
• 
Söz lst{goruz: Ağustos 

16 lstanbulun bazı kasaplarında et kırk 
bet•ı bazılarında yirmi bet• kadar sa
lılablldl ve .. bunun adına rekabet dendi 
diyor, hldlsenln iç yUzUnUn sallhlyetli 
dillerden halka anlatılmasını istiyoruz. 

Pazar 
1936 

----~ 
Telefon No. 20827 Mektup adresi : Caialojlu, Şeni aokak Telgraf adr.,ı • ls tanbu!' Açık Sö Z 

Şarkta 
Yeni 
İdare 

TUırk vatanının en zen .. 
gln varhklaranı içinde 
derleyen, fakat bütün 
bunlara kullanılmaz, ta• 
dtlmaz meçhul bırer var· 
hk h azinesi halinde sl
neılnde saklayan bu 
memleket parçası ilze .. 

rinde d•h• h .. ı. ve d•- Korfu'da 
ha bambatka çahtmak bir düğün hazırhğından dem vurulurken 

Britanya fabrikalarında 2000 tayyare, 48 muhrip, 
iki diretnot, 1000 tank ve 18 kruvazör yaptlmaktadır 

mecburlyetindeyl~. 1 
=~=~= 

Bütün bunlar niçin, kime karşı? 
ııı• f * 

Korfuda iki Yunan Prenseainin kendisine intizar ettiji haber verilen VIll S. M. Edvard 
YugoalaY aularıoda Krallık Naibi Prens Pol tarafından karfılanırken .. 

Prenı Polda yl•e bir Yunan Prenseıi olan ve laglltere Veliahdl Dtık de Kent ile evlen.mit bu\u. 
nan Prenıeı Marlyanuı kız kardeşi ile evlidlr.J 

Yunan Kıralı ve Me
taksas Korfu'da ... 
(Devamı 4 üncü sayfada} 

ltalya Ayan azası Federzoni 
italyanın maksadını anlat.yor 

1 

_A_lm_a_ny.:....a_il_e_m_i?_F_r_a_n_s_a_il_:_e_m:.:...i_? H aşmef lu Tropika Hazretleri 
Leh ve Fransız Erkanı har- yine kasıp kavurmakta 
biye/eri arasındaki konuş- bildiğimiz gibi berdevam ... 
malara ehemmiyet veriliyor [Ankarada mukim Sıhhat Veklll 

sayın doktor Refik'e açık mektup] 

Yıllardanberi yapılan müca- ----=------ .... 

Kısaca 
lstanbulun 
Kurtuluşu .. 
Açık Sö1:1Ün üzerinde durduğu 

davalardan biri de l.tanbul yol· 
larınd.:ıı ltletilcn çürllk çarık 

ve hcrgün yeni bir kaza veaile•I 
otan otobüsler oldu. 

lstanbul Belediyesi latanbulda 
otobüs işletmek hak ve imttyaı.1• 
na salıipken bu hak ve kazancınt 
yalnız şunun bunun eline bırak .. 

makla kalmı} o ~, otobüs işletenlerin, 
otobüs sahiplerinin halkı ve aeml• 
Jerl istlımarına da vesile oluyor• 

du. 
Şimdi öğreniyoruz kt, Belediye 

kcndiai işletmek için yüı. otobUı 
ısmarlamak kararında bulunuyor. 
Hattı, gümrük muafiyeti için de 
ıümrük Bakanhğuıa müracaat el .. 
mi.ş. 

Kanlı İspanya' da 

Bunlar; Alkazar kışlasında mahsur 
Faşistlerdir ki ham bir hayal içinde 
"Franko,, dan medet ummaktadırlar 

Asi Frankonun karşısında harp etmekte olan Anarşisi Miliı 

luinln umumi merktzi. fX iıanlli Milis bu resim çekildikten 
üç saat sonra casuslukla itham edilerek kurşuna dizilmiştir./ 
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Rüşvet arıyan eski polisler 

Casus 9lduğu sanılan 
eski bir konsolos 

"Bize 1500 lira 
rırız ! ,, 

devletliler aceba 

verirsen seni kurta· 
Demi' olan 
kurtulabilecekler mi? 

[Bu çok dütündürücii muhakemenin ikinci 
celsesi dün yapıldı . Yazı · ı beşinci sayfamızda] 

•eh gazeteleri Lehistan ordusunun demokra· 
siyi kurtarmıya azmettlOlnl yftzıyorlar 

delelere rağmen memlekette ' 
sıtma tahribatı elan berdevam- ' 
dır, Anlaşılan bugünkü müca
dele teşkilatı para etmiyor. Bu 
satırları yazmaktan maksadı· 
mız, bazılarının ağızlarında pe
lesenkleşen •Memleketin sıhhi 
vaziyetini ecanibe fena göster
mek. değil, bilakis böyle çar
pık babak, pepeme, sarsak, 
çelimsiz mücadele ile hiç bir 
iş yapılamıyacağını anlatmak
tır. Eğer yine bize "Memleke
tin sıhhi vaziyeti hakkır.da fe· 
n'.' propaganda yapıyorsunuz! .. 
dıyecek bulunursa onlara evela 
güler, sonra da içerleriz. Şimdi 
ICıtfen üçüncü sayfamızda Meş
ale sütunlarındaki açık mek

lıtanbul tehrl ve tehlrlilerl için 
her halde en tath müjdelerden 
bltl olan bu tetebhü• lıtanbul 

... :~:.~.~.~ .. ~~.~:~~.~~~~:.~~,;,~~~~:.~ 1 1 ... ___ H_A_o_ı_s_E_L,_E_R __ ,K __ A __ R_ş_ıs_ı_N_D_A_._._ •. __ j 
ltalya müsadere 

siyasetine başladı . 
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l..e1ı g•nuali Ridz- Simgili ile Erktinı harbiyesi, Fransa 
~~tlQ bmumi Erk8nı harbiye ' reisi şerefine yapılan 

manewalarfnda (üstte) Lelı ajır bombardıman tayyareleri 

- Yar.ııı lklncıi ıayf•da -

tubu okuyunuz. 

• 
) 

Sıhhiye !/ekili sayın doktor 
Refik 

Habeş kumandanla· 
rının malları mUsa· 

dere edlldl 
Roma, 15 (A. A.)- Mareşal 

Graziyani, Negüsün Paristeki 
mümessilleri Ras Nasibu ile B • 
Volde, Mariam'ın bütün emva
linin müsaderesini emretmiştir. 
Bu kararın sebebi bu mümes
sillerin Habeşistanın sükün ve 
emniyetini ihlal edecek şekilde 
faaliyette bulunmalarıdır. 

ihtiyar Troçki Stalini öldür
mek. istiyor! Rusyada 

bir terör komitesi yakalandı 
• Mos~ov.a, 15 (A. A.)- Sovyetler Birliği dahili komiserliği, Troçki ve ZiDovyef taraftarı 

bır tedhışçıler grubu meydana çıkarmıfhr. 
Bu grup, hariçte bulunmakta olan Troçkinin dotırudan doğruya talimatı ile hareket 

etmekte. dnlet ve komilniat partisi reisleri aleyhine suikaatler hazırlamakta idi. Ya 1 
tahkikat ile sabil: olmufhll' lıi, grup 1932 de Troçki ve Zinovyefin talimatı uzeri:.: :: 
Zinovyel, Kamenef, Evdokimof, Bakaef, Smirnof, Miriçkovıki ve diğer bazılarından 
teşekkiil etmiş ve Leningradda 1 ilk kanun 1935 te öldüriilen Kirof'un katli de T çk· z· f ro ı, 
ınovye ve bu grupun merkez komitesi tarafından tertip olunmuştur. · 

ithamname, Sovyet müddeiumumisi tarafından tasdik olunmuş ve ili mahkemenin 
askeri kollejiüe tevdi olunmuştur. 

Tedhişçilerin muhakemesi 19 ağustosta ba,Iayacaktır. 

22 ve 23 yaşındakiler askere çağırıldı 
Moskova, 15 ( A. A.) - Miidafaa Komiserliği neşrettiği bir emirnamede, 1914 do

ğumluların tamamını ve 1915 doğumluların da yar11101 ailih altına çajırmakta ve 
1934 te asker olanları da terhia etmektedir. 

, 

- Franılzca Populer gaz.eteıi ttden .. 

lsa çarmıhtan söyliyor : 
"- Arzularına nail olmflk için /spangol milletinin garı· 

sını kurşunn dizmekltn çekinmigtctklerirıi söyligen tisi r~ne
rallarla el birlilfl etmiş olan "" kiliselerin hazinelerini salıp 
onlara siltih ve tayyare salın e>lcm papasforın benim namıma 
hareket elliklerini söylemeleri ne acı. 

[ Papalıjın protestuau ikinei aayfamızda ] 
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KOMŞU MEMLEKETLERDE ispanyada son 

Bulgaristanda Köse lva- Kanlı bir muh~~:b:;;:n ı 
nof kabinesi ve partiler .. =S=ay~ı '="=9 =He~ry=er=d=e 5=k=ura~ı =Te~lefo=n =N=o: =208=L7=-=Tei~ıra~f aıl=r=e·i,=· !:=sla=nbul=A~çı=k Sö=-z=I sonra Bada joz nihayet' 
~ulgaristan'dayeni intihapyapılacakmı?Ya- Dış kapı altında on kilo dinamit var! asilere geçti, 
dılırsa nezaman ve hangi usulle yapılacak? Kokmuş beygirleri kemirerek 

~p 
el& 

1 
ole 

Bulgar Kralının Berlini son ziyareti esnasında bir kılayı 
teftiş ederken alınmış resim ... Arkasındaki begaz 

elbiseli zat general Göringdir 

Komşu Bıılgaristanın bugün
kü iç ve dı ~ durumu hak
kında Pariste çıkan •Le Tem· 
ps. gazetesinde dikkate 
değer bir yazı gördük. Ga• 
zelenin Sofyadaki daimi 
muhabiri tarafından yazıl• 

mıı olan bu yazıyı aynen 
'tercüme ediyoruz:) 

Rulgaristan gerçi pek o ka
dar heyecan uyandırmayan bir 
kabine değişikliği geçirdi. U
zaktan bakınca kabineden bır 
zatın çekılip, boş bırakılamıya
cağ'ına göre, bu makama bir 
zatın gelmesi pek o kadar 
ehemmiyetli görünmeyor. 

Halbuki bu defa köse !va· 
nofun çekilip, yerine yine Köse 
lvanolun gelişi, Bulgaristanın 

iç işleri bakımından ayrı 

bir ehemmiyeti haizdir. 
ASKERİ PARTİNİN 

TESİRLERİ 
Hatırlardadır ki, bundan iki 

sene evvel polifkacıların parti
lerle hodbinane pazarlkların

dan ve taraftarlıldarından hı· 
kan ordu, daha doğrusu ordu
nun ıçinde faal bir zümre olan 
askeri cemiyet, bir sabah Sof. 
yanın caddelerini tutuvermiş, 
diktatör bir hükümeli iktidar 
mevkiine geçirmiş, Sobranya
yı dağıtmış, Tırnova Kanunu 
Esasisini talik etıııiş ve karar
namelerle iş b~şın• geçmişti. 

19 Mayıs 1934 de idareyi el
lerıne alan bu zevatın hakii
rnet üzerindeki kontrolu kiUikçe 
çekilemez bir hale gelmiş ve ni
hayet Kral Eoris, bütün mes
uliyetlerile beraber, dahi i po
liti kanın konturolunu üzerine 
almağa mecbur kalmıştı. 

Bu inkişafın bir merhalesi de 
21 nisan 193Ye tesadüf eder. 
O tarihte Toşef kabinesi Askeri 
crmiyetin arzuları ile Kralın 

görüşleri arasında mutavas<ıt 
bir hal yolu bulmuş ve ayni 
gün Kral bir beyanname neşr 
etmişti. Kral bu beyanname
sinde diyordu ki· " 19 mayıs 
silinmez izler bırakacaktır, ıs

la hat yapmak milletce kabul 
edilectk bir kanunu esasiye 
bağlıdır. Geriye adım atmak 
yoktur.,, 
RİRİNCI KÖSE İVANOF 

KABİNESi ondan sonradır ki, 
askeri cemiyeti idare edenler
den bir çokları irer birer mev
kilerinden düşürüldüler. Gerek 
şahsi rekabetler, gerek hüku
metin emniyeti aleyhine tertip 
edilmiş suikastlere iştirakleri 

bu işi büsbütün kolaylaştırdı. 

Halla askeri cemiyetin ruhu 
mesabesinde olan miralay 
Damyan Velçef mahküm edildi 

• 

Berlinde küçük bir ameliyat 
geçiren ve bu hastalığı Kralın 
/Jerlindo uzu" müddet kalma• 
ıına cıe Alman hükumet adem-

:' lor/le temaslarına fır.,aı ve-
• ren Kraliçe Yoanna 

Yüksek memurların ve mü
tehassısların iştirak ettiği Bi
rinci Köse lvanof kabinesi, :ır
tık kabinenin askeri nufuzlara 
tabi olmıyarak,!doğrudan doğ
ruya Kralla beraber iş göre
ceğini ifade eden bir kabine 
idi. Harbiye nezaretine getiri
len General Lukof, bala ha
tırlarda kalan nutkundan son
ra, askeri cemiyeti feshetti 
ve geçenlerde de orduda buna 
benzer teşkilat yapmak iste
yenlerin, şiddetle tecziyelerini 
i•Lihdaf eden bir kanun layi
hasını kabul ellirdi. 

Hülasa Toşef ve Kösei vanof 
kabineleri orduyu "kışlaya 

sokmak. için ellerinden geleni 
yaptılar. 

21 Nisan 
bahsedilen 

beyannamesinde 
mühim Lir nokta 

da, halkın kabineye iştirak 

ettirilmesi meselesi idi. 
Daha doğrusu halka danış

mak yollarını genişletmek, 

meşruti formüllere dönmek 
için de işe girişildi. Geçen yıl 
bazı Bulgar mahafıli başarıl-

ı 
mak i<lenen bu mesele hakkında 
e11dişe ve sabırsızlık gösterdi
ler. Çünkü bütün bu yadılmak 
istenilen şeyler, partilerin kati 
suretde feshedilmiş olmalarına 
ra~men, e•ki meşrutiyet for. 
müllerine avdetden başka bir 
şey sayılamazdı. 

Bu partileri dağılmış addet
mek imkanı yoklu, hepsi de 
aralarındaki irtibatı peka1a 
muhafa.za ediyorlardı. "Siyasi 
dostlar" arasındaki muhabe
rat yüzünden bazı zevat mah. 
kemelere sürüklendiler. 

Bu vaziyet karşısında siya! 
şahsiyetlerden bazıları, bükü· 
nıetın kendisini mesul tuttuğu 

yegane makam olan kral tara
fına döndüler. Sosyalistlerin 
Radikallerin, Liberallerin de
mokrat antantın ve çiftçi 
birliğinden bir kısmının imza
larile Kırala sığınır gibi bir 
beyanname neşredildi. 

Bu beyannamenin daha kıra
lın eline varır varmaz, aynı za
manda bir Yugoslav gazetesi
nde neşredilmiş olması heye
can uyandırdı. Kıra! ise eski 
siya.1 teşekküllerin belli başlı 

mümessillerini Vranya sara
yına davet ederek, bunlarla 
üç hafta kadar devam eden 
mülakatlarda bulundu. 

Bu mülakatlardan Köse lva
nof un riyaseti altında teşkil 

edilecek bir kabinenin en mü
kemmel, zemin ve zamana en 
muvafık bir kabine olacağı an
laşılmıştı. Köse lvanof bu te
şekküllerin en mühimleri olan 
ikisinden, yani çifçilerden ve 
Çankofun "hareketi milliye
sıoden. mümessiller olacaktı. 

fakat böyle bir kombinozona 
varılamadı. 

Çiftçiler kabineye girmediler. 
BilAkis kabinede "Hareketi mil
i ye,, cilerin bulunuşu,Köse !va -
nol kabinesine hiç kimsenin 
tahmin etmediği bir renk verdi: 
Çankof rengi! 

YENi HÜKÜMETİN 
PROGRAMI 

Hükümetin beyannamesi da
hil! program bakımından iki 
mühim noktayı ihtiva etmek
tedir. Bu beyanname bir taraf
tan kralın"geriye adım yokl,.di· 

yen beyannamesine bağlaıımakta 
ve llulgaristanda yeni intiha

batın Birinci Teşrinde yapıla

cağını kat'i bir ifade il>! ilan 
etmekte lidi. 

Hükümetin bu va'di çok 

ölümü beki iyen 1500 adam! 
iki asi generahn Sevilde bulu· 
şup konuştukları bildiriliyor 

I· 

İspanya dünyanın misli az Qörülmüş bir ihtilali 
içindedir. Fakat masum ispanyol milletinin 

yüzde 90 nı niçin öldürüldüğünün farkında değildir 

Lizbon 15 (A. A.) - Bada
joz şiddetli bir mukavemetten 
ve sokak muharebelerinden 

ı ş·;·;·k·ı~ .. ·;;;;·i .... i'd;;e ~: 
1 l İnci sayfadan devnm 

[Gün geçtikçe ispanyadan 
yürekler sızlatıcı haberler gel
mektedir. 

Madrit'ten 12 Ağustos tari· 1 

hile Pariste çıkan fuıtran•i
jan gaze lesine gönderilmiş 

olan şu mektupta çizilen ihti-

olarak da kurumuş ağaç yap
rakları içiyorduk. 

- Sarayda çok kişi var· 
midiniz? 

bunları buraya yerleştirmişti), 
bizim gibi yüz kadar asker, 

1 iki yüz kadar kendilerine üni· 
forma dağıtılmış olan faşist 

yüz kadar zabit namzedi, ni· 
hayet dört yüz kadar kadın 

- Takriben 1500 kişi! Tak
riben 700 siuil muhafız.. (Ku
mandan daha ilk günlerde 1 

ve çocuk ... 111111111111111ııı1111111111111111uıııı11111111111111111111111111111111 

t sonra teslim olınağa mecbur 
kalmıştır. Asker! ve sivil ku· 
mandanlarla yüzlerce lspan
yol mültecisi Portekize gel
mişlerdir. Birçok evler dina
miılc berhava edilmiştir. Şehir 
alevler içindedir. Şehirden 
mada tekmil vilayet asilerin 
elindedir. Gazeteciler yarın 1 
şehre girebileceklerdir. 

lal tablosuna bakınız.. Ne acı!] J~u·· tbetlu" Papa 
Madrit 12 - ispanyadaki 

Bu zavallılar acınacak bir 
halde bulunmaktadırlar. Hepsi 
de Alkazarın mahzenlerinde 
yatıp kalkıyoalar. Zaman za
man kadınların ağlayışlarını 
çocukların baüırışmalarını işı
tiyorduk. 

· Madritte yüzden fazla 
1 tevkif 

Madrit 15 (A.A) - Dahiliye 
Nazırı bugece neşredilen bir 
tebliğde Badajoz de kanlı bir 
muharebe cereyan etmekle 
olduğunu bildirmektedir. 

kanlı kardeş kavgasının hangi Ccephe 
alhasına baksanız, hepside ma-
halline göre ayn bir renk v~ G • • d f 
ehemmiyet gösteriyor. Mesela erısıne e. 
Aikazar sarayına tahassun _ el-

1 
miş olanların vaziyetleri de 
böyle bir tablo göstermekte- ı 
dir. 

Epey zamandanberi mukave- . 
met halinde bulunan bu adam- 1 

!arın ne yiy ip, ne içtikleri ve 
nasıl hala kendi'erini mü
dafaa vaziyetinde tutabildik
leri ayrı bir meseledir. 

Bunlardan on tanesi kaçmış 
ve yakalanmışlar. Bir ikisi ile 
göriişmek istedim. Canm, sap 
sarı ve sakallı benizler. Gözleri 

ı içine çökmüş. Bir tanesi nasıl 
kaçtığını şöyle anlattı: 
-Artık fazla tahammülümüz 

ka adı. Kıyamcılar bizi oraya 
yirmi üç gündür hapsetmiş bu
lunılt'orlar. Artık onların söy
lediklerine inanmıyoruz. • Alka
zar. adında renk iri bir gazete
de çıkarıyorlardı. Hala general 

1 
Goded'den, yahut Franko'dan 

medet umuyorlar.General Mola
nın Madrid kapılarında olduğu· 
nu zannediyorlar. 
Dört metreden kendimizi 
aşağıya bırakarak kaçtık. 
Kırmızı bir kumaşla milislere 
işaret verdik, onlarda gelüp 
bizi aldılar. 

Alkazar sarayındaki vazi-
yetin ne halde olduğunu 

sordum. Onu da anlattı : 
Topçu, bilhassa tay

yare bombası sarayda bü
yük hasarlar yaptı. Ora
dak;. manzara fecidir. Has
talıktan ölen at leşlerinin 
yahut etleri yenilmek üzre 
öldürülenlerden kalan parça 
!arın) kokusun:lan geç"lmiyor. 
Asilerden yirmi beş kişinin 

cesedi sarayın avlusuna gö
müldü. Kimbilir, bu gidişle 
daha kaç tanesı gömülecek? 

·--
Vatikan ispanya lh· 
tilallnden hisse ko· 
parmak sevdasında 

değil midir ? 
Cenevre 15 (Hususi) - Pa

palık makamı kiliselere ve mü
tedeyyinlere karşı son günler
de yapılan muamelelerden do
layı Madrid hükumeti nezdinde 
"acı şil:ayetlerde. bulunmuşdu. 
Dün gene Katolıklık namına 

Madride bir protesto gönde
rilmiştir. 

0 0 
Papalığın resmi naşiri el· 

karı olan Osservatore Romano 
gazetesi bu mevzu etrafında 
yazdığı bir makalede diyor ki; 

"Rahiplerin öldüriilmesi, ki· 
liselerin ve manastırların talı· 
rip edilmesi, halkın dini ibade
tine mani olacak vaziyetler ih
das edilmesi, papalık makamı
nın prolesl'.lsunu tahrik etmek
ten hali kalamazdı. 

bütlin namuslu insanlar, Mad
rid hükumetinin bu derece 
iztirap verici bir harekete ni· 
hayet vermesini, hiç olmazsa 
kendini mesuliyellen açıkça 

kurtarmak için "kiliselere karşı 
irtikab edilen bu tecavüzleri 
resm! surette takbih etmesini 
beklemektedirler.,, 

El 13 
Hakikat şudur; 

ispanyadaki hadiselerin en 
mühim mesullerinden biri de 
bizzat Vatikandır. Zira ma· 
sum rolü oynamakta olan ka
tolik kilisesi, son iki yıldan
beri bütün hazinelerini ve ser
vetini Avrupada ve dünyada 
sağ cereyanların ve irticala
rın kuvvetlenmesi ve muvaf
fak olması için çalışanlara da
ğıtmaktadır. 

- Asilerin ıechizatı iyi mi? 
- iyidir. Kafi silahları ve 

tabancaları vardır. Ayrıca yir
mi beş mitralyözleri ve ku
çük kalibrada havan topları 

olduğunu da ilave edebilirim. 1 

Büyük dış kap;nın altına mı 

bae kiloiuk trilit kondu. Şa
yet muhacimler tanklarla bu 
kapıdan girmeğe kalkarlarsa 

infilak etsin diye ... 
- Kim kumanda ediyor? 
- Miralay Mo•kardo ismtn-

de bir zat.. Yanında sivil mu
hafız miralayı ıle iki yüzbaşı 

ve iki sivil daha var. 
- Daha uzun müddet 

kavemet edebileceklerini 
nediyor musunuz? 

