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.,.,rların servetlerini tahkil< • 
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1

I ispanya cümhuriyeti demokrasiyi 1 
fıyatlarını kontrol hakkı ve-

1 
E E 

~~:~~:·:?a~~!y~::L!i~~~ ,,1 ;==_E-~ bırakıp bolşevikligv imi kabul ediyor? _:==-~ 
•ereni var. Bu kanun tetbik 
ediliyor mu, edilmiyor mu, - -

Yoksa taaavvur ve proje ha- ~ Son dakikada Anadolu Aı"ansının verdiği haber, İspanyada Halkçılar cephesine dahil bütün siyasi ~ 
linde mi kaldı bilmiyoruz. § ~ 

Muayyen kazancının 1capla- __ .=E-~ partilerin mümessillerinden mürekkep olan Katalonya iktısat meclisinin hemen tatbik mevki ine kon- •. =i 

rından çok geoit hudutlar mak üzere aşağıdaki kararları verdiğini bildiriyor : 
içinde para barcıyan, ev, 
•partıman yaptıran, lük• ya· ~ 1- Bazı ufak sanayi feda edilerek istihsal dlkalar tarafından işletilmek üzere kollektif· 6 - Hususi sanayi in amele tarafından ~ 
tıyan, otomobilde. barda, ba· ~ müvazenesının temini, leştlrilmesi, kontrolu, • i 
loda dolatan böyle memur· E 4 - Büyük sanayi ile nakli) 1at lşlerlnln 7 - işsiz ameleye süratle sanayi ve zıra· ! 
1 - 2- HaricT ticaretin inhisar altına alınması. · ı · ı ı at s h ı d ı b ı k ••ın eter babadan kalma •er· • kollektıfleşt rı me. a a arın a ş u rna , i 
•etleri, yahut da n ve ailece 3- Büyük Çiftliklerin müsaderesi ve sen- 5- Mali işlerin amele tarafından kontrolu, 1 8 - Tek vergi ihdası.. ~ 

! 

:::i;1~~~;:!=r2~~::r:::ın~: Madritte emlak üzerinden mülkiyet hakkı kalkıyor ı 
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Demek biç ıüphe yok ki 
lıaklı "" yerindedir. Fakat bu 
\ip memurların dışında bir 
de dört be' çocuğu olan ve 1 

&ylığından başka metelik geliri ! 
olınıyan memuf'lar vardır ki, ı 
bunlar da ötekiler kadar, 
batta ötekilerden fazla üzer. 
ltrinde <iurulacak vatandaş. 
lardır. 

Nihayet altmış lira maa4 
•lıp da dört beş çocuğuna, ka· 
l"laına, annesine ve kendisine 
bu parayı yet:rınek mecbürİ· 
Yeti içinde çırpınan memur 
••yısı az değildir. Hatta bet 
Çocuklu, eline geçen paranın 

Berlin heyecan içinde, 
Almanya tarziye istiyor 

Asilerin Ma jork adasına çıkan hükiimetçilerden 
2500 kişiyi kılıçtan geçirdikleri bildiriliyor 

Bir hükumet denizaltı gemisi Admiralte Servantes 
adlı isi kruvazörlerini batırdı •• 

tutarı elli liradan aşağı me· 
llıurlar vardır. Bet çocuklu 
bir babanın kırk &ekiz elli 
lir. ile hele evi de kira ise 
llıemleketin değilse bile bü
Yiik ,ehirlerin bugün maruz 
olduğu pahalılık içinde ne 
ltlüthi, mahrumiyet ve ıızı· I 
lara katlandığını tasavvur et· .. ,~fhc'r 
llıtk h.yatı ve geçici az çok ! 
bilenler için pek güç değildir, 1 

v •.. barem bunlar, bu gibiler 
bakkaında umumiyetin ifadesi 
dıtında henüz hiçbir büküm 
•• karar taaarlamıt değildir. 
~albuki, bugibi memurların 
ıç· •nde bulundukları vaziyeti 
hkın bir alika ile kar,ıla• 

Etem izzet Benice 
(Devamı 2 inci sayfada) 

•• 

;uilerin Faslan getirdikleri Müslüman askerlerle Sevilde isyan bayrağını kaldırdıkları gün. 

(ispanyaya ait gece geç vakte kadar aldığımız 
bUtUn telgraf ve radyo haberler! ikinci sayfada) 

Kısaca 
Kaçakçılığı 
Ucuzluk Vurur! 

Hükumet Cenup vilciyelle· 
rinde kaçakçılığa karşı büyük 
bir mücadele gayreti için· 
dedir. 

Büyük yuzme Yarışları Dil Kurultayı 

Yıllardanberi süren ve her 
şekil <1e tedbiri içinde bulun• 
duran bu cidal feyizli netice• 
[er vermiş olmasına rağmen 

lıenüz halci kkçakçılığı kö· 
künden kesip alamamıştır. 

