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siler büyük bir mağlübiyete uğradılar 
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spanya'da 
Olan işler 

ispanyanın iç 
işleri de§ildir 

ihtiyar Avrupanın düştüğü 
'-Yıaız hatalardan ve ettiği 
b~Yııız gaflardan biri de olan 
!ten her yeni işi an'anevi 
dıplomasi kalıplarından birine 
~Ydurmağa kalkışmasıdır. Fa• 
~t o günlerin kalıpları bu 

hnlerin işlerine hiç uymuyor. 
C:eçen her yirmi dört saatin 
her olguıu (hadisesi) bu bük. 
llıü perçinleyen bir misaldir. 
fu miaalin en tazesini de itte 

Panya veriyor. 
lıiklerine kadar eıkiylp yıp

'•ntnıı iki uzun aıırdan arta 
kalan bu diplomasinin formü· 
ıline göre, lspanya'nın işlerine 
/"•mamalıymış, çünkü ken-
t iç işleriymiş. 
"ı\vrupa bu. iki türlü ıöyliye 
QJlır: Biri inanarak, öbürü 
inanmıyarak. inanarak aöylü
~oraa. ihtiyarlığı bunaklııta 
.•A'ru galop yapıyor demek
lır; inanmıyarak söylüyorsa, r· dış götümü (zevahiri) kur
~rmak kaygısındandır, yahut 
bıtginliğini örtbaa etmek isti
)or, Her iki bakımdan hangiıi 
llu~ıa olaun, Avrupa [kabine: 
•rı deıtil J hakları , yepyenı 

bir uçuruma ıürüklenecektir. 
l Çünkü; ispanya' da olan iş· 
•_r, lskanya'nın iç işleri dc
&ıldir. 

l Ortada iki manevra harbi 
o llıaktadır: 

1 - Halkların rejimi olan 
•ol rejimle, zorbalığın ve pa· 
Patlığın rejimi olan sağ rejim 
Çarpışıyor. ikisi de büt~n 

bç~•ıtlerini ön hatta sürerek 
IJ-birine Vico demektedir. 

~olların kazanması Avrupaya 
ayaltır, aatın zaferi Avru

Paya ölüm getirecektir. 
il - iki emperyalizm Çar• 

Pışıyor. Biri - bilhassa Habeş 
lfinden ıonra - •A•rak•ak bir 
ltıanevra ile Sicilya'nın altın
dan ıola yukarı bir sarma 
Ç•nberine başladı ; öteki bu 
Çenberi üstteki Viyana kilşe• 
•İnden yardı ve hemen muka· 
bjJ bir tabiye ile mukabil bir 
ç•nber çevirmiye başladı. Ve 
~İmdilik adamakıllı Çeviriyor. 

Unu bir an için tam bitmiş 
'•Yarak manzaraya bakalım: 

ispanya sağları tezelden - ki 
t~k. kolaydır • en az beş yüz 
•nlık bir aırnaşık ordu kura• 

~ak, Cebelüttarık ve boğazı 
t"Palanacak, Akdeniz, Tunus, 
taı, Cezayir paaaport değiş
trecek, Bordo- Marsilya çiz· 

f;.inin altında en az milyon· 
Uit bir ihtiyat ordusu bulu
btcak, bir sürü Kolonel Döla
'0k'Iar türeyecek, salt ser
llıaye ve sağ finans açıktan 
:hklunacak, Pale Burbon 
lı:•ınokrasisi kan deryasında 

Ulaç atacak, vesaire ... 
1 ı\vrupa halkları ve dünya 
b~•anlığı bütün bunları yeni 
~ır gözle g~mezse, yeni bir 
b •fa ile düşünmezse, yeni bir 
b•ınJeyle tedbir almazsa hiç 
t ır gelecek tarih ve hiç bir 
t 8)'.'•n mikyası çöken felaketi 
• tfi edemiyecektir. 

I Şte bütün bunlar dünya 
btleridir, lspanya'nın kendi 
.:•uıi işleri değil. Ve bunları 
l Yleınek, bunlar için tertip-

ler almak, lspanya'nın iç işe . 
~1 ~ 1~• karışmak demek de. 
••dır. 

lı· lierhangi ihtimalle bir har
~ •n patlak yermeıinden mi 
lı~rkuluyor? Bu korku eğer 
~ tr demagoji ıilihı değilse 
( 

0krudur. Bu tedbirlerle bir 
;••.ıni harb) in önüne belki 
I> 'ÇiJebUir. O zaman da avru• 
tt!'n iç olmana yarısı bu-z kil lapanya'ya dönecektir. 
~ •ınan o kadar çatuk iler. 
t?~r ki, şu söylediklerimizi 
la tip etmek fıraatını dahi bu-
ınıyacaktır. 

....._ Aka GUndU~ 
·z::~~~~~~~ 
"1ontrö 
,.,lilGkatlarından : 4 
Yazan: Nizameddin Nazif 
A. • 
•kadaşımızın bu değerli 

hıııını bugün dördüncü 
~faınızda okuyacaksınız. 

J 

İtalya hava kuvvetleri İspanyol faşistle
rine yardım için her an karekete hazır 
bulunmak emrini almışlar, fakat Roma 

bunu tekzip ediyor 

Hükumetin lıakim olduğu lıer yerde 
komünistler papasları kesiyorlar 

Asilerin elinde bulunan Almiranti Servantes kruoacöril 

Almanlar bulundukları yerlerde faşist isyanlar 
çıkarıp lspanyol kasabasını zaptettiler 

, 
o I 

ı,---~ -·· ·' --~ ..-ı;:;ı;.__,.--< 

Kıral Edvard 1 o ı L K u R u L TA v ı = 

Dubrovnik'te Dilimiz 20 bin keli
Bu Yugoslev ,ahrinde me daha kazandı .. Kıral büyük bir 1 
debdebe ile karşılandı •• 

Beıgrad, 19 (A.A.) - lngiı- / Uçüncü Dil Kurultayı Beynel-
tere Kıralı sekizinci Edvard re-

f abtinde Ha_rbi~e ba~anı Duff milel kongrellİll anası Olacak 
Kuper ve maıyetı erkanı oldu-
ğu halde, Dubrovnik'e gelmiş 
ve yemeği şehirde yemiştir. 

Halk, Kıralı şiddetle alkışlamış-
• t_ır. Şerefine Yugoslav milli el

biseleri ile bir geçit resmi ya
pılmış ve Kıral bu geçit resmin· 
de hazır bulunmuştur. 

Ali Çetinka ya 
şehrimizde 

Bayındırlık Bakanı Ali Çe
linkaya dün Ankaradan şeh. 
rimize gelmiştir. Ali Çetinkaya 
lstanbulda dinleneceği gibi bazı 
Bayındırlık işleri ve mevzulen 
üzerinde de tetkiklerde bu
lunacaktır . 

Güneş - Dil teorisi, klasik dilciliğin 
iflasını meydana koymaktadır 

Ayın yirmi dördünde topla- ----..---......,,,.--~ 
nacak olan üçüncü Türk dili 
kurultayının hazırlıkları ikmal 
edilmek üzeredir. Dil tetkik 
kurumu umumi katibi lbrahiır' 
Necmi Dilmen dün gazetecilere 
dil kurumunun faaliyetleri 
ve kongre hazırlıkları hakkın· 
da şunları söylemiştir: 

Kayıp mı oldu, 
1 

Kaçırıldı mı?. 

" - Bu seneki kurultay ge. 
çen senekilere nazaran çok 
başkadır. Evvelki ~urultayada 
tarama dergisini vermiştik. O 
kurultaydan bu kurultaya ka
dar kılavuz mesaisi yapıl· 

mışlır. Heyetler toplandı. Ta· 
rama dergisindeki kelimeleri, 
arabi, farisi zannettiğimiz 

kelimelere karşılık olabilecek 
Devamı 2 nci sahi {ede 

Dil Kurumu Genel Sekreteri 
lbralıim Necml Dilmen 

1 ~ _ Alm&o<I.. 

lsparyad~ hükumet kuvvetlerirıin şimalde girişdikleri şiddetli çevirme hareketini oe 
Cumhurigetci/erin nihai muuaffakiyete doğru yürüdüklerini goslerir harita 

[izahat: Kara haç - Asi karargahı. Beyaz ok -Hıikfinıel hücum kolları. Kara kalın hat
Asilerin tuttuğu cepheler . .Kara gemiler-Hükiıffet donanm~sı. Beyaz gemiler-Asi donanma. 

[ Tafsilatı 2 nci sayfada] 

10 yaşında bir çocuk 
iki gUndenberl 

ortada yok l 
Beş, altı ay

dan beridir ki 
lstanbulda do
kuz çocuk ka· 
yıptır ve polis 
bunları hala 
aramakta, bu
lamamaktadır. 
iki gündenbe
ri bu kayıplar 
sürüsüne bir 

;----~- çocuk daha 
YAKUP katılmıştır. Bu 

şehremininde Uzun Yusuf so· 
kağında 17 numarada oturan 
Alinin oğlu Yakuptur. 

De-uamı 2 nci sahifed• 
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Haşmetlu Et Hazretleri 

Kasaplar şirketi 
halkla alay etmek 
cüretini gösteriyor 

1 Yeni şirket dağılınca eski 1 

şirket eti yükseltti ve .. ucuz 
et hu/yaları da suya düştü! 
Haşmetlu et hazretlerinin, 

yahut servetlu Krsaplar şirke· 
tinin lstantul halkına oynama· 
ya başladıkları orta oyunu de. 
vam ediyor. Küçük kasapların 
kurdukları yeni Komandit şir-

ketle eski şirketin mücadelesi 
henuz bitmemiştir. Dünkü vnzı. 
yet son dakikaya kadar şu 

mıştır. Bunun üzerine de eski 
.kasaplar şirketinin Bcyoğlunda 
açtığı rakabct dükanında etin 
kilosu 25 kuruştan 35 kuruşa 
çıkarılmıştır. Ne ala ticaret!., 
Diğer taraftan kasaplardan 

bir grup dün belediyeye mü· 
racaat ederek mezbehadan 
dükanlara et nakliye ID6srafı
nın çok ağır olduğunu söyle
mişler, bu işin halledilmesini 
istemişlerdir. 

- Mühim - j 

bir haber! ı 
HÜKUMET KUVVETLERi 
ŞiMALDE YILDIRIM GiBi 
BiR ÇEVİRME HAREKE-

liNE KALKTILAR 
Burgos: 19 (A. A) - Ge· 

neral Mo
la, Valla· 
dolid'e gi· 
derek Fas
dan dün 
gelen Lej
yon etran
jer kıtala· 
rını teftiş 

etmiş ve 
b i 1 aha re 
B urgos'a 
dönmüş
tür. 
Faşist ko

mitesi ile 
k a rargiihı 

Ast general 
MOLA 

umuminin yakında Burgos'-

idi : Yeni Komandit şirket, 
kodaman Kasaplar şirketinin 

yirmi beş kuruşa et satmak 
sureti le indirdiği silleye 
tahammül edememiş, kendi 
kendisini feshetmekten başka 

çare bulamamış ve öyle yap-

Dün et meselesinin başlan
gıcı olan Beyoğlu semtindeki 
birkaç kasapla görüştük. Bun

Devamı 2 nci sayfada 1 
dan Valladolid'e nakli düşü-

~ülmektedir, J ) 

Uzunca: 
Tornistanı .. 

Berlin Olimpiyatlarına kırk 
dokuz millet iştirak etti. Bu 
kırk dokuz adedini taşıyan 
milletler arasında Havay 
adaları, Munako prensliği gi
bi yalnız resmi geçit te tek 
başına bayrağı elinde geçen• 
ler de dahildir. 

Asıl çarpışma sahasına 

giren milletler azdır. Meselci; 
güreşe iştirak edenlerin yeku· 
nu yirmi dört, yirmi beş mil· 
letıir. 

Oyunların umumi tasnifin
de biz, puvan itibarile güre#le 
y~dinci, ve ,umumiyet içinde 
on dokuzuncu olmuşuz ... 

/ju bariz neticenin önıinde; 

evvelden pek bedbin olan bazı 
spor muharrirleri, birden bire 
dönerek, bedbin/ere gazılari/e 
sataşmağa ve kendilerini nik· 
bi,,/er meyanına koyup derhal 
tornistan etmiş bulunuyorlar. 

Peki, bu spor muharrirleri 
nedm ogunlflrdan evvel çılgın
ca bedbin:idiler? Bugün n<den 
böyledirler? Araba ortada 
değişen bir şegmi var? 

M. SAMI KARA YEL 
[Devamı 2 inci sayfada] 
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Müthiş rezalet! 
insan zekası ·-;oymak için 

neler de bulabiliyor 
.., 

meger 
Şirketi soymak için yalandan 

öldürülenlerin 
sayısı şimdiye kadar 50 yi bulmuş 

Suçlıılar Üngon Sigorta Şirkoti karalarını ıtylan( bir 
:zeka ile ceplerin• indirmenin yolunu bulmuılarJı 

lstanbul adliyesi, çok karışık 
bir sigorta dalaveresinin, daha 1 
doıtrusu orijinal bir soyguncu
tahkikikatına el koymuş bulu. 
nuyor. Hadisenin mahiyeti: 

Hayat sigortasile meşgul olan 
sigorta şirketlerini dolandır
mak. Bunun için de ölmemiş 
vatandaşları ölmüş gibi göster• 
mek kumazlığına müracaat el· 
mek. Şimdi bu soykunculuk 
macerasının tafsilatını "Açık 

Söz,. muharrirlerinin yaptıkları 
tahkikat ile anlatalım: 

Şemsetlin adındıt bir deli
kanlı. Bu, Ünyon sigorta şir· 
keline hayatını sigorta ettir-

( De-uamı 2 inci sayfada) • hai<iu• .Salıihillin JJemirel/i 
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A s i 1 er b Ü y Ü k b i r s~:t::tç~\~:ar.:~~:·· u Böyle bir vaziyette ispanya lhtillllnln Is· 
panye hudutlarını atarak Avrupada bir "re· 
jlmler muharebesi,, hallnl almasından 
korkulsa yeri vardır.,, 
Şark ve garp lokarnosu ol· 

sun, orta Avrupa istatükosu 
olsun, herhangi bir milletler 
arası me•elesinin tanzimi nok· 
tasında büyük devletler ara
sında bir anlaşma yapılabile
ceğine inananlar, bir aydanberi 
sürüp giden kanlı ispanya ih· 
tilAli etrafında çevrilen cntri· ı 
kalan gördükten sonra artık 
böyle bir anlaşmadan ümitle· 
rini kc•miş olmalıdırlar. Haki
krat şudur ki milletler arası 
münasebetleri, tarihte emsaline 
nadir tesadüf edilen bir anarşi 
içindedir. 

de yazı yazılmaması şartile. 
Musolini bu teklifi yaparken 

biliyor ki Fransamn teşkilatı 
esasiyesi, Fransız gazetelerinin 
ağızlarına gem urmaya müsait 
değildir. Yani Fransanın ya
pamıyacağı işi şart olarak ileri 
sürmektedir. 

mağlübiyete uğradı MookO"~~~.!~!?.~.~!~.!,I '"""''"'' 
büyüklerini öldür meğe teşebbüs eden Linovyef, Karnene! vı 

• 

Almanya, l•panya işlerine 
karışmamayı prensip itibarile 
kabul etmiştir; fakat öldürülen 
bazı Alman tabaası için tazmi· 
nat vcrmeği ve müsadere edi· 
len bir Alman tayyaresinin 
geri verilmesi şartile. 

"Esirleri bire İtalyanın isyan-'AsigeneralLo
kadar kılıçtan cılara yardımı pez Madritte 
geçireceğim/,, Hava kuvv;\lerl_ istim ansızın oldü(!) 
1 [Bu tehdidi ıavuran adam r•rp· Uzerinde mı? [FraD,l'Z komünistleri ispanya 

arbdaşlarından mürekkeb suikast çetesi işi mahkemeye intil<a 
etmiştir. 

Suçlular hakkında hazırlanan ithamname çok ağırdır. Yapı· 
lan tahkikat ile kat'ı olarak anlaşılmıştır ki bundan bir bm;uk 
sene evvel Kirofu öldürenler, Troçki ile Zinoviyef taraftarları
nın merkezidir. 

Zinoviyen Kamenef, Evdokimof ve Bokaef bu suikastda 
doğrudan doğruya methaldardır. Bunlar şimdi de Stalin, Voro· 
şilof ve diğer şefleri de öldüreceklerdi. Karnene! demiştir ki: 

1 
teki uilerln şefi general Lamo· Paris, 19 (Radyo) - ltalya hük8mctine azami yardı• edil· 
dur.] ı hava kuvvetlerinin ispanya muinı l•tiyorla•.] 
Henday, 19 (A. A.) - Bütün asilerine yardım etmek için Madrid, 19 (A.A) - Hükü-

,.Parti şeflerine ve bilhassa Stalin'c karşı yapılacak tethiş ha• 
reketlerin in iktidara geçmemiz için girişilecek yegane işler ol· 
duğunu 1932 de kararlaştırmıştık. Traçkistle ile aramızda yapılan 
görüşmeler bu esasa istinat etmişlelerdi 

lhtilAI başlıyalı beş hafta 
oluyor. Dört haftadır Fransa, 
Atioa, Almanya, Rusya ve 
ltalya, Rus ihtilAlindendenberi 
en kanlı bir boğuşma olan bu 
mücadeleye karşı takip edile
cek hattı hareket üzerinde 
anlaşmıya çalışmaktadırlar. 

Gariptir ki mevzubahs tay· 
yare Alman hükumeti tarafın· 
dan asilere gönderilmek üzere 
yola çıkarılmış iken ispanya 
hükumetinin eline geçmiştir. 
Normal bir zamanda Alman 
hükurretinin bu hareketi Is· 
panya devletinin iç işlerine 

karışmak gibi harbe bile vesile 
teşkil edecek bir düşmanlık 
telakki edilebilirdi. 

Şunu da söyliyelim ki normal 
zamanlar içinde böyle hususi 
bir anlaşma yapılmasına lüzum 
da yoktur. Devletler hukuk! 
kaideleri devletin bu ihtılale 
karşı alacağı vaıiyeti tayin et
miş hulunuyor. Binaenal~yh bu 
kaidelerin bir çerçivesi içinde 
kalınmak lazım gelse, husus! 
bir anlaşma yapılırken lspan· 
ya işlerine karışnınmak icabe
der. Fakat devletler kendile
rini "devletler hukuku kaidele
'iie., bağlı görmedıkleri için ih
tilale karşı kendi reiimlerine 

töre vaziyetler almışlardır ve bir 
zümre devletler ispanya hüku· ı 
metine, bir zümre devletler de 
Asilere yardım etmektedir. 

Sovyet Rusya. ispanya işle
rine karışmamayı prensip iti
ba,ile kabul etmiştir; fakat 

Portekizinde kabul etmesi şartile. 
1 Portepiz, ispanyada sağ cenah 
1 mvvaffak olursa kendi işlerine 
karışılmaması şartile. Velhasıl 

her devlet bir şart ileri sürü
yor. Arada ltalya, ispanya asi
lerine tayyare yolluyor. Al· 
manya tayyare ve para gön
deriyor. Rusya sollara milyon• 
!arla para ile yardıma koşuyor. 

Böyle bir vaziyetin devamı, 
ispanya ihtilalinin eninde so
nunda, devletler arasında bir 
harbe müuccr olabileceğini ğö
ren Fransa, bir aydanberi is
panya işlerine karışmamak nok
tasında devletleri toplamıya 
çalışmaktadır. Bu karışmamak 
teklifi bir ay evvel, Fransa ta
rafından ileri sürülür sürülm~ı 
bütün devletler bunu "prensip 
iti bar ile,. kabul ettiler. 

Bu mesele üzerinde bir an· 
laşmıya varılması bir gün me
selesi gibi görünüyordu. Fakat 
aradan geçen bir ay zaman 
devletleri bu nokta üzerinde 
bir araya toplayacağı yerde 
bunları, bilakis biribirinden 
uzaklaştırmıştır. 

ltalya, l•panya işlerine ka
rışmamayı prensip itibarile ka· 
bul etmiştir; fakat hiç bir 
memleketten ispanyaya gönül· 
lü a.ker gör.derilmemesi ve 
hiç bir memleket matbuatı ta
rafından ispanyadaki hükumet 
'taraftarları veya asileri lehin-
::-.:=----

Portekiz kendi topraklarının 

sağlar için üssülhareke olarak 
kullanılmasına razı oluyor. 
Fransadan ispanyaya gönüllü 
ve para akıyor. Her dev
let, ispanyada çarpışan iki 
taraftan birinin davasını be· 
nimsemiş, kendi davası yap
mıştır. Başlangıçta platonik 
bir sempati olan taraftarlık, 

gittikçe bu devletler için ha· 
yatı bir menfaat ve mefkure 
yoldaşlığı meselesi olmuştur. 

ispanyadaki sol rejimin yı
kılması Rusya ve Fransa için 
kendi reiimlerinin zata uğ· 

raması, sağ · rejimin mu· 
vaffak olması da ltalya ve 
Almanya için kendi refm· 
!erinin sağlamlaşması mana
sını il ade etmeğe başladı. 

Sanki ispanyadaki mücadele 
Faşist ve Sosyalist rejimleri
nin mukadderatını tayin ede
cekmiş gibi. Böyle bir vaziyet
te ispanya ihtilftlinin, ispanya 
hudutlarını aşarak Avrupada 
bir rciimler muharebesi halini 
almasından korkulsa yeri var
dır. 

Diplomat 

Haşmetlu Et Hazretleri 
Birinci sayfadan devam 

!arda nakliye masrafından 
şikayet ederek diyorlarki: 

- Nakliye işlerini Kasaplar 
Şirketi yapar ve günde yüz
lerce lira kazanır. Çünkü 
nakliye ma,rafı olarak bizden 
aldıj!'ı para çoktr. Şirketin bu 
hareketinden kurtulmak için 
ayrıca bir komandit şirket 

kuruldi,ede, tutunamadı ve 
pek çabuk kendi kendini fesh 
ediverdi. 

Biz de alakadar makamlara 
müracaat ederek vaziyeti an· 
!atlık. Nakliye masraflarının 
azaltılmasile lstanbullular ucuz 
ele kavuşabileceklerdir. ,,' 

Belediye tetkikat 
yapıyor 

Bu mesele hakkında dün 
Belediyenin düşüncelerini sor
duk. Salahiyettar bir zat ken
di•ile görüşen bir muharriri
mize şunları söyledi : 

" - Hadiseyi biz de duyduk. 
Vaıiyeti tetkik ediyoruz. Bü
tün şikayetler nakliye ücreti 
üzerinde toplanmaktadır. 

Bu mesele görüldüğünden 
çok karışık bir işe benziyor. 
Fakc• nakliye ücretlerinin tet
kikinden sonra ortada bir 
mesele kalmıyacaktır. Çünkü. 
kasapların dediği gibi etin 30-40 
kuruştan aşajtı satımasına sebep 
nakliye masrafının çokluğu ise 
ve hakikaten nakliye ücreti 
diye Kasaplar Sirkeli tarafın-

dan alınan para fazla i•e der
hal tenzil edilecektır. Tetkika
tımız bugünlerde Lbitecek ve 
hakıkat meydana çıkacaktır.,, 

Herhalde bu tetkikin uzun 
sürmemesinde lstanbul halkı
nın ön safta gelen menfaatle· 
rinin icabatından olduğunu bu
raya ilAve etmek fuzuli olur. 

faşist kuvetleri lrun'a karşı hazır oldukları şayia halinde met, kendi kuvvetlerinin Gua· 
kat'! bir taarruza geçmek dolaşmaktadır. Hükumet bu darrama cephesinde ilerlemek· 
üzere bu sabah cephede tahşit şayiayı ehemmiyetle telftkki te ~lduklarını ve _S~n sebasti· 
edilmişlerdir. Faşistler dağ etmiştir. yen lrun ~e Pasaıes ı bom bar 1 

Maznun Berman-Yurin, Troçkinin adamı sıfatıyla ve Stalinin 
katlini tertip etmek üzere Sovyet Rusyaya geldiğini söylemiştir. 

tepelerine büyük çapta toplar Fakat tekzib.. dı_man ~tmış o~an ihtilalcilerin ========================="" 
tabiye etmiş olup hükumet Roma 19 (A. A.)-Bir ecne- elındekı Almırante Cervera Mu••thı·ş rezalet 
kuvvetlerinin bataryalarını bi menbadan alınan ve ltalyan kruvazörünün hükumet topçu- -·-
bombardıman etmektedirler. hava kuvvetlerinin lspanyol !arı tarafından hasara uğratıl-

LONDRADAN GELEN ihtilalcilerine yardıma amade mış olduğunu bildirmektedir. insan zeka"' Sı soymak ı•çz"n 
4000 BOMBA ı bulunmalarının emrec:iildiğine Almirante Cervera, dünkü gü 

dair olan haberler, resmi ma· nü Sen sebastiyen açıkların· ı "' l d b l b "l" 
Paris, 19 (A.A.) - General f ld k b d meger ne er e U a l ıyor ha i e le zi e ilmektedir. da geçirmiş ve sonra hasar- • 

de Lano, hükumet kuvvetleri-
nin Londradaki lspanyol sefiri BütünFaslılar,ordumuza kay· !arını tamir etmek üzere Fer· 1 inci sayfadan devam 
vasıtasiyle lngiltere'den 4 bin dedilmek iştiyorlar.Fakatlhtilal role gitmiştir. Mamafih gemi- miştir. Öldügü zaman mirasçı· 
bomba almış olduklarını beyan cilerin baş kumandanı l<panya· nin bu limana varabilmesi !arı 2000 lira alacaktır. Şem· 
etmektedir. Bu bombalara bil· ya sevkedilmiş olan Fas kuv- meşkuktur. settin Ankaralıdır ve nüfus 
hassa geçenlerde hükumet vetlerini kafi addetmektedir. Hakumet, Majork adasında tezkeresini Ankara nüfusundan 
kuvvetleri tarafından bombar- s ı k [Açık Söz: Asiler artık Fas- hükiimet kuvvetlerinin muvaf· almıştır. on zaman arda sı ın· 
dıman edilmiş olan Ronta'da 
tesadüf edilmiştir. 
DEHŞETLi VE VAHŞIYANA 

BiR TEHDiT 
General,Lano Madridde mevkuf ! 
bulunan Faşistler kurşuna di· 
zildikleri takdirde Elinde re· 
hine olarak bulunan bütün e
sirlerin idam edileceklerini 
Madrid hükumetine ihbar et· 
miştir. Mumaileyh, Rio Pinto 
maden amelesinin bu rehinler 
arasında bulunduğ"unu beyan 
etmiştir. 

BiR ZABiTiN RiVA YETi 
Burgos 19 (A. A.) - Gene

ral Mola Samosierra ve Gu
adamarra cephelerinde sükun 
hüküm sürmekte ve diğer ta
raflarda ise Faşistlerin ilerle
mekte olduıtunu bildirmektedir. 
Asi kuvvetler Estramadure 
ayaletinde hükiimet kuvvetle· 
rinden mühim miktarda tüfek 
zaptetmişlerıiir. 

Şimal cephesinden gelen 
bir zabit asilerin Gipu· 
zoa ayaletinde ileri hare-
ketlerine devam etmekte ol
duklarını, Asuri ayaletinin 
büyük bir kısmını ele geçir
diklerini ve hükumet kuvvet
lerinin Galiç ayaleti;ıde son 
melceleri olan Malen mıntaka
sında bu kuvvetleri hezimete 
uğratbklarını söylemiştir. 

KOMÜNiSTLERi TEPELEYE-
CEGIZ TUZAKTAN 

KURTULAMIY ACAKLAR l 
Tanca 19 (A. A.) - Cene

ral Frankonun umumi karar
gahına mensup bir erkanıharp 
zabiti şu beyanatta bulun-

tan ispanyaya fazla müslüman lakıyet kazanmş olduğunu bil- tıya düşen delikanlı, sigortanın 
asker geçirmemelerinin sebe- dirmekte ve lbizadaki ihtilal- ı primlerini ödeyemez kolm~ş ve 
bi komünislerin yaptıkları pro· cilerin lideri Binbaşı Mestresı·n ı bir çare aramağa oyu muş, bu arada kendisine Onnik 
poganda neticesinde bu asker- telef olmuş olduğunu ilave adında bir sigorta komisyon· 
!erin :yavaş yavaş asilerden eylemektedir. cusu tavsiye edilmiştir. 
yüz çcvirmeğe başlamış olma- Madrit hükumeti, aşağıdaki Şemsellin bir gün bu Onniği 
!arıdır. Hatta bunlardan bir merkezleri tamamile kontrolu bulmuş, derdini ona açmış, 
kısmı birpenbire hükumet cep- altında bulundurmaktadır: çare sormuştur. Onnik bu iş-
hesine iltihak ettikleri için !erde çok pişkindir. Ve dertli-

Madrid, Ba.rcelone, Valencia, ı (Burgos) birdenbire müdafaa yi dinleyince soğuk kanlı ıkla 
Alicanta, Tarragona, Albaceta 

edilemez bir hale düşmüş ve şöyle demiştir: 
GeneralMola karargahınıValla· Almeria, Balear adaları, Sain -Hiç meraklanma yavrum .• 
dolide nakle mecbur kalmıştır. Sebastien, Bilbao, Caceres, Gi- Ben seni hem kurtarır, hem de 

Asilerin tebliğı jon, Santander, lbiza, hükümet, zengin ederim. Yalnız sen ba· 
p ) Granada'nın ihata ve Ceuta ile na bir kaç kişi daha bul. 

aris, 19 (A.A - Dün Sevil Şemsettin artık hayattan 
radyksunun neşretmiş olduku Melilla, Oviedo'nun ve Endü- memnun.Sıkıntıdan kurtulacak, 
bir tebliğde takriben 3500 Al· !üste asilerin elierinde bulunan para sahibi de olac~k. işte de· 
manın ikamet etmekte bulun· diğer müstahkem mevkilerin likanli bu sevinçle sokağa fır-
duğu Murci mıntakasında isya- hükumet tayyareleri, topçu layor ve kayın biraderi Ziya 
nın gitıtide tevessü etmekte ile Şerifi ertesi «.ün Onni"in 

ld b 
kuvvetleri ve donanması ta- ~ 6 

o uğu eyan olunmaktadır. yanına getiriyor. Onnik de Şev-
K t h · M d ·d h ·· rafından müessir surette boın-ar agene şe rı, a rı u- ket adında birisini buluyor. 
kumetine karşı isyan etmiştir. bardıman edilmiş olduğu bil- Ö 
Los Alkaserez ve SanjlVyer dirmektedir. lüm raporu 
faşistlerdedir. Bu tebliğde ila- ı Madrid'de altı ay askeri biz. Ermeninin buldu çare şudur: 
veten deniliyor ki: m~t yapmak üzere efrat kaydı Şemsettini yalancıktan öl-

PAPASLAR ASI ORDUYA için bürolar açık bulundurul- dürmek, sonra da sigorta şir. 
ASKER YAZILIYOR maktadır. ketinden iki bin liralık primi 

"Halihazırda Barselonda in- koparmak. Fakat bunun için 
·ı· b d k MA YORK ADASINDA gı ız te aasın an 300 işi var. evvela bir doktor bulmak la-

dır. Malaga'da hükumet kuv- Barselon 19 (A. A.) - Ma-
vetlerinin bir tayyaresi alevler yorka adasına çıkarılan kuv- zımdır ve bu da bulunmuştur. 
içinde düşmüştür. Merida'da vetler şefinin bir tebliğine gö- Karabet adında bir doktorun 
albay Landa, ihtilalcilerden re, Santa-Mari'I bombardıman tavsiycsile doktor Fevziye mü-
mürekkep yeni bir takım kuv- acaat edı·ıı·yor ve onun da edilmişiir. Hükumetçi kuvvet- r 
vetler teşkil etmiştir. Sevil' de ricasile hükumet doktoru Asaf· 
birçok papaslar, «enera Gepo !erin ihracına devam olunmak· 6 d tan •Şemsettin ölmüştür . ., ra-
de Lano'nun kuvvetlerine ilti· ta ır. 

L d 19 (A A ) G 
poru alınıyor. 

hak etmişlerdir. on ra . . - aze-
1 1 

Artık işin en mühim tarafı 
Sevil radyosu, mutadı veçhile le erin a mış oldukları haberle-• 1 h k bitmiştir. Şimdi vrese namına 

Madrit tarafından verilen bü- re gore spanya Ü umetinin 
h 1 

veraset hücceti çıkarmak ve 

söylemek surctile neşriyaiım rinden bir çoğu Majork adası saire gibi ehemmiyetsiz işler 
1 

tün aberlerin yan ış olduğunu elinde bulunan harp gemile- • 

bitirmiştir. yakınında bulunmaktadır. Bu kalıyor ki bunlarda çarçabuk 
================~=========1 adaya yeniden hükumet kuv• bit;riliyor ve bütün alakadar· 

DiL KURULTAYI: ı · k tt ı k vetleri çıkarılmak üzeredir. lh- ar şır e en a ı ıaca paranın 

muştur: 

Dilimiz 20 bin keli-' 
me daha kazandı .. 

tilalcilerin pazargünüMajo rkada tal>sim şeklini tesbit eden bir 
sına çıkmış olan hükumet kuv- mukaveleye imzalarını atıyor. 
vet:erini çarçabuk hezimete uğ· lar. 
ratmış oldukları haber veril- Şimdi herşey tekemmül et-
m~ktedir. miş ve bütün muameleli evrak 

Hendey 19 (A. A.) _ Fon- sigorta mukavelesi Ünyon şir-(1 inci ıahifcdcn dc\lam} 

sözleri ayırdık, anket halinde 
gazetelerde neşrettik. Gelen 
cevap ve mütalealari topladık. 
Hacmen, fakat kıymet itbariyle 
çok büyük olan cep kılavuzu 
nu çıkardık. Şimdi de bu der
gi kadar mühim olan diğer bir 
işin üzerindeyiz. Derlem:> der· 
gisi hazırlayoruz. Bu, üç sene
denberi yurd içinde pılan ya 
ve halk ağzından-derlenen söz 
!erdir ki bunlarıda bir kitap 
halinde yurtdaşlara vereceğiz 
ilk kurultay bir tesis toplan
işi idi. Orada herkes bildiğini 
ortaya döktü. Hedef bir dil 
kurumu yapmak ve çalışma 

istikametlerini teyin etmekti. 
ikinci kurultayda yapılan işle
rin bir teşhiri mahiyetinde idi. 
Önümüzdeki kurultaya bütün 
dillerin ilk ana kaynağına ait 
bir Türk teorisini ortaya ko
yacağız. 

Bu. yalnız yurtdaşlarmıza 
değil, Kurultaya gelecek ve 
gelen mütehassıs bilginler va. 
sıtasilc bütün_ ilim dünyasına 
yayılacaktır. Uçüncü Kurultay 
beynelmilel kongrenin bir to
humu olacaktır. Önümüzdeki 
dördüncü Kurultayın beyne!· 
milel bir toplantı olacağını 
tahmin ediyoruz. Çünkü leo· 
rida çok ilerledik. Önümüz-

deki seneler içinde daha çok 
mesai sarlederek Türk dili 
tezini tamamlıyan büyük is
batlar bulacağımızı ve tezimizi 
itiraz götürmez bir şeki!de tes
bit edeceğimizi ümit ediyorum. 

Umumi içtimada verilecek 
tezlerin hemen hepisi de güneş. 
dil teorisine aittir. Ecnebi alim
lerden bazıları tezlerini verdi
ler, bir, kısmı da hazırlıyorlar. 
Bazı ecnebi bilginler kurultay
da yalnız birer nutuk vermek!~ 
iktifa edeceklerd!r. Ecnebi 
alimlerin tezleri tetkik ediliyor. 
Bu kurultayda (J 2) tez okuna
caktır. 

Ecnebi profesörlerin tezleri 
bunlardan hariçtir. Şimdiye 
kadar (150) bin kelime toplan
mı,tır. Dergiye bunlardan (20) 
bin kadarı girecektir ki, bu di
limiz için büyük bir kazançtır. 
Tezini veren ecnebilerden Vi
yanalı doktoa Kiveriç diyor ki: 
Güneş· dil teorisi, zaten inhi
tat halinde bulunan khi.sik dil· 
cilik alemini fethedecek ma
hiyettedir. Sovyet alimlerininde 
esas olarak güneş dıl teorisine 
taraftar olacaklarını tahmin 
ediyorum .• 

Bu üçüncü Kurultayda bu
lunacak olanların isimlerini 
Türk Dili Tetkik Kurumu, Ana
dolu Ajansı vastasile neşret-

meğe başlamıştır. 

tarabia önünde demirlemiş 
0

_ kel;nin tazminat şefi Voçinoya 

1 
verilmiştir. 

an hükümetin No: 3 torpido 
muharribi,mevzilerini bombar- Müthiş dalavere 
dıman etmektedir. Hükümet Fakat tam bu sırada ;;;iİıı 
kuvvetleri, lrun civarında bir 
ormanda tahassun etmiş olup 
şi ma!e doğru gitmeğe teşeb

büs eden asi müfrezeler ateş 
etmektedirler. 

Gudelupe kalesinde sükunet 
vardır. Bu kalenin asilerin 
elinde bulunan Espana 
kuruvazörü tarafından hasara 
uğratılmış olması muhtemeldir. 

HERHALDE ECELi iLE 
ÖLMEMiŞ OLSA GEREK 1 

Madrid, 19 (A. A.) - Has
tanede yatmakta olan Gene
rel Lopez Ocoa ölmüştür. 

FRANSIZ KOMÜNiSTLERi iS-
PANYAYA MÜDAHALE 

ETMEK ISTEYORLAR 
Paris, 19 (A.A) - Humaite 

gazetesi, (') ltalyanlarla Al
manların lspanyol lhtilalcilerine 
yardım etmekte olduklarını ha· 
ber vermekte ve Madrid hüku
nıeti lehine foaliyete geçilme· 
sini istemektedir. 

Bu gazete diyor ki : 
"Müdahele istiyoruz. Yalnız 

müşterek hukuku düvel ahka
mının tatbikını istiyoruz. 

Reasürans şöyle bir ihbar alı-

yor: 
- Müthiş bir dalaverer. va 

Ünyon şirketinden sahtekar
lar para çekiyorlar. 

işte bu kısa ihbar, Onnik ve 
şürekasının bütün hesapları 
allak bullak ediyor. Polis der• 
hal tahkikata girişerek önce 
Onniği, sonra da diğer kafa
darları yakalıyor. 

Onnik Pangaltıda Dershane 
sokağında Nazik apartımanın• 
da oturmaktadır. Evi aranınca 
birçok vesikalar ve ölmüş 

gibi gösterilerek paraları alı
nan elli dirinin isimleri yazılı 
bir defler ele geçiyor, tahkikat 
sırasında da bu işin 929 yılın· 
dan beri yapıldığı öğreniliyor. 

Suçlular evvelki gün geç 
vakit Sultanahmet Sulh Ceza 
hakimi Salahattin Demirelli'nin 
k<1rşısına çıkarılmışlar, Hakim 
Onnik ile doktor Asaf hakkın· 
da tevkif kararı vermiştir. Fa-

kat doktor Asaf bu tevkife itiraz 
1 ettiği için hakim Salahattin 

dün bu itirazı tetkik etmiş, tah· 
!iye kararı vermiştir. Ancak 
müddeiumumilik bu tahliye ka• 
rarına, üçüncü ceza mahkeme· 
sine müracaat ederek itirazda 
bulunmuştur. 
Son kararı üçüncü ceza mah• 
kemesi verece~ctlr. 

Direktör ne diyor? 
Bu yaman sahtekarlık hak• 

kında başkaca malümat al• 
mak üzere Ünyon sigorta 
şirketinin müdüriyle görüştük· 
Direktör bir muharririmize şun· 
lan söylemiştir: 

" - Bu hadise görülmemiş 
bir şey değildir. Avruplnın 
birçok yerlerinde yıllardanberi 
hayat sigortası ile meşgul bu· 
lunan tanınmış müesseseler de 
sık sık bu çeşit dolanırıcılarla 
karşılaşırlar ve aldanırlar. Ha· 
diseler ancak üç dört sene 
sonra meydana çıkar. Şigorta 
kumpanyaları iie mücadele 
eden şebekelerin birçok mari• 
!etleri vardır. 

Mesela; sikortalı bil' adamın 
evini yakarlar, kendisini uzak 
yerlere kaçırırlar, sonrada o 
adamı öldü diye göstererek 
parasını alırlar. Bundan bit 
müddet evvel Türkiye'de bu· 
na benzer bir dolandırılıcık 
vakası olonuş, meydana çıko• 
rılmıştı. Hadise şöyle olmuştu: 
Sıhatli, gürbüz bir adam <i• 
gorta ş;rketlerinden birine 
müracaat ederek sigorta ol
muş, fakat ölmek üzere bulunan 
bir veremlinin adını yazmış• 
tır. . 

Bir müddet sonra vere.oh 
ölmüş ve sigortası istenmiştir• 
Kumpanyanın doktbru şüphe
~e düşmüş tetkikata başlan• 
mış ve iş pek kısa bir zamanda 
meydana çıkmıştır. 

Uzunca: 
1 ncl sahifeden devam 

lhtisaslan uzak, kıt anla· 
grşlı bu lornisları muharrir/er 
bilme/iJirler ki; biz mufJaffa• 
kiyetlerin heycanına dı1şecek 
kadar kendimizi kaybetmedik ... 

JJiz güreşle, putoan hesabi/1 
çarpışma ile, kur:a ile hasım• 
/arla karşılaşmada, sui tesa• 
düfün ve hüsnıi tesadüfün nl 
rol ognad•ğrnı bilenlerdeniz ... 

Baylar, siz tornistan edinİZı 
biz gine ayni {tkirle filspitiz/. 

Kayıp mı oldu, 
kaçırlldı mı? 
1 inci sayfadan devam 

10 yaşındaki Yakubun ba· 
bası ölmüştür. Zehra adınd' 
bir anası vardır. Zehra bundaO 
iki sene evvel Hüseyin isminde 
bir polisle evlenmiş, çocuğtl 
Yakubu'da Sarıyerde bfılıkçt 
Mehmet ile karısı Hanifeye 
emanet etmiştir. F .,kat bir ara• 
lık Mehmet ve karısı çocu~U 
alarak Geliboluya gitmiş• 
ler. fakat mahkeme kara• 
rile çocuk bunlardan alınıP 
Zehraya teslim edilmiş ve k~' 
dm Yakubu bundan onbt1 
gün Önce Sultanahmette bil 
terziye çırak olarak vermişti!• 

Evvelki gün Yakup dükka' 
na gitmek üzere evden çıkm!1' 
fakat akşam eve dönmemiştıl• 
Annesi ertesi gün dükkAP9 

gitmiş, Yakubun dükkana u~' 
ramadığını öğrenince büsbütU~ 
meraklanmıştır. 

Terzinin ifadesine göre, Ya' 
kubun balıkcı Mehmet tarafııt' 
dan Geliboluya kacırıldığı zs0 

edilmekte ve tahkikat bu CI' 
hetten derinleşdirilmektedir. 
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Seyahat işkencesi 
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Hız ve gücünü vatandaşın •evgisinden alan gazetedir 
-Seyahat mektupları-

Sahibi ı Etem !net BENiCE SaJ1: 123 Her yerde S kuruı Telefon No: 20827 • Tel:ırıf ad reıl: lstanbJI Açık S5ı 

Borsa 

Daçya vapuru sabahın alaca karanlığında yolcularını 
f<llatence rıhtımına bıraktığı zaman harp ıonu seyahatlerinin 
1•dını kaçıran ilk sorgular başladı . 

Muhakkak ki oeyRlıatlere karşı en geni' mllaamahayı ıröı· 
l•ren memleketler bile para ve gilmrük bahiılerinde haosas 
~. k11kanç oluyorlar. 

Romanya topranına girmek için alaca karanlıkla bir iki 
••at gümrük, paaaport ve kambiyo gişeleri önünde pinekle· 
lıı•lde geçti. 

Festıvaı \ 

140 gün 40 fe- Tahviller 
ı ce eğlencesi 86 liraya 
Boğoziçi~de yüz- 1 düştü 

ı Maarif: ı ~diye 

Beykoz'da da 1 Ş~hir planı 1 

1 ıçın hazırlık I 
orta m ekte p il Şehrin harit~ihayet 1 

Gün doğarken Pulman katarına bindik. Bu tren Kö.ten· 
'•yi Bükrete bağlıyan lükı ekapres. Romanyalılar memleket• 
'••inin bir seyyah memleketi olacağına ihtimal vermedikleri ' 
İçin pek dütük olan paralarını lüks şeyler üstünde kıymet· 
'•ndirmenin çaresini bulmuşlar. Bu trenle seyahat geçen yıl 
hi•im paramızla iki buçuk lira iken bu yıl on iki lira olmuş· 
lur. Devlet şimendifer idaresi Köstencede kestigi bu on iki 
huçuk liralık biletle hızını alamamış olacak ki yarıyolda elle· 
rinde makbuzlarla yeni bir memur kolu treni istila etti. Adam 

me yarışları Borsada 91 liraya ka· 
dar çıkan tahvilat 86 

bugün yapıhyor liraya düştü A 1 
birbuçuk ay için· 1 ç 1 1 yor ı de hazırlanmış olacak 

h•tına 98 ley daha topladı. . . 
Bu yolcuh,k maazallah bütün Romen arazıaınde devam 

•laeydi her kilometre başında resmi kasketli, eli makbuzlu 
hirkaç memur mangasının baskınına uğrıyacak ve pasaportu• 
llluzdaki dövizi bankadan almadan lüka trene verecektik. 

Bereket öğleye doğru Bükrefe geldik ve tehlikeli takipten 
lcurtulduk. Anupa aeyahati artık :tevk ve eğlence olmaktan 
~ıkınıt azap ve işkence haline gelmiştir. Meğer ki insanın 
Cebinde diplomatik pasaport olsun. 