ınu. 

zan ... 

- Mümkündür. O.ılar bala 
kurtuluş ümitlerini kaybe tmiş 

değillerdir. Bilhassa te3lim 
olurlarsa, mulıacimlerin fena 
muamelelerine maruz kalmak. 
tan korkuyorlar. 

- Şimdi ne yapacaksınız? 
- Ben ve arkadaşlarım, 

Alkazar'ı muhasara eden kıta

ya iltihak edeceğiz. 
En son sorduğum suale aldı

ğım şu kısacık cevap, ispanya
da asi safları arasında çarpışan 
neferlerin, nasıl kendilerinin de 
bilmedikleri bir maceraya atıl

mış olduklarını açıkç~ göster
mektedir. Yüksek hırsaların 

kanlarını akıtmak için ileri 
sürdüğü bu lspanyol evladları 
hangi gaye uğruna çarpıştık
arını niçin öldürüldüklerini 
bilmemektedirler. 

General Gamlen 
Var şova da 

Su gayet az 1 Sabahleyin 
saat 10 da, akşam saat 5 de 
iki defa tevziat yapılıyor. Yı
kanmağa imkan yoktur. 

Yiyecekte azalmağa baş!a

dı. Sabahleyin kahve yerine 
kavrulmuş yulaf içiyorduk. 
Ôğle ve akşam yemeklerinde 
de önümüze arpa ile pişrilmiş 
at eli getiriyorlardı. 

Fransa ve Leh 
1er kanı harbiye

leri arasında 
mühim temas 

ispanyada Madrit hckümeti
nin karşısında cephe tutan 
lspanyol Faşizmi değildir. Bu 
kuvveti katoliklik uşak gibi 
kullanmaktadır. Katolik kilise
sinin yirminci a<ırda Demok
rasi karşısında tuttuğu bu cep-

1 

heye bakarak i.1san hayretle 
düşünüyor: 

Elektrik gesildiği için, gü; 
neş batar batmaz biz de zifiri 
karanlıkta kalıyorduk. Sigara 

ehemmiyetlidir. Yeni kabinenin 
teşkil tarzını beğennıiyen Çift
çi, Demokrat ve diğer siyasi 
şahsiyeller bu karardan mem
nun görünmektedirler. 

Ancak hükumetin intihabatta 
tamamile bitaraf kalmasını şim 
diden ist!mektedirler. Bu ta
lepleri arasında dahiliye nazır
lığına yüksek bir adliye memu· 
runun, daha açıkçası Divanı 

muhasebat reisinin getirilmesi 
de vardır. Şimdi merak edilen 
bir nokta da şudur : 

- Acaba yakında Torko-
mada, in> as dö La yola gibi bü- ' 

1 

yük engizisyon üstatları bahsü 
badelmevte mi uğrıyacaklardır? 

N. N. 

kimler namzetliklerini koyacak• 
Jar? Bulgaristanın bilmediği 

tanımadığı bir takım şahsi 

namzellerini mi ortaya koya
caklar? 

Yoksa iki, üç siyası parti
nin normal mevcudiyetinden 
çıkılarak, bir takım küçük si
yasi cemiyetler mi işe katıla

cak? 
Bugün için Bulgaristanda zi

hinleri meşgul eden meseleler 
bunlardır. Şimdi de intihabatın 
geriye bırakılacağı şayiaları 

dolaşmaktadır. 

Leh hava kuvvetleri 
bir manevra yaptı 
Fransız Erkfınıharbiye Reisi 

General Gamlen'in Varşova 

seyahatine Almanya, Rusya ve 
Çekoslovakyada büyük ehem
miyet verilmekte ve bilhassa 
Fransız ve Leh gazeteleri bu 
seyahatin ehemmiyetini teba
rüz etlirmiye çalışmaktadırlar. 

iki memleket erkanı harbi
biyeleri arasında yakında vukua 
gelen bu temasta leh gazeteleri 
Fransız dostluğunu herşeyden 

üstün tutan b;r ifade bulmakta
dırlar. 

Hükumet kuvvetleri, hükii· 
met tayyareleri tarafından 
bombarduman edilen Oviyedo 
şehrine şiddetle taarruz etmek 
tedirler. 

Kaveres vilayetinde bir çar-
pışma olmuş, asiler 23 ölü ve 
38 yaralı bırakmışlardır. 

Hükümel kuvvetleri Terme! 
istikametinde ilerileınektedir. 
Barslondan hareket eden tay· 
yareler Saragos daki kışlalar

dan iki.,ni bombarduman et- ı 
mişlerdir. 

1 Dün Madridde yüzden fazla 1 

1 
tevkifat yapılmıştır. 
Fransız işçileri Madrite yardım · 

etmek istiyorlar 
Paris 15 ( A.A) - iş genel 

birliği umum sekreteri Leon 
Juho ispanya Cumhuriyetçile
rine yardım hu ~usunda en iyi 
çareleri, halkçı cephe şeflerile 
birlikte tetkik etmek üzere, 
refakatinde birlik katibi Ge
orges Buisson bulundujj"u hal· 
de, tayyare ile M1drid'e ha
reket etmiştir. 
Hükü.mcl kuvt·etleri durınadan 

ilerliyor/ar 
Madrit, 15 (A.A.) - Baş

vekil hükümet kuvvetlerinin 
Kurtubenin 55 kilometre şi
malinde bulunan Pozeblankayı 
aldıklarını bildirmiştir. 

Faşistlu masum halkı öldür-
mekle devam ediyorlar 

Hendaye 15, (A.A.) - Sen 
sebastiyen valisi Ürlega ası 1 
tayyarelerin Sebastiyen'deki 
sivil ahaliyi bombardıman et
melerini protesto etmiştir. 

lngiltere bundan böy
le Kahireye komiser 
yerine elçi gönderecek 

Londra, 15 (A.A.) - Kahi
redeki lngiliz yüksek komiser
liğinin lağvı ve Sör Lampio
nun elçiliğe tayin edilmesi ih
timali vardır. Mısırın Londra 
Konsolosluğu da elçiliğe kal
bedilecektir. Siyasi mahleller, 
Yunanistan'la ltalyanın Mısır 
kapitülasyonlarının ilgasına iti· 
raz etmelerinden korkmakta
dırlar. Bu meselenin müzake
resi için beynelmile1 bir kon
feransın içtimaa daveti ihtimali 
vardır. 

Lesınde yazdıgı bir yazıda di
yorki: 

•·Fran~adaki askeri kuvvet-
lerin hepsi politika ceryanları
nın dışındadırlar. Ancak bu 
nizamdır ki, Fransız ordusu 
kendisine Foş gibi, Peten gibi, 
Gamlen gibi büyük şefler ye
tiştirmiştir. Bu büyük kuman· 
danlar Cumhuriyete sadık kal
maktan ve milli müdafaayı 
organize etmekten başka bir 
vazife tanımamışlardır. 

kadar tamaıniyle ham bir 
memleket parça.. ve vatan· 
daş kütlesi getirilmelidir. Asır• 
ların bütünlüğü ve ıürerliliği 
içinde ihmalin en Azamisine 
uğ"ramış olan bu vatan par• 
çaaı Y"r yer maalesef tabiati 
iJe. inıanları ile, f'Şyası ile, 
köyleri ile ve bütün yaşama 
ve istihsal şekilleriyle yaratı!· 
d1ğı gibi kalmıştır. Cümhuri
yetin idaresi, Cümhuriyetin 
kaıma11, Cümhuriyetin başa
rıcılığı ve bııyındırlığı bura• 
lara yeni yeni giriyor ve·· 
girerken de kolay kolay girmi• 
yor, işlenmiş, olgunlaşmış 
yerlerdeki feyzi gibi hem"ıı
ce_cik inkişaf ve feyzini ver· 
mıyor, veremiyor! 

[!) ın 

Abidin Ôzmenin raporu ne 
o_lursa ı:ıt~r.a olsun şark üze· 
rınde b!ZI de düşünmeye se,·· 
ketmiş bulunuyor. 

ı:~rk vatanının en güzel, en 
tabıı, en zengin varlıklannı 
içinde derleyen, fakat, bütüo 
bunları kullanılmaz, tatılmaz. 
işlenilmez meçhul birer varlık 
hazinesi halinde sinesinde sak· 
!ayan bu memleket parç~•I 
üzerinde daha hızlı ve daha 
bambaşka çalışmak mecburi· 
yetindeyiz. Normal şartlar ve 
ııormal bütçe çalışmaları ile 
asırların ihınalini burakırd.1'1 
söküp almanın ve yine amn 
bugününe ulaştırmanın pe~ 
kolay ve mümkün olabılcceği• 
ne kendi hesabımıza inanan• 
!ardan değiliz. lnönü hük ümetı 

lip 

tu 

' b 
ta 
bi 

lı 

li 
Ilı 

1 

f. 

bu vatan bölgesinin kalkınma· 
sına el koymuş, üç müf,.ttil 
göndermiş, ıslah hareketlerine 
fi'len geçmiş ve bir haylı d3 
muvaffak olmuş bulunmakla be• 
raber bir inkılap mevkii_iktida• 
rının ve inkılap partisinin ana ııı 
prensibi olan en kı.a zamao te 
mesafesi içinde en seri ve fay- k 
dalı neticeye varmak bakı• 
mından buralard.ıki çalışmanın 
daha özel, daha hızlı ve daha y 
geniş olması tarafdarıyız. tıı 

Birkaç büyük ve uyanık şeb- c 
ri dışında gerçekten tam bit 01 
ham madde halinde duran ve U 
henüz işlenmeye başlamış olan lk 
yüzlerce kazası, binlerce köyil tt 
olan bu geniş mıntaka mahalli nı 
idarelerin gelirleri ve mümkün b 
olabildiği kadar yardım ile 
hemen kalkınıverecek, bayın• 
dırlaşacak, memleketin diğer 

mamur parçaları ile uygun se• 
viyeye gelebilecek vaziyette 
değildir. 

Bunu nasıl yapabiliriz?.. 0 

Bizce, asıl da va ve ilk önce k 
halli gereken esas budur. Menı• Ilı 
leketin en geniş manada 'ile la 
dış durum itibarile en fera~ I· 
vaziyette sakin, emin, güveol1 

olduğu bu devirde şark içiO 
on yıllık bir genel kalkınnıl 
planı hazırlamak ve bu plaoın 
başarılması için derhal ve bel· 
yan, her bakımdan bir çalışnı.• 
seferberliği yapmak mecbur•• •ı 
yetindeyiz. Mali, maddi, manc>r td 
bütün kuvvetleri içinde det• ti 
liyecek ve harekete getirece~1' ı 
böyle bir planlı ve prograıo 1 ı~ 
seferberlik yüzde yüz unııY 4. 
labilir ki bize on yılın sonundl 
bütün yolları yapılmış, şimert' k 
diferleri açılmış, şehirleri köı'' 1 
lere kadar bayınd:rlaştırıııııı~ 
sağlık teşkilatı başarılmış, o". 

manian, nehirleri, madenler 
arazisi işletilmiye başlatıınıı~ 
istihsal ve ihraç muvazene~ 
tesis edilmiş, çocukları okutO~ 
muş, dili tamamile Türkleş!• 
rilmiş, tam Avrupalı, medeo; 
sosyal ve zengin bir va18 
parçasının temelini katandır~; b 
cak ve daha on yıl soor1, Acaba yeni intihap kanunu, 

Tırnova kanunu esasisine na
zaran Sobranya kürsilerine kaç 
mebus girecek? Eskiden 20000 
nüfus bir mebus çıkarır ve altı 

milyonluk Bulgaristanın Sob
ranyasında 300 mebus bulu
nurdu. 

DIŞ SİYASA 
Dış siyasaya gelince, ş;mdi

lik eskisini dejl"iştirecek ortada 
hiç bir sebek yoktur. Dış Ba
kanlığı üzerinde bulunduran 
Köse lvanon, Bulgaristanın dış 
siyasasını açıkca hulasa et
miştir: 

General Gamlen Varşovada 
evvela general Ridz-Smigly ile 
ile baş başa uzun müddet gö
rüşmüşler ve sonra yüksek rüt
beli erkanı harbiye zabitlerinin 
toplandığı bir masa etrafında 
iki memleketin askeri vaziyeti
ni hep birlikte gözden geçir
mişlerdir. 

Diğer taraftan Kuryer Po
ranny de şu satırları yazmak- 1 

tadır: 

şimdi Şarka gitmeyi Osrna~., ~ 
lmpıratorluğunun Yemeo 1, 1 
ne gitmek sananlar o va~; 
Doğu illerinin mamurele\ 

Şimdi bu mıkdarın mahsus 
derecede azalacağı anlaşılıyor. 
Müntehiplerin yaşı 21den 25e 
çıkarılacak mı ? Tırnova ka
munu esasi•i baştan aşağı <le
ğişlirilecek mi ? Ve yerine han 
gi u<ul konulacak ? 

Parti!er binnazariye mefsuh 
olduklarına gi)re, intihabatta 

Milleller cemiyeti misakına 

sadakat, büyük devletlerle ve 
komşularla dostane münase
bet, Kıralın ve hükumetin Yo
guslav matbuat mümessillerine 
söyledikleri gibi Bulgaristanla 
Yogoslavya arasındaki dost

luk bağlarını daha ziyade kııv• 
vetlendirmek~ 

Bundan sonra Fransa Erkanı
harbiye reisi askeri fabrika
ları ve Tayyare karargahlarını 
ziyaret etmeğe başlamıştır. 

Dün Ceneral Ridz Siınigli er
kiioı haı biyesi ve ceııeral Gam. 
lenin maiyeti büyük havama
nevralarında hazır bulunmuş

lardır. 

Eski Başvekil General Sigor
ski •Kuryer Varşovsky,, gaze-

"Fransız ordusu, bizim ordu. 
muz gibi kendi milletinin his
lerini müdafaa etmeğe. kendi 
sırtından, ~endi sayinin mahsu
lünden istifadeye hazır bulun
maktadır. Fransa ve Lehistan 
orduları hiçbir zaman başka 

milletleri esir etmek sevdasına 
düşmemişlerdir. Bu iki memle
kelteki ordular cemiyetin bü
tün sınıflarına istinat etmekte-
dir. Ve bütün kuvvetini de sul-
hun müdafaasına vermektedir.,, 

içinde seyahat .et~ey! yal~ 
lüks, moda değıl, ıhtıyaç 
leceklerdir. ·ı• 

Bu kalkınmayı ve idealiJ!l1~ 
deki doğuyu dağınık eınt ~ 
dağ'ınık para yerine anC8~ 
böyle toplu, fakat seferber! r 
halinde ve en iyi eleman!•~ 1 

elinde bir topluluk, her yan~, 
ve her bakımdan hızlı çalıştıı3 f 
yine toplu ve birden hare 
makla vücude getirebiliriz. I 

Etem izzet Beni' 



B. . . t ' ır mucıze ıs er .. 
insan oğulları bir zaman din uğruna kan döktüler. Ehlisa· 

~p muharebelerini bugün okuyanlar o zamanki insanların bu• 
cı.talığına hükmediyorlar. O devir geçti. 

Bir zaman milliyet duyguları aiyaai ihtiraalımn bel kemiği 
Ofdu. Kütleler bunun için Çarpıştılar. 

t 

Büyük harp bu ihtirasın ıon hamleıi oldu. On üç milyon 
insan da bunun için öldü. Bugün önümüzde yeni bir harp aa· 
haaı var. Siyasi ihtiras fekline giren içtimai akidelerin mu· 
harebeıi. 

Kimbilir belki oradan asırların çocukları da bizim ehlisa• 
lip ıeferlerine attığımız kahkahaları bugünün bu fikir ve akide 
llıucad.-leleri için atacaklardır. Bilinmez. Bildiğimiz bir şey 
~arsa insan zekasının yarattığı ölüm vasıtaları bugün fikir ve 
•kide aykırılıklarını ayırt etmek için harekete geçmiştir. 

Büyük Rusya kendi geniş kalıbı içinde birkaç yıl boğuş• 
tuktan sonra bugün formunu bulmuş bir hale geldi. 

Fakat dünyanın başka taraflarında filizlenen bu fikir ve 
•kide tohumları Rus inkılabı gibi bir kalıp içinde kalacaj!'a 
b•nzemiyor. Çünkü yara Avrupanın en nazik ve tehlikeli bir 
tarafında açılmıştır. ihtilat yapması ihtimali çoktur. Tababette 
bir kaide vardır. Mikroplu bir sahada yapılan ameliyatlar 
l•hlikelidir. Suppurer etmesi ihtimali çoktur. . 

Bugün ispanyada patlıyan bu fik'.r ve akid~ muha~ebesı 
tıpkı mikroplu bir yerde yapılan amelıyata benzıyor. Sır ya. 
nında Faşist İtalya, bir yanında soıyaliat Fransa var. Böyle 
llıikroplu bir yerde bat gösteren Çıbanın bütün Avrupayı il
tibaplandırmaması, bugün olmasa bile yarın suppurer etme• 
rtt,si imkanı var mı acaba ? 

Doktorlar böyle hadiselere mucize derler 1 
Burhan Cahid Morkaya 

EKONOMi: 

Türk • • • 
tacırının alacakları 

AÇIK SÖZ- 3 

w 
1 

Buı-Un yızıların çolr.lutundan kO: 
nulamaaııtır. ltt.1ar ederiz. , ._ 

, 

- . lnhlsörlar: 

====H=ı=z=v=e~g~ü=c=ü=n=ü=·= =v=a=t=a=n=d=a=t=ı=n=se=v=g=is=. i=n=d=e=n=a=l=a=n=g=a=z=e=te=d=l=r== IY enİce sigarası 
S•hibl ı Etem luet BENiCE Sayı: 119 Her yerde S kuruı Telefon No: 20827 • Tel!l'rıl adreıi: lstınl>ıl Açık S~ı 1 p k ti a e ere yeni lkra-

1 ~-==================~=======================================================---,mıye kuponları kondu 
Maarif Belediye inhisarlar idaresi bir mü;l-

Tf./T.U'~-l'redaf Su şişelerine dellenberi Yenice sigarası için 
lVI. 1 J ı yapmakta oldugu propagan-

p ... l Bı·rer kapsu··ı dayı yeni bir usul ile hızlan-ro gram arı Gündüz 7,5 kuruş olan bir dırmaıı-a karar vermiştir. 
•ite su, akşam 10 ku- V I. Bu yolda atılan ilk adım. Ye-De ğişece k ru,a nasıl satılabiliyor? nonaca1< nice sigarasının nefasetini ko-

Aclalardaki akuyurularımız bakkal dükkô.nlarmda gün· ruyacak bir tedbir olmuştur. 
Talim, terbiye reisi 

tetkikat yapacak 
Maarif vekaleti talim ve ter

biye heyeti reisi Ihsan, aıa
dan Ali Haydarla birlikle 
dün Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

Ihsan Dolma bahçede top
lanacak olan Dil kurultayına 
iştirak edecek ve mekteplerin 
müfredat projj-ramları Ü•e· 
rinden de tetkikler yapacaktır. 

Ônü müzdeki ders senesi için 
müfredat projtramlannda 
esaslı de~işiklikler yapılacağ'ı 
söylenmektedir. 

Beykozda bir orta 
mektep açılıyor 

düzleri 7,5 kuruşa satılan kcynak SU!JU galon/arının Bu suretle hllenin Bugünden itıbaren yenice pa-
akşamları 10 kuruşa kad~r çıkarıldığı nı toe ktyf• ma· önürıe geçilecek kelleri selefon kılışlar içinde 
yeşa fiyat tayin tdildiğinl bildiriyor, şikôyet ediyorlar. Belediye sucuların <ulara piyasaya çıkarılmıştır. Bundan 
Yüz para ~iki mühim bir fark değil. Fakat bir iki hile karıştırmamaları için tel• maksat harmanın güzel kol..u-
bakkalda da alsa hadbthot fiyat tayini çak mühim bir kikler yapmaktadır. Bu hususta 1 sunun zail olmasına mani ol-
/ark. Acaoa bu satıcılar bu cür'eli kendiluindan mi, yeni bir şekil bulunmuştur. Bu mak ve tülünü hava tesirlerine 
yaksa kontrolsuzluktnn mı buluyorlar.. diyar .,e •o- şekil, sular :ııembalarda kap- karşı korumaktır, Bu tedbir 
ruyoruz : fara doldurulduktan sonra dijter bütün lüks sigaralara da 
- Hangisi ?, Belediye memurlarının huzu· teşmil edilmiştir. 
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cesti val 

40 gün 40 ge:! 

Güreş müsabakaları
nın ikincisi bugün 

Dinarlı Maksosla karşılaşacak 
pehlivanlarım ız arasında da 

seçme müsabakası yapılacak 

runda gazoz şişelerinde olduğu inhisarlar idaresi halkımızın 
gibi su şişelerine de birer zevkine tamamiyle uygun ol-
kapsol koymaktır. Yeni şeklin 

duj!'u yüksek satışı ile sabit 
kabilıtatbik olup olmadığı ay. 
rica tet:<ik olunacaktır. olan bu nev'i herkese tanıt

mak emelindedir. Esasen fia-
Şehlr planı tının nisbi ehvenliği bu siaara-

Belediyede müstakbel şehir ~ 
planı etrafında çalışmalara de- nın büyük oir kısım halk tara-
vam olunuyor. imar bürosu bu fından içilebilmesini mümkün 
hususta mesaisi hakkında her kılmaktadır. Talbikına başla. 
hafta Belediye riyasetine ma· nılan yeni ikramiye usulünün 
lümat verr.ıekledir. lstanbulun esası şudur: 
haritası için tayyare ile yapılan Her Yenice paketine bir 
uçu~lar da bir aya kadar bi· ikramiye kuponu konulmuş-
tecektir. tur. Her 50. 100, 150, 200 

Beykozlular Beykozda da 
bir orta mektep açılması için 
maarif idaresine müracaatte 
bulunmuşlardır. Halkın bu di
leğ'i ehemmiyetle nazarı dikkate 
alınmış ve dün maarif vekille. 
tinden kültür direktörlüj!'üne 

' 
t gelen bir emirde Beykozda 

spanya, mora oryom :~~~ir~~!:~/~~a:;,ü~~d:~: 
Kırk gün kırk gece şenlik

leri münasebetile tertip edilen 
güreş müsabakalarının ikincisi , 
de bugün Taksim stadyumun
da yapılacaktır. Maçlara saat 
3,Sda başlanacaktır. Proğrama 
göre ilk maç Dinarlı Mehmet 

Bisıkle tıe Marmara hana
sında bir tur yapmak üzere 
yela çıkan Türk Spor kurumu 
Bursa Bölgesine bağlı Acar 
idman yurdu üyelerinden Ta
rık Yolaçan ., Sadeddin Yıl

dız. Said Uysal ve Kemal Ba
şer adında dört bisikletçi 
şehrimize gelmişlerdir. 