Son günlerde kaçakçılığın la· =- ---
Maari" Vekili dün şehrimize mamile önüne geçilmek İçin J Ankarada geni geni İnceleme-

geldi vurultag ler yapıldığını i5ğ~enm'.1 bu· 
. · 1 1 n ı lunugoruz. Bu tetkıklerın ne 

l•Ş 1erı•n ...1 l b l d neticeye varacağını, ne gibi 
ıı ue ça ışmaga aş a l · geni tedbirlerin ortaya kona· 

•• ceğını bilmiyoruz. Ancak, bi· 

Uçiincu·· oı·1 Kurultayı beynel- ze öyle gell!!.or .ki, ~a-çakçılığa 
karşc en muessır sılah ucuz· • ı 1 b" h" d• 1 kt luklur. Kaçakçıdan daha ucu• 

mı e ır a ıse o aca ır za satabildiğimiz gün kaçakçı 
Üçüncü Dil kurultayını b·ır I gu"n k I ld ,. d d " kendiliğinden sahayı lerkeder 

·a mış o UgUn an un ve kendi başının çare.<ine 
nutuk ile açacak olan Maarif Dolmabahçe sarayında büyük bakar. 
Vekili Saffet Arıkan dün şeh· bir faaliyet göze çarpıyordu. Onun içı'n kuaca: 
rimize gelmiş, Parkotelde bir Büyük şef Atatürkün kurulta- Kaçakçılığı 
müddet istirahat ettikten son. yı takip etmeleri için hazırlan vurur .. 
ra doj!"ruca Dolmabahçe sara. makta olan hususi loca bitmiş. Demek en doğru ted~ir sa• 
yına giderek Dil kurumu ge. tir. Bundan başka bir çok yılm alıdır. 

ucuzluk 

Müthiş rezaletin içyüzü 
1 -- -· 

Polis, Onniğin defterindeki elli 

1
sahte ölüyü aramakla meşgul 
Bir hakikat: Sigorta komUsyoncuları niçin 

çok zengin kişilerdir ? • Onnik 
dUn isticvap edlldl ve yeni itiraflarda bulundu 

Dirileri ölü gibi gösterip ' 
sigorta soygunculuğu }&pan
lar hakkındaki tahkikat ile ls
tanbul adliyesi ve zabıta 
ehemmiyetle meşgul olmakta· 
dır. Bu müthiş rezaletin bütün 
iç yüzü aydınlanmak üzeredir. 
"Açık Söz., muharrirleri bu 
emsalsiz rezalet hakkında yi
ne tahkikat yaptılar. Ôğreni· 
!enleri bu sütunda sıralıyoruz. 

Bu kansız facianın asıl bü· 
y· k suçlusu Onniğin teşvik ve 
teşebbüsile diri için ölüm re
po ru yazan Doktor Asaf uç 
gün evvel tevkif olunmuş, ev
ve'ki gün de te\'kif kararını 
veren ~ultanahmet Sulh ceza 
mahkemesi tarafından t•hliye
sine karar çıkmıştı. Fakat 
Müddeiumumilik bu karara 

J)eııamı 6 ıncı sayfada ................... s~lılı;·t .. ·v;k'i'tf'·~·k~·y;ı;iı·i·; ................ .. 

1 Bir hastayı süründür-
meğe hakkımız yok! 

Arslan gibi delikanlı veremden in
lerken hastane kapısından çevriliyor 
Federasyon da kendisini sadece atlatıyor! 

Memlekelte ve 
rem mücadelesi 
ne genel maoasilı 
hAIA başlamadık 

Sihbat Vekalet' 
bu işe, her neden· 
se bir türlü el 
koymadı. Bütün 
ümidimiz küçü. 
mencik bir verem 
mücadele Cemi· 
yetine bağlı. Ufak 
tefek bir cemi· 
yet... Elindeki üç 
buçuk kuruşla ne 
yap ır ki 1., 

Geçelim ve içi• 

mizi yakan asıl 

hadiseye gelelim : 

nel sekreteri lbrahim Necmi Devamı 6 ncı sayfada 1 Hatice Hatip 
d . h I 11111111111111111111111111 111111111111111111111111ıı11111111111111111111ıııumu111ııııııııııııııııuııııııııııuııııuıııuıııııııııııııııımıııı Dilmen en ıza at a mıştır. 

Vekil yanındaki arkadaşlar· Şoför Vatandaşın ıztırabı 

Bertin Olimpi. 
yadlarında Tür
kün yenilmez bir 
kuvvet, bir millet 
varlıj!"ı olduıtunu 
ispat eden Türk 
delikanlıları peh
livanlarımız arıı· 

sından çıktı. 
(Devamı 2incide) 

-- - - _J 
' ilan f ~9t O)d eatlvl!lı mUaa•ebetlle Boğasiçinde bGyük bJr yü:aaıe ya• 
''tt.a.a llJ 88 •porcu t9tirak etti. liurada Bayanlardan blriocl relen 

0 klay.a'ı l'Örllyuruz. [ Taf•Olt betlncl ıayfadadır. J 

la birlikle sarayda kurultay 
işlerile akşama kadar meşgul 
olmuşlardır. 

Kendisile sarayda görüıen 
bir muharririmize Saffet Arı. 

kan kısaca şunları söylemiştir: 
- Ankaradan dil kurultayın. 

da bulunmak üzere buraya gel· 
dim. Kurultay kapaoıncıya ka. 
dar başka hiç bir iı!e meuul 
olmıyacaj!"ım, çahşmağa bugün 
başladım görüyorsunuz ki ça• 
lışıyorum. " 

Salon hazırlandı 
Kurultayın açılmasına üç 

l
f Açık Söz'ün 

SUrprlz kuponu 
Bu kuponu kesip aaklayllll.I 

No. 123-124 
Şoföder: Bu tliiıle aç kalacakız... diyorlar. Otamobillcrine 

milıterl bu/amıgorlar1 buldukları milşlerileride taşımak 
milıaadesinden mahrum kalıyorlar .• 

- Yazm 2 ncl .•ayfadadır -

Koç Öm<r iıle u•dur, fak~ı biz onu işsiz 
himayesiz, yersiz ve bakımsız bırakarak 

ölüme götürüyoruz 

Haşmetlu et meselesi~ .. 

Et yüzü görmiyenlerin 
meselesi oldu ... 

Mademki eti 25 kuruşa satmak 
ve nakliyeyi azaltmak mümkün .. 
dür. Ohalde niçin yapılmıyor? 

(Y .. ,., oltıacı Hyfada) 
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-< Kan ve ateş iiinde yüzen lspanyal s o n D k . k ı 
ID~i?~a Hükumet kvvvetler-i bir Faşist kruvazörü 1 a 1 a 
~ . ' ~ batırdı Faşistler ise son 24 Ankara. Memleket ve Oünva J 

Diktat~r v: as~e~ arasıtıdakı ] saatte bin Komünisti daha kurşuna dizdiler Metaksas Yunanistan' da 
sıgası goruşme . · - . · ... k l .. l · J J g"' ttı 

'Fransız' Erkanı Harbiye Rei- misak imzaladı. Diğer taraftan Madrid kuvvetleri Garnatayı muhasara etmışlerdır. sıgası u up erı ue ua ı . 
si General Gamelin'in geçen Almanya dişlerine kadar silah- Sevildeki Faşit merkezi, Mayorka adasında2500 hU· Atina, 20 (A.A.) - Hükümet Yunanistan'ın her tarafındakı 

1 d •ı b i k I'"' 'ade bütün si.vasi klüp ve serklerin kapatılmasını emretmiştir. B_u hafta Varşova'yı ziyareti bü- an ı. "ec ur as er Jgl ı - • • •• d •• "" ld .... •• •• h b • 
ett ·ı. Bu"yu··k bir hava kuvveti- kumetçının Ol Uru UgUnU a er VerıyOJ' tedbirin tatbikine Metaksas'ın reisi bulundıığ"u Serb.:st du-tün siyasi mehafilde derin bir 

1 ne Sahip oldu. Baltık denizinde şünce partisi klübünün kapatılnıasile başlanı ınıştır. alaka ile karşılanmıştır. 

On sekizinci asrın sonunda donanma yaptı. Ren nehrinin Al 1 t • t• 1 B ı · • • e 
~~:~;~da~r~s:p~la:e ~\'~:~~~~~ ~:~l=rı~I~ a:~~~~~~~tir~~n~;~;; man ar arziye ıs ıyor ar. er ın Kıra/ .Edvard Korfu'da 

· · h d" e uyandırıcı bir d d Korlu, 20 (A.A.) - lngiltere Kıralı sekizinci Edvard burava den sonra yüz yirmı üç sene ~up e ve en ış h • • • 
Avrupa haritagından silinen takım hareketler yapıyor Çe- eyeca n iÇi n e 1 r 1 gelmiştir. 
Lehistan Büyük Harple ancak kuslovakya ile anlaşmak için e e e 
bu üç fmparalorluğun da hezi- lcşebbüste bulunduğu rıvayet 1 h tt 1 llk • • J • ld" 
meli neticesinde istiklaline ka· ediliyor. · ıtere tayyare ,· racın ı mene i . ıncır zmıre ge 1 vuşabilmişti.Bu komşu impara· !~te bu vaziyetler dolayısile ng 1 fzmir, 20 (A.A.) _ ilk incir mahsulü dün akşam bir mar· 

torl.uklarda~.bir'. o.lanAvusturyal dir kı Lehistanın yeni Dikta- ITALYA HALA CEVAP şandiz treniyle Nazilli, Ödemiş ve hat boyundaki diğer kasa-
harıtadan sılınmıştır. Fakat Le- törü. eski mütlefıki ile istişare Berlin 20 (A.A.) - B. 6 Is- - =========='"\ balardan şehrimize getirilmişUr. Mdhsul dört bin yedi yüz kırk 
[histanın on sekizinci asırdaki · elmeği faydalı bulmuştur. Fran- panyol denizaltı ıı~misi ile Guade/up VERECEK çuvaldır. Bütün gece sabaha kadar amele ve arabacılar Al-
iki büyük komşıısu. Ru•ya ve sız Erkanı Harbiye Reisi ile Libertad kruvazörü mültecileri Roma, 20 (A.A.) - Fransız sancak istasyonunda şenlikler yapmışlar, incir bayramını kut-
Almanya, bugün belki de es· Leh:stan Diktatörü arasındaki almak üzere Kadize yanaşmak Valesı"nz"n sefiri B. de Chambrun, dün lamışlardır. 
kisinden daha kuvvetli bir va· giıli görüşmelerin neticesi isleyen Kameron adındaki Al- ft j hariciye nazırı B. Ciano ile 
ziyeıtedirler. Lehıstan bu iki hakkında bugünden bir şey man vapurunu aramışlar ve 1 'il.iT uzun uzadıya görüşmüştür. 
tehlikeli komşuya karşı istik- söyleneme1. Fakat nelerden yolunu degiştirmeğe mecbur l VI acerası Görüşmenin mcvzuunu, Fran-
lalini 1921 senesinde Fransa bahsedildığinl tahmin etmek etmişlerdir. __ sanın yapmış olduğ"u bitaraflık 

h d ·ı BERLIN SiYASİ MAHAFI- teklifi hakkında ltalya tarafın· ile imzaladığı bir mua e e ı e wr de"'ıldir. Fransa Lchislanı Hendaydaki Fransız kay-

' 
1921 M & LINDE HEYECAN dan ileri sürülen ihtirazi ka-korumaya ça ışmıştı. ua- fransız ittıfak şebek .. ,i içine naklarından gelen haberler-

h d · d L h. t B lı"n 20 (AA) Kamerun yitler teşkil ~tmistir. e esın en sonra e ıs an almak istıyor. Lelıistanın yal- er ' . . - de, bu hududa yakın mu- • 
Fn.nsanın Avrupada kurdufru b 1 k 1 vapurunun araştırılması, Ber- harebelerin son günlerde nız Fran<aya ağı a nıası ı·ı· h 
ittifak şebekesinin en esa,ıı !indeki siyası maha ı ı eyecana geçirdiği safhalar hakkın-
unsurlarmdan lıiri oldu. kafi değildir. fransanın Rusya düşürmüştür. Yarı resmi ma- ı da bazı malumat verilmek-

Fakat Avrupanın siyasi va· ve Çekoslovakya ile ıttifakları hafif bu hadisenin ispanyanın tedir. 
ziyeti değıştik~e, Lehistan - vardır. Lthistanla da itıı[akı kara suları haricinde vukua 

Henüz hiçbir netice elde 
edilmemiştir. Ôğrenildigine gö
re ltalya, Paristen yeni izahat 
beklenmektedir. 

Esrarlı Bir facia r 
Bir gencin cesedi 
denizden çıkarıldı 

hadise 
Fran<ız ınünasebetlerı de ytni vardır. Fakat Lclıislanın Rııs- geldiğim iddia etmektedir. 
ı.•tihalelere girdı. Lehi<tanın ya ile ınüııasel.ıctlrri iyi değil- Aynı mahafil töyle bir halın 

Hükümetcilerin uzun 
müddet sığındıkları Guade
lup k'alesinin vaziyeti bü· 
yuk endişeler uyandırıyor
du. Mühim miktarda cep
hane ve dinamitin bulun
duğ"u bu kale~e doğruca 
ihtilalcilerin elinde bu:unan 

EDEN LONDRA YA DÖNDÜ 
Londra 20 (A. A.) - Eden 

iiç haftalık bir gaybubetten 
sonra, yenıden vazifesi baıına 

geçmiştir. !ngiliz siyaseti de
ğişmiyecek ve işlerine bir ade
mi müdahale hususunda bir 
andlaşmanın yapılması için 
Fransa ile iş birliği P.Sasına is
tinat edecektir. 

Halkı heyecana veren 
1 - - -

FransadJn unklaşrnası şark dir. Çd>oslov<ıkya ile müna. ancak harp halinde gtırülebi-
sulhunu garp sulhundan ayıran lccek hadiselerden oldugu fik-
Lokarno Muahedesinin imzasi- sebctlcri de çok fenadır. Yani 

Friltısa bu devletlerin her bile başlar. B" Muahede Lehı.- ı 
rıle nıüllefiktır amma Fransa tanın hoşuna gitmemf~li. Sonra 

Musolini büyük Avrupa devlet- nın müttefikleri kendı araların

lerinin Diktatörlüğü fikrini çıka· da düşman vaziyelindedirler. 

rınta Fransa buna muvafakat Barlhou [•] bir şark lukarno-
eder gibi olunca, Lehistan, su akdıni ileri sürdüğü zaman, 

Fransadan büsbütiin şüphelen- Lehistan Almanya ile beraber 
meğc başladı. Bu arada Hitler bu teklifi reddetmişti. 
Alman devletinin mukadderatı- Fransa için başlıca mesele 
nı eline aldı. Ve Rıısyaya eski müttefiki olar. Lehistan 
karşı takip edeceği s'yaselin ile yeni dostu olan Rusya ve 

muvaffakıyetle ledvirinde Le- bilhassa Çekoslovakyayı biri-
hıölanın ehemmiyetini takdir 

birine bağlamaktır. Eğer bu-ettığinden şark sınırlarındaki 

rindedir. 
Hitler bu hususda bizzat ka-

rar verecektir. Paris resmi ma
hafil A!manyanın her halde 
tarziye ve tazminat istiyeceğin\ 
beyan etmektedirler. 

Bertin 20 (A. A.) - Bertin 
Madridi protosto etmiş ve ~i
man Ticaret gemilerine karşı 

her hangi tecavuza karşı hima
ye etmeleri için bütün Alman 
harp gemilerine emir vermiştir. 

MJORK ADASINDA 2500 
KiŞi ÖLDÜRÜLMÜŞ 

bu devletle on senelık bir mi- na muvaffak olursa, Almanya ı 
Seville, 20 ( A.A.) - Bir 

tebliğde ihtilalcilerin Saint Se
bastien yakininde kain Guade
loupe kalesini zapletıniş ol. 
dı.kları bildirilmektedir. 

sak imzaladı. 
Lehistan bu ll'isakın İm7.a

sından sonra iki tarafada bağ
lı bir devlet vaziyetine geçti : 
Fransaya 1921 askeri mualıe
desile, Almanyaya da 1934 

ı misakile. 
Fakat iki seneden beri 

Milletler arası siyaset sahne
sinde Fran•adan ziyade Al· 
manya ile birlikte yürümekte· 
dir. 

1934 misakı Alman do•tu 
olan Lehistan Diktatörü Pıl-

sudski'nin eseri idi. Bu mi•akııı 
imzalandığı zamandanberi va
ziyet epeyce değişmiştir. Eve
la Pılsudski öldü. Ve yerine 
Fransız dostu olarak tanınan 

Rydı - Smigly geçli. Sonra 
Fran•a Sovvet Rusya ile bir 

nın şarktaki istila emellerine 
bir set çekmiş olacaktır. 

Ru •ebeplcdir ki General 
Gamelin'in Varşovayı ziyareti 

ve ıki asker arasındaki görüş

meler her tarafta alaka uyan

dırrnı~lır. Bu ziyaretin netice

si hakkında bir mütalaa der

meyan edilemez. Rydz - Sınigly 

nin de yakında Fransayı ziya

reti kararlaşlırılıdğına göre, bel
ki de, Lehistan dış siyasasına 

istikamet verecek olan bu 

chemnıiyellı karar bu ziyaretin 
sonuna bırakılmıştır. 

Dip lomat 

(*] Marsilyad• Yuıo•l~v Kr.ııh 
Aleksaudr ile blrlikte öldürülmiJı 
o' .. n Fransı:r. HaTıCiJe Nazırı. 

Majork adasında karaya çık
mış olan halkcılar cephesine 
mensup 3500 milisten 2500 ih
tilalciler tarafından öldürül-
müştür. 

1\ladrid yolunda ihtilalciler, 
hükumet kuvvetlerine mensup 

1 800 kiş:yi öldürmüşler ve si· 

l 
lah, mühimmat ve malzeme 
zaptetmişlerdir. 

BiR AY ALETTE BiN K !Ş! 
1 KURŞUNA DiZiLDi 
ıl Paris 20 (A. A.) - Ekselsi- 1 

' 

yor gazetesinin Madrıd'deki 

muhabirinden aldığı malumata 
göre ispanyadaki dahili harpte 

Şoför vatandaşın ıztırabı 1 

şimdiye kadar 20 biıı ihtilalci 
olmak üzere 55 bin kişi ölmüş 
ve ayrıca 25 bin dul kadın ile 
60 bin öksüz çocuk kalmıştır. 

Bu listeye Badajo1'da kur· 
şuna dizilen 2 bin kişi ile Me- il 
rida'da idam edilen bin kişi de 
dahildir. 

E•pana kruvazörünün top
larını çevireceği ve kalenin 
altını üstüne getireceği şayi 
olunca, pek tabii olarak ef
karı büyük bir endişe kap
ladı. 

Hükumet kuvvetleri, kale 
bombardıman edıldiği tak
tirde, Sensebastiyende hü· 
kümet elinde bulunan 1200 
mevkufun kurşuna dizilecegi 
lıildirilerek, böyle bir bom
bardımanın önüne geçilmek 
istendi. 

Bu tehdide rağmen, ih
tilalciler kaleyi bombardı
man etmişler, daha dogru
su bir bombardıman nüma· 
yişinde bulunmuşlardır. A
tılan mermilerden hemen 
hepsinin (sekiz adel mermi) 
kalenin çok uzaklarına düş
müş, ihtilalcilerin kaleyi 
uçurmak niyetinde olma
dıklarına bir işaret sanıl
mıştı. 

Mamafih Sevilden dün 
gelen bir haberde bu ka
lenin ihtilalcilerin eline döş
tüğü bildirilmekte idi. 

Madrid de bir asi General 

daha kurşuna dizildi 
1 

Madridden 12 tarihile İ 

:1 1 bildirildiğine göre, General 
Fanjul ile Miralay Fernan. 
dezKintana, nümune h;ıpisa-

1 

nesi avlu ~nda 5,30 da kur. 1 

şuna dizilmişlerdir. il 

Tavassut 
Etrniye de 
imkan yokr 

Rio dö Janeyro, 20 (A.A.) -
Brezilya Hükumeti ispanyada 

yapılacak bir lavassutun ilıti· 

lalcilerin muharip 'Jfatını ta· 
nımak demek olacağına işaret 

edilmektedir. Brezilya, böyle 
bir lavassutun şimdilik mev
simsiz olduğu mütaleasındadır. 

Vaşington 20 (A. A.) - A. 
merika hükumeti bugün Mon
tevideo kabinesine bir nota 

göndererek ispanyadaki dahil! ı 
harp meselesinde tavassutla ı 

bulunmanın Amerika için im- ı 

kansız olduğundan bahisle bu 
hususdaki teessürlerini bildire-
cektir. 

MADR!DDEK! EMLAK! BiR 
BANKA iDARE EDECEK 

Madrid 20 (A. A.) - llli
berlad gazetesi iki yüz poçe
ta'dan aşağı olan kiraların yüz
de elli nisbetinde indirilmesine 

dair olan kararnameyi tasvib 
etmekte ise de Madrid şehrin
deki bülün emlakin sahibleri 

elinden alınarak hususi bir ban
ka müessesesi tarafından idare 
edilmesini ve bu müessesenin 
hisse scnedlerinin borsaya çı· 
karılmasını istemektedir. 

' 'Bu gidişle aç kala-' 
cağız,, diyorlar Teruel hapisanesinden kaç

mağa muvaffak olmuş olan 
bırisi ihtilalcilerin bu ayalet 
dahilinde bin kişiyi kurşuna 
dizmiş olduklarını söylemiştir. 

ı111ıoıı·•ı'"ı"ı1111ıııııııı·ı11ı111111ıııuııııııııı r111111ııııunıııııı• 
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Sıhhat Vekili 
Otomobillere müşteri bulamıyorlar,! 
buldukları müşterileri de taşımak 

müsaadesindan mahrum kahyorlar 
Şoför vatand~şın. der~i çok 

büyük. Olomobıllerı eskı olan 
şoförler şöyle derd yanıyorlar: 

"- Eğer bu iş böyle sürüp 
giderse, çoluk çocuğumuzla 
aç kalacağız. Dilencilikle ya
pamıyacağımıza göre, açlıktan 
öleceğiz." 

ı Fakat bu derelin halli pek ko
laydır. Bu çeşit eski otomo
bıller için taksi harici müşteri 
taşımak imkanı verilirse şoför 
vatandaş aç kalmak tehdidin
den kurtulur, 

- Niçin? diye soruyorsu
nuz. yana yakıla anletıydrlar: 

" - lktısadi buhran otomo
bil müşterilerini ezalttı. Piya
saya çıkan yeni otomobiller 
yüzünd!n e•ki otomobillere 
müşteri bulmak çok zorlaştı. 
Biz bu işin kolayını bulduk. 
Taksi hariçi "dolmuş" yapa
rak ufak ücretlerle müşteri taş•
mıva teşebbüs ettik. 

Frkat hiç bir kanun ve ni
zamda yeri olmadığı halde, bi
zim bu teşebbüsümüze müsaa- ı 

de vermiyorlar. "Dolmuş,. ya
pamazsınız, diyorlar. Gün olu. 
yor ki otomobilimizi sabah çı· 
kardııtımız gibi garaja akşam
layın beş parasız kapatıyoruz. 
Hiç sefer yapmadığımız günleı 
çok oluyor .• 

Anlaşılıyor ki şoför va.tan
, daşın derd.i çok büyüktür. 

Bunu çabucak, vakit geçir
meden yapıversek hiçle fer.a 
olmıyacak. 

ııııııtt1ııınnııııı11111111111111111ııı111nıuı111111ııı11111ııı11ıı.ı 

Çok çocuklu 
Memurlar 

1 in.:.I sayfadan deı,arr. 

mak ve onları biraı<ık olsun 
himaye etmek herhalde ye
rinde bir tedbir olacaktır. 
Bunun için de en kuvvetli ve 
en iyi himaye, kanunun hirna .. 
yesidir. Barem kanununa ya
pılacak basit bir ekle asli 
maaşı elliden aşağı ve üçten 
fazla Çocuğu olan memurlara 
çocuk zammı vermek berhal· 
d~ bütçe için bir büyük yük 
olmıyacağı gibi memleketteki 
nüfuı politikasını kuvvttlen
diren bir tefvik ıebep ve va· 
ııtası da olacaktır. 

Etem izzet Benice 

IHTILALC!LER!N BiR KRU
VAZÔRÜ BATTI 

Paris, 20 (A.A.) - Petıt 
Parisein'in Madrit muhabiri, 
ihtilalcilerin Alnıirante Cerve
ra adındaki kruvazörünün Fer
rola giderken batmış olduğu
nıı bi'.dirmektedir. Krüvazör 
evvelki gün hasara uğra'Tlış idi. 

HÜKÜMET KUVVETLER! 
GRANADA YI SARDILAR 
Madrid 20 (A. A.) -· Hükü-

met kendi kuvvetlerinin G•a
darrama cebhesinde bazı mu
vaffakiyetler elde elmiş oldu
ğunu bildirmekte ve hükumet 
milislerinin Guipuzcoa ayale· 
tinde ilerlemekte olduklarını 

ilave eylemektedir. 
Hükumet, halkcılar ccbhesi 

kuvvetlerinin daha şimdiden 
Granada'yı sarmış olduklarını 
bildiri yer. 

lngiltere tayyare 
ihracını yasak etti 

Locira, 20 (A.A.) - Ticaret 
Nezaretinin bir emirnamesi, 
bugünden itıbaren tayyare, 
silah, mühimmat ve her nevi 
patlayıcı maddelerin ispanya
ya ve ispanya müstemlekeleri· 
ne ihkacı için ruhsatiye veril
mesini menetmiştir. 

1 nci sahifeden devam 
Mersinlı Ahmet ve Yaşar, 

Türk gücüniı ellı iki millet ara
sında bazuları ve sineleri ile 
ispat ettiler, Türk bayrağırın 
şerefıni yüz binleri apn dün
seyircilrrine saydırmış oldular. 

O Ahmet ve o Yaşar ki 
tevazuun bile utanacağı çok 
yoksul bır hayat yaşıyorlar, 
ömürleri bir kulübenin havas z 
ışıksız dar muhıtinde geçiyo•. 
Bu çerden çöpten hayat belki 
çok kısa bır istikbalde bu 
zorlu delikanlıların yüksek 
kabiliyetlerini söndürecek F~

kat biz bugün, şu manzaradan 
çok daha acı bir hakikatle 
karşılaşmış bulunuyoruz: Bir 
nmanlar, hayır daha geçen 
yıla kadar minder üstünde 
çelik pazularının sportmen 
kıvrımlarile yüksek bır istik· 
halin ümidi gibi parlıyan koç 
Ômer verem olmuş. Bu acı 
haberi alınca gözlerimiz ya
şardı. Evet.. Koç Ömer kan 
tükürüyor. Kumkapı kulübün
deki anlremanlarında onun 
minder üstündeki çelik ve çe
vik hareketlerini seyrettikçe 
Kurtderelisini, Koca Yusufunu 
görür gibi olur ve çok sevi
nirdik. Fakat bugün Koç Ômer 
cigerlerine yapışan Koh basil-

1 

okuyabilir 
lerıni ezebilmek için eceH~e 
mücadele ediyor. 

Hastalık, sağlık insan için 
deyip onu da geçelim, ve yü
reğimizi Koç Ömerin hastaı,. 
ğından daha fazla yakan .çı'.
nıai derde gelelim: 

Koç Ômer bir tütün fabri
kasında ekmek parasına ame
lel'k yapıyor, akşamları gü

reşlere devam ediyor ve gü
reşten sonra da ancak peynir 
ekmek yiyebiliyordu. Bu ye. 
nilmez kuvvet çok fakirdi 
gıda almaktan tamamile mah: 
rumdu. işte Koç Ômerin ci
ğerlerinde yara açan sebep 
budur. 

Şimdi merak ediyorsunuz: 
- Tedavi ettirmiyor mu, 

diyorsunuz? Ne gezer!. 

Zavallı Koç Ömeri, hasta
landı diye hemen işinden çı
kardılar ve Ômer, dermansız 
bacaklarile hastaııelerin kapı
larını aşındırdı ... Çok yazık ki 
fstanbulun koca koca hasta
tanelerinde kendisine bir ya
takcık bulamadı.Delikanlıyı her 
çaldığı hastane knpısından yüz 
geri çevirdiler. Koç Ömer •on 
bir ümid olarak sayın federas
yona da başvurdu. Muhterem 
spor idarecileri Koç Ômerin 

Cinayet mi? • Facianın esrarı henüz 
anlaşalamadı . 10 kişi nezaret 

altında • cesedin ellerine saralan ip 
Dün sabah erkenden Bey- 1 

koz sokaklarında acı bir haber 
dolaştı : 

maklığından denize bakıııca 

haykırdı: 

- Ah evladım lVlchmeL .. 
Zavallı anne kendisini de

ni1e atmak ve oğlunun cese
dinin üstiine kapa•ımak isti
yordu. Polis koluna girdi ve 
onu karakola götürdü. 

Bakkal lbrahimin oğlu Meh
medi boğmuşlar, ellerini ayak
larını bağlamışlar, denize at
mışlar. Ayaklarında da ağır 

taşlar varmış. Ôlüsii denizin 
altında görülüyormuş. 

Derhal polis faaliyete geç
ti ve iskele gazinosunun üstü 
ve önü biiyük bir kalabalıkla 
doldu. Deniz çok berrak oldu
ğu için derin olmasına rağmen 
dibindeki ceset görülüyordu. 
Bu beyaz gömlekli, siyah pan
talonlu bir gençti. Sırtüstü ya
tıyordu, elleri de urganla bağ
lanmıştı. Gözünün ve alnının 
üstünda yara, bere gibi izler 
farkediliyordu. Küçük balıklar 

cesedin burnuna, kulağına fis
ke vuruyorlardı. Bu manzarayı 
seyreden herkes birbirine so
ruyordu: 

- Bu kim? 
Bu esnada bir •es yükseldi : 
- Ay bizim Mehmet. Bak-

kal !brahimin oğlu .. 
Bundan sonra tanıyanlar, ço

ğaldı. Poliste bu teşhise işti
rak ediyordu. Cesedin yanın· 
da bay Bülendin Emrem adlı 
küçük motörü de duruyordu : 

Polis: 
ctsedin ellerindeki ipin ucu 
motörde bağlıdır. dedi. tetkik 
edilince öyle oldu1!'u da anla-
ııldı. 

Bülendin motörü gece Bey
koz iskelesinde bağlı 'ıniş. Is• 
kele gazinosunda da sinema 
olduğu içiı'ı saat tire kadar 
gazino açıkmış. 

Mehmet 19 ya~!ar;r.da şen 

ve şakrak bir gençl:r . . 
Saat birden sonn kendısını 

Beykozda ııezerken ve gazino
da otururken görenler pek 
çoktur. Hadise saat birden 
sonra olmuş. Fakat onu kim 
ve ne için bogmuş, denizin 
dibine atmıştı ? Polis bir ta
raftan bu esrarlı muadeleyi 
hallederken bir taraftan da Üs
küdar müddeiumumiliği ha
berdar edilmiş olduğu için ce
sedin vaziyetine hiç el sürme
den bekliyordu. 

Nihayet saat l 1,5 da Üskü
dar Müddeiumumisi ve zabıta 
doktoru gelmiş ve ceset dışa
rıya çıkarılmıştır. Saat dokuz
da Mehmedin annesi faciayı 
işitmiş •e zavallı kadın yalın 
ayak sokağa fırlamış ve iske
leye gelmişti. 

Kadıncağız gazinonun par-

rengi kaçmış dudaklarına bir 
parmak bal çaldılar! 

- Ömercik .. sen merak et
me, biz seni hemen sanator
yoma yatıracağız, dediler. 

Fakat oncağızı ne- arayan 
oldu, ne soran 1.. 

Zavallı Ömer şimdi yersiz, 
işsiz ve ilaçsız ömür sürüklü
yor. 

Ecