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ispanyada irtica k:ı;::::~ tekbirle adam kesiyor! 
ispanyada, esirlerin bazılarını diri diri, · · bazııarını da 
öldürdükten sonra ateşe atıyorlar. idama mahkum 

ilenler de yirmişer yirmişer kurşuna dizilmektedir .. 
~ kumet Kuvvetleri 
·ırnata ve Kurf ubayı 

zaptetmek üzeredir .. 

liükumel kuvvetleri asilerden zapletıikleri Doropeza 
şatosunun kalelerine bayrak çekiyorlar 1 

......,.u.,,, 
11 
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gin fırıncı kavga mı l 
etti, soyuldu mu? 

~11erQadtz l.ıarruı:' uM:rayara.k• 
0 )'&:1ld.Jtu t"Yla olan CerrahpafO 

D.tn xe.Jz!n fırıncılt• r~ıır! 

-·-
Emniyet Direktörü 

Salih 
nazik bir 

tavzih gönderdi. 
Bu tavzih Haber ga• 
zetesinl tekzibeder 

mahiyettedir. 
Dün Cerrahpaşada pek zen

gin oldug-u ! öy len en fırıncının 
elleri ayakları bağlı bir halde 

· dükkiin k omşuıu helvacı Aziz 
tarafından bulundug-u ve halta 

muhakkak bir ölümden kurtul. 

muş oldug-u rivayet edilmişti. 

Haber gazetesi intişar saatine 
!Sotda]Cdlln haydutluğundan baha· tesadüf ettig-i için tabii bu 
~dllfrı.en buıUn maaunluğu a3y· 
~~•eo nıaraoıoz Huluai [sağda) hiidiseyi herkesten evvel ver
,~· dGo zenıln fırıncıyı lrıutardığı mek fırsatını bulmuş ve mese-
••~et edilen Helvacı Azl& Usta leyi bir hayli de şişirmiştir. 

r Bır müddet sonra ise y:ııpılan tahkikatın fırıncının 1500 Ji. 
~s~ ç~lındı~ını t~s.b~t ettig-i_ ve. m_ü~ri":! olar~k ta marangoz 
• u ıhı namında hırının tevkıf edıldığı soylenmışti. Gece yarısı 
,~ld polisten •müstaceldir" kaydi ile §U tekzibe benzer tavzihi 

• ık: 
<· 

17/8/ 1936 

(Açık Söz) gazate•i 
idaresine 

t•h 17 / 8 / 936 tarihli Haber gauteıfnjıı "ilk sahifesinde Cer· 
k Paşa cacaddeainde Nuri.· isminde bir fırıneının re•mi de 
,.j'nulmak auretile (elleri kolları ı;!'j!lanarak· bi~ lirasının 
' 1k~ığından) bahıedilmektedir. Bu vak'a, gazeteMn yazdığı 
t~ •ide cereyan etmiş :değildir. Gazete'de iljimleııi" geçen fı· 
•ık" 1 Nuri ile Hulusi- "bfr malı"alle halkırı.dııd ve ailece tanı· 
çık olup alacalı: m~aı.lesindeo ' dola,. '.aralarında ihtiliif 
P.j~ "'1

1Şhr. Bu aeiıeple, fırında karşılaşarak kavga etmişlerdir. 

1 
Benzeri görülmemiş bir facia 

1 On dört yaşındaki üvey kı
zına aşık olan bir dülgeru. 

Yatak odasına girerken eteğine 
yapışan kayna .. 
nasını bıçaklı-

·! yarak öl~ürdü 

Kızı da 
Yaraladı 

1 

1 
) 

1 
1 
j 

ı 
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ve ... öldü! Hayata henü.s pillerini açar• 
ken acı bir Hrencam ıeçiren 

genç /cıs hudur 

--~--..;..;;=••"' 
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Faşist asiler Badajoz kasabasını ~ilerine geçirir geçirmez esirleri 
dayayıp kıırşima dizmeğ• ht;ızırlanıyorlar 

du~ar kenarlarına 

Pa paslar m u"taas- · ru"''''"111ı•••m11111•••111••·'·· ........ ",, .. ,,,,,,111111•••uıı111•••••r1111•11••11111111111••·········•1•111••••' .. ""'Htllllll"-\. 

sıp cahilleri ~· 

kışkırtıyorlar ( 
Elvas 17 (A. A.) - Havas = 

Ajansının muhabiri, Badajoz'da ~ 
bir takım wüessir sahnelere i 
şahil olduğunu bildirmektedir. i 

Bir Fransız köyü dün 
bombardıman edildi! 

Şehirde bir harp havası hü- ji 
küm sürmektedir. Muhasara :1 Bombaları atan tayyareninl 
esnasında ölmekten kurlu"muş ı! = 

~~:~av~X:m ş;~i~:e~~; 1;:;:~:~ il kime ait old~ğu bilinmiyorl,_ı, 
ve yahut haklarında veri ~ Hen da ye, 17 ( A.A.) - Dun saat 19.20 de üç motörlü bir -
tecek hükme intizaren hapis- ~ lapanyol tayyaresi Fransız arazizi üzerinde uçuşlar yapmış ~==-=_ I 
anelerde mevk•ıl bulundu· ~ ve hııdut üzerinde kain Biriatou Fransız köyüne üç bomba 
rulan bütün delikanlılar. Mad. ~ atmıştır. Bombaların biri, içeride üç kişinin iskambil oyna
rid hükümeli kuvvetlerine kar· ~ makta oldukları bir eve düşmüş, ev tamamen yıkılmış, ~-~ I 
şı çıkarıl•cak yeni kuvvetlere ~ fakat büyük bir şans eseri olarak oyunculara birşey olma• E=. 

kaydolunmakladırlar. ~ mıştır . Bombaların diQ'er ikisi tarlalara iaabet etmittir. 
Cece Fas askerlerinden mü. ~ Sanıldığına göre bu bombardıman bir yanlışlık neticeıinde i. 

rekkep bir kol, azizlerin büyük § yapılmıştır. Zira Biriatou köyll, tam hudut üzerinde kiin• : 
tasvirlerile tezyin edilmis olan E dir. Bu tayyarenin hükumete mi, yokıa iıilere mi ait ol· ~ · 
kamyonlarla Madrida'ıa doğ· ~ duğu tesbit olunamamıştır. § 
ru yola çıkmıştır. fuuun111111111ı111111111111 111111111111111111111u1111u111111111111111ııut111111111111111111111111111uıııııııııııı11111111111111111111111111117 

Diğer bir kolda estraama- · !eri kurşuna dizmekte olduk-
dure'de kain. Valverde'yi zapt !arını haber vermektedir. Ba- Uzunca: 
etmek için hareket etmiştir. bojoz'un müdafaasına iştirak 
Kurşuna dizilenler 1500 den elmiş olan amele ve zabitler Şapa oturduk desene! 

fazla de kurşuna dizilmektedirler. -·--
Elvas, 17 (A.A.) - Havans Şimdiye kadar aralarında M. Sami Karayel 

,6_ 'ansı muhabiri asilerin sivil- Deuamı 2 nci sahifede Meğer, Cim Lonclosu1 fe•tival .. 
ler dolayııi1Je lstanbula getiren 
bir heyetmlt•• Hatta, bu it için 
Atlnaya kadarda lhtiyrı 'labmet 

. 
\ 

edllmı,. Ben bllmlyerek çala ka· 

ii.lf[er Kirkorun üveği k12ma saldırıp kaynanasını bıçal..l.:ıdığı 
oda ve kocasına mı, anasınamı, lcızınamı lıangisine acı!Jacağını 

bir türlü kestiremiytn an" 
Dün sabah büyük Langada-

.nadir tesadüf edilen bir cina- r;v3.1~~71~ 
yet oldu. Üvey kızına göz ko. 
yan bir baba, mukavemet gö. 
rünce kızı bıçakladı ve kmnı 
kurtarmag-a gelen kaynanasını 
öldürdü. 

Bu feci ve ig-renç cinayetin 

tafsilatını 7 nci sayfamızda ;, 
okuyacaksınız. Dülger Kirkor tıtı Kaqnan""'' 

Olimpiyatlarda şampiyon 
olan ve altun 

madalyalar kazanan Üç kız 

1 

almada, ııtlamada, sırık.la at
·ıamada -·vücuda getirdikleri 
rekorlpr olimpiyatlarda üçün· 
cüiük dahi alamıyan milletlerin 
erkeklerinden ileridir. 

•e " bundant Jbuettir. 
1 - "-\. _., t. 

Emniyetı Qi1"lifN .,.~it~ 
Salih. Kffıç ~:,_ 

. . .. :t', 
t 

Asile(in Burgostaki şimal orduları umumi karargtihında g•neral 
l Mola'nın erlttinı harblyui harekalr takiP. ediyor. (Soldan sağa 
d>ğru ltaymakam Ezpuru, miralay Kalderon oı blnhaıı Perez Gılilk 

1 

lem yürüyü vermltlm. Peki amma 
festival heyeti bUmedltl bu nulk 
ve mtllt ite neden tek batına l'İf"' 
mlş ? Atinay• kadar rtdenler Cim 
Londoıu nedir bilmiyorlar mı ? 
Sonra bixlm pehlivanlarımızın ıer• 
beıt rüreştekl "kudret" ve «"tek· 
nUı,, lerioe vakıf deiUlermidlr ? 
Bizim •porcular, ıenelerdenberl 
bu na-zik iti yakından bildlflmiz 
için hiçbir vakit bu neviden maç .. 
lar organize etmeğe teveıaUI et• 
memitizdlr çünkü; netlceıinln ne• 
ye mal olacağını çoktan kestlrmlı 
bulunuyorduk. 

N. Sami Karayel 
Def!amı 2 nci sayfada 

Yukarıda gördüg-ünüz resim· 
ler sinema yıldızı deg-illerdir. 
Bu, çekik ve gergin yüzlü ol
gun vücutlu gilzel kızlar Ber· 
lın olimpiyatlarında birer şam
piyonluk kazanarak mllletleri· 
nin bayraklarını şeref direg-ine 
çektirmiş ve altun madalya ka· 
zanmış Amerikalı, Arjantinli 
ve Çinli sporcu kızlardır. 

Bu kızların, yüzmede, disk 

Pudrası, ruju, makyajı bol 
olan milletlerin kadınlarına, 
hattii erkeklerine bir ders olur 
ümidile bu resimleri okuyucu• 
larımıza veriyoruz. 

•· ,. . . ~ 



Kan içinde yüzen 
bedbaht ispanyada -

Her taraf fan sökün eden 
casuslarla dolu bir şehir 

TA NCA ... 

AÇIK SÖZ-

Siyasa ou.nyasında~ Haberler 
Radyo Telefon Telgraf 

Sayı: 121 Heryerde 5 kuru# Telefon No: 208~7 - Telgraf adre•i: /stanhul Açık Söz 

--
'18 Ağuatos 

Filistinde vaziyet yine 
, gerginleşti __ , __ 

Araplar Perşembe günü bir 
kongre halinde toplan1yorlar 

Fa#sl general Franko'nun kuvvetlerini Afrikadan Arıru
poya g•çiraigi ilk günlertle Tanca beynelmilel limanında 
bulunan <ıe isyan başlayınca /•panyayı adım adım dolaş· 
mağa baılıyan tanrnmış Fransız gazetecisi ••••• in mü
şahedelerini meraklı gördük, tercilme ediyoruz: 

Harp h~berleri 1 00;~-;;"
0

• 
iŞimalde asiler taarruza geç- manevraya çıktı 
imiş/erse de püskürtülmüş/er' . . . 
'lapanyada havadan, denizden veya karadan! lngılız Kıralı yarın 

Kudüs, 17 (A.A.) - Bu haftl\ içinde yapılacak olan mühinı 
müzakereler arifesinde bulunulmasına rağmen vaziyet, tıilbaosa 
Yafa ve Telavivde çok gergindir. 

Yahudi seçim asamblesi pazartesi ı;-ünü, arap umumi konfe· 
ransı da perşembe günü loplanac;ı.ktır. Mamafih, yahudilerle 
araplar arasında doğrud•n doğruya hiçbir müzakere olacağı 
•anılmamaktadır. 

Bunlar isguncıların 

rıdır ki vazifel~ri 

kurdukları bir ör fi divanıharbin azala
sigara içmek ve adam öldürtmektir. 

l•panyol ordusundaki zabit
ler ta eskidenberi Alman as
keri disiplinine ve kudretine 
meftundurlar. Yine eskiden 
Fransaya karşı samimi bir 1 
alakasızlık, aşikar bir bitaraf
bk gösterirlerdi. Fakat şimdi 
bunların açıktan açığa Fransız 
düşmanı kesildiklerini unut

mıyalım. 

biseleri bulunan güzel kadın· 
!ara raslgeldim. 

Bunlar, beş sene bizim Le· 
jiyon Etranjermizde çalıştıktan 
sonra, şimdi Ambassi isminde 
bir dansing işleten Freddı'nin 

barına girdiler. 

Tanca, şimdi dünyayı sey
retmek isteyenlerin bir bal
konu haline geldi. l<panyadaki 
dahi!i karışıklıklar doğrudan 
dogruya alakası olan Avrupa 
milletlerinin vaziyetlerini tel
kik etmek için Tancadan iyi 
yer bulamazsınız. Kimse bu· 
rada Cenevredcn bahsetmiyor. 

Gözlerin önünde sadece Ro
ma var, Berlin var, Paris ve 
Londra var. Madride aldıran 

yok, Burgas'a, Sevı1e, Tetvana 
aldıran yok. Ortada harbin 
veyahut sulhun anahtarını san
ki elinde tutuyormuş gibi, bir 
de mühim Tanca şehri var. 
Avrupa devletlerinde her bi. 
rinin burada markasını göre
bilir•ini2. Varlıklarını sezersiniz. 

Burası Tanca aristokrasisinin 
ve gelip geçen zengin yolcu· 
larııı eğlendikleri yegane bar

dır. Bu acaip yerde yüksek 
sesle konuşan İtalyanlar. kablo 
koymağa memur bir vapur za
bitlerinin geciktiklerini söyleyor-

1ar ve halta bu vapurun istihbarat 

1 işlerini merk.,zileştirmek için 
eksikleri lamamlamıza memur 
edildiğini saklamıyorlar'dı. Ge
neral F ranko şerefine beste
lenmiş marşlar ve şarkılar 
söylediler. 

Fakat hepsi de .okadar ihli
yallıdırlar ki, bu varlıkları 
masallardaki bir varmış. bir 
yokmuşa benziyor. Herkes 
kabuğıına çekilmiş, bekliyor. 

Almanya Katarya adalarını, 

balla lspanyol Fasında nüfuz 
nunlakalarım düşünüyor. ltalya, 
Akdenizde kendisi için mükem· 
mel bir deniz ve hava üssü 
teşkil edebilecek olan Balear 
adalarını düşü'lüyor. lngiltere 
Söta'yı düşünüyor. Eski dost· 
lıığu ile lngillereye bağlı olan 
Porlekizde, kimbilir, belki de 
haşmetlü lngiltcre Kıralı Hz. nin 
muvaffakatleriyle. lspanyol Fa
sının idaresini ele almağı dü
şünüyor. Bııkadar hırsların ve 
iddiaların arasında, aceba F
ran•a ötekilerle hem ayar ola
bilecek şekilde kendis; için lıir 

vaziyet düşüniiyor mu? 
HER TARAF CASUS DOLU 

Tanca, beynelmilel id;.resi, 
coğrafi ve tabii ve siyasi rolü 

itibarile, dünyaya nçılan bir 
balkon olduğu kadar, casusla· 
r:n da yatağıdır. Burada her

şey, Zdhiri süküneli altında 
durmadan çalışıyor. s~ vazi. 
yetin açık tezahürleri de ol
muyor değil. Mesela General 
Franko, ltalyanın kendisi ile 
beraber olduğunu bir kere 

daha herkesın nazarında ispat 
elmek için, kendi zabitleri 
ile Kontedi Savoya'nın zabit
lerini Tancanın en kalabalık 
gazinolarından birine, apertil 
almağa gönderiyor, o kadar 
basit: 

Ent~llicens servisi, ikinci şu
be, Komin lern, Gepeu, hulasa 
herkes knlağını kirişe vermek, 
dinliyor. Gizli kalan birşey 

yok gibi 1 En mahrem haber
ler elden ele dolaşıyor. 

Gecenin geç vaktinde bir 
telgraf verebilmek için ancak 
açık olduğunu tahmin ettiğim 
lngiliz postanesine giderken, 
yolda beyaz simokinli beş altı 

erkekle Üzerlerinde su vare el-

Odama döndüt~m zaman, 
masanın üzerinde göze görü· 
nür bir yere bırakılmış bir 
katıt gördüm. Arapça 7azıl

mışb. Tercümesi bana on fran
ga mal oktu. Herifin biri şan
taj yapıyord1L Diyordu ki: 

"Biz Duro kazanmak için 
kulak misafiri olup ta, haber
leri başka yerlere iletenler, 
bir az da kulaklarını tıkayıp, 

dillerini kısmasını bilsinler. 
Londrada çıkan Bruks Ni

yuz'un maruf muhabiri arka
daşım Briyans'ia beraber, mü
cadeleye karışmış bu1unuyor
duk· Fakat o, icap ettiği za
man, sesini kasmasını bildi .. 
tini ispat etmişti. 

Şehrin çalkandıtı bir giindü. 
Aljerias topa tutulmuştu. Tay
yarelerle Fastan asker geldı
ğini işittik. Kamyon dolusu 
askerlerin geçliğini görduk. 
Bunların h~psinin ağzında za-

' fer şarkıları, zafer sayhaları: 
" Arriba Espana 1 " 

Bu zafer şarkılarının arac;ın· 
da Mar.eyezi de dinledık, Ma
delonu dal 

Doslum lnıilize dedım ki: 
- Bak, hiç biri~i lngiliz mar 

şını söylemiyorlar. 
- Doğrudur, çünkü lngil. 

tere'de dahili bir muharebe 
ile akompanye edebılece)c marş 
yoktur da ondan ... 

Bir aralık Tancada şöyle 

bir şayia çıktı: Fransa lspan
~tının dohiil işlerine karışacak. 

Yani komünistlere erzak, 
silah, cephane ve tayyare 
verecek. Gerek Fransız, gerek 
beynelmilel mahafili allak bul
lak etmek için bundan daha 
fazlasına lüzum yoklu. Pek 
tabii olarak, faşist Avrupadan 
böyle bir müdahaleye şiddetli 

1 bir mukabele beklendi. Böyle 
bir müdahalenin ne netice 
vereceği malümc4ı. 

Avrupa mar ksist ve komü
nist olarak iki hasım cepheye 
ayrılacaktı. işte serbest Tanca 
şehrinde herkesin kafasını yO• 
ran haber bu oldu. 
Aynı zamanda bir lspanyol 

tayyaresinın yüksek rütbeli iki 
zabiti Burjie tayyare istasyo-/ 
nuna bıraktığı, Marsilya'da bir 
lspanyol harp gemisinin bulun
duğu ve Fransız hava neüare
finin Barslona ilk parti yirmi 

bombardıman _edilmiyen şehir Y_~k gi~idir •• ı Korfoda olacak 
Almanya nıhayet cevabını gonderdı 1 
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İzmirdeki Alyofi kardeşler 
kaçakcılık suçyile mahke

meye verildiler 

Birinci •ay/adan devam 
albay Canlero'da bulunan bin 
beş yüzden fazla adam idam 
edilmiştir. 

Lizbon 17 (A. A.) - Asile
rin Badajoz'a girmelerind'n 
iki gün sonra mezkür şehri 
ziyaret elmiş olan Reuter a
jansı muhabiri, Fas'lı askerle
rin kızıllan öldürmekle devam 
etmekte olduklarını bildirmek
dir. Öldürülenlerin cesetleri 
büyük ateşlerde yakılmaktadır. 

Mücrimler, askeri mahkeme 
huzuruna göğüsleri çıplak ol
dukları halde götürülmekle
dirler. 

Mücrimler orduya karşı mü
cadele ettiklerinden dolayı 

idama mahküm edilmekle ve 
sınıf farkına bakılmaksızın 

yirmişer kişilik gruplar halinde 
idam olunmaktadırlar. 

Madoit Va/cinse taşrnmaiJa 

hazırlanıyor 

Hendaye, 17 (A. A.) - Reu-
1 

ter ajansı muhabirinden: 
lspanyol paytahtından gelen 

bir gazetecinin intibaı, şu 

merkezdedir: 
Madridin ihtilalcil~re uzun 

mücdet mukakavemet etmesi 
mümkün değildir. 

Bu gazeteci diyor ki: 
Hükümet Valence'e naklet

mek için icap eden tertibatı 
almıştır. Ben madrid'den hare· 
ket ettiğim zaman, yiyecek 
içecek henüz vesika usulüne 
tabi tutulmamakta idi. Fakat 

tayyare teslim etliği de bu şa
yıaların arasında bilhassa sıh
hatle ve kuvvete verilmek is
tenilen haberlerdendi. 

Tancadaki bu haletiruhiye, 
F ransanın ister F astaki Gene-
ral Frankonun, ister ispanya
daki General Kiyepodö Lano 
nun adamlarına karŞı açıkça 
muhasama ilan ettiğinin bir 
delili sayılıyordu. 

Roma ile Seriinin lspanyol 
Eaşistlerile münasebetleri böy
le resmen itan edilmediği hal
de, Parisle Madridin açıkça 
elele verişleri, Tancadaki ra• 
halsızlığı büsbütün artırmakdan 
hali kalmıyacak şeylerdi. 

Bu şayiaların arkası ma-

lumdur. 
Fransız Fas açıklarında batan 

talyan tayyareleri, bu satırları 
yazdığım sırada Kontedi Savayo 
zırhlısına mensup yedi İtalyan 
tayyarecisinin, Elvanda, gene
ral F rankonun yanında bulu
nuşu, Por Marten de hatta ga. 
malı haç markasını saklamağa 
bile lüzum görme) en üç alman 
tayyaresının bulunuşu, esrar 
engiı bir yerden asilere bir 
defasında 350.00(), bir defasın
da 250.000 pezela te.lim edil
mesi, Langenhaym isminde 
bir alman zabitinin general 
Frankonun erkanıharbiyesine 

nıemur edildiği, bütün bunlar 
hiç te sadra şifa verici lıabı:r

ler değildi. 
Tancada olsun, Fasla olsun, 

hülasa bütün şimal! Amerika
da sou günlerde gittikçe alev. 
!enen Yahudi aleyhtarlığından 
bahs edersem, malüm hakika
te yeni birşey ilAve etdım. 