Şimdiye kadar muhtelif ir- kupo~a mukabil inhisarlar 
ti!alardan şehre ait bir çok mamülatından hediyeler ve. 
resimler alınmı~lır. Eylül on rilecektir. Bunlarla beraber 

1 d • nasip bir bina aramaktadır . 
•1 a"" n e 1 n ce Mektep önümüzdeki ders se-

beşe kadar, şehircilik müte· verilecek kur'a numaralarile 
hassısı Prostun Parise gitme- talihli müşteriler yıl başında 

nesine yetiştirilecektir. 

facirlerin ~aşına işçıktı 1Evli 

den evvel verdiğ'i işler te- çekilecek büyük Yenice pi-
mamen bitirilmiş olacaktır. 

yangosunda otomobil, radyo 
Prost Eylül içinde. P~ris~en ve emsali kıymetli müka-
gelecek ve yapılan ışlerı goz· Ad 1 i )' e pehlivan ile Yunan şampiyonu 

kadının Maksos arasında yapılacaktır. · !allar kazanabileceklerdir. den geçirdikten sonra yem-

lktısat Vekaletine bir müracaat yapıldı 1 

Bundan sonra Türk peh!i· 

·Marifeti vanları a,rsında bir seçme m_ü-
1 / sabakası yapılacaktır. Tekır-

30-7-1936 Perşembe günü 
sabahı Bursadan yola çıkan 
bisikletçiler: Karacabey, M. 
Kemal paşa, Susıgırlık , Balya, 
Çakır, Çan, Çanakkale, Kili
dülbahir yolile Maydos, Ge
libolu, Keşan, Uzunköprü, 
Edirne, Kırklareli, Babaeski, 
Lüleburgaz ve Çorlu'ya da uğ
radıktan sanra ll-8-1939 dı 
Silivri'ye varmışlardır. 

den direktifler verip tekrar 
P .uisc dönecektir. 

Sırt hamalhfiı 
lzmir sergisi için bir toplantı Kocasının arkada,ına daıtlı Hüseyin, Mülayim, Kara 

göz koymu, ı Ali, Molla Arif,. Afyo~lu Su-
Sırt hamallığının kaldırılma 

sı hakkında Dahiliye Vekal~· 
tinin tamimi üzerine belcdiye
yapmakta olduğu tetkikleri bi
tirmiştir. Partide bir komisy_on 
te~kil edilmiş •·c beledıyc ın. 
celemeleri neticesini bu komis
yona bildirmiştir. Komisyon 
hamallık işleriyle beraber bü
tün esnaf işlerini de gözden 
gecirecek \'C esaslı islahat ya• 
pacaktır. Bu arada esnaf teş
kilatı için bir k•nun hazırlan
mosı da düşünülmektedir. 

ispanyadaki i4yan ve karı· 
şıklıklar dolayısile, ispanya 
~ükumeti, borçları için mora
toryom ililn etmiştir. Buse· 
heple, ispanyaya ihraç. edil
llıiş olan malların tayın ve 
teabiti işi de bir müddet için 
katmıştır. 
Şu hal karşısında c~dişe: 

ye düşen ihracat tacırlerı, 
tııall arı tayin ve tesbit edilin
ceye kadar vermeğ'e mecbur 
oldukları faizden kurtulmak 
Üzere mufassal bir telgrafla 
iktisat Vekaletine müracaat 
ctınişlerdır. ihracatçılar, bu te
llıcnni telgraflarında, Merkez 
lıankasında bloke olan paranın 
tiıııdilik hiç olmazsa, hesap 
ıtörülünceye kadar avans ola
tak kendilerine verilmesini is
temişlerdir. 

ispanyadan hesabı gelmiş 
olan paraların vesaikini, Mer· 

e kez bankası, bankalardan al
llııştır. Bu neviden oian para
lar derhal tediye edilecektir. 

l~mlr panayırı için 
bir toplantı yapıldı 

lzmir panayırına ait hazır· 
Lklarla, gerek mahallen, gerek 
lstanbulda, hararetle meş· 
tul olunmaktadır. Ticaret oda
•ında, lstanbul valisi ve Be
!diye reisi Muhittin Üstündal!'ın 

!i' tiyasetinde yapılan bir top-
h lantıda, bu işle meşgul olmak 

1ıere daimi bir komita teşkiline 
ı ltarar verilmiş, komita teşek

kül edtrek çalışmalara baş- 1 
1 aııııştır. Bu toplantıda, Ticaret 
?dası birinci reisi Mithat Nemli, • 
1dare heyeti Azaları, Türk Ofisi 
~e sergiye iştirak edecek fir
llıafar mümessileri de bulun
llıuştur. 

lstanbuldan sergiye iştirak 
L 'decek firmalar, şimdilik 50 

~adardır. 
b Serginin açılış merasiminde 
Ulunmak üzere, Başbakan ln

~nü, 1 Eylülde lzmirde bu
·ı Unacak tır. 

lstanbula ait paviyonlarla 
llıeşgul olmak ve hazırlıklara 
~cıaret etmek üzere, Ticaret 
Cldası tetkikat ve istihbarat 
IUbesi direktörü Galip Bahti-

} ~~r dün, lzmire hareket et• 
~ ıştir, 

,ı f Daimi komite, dün de, ser• 
~c ait işlerle (ıneşgul olmuştur 

" ve eı ltlerl sergisi 
t 29 Birinci Teşrinde Anka
~da. açılacak ev ve el işleri 

tıtısi hakkında görüşülmek 

üzere Ticaret Odasında yapı
lan toplantıda Güzel San 'atler 
akademisi, San'atler mektebi 
ve muhtelif esnaf cemiyetleri 
mümessilleri bulunmuşlardır. 

Sergi işlerile meşgul olmak üze
re Ankaradım gelmiş olan Türk 
Ofis müşavirlerinden Akil Em
rullah da bu toplantıda sergi· 
nin mahiyeti hakkında izahat 
vermiştir. Bunu müteakip sergi 
için toplanacak nümuneler te
zekkür edilmiştir. 

lktısad Vekaleti sergiler ve 
panayırlar fahri müşaviri Se
iahaddin Relik de, dekorasyon 
için taplanabilecek nümuneler 
üzerinde bazı izahat almıştır. 

Gümrük 

GümrUk ve lnhlsarl•r 
Vekilinin tetkikleri 
Gümrük ve inhisarlar Ba· 

kanı Ali Rana Tarhan, dün 
öğleden evvel lstanbul güm
rül!'üne gelmiş, bir müddet 
telkikatta bulunduktan sonra 
gümrük baş müdür vekili Mus
tafa Nuri ile beraber Sirkeci 
istasyon gümrül!'üne gitmiş, 
orada da teftiş ve tetkikler 
yapmıştır. 

Ali Rana gümrükden çık· 
dıktan sonra, Galatada inhi
sarlar umum müdürlüğüne git
miş, bir müddet de orada meş
gul olmuştur. 

p . d" "dd . .1• leyman ve Manısalı Rıfat bu 
olıs un mu eıumumı ıl!'e - b k ı · l ' k d k 

Fatma Hikmet isminde bir evli , musa a a aıa ış ıra e ece • 
kadın vermiştir, iddia edildi- !erdir. Dinarlı Mehmet Yunanlı 
j!'ine göre Fatma Hikmet evli Maksosa galip gelirse seçme 
olduğu halde evine lsmail Hak- müsabakrsını kazanan pehli-
kı isminde bir erkek almış ve vanla karşılaşacaktır. Bu ma-
kocası tarafından da cürmü çın galibi de serbes güreş 
meşhut halinde yakalanmıştır. şampiyoııu Cim Londosla gü-

Müddeiumumilik Fatma Hik- reşeccktir. 
meti beşinci müstanliıte vermiş Cim Londosun Alinadan tek-
ve tevkifini d" istemiştir. Müs· rar şehrimize döneceğ'i kU\·· 
!antik tahkikata başlamıştır. vetle söylenmektedir. Yu;ıan-
Fatma lsmail Hakkıyı kocası lının buradan giderken tekrar 
vasıtasile tanıdığ'ını söylemek- gelecej!'ini kuvvetle vadetıııcsi 
tedir. üzerine dir ki bugünkü seçme 

Tevkif edlldl müsabakaları yapılacaktır. Cim 
Müddeiumuı:nilik dün Sam- Londos'un menejeri'de Yuniın-

sunlu Ahmet isminde birisini linin geleceğ'ini temin etmek-
tevkif ettirmiştir. Ahmet dün tedir. 
gece Galata'da bir eve hirmiş Tiyatro festivali 
ve evin içinde yakalanmıştır. Tiyatro festivali bütün can. 

Ahmet diyor ki : - Ben Sam lılığ'ile devam ediyor. Kara-
sundan gözlerimi tedavi ettir- göz, orta oyunu, tulüat ve 
mek için lstanbula geldim. Pa- piyesden sonra dün akşam da 
ram tükendi. Bir hastaneye Tepebaşı bajtçesinde halk 
yatamadım. Sokakta ve aç kal-
dım. Samsundan da bana yar- opereti tarafından emir ope-
dım edecek kimse yoktur. So- reti oynanmıştır. Halk ope-
j!'uktan hastalanacaktım. o e- retinin yeni kostümlerle oy-
ve hırsızlık yapmak için dej!'il nadıj!'ı bu operet seyirciler 
gece ayazından kurtulmak için tarafından çok beğenilmiş •e 
girdim. Bnnunla beraber polis şiddetle alkışlanmıştır. 
Ahmedin koynunda evden a- Tiyatro festi •·ali bugünde 
şırılmış bir entari de bulmuş- devam edecek ve şehir 
tur. Tahkikata devam olun. tiyatrosu artistleri Deli Dolu 
maktadır. opretini oynayacaklardır. 

Gezi programı mucibince üç 
gün lstaobul'da kaldıktan son· 
ra buradan kalkarak Gebze, 
lzmit, Yalova yolile Bursa'ya 
düneceklerdir. 

Çocuklar turun sonunda 
(1500) kilometroluk bir }'Ol 
katetmiş olaca~lardır. 

~·-

Haydarp•t•dan 
lzmae banllyö hattı 

Haber aldıj!'ımıza göre Na
fia Vekaleti, Haydarpa~a • 
Pendik banilo haltının lzmite 
kadar uzatılması için elüdler 
yapmaktadır. 

Fuat Bulca 
Moskovaya gitti 

18 Ağ•ıstosda Moskovada 
yapılacak olan hava şenlikle
rinde hazır bulunmak üzere 
davet edilen Türk ha•·a kuru
mu Başkanı , .e Çoruh saylavı 

Fuat Bulca, Romanya tarikile 
Rusyaya gitmek üze re, Ro
manya vapurile hareket et
miştir. 

Ankarada mukim Sıhhat Bakanına mektup : 

Kır Balosu 
Belediyenin Çamlıcada ya· 

pacağı büyük kır balosu ha
zırlıkları bitme!< üzeredir. Ba
loda üzüm, su ve saire gibi 
birçok müsabakalar yapılacak
tır. Balkan festivaline iştirak 
için komşu devlelle•den gele
cek olan heyetler de baloda 
davetlilere ve halka milli 
oyunlarım göstereceklerdir. 

Kaymakamlar top· 
landılar 

Bütün kaymakamlar dün be
lediyede valinin riyasetinde bir 
toplantı yapmı~lardır. Bu içti
mada )'eni belediye zabilası 

talimatnamesi etrafında görü
şülmüştur. Talimatname ya
kında daimi encümene verile
cektir. Vali dünkü loplanlıda 
belediye işleri hakkında kay
m~kamlara b3zı direktifler de 
vermiştır. 

Haşmetlu Tropika Hazretleri yine 
kasıp kavurmakta berdevam ! 

Bir ıöz ki.. acısı hala içimi sızlatır. ittihatçılar 
iktidar mevkiine yeni oturmuşlardı, Memleketin sağ
lık işleri konuşulurken devlet adamlarından birisi, 
sıtmanın önüne geçecek tedbirlerden bahsediyordu. 
Yine bir devlet adamı, iktidar mevkii arkadaşına 
şöyle diyordu: 

girişti. Her yıl yüz binlerce köylü, kasabalı ve şe
hirli muayene ediliyor, sıtmalıların tedavi edildikleri, 
kinin dağıtıldıj!'ı, aşı yapıldığ'ı, bataklıkların kuru
tulduğu, sıtma dispanserleri açıldığı ve köylerın sıt
ma kaynaklarından kaldırıldıl!'ı haber veriliyor. Fa
kat bütün bu mücadeleye, kinin rejimine, falan veya 
!ilana raj!'men biz memleket gazetelerinde, bir sıt
malının iniltisinden daha iç sızlatıcı olan şu satırları 
da okuyoruz : 

.,. vasıtanın heJtr almasile neticdtnir. 
Çukurovanın yüksek istihsal .,. baıarma kabi/i. 

ytlini felce u~ralacak kadar genişleyen bu felaket 
karşutnda hükümetin fwkalıide bir tedbirine şid

dttle lüıum .,ardır, Biz böyle görüyMuı, böyle söy
lüyoruz ve biliyoruz ki derdini söglemiyen dermanı· 

- Sıtma.. O, bizim mili! hastalığ'ımızdır 1 .. 
Bu laubali sözdeki kötü alay, bugün bile aklıma 

geldikçe beni çileden çıkarıyor. 
l!l El 

Bundan on iki yıl önce bir gazetede, aşaj!'ı yukarı, 
şöyle bir yazı okumuştum: 

" •••• Sıhhiye Vekili Ankara ya giderken, trende 
bir muharririmizi kabul etmiş, sıhhi vaziyet hakkında 
beyanatta bulunmuştur. Vekil Bey muharririmizle 
konuşurken pencerenin kenarında bir sivrisinek 
görmüş, onu elile tutarak yere atmış ve ayağ'ının 
altında ezmiştir. Vekil Bey bu sırada şunu ilave 
etmiştir: 

•- Şu tek sivrisinejtin ölümü, memlekette sıtma 
mücadelesinin sembolü olacaktır .• 

• * * Aradan on iki uzun yıl geçti. Sıhhat Vekaleti 
memleketle geniş mahiyette bir sıtma mücadelesine 

Sıtma Çukurovayı kasıp kavuruyor 
Şu bir iki ay içinde Malarya lrapikadan ölen 

birçok yurtdaşlardan maada evı•elki gün de dektrli 
bir hakimimiz vazife başında aynı hastalıkt~n öldü. 

Bugün şthirde ve köyltrde, bütün Çukurovada 
sılmasız w htmen hemen kalmamış bir haldt. So• 
kak/arda, doktor muaytnehanelerinin önünde yığın 
yığın sıtmalı vatandaş inliyor. Bu salgın ıif•t kar• 
şısında Sıtma mücadele teşkilatı bütün bir kifaytl· 
sizlikle kıvranıp duruyor. Bu salgının stbebi ne 
olursa olsun, mücadele leşkilô.lı ne derse des in "" 
ne yaparsa yapsın realite budur. 

Koca Çukurovada halk böyl• sıtma yti:ı7nden 
ınım inim inlerken bunu normal vasıta ve irnkôn
larla önlemiye çalışmak, ancak sarftdiltn mtıainin 

nı bulamaz.. (Adana: Türk Sözü) 
m m 

Biz şu ıztırap haykırışını dinlerken gözlerimiz ya
şardı .. Bilmem siz de okurken ağlıyor musunuz? 

Yalnız Adanada değil, Sıtma tahribatının bugün 
memleketin birçok yerlerinde hAla bundan on iki yıl 
evvelki vaziyette olduıı-unu ışıtiyoruz. Yapılacak iş 
basittir: Bütün mücadele teşkilatını derhal ilga ve 
arkasından sıtmaya karşı tam kadrolu yeni bir se· 
ferberlik ilan etmek. 

Eğer bunu hemen, şu dakikada yapmıyacak olur· 
sak daha birçok yıllar Olinıpiyadiara gönderecek 
Fütbolcu, Koşucu ve Pehlivan değil ya (kızdırmayan) 
vatandaş bulamayız 1 [' ] S. G. 

[*] (Kız.dırmı) Urfa ve Diyarbo kir taraflarında sıt~ 
m:ı nöbeti gelmc•i manaıın~dır. Nöbet gelirken canaf 
dUkklnınt muvakkaten kapatır ve evine glder. N3bct 
geçtikten sonra tekrar itinin batına döner. 

Polis 

Bir çocuk daha 
Kayboldu 

Son günlerde kaybolma va
kaları yeniden çogalmağa baş
lanıışlır. Tarlabaşında oturan 
Naciyenin dokuz yaşınki oj!'lu 
Ekrem de dört gündenbcri 
ortada yoktur. Polis çocuğu 
aramaktadır. 

Yeni Boğazlar 
•• • 

re1ım1 

Dün tatbikata baş
lanıldı 

Montrö mukavelenamesi mu
cibince boğazlardan geçiş re
jiminin tatbikine dün sabahtan 
itibaren başlanmıştır. Gemile
rin bojtazlardan geçerken tabi 
olduğu muayeneler ve geçiş 
şartları dün yeni esaslara gö
re yapılmıştır. 

Hariciye vekaleti Genel sek
reteri Numan Rıfatın riyase
tinde e\'elki gün vilayetle top
lanan komi•yon, her iki bo
ğazdaki müstahkem mevki ve 
memnu mıntakaları tayin ve 
tesbit işleri etrafındaki çalıı

maları tamamen bitirmiş ve 
raporunu da hazırlamıştır. Ra
por yarın Başvekalete arzolu. 
nacaktır. 

Bogazlardan geçiş rejiminin 
tatbikine ba~lanıııası dolayısile 

boğazlar komis.vonunun vazi· 
fesi de resmen bilmiş bulun
maktadır. Komisyonun tasfiye 
işler 'ne devam olunmaktadır. 

Kon yada 
Et fiatleri yine 

yükselmit 
Konya (Açık Söz) - Geçen 

hafla belediye encümeni, Şap 
hastalığının bertaraf edilmesi 
üzerine kordon kalkınca fazla 
hayvan ııeldiğini göz önünde 
tııtup et fiatlerinde beş' 
kuruş tenzilat yaparak yirmiye 
indirilmişti. Encümen toplantı
sında kasap esnafının bu du
rum üzerindeki müracaatını göz 
önüne alınarak, et liatlerine 
tekrar beş kuruş zam yapmış.
tır. Bu kı~a zaman zarfındaki 

birbirini tutmıran kararlara 
şaşlık doj!'rusu ! .. 

f " 

1 

Açık Söz'ün 
Sürpriz kuponu 

1 

Bu kuponu kesip saldayınıı 

ı\.. No. 118-119 
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4 .i~AÇIK SÖZ- 16 A§ustos 

' 
Şigorta rekniğ!nin modern esasları üzerine kl!r~lmuş yeni bir müessese : 

ANONİM TÜRK 
SİGORTA ŞiRKETİ 

.. 
- . -. . - . ' ' r , . :.. . 

" -· ·- .. . . 

Yenipostahane karşısında Büyük Kınacıyan hanında faaliyete geçmiştir 
Sigortaya aid her müşkülünüz hakkında gişelerinden meccanen maliinıat alabilirsiniz . ........................... ..---~~~~~~~~--· ........ ~----~~~~~~~~~~----mll!------------------1 YUNAN/STANDA Günün yazısı: 

Cim Londos dedikodusunun 
yüzü ve lafın doğrusu ... • 

~ç 

Yazan : M. Sami Karayel 

Bugünün hararetli dediko
dusu •Cim Londos. güreşle
ridir. Kaçtı!.. Kaçıyor. Hayır; 
kaçmadı on beş gün sonra 
gelecekmiş, hem de vapura 
binerken Dinarlıya bir de 
mektup yazmışmış ilah ... 

Dojlrusu; bu Cim Londos 
ve Dinarlı güreşini organize 
edeni bilsem; hemen gidip eli· 
ni öpecejlim. Bu derece kur• 
naz, hadden aşkın, pirleşmiş 
ve kaşarlanmış organizetörün 
kim öpmez elini ... 

Tam sırasında; hem de iki 
milletin civcivli ve heyecanlı 
bir anında, Cim Londos ve 
Dinarlı güreşini ortaya atan 
bu adamın herhalde fırsatları 
iyi kollayan yaman bir simsar 
oldujiu anlaşılıyor. 

Ey Türk okuyucusu, ey 
Türk milleti biliniz ki; Cim 
Londos ve Dinarlı güreşi da· 
nışıklı dögüşüklüdür. Bunu 
anlamak okadar zor bir iş de,. 
ğildir. Bir kere; Dinarlı kim 
oluyor? Bu pehlivana Türk 
milletinin şeref ve haysiyetini 
Er meydanında istediği gibi 
kullanmasına kim müsaade et· 
miştir? 

Dinarlı, Türkiye profesyonel 
güreşçileri baş pehlivanı mıdır? 
Bu zatın böyle bir lakabı ve 
evsafı var mıdır? 

Hayır; Dinarlı, Türk güreş
lerinde üçüncü derecede bir 
pehlivandır. Serbest güreşler

de Türk güreşinde ikinci dere
cede olan Mülayim pehlivana 
abandone olmuş bir pehlivan
dır. 

işte; Dinarlının pehlivanlık 
vasfı yukarıda yazdığım gra. 
dodadır. Peki, böyle ikinci ve 
üçüncü dereceyi taşıyan bir 
pehlivan ne hakla koca bir mil· 
!etin şeref ve haysiyetile oy
namak se!ahiyetini kendinde 
bulmuş oluyor ? 

Bellisiz bir simsarın, adsız 
bir organizatörün el altından 
milletleri körüklcyüp onların 

heyecan millilerinden istifade 
ederek ceplerini doldurmasına 
kim müsaede etmiş bu 'unuyor? 
dunyada herşey satılıktır. Her 
şeyin pazarı ticarette yeri ve 
fiatı vardır. Fakat; tek bir 
şeyin satılık olmadığlnı bilmeli. 
yizdir. Bu da şerefi millidir. 
bunu satılığa kimse çıkara· 

maz ... Bununla kimse oynaya. 
maz. Bu bir milletin, bir ırkın 
tarihidir, benliğidir. 

Haftalardan beri en hücra 
köşelerimizde dedi kodusu sÜ· 
ren Cim Londos ve Dinarlı 
göleşi Atinede altmış bin se· 
yircinin huzurunda altmış bin 

lira kazanç yapan bir vardata 
mukabil Türk şerefi rencide edil· 
miştir. Bu paralar kimlerin 
cebine girmiştir?. 

Dinarlıyı Atinaya götüren 
kimdir? .. Türk milletinin, Türk 
spor teşkilatının böyle birşey
den haberi var mıdır? 

Türk miJleti Dinarlıyı üçün
cü derecede bir pehlivan bilir. 
Yunan milleti; Türk milletinin 
bu bilgisini bilmelidir. Dinarlı 
diye bir baş pehlivanımız 

yoktur. 
Türk milleti, Dinarlının Ati· 

nada yenileceğini biliyordu. 
Hatta, büyük bir zeka oyunile 
lstanbula nakledilen ve lstan· 
bulluların ceplerini çekmiye 
karar veren Cim Londos ve 
Dinarlı güleşinin tekrarındayine 
Dinarlının yenileceğine vakıftı. 

Bunu bilen lstanbullu Türk, 

Atinada olduğu gibi stadyo
mu altmış bin seyirci ile dol· 
durmadı. 

Ancak üç bin kişile seyret· 
ti. Ve bu üç bin kişinin ancak 
bin kişisi türktü. Diğerleri de 
Rum vatandaşlarımızdı. 

Şimdi görüyorum ki; kurnaz 
organizatörler yeni bir fırıldak 
çeviriyorlar. Cim Londos git· 
ti, kaçtı, on beş gün sonra ge· 
lecek diye ortalıjiı ve gazete· 
!eri velveleye vermişlerdir. 

Maksatları üçüncü bir Cim 
Londos güleşi vücude getir· 
mek için bu sefer de Türk 
pehlivanları arasında seçmeler 
yapmak ve başa kalanı yeni 
bir hız ve heyecanla ortaya 
sürmek ve tekrar bir vurgun 
vurmak. 

Kara Ali, Mülayım, Rıfat, 

Dinarlı birleşmiş, Tekirdağlı 
Hüseyini açıkta bırakarak iş 

çeviriyorlar. 
Tekirdajilı Hüseyin, bugün 

Türkiyenin baş pehlivanıdır. Bu 
sene Kırkpınar Türkiye Baş 

pevlivanlık müsabakasında Mü. 
layimi meydandan kaçırmıştır. 

lzimirde, Aydın güleşlerinde de 
diğerlerini yenerek birinci ol· 
muştur. Bu pehlivan geçenler· 
de Dinarlı ve Cim Londos gü. 
!eşinden sonra gazetele şöyle 
bir ilan vermişti : 

" .•. Hngisi isterse benimle 
tutsun hodra meydan .... 

Neden kimse buna cevap • 
vermedi. Neden bu Baş pehli
vanımızın delisi örtbas edildi? 

Sonra; Dinarlıyı yenen, Mü
lüyim neden kendisi Cim Lon
dosla gülcşmiyor da arkadaşını 
ortaya sürüyor ve sürdü ? 

Liifın doğrusu ... Bizim baş 

D•vamı 6 ıncı sayfada 
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• • • 
Sen Benim Babam 

D v ·ı . 1 egı sın . . . 
Yazan: Suat Derviş 

- Buna imkAn verir misin 
yavrum, sen Fatmadan sonra 
benim ilk sevgimsin anlıyor 
musun sen benim her şeyim
sin ... Çekilme benden ... 

Selma ona ellerini vermek 
istemiyor. 

- Çekilme benden yavrum. 
Benden çekilmeğe katiyen 

• hakkın yoktur. Bana eziyet 
etmeğe beni bedbaht etmeğe 
mezun değilsin sözlerimdeki 
manayı anlıyor musun ... Hayır 
anlamıyorsun fakat onu gay
bettim .. onu gaybetmek demek 
her şeyi gaybetmektir ... Cena. 
zesını kaldırmak, için Fazı! 
bekliyor... Fazıl seni alıp gö
türecek.~ Sen de Fazılla bera. 

raber gideceksin ve ben yal· 
nız, yapayalnız kalacağım. 
Senin Fazıl ile gitmeni istemi· 
yorum ... Artık yalnız yaşamağa 
ve bütün her şeyimi ona ver• 
meğe gönlüm razı değil. 

- Ne söylüyorsunuz. 
- Beni anlamanı isteyorum. 

ona karımı verdim. Evet Fatma 
benim kadınımdı. 

- Susunuz. 
- Hayır konuşacağım .. Fat· 

ma benim kadınımdı. O Fatma• 
yı tanımıyordu. Fatmanın hiç 
bir şeysile meşgul değildi. Fat· 
ma onun hayatında resim gibi 
bir şeydi. Fatmanın ruhu var 
mıdı ?. Fatma nelerden mem· 
nun, nelerden müteessir ve mu-

Askerlik: 
Havuzların askeri 

ehemmiyeti 
Bütün dünyayı kaplayan 

iktisadı buhran, deniz sa· 
nayiini de zorluklara uğrat• 

tı .• Seyahat sosyeteleri ara
sındaki rakabet, işletme ve 
inşaat masraflarını azaltma 

gibi ekonomik çarelere baş 
vurmağı mecburi kıldı. Bu 

günkü düşünce, az kömür 
yakarak büyük randman ve· 

recek modern gemiler yap· 
mağa dayandı .. Zamanımızda 

yük gemilerinin hızı ıs : ı 7, 

posta vapurlarının ki ıs: 30 mili 
geçiyor. Bu son beş sene 
içinde eskiye göre % lS: 20 
fazla randman veren gemiler 
görülüyor. Uskurlar, Uskur 
kanatları, dümenler şekilden 
şekile giriyor. Fakat, deniz 
ticaretinin bu şekilde genişle· 

mesi bunların ihtiyaç göster· 
dikleri havuzları inşada zor· 
luklar meydana getiriyor .. Bu 

mahzur donanma teşkilatına 
da zararlar veriyor. Mevcut 

havuzlardan ticaret ve harp 
gemilerinin istifade dereceleri 

tesbit edilemiyor. Gözetilecek 

sıra, iki taraftan birini sarsı· 

yor.. Almanyada Maier, in· 

ırilterede lsherwold ve Ba· 

ker, Fransada Yourkewitsh 
büyük fedakarlıklarla yapıl· 
dıkları halde, ayni müşkülata 
oğrayan havuzlardandır. 

Barış yıllarında, bir dev
letin ticaret siyaseti, harp 

kadar mühimdir. Fakat harp 
gemileri de derin bir vukufa 
dayanan sevku idare ister .. 
Filo birliklerinin muayyen fa
sılalarla havuzlanması işin ba

şıdır. işte bu düşünce harp 
ve ticaret gemilerine ayrı 

ayrı havuzlar yaptırılmasını 

mecburi kılmış ve varlıklı 

devletleri bu nazariyeye bağ
lamıştır. 

Harp gemileri havuzlan, 
kıyı şehirlerinden uzak ve 
sükunetli yerlerde yapılır. Bu 
gibi havuzların mühim mev
kilerle irtibat ve muvasalesi 
olmalıdır. Havuzun zemini 
alacajlı suyun ağırlığına da
yanmalıdır. Bunların 27S met• 
re uzunluğunda, ı2,5 metre 
genişliğinde, 6,SO metre de· 
rin liğinde : olmaları maksada 
yeter. Almanlar daha büyü
ğünü yapıyorlar. 

Denizci bir devletin, yur· 
dım bu ihtiyacını daima göz 
önünde bulundurarak, mali 
kudretine, deniz kuvvetine 
göre havuz ryaptırması ihmal 
götürmiyen ihtiyaçtır. 

M . Ersu 

azzeb olurdu. Bunu da farket
miyordu. Fatmayı ben tanıyor
dum. Fatmayı ben seviyordum. 
o gülerse sevinen, üzülürse ke
derlenen onu sevindirmek İs· 

teyen, onun her isteğini anla
mak için sadık bir köpek gibi 
gözlerine bakan ve bayatını 
ona vakfetmiş olan bendim. 

- Bana bunları neden anla. 
tıyorsunuz ? 

- Çünkü senin birçok şey· 
leri bilmekliğin lazım ... Çünkü 
sen karar vereceksin.' 

Sana herşeyi söyleyeceğim. 

Sana herşeyi anlatacağım. Sen 
akıllı bir kızsın.. Seni bütün 
insanlar takdir ediyor. Sen her 
genç kız gibi değilsin.Hayata 
bakmıısını biliyorsun. Hayata 
müsamaha ile bakmasını bili
yorsun. Beni de anlayacaksın. 
Beni ve onu anlayacaksın. Bü. 
tün hayatımızı gözönüne getir. 
En eski zamanlarda hatırlıyor 
musun? 

Evet Selma bütün hayatla
rını, en eski zamanlarını ha
tırlıyordu. 

Gl [!) 

-Bana niçin iziyet ediyorsun. 

• 
lngiliz kralı 

• 
Prenses irini ile 

evlenecek mi? 
Metaksas acaba dı~ siyasasını 

krala b•ğendirebi/ecek mi ? 
Atina 1 S (Hususi) - Kor· 

fodan gden telgraflar, Yunan 
kıralının kardeşleri Prenses 
irini ile Ekaterini'nin Korfuya 
geldikleri ve ahali tarafından 
büyük heyecanla karşılandık· 
lan bildirilmektedir. 

Prenseslerin lngiltere kralı· 
nın da beklenildiği şu günlerde 
Korfoya gelmeleri kralın Yu· 
nan prensesi irini ile evlene
ceği hakkındaki eski bir şa• 

yianın tekrar fakat bu defa 
israrla ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. Söylendiğine 

göre kral Edvar daima bu 
prensesi •takdir etmekte. bu· 
!unmuş ve bu takdir onu zevce 
ve lngiltere imperatoriçesi ola· 
rak seçmeğe karar vermesine 
sebep olmuştur. 

Yine dönen şayialara göre 
bu meselede lngiltere kral han· 
danı arasında büyük bir nüfuz 
sahibi olan du Şez du Kent'in 
büyük tesiri de olmuştur. Kral 
Edvar gelmezden evvel iki 
prensesin acele olarak korfoya 
gelmeleri ve yine kral Edvarın 
seyahat programına korfoyu zi· 
yareti koydurm,sı başka türlü 
tefsir edilememektedir. 

lngiltere kralına F orfoda 
Yunan kıralı tarafından veri
lecek resmi ziyafette Kralın 
Prenses irini ile nişanlandığı 
ililn edileceğide rivayet edil
mektedir. Bu haberlerin ne 
derecede doğru oldujlunu an· 
lamak için saraya müracaat 
eden gazetecilere saray erkanı 
yalnız şu cevabı vermişlerdir: 

- Bu gibi hadiseler ancak 
Hanedanın reis olan Kral ta· 
rafından haber verilebilir. 

Metaksas yaptıklarını krala 
beğendirebi/ecek mi?. 

Atina. ıs ( hu<Usl) - Dün 
korfuya varan Başvekil Metak. 
sas kral tarafından kabul 
edilmiş ve çok uzun süren bu 
kabul esnasında memlekette 
yeni vaziyeti karala uzun uzun 
izah etmiştir. General Metak
sas "krala hükumetin ame
leye karşı tuttuğu siyaseti ve 
amele ile patronlar arasında 
zühur edebilecek ihtilaflar şim. 
diden sonra hükumetin hüküm
lijiile hal edileceği için birçok 
karışık'ıklann önü alınacağı., 
kanaatında bulunduğunu ve 
Makedonya, Trakya umum 
valileri ile ordu kumandan. 
!arından memleketin her tara· 
fında istirahat ve sükünet 
bulunduğunu bildiren raporlar 
aldığını söylemiştir. 

Kral Başvekilden "Yunanis-

- Eziyet mi ? .. Selma neler 
söylüyorsun. Sen başka türlü 
düşünmeğe muktedir değilmi
sin. Bir takım basma kalıp te
lakkilerin içerisinde mahbus 
bir kafan mı var k~ bu sözlerim 
sana eziyet olsun. 

- Anlamıyormusunuz bana 
yaptığınız fenalıgı; o benim an• 
nemdi. O benim tertemiz a. 
namdı. 

- Onun safiyetinden şüp. 
he eden ben miyim zannediyor
sunuz? ... O da bir kadın de
ğilmiydi temiz, dürüst, samimi 
bir aşk bir kadını kirletir mi?. 

Selma bir başkasının böyle 
bir münasebetini öğrenmiş ol
sa idi, hiç şüphe yok ki çok 
daha müsamahakar olurdu.Çok 
amma büyük bir anlayışla ve 
bunda ahlaka temas eder, onu 
kirletir hiç bir nokta görme· 
den bu işi tabii telakki ederdi. 

Fakat annesi ... 
Annesi 1. 
O zaman Cavidin basma ka· 

lıp dediği telakkilerin asırlık 

paslı zincirlerile kendini bag· 
lanmış hissediyor. 

BEN KiMiN 
METRESiYiM 
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Genç kadın, Şef iği göze çarpan bir laübalilikle 
kolundan çekerek kalabalığın içinden ayırdı 

- Nerden anladınız bunu? r -
- Çünkü buraya gelenlerin 1 

hepisi de candan lngiliz muhib
bi dırler. Siz ise., şu dakikada ' 
lngiliz toprağında bulunduğu· , 
nuzu un ııtarak, onlara karşı 

tıpkı bir Kemalist gibi, aykırı 

fikir ve duygulada düşmanlı
ğınızı ilan etmektan çekinmi· 
yorsunuzl Ne garip bir adam 
sınız siz ... f 

Şefik bu sözleri işitmemiş 
gibi görünüyordu. Dikkatle din· 
lemiş olsaydı herhalde müsbet 
veya menfi bir cevap vermesi 
lazımdı. Sadece genç kadına 

döndii : 
- Bu toplantıdan memnun 

kaldınız mı? 

- Elbette. istediğimle dans 
ediyorum.. içiyorum .. Gülüyo· 
rum.. Ejileniyorum, Tıpkı bin 
bir gece masallarındaki rüya
lar git-i .. 

Şefik genç kadının sözünü 
tamamlamak istedi: 

- Hem de kendinizi kaybe· 
dercesine eğlenerek .. Değil mi? 

Geminin orkestrası dağvet

lileri coşturacak müzik pHça· 
lan çaldıkça müşteşarın kansı 
ayağını yem vurarak mırılda· 
nıyırodı: 

- Ah. sizınle ~u geminin 

tanın harici vazi}·eti hakkında., 
bir rapor istemiştir. 

-AÇIK SÖZ - Kralın Baş· 
vekilinden dı~ siyasaya dair 
bir rapor istemesi çok mani
dardır. lngiliz kralının bir 
Yunan prensesi ile evlenmr~ 
rivayet edildijii ve Akdenizde 
dolaştığı bir sırada Yun~nis
tanda yan Faşist bir idare 
kurmağa çalışan Başvek i lin 

dahili politikadaki temayülleri 
ile harici politika temayülleri 
arasında bir bağ olup olma· 
dığını anlamak kral Jorj için 
elbette mühimdir. 

Bir teşekkür mektubu 
Atina ıs (Hususi) - Burju 

va teşkilatlan amele hakkında 
alınan tedbirlerdPn dolayı 
Krala teşekkür etmeğe karar 
vermişler ve Başvekil vasıta
s ile Korloya bir teşekkürname 
göndermişlerdir. 

Bir zengin iki tayyare hediye elli 
Atina lS (Hususi) lskende

riyede oturan Yunanlı zengin· 
lerden Kutarellisin Yunan hükü· 
metine hediye ettiği iki tayya
re dün Çekoslavakyadan bu
raya gelmiştir. 

- O benim annemdi. 
derken ..• O bununla onu her 

evlad gibi insanların fevkındc, 
insani hislerin fevkinde, hiç 
bir cinsi isteğin irişemeyeceği 

kadar yüksek ve fevkalbeşer 

bir mevkide gördüğünü anlat
mak istiyordu. 

- Annem, nasıl olur da bil. 
tün bir hayatı riya içinde ge
çirir... Annem nasıl olur da 
sizi sevdiği halde onunla ya
şar. 

- Çocuğum, hayatta birçok 
şeyler söylenebilir, fakat ya· 
pılamaz. 

- Neden yapılamaz. Böyle 
bir vaziyette en tabii en 
dürüst şey babamı aldatma
mak değil miydi? O akıllı bir 
insandı, o makul bir adamdı, 
o mağrur bir adamdı. Haya
tınızdan çekilmesini sizi yalnız 
bırakmasını bilirdi. Neden ba. 
bamı aldattınız .. 

Babasını!. .. 
Cavit bir bir şey söylemi· 

yor, önüne bakıyor, susuyor. 
- Bu yalan niçin ..• Oh Al

lahım. Hangisi yalan, .. 

Hulasa 
Bazı okuyucularımız, tef· 

rikamızı yeni okumıya baş· 
ladıkl.rını ve baş tarafını 

takip edemediklerini yazı. 

yorlar. Bu münasebelle 
şimdiye kadar çıkan tefri
kaların kısaca hulasasını 
neşred iyoruz: 

Nesrin, mütareke dev .. 
rinde lngiliz hizmetine 
zirmiş genç ve münevver 
bir Türk kadınıdır. Kara 
günlerin bütün kabine er· 
kdtıile temastadır. Bu sı· 
rada Nesrin, ınü.'1endis Şe

fik ismiııde milliyetperver 
bir Türk genci ile tanışı· 

yor .. Sevişiyor. ş,jik Tak· 
sim bahçesinde çeteci Çer• 
kes Mehmedi vurduktan 
sonra Nesrinle münasebeti-
ni derinleştirmiştir. Nesrin 
bir gece Şefikle birlikte, 
bir lnğiliz zırhlısında ve
rilen danslı çay ziyafeti· 
ne gidigor. Şimdi gemide· 
yiz.. Şefik lngiliz zırhlı
sında şehzadeler ve su/ .. 
tanların rezalP.lini aözile 
görüyor.. Ve gece yarısı 
bir ntzaret müsteşarının 

karısile tanışıyor.. Deva ... 
mını aşağıda takip ediniz. -tenha bir köşesine çekilsek de 

biraz da alaturka eğlensek .. 
Şef ık hayretle sordu : 
- Viskiden hoşlanmıyorsu

nuz galiba? 
- Nasıl da bildiniz 1 ş ; mdi 

bir şişe rakımız olsı da ba~ba
şa verip içsek siıinle şuracık. 

da ... Fena mı olur? 
Şefik gülümsedi : 
- Ft na olmaz haniya .. Fa

kat nerede bi7. de o t.ıl f 
- Ne o?! Siz de benim gi

bi talihsizlikten şikayet edi
yorsunuz L 

- Talibim olsaydı, gece 
yansına kadar böyle bir zevk 
ve şehvet kaynağı içinde ya
payalnız kalmazdım ... 

Kadının gözleri ışıldadı .. 
Şefıği göze çarpan bir laü

balilikle kolundan çekerek ka
labalığın içinden ayırdı. 

- Haydi gel benimle.. şu· 
radaki direğin dibinde otura
lım biraz. 

Yürüdüler .. 
Kalabalıktan ayrıldılar. 
Şefik sordu: 
- Adınızı öğrenebilir miyim? 

Hangisi yalandı. 

Bütün bir bayat mıi' Yoksa 
şimdi Cavidin söyledikleri mi? • 

(!) (!] 

- Belki hatamız oldu Sel· 
ma... Belki annemin son günü 
söylediği gibi çok korkak, al. 
çak derecesinde korkaklık. Ve 
belki de .. belki değil muhak. 
kak en doğrusu ona bu türlü 
daha büyük bir iyilik ettiği. 

mizin vehmine kapıldık. Fazıl 

bütün ihmallerine, bütün ka· 
balıklarına, bütün hodbinlikle
rine rağmen onu severdi 
ve bize öyle geliyor ki bu ya· 
ratıcı adamın, bütün hayatı 

için çalışabilmesi için, Fatma· 
ya, Fatmanın onun hayatına 
verdiği huzura ihtiyacı vardır. 
Selma sonra o seni sevi· 
yordu. Seni ondan ayırmağa 

onu sensiz bırakmağa gönlü
müz razı almıyordu. Biz ona 
karşı en büyük iyliği yaptık, 

onun bayatını yıkmamak için 
kendi hayatımızı kurmadık, 

yokaa bizim de riyasız bir sa
adet içinde yaşamamız müm-

- Bunu anlamJkta geç kal· 
dınız ama.. toyluğunuza veri· 
yorum. Adım Selma. Ben hi{ 
sevmem adımı ... 

- Ah, ben pek .everim bU 
adı. On dokuz yaşımda idim" 
Mektepten ilk çıktığım yıldı, 

hiç unutmam .. Köprü üstünde 
koşarak • vapura yetişmek 
üzere • giderken ilk tanıştı

ğım kızın ismi de Selma idi .. l 
- Yaaa... demek siz, benim 
zannettiğim kadar toy ve mt· 
cerasız bir erkek değilmiş• 
siniz?! 

Selma direğe dayandıı 
- Sizin adınız .. ? 
Şefik düşünmeden cev•P 

verdi : 
- Selim ... 
- Mesleğiniz .. ? 
- Muallim ... 
- Büyük babamın adı dl 

Selimdi.. Ben bu adı kendi adım-
dan çok severim. Garip bir te
sadüf .. Selim adlılar bakikateo 
halim ve selim oluyorlar. Büyü~ 
babam da tıpkı sizin gibi dit' 
hemle konuşur, ağzından Ö~ 
çüsüz liil çıkmazdı. 

- insanlar bazen konuştuk• 
!arından bambaşka türlüdürlef• 
Benim, büyük babanız kadaf 
halim ve selim bir adam ol• 
duR-uma ne ça.buk hükmetti• 
niz? 

Selm~ güldü: 
- Aaaa.. Va'lahi siz çok 

selimsiniz, dostum! Ben siziO 
ağzınızdan lokmanızı alırım da 
hayretle yüzüme bakar ~t 

ağzınızı açamazsınız! 

Şefık birdenbire titred;, , 
Bu kadın ruh ve fizyonom' 

mütehassısı mıydı acıba? 
Şe f i ğin elinden o gece Nes

rini ·hem de gözü önünde' 
elinden aldıkları halde ağzıol 
apbi!miş miyd.? 

- H?kkınız var, Selma ha' 
n•m efendi! dedi, ben fazl• 
düşünce li bir adamım.. Uza~' 
çok düşünürüm. işte bendt 
meziyet olarak gördükleri eO 
büyük kusurum da budur. fa· 
kat, ne yapayım? elimde deği 1• 
Bakınız, şimdi dudaklarım b•' 
na, sizin dudaklarınız ayaklar 
mayı ısrarla emrettiği baldt• 
görüyorsunuz ki, karşınızd1 

hala bir taş parçası gibi caır 
sız ve hareketsiz kalmakta s~ 
bat ediyorum. 

Selma hanım denize bak•' 
rak mırıldandı: 

(Bitmedil 

kündü fakat "hodbin olmay" 
hm. dedik ona herşeyimjjlı 
hatta çocuğumuzu bile. .. 

Selma şiddetle yerinden k•~ 
kıyor . 

Yüzü o kadar kızardı ki., 
- Ne söylüyorsunuz dif 

bağırıyor ne söylüıorsunU1 

çıldırdınız mı? 

- Hayır yavrum. Hayır çı~ 
dırmadım hakikati s<5ylüyoruı0 
hakikati. Bunu öğrenmeni istr 
yorum senin baban benim··· 

- Yalan! .• Y alanl.. YalaO· 
Neden bu söz, onun bütn' 

vücudunu anlaşılmaz bir i~' 
rahla titretti. Bütün çocukiıl' 
ğundan deri pek çok sevdijlİ b~ 
adam, neden şu anda ona ııe; 
kesten daha fena, neden. ~ 
kadar iğrenç, neden boY 
korkunç geliyor? 

- Selma. 
Ayakta onun yanında a~~ 

biyetten bükülen parmal<l' 
1 

onun iki yakasına takılf111 

ayakları ucunda yükseliyor• 

{ Bitmetf!J ' 
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idam edilen iki faşist General italya tek başına -., - Noı 11~ ~:: Etem .-.z•t BENiCE 

'< . __ : .. _~ --.~, ·,. · · - -- -- · - Kalmağa 
Barselo_n ~çıklarında demirli Uruguvay ~apu- ı· Çalışmıyormuş 
rundakı dıvanı harpte nasıl muhakeme edıldıler 

Bu lki bin yeni tayyare, on sekiz 
kruvazör, iki diretnot, 43 torpito, 

Faşistler; 
U k T f 40 'T" 17 denizaltı ve üç tayyare gemt.1 
fl Ü fi.met 1. ara tarı 1. ay- kime v"...'.'.::~····? 

Öldürünce Anarşistler de lnsııız tabrikal~r1 • • 
garecıyı 

Faşistlerden 
geceli gUndU:r.IU 

300 Ün Ü kurşuna dizdiler! durmadan çelışıyorı~r 1 
, ltalyan ayanından ve eskı 

r---=----------------~------------....,.,------- Faşist umumi katibi Federzoni 
t "Ilı\ Suigi'nin, Amerikanın maruf 1 

siyasi mecmualarından •Fore· 
ign Affairs. de Akdeniz heke
monyası hakkında bir mekale
sini gördük. Suigi Federzoni 
ltalyan lıakımından bu mese· 
leyi şöyle anlatıyor: 

lkt rece evvel Baraelon dıvan barbl:ıln '1erdiil karat Uı.erlne Katalonya lrtlcaııu hazu·layıp muuaffak olamı· 
yan Fa,ııt generallerden Godded ve Burlycl'ln kurıuna dlı:ildiklcrl Monjüvlt kalesi ( Jl x ltaretli) yer ve 
(aolda kenarda) mubkemeal eanaaında aoiuk kanhbtını kaybetmemlf olan idam mahkdmu reneraLGoddcd 

Bundan üç glln eve! Barse
londa kurşuna dizilen faşist ve 
asi generallerden tski Harbiye 
nezareti müsteşarı general 
Goded ile general Burriyel'in 
aon muhakemelerine ait yeni 
tafsilat gelmiştir. Bu iki faşist 
general hakkındaki idam hük
mü infaz edildiği takdirde fa. 
şist asiler de "mukabelei bilmi
sil. olarak etlerindeki esirleri 
derhal öldüreceklerini bildir· 
mişler ve fakat Madrid bu teh· 
dide ehemmiyet vermiyerek 
ırece yarısı her iki mahkumu 
Barslonda kışla dıvarları di
binde kurşuna dizdirmişti. A· 
siler bunun üzerine sözlerini 
tuttular ve dün tehditlerini ye· 
rine getirdiler. Ellerinde esir 
bulunan hükumet taraftarı kırk 
tayyareci zabiti katlettiler. 
Bundan böyle her iki taraf ta 
ellerine geçecek esirleri öldür
meğe karar vermiş bulunuyor. 
Bu itib<>rla bu kanlı devre baş
langıç olan son muhakemenin 
tafs•latını neşrediyoruz. 

"Divanıharp Barselon açık
larında Uruguay adındaki va
purda toplanııııştı. Asi gene
raller, bir ihtiyat tedbiri ol· 
ınak üzere hu vapurda mahpus 
tutuluyorlardı. 

Mahkemede general Goded 
üniformasile, general Burriel 
kravatsız ve sivil olarak hazır 
bulunuyorlardı. 

Otuz gazeteci, beş fotoğraf 
ı ıuhabiri, kırk milis ve ıreminin 
r ıuhafızları muhakemeyi takip 
e:liyorlardı. 

Divanıharbe Miralay Giyom 
Pena riyaset ediyordu. 

ilk celsede iddianame okun-
du. Ondan sonra suçluların 

iıticvaplarına geçildi. 
Her !ikisi de kıyamın cüm· 

huriyet aleyhine tevcih edil. 
miş olmadıjtını, ispanyaya 
hakim olan anarşiye, da-
ha doğrusu kızıl dikta-
törlüğe karşı yapılmış ol-
duğunu söylediler, fakat kı
yamın şefleri oldukları hak
kındaki iddıayı reddederek 
•birçok zabitler kendilerini 
başsız bırakmamamızı bizden 
rica ettiler. Barslondaki kıya

mın başına geçmek bizim için 
reddedilemez bir hale gelmiş· 
ti" dediler. 

Birçok şahitlerin ve bu me
Yanda ihtilal zamanında Kata
lonya ordusunun başkumandanı 
bu'unan General Lano dö Lanen 
Komienda da dinlendi. Bu zat 
General Godedin hükumet sa· 
'rayına gelerek, kendisini me
muriyetinden azl ve haps et
liğini ve tam bir isyan şefi 
gibi hareket etmiş olduğunu 
söyledi. (kinci Şahit Milis
lerin kumandanı olan Gene
ral Aranguren ise k!ndisi· 
nin de kıyama iştirake davet 
CdiJdiltini, fakat bu daveti 
kabul etmedijtiniw bildirdi. Oi. 
~er şahitler - ki bunların ara-

sında birçok esir asi zabitler 
de vardı. Kıyamın Cumhuri· 
yete değil, anarşiye tevcih 
edilmiş olduğunu ısrarla tek
rar ettiler. 

Bundan sonra örfi divanı 

harp müddeiumumisi, diğeri 

örfi divanı harp nezdinde mu
hakemeyi takip eden temyiz 
müddeiumumisi iddialarını oku· 
dular. Her iki iddiada da suç
luların Barslondaki isyanın ha· 
kiki şefleri oldukları söyleni
yor ve idamları isteniyordu. 

Az sonrr. reis müdafaa avu
katlarına söz verdi. Bunlar 
"suçluların kıyamın elebaşı· 
ları olmadıklarını, olsa olsa 
kendilerine ancak on ikişer 

sene hapis cezası verilebile
ceğini. söylediler. 

General Goded muhakemesi 
esnasında dimdik hatta majt
rur duruyordu. Yüksek rüt· 
beli zabitlerin şahadetleri 

dinlenirken bile bu guru
runu muhafaza ediyor herkes 
ayağa kalktıjtı zaman o otur
makta devam ediyordu. Ancak 
müddeiumuminin kendisi hak. 
kında idam cezası isteyen id. 
dianamesi okunurken ayağa 
kalkmıştı. 

General Burriel ise bilakis 
ı pek bitkin görünüyordu. 

Oıvan harbin kararı "Odi· 
tor" tarafından tasdik edilmiş· 
tir. Oditor, ispanyada askeri 
adliye divanının bir azasıdır ki 
hükmünü tasdik e<leceği dava. 
nın istintak safhalarını kontrol 
etmek vazifesidir. Bu zatın 

tudiki olmadıkca, karar infaz 
edilemez. karar tasdik edilince 
askeri Adliye kanunları mu
cibince, bir kere de mahalli 
ordu Başkumandanı tarafından 
dosyalar, istintak ve muhakeme 
zabıtları, iddianameler ve ka
rar tetkik edilir. 

Fakat Katolonyadaki ma· 
halli ordu kumandanı o smtda 
Barslonda bulunmadığt için, 
onun yerine iki General kak· 

kında çevrilen karar Almans e. 
alayı kumandanı tarafından 

tetkik edilmiş ve bu zat kararı 
doıtru bulup derhal imıala

mıştır. 

Yine askeri nizamlar mu-
cibince, Madrid hükümetinin de 
divanı harbin kararından ha" 
berdar edilme•i icap ediyordu. 
Bu da yerine getirilmiş ve ka. 
rar sureti tayyare ile Madride 
gönderilmiştir. 

Harbiye nazırı ve Başvekil 

Gillas karara itlah hasıl ettik· 
ten sonra, Cumhur Reisine 
af selahiyetini istimal etmesi 
doğru olacağını tavsiye et
mişlerdir. 

Cumhur Reisi Azaniya en ufak 
bir tereddüJ göstermeden mah· 
k umleri affetmediğini bildiince 
katiyet kesbeden hüküm 
resmen neşredilmiş ve altı saat 
sonra karar infaz edilir. 

Mahkumlar Montjuich kale. 
sinde kurşuna dizilmişlerdir. 

Barselon Milisi tarafından se-
çilen altı vatandaş ve gazele• 
ciler idam hükmünün infazında 
hazır bulunmuşlardır. 

Dehşet veren 
bir haber 

ANARŞiSTLER 300 
FAŞiSTi 

KURŞUNA DİZDiLER 

Barselon, 15 ( Radyo - Gece 
yarısından sonra saat 2 ) -
Faşist generallerin divanı harp 
kararile idamları üzerine asiler 
tarafından mukabelei bilmisil 
yapılarak esir hükümet taraf. 
tarı tayyareci zabitin kurşuna 
dizildigini haber alan milisler 
Katalonya irticaı esnasında el
lerine geçmiş olan esir faşist 
zabitlerle roket [*] !erden ve 
küçük zabitlerden üç yüzünü 
kurşuna dizmişlerdir. 

(*) Genç fatlıt mlliıler. 

Bir Bulgar f il ozofu öldü 
Sof ya, 15 ( A. A. ) - Sof ya 

Üniversitesi felsefe profe
sörü ve Akademi azasından 

profesör lvan Georgef kısa bir 
hastalıktan sonra ölmüştür. 

Mısır tahvillerinden 
Kahire, 15 (A.A.)- Yüzde 3 

faizli ve ikramiyeli Mısır Kredi 

Fonsiye tahvillerinin bugünkü 

çekilişinde : 

[AÇIK SÔZ- lvan Georgef
in ölümü Balkan ilim alemi için· 
de bir boşluk yapacaktır. Sof. 
ya Üniversitesi bihakkin tazi. 
yeye muhtaçtır]. 

ikramiye kazananlar 
1903 senesi tahvillerinden 

768.558 numara 50.000. 
1911 senesi tahvillerinden 

291.094 numara 50.000 frank 
kazanmışlardır. 

Esrarlı bir h8dise 
Bir torpile çarpıp batan vapur 

acaba ne taşıyordu? 
Oran, 15 (A.A.) - ( Loraner = L'oranaire ) vapuru mosta. 

ganem açıklarında batmıştır. Tayfadan 31 kişi boğulmuştur. Bu 
vapurun bir denizaltı mayıoına çarptığı zannedilmektedir. 

- •lngiltere Akdenizde tam, 
kat'! ve rakipsiz bir hegemon
ya kurmak niyetinde olma
makla beraber müstemlikele· 
rini Britanyaya bağlayan yol
lar üzerinde bir hava ve bir 
deniz satvetinin ve siyasi bir 
hegemonyanın kurulmasına da 
mani olmak arzusundadır. 

lngiltere bu planı tahakkuk 
ettirmek, yani istediği vaziyeti 
bozmamak için Fransa ile 
çarpıştı ve bu kavga Afrika· 
nın devletler arasında taksimi 
sırasında, Fransaya garpte ve 
lngiltereye şarkta rüçhan ve

ı rilişi ile bu mesele halledildi. 
lngiltere Fas'a karışmamayı 
vadetti ve karışmadı. Fransa 
da Mısır işlerine el uzatmamayt 
kabul etti. 

Fakat faşist ltalya Akdeniz· 
de kendini gösterip ortaya 
çıkınca mesele değişti. 

Herkes ltalyanın dahi Ak· 
denizde bir istıkrar kudreti 
olabilmesi için lngilterenin bir 
zamanlar tutmuş olduğu yolu 
bilir. ltalya ile lngiltere uzun 
müddet bı.şlıca cephesi 
Fransa ile Rusyaya çevrilmiş 
olan bir anlaşmada beraber 
kaldılar. Ve hatta Hortum fR
cıasından sonra lngilizler Su
danı tekrar ele geçirmek için 
ltalyanın kırmızı deniz kenar· 
larında bulunmasını kendilerine 
daha elverişli gördüler. 

Fakat bugün Ak denizde bir 
Fransız tehlikesi yoktur. Bir 
Alman veyahud Rus tehlikesi 
ise hiç yoktur. Binaenaleyh ba
zı lngiliz mahafili ltslya ile ar
tık dostane bir teşriki mesaiye 
lüzum olmadıjtı kanaatine ulaş. 
mış bulunuyorlar. 

Federzoni bu noktada son 
yılda Habeş-ltalyan harbinde 
lngilterenin takındığı doğru va· 
ziyeti tenkide kalkışarak şöyle 
devam ediyor : 

- Bugün Habeşistana gös
terilen manevi yardım, beyaz 
ırkın otoritesi namına tamir e
dilmez bir hata olmuştur. 

ltalya Habeşistanda eline 
aldığı işte sükünetle ve yılma· 
dan devam edecektir. Her
kes anlamalıdır ki, ltalya Ak· 
denizde olduğu ,kadar Afrika
nın şarkında da, yerinden sö
külemiyecek siyasi bir varlık· 
br. Kimse 44 milyonluk bir 
milletten istikbalini feda etme
sini istemez, 

ltalyanın Afrikadaki is-
tekleri, lngilterenin ınenfaatle
lerinin dışındadır. lngilterenin 
Afrikadaki veziyetini bozmak
ta ltalyanın bir menfaati yok
tur. Çünkü böyle bir arzu 
ancak kendi aleyhine netice 
verir. 

Akdeniz ve Şarki Afrika 
meseleleri bizim için istik· 
!alimiz kadar mühimdir. Çün
kü bir devlet, büyük bir dev. 
let oldukça, istikbali için lü
zumlu olan şartları, ancak ken
di yurduna uzanan :deniz yol. 
!arının hakimiyetini elinde bu. 
lundurmakla temin edebillr. 
ltalya ihtida! maddelere muh
taçtır ve kapalı bir denizle iha
ta edilmiş değildir. Bu vaziye· 
timizin başkalarınca da da
ha iyi anlaşılmasını isteriz •• 

ltalya •Federzoni,, bu ltal
yan arzularının lr .illere tara. 
lından nasıl anlaşılacağını ve
yahud ltalyanın icabında ken
di arzularını lngiltereye kud· 
retle anlatabilip anlata mı yaca. 
ğını yazmağa lüzum! görmıyor 
Fakat. .• 

Fakat lngiltere san zaman. 
!arda geniş bir tersaneye dön
müştür ve bu muazzam ter• 

Benim ııa1<kın, yokmuş, şa
hitlere istediğimi sora-mazmı· 
şım, kanun bu salahiyeti ver· 
mezmiş. 

Diyerek avukat Cemilin 
sözünü kesti ve devam etmek 
istedi. Fakat, Cemil yayğarayı 
kopardı: 

- Yüksek heyeti hakime 
bu cürete nasıl müsaade ede· 
biliyor?. Sözüm ağzımda hıra· 
kıldı! 

Hakim, bu itiraz üzerine: 
- Başka söyleyeceğiniz var 

mıydı? 

Diye sordu, Cemil: 
- Çok, hem de pek çok •• 
Diyerek söze girişti ve de-

vam etti: 

• 

, 

• 
- Ferdi beyhude yere ma

nen tazyik edilmekle kalmı· 

yor, maddeten izrar ediliyor. 
Takdir etmek laıımdır ki, şa
hit Türk Ticaret Odasına bi
rinci sınıf kayıtlı bir tacir ve 
komisyoncudur. 

Profesör Cemil 
kullanıyor. 

her zamonkl taktiğini 

Cemil •esine biraz daha kuv 
vet ve sertlik vererek : 

- Yüksek heyeti Mkime
den artık bu komediyaya bir 
nihayet vermesini, bu avukatı 
bu tarzı hareketinden ayırma
sını, mahkemeyi ciddl safha· 
sına sevk ve iade etmesini 
istiyorum. 

Diye haykırdı. Muzaffer, 
derhal profesör Cemilin bu 
sözlerine, haykırış ve mahke· 
meyi gürültüye boğuşuna kısa 
bir cevap verdi : 

- Profesör Cemil muhake
menin uzamasına dejtil, hAdi. 
selerin kendi tez beri aley
hine inkişafına müteessir 
oluyor. Feryadı bu noktadan 
geliyor. 

Eğer Vedadan katil oluşu 
hakkında herhangi bir ihtimal 
mahkemeye galip olsaydı, tabii 
profesör Cemil hiç bir telaş 
göstermez ve muhakeme ne 
kadar uzarsa uzasın aldırmazdı 
bile. 

[Devam edecek] 

Kendisini huzuru mahkeme· 
de olmak bahanesile gazete· 
ler ve efkarı umumiyede leş· 

hir etmek haysiyeti içtimaiye 
ve ticariyesini haleldar etmek· 
te ve kendisini hergün birçok 
sual sahiplerine izahat vermiye 

mecbur kılmaktadır. Yalnız, 
bu yüzden Ferdinin bir soğuk 
hava depoları işinde kendisi
nin komisyon hakkı olan yir
mi bin liralık bir kazancı kay
bettiğini en kuvvetli misal 
olarak ifade edebilirim. 
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POLiSTE RÜŞVET 

Bunun haricinde iki mümes
sillik ve vekalet sıfatını da 
kaybetmiştir. Bütün buna sebep 
suçlu vekilinin muhakemede ya• 
ratmak istedigi hava olmuştur. 

Casus olduğu sanılan 
bir konsolos 

eski 

Hakimler, bu zattan soru• 
yorum. Neye istinaden Ferdinin 
katil olması ihtimali üzerinde 
ısrar ediyor ? Elinde herhangi 
bir vesika veya sübut delili mi 
var?. Kendisi bugüne kadar 
Ferdinin hadise ile alakadar 
olduğunu isbat edecek tek ve
sika gösterememiştir. Sadece 
fuzuli bir rol ile bazı şahitleri 
burada garip garip, biribirini 
tutmaz sualler sormuş, herke
sin kalbine fesat ve fitne sok
muş, mahkemeyi uzatmıştır. 

Netice itibarile bütün gayreti 
henüz sıfırdan öteye geçme
miştir. Bu fuzuli ve gayretkeş
likte~ başka hiç bir ifade ve 
değeri olmayan taktik yüzün
den mahkemenin bu kadar 
uzatılmasına da, bize de, niha. 
yet mezarında hakkının ihka· 
kını bekliyen Şükriyeye de 
yazık! 

Dün Asliye uçuncü ceza 
mahkemesinde rüşvet almaya 
teşebbüs ettikleri iddiasile 
tevkif edilen lstanbul Emniyet 
Müdürlüğü birinci şube müdür 
muavını Sadullahın ve ayni 
şubeden tekaüde sevkedilen 
Hasanın muhakemelerine de
vam edildL iddia şudur: 

"Dahiliye Vekaleti Taksimde 
bir apartımanda, oturan eski 
konsoloslardan beyaz Rus 
Tehonof'un başka bir devlet 
hesabına casusluk yaptığından 
şüphe etmiş ve evinde araş

tırma yapılmasını Emniyet 
Müdürlüğüne bildirmiştir. Bu
nun Gıerine Emniyet Müdürlü
ğü birinci şube direktörlüğü de 
Komiser Hamdi ile polis Sadet
tin Nadir ve Naciden müteşekkil 
bir zabita heyetini Tehonofun 
evine göndererek araştırma 

yaptırmış ve bu heyet apar
tmanı taradıktan sonra ecnebi 
dillerde yazılmış bazı mektup
lar ve vesikalarla beş on fo-

- sane harıl harıl işlemekle mü· 
temadiyen tayyare, mütema· 
diyen harp gemisi yaratmak
tadır. Parisin ciddi gazetele· 
rinden biri olan Jurnal de 
Deha lngilterenin bu hızlı tes
lihatından bahsederek şunları 
saylüyor: 

,- katmak lazımdır ki lngiliz bah
riyesi gırtlağına kadar doyu
rulmuştur. Ve son günlerde on 
milyon küsur lngiliz liralık bir 
yeni tahsisat da almıştır. 

"lngiltereden gelenlerin hepsi 
Britany a adalarındaki silah 
fabrikalarının cayır cayır iş
lemekte olduklarını söylemek. 
te müttefiktirler. Herr. yalnız 
Bahriye, milli ve hususi tez• 
gllhlar değil, tayyare ve 
harp malzemeleri lbarikuları 
dahi tam randmanla çalışmak
tadırlar. Tıpkı 1914 de oldu
~u gibi, yeniden silahlanmak 
için bütün harp kadrolarında 
dehşetli bir çalışma var. 

"Büyük Beritanya geniş bir 
tersaneye dönmüştür. Artık sulh 
peyğamberligi yapmaktan vaz 
geçmişe benzeyen lngiltere şimdi 
tam manasile yarına hazırlana 
yor. Ve tedricen bütün dünyaya 
istediği nizamı istediği sulhu 
kabul ettirebilecek bir kudret 
olmağa hazırlanıyor. Gerçi 
amele partisi tarafından bazı 
•ayı! mukavemetler olmuyor 
değil, fakat milletin ekseriyeti 
lngilterc.yi bu kudretli vaziyete 
sokmak için bütfın fedakar· 
lıkları şimdiden kabul etmiş 

bulunuyor. 
lngiliz aslanının uyanışı, Av· 

rupadaki istikrarın lüzumu 
noktasından hakikaten isteni· 
lecek bir şeydir. 

Son defterlere bakılırsa 

harp hazırlıklarına ayrılan 19,6 
milyondan 11,7 milyonu tay 
yarenin, 6,6 milyonu ordunun
dur. 

Bahriyeye ise ne veriliyor 
biliyor musunuz ? 

Bir milyon! Mamafih hesaba 

Deniz tayyarelerini hesaba 
katmamak şartile şimdi lngiliz 
bahriye tezgahları iki safıharp 
gemisi, on sekiz kıravezör, üç 
tayyare gemisi, on altı torpito 
muhribi (1850 şer tonluk), yir
mi yedi destirviyer ve on yedi 
aded de deniz altı gemisi inşa 
etmekle meşgul bulunmaktadır 
!ar. 

Tayyare fabrikaları ise ke· 
sif bir faaliyetle çalışmakta• 
dırlar. Hülasa Britanya ada
larının müdafaası ve Hin! yol· 
!arının himayesi için hiç bir 
şey ihmal edilmiş degildir. 

Kara kuvvetlerine gelince, 
lngiltere gerçi bununla da 
meşgul olmuyor değildir, fa· 
kat ehemmi mühimme terci et
mektedir. 

Bu hale bakarak lngiltere 
"müşterek emniyetw yolunda 
de~il "tek müdafaa. yolundn· 
dır denebilir. Böyle olmakla 
beraber, ejter ihtiyaç hasıl 

olursa, Avrupadaki harp saha· 
larında büyük lırniliz kuvvetle• 
rinin rol almayacaklarını da 
kimse iddia edemez. 

Acaba lngiltere eski •muh. 
teşem yalnızlık. siyasetine dön. 
mek niyetinde midir? Belki. .. 
Zira bunun birçok sebepleri 
vardır. Habeş meselesindeki 
hayal kırıklığı Milletler Cemi
yetinin birşeycikler başarama

mllsı, en nihayet ve bilhassa 
Avrupadaki siyasi kombine
zonlara karışmağa mecbur ol
mak korkusu lngiltereyi tek 
başına herşeyi başardığı gün. 
!erdeki gibi kuvvetli, çok kuv
vetli olmağa zorlamaktadır. 

toğrafı müsadere etmiştir. 
Bir iki gün sonra eski bi· 

rinci şube memurluğundan 
tekaüde sevkedilen ve şimdi 
tavukculuk yapan Hasan Te
honofun evine gitmiş ve ken· 
disine şu teklifte bulunmuştur: 

- Senin büyük bir düşma
nın var. ( 1500) lira verit-sen 
seni kurl~rırız. Demiş ve be· 
yaz Rus teklifi kabul etme
yince talebini telefonla ve bir 
kaç defa tekrarlamış ve hattl 
bir gün de kendisini Sadulla· 
hın yanına çağırmıştli'. Yapı

lan tekliflerin bir şantaj oldu
ğunu tayin etmekle beraber 
Tehonof Sadullahın yanına 

gelmiş ve görüşmüş, o da "bü
yük bir tehlike atlatmak üzere 
oldu~unu,, eski konsolosa sÖy· 
!emiştir. Bunun üzerine Teho
nof Hasanın kendisine gekli

ğinden haberi olup olmadığını 
Sadullahtan sormuş ve Sa
dullah : 

- Sen onunla konuş, cevabı
nı vermiştir. Aradan bir iki gün 
daha geçmiş ve bir gün Hasan 
yine Tehor.ofu ziyaret edüp 
aynı talebi te~rarlamıştır ve 
tehanof parasız olmadığmı 
söyleyince Hasan; 

- Adam sen de uyuşuruz. 
Üç taksitte verilmesine de ra· 
zıyız demiştir. 

Böylece altı gün kadar geç· 
miş ve Tehonof parayı verme
miştir. Birgün Sadullah bir 
memur göndererek Tehonofu 
çağırtmış ve adamı altı uzun 
saat hiç bir kanuni, idari ve 
siyasi lüzum olmadan müdü. 
riyette alı koymuştur. N ha yet 
Tehonof dayanamamış bu ha
diseleri ortaklarından Nebil 
Şakire açmış. O da emniyet 
müdürü Salibe keyfiyeti haber 
vermiştir. 

Salih derhal Tehonofla Sa
dullahı evvella ayrı ayrı ve son

ra rnüvacehe ederek isticvap 
etmiş ve Hasanı da Erenköyün
de tevkif ettirmiştir. Erenkö
yünde yakalatmıştır, 

Bu adamın üzerinde Teho
nofon evinde müsadere edilmiş 
fotojtraflardan birisi bulunmuş
tur. Hasan bu fotoğrafı Teho· 
nofa vererek beş yüz lirayı ala
cağını itiraf etmiştir. Sadullah 
inkarda ısrar etmekt~dir. 

Dün mahkemede bu hadisenin 
şahidi olarak plis Sadettin Na· 
dir, komi~er Hikmet ve merkez 
memuru Şevket dinlendiler. 

Müddeiumumi de iddiasını ya
parak; 

"Suçu sabit gördüğü için her 
ikisinin de Ceza kanununun 230 
uncu maddesine göre cezalan· 
dırılmalarını isledi. Muhakemo 
müdafaa için ayın 21 ne tehir 
edildi. 



• 
BÜTÜN~.~ MEMLEKET ••• 

· Tire (Açık Söz) - Tirede spor ve gençliK 
hareketlerinde canlı varlıklar gösteren Tire 

idman Yurdunun (35) Kişilik Bando heyeti gün
den güne çalışmalarını arttırmaktadır. Bando 
Egenin bu zengin yurdunda halkın musiki ihti· 
yacını temin ettigı gibi millT heyecan günleri· 
mlzde de başda yer alıyor. "Açık Söz. obıeK· 
tifi ile tesbit edilen resmimiz Bando heyetini 
temiz kıyafetile gösteriyor. 
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zelzeleler oldu! 
lzmir (Açık Söz) - Evelki geceden beri şehrimizde dört 

defa zelzele olmuştur. ilk zelzele evelki sabah saat 6.10 da ol· 
muş, geceleyin de 21.10 da az fasıla ile üç zelzele daha hisse· 
dilmiştir. ilk zelzele hafifti, fakat diğer üçü şiddetlice olmuştur. 

• • • 
inhisar idaresi lzmirde üzüm 

mübayaasına başladı 
lzmir (Açık Söz) - inhisarlar idaresinin Bornova ve hava· 

!isinde dört gün önce başlıyan yaş üvüm mübayaatı hararetle 
devam ediyor. Dün akşama kadar Bornova ile Altındağ köyle· 
rinden alınan yaş üzümlerin mikdarı 120.000 kiloyu bulmuştur. 

Üzümler kilosu 2 kuruş otuz paradan alınmakta ve parası 
peşinen ödenmektedir. 

• • • 
Tayyare ile Avrupaya üzüm 

ihracatı yapılaccık 
lzmir (Açık Söz) - Üzüm kurumu, lzmir'e yakın bağlardan 

iki tanesini satın alarak veya kiralıyarak bunlarda üzüm kuru
tacak ve bu bağlar, nümune bağları olacaktır. Üzüm kurumu, 
bu üzümleri, onar ve on beşer kiloluk ambalajlar halinde ha· 
zırlıyarak tayyare ile Atina'ya, oradan da gene tayyare ile 
Hamburg'a gönderecek ve bir tecrübe yapılııcaktır. Bunun için 
üzüm kurumu bin lira kadar masraf yapacaktır. Bu suretle yeni 

'sene üzüm mahsulüne acele \'e mühim ofertorlar temin edile
cektir. Kavunlarımız için de ayni suretle tayyare ile müstacel 
teşebbüslerde bulunulacaktır. 

İzmirde 
Bir kadın çocuğunu 

denize attı 
Izmir 15 - Dün Karşıyaka

dan lzmire gitmek üzere vapu
ra binen Dinarlı Ayşe isminde 
bir kadın vapur sahilden 15-20 
metre açılınca kucağında bu· 
lunan henüz 40 günlük çoc•ı· 

ğunu öpüp sevdikten sonra 
kaldırıp denize atmıştır. Ha. 
dise karadan görüldüğü için 
derhıtl denize atlayanlar çocu
ğu kurtamışlar ve bu esnada 
vapur da durmuştur! 

Ayte karakolda verdiği ifa· 
dede şoför kocasının üç gün 
evvel fücceten öldüğünü, ken· 
disinin çocuklu olduğundan 

hiçbir iş bulamadığını ve kar· 
nını doyurmak için çocuğunu 
feda etmek lazımgeldiğini oy. 
!emiştir. 

Kadının ifadesine göre ÇO• 

cuğunu "çocuk yuvası"na yer• 
!eştirmek de kabil olamamıştır. 

Küçük memlek~tı 
HABERLERi: 

• Bartında Körük deresi te
mizlendirilerek otuz bin dönüm 
arazi kazanılmış olacaktır. 

• Barlının Şaziye köyünde 
bir kavga çıkmış, Halil adında 
birisi köylüsü llyas tarafından 
yedi kurşundö yaralanmıştır. 

• Aydın Sıtma mücadele 
mıntakasınla Sonbahar mu· 
ayeneleri bitirilmiştir. 139 bin 
55 6 kişi muayene edilmiş, 70 
binden fazla da kan muayenesi 
yapılmıştır. 23,655 kişinin kan
larında sıtma görülmüş tedavi 
altına alınmıştır. 

• lzmirden yapılacak yaş 
meyva ihracatı için büyük so· 
ğuk hava depoları yapılması 

ı kararlaşmıştır. I 
1 

lzmltliler lstanbullu· 
ları yendiler 

lzmit (Açık Söz) - lzmit 
idman Yurdu ile lstanbul Al
tınordu arasında kalabalık bir 
sporcu önünde yapılan maçı 
1-2 sayı ile idman yurdu ka. 
zanmıştır. 

Zabıta romanı·5 

Altı El Ateş 
bir ·uykunun ağırlığı içinde 
bunalıyorduk. Ve sözlerini şu. 

kelimelerle bitirdi : 
- Öğleden sonraya doğru 

uyandığımız zaaıan, ada çok· 
tan gözden kaybolmuştu. 

Mis Aş ilave etti : 

- Yalnız adamı ya? Taker 
de kayboldu, Klaynda ..• 

Erika hiç olmassa boğazını 
sıkan heyecanı tutmak için bir 
şey söylemek lazım geldiğini 

hi etti; 
- ikisi de sa!ldaldan denize 

düştüler, dedi, o havalide de 
köpek balıkları çokmuş. 

Valkur sordu : 
- Bu tahlisiye sandalı niza• 

mi eb'adda mı idi Mis Aş? 
: - Evet efendim, ne düşün
düğünüzü anlıyorum. Böyle bir 

• aandaldan denize düşmek müş· 

Yazan: Rufus King 
küldür demek istiyosurnuz. Fa
kat maalesef öyle oldu. 

- Pek sade bir neticeye va· 
rıyorsunuz. 

- Madem ki ikisi de san
dalda yoktu. Denize düşmedi. 
lerse nereye giderler? 

Mis Vinteston ilave etti : 
- ikisinin de aramızda ol

madıklarını görünce ne yapa
cağımızı şaşırdık. Heyhat ki 
Taker'le Klayn'ın nasıl öldük
lerini maalesef birtürlü anla
yamıyacağız. Hangi tahminde 
bulunsak faydasızdır. Zavallılar 
sırlarını da beraber denize 
alıp götürdüler. 

Valkur bir cinayet ika edil
diğine şimdi zihnen kanaat 
hasıl etmişti. Taammüt aşikar
dı. Hadiseler bunu sarahatle 
gösteriyordu. 

Mudanyada 
Hayat çok 
Pahalıdır! 

Mudanya (Açık Söz) - Mu· 
danya iskelesi son zamanlarda 
değişmiş ve adeta güzelleşmiş· 
tir. Buranın en çok gönül av· 
lıyan yeri iskele başıdır. Bun· 
dan dört beş yıl önce yapıl· 
mış olan belediye parkının a• 
kasyaları oldukça büyümüş \'e 
süslü küçük bir orman halini 
almıştır. Bu parkın önünde ve 
deniz kenarında da oldukca 
kıymetli bir aile bahçesi açıl
mıştır. 

Bu sıcak günlerde bütün ka
saba halkı buralara dolarak 
geç vakitlere kadar eğlenmek· 
tedirler. 

Aile bahçesinde tenteler ve 
büyük şemsiyeler oraya öyle 
yakışmıştır ki u.:aktan görüb de 
imrenmemek kabil değildir. 
Akşamları burada oturacak 
yer bulun3mamaktadır. Bazı 
aile bahçelerinde, bir fenalık 
olur korkusile işrete müsade 
edilmemektedir. 

Mudanya iskelesi, Bursanın' 
bir sayfiyesi halini almıştır. 
Tiren ve otobüs gibi nakliye 
araçlarının hem çok ve hem 
de ucuz olması Bursalıların de
niz banyolarından istifade el· 
melerine imkan vermektedir. 
Burada biri muntazam \'e diğeri 
de şüyle böyle iki banyo yeri 
vardır. lncirdibi banyosu o 
kadar elverişli olmadığı halde 
istasyon yanında bulunmasın· 
dan dolayı herkes oraya koş
maktadır. Burada herkes kendi 
yemeğini ve kendi kahvesini 
kendisi pişirmekte olduğundan 
zavallı kahveci Mustafa çok dert 
yanmaktadır . 

Banyo mevsımı dolayısile 
otellerde yer kalmamıştır. Bir 
çokları da evler kiraladıkla

rından adeta mesken buhranı 
baş göstermiştir. Aşçı dükkan
larında yemekler. fena yağlar
la pişirildiğinden ve adamakıllı 
yemek yiyecek temiz bir yer 
de bulunmadığından peynir 
ekmek ve karpuzla kanaat ey. 
lemek mecburiyeti vardır. Bu. 
rada sinema ve saz olmadığın
dan bayat pek sakin geçmek· 
tedir. Gazino ve kahvelerde 
o kadar müşteri görülmemek· 
tedir. Yaz günlerinde bu hal 
her yerde böyledir. 

Deniz kenarındaki Mudanya 
kulübü buranın biricik gazi
nosudur. Dişarısı gibi içerisi de 
pek güzel olan bu kulübün 
daracasında her zaman serin 
bir rüzgar esmektedir. Daha 
ötede ve yine deniı kenarın
daki Ordu Evi buranın şerefli 
binalarındandır. içerisinde her 
şey ve hllttA bilardo bile var
dır. Kahraman zabitlerimiz 
ailelerile birlikte burada hoşca 
vakit geçirmektedirler. 

Mudanyada her şey paha
lıdır, lstanbul her hususta bu
radan ucuzdur. Fırınlar ıyı 
ekmek çıkaramıyorlar, Burada 
her sabah balık tutulduğu hal· 
de ateş bahasına satılmaktadır. 
Tereyağı bulmanın imkanı yok· 
tur. Bulunsa da pek azdır ve 
yetmiş kuruşadır. 

Bn sene zeytin mahsulü ol
mıyacağından halkın bu yüz
den düşüncesi ziyadeleşmiştir. 

Burada aynı mal satan dük. 
kanların sayısı çokçadır. Onun 
için hepsi de alış verişlerden 
memnun olamıyorbr. Kasaba
nın suyu fen dairesinde temiz 
olarak mahallelere getirilmiş 
ise de kireci çokçadır. 

Katil, içilecek suya uyutucu 
bir ilaç karıştırmıştı. Kendisi 
de suyu ötekilerle beraber içi
yor gibi görünmüştü. Herkesi 
uyku basdırınca, iki zavallıyı 

da hiç mukavemet görmeden 
ve kimse mani olmadan birer 
birer zahmetsizce denize at· 
mıştı. 

Mesele bu kadar basit gö
rünüyordu. Fakat acaba katil 
neden bu iki kişinin ölümünü 
istemişti. Bunun her halde se• 
bebi olmak lazımdı. Mesele 
gayet nazik olduğu için, sual
leri de maharetle sormak ıa.. 
zımgeliyordu. 

Valkur tahkikatın alacağı 
umumi istikameti artık çizmiş 
bulunuyordu. ilk önce ve •·a. 
kit geçirmeden Adada olup 
bitenleri anlamak için Paje'nin 
de ifadesine müracaat etmek 
icabediyordu. Sordu: 

- Adanın böyle birdenbi
re gözden kayboluşunu nasıl 

izah ediyorsunuz? Çok uzak
lara açılmış mı idiniz? 

Mis Vinteston cevap verdi : 

-AÇIK SÖZ-
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Türk Edebiyatı 
Artist Ercümend Kaos Şairi Genç 

Behzat Fikirlerini Söylüyor 

Ankara palasın muazzam 
kapısından girerken kapıcı 

ayaklarıma baktı, topukları 
yenik, boyasız sarı iskarpin· 
!erim ona sual sormak im· 
k~nını vermiş olacak ki 1. 

- Kimi istiyorsunuz? Dedi. 
- Stüdyoya gideceğim, Bay 

Ercüment Behzadı görmek is· 
ti yorum. 

Dar koridoru gösterdi. 
- Buradan buyurunuz, sağ 

taraftaki ilk merdivenden aşa· 
ğı ineceksiniz. 
Şapkam elimde yürüdüm. 

Mermer merdivenlerden aşağı 
indim. Dar ve loş bir kori· 
dor uzanıyordu. 

Birden Ankara radyosu neş. 
riyat şefi ve sipikeri Ercüment 
Behzadın madeni sesi kulak· 
larımda çınladı: 

- Alo alo radyo Ankara. 
Sayın dinleyiciler, şimdi tay· 
yareci Şakir Hazım Ergökmeni 
dinleyeceksiniz. 

Sese doğru yürüdüm, Ara
lık bir kapıdan içeri baktım, 

Behzat ayaktaydı. Şakir Hazım 
Ergökmene eli le bir takım i şa
retler yapıyordu. Selam ver· 
dim. Alnımı karışlar gibi bir 
hareket yaptı, "bekle demek. 
istiyordu. 

iki dakika sonra Ercüment 
Behzat dışarı çıktı. 

- Gel şekerim, dedi. 
Beni taş bir odaya soktu. Bu 

odadan gene taş başka bir oda
ya geçiliyordu. Baktım; içerde 
bir banyo var. Yan tarafta da 
• sözümüz meclisten hariç- gi
dilmesi ayıp olmayıp da söy
lenmesi ayıp bir yer. Keskin 
bir koku beni aksırttı. 

Burnumu silerken : 
- Bebzat, dedim, Galiba 

bana kasdin var. Burası ne 
böyle. 

- Burası bekleme odası, 

dedi. Müzisyenler ve konferans
cılar burada sıralarını bek
lerler. 

Banyodan çıkıldıktan sonra 
üzerine uzanılacak muşamba 

kaplı sedirlerden birine yan. 
yana oturduk. 

- Bchzatcığım, d !dim, be· 
nim anketi biliyorsun, sana 
sual sormağa geldim. Behza
tın canı sıkılmış gibiydi, cevap 
vermek istemiyordu. 

- Milli mücadele sıralarında 
bu mücadeleye yakışır bir 
edebiyat var mıydı, karakteri 
ne idi? 

O, bir parça düşündü. Ka· 
rarını vermişçesine: 

- Bence, dedi, milli müca
delenin doğduğu günlerde 
serveti fünun ve edebiyatı ce
dideden artakalan birkaç mu
harrir bu devri istismar eder 
yollu birkaç eser meydana çı
kardılar. Fakat bu eserler, 
milli mücadeleyi realize etmiş 
sayılamaz. 

Loti'nin Azyadesi Osmanlı 
imparatorluğu havasına sono
bizm bakımından ne kadar 
uyarsa. 

Behzad birden sustu. Eğildi, 
kulağıma bir kaç eski edebi 
şöhretin ismini fısıldadı, bir 

- Adadan çok uzaklarda J 

idik. Aradan sekiz, dokuz sa· 
at geçmişti. Hafit bir sis te 
vardı. Ada kim bilir, belki 
de okadar uzaklarda değildi. 

Valkur katilin neden hepsini 
birden denize dökmediğine akıl· 

' erdiremiyordu. Şayet cinaye
tin sebebi bir miras meselesi 
ise o başka! Zabıta mirasçılar
dan da şüphe edebilirdi. Fakat 
bu takdirde Klayn'ı ne diye 
öldürmüştü? Belki de Klayn az 
su içmişti de iyice uyumamıştı. 
Katilin Taker'i denize attığını 

görmüş ve o zaman •• 
Valkur sordu: 
- Ondan sonra ne yaptınız? 
Erika cevap verdi: 
- Hiç birşey yapamadık. 

Bir saat sonra bizi Venezüella 
vapuru gördü de. kurtardı. 

Sustu ve bunu sıkıcı bir sü. 
kiıt takip etti. Genç kızın 

gözlerı Nevyork semasına mür
tesemlerı düşen yüksek bina. 
tara dalmıştı. 

Mis Vinteston parmağındaki 
taşa bakıyordu. Lilyan Aş'ın da 

Anketi yazan: Ertuğrul Şevket 
1 cemiyetin orta tahsil görmüş 
topluluğunu anlamalıdır. Ka· 
ragöz, Köroğlu ve Arsenlüpen 
karilerile "Şarkın sultanları,, 
tipind~ki edebiyat hayranları 
Bu Katagorinin içindedirler. 
Türbe, kafes, tekke mistiği 
inkılii pla rının içinde bile, hala 
kafalarında yaşıyan zekaları
nın koridorlarında gizliden 
gizliye tahassüs, infial, hasret 
ve arzularını tanzimat ve di· 
van mısralarile birbirlerine 
anlatan Korada neslin ya· 
nında mütareke ve Anadolu 
savaşından sonra yetişen bir 
nesil var ki : (917) ile (936) 
arası dünya fikir değişimine 

tamamen gözleri kapalı yışa
yup gitmektedir. Bu neslin 
sosyal ideolojisi ile Loti nin 

Sahne ve kalem artisti 
Ercümend Bchzat 

-ı eksotik fikirleri arasında hiç 
bir fark yoktur. 

içten içe yanan Anadolunun 

k: ç eski eserin adını söyledL 
- Çok reca ederim, bunları 

yazma, dedi. Yazarsan tekzip 
ederim. 

Onu temin ettim. 
- işte isimlerini yalnız senin 

kulağına söylediğim bu roman 
ve şiir örnekleri aynı tatlı su 
firengi eda ve çeşnisini taşır
lar. inkılabın, sosyal ve kül
türel sahada yaptığı tesir ve 
aksi tesirlere göre, o inkıla
hın dışında ve içinde yaşıyan 
bir sınıf Hirfet ~rbabı vardır. 
Bunlara edebiyatcı demege 
dilim varmıyor. Bu sınıf o 
devre kendini sempatik gös· 
termek için, o inkılabın sü· 
rümde olan ideolojisini ka
lem ve dillerine takarak bir 
nevi çığırtkanlık yaparlar. Bu 
çığırtkanlık onlara haylı para, 
haylı yer ve haylıca isim de 
yapar. 

Birden acı acı bir kedi 
miyavlaması duyuldu. Bu mi· 
yavlama, aktör, şair, muharrir 
ve ra-lyo neşriyat şefi Ercü
ment Behzadı bir tarafına çu
valdız sokulmuş gibi yerinden 
fırlatmağa kafi geldi. Banyo 
odasına daldı. Ben de merak 
ettim, arkasından yürüdüm. 
Bir de ne göreyim, bir kedi ya V• 

rulamış. Gözleri açılmamış 

dört kedi yavrusu, acı acı, 
keskin keskin miyavlıyor. Beh
zat ağlıyacak gibiydi. 

- Mah\•oldum. Monşer, de-
di. Kedi miyavlaması radyodan 
duyulacak. Eğer Ankara rad
yo dinleyicileri şehri halin do
kuzuncu gecesi radyodan bir 
kedi sesi duydularsa vaka be· 
nim anlattığım gibidir, ziolıar 
başka şeye hamlolunmaya 1 

Behzada yardım ettim. Kedi 
yavrularını banyonun içinden 
aldık ve ta uzaktaki mermer 
merdivenin) altına birer birer 
taşıdık. Biz yavruları götürür
ken ana kedi ayaklarımızın 
altında hazin hazin miyavlaya. 
rak dolaşıyordu. 

Behzat'la gene banyo daire· 
sine girdik, birer cigara yak· 
tık. O söze • bıraktığı yerden· 
başladı: 

- Bir de bakarsınız, etraf· 
!arına orta seviyede bir oku
yucu kalabalığı toplanmıştır. 

Orta seviye deyince sınıflı 

gözlerinden apaşikar şunlar 

okunuyordu : 
- Valkur, eğer sen budala 

bir adam değilsen, şu dakika 
Taket ile Klayn ın öldürülmüş 

olduklarını anlamışsındır. Ba· 
kalım polis bu işte ne yapa• 
cak? dogrusu merak ediyo
rum. 

Vaziyet tuhaftı. Valkur da 
kalkıp diyemezdi ki : 

- Evet, ben de kanaat hasıl 
ettim ki, ortada bir cinayet var. 
Fakat söyl~yiniz, kimi itham 
edeyim, kimi tevkif edeyim? 
Ortada ne deliller var? Bilhasıa 
cesetler nerde? 

Lilyan süküta nihayet verdi: 
- işte bütün söyleyecrkle. 

!erim bundan ibaret! dedi. Ga· 
zetelerin yazdıkları uluorta 
şeylerden ziyade. polise \'eri· 
lecek etraflı tafsilatın daha 
faı• dalı olacağını düşünmüş· 
tüm, şimdi de vazifemi yapmış 
bulunuyorum. 

Mis Aş koltuğunda toplandı. 
Yüzü sanki bakırla kaplanmışa 
dönmüştü. Sesi yavaş olmakla 

her an değiştiğine şahit oldu· 
ğumuz ruh! bünyesi bu çocuk
lara hiç birşey söylemez. Şark 
mistiki, daha doğrusu şark 
nasıl batı muharrirlerine tüken· 
mez bir eser doldurma kay
nağı rolü görüyorsa, Anadolu; 
obası, kağnısı, öküzü. zeybeği 
ve köstebek kulübelerile bu 
sınob edebiyatçılara aynı hiz
meti yapmaktadır. 

Sorduğun sualin cevabı bazı 
dekadansları müstesna " ya
ban,, dır. 

Demindenberi iç taraflardan 
bir satır sesi geliyordu. Ercü· 
ment Behzat. cümlesini bitirir 
bitirmez fırladı. Bir iki dakika 
sonra tekrar geldi. Satır sesi 
duyulmaz olmuştu. 

- Nereye gittin? dedim. 
- Aşçı satırla et kıyıyordu, 

ona "yapma., demiye gittim, 
dedi. 

Bu, satır sesi gelen, kedi 
miyavlamaları eflaki tutan 
stüdyodan bir an evvel çık· 
mak için Behzada sualimi 
sordum: 

- Lozan sonu edebiyatın. 
dan mümessiller tanır mıs 'n? 

- Var, benim anladığım ve 
bildiğim manada var. Okadar. 

Ercüment Behzat isim vermek 
istemiyordu. Suali değiştirdim. 

- Edebiyatımızın hariçte ta· 
nınmaması se'lcplerini nelerde 
bul ırsun? 

- Bu seb~pleri bizde bir 
edebi rönesans devri doğma
dığına göre, tanzimala kadar 
çıkarmak lazım. Şinasi, Şem
settin Sami, Namık Kemal, 
Hamit ve Ahmet Mithat garba 
tek kanatlı bu pencere açtılar 
Oradan bazı rüzgarlar esti. 
Fakat açtıkları bm tek kijnatlı 
pencereden on dokuzuncu 
asır Fransız edebiyatının 5 nu
maralık kötü nümuneleri gir
di. Bizde dünya ölçüsünde 
beynelmilel bir edebiyatın doğ
ması için bu edebiyatın 

örgüsüne Latin, Yunan ve Ro
ma edebiyatının ham madde
sini sokmak lazım. 

1 - Barbar Roma Yunanis
tanın kafasına yumruğunu da
yadığı halde onun kültür ca
zibesinden kendini kurtara
madı. Muzaffer Roma mağlüp 
Alina ve lspartanın fikir kö. 
lesi oldu. 

2 - Kalabalığı milyonu geç-

beraber, bıçak gibi kesiyordu. 
dedi ki: 

- Mis Vinsleston, polise ifa
de vermekte israr edişim, sizi 
müşkül mevkie sokmak fikrin
den ileri gelmiş değildir. Bunu 
kendime reklam olsun diye de 
yapmadım. Korkuyorum da on
dan yaptım. 

Valkur daireye döndükten 
sonra, şefine yaptığı tahkika
tın ne kadar neticesiz olduğu
nu anlattı. Mis Vinsteston ile 
Mis Erika'nın mevcudiyetleri 
tahkikatına sekte vermişti. 

Şefi dedi ki: 
- Tuhaf değil mi? Bana 

öyle geliyor ki bu muamma· 
nın anahtarı Klayn'm ölümün· 
dedir. Eğer bu esrarın düğü
münü çözerek Taker'in neden 
öldürüldüğünü ve niçin öldü
rüldüğü nü anlarız. 

-3-
"SIZDEN YAŞLI 

GORUNOYORDU .. 
Paje Nevyorka. izinii gelmiş 

birçok denizciler gibi. Brokline 
dadanmıştı. Atlantik caddesin
de madam Alderşotun evine 
inmeği itiyat edinmişti. 

/Bitmedi/ 

16 Atuatoa 

Günün yazısı 
4 üncü sayfadan devam 

pehlivanlarımız serbest güre1 
bilmediklerinden, böyle orga· 
nizatör simsarların üç beş ku· 
ruşuna kurban olarak şerefi· 

milli ile oynamalarına meydan 
vermemelidir. 

Daha sonra; Dinarlı ve Mü· 
layinı serbest güreş bildikleri 
halde Cim Londos'u yenemez
ler ... Çünkü; Türkyemizde ikin· 
ci ve üçüncü derecede olan 
bu pehlivanların kabiliyetleri 
bu işi başarmağa müsait de· 
ğildir. 

Binaeııaleyh: yapılması ilan 
olunan ve olunacak olan Cim 
Londos güreşlerinin hepisi d1· 
nışıklı döğüşüklii para dalgı· 
sından ibarettir. 

Sami Karayel 
miyen Latin azlığı tıpkı sihir
kar Atina gibi Romayı zekiı.· 
sının ateşile yaktı. Avrupada 
on birinci a.ra kadar karanlık 
bir devre var. Rönesans baş· 
ladığı zaman barbar istilasın
da topraJ!'a gömülen Yunan ve 
Latin kültürü nadide taşlar gi
bi tekrar meydana çıkarıldı. 
ltalya Dukalıklarında ve Cüm· 
huriyetlerinde rönesansın ilk 
fikri kalkınışın& bu eserler pa
yanda oldu. 

On dördüncü asırdan sonra 
çapulçu Fransada bir fikri 
kalkınma görüyoruz. Bu fikri 
ba'sü badelmevtte de gene 
!atin, Yunan ve Romanın eser· 
teri Fransız sanatına temellük 
etmiştir. Osmanlı imparator· 
luğu on beşinci asırda fütuhat 
harplerile kan akıtırken islam! 
taassup Türklerin dünya rö· 
neoansından gıdalanmuına 
imkan bırakmıyordu. Fatih'le 
başlayıp yine onun ölümile 
biten din ve fikir toleransı o 
zamanki hızile zamanımıza ka
dar gelseydi, Fatihin bir Bi
zanslı ya yaptırdığı portresinin 
yanı başında, belki uzak çağ· 
!arda yetişmiş Türk Dantele· 
rine, Mikel Anjlarına, Rafael
lerine rastlıyabilirdik. 

Bahsi çok karıştırdık, demek 
istediğim kısaca şu: Rönesans 
batıda meyvesini kendi devrin· 
de olduğu kadar bu devirdede 
verdi. Ağaç yaşlı, fakat mil· 
!etler erasına dal bııdak salan 
en ince dallarında bile olgun 
meyvalar ver. Yunan, Utin 
ve Romayı sanatin babasına 
ham madde olarak katmak 
şarlile buı;ün Rönesansa baş· 
lasak bunu:ı verimini anc1k 
asgari bir hesabla t980 de 
alabiliriz. 

Behzat biraz düşündü: 
- Senelerdenberi, d~di. U· 

fak tefek neticeleri verimsiz 
bazı edebi ve fikri teşebbüs· 
fer yapılmıyor değil. Mesel<\ 
Hommerden, Virjilden, Horas· 
dan, Rasinden Fornebden, Şe· 
kispirden ilah ... şahsi teşebbüs
lerle yarım yamalak tercümeler 
yapılıyor. "0ğhımun kütüpha· 
nesi,, külliyatilc Haydar Rıfat 

· külliyatı bu teşebbüslerin başındı 
gelir. Fakat bu tercümelerdeki 
sakatlık, ve aykırılık biraz dil 
bilenleri tikıindirecek kadar 
kötüdür! Hele insan bu tercÜ· 
meleri aslile karşlaştırdığı da· 
kikada kitabın Türkçesini ka· 
patır ve mütercimine hayatta· 
tarken fatiha çekmek ister. Fa· 
kat bu fatiha ne müslümancıı 
ne de hiristiyanca manada de· 
ğildir. 

Şakir Hazımın konferansı bit
mişti. Behzat süratle yürüdü. 
Sesini duydum: 

- Allo allol radyo Ankara! 
Şakir Hazım Ergörkmenin kon· 
feransı bitti. Şimdi plak neşri· 
yatımıza başlıyoruz. 

Banyo dairesine girerken 
sordum: 

- Sana gör~ edebiyat ne 
demektir. 

Behzat dddileşti. Kafasını 

kıstı: Bu halile onu şehir ti· 
yatrosunda sandım. 

Sanki tercüme ettiği •Dey• 
yus,, piyesindeki rolündeydi. 

- Bugün sol geçinip de sağ 
ideolojinin propağandasında 
kraldan fazla krallık ed ı I :. 
rin yanında üzenti, moda sol 
fikir cereyanlarına göre ban 
edebi anketlere (yüksek!) ce• 
vaplar verenler de var. Ş.irle· 
rinin mana ve muhtevası tanı· 

yanlarca pek malum iken ha
vaya göre sembolik tefsirata 
sapmaları endişei menfaatle 
mütehalli olduklarının delili 
sabitidir. Bence, edebiyat 
şudur: 

1 - Hakim bir sınıfın la• 
hassüs ve zevk unsuru halin· 
den çıkarmak; 

2 - Öteki suallerde de söy· 
!ediğim gibi, yerli sosyal mo· 
lifleri beynelmilel sanat tekni• 
ğilc işleyerek dünya kıymet 

seviyesine çıkarmak. 
Şair Ercüment Behzat, yine 

bir plağı değiştirmek için , gi· 
derken ben de: 

- Allahaısmarladık. 
Dedim. Şakir Hazım Ergök· 

menle beraber Ankara palasın 
muazzam mermer merdivenle· 
rine doğru yürüdük. 

Ertuğrul Şevket 
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Olimpiyaddan Mektuplar 

Eskrimde Türk 
sporcularının 

aldıkları neticeler 
tan, Şili, Kanada takımları eli
mine oldu. 

Polonya-Türkiye 
karşılaşması 

Kadrofinaldc, kur'a bizi 
dünya üçüncüsü bulunan Po· 
lonyaya düşürdü, 

Not 
Defteri 

- ·' Hastaneleri 

Etl•l Haataneal 42426 
G6lhane HHlaııeıl 20510 
Hayd•rpap Nlimune Hastanesi 60107 
Kuduz Haetaneıl, Çapa 22142 
Zeynep Klmil Hastaneıt, 
Oıküdar 
Emrazı akliye ve Asabiye 
Hastanul Bakırköy 
Haseki Kadınlar Hastane.si 

60107 

16-60 

Ak•aray 2455 

-AÇIK SÖZ-

l • f lstanbul Belediyesi ilanları l·J 
Ton 

7 
Adet Beherinin muhammenl 17 lira Maden kömUrü teminata 9 llra 

700 

1 70 
70 

200 

90 
155 
125 

50 

Kuruş .• 

• 

-- çiğdene tahtası 

'gürgen tahtası 
'la bım ağacı 
kol ağacı 

5000 tane 6 ,, tekerlek parmagı 

" 69,5 lira 

2000 ,, 22 ,. ispit 71,5 lira 
350 adet 60 ., tekerlek başlığı 

200 kilo kilosu 48 kuruştan gırı yağlı boya 7,60 lira ~ 

3500 kilo ,, 8,5 kuruştan lama demir 

Gureba Haatanul, Şehremint 23017 
Cerrahpaşa Hastanesi; Cer• 

6000 adedi 3 ,, ch·ata 
3000 ., 1 pul1 

1 
41 lira ı 

rahpaşa 21693 
150 kilo 1a " çıvı 

Telefon nurnar~ 26 adet adedi 2 ,, l\Iatk°'ap 
~•hhl imdat oıomobill 

1 

Hasta Nakliye otomobi~ 
0 Gündü:r1, ' 

1 " 
.. 
(Gece) 

,. ., " 
(Gece. ve Gündüz) 

De.vle_t Demlryotlan MQracaat 
kııleml, Haydarpaşa 

Şark Demiryolları Müracaat 
kalemi Sirkeci 

1 

Oeni~yollan ac.-nte-ıt 

4499 
204ı Ba~at atelyesi için lazım olan beş türlü maııeme 

cinsleri itibarile beş kısma ayrılarak ayrı ayrı açık ek· 
4499 siltmeye konulmuştur. Şartnamesi levıızı m müdürlüğünde 

6086 görülür. İstekliler kanunun tayin ettiği vesika ve hiza• 
larında gösterilen muvakkat teminat makbuz veva mek· 

42 ı45 tııbile beraber 17 Ağustos 936 Pazartesi günü saat 14 de 
23079 daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (4337) 
42362 

* 
** 

. 
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---Bayındırlık Fen 
Okulu Direktörlüğünden : 

Bu yd mektebe 40 talebe alınacaktır 
Mektep yatılı ve parasızdır. Tahsil müddeti üç ve 

mecburi hizmet beş senedir. 
Taliplerin aşağıdaki şeraiti haiz olmaları lazımdır. 
1 - Türkiye Cümhuriy•ti tabasından olmak ve 

on yedi yaşından aşağı ve yirmi bir yaşından yukarı 
bulunmamak, 

2 - Liakal orta me!..tep·en veya aynı derecede 
tahsili haiz l\Iaarifce masaddak hususi mektepten me• 
z<ın ve riyazi derslerinden en a5ağı ala derecede not 
alınış bulunmak. 

3 - Yukarıda yazılı şeraiti hai7. taliplerin mal!\.· 
matı mektep tedrisatını takibe kafi olup olmadığı 

anlaşılmak üzere (Cebir, Hes.<p, l\Iüsattah Hendese) 
den bir müsabaka imtihanı yapılır. 

4 - İmtihanlar sözlü ve yazıldır. Sözlü imtihanda 
kaıanmıyan talip yazılı imtihana giremez. \'e evrakı 
geri verilir. 

5 - İmtihan 28 Eyliıl pazartesi günü olacak ve 
sorgular orta okul müfredat programınd:ın yapılacaktır. 

Berlin 12 (Olimpiyattaki hu
susi muhabirimizden) - Es
krim müsabakaları bugün Turn
halle'de başladı. 22 milletin 
girdiği bu kılıç müsabakala· 
rında bizim bulunduğumuz Pu· 
le, lsviçre, Yugoslavya, Ame• 
rika takımları düşmeci. Eki
bimiz büyük bir muvaf!aki
yetle lsviçre ve Yugoslavyayı 

yenerek kardofinale kaldı.Şim· 
di bu akşam kardofinalde oy· 
nayacağız. Bunda kazarnırsak 
dömifinale yükseliyoruz. 

Elimine müsabakalarında Yu
goslavya i!e karşılaştık ve şu 
neticeleri aldık: 

Orhan Adaş - Brankoya 4.5 
galip, Orhan Adaş - Marijo
na 3-5 galip, Orhan Adaş -
Jakobçiçe 4.5 mağlup, Orhan 
Adaş - Radoviçe 1-5 galip, 
Enver balkan - Brankoya 2·5 
mağlup, Enver Balkan - Ra· 
doviçe 3·5 mağlup, Enver Bal· 
kan - Marijona 3-5 galip, En
ver Balkan-jakobçiçe 1·5 ga· 
lip, Cihat Tekin - Jakobçiçe 
4.5 galip, CihatTckin - Bran
koya 3-5 mağlup, Cihat Tekin
Radoviçe 3-5 mağlup, Cihat 
Tekin - Marijona 1-5 galip, 
Halim Tokmakcı - Brantoya 
3-S mağlup, Halim Tokmakcı
Radoviçe 3-5 galip, Halim 
Tokmakcı - Mariyona 4-5 
galip, Halim Tokmakcı - Ja
kobçiçe 2-5 mağlup. 

llhami Çene - Papee'ye 1-5 
mağlup, llhami Çene - Zac· 
yü'ke 0-5 galip, !.hami Çene 
- Sobik'e 0-5 galip, llhami 
Çene - Suski'ye 2-5 mağlup, 
Halim Tokmakçı - Papee'ye 
2-5 mağlüp, Halim Tokmakçı 

- Sobik'ye 0-5 galip, Halim 
Tokmakçı -Zacyük'e 1-5 mağ-
lüp,HalimjTokmakçı - Su•kiye 
0-5 galip, Enver Balk:m - Pa-

1 

Akay Kadıköy lskelui baş 
memurluğu 

lslanhul 
Kadıköy 

Yeşilköy, Bakırköy, Bü
yükdcre, Üsküdar itlai-

43732 

itfaiye 

24222 
60002 

pe'ye 3.5 galip, Enver Balkan veleri 60625 
Zacyük'e 1-5 mağlup, Enver Paşabahçe, Kandilli, Erenköy 
Balkan _ Sobik'e 3.5 marıı:.p, Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur· 

gaz ve Kınalı mıntakalan için te
Enver Balkan - Suski'ye 0-5 lef on ~antral memuruna •yangın., 

;e demek kafidir. galip, Cıhat Tekin - Pap 
3-5 mağlup, Cihat Tegir 
Zacyüke 2.5 mağlup, C at 
Tegin - Sobik'e 3-5 mağl p, 
Cihat Tekin - Suskiye 4.5 
galip. 

Belediye merkez ve ınüess~satında kullanılmak üzere 1 

l:i.zım olan 55300 litre gaı kapalı z_arfla eksiltmeye kO" 'ı 
nulmuş~ur. Bir ı:tre gaza 18 kurıı~ hat tahmin olunmuş· ! 
tur; İsteyenler şartnameyi parasız olarak levazım mü
dürlüğünden alabilirler. l.\ksiltuıe 26 Ağustos 936 Çar• ı 
şamba günü eaat 15 de daimi encümende yapılacaktır. 
İstekliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı vesika ve 756 
liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubunu havi 
kapılı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 e kadar 
daimi encümene varmelidirler. (B.) (311) 

6 - Olgun! uk imtihanını vermiş lise mezunları 

imtihans•z birinci sınıfa yatılı olarak girebilirler. An· 
cak bunların kayıt ve kabul zamanında müracaatlan 
şarttır. Oigıınluk imtihanı vermeyen Lis~ mezunları 

diğ~rleri gibi imtihana tabi tutuhcaktır. • 
7 - Taliplerin devamı tahsile ve vazifeye mani 

sari ve uzvi hastalıklardan salim olması için mütehas· 
sısları tanı bir hastahaneden örneğine uygun ve lo
•oğraflı tasdikli heyeti sıhhiye rap )ru ile hüsıühal sa· 
hiii olduğuna dair mahalli polis tahkikat rapnu. Aşı 
kağıdı, hüviyet cüdanı, şahadetname veya bulunduğu 
uıektep' en riyaziye notunu gösterir tasdikname ile 
4,5X6 el>'adında 7 adet fotoğraf getirmeleri lazımdır. 

Bizim takım bu müsabakada 
7 ye karşı 9 galibiyetle neti
ceyi kazandı. Burada nazarı 

dikkatimizi celbeden hadise 
biraz ' sonra lsviçre takı mile 
oynıyacak olan takımımızın 

kuvvei maneviye~ini s:ırsmak, 

Yoguslavları kendi dişlerine 

göre bulduğu için bizim takı

mı mağlup etmek hırsile elden 
geleni yaptı. 

Amerika takımile olan 
ikinci temas 

Bizim pulde 4 takım olduğu 
için, kardofinale kalmak iki 
ekibe galibiyet kazanmakla ka
bil olduğundan, bizim takım bi· 
raz so~ra lsviçre ile yapacağı 
maça yorııun çıkmamak içine· 
kibde dünya dördüncüsü bulu
nan Amerikaya karşı ihtiyari 
olarak hafif bir karşılaşma yap
tı. Pek labil olarak mağlüp 

olduysa da, lsviçre karşısında 
zendeliğini muhafaza ederek 
zorlu bir maçtan sonra galip 
geldi. 

Amerika takımında ferdi kı
lıçta 1932 Los Ancelos olim· 
piyadı dünya altıncısı bulunan 
Armitaj, 3 - 5 Enver Balkana 
mağlüp oldu. Enver, ekibin 
en kıymetli bir galibiyetini böy
lece kazanmış oldu. 

fürkiye -lsviçre kılıç 
kartılatması 

Orhan Adaş· Charles'e 2-5 
galip, Orhan Adaş - Olphonse 
4-S mağlup, Orhan Adaş. A
dolf 3-5 mağlup, Orhan Adaş 
Volter 4-5 mağlup, Enver Bal
kao • Chorles 4.5 mağlup, En· 
Ver Balkan· Alphonse0-5galip 
F nver Balkan - Adolf 4-5 ga
lip, Enver Balkan - Valter 
5-6 mağlup, Cihat Tekin -
Charles'e 3-5 galip, Cihat Te
kin - Alphonse 2-5 galip, Ci
hat Tekin - Adolf 4-5 mağ
lup, Cihat Tekin - Valter 4-5 
mağlup. Halim Tokmakcı -
Charles 4.5 galip, Halim Tok
makçı - Alphonse 3.5 mağlup, 
Halim Tokmakçı - Adol! 3.5 
galip, Halim Tokmakçı - Vaı. 
ter 2-5 galip. 

Bu müsabakada da h~kem
ler takımımız aleyhine büyük 
bir tarafğirlik gösterdilerse de, 
<;ok candan çalışan çocukları
mız çekişe çekişe galibiyeti te
tııin ettiler. 

Yukarıda yazılı şu neticeler· 
le Polonyaya, arkasından da A· 
merikaya, ikinci defa ve fakat 
hükmen mağlup olarak tasfiye 
olduk. 

Ahmet Adem 

BORSA - PİYASA 
15 8 936 

Para Borsası 

Lond,., 
Nevyork 
P="rlı 
Mlllno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 

1 
Prag 
Viyana 
Madrld 

1 Berlin 
• Varşova 

1 

Budape9te 
Bükreş 

BelgTat 
Yokoham:ı 

Stokholm 
Altın 

Bankno\ 

Londra 
Ncvyorlc 
Pari• 
Mlllno 
Brüksel 

1 Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Bertin 
Varşova 
BudapeftO 
Bükreş 
Belgrat 
Yokoharnt· 
Moııkova 
Stokholm 

Paralar 

~ 
629. 

123. 
16'-
190. 
80. 
21. 
815. 
n 
82. 
84. 
n. 
14. 
28. 
21. 
22. 
u. 
49. 
32. 
31. 
968. 
24:1. 

Çeki er 

Satış 

634. 
126. 
166. 
1%. 
84. 
23. 

820. 
25. 
M. 
92. 
24. 
16. 
30. 
23 
24. 
16. 
s:ı. 
34. 
33. 
969. 

244, 

Kapanış 

634.JS 
0,'1912 ~ 
12.03S 

J0.0680 
4,7030 1 

83.S4;0 
2,4318 

'3,8120 
1,ı6n 

191 lS:l2 
•, 1866 
6, 1475 
l,9688 
•.221.1 
4.2560 

J07.189S 
31.60 
' 2.696• 
24.9270 
3.0S71 

lstlkraz•ar 

Türk BorCL. ı Peşin 

1 
.. .. .. .. 
" " Ergani 

l Vadeli 
il Peşin 

il Vadeli 

S1v11.ı.ı Erzurum 1 

n " ti 
l•tikrazı dahili 

Esham 
iş Banka•' Mü. 

.. .. N. 
,. 11 Hanılllno 
Anadolu 010 60 
Merkez Bankası 

TahvllAt 

Açılış --Anac!olu Vadeli 1 00,00 
u ,, il oo,oo 
\1 ,, 111 

n mUme•sll 4i,3S 

22. 70 
22.60 
20.8.> 
21. 
-.--

o~.ou 
00.0V 

9.90 

-.-
26.00 
00.00 

Kapanı.ı 

00,00 
oo.oo 

47.35 
--- - - -- - -

Ekip itibarile 8-8 berabere A Ç 1 K 5 Ö z 
kalınmış olmasına rağmen tuş 
adcdile 58-70 galip gelerek seven 
;ardofinale kaldık. Biz kardo- -">Kuyan 
ınale kalırken, diğer taraftan yayan 

bu işte çok (eski bulunan ls-
Vi y tanıtanın çre, ugoslavya, Romanya, 
Brezilya, Danimarka, Yunani:ı- l.-====--=--=•cıoı;ı .. r.=-

onu 

Tiyatrolar. Sinemalar 

HALK OPERET! Posta, Telgraf, 
1 

Telefon 
Tak•im bahçesinde 
Bu akşam 21,45 de 

HALiME 
Yarın akşam Kadıköy Süreyya 

fabrikası Müdürlüğünden: . 
bahçesinde HALiME I 

1 ~ 

ıRadyo programı. 

.. Otomatik posta kutu ,.e anahtarlarının imalinde kul· 
)anılmak üzere 1082 lira 24 kuruş bedeli mıılıaııııııcnli 
20 kalem saç lama demiri ve saire alınmak üzere açık 
eksiltmeye konulruııştur. E si itme Ağııstosun 28 inci 
Cuma günü saııt 15 de yapılacaktır. 

15 Ağustos 936 Cumartesi 1 Taliplerin şartnameyi görmek için her gün, eksiltrue-
ISTANBUL 1 ye girmek için de eksiltme günü muayyen saatten evvel 

12.30: Muhtelif p'aklar ve 82 liralık muvakkat teminatında vezneye yatırmak şartile 
halk mu<ıki•i, 18: Taksim balı- fabrika:la müteşcekkil komiı·ona ııı ü rac~atları (292) 
çesindcn nakil, 19.45: Habor· 
Jer, 20: Sololar (plak), 20.30: 
Stüdyo orkestraları, 21.30: Son 
haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu 
Ajansının gazetelere mahs1Js 
havadis scrvi~i verilecektir. 

Yeni neşriyat 

Ülkü 
Halkevltri dergisi Direktörü 
M. Fuad Köprülü 

Bu hafta çıkan 24 inci sayı· 

sındaki yazılar : Montrö'de ka
zanılan zafer, N. A. Küçüka. 
Osmanlı devletinin doğması ve 
büyümesi, M. Fuad Köprülü. 
j.ıpon Maarif teşkilatında orta 
ve yüksek Öğretim kurulları. 

Kemalizmin hususiyetleri, Nus
ret Köymen. Türk müziğinin 

inkişaf yolu, Adnan Saygın. 

Buhranlar ve Kimya sanayii, 
Gerngro5S. Yenisey • Orhan 
harflerinin menşei meselesi, A. 
Caferoğlu. Berlin Üniversite
sinde Felsefe dersleri, Ziyaed-

. din Fahri. 
Notlar ve iktibaslar : Papa

lığın Moğollarla münasebetle
rinde bir safha, Gino Borghe
zio; Sümerlerde Gamalı Haç 
se.,.,bollarinin inl<işafı Cemal 
Köprülü; Büyük şehir ve köy 
meselesi, Cemal Köprülü. 

80 sayfalık dergi 25 J,.uruş

tur. 

Oevredilec:ek ihtira 
beratı 

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

Devredilecek ihtira 
beratı 

•Meyvaların konserva edil
mesi usulü., hakkındaki ihtiraa 
aid 11 Ağustos 1934 tarih ve 
1870 numaralı ihtira beratının 

ihtiva ettiği hukukun bu kerre 
başkasına devir veyahud icara 
verilmesi teklif edilmekde ol
makla bu lıususda fazla maJıi. 

mat edinmek isteyenlerin Ga
lata'da Aslan han 5 inci kat 
1 • 4 numaralara müracaat ey
lemeleri ifan olunur. 

İstanbul 4 ünci'ı icra nıe• 
nıurluğunclan: Tamamına 

yeminli 3 ehli vukuf ta

rafından bin elli beş lira 
kıymet takdir olunan Ka· 
sımpaşada Tahta kadı ma
hallesinde Tahta kadı so
ka~ında eski ve yeni ;3 
numaralı Sağı Seherin 
menzil ve bahçesi arkası 

Hacı İbrahim vere>esının 

menzil ve bahçesi solu mÜ· 

veddet menzil ve bahçesi 
ve önü Tahta kadı sokağı 
ile mahdut zemin katında 
bir sofa üzerinde iki oda 
ve bir bala ve bahçede 
mutbah ve kuyu ve birinci 
katında yine bir sofa üze. 
rinde iki oda bir gusullıa
ne ve bir hala bulunan ı 
tamamı 119,5 metre mu• 
rabbaı miktarında bir b1p 
hanenin 32 hissesi itibarile 
24 hissesi dairemizce açık 

arttırmaya vazedilmi'i olup 
şartnamesi 27-8·936 tari
hinden itibaren' herkes ta
rafından görülebileceği gı

bi 17-9-936 tarihine rast• 
!ayan Perşembe günü saat 
14 den 16 ya kadar İstan
bul 4 üncü icra dairesinde 
açık arttırma ile satılacak• 

tır . 

ihale yapıla bilmek ıçın 

arttırma bedelinin hisseye 
isabet eden muhammen 
kıymetinin % 75 şini bul
mak ve birinci derecede 
ipotek sahibinin alacağını 

temin etmek şarttır. 

Aksi takdirde arttırma 

15 gün daha uzatılarak 

2-10·36 rastlayan cuma 
günü aynı saatde yine da· 
iremizde yapılacak olan 
ikinci açık arttırmasında 

gayri menkul birınci dere· 
cede ipotek sahibinin ala· 
cağını temin etmek şartile 

en çok arttıra:ıın üzerinde 
bırakılacaktır. Artırmaya 

girmek için % 7 ,5 temi· 
nat akçası alınır mütera• 
kim vergilerin belediye re-

Harbiye Okulunun Ayaz. 
ai(adan ve Pangaltıdan 
Dolnıabahçe veya Salıpaza. 
rına naklettirilecek 418 ton 
eş ·.- a,ının nakliyesi 17/ 
Ağustos/191!6 Pazartesi gü· 
nü saat 13,30 da Toplıa. 
nede Satınalma komisyo

nund1 pazarlığı yapılacak

tır. Nakliyenin beher tonu 
Pangaltıdan (150) kuruş 

Ayazağadan (200) kuruş 
fiyat tahmin edilmiştir. ilk 
teminatı eli i liradır. Şırt• 

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

* • • 
(85) (365) 

l\laltepe askeri lisesinde 
eskiye ayrılan 514 çift da· 
lıili ve 785 çift harici fo· 
tin ile 75 çift erat kun• 
durası 20 • Ağustos - 1936 
perşembe günü saat 15 de 
Tophanede satınalıııa ko
misyonunda pazarlıkla sa• 
tılacaktır. Tahmin bedeli 
167 1 ira 13 kuruştur. Te· 
minatı 25 lira 7 kuruştur. 

Fotinler lisede görülebilir. 
İsteklilerin ihale saatinde 
Tophanede komisyonda bu· 
lunmaları. (84) (361) 

-

simleri ve vakıf icaresi 
müşteriye aittir. 

İpotek sahibi alacaklı· 
!arla diğer alakadarların 

ve irtifak sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile fa!z 
ve masarife dair olan iddia la• 
rlnı ilan tarihinden itiba
ren 20 gün içinde daire• 
mize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu 
sicili ile sabit olmıyanlar 

satış bedelinin paylaşma• 

sından hariç kalırlar. Ata• 
kadarların buna göre ha. 
reket etmeleri ve izahatla 
malumat almalı: istiyenle
rin 936-868 dosya nu• 
marasile dairemize müra• 
caatları illn olnnur. 

.· . -- -

8 - Evrakı noksın ohnların kayıtl:ırı yapılmaz. 
9 - Kayıt; murnıelesi 1 Eylfıl 936 dan 15 Eyl!il 

936 tarih ine kadardır. (35:3) .1 ................ . 
Erzurum 

Vilayetinden: 
Kapalı zarf usuli ile eksiltme 

1. - Eksi:tıueye konulan iş E· 7.urum Erkek l\luallim 
nıektehi yap;sının yaptırılmasıdır. Keşif bedeli 242671 
Lira 48 kuruştur. 

2. - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - l\lukavele proje~i. 

C. - Bayındırlık genel ş ırtnamesi.-. 
D. - İn5a:ıta ait fenni şartname. 
G. - Keşif cedveli. 

F. - Proje talipler projeyi Bayındırlık Bakanlığından 
Errnruıu Bayındırlık J\lüdürlüğünde görebilirler. İstek
liler şartnıme ve evrakı saireyi 12 lira 10 kuruş mu
kabilinde ilan mahalleri Bayındırlık l\Iüdürlüklerinden 
alabilirler. 

3. - Eksiltme 31 Ağustos 1936 Pazartesi günü saat 
16 da Erzurum Kültür Direktörlüğü dairesinde yapıla• 
caktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 

lira ~uva~~at temin.at verebilmesi ve bundan başka aşa
r;ıdakı vesı~aları haız olup gö~termeleri lazımdır. 

A. - 1936 Yılına ait Ticaret Odası vesikası. 

R - Bayındırlık Bakanlığınd~n en aşağı 150000 
yüz elli bi~ liralık bu nevi İnşaatı yapabileceğine dair 
alınmış vesıka. 

6. - Teklif mektupları üçüncü mad lede yazılı saat
ten bir saat evveline kaJar Erzurum Kültür Direktör
lüğüne getirilerek Eksiltme K omisyonu Reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir.Pos~a ile gönderilecek mek· 
tupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate ka:lar gel• 
mış olması ve dış zarfın mühi'ır mumu ile iyice kap3• 
tılmış olması şarttır- Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (175) 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 ---
Tüm kıt'atı için kapalı ıarf usulile 992500 kilo un 

alınacaktır. Unun beher kilosuna 15 kuruş fiat tahmin 

edilmiş olup teminatı 8694 liradır. İhalesi Çanakkalede 

Tüm Satınalma Komisyonu binasında 28 Ağustos 936 

cuma günü saat 15,30 da yapılacaktır. İsteklileri 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddesinin istediği vesaik ile beraber 

teminatlarile birlikte ihaleden bir saat evvel 14,30 da 

Komisyona gelmesi. •175., "4525. 

* • * 
l\Ianisa Merkezindeki havvanlann ihtiyacı olan 590 

ton arpa kapalı zarlla münakasaya konulmnştur. Şartna

mesi Manisada f:atinalma Komısyonunda görülebilir. 

lhalesei 28 Ağuıotos 936 cuma günü saat 18 de Manisa 

da Satınalma Komisyonnnda yapılacaktır. Beher kilosu• 

nun muhammen fiatı dört kuruştur. İlk teminatı 1770 

liradır. İstekliler Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri 

Uzımdır. 1ık teminat makbuzlarlle birlikte teklif mek• 

tuplarınt belli saatten en aşağı bir saat evvel Manisada 
Tümen S~tıııalma Komisyonuna vereceklerdir. "177 n•4527• 



• 
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-AÇIK SOZ 16 Ağustos 

1 

Dr. Hafız Cemal 

KIZILAY 
HASTABAKICI HEMŞiRELER 

Okulu Direktörlüğünden; 
Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve para• 

sızdır. Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hem• 
şire yetişerek, hastahanelerde ve umumi sıhhatle alıi.kadar 

olan müesseselerde çalışmalarına malısusdur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratikdir. Dersler 
hususi doktor prof~sörler ve muallimler tarafından verilir. 

lsıeklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatlı ve en az orta tahsili 
bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için 
yazı ile veya bi?.zat 1stanbulda Aksarayda Haseki ca !desinde 
Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 Eylill 1936 dan 

müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

Nafıa Vekaletinden: 
28 Eylı11 1936 Pazartesi günü saat 15 de Ankara:la N,afıa Ve

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

E~siltnıe şartnamesi ve teferruatı Ankarada Vekalet Malzeme 
Müdürlüğünden par.ısız alınabilir. 

Muvakkat teminat 1390 lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını resmi gazetenin 7·5-1936 tarih 
ve 3297 s>yılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafıa Veka• 
Jetinden alınmış vesika ile birlikte 28 Eyllll 1936 pa7.artesi günü 
saat 14 e kadar Ankarada Nafıa vekaleti Malzeme Müdürlüğüne 
vermeleri H\zımdır. (305) (240) 

AY 
SAGLAM 

ucuz 
•• •• 

BUT UN YALNIZ BU 
TRA'S BtÇAGtNl 

TÜRKİYE KULLANIYOQ -- - -

Ankara Valiliğinden: 
Ankara stadyoıu ve y ır •ş alanında yapılacak bahçe yollarile 

meydan \arın tesviye ve t~nzimine aid işler 27 Ağustos 936 Per• 
ş mbe gfınfı saat 16,5 on altı buçukta Vilayet bina~ında toplanan 
Dıimi :Rncümen le ihalesi yapılmak üzere \capalı zuf usulile ek· 
si tmeye k ·ınıılmu~t·ır. 

Keşif bedeli 25873 lira 80 kuruştur. 

l\Iuvaki<at teminat 1940 lira 54 kurnştıır. 

İstelr !ilerin te:-Iı f mektuplarını, Ticaret Odası vesikası, N aııa 
Bakanlı~ından 1936 senesi için aldıkları müteahhitlik ehliyet ve
sikası ve muvakkat teminat mektubu veva makbuzlarile birlikte 
ihale g•1nü saat 15,5 on beş buçuğa kadar Daimi Encümen Reis• 
liğine tevdi etmeleri. 
ı Bıı işe aid keşif evrakı Vil!yet Nafıa Müdürlüğünde ğörüle• 

hilir. "4515,, 
............................................ ! 

Türk Hava Kurumu 

Büyük s 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5 . ci Keşida 11 ı EylOI ı 936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
Ayrıca, 15.ooo: 12.000. 10.000 Liralık ikra· 
miyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır ...... --................................ . 

Liseler Satınalma 
Komisyonundan 

Yeni açılacak okullar için 7435 lira bedel tahmin edilen 625 
11det dersane sırası 36 adet yazı tahtası 20 adet yemek masası 
27.S.936 Perşembe günü saat 16 da İstanbul Liseler Muhasebe· 
ciliğinde toplanan Komisyonda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak• 
tır. İlk teminat 558 liradır. Bu işe ait şartname Komisyon Sekre• 
terliğinde görülüp öğrenilir. Bu işe girecekler ilk teminatlarını 

liseler muhasebeciliği veznesine yatırarak kapalı tekliflerini belli 
1aatten bir saat evvel Ticaret Odasının yeni sene vesi.kası ve bu 
gibi doğrama işlerini yap'ıklarına dair Resmi dairelerden alınmış 
vesikalarını eksiltme kanununa göre kapalı zarflarına koyarak 
KomisyÔn Başka.lığına vermeleri illn olunur. (293) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Divanyolu 

(104) yeni numaralı hususi ka• 

binesiude hastalara bakar. 

~ O rv ,._. O <!! iMi O Amerikan Kıı Koleji 
~ & ~ t;a ırıı : AranulkOy, Tel. 38.160 

Mektep, lngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 
tarafından öğretilir. Milll terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. K!itOphanelerl 
mülıeııımeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemıııllllinll temin eder. Lise lıısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilır. Salı cumartesi sabah (9/12 1 ·2 
saatleri hakiki fukaraya malı· 

sıtstur. Herkesin haline göre 

muamele olunur. 

1 MÜHENDİS KISMI _A~eli ve nazari usullerle ele~ilı, makine ve Nafıa mllbendisi yetişt!J.!!; 
1 

KAYIT GÜNLERi: 
1 Ağustos'ıan sonra Çarşamba-ve Cüiiiarıesi gOnlerf saat 9:00 dan 12:00 kadar~ 7 Eylü!dcn sonra her ğOıt· 

Yazlık telefon Kan :lilli 38 
Beylerbeyi 48 

Fazla nıalOmat için nıe&,tupla veya bizzat" mO.ro.cna.t" edilebilir. 

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

İhale güna şekli 
cinsi 

Mıktart kilo 
Lira K. Lira K. Lira K. - -

I. Nv. Has un 130977 18336 78 137fi 26 2750 52 1718/936 K. zarf 

Sıgır eti 27800 6255 00 469 13 938 25 Pazartesi • • 

Patates 7650 535 50 40 17 80 33 Saat 14 açık eksiltme 

Odun 315000 2362 50 177 19 354 38 
Bulgur 9000 1125 00 84 38 168 75 
Pirinç 5400 1350 00 101 25 202 50 
Zeytin ya!!;ı 670 330 75 24 81 49 61 
L Nv. Sabun 2160 820 80 61 56 j 13 12 : 18 8/936 Saat 9 da 

Gaz yağı 1980 475 20 35 64 7l 28 
Sade yağı 3600 ı520 00 189 00 378 00 
Kuru sogan 3600 126 00 9 45 18 90 
Kuru fasulyı 8550 1068 75 80 17 160 32 
Nohut 3600 234 00 17 55 35 10 

\ 
Toz şeker 1440 388 80 21) 16 . 58 32 
Şehriye 1080 270 00 20 25 40 50 
Razakı üzümü 1800 360 00 27 00 54 00 
Salça 1800 360 00 27 00 54 00 
l\lakarn3 1800 450 00 33 75 67 50 
İrmik 1350 243 00 18 23 36 43 
Kuzu eti 1350 472 50 35 43 70 87 
Koyun eti 1350 472 50 35 43 70 87 
Süt 810 81 00 6 08 12 15 
Yogur, 2700 640 00 40 50 81 00 
Yulaf 7290 218 70 16 40 32 81 
Ot 4860 145 80 10 94 21 87 
Saman 3240 32 40 2 43 4 86 

1- Okul erat ve hayvanatının iaşeleri için ek•iltmeye konulan erzakların c' ns ve miktarları teminatı muvakkate mıktarları 

ihale günleri ve saatleri ve ihalenin şekilleri yukarıda yazılıdır. 

2 - Yapılacak: eksiltmeler Gelibolu Şarbaylığında II. S:ıyılı J. Okulu komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Şartnameler Gelibolu II. Sayılı J. Okul komutanlı!!;ından parasız verilir. Hüklimetce muayyen bank mektupları devlet talı· 
villeri ve hüklimetce tayin edilen milli esham ve tahvilleri (Borsafiatından % 15 noksanile kabul edilir.) 

4 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan ve 1718/936 Pazartesi saat 14 de ihalesi yap~lacak olan un ve Sığır etinin teminat 
mektupları kanunun 33 ('Ü maddesine göre saat 13 e kadar makbuz mukabilinde komisyona verilmiş bulunacaktır. (4381) __ _ 

... ÇANTA • ELDiVEN ve ÇORAP 'il 
Satışında mütehassıs ve şık Bayanların mağazası . ! 
istiklal caddesi Hacopolu pasajı karşısında No. 283 1 

B 
En güç beğenenleri bile memnun eder. ı 

il. MUTEDİL FİYATLAR-MÜKEMMEL CİNS .I' 
Siyasal Bilgiler Okulu 

Direktörlüğünden: 
Siyasal Bilgiler Okuluna girme şartları 

Okula n1mzet kaydına 17 Ağust:ısta başlanacaktır. 

Girmek için liseyi bitirmiş ve olgunluk imtihanını vermiş ol· 
mak lazımdır. Bu şartı haiz olanlardan yapılacak mıısabaka imti· 
hanında muvaffak olanlar parasız yatılı olarak alınacaktır. Nam• 
zet kaydı İstanbul'da Yıldızda S iyasal Bilgiler Okulunda, Ankarada 
Siyasal Bilgiler Okulu için müracaat edildiği tasrih edilmek suretile 
Dil· Tarih Fakültesinde yapılır. Müsabaka imtihanı aynı zamanda 
hem İstanbulda hem Ankarada yapılacaktır. Kayıt olunmak ve 
fazla malllmat almak için 17 Ağustostan itibaren her Pazartesi ve 
Perşembe günleri saat on beş buçuğa kadar İs~anbulda okula An· 
karada D[l. Tarih Fakültesine müracaat edilmesi. (231) 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığı İstanbul Satınalnia 

Komisyonundan: 
1 - Muhammen bedeli 18629 lira 60 kuruş olan 1160 ta• 

kım 111ulıahza memuru elbisesi pahalı görüldüğünden yeniden 
17·8·936 pazartesi günü saat 10 da pazarlığı yapılacıktır. 

2 - şartnamesi Komisyondadır· Görülebilir. 
3 - İsteklilerin 1398 liralık teminatlarile Komlsyona gelmeleri, 

(4294) 

Yüksek Mühendis Okulu 
Direktörlüğünden: 

936 • 937 ders yılı için okur yazılm1sına başlanmı7tır. Yazılma 
ışı l· Eyltil ·Salı gününden 22 • EylCıl Salı akşamına kadar •Cu• 
martesi ve Pazardan başka• her gün saat 9 dan 12 ye, 13 den 
16 ya kadar Gfımüşsuyundaki okulda yapılır. 

İsteklilerle daha fazla bilgi edineceklerin yukarda yazılı gfın ve 
saatlerde okula gelmeleri ilan olunur. (301) 

Berlin Olimpiyatlarının 
mifletler arası komitesi 
REMINGTON RAND CQ 

Müesse~esinin 

A x 
Sistemini tatbik etmiştir, 

Çünkü 52 milletın 300,000 
azası ile iştirak etti~I böyle 
bir muazzam teşkilatın idare
si ancak KARDEX ile kabildir. 

Türkiye için Acenta ve Depoziter: 
SIDNEY NOVILL 

ve Şsı Halefi 
SIDNEY NOVILL 

Davet 
lstanbul avcılar ve atıcılar 

Birliği kongresi 
lstanbul avcılar ve atıcılar Birliği 

heyeti umumiyesi dün Birliğin Bah· 
çekapıda Agopyan hanındaki mer
kezinde toplanmış ise de nisabı ek· 
seriyet temin edilemediğinden kon· 
gre 31 ağustos 1936 pazartesi günü 
saat 18 e tehir edilmiştir. 

Bütün kremlerin içinde !ı i· 

rinci olan ve daima birinci 
kalan Krem Pertev oldu. Bu 
Krem Pertevin her zaman 
pek büyük bir itina ile ihıa· 

rından başka bir şey değil
dir. Krem Pertevin terkibine 
(gayrisaf) hiçbir madde gi· 
remez. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra 

1 Ağacami karşısında 
Tel. 43586 

l 

Beyoğlu 

No. 313 

lstanbul 

Devredilecek ihtira 
beratı 

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

Devredilecek ihtira 
beratı 

•ldrokarbon yağlarının tah· 
vili., hakkındaki ihtira için alın· 

mış olan 25 Eylül 1929 tarih 
ve 824 numaralı ihtira beratı· 

nın ihtiva ettiği kukuku bu 
kerre başkasına devir veyahud 
icara verilmesi teklif edilmek· 
de olmakla bu hususta fazla 
malumat edinmek isteyenlerin 
Galata'da Aslan han 5 inci kat 
1 • 4 numara müracaat eyleme· 
!eri ilan clu nur. 

Sahibi ve Umumi neıriyatı idare edo• 

yazı ltlcrl müdürü 

Etem izzet BENiCE 

Basıldığı ger: Matbaai Ebüugill 