Burhan Cahid morkaya 
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POLiS 

. Aksaray soyguncusu meğer 
lzmirde aşk hayatı yaşıyormuş 
Son 24 saatte şehrimizde de sekiz 

facia oldu, yaralananlar var .. 
Aksaray soyguncularından 

lsınail Hakkının da lzmirde 
Yakalandığını dün •Açık Söz" 
de okudunuz. lsmail Hakkının 
llıacerası bayii gariptir. Suçlu, 
soygunculuktan sonra hissesi
ne düşen altınları mücevher
leri alıp lzmire kaçmıştı. Ga• 
tiptir ki lsmail Hakkı orada 
enstantane bir Caşk macerası 

Yaşamıştır. Soyguncu lzmirde 
F'atına adında bir kadına gön
lünü kaptırmış ve lstanbulda 
bayan Nadireden" vurduğu pa
taları orada Fatmasına ye
dirmiıtir. 

lsmail Hakkı şehrimize ge· 
liriimek üzeredir. 

Facialar: 

Son yirmi dört s~at içinde 
lstanbulda bir çok facialar ol
tııuştur. Bunları sıralıyoruz: 

YARALADI - Nişantaşında 
Şafak apartımanında oturan 
altı yaşında Kalınay, ağabeğisi 
Nafizin bindiği bisıkletin ar
kasına binmiş, iki kardeş Vali 
konağı caddesinden giderler
ken yanlarından geçen araba· 
dan korkmuşlar, Kalınay ken· 
disini hemen bisikletten a•mış, 
fakat arabanın altına küşerek 
kotu ve parmakları ezilmiştir. 

KIRILDI - Bakırköyünde 
Kartaltepede oturan Necmi, 
Otobüsle Etyemezdcn geçer
ken kolunu pencereden çıkar
llıış, otobüsün yanından geçen 
bir tramvay Necminin kolunu 
kırmıştır. 

YANDI - Küçükpazarda 
oturan Hatice adında bir ka
dın, evinde kuyruk yağı eri
lirken tencere devrilmiş ve 
kadıncağız muhtelif yerlerin
den fena halde yanmıştır. 
DÜŞTÜ - Bahkpazarında 

~••met ambarında çalışan Mo
ız Bartın vapuruna eşya yük· 
letirken muvazenesini kaybe
derek an bara düşmüş, ağır su· 
rette yaralanarak hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

l<APTIRDI - Unkapanında 
ı\yazma caddesinde oturan a
rabacı Ali, dükkanda kıyma 
llıakinesinde çalışırken sağ e
lıni mükineye kaptırmış, iki 
~araıağı feci şekilde kesilmiş, 
Opınu,tıır. 

PENCEREDEN - Beşiktaş· 
ta Çitlenbik sokağında 30 nu· 

. karalı apartımanda oturan 
Urocu Mehmedin 4 yaşındaki 

Çocuıtu Tevrat üçüncü kat pen
~tesinden sokağa düşmüş, teh-
1 eli surette yaralanmıştır. 

il-BU DA - Beylerbeyinde 
Urhaniyede Emin çıkmazında 

~turan Zeyneb adında bir kd· 
Qiı~ın çocuğu 12 yaşındaki Se
v a, balkonda oynarken mü
ı.'lenesini kaybetmiş, kaldırım
•ra d "' 

Politın takibinden kurtula· 
mıgarak en nihayet lzmirde 

gaka/anan lsmail Hakkı 

PARÇALANDI - Evvelki 
akşam şoför Süleymanın 

( Vize 4 ) numaralı otomobili 
Salkımsüğütte iki tramvayın 

arasında kalarak parçalanmı ş. 
fakat yolculara bir ~ey olma
mıştır. 

Diğer auçlar 

Yani adında bir açıkgöz Şiş· 
!ide seyyar karpuzculuk ya
pan Mehmet, Kemal ve Hayri 
adlarında üç arkadaşa kendi
~ini Tayyare Cemiyeti azası o· 
!arak tanıttırmış. sonra da a
rabaya fazla yük koyduklarını 
söylemiş ve bunları karakola 
götürmek istemiştir. Üç arka· 
daş korktukları için Yaniye 
yarım !ıra verip kurtulmak is
temişler, fakat herifin foyası 

çabuk meydana çıkmış ve ya· 
kalanmıştır. 

ÇALDI - Tophanede Bo· 
ğazkesende oturan Mustaı.. 
adında bir fırın amelesi Güt. 
cemal vapurunun merdivenle
rinden inerken Galatalı Ayşe 

adında bir kadın Mustafaya 
çarpmış, 15 lirasını çalmış, fa
kat tutulmuştur. 

7 LiRA - Beyoğlunda mek
tep sokağında duran şoför 

Mehmedin otomobilinden par
lak Mehmet adındaki sabıkalı 

7 lira çalar~ tutulmuştur._, 

Gece tramvayları 
1 

yazın da, kışın dal 
işletilecek 

1 
1 

40 gün 40 
ırece eğ"lence

leri münase
betile tertiı; 
edilen Boğ"az 
içinde yüzme 
yarışı bugün 
yapılacaktır. 

Belediye, her 
sene yapıla. 

cak olan eğ
lence progra
mında bu yarışı 
da dahil etmi
ye şimdiden 

karar vermiş
tir. 

Yarışa işti 
rak için Ga 
latasaray 'dan _ _,__ _ _..._,,~ 

42, Beykozdan 25, Ortakoyden 
20 ve Fenerbahçe kulübünden 
de 15 genç müracaat etmıştir . 

Ayrıcıı hiçbir kulübe mensup 
olmıyan yüzücülerden Bay ve 
bayanlar da Boğaziçi yarışına 
alAkA göstermişlerdir. 

Belediye, Marmara kıyıla

larındaki maruf yüzücüleri de 
şehrimize davet" ve misafir et
miştir. Bunlar da bugün yarışa 
gireceklerdir. Kazananlara bi· 
rinciden onuncuya kadar muh
telif hediyeler verilecektir. Mu
hiddin Üstündeğ" hediyeleri biz
zat dağıtacaktır. 

Bu gün saat üçte Bebekte 
Galatasaray Denizcilik kulübü 
önünde loplanılk cak ve orada 
hazır bulunan romorkörlerle 
karşı yakaya geçilecektir. Sa
at tam beşte Küçük su köş
künün rıhtımından denize at
lamak surctile yarışa başlana
caktır. Yarış boğazın Anadolu 
yakasından Rumeli cihetine geç
mek suretile yrpılacaktır. San
dallarda denizide herkes yarı
şı takip edeceği gibi sahiller
den seyredenlere de kolaylık
lar gösterilecektir. Bvnun için 
icap eden tedbirler alınmış tır. 

Fındık! 
ilk mahsul G .resunda 

48 kuruşa sa tıld ı 

Fiyatlarda yUkaelme 

istidadı var. 
lstanbul mıntakasında; fındık 

fiyatları geçen haftaya naıa
ran 3 kuruş daha yükselerek 
48 kuruş olmuştur. Bu hafta 
içinde lstanbuldan ali vre ola
rak 15 ton fındık satılmıştır. 
P ıyasanın bugünkü vaziyeti 
bir haylı sağlamdır. Bazı kim
seler ispanyada vaki olan son 
kargaşalıklar 'yüzünden fındık 
piy~sasının sarsıldığını söyle
mişlerse de bunun varit olma
dığı meydana çıkmıştır. Bu 
yü•den fındık piyasasının can
landığını iddia edenler bile 
vardır. 

Bu hafta mevsimin ilk mah. 
sulü Giresunda 48 kuruş üze
rinden satılmıştır. 

Samsun mıntakasında; Elde
ki fındık stok mıktorları aut. 
dJkça muamelelerin azaldığı 
görülmektedir. 

Geçen hafla burada yapılan 
alivre satış fiatları 41,5 45,5 
arasında iken 935 mahsulü 
hazır mallardan kabuklu fın. 
dıklar 18 içler 38 kuruştan 
muamele görüyordu. Bu hafta 
ala vre fi atlar iç fındık olarak 
42-48 ve son günlerde 52 ku
ruşa kadar yükselmiş ve bu 
yükseliş hazır mallara tesir 
ederek fiatları 1,5-2 kuruş ka
dar yükselmiştir. 

Hala Trabzon Giresun ve 
Ordu da fındıklar şu fiat üze
rinden satılmaktadır. Tombul 
fındık, 18,5. 19 iç fınpık 39,5. 
40 şimdiye kadar Orduda 30. 
40 vagon Giresunda ise daha 
fazla muamele olduğu söy
lenmektedir, \>c . uşerek Jol kolu kırılmış 

ı, bırkaç yerinden de yara-
0tıııştır, 

Halkın arzusu üzerine Bey. 
oğlundan lstan bula geceleri 
saat birden sonra tramvay 
seferleri ihdas edilmişti. Bu 
seferler çok rajtbet görmüştür. 
-Fakat bir taraftan da Tramvay 
Şirketi Belediyeye müracaat 

ederek gece seferlerinden za. 
rar eltiğirıi ileri sürmektedir. 
Belediye yaptığı tahkikat ne
ticesinde gece seferlerinin rağ
bette olduğunu ve halkın ih
tiyacını karşılamak için bun
ların devamına lüzum oldu
ğ"unu tesbit etmiş ; yaz için 
ihdas edilen bu tramvayların 

klşın da işletilmesine karar 
vermiştir. 

Yeni fındık rekoltesi 50 ile 
56 bin ton arasında tahmin 

1 edilmektedır. 

Altmış skiz lirası ödenmiş 
bulunan Cumhuriyet Merkez 
bankası tahvilleri 90 liara ka· 
dar çıktıktan sonra dün 86 Ji. 

. raya düşmüştür. 

1 Müstakbel şehir planı için 
lık okullarda da tale· Belediye imar bürosu çalışma

Günlerdenberi mütemadiyen 
yükselmekte devam ettikten 
sonra böyle birdenbire düş

mesi bazı kimseler tarafırdan 

hayretle karşılanmıştır. Yaptı
ğımız tahkikata göre, bunda 
hiç bir fevkaladelik yoktur 
tahvillerin vaziyeti normaldır. 
Alakadarlara göre tahvillerin 
yükselmesinin sebebi, banka
nın çıkardığı broşürlerôe bu 
yıl hissedarlara fazla mıJ.. arda 
kar bırakacağı yazılmış olma· 
sıdır. 

Bu, piyasada alıcı mikdarını 
çoğaltmak ve tahvil fiyatları 
yükselmiştir. 

Dün fiyatların birdenbire 
düşmesi piyasada hiç bır en
dişe uyandırmamış olduğu gi· 
bi tahvillerin kıymeti üzerin· 
de de menfi bir tesir yapma
mıştır • 

Kadıköy şirketi 
satın alınıyor 
Kadıköy Su Şirketinin sa. 

tın alınması müzakerelerine ya
kında başlana.caktır. Bunun i
çin şirke t in Avrupadakı mer
kezinden gelecek olan murah
haslar beklenmektedir. Nafia 
Mekaleti belediyenin şirketten 
alacaklarını sormuş ve beledi
yede istenilen malümatı veka
lete arzetmiştir. 

936 senesinin ilk allı ay ı zar· 
fınd ~irke tin beled iye a idatı 
borcu 4800 kusur lira olarak 
hesap edilmiştir. Belediyenin 
ayrıca şirketten 15,000 lira 
alacağı vardır. Bu, borç da 
ğ"eçen yıllardan devrolunan 
belediye aidatıdır. Şirket borç
larını ödeyf!ceğini belediyeye 
bildirmiştir. 

öğretmenler için 
açllan kurslar 
Ôğretmenler için açılan re

sim, elişleri kursları çok rağ
bet görmüştür. Öğretmenler 
mektepler açıldıktan sonra da 
haftada bir defa kendilerine 
kurs gösterilmesini Maarif Mü
dürlüğünden istemişlerdir. Di
rektörlük bu dileği telkik et
mektedir. Kurslar bu ayın 29un
da kapanacak ve buna muka
bil büyük bir elişleri sergisi 
açılacaktır. Kurslarda yapılan 
işler bu sergide teşhir edile
cektır. 

Adllyede yeni tayinler 
Adliye Vekaleti dün Mü ddi:'" 

umumiliğe yeni bir tayin listesi 
tebliğ" etmiştir. Bu listeye göre 
Sıvas ihtisas Nahkemesi Müs
lantiği Yusuf Cemal lstanbul 
Müddeiumumi Muavinliğine 
Ôdemiş aza muavini Ihsan 
lstanbul aza mülazimliltine 
Adliye Müfettişlerinden Emin 
Ulutay lstanbul Sulh Hakim
liğine, Siverek Sorgu Hakimi 
Ahmet Çelebi Ôdemiş aza 
mülazimliaine tayin edilmiş
lerdir. 

be kaydına bir Eylül· 

de başlanıyor 
Beykoz'da da bir Ortamek

tep açılması için dün Maarıf 
Vekaletinden Kültür Direktör· 
lüğüne emir gelmiştir. Bu emir 
esasen beklendijtinden Bey· 1 

kozda Abrahampaşa köşkünün 
arkasındakı dört yalıdan birin· 
de mektebin bugün açılarak 
talebe kaydın başlanması 
kararlaştırılmıştır. 

Beykoz orta mekteple bu 
sene sene şehrimizde yeniden 
açılacak orta okul adedi altı 
tane olmuştur. Yeni mektep
lerin hepshe müdürler tayin 
edilmiştir. Bugün, yarın bun
ların adları bildirilecektir . 

Şehrimizdeki bütün lise ve 
orta mekteplerde bugünden 
itibaren talebe kayit ve kabu· 
!üne başlanacaktır. 

lık okullarda 
ilk okullarda talebe kayıt 

ve kabulüne Eyhilün birinci 
gününden itibaren başlanacak• 
lır. ilk mektep talebeleri otur
dukları semte en yakın olan 
okula müracaat etmeğe mec· 
burdurlar. Maarif idaresi ilk 
mekteplerin bir haritasını ha
zırlatmıştır. Talebeler bu ha· 
r itaya göre semtlerine yakın 

mekteplere taksim edilecekler
dir. 

9 saat 39 dakika 
havada kaldı 
lnönü kampında uçuşlara 

devıtm edilmektedir. Komp Ey
lül nihayetinde son bulacaktır. 

Rusyada tahsil ederek ~eh· 
rimize gelen gençlerimizden 
Ferit 9 saat 39 dakika hava
da kalmıştır. Bu suretle büyük 
bir muvaffakıyet kazanarak 
rekor kırmıştır. Kamp sonun· 
da talebeler imtihan edilerek 
kazananlara ehliyetname veri· 
lecektir. 
~~~~o~~~~ 

Elimizde ne kadar ı· 
stok afyon var ? 

Uyuşturucu maddeler inhisa
rı harice afyon satışını tanzim 
için tüccarın elindeki stok af· 
yon mi klarını tesbile karar 
vermiştir. 

inhisar, afyon tüccarlarına 
stok miktarını bir beyanname 
ile bildirmeleri~i tebliğ" etmiştir: 

lstanbuldaki tüccarlar be
.yannamelerini merkeze taşra

daki tüccarlar da en yakın zi
raat bankası \·e şubesine ve
receklerdir. Bu suretle Türkiye 
satışa çıkarılabilecek stok af
yon miktarı tesbit edilmiş bu· 
lunacaktır. 

Balmumu fiatları 
Almanya Bulgaristandan, ba

zı firmalarda Türkiyeden mühim 
mıktarda balmumu almak iste
mişler ve alakadarlara müra
caat etmişlerdir. Yeni yıl bal. 
mumu mıktan geçen yılJara 

nazaran az olduğundan fiatla
rın yükselmesi beklenmektedir. 

Buna rağmen isteklerin faz
lalığı satışlara tesir etmiyece~i 
alakadar tarafından söylen
mektedir. 
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: SORUYORUZ :· 
Türk köylüsünü ağır borçların

dan nasıl kurtaracağız? 
Daht/ige Vekaleti, Türk köyünün ue Türk köylüsü

nün k_alkınmasf, maddi refaha kavuşdurulması işini 
elıemmrget/e ele aldı. ltk çalışmalar başladı. Umııgoruz ki 
çok yakın bir istikbalde Türk köyü ve Türk köylüsü iyi 
hagat bakımındun her şeye kavuşacaktır. 

Fakat bizim zihnimizi kurcalıyan bir mesel<' var: 
Türk köylüsü bugün ekaeriyetle borçludur. Bu borcu bir 
hamlede ödemek iıe mümkün değildir. Ve koy lü borçtan 
kurtulmayınca da onun refaha kavuşması imkansızdır. 

Şimdi soruyoruz: 
Türk köylüsünün borçtan bir hamlede kurtulması için hüku
met bir hamlede ne gibi tedbirler alacaktır? .. 

lara devam ediyor. Tayyare· 
lerle şehrin re;imleri alınması 
etrafındaki faaliyet tamamen 
bitirilmiş ve muhtelif irtilalar
dan gerek lstanbulun, gerek 
Beyoğlu, Boğaziçi ve Kadıköy 
semtlerinin fatoğrafları alın

mıştır. Muhtelif irtifalardan alı· 
nan bu resimler Avrupadan 
getirilen hususi bir aletle 1:2000 
mikyasına irca edilmiştir. 

lstanbul haritasının hazırlan· 
ması için dünden itibaren bü
rolarda çahşıhnaıta başlanmış· 
tır. Harita bir buçuk ay zar
fında tamamlanacak ve eylül
de P arislen şehrimize gelecek 
olan mütehassıs Prosl'a veri
lecektir. Prost, şehir planının 

hazırlanmasına esas teşkil ede· 
cek olan bu haritayı tetkik et· 
tikten sonrl\ yeniden bazı di
rektifler verip tekrar Parise 
dönecektir. 
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Zehirli gazlara 
karşı 

Zehirli gazlardaıı korunma 
komisyonu dün öğ"leden evvel 
vilayette bir toplantı yapmıştır. 
Şehrimize gelen Dahiliye Ve
kaleti seferberlik işleri direktörü 
de bu toplantıda bulunmuştur. 

Komisyon zehirli gazlardan 
korunma ve umumi sığınaklar 
etrafında şimdiye kadar yapı
lan çalışmaları gözden geçir
miş \·e bu hususta müzakereler 
ceryan etmiştir. 

Yarın da şehrimizdeki bütün 
kaymakamların i~tirakile umu
mi komisyon toplanacaktır. 

Dünkü içtimada görü~ülcn iş

ler umumi komisyona arzedi
lecek ve şehrimizde ikinci bir 
ışıkları söndilrme denemesi da
ha yapılıp yapılmıyacağı ka
kararla~lırılacaktır. 

Çorap fiatları 

ucuzlablacak 
iktisat Vekaleti bazı şika

yetler üzerine çorapların si· 
tandarizasyonuna karar ver
miştir. Yarın Ticaret Odasında 
bn mesele etrafında bir top
lantı yapılacaktır. Toplantıya 

davet edilen çorap fabrikatör
lerinden biri şunları söylemi~
tir : 

- Bizim aldığımız malumata 
göre çorapların nümunelere mu
vafık surette sağlam olarak 
ve şimdiki fiyattan daha ucuza 
satılması için bir karar verile
cektir. Menfaatimize halel gel
miyecek şekilde her türlü ka
rar vermekten çekinmiyeceğ"iz. 
Bu bir memleket işidir. 

Fikret ihtifali dUn 
yapıldı 

Şair Teviik Fikrelin ölümü
nun 17 inci yıldönümü müna
sebetile dün saat 15 de ,airin 
Eyüpteki mezarında ihtifal me
rasimi yapılmıştır. 

Filorinalı Nazım hastalık• yü
zünden pek sevdiği şairin ih· 
tifal merasiminde bulunamamış
tır. Merasimde eski edebiyat 
ve tarih Öğretmenlerinden Beht
çet bir söylev vermiş ve Fik· 
relin hayatını anlatmıştır. Fik· 
reti seven birçok zavat mera
simde bulunmuştur. 

3 

Yarına bir gülle! 
Dünkü ajanslar dünyaya fer-

yada benzer bir haber dajtıt
tılar: ispanyada hükumet kuv
vetleri ihtilalcilere karşı zehirli 
gu kullanmaya başlamışlar 1 

Kardeş dö\·üşünde bu dere
ce kıyasıya bir kin işidilmtmiş! 
Hoş, sokaklarda 2000 kardeşin 
birden kurşuna dizildiği iştidil
miş mi?. Şu radyo çıkalı ku· 
!aklarımız işidir oldu! 

Belki de ayni lspanyol hükıi· 
mcti, Habeşistanda Afrika in
sanlarına, ne kadar vahşi o'ur· 
!arsa olsunlar, zehirli gaz kul
lanılmasını protesto edenler 
arasında idi! .. 

Demek iş başa düşünce, ze
hirli gaz gibi insanlığı insan
lıktan çıkaran en vahşi bir si
lah. ne olursa olsun kendi ka
nından insanlara karşı bile 
kullanılıyor!. 

O halde, dünya, külahını kü
bik etajerirıin üzerine koyup 
birhayli düşünse gerektir. 

Demek, yarın, kendi kanın
dan olanlarla değ-il, hakiki düş
manla harbolduğu zaman bü
tün milletler bu mel'un silahı 
pire tozu gibi kullanmakta a•
la tereddüt eımiyeccklerdir !.. 

Bu hakikat, ispanya harbin
den yarına düşen ve gelecek 
tarihin bütün insani ümitlerini 
berhava eden bir gülledir ki 
başlarımız üstünden vınlıyarak 
geçiyor l.. 

Ey inıanlık 1 yarın medeni
yetin leşini sarıtcak gazden 
kefenini yırtabilecek misin? 

Zira göklerden yağacak ölüm 
gazleri için de halinin duman 
olması mukadder 1.. Belki ya
rın, belki yarından da ykıkınl.. 

Habeşıstana elfatihaı 

Malumdur ki ltalyanlar Ha
beşistana harple ve bilhassa 
zehirli gazlerle girdiler. Fakat 
buna rağmen, Habeşistan bir 
türlü tamamile istila edilememiş 
bulunuyor. Yalnız, dünkü ajıns
lardan birinde şu haber var: 

Yahudiler Habeşistana yer
leşiyorlarmış l işte Habeşistan 
şimdi hakikaten istilaya uğra. 
yor il 

Bir festival sürpriziı 
Şu m•.sal gibi 40 gün 40 

gecelik festivalin şaheser bir 
sürprizini okudunuz mu ? ff"S· 

tival proğraınında evelki gün
ki Salı günü için (Asarı atika 
müzesini ziyaret) numarası var~ 
mış. Fakat komisyonlar, tali 
komiteler, uzun uzadıya müza
kerat ve envai projelerle ha
zırlandığı halde festival proğ"
ramının tanziminde bir dalgın
lık sürçmesi vukuunun önüne 
geçilememiş ! 

Zira ellerindeki proğrama 
göre lıareket eden • her halde 
yerli seyyahlar- salı günü Asarı 
atika ziyareti yapmak üzere 
Müzeye gitmişler. Meğer salı 
günleri Müzenin kapalı günü 
olduğu için proğram haricine 
çıkıp lüzumundan fazla az neşe 
ile geri dönmüşler 1 

Şaşılacak bir şey değil. 
Demek bu pırlak proğrama 

dayanamayıp, Müze bile o gün 
festivale çıkıp gitmiş 1 

Aynştdyn'in 

mahcubıye~i ı 

Hitlerist Almanyanın, bütün 
düny~da kazandığı şöhreti kös 
dinleyip le Almanyadan çıkar
dığı şu meşhur yahudi iılımi 
(Aynştayn) ın iddiasını okudu· 
nuz mu ? adamcağızı galiba 
ujtradığı bu son felaketten son
ra, evelce ( kainatta en kıu 
yol münhani hattır) şeklindeki 
iddiasını değ"iştirmiş : şimdi 
( kıiinatlıt hiç bir haltı müsta
kim yoktur! ) diye iddia edi
yormuş .. 

Koca alim galiba biraz Si· 
kılgan,. b~hey riyaziyeci 1 kiıi· 
nalla hıçbır hattı müstakim de
ğil, şunun doğrusunu söyle : 
Hiçbir müstakim kalmadı !I 

Serdengeçti 
ııu111ııu11111111111111111111111ıııımııııtıı"u1111111111uıuııııı 

Ne kadar yeni ilk· 

mektep !Azım? 
Kültür Direktörlüğü şehrimi

zin llkmektep ihtiyacı etrafın
da birkaç aydanberi yapmakta 
oldu~u tetkikleri yakında ne
ticelenecektir. Şimdilik şehri
mizde beş ilkmektep açılması 
zarurl görülmektedir. Mahalle 
mümessılleri ilkmektep çağına 
gelen çocukların fütelerini he
nüz te.mamen göndermedik
lerinden umum! ihtiyaç ancak 
bu ayın sonunda kat'! şekilde 
belli olacaktır. 
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Montrö mülakatları : 4. 1 

Lambası hiç sönmiyen odada 
uyumayan adam r 

Türkiye ikinci 
Numan 

murahhası 
Rifat ile 

Menemencioğlu 
görüştüm 

Kılaran köyü iskelesinden 
yirmi metro ileride i~i ~üyük 
bahçenin taflanlara, şımşırlere 
ve sarmaşıklara gömülü demir 
parmaklıklarını yalıyarak göl 
kenarına kıvrılan asfalt yol, 
mermer saksılarlardan taşmış 

güzel kokulu çiçekler, bambo 
şezlonglara serpilmiş misler 
sinyorinalar ve Helvetsa 
markalı bir • sükun ve isti
rahat "a dünya şühreti sun
muş bir birinden güzel otel
ler, palaslar ve pansiyon. 
)arla içinde beyaz kuğuların 
suru suru dolaşdıkları mavi 
bir ~u ve dallarını bu suya 
sarkıtmış yemyeşil ağaçlar 
arasından ta Şiyon şatosuna 
kadar uzar. 

Motosiklet, araba, kamyon 
ve otomobil buraya sapamaz 
ve atlılarla bisiklet meraklıları 
ancak sabahları saat beşten 
yediye kadar bu yoldan geçe
bilir !er. Zira bu yol Leman 
gölünün lsviçre kıyılarındaki 
her güzel köye gurur veren 
yaya gezinti rıhtımlarından 
biridir. 

GJ [!) 

Bir ha!tadanberi yağmurdan 
kurtulunca konferansın ve kon
feranstan kurtulunca yağmurun 
esiri ola ola artık bunaldığımız 
için sürekli bir yağmurdan 
sonra güleryüz gösteren bir 
pazar gününü adamakıllı .Ya
şamak istemiştik. Gazetecıler, 
murahhaslar, daktilolar, fotoğ· 
raflar ajansçılar hepimiz bir 
taraf~ dağılmıştık. Kimimiz 
Roşe dö Nay'a çıkmak için Mon
trö. Oberlan trenine, kimimiz 
Giliyon'a, Koh'a veya Mon 
Pe!eren'e çıkan fünikünerlere 
dolmuş, bazımız da Lozan ve
ya Cenevrenin köylnine doğ
ru yollanmıştık. Hatla Girizo· 
na'ya kadar gidenlerimiz dört 
uzun saat yolculuğa tahammül 
ed·p ta Zermat'ı boylıyanla· 
rımız da olmuştu. 

Ôyle ki günlerdenbed. bura
lara yalnız dinlenmek ıçın gel· 
miş olanların bütün zevklerini 
kaç•ran ve her tarafı kÜrüllü· 
ye boğan konferans yaranının 
bu dağılışları ile Möntrö yarı 
yarıya boşalır gibi olmuş. _Ye 
sanırım o gün kalanlar bıraz 
kendilerini dinleyebilmişler ve 
dinlenmişlerdi. 

Ben birkaç dostumla Peleren 
dağına çıkmıştım. orada küçük 
güzel ve tam manasile bir dağ 
lokantası vardır. 

Mamafih niçin o gün Mont· 
röde kalmadığımı ve neden 
gezebileceğimi sanarak bu 
zahmeti ihtiyar ettiğimi de pek 
anlayamamıştım ya.. Zira he. 
pimiz gazeteci idik, ve lokan
tanın geniş bahçesinde bir SÜ· 
rü eğlenceler yapılmasına rağ· 
men biz yine bütün gün poli
tikadan, konferanstan, dedi
kodulardan bahsederek geçir· 
miştik. Evvela mürahhasları 
bir kaç kategcriye ayırmıştık. 

1 - Çok içenler. 
2 - Çok konuşanlar. 
3 - Çok çalışanlar vesaire. 
Bütün bu mukaddimeyi ha· 

na yazdıran sı;bep işle. ~~ tas· 
nifin neticelerınden hırını bu· 
rada tesbit edebilmek içind"r. 
Zira ecnebi gaz~teciler arasın
da büyük bir ekseriyet çok 
çalışanları şöyle sıralttmışlardı. 

Aras, Politis, Menem~nci, 
Lilvinol.... 

• Central Nevs " mümes
ıili Dr. Pentman o zaman 
ber mutat gülümseyerek: 

- Ufak bir ilave yapmama 
müsaade ediniz... Demişti. Bu 
ekselanslar arasından b'rine 
ben "uyu'llıyan adam!,, rekotu• 
nu da bahşetmek istiyorum. 

Ve biraz kekeme konuştuğu 
için çenesini oynata oynata 
ilave etmişti : 

- Bu rekoru "Meneme .. Me. 
nemenci. kurmuştur. Montrö 
palasın 11 numarasındaki lam
balar her gece sabaha kadar 
ıönmeden yanarlar. 

Ve o gece Hotel Rejis'de 
birlikte yemek yedikten sonra 

. ;ı'hlağa girmezde.ı önce yaptığı 
mutat gezintiye çıkarken bana; 

- istersen gel... • demişti. 
sana lambası durmadan yanan 
odayı göstereyim. 

l!J 13 
Kılaran rıhtımındıın üç yüz 

metre ötede Montrö Palası 
bütün heybetile göze vuran 
bir açıklığa geldikimiz zaman, 
rösterdifi i!tikamette hıkika-

Yazan ı Nlzamettln Nazif 

Montrö konjerannnı büyük bir ustallıkla idare etmiş olan 
Türkiye baımurahhası doktor Te.,fik Rü,tü Aras, kızı, damadı 

ve hususf kalem ı•fi ile birlikte Motröpalas trasannda 

ten müessir bir manzara ile 
karşılaştım. 

Otelin terasesındeki projek· 
törlerin hepsi ve fanuslardan 
dörtte üçü ile yedi katlı geniş 
cephesindeki bütün odaların 
IAmbaları söndürülmüştü. Yal· 
nız sol taraftaki birinci kat 
apartımanlarından birinin bal
kon kapısından kuvveti az bir 
ışık görülüyordu. . . . . . . . . . 

• • • t • • ' • • 

Montrö Konferansı hazırla· 
nırken Menemencioğlu A vru
pada ve Balkanlarda uzun ve .. 
yorucu bir seyahata çıkmıştı. 

O zaman kendisi gibi dolaşan 
iki yabancı meslekdaşile, yani 
Almanların Fon Ribentrop'u 
ve ltalyanların ismini unuttuğum 
bir diplomatları ile bizimki 
arasında bir etüd neşretmiş ve 
Menemencioğlunu şahsan tanı· 

madığımı söylemiştim. işin lu· 
hafı, on beş gündür ayni otel
de oturduğumuz ve bütün 
günü ayni sakal altında geçir· 
diğ'imiz halde dahi ben onu 
hala tanıyamamıştım. Hoş .• 
görmemiştim de diyebilirim. 
Zira konferanstan bir o bir 
de Lord Stanley gazeteci 
!ere görünmeden çıkacak 
bir başka kapı keşfetmişe de 
benzi yorlakdı. 

Milletler Cemiyetindeki kıy
metli meslekdaşımız Necmettin 
sadık Cenevrede verdiği gar
deııpartiye beni de davet et· 
mek nezaketini gösterince 
ayak Üslü kendisile birkaç ke. 
lime konuşabildiğimi hatırlıyo· 
rum amma, beni hala zekası, 

sükunu, mantığı ile, kültürün
deki iyi tasnif ile ve iyi bir 
terbiye almak için doğmuş en· 
der insanlara has suplesi ile 
onu ancak yine Montrö,nün 
büyük salonunda bir gün dört 
boş koltuk, yarım düzine ga· 
zete ve bir sigara tablası ara
sında yapayalnız bulunca ta
nıyabildim. 

Konferans dehşetli bir çık· 
mazda idi. Ve itiraf ederim, 
bu tesadüfü biraz da istismar 
etmek, ikinci murahhastan 
birinci sınıf sansasyonel bir 
haber koparmak için kullan
mak hevesine tutulmuştum. 

Beni gülerek karşıladı. Bana 
gülerek bir sigara uzattı. 
Yine gülerek çakmağını da 
verdi ve gülerek çağırdı~ 
metrdotel'e iki limonata getir
mesini emrettikten sonra yine 
külerek yüzüme baktı. 

Kediler ve gazeteciler kadar 
kolaylıkla şımaran başka mah· 
Jük varmıdır?. 

Gülüşünü bir avans gibi te
lükki ederek gelen bardaklarda
ki limonatalar bitinciye kadar 
aklıma ne geldise sordum. Hep: 

- Devam eti devam et 1 

Diyen baş eğmelerile beni 
teşyi ediyordu. Nihayet yorul· 
duğumu görünce aheste tempo 
ile : 

- Nikbin olmamak için hiç 
bir sebep yok ...• dedi • ne bu
gün için, ne Montrö konferan
sının neticesi için, ne de Tür
kiyenin yarrını için nikbin ol
mamak mümkün değildir. 

Nefes almadan dinliyordum. 
Devam etti: 

- Montrö ve müıakeratının 
en iyi tebarüz ettirdiği cihet 
Türkiyenin on üç senedenberi 
kurduğu dostlukların bu mü
him meselede en esaslı teza· 
hüratını göstermiş olması ve 
bütün münakaşalara rağmen 
memleketimizin etrafında sami
mi bir dostluk havasının hiç bir 
zaman eksik olmamış bulun
masıdır. Bunu en derin zevk 
ils anmayı vazife bilirim. 

- O halde Boğaz komisyo
nunun lağvedilebileceğine ina
nabilirim, 

Gü!ümsedi: 
- Hatta isterseniz o ko· 

misyona kendisini tasfiye et· 
mesi için kısa bir müddet te 
bahşedebilirsiniz. Fakat hepsi 
bu kadar. Vazifelerim etrafında 
başka söyleyebilecek tek sö
züm yoktur. 

- Acaba Balkan Birlilti dev
letlerinin Milletler Cemiyeti 15 
eylül toplantısından önce ne. 
rede toplanacaklarını bana 
söyler misiniz? 

- Anlayamadım. Hususi bir 
toplantı mı olacak ? 

- Sanırım. 
- Niçin? 
- Milletler Cemiyetinin ye-

ni bir şekilde teşkilatlandırıl
ması için ... 

- Mamafih bu benim fik
rim değil... Mösyö Politis söy
ledi de. 

Sigaralarımız bitmişti. Yeni 
bir sigara yaktıktan sonra du
daklarında yine o tatlı gülümse
mesi belirlrkek ; 

- Bu içtimalar hep Cenev
de olur .. -dedi· Mösyö Politi· 
sin söylediği de bu toplantıdır. 
Husus! bir toplantı olacağını 
henüz bilmeyorum. 

(!J l!J 
Ve işte hepsi bu.. Ômrü mde 

bir buçuk saat karşısında otur. 
duğum her devlet adamı, sefir, 
konsolos, edip ve halkın her 
sınıftan, her yaşta herkes bana 
daima söylemişlerdi ve ben 
daimiı az yazmıştım. Halbuki 
Menemenci, o kadar az söyledi 
ve az söyleyişle beraber bana 
bu bir buçuk saatin geçişini o 
kadar hissettirmedi ki yanın
dan ayrılırken ona bir sıfat ta 
ben taktım : 

Az konuşan adam ! 
Evet Türkiye Dış işler Ba

kanlığının ikinci şefi az uyuyan, 
az konuşan ve fakat çok çalı
şan ve çok başaran bir diplo
mattırı 

Nlzameltln Nazif 

"AçıkSöz .. ün edebi romanı: 9 

• • • 
Sen Benim Babam 

D Vl1s• ' egı ın ... 
Yazan : Suat Derviş 

bulunan annenin ellerini sık· 

tığım zaman onları buz gibi 
soğuk buldum. O gece sabaha 
kadar onu unutamadım. Hep 
onu düşündüm. Onun muszzep 
oluşu, onun iztirap çekişi, 

onun gözlerinin bu kadar ke· 
derli oluşu beni müthiş asabi 
yapmıştı. Sana tamamile ha-

kikati söyleyorum. Sözlerimde 
bir yalan yoktur kızım. Sen 
bütün hikayemizi dinle bunu 
dinledikten sonra hükmünü 
ver. Ondan sonra bizi itham 
et. .. 

Cavit iki kollarının dirse
finl dizlerine dayayor ve elle· 
rlni birleştirerek yüzünü içinde 
saklıyor: 

-AÇIK SÖZ- 20 Aöu&to& 

Askerlik: 
Donanma ve tayyare 

HUcumıarı 

Askerlikte, "bir taarruz va. 
sılası meydana çıktıktan sonra 
ona karşı bir müdafaa silahı· 
nın icadı gecikmez" esası 
asla değişmez. Tayyare ve 
zırhlı tanklar yen! olmakla 

beraber bunlara karşıkoyacak 
silahların aranıp bulunması 

gecikti mi?. Karadan, deniz· 
den ve havadan gelecek teh
likelere karşı her şekilde ko
runma çareleri araştırılıp bu· 
lundu.. Bugün, bu vasıtaların 
tesir !erini araştırmak için uğ
raşılması aynı kaideye uygun
luk ddğil midir ? .• 

Bu tedbirlerin, gün geç
tikçe kenişlediğini ve devlet
leri uğraştırıp durduğunu gö
rüyoruz. Son zamanlarda, fi. 
loların dafi' tayyare topları 

yetmiyormsş gibi, 19: 20 yıl

lık hafif kruvazörleri tayya
relere karşı hazırlamağa baş· 
!adılar. lngilizlerin, donanma· 
nın C sınıfından Coventry 
ve Curlew kruvazörlerinin 
büyük topları kaldırılmış, ön 
direği çanaklıktan itibaren 

kesilmiş ve tamamile dafi' tay· 
yare toplarla techiz edilmiş• 
tir. Bu topçu, kaptan köprü
sünün ilerisinde ve geri ha· 
canın ardında olmak üzere 
iki gurupa ayrılmıştır. Bu ter· 
tiplemenin maksadı koruya
madığı anlaşılmış, güverte alt 
kısımlarile yanların bombala
ra karşı korunması düşünül

müş ve bunun için de güver
tedeki köprü ve mühim kı· 
sımların zırhları kalınlaştırıl

mıştır. Bu şekilde silahlandı· 
rılmış hafif kruvazörlerin hız
ları 29 : 30 mil olduğundan 
donanma ile birlikte hareket· 
Jeri ve tayyare hücumlarına 

karşı yakından ve bütün top
larile mukabele ve müdafaa. 
da bulunmaları, tabiye bakı• 

kınımdan pek çok faydalar 
temin ediyor. Bilhassa. harp 
sahasındaki manevre kabili
yeti, bağlı bulundukları do
nanmaya hareket serbestisi 
veriyor ve hava taarruzunun 
tesiri umulduğundan daha 
fazla auluyor. 

M. Ersu 

Düşünceler: 

insan ne garip mahluk) .• 
Şi mdi bizden cılız görünen
lere kafa tutarız, biraz 
sonra yumruğu iri olan 
bir adamın karşısında iki 
büklüm yalvarırız. Ve bu 
tezat bizi hiç utandırmaz. 

m m 
Herşeyde bir sebep ara· 
mak ... Bu, belkide kendi
mizi taselli içindir. Ve mu
hakkak olan şudurki eşya

nın ve hadiselerin içyüzünü 
aramak, öğrenmek illeti 
başımıza zaman zaman 
çok belalar getiriyor. 

{iJ (!) 

Kadın, bir aşk masalından, 
efsanelere karışmış bir sev• 
da hikayesinden başka 
nedir kil .. 

111 ili 
Hayatın tılsımını yalnız 
aramak, hayatı bilmemek
tir. Ve para bizi ihtirasa 
doğru sürükledikçe parayı 
harcıyamaz oluyoruz. Sonra 
buna hayat diyor uz. Ne 
tuhafl 

ı;ı C!l 

Şu cennete hayatta, dünya
da kavuşamadıktan sonra 
kaç para eder. O cennetki 
mutlaka dünyada da bir eşi 
vardır. Fakat ne çare ki biz 
onu bilemiyor ve bulamı
yoruz) 

- O günden sonra haftalar 
geçti, bir daha ben Fatmanın 
gözlerinin içini koyu kurşunl· 
derı ,başka renkte görmedim. 
O gözler bunaltıcı bir kış 

günü gibi idiler. 
Onların yakın bir aile dostu 

sıfatile hallerini tetkik etmiye 
çok vaktim ve çok fırsatım 
oluyordu. Yavaş yavaş herşeyi 
gördüm, her şeyi anladım. 

Fazıl sonsuz hodbinliği için
de bekar hayatının bütün 
itiyatlarını ve bütün ipti
lalarını yaşıyordu. Karısının 

mevcudiyetinden [tamamile bi
haber gibi idi. Onu hakarete 
varan bir lakaydi ile ihmal 
ediyordu. 

Fatma, giden bir erkeğin 
arkuından bağıracak, onu 

BEN KİMiN 
METRESİYiM 
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Tefrika No. 32 

1
/ Ölen insanlar nasıl geri gelmezse .. Kapanan göz• 

lerimin de ayıhncaya kadar açılmasına 
imkan yok, Nesrin 1 Bırak beni şuracıkta sızayım .• 

- Sonra konuşuruz, dedi, 
zeytinyağı gibi şimdi Süyun 
Ü.tüne çıkıverdin amma .• Ge· 
mide beni nasıl sattığını unu· 
tacak kadar sarhoş değilim. 
Başım fena dönüyor, Nesrin 1 
Ne kadar viski içdiğimi bilsen 
şaşarsın .. 

- Yeni tanıdığın adamların 
i sayısı, içdiğin viskinin sayı
sından daha çok galiba .. ? 
Allah versin .. Şehzade Abdül
kadir, ve Ziyaettin efendiler· 
le; nazır, müsteşar hanımlarile 
ne çabuk da dost oldun! 

Şefik, gözleri kapalı cevap 
verdi: 

- Bırak allahaşkına şu saf· 
sataları.. Güneş doğdu mu .. 
Ortalık aydınlandı mı? Bana 
ondan haber ver •. 

- Gözlerini açarsan.. Gü
neşin doğup doğmadığını gö
rürsün J Makdemi benimle ko
nuşabiliyorsun .• O halde bey• 
nin işliyor demektir! Haydi aç 
göılerini de etrafına bir bak .• 
Belki karşında ummadığın bi
birini daha görürsün! 

Şefik Kendini zorladı: 

- Ölen insanlar nasıl geri 
gelmezse .. kapanan gözlerimin 
de ayılm.caya kadar açılmasına 
imkan yok, Nesrini Bırak beni, 
şuracıkta sızayım.. vallahi 
kimseye zararım dokunmaz. 

Şefik bu sözleri söylerken 
gözlerini aralamağa çalışıyor· 

du. Birdenbire Nesrinin sağın· 
da oturan bir gölge gördü .. 

Bir erkek gölgesi. 
- Yanında birisi var, Nes

rin! kimdir o centilmen ? .• 
Sonra kendi kendine mırı). 

dandı: 
- Mister Ceymis olsa ge· 

rek. Gemide onunla tanışmış· 
tım .. Yaman bir tilkiymiş doğ• 
rusu bu centHmen. Seni ben• 
den ayırdı •• Beni başkasına ya-
• madı. Ah bu melun gece! Ne-
reden uydum sana da düştüm 
bu cehennemin içine bu gece?!. 

Şefikin. yüzbaşı Ceymiş san. 
dığı erkek yavaşca iğildi : 

- Biraz kendine gel yav
rum 1 Bune sarhoşluk böyle .. ? 
Ben de viski içtim amma .. Se
nin gibi kendimi kapıp koyu. 
vermedim böyle 1 

Şefik bu sesi tanımakta ge
cikmemişti. : 

- Vay Vamık .. Sen bura-
dasın ha .. ? 

Gözlerini biraz daha uvaladı: 

- Gemide miydin sen de? 

- Evet.. 
- Vallahi şaşılacak şey bu 

işte. Akşamdanberi nasıl oldu 
da bir birimizi göremedik ya· 
hu .. ? 1 

Vamık gülerek fısıldadı: 

- Şoför işitmesin .• Evde ko· 
nuşuruz bunları. 

Ve yavaşça şu kelimeleri 
illi.ve etti: 

- Kamaralardan birinde 
sızmış kalmışım. Salondakiler
den hemen hemen kimseyi gÖ· 
remedim desem yalan söyle· 
memiş olurum. 

- Desene seni de kuş gibi 
kafesde hapsettiler bu gece? 

Şefik başını Nesrine çevirdi: 
- Ben lngiliz gemisinde 

çağıracak bir kadın değildi. 

Fatma onu tamamile kendi 
havasına terk etmişti. Başının 

çılğın rüzgarlarile giden bu 
haşarı ve vahşi adam acaba 
karısının ne kadar ıztırap çek
tiğini ve ne kadar gururunun 
kırıldığı görmüyor muydu? 

Görse ve anlasa nasıl buna 
kıyardı. 

Çılğın aşk giinlerini takip 
eden bu günler hayata hiç 
tecrübesiz atılmış olan bu ki. 
bar kadının birer felaketi idi. 

Fatma bu felaketi içinde 
cansız ve duygusuz bir heykel 
gibi hiç bir reaksiyon göster• 
medi. hiç bir kızışını, hiç bir 
kırılışını anlatmadan yaşıyordu. 

Fazılın sabahlara kadar, ken
di gibi çılgın dostları !le, bir-

bile kafese girmedim. Gör
dün ya? 

EJ (!J 

Ylrmidört saat sonra .. 
- Vamık beni görmeden 

niçin gitti ? 
- "Beni Lüksemburg gazi

nosunda bulsun 1. dedi.. işi 
varmış. Seni uyandırmak iste· 
medi. 

- Kaş saattır uyuyorum 
ben ? 

- Dün sabahtan beri .. 
- Ziyafet dönüşünden beri 

ha .. ? ı. 

Şefik elini yüzünü yıladı •• 
Manalı bir bakışla Nesrine 
doğru yürüdü : 

- Vmık bu gece nerde 
yattı? 

Nesrin: 
- Hizmetçi salona yatak 

serdi .. orada yattı. 
Diye cevap verdi ve dudak

larının ucunda hafif bir htihz11 
belirdi. sustu. başka bir şey 
söylemedi. 

Şefik yattığı yatağa şöyle 

bir göz attı: 

- Sen ne zaman uyandın? 
- Senden bir saat önce .. 
- Yirmi dört saat uyku 1 

hepimizde serhoşmuşuz dese
ne .. .! 

Şefik, Nesrinle bir yastıkta 
yattığını anlayınca sevindi. Fa
kat, sevincini belli etmek iste
medi. Sordu : 

- Beni neden o yabancı mu
hitte yapa yalnız bıraktın? 

- Fena mı yaptım? Senin 
yanında kalsaydım hiç kimse 
ile tanışamaz, ve bir şey öğre
nemezdik! 

- Doğru. Fakat, sen orada 
ne kadar aradım bilsen. Biraz 
olsun bana görünmelidin, Nes
rini Seni kaybedince, kendimi 
birdenbire korkunç bir boşluk 
içinde buldum .. ve itiraf ede
yim ki çolc bocil.ladım. 

Şefik, Nesrini kırmamak için 
ona: 

"- Senin kahkahalarını ku• 
lağımla duydum! " 

Demek ki c~saret etmemiş

ti. Kamaradan akseden sesleri 
az mı sinirlenmişti o. 

Fakat Nesrin şimdi ona es• 
kisinden çok daha lazımdı. Ar• 
tık onun bir lngiliz hafiyesi 
olduğu anlaşılmıştı. Şefik ba• 
yağı ondan çekiniyor gibiydi. 
Nesrinin siyasi vazife ve vaıi· 

yetini anlayınca, Şefik de söı• 
!erini ölçüye vurarak söyleme
ğe başlamıştı. 

E•ki dostluğunun devamını ı 
memleket hesabına da faydalı 
ırören mühendis Şefik, Ne.ri
nin sevğisinden istifade ederek 
ona istediğini yaptırabileceği· 
ne iman etmişti. 

lngiliz zırhlısındaki sonsuz ve 
sayısız rezaletlere rağm~n. Şe
fik, Nesrinin kendisiei çılgınca 

sevdiğini görüyordu. 
Nesrin: 
- Haydi çaylarımızı içelim·· 

benim biraz işim var. Annem 
haber göndermiş, kendisini 
çoktanberi görmeyorurn .. yok· 
lamağa gideceğim. 

Diyerek yemek masasının 

başına oturmuştu. Şefik : 
"- lngilizlerin yanındaki va• 

zifene mi gidiyorsun ? " 
Demek ister gibi bir tavırla 

Nesrinin yüzüne bakarak ye• 
rinden kalktı. 

Fakat, biraz sonra öyle bit 
pot kırmadığına memnun ola· 
rak: 

- Nesrin, dedi, senin bana 
yaptığın iyilikleri hiçbir zaman 
ımutmıyacağım. Eğer beni şo 

çay ziyafetine götürmemiş ol· 
saydın, lstanbulda dönen •P••· 
Jetleri gözümle görmü~ ..,ımı• 
yacaktım. 
Dün gece bir lngiliz gemisinde 
bir asırlık hayat yaşadım der• 
sem sakın gülme bana! neler 
öğrenmedim.. neler görmedim 
orada ben .. ! 

/Bitmedi/ 

SAN~T 
KiTAP~ REfiM. TiVATQO,MU.til(f 

San'atkarın kıymeti 
San• <1tı sac/ece gönül eğlen· 

dirmek, heyecanı tahrik etmak 
için kör ve cılız bir fJasıta 

olanların küllürlerinden şüp

he ederiz ve bunda haklıyız. 

San'at hayat için, cemiyet 
içindir. liir artist hiç bir za· 
mon hokkabazın düdüklü ke
ramet/erile mükayese edile
mez. gönül eğlendirmek için 
tiyatroya gidenlerin san'ati 
anladıklarına inanmayız. 

San'at, kafada fit şuurda 

bedii bir heyecan, artistik bir 

zeflk uyandıran hadiseler fle 
şeylerdir. Bir sahne artistini, 
bir pana.t1ır çığırtkanrndan 
ayırd edemiyenlere liyatrolrrrın 

kapılarını kapamak lazımdır. 

Bir duvar budanacısını res• 
sam/arla beraber tutan dar 
düşünceli kafaların san'at 
için ve cemiyet için ne kadar 
zararlı fertler olduğunu, sanı• 
rım ki, herkes teslim eder. 

likte içki sofraları başında en 
bayağı bar kızlarının refaka· 
tinde geçirdiği gecelerde, ben 
kestane ağaçlarının gölgesin
deki beyaz köşkle vaktı geçi· 
riyorum. 

Onu yalnız bırakmıyordum. 
Onun vanında yaşamak ... Al· 
!ahım ne tatlı idi. Onun zevkile 
döşenmiş sade, temiz rahat 
bir odada... Geniş koltuklara 
gömülüp onunla her şeyden 
konuşarak onutt ipek ve dan
tellerinden sızan tatlı kokuları 
sarhoşluk veren bir iksir gibi 
ciğerlere çekerek, onun dün
yanın en saf bakan bakışliırile 
dolu muztarip gözlerini seyre
derek yaşamak onun sesini 
dinlemek... Bazan kendi ken
dime : "Bu Fazıl deli mi ? • di· 
ye düşünürdüm • 

Bu hoyrat düşüncelerden ay• 
rılmalıyız, san 'atın valörüni 
vermeliyiz. Eğer mem/eke/ll 
sa11'at tJarlığının yükselmesini, 
üst tabakada yerleşmesini is
tiyorsak, bazı kafalarda yer 
/eşen insaf.'ftZ. düsünceleri si• 
/ip atmalı, o kafaların içinde· 

ki hasis bP.yinlerin küfüa4 
fırçalam'.llıyız. Bugün muhak• 
kak ki memlekttt• san' atk4' 
izlirap çekiyor. Onun iztirobl 
takdir edi!tmezlikten de§if, 
tezyif/ere uğramasındandır, 

Bir muharrir yıllarca oku· 
yup kültür yapıyor, sontl 
kalemine sarılıp bir san'al 
eseri yaratıyor. Ve arayerd1 

garip insanlar çıkarak san'ııl
kôrı alôya almağa yelteniyol· 
Maôllesef böyleleri aramızdl 
az da• değildir. 

San,ata hürmet, sr::n'alkôt6 
hürmet ıarttır. 

s. G. 

Kumar, içki mas.darı, hafı! 
kadınlar; uykusuz geçen miil' 
hiş geceler, hatta hazan kO' 
kain, morfin ve esrarın bile 
peşinden koşan iğrenç bir st' 

fahetin cazibesi bundan, b~ 
sakin, bu temiz, bu sessiz l!'? 
celerden daha mı güzeJdı · 
Bunu anlayamıyardum. Fazıl• 
karşı içimde mektep sıralarıo· 
da başlamış olan muhabbetle 
ona acıyordum. Ona: "dostof 
kendine gel .. Ne yapıyorsun ' 
demek istiyordum. Fak•~ 
bunu diyemiyordum. sıın 
demekliğime imkan yokdıv 
Çünkü o bu eve dörı' 
düğü zaman benim sıı•' 
detim mahvolacaktı... Benilll 
saadetim diyorsam sana sa~ıo 
bunu yanlış tefsir etme." 

[ Bitmed!J 
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Yunan başvekili "Metaksas,, ın Yananistanda gi
riştiği tecrübe bütün Balkanhları kuşkulandırdı 1 -

Romanya faşistlerinin şeflerinden 
Oktadyan Guza Berlinde 

bir takım pazarlıklara girişmiş! 
Bulgar· Gazeteleri Bulgar Faşistlerine Aman Verilmr 
yeceğini Yazmaktadırlar Zora Gazetesi . diyor ki : 
" Bulgaristanda ancak şuuru olmıyan kimse
ler tekrar bir diktatörlük tecrübesine kalkı
••bllirler. Böyle bir hareketin muvaffak ola
bilmesi için ise bütün Bulgar münevverlerinin 
yollarını şaşırmaları lazımdır.Biz kaniiz ki böy
la bir talisizlik tekrar başımıza gelmiyecktlr,, 

ispanyadaki faş.st isyanı, 

Balkan mem
J ,ketlerindeki 
faşist unsurlar 
arasında, dik
l1törlüğe doğ
ru yeni bir 
temayül uyan
dırarak hamleler yapılmasına 
sebep olmuştur. Bilhassa ge
neral Metaksasın Yunanistan
da diktatörlük llan etmesinden 
s mra dahili idaredeki hatlı 
h oreketi ve komünistlerle, sol
culara ve bütün partilere karşı 
yumruk sallayışı, Bulgaristan 
ve Romanyadaki faşistlere ye
nı bir ümit a,ılamıştır. 

iki yıl önce Bulgaristanda 
ilan olunan diktatörlüğün çok 
acı birtakım safhalardan sonra 
münhezimen yerlere yıkılışın
dan bır dersi ibret almıyan 

faşist unsurlar, yeniden faali
yete geçerek, demokrasiyi 
iade ve parlamento intihapla
larının yapılmasına uğraşan 

Kös: 1-.ıanol kabinesi ile sos· 
yalis, demokrat ve komünist
lere karşı mücadeleye atılmış 
bulunuyorlar. Bu maksatladır, 
ki 19 mayıs 936 hükumet dar
besini yaparak hükumeti iki 
yıl idareden sonra birer tarafa 
çekilerek susmu, gibi olan 
faşizm ve dıktatörlük taraftarı 

( lzveno ) cular, on giln evvel 
eski Belgrat sefiri Dimo Ka
zasof'un riyaseti altınka (lzve
no) siyasi grupunu yeniden 
ihya ve tesis etmiş bulunuyor
lar. Bulgar gazeteleri müttefi
kan, böyle bir teşekkülün ihya 
o1unuşu Bulgaristan iç;n bir 
ci ıayet olduğunu, dikratör 
idareler Bulgar milletinin adet 
ve an'anelerine uygun gelme
diği için yapılan tecrübelerin 
Bulgaristana pek çok pahalıya 
mal olduğunu yazarak faşizm 

temayüllerine karşı müttehit 
bir cephe kurmuş bulunuyor
lar. Faraza Solyanın büyük 
gazetelerinden olan Zora 15 
ağustos tarihli sayısında bu 
mevzua şöyle temas ediyor: 

Sof yada 

•Bulgaristanın Diktatör rejim 
ile idare edilmesi tecrübesi 
yapıldı. Bu tecrübe, Bulga
ristana pek çok, haddinden 
çok pahalıya maloldu. Dün, 
Diktatör idareden kalan me
ınurin hakkındaki son (re
form) da ilğa olundu. Baki 
kalan, Diktatör idarenin bı

raktığı dehşetli harabidir. Bu 
harabiden ötürü tarih hiç bir 
vaki\ Diktatörcüleri alletmi
yecektir. 
iki sene evvel ilan olunan 
Diktatör idarenin fenalık de
recesi şuradan anlaşılabilir ki 
Diktalörcüler, o vak itki pren
siplerini bir tarafa bırakarak, 
tugnn, Kosta Todorolun "de
mokrasisine. taraftar olduk
larını ilan etmektedirler. Çün
kil onlar, kendi yakın n:azi
lerinden o dereceye kadar 
utanmaktadırlar. Bunlar, ile
ri doğru, bugün çevirmek 
istedikleri partizan manevra
larından da utanacaklardır. 
Diktatörlüğün Bulgaristanda 
rezilane bir şekilde sukutun
dan sonra, Diktatör bir ida
renin kurtarıcılığını düşüne

bilece~ bir ceryanın Bulga
ristanda mevcudiyeti iddia 
olunabilir mı? Hayır, olamaz, 
çünkü iki sene evvel yapılan 
tecrübe yıkıldı. Yalnız şuuru 
yerinde olmıyan kimseler ye
ni bir tecrübeye girişebilir-

!er. Bittabi, Bulgaristandaki 
bütün Bulgar münevverleri
nin yollarını şaşırırlarsa o 
bahsi diger ... Fakat, biz şu• 
na kaniiz ki, böyle bir tali
sizlik tekrar başımıza gelmi
yecektir ... 

Roman yada 
Romanyaya gelince, bu mem

leketle sağ ve solcular beynin
deki mücadeleler çok daha a
teşli ve şiddetli bir halde can
lanmış bulunuyor. Roma elka
rıumumiyesi Almanya ve Fran
sa taraftarları iki cepheden 
yekdiğerine (Umde) ve (pren
sip) yağmuru altında ıslatmağa 
çalışmaktadırlar, 

Sağcılar, yani Faşist ve Na
ziler Romanyanın ( azlık ) ha
linde yaşayan başka milletler
den temizlenerek, ticaretin ya
hudiler elinden alınmasını, ve 
her şeyin yalnız Romenler e
line geçmesini (Nümerüs Vala
hikus) (Nümerus Nulos) yani 
(her şeyi ulahlar için) düstur
larını ileri sürerek hitab et
mektedirler. 

Sağcılar bu isteklerinde o 
derece kuvvetle ileri atılmak

tadırlar ki, Romanyada üç 
defa başvekillik etmiş ve 1919 
yılında Romanya murahhası 

sıfatile ekalliyetler hakkında 
Romanyanıın akdettiği mua
hedeye imzasını koymuş olan 
parti şeflerinden Vayda Vay
dot gibi ağ"ırbaşlı bir devlet 
adamı bile geçenlerde iradet
tiği bir nutkunda, Romanyayı, 
Romen olmıyan yabancı mil
letlerden temizliyeceğini ve 
bunu, neşredeceği kanunlarla 
ekalliyetleri hicrete mecbur 
ederek tahakkuk ettir.ceğini 

söylemekten çekinmemiştir. 
Yine muhalif parti şeflerin

den Aktadyan Guza'nın bu
günlerde Berlin ! gidere Hit
ler'le görüşmesi ve Romanya 
tamamiyeti mülkiyesinin tanıl

ması ve harbi umumiden sonra 
çizilen Romen devleti hudut
larının değiştirilmemesini Hit
lere kabul ettirmek maksadile 
müzakerata girişmesi Roman
yada çok büyük kıl ve kali 
mucip olmuştur. 

Sağcıların bu kuvvetli ham
lelerine karşı, sosyalisti, ko
münist, demokrat ve bil
hassa Milli Romen Çiftçi 
Partisi taraftarlarının, her ne 
bahasına olursa olsun, Franıa 
ile birlikte yürümeğe azmetmiş 
olmaları sağcılarla solcular 
arasındaki anlaımamazlığ'ı had 
bir dereceye vardırmaktadır. 

( Nasyonal Saranist ) yani, 
Milli Romen Çiftçi Partisi, 
Romanyanın en kuvvetli siyasi 
bir teşekkülü olup, Trtaresko 
kabinesi istila ettikten sonra 
Ramanyada iktidar mevkiini 
bu partinin ele alacağı muhak
kak olduğu için, sağcılar mil
letin reyine müracaata lüzum 
hasıl olduğu zaman intitıap

larda kaybedeceklerini yüzde 
yüz bilmekte olduklarından, 
hükümeti ellerine diktatörce 
bir darbe sayesinde geçirmeğe 
çalışmaktadırlar. 

Bunlar, Fransa siyaseti ta
raftarı olan çiftçi partisi lider
lerini Romen milletine karşı 

hiyanet ve cinayet işlemekle 

ittiham etmektedirler. Bilhassa 
geçenlerde Parise giderek 
sulh namına yapılan bir top
lantıda bir Sovyet mürahhası 
ve Marsel Kaşen ile yanyana 
gelerek nutuk söyleyen ve 
Eylul iiçle Brükselde yapılacak 

(TD.& 

(Basableman de lape) sulh top
lautısına iştirak edecek olan 
çiftçi partisi liderlerinden Dr. 
Lufu'yu Romanya menfaat
lerini başka milletlere sat
makla itıiham etmektedirler. 
Doktor Lufu ise: " 150 milyon
luk komşu bir Rusya ile, Fransa 
Meclisi Meb'usanında 80 tane 
meb'usu olan dünya komünist
lerini ihmal etmek, Rumanyanın 
istikbali için çok tehlikeli bir 
iştir. Biz mcnlaatleri_mizi Fran-

Titülesko 

saya uydurmakla Ro.nany11ya 
hizmet ediyoruz " tarzında bir 
takım cevaplar la sağcıların 

hücumlarını susturmıya çalış

makta isede, her halde ispanya
daki ihtilalin neticeleri muhak. 
kak Romanya iç ve dış siyasa
sında tesirlerini göstereceğine 
kat'i nazarile bakmak ve yakın 
günlerin getireceği haberleri 
beklemek icap etmektedir. 

Necmettin Deliorman 

KÜÇÜK HABERLER 

• lstanbul fabrikalarınde tet
kikler yapan iktisat Vekaleti 
sanayi heyetinden Kudret An
karaya, dönmüştür. 

• Trakya genel müfettişliği 
iktisat müşaviri, luar işleriyle 
uğraşmak için dün lzmire git
miştir. 

• Ticaret Odasınr alınacak 
raportörlerin imtihanları bugün 
yapılacaktır. 

• Yeni konservaıuvaa bina
sının proje ve planları birkaç 
güne kadar Viyanadan gele
cek, inşaata başlanacaktır. 

. • Fa~ih_ tramvay ~urak ye
rınde uslu kapalı bır istasyon 
yapılacaktır. Maçka istasyonu
na da böyle bir korunma yeri 
yapılması şirketten istenilmiş
tir, 

• lstanbul Ticaret Odasının 
lzmir fuarında kuracağı altı 
pavyon ile Galip Bahtiyar 
meşğul olmakta!lır. Galip Bah. 
tiyar şehrımize gelecektir. 

Hava Kurumunun 
eşya piyangosu 

T. H. K. Kadıköy şubesinden: 
Ağustosun birinci gününden 

itibaren Kadıköy Muvakkitane 
caddesinde (Milyon) gişesinde 
Türk Hava Kurumu Kadıköy 
şubesinin eşya piyangosa çc
kilmeğe başlamıştır. Ağustosun 

31 inci günü akşamına kadar 
devam edeceğinden bu bilet
lerden almış olan muhterem 
halkımızın biletlerini gişeye 

götürerek numara çekmelerini 
ve ikramiyelerini almalarını 

rica ederiz. 

-AÇIK SÖZ-

[Bu ıütunrarClll. 
Her gün eokiden olduğu 
gibi bir yemek lhıteoi ve 
pişirme tarifi ile birlikte 
bir çocuk bakımı Öğüdü 
ve günün başlıca radyo 
istasyonlarının programını 

tiyatro, ıinemaların gös
terdijti piyes ve filim
Jerin adlarını, havayı, 

günün takvimini, abone 
ıartlarını bulacakaınız. J 

l!I l!I 
Yemek 

lO Ağustos Perıembe 

Bud fırın kızartması - Bam
ge - M•gga 

iki kiloluk bir koyun budu
nu tepsiye koyunuz. Etrafına 
patates doğra-
yınız. içine de 
iki üç sogan, 
yarım kilo d0-
mates dogra-
yınız, tuz ve ~ 

biberini de ko
yarak fırına 
veriniz. Bud fı
rın kızartması 

yaz için hem 
kolay, hem ha
fif et yemeklerinden biridir. 

• iki yüz elli gram kıymayı 
tencerede sogan, domates ve 
yarım kaşık kadar yağ ile bir
likte kavurunuz. Sonra bir ki
lo kadar bamyeyi üzerine ilave 
ediniz ve bir limonata bardağı 
mıkdarınca su ilave ediniz. 
Bamyeler pişerken bir de li
mon sıkarsınız. 

• Üzüm, taze incir günün 
en iyi meyvasıdır. Hangisini 
tercih ederseniz. 

l!l GJ 

ÇOCUK BAKiMi: 

Kuru emzik 
Çocuklara kuru emzik ver

mek çok zararlıdır. Bir çok 
memleketlerde kuru emzige 
karşı mücarlele açılmıştır. 

Amerikada hayır cemiyetleri 
bu işte önayak olarak şiddetli 
propaganda yaptılar. Halkın 

fikrini açtılar ve halkı bunları 
kullanmaktan vazgeçırdiler. A
merikada kuru emzik işi yal
nız bir sıhhat meselesi değil, 

aynı zamanda bir ah!ak me
selesi de telakki edildi. Çünkü 
meme diye yalancı emz;kle 
aldatılan çocuk behemehal al
datmağa da alışıyor. Çünkü 
bir müddet sonra bu meme
nin yalancı meme olduğunu 

çocuk farkediyor. Nihayet ya
ıancı oluyor. 

0 l!J 

RADYO 
20 Ağustos Perşembe 

ViYANA 

20,S: Sal:r.burıdan : Verdlnln 
(F ALSTAFF) opera11. 23, 10, Ha
berler. 23,20: Spor reportaji. 24.35 
Dan• mu•lklıi, 

BUDAPEŞTE 

'20: Franı Liatln &on eıerlerlnden 
konıer, 20,45 St, Stefan rDnli mu .. 
naıebetile bir ak~ç. 220 Haberler. 
22,20 Karıtık ne9riyat. 23,20 Bu· 
pt.pette konser orkeıtraıı, 24,30 
Çlran muıiklıl nakli. 

MOSKOVA .;..;....;;....;...... __ 
18,30: Olnleylcllerin lıtedlklerl 

parçalar. 20: Muhtelif tehirlerden 
aaki11er. 22: Almanca nefrlyat. 
23,05; Fraıuıı:ca ne9rlyat. (24 Jı .. 
panyolca. 1: lıpanyolca, 

VARŞOVA 

2Q, Radyo plyeıl, 20,30, Orkea
tra muılklıl. 21,4!1: Aktüalite. 22: 
Karı9ık konser. 22,25: Muıikl net· 
riyatı. 23: Haberler. 23,35 Danı 
muılkiıl. 

BELGRAT 
20,?MI: Pli•. 21: Bayan Tanja ta

rafından muhtelif 9arkılar. 21,30: 
Keman konaerl, 22,10: Halk ıarkı .. 
ları. 22,40: Radyo orkeıtraıı. 23: 
Haberin, 23,20; Konıer nakil. 

BÜ KREŞ 

13,40, Pllk konseri. 14, 15: Ha
berler, 14130 Pllk. Jr> ıon habe,.... 
ler, 19: Küçük rad• o orkeıtraıı. 

20: Konferanı. 20,20 r<onıerln de .. 
vamı. 20,50 AktGa .. >e. 21: Şarkı· 
lar. 21 120: Konfera~s. 21,05: Dını 

muıiklıi. 22.0: H .. berler. 22.45: 
Sandu Marku orkelitraıı. 23,45: 
Almanca-Franııı.ca haberler. 

EINDHOVEN 
(16,88 M.) 14,30: Vlhelmuı. 14,40 

Pl&k. 14,45: Haberler: 15, Piyano 
keman kenıerl, 15,20: Reportaj. 
15,15' Piik. 15,?MI: Piyano - keman 
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No: 121 YAZAN: Etem izzet BENiCE 
Aynı zamanda bakimin durup 
durup ta birdenbire böyle mu
hakemenin seyri üzerinde yep
yeni bir inkişaf husule getire
cek tarzı hareketi başta pro
fesör Cemil olmak üzere her
kesi şiddetli bir alAka ile bağ
lıyordu. Hatta, dinleyiciler 
arasında: 

- Hakim birdenbire açıldı, 
fak:ıt Muzafferi de bastırdı • 
Muzaffer bu derece açıktan, 
açığa hiç bir şey konuşmadı. 
Kimseyi itham etmedi. Sözleri 
hep iskandil mahiyetinde idi .. 

Diye yüksek sesle konuşan
lar bile vardı. Fakat, Şabanın 
hakimin bu son sualine nasıl 
bir cevap verebileceğini me
rak edenlerin sayısı daha az 
değildi. Bunun sebebi de bir 
kaç celsedir. Herkeste: 

- Katil yoksa Ferdi mi? 
L.ye hasıl olan tereddüt, 

hatta kuvvetlenmeye doğru 

giden zanlardı. Ve .• Hatta ya
vaş yavaş bir çokları: 

- Katil muhakkak Ferdidir. 
Bakın göreceksiniz 1 

Diyorlardı. Şaban da bütün 
p'sikoloj k muvmanların -4imşek 
süratile beyinleri sarıp geçtiği 

anda teker teker kelimeler 
halinde cevabını veriyordu : 

- Ferdi Bey için karşıki 

avukatın katil mi, katillerle 
birlik mi ne olduğunu söyle
miş. Ben bunun böyle olduğu
nu allah bir .. dir reddederim .. 
Ben Ferdi beyden bugüne ka
dar hiç bir kötülük görmüş 

değilim ki onun aleyhinde bu
lunayım veya aleyhindeki zan
ları kuvvetlendireyim. Ferdi 
bey Şükriye hanımı çok ta se
ver, onu kıracak hiç bir şey 
yapmazdı. Nasıl onun eli va
rır da karısını öldürür, yahut ta 
öldürtür. 

- Amma, cinayetten sonra 
Ferdi sana çok para vermiş? 

- Hayır kimseden böyle 
bir para almadım. 

- Demek senin bu cinayet 
işinde hiç bir ilişiğin yok ?. 

- Yok. 
- Peki öyle ise .. 
Hakim bunu söyledikten 

sonra, Şaban gidebilir miyim? 
der gibi onun gözleri içine 
bakıyordu. Hakim, Şabana: 

- Sen git.. 
Dedi ve .. arkasından müba

şire seslendi: 
- Şahit Ayşeyi çağır .. 
Ve.. mübaşir bu emri ila 

için koridorda seslendi: 
- Ayşe.. Aaaişe e .. 
Biraz sonrıa Ayşe salonday

dı. Ve .. titrek, sarsık adımlar
la hakimler kürsüsüne doğru 

ilerliyordu. Rengi bem beyaz
dı. Fakat, bu beyazlıkta da
marlardaki heyecan ve kuvvetli 
darebanın aksi vardı. 

Hakimin önunde durduğu va
kit, hep önüne bakıyor, sanki 
salon içinde başıııı bile çevir
mekten ürktüğünü bütün halile 
ifade ediyordu. 

Hakim ilk sual olarak ken
disinden sordu : 

- Hakkınızda şahit Güzin 
tarafından bazı ifşaatla bulu
nuldu. Mahkemeye dinleyici o
larak gelmişseniz bu ifşaatı ta-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

konıerinin devamı, 16,10: Konut"' 
mılar. 16 SO: Vllhelmus.. 

lSTANBUL Radyosu 

18' Danı: muılk11I ( pllk ) 1': 
Haberler, 19,15: M~hlellf pllklar, 
10: Sıhh1 konferan: Dr. lbrahlm 
Zati Öget tarafından. 20,30' Stüd
yo orkeıtraları 21,30: Son haber• 
ler. Saat 22 den ıonra Anadohı 
ajansınrn aazetelcre mahsuı ha· 
vadlı aervlıl verilecek.tir. 

13 ili 

Taksim Bahçesinde 
HALK OPERETi 

Bu akşam 21,45 de 
ŞiRiN TEYZE 

Büyük operet 3 perde 

•• 
Cemaziyelahir ı Ruıu Hızır 

2 (1355) 107 
20 Ağustos Perşembe 1936 

Şabanın hayretten gözleri büyüdü. 

bii kendi kulağınızİa dinlemiş- 1 
sinizdir. Gelmişseniz mahkeme 
zabıtlarında vardır oradan okur
sunuz. 

Ayşenin gözleri içinde bir 
an zeka ışığı parladı. Hakim 
sözüne devam ederken :Ane
nin gözlerini parlatan bu ışık 

onu söyletmeye sevketti. Ayşe: 
- Okumadım ve .. dinleme

dim 1 
Diyordu: Derhal bunu tefsir 

edenler oldu: 
- Mat.kemeyi talik etmek 

istiyor .. 
Bilmemezlikten geliyor 1 
Mahkemede konuşulmasını 

istemiyor 1 
Fak at, bu hususi mu ha ve re

ler başlamış sürerken, hakim: 
- O halde zabıtların okun

ması lazım .. 

Emir ve müsaade ederser.İ2, 

zabıtlar bir hali celsede okun
sun ve izRhatıın da gizli ol•un. 
Dedi \·e .. Devam etti : 

- Bir genç kıi'lm, iltıraya 
uğramış bulunuyorum. iz' ı•ap 
ve teessürüm dilimi tutuyor. Hu
zurunuzda konuşamıyorum. 

Hak;m: 
- Demek ki, gizli celse tek

li! ediyorsunuz .• 
Diyerek Ayşenin teklifini bir 

kere daha kendine teyit et· 
tirmek istedi. Ayşe : 

- Evet reis bey .• 
Diye teklifini teyit elti ve .. 

ısrar eyledi : 
- Bunu sizden mutlaka isti

yorum 1 

r 
Kitap kuponıı 

BiR CiNAYET D'ı.VASI 

No : 121 
Bu Kuponl:ın k~ll 1 blrl'tt\• 

rıenler roma, g:\zet~Jı blttl tl 
ve\ı:lt idarehane. nlıa gaııı:l,tl;» 

hi~ pars ver neJ,,.ı lılltı.>ı u •· 
lacaklarJır. 

Diyerek Ayşenin gözleri içi- \ 
ne baktı. Ayşe ürpermeler ge
çiriyordu. Bu ürpermelerde bir \ 
ruh sarsıntısının, içi dışa dö
ken bir ıztırabın ifadesi var- ı 
dı. Hakime titreyen ve.. pırıl

dayan bir sesle: 
Çok müteheyyiç reis bey. L------.J 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Garnizon dahilindeki kıt'a ve müesseselerin nıahru· 

kat ihtiyaçları olan 2279 ton 750 kilo linit kömfırü 
31-8-936 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla alına· 

caktır. Eı,siltmesi Ankara levazım amirliği Satınalma 

Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamtsi 171 kuruş mu

kabilinde isteklilere verilir. Kömürün tntuı 34149 lira 
25 kuruş olup ilk teminatı 2564 lira 72 kuruştur. ts
teklilarin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 

vesaikle ilk teminat ve teklif nıekuplarmı hwi zarfla
rı kanuna uygun surette tanzim ederek nıünakasanın 

yapılacağı belli sıatten bir saa.t evvel Komisyona ver 

mel eri ( 197) (362) 
• •• 

1 

Tümen ihtiyacı için 400 ton yulaf 2· 9' 1936 çarşlmba 
günü saat 15 te kapalı zarfla sa•ın aiınacaktır. 

Yekun tutarı 17480 li a ilk teminatı 1311 liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve eks'ltıııeye 
gireceklerin belli gün ve saat 14 e kadar usulen ıııakbıız 
mukabilinde Kırklareli St. AL Kc. Rs. ne teklif mektup 

lariyle müracaatları. (198) (363) .. 
•• 

Tekirdağ ıçin 650000 kilo linit maden kömürü ka• 

palı zarfla münakasaya konularak ihalesi 1 Eylıil 936 Salı 
günü saat 16 da Tekirdağ Askeri Satınalma komisyonun• 

da yapılacaktır. Şartnıımesi hergiin Tekirdağın ia Askeri 

satınalma Komisyonunda görülebilir. Beher kilo, linit 

kömürünün muhammen be.leli 1 kurıış 25 santim ve ilk 

teminat 609 lira 37 kuruştnr. Eksiltmeye girt'ceklerin 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesi· 

katarla birlikte kapalı zarflarını ihale saatinden bir ıa• 

at evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Malkaranın 270000 kilo samanı kapalı zarfla mü

nakasaya konulmuştur. Şartnamesi hergün Tekirdağında 
Askeri Satınalma Komisyonunda gbrülebilir. Beher kilo 

samanın muhammen bedeli 1 kuruş 35 santim ve ilk 

teminatt 273 lira 50 kuruştur. İhalesi 31 Ağust'ls 936 
Pazartesi günü saat 15,30 da Tekirdağında Askeri Satı• 
nalma Komisy~nuuda yapılacaktır. Kapalı zarflar ih~le 
saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına verile

cektir. (204) (455) • • 
Beher çiftine biçilen ederi 425 kurıış olan 9035 çift 

• Vakitler \_lil_ 
1 Sa Da /sa Da 1 

harici ve 12070 çift dahili fotin ile her bir metresine 

biçilen ederi 250 kuruş olan 50000 metre kışlık elbise

lik kumaş kapılı zarfla ayrı ayrı alınacaktır. Fotinlerin 

şartnamesini 450 ve kumaşların 625 kuru~a almak ve 

örneklerini görmek istiyenlerin her lıün öğleden sonra ko

misyona gelmeleri. Fotinlerin ilk teminatı 5755 ve ku

maşlarınki 7500 liradır. F.)tinlerin ihalesi 7 9/936 Pa

zartesi günü saat 11 de ve kumaşlarınki aynı gunun 

saat 15 indedir. Eksiltmelere gireceklerin kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle teminatlarını tek

lif mektnplarile beraber belli saatlerinden en az bir saat 

evvel Ankarada M:. M. Veklleti Satınalma Komisyonuna 

Güneş 10 13 5 

imsak 8 21 3 

Ôfle s 16 12 

ikindi 9 3 16 
Ak9am 1~ 00 19 
Yatıı 40 20 

vermderi. (205) (456) 
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Okuyucularla 

MEMLEKET Baş başa 

••• Şair Kutsinin torunu, 
2 ti 

. 

Tarih de 
' 

Efsaneler ! 
1 

EOS VE TİTON 

~ i ~111ııtııl111111111111111111111111111ıııııuıı1111111111111 ~ 

~'2~.;,~,.;~~·~~~::~~~----..,,-"'-ı lf~Ya§murlard an i bakınız.~eler SÖyliy.o~! 
ı Zarar ~ _ Gazetenızm .. ı:.-8-936 tarıh.lı 
ı § nushasında buyuk dedem şaır 

-·- § hak ile yeksan edilmesi hak-
ı

1 
Görenler! ~ ve filozof Kutsinin mezarının 

i Son zamanlard;ı memle· ~ kındaki yazılarınız beni de 
~ kelin bir çok yerlerine çok ~ çok müteessir etmiştir. BOr o, yedi kere yeri 

atladı ve 
öptükten 
dört nala 

sonra arabasına 
.. d .. ' i şidatt// yağmurlar yağdı. belediyesi muhterem şaırın 

1 Yağmur •elleri tarlaları, mezarını· kaldırmak için müte· sur u .. 
~ ekinleri mahvetti. Bir çok addit defalar teşebbüs etmiş-
i köylü ve çiftci bu güzden se de bu emeline bir türlü Yazan: Süheyla Güldiken 

-<apııcatar beldesi olan sursanın iskelesi otan 
Vludanya son yı:ıar için bayındırlık eserlerine 

~ büyük bir sıkıntıya düşlü· muvaffak olamamıştı, Nihayet 
~ ler. Hl/erine mahsul geç· guya memlekette yapılacak 

Rüzgarların tanrısı Eole şe· 
fak sökerken bütün rüzgarları, 
meltemleri susturur, bulutların 

yürüyüşünü durdururdu. Ve 
sihir perisi güzel Eos dört atlı 
altın arabasını yıldırım hızile 

sürerek bulutları yara yara 
yer yüzünün semasında devir· 
!er yapardı. Her sabah ve her 
fecir Eos'un doğuşundan renk 
ve ışık alarak canlanırdı. 

rüklüyordu. Yeryüzünüu ufuk- / Güzel Eos bütün şuhluğHe 
!arına geldiği zaman arabasını cevap verdi: 

ı ı<avuşmuştur. Burada Mudanyanın sı~ı plajını 
~ medl. Şimdi bu köylü başka iş kalm:ımış gibi bu 
~- emeli tahakkuk ettiren ellere vatan-loşlar göz yaşı dö-
§ nakadar teessüf edilse azdır 1111111111111111111muıuııunuııım111111111t11uıı•ı•ıı11u111nıııııı111111uı1111111mııııııuııı111ın11••11111111uttııı111111ı11m : kügorlar. Fakat biz öyle • 

;ıörüyoruz. 

Sabık.alı sarhoş bir 
bakkalı öldürdü 

~ umuyor ve bekliyoruz ki Asırlardanberi Adana halkı· 
1 ~ hükıimel bu derili vatan· na sayfiyelik eden bu kasaba 
= bugün bayındırlığa çok muh-

tlaşlara karşı gardım t.ra- : 

lzmir (Açık Söz) - Tepecikte çok feci bir cinayet olmuş, 
bir sabıkalı sarhoş bir bakkalı ö!dürmüştür. Olen bakkal !h
andır, öldüren sabıkalılardan Selanikli Kerimdir. Bu adam 
arhoş olmuş, bakkal lh<andan bir şişe rakı istemiştir. Ihsan. 
dukanı açamıyacağını söyleyerek sabıkalı Kerimin isteğini red
detmiştir. Bnnun üzerine hiddetlenen sarhoş sabıkalı bıçağını 

çekerek bakkalı üç yerinden çok tehlikeli yaralamışrır. Za\•allı 
ll\s3n biraz sonra ölmüş, katil te•·kif edilmiştir. 

• • • 
Yine g1/d1r1m faciası! 

Zonguldak ( Açık Söz ) - Geçen hafta içinde yağan şid
.detli yagnıurlar arasında, Devreğin Kozlukadı köyünden Emin 
AJemdaroğlu karısı Fatma ile Ali Rıza Yürükoğluna yıldırım 
çarparak ikisini birde öldürmüştür. 

• • • 
izmirde muhtelis bir maliye 

memuru yakalandı 

1 taçtır. 
zifesini yapacak, on arın 

Bundan kırk beş elli •ene ev• 
göz l/aşlarını dindirecektir. 

ve! Cafer zade merhum Hacı 
Acaba hükumet bu yar· Alinin uzun teşebbüsü ile iki 

= dım işine başlamış mıdır? ~==-§========,' saatlik mesafeden gelen "okcu,. = Şimdiye kadar neler ya• suyunu Adanalılar her sene da· 
~ pılmıştır? macana ile taşırken şimdi ba-
~ Bunu ögrenmck ve oku· kımsızlık yüzünden yolları bo-
;:_~ yucuga bildirmek isliyoruz. zulmuştur. Bu sebeple toz ve 

Sanmz ki alakadar ma• §1 toprakla karışık akan bu suya 
~ kam bizi tenvir edtr. r artık kimse rağbet etmemekte· 
ii ıımııı11111111111111tıııı ııııuınıı1111uıı ııuııuıı1111111111111i" d İr. 

Trakgada 
Otobüs 
Seferleri 

Memleketin hayatile alaka
dar olan bu ve buna benzer 
işlerle uğraşılması lazımgelir
ken bu büyük şairin mezarını 

yıkan ellere ne dimeli? .. 
Merhum sairin torunlarından 
Eskllehlr teker fabrikaıinda. 

elektrikçi Mustafa Eren 

Askerlik davetleri 

Yoklamaya yitmeyen 
Emekliler 

ve yedek subaylar 
Tüm Askerlik dairesinden : 

l•mir, ( Açık Söz ) - Burada Basmahane Maliye şubesi 
tebliğ memurlarından Şükrünün sefahat yerlerinde fazla para 
harcadığı her akşam otuz, kırk lira yediği görülerek .şüphe 
edilmiş, derhal yapılan tahkikat neticesinde Şükrünün sahte 
makbuzlarla vergi toplayıp bunları ihtilas ettiği sabit olmuş, 
yakalanarak tevkif edilmiştir. 

Mudanya' da bu yıl 1 

zeytin_mahsu!ü kötü 

Edirne (Açık Söz) - Yolla· 
rın çok bozuk olmasına rağ· 

men lstanbul ile Trakya şehir· 
leri arasında otobüs seferleri 
muntazam ve boldur. Otobüs· 
çüler aralarında bir anlaşma 

yaparak yol parasını tesbit 
etliler. Geçen sctıe lstanbul 
ile Edirne , ve Kırklareli ara
sında yolculuk bir lirayıı ka· 
dar yapılıyordu. Bu sene ise 
iki buçuk liradır. 

Otobüs yolculuğu tren yol· 
culuğund:ın daha alaylı ve 
zevkli olı!yor. Fakat yollar 
hayli bozuk olduğu için yolcu· 
!ar her an leh tike geçiriyor ve 
korku içinde yaşıyorlar. 

Kadıköy Üsküdar, Beykoz, 
Kartal, Adalar. Şile şubelerin
de kayıtlı bulunan emekli \·e 
yedek subaylarla askeri me
murların bu sene şubelere he· 
nüz müracaatla yoklamalarını 

yaptırmamış olanlar Ağustos 

nihayetine kadar bu yoklama• 
tarını şifahi veya mektupla 

Bunun sebebi kışın şiddetli 
geçmesi ve zeytin ağaçla
rının kardan harap olmasıdır 
Mudanya (Aç k Söz) - Dört 

yıl önce burada tanıdığım liçp· 
bay Selahst· 
tin Ulusal E· 
rin'i yine bu· 
rada buldum. 
O zamandan· 
beri Mudanya· 
nın Bayındırlı· 

ğına çalışan bu 
ut ipeyce iş· 

ler başarmış· 

tır. Ôtedenbe-

ri petrol lam- Mudanya /lçe
balarıle mu- bayı Selıihattin 
kadderatını ka· 
.ranlıklarda bekliyen bu şehir 
şimdi elektrik nurları içinde 
istikbalinin parladığını görme· 
ğe ve nurlu yollar üzerinde yü
rümeğe başlamıştır. 

) 

IJçebayın dört yıllık mesaisi 
iy ı bir randımanla neticelenmiş· 
tir. t,keledeki Aile bahçesi, O· 

radaki perişan dükkanlar yı

kılarak geniş bir Cümhuriyet 
ıneydanının yapılması, Halke· 
vinin açılması; iskele caddesi· 
nin düzgün bir hale konulması, ı 

Arnavud köyünde bir plaj ku· 
rulması her köye otomobil gi. 
debilecek yollar inşası, batak
lıklara taş döşenmesi, her kö
yün merkeze telefonlarla bağ· 
!anması, Mudanyadan Bursaya 
doğru bir telefon hattının çe• 
kilmesi, köylerde Cumhuriyet 
meydanlarının yaptırılması, a· 
ğaçlar dikilmesi, köy !erde mo
dern şekilde muhtarlık daire· 
!erinin inşası, her köye ecza 
dolaplarının yaptırılması gibi 
bir çok eserler hep liçebayın 
himmetiyle meydana gelmiştir. 

Mudanya ilçesinin genel nü
fusu (19500) dür. Merkezdeki 
halkın sayısı be; bini bulmu~· 
tur. ilçenin Tirilya adında bir 
kamunu ve 38 köyü vardır. 

Asayiş çok iyıdir. En küçük 
bir zabıta vak'ası bile olmıyor. 
Ekonomi durumu bozukçadır. 

Geçen kış ortalığı yakıp kavu· 
ran kar fırtınası burada lesi· 
rini göstererek zeytin ağaçla· 
rını berbat etmiştir. Onun için 
bu yıl maalesef zeytin olmıya· 
caktır. 

Her yıl bu ilçed~ orta hesap 

Zabıta romanı: 8 

Altı El Ateş 
- Lilyan Aş'ın ifadesinden 

sonra artık ok yaydan çıktı 
gibi ı;eliyor bana.. Bu ne mu· 
azzam şey 1 

- Hakikaten muazzam şey .• 
- Söylemek istediğim baş. 

ka .• Lilyan Aş bazı teferruat 
üzerinde o kadar israr etti ki., 
Bilhassa içtiğimiz su mesele
sinde. 

- Dinle beni Erika 1 
- Dinleyorum. 
lkiside feci hakikatin kar· 

şısında gerileyerek, ~r müd
det tereddüt geçirdiler. 

- Hadiseferi oldukları gibi 
görmek lazımdı, 

- Biliyorum. 
- Bırisi o içtiğimiz suya U• 

yutucu bir madde karıştırmış. 
tı. Her (halde... Maksadı bizi 
ortadan kaldırmaktı. 

- Ne m<iahiş şey 1 

Yazan . Rufus Klng 
- Müdhiş amma doğru 1 
- Fakat Filip ben şöyle dü-

şünüyorum. Bu cinayeti ne se• 
ni yaptın, ne beni Halbu ki 
Saurans Taker'in doğrudan 

doğruya varisleri olduğumuz 

için, ilk önce bizden şüphe e· 
deceklerdir. Vinteston teyze. 
nin kuzu gibi masum olduğu 

su götürmez. 
O halde geriye Taker'in en 

iyi dostu olan Edmond kalıyor 
ki, onun da böyle müthiş bir 
cinayet işliyeceğine aklını. er• 
mi yor. Daha sonra kim var? 
Vinteston teyzenin hizmetçisi 
Sara, Takerin hizmetçisi Os- ı 
kar.. fakat onlar da neden i 
böyle bir cinayet işlesinler? Ak ' 
hm ermiyor. Geriye Mis Aş 
ile Paje kalıyor. 

- Evet. 
- Fakat Filip, Paje ne di-

Küçük 
Haberler 

• lzmit valisi Ha'l\İt, bütün köy 

1 
yaptırmadıkları takdirde lhti· 
yat subay ve askeri memurlar 
kanununun onuncu maddesine 
göre haklarında muamele ya• 
pılacağı ilan olunur. 

1 

evlerinin kireçle badana edil· 
mesine karar vermiş, köylü· 
ler de işe başlamıştır. 

• Aydın demiryolu üzerin
deki cellad gö'ünün kurutul
ması işine faaliyetle devam 
edilmektedir. 

• lzmirde üzüm ve incir ih· 
racatında kullanılan kutuların 
azlığı karşısında tedoir alın· 

mıştır. Bu sene kutu buhranı 

olmıyacaklır. 

• lzmirdeki Yamanlar kam
pında bu mev•im 250 vatan. 
daş tedavi görmüştür. Kampa 
çok rağbet vardır. 

* Adanada yeni yıl pamuk 
mahsulü yakında piyasaya çı. 
kacaktır. Daha şimdiden pamuk 
alış verişi hararetlenmi~tir. 

• Adanada Çınarlı mahalle
sinde Salahattiıı adında birisi, 
Mehmet adındaki arkadaşını 

altı yerin den biçakla yarala· 
mıştır. 

iki milyon yedi yüz kırk üç bin 
kilo zeytin olmakta idi. B3zı 
yıllar dört milyon kilo olduğu 
gibi sekiz yüz bin kiloya da in· 
diği olmuştur. - R. K. 

ye durup dururken adam öl
dürsün? intikam için mi? Kin 
için mi? Taker'in parasını vur
mak için mi? Bir defa Taker 
üzeriude kıymetli mücevher ve 
saire taşımiyorduki ... 

- Ya Lilyan Aş? 
- Polise ifade vermek için 

bu kadar istical göstermesini 
doğrusu beğenmedim. 

Filip şöyle cevap verdL 
- Vallahi düşünüyorum da, 

bu cinayeti bir kadının da 
başarabileceğini anlıyorum. 

-Ne münasebet?belkiAmerika 
tarihinde Ruth Şnadyner gibi 
eli bıçaklı kadınlar çıktı amma, 
hepsi birbirine benzer mi ya? 

- Vallahi, bu cinayetleri 
artık klasik bulmağa başladım. 

- Filip, niçin hakikatlerden 
bu kadar uzaklaşırız. isteriz ki 
gözümüzün önüne katil olarak 
ne Lilyan Aş gelsin, ne Paje 
Lilyan, belki Taker sağ

ken ondan bir iki çek ümit 
ederdi. Fakat şimdi? 

- Bilmem amma, Pibodi va· 
siyetnameyi okuduğu zaman mut 

Kızılayın büyük sün
net düğünü 

Kızılay Un kapanı şubesinden: 
Kızılay Unkapanı kamunu 

önümüzdeki Cumartesi günü 
Haliç Feneri caddesinde Ci· 
bali mektebi bahçe>inde fakir, 
yetim ve yoksul çocuklarını 
sünnet ettirmek üzere büyük 
bir düğün yapacaktır. Kızılaya 
karşı sevgi besliyen bütün 
yurtdaşların bu düğüne gele
rek hem bu yavruları sevin
dirmek ve hem de Kııılaya 
yardım etmek üzere unur ver
melerini önemle dileriz. 

Uykudan 
uyandırmu;! 

lzmir, ( Açık Şöz ) - Dolap
!ıkuyu'da Ferhatağa sokağında 
sabıkalılardan lbrahim oğlu 
Kör Kamil, evinde uyurken 
duvar üzerinden Hasan oğ:u 
Enver tarafından uyandırılmış 
ve öldürmek kastile üzerine 
bir ti silah atılmıştır. Enver 
yakalanmıştır. 

laka yeni hakikatlar karşısın

da kalacağımızı zıı.nnediyorum. 
Ben bu işi halledebilmek için 
zihnen kafamı o kadar yordum 
ki, bir türlii de neticesine va
ramadım. Bir şüphem var. Aca
ba bu işi Klayn yapmış olma
sın? 

- Nasıl yapar ayol? Klayn 
öldfi. 

Evet öldü. Farzetsen 
ki, Taker'i ortadan kal
dırmak ıçın, suyun içi
ne uyutucu maddeyi karıştıran 
odur. Bana öyle geliyor ki, 
Taker ya suyu az içtiği için 
iyi uyumadığından dolayı doğ
ruldu ve mücadeleye geçti. 
Klayn'in bağazına yapıştı ve 
her ikisi birlikte denize düş
tüler. 

- Acaba Klayn? 
- intihar mı etti diyeceksin? 
- Zannetmem. 
- O halde ya Paje'dir, ya 

Mis Aş'tır. 
- Oh, Filip, Allahaşkına 

artık bunlardan konuşmıya. 
lım, doğrusu üşümiye başla· 
dım. içeriye girsek. 

iki genç salona girdikleri 

Eos tılsım ve sihir saçan 
parlak gözlerini yer yüzünün 
bin bir köşesinde gezdirerek 
güzelleri, çirkinleri, hastaları 
elemlileri efsunlar, tılsımlardı. 
Aşkla, sevginin füsunkarlığı 

insan gönlüne bu güzel peri
nin parıltılı bakışlarından dö· 
külmüşlü. 

l!l l!I 
O sabah müthiş bir fırtına 

gök yüzünden yeryüzüne fe
laketler yağdırıyordu. Fecir 
ve şafak dehşetle irkilmişler, 

doğmaya, yer yüzünü aydın
latmaya cesaret edemiyorlardı. 
Çünkü o felaketli sabahın ge· 
cesinde güzel Afrodit yeni bir 
hiyanetle ömür sürmüş, koca
sına bin birinci defadır ki iha
net etmişti. Eole hiddetinden 
ateş saçıyor, güzellik Tanrısı 
Afroditin kocasına yaptığı 

ihaneti bir türlü havsalasına 

sığdıramıyordu. Bütii rüzgar
ları, fırtınaları yanına çağırdı 
ve hiddetle haykırdı: 

- Ey büyük fırtınalar, rüz
garlar ve meltemler.. Bilmiş 
olun ki kahpe Afrodit bu gece 
de kocasına ihanet etti. Ben:de 
onun yeryüzüne döktüğü gü
ıellikieri mahvedeceğim, kah· 
redeceğim !. 

Ey fırtınalar, esiniz. Rüzgar
lar ve meltemler .. Siz de bütün 
coşkunluğunuzla 1 yeryüzünün 
üstünde kıyametler koparınızl. 

Ve işte müthiş fırtınalar, 

yılan ıslıklı rüzgarlar haykıra 
haykıra esiyorlar, felaket yağ· 
dırıyorlar. 

Sihre ve tılsıma can veren; 
seven, elem çeken bütün gö
nülleri efauniayan güzel Eos 
bu sabah yine altın arabasına 
atladı ve atlarını kamçıladı. 

Fakat fırtına müdhişti. Atlar 
korkuyorlar, koşamıyorlardı. 
Eos güzelliğinin bütün sihir 
ve tılsımını iri parlak gözlerı· 
ne toplıyarak fırtınalara bağır· 
dı: 

- Çıldırdınız mı sizi.. O bu· 
nak Eolenin sözüne uymak ... 
Ayıp değil mi size!.. Susunuz 
ve sesinizi kesiniz artık! .. 

Ve fırtınalar, rüzgar, mel
temler bu sihirli bakışlardan 

utandılar, Eolenin bütün hid
detine rağmen sustular, sesle· 
rini kestiler. 

Eos şimdi dört atlı altın 

arabasını yıldırım hızile sürü
yor, bulutları dağıtarak koşu· 

ı yor ve güneşi de peşinden sü. 

ıaman Mis Vinteston karşıla· 

rına çıktı. Yüzü sap•arı idi. 
- Çocuklar, bizim bu feci 

halimiz ne olacak böyle? Ben 
artık tahammül edemiyorum. 

- Nedir feci halimiz tiy· 
zeciğim? 

- Şu kadından yakamızı 

silksek .. 
Mis Vinteston etrafına ba

kındı. 
- Yine polisten telefon 

ettiler. dedi, Valkur gelecek· 
miş. Çünkü hanımefendinin 

polise verilecek ifadeleri var. 
mış, insanda ne kadar sinir 
olmalıki, bu hallere tahammül 
edebilmeli. Erika, bu kadını 
aramıza aldığımız gün ne 
büyük hala etmişiz. Ben pekala 
eminim ki, onun ne hastalığı 
var, ne bir şeyi 

Mis Vinteston bir koltuğa 

oturdu, ağlayacak gibiydi. 
- Noter Pibodi ile de ko· 

nuştum. Dedi ki: "Eğer Valkur 
kendisinden evvel buraya ge
lirse, mümkün olduğu kadar 
ağzımızdan az liif çıksın, bir 

durdurdu ve: uçurum derinliği· - Ey perilerin, göklerin, 
nin korkusunu hissettiren ko. iyilik ve fenalıkların ve bütün 
yu siyah gözlerini yeryüzünün tanrılarla perilerin tanrısı mu-
üstünde bir daha gezdirdi ve kaddes Zeü< ... ben ve kocam 
bir noktayı devamlı bir bakış· Titon senden, senin ululuğun· 
la süzdü. Çünkü orada sevdası·· dan yalvarıyoruz. 
na eremiyen güzel bir gönül Kocam Titona baııa bahı;et· 
azap çekiyordu. Genç kızların !iğin gibi ebedi hayat ver. 
en güzeli olan o genç gönül Beraberce ebediyete kadar 
gece Eosa yalvarmıştı: yaşayalım 1 •• 

- işte sana, ey güzel peri Zeüs ehemmiyetsiz bir istek 
Eos sana, göz yaşlarımı döke karşısında imiş gibi lakayt :. 
döke yalvarıyorum .. Bana öyle - Bu kadar mı, dedi, iste· 
bir tılsım bahşet ki bu sevda diğin dilek yalnız bumu?. 
alevinden kurtulayım. - Mukaddes Tanrımın her 

Ve sihirler perisi Eos, gÜ· inayeti benim ve bizim içir 
zel bakışlarını o genç kızın büyük bir lütuftur. 
yaşadığı köşenin üstüne akıttı, - O halde kocan Titon3 
akıttı... Oraya öyle bir tılsım da ebedi hayat bahşettim. Be
verdi ki güzel gönüllü geııç raber ebediyete kadar bir 
kız bütün elemlerden, sevda· zifaf hayatı yaşayınız f 
nın devasız sanılan yasından Ve Eos yedi kere yer öp-
kurtuldu, hayata ve belki de tükten sonra arabasına atladı 
yeni bir aşka t~krar kavuştu. ve dört nala sürdü. Biraz son· 

e e ra koclsı Titonu da arabasına 
Fakat Tanrıların ulu Tanrısı alarak beraberce ebediler cen· 

Zeiıs buna çok kızmıştı. Fena netine gittiler. Fakat Zeüsün bu· 
köpürmüştü. B:ığırıyordu. lütufu ona çok ağır geldi. Çün· 

- Benim verdiğim azabı bu kü büyük tarırı Zeüs bu güzel 
sürtük perinin silmeye kalkış. perinin kocasına ebedi hayat 
ınası.. ne küstahlıktır bu f.. vermişti amma ondan gençlik 
Elbdte ki o da. Eos kahpesi izlerinin hepsini almıştı. Şimdi 
de cezasını çekecektir. Titon ihtiyar bir erkek, bütün 

Ve Eos herşeyden bihaber, hayatiyetini kaybetıni~ b:r za· 
biraz sonra atlarını tekrar vatlı olmu~tu. Bütün mevcudiye· 

tile kötürüm bir erkekti artık o. 
kamçıladı, Kehkeşan yolundan 
dörtnala uçarak ulu Tanrı Sihir ve füsunun güzel pe-

risi Eo•, kocası Titonu ihti· 
Zeüs'un huzuruna çıktı. yarlıktan kurtarmak için çok 

Zeüs hiddetinden ve şidde- uğraştı. Zeüsün ayakları dibin 
tinden ~.eaüz kurtulmamıştı. Fa· de günlerce yalvardı. Fakat 
kat hiç belli etmedi. büyük tanrı merhamete gel-

- Söyle bakalım, güzel peri medi ve Titonu ihtiyarlıktan 
- diye söze başladı • dileğin affetmedi. 
nedir benden! Süheyla Güldiken 

. .... i·ı;;;1· ... ı;·ş;·kkÜ·; ...... \" ..... soRs·A .... ~ .... r.ıvl\sJ\""" 
Böbreğimden yıllardan beri 

çekmekte olduğum ıztırabı, 
derin bir vukuf ve hazakatle 
ameliyat yaparak, kısa bir za
man içinde tedavi eden çok 

değerli ve kıymetli doktorla
rımızdan Gureba hastanesi 
bevliye mütehassısı Bay Ali 
Eşrefe ve bu hususta kendile· 
rine yardımda bulunan muavi· 

ni doktor Bay Seda da ve ı 
has~anede yattığım müddet 
zarfında pek çok ihtimam ve 

şefkat gösteren hasta bakıcı 

hemşirelere en derin minnet 
ve şükranlarımı sunarım. 

Küçük p~zar şubesi bi
na ve erazi vergileri 

tebliğ memuru 
Cemal iliş 

lzmit güreşleri 
lzmit'de yapılan güreşle.re gi

renlerden biri de Molla Ariftir. 
Bu, gaLeteye Adapazarlı Arif 
diye yazılmıştı. Tashih ediyo
ruz. 

1 şey söylemiyelim. Hatta müm· 
künse hiç bir şey söylemi· 
yelim. 

-5-
MIS AŞ KONUŞUYOR 

Mis Vinteston z'le bastı, 

hizmetçi Yordani çağırdı : 

- Bana viski de getir, so
da da .. 

Hakikaten vaziyet viskiyi 
icap ettirecek bir vaziyetti. 

Mis Vinteston kendi evinde 
her hangi bir kadının polis 
sellemehüsselam davet işini 
bir türlü hazmediyordu. 

Bir fırsatı çıkarsa elbette bu 
kadına çıkışacak ve hatta 
mümkünse· ki bu memleketi 
son derece arı yordu. evinden 
kovacaktı. 

Yordan'ın getirdiği viskiden 
yudum yudum içti. Biraz beyni 
şöyle dinlenir gibi oldu, O kadar 
perişandı ki, bu birkaç yudum 
içki zihnini düzeltti, vücudün ü 
düzeltti. 
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19 8 936 

Para Borsası 
Paralar 

Alış -Londra 621. 
Nevyorl 123. 
Pari.s 164. 
Milin o 190. 
Brilk•el 80. 
Atina 21. 
Cenevre 815. 
Sof ya 22. 
AmatercL sı. 
Prag 84. 
Viyana 22. 
Ma.drld 1<1. 
Berlln 28 . 
Varşova 21. 
Budap'eşt 22. 
Bük.rq 1.ı. 
Belgral 49. 
Yokoham, 32. 
Stokholm. 31. 
Altın %'1. 
Banknot M2. 

ç:e ki er 

Londra 
Nevyork 
Part. 
Milin o 

Türk Borcu 1 Peıin 

., ,. 1 Vadell 
" ,, U Peıin 
,, ,, il V adell 
Ergani 
Sıvaı Enurum l 

.. ,, ll 
lıtikraı:l dahili 

Esham 
it Bankaıı Mü.. 
., tt N. 
,, ,, Hamiline 
Anadolu 0/0 60 
Merkez Bankası 

Tahvilat 

j p • I Ana<!olu e;ın 
,. Vadeli 1 
" Petln il 
• Vadeli il 

• mümeıall 

' 45,SO 
-,

• 47,'IO -----

Sat" 

635. 
126. 
166. 
1%. 
u. 
23. 

820. 
2~ 
8<1. 
9?. 
2<1. 
16. 
30. 
23 
2.ı. 
16. 
5.ı. 
34. 
33. 
961 
243 

63M5 
0,79125 
12.~5 

10.07)7 
4,70 

83.6123 
• 2,4331 
63,10-14 

1,167' 
19,1365 

• 4,19 
6,3 .30 
1,9712 
4.21 
4.2595 

107.12 
54.61>80 
• 2.6986 
ıt.9a6~ 

3.560 

23.72~ 

23.15 
-.-
22.2D 
-.-
-.-
100.00 -.-
-.-

9. 9 
-.-

Kapanıf _ ___. 
-.-
45,03 . -.-



20 Ağustos 

-

Erzurum 
\Vilayetinden • • 

Kapalı zarf usuli ile Eksiltme 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ernurum Erkek l\Iuallim Mekte• 

l:ıi yapısının yaptırılmasıdır. Keşif bedeli 242671 lira 48 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi. 

B - l\Iukavele projesi. 

C - Bayındırlık genel şartnamesi. 

D İnşaata ait fenni şartname. 

G Keşif cetveli. 

F - Proje, talipler projeyi B?.yındırlık Bakanlığından, Erzn• 
rum Bay111dırhk Müdürl•1!\'Ünde görebilirler. İstekliler şartname 
ve evrakı saireyi 12 lira 10 kuruş mukabilinde ilan mahalleri 
Bayındırlık müdürlüklerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 ağustos 936 pazartesi günü saat 16 da Er· 
zurum Kültür Direktörlüğü de.iresinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapılı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira mu• 
vakkat teminat verebilmesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 

hlliz olup göstermeleri lazımdır-

A - 1936 yılına ait Ticaret Odası vesikası. 

B - Bayındırlık Bakanlığından en aş lğı 150000 yüz elli bin 
liralık bu nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış verika. 

6 - Teklif mektuplan üçüncü madde de yar.ılı saattan bir 
saat evveline kadıır Erzurum Kültür Direklörlüğüıı~ getirilerek 
Eksiltme komisyonu reisli!\'ine makbuz mukabilind" verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların n ihayet fıçiinc rı · · ıadde de ya· 
zıh sokta kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mum ı ile iyice ka• 
p:ıtılmış olması şarttır. Postada olacak gecikuıeler kabul dilmez. (175) -- -----

İstanbul Defterdarlığından: 
nelik muhammen 

kira bedeli 
Lira 

Hacı Köçek mahallesi Kürkcü hanı 2 kat 10 Na.it dükkan 60 
Çengelköy Çeşme sokağı 11, 13 No.lı ars~ ve baraka: 6 
Balat Köprühaşı sokağı 31 No.lı ev: 60 
Kurtuluş l\!ahallesi Örtme soka~ı 9 No.tı ev: 48 

Yukarıda yazılı Emlak hizalarında gösterilen senelik ruulıam• 
men kira bedelleri üzerinden 4• 9-936 Cuuıa günü s1at on dörtte 
açık ar : ıırma Sllretile bir sene için kiraya verilecektir. Kira bedeli 
dört uıiisavi taksitte ve her taksit peşinen ödenecektir. İsteklilerin 
yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti uıuayyeninden evvel ya
tırarak ~Iilli Euılak İdaresinde müteşekkil satış ve icar komisyo• 
nuna müracaat.lan. (F.) (n07) 

Üsküdar icra Memurluğundan: 
Kadriyeye borçlu Kızıltopr~kta 

Zühtüpaşa mahallesinde Bağdat 
caddesinde 3 No, lu dükkanda ma
hallebici Rüstemin Erenköyünde 
Suadiyede köprü yolunda eski 10 
yeni 23-25 1 sayılı ve tapu kaydına 
nazaran miktarı gayrimuharrer 
evvelce bir ev şimdi bir odayı 
müştemil iki dükkan ve mahallen 
bir dükkan ile köşede küçük bir 
arsa bulunmuş ve diğer dükkanın 

mevcut odaya kalbedilmiş olduğu 

anlaşılmıştır. Dükkan yarı kagir 
olup cephesi camekan ve haricen 
yağlı boyalıdır. Zemini beton döşe-

1 

-AÇIK SÖZ-
-. 

.. < .·· 
Bayındırlık Fen 

Okulu Direktörlüğünden : 
Bu yıl mektebe 40 talebe alınacaktır 

Mektep yatılı ve parasızdır. Tahsil müddeti üç ve 
mecburi hizmet beş senedir. 

Taliplerin aşağıdaki şex.iti haiz olmaları lhımdır. 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tabasından olmak ve 

on yedi yaşından aşağı ve yirmi bir yaşından yukarı 
bulunmamak, 

2 - Laakal orta mektepten veya aynı derecede 
tahsili haiz Maarifce musaddak hususi mektepten me• 
zan ve riyazi derslerinden en aşağı ala derecede not 
almış bulunmak. 

3 - Yukarıda yazılı şeraiti haiz taliplerin malıl· 
matı mektep tedrisatını takibe kafi olup olmadığı 

anlaşılmak üzere ( Cebir, Hesap, l\1üsat~ah Hendese ) 
den bir müsabaka imtihanı yapılır. 

4 - İmtihanlar sözlü ve yazılıdır. Sözlü imtihanda 
kazanmıyan talip yazılı imtihana giremez. Ve evrakı 
geri verilir. 

5 - İmtihan 28 Ey!Ql pazartesi günü olacak ve 
sorgular orta okul müfredat programından yapılacaktır. 

6 - Olgunluk imtihanını vermiş lise mezunları 

İmtihansız birinci sınıfa yatılı olarak girebilirler. An. ı 
cak bunların kayıt ve kabul zamanında müracaatları 

şarttır. Olgunluk imtihanı vermeyen Lise mezunları 

diğHleri gibi imtihana tabi tutulacaktır. 
7 - Taliplerin devamı tahsile ve vazifeye mani 

sari ve uzvi hastalıklardan salim olması için uıütehas
sısları tam bir hastahaneden örneğine uygun ve fo
toğraflı tasdikli heyeti sıhhiye rapJru ile hüsnühal sa· 
hibi olduğuna dair mahalli polis tahkikat raporu, Aşı 
kağıdı, hüviyet cüzdanı, şahadetname veya bultındu)tu 
mektepten riyaziye notunu gösterir tasdikname ile 
4,5 X 6 eb'adında 7 adet fotoğraf getirmeleri lazımdır. 

8 - Evrakı noksan olanların lrnyıtları yapllmaz. 
9 - Kayıt; muamelesi 1 Eylıil 936 dan 15 Eylul 

936 tarihine kadardır. (353) 

lstanbuİO!"e~ft~e·r·d~a·rll!lh•ğ•ı•n•d•a•n•:--·• 
llluhammen kıymeti 

Lira Kr. 
Üsküdar 1hsaniye mahallesi Sultaniye sokağı Eski 

Fatih 

~Fener 

Üsküdar 

Boyacıköy 

36 mükerrer 430 metre ve 95 desimet· 
re murabbaı arsanın tamamı: 
Sofular mahallesi Peştimalcı hanı denınu 
eski 2,4 yeni 4,6 sayılı arsanın tauıamı: 
Tahta minare mahalle ve caddesi eski 
23 yeni 29 sayılı odalı fırının 37,5/120 

215 

81 86 

hissesi: 782 92 
İcadiye mahallesi yeni sokak eski 3 yeni 
9 sayılt odalı dükkanın 2/4 hissesi: 
Yedinci sokak eski 9 sıyılı 166 metre 
murabbaı arsanın 1/3 payı: 

750 

27 67 
Kuzguncuk : Bakkal ve icadiye Sokakları eski 51.53 

yeni 5,64 sayılı ev ve fırının 1/4 payı 300 
l\Iercan Büyük yeni Han İkinci kat yeni 49 

sayılı odanın tamamı: 300 

Yukarıda yazılı mallar 4 • 9 • 936 Cuuıa günü saat On Dörtte 
peşin para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeline istikra• 
zı dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. 
İsteklilerin Yüzde Yedi beçuk pey akçalarını vakti muayyeninden 
evvel yatırarak l\Iilli Emlik idaresinde müteşekkil satış komisyo
nuna müracaatları (F.) (512) 

Sultanahmet Sulh Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: Davacı Gümrükler 
Umum Müdürlüğü tarafından müd
deaaleyh Kadıköyünde Yoğurthane 
sokağında 38 numaralı hanede mu
kim sabık Silivri veznedarı Hüsnü 
aleyhine ikaıne olunan Elbise ve 
şapka ve fişenk bedelinden 20 lira 83 
kuruşun tahsili davasının müdeaaleyhin 
ikametgahının meçhnliyeti hasebile 
ilanen vukubulan tebligata rağmen 

gelmemesile gıyabında mu· 
hakemeye devamla müddei vekili 
resmi vesaik ibraz ve ibraz edilen 
vesaikten bahsile müddeaaley he 
gıyap kararının ilanen tebliğine ka
rar verilerek mahkemesi 25-9-936 
tarihine müsadif cuma günü saat 
10,30 a talik kılınmış oldugundan 
Hukuk Usul Mahkemeleri kanunu
nun 405 ve 408 nci meddelerine 
tevfikan itiraz etmediği ve o gün 
ve saatle gelmediği takdirde mah· 
kemeye kabul olunmıyacağı gibi 
vakayı ikrer ve kabul etmiş addo
hınacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

lidir. Diğer odanın katlı ve arka Istan!ul Asliye mahk(mesi Bi· İstanbul 4 ncü icra memur
luğundan : 

(936-1016) 

Sultanabmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: İstanbul Maliye 
Hazinesine izafetle Vekili Avukat 
Vahit larafındana Müddealeyb As
ınaltında 24 numaralı mağazada 

Abdurrahman ve şeriki Yusuf aleyh. 
!erine ikame olunan zeytinyağ be
delinden 286 lira 21 kuruşun tahsili 
davası üzerine Müddealeyhlere gön
derilen dava arzuhalininin ikamet 
gablarının meçhuliyeti şerh verile
rek bilatebliğ iade edilmiş ve ber
ınucibi talep 20 gün müddetle ila· 
nen tebliğat icra11na karar verile· 
rek mahkemesi 21/9/936 tarihine 
ınüsadif Pazartesi günü saat 10,'30 
talik kılınmış olduğundan o gün ve 
saatte gelmedikleri ve yahut taraf
larından musaddak bir vekil gön
dermedikleri takdirde gıyaplarınd~ 
llıabkemeye bakılacağı tebliğ ma
kamını kaim olmak üzere ilan 
olunur. (936 1206) -

ZA YI - Galata ithalat gümrüğü
nün 27734 No lu beyannamesile 
&ümrük resmi olarak verdiğim 1284 
lira 95 kuruş mukabilinde aldığım 
378515 No lu ve 4-4-936 tarihli irat 
nıakbuzunu zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktru. 

Kaprel Arisyan 

yan duvarları kAgir cephesi ahşap- rinci Hukuk Dairesinin Hukuk 
tır. Mithat Halimağa çıkmazında. 
dır. Küçük kapısının zemini beton kısmından: ~Iüddei: Istanbul 
döşeli dar bir koridor muevcut l\Ialiye ?IIuhakemat l\Iüdüriyeti 
olup sağlı sollu eski oda bir mut- tarafından Maçkada yeni handa 
fak ve bir de hela bulunmaktadır. 14 numarada mukim Sudi 

Arkasında küçük bir bahçe ve 
fidan vardır. Gerek dükkanda ve aleyhine açılan tahliye davası-
ııerekse binada elektrik tesisatı mev- nın 12-8·936 çarşamba saat 14 
cuttur, işbu gayrı menkul 850 lira deki mul.akemesinde hazır bu· 
kıymeti muhammenesi olup borçlu lunınası için il:inen vaki tebli-
Rüsteme ait 16-4 hissesi açık art-
tırma ile satılışına karar verilmiştir. gata rağuıen mahkemeye gel-

1 - ipotek sahibi alacaklılarla meyen mü:ldeialeyh hakkında 

diğer alakadarların ve irtifak hakkı gıyaben muhakemenin icrasına 
sahiplerinin işbu gayri menkul üze-
rindeki haklarının hususi faiz ve ve işbu gıyab kararının yine 
masrafa dair olan iddialarını evrakı her sabık usulün 141 inci mad• 
müsbiteleriyle 20 gün içinde icra desine tevfikan kendisine teb-
dairesine bildirmeleri aksi halde 

liğile ve yevmü muhakem~nin 
hakları tapu siciliyle sabit olmadık· 
c~ satış bedelinin paylaşmasından de 2..9·936 saat 14 de talik 
hariç kalırlar. olunduğu bir nüshası mahke-

2 - Arttırma ş~rtnamesi icra d' h · me ıvan anesıne asılan gıyab 
Memurluğu odasında işbu ilan tari-
hinden itibaren berkesin görebil- kararının febliği makamına 
mesi için açıktır. kaim olmak üze:e ili\n olunur. 

3 - ihale 24 / Eylfıl / 936 T. de (936,'6'/ 1) 
perşembe günü saat 16 da Üsküdar ı------·-------
lcra Memğrluğu odasında icra 
kılınacaktır • Şu kadarki tayin 
edilen işbu zamanda arttırma bedeli 
gayrı menkulün muhammen kiyme· 
tinin % 75 ini bulmadığı takdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırmanın 15 gün 
daha temdit edilerek 9 / Teşriniev
vel/936 T. de Cuıııa günü saat 16 
da Üsküdar icra Memurluğu oda
sında en çok arttırana ihalesi icra 
kılınacaktır. 

4 - Arttırmaya iştirak için gay
ri menkulü muhammen kıymetinin 

yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya mili! bir banka teminat 
mektubu tevdi etmeleri lazımdır. 
Alıcı arttırma bedeli haricinde ola. 
rak ihale karar pullarını tellaliye 
resmini tapu ferağ barcını vermeğe 
mecbur dur. Daha fazla malumat al
mak istiyenler (36-1122) Dosya nu
marasile memuriyetimize müracaat 
edebilirler. Arzu edenlerin tayin o. 
lunan zamanda şartnameyi okuya
rak hazır bulunmaları veya mümes
sil göndermeleri ve gösterilen şart
lara riayet etmeleri illin olunur. 

İkametgahı meçhul Galip Azmiye: 
Süieymaniyede Saman Viranı 

evvel Yeni Bezzazı cedit mahal

lesi Cami ve Şeftali sokağında 

eski 2 ila 4 mükerrer 28 ila 34 
yeni 28 ila 34 tapu cuılak nu
maralı ve halen İsmetiye cad· 
desinde 112 kapı nuuıaralı kar· 
gir fabrika binasının birinci de· 
rtce ipotek alacaklısı talebile sa· 
tışa konularak 7 Eylfıl 936 Pa
zartesi günü saat 14 den 16 ya 
kader Istan bul 4 üncü icra dai· 
resinde satışı yapılaçağı ve 
kıvmeti muhammenesinin %75 
ini bulmadığı takdirde artırma 

15 glın daha temdit edilerek 
936 senesi Eyi ulünün 22 inci 
salı günü saat 14 den 16 ya 
kadar yine dairemizde yapıla• 

cak açık arttırma neticesinde 

en çok artırana ihalesinin ya· 
pılacağına dair satı~ ilanı vara· 
kası, bu gayrimenkulde ikinci 
derece ipotek alacaklısı bulun• 
manıza ve ikametgahınızın 

meçhul olmasına binaen, tebliğ 

makamına kaim olmak üzere 
934/4605 dosya numarasile ta
rafınıza ilanen tebliğ olunur. 

(25066) 
-----

İstanbul beşinci icra memur-
luğundan: Bir borçtah dolayı 

mahcuz olup paraya çevrilmesi· 
ne karar verilen üç parçadan 
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lıf, __ Devlet Demiryolları ve Limanları işletme =.J 
U. idaresi ilAnları _, _ __.....__ 

ll!uhammen bedeli 1112 lira 60 kuruş olan muhtelif şekil ve 
ebatta 3670 adet lamba makinesi 3-9.936 Perşembe günü saat 
10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci işletme komis
yonu tarafındae açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek 
isteyenlerin 8344 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komis. 
yona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (525) 

~----------~~~~~--

lsta n bu I Defterdarlığından : 
Lira Kr. 

Kadıköy Caferağa mahallesi llfoda caddesi eski 
127, 127 mükerrer yeni 175, 177 sayılı 
iki dükkAnın 24, 75 5, 76 hissesi. 116 

Feriköy Birinci kısım Eşref efendi sokağı es• 
ki 24 5 sayılı arsanın tamamı. 600 25 

Kadıköy Caferağı l\Ioda caddesi eski 39 yeni 
23 sayılı arsanın 7/36 p3yı. 1500 

Beyazıt l\Iahallesi köpçüler çıkmazı yeni 5 
sayılı ar.anın tamamı. 362 5() 

Samatya Sancaktar Hayrettin mahallesi De• 
mirci Oskiyan sokağı eski 52 yeni 40 
evin tamamL 1000 

Üsküdar Pazarbaşı Karamanlı sokağı eski 72 
yeni 74 sayılı evin 4/18 payı. 161 

Ortaköy Kabalak sokak eski 16 sıyılı arsanın 
tamamı. 442 

Beyoğlu Hüseyin ağa mahallesi Feridiye sokağı 
eski 63, 6S mükerrer yeni 81, 83 sayılı 
iki e\·in 3/8 payları. 1875 

Beyoğlu Hüseyin ağa mahallesi Cınbaz sokak 
eski 5 yeni 9 sayılı evin 3/8 p ıy. 356 25 

Feriköy Rum kilisesi arka sokağı es~i 3::) sa• 
yılı arsonın tamamı. 310 

Kasımplşada: Süruri ıiehmet efendi mah11lesinin 

Kadıköy 

Feriköy 

Üsküdar . 

Fener 

llfevlevilıone caddesi eski 54 mükerrer 
;44 metre ve 81 des:metre murabbaı ar-
sanın tam1mı· 

Caferağa mahallesi dıl\·:u dibi S)kağı 
eski 44 yeni 11 sayı'ı 46 metre mu• 
rabblı arsanın tamamı. 

; Birinci i:ısım Feri caddesi eski 7 4 
yeni 120 Slyılı 103 metre ve 50 desi. 
metre murahbn arsanın tamamı. 

Selimi Ali mahallesi Kabristan S)ka· 
ğı eski 2lt yrni 14 sayılı ev ve diikka· 
nırı 1/6 payı. 

Balat Karabaş mahallesi işkembeci ve 
mahkeme aiti sokakları eski 38, 40 
yeni 7, 26 sayılı dükkan ve ev ile yü 

• 
44 

230 

1u5 

140 

zii olmıyan bir kıta arsrnın yarı payı. 800 

81 

25 

Yukarıda yazılı mallar 4-9-936 cuma günü saat 14 te peşin 
para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazi dalıi• 

li ve yüzde beş faizli Hazine ıahvilleri de kabul olunur. Taliple• 
rin % 7,5 pey akçelerini vakti ıııuayyeninien evvel yatırarak 
llrilll Emlak idaresinfo müteşekkil sıtış komisyonuna müracaat• 
lan. (llI.) (513) 

1 lstanbul Vakıflar Diraktörlüğünden : 1 
s~mtimethur 
ve mahalla•I 

Bab ı ali Lalahay· 
reddin 

Cadde 
ve sokağı 

Beşirağa. 

Vezneciler, Camcıali Tramvay C. 

Çelebi oğlu Alaaddin Yenicami 
nvlusu 

Haydar, Hacıferhat 
Samatya, lllirahor
ilyas B. 
Yeni bahçe keçeci piri 
Çarşı 

Dayahatun 
Fatih, Altay 

İrfanzadr.. 
Ali Ef. 

Yenibahçe l... 
Perdahçı han 
Yenilıan 

Fevzipaşa C. 

Nr: 11 

7 

82-96 

Cinsi 

Bcşirağa 

tekkesi 

Muhammen 
ktraıı 

Llu. K. 

20 

Dükkan ve üs- 22 
tünde oda ve salon 

44-102 DükHn 15,50 

11 
20-26 

6 
35 

33-37 
1-1, 1 

Taş mektep. 
Hanenin nısfı 

" 
,. 

Dükkan 

• 

6 
3,50 

1,50 
10 
5 

10 

Bahçekapıda 4-cü V. hanın asma katında 17 

Altay cami ye
ri ve bahçesi 
oda 30 

16 
4 

• • " 1-ci • 14 
Tarakçılarde Küçük yenihanın 11 " 4 üncü katında 

Yukarıda yazılı mahaller 937 • Senesi lllayıs nihayetine kadar 
pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler muhammen kiralarının 
seneliğinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte 
24 Ağustos 936 Pazartesi günü saat 15 e kadar Çenberlitaş'ta İs· 
tan bul Vakıflar Başmüdürlüğünde Akarat kalemine gelmeleri. (510) 

Zayi - Yuca ülkü lisesi· 

nin oouncu sınıf 639 numaralı 

talebesinden iken bu sene Şubat 

mahtnda aldığım tasdiknamemi 

kaybettim yenısını çıkaraca• 

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Eyyüb İslam Bey ma• 
hailesi l\fehmetağa so
kağında 21 N-umaralı 
hanede Ömer Aktcpe 

ibaret maroken kanape takımile 

bir yazı masası 27 Ağustos 936 

Perşenbe günü saat 10 dan iti. 

haren Beyoğlunda İstiklal cad· 

de;;inde 185 N. lu yazıhane ö· 
nünde açık arttırmr ile satıla-

cağı iU.n olunurr. (25_~74) 

Zayi - l\Iüdafai l\Iilliye 
vekaleti daire müdiriyetinden 
1931 senesi Eylfılünde almış 
olduğum muvakkat askeri terhis 
tezkerem kaybolduğun dan yeni• 
sini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

M üdafai l\Iilli ye vekaleti 
daire müdüriyeti efradın• 
dan 1323 doğumlu Şükrü 
oğlu Ali Nazmi İstanbul 

1 Zührevi ve cilt hastalıkları 
•• 

ı or. Hayri Omer 
Ô ğ 1 eden sonra 

Atacami karşısında 

Tel. 43586 

Beyoğlu 

No. 313 
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1 SÜMER BANK 

Yüksek Mühendis mektebi arttırma 
ve eksiltme Komisyonundan: 

Tahmin 
Cinsi ?it ı ktarı Bedeli Tutarı Pey akçesi İhale T. Günü Saat 

Beyaz· 2600 42 1092 144.30 20-S.. 936 Salı 14 
peynir 

Kaşar 1600 52 832 
peynır 

937 Mayıs nihayetine kadar ynkarıda cins ve ıuıktarları yazılı 

peynirler açıl( eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 25·8-936 Salı 
günü saat 14 te mektep içindeki komisyonda yapılacaktır. Şartna

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

belli giın ve snntte komisyon'.\ müracaat~arı ilan olunur. (300) 

Türk Hava Kurumu 

1 Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

1 
5 ci Keşide 11 / Eylül ı 936 dadır. 

BüyÜk ikramiye 35,000 liradır 
LAyrıca : 15.000. 12.000, 10.000 Liralık ikra· 

mlyelerle (20.000) liralık bir rr.ük~fat vardır ----·--------------İstanbul Kadostro üçüncü 
mınt~ka Müdürlüğünden: 

Fatih Kazasının Baba Hasanıalemi ve guraba Hüseyin ağa 
mahallelerinin k•Jdostrosnna başlanacağından illn tarihinden itiba
ren beş gün zarfında bu mahalleler hududu dahilindeki gayri 
menkul mal sahiplertnin Sultanahmette mülga defteri halı:ani bi· 
nasının dördfıncü katında veya Fatih durak mahallinde 84 numa• 
ralı daire ittihaz olunan hanede çalışan kadostro posta memorlarına 
müracutla beyannamelerini alarak nihayet bir ay içinde dolduru• 

•larak posta tapu menınrlarına iade edilmesi bu müddetin hitamın· 
dan on beş gün sonra posta memurları tarafından mahallen tahdi· 
dine başlanacağı ve mal sahiplerinin tahdit esnasında mallarının 
başında bizzat veya mümessillerinin bulundurulması ve bulunma• 
dıkları takdirde mevcut vesaik nazarı dikkate alınarak vukuf er• 
babının tayin ve tasdikile . tahdit ve tahriri yapılacağı ilan olunur. 

(480) 

Sahibi ve Umum! neşriyab idare eden yazı işleri müdürü 
Etem izzet Benice 

Basıldıtı yerı Matbaai Ebüzziya 

-AÇIK SÖZ-

Paslanmaz Yeni 

TtRA. 

Paslanmaı 

' 

20 Ağustos 

SU GEÇMEZ 

"Güzellik,, pudrasını_ 
Tecrübe ediniz 

Dünyada mevcud bütün tıraş bıçaklarının mutlak en 

mükemmelidir. 100 defa tıraş eder. 
Hasan tıraş makinası ile birlikte Hasan traş bıçağı 
senelerce su iQinde kal•a kat'iyen paslanmaz. Tıraş 
olunduktan sonra temizlemeğe hiç lüzum yoktur. 

Aksini ispat edene 
HASAN 

TIRAŞ MAKİN ASI Bu buit tecrübeyi· 
yapınız. 

Ade1i 1 OD kurıı7 

lOOOlira verilir. 
İhtar: Yumuşak sakalı olanlar paslanmaz Hasan 
tıraş bıçağını birkaç dakika kaynar su içinde 
bıraktıktan sonra traş olmalıdır. Çok keskin 
çok hassas olup bir dakikada huzur ve rahatl!l 
tıraş eder. Ve perdah olmağa hacet bıral>maz. 

Adedi 6, 10 adedi 50 kuruşa. 

HASAN 
TIRAŞ FIRÇASI 

HASAN 
TIRAŞ PUDRASI 

Tokalon pudrası, terkibindeki im
tiyazlı yeni (çifte köpük) cevheri sa
yesinde cildin parlaklığına nihayat 
veriyor. Bu basit prova ile bizzat 
tecrübesini yapınız. 

Parmaklarınızdan birini "Fini Mat. 
yeni Tokalon pudrasına bulaştırınız 
da su bardağına batırınız. Parmagı
nızı bardaktan çekince ne ıslanmış 

ne de parlamış olmayıp kuru ve "mat., 
olduğunu göreceksiniz. Pudrada (çif· 
te köpük) olduğu için rutubete mu
kavemet eder. Bunun içindir ki To
kalan pudrası 8 saat sabit kalır ve 
böylece bütan suvarede sıcak salon
da dans ~debilirsiniz. Teniniz ille 

20 • 30 • 40 kuruş 

Hasan deposu : lstanbul, 

Ankara, Beyoğlu 

HASAN 
Tıraş sabunu ve kremi 

HASAN 
TIRAŞ KOLONYASI ' 

girdrğiniz taez ve nermin şeklini mu ha• 

Hayvan Sağlığı küçük sıhhiye memurları ve Nalbant 
mektebi satınalma koınisyonundan 

faza eder. Yeni "Fini Mat. Tokalon 
pudrası ne yağmurdan ve rüzgar
dan ne de terlemeden müteessir olur. 
Burnun parlaklığına nihayet veril
diği garanti edilmektedir. · 

TIRA~ 
BIÇAGINI 

... , 
DUNYAOA 

Gümrük muhafaza Genel Komu
tanlığı İstanbul Satınalma komis
yonundan: 

1 - Gümrük muhafaza örğütü hayvanatı icin 3972 giyim na• 
ltn 1•9· 1936 Salı günü saat 14 de ve 381312 adet mılıın da ay• 
nı günde saat 15 de olmak üzere ayrı ayrı açık eksiltmeler! ya• 

pılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutarları: nalların 1668 lira 24 kurnş ve mıh 

ların 1143 lira 94. kuruştur. 
3 - Şartnamesi ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak nallar için 126 ve mıhlar 

için de 86 liralık vezne makbuzu veya banka mektubile komis· 

yona gelmeleri. (409) 

liv 

Dr. Hafız C~mal 
Dahiliye mütehassısı 
Pazardan ba~ka günlerde (2 

den 6) ya İstınbul Divnnyolu 
(104) yeni numaralı hususi ka
J,inesinde hastalara bakar. 

Salı cumartesi sahalı (9/12 J •2 
saatleri hakiki fukaraya mah
sustur. Herkesin haline göre 
muamele olunur. 

Yazlık telefon Kan1illi 38 
Beylerbeyi 48 

----

Yaşadığımız ekono· 
mi devrinde size pa
halıya mal edilmek 
istenen nasihatlarr 
şüpheli görünüz. 

Her nerede ve her hangi 
bir saatte Krem Pertcv'i 
kullanabilirsiniz. Y Mım sa
at zarfında o tesirini gös
termiştir. bile. 

Krem Pertev'in yarım asır

lık şöhreti asılsız değildir. 

Yüzbinlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında samimi 
kanaatlerini sorabilirsiniz. 

•• e e 
Kızılcahamam T. Hava kurumu 

Başkanlığından : 
1 - 30 Ağustos uçak bayramında Kızılcalıamanıda ve 1 

EyHllcle de ayni kazanın Ankara yolu üz~rinleki Pazar nahi
yesinde T. H. Kurumu ınenfaatına Pehlivan güreşleri yapı

lacaktır. 

2 - Kızılcahanıawdaki ğüreşlerde baş1 100 başıltına 50 
ortaya 30, ayağa 30 lira ve Pazar nalıiyeainde de Başa 50, 
Başaltına 30, Ortaya 20, Ayaga 10 lira verilecektir. 

3 - Gelecek pehlivanların derhal telgrafla şubcmi7.i ha· ı 
berdar etmeleri ilin olunur. 

• 
Nafia 

Vekaletinden : 
28 Ey!O.l 1936 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia 

Ve)i:aleti Mal:ume eksiltme komisyonu odasında 18540 lira mu• 
hammen bedelli 13 kalem atelye tezgah•nın kap1lı zuf usuli ile 
eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarad& 
Vekalet 1'1alzame Müdürlüğünden parasız alınabilir. 

Muvakkat teminat 1390 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını resmi gazetenin 7·5· 1936 tarih 

ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafia Veka• 
!etinden alınmış vesil-a ile birlikte 28 Eylul 1936 Pazartesi günü 
saat 14 de kadar Ankarada Vekalet malzeme Müdürlüğüne ver
meleri lazımdır. (305) (240) 

---

Bergama Belediyesinden: 
Her sene açılması mutat olan Bergamı hayvan panayırı bıt 

sene de 14.9-936 da açılacağı ve umumun istirahatının müemmen 
bulunduğu ilan olunur· (505) 


