyler: bu yardım balosu, 
bu fevkalade çalgı, bu neşeli, 
narin raksediciler, diyordu. 

Sonra, Katuşkin'in sarı, hid
detli yüzünü görmüş ve bu so
ğuk, kımıldanmıyan ihtiyarı 

eğlendirmek istemişti; ona tat
lıca gülümsiyerek zarfta kalan 
konfetileri çıkarıp çapkın bir 
afacanın oynak bareketile ba
şının üzerine bir kağıt yağmuru 
halinde dökmüştü. 

Çeviren: 
Yurl Kalantayevakl 
Aşıklar dönmüşler ve Monu

mentof, Katuşkin'in hiddet ve 
cinnet ile çirkinleşmiş kararmış 
yüzilc karşı karşıya gelmişti. 

Hayretle: 
- " Ne istiyorsunuz n diye 

sormuş, Katuşkin: 

- Ne hakla beni tahkir et
tiniz, diye hışırdamıştı. 

- Ben sizi? Allah, Allah? 
Nasıl? 

- Surntıma bir kağıt pisli
ğini niçin fırlattınız? Ben size 
ne yaptım? 

Sesi hıçkırıklı olmuştu. Alt 
dudağı her an büsbütün kopa
cak gibi titriyordu. 

Monumentof mahcubiyetle: 
- Rica ederimi Bu pislik 

midir? Bu konfetidir. Balolar
da böyle bir şaka adeti var
dır: Birbirine şu dairecikleri 
serpmek. 

Katuşkin, bir iplikle asılı du
ran düğmesini yavaşça tutarak: 

- Sizin ahmak adetlerinizi 
istemem, diye köpürmüştü. 

Daha birçok balo adetleriniz 
var. Mesela: namuslu insanları 
eğlendirmek için oğlak gibi 
hoplamak veya perdenin ar
kasında fasidane öpüşmek. 

( Mavi genç kız kızarıyordu ) 
Belki siz bana da memeli teke 
gibi sıçramayı ve perdenin 
arkasında yalanmayı emreder
siniz? istememi iste - me - mi 

Etraflarına meraklılar kala
balığı toplanmıştı. 

lstakoz gibi kırmızılaşan 
Monumentof: 

- Benden ne istiyorsunuz ? 
Diye soruyor. Arzu ederseniz 
affınızı dileyebilirim. 

Etral Hastanesi 42426 
GUlhane Hutan.,l 2051 O 
Haydarpa,a Nümun.e Haatanetl 60101 
Kuduz Haıtaaeal, Çapa 221 tı 
Üynep K.lmll Haıtaneıl, 
OakOdar 
Emrazı aklfye ve Aaablyo 
Haatanul Bak1rk3y 
Huekl Kadınlar Haatanut 

'°107 

16-60 

Akoaray 24SS 

Gureba Haıtaneıt, Şehremini 21017 
1 Cerrabpaşa Hutaneıl; Cer• 
rahpata 216'1 

1 Telefon numaralar ı 
~ 

Sıhhi imdat otomobili 
Haıta "'akliye otomoblU 

"Gündüz-., 

" " (Gece) • 
.. " " (Gece \le Gündüz) 

1 
Devlet Demiryollan Müracaat 
kalem{, HaydarpaJa 

f Şark Demlryolları Müraca:ıt 
kalemi Sirkeci 
Denlzyolları acentesi 

449) 
2041 

42l4S 

Akay Kadıköv 1-lc-elctf ba1 
memurlu;ı\6 4373! 

itfaiye 

lstanbuıı 
Kadıköy 

Yeşilköy, Bakırköy, Bü
yükdere, Üsküdar itfai-

24222 
60002 

yeleri 60625 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy 

Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur
gaz ve Kınalı mıntakalan için te
lef on santral memuruna •yangın., 
demek kAfidir. 

Tiyatrolar. Sinemalar 

HALK OPERETi 
Tepebaşı Festivalinde 

Bu akşam 21,45 de 
HALiME 

Yarın Taksimde HALME 
Pazartesi Kadıköy Süreyya 

bahçesinde HALiME 

muşlar sonra da isteri içinde 
titreyen mavi genç kızın etra

fında toplanmışlardı. 

- Ah 1 Şimdi af istemek ! ı 

insanı incitirler, yüzüne tükü
rürler, onu tahkir ederler, son
ra da - ah, rica ederim affe
dersiniz! Derler. 

Polis iki bekçinin refaka

tinde seri adımlarla salona 
girdi. 

- Baylar 1 Rica ederim da

ğılınız. Burada ne olmuş. Siz 
iddia ediyorsunuz ki o siıi 

tahkir etmış ! Soyadınız bayım'? 

Aflınız bana lazım değil f 
Ben bu işi böyle bırakmam 1 

- Peki, benden ne istiyor
sunuz? 

Katu~kin hiddetden kızar

mış gözlerini toplanan kala
oalığa gezdirerek, gürültüyü 
merakla dinleyen eğlence baş
kanını parmakla çağırmıştı. 

- Bay Başkan! Bana zorba
lık yapıldı.. Lütfen bir zabıt 
varakası tutmak için poliş ça
ğırırmısınız Başkan ensesını 

mahcubane uğarak katuşkin'in 
düğmesinden tutmuş ve : 

- Allah aşkına müteselli o
lunuz! Yazıhaneye buyurun, za
bıta orada hor şeyi kanuna gö
re yapacak. 

Katuşkin : 
- Ne yapıyorsunuz? 1 diye 

mırıldamışlı. Bakınız! siz benim 
düg-memi kopardınız 1 görmi
yor musunuz bir iplikle tutunu
yor! nedir bu ya? Artık insan
lara görünmek de olmaz 1 biri 
suratıma pis şeyler atıyor, di
ğeri düğmelerimi koparıyor! 

yazıhanenize gitmem t 

Katuşkin: 

- Bunu da yazınız! diye 
hışıldamış. Onlar burada hep 
bir çetedir 1 O elbisemin dış 
uygunluğu ıçın elı.-m olan 
düğmeyi koparayazdı. 

Bu da yüzüme bir nevi sert 
maddeleri atıyordu. Şahitlerim 

var bay polis 1 Bugün üzerime 

sert bir madde atıyor, yann da 

bomba veya haşka bir patla
yıcı madde atacak! Ağlama 

taklidi yapan şu· mavi fistanlı 
kız ise, bay polis, onun orta
ğıdır. Hayır, ben bu işi böyle 
bırakmam. 

Katuşkin bağırıyor, vurulmuş 

olduğunu iddia ettiği yüzünu 

tutuyor ve mendilile yanağını 

hakikaten vurulmuş görünür
cesine siliyordu ... 

----
Monumentof ve mavi genç 

kız ileri gitmişler, fakat 
üç adım sonra onlara ıztıraplı, 
hiddetli bir ses yetişmişti : 

ktemem ! Beni burad~ tah
kir ettiler, zabıt va,rakası da 
burada tutsun13r. 

Memur Katuşkin evine mem
nun dönüyordu, artık dans 
edenlere karşı hıddetlenmiyor
du, duhuliye için verdiğ'i rub
leye de acımıyordu ve nihayet 
koparılan düğmesi bile yüre
ğinde ağır, fena bir iz bırak

mamıştı. 

AnaC.ohı Vade H 1 
,, ,, f( 

~ ., uı 
,, mümeaail 

4S,90 
4S,90 

46.45 
46.4S 

00.00 

- Fakat ada küçücek bir 
şeydi deZil mi? Gateşit'in söy· 
lediğine bakılırsa, üç dört 
kilometr! murabbaı bir yer
miş. Böyle bir adayı insan 
birkaç saatte dol~şıverir. 

- Evet amma, otların, ça• 
lıların arasından yol açmak ta 
lazımdı. 

- Doğrul Mis Aş, şu içile
cek su meselesini anlatıyordu
nuz. 

- Üç geceyi adada geçir
miştik. Üçüncü günün sabahı 
Filip, içilecek suyun azaldığını 
haber verdi. Bu haberden son. 
ra susayan susayana. 

Mis Aş anlatırken, yarı ka
palı kirpiklerinin arasından 

mütemadiyen Erikayı tarassut 
ediyordu: 

- Fakat bir susuzluk ih. 
!imalinin iki kişinin ölümüne 
sebep oluşu da insanın tuha
fına gidiyor. 

Mis Vinteston ihtarda bu
lundu: 

- Hadiseleri anlatmaktan 
dışarıya çıkmıyacaktık zanne
derim. 

- Beyefendi 1 Buu... buu .. 
işitilmemiş 11 Buu ... 

Lilyan Aş 'ın kalın dudak
larından bir gülümseme geçti: 

- Mesıl isterseniz, öyle ol
sun. O zaman hepimize bir 
veya iki yudum su verdiler. 

- Bu su tevziinde Klayn 
da hazır bulnuyor mıydı? 

- Hayır. O bütün gece 
yanımızda değildi. Belki de 
biz hepimiz uyurken, sabah 
erkenden yine adayı keşfe 

çıkmıştı. 

- Kimseyi nöbette bulun
durmayormuydunuz? 

- Prensip olarak evet f ga
liba o gece Takerle hizmetçisi 
nöbet bekliyorlardı. Fakat on
larda sabaha doğru uyuyup 
kalmışlar. 

- Ondan sonra Klayn ne 
vakit yanınıza geldi ? 

- Sandala binecegimiz sıra 
da... Bizde onu bekliyorduk. 
Hatta kendisini aramağa adam
lar çıkarmıştık. 

- içinizden kimse bu acele 
hareketinizin sebebini ona söy
lemedi mi? 

- Hayır, gündü_z ışığından 

Gürültü yapılmış, çalgı ya
rıda kesilmişti. 

Dans edenler ilk önce dur-

istifade ~ tmek için hepimizde 
istical gösteriyorduk. Sonra 
haritalarımız yoktu. 

- Evet, doğru 1 
Valkur göz uciyle Erikaya 

baktı: 

- Bu haritaların kayboluşu 

hakkında gazetelerde bazı şey
ler okudum. Nihayet,_ Klayn de 
geldi, sandal derhal hareket 
etti, öyle mi ? Ondan sonra? 

Mis Vinteston cevap verdi : 
- Hepimiz çok mütehey

yiç bulunuyorduk. Susamıştık, 
dehşetli hararetimiz vardı. Gü. 
neş te öyle yakıyordu ki ... 

Mis Aş ilave etti: 
- Klayn fıçıdan su almak 

istiyordu. Filip mani oldu. 
Suyun hepimize taksim edilmiş 
olduğunu söyledi. O zaman 
Ktayn adanın ortasında bir 
dere keşfettiğini anlattı. , Fakat 
o vak le kadar da sandal ka
yalıkları aşmış bulunuyordu. 

Mis Vinteston dedi ki: 
- Ne kadar yorgun olduğu

muzu da hesaba hatmak lazım. 
Adeta insanlığımızdan çıkmı~
tık. Manen de, maddeten de 

Yurl Kalanteyevski 

1 perişan olmuştuk. Bu nokta 
mühimdir. Çünkü bundan ıonra 
vukua gel"ıı hadise ile sıkı bir 
alakası olsa gerektir. 

- Ondan sonra nasıl bir 
hadise vııkua geldi? 

Mi~ Vinteston bir müddet 
parmağındaki kalın taşa baktı 

ve Mis Aş'a sözünü kesmeye 
meydan bırakmamak için, ça
buk çabuk söyledi: 

- Adada taze su olduğunu 
öğreoıir öğrenmez, derhal ge
riye dönmeğe karar verdik ve 
arlık daha fazla bcklemeğe lü
zum görmeden fıçının üzerine 
atıldık. Kana kana içtik. O za
man içimize geniş bir rahatlık 
geldi. Bütün endişelerimiz da
ğılıverdi. 

Benbe sadece hadiseleri 
anlatacağım. Hayatta öyle za· 
manlar oluyor ki, heyecanlar 
da birer hadise oluyor. iste
diğimiz kadar suya kavuşmak 
sevinci, hepimizi çılğına çevir
mişti. Çok geçmeden uyku 
bastırdı. Mukavemet edilemez. 

{Bilmedi/ 



15 AOustos 

Olimpiyat Mektupları 
-

Şeref direğine Türk 
b~yrağı_ çekilirken .. 

tanbul Levazım 
irliği satınalma 

Komisyonu lıinları 

lstanbul Süel konağı için 
250 adet altlı üstlü karyola 17 
Ağustos/936 Pazartesi günü 
saat 14,30da Tophaned Satın 
alma Komisyonunda açık 
Eksitlme ile alınacaktır Ta• 
hmin bedeli 4125 liradır,1lk 
teminatı 309 lira 37 kuruş
tur. Şartname ve nümunesi 

-AÇIK SÖZ-

1

1 I Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
~~~~S~•~t~ın~a~lm;.;.;.;;a;....;.K~o;;;.;;;m~i~s~y~o~n~u~l~li~n_ı_a_r_ı~~~· 

Mütercim Aranıyor 
Askeri Fabrikalar 

Umum Müdürlüğünden: 

7 
• 

l • f lstanbul Belediyesi ilanları l • I 
Tahmin olun~n muvakkat 

bedel teminatı 

Küçük Mustafa paşada Çukur Ka• 
rabaş mahallesinin İncebel sokağın· 

da 32 No lu hazine kahyası Hacı 

J.ira 

İsmail ağa mektebi ankazı 200 

15 

15 Lira 

1,13 

Dünya şampiyonu Yaşar : 11 Bana verilen Komisyonda görülebilir. İs• 
, teklilerin kanuni vesikalarile 

Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercÜ• 
meye muktedir bir mütercim alınacaktır- Almanca ile 
beraber Fransızca mütercimliğini de yapanlar tercih olu· 
nacaktır. İsteklilerin en çok ağustos nihayetine kadar 
istida ve vesikalariylc umum müdürlüğe müracaatları. (303) 

Unkapanında Unkapanı köprüsü 
başında yıkılan barakalar ankazı 

l\lercan yokuşunda Tacirhane 
sokağında 31 N o. lu dükkan an kazı 150 11,25 

Yııkarıda semti muhammen bedeıleri yazılı olan an. 
kaz ayrı ayrı satılmak üzere :ıçı k artırma va konulmuştur. 
Şartnameleri levazım müd'lirlüğünde görülür- İstekli 
olanlar hizalarında gö<terilen muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 25 ağustos 1936 salı günü saat 
14 te daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (288) 

zeytin dalını 
götüreceğim. 

bUyUk şef Atatürk e armağan belli saatte Komisyona gel· 
* * * Onu ancak o bUyUtUr 1 ,, dedi meleri. (62) (4362) 

Doktor Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar 

Berlin, 11 {Olimpiyattaki h.u· ı 
sus! muhabirimizden)- Bugun 
Avusturya-Polonya maçına sa~t 1 

lam 17 de bir lngiliz hakemın 
idaresinde başlandı. Saha 
yine bermutat kalabalık .. en 
aşağı yüz yirmi bin seyirci 
var. 

iki takım tek kol halinde ve 
fakat yan yana sahaya çıka_rak 
saha ortasında tek sırauze

rine dizildiler. Beraberce tiri· 
bunlerdeki balkı selamlıyarak 
karşı karşıya dizildiler. Oyuna 
Avusturyalılar başladı. !ki 
tarafta temkinli oynuyor. 

Avusturya daha seri olmak
la beraber, Polonyalılar daha 
güzel oynıyor. Avusturyalıla
rın seri oyunu, Polonyalıların 
sıkı müdafaası, biraz da sert 
oyunu karşısında neticesiz 
kaldı. Oyunun otuz dakikası 
hemen hemen Polonyalıların 
hakimiyeti altında geçti. Avus
turya kalecisi cidden muvaffak 
kurtarışlarile takımını büyük 
tehlikelerden kurtardı ve çok 
alkışlandı. 

20 inci dakikada Avusturya-
lıların sentroforu, ortalardan 
aldığı lopu şahsi bir gayretle 
Polı,nya kalesi önüne kadar 
indirerek, lopu sağa geçirecek
miş gibi yaparak ani bir şut 
çekli. Bu umulmadık zamanda 
atılan bu şutu Polonya kaleci
si gafletle tutamadı. Böylelikle 
ilk golü yedi. 

Bu golle Polonyalılar biraz 
sarsıldılar ve oyunun sonuna 
kadar da Avusturya hakimiyeti 
altında kaldılar. Bu sıralarda 
gol yememeleri biraz da şans
ları eseri oldu. Ve ilk devre 
Avusturya hakimiyeti devam 
ederken Polonyanın 0-1 mağ
lübiyelile bitli. 

!KiNCi DEVRE".: Oyuna Po
lonyalılar başladı. Polonyalılar 
VV sistemi oynuyor. Şağ ve 
sol içleri ileri ve geri gidip 
gelerek hem müdafaaya hem 
de !orvere yardım ediyorlar. 
Onların bu güzel tabiyesi, tek
nikten ziyade vücutla oynayış· 
tarı Avusturyalıların yine teh· 
likeli dakikalar yaşamalarına 
kAfi geldi. 

29 uncu dakikada güzel bir 
iniş yapan Polonyalılar, topun 
direğe çarpmasile pek şanssız
ca bir sayı kaçırdılar. Bundan 
bir dakika sonra sağ açığın 
aynı yerden, aynı şekilde in· 
dirdiği topu, yine sağ içleri 
sıkı bir hamle ile içeri atarak 
takımına bir gol kazandırdı. 

Şimdi yaziyet 1-2 Avustur· 
yalıların lehinedir. 

Beraberlık tehlikesinden kur. 
tutan Avusturyalılar büyük bir 
azimle oynamıya başladılar. 

Avusturyalıların her zaman 
30-35 ll'elre;•i bulan tac atış
ları son dakikada büyük bir 
işe yaradı. Sağ halın biliımü
balağa 35 metre attığı bir tac 
atışını kapan Avusturya orta 
muhacimi, topu süre süre bek
leri ve kaleciyi de atlatarak 
oyunun en son dakikasında 
üçüncü bir gol yaptı ve oyun 
da 3. 1 Avusturyalıların le
hine bitti. 

m m 
Şimdi finale !talya-Avustur

ya takımları kalmış bulunuyor. 
Bunlar 15 Ağustosta (bugün) 
final maçını yapacaktır. 

önüde şeref kürsüsüne doğru 
ilerlediler. Kürsüye çıkan şam
piyonlara Alman kızları taç· 
tarını giydirdi, olimpiyat ko
mitesi reisi de madalya ve 
hediyelerini vererek kendile
rini takdir ve tebrik etti. Din
lediğimiz Macar mili! marşın
dan sonra, sıra 61 kilonun 
olimpik merasimin<> gelmişti. 

Yine herkes ayakta .. Biz de 
ayaktayız. Hepimizin kalbi çar
pıyor, gökreyecek bir arslan 
gibi ciğerlerimiz hava dolu .. 
işte şampiyonlar çıkıyor .. Orta 
da Yaşar, saıtında ikinci Fin
landiyalı, solunda da üçüncü 
lsveçli olduğu halde şeref kür
süsüne doğru ilerlediler. Halk 
şampiyonları çılgınca alkışla
yor. 

Yaşar ortada mütevazi bir 
eda ile adeta kırılıyor. Yine 
Hoparlör söyleyor : 

"61 kilo Olimpiyat bir in('si 
Yaşar Erkan Türk 1 ,. Y Jşar 
kendine defne dalından taç 
giydirecek Alman kızına • re! 
kürsüsünden, başını cellad u • 
zatan bir masum gibi eği y or, 
Yaşar tacını giydi. Olimp:ıat 
Komitesi Reisi de elini sıkarak 
altın madalyesini ve bir saksı 
içinde bir meşe fidanı verdı. 

l!l l!l 
Merasimden sonra Yaşarla 

görüşerek ihtisasalını sordum. 
O kısaca: 

"Çok lıeyecanlyım. Olimpi
yatlard' ilk defa birincilik di
reğinde bayrağımızı dalgalan
dırmak şerefine ulaştığım için 
çok bahtiyarım. Bana verilen 
meşe fidanını Atatürke, büyük 
şefe götüreceğim. Onu, ancak 
ben değil, o büyütür. Yurdu
mun spordaki mevkii de meşe 
gibi dallansın, budaklansın, 
kök salsın ve ondan daha çok 
yaşlansın,. demiştir. 

Ahmet Adem 

1s~~~~~!~~o~~a~o~~al~~!~L.1 
Gül hane Hastahanesi 

iç:n lüzumu olan 42 k'1.lem 
nisaiye a!at ve edevatı sa• 
tın alınacaktır. İhalesi 5· B. 
Teşrin-936 Pazartesi günü 
saat 14 de açık eksiltme 
ile yapılacaktır. Muham• 
men tutarı 1867 lira 50 ku· 
ruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda görü!ebi
Jir. isteklilerin 140 liralık 
ilk teminat makbuz veya 
mekluplariyle beraber ihale 
günü vakti muayyeninde 
Fındı klıdıı Komutanlık Sa· 
tınalıııa Komisyonuna gel• 
meleri. (389) 

* • * 
Giilhane Hastahanesi için 

Bayrağımız şeref 
direğine asıhrken 

G6 kalem kulak la bııratu• 
varları alat ve edevatı sa• 
tın alınacaktır. 5- B. Teşrin 
936 Pazartesi günü saat 15 
de açık eksiltme iie ihalesi 
yapılacaktır. l\luhammen 
tutarı 1464 lira 30 kuruş
tur. Şartnamesi her gün 
Komisyonumuzda görülebi· 
lir. isteklilerin 110 liralık 
ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle bernber ihale 
günü , vakti muayyeninde 
Fındıklıda Kom>1tanlık Sa· 
tınalma Komisyonuna gel
meleri. (390) 

* * * Güllıane Hastahanesi için Avusturya· Polonya maçın
dan sonra, grekoromen güreş
leri birinci, ikinci, üçüncüleri 
için olimpik seremoni yapıldı. 
61 kiloda Yaşar dünya birin· 
ciliğini kazandığı için, bizim 
de şeref direğine bayrak çek
tireceğimiz gün ve saat daha 
evvelden malümumuz idi. 

lüzumu olan 68 kalem Cil· 
diye Hıfzıssıhha gıdaf kim· 
ya laburatuvarlar aJatları 
satın alınacaktır. İhalesi 
6-B. Teşrin·936 Pazartesi 
gun u saat 14, 30 da açık 
eksiltme ile yapılacaktır. 
l\luhammen tutun 1097 Ji. 
ra 70 kuruştur. Şartname• 
si her gün Komisyonumuz• 
da görülebilir. isteklilerin 
82 lira 33 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mek· 
tup'ariyle beraber ihale gü· 
nü vakti muayyen in 1e Fın· 
dıklıda Komutanlık Satı· 
nalına Komisyonuna gelme· 
leri. (391) 

• •• 

• • * 
Harp Akademisi eratı için 

Umum Müdürlüğünden: 

4000kilosadeyağı 17/Ağus• 
tos/936 Pazartesi günü saat 
15,30 da Tophanede Satın• 
alma Komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

Tahmin bedeli 3120 lira• 
dır.İlk teminatı 234 liradır. 
Şartnames: komisyonda gö• 
rülebilir.1steklilerin kanuni 
vesikarile belli saatte Komis
yona gelmeleri {61) (4363) 

Biri Dahiliye mütehassısı ve biri Operatör olmak 
üzere üç doktor alınacaktır!. İş görecekleri yerleri ve 
çalışma şartlarını öğrenmek üzere istida ve vesikalariyle 
birlikte bizzat veya bilvasıta sıhhat şubesi müdürlüğüne 
müracaatleri. (304) 

* ~' . 
Fen Tatbikat okulu için 

yüz adet yün battaniye / 
19 AğuRtos 936 Çarşamba \ 
gunu saat 14,30 da Top• . 
hanede ST. AL. KO. da 
pazarlıkla alınacaktır. Talı• 
min bedeli 650 liradır. 
İlk teminatı 48 lira 75 
kuruştur. Şartname ve nü• 
munesi KO. da gö~ülebilir. 
İsteklilerin belli saatte Ko
misyona gelmeleri. " 82 ,, 
"327N 

ı:< 

* * Fen Tatbiht okulu için 
yüz adet lake karyola 19 
Ağustos 936 ÇarşQmba gü• 
nü saat 14 de ToplnneJe 
satın alma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Talı• 
min bedeli bin liradır. İlk 
teminatı 75 liradır. Nümu• 
ne ve şartnamesi komis
yonda görülebilir. is'.ekli· 
lerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. •81• •328• 

* • * 
Harbiye Okulunun Ayaz. 

ağadan ve Pangalttdan 
Dolmabahçe veya Salıpaza. 
rına naklettirilecck 418 ton 
eşyasının nakliyesi 17 / 
Ağustos/1986 Pazartesi gü· 
nü saat 13,30 da Topha· 
ned~ Satınalma komisyo· 
nunda pazarlığı yapılacak· 
tır. Nakliyenin beher tonu 
Pangaltıdan (150) kuruş 

Ayazağadan (200) kuruş 
fiyat tahmin edilmiştir. İlk 
teminatı elli liradır. Şırt• 

namesi komisyonda görüle· 
bilir. İsteklilerin belli sa· 
aite Komisyona gelmeleri. 

(85) (365) 
* 

Harbiye Okulu için 2100 
adet Fildikoz fanila müte
ahhid nam ve hesabına 

19-Ağustos·936 Çarşamba 
günü saat 15 de Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 
pazarhkla alınacaktır. Tah· 
min bedeli 1155 liradır. Son 

teminatı 173 lira 25 kuruştur 
Şartname ,.e nümunesi Ko· 
misyonda gö:ülebilir. İstek• 
1 ilerin belli saatte Komis
yona gelmeleri. (86) (397) 

• •• 
?11açka kışlasında bulunan 

fen tatbikat okulunun Pan. 
galtıda Harbiye okuluna 
nakledilecek 165 ton eşya· 
nın nakliyesi 19- Ağustos· 
936 Çarşamba günü saat 
15,30 da Tophaııede Satın• 
alma Komisyonunda pazar· 
lığı yapılacaktır. Nakliye 
ücretinin tahmin bedeli 103 
lira olup teminatı 15 lira 
4 7 kuruştur. Şartnamesi 
Komisyonda görülebilir. İs· 
teklilerin belli saatte Ko· 
misyona gelmeleri. (80)(398 

alınacaktır. ihalesi 5· B. Teş
rin 936 Pazartesi günü sa· 
at 15,30 da açık eksi itme 
ile yapılacaktır. l\luham· 
men tutarı 2250 liradır
Şartnamesi her gfırı Komis· 
yonumuzda görülebilir. İs-

Kültür 
Ba.kanlığından: 

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

Sınav 17, 8/936tarilıinde her Vilayet merkez:nde ya• 
pılacaktır. Sınava girebilmek için aşağıdaki şartları haiz 
olmak lazımdır. 

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

mal?.rı. 

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

tezkeresi ve ilk okuldan aldıkları diploma veya bugün 
bulundukl:ırı okuldan alacakları belge ve üç tane Belge 
fotografisile birlikte sınavdan en çok bir gün önceye 
kadar bulunduğıı yerin vJ!iliğine müracaat edilerek 
namzet kaydolunmaları lazımdır. (343) (277) ----

İstanbul Dördüncü 
İcra Memurluğundan: 

* .... 
Senelik muhammen kirası 60 lira olan Fatihte Kir• 

mastı mahallesinin Taphane sokağındaki Taphane ıned· 
resesiııin dış avlusunda bir s1lon bir oda ve müfrez bahçe 

1 teslim tarihinden itibaren 937 veya 938-939 seneleri 
mayısı sonuna kafar kiraya verilmek üzere açık artır· 
maya koııulnı>ış ihale günün:le giren bulunmadığından 
artırma 18·8·936 salı gününe uzatılmıştır. Şartnamesi 
L~nzım müdürlüğünde gürülür. İstekli olanlar 450 ku· 
rıışluk muvakkat teminat makbıır. veya mektup ile 
beraber yukarda yazılı giın , le saat 14 de da.mi encii. 
mende bulıınnıalıdır. (414) (1) 

* •• 
Hep>ine 693 lira 30 kurnş keşif bedeli tahmin olu• 

nan Karaağaç müess esatın d a et satı} salonu ve işkembe 
mahalline yaptırılacak çengel tesisatı açık eksiltmeye 
konulmu} ihale gününde giren bulunma<lığınclan eksiltme 
21 a~ustos 936 ctıma gününe uzatılmıştır. Keş i f evrakı 

ve şartnamesi le,•azım müdürlüğünde gö:ülür. Eksilt• 
meye girmek ôsteyenler 52 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı gün le 
saat 14 de daimi enciiııırnde bulıınıııalıdır. (415) 

-'-------

Kütahya 
Vilayetinden: 

1 - Vılayet ilk okulları için beh~r takımı 976 lirn 
33 kuruş muhammen bedelli ders ıe,·azım.ndan 2 takım 
miibayaa edilecektir. 

2 - - İlı1le 25-8-936 Salı 

Hususi l\luhasebe binas ı nda 

huzurunda yapılacaktır. 

gı!niı s1at 15 de Kütalll'!l 
toplanan Daimi Encümen 

3 - Levazım listesiyle ~ ırtnamesi hergıin Daimi en• 
cümeıı kaleminde göriilehıldiği gibi Vil:i.yet kültür Direk· 

törlüğünden ıle istenebilir' İs t eği olanların mezkur giiıt 
saat 15 de % 1,5 teminatla Vil<het daimi encümenine 

müarcaatları ilan olunur. (<!03) 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Balıkesir Askeri Hastanesinden 
Balıkrsir Askeri lıas:anesi tarafından 2 inci kolordu 

anbarından alınmış olan 541ii9 sayılı ayniyat makbuzu 
zayi olduğundan hükmfı olmadığı vo vesika ve mfü;te• 
nida! meyanında kullanılamayacağı. "202, ~40?, 

* • • 
Tümen ihtiyacı için 400 ton yulaf 2·9-1936 çarş1ı:ıha 

günü saat 15 te kap1lı zarfla sa•ın alınacaktır. 
Yekôn tutarı 17480 lira ilk teminatı 1311 liradır. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve saat 14 c kadar usulen nıakl,nz 
mukabilinde Kırklareli St. Al. Ko. Rs. ne teklif mektup. 
lariyle müracaatları. (198) (363) 

* •• 
Garnizon dahilindeki kıt'a ve müegseselerin mahrukat 

ihtiyaçları olan 2279 ton 750 kilo linit kömürü 31-8-936 
pat.artesi günü saat 15 te kapalı zarfla alınacaktır. Eksiltmesi 
Ankıua Levazım amirliği Satınalma komisyonunda yap'.· 
lacaktıa. Şartnamesi 171 kuruş mukabilinde isteklilere 
verilir. Kömürün tutarı 34149 lira 25 kuruş olup i'k 
teminatı 2564 lira 72 kuruştur. isteklilerin 2490 sryılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle il~c teminat •e 
teklif mektuplarını havi zarflarını kanuna uygun surette 
tanzim ederek münakasanın yapılacağı belli saatten bir 
saat evlet komisyona vermeleri "197,, "362. 

* ** 
İzmit için 50500 Adapazarı için 34450 Bolu için 43450 

Tuzla için 20400, Gebze için 25500 ki cemen 183300 
kiln sığır eti kapalı zarfla 17 ağustos 936 saat 16 da eksilt· 
mesi yapılacaktır. Kapalı zarflar aynı gün saat 15 de mak· 
buz karşılığı İzmitte Tümen Ko. na verilecektir. Tutarı 
32994 liradır. İlk teminatı 2474 lira 65 kuruştur. Şartna· 
mesi her gün Ko. da gorülebilir. İsteklilerin kanunir 
vesaiklerile bellt günde Ko. na gelmeleri (129) (4300) 

• •• Erzincan Garnizonunda bulunan kıt'at ihtiyacı olan 

Berlindeki bütün Türkler, 
tahsilde balunan talebeler, 
sporcu kafilemiz, balen Al
manyada bulunan Galatasaray 
izcileri bir grup halinde top
lanmış muayyen vakti bekli
yorduk. Beklediğimiz an yak
laştı. Hoparlörlerden şu sesi 
duyduk:" Altentionl Ceremonie 
olimpique protocolaire,. bu 
sesten sonra herkes :ıyağa 
kalktı. Önde 56 kilo birinci, 
ikinci, ve üçüncüsü olduğu 
halde Olimpiyat komitesi 
reisi, defne dalından yapılmış 

üç taç taşıyan üç Alman kızı, 
halkın dikkat kesilmiş gözleri 

Ordu Sı hhi ihtiyacı olan 

teklilerin 169 lıralık ilk te· 
minat makbuz veya mektup. 
lariyle beraber Fındıklıda 

Komutanlık Satıııalma Ko. 
misyonuna gelmeleri. (392) 

Ahmet ve Halit ve Çercız taraflarından Emniyet 
Sandığına birinci derece ipotek olnp yeminli üç ehlivn· 
kuf tarafından heyeti umumiyes:ne 3385 lira kıymet 
takdir olunan Küçiik Ayasofya mahallesinde Sanayi 
mektebi civarıııda l\ledrese sokağında köşebaşında kay• 
den eski 2 Mıi. yeni 8 ve mahallen yeni 8 ve Meydan 
arkası sokağında 2 No. hı bahçeli evin s1tılmasına ka• 
rar verilmiştir. Mezkur gayrimenkulün evsafı aşığıda 

yazılıd ır. Binanın bodrum beden 4uvarlar1 kagir ve 
üst katları ahşaptır, bodrum katında: bu kata sokaktan 
bir kapı ile ve zemin katından ahşap merdivinle inilir, 
merdiven ortasından bahçeye bir kapı ve iki tarafında 
iki sabit dolap vardır. Zemini kırmızı çini döşeli bir 
taşlık ve mutfak ve tulumbalı kuyu, iki oda bir helası 
mevcut olup bahçenin etrafı divatla çevrilmiş olup ahşap 
bir kömürlüğil vardır. Zemin katı: bu kata sokaktan 
mütenazır mermer merdiv(n ve sahanlıktan girilen 
zemını karosimen bir taşlık iki oda ve bir kapı ile 
geçilen sofa ve iki tarafında yük, dolabı ofan iki oda 
mermer taşlık ve hela vardır. Birinci katında: bu katta 
merdiven başı camekanlı olup bir sofa üzerinde ikisinde 
yük ve dolabı olan dört oda mermer taşlı bir hala ve 
çatıya merdiven vardır. Binada elektrik tesisatı birinci 
katta iki cephede müsellesi bir çıkma nıe,·cut olup bod· 
rum ve zemin katının pencereleri demir parmaklıklıdır. 
Mesahası: Umumi 163,5 m2 olup bundan 76,5 m2 
bina zemini ve kalanı bahçedir. Hududu: l\lahalle imamı 
Hüseyin hane bahçesi ve Hikmet ve Azıui ve Şefika 

arsa ve Çindi meydanı ve sokak ile mahduttur. ?IIezkur 
gayrimenkul açık artırmaya vazedilmiş olduğundan 20· 
10-936 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci artırması icra edilecektir. Artırma 
bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu tak· 
dirde müşterisi üzerinde bırakılkcaktır. Aksi takdirde en 
son artırmanın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 
gün müddetle temdit edilerek 4-11-936 tarihine müsadif 
çarşamba gü~ü saat 14 ten 16 ay kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık artırmasında artırma bedeli kıymeti 
mahammenenin %75 ni bulmadığt takdirde satış 2280 
No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış 
peşindir. Artırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti 

muhammenenin %7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları 

lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmayan ipotekli 
alacaklar da diğer a!akadaranın ve irtifak hakkı sahip• 
!erinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tari• 
hinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicilli ile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. ?lliıterakim vergi, tenvrriye, tanzi· 
fiyeJen mütevellit Belediye rüsumu ve Yakıi icaresi ile 
20 senelik vakıf icaresi tavizi tutarı bedeli müzayededen 
tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 
3-10.936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai· 
rede açık bulundurulacak artırma şutnamesi ile 93412271 
No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut 
vesaiki görebil•cekleri ilan olunur. (375) 

22200 kilo Sadeyağ kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedeli 15540 liradır. İlk teminatı 1165 lira 
50 kuruştur. Şartnamesini görmek istiyenler her gün 
Tüme Satınalma Komisyonunda görebilirler. Kapalı zarf! 
ihalesi 27 AğustoE 936 Perşembe günü saat 9 da Tüme 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameuin dör
düncü maddesi mucibince istekliler teklif mektuplarını 
2490 sayılı kanuna tevfikan tan~im ederek ihale saatin· 
den bir saat evveline kadar Tiime Satınalma Komisyonuna 

vereceklerdir. (140) {4365) 
10,000 adet katküt satın 
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Hayvan Sağlığı küçük sıhhiye memurları ve Nalbant 
mektebi satınalma kornisyonundan 

Nev'i 

Ekmek (Birinci) 
Koyun eti (dağlıç) 
Kuzu eti 
Sığır eti 
Sade yağı 
Zeytinyağı 

Sabun 

(1 inci Urla) 

Kuru hsu!ye (<:alı} 

• " (Barbunya} 
Nohut 
Yeşil mercimek 
Piriııç {Bursa) 
Ru 1 gur 
P•tates 
Soğan 

Toz şeker 
l'n 
Zeytin 
Reyaz peynir 
Yumurta 
Limon 
Makarna ve şehriyeler 

• 

Azı 

8000 
1500 

400 
200 
700 
300 
~00 

600 
250 
350 
liJO 
800 
200 
700 
900 
?<ıO 

600 
300 
300 

1500 
1200 

750 

Miktarı 

Çoğu 

10000 
1700 

500 
300 
800 

kil· 

• 

• 
• 

350 Litre 
350 Kilo 
700 • 
300 • 
400 
200 
900 
:ıoo 

800 
1000 

&00 
6GO 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

400 • 
8000 Adet 
1500 • 
850 Kilo 

Tahmin 
K. 

11 
43 
<l3 
3C 
82 
57 
35 
15 
11 
J1 
13 
24 
11 
5 
5 

26 
17 
24 
32 

1 
4 

23 

bedel: 
s. 

75 
00 
00 
00 
25 
00 
00 
00 
50 
00 
25 
00 
75 
75 
00 
00 
00 
25 
25 
60 
00 
25 

İlk teminat 
Lira K. ---ss 

54 
16 
6 

49 
14 

9 
7 
2 
3 
1 

16 
2 
3 
3 

15 
8 
6 
9 
9 
4 

14 

12 

81 
12 
75 
35 
96 
19 
87 
59 
30 

99 
20 
64, 
45 
75 
60 
29 
37 • 
67 
60 
68 
82 

Selimiyede Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye l\lemurlar ve Nalbant Uektebinin 937. l\Iayıs 
(936 mali yılı) sonuna kadar yukard:ı miktar Ye cinsleri yazlı yiyecekleri şartnamelerinde yazılı 
evsaf ve şe~ait altınrla Açık Eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 21/ 8 936 Cuma günüsaat 13,5 da 
Fındıklıda Yüksek l\[ektepler Uuhasebeciliğindeki satın alma komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye 
g:rectklerin belli saatten evvel teminatlarını vezneye yatırmaları ve 2490 sayılı kanunda yazılı bel
gelerle ti caret odasının !.l36 yılı vesaikini yanların :la bu ,Jurmaları şarttır. Bu alımlara ait şut-
nameler her gün çalışma S'atleri içinrle Seliıniyede mektebde görfılebilir. (4431) ------Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

5 . ci Keşide 11 ı EylOI ı 936 dadır. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde (2 

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

Salt cumartesi sabah (9/121·2 
saatleri haki i fukarara mah
sustur. Herkeisin hali ne göre 
muamele olunur. 

....... -ı:rm ............. 

1 

Denizyolları 
1 $ L E T !il E S t 

Acenteleri: Karaköy- Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 
Han Tel: 22740 --•I 

Trabzon pos· 
taları 

Par.ar 12 de Salı, Per• 
şembc 15 de. 

İzmir sür'at pos· 
tası 

Cumartesi 15 de 

Mersinpostaları 
Salt, Perşembe 10 da 

kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

İzmit 

Şampanya gibi lezzetli ve nef_is -. 

- Cumartesi, Çar
şa m ba 18 de. 

-Pazar, Salı, 

Perşembe, 

9.30 da 
Mudanya - Cumartesi 14 

1 
de, diğer gün• 
1er 8.30 da 

Bandırın;ı • Pazartesi, Sa· 
Jı, Çarşamba, 

Perşembe, Cu. 
martesi 20 de. 

Karabiga·Salı, Cuma 19 
da 

Ayvalılr ·Salı 19 da, 
Cuma 17 de 
"Salı günü kal· 
kacak p•sta gi· 
diş \'e dönüşte 

' V\pseki ve İm· 
, roza da ugraya. 
caktır 

fra b?.on ve Mersin 
Postalarına kalkış günle· 
ri yük alınmaz. . •3951• 

Şekerli limonlu 

1 HA Gazoz zil 
j Meyvalardan ve meyvaların özünden yapılmıştır. Bir çorba kaşığından bir bar 

~
ak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan ~azo~l~ şam~an~a gibi 
imonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa mıdevıdır. Mıdeyı bo· 

zan şerbet ve dondurma yerine HASAN Gazoz Özile yapılmış buzlu 
Limonatalar içiniz. Büyük ikramiye 5, Liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000. 10.000 Liralık ikra
miyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır 

Yazlık tel f n Kaniilli 38 
Beylefbeyi 48 

.. __ _ 
Diinyanın her tarafında şampanya yerine kullanılan bu güzel tertibin 

- ----- yerini tutacak hiç birşey yoktur. Harareti teskin eder. Şişe 30, büyük ._ _________________ _ 
Kütahya Vilayetinden: 

1 - Vilayet merkez ve 1:şak hastahanelerinin (1728) lira 60 
kurıış muhammen bedelli il:iç ve t:'ş3k lıos~ah•nesi için (556) lira 
muhammen bedelli alatı tıbb i yeler! 25 '8/936 Salı günü saat 15 
de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartname ve ilaç ve alat listeleri daimi encümen kale• 
nıinde göriilebilece&i gibi Vilayet Sıhhat Uüdürlüğünden de iste
ne b' lir. 

3 - İhale, Kütahyada hususi l\Iıılıasebe binasında toplanan 
D.ıimi encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale günü 
saat 15 de % 7,5 teminatla daimi encümene müracaatları il:in 
olunur. (204) 

Erzincan Serom Müessesesi 
Müdürlüğünden 

Ziraat \'ek1leti Erzincan Serom müessesi için b r çift beygirle 
işletılen ı?x22 iuç cb'adınıla ot ve saman bağlıyan manezli bir 
balya ıınkinesi alınacaktır· Yaptığı balyaların eb'adı: Genişliği 43 
srnıinıetre ve yüksekliği 55 s1ntimetre olacaktır. Uzıınlu ll' u arzuya 
göre tesbit edilebilecektir Şartnamesi Erzincan Seroın müessesesin· 
de ve İstonbul Paytar d'rektörlüğündedir. Muvakkat teminatı "82,, 
lira olup mak<ne Erzincan serom müessesesinde teslim edilecektir. 
Şar nameyi görınek istiyenler her gün zikredilen m~kamata mü
racaatları ve talip olanlar da 24/Ağustos/936 tarihinde Pazartesi 
günü saat Hi de Erzincan Belediye d:ıiresi nde toplanacak olan 
satınalma komisyonuna Erzincanda olanlar komisyona gelmekle 
1stanbulcla bulunanlar Ra\·tar müdürlüı;ü vas tasile telgırafla uıü
rncaatları ilin olunur. (273) 

Uukaldema Beyoğlunda Ga· 
lattsarayda Yeniçarşıdn 52 N. lu 
Balati apnrtmınında mukim iken 

halen nerede olduğu bilineme
yen Aleksandr Kııks'n'e. 

!stanbııl İi<İnci İcra l.\Ieıııur· 
lnğnndnn: istanbulda Taksimde 

dODF.RN Garajı sahibi Seh1· 

y1 o:omobilinize ait gıraj ~İra· 

sından dolayı b, rcunuz bulunan 

ıııeblagın temini için l\Iodern 
garaj nda olup size ait oldu1;u 

bildirilen 30 Beygir kuvvetinde 
açık ve pl:ikasız Minerva mar

kalı otomobilinize 7-8· 1936 Ta· 

rihinde saat 16 da haciz vaz 

edilmiş ve otomobile ehli vu

kuf tarafından (300) Lira kıy· 

met takdir edilmiştir. İcra iflas 

kanununun 102 inci maddesine 

tevfikan haciz için mahallinde 

zabıt varakası tutulurken hazır 

bulunmıdığınızdan tarihi ilan• 

'dan itibaren on beş gün içinde 
, .. 

Sahibinin Sesi'nin 
Yeni bir muvaffakiyeti 

Cniü muganniyemiz Bayan 

Safiye bugünlerde •Sahibinin 

S 5i• stu.:lyolarında plaklarını 

okuduktan sonra mühiın bir 

angajman ile Balkanlarda Tur· 

neye çıkacağı haber alınmıştır. 

Bayan Safiye bundan böyle 

yalnız "Sahibinin Sesi,, ne. oku· 

mak üzere mezkur müessese ile 

mukavele akdetmiştir. 

ve 1936/ 1937 dosya Numarasile 

daireye bilmüracaa haciz zabıt 

varakasını tetkik ve bir deye· 

ceğiniz varsa yine mezkur müd. 

det içinde yazı ile veya şifahen 

veya bil vek:ile bildirmeniz lü· 

zumu İcra iflus kanununun 

103 ncü maddsine tevfikan da

vet varakası makamına kaim 

oJmrk üzer~ ilanen tebliğ olunur. 

Be onarme Köprü 
İnşaatı Eksiltme ilanı 

Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler 
Reisliğinden 

istekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan tiuğla 
Vilayetinde Muğla• Köyceğiz yolu üzerinde (25,000) lira keşif be• 

delli Namnam betonarme köprüsü inşaatının dağiştirilen yeni şart• 
uamelerine göre kapılı zarf usuliyle eksiltmesi 2·9-936 Çarşamba 
günü saat 16 da Nafia Vekaleti Ş ıse ve köpriıler Reisliği eksilt· 
me komisyon odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (J25) kuruş 
mukabilinde Ş1se ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi is· 
teyenler bu şartnameleri Muğla Nafia tiüdürlüğüne müracaat ede. 
rek görebilırler. 

tluvakkat teminat (1875) liradır. Eksiltmeye girmek isteyen· 
!erin Resmi gazetenin 3297 - sayılı nushasında çıkan talimatnameye 
tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını hai?. olmaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 2·9·936 Çır,amba günü saat 15 e kldar 
Ankaracla Şose ve Köprüler Reisliğine verilme•! Hizıwdır. 

Zührevi ,.e cilt hastalıkları 

or. Hayri Ön1er 

Tel. 43586 

(376) (294) 

Mübalağalı sözler ve rakam• 
lar hoş görünebilir, ancak 

mukayese terazisini elden 
bırakmamalıdır 

1 Öğleden sonra Beyoğlu 1 
1 Ağacami karşısında No. 313 1 

-- lKIJllEM P R 
İstanbul Altıncı İcra Memur· 

!uğun lan : l\Ialıcuz olup paraya 

çevrilmesine karar verilen İs

tandart markalı D~:t tipinde bir 

adet soğuk hava dolabı 20· 8·936 
tarihine müsadif Perşembe günü 

saat 16 dan 18 e ka'.lar G ,latadl 

Voyvoda Hezeran caddesinin 

Burla Biraderler Ticarethanesi. 

nin arka tarafında vakı depo· 

sunun önünde açık artırıoa ile 

satılacaktır. (Artırma ikincidir) 

Alınak istiyenlerin o gün Ye 

saatte mahallinde hazır buluna• 
cak memuruna müracaatları ilan 
olunur. 

Zayi: 934 • 935 de Dumlu

pınar okulundan aldığım şaha· 

detnameyi kaybettim. Yenisini 
alaceğımdan hükmü yoktur. 

Kadri oğlu Necmettin 

için buna lüzum yoktur. O 
şöhretine daima sadık kalmış 
ve iyi bir kremden beklenen 
!evaide daima müspet cevab 
ver~iştir. 

Zayi : 24 77 numaralı m ua· 

fiyet ruhsatnamemi 30·9·936 da 

kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. 

Fatih İskenderpaşa Ahmediye 
caddesi 6 N o. da dokumacı 

Şükrü 

Zayi: 2476 numaralı muafi· 

yet ruhsatnamemi 30-5-836 da 

kaybettim. Yenisini alacağımdan 

hükmü yoktur. 

Fatih İskenderiye Ahıuediye 

caddesi 17 No. da dokumacı 

Slbahaddin 

50 kuruştur. 

HASAN deposu: ANKARA, ISTANBUL, BEYOÖLU 
- --·-- -

BAY 
En güç beğenenleri bile memnun eder. 

la MUTEDİL FİYATLAR-MÜKEMMEL CİNS .1 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlı
ğı İstanbul satınalma komisyonundan 

1 - Gümrük l\Iııiıafaza örğütü hayvanatı için 3972 g'yiın na· 
lın 1-9·936 Salı günii saat 14 de ·ve 381312 adet mıhın da aynı 

günde saat 15 de olmak üzere ayrı ayrı açık eksiltıııeleri yapıla. 
caktır. 

2 - Tasınlanan tutarları: nalların 1668 lira 24 kuruş ve mıh· 
!arın 1143 lira 94 kuruştur 

3 - Şaıtnamesi ve e\·safı komisyon fadır. Görülebilir. 
4 - İsteklikrin ilk teminat olarak nallar için 126 ve mıhlar 

için de 86 liralık ve,ne ınakbuzu veya banka mektııbiyle komis-
yona gelmeleri. (409) 

Nafia Vekaletinden 
Derince Travers fabrikası için bir makin'\ mühendisine ihtl. 

yaç vardır. 2i0 liraya kadar aylık ücret verilecektir. 

Talipleria dilekçe ve avrai<ı müsbiteleriyle Bakanlı~ımıza mü· 
racaatları ilan olunur. (438) (388) 

lstanbul Gümrükleri satış 
işleri Müdürlüğünden: 

Güıoriikte Şeker satışı : 

Ccm'.ın 59699,5 kilo şekerin evsafı şer~iti ihale günleri Açık 
Söz gazetesinin 8·8·936 günkü nüshasında yazılı bıılıınduğıı il:in 
olunur. (200) 

lstanbul Terziler Cemiye inden 
Cemiyetimizin yeniden yapılacak iJare heyeti seçimi için 27. 

8-936 Perşembe günü saat 9 dan 11 e kadar Galatada Seyrüsefer 
merkezinde, on bir buçuktan on lörde kadar Beyoğlun la, Belediye 
tlfıdürlfı!';ü binasında, ondört buçuktan onaltı buçuğa kadar, Tica· 
ret odası salonunda reylerin kabul edileceği a!V.kadarlara il:1n 
olunur. 

Sahibi ve Umnıi neşriyatı 1due eden yaıı işleri müdürii 

Etem izzet Benice 

Basıldığı yer: Matbui Ebüzdyı 
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