Fakat arlık Fasiaki Yahudi 
aleyhtarlığının had bir safha. 
ya girdiğini de saklamamalıdır. 

havayici zaruriyeden olan bir
çok şeyleri satın almak he
men hemen imkansız bir hıle 

gelmiş buluııuyord1L Sebze ba
lık ve meyva gibi şeylere ge
lince, bunları bulmak mümkün 
değildi. Bundan başka Madrid 
de kat'iyen tütün kalmamıştır. 

Gouadarrama mıntakasında 
ihtilalcilerin kuvvetle tahassun 
etmiş olduklar; ve kal'i taarruz 
saatini beklemekte bulunduk
ları zan olunmaktadır. 

Madrid, tayyarelerin tanrru
zuna uğrayaca~ korkusu için
de yaşamaktadır. 

Gazeteci sözlerini şu suretle 
bitirmiştir: 

Her ne olursa olsun ve ik< 
taraftan hangisi galip gelirse 
yeni madrit milisi zor teslim 
olacaktır. Zira fevkalade mü
sellahtır ve hiç de mücadeleyi ,! 
terketmek niyetinde detildir. 

Asiler boyuna asker taşıyor 
Tanca 17 (A. A.) - Teluan 

dau ispanyaya hava yoluyle 
asker nakli fazlalaşmıştır. Ha
va yoluyle ispanyaya günde 
500 a•ker geçliği tahmin olun· 
maktadır. Deniz yoluyle hiçbir 
nakliyat yapılmaktadır. 
iki cisigeneral tekrar konuştu 

Burgos, 17 (A. A.)- General 
Frankonun dün burada saat 
10 da General Molayı ziyaret 
etmiş olduğu haber verilmek· 
ledir. 

Mtşhur bo,ğocı öldü 
Cebelültarık 17 (A A.) 

Sevil'den gelen haberlere gö.. 
re, meşhur boğa güreşçisi Da
mingos Ortega, Madrit civa~ 

rında bir muharebede ölmüşlıir. 

Jlfadrid şimalinde şiddetli 

bir muharebe 
Guadarrama c"phesi 17 (A. 

A.) - Havas muhabirinin bil. 
dirdiğine göre, evvelki gün 
saat 22 de bir saat süren sıkı 
bir aleşlen sonra büyük bir 
muharebe başlamıştır. Hükü. 
met kuvvetleri biraz ilerle
miştir. 

Dun hükümet tayyareleri 
asileri bombardıman etmişler, 

asiler de buna sıkı bir topçu 
ateşiyle mukabele eylemişler

dir. Hükümetçiler, mevkilerini 
takviye etmişler ve üssülhare· 
kelerini sağlamlaştırmışlardır. 

Sanıldığına göre hlikfünetçiler 
Leon eteklerine dotru büyuk 
bir harekette bulunacaklardır. 

Harp edenlere günde 10 peseıa 

Madrid 17 (A. A.) - Resmi 
gazetenin neşrettiği bir karar
nameye göre, cephede harbe-

den veyahut gerilerde daimi 
bir hizmetle bulunan milis gö

nüllüleri günde 10 peseta ala. 
caklardır. 

Almanya cevap 
verdi 

Berlin 17 (A. A.) - l•pan
yanın dahil! işlerine karışılma
ması hakkındaki Fransız nota

sına Alman cevabı bugün 
Fransanın Berlin büyük clçısi

ne tevdi olunmuştur. Bu mek
tupta Alman hükümeti, evvelce 
lngiliz ve Fransız hükümelle. 
rinin ispanya işi hakkındaki 
beyanatlarına bazı kuyudu ilı

liraziye ile iştirak etmekte
dir. Alman cevabının melni 
pek yakında neşrolunacaktır. Yanlış, doğru, kulaklarıma 

kadar gelen bütün bu Şayiaları r 
yazmaktan maksadım, Tance- Abone Şartları 
deki beynelmılel havanın nasıl 
estiğini göstermek içindir. A
çıllçası Tance gün geçtikçe 
Fransaya daha ziyade duşman 
oluyor. 

Asilerin crkauıharbiyesinin 

borada zihinleri nasıl işledik

lerini de hesaba katarsak, bu 
beynelmilel yol uj!rağında artık 
Fransızlara ne gözle baktık

larını anlayabilirsiniz. 
( Arkasrnı yarın okuyunyz) 

TÜRKiYE iÇiN 
1 Senelik J200 Kr. 
6 Aylık 600 ,. 
3" 325,. 
1 " 125 • 

HARiÇ 
1 Senelik 
6 Aybk 
3 
1 

" 

İÇİN 
2500 Kr. 

1300 " 
700 n 

?\uruoamanlye, Şeref 5okafı 
TELEFON, 20811 

~~~--~~~~_) 

Milli Banka 
Çıkarılmasının 

istiyor 

döviz l 
m en'in ir 

Atina, 17 (Hususi) - Atina 
ajansıoın Londradao aldığı tel
graflarda lngiltere kı alı Seki· 
zinci Edvardı Laııyan yatın 

çarşamba günü (yarın) Korfo 
sularına ulaca~ bildirilmek
tedir. 

lngiltere kralıoın Korloda, 
Mıbeli köşkünde Yunan kralı 
tarafından birkaç gün misafir 
edilf'ceği zannediliyor. 

MATAKSASIN ALDIGI 
iÇTİMAİ TEDBiRLER 1 

Atina 17 (Hususi) - Başve

kil Muavini ve Maliye Nazırı 

Zariçpanas memleket için yP.· 
niden masrafları icap ellıren 

birçok kanun layihalarını red 
etmiştir. Bunlardan başka Ma
liye Nazın birçok yeni tayin
lerle terfileri de bütçenin va
ziyet tavazzu edinceye kadar 
tehir etmiştir. 

lzmir 17 (Açık Söz) - Bura
nın belli başlı tüccarlarından 

Alyoli kardeşlerin ortakları 

Manason, bir kaçakcılık su
çundan mahkemeye verilmiş

lerdir. Coe Alyoti ve Remo 
Alyoli ile ortakları gümrük 
resminden maaf eşyayı salın 
almak ve satmakla suçludur
lar. Mahakeme esna.•ında Al-

yoti kardeşler kendilerine is
ııad edilen suçu inkar etmıt· 
!erdir. Mahkemede faturaları 
tetkik etmeğe karar vermiştir. 

AÇIK SÖZ Bu adamlardan 
birinin Rodosda Türk üzümle· 
rine suikast hazırlamakla oıeŞj 
gul olduğunu bir müddet evv~ 
yazmıştık. Ecnebi ~ermayenın 
bu eski sistem simsarları ne 
zaman uslanacaklar? 

İstanbul 
k arakol 

Adliyesinin jandarma 
kumandanı tevkif edildi 

lstanbul Adliyesinin jandar_--·kadın,bir tecavüz karşısında k•1 

ma karakol kumandanı lsmail dıtını görünce zabıtaya müra• 
Hakkı çavuş hakkında bir caal etmiş ve neticede polisiıı 
cürmümeşhut muamelesi tertip ı tertip elliği bir cürmümeşhut 
edilmiş ve çavuş !•mail Hakkı ile karakol kumendanı lsmail 
bu cürmümeşhut neticesinde Hakkı çavuş yakalanmış Ad-
tevkif edilmiştir. !iyeye verilmi~tir. . 

Bize verilen malümata göre, Bu muamele üzerine beşinel 
lsmail Hakkı Çavuş evli bır ka- müstanliğe gönderilen jandar· 
dının evine girmiş, kadını zorla ma çavuşu hakkında tavkil 
kendisine bağlamak istemiştir. kararı çıkmış ve çavuş dü• 

Alina 17 (Hususi) - Dün 
Başvekil ile sosyal yardımlar 

nazırı fakir halk labakalan 
ha:<kında alınacak içtimai tcd· 
biri müzakere etmişlerdir 

FakatFatmaHikmetadındaki bu tevkifhaneye gönderilmiştir.,.., 
1 ~ 

Metsksas hükümelinin gele· 
cek haftadan itibaren bu ted
birleri tatbika baş'ıyaca~ riva
yet ediyor. 

YUNAN MİLLi BANKASININ 
YENi DİREKTÖRÜ 

Atina 17 ( Hu•usi ) - Eski 
Maliye Nazın ve Divanı Mu· 
hasebat Umum Müdürü Man· 
çavinos Yunan Milli Bankası

nın ikinci Direktörlüğüne inti
hap edilmiştir. 
YUNANISTANDAN DÖViZ 

ÇIKMIYACAK 

Alina 17 (Hnsusi) - Harice 
çıkacak döviz üzerinde mura

kabe yapmak hakkını haiz o
lan Yunan milli bankası gaze· 

lelere gönderdiği bir tebliğ de 
"şımden sonra pek fevkalade 
ahval müstesna olmak üzere 
harice gidecek yolculara dö

viz verilmiyeceği. bildirilmek· 
tedir. Banka ait olduğu ma

kı ma gönderdiği bir tezkere 

de evvelce döviz için izin al

mıyanlara pasaport verilmesi 
nin men'ini isfemişlir. 

YUNAN ESHAM! LONDRADA 
YÜKSELİYOR 

Atina 17 (A. A.) - Taymis 

gazetesi Yunan eshamının yük

selmekle devam elliğini yaz
maktadır. 

Donanma 
Alına 17 (Hususi) - Do-

nanma bugün öğleden sonra 

Akdeniz manevralarını yapmak 
üzere açılmıştır. Manevralar 

esnasında donanmaya mensup 

gemiler Akdeniz limanlarından 

bazılarına uğrıyacaklar ve bey

nelmilel Seliınik sergisinin de

vam ettiği müddette orada 
bulunacaklardır. 

Akdeniz m~nevraları Tcşri

nievvelin sonuna kadar devam 
edecektir. 
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Uzunca: 
1 inci sayfadan devam 
Şimdi, Cim Londos tekrar Is· 

tanbu1a ıclirse ne olacak ? Bil· 
mem baklayı ıs.atayım mı t./ Fakat 
Cim Londoau aetirerı heyet bil· 
melidir ki; bu itte belkl feativ al 
naauaa bir iaabelte bulunulmuş· 

tur fakat spor namına gaf üstüne 
gaf yaplltnaktadır. Türkiye baş 

pehlivanları arasında •eçme ya
parak ortaya bir de serbest rüreş 
Türkiye başpehllvanhğı konmuş .. 
tur. 

Mısır -İngiliz muahe- l"'Ö'k°Ümad·a·n ..... G.e·c·mel 
d . . d·ı· - ..... esı ımza r. ı ıyor t ................. ,. .................... : ................ , .. . 
lskenderiye. 17 (A.A.)-Baş· i Daltonızm . 

bakan Nahas paşa lngiliz-Muır \ 
muahedesini imza etmek üzere Avrupayı baştan başa ıarı• 
bugün lskenderiynden hareket yeni bir hastalık. 
etmiştir. Mısır heyeli murahha- Tababette: renkleri tefrik 
sasına riyaset etmekte ol•n edemem.,k, birbirlerile karıf' 
Nahas paşa, marsilya tarikiyle tırmak haatalığı diye izah 
Londraya gidecektir. e-dilen (Dalton) illeti nihay•t 

-·-~ siyaaet sahasında da tesirioİ 
Maarif: 

Muallimlerin 
Rusya seyahati 

Türk muallimleri Rusyaya 
davet edilmişlerdir. Bugünler
de kırk kişilik bir öğretmen 

grupu Moskovaya hareket 
edecektir . Ôğrelnıenlerin bu 
seyahati iki ay kadar süre
cektir. 

lık mektepler 
Şehrimizde bu ders senesi 

baş ı nda yeniden iiç ilk mek. 
tep açılacaktır. Yerleri heniiz 
tesbil edilmemiştir. Ayrıca dı. 
ğer ilk mekteplerde de yeni 
~ubelcr kurulacaktır. 

üniversite 

Hukuk Fakültesinin 
yeni talimat namesi 

yazılıyor 
Üniversite de talebe için bir 

rehber hazırlanmıştır. Bu reh· 
berlerde fakültelere ait tali
matnameler neşredilmektedir. 
Hukuk Fakültesinin lisan led· 
risalı beş yıl alarak gösteril· 
mekle isede fakültenin 4 yıla 
çıkarılması hakkında veri:en 
kararın Vekaletçe tasdiki 
halinde bu cihet değiştirile· 

cektir. 
Şimdi üniversitede 4 senelık 

hukuk fakültesi için yeni bir 
talimatname hazırlanmaktadır. 
Yeni talebe mektebe girerken 
bu talimatnameye göre hare
ket edecektir. Fakültede ders· 
ler azallılacak, sınıf geçme 
notlarındada esaslı değişmeler 

yapılacaktır. 

ilim kitapları 
Üniversite kütüpane•indeki 

yabancı dille yazılmış eserlerin 
tetkiki bitmiştir. Bunlardan 50 
eserin Türkçeye tercümesi ka
rarlaşlırılmıştır. Üniversite ta
lebelerinin bu ilim kitapların

dan istifadeleri temin edile-
cektir. 

göıtermiştir. 

Ha beşiıtan meıeleaind•• 

sonra, pamuk ipliğile düğüdl' 

lenmiş ol.an dnletler arasıP· 

daki bütün siyasi bağ'ların bir• 
denbire çözülüvermtsile, Avro .. 

palı a deıeainden ıörünen düll" 

ya hadiselerinin renkleri tefr~ 
edilmez bir şekle ırirdL 

işte İapany a 1 ATrupad•' 

ıelen son ıueteler bütii• 
ıarp devletler in in bu meseli 

karş .. ı nda tam manaıile tt" 
reddüt ve heyecana .kapıl.ır 
tını gösteriyor. 

Bütün diplomatlar endit' 

içinde. Hadiselerin renkleri•' 
şekil ve mahiyetini, bilhas•' 

bu hidi•elerin avakıbfoi şiı' 
diden teşhis etmek imkansıı• 
dır. 

Siyasi ufuklarda parça pat' 
ça bulutlar dolaşıyor. Fak•1• 
bu bulutlar ıiyah mı, bey.ı 
mı? Bunların rengini tefr~ 
etmek kabil değil Avrupa~ 
siyaset aleminin eski ve yeO 
kurtları timdi Daltoniz .. 'jJI 

korkunç ıar'aları içinde hl' 
calayıp duruyorlar. 

Yeryüzünde bu baatalıl1 

tutulmıyan m.,s'ut bir ül~1 

var: Türkiye, f 
Daltonizm'i doğuran: Şa~1 

menfaat ve ihtiraslarla, bal' 

~kalarının hukukuna lecav 
gibi sebeplerdir. 

. ·r 
lspanyolların bugün ne ı 

tediklerini bilmiyoruz. Fak•
1
' 

muhakkak olan birşey va~ 
seyrini takip ettiğimi• ka~ 
botuşmaların bu üç sebeptt

1 

doğmuş olmasıdır. 

Ne mutlu bize 1 Uzağınuııl' 
~· ve yakınımızda beliren reP 

leri olduğu gibi görüyoruı· il 
lskender F. Sertel 

Resmi dairelerin nazarı dikkatine: 
Peki; Karo Ali de yenlllne ki, Gazetemizde neşredilecek ilanların İstanbul Yeııİ• 

bu .,ağı yukarı muhtemeldir. Mil- postahane karşısında Erzurum hanında TÜRK 1Jı\' 
lt şeref meauliyctinl kim Ustüne ı'I 
almı, olacaktır. AR!F CEMİYET! resmi ilan bürosu vasıtasile ga.ıe• 

Yinemi şapa olurduk? temiz adresine gönderilmesi rica olunı:ır. 

M. Sami K ar ayel ----------------•-" 
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Mübarek başlarımız berberlerin 
merhametine kaldı! .. 

-AÇIK sOz-
1 

1 

3 

Günün .. vodvili · 
Olimpiyatlardan sonra 

ki harp batlıyor ! 

Berberlerimiz traş hususun· 
da dil ve !Af traşçılarına taş 
Cıkarmıya başladılar. Şu res· 

llıin belagate nümune veren 

ıfadesıne bakınız. Adamcağı• 
Zın başı çok garip bir şekilde 

lr.ırkılmış. Modern şairlerin 
merdivenli iirleri gibi bu ba

fın traşı da nıerdi,·en stiline 

Uydurularak yapılmış. 

Hız ve gücünü vatanda,ın sevgisinden alan gazetedir 
Olimpiyatlar bitti. Hem Av· 

rupanın en çok korktuğu bir 
Almanya Olimpiyatlarda, bü· 
tün milletler üstünde • birincı 

çıktı! 
Sahibi, Etem izzet EENICE S•yı: 121 Her yerde 5 kuruı Telefon No: 20827 • Tel>rrıf adreıi: Ist~'l~1l Açık Söı 

Vilayet 
• 

POLiS Belediye· 

Zehirli gaz 
Komisyonu 
Toplanıyor 
Işıkları maske· 

Ölenler, yaralananlar 

Dün bir amele tren 
altında can verdi 

Belediye 
Memur 

Eğer spor bir eğlence de
l ğil de, bir milletin ırk terbi-
1 yesindeki umumi hazırlık v 

ilerleyişlerin bir teşkilatlarıma
sı ise, şu olimpiyatlarda insan 
azmanlarının bir döğüş degil 
de, nıllietlerin spordıki iler'.e
yişlerıııin bir ölçüsü ise, ne 
buyru'.uyor ? 

• 
istiyor 

Alayı bir tarafa bırakarak 
S}ylemek lıizımdır ki, lstanbul 

lerberleri son zamanlarda 

lı aşçılıkta acemilik hududunu 

da aştılar. Ba~a karşı riayet· 

kAr nlmak ıyıdir. Dileyoruz ki 

Öyle olalım. 

leme denemesi 
ı Bir otooüs parçalandı ve içindeki 

yapılacak 
l üç kışi yaralandılar. iki 
arkadaş da birbirlerini bıçakladılar 

• IWHI '" .... ll~ı.ill'llHlll uıııııııııuıuıııııııııı llltlll•l•l•lllU/llU•lı:ıı•uıııııııı111111111111111111111ıııt111ıııı1111111 

Festıvaı 

lstanbul eğlenceleri 

Zehirli ga>lerden korunma 
1 komisyonu yarından sonra 

Vilayetle bir toplantı yapa· 
caktır. Şehrimize gelen sefer· 
bertik direktörü de bu toplane 
tıda bulunacaktır. Toplantıda 

görüşülecek ışler büyük ko· 
misyona bildirilecektir. Umu
mi komişyon da önümüzdeki 
Cuma günü toplanacaktır. 

Geçen kış Beyoğlu semtinde 
yapılan ışıkları maskeleme 
tecrübesinin bir defa daha ya· 

Balkan festivali için 
oyuncular geliyor 

-·- pılıp yapılmıyacagı cuma 

tloğazı yüzerek geçme mü saba- günkü toplantıda kararlaştırı• 
1 1 

lacak tacrübelerin yapılacağı 
kası nası o acak ? semtler günü tesbit edilecek· 

İtfa ye töreni hazırlıkları da bitti tir. Bundan başka umumi sığı-

Evvelki sabah feci bir tren 
kazası olmuştur. 17,59 da Geb· 
.eden hareket eden makinist 
Tevfiıtin idaresindeki katar 
19,5 de Bostancı istasyonuna 
geldiğ"i sırada Fatihte. Sultan 
Selim mahallesinde, Çukurbos
tan sokağından 47 numaralı 
evde oturan ameleden 299 
doğumlu Mehmede çarpmıştır. 
Zavallı adam tekerleklerin al· 
tına düşmüş, kolları ve ba· 
cakları kesilmiştir. Mehmed 
derhal ölmüştür. Hadiseyi gö· 
renlerin feryadı üzerine tren 
durdurulmuş ve Müddeiumu· 
miliğe hab !r verilerek kaza 
hakkında tahkikata başlan. 

lstanbul Belediyesi lstan- nin birer nüshalarını görecemiz nakfar etrafında da görüşme-
lıuida. her sene bir Boğaziçi gibi, Jon Türkler tarafından ler yapılacaktır. Bunun için mıştır. 
Y~rışı tertıp etmeğ"i düşün- Mısırda \•e Fransada Abdüf- şehrimizde mahzenlerin bu işe Otobüs kazası 
llıüıtür. hamıt aleyhine yapılmış otan elverişli olup olmadığı elra- Evvelki gün bir otobüs ka-

Boğaziçi yarışı her sene aynı Karikatürler, neşredilmiş Mizah fında şimdiye kadar yapılan zası olmuş, üç kişi yaralan-
llıevsimde tekrar edilecek ve gazetelerinin örnekleri de leş. tetkikler büyük komisyona bif· IT'lştır. 
lıütün dünyadaki festivallerin, hir edilecektir. dirilecektir. 321 doğumlu Süreyyanın ida· 
CQ'lencelerin, spor hareketle· Viyana itfaiye müdUrU Yeni iskin müdürü resindeki kamyonet Şişliden 
tinin tarı'hlerlni nösteren tak· 1 iskan müdürlüğüne vekalet Harbiyeye giderken Bomonti 

" stanbula geliyor Vinıde başlı başına bir yer eden Nazmi bu vazifeye asa- durağında 278 numaralı elek· 
ı. Önümüzdeki cumartesi günü ı · d"l · · N · k d' r.· <utacaktır. eten tayın e ı mıştır. azmı tri ıre,.ıne çarpmış ve par· 
Boğazı boylu boyunca yüz· Taksim stadyumunda yapıla· dün tayin emrini almıştır. çalanmıştır. Kamyonette bulu. 

cak itfaiye töreninde hazır f.. s·· l llıek kudretini taşıyan sporcu· nan şo or ureyya, pa ronu 
larımızın adedi şimdilik daha bulunmak üzere (Viyana) itfa. Ad f f ye Ahmet, sağ kollarından yara-

iye mudürü şehrimize gelecek k d 
lı oldu"'u ı'çin bu sene Bo"aziçi Mahkemede bir ba· !anmışlardır. Bunların ar a aşı 

" 5 ve festival komitesinin misafiri 
karşıdan karşıya geçilecek ve olacaktır. yılma hAdlsesi makinist Hacı ise ağır suretle ı 
R"elecek senelerde ise biri kar· 0 C 1 ve ifade veremiyecek kadar Çok mufassal olan programa ün Ağır eza aza mü azımı 
~ıdan karşıya, birisi de boylu nazaran Yeniçeri tulumba ta- Abdurrahman Şeref muhakeme yaralanarak hastaneye kaldı-
boyunca yüzmek suretile iki kımı, eski askeri itfaiye ve esnasında birdenbire fenalık rılmıştır. Tahkikata başlan-
Yarış yapılacak ve bu yarışlara mahalle tulumbaları eski kıya- geçirmiştir. Tabibi Adli Enver mışlır. 
lıutün dünya yüzücüleri davet fetlerile bu törende temsil kendisini tedavi ettikten sonra Kuyuya dü,tU 
ed·r k · edileceklerdir. ı d D Ah 1 ece ·tır. otomobille evine gönderilmiştir. Halıcı oğ un a ıvarcı • 

.., Bu törenin safhalarını sesli d ·ık k gU seneki yarı,lar. f·ı· d Norlur aleyhinde med sokajtın a oturan ı me ı ım e tesbit için Fok• filimle 2 
20 Ağustos perşembe gü- itfaiye müdüriyeti arasında an· Ermenice Norlur gazetesi lep başmuallinıi Saminin •5 

nü yapılacak ilk yarış için !aşma yapılmıştır. aleyhine açılan bir hakaret yaşındaki çocuğu Ekber anası 
Yüzücüler o saat de Bebekte Balkan festivali davasının muhakemesine dün tarafından götürüldüğü komşu 
Galatasaray Denizcilik •ube· 29 A Üçüncü Ceza mahkemesinde evinde oynarken 8 metre de· • ğustosta başlanacak olan 
sinde toplanacaklar oradan B devam edilmiş, bu dava ile rinliğindeki kuyuya düşmüştür. alkan Festivallerine iştirak 
llıotörlerle karşıyakaya geçe- için (Artivin) den hareket et- alakadar başka bir dosyanın Çoçuk derhal kuyudan _çıka· 
lerdir. Saat tam 17 de Küçüksu miş olan heyet Çarşamba gü- tetkiki için muhakeme talik rılmışlır. 
köşkünün rıhtımından denize nü Cumhuriyet vapurile şehri- olunmuştur. Öldükten sonra 
ıtirilecek ve Bebekte karaya mize gelecek ve Festival Ko- mak üzere !zmilc giden Te- 27 Temmuzda Yeşilköy rum 
Çıkılacaktır. Yarışa Türk, ec· mitesi namına karşılanacaktır. kirdağlı Hüseyin kendisine hastahanesine kaldırılan 75 
ncb; kadın erkek herkes Bu heyet aftı genç amatör ile telgraf çektiği halde eveelki yaşlarında Mari adlı bir kadın 
~i b'J k . B' . . 1 l bir idareciden mürekkeptir. - l .. bak 

!erinden yaralanan kızcağız 

Balat hastanesine kaldırılmıştır. 

Ayağı kırıldı 
Galatada Necatıbey cadde- • 

sınde oturan lsmail oğlu Mu
zarfer Evinin taraça<ından ba· 
karken muvazenesini kaybede
rek aşağıya düşmüş ve ayağı 
kırılmıştır. Muzaffer hastaneye 
kaldırılm şlır. 

Yaralandılar 
Küçükmustafapaşada oturan 

Selim kaptan ile komşusu 
Mustafa arasında karpuz al
mak yüzünden kavga çıkmış, 

biri birlerini bıçakla ağır surette 
yaralamışlardır. Yaralı suçlu
lar hastaneye kaldırılmıştır. 

Yoldan çıktı 
Köprü üzerinden geçmekle 

olan 375 numara vatmanın ida· 
resindeki tramvay arabası ray
dan çıkmıştır. Tramvaylar köp· 
rii üzerinden yavaş geçmeğe 

mecbur olduğu için bu hlidise· 
de insanca zayiat olmamıştır. 

zehirlendi 
Beşiklaşta Köyiçinde oturan 

35 yaşlarında Cavide, yediği 
domatesli lapadan zehirlenme 
alameti göstermiş ve imdadı 
sıhhi otomobilile hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Su dökerken 
Beşiktaşda Bostan sokağın· 

da oturan Mehmet Alinin 12 
yaşındaki kızı Ayhan evinin 
ikinçi katından sokağa su 
atarken muvazenesini kaybe· 
derek düşmüş, muhtelif yer· 
!erinden yaralanmıştır. Çocuk 
acele hastahaneye kaldın!-

rnıştır. 

Bo~azıar 

Müstahkem 
mevkilerin 
tesbit için 

--···--•re ı ece tir. ırıncıye s an· G 1 D gun yapı an seçme musa a- t--'avı"ye ra"meıı ülm;;•tür. Ka-b enç er oğu vilayetlerimi- cu " -. 
ul Belediyasi tarafından bir zin milli oyunlarını göstere· !arına gelmemişti. Tekirdatlı dm hastahaneye kaldırılmadan Yeni projeye dün son 

lilnıüş kupa, ikinci ile üçün- ceklerdir. dün gelmiş ve meydan oku· evvel polise verdiği ifadede şekil verildi 
tiiye birer saat, üçüncüden Heyet Perşembe günü ak- mağa devam etmiştir. Pelıfi. Yeşilköyde oturan Panayot Boğazlardaki memnu ının· 
Onuncuya kadar birer madalya şamı Belediye Konservatuva· vanın seçme müsabakalarına tarafından ayağının kırıldığını taka ve müstahkem mevkilerin 
\er·ıı kt' rında tecrübelerine başlıyacak· sokulaca"'ı hakkında henüz M tayı·n ve tes.bı'tı· etrafında ya· ece ır. " iddia ettiğinden arinin ölü. 

G• - k b B "l d !ardır. karar verilmemiştir. Hüseyin pılan go··ru .. şmeler du-n bitmiştir. 
umuş u a eyo., un a münden sonra suçlu hakkında li.k "' k" Gu""re• mu""saba müsabakalara dahil edilirse Bu ı'ş ı"çı'n kurulan Hariciye er ma6azı.sının came an- ır • tahkikata başlanmıştır. 

larnıda t~hir edilmektedir. kaları Mülayimle karşılrşacaktır Peh- Vekaleti genel sekreteri Nu-
ll livan! ı·b· ı k Yuvarlandı man Rifatın riyasetindeki ko-eykozlu, Galatasaraylı, Fe- arın ga ı ı en son o ara 
~Crbahçeli bir çok genç· Cimlondosa karşı çıkarıla· Dinarlı ile bir maç y:ıpacak Taksimde oturan 13 yaşla· misyon dün öğleden evvel 

l~rden başka hiçbir ku- cak olan Türk pehli\'anını seç- ve bunu kazanan da Cim Lon- rında hizmetçi Fatma pençere- Vıfayetle son toplantısını yap-
up mek için vapılan müsbakalara ·k· .. ı h ı , te yazılı olmıyan yüzü- ' dosla karşılaşacaklır. Seeme den bakarken muvazenesini mış ve 1 1 gun evve azır a-
cuı · k ne vakit devam edileceği he· ' 
· erın de bu rrışa girme nüz belli değıfdir. Pehli •anla- müsabakalarına ya çarşamba kaybederek apartımanın 6 dığı projeye kat'i şeklini ver· 
ıçın ikinci V;ıkıf hanındaki Su ra meydan okuduktan sonra veyahut da parzar günü de- metre yüksekliğinden aşağı miştir. 

35 Memura daha 
ihtiyaç varmış 
Hına ve arazi vergilerinin 

Belediyeye devrolunması do· 
lay1>ile Maliyeden Belcddiyeye 
geçen memurlar işlerin tama
men görülmesine kafi gelme· 
mektedirler. l:löyfe hallerde 
Maliyenin, emrine memu" ver
mesi fazımgeldiğini gözönünde 
tutan Belediye dün 35 memur 
istemiştir. Bu memurlar kısa 

bır zaman içinde Belediye şu· 
beferine taksim edilecek ve bu 
suretle işlerin sekteye ıığra

maşına meydan verifmiye· 
cektir. 

Gazi köprüsü 
Atatürk köprüsünün vaz'ı 

esas resmi 29 ağustos cumar
tesi günü yapılacaktır. Mera
simde Başvekil ismet lnönü de 
bu!unacaktır. Vali bir söylev 
verecek ve bunu müteakip 
tecrübe kazıklarının çakılma. 

sına başlanacaktır. 

Belediye bütçesi 
Belediyenin 936 bütçesi tas· 

dikten çıkmamıştır. au yüzden 
bazı işler yüz üstü kalmakta. 
dır. Dün alınan bir habare gö
re bütçe ali tasdika arzedilmiş. 
tir. Ay sonuna beklenmektedir. 

Mezbahada 
Temmuz ayı içinde lstanbul 

mezbahasında 2409 aded ve 
374,946 kilo sığır hayvanatı 
kesilmiştir. 

Yeni evler 
Son bir ay zarfında şehri

mizde 75 ev, 28 apartıman, 4 
dükkan, 3 muhtelif binalar 
olmak üzere 110 inşaat ikmal 
edilmiştir. Bundan başka 14 
ilave yapı, 7 esaslı ve 468 de 
adi olmak üzere 488 tamirat 
yapılmıştır. 

Fatlh kaymekamı 
Fatih kaymakamı Halıiğun 

Çankaya kaymakamlığına ta
)'in edildiğini yazmıştık. Ha· 
lük arkadaşlarını aırı ayrı do. 
!aşarak vedalaşmıştır. Şehri
mizdeki bütün kaymakamlar 
dün atu;am saat 8 de büyük. 
derede Luna Parkta Halıiğun 

şerefine bir veda zi,yafeti ver· 
mişlerdir. 

... uıııı111111111111111111uııı111111111111111111t11111111111•111111111 

Vekalete ve diğer bir nusha. 
sı da Erkanıharbiye riyasetine 
dün gönderilmiştir. Proje Ve
killer heyetinde tetkik edile
cek ve kabul edildiği takdirde 
kararname halinde tatbik edi
lecektir. memnu mıntaka o:a. 
rak teshil edilen Karadeniz 
boğazında Sütlüce ve Altın. 
kum tarafındaki gazino, bahçe 
ve pifajfarı kaldırılması için de 
alakadarlara tebligat yapıla-

O halde, Berline şevk ve 
şetaret içinde koşan dünya, 
olimpiyatlardan arkasına baka 
bıka çıkmış demektir! Avrupı. 
Kendine huzuru zehir etmiş 

olan Alman korkusuna ş·mui 

faizini de ilave ederek hesap 
yapabilir! 

Sıra bütün Avrup~nın ço· 
cuklugunda pek güzel hatır· 
ladığı şu sirklerde içi kof mu
azzem gülleler kaldıran insan 
yarması Alman, şimdi tekrar 
muhayyelelerde perendeler at
maya başlıyor demektir! .• 

Hem öylesine bir insan yar. 
ması ki cebine kruvazör koya
biliyor!:. 

işin tuhafı, Avrupanın huzu
runu olimpiyatlardan da kaçı· 
ran Almanyaya kim meydan 
okuyor biliyor musunuz? Bakın 
bir kerre: Cenevrede Yahudi 
kongresi, Afmanyanın bütün 
cihan Yahudilerinin 1 numa· 
ralı düşmanı olduğuna ittifakla 
karar vermiş! 

Olimpiyatlardan sonra harp 
olac1k deniliyordu ya. Demek 
buymuş!! 

Dünya Yahudilerinde bu ne 
cesaret değil mi ?. 

Hayır, cesaret değil yine 
pek kurnazca bir krop1ganda. 

Yahudi kongresi bu fırsatta 
dünyaya düşmanlarının göya 
bir tane olduğunu yutturuyor! 
sürtme mifyonerlfQil 
Gazetelerde balıkcı edebi

yatına ait pek alışık olmadı· • 
ğımız bir tabir, elbet, gözü. 
nüze çarpmıştır. (Sürtme sure
tiyle balık avlama 1) insana bu 
istılah evvela balıkcı ağzı bir 
kiifür geliyor. 

Fakat değil eski balıkcılık 

talimatnamesinde, balıklar de· 
niz dibinde yu\'a yaparak yu· 
murtalarını oraya bıraktığı ka· 
naatile bu (sürtme suretile ba.· 
lık avlama) ya.sak edilmiş. Hal
buki bu kana.atin aslı astarı 

yokmuş. Yeni bir talimatname 
ile bv yasak kaldırılıyor. Sürt· 
me suretile balık avlıyarak ise 
büyiık bir servet temin cdi· 
leceği anlaşılmış. 

Demek ki milli servetimiz 
denizlere olduğu gibi karalar
da da hızını almış bulunuyor 

Zirra denizlerde oldugu ka· 
dar sokaklarda da sürtme ııu· 
rctile havyarcılarımız çoğalı· 

yor. 

Sistemli seyahati.. 
Dünkü gazetelerimizin birin

deki ilana dayanamıyac1gız 

d:ığrusu .. Bir arkadaşımıza ait 
olan bu ilanı bir tuhaf bulduk. 

Bakın: 

'Porları ajanlığına adlarını yaz- davet üzerine !>ir maç yap- , vam edilecektir. yuvarlanmıştır. Muhtelif yer- Bu projenin bir nushası Baş caktır. 
~ırın11lardır. Yarışa girecekle· 1-------==....,.-=----------·....,,....,,,.......,,,=--..,====..----..,,..---.,,.--------------....,..-,,..,._,,,,,,.... _____ _ 
tın saym yüze yaklaşmakta-

Türkiye matbuatında ilk de· 
fa büyük ve sistemli (?) bir 
A\•rupa anketi yapmak için se
yahate çıkan arkadaşımızPeya
mi Safa, Yunanistanı, ltalya, 
!sviçre Fransa, Almanya, 
Avusturya, Macaristan, Ro
manyayı ziyaret etmiş. Bu 
8 memlekette devlet adaın
larile, san 'tkarlarla, sinema 
yıldıılarife, çıplaklar cemi· 
yeti azalarife (!). muharrirlerle 
ahali ile, şoförlerle, garson
larla ayrı ayrı göriişmüş; bun· 
!arın dünya görüşlerini, hlk· 
kımızda bildiklerini, düşündük· 
!erini, siyasi, edebi, sosyal 
fikirlerini öğrenmiş ; ayrıca 

müzeler, sergiler, fikir ve sa
nat ocaklarına aid atletler 
yapmış ... ) 

dır. j 

Tiyatro festivali 
Geçen halta başlıyan tiyal· 

~~ festivali, ,Paıar günü Şehir 
'Yatroıunun oynadığıı Delidolu 
~l>eretile sona erdi. Program 
~cibince, meddah ve kara

~~~den başlıyarak, ortaoyunu, 
J'.Uat, Halk opereti, Mumsön
n u, ve Delidolu piyesleri oy· 
t~~ınıştır. Orta oyununun son 
t 1 sene zarfında, bu kadar 

0
tngin değişmiş bir şekilde 
ı;nanmış okluğunu alakadar-

t söylemektedirler. 

Foto§raf sergisi 
n/aksimde emlak şirketi bi· 
·~ sında açılmış olan fotoğraf 1 

ti fJtısıni her gün binlerce kişi 
laYaret etmektedir. Alakadar
Ia~ buradaki resimleri fevka
buıe güzel ve san'atkarane 
nu llıaktadırlar. Sergi cuma gü
Ctk akşamına kadar devam ede 
Ye . ve. sonra yeriııi (eski ve 
nanı ınızah) karikatür sergisi 
scrllıı altında açılacak olan 
ltınıtıye terkedecektir. Bu ser· 
ta ın de fevkalade güzel ola· 

ı,:ı lemin ediliyor 
• llizdeki Mizah m~tbuatı için 
"Ytı b' 
rada .ır yer hazırlaemıştır. Bu. 
Çık ~ımdıye kadar Türkiyede 

ınış oian mizah gazeteleri-

Yiyeceklerimizden büyük bir 
kısmını çürümekten kurtara· 
bilmek için bunları konserva 
yapmıya, zeytinyağının fiatını 

iyi tutmak için de bunu müm· 
kün olduğu kadar çok istih· 
lake mecburuz. Halbuki köyde, 
kasabada ve birkaçı müstesna 
bütün şehirlerde zeytinyağı 
ve konserva mutlak olarak 
yenmez; dahası da var, zeytin 
yenir de, zeytinyağı iğrenç 
sayılır. 

Bütün dünya, yiyeceklerini 
büyük bir nispette konserve· 
den temin etligi ve zeytinyağı 
en ku\'veıli bir gıda olduğu 
halde, bizde' rastlanan bu hal, 
üzerinde dikkatle durulacak 
bir vaziyet arzetmektedir. Ve 
bu vaziyetin ehemmiyeti bil
h~ssa bir harp hali göz önüne 
getirilince bösbütün artmak· 
tadır. 

Arlık' herkes , bili }'Or ki mu-

harebede cephane gibi yiye. 
cek meselesi de milli müda
faanın temelini teşkil eder. 
Cephanesizliğe süngü ile harp 
edilebilir amma aç adam ayak
ta dahi duramaz; az yeyen 
de zayıf düşer. 

Düne kadar yaptığımız harp· 
!erde kavurma ve kale ta, zey· 
tin belli başlı güvendiğimiz 

yiyecek malzemesi İdi ve bö
cekli olmaları kullanılmalarına 
mani olamazdı. Hortlamıyacak 
bir hale getirilmiş bulunan şe
ker yokluğu da herkese ilk 
harp günile beraber, kafaları 
boldurup yoran bir derd 
olurdu. 

Niçin doğruyu söylememeli; 
dünya harbinde karşı siper· 
lere, şeker ve yiyecek bulmak 
için saldıran. yahut bütün sal
dırışlarda böyle bir gayeyi 
güden askerler pek çok gö· 
rülmüştü. 

meselesi? 
Bolluk memleketi olan Tür

kiyede eksik yiyecek veya aç· 
lıktan bahsetmek inanılır şey 
değildir; Fakat yaşlılarımızın 

gözleriyle görmüş ve bizıat 
kendilerinin yaşamış oldukları 

eski harp devirlerinde. esefle 
söylenmeli, bunların hepsi, ek. 
sik yiyecek ve açlık hakikat 
olmuştur. Niçin diye sormağa 
lüzum var mıdır bilmem. Fakat 
meydanda olan şudur ki bu 
memlekette, eski idareler, her 
şeyde olduğu gibi, bu yi
yecek meselesini de hiç bir 
zaman düşünmemişlerdir. 

Büyük konserve, şeker ve 
zeytinyağı stokları benim ka· 
naatimce, daha köyden yahut 
şehirden ayrılırken insanı sa· 
ran aç kalmak korkusundan 
kurtaracaktır. Fakat bugünkü 
şartlar altında düşünülecek 

olan, gene bence, herşeyden 
evvel konserve ve zeytinyağına 

karşı çokluğun duyduğu istik· 
rahı gidermektir. 

Bunun için, yavaş ta yürüse 
ilk esaslı çare, orduda bunla· 
rın kullanılmasına azami ehem
miyet vermek ve şekerli şey• 

ler yemeği bir ihtiyaç haline 
getirmektir. 

Bir konserve, ne kadar za. 
man dayanır; zeytin yağ ve 
bir şeker stoklarının dayanma 
müddeti nedir ?. Bunları bil
mek benim işim değildir .. An
cak açıkca bildiğim birşey var· 
sa, o da, aç adamdan, bilhassa 
büyük kuvvetler sarfını icabet. 
tiren harplerde, iyi randıman 
almanın mümkün olmadığı ve 
çürüyüp gitmekte olan yaş 
sebze ve meyvalarmızı düşük 
hatlarla uğraşanlarına hayır 
vermeden çarçur olan zeytin· 
yağlarımızı ve bazılarının az 
işlediğini duyduğumuz şeker 

fabrikalarını korumak mecbu
riyetinde bulunduğumuzdur. 

Şeker, konserve ve zeytin· 
yağına alışmak, acaba. bu 

memlekette on iki buçuk mil· 
yonluk bir külle halinde bu
lunan köylünün bazlama ile 
bulgur pilavına inhisar eden 

bugünkü yemek listesini bü
yültmesi ve bütün yiyecek sa
nayiinin genişlemesi gibi mut· 
lu bir netice vermez mi? .. 

Benim bu yazı ile kaıletti
jtim ~udur ki: Yarının harbi, 
nasıl gün geçtikçe cephane ba
kımından ehemmiyetini arttı
rıyor ve dikkatimizi celbedi

yorsa yiyecek meseleleri de 
çetinleşen harp yüzünden kon
sen•e sanayii kurmak, şeker 

sanayiini koruma ve zeytinci
lere kanat germek halinde bizi 
yakından ve ehemmiyetle meş
gul etmelidir. Ben, bu ışın 

ehemmiyetine ve iki başlı fay· 
da vereceğine inananlar ara
ıındayım. 

Şakir Hizım 
Ergökmen 

Bizim bildiğimiz muhterem 
arkadaşımızın seyahati topu 
topu bir ay kadar bir şeydir! 
Bu müddet zarfında 8 mem
leket dolaştıktan başka bin. 
terce insanla da uzun uzun ko· 
n uşabilmek hakikat garip ..• 

Böylesi Türkiye matbuatın· 
da hakikaten ilk defa bu 
müddet zarfında bütün bu sa· 
yılan adamlar namına garson· 
!arla konuşmaya bile vakit 
yokl.. Amma, zahir, sistemli 
seyahat böyle oluyorfl 

Serden geçti 
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Her gün bir yazı 

Kırk sene evvel Atina olimpi
,yadına kaçan bir zabitimiz 

Yazan, M. Sami Kara yel 

·Geçen gün ; bir mecmuada 
şöyle okuyordum; " ... Türkler 
ilk olarak 1925 Paris Olimpi
yat oyunlarına iştirak etmiş
lerdi ... ,. ilah ..• 

Bu yazıyı yazan mecmua 
oldukça tanınmış, yazıyı ya
zan da böyle ..• yine bir mec
muada hiç tanılmamış bir im· 
za da 1896 Olimpiyatlarına Se· 
lim Sırrı Tarcanın gittiğini ya· 
21yor ki; yanlıştır •. 

Şöyle bir düşündüm; biz kırk 
sene evvel ilk açılan Atina O· 
limpiyatlarmın kapısına daya· 
nan Türkler olduğumuz halde 
1924 de Parise gitmiş gibi gö
rünüyorduk. 

Hayır; .. Türk, ilk 1896 Ati
na Olimpiyatına gitmiştir. Son· 
ra, 1912 lstokholm Olimpiyat
larına resmen iştirak etmiştir. 

Spor tarihimizi körleme de ve· 
yahut yok etmede m&.na yok· 
tur. 
biz kodamanlar ölmedikçe, 
spor tarihimizin bu gibi yerleri 
tahrif olunamaz. .. 
Hoş , bütün sporcularımız, 

bu yazımı başından buraya ka
dar okurken acaba 1 diye bir 
düşünceye dalmışlardır • Ve 
lurk sene evvel, bizim olimpi• 
yatlarda ne işimiz var diye 
yazımın nihayetlerinde aydın· 
]atacağım bu mesele üzerinde 
sabırsızlanacaklardır. 

Evet; bugün içimizde altmış 
iki yaşında olduğu halde bilfiil 
sporla uğraşan bir ağabeyimiz 
bir hocamız vardır. Bu zat, 
elyevm berhayat olan ve spor 
cuların babası ve reisi lakabı
nı taşıyan Faik hocamızdan 

sonra gelir.. ismi Mazhardır. 
Süvari kaymakamlığından mü· 
tekaittir. Altmış iki yaşında 
olduğu halde güreşir, barliks
te, paralelde çalışır, mihver 
döner, prende atar. Görenler 
onu, kırk yaşında zanneder. 
Dinç, çevik herdem taze bir 
atlettir... Kumkapı kulübünün 
reisidir. Beşiktaş kulübünün 
hem müessisi ve h~m de muaJ. 
Jimidir. Ve hepimizin hocasıdır. 

Mazhar, 1896 da Edirn~de 

mülazım ve jimnastik muallimi 
idi. Spora aşkla bağlanmıştı. 

Devir çok lena idi. Sultan Ha
mit her hare keli yasak ettiği 

gibi, sporuda k3tiyen menet
mişti. Üç kişi bir araya gelip 
spor yapamazdı. Tamam bu 
-:.ırada, ilk Olimpyat oyunları 
/\!inada yapılacaktı. Yunanlı

lar milyonlarca dırahmi sarle
derek Alina stadını vücude 
getirmişlerdi. Bütün milletler 
boy ölçüşmek üzere Alina 0-
limr,yat oyunlarına koşuyordu. 
htibdat ve zulm altında olan 
Türk gençliği bu galyanlı ha
reketlerden bihaberdi. 

Bay Mazhar; Atinada oyun. 
lar olacağını ve milletlerin 
spor sahasında yarışacaklarını 
nasılsa haber almıştı. Temiz 
yürekli sporcu, hali• bir ni
yetle bu oyunlara iştirak et
tirilmesi için kumandanlarına 
müracaat etti. Bu müracaata 
hedef oldn kumandanlar, onun 
saliyetine baka kaldılar, ve 
baştan savdılar. Çünkü; bun· 
]arı işidenlerin de başları be
laya girerdi. 

Mazhar, kumandanlarına şöy
le diyordu: 

- Ben. Atinada mutlak mu• 
vaffak olacağım. Gönderin 
beni.. Türklüğün namını orada 
yükselteyim. Eğer muvaffak 
olamazsam, en ağır cezaya 
razıyım. 

Hakikaten iyi bir atlet olan 
bu arkadaşa güven olurdu. 

Nihayet; karar verdi: Padi
şaha, Serasker Paşaya telgraf. 
la müracaat etmek.. Nitekim 
yaptı. Padişaha şöyle bir teJ.. 
graf çekti: 

• ... izin veriniz, bir Türkün, 
bir Türk zabitinin ne demek 
olduğuuu bu er meydanında 
göstereyim .. n ila .. 

Cevap verilmedikten başka 

hapsedildi. Sonra da göz hap
sine alındL Artık şüpheli eşhas 
meyanında idi. jön Türk, ih· 
tilalci .. 

Mazhar, spor aşkını dinlen· 
diremedi. istikbalini ayaklar 
altına alarak pervasızca, bir 
gece, Cesirmustafapaşadan hu· 
dut karakollarını yararak Bul
garistana kaçtı. Durmada'll 
Atina yolunu tuttu ve Atina 
akropolunun kapısına dayandı. 
Oyunlara girecekti. O, herşeyi 
unutma,, sevinç içinde idi. 

Saray, Serasker Paşa, Babı· 
ali karışmıştı. Atina sefaretine 
telgraflar yağıyordu. Mülazim 
Mazhar Eendinin Beynelmilel 
yarışlara girmemesi için siyasi 
teşebbüsat başlamıştı. 

En nihayet; Kı7.ıl Sultan ve 
amelimanda avenesi galebe 
çaldı. Mazhar,ı komite oyuna 
sokmadı. Bu suretle ilk Olim
piyatlara girme teşbbüsü hü
gumet istibdadile geri kaldı. 
sonr; 

Mazhar Avrupa sırklarında 
zor pazusile canbazlık ve hü
nerbazlık yaparak yaşadı. 
Bilahare, hürriyyet inkılabile 

memlekete döndü. 
(iJ l!J 

Meşrutiyet ilan olunduktan 
sonra, 1912 de lstokbolmde 
icrası mukaarrer omilpiyatlara 
iştirak etmemiz için çalışıldı. 

Meşrutiyet hükumeti hiç tanı
madı .. hatta bu işleri anlamadı 
bile ... 

Ovakit; süs olarak bir de 
Türkiye Olimpiyatlar komitesi 
diye birşey vardı. 

Atlet olarak Sililgeli Şükrü, 

Celal, Mesut llh.. gibi varlık 

gösteren sporcularımız da var· 

dı. Bilmem ne maksatla olacak; 
Rober kollejden Papazyan is

minde bir l!rmeni koşucu, Türk· 
Jük namına lstekholm oyunla
rına iştirak ettiğimizi gazete
lerde okuduk ... 

Avrupa gazeteleri Türklerin 
bir Ermeniyi lstekholm'a gö
türdüklerini yazıyorlar, Hariçte 
aleyhimize çalışan Ermeni ko
miteleri de gazelerde bizimle 
alay ediyor ve siyası cephe
den içtimai varlığımıza doku· 
nuyorlardı. 

Hele; ovakitki Beyoğlu ga
zeteleri, neler yazıyorlardı. 
Üsle de; Amerikalıların Rober 
kollej de yetiştirdiği bu spor
cu için avunmaları cabaidi. 

~"AçıkSöz .. ün edebi romanı: 7 

• • • 
Sen Benim Babam 

D ..., ·ı . 1 
egı sın ... 

Yazan : Suat Derviş 
- Gel... Gel yanıma gel ... 

Gel beraber aynaya gidelim. 
Genç kızı bir elinden kavrı

yor ve adeta sürükliye sürük
Jiye aynanın önüne getiriyor. 

Odanın içindeki ayna şimdi 
Selma için bütün gizli haki-

• kati eri ortaya koyacak bir 
sihirbaz aynası gibi bir şey. 

Hayatının meçhulünü onun par· 
lak sathında okuyacak bir 
mevcut gibi Selma korku ve 
tecessüs dolu gözlerle aynaya 
bakıyor, aynanın içine bakıyor. 

- Bak.. bak dudaklarımız 
nckadar biribirine benziyor şu 
alt kısmı daha ince ve üstü 
kalın ve etli olan dudaklarımıı 

na~ıl biribirinin örneği değil 

mi? 

şu gözler.. gözlerinin şu kap• 
kara rengi ve o gözlerin ba. 
kışları. Onun gözleri ne renk· 
tir yeşil değil mi?. Ya anne
min, annenin iri mavi gözle. 
rini unuttun mu?.. Selma bu 
karagözler.. Bu gözler benim 
gözlerim. 

- Yalan... Yalan diye inli
yor sen benim babam değilsin .. 

Ve gözleri bu söylenilen 
müşabeheli sezen fakat kavra
mak istemiyen gözleri ay. 
naya muannit ve dik bir 
bakışla saplanmış: 

- Kaç defa bu banzeyiş 

;;:AÇIK SÖZ-

Fransa -Rusya ve Lehistan 

General Gamlan Lehistanda 
tetkiklerine devam ediyor ! 

Leh Büyük Erkinıharbiye Reisi 
bu 

mukabele 
ziyarete 

için Parise gidecek 
Varşova 17 (A. A.) General 

Gamelin, Krakoviye giderek 
mareşal Pilsudski'nin mezarı 

önünde iğilmek üzre yanında 
Polonyn büyük erkılnı harbiye 
reisi olduğu halde, Varşova'. 
dan hareket etmiştir. General 
Gamelin'e bu seyahate aynı 

zamanda, Mareşalın samımı 
dostu General wienievada re
fakat etmektedir. 

General Gamalin dün öğle· 
den sonra Reisicumhur tara
fından kabul edilmiş ve Reisi
cumhur büyük merasimle Ge· 
neral Gamalin'e " Polonia 
Restitüan nişanının büyük kor
donunu vermiştir. 

General Gamelin'i General 
Ridz Smigly Gara kadar teşyi 
etmiş ve halk Fransız genera
lini samimi surette alkışlamıştır. 

Varşova, 17 (A.A.) - Sa· 
nıldığına göre, Polonya ordu
sunun büyük şefi general Ry
dz • Smigly'iıı, general Game· 
lin'in Polonyaya yaptığı ziya
reti iade etmek üzere pek 
yakında sonbahar Fransız 

manevraları sırasında Fransa· 
ya gitmesi ihtimali vardır. 

Birba,ka Fransız 
hey'eti de 

M oskovaya uıa,tı 
Moskova, 17 ( A.A.) - iki 

tlyyare ile dün buraya bir 
Fransız hava endüstrisi heyeti 
ırelmiştir. Bu heyet azası ara
sınd•, Fransız Hava Nezareti 
başmüfettişi ile büyük tayyare 
labrikaları şefleri ve mümes· 
silleri, mühendisler ve sair ze· 
vat vardır. 

Devletler arasındaki anlaş· bu madene rastlanmasına ihti· 
mamazlıkların siyası gerginlik- mal verilebildiği gibii oksije• 
lerin sonu harp meydanlarında nile nebatat ve hayvanların 
gösterilecek kuvvet ve enerjiye hayatlarına tesir yaptığı da 
bağlı kaldıkça silah çeşitlerinin kabul edilebilir. 
ve bu silahlardaki öldürücü Bu madenin her yıl çıkarılan 
tesirlerin de alabildiğine arta- miktarı mahdut iken silahların 

caklarını kabul etmek bu gü- motörleşmesi, zırhlanması üze-
nün tabii ve mantıki bir düşün rine istihsal arttırılmıştır. 1935 
cesi halini alır. yılındanberi başlayan bu ço-

Bu didişme len ve ıanatin ğalma yalnız Afrikadaki "Rho· 
yükselişine yardım ettiği kadar desie. de aynı yılın birinciteş-
bütçeleri için de yıkıcıdır. Si- rin ayında 18400 kilograma 
!ahların uzun müddet dayan- varmıştır ki, bu rakkam 1932 
ması için çeliği çok kuvvetlen- yılı ikinc'kanun ayındaki istih· 
dirmek lazımdı. Bugün bunun salatın tam iki mıslidir. Bu yıl 
çareler bulunmuştur. 1801 de ise beyaz maden istihsalinin 
keşfedilen "beyaz madenn işte 50 misli artacağı söyleniyor. 
bu işi kürüyor. Çelik aletlerde, motörlü ve 

Fakat, tabiat hemen 1,5 a.ır zırhlı otomobillerde, top kun· 
evvel bulunan bu beyaz ma- da:Clarında kullanılan bu ma-
deni bol vermiyor. Büyük ka- r de<.in artışı, harp malzemesi 
yalar arasında pek küçük par· çıkaran fabrikaların ne geniş 
çalar halinde ve kömürde, as- bir ölçü ile çalıştıklarını ve 
!altta, ziltte, gazyağında bulu- 1 ı· d çe ığ~ . ayanma kudrelini ver-
nuyor. Ağırlığı; tutya, kurşun · mek ıçın var kuvvetlerile ça
ve bakır halitasına yakındır. 1 baladıklarını açıkça göstermi-
Şuhalde, toprak altındaki kö- yor mu? 
mür ve gaz tabakalarında da M. ErsU 

-
Bütün bu manasız neşriyata ' 

rağmen Sel!m Sırrı Tarcan bu 

Ermeninin göğsüne koca bir 
Türk bayrağı resmederek ls
tokholm yolunu tuttu. Ermeni, 

sekiz yüz metre koşuya 

girecekti. Meşhur Fransız 
jan Boen'lerin boy ölçüştüğü 
olimpivat idi. 

Nihayet; lstokholm olimpİ· 
yat meydanına Selim Sırrı 
Tarcan fralc ve silindiri ile 

önde arkasında Türklüğü temsil 

eden, Papazyan arkada resmi
geçide dahil olmuşlardı. 

Ermeni gazeteleri kıyamet 

koparıyorlardı. Lal değil· elli 

milyonluk koca Osmanlı im
peratorluğunda herkes bir ta

rafa, Türklüğü tek bir Ermeni 
vatandaş temsil edecekti. An· 
cak bu vadide medeniyet ik-

anneni de beni de ürkütmüş· 

tü. Hele birgün sen benim ku· 
cağımda idin .• Birden Fazılın 
gözü senin ve benim dudak· 
larımızda ve gözlerimizde do
laştı. O zaman Fatma bayıla

cak kadar sarardı. Ben seni 
dizlerimden halıya indirdim 
birden kalktım ve pencerenin 
önüne gittim. 

Fakat onun parmaklarından 
bileğini kurtaran genç kız ar
tık onu dinlemiyor bir çılgın 
gibi cenaze odasının kapısına 

doğru koşuyor. Kapının tok
mağını şiddetle çeviriyor. 

(!] [!] 

Beyaz kapı açıldı.. Beyaz 
. yatağın üstünde ve beyaz Ör· 
şiltün altında küçük bir cisim 
yatıyor. 

Ve kapıyı şiddetle açan genç 
kız kapının eşiğinde birden du
ruyor. 

- Annem ... 
Annesi... c,ndan nasıl şüphe 

edebilir, onu nasıl itham ede
bilir. Annesi avuçlarında sanki 
ipek derili bir memenin yumu
şaklığı var gibi küçük tırnaklı 

tisap elmiş bu vatandaş vardı? 

Koşu günü geldi d~yandı, va
tandaş koşdu. Ve dümencinin 
dümencisi oldu. 

Sonradan haber aldımki; 
hükümet istokholme gitmek 

için On para vermediği için 
aldırışda etmemiş .. Selim Sırrı 

Tarcan da, Parası hususi su
retde verilen Papazyan efendiyi 
alıp lstoklıolm'c gitmiş .. Amma 

bu nasıl gidiştir, neyi ifade 
eder bilmeyorum... Herhalde 

beynelmilel olimpiyad oyun
ları tarihinde bizim böyle bir 
gidiş ve girişimiz vardır. 

işte ; bizde olimpiyatlara ılk 
devrelerde gidişimizin tarihı 

böyledir. Spor tarihimize bir 
yararı olur diy.e yazdım. Bil
mem iyi mi yaptım kötü mü ?. 

M . Sami Karayel 

parmaklarını geçirdiği ve ağ· 
zına baldan tatlı bir leZ7.et 
akıtan minimini bir göğsü ve 
küçük dişlerile o göğsu ısır
dığı günleri sanki hatırlarmış 
gibi içinde sonsuz bir saadetin 
uyanı~ı var. 

Anne! 
Etekleri ve ipekli esvapları· 

nın dantelleri en çiçekli bir 
.bahçe gibi kokan, güzellerin 
güzeli kadın.. Belki de bir 
melek, bir huridir. 

Selma öyle düşünüyordu. 
- Annemi Allah benim için 

cennetten yollamış olacak, 
başka kadınlara benziyor mu 
hıç. Esvaplarının bile parlak 
parlak ve başka türlü renkleri 
bambaşka kumaşları var. Ya 
kulağındaki o mercan küpeler 
annem bir peri padişahının 

kızı galiba!. n 

Anne! .. 
Şimdi onun hatırasında bu 

içinde binbir renk pırıldayan 

taşlı bir yüzükle ikinci par
maaı s!islü. balmumudan yapıl· 
mıŞ kadar pürüzsüz yumuşak 
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Şefik bir· müddet sessiz ve hareketsiz kald•. Nesrini 
düşündü, kafasının içinde biraz önce tutuşan 

volkanların bir anda sönüverdiğini de hissediyord&J 
Balta limanına taşınıp du- ı 

ruyor. . 
Şelik merakını yenemedı.. 1 

Gözlerini açarak sordu: 
- Bu kadının adını biliyor 

musunuz? 
-.; Bugünkü adı (Nesrin) i

miş .. ondan evvel hicran, Ne· 
riman, RJhsar isimlerini de 
kullanmış .. 

Şefik bu sözleri dinlerken, 
beyninin içinde bir uğultu 
duydu. 

- Nesrin ha . .! Demek onu•ı 
bundan başka bir çok adları 
daha varmış. 

Selma, Şefiğin çehresinde 
beliren çizgileri görmüyordu. 

Hınçkırarak sözüne devam 
etti: 

- Kocamın bu kadının pe· 
şini kovalamaması için baş 
vurmadığım çare kalmadı. Ge
celeri uykusunda bile onu sa
yıklıyor. Ona gelince .. Fettan 
mı fettan 1 dessas mı dessas 1 
Zaten böyle olmasa lngilizler 
ona boşuna para verirler miydi? 
Nlel'Un kadın onları bile kafe. 
se koyuyor da kimse farkında 
de~I. Eğer yakından büyük 
rütbeli bir lngiliz zabiti tanımış 
olsam, vallahi onun yaptıkla
rını birer birer anlatacağım. 
· Şefik hayretinden ağzını 
açamıyordu. 

Demek ki Nesrin lngilizlerin 
casusuydu? Demek ki o bil· 
miyerek aylardanberi müthiş 
bir yıl~nın koynunda yatı· 
yordu. 

Yuikundu. Halifçe bir göğüs 
geçirdikten sonra bütün itidal 
ve sükunetini muhafazaya ça
lışarak: 

- Fakat ne de olsa bir türk· 
tür o da. Kocanızın hatası yü
zünden bir kadının başını yak· 
mak doğru mudur? 
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Yunan vapur
ları nazara mı 
uğradılar? 

Atina 17 (A. A.) - lzmir
den hayvan yüklü olarak Pi
reye gelmekde olan "Katina 
ıı. vapuru dümenine arız olan 
sakatlık sebebile Uzunada ci
varında batmak tehlikesine 
maruz kalmış ve kaptan tara
fından telsiz ile her tarala 
tehlike işareti verilmesi üze. 
rine yetişen tahlisiye gemileri 
"Katina., yı kurtararak Pireye 
getirmişlerdir. 

Susion ismindiek bir Yunan 
şilebinin karaya oturduğu Mar
vik'ten bildirilmektedir. 

Temoni isminde diğer bir 

Yunan şilebi da Martin Graç
ya'da karaya oturmuştur. Her 
iki vapurun kurtarılması için 
tahlisiye gemileri gönderilmiş· 
tir. 
SIROS VAPURU BATMAMJŞI 

Atina, 17 (Hususi) - Bat· 
mış olduğu zannedilen Siros 
vapuru dün Pire limanına gel
miştir. 

ve solğun bir el ateşten yanan 
alnına dokunan o alnı ovan 
o alındaki acıyı teskin eden 
sevgili bir el. 

Ve humma ile yanan vücut 
kabuslu dalğınlıklardan uyan
dığı zaman karşısında gör
düğü si)ah kirpikli bir çilt 
mavi göz .. 

Denizin en uzak noktasından 
ulukla birleştiği yerden alınmış 
iki damla su gibi mavi ve 
nemlı gözler .. 

"Annemi isterim,, 
Anne ... 
Canı yandığı zaman, kork

tuğu zaman, kendini çaresiz, 
müdafaasız hissettiği zaman 
barınmak istediği bir kucak ... 
Şifaların şifasını, yardımların 

yardımını veren varlık ... 
AnT\e ... 
Ameliyattan henüz çıktığı 

ve narkozun sersemliği başın
dan dağılırken aklına ııelen ilk 
insan ... Ölüyorum zannedildiği 
vakit, her şeyin bittiği ıınlaşıl
dııtı vakit ondaki kurtarıcı 

kudretin hiç bitmiycc ği nt• 
medilen kuvvet. 

Dedi. 
SC:ma çok heyecanlıydı: 

- lngi!izleri aldattığına ima
nım var .. Onlara yalan söyli· 
yecek değ.lim ki. H ıkikatten 
bahsedeceğim. lngiliz silah de
polarından kaçırılan silah ve 
cephanelerde onun parmağı 

olduğunu çok yakından bili· 
yorum. Bur.u eski dostumuz 
olan bir zabitin not delterinde 
okudum. 

Şelık bu sözleri dinlerken, 
biraz önceki hiddeti birden
bire geçmiş ve ateş saçılan 

göllerinde hafif bir tebessüm 
belirmişti. 

Bereket versin ki, gök 
yüzünü birdenbire büyük ve 
kara bulutlar kaplamıştı. Gü
vertenin bu kısmında ışık 

olmadığı için, Selma, Şefiğin 

yüzünde beliren çizgilerin 
sür'atle nasıl tahaavvüle uğ

rdığının farkına varamıyordu. 

Şefik bir müddet sessiz ve 
hareketsiz kaldı.. Nesrini dü
şündü. Kalannın içinde biraz 
eönce tutuşan volkanların bir 
anda sönüverdiğini kendisi de 
hissediyordu. 

· O, Nesrinin lngilizlere heli. 
yelik ettiğini öğrenince beynin
den vurulmuş gibi, müthiş bir 
sarsıntı içinde bocalamıştı. Fa
kat, Selmanın biraz sonra, on
d~n intikam almak kastile de 
olsa ilave ettiği şu kısa ma
lümat.. Nesrinin Anadoluya 
yardım ettiğine dair söylediği 
sözler Şelik üzerinde serin bir 
duş tesiri yapmıştı. 

Eter o bu son kelimeleri 
duymadan ayrılıp gitmiş ol· 
saydı, en mühim bir ha
kikate vakıf olmadan, Nes
rini kıracak, belki de onu 
bir daha görmiyecekti. 

Şefik şimdi Nesrinin zeka ve 
kabiliyetini biraz daha takdir 

ediyor, onun -kendisi için bir 
kusur da olsa. bu toplantıda 
gösterdiği taşkınlıkları affet· 
mek istiyordu. 

Kim bilir, Nesrin belki de bu 
suretle lngilizlerin biraz daha 
içine ve ruhuna hulül etmek 
onlardan bir şeyler öğrenme

ğe çalışıyordu. 

Şefik, Selmayı dinlerken. 
kendi kendine şu hükmü ver· 
mişti : 

- Eğer Nesrin samimi ola· 
rak lngilizlere bağlanmış bir 
kadın olsaydı, benim gibi Çer· 
kes Mehmedin katili olan bir 
adamı evinde himaye edermiy· 
di ? Demek ki Nesrin Anado· 
loya yardım etmek ka,tiyle 
lngilizlerin yanına girmiş.. Bun
dan sonra Nesrinin eteğine Ja· 
ha kuvvetli sarılmalıyım .. 

Şefik bu hükmü verdi amma .. 
Ş'mdi de Nesrinin vaziyeti telı· 
likeye düşüyordu. Selma hanım 
ateş püskürmeğe başlayacaktı: 

- Bu gece, ne olursa olsun, 
bir İngiliz zabitine bu kaltağın 
aleyhinde bütün bildiklerimi 

anlatacağım. Belki lngilizler 
onu tevkıf ederler de, ben ko
cama sahip olurum. 

Şefik şimdi Nesrinin vaıi· 
yetini kurtarmak istiyordu. 
Gerçi lngilizler kendi adam
ları hakkında söylenen her 
hangi bir sözle onun hakkın· 

daki hüküm ve kanaatlerini 
çarçabuk dekiştirmezlerse de.· 
Selma hanımın temas dmc~ 
istediği mevzu pek mühimdi. 
O, silah kaçakcıliğı hadisesine 
dokunmakla, lngilizlerin can 
damarına basmış olacaktı. 

f Bitmnli l 

DiL KURUL TA YINDA 
RUS PROFESÖRLERi 

Sovyet l'rofeıörleri Netkominof Ye Samoylo•lç 

Bir kaç gün sonra açılacak olan Türk Dili Y.urultayrndd 
tezlerini bildirecek olan iki Sovget Profesörü dün ıehrimltl 
gelmişler, saygı "" sevgi İle karşılanmışlardır. Dost fJe komsd 
mem/.,ketin bu çok kıymetli iki Profesörü Türk Dili Kuru/ID' 
gına orijinal tezler tebliğ edeceklerdir. Resimde misafir PrD' 
ftsörlcri görüyoruz. 

Anne!.. 
Anne ... Her şey, her teselli, 

en büyük destek. menleatsiz 
seven bir kalp, namütenahi 
şefkat, en zayıf ve bedbaht 
anında en kadirlerin bile ka· 
visi. 

- Anne... Anne... Ah anne
ciğim.... Yalan... Yalan değil 
mi?... Sen söyle... Sen söyle 
yalan dğil mi ... 

Yerde karyolanın önünde 
diz çökmüş beyaz örtülere 
yanan başını, ağlıyan gözlerini 
dayamış hıçkırıyor: 

- Anne cevap ver... cevap 
ver anne... ah cevap versene. 

Beyaz duvarlı beyaz ışıklı 

odadaki, beyaz örtülü yatakta 
yalan kadın kımıldamıyor. Ce
vap vermiyor. 

(!) El 

Olcadar ağladı o ytağın 

başında yeniden öyle çırpın

dı ki Cavit onu kolları ar.ısına 
alıp öbir odaya götürürken 
hiçbir şey his etmiyordu ? 
Baygın mı ... belki baygın de

ğildi?. Fakat şuuru ıı.vuşmuş 

bir halde idi.'. Şimdi öteki V' 

dada, koltu~un üstünde bal' 
koltuğun kenarına dayanfllll 
gözleri kapalı duruyor. 

Onun karşısında alçak ~ 
iskemleye oturmuş olan Ca"' 
tatlı bir sesle konuşuyor : 

- Seni böyle harap etınt~ 
istemedim Selma! .. Seni dab' 
olğun biliyordum. Büyük ~~ 
tam kemale ermiş insan gib1 

bazan öyle konuşuşların o:ır 
yordu ki.. Esasen bu sırrı artı~ 
taşımıya da iktidarım kaim•· 
mıştı. Fatma ölünceye kad•~ 
" Fatme öyle istiyor n d•t. 
susmuştum. Fakat şimdi. ş.nıdl 
ben artık öyle istemiyoruJll• 
Kanunlar, cemiyet, ne derıe 
desin, Ben bütün insanJarıP 
karşısına çıkmıya ve hepis~ 
den insanlık hakkımı arama•. 
cesaretim var. Ben bir bab• •• yım. Kocalık hakkımı tanım 
dolar.. babalık hakkımı ta0~ 
malan lazımdır ... Sen ben!m~P 
benim yavrumsun ... Daha ıns P 
ol.. yanlış fikirleri başıod• 
çıkar. Sen benim çocuğ.ıms0,j 

J ll-!nı,.'!..-
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11 ısr ANBULDAN MEKTUPLAR~ 

J izlıı alabildiğine k•dar e111ln bir utka usanan kırları 8t>ek &bek manda aGrillerl kapl..-ııtı. Bunlardao 
b!r inamı blal evine miıflr od.en ZUlfUr.arıadı ... 

Kemerburgazdan Büyükdereye 

Hava epey kararmıştı, otomobil 
az kalsın uçuruma yuvarlanacaktı 

kadınlar çığlıkları bastılar 
BÜYÜKDEREDE BiSiKLETLE DOLAŞAN SPORCULARA BAKTIM DA 
GÜLDÜM : ~- BU SiZiNKi DE SPOR MU SANKi ? BiR GÜN AYA
ClNIZ BELGRA T ORMANINA SAPSA DA SPORU ANLASAN iZ ••••• 

Yazan: Osmen Cemal Kayg!lı J 

lstanbulun yazhk güzel yer• 
lerindenbiri de Kemerburgazdır. 
Fakat, bu zavallı Kemerburgazı 
Umumi savaşta ben orada as
kerken nasıl bıraktımsa geçen 
gün yine üyle buldum. Yollar 
o vakittenberi belki de hiç ta• 
mir görmediği için otomobil· 
!erimiz, yolun Çobançeşmeden 

ötesini hep yarı uzun atlamalarla 
zor kesebildi. 

1 
1 

kabil değildi. Çiinkü otoma-

bilin geriye dönmek için ma• 
nevra yapabileceği bir yer 
yoklu. 

Ben iyi biliyordum ki sağı 
lakib edersek mutlak Bahçe 
köyilne, sola vurursak muhak• 
kak Zekeriyya köyüne çıkaca• 
ğız. Fakat başta' içimizdeki 
yaşlıca hatuncağız olmak üze
re bizim yol arkadaşları o ık· 
şam artık bu ormandan pek 
kolay kolay kurtulamayıp ge
~yi ormanda geçireceğimizi 
sanarak pek üzüntü geçiriyor• 
!ardı. 

No: 119 YAZAN: Etem izzet BENICI! 

Şimdiki ifadesile eski ifadesi 
arasında pek büyük bir fark 
yoklu. 

Muzaffer, 
- Müsaade ederseniz bir 

noktayı sorayım .• 
Diye hakimden izin istedi. 

Ve hakimin izinile sordu: 
- Merdiven yapılalı kaç 

gün olmuştu ? .• 
Şaban buna, 
- On beş yirmi günden 

fazla degildi. 
Cevabı verdi ve .. ilave etti: 
Merdivenin uzun ve her yer

de kullanılır olmasını ben is
temiştim. Muzaffer bunun Ü• 

zerine : 
- Merdi veni önce dışarı 

bıraktınız, yoksa hep dışarda 
mı kalırdı ? .. 

Dedi, Şaban : 
- Kılitli değildi. Merdiven 

bu. Bahçede dururdu. Ceva· 
bını verdi Şabanın bu ceva
bından sonra, hakim Muzaffe
re : 

- Sizin bir başka soraca
Q'ınız var mı ?. 

Dedi, Muzsffer, bir saniye 
düşünerek: 

- Yalnız bir noktayı aor· 
mak isterdim .• 

Dedi, ilave etti: 
- Cinayet gecesi evdeki 

uşakları ve aşcıyı tiyatroya 
gönderen evde hastalık ba· 
hanesile kalan bizzat Şaban· 

dır. Şaban Recai ile de ahbap 
ve dostdur. O gecenin saba· 
hmdada mutadı hilafına geç 
kalkmış, hadise karşısında 

adeta hiç bir hayret ve tees
sür duymamış ve bir hafta 
kadarda konakdan uzaklaş

mıştır. Buna sebep olarak ken· 
disi ne gösteriyor. Bunu ÖQ'ren• 
me k' . ? ısterım 

- Evet merdiveni Beyefendinin emrııe yap· 
tırdık. 

Şaban durgun bir ifade için 1 
de bu suale cevap verdi : 1 

- Onlarla beraber gece so
kağa çıkmayı isteyen bendim. 
Fakat, birdenbire hastalandım 
ve yine hastalığımın tesiri ile 
sabahleyin erken kalkamadım. 
Cinayet hadisesi karşısında 
hayret ve teessür duymama· 
mm imkam var mıdır ? .. Ek· 
meğini yediğim hanımın öldü
rülme;i beni çok sarstı. Ko
naktan bir hafta uzakta kal
mamın başlıca sebebi de bu 
oldu. Yoksa hanımım öldürü. 
lür de ben nasıl sessiz kahrım. 

Bunun üzerine hakim yin~ 
Muzaffere dönerek: 

- Bu cevabı kafi buldunuz 
mu? .. 

Dedi. Muzaffer: 

a ıscnın v cın . 

- Bence kafi. Emredarseniz 
Ayşe gelsin, Ben, bütün bu 
h • d" e · ayetin anah 

tarını Ayşenin elinde bulu. 
yorum .. 

Diyerek hakimin sualini 
kartıladı. Hakim Şaban 'a: 

Senin kendine göre bir di
yeceğin var mı?. 

Diye sordu. Şaban, 
- Buradan kurtulmaktan 

başka hiçbir diyeceQ'im yok .. 
Diyen bakışlarla hAkimin 

ğözlerinin içine baka baka, 
- Yok.. 
Dedi, fakat, hakim akla gel

miş yeni bir şeyi hemen ka
çırmadan söyler gibi acele 
acele: 

Cenaze gününden sonra bir 
haftanı nerede ge~irdin?. 

Dı ye sordu. Şaban: 
- Çok yorgundum. 
Dedi, sözüne ekledi : 
- Müleessirdim de. Taham· 

mülüm yoktu konakta kalmıya. 
Aldım başımı gittim. 

[Devam ed~cek] 

Havasının, suyunun, manza. 
rasının pek hatırı sayılan o 
canım köyde yirmi yıllık bir 
değişiklik namına da yeni ya· 
pılmış olan küçücük dispan
serden başka pek bir şeycikler 
göremedim. 

• Nereye baRsan manaa sılrülerı .. bunlar o'lmasa 
lstanbul ıütsü% kalır ... 

Hele ormanın en karanlık 
yerlerinden birinde bir uçu· 
rumdan aşağı kayarken yarı 
yolda öyle bir yere geldik ki 
bizim çok metin ve çok usta Tarih d.e 

, 

HaM.. Azkalsın unutuyor· 
dum; orada gördüğüm en başlı 
değişiklik, yahut yeniliklerden 
biri, köyün meydanına asılan 
tahta bir tabel!nın üzerindeki 
şu yazı idi: 
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§ BugUnkU maçlar: ~· 
~ Kemerburgay (A) takımı ~· 
~ ile ( 8) takımı karşılaşıyor! ~ I 
= = ı 
~ Bu heyacanh maç tam saat § · 

- Allah bin berekiat versin, 
verirler işle günde dört beş 
okka ... 

- Ne yaparsın bu sütleri, 
hep böyle buralara ııelene gi· 
dene ikram mı edersin ? 

i 4 de b.ıthyaca\.tlr. ~ 
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bız zalen köye değil, köyün 
bir iki kilometre ilerisindeki 
Taşlıdere merası ile (Maldava) 
çayırına girecek o!duğ'muz i.in 
köyde çok durmadık Taşlıde
dereye } olland•k. Orada bizi 
bu merayı kica ile tutan man· 
dlcı ve balıçivan Manastırlı 
Zülfükar karş • ladı. Ve daha 
oraya ayak basar basmaz yük
sek fundalıklar arasındaki buz 
gibi bir pınarın içinden ç•kar
dığı koca bir güyüm kaynamış 
manda sülünü önümüze dayadı. 

- BiF.im bu karakızların [•] 
sütleri hergün gider buradan 
Beyotluna, Galataya... Hani 
siz şimdi bu sıcaklarda yer· 
siniz Beyoğlunda , Galalada 
seve seve o canım dondurma· 
ları, o buz dolaplarından çık
mış sütlaçiarı, mulıallebileri 
ya ... işte onlar bizim bu kara 
kızların sütlerinden yapılır. 

Amar ne enfes sütlü bilse· 
niz... Vakıa manda sütü en 
kalın süt olduğu için yaz günü 
İnsana biraz ağır gelir. Fakat 
o buz gibi kaynamış süt bize 
o gün o kadar hafıf, o kadar 
hoş çeşnili gelmişti ki turunç 
şerbeti içer gibi birlbiri ardı 
aıra bardak bardak yııvarlayı· 
verdik. 

Kemerburgazdaki bu Tatlı 

dere Vi' Moldova çayırları mera
larını bilmem bilir misiniz? 

Buraların otları manda, inek, 
koyun beslem k için en elve
rişli otlardır. Ôyle ki bu sulak 
ve toprakları son derece kuv
vetli meraların otları ile besle· 
nen hayvanların, bilhassa man· 
daların sütleri pek başka bir 
süt oluyor, 
Taşhdereyi tutan Manastırlı 

Zülfükara sordum: 
- Bütün bu görünen bin· 

!erce dönümlük araziyi sen 
<.aça tutuyorsun! 

- Yıllığını üç 
tutarım! 

yüz kağıda 

- Burada yalnız manda mı 
b~slersin? 

- l:!ahçevanlıkda yaparım. 

işte nah bu gördüğün herhan
gi ekili yerler, bu misirler, 
domaatesler, hıyarlar, pootli· 
Çenlaar, piperler hep bizimdir. 

- Kaç mandan var senin? 
- Allah bağışlarsa var işle 

Oluz kırk tane! 
- Bunlar ne kadar süt ve

rirler günde? 

Bizden yarım saat kadar 
ileride otlıyan ve çok kalaba· 
lık bir manda sürüsünü sor· 
dum: 

- Onlar kimin, onların sa-
1 hibi ayrı mı? 

- Onlar Eyüplü doli Pet· 
ronundur. 

- Ya o ne yapar sağdığı 

sütleri? 
- O iş!cr kendi hesabına ... 

Kaymak yapar, krema yapar, 
yağ yapar. 

Uzalmıyalım, o gün Taşlıde
redeki Manastırlı Zül!ükar'ın 
yemyeşil zerzevat tarlası ke
narında güzelce yemeklerimizi 
yiyip bir hayli eğlendikten ve 
akşama doğru iki yüz metre 
yüksekliğinde bir tepedeki ter· 
kos dairesinin yanına çıkıp ol
duğumuz yere nisbetle çok 
derinlerde kalan Moldova ça· 
yırının ve karşı dağların muh· 
teşem manzaralarını seyrellik
ten sonra tekrar yola düzül
dük. 
Şunu söylemekten kendimi 

alamıyorum : 
Ne yaz•kki bir zamanlar baş· 
tanhaşa meşe ormanı olan bu 
yerlerde şimdi ağaç namına 

hemen hemen birşeyler kal
mamış gibidir. 

[!] [!] 

Dönüşümüz gidişimizden pek 
yaman kaçtı. Zira yanımdaki 
kadın ve erkek arkadaşlarla 

sözbirliği edip şoförü kandır

dık: 

- Daha düzgün bir yoldan, 
hem de kestirm•,den hemence· 
cik lstanbulu tutarız. 

Dt-yişimize inanmıştı. Akşam 

hava kararırken yolu deı;-iş· 

tirdi. 
Pe:lnehora doğru sürdü son· 

ra ikinci kemerden meşhur 
Kenıerburgaz bahçeleri boyun· 
ca Belgrat ormanının yolunu 

(•] " Mandalarıu, .• n demek ia-
tlyor. 

• 

Efsaneler 
tuttu, Meşhur Kemerburgaz olduğu kadar çok ta nazik olan 
bahçeleri ki lıtanbula zerzevat şoforümüz bile bu gerçekten 
yetiştiren bu bahçelere gözle- çok tehlikeli geçitte alallRdı. 
rimi daldırdım. Şu yeşillikler Burası dik bir araba yolu. 
arasında kim bilir kaç milyon· nun en daraldıQ'ı bir yerdi ki 
!arca ballıcan, domates, mısır, sol tarafımız yüksek ağaçlık, 
ve bamya vardı!. sağ tarafımız, üzeri böğürtlen. 

Nergisin ölümü 
Gün iyice batarken otomo· !erle örtülü derin hir uçurumdu. 

bilimiz lstanbulun en büyük Uçurum taraf o kadar yufka 
ormanı olan ev içinden gök idi ki, içinde altı kişi bulunan Tanrıların tanrısı, güzel de· 
yüzü görünmez Belgrat orma• koca bir otomobilin ağırlığı likanlı Narsisi ela gözlü bir 
nına dalmış bulunuyordu. Ve burayı hemen çökertebılirdi. Anadolu kızının kırkbir kah· 

b
. b k ı d ı b kabasından yarattı. Tek bir 
ır az sonra izim i er e ,a. Şoför aşağı al ayıp urayı Türk kızının yalnız birkaç şen 

fak atmıya başladı. Nasıl al· iyice yokladıktan sonra biraz kahkahası, dünya yüzüne ilk 
masın ki bu kap karanlık or- durdu, düşündü .. Bana döndü: güzel erkeği hediye etli. Ka-
manın içinden beş on dakika - Aııı.bayı sola yedireceğim( dim Yunanlıların bunu kendi. 
ilerledikten sonra yollar kar· Dedi. Yerine atladı, kadın· !erine mal etmelerinin sebebi, 
makarışık oldu. Bereket versin !arın çığlıkları arasında ara. güzel delikanlı Nergisi kıs· 

kanmış olmalarındandır. O 
şoförümüz metin ve çok usta banın sol Larafını sağ la- Narsis değil, öz Türk adile 
bir şofördü. Kadınlar telaş rafından yarım metre ka. Nergis'dir. 
ve heyecan içinde: dar yükseğe doğru kaldırarak Gl Gl 

- Dönelim 1 ve bize ecel terleri döktürerek ... Ve Nergis 2ünün birinde 
Diye çırpınırlarken ben bo. orada bir geçiş geçti ki ara. levend bir delikanlı olarak 

yuna şoföre hız veriyordum. badaki hatunlar hep birden: etrafına güzellık ve şehvet 
- Sen sor, aldırma, işle _ Bir daha buralara gelme· saçmıya başlaiığı zaman ~ütü~ 

Kurlkemerine geldik. Oradan ğe tövbeler levbesil periler onun ayak ızlerı 
k üzerinde ağlaşmıya, sevdanın 

B.!'hçe ö,{ü~.e on dakik ya • diye bağrıştılar.· hararetile katra katra erimi ye 
surer, ya surmez. Gl Gl başladılar. 

- iyi amma, yol yok, nasıl Neden sonra Bahçeköyün• Nergise ilk önce gönlünü 
gideceğiz? deki Orman Mektebinin önüne kaptıran güzel peri, ondan yüz 

- Sen sür bakalım, elbet çıktığımız zaman adeta korku· ve gönül karşılıQ'ı bulamayınca 
bir yol buluruz! lu bir rüyadan uyanıyor gibi kendi kendisine kahretti ve 

Nihayet Kurtkemerine gel- idik. boz renkte yalçın bir kaya ol· 
dik. Oradaki kokulardan iyi Geç vakıt Büyükdereden du. Bu aksisedalar perisi Eko 
bir zat bizim otomobilin ça· hacı Osmana tırmanırken bi- idi. Bu güzel peri, sevdasına 

ki ı karşılık görmek için levent 
murluğuna atladı ve beş da- sikletle, motosi et e deniz ke· delikanlı Nergisin ayakları al· 
kika kadar bizimle gelip sözde narına inmekte olan sportmen. tında tamam üç gün, üç gece 
bizi sel!mete ulaştırdı, Ondan !ere bakarak icimden gülü- yalvardı, ağladı ve hıçkırdı. 
sonra altından su geçen tahta yordum: Fakat Nergis, güzelliğin dişi 
ve çürük bir köprüden güçbelA Bu sizinki de spor mu sanki? tanrısı Afrodit'in macerasını 
geçtik, Geçlik amma asıl Sporun daniskasını biz bugün hatırladıkça Eko'nun aşkından 

nefret ediyordu. 
Ormanın en kesı"f yer· ed Belgrad ormanında yaptık! m e Nihayet üçüncil gece sabaha 
şimdi dalmış olduk. Ondan Osman Cemal karşı güneş doğarken ı.üzel 
sonra tekrar geriye dönmekte Kaygılı delikanlı derin uykusundan 
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Namlı tulumbacılar festivale hazırlanıyor 
!'; 

AQ'uıtoıun yirmi ikinci cumartesi günü öQ'leden ıonra Takıimde feıtival münaaebetile 
geçit reımi yapacak olan ulrl mahalle tulumbacılarından : Methur Karagümrüklüler .• 

1So1dakt ceketU, pantalon)u a:at oranın eıkl relal namlı tulumbacı• 
ardan (HüınU Relı) ve aaidakl eli kırbaçlı da feıtlvalda takımı 

idare edecek olan meıhur tulumbacılardaa (Hamit Reı.) dlr,1 

Yazan: Süheyla Güldiken 
uyandı ve gözyaşı döken Eko· 
ya şunları söyledi: 

- Güzel peri .. Senin aşkını 
kabulr edemiyeceğim, Beni 
affet. Dünya yüzüne aşkını, 
ihanetle birlikte getiren Afro
dit te sevdiği erkeğe senin 
gibi yalvarmıştı. Fakat günün 
birhde dişilik ihtirası onu, 
sevgilisine ihanete kadar sÜ· 
rükledi. 

Eko bu sözlerdeki hu~unet
ten o kadar tiksindi ki intihar 
etmekten, perilikten çıkıp taş 

olmaktan başka çare bulamadı. 
[!] [!] 

- Güzel Nergis sen erkek. 
le güzelliği gelirdin. Büyük 
tanrı · Zeüz seni, erkek güzel
liğinin timsali olarak yarattı. 
Fakat ben de kadın güzelliğin· 
de emsalsiz bir parıltı ile et
rafı coşturuyorum. Bir yığın 
sevdazedelerimin hepsini red 
ettim. Bunu niçin böyle yap
tım, bilirmisin? Hep senin için 
senin aşkın için. Ne olur .. sen 
de beni sev, okşa, sar. 

- Hayır cici peri.. seni se
vemiyeceğim. Afroditin mace· 
rası beni korkutuyor, yıldırıyor 

O dişilerin ve dişi güzelli. 
ğinin en büyük Tanrısı olduğu 
halde utanmadan, sıkılmadan 
sevgili erkeQ'ine ihanet elti. 
Başka erkeklerin kolları ara
sında şehveti yaşattı. 

- Güzel Kergis.. Beni ca· 
nımdan bıkdırmal.. Sensiz ya• 
şıyamıyacağımı elbet ki bilirsin. 
Büyük tanrımız Zeuse kasem 
ederek söz veriyorumki bu 
güzel kara gözlerim hayatda 
senden başka bir tek erkek 
yüzü görmiyecektirl. Benim ol 
'ie ben de bütün güıelliklerimle 
bütün şehvet ve ihtiraslarımla 
senin olayım. 

- Hayır.. Bin defa hayır 
güzel kızl . Ben şu emsalsiz 
erkek l!'Üzelliğimi sizin fendi· 
nize kurban elmiyeceğim, Er
kek yalnız sever, fakat kadın, 
ne kadar masum olursa olsun, 
severken ve okşarken ıztırap 
verir, Afrodit de öyle yapmıştı. 

Bu mükaleme yeryüzile 
gökyüzü arasındaki Kehkeşan 
diyarında altın fiskıy ~li havu
zun yanındaki gümüş yapraklı 
çınar ağacının altında levent 
erkek Nergisle kahkahalar 
perisi arasında geçiyordu. Ve 
kahkaha şakraklığına billur 
bir hüviyet veren güzel peri, 
Ner2ise gönlünü kaptırmıştı. 
Onun güzel kahkahalardan ya-

ratılmış olduğunu 

aşkına mukabele 
sanıyordu. Fakat 

Bildiği için 
göreceğini 

Nergis, ŞU· 
urlu bir insafsızlıkla onun aş

kını da ötekilerin gibi reddet· 
ti. Genç ve şakrak peri, sev· 
dadan gördüğü bu ıstıraba 

tahammül edemiyerek çırıl· 
ç•piak savundu ve a tın fis
kıyeli havuzda, Nergisin 
lakayt bakış • .ırı karş•sında in· 
tıhar elti. 

N•hayet o da, Nergis de 
kalb la\ı iOrdu. O da gönJ;inün 
hakkını, sevda hissesini ver· 
mek isterdi. Fabt kadın gü· 
zelllğ'inden korkması, ürkmesi 
onun l önlünü güzellere karşı 

çoraklaştırmış, hasisleştirmişti. 
Sevmiye cesaret edemiyordu. 
Fakat bir gün... işte o gün 
sev.ıa ona meş'um bir tılsım 
olarak gelip çattı. 

Nergis bir gün bir ırmak 
kenarında uyku uyuyor ve 
rüyasında cennet perilerinin 
düğünlerini seyrediyordu. Bir
denbire gönlü.ıde cezbe~e ben
ziyen bir kaynaşma oldu, Ner
gis sıçrıyarak uyandı. 

işte bu sırada güzel yüzil 
ırmağa aksetmişti. lrmakta 
mahmur gözlerinin tılsımlı ak· 
sini gördü ve dayanamadı,ken• 
di aksine, ırmağın durgun ve 
berrak sathından aksed~n ken
di güzelliğine gönül kaptırdı. 
O, artık kendisine sevdalan• 
mış, kendi kendisine aş•k ol
muştu. Artık kendi aksini çıl· 
dırasıya seviyor ve bu sevda· 
nın ağırlığı altında eziliyordu. 

Nergis yalnız kaldığı zaman
lar ağlıya ağlıya kendine yal
varıyor ve: 

- Ah, diyor, mümkün olsa 
da kendimle evlenseydim. Ey 
ulu tanrı Zeüs senin azametin 
buna da muktedirdir. 

Beni kendimin sahibi yap. 
Mademki beni kendi aksime 
sevdalandırdın ve mademki 
sen Tanrıların Tanrısısın .. Be
nim sevdamı soldurmamak ta 
senin elindedir. 

Ve zavallı Nergis güzel ka. 
dınl.ırın ihanetinden korkarken 
sonunda kendi güzelliAinin 
nankörlüğüne uğradı ve genç 
yaşında kendi kendisine yal
vara yalvara ölüp söndü. 

SUheyll GUldlken 
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1 H~~b:~~1

~~~e~~o~I Eskrim müsabakala 
; gazetesinden şu serzeniş ' 

ı! sa~r~i~:..:.1ı~:~u::1aa ta- I rı nda Türk kıl ıççıları 
i ::[.;.::~ y~~relli"~~:.~ 11 takdir topladılar 

Urfa (Hususi) - Şaroay Umcr Alay büyük - konazma sahip olduk. Bi- - -- -·-
~~.Q~~~~ 1bı~i~~~~=~1 ~a~~~~~ı~~~ o;~f:~/ea~~a~~ ı_· ;:,;;~,;;:'';;,::,,''.;;;;: !_' !Futbol 
.:löşenmiştir. ~ ı'stihaleler bııgiin artık ~ 

takımımız bir Alman takımile lstanbulj 
muhtelit! adına maç yaptılar 

Diğer yollardan da çoÇJu açılmış ve binlerce geçmişe karışmış, gitmiştir. 
metre murabbaı kaldırım parke döşenmiştir. ; Binadan sonra cadde ya- ; I ...,.,~~-""'.'.:"""'-~..,..'7'"1".ı::t"'i"!"'r~~l"T 
Resim yeni bulvarı gösteriyor. ~ ld d h d b' ; ' pı ı, a a sonra a ına , 

.. 11111111111111ıoııuu ııuııııa11111111tı;;."1""'e''ıııuıııuıı1111fuıua111111111c11u111111::."aııııı11ıısııuıuılııııınuıııııııd1111111111au"'"'"' ~ ile cadde arasındaki eğri ~ l B i r ; sahaya binanın merdiveni ; 
~ konduruldu, fakat bu mer• ~ 

kaynananın : :;;;·,:,:/·; .. :;;;, ':~ '.~· 
Oy n ad lgv 1 agv 1 r rol '· şüplıe yok ki, pllinsızlıktan ~ 

tıe gelişigüzel yapı ve gol 

1 b. 1 d yapılrşrndandır. O zaman -~ı zmir, (Açık Söz) - Mehmet adında ır genç geçen er e ; 
Tepecikte karısını öldürmüştü. Mehmedin ağ'ır cezada mahke- işaret ettiğimiz bu noktaya 

mesine başlanmıştır. Dinlenen şahitlerden birisi, Mehmedin, bııgıin dönmek fikrinde',_ ~~~.,-1 
karısını öldürmek istediğini açığa vurmuş olduğunu söylemiştir. doğiliz, Yalnız bu münase- ~ 
Suçlu Mehmet ise kaynanasını bu cinayete sebep olmakla it- betle söylemek isteriz ki, 
bam etmektedir. Çünkü Mehmet diyor ki: ogün bugün yapılan yapı 
"- Ben karımı çok seviyordum. Her nedense benden kaç- tıe gol işlerimiz de lıata· ~ı 

mıştı. E\·e dönmesi için yalvardım ve kaynanam vasıtasile ka- /arla ve aksaklıklarla do- 0 
rıma bir de mektup gönderdim. Fakat kaynanam o mektubu ludıır. Çünkıi ondan evvel ;/ 
vermemiş. Bu kadın şahitleri de iğfal etmektedir.,, de, ondan sonra da pitin- ~ 

Mahkeme öteki şahitleri de dinlemek için başka bir güne ; d b h · ; 
bırakılmı•tır. ıE sız ır u şe ır ... • El 

• ·~ "Bedbaht Trabzon. ;ı • • • 
Yetmiş beşlik bir ihtiyar, 
kağnı altında kalarak öldü 

Sı\•as (Hususi) - Sıvas - Malatya yolu üzerinde bir kaza 
olmuş. 75 lik bir köylü kendi kağnısının tekerlekleri altında 
can vermiştir. 

Bı. ihtiyorın adı Mehmettir. Karısı ve çocuklarını kağnısına 
bindirerek Sıvasa gelirken arkadan karpu1 yükile Malatyadan 
gelmekte olan Aıizin kamyonuna yol açmak istemiş, fakat kağ
nısını çektiği yer birdenbire çökmüştür. O zaman k!\ğnı dev. 
rilmiş, Mehmet tekerlekler altında kalarak ölmüştür. 

Zenginlerimiz ibret alsınlar! 

Mudanyalı bir vatandaş 
büyük teberrular yaptı 

Köy çocukları ve fakir talebeler 
bir yatı mektebi açtı 

için 

Mudanya, ( Açık Söz ) -
Mudanyada doğ-muş olan, ha· 

yırsever bir yurttaşın burada 
yaptıgı iyiliklerle herkesi hay

rette bırakmıştır. Bu iyi kalpli 
insan, köylü çocuklarını okut. 
mak için Mudarıyada sekiz bin 
liraya büyük bir bina satın 

almış ve mükemmelen tamir 
ettırerek her ne lazımsa hep
sini temin eylemiştir. Burada 
100 köylü çocuğu okutulacak 
ve kasabadaki yoksul çocuk
lardan kırk tanesi de bu oku!
da yemek yiyeceklerdir. 

Bu yatı okulunun ebediyen 
ya~amasını temin için de yılda 
on bin lira getirecek .bir akar 
alınmasını da yine o vat;ındaş 
düşünmekte imiş. Bu •ayın va
tandaş her yıl Mudanyadan 
üç çocuğu Bursa orta mekte
binde okutmaktadır. Buradaki 

Zabıta romanı: 7 

resmi ve hususi dairelerin eş
yalarından noksan olanları da 
alarak mobilyalarını tamamla
mıştır. işittiğime göre bu ba

yırlı yurtdaş (Mudanya müta
rekesi) adıyle bir de uçak ala. 
rak ordumuza hediye etmiştir. 

MÜTAREKE BiNASI 

~ludanya mütareke name•i
nin imza olunduğu bina son 
fırtınalarda harap olduğundan 
yukarda söylediğim yüksek 
vicdanlı arkadaş bir çok pa

ralar vererek, bu binayı yeni 

baştan ve pek mükemmel su
retde yaptırmış ve yağlı boya 
ile boyanmış, ve yanındaki 

bir kaç evide satın alarak et
rafını bahçe halinde gayet 
zarif bir kılığa koydukdan 
sonra şehire bir müze olarak 
hediye etmiştir. 

Altı El Ateş 
- Adeda mı söylemışti ? · ı 
- Evet. Hatta kaptan bu 

haberden o kadar müteessir 
olmuş ki, haritalar bulununca
ya kadar geminin sür'atini ya
rıma indirmiş. 

- Bir ieminin haritaları öy
le kolay kolay kaybolur mıı ? 

- Olmaz elbette ! 
- Be:ı de o fikirdeyim. O 

halde bu fikir birleşiği bir çok 
karışık noktaları halledebilir. 
Her halde çalınmış olacak. Si
zin fikrinizce bu haritaları aca
ba kim çalmış olabilir ? 

Paje kendisini tutamadı : 
- Ne bileyim ben yahu ? 

dedi, haritaları çalmakta ne 
fayda olabilir? Bir gemi /;ıari
tası çalındıktan •onra batarmı 
zannediyorsunuz?. 

- Ben de öyle düşünüyo
rum. Yat kayaya çarptığı za• 
man, kumanda köprüsünde 
kim \'ardı? 

Yaz~n : Ru fus K lng 
- Kaptan Eriksiyon zanne

diyorum. 
- Zan mı ediyorsunu! ? e

min değil misinız? 
- Hadisenin karışıklığı es-· 

nasında iyi tesbit edemedim. 
- Ya Klayn? 
- Klayn kamarasına inmişti. 
- Geminin ön tarafında nÖ• 

betçi yok muydu 
- Olmaz olur mu? 
- O halde kayalığı veya-

hut adayı görür de nasıl olur, 
kaptana haber vermez?I 

Paje'nin bu sualine de canı 
sıkıldı. 

- Onu da bilmem ,dedi. 
- Hiç olmazsa geminin mu-

ayyen yolunu takib edip etme
diıtini bana sôyliyebilir misiniz? 

Mutfaktan tatlı bir çorba 
kokusu, arkasından da madam 
Aldcrşut geldi. Bakışından ye
mek zamanının geldiği saraha-

li;;i;d;···~i'iilı;i·~ ı 
bir haydutluk 1 

Şark hah kumpanyR
sının mUdürünü teh· 
ditle soymak istediler 

lzmir (Açık Söz) - Biri Ti
ranlı, öteki de Perşenbeli iki 
Arnavut, şehrimizin maruf zen
ginlerinden Şark halı k umpan
yası direktörünü soymak is

mişlerdir. Tiranlı Hüseyin ile 
Perşenbeli Rıza, direktör Ed
mond Jiro'ya bir tehdit mek
tubu yaıarak 250 lira h
temişlcr ve mektuba şunıı de 
ilave etmişler: 

"Parayı göndermezseniz siz 
düşünün!,, 

M. Jiro bu garip mektubu 
alınca hemen emniyet Müdür
lüğoe müracaa etmiş, polisin 
aldığı tedbir neticesinde bu 
şehir haydutları yakalanmıştır. 

İzmir Emniyet 
Müdürü 

lzmir (Açık Söz) - Beş se• 
nedenberi şehrimiz Emniyet 
Müdürlüğünü muvaffakiyetle 
idare eden Fevzi Akkoy Bul. 
vadin Kaymakamlığıne tayin 
edilmiş ve yen! vazifesi vaşına 
gitmiştir. 

GUmUtane m aden leri 
itletillyor 

Gümüşane, ( Açık Söz ) -
Eski Gümiişanedeki Kırkbavli 
Simli kurşun madeni Maden 
Enstitüsü tarafından işletilme

ğe başlanmıştır. Bunun için 
mühendis, afat ve ede\·at ye
rine getirilmiştir. 

len anlaşılıyordu. Paje ayağa 
kalktı : 

-· Bilmiyorum, Bilmiyorum, 
dedi, Eğer biz yolumuzu takip 
etseydik, ne kayaya çarpardık, 
ne birşey 1 

- Valkur otomobille daire
ye denerken, zihnen bin türlü 
teferruat ile meşguldü. Fakat 
bütün bu teferruat arasında bir 
nokta kendi•ini daha ziyade 
meşğul ediyord u: Klayn arka
dan bakılınca daha yaşlı gö
rünüwır. 

-4-
BİR BALKONDA 
FARAZİYELER 

Erika Nevyorka döndü dö
neli bütün modern hayattan 
elini ayağını çekmişti. Teyzesi 
Vinteston'un tavsiyesi de o 
merkezde olmakla beraber, 
kendi temayülü de öyle idi. 

Tam bir inzivaya çekildi. 
Çalan telefona cevap vermedi. 
candan ahbaplarına rahatsız

lığını bahane ederek, kapısını 
açmadı. 

Bir akşam aile Taker'in no-

Türk eskrim takımı, mağlup elliği Yugoslav eskrimcileri/o 
bir !Irada 

1936 Berlin olimpiyatları 
nihayet buldu. Artık böyle 
geniş mahiyette beynelmilel 
bir spor tezahürü dört sene 
sonra Japonya'da Tokyo'da 
yapılacaktır. Buğün de buraya 
Olimpiyat muhabirimizin son 
müsabakalara dair gönderdiği 
mektupları yazıyoauz: 

Bertin 13 (Açık Söz) -
Stat Olimpikteyiz. Yine 140 
bin kişi toplanmış... program 
mucibince bugün dömifinalin 
mağlüpları oynayarak üçüncü
yü belli edecekler.. Bu maçı 
da diğerleri gibi takib edemi
yenler için bütün büyük cad
delere hoparlörler konmuş, 

atada gire mi yenler dışardar. 

hoparlörlerle takib ediyorlar. 
Sahaya evvela Norveçliler, 

arkasından Polonyalılar çıktı. 
Halkı selamladılar, Ve karşı
lıklı dizildiler. Norveçliler kır-

ı mızı gömlek, beyaz pantalon 
Polonyalılar da aksine beyaz 
gömlek kırmızı don giymişler. 
Hakem bir A'Pllsturyalıdır. 

Oyuna Nurveçliler başladı. 

Fakat hakimiyeti Polonyalılar 
aldı. Polonya bugün çok gü
zel güzel oynamaya başladı. 

Akın üstüne akın yapıyor. Ga
yet seri ve iyi anlaşmış olan 
forved, biraz ağır olan Nor
veç müdafaasını iyi yoracak 
galiba .. Norveç müdafaası, Po
lonyanın ardı arası kesilmiyen 
hücumlarını müşkilatla durdu
ruyor. Bu oyun böyle devam 
ederse galibiyet Norveçlilerin 
hakkı olacak. işte ilk semere
sını gördüler. 6 ıncı da
kikada orta haftan güzel 
bir pas alan sol açıkları şahsi 
bir gayretle kale onune 
ittti. Tutulaıaz bir şütle ta. 
kımının ilk sayısını yaptı. 

Polaoyalı seyirciler tezahü
rat yapıyr. Norveçliler ise ses
siz .. Bu sayı Norveçlilere bir 
intibah tesiri yaptı. Gayretlen. 
diler. Bugün eski oyuularını 
unutturacak derecede mükem
mel oynıyan solaçıkları, soliç
ten aldığı pası iyi kullanıırak 

terinin huzurunda toplanmıştı. 
Filip bu toplantının muayyen 
saatinden daha çok evvel gel
miş bulunuyordu. Erika o fır. 

salla kendi•ine içini sıkanları 
anlattı: 

- Çok tuhaf zannedeceksin 
amma, kendimi tutamıyacağım, 
söyleyeceğim. Telefon çalmıyor 
mu? Yerimden hopluyorum. 
Tanımadığım bir ses kulağıma 
gelince, 1 titriyorum. Eğer bu, 
böyle devam ederse bir gün 
aklımı kaybedeceğim. 

Filip taraçanın korkuluğuna 
oturmuştu. Pelvan vücudu da 
elbisesinden, gölgesinden. her 
tarafından taşıyordu. Böyle bir 
mevcudiyetin insanın içine ra
hat verici ve tatmin edici bir 
kuvvet kalmamasına imkan 
yoktu. 

Hatta Erika bir aralık kor
kuluktan aşağıya inmesini söy
lemek istedi. Fakat cesaret 
edemedi. Çünkii Filip'in nema! 
olduğunu biliyordu. 

Maazallah büyle birşey söy
lese, Filip bu sefer boşlukla
rın içinde canbazlıklar yap
mağa kalkardı. 

- Söylesen Erika? 

' iki beki atlattı .. Köşeden vu
ruşla beraberlik sayısını yaptı. 
Norveçli seyirciler ellerindeki 
bayrakları açmış tezahürat ya
parlarken aynı adam arkadan 
ikinci sayıyı da bir iki dakika 
sonra yaparak takımını galip 
vaziyete soktu. 

iyi oynadıkları halde mağlup 
vaziyetine düşen Polonyalılar 

bu gol üstüne coştular. Sağ

dan soldan basım kalesini sıkış
tırdılar. Attıkları bir çok şutlar 
kalenin pek yakınından tışarı 
gitti. iki şutları da kale direğine 
çarparak geri döndü. Onlar 
bundan yılmadılar. Geç oldu, 
fakat güç olmadı. birinci dev
renin sonuna doğru gene sol 
açıkları vasıtasile beraberlik 
golünü yaptılar. Birinci devre, 
bu şekillere 2.2 beraberlikle 
bitti. 

iKiNCi DEVRE: ikinci dev
reye Polonyalılar büyük bir 
enerji ile beşladılar. 

Fakat ne yazık ki sonunda 
mağlüp düştüler. Ne yazık ki 
diyorum: Çünkü, çok iyi oy
nayıp gol atamamak, sonra da 
talisizlik eseri gol yiyip de 
sabadan mağlup çıkmak, değil 
oyuncuların, benim gibi seyir
cilerin bile canını sıkıyor. işte 
Polonya da böyle oldu. 

Baştan başa hakim oynadı~ 
ikinci devrede, sudan yediği 
bir golle 2 - 3 mağlup olarak 
bayrağını şeref direğine çek
tirmekten mahrum kaldı. 

Böylece Norveçliler, üçün
cülüğü biç hakkı olmadıkları 

halde kazanmış oldular. 2 gün 
sonra ltalya - Avusturya finRI 
maçı yapılacak, galip olimpiyat 
birincisi, mağlup da olimpiyat 
ikincisi olacaktır. 

Eskrimcilerimiz 
t akdir ed ild i 

Eskrim aleminde pek fazla 
tanınmamış olduklnrı halde, 
elimine tuvırlarda lsviçre ve 
Yugoslavya gibi kıymetli ra
kiplere galip gelerek, bu işte 
çok eskimiş milletler arasın
dan kar dofinale yükselen 
eskrimorlarımız burada tak-

- Sende ne biçim adamsın? 
Dokunduğun yer yırtılıyor. 

Fakat delikanlı sıcak ve 
canlı elini Erika'nın omuzların
da dolaştırdı : 

- Dinle beni Erika, dedi, 
bütün bu mesele hakkında 
seninde neler düşündüğünü 
anlamak istiyorum. 

Halbuki genç kız, delikanlı
dan kendisi hakkında ne dü
şündüğünü sormasını bekliyor
du. Öyle korkunç hikayelerin 
suallerini değil ... 

On üç senedeberi tanıdığı 
bu adam hııkkında ilk dala 
şöyle düşündü: vallahi, vec. 
hen pek de ok adar fena değil 1 

Halbuki teyzesi ondan bah
sederken, pek zalim olabile
ceğini söylemişti. Şimdi dikkat 
ediyordu da, bu çehrede öyle 
zulum yapabilecek bir insan 
alameti görmüyordu. 

Sordu: 
- Kuzum Filip, insan yü

zünden belli etmeden zalim 
olabilir mi? 

- Amma da sual? Niçin 
sordun Erika, Allah aşkına 
söyle 1 

ı 

Dayakla adam 
öldürenler 

Azılı kafadrlar tevkif 
edildiler 

lzmir ( Açık Söz ) - Tepc-
cik'te incir bahçesinden bir 
kilo irıcir çalmak yüzünden 
bahçe sahibi Hüsnü oğlu 
Rasiıni dövererek ölümüne 
sebebiyet vermekle maznun 
lsmail, Ramazan ve Cavit, 
haklarındaki tahkikat evrakile 
birlikte Birinci Müstantikliğe 
verilmişlerdir. 

Orada isticvap edilen maz
nunların tevkiflerine karar 
verilmiştir. Tahkikata devam 
olunacaktır. 

dirle karşıiandılar. Bu·gibi ha
rici temaslar çoğaldıkça eskri
morlarımızın bir gün de, Ya
şar gibi dünya şampiyonluğu· 
nu kazanarak, olimpiyatlarda 
ismimizin kök salmasına hiz· 
mette bulnnacakları şü;:ıhesiz
dir. 

Fakat Ferdi kılıçta 
kazanamadık 

Bugün Turuhalle'de eskrim 
ferdi kılıç müsabakaları ya
pıldı. Bu müsabakalara bizden 
Enver Balkan, Cihat Tekin, 
Orhan Adaş iştirak etti. En
verin iştirak ettiği pulde; Şifi, 

Belçika, lsviçre, Almanya, 
Avusturya, Danimarka, Arian
tin ekiplerinin en seçme ele
manları bulunuyordu. Ekip 
müsabakalarında kar döfinale 
kalarak büyük bir takdir ka
zanan eskrimorlerımızdan bu
gün de muvaffakıyet bekli
yorduk. 

Enver bu milletlerle yaptığı 
müsabakada' Avusturya, Al
manya, lsviçreyi yend~ Fakat 
diğerlerine mağlüp olarak tas
fiyeye tabi oldu. 

Orhan Adaşın girdiği bulde 
ise; ftalya, Fransa, Romanya, 
Holanda, Amerika, Brvzilya ve 
Kanada bulunuyordu. Orhan 
çok zorlu olan bu rakipler a
rasında ancak Romanya ile 
Brezilya'ya galip gelebi!di. Di
ğerlerine mağlüp olarak elimi
telerde tasfiye 'edildi. 

Cıhadın bulunduğu pulde de 
Fransa, Maccristan, Şili. Al
man, Kanada, Çekoslovak ve 
lsviçrede bulunuyordu. 
Cıhad bunlıudan Kanadayı 

yendi. 
Diğerlerine arkadaşları gibi 

mağlüp olarak o da elimine 
oldu. Çocukların böyle ilk an
da tasfiyeye uğramaları bir 
azda şanssızlıklarından olmuş. 

muştur. Daha başlangıçta kuv· 
vetli rakipler arasına düşmiiş 

olan eskrimcilcrimizden daha 
fazla muvaffakıyd beklemek 
imkansızdır. 

Futbolcularımız Böy· 
ten'de maç yapacak 

Güreşçilerimiz buradan ayın 
18 de hareket ederek Kösten
ce yolu ile gideceklerdir. Fut
bolcularımız ise, Almanya hu
dudunda bulunan Böyten şeh
rinde, Böyten muhtelitile, Is. 

tanbul muhteliti oıamı altında 
bir maç yapacaklardır. 

M üsabakalar b iterken 
Olimpiyatlar 14 gündür bila

fasıla devam etti. Yarın 15inci 
gün .. Final maçı Avusturya ve 
ltalya arasında olacak, birinci 
ve ikınci taayyün edecektir. 
Bugüne kadar yapılan müsa
bakalarda birçok milletlerin 
yüzü güldü. Bazılarının da içi 

Arkadaşlarımdan Elen 
Hoskins'i tanırsın.. Hani me· 
celle hanede çalışıyordu bir 
kız .. iki ay evvel baaa •sami
mi ol,, demişti. O zamandan 
bu zamana kadar kendisini 
gördüj!'üm yok. 

- Neler anlatıyorsun Allah· 
aşkına? 

- Vallahi latife etmiyorum. 
Ve birden p.rladı: 
- Filip, Filip, ne olacağız, 

ne olacagız? 
Delikanlı hemen korkuluk

tan atladı ve yine kızcağızı 

Pelvaned ok~adı: 
- Şimdilik yapacak bir şey 

yok! dedi, b~kliyeliın bakalım, 
bekliyelim bakalım! 

- Bekliyelim mi? Neyi bak· 
liyeceğiz? 

- Orasını Allah bilir! 
- Fakat Filip Nivyorka 

geldik geleli ben korkuyorum. 
Rir tehlike bizi tehdit ediyor 
gibi geliyor bana... Polisten 
de değil, başka yerden bir 
tehlike ... 

- Biliyorum. 
Seni, beni tevkif edecek 

• 
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DO<'lu iLLERiNDE 
KISA HABERLER' 

·• Karakösede son sistem 
bir un fabrikası yaptırılmakta· 
dır. Fabrika yakında işlemiye 
başlıyacaktır. 

• Üçüucü umumi müfettişlik 
mıntakasında yeniden 50 mek
tep yaptırılacaktır. 

e Karakösede elektrik tesi
satı ilk teşrin ortalarında bite
cek ve şehir Cumhuriyet l>ıy
ramında elektrik ışığına kavu
şacaktır. 

• Erzurum ve Kars şehir

lerinin haritaları hazırlanmak
tadır. 

! yandı. Olan oldu, kısmetini alan 
aldı. Artık işler de tavsadı. Bu 
gün için en ehemmiyetli hadise 
yarınkı final maçın, binicileri-ı 

daha· devam edegelmekte bu· 
lunan müsabakalarıdır. 

Dün ve bugün binicilerimiz 
dört gün sörecek müsabaka
ların ilk iki gününe işt.rak 
etliler. Yarın arazi üzerindeki 
manili müsabakalara, öbür 
günde Olimpik stat yanındakı 
sahada yapılacak Konkur 
ipiklere iştirak ederek müsa
bakayı tamamlamış olacak
lardır. 

Müsabakaların neticesi; her• 
gün kazanılan puvanların ye
künundan anlaşılacağı için. 
bugünden müsabakalar hak
kında bir şey söylemek doğru 
değildir. 

ı;ı ili 

Kıymetli güreşçimiz Yaşarın 

dünya şampiyonluğunu kazıın
ması üzerine, Atatürk ve ismet 
lnönünden gelen telgraflar bu
rada sporcularımız arasında 

çok derin heyecan uyandırdı. 

Telgraflar müteaddit defa oku
narak saygile dinlendi. Büyük
lerimizin bu işe karşı göster
dikleri alakadan herkes, he
pimiz müteheyyiciz. 

Çocuklar, yarın için hazır
lanmıya and içtiler. Ve zaten 
de kamp ve Berlin seyahati 
imtidadınca gösterdikleri fe
ragatinefisle bu yoldaki vazi
felerini müdrik olduklarını 
ispat etmiş bulunuyorlar. Bila
tefrik bütün sporcularımız, 

maç günlerine kadar Olimpi
yat köyüne kapanarak, dışarı 

yüzü görmeden çalıştılar. El
den gelen bütün gayreti sar
federek alınabilecek neticelerin 
en azamisini aldılar. 

Binic ilik 
Binicilik müsabakaları bugün 

manej üzerinde çalışıldı. Ya
rın da manej üzerinde sabah· 
tan akşama ~ar çalışılacak
tır. Üçüncü gün, arazi üzerin
.. e tatbikat y.<ıpılarak dörıiün
cü gün konkor ipliklere geçi
IC(;Clctir. Bu müsabakalar,Ja en 
fazla puvan almış bulunan bi
nici neticeye kazanmış olacak
tır. 

Bu günkü manajlarlara biz
den yalnız Saim Pulatkan Kıs
met isimli atile girdi. Muvaf
fak bir müsabaka yaptı. Ya
rınki manaja başka bir bini
cimiz, başka bir atla girecek 
ve müsabakalar bu şekilde 

devam edecektir. 
Binicileriınizin muntaz;tm bir 

programla hazırlanmış olduk
larını bildiğimiı: için, neticede 
muvaffukıyet kazanacaklarına 

inanım~z vardır. 

Ahmet Adem 

kadar budalalık yapmazlar el• 
bette .. Hatta tevkif etmek is
teseler bile edemezler, Çünkü 
kanunen hakları yoktur. Öyle 
değil mi? 

- Evet, hakları yoktur. Ben 
tahkikatını yaptım. 

- Kimden? 
- Kuk Anders'ten. 
- Oh Filip, sakın yapma· 

saydın bunu... Anders polis 
şube memurlarından değil mi ? 

- Evet, işte ben de onun 
için Anders'le konuştum ya. 
daha sağlam ma!ümat verir 
diye... Tabii sualimi de öyle 
düpedüz sormadım. 

- Anlayorum .· Şöyle sor• 
muşsundur: "Eğer bir yat 
Antil adaları açıklarında ba· 
tar ve iki kişide bu yatın tah· 
lisiye sandalında esrarengiz 
surette ölürle,.e, Nivyork za· 
bıtasının bu meseleye müda· 
hale ctmeğe kanunen hakkı 
var mıdır, yok m~dur 1 ,, Oh 
Filip, nasJ yaptın bunu? An· 
lamıyor musun ld_ 

- Neyi? 
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İğrenç bir facia ! 

Üvey kızına göz 
koyan bir marangoz 

Evveli onu bıçakladı, sonra da 
kaynanasını öldürdü ı ... 

Dün Y enik:ıpıda müthiş bir 
ıile faciası cereyen etmiştir. 

Faciayı bir arkadaşımız bütün 
açıklığı ve acıklılığı ile tesbit 
etmiştir. Hadiseyi muharriri
mizin ağzından dinleyiniz ' 
Yenikapıda istasyon civa

rında Arap Mehmet sokağında 
6 numaralı evin orta katında 
bir Ermeni ailesi oturmaktadır. 

Bu ailenin reisi 45 yaşlarında 
dülger Kirkordur. 

Kirkorun 30 yaşında Dikra· 
nuhi isminde bir karısı, 7 ya
şında Abraham ve 4 yaşında 
da Karabet isminde iki oğlu 
vardır. 

Bundan başka ayni ailenin 
içinde Kirkorun 70 yaşında 
kaynanası Madam Kana ile 
)!İne Kirkorun üvey kızı yani 
karısının ilk kocasından olan 
kızı 14 yaşında Askanuş bu
lunmakta ve beraber yaşa
maktadırlar. 

KIZINA GÖZ KOYUYOR 
Dülger Kirkor, üvey kızı 

güzel Askanuş gizliden giz
liye göz koymuştur. 

Sabah erkenden evden çıkar
ken ve akşam eve ııelirken 
kendisine kapıyı açan kızını 
evdekilerin haberi olmadan sı

kıştırmaya başlamıştır. 
Evvela küçük Asganuş, kör

pe vjcuduna uzanan Üveyba
basının ellerindeki manayı an
lamamış ve seş çıkarmamıştır. 

Fakat bunu kızın muvafakatine 
hamleden Kirkorun tecavüzleri 
artınca, genç kız tehlikeyi an
lamağa başlamıştır ki bu teh· 
like vakitli vakitsiz ve heran 
ehemmiyeti artarak büyümeğe 
de başlamıştır. 

ANNESiNE SÖYLÜYOR 
Bunun üzerine Askanuş adlı 

babasının tecavüzlerini ezile 
büzüle, kızara bozara annesine 
ve büyük annesine anlatmıştır. 
Kirkorun karısı ve kaynanası 
hadiseyi Öğrenir Ö!\'renmez 
hayrette kalmışlar, inanmamış
laı fakat ortalığı telaşa ver
mekten de bir kepazelik çık
maması için çekinmişlerdir. 

YAPMA A YlPTlR 
Nihayet bir gün karısı ile 

kaynanası Kirkoru bir köşeye 
çekmişler ve: 

- Kirkor bu yaptığın ayıp· 
tır. Bizim kızımız senin kızın 

demektir. Ona el uzatmaktan 
utanmıyor musun?. demişler• 

dir. 
Kirkor bu sual karşısında 

başını önüne eğmiş ve seı çı
karmamıştır. 

Gelin kaynana Kirkorun iş
lediği "büyük ayıptan dolayı 
utandığına ve nadim olduğuna 
hükmetmişler~ ve kendisine: 

- Bir daha böyle şey yap
ma. Sonra ortalığa rezil olu
ruz. Genç kıza da yazık olur. 
Demişler ve bir haylı nasihat
larda bulunmuşlardır. 
BiN NASiHAT BiR PARA 
Karısının ve kaynanasının 

nasihatlarını başı önünde din
liyen Kirkor ancak bir gün 
sabretmiş, ertesi gün yine gü
zel Asganuşu evin tenha bir 
köşesinde eline geçirmiş ve 
bermutat alışan elini genç kı
za uzatmıştır. 

Kız yine övey babasına kar
şı koymuş ve ninesinin bulun
ğu odaya kaçnıağa muvaffak 
olmuştur. 

GECE VARiSi 
Kimseye devirmeden gü

rültü kopmadan genç kızı kan· 
dıramıyacağını anlayan Kirkor 
başka vasıtalara müracaaat et• 
miş, gece yarıları karısı uyu
duktan sonra yatağından çık
mış ye genç kızın odasına gi
derek onu tehdide başlamıştır. 

. Ev halkı Kirkorun bu çir
kın hareketinden bizar olmıış
tur, 
kADIN AYRILMAK iSTiYOR 
t" ~ocasının çirkin tecayüzle-
ının arkası kesilmeyince Ma-

dam Dikranuki ayrılmağa ka
tar vermiştir. Bu kararını da 
kocasına söylemiş ve ağlıya. 
tak · · rıca etmış sekiz senelik 
evinin bozulmasına sebeb ol
masını söylemiştir. 
YA KIZI VER YA DFFOL 1 

Kirkor nihayet dün sabah 

er~nden uyanır uyanmaz ya
takta karısına : 

- Ayrılmak mı istiyorsun ? 
Sen bilirsin. Ya kızı bana tes· 
lim edersin. Yahut defolursun, 
demiştir. 

Kocasının bu ağır muamele
si kl\rşısında kalan zavallı ka
dın yatağından fırlamış ve dert 
yanmak i~1n komşularından bi
rine gitmiştir. 

HERKES UYURKEN 
Saat sabahın yedisidir. Evde 

küçük çocuklar, ihtiyar kay
nana ve 14 yaşındaki güzel 
Asganuş, belki de akşam geç 
vakte kadadar Kirkorun der
dinden uyumadıkları için eksik 
kalan uykularını tamamlamakta 
ve sabahın serinliğinde mışıl 
mışıl uyumaktadırlar. 

KIZIN YAT AGINDA 
Kirkor yatağında bir sağa, 

bir sola dönmektedir. Yata
ğından fırlayan karısının so
kağa çıktığını, hızlı kapatı'.an 

sokak kapısının gürültüsü ·ıdcn 

anlar anlamaz, fırsatları-ı en 
büyüğünün eline geçli! ·ne 
hükmetmiş ve o da yatağır. an 
fırlamıştır. 

Kirkor eline bir e'fmek bı· 
çağı almış ve övey kızı As· 
ganuş'un yattığı odaya yavaş• 
ca girmiştir. 

Odaya girer girmez küçük 
kızın yatağına girmiş ve üze
rine atılmıştır. 

Tatlı uykusundan şaşkın bir 
vaziyetle uyanan genç kız 

övey babasını gözleri kan 
içinde kendisine hücum eder
ken görünce bağırmağa baş
lamıştır. 

"KORKMA GELiYORUM" 
Genç kızın bağırmasından 

diğer odada uyanan ihtiyar 
kainana yine bir tecavüzün 
vuku bulduğuna derhal hük
metmiş ve: 

- Korkma Asganuş geli
yarum. Diye ses vermiştir. 

aKirkor kaynanasının uyandı

ğını anlayınca şaşırmış ve kızı 
bırakmıştır. Bu fırsattan istifa
de eden kızcağız yatağından 

fırlamış yastığının altındaki 

para çantasını eline almış ve 
merdivenlerden inmiş bahçeye 
kaçmıştır. 

BAHÇEDE KANLI BOGUŞMA 
Kızın kaçtığını gören Kirkor 

elindeki bıçakla arkasından 

koşmuş ve kızı bahçede yaka
lamıştır. Gözlerini duman kap
layan adam kıza: 

- Teslim ol, yoksa öldü
rürüm, demiş fakat kız teslim 
olmamıştır. 

Baba ile kız arasında boğuş
ma başlamış kızın teslim olma· 
dağını gören Kirko elindeki 
bıçağı kızın vücuduna saplama
ğa başlamıştır. 

KADIN ÖLÜYOR! 
Bu sırada ihtiyar kaynana da 

oraya gelmiş bulunmaktadır. 

Ve torununun feryarlına ta
hammül edememekde, ortalığı 

kana boyuyan adamın üzerine 
atllarak bıçağı elinden almağa 
çalışmaktadır. 

Fakat Kirkor bu sefer elin
deki bıçağı kaynanasına sapla
mağa başlamıştır. 

Kadıncağız beş bıçak dar
besi yedikten sonr;ı muka ve
metsiz kalmış ve kendisini bit
kin bir halde sokak kapısı 
önüne atmıştır. 

Kap nın önünde ihtiyar ka
dının ağzından müthiş 1ıir kan 
boşanmış ve zavallı kadın ora
da ölüvermiştir. 

Y ARAL! KIZ KAÇIYOR 
Annesi!e babasının boğuş

masından istifade eden Asga. 
nuş yaralı olarak kendisini so
kağa atmağa ve karakola koş
mağa muvaffak olmuştur. 

Yaralı Asganuş evdeki faci
ayı güç hal ile polise anlatmış. 
tır. Polisler derhal vak'a ma
halline koşmuşlardır. 

POLiS GELiYOR 
Polis karakoldan eve gelin

ceye kadar geçen zaman zar
fında Kirkor Kaynanasının gel
diğini gördükten sonra elin
deki bıçakla odasına çıkmış 

lak11t ayağı kayarak elindeki 
bıçağın üstüne düşmüştür. Kır· 

-AÇIK SÖZ 
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ViYANA 
20: Haberler, 20.30: Konuş

malar, 21: Franz Leharm (Bunt 
ist die Velt) opereti, 23,35: 
Haftanın haber icmali, 23: Ha· 
herler, 23.25: Org musikisi, 
23.55: Dans musikisi. 

BUDAPEŞTE 

19.20: Radyo salon orkes
trası, 20.30: Konferans, 21: 
Piyano refakatile Bayan Eys
sen şarkı söyliyor, 21.30: Ha· 
berler, 21.50: Tibor Polgram 
idaresinde opera OJkeetrası, 
21.15: Çigan musikisi, 24.15: 
Plak. 

MOSKOVA 
17.30: Bariton opera solisti 

tarafından şarkılar; 18.30: Yeni 
musiki eserlerinden parçalar, 
l'l: Uçakçıların şarkılarından, 

22: Almanca neşriyat, 23.05: 
Felemenkçe neşriyat, 24: ls
veççe neşriyat, 1: lspanyolca. 

BELGRAT 
20.50: Orkestra konseri, 

21.50: Karışık şarkılar, 22.20: 
Radyo piyesi, 23: Haberler, 
23.20: Bir olkantadan: Konser 
nakli. 

BÜKREŞ 

13.30: Haberler, 13.10: jaıt 

Marku orkestrası, 14.15: Ha
berler, 14.30: Konserin deva
mı, 15: Son gaberler, 19: Ak
tüalite plak konseri; 19.55: 
Konferans, 20.15: Viyolonsel 
konseri, 20.50: Aktüalite, 20.55: 
Lecca hemşireler şarkı söyli· 
yor, 21.15: Konferans, 21.30: 
Senfonik radyo orkestrası, 

22.30: Haberler, 22.45: Konse
rin devamı, 23 : Orkestra, 
24.05: Fransızca haberler. 

PRAG 
20.30: M. Ostravadan: Kuar

tet ve radyo orkestrası, 21.40: 
Muhtelif, 22: Orkestra konseri, 
23: Haberler, 23.15: Plak kon
seri, 23.45 lngilizce haberler. 

kor da ağır surette yaralan
mıştır. 

Polis eve geldikten sonra 
müddeiumumilik vak'adan ha
berdar edilmiştir. Müddeiumu
mi Kaşif tahkikata el koymuş
tur. 

YaralJ Kirkor ile genç kız 
Asganuş hastahaneye kaldırıl
mıştır. ikisinin de yarası ağır· 
dır. 

SENi DE SEViYORUM, 
KIZINI DA l 

Kirkorun karısile konuştum, 

bana dedi ki : 
- Kirkor ile sekiz seneden. 

beri evliyiz. Para yüzünden hiç 
bir sıkıntımız yoktu. Ben ça
lışıyordum. Kazandığım parayı 
onun eline veriyordum. Kızı· 

ma sataştığını öğrenince ken• 
disini iyilikle vazgeçirmek is
tedim. Olmadı. 

Nihayet bundan on beş gün 
evvel bana "seni de seviyorum 
kızını da ,, dedi. Ona tasallut 
edeceğini anlattı. Ben onun 
sözlerini reddeltim. Ona : "Kı
zıma dokunmada gözümün Ö• 
nünde başka kadınlarla seviş. 
Ben sesimi çıkartmıyacağım,. 
dedim. Sustu. 

Fakat evvelki akşam beni sı
kıştırdı : 

- Eğer kızı bana teslim 
etmezsen hem seni hem kızını 
hatla hepinizi öldürürü'll dedi 

Ben kendisinden ayrılmağ~ 
karar verdim. Bu sabah (Dün 
sabah) erkenden komşuya gi
derek ·bir avukat bulmalarını 
rica için evden çıktım. 

Ah çıkmaz olaydım. Ben çı
kınca bu facia olmuş. Benim 
sonradan haberim oldu.,, 

Zavallı anne şaşkın bir va. 
ziyettedir. Bir taraftan ölen 
anne diğer taraftan hastaha
nedeki kızına diğer taraftan 
kocasının rezaletine döğüne 
döğüne ağlamaktadlr. 

BABAM BANA DEDi Ki 
Kız da hastahanede ancak 

şunları söyliyebilmiştir:' 
- Babam bana: "seni sevi

yorum. Sakın bunu kimseye 
söyleme ve bana teslim ol 
yoksa seni öldürürüm,, dedi'. 
Ve üzerine hücum etti. Ben 
korktum. Yatağımdan fırla. 
dım. Bahçeye kaçtım. Orada 
babam beni bıçakladı.,. 

Şimdi bu çirkin facianın dedi
kodusu Yenikapıda ağızdan 

ağıza gezmektedir. 
Komşulsrı Madam Dikranu

hi'yi teselli etmekte, o da 
bağrına bastığı iki yavrvsuna 
yaşlı gözlerile bakarak hüyük 
derdini unutmıya çalışmak
tadır. 

Alaeddin Ergin 

VARŞOVA 

20, Hafif musiki, 21.30: Ede
bi neşriyat, 21.45: Haberler, 
22: Oda musikisi, 23: Haber
ler, 23.35: Dans musikisi, 24 : 
Dans plakları. 

EINDHOVEN 
19.51: Metreli istasyon saat 

11 den 13 e kadar Philips la
boratuvarlarından tecrübe e
misyonları (mütenevvi neşriyat) 

IST AN BUL Radyosu 
18: Senfonik musiki (plak), 

19: Haberler, 19.15: Muhtelif 
plaklar, 20: Keman solo (plak), 
20.30 : Stüdyo orkestraları, 
21.30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu 
ajansırıın gazetelere mahsus 
havadis servisi verilecektir. 

19 Ağustos Çarşamba 
PRAG 

20.20: Çigan musikisi refa
katile şarkılar. 20.40: Konuş
malar. 20.55: Kosiçe radyo 
orkestrası, 21.45: Radyo piye
si! 23: Konuşmalar, 23.15: Ma
rienbaddan: Dans musiki, 23.45: 
Fransızca haberler. 

BÜKREŞ 
13.40 - 15: Haberler ve plak 

konseri, 19: Radyo orkestrası, 
20: Konferans, 20.20: Konserin 
devamı, 25 55: Posta kutusu, 
21.10: Keman solo, 21.40: Ak
tüalite, 21.45: Plak konseri, 
22.10; Şarkılar, 22.30: Haber· 
l~r, 22.45: Küçük radyo or
kestrası, 23.45: Fransızca ha
berler. 

BELGRAT 
20.50: Halk şarkıları, 21.10: 

Lizahi neşriyat, 22.30: Plak 
konser, 23: Haberler, 23.20: 
Orkestra konseri. 
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BORSA PİYASA 
17 8 936 

Para Borsası 

Londra 
Ne\· yorW 

( Pa.-is 
Millno 

ı Brükaet 
Atına 
Cenevre 
Sofya 
Am•ter'1 

ı Prag 
Viyana 

1 Madrld 
Berlin 
V•rtova 
Bud•peşle 

Biikreı 

Belgrat 
Yokohamıı 

Stokholm 
Altın 

Banknot 

Len.dra 
Nevyork 
Paris 
MUAno 
Brükael 
Ati na 

• Cenevre 
Sol ya 
Amaterd.. 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Bertin 
Varşo•a 

Budap"fl• 
Bükrq 
Belgrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Paralar 

~ 
628. 
124. 

16'1. 
190. 
80. 
21. 
eu. 
22. 
82. 
84. 
21.SO 
14. 
28. 
21. 
22. 
13. 
49. 
32. 
31. 
967. 
243. 

Çeki er 

~ 
628. 
125. 
166. 
196. 
84. 
23. 

820. 
2$. 

84. 
92. 
24. 
16. 
30. 
23 
24. 
16. 
s:ı. 

34. 
33. 
968. 
24~. 

K•panış 

'34.SO 
0,7910 
12-035 

10.0637 

4,7050 1 
83.522> 

2,4312 

63,8358 1 
1,1670 

19,11S6 
4,1855 
6,lSSO ) 
1,97 
4.21s5 
4.22so 1 

]07.00.12 
34.5910 
2.6955 

24.938S 
3.0588 

istikrazı ar 

Türk Borcu 1 Petin 

" " 
" " u ,, 

Ergani 

1 Vade! 
11 Peıin 

il Vade! 

Sıvas Erzurum l 

u " il 
lıtlkrazı dahili 

Esham 
iş Bankası Mü. 

" ,. N. 
u ,, Hamiline 
Anadolu 0/0 60 
Merkeı: Baakuı 

TahvilSt 

Açıııı --Anil:dolu Peoin 1 46,4S 
,. Vadeli l 46,SS 

,, Peşin R 46,45 
v Vadeli ll 46.SS 

,, mümeııil 00,0D 

• 

oo.oo 
22.875 
21.os 
n.22s 
-.-
oo.oo 
ıl6.2s 

-.--.--.-
88.SO 

Kapanıt --46,4S 
46,SO 
46.4S 
46,SO 
00.00) 

Tiyatrolar, Sinemalar 

HALK OPERETi 
Büyükdere Aile bahçesinde 

Bu akşam 21,45 de 
TELLi TURNA 

Büyük operet 3 perde 
Salı akşamı Beylerbeyi iskele 

tiyatrosunda 
SEVDA OTEL! 

lstanbul Levazım 
Amirliği satınalma 

Komiıyonu hanları 

Beş bin liralık arpa ver
meyi taahhüt eden müte• 
ahhit nam ve hesabına 

120772 kilo arpa 20 ağus
tos 936 perşembe günü sa
at 14 te Tophanede satın
alma komisyonunda pazar• 
!ıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 5434 lira 7 4 kuruş• 
tur. llk teminatı 407 lira 
61 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi l:omisyonda gö· 
rülebi!ir. isteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(88) (454) 

* * • 
Fen Tatbikat okulu için 

yüz adet yün battaniye 
19 AğuRtos 936 Çarşamba 
gunu saat 14,30 da Top· 
hanede ST. AL KO. da 
pazarlıkla alınacaktır. Tah
min bedeli 650 liradır. 
İlk teminatı 48 lira 75 
kuruştur. Şartname ve nü• 
munesi KO.da gö7ülebilir. 
İsteklilerin belli saatte Ko
misyona gelmeleri. "82 n 

"327" 
* 

ı:· :fi 

Fen Tatbilcat okulu için 
yiiz adet Uke karyola 19 
Ağustos 936 Çarşamba gü• 
nü saat 14 de Tophanede 
satın alma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tah• 
min bedeli bin liradır. İlk 
teminatı 75 liradır. Nümu
nc ve şartnamesi komis
yonda görülebilir. 1s~ekli
lerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. •81> •328 • 

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

19-Ağustos•936 Çarşamba 
8ünü saat 15 de Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 
pazarlıkla alınacakt:r. Tah. 
min bedeli 1155 liradır. Son 

teminatı 173 lira 25 kuruştur 
Şartname ve nümunesi Ko
misyonda görülebilir. i stek
li lerin belli saatte Komis
yona gelmeleri. (86) (1l97) 

• • • 
1-Iaçka kışlasında bulunan 

fen tatbikat okulunun Pan. 
galtıda Harbiye okuluna 
nakledilecek 165 ton eşya

nın nakliyesi 19. Ağustost 
936 Çarşamba günü saa-
15,30 da Tophanede Satın• 
alma Komisyonunda pazar· 
lığı yapılacaktır. Nakliye 
ncretinin tahmin bedeli 103 
lira olup teminatı 15 Jira 
4 7 kuruştur. Şartnamesi 
Komisyonda görülebilir. İs· 
teklilerin belli saatte Ko
misyona gelmeleri. (87)(398 

• • 
1:ıtanbul levazım amirliğine 

bağlı müessesleer için beş 
bin ton lavemarin kömürü 

20/Ağustos/936 Perşembe 

günü saat 15 30 da Topha

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

bedeli 66350 liradır. 

İlk teminati 4567 lira 50 

kuruştur. Şartnamesi 332 

kuruş mukabilinde Komis• 

yondan alınır. istekliler 

kanuni vesikalarile beraber 

teklif mektuplarını ihale 

saatinden bir saat eV\'el 

Komisyona vermeleri. 
"4397., "63,. 

• 
* * lclareleri İstanbul Leva-

zım amirliğine bağlı mü· 
essesat için 200 ton yulaf 
veya arpa 24· Ağustos ·936 
Pazartesi günü saat 16 da 
Tophanede Satınalma Ko· 
misyonunda kapalı zarfla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
9000 liradır. İlk teminatı 
675 liradır. şartname ve 
numunesi Komisyonda gö
rülebilir. İsteklirerin kanu· 
ni vesikalarile tekliflerini 
ihale saatinden bir saat 
evvel Komisyona vermeleri. 

(74) (4484) 

7 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 
ı-..~~-S~•~tı~n~•~•~m~•;;...K;.;..;o~m::.::.:i•::Lo:::.:.:n=u:....::lı~A~n~l=a~r~ı~~~' 

Mütercim Aranıyor 
Askeri Fabrikalar 

Umum Müdürlüğünden: 
Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercÜ• 

meye muktedir bir mütercim alınacaktır· Almanca ile 
beraber Fransızca mütercimliğini de yapanlar tercih olu
nacaktır. İsteklilerin en çok ağustos nihayetine kadar 
istida ve ve~ikalariyle umum müdürlüğe müracaatları. (303) 

* ** 

Doktor Alınacakhr 
Askeri Fabrikalar 

Umum Müdürlüğünden: 
Biri Dahiliye mütehassısı ve biri Operatör olmak 

üzere iiç doktor alınacaktırt. İş görecekleri yerleri ve 
çalışma şartlarını öğrenmek üzere istida ve vesikalariyle 
birlikte bizzat \'eya bilvasıta sıhhat şubesi müdürlüğüne 
müracaatleri. (304) 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 _____ ..;...._-ı 

Konyadaki kıt'atın ihtiyacı olan 21300 kilo Sade vagı. 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Sade yağı· 
nın muhammen tutarı 17892 liradır. İlk teminatı 1341 
lira 90 kuruştur. Şartnamrsi İstanbul Levazım amirliği 
satınalma komisyonundadır, FkRiltmesi 25/Ağustos '36 Salı 
günü saat 16 da Konyada Kor Satınalma Konıisyonunda 
yapılacaktır. lsteklilerteklif mektuplarını eu son 25· Ağus
tcs - 936 saat 15 e kadar Kor satınalma Komisyon Baş• 
karılığına göndermiş olacaklardır. (150} (4403) 

* •• 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı yula[ kunı ot ve ~a-

manlar 20/ağustos/936 perşembe günü saat 16 da iz
mitte Tümen binasındaki satınalma komisyonunda alı

nacaktır. Tutarı 37314 liradır. Şırtname\eri Komisyonda 
görülebilir. Kapalı zarf:ar bir saat evvel komisyona 
makbuz karşılığı verilecektir. (146) (4402) 

Cinsi Mikdarı Nevi İlk teminatı 

Yulaf 530500 Kapılı za rf 1989 

Kuru ot 285000 Kapılı zarf 578 

Saman 182000 Açtk eksiltme 232 

l • 1 lstanbul Belediyesi ilanları l • I 
Keşif 
bedeli 

muvakkat 
teminat 

Konservetuvar yatı kısmı binasının 
tamiri. 2088,90 

2169,51 

157 lira 
Edirnekapı Çocuk Bakımevi bina• 
sının kurşunlarının tamiri. 163 lira 

Yukarıda keşif bedelleri ve teminatları yazılı olan 
mahaller tamir ettirilmek üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnam~leri Levazım Mü
dürlüğünde görülür. 1s:ekli olanlar hizalarında gösterilen 
muvakkat teminat makbuz veya ruektubile beraber 
28 aıı;ustos 936 cuma günü saat 14 te Daimi Encümen• 
de bulunmalıdır. (B.) (3!2) 

* 
Belediye merkez ve şubeleri ıçııı lazım olan 862.67 

kilo mangal kömürü açık eksiltmeye bir kilo kömüre 
2 kuruş 75 santim fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi 
Levasım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 178 li
ralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile bera· 
ber 19 ağustos 936 çarşambı günü saat 14 te Daimi 
Encümende bulunmalıd:r. (B.) (185) 

'l lstanbul Komutanlığı satınalma komisyonu ı 
iltinıları 

;.. .................................... .-. ........ -.-..~-,~------------..; 
Gül hane Hastahanesi 

için lüzumu olan 42 k'llcm 
nisaiye al at ve e devalı sa
tın alınacaktır. İhalesi 5- B. 
Teşrin-936 Pazartesi günü 
saat 14 de açık eksiltme 
ile yapıl:ıcak ! ır. Muham• 
men tutarı 1867 lira 50 ku
ruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda görülebi· 
lir. İsteklilerin 14P liralık 
ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle beraber ihale 
günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık Sa· 
tınalma Komisyonuna gel• 
meleri. (389) 

* • * 
Gülhane Hastahanesi için 

66 kalem kulak laboratu• 
varları alflt ve edevatı sa• 
tın alınacaktır. 5-B. Teşrini 
986 Pazartesi günü saat 15 
de açık eks iltme ile ihalesi 
yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 1464 lira 30 kuruş
tur. Şartnamesi her gün 
Komisyonumzda görülebi· 
lir. İsteklilerin 110 liralık 
ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle beraber ihale 
günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık Sa
tınalma Komisyonuna gel
meleri. (390) 

Gülh:ıne Hastanesi için 

lüzumu olan 68 kalem Cil 
diye Hıfzıs~ıhha gıdai kim. 
ya laboratuvarlar alatları 

~atın alınacaktır. İhalesi 
5 - ll· Teşrin - 936 Pazar. 
tesi günü saat 14,30 da 
Açık eksiltme ile yapıla• 
caktır. Muhammen tutarı. 
1097 lira 70 kuruştur. Şart 
namesi bergün Komisyo
numuzda görülebilir. İstek• 
lilerin 82 lira 33 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya 
mektuplariylc beraber ihale 
günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık Sa
tınalma Kom!syonuna gel· 
meleri. (391) 

* * 
Ordu Sıhhi ihtiyacı o-

lan 10,000 adet katküt satın 
alınacaktır. İhalesi 5-B. Teş
rin 936 Pazartesi günü sa
at 15,30 da açık eksiltme 
sile yapılacaktır. M uham
men tut:ırı 2250 liradır. 
Şartnamesi her gün Komis
yonumuzda görülebilir. is
teklilerin 169 liralık ilk te
minat makbuz veya ınektup
lariyle beraber Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Kc. 
misyon una gelmeleri. (S92) 
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-AÇIK SÖZ-

CiLDiNiZi 
Tehlikeden koruyunuz. 

Herhangi bir kremin ona 
lüzumu olan gıdayı verece
ğini zannediyorsanız bu tec
rübe size pek pahalıya mal 
olabileceğini derhatır edi· 
niz. Hiçbir krem size Krem 
Pertev kadar sadık kalamız 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya İs•anbul Divanyolu 

(104) yeni numaralı hususi ka• 

l:ıinesinde hastalara bakar. 

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

sustur. Herkesin haline göre 

muanıele olunur. 

18 Ağustos 

Bir kumbara 
alınız. 

Yazlık telefon Kan:lilli 38 
Beylerbeyi 48 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
1 Ôğ 1 ede n sonra Beyoğlu 

~ l~ğa~ami karşısında No. 313 
'. . Tel. 43586 

İatanbul İkinci Asliye Tica• 
· ret mulıakem~ind~n : Davacı 

Madam Maryam Süzmeciyan ile 
dava olunan Yeni p iltahane 

karşısında. Efzurum hanında 4 
No. yıızılıaneJe tüccar Onnikin 

Süzmeciyan arasınJaki alacak 
davasının mlllı<ıkemesi icrası sı· 
rasında: 

İnce ruhlu ve duygulu kibar kadınlar l bu çok cazip ve pırlanta (Brillant) 

-·------·• Eski ... 
Yatıl! 

F EY Z_' ATI·------,, 

Yatısız 

Da\•a olunan Onnik Süzmc
ciyanın adresinin meçhuliyet!ne 

binaen bir ay müddetle ilanen 
tebligat ifasına karar verilmiş 

r a 
bayllıyorlar 

Beyaz vs kırmızı 1 O ve 20 kuruş. Sedef 40.60 kuruş 
Hasan Deposu : iSTANBUL, BEYOÔLU 

• r ~-

Kızlar ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana, ilk Orta ve Lise sınıfları olduğundan muhakame günü 
Kızılcahamam T. Hava kurumu 

Başkanlığından: Kayıdlar başlamıştır. İsteyenlere nıekteb tarifnaıuesi gönileri!ir. Kayıd için hergün mektebe ve taf· olan 2 3-9-936 Çarşam\:ıa saat 14 
sil:\! almak için Yenipostahane arkadında Basiret hanında Öt.yol idarehanesine rııüracıat e lilebilir. de mtılıakemede hazır bulun· 

Arnavudköy. tramvay caddesi çiftesaraylar. Telefon: 36.210 ması tebliğ makamına kaim ol· 
...... .,. ............................... lllim• ........ ~'::::::: ::::::::=;ıı~n~ıa~k~ü~ze~r~e~il~an~o~l~ıı~n~u~r ....... . 

1 - 30 Ağustos uçak bayramında Kızılcalıamamda ve 1 
Eylülde de ayni kazanın Ankara yolu üzerin leki Pazar nahi
yesinde T. II. Kuruıııu menfaatına Pehlivan güreşleri yapı· 

lacaktır. 

Vekaletlerin ve J{esmi dairelerin 

A 
Resmi ilanlar Türk Limited Şirketi muamelatı "Tı"ırk Ma· 

arif Cemiyeti Resmi İlan işleri Bürosu Limited Şirketi, ne 

de"vredilmiş olduğundan resmi illnlar Türk Limited şirketinin 
Ankara mümessili bulunan Bay BilU Akba'nın vazifesi de "Türk 

Maarif Cemiyeti reami ilan işleri Bürosu Limited Şirketi" An• 
kara Şubesine devredilmiştir. 

Resmi İlii.nlar Türk Limıted Şirketine aid biloümle matlu

batın tahsili ve muamelatın tedviri Ankara Şubesince yapıla

caktıır. Keyfiyet aliıkAdarların malumu olmak üzere m.n ohmnr. 

(451) 

Türk Hava Kurumu 

1 Ş•mdiye kadar binlerce kişiyi 

2 - Kızılcalıamamdaki ~üreşlerde br.ş1 100 baş1ltınq 50 
orıaya 30, ayağa '.!O lira ve Pazar nalıiyeainde de Başa 50, 
Başaltına 30, Ortaya 20, Ayaga 10 lira verilecektir. 

zengin etmiştir. 
3 - Gelecek pehlivanların derhal telgrafla ~ııbeınizi ln· 

berdar etmeleri ilan olunur . 

1 
5 ci Keşide 11 ı Eylül ı 936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
• 

Nafia Vekaletinden 
LAyrıca: 15.000. 12.000. 10.000 Liralık ikra-

miyelerle (20.000) liralık bir mükôfat vardır Derince Trn,·ers fabrikası iç:n bir makin1 nıiılı~ndısine ilıti-
•• yaç vardır. 2)0 liraya kadar aylık ücret verilecektir. 

S hh M 
•• ı A Taliplerin dilekçe ve avraiu müsbiteleriyle Rıkanlı):(ımıza ıııü· 

ı i ue~sese er rttırma racaatları ilan olunur. (438) (388) 

ve Eksiltme Komisyonundan: 1. --ÇANT.A _ ELDiVEN ve ÇORAP .~ 
Kuru soğan 37850 45600 I r• -. 
Kabaıııal patat~s 34500 43800 f • Satışında mütehassıs ve şık Bayanların mağazası • 
Batta~ pa~ates . 35000 45000 Akliye hastahanesi için istiklal caddesi Hacopolu pasajı karşısında No. 283 
Sıhhı mııesseselerın 936 mal! yılı Patates ve sJğan ihtiyacı 

kapalı zarf usuli ile eksiltıııeye konmuştur. 

1 - Eksiltme 26·8·936 Günü s1at 15 de Cağaloğlıında Sıh· 
hat ve İctimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulll koınisyon• 
da yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiyat Akliyenin Patatesi beher kilosu 4,5 kuruş 
ve diğer müesseseler[n 5 buçnk ve soğanın beher kilosu 3 buçuk 

En güç beğenenleri bile memnun eder. 
P. MUTEDİL FİYATLAR-MÜKEMMEL CİNS .1 kuruştur. 

3 - Mllvakkat teminat 454 lira 61 kuruştur. 

4 - İstekliler şartnuueyi parasız olarak her gün komisyondan 
alabilirler. 

5 - İstekliler . her müessese ihtiyacı için yarı yQrı teklifte ö 

bul una bilirler. Z ::::»;; ı:: 
6 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasiyle 2490 (1) '.: _g 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter .muvakkat garanti .... "' o t ". makbuz veya banka ınektuplariyle birlikte teklif mektuplarını ek· 

1

. ::ı \;l -
ilstnıe S3atiudcn bir saat evvel Komisyona vermeleri. (232) C. (l)o :::..: • 

-..-'-- "' 41 u . 
Sultanalımt-t 5 inci Sulh Hu• 

kuk hakimliğinden : İstanbul 
Süleymaniyede Katip Şemsettin 
mahallesinde Babımeşilıat cad. 
desinde 35 numara!: hanede 
mukim iken akıl hastalığına 

düçar olması sebebiyle uıahke· 

memizce 937 • 770 numaralı 

dcsya ile 11• 1·928 tarihinde 
haczedilerek kendisine eniştesi 

Şefik vasi tayin edilmiş olan 

Fazlı Meci-i'e mumaileyh vasi > "' 
Şefik'ın kabul edilen itirazı ı1ze• Q O 5 -
rine yerine mahcL1run kız kar• -' ;:a 
<leşi Fitııat'ın 13-8-936 tarihin• ~ = ~ . ıı.ı ..>4 
de vası tayin edilmiş olduğu ı- Q il 
ilan olunur. C lıl: ~ . 
Sahibi ve Umumi neşrlyah idare eden 

yazl itleri müdürü 

Etem izzet BENİCE 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzzyia 
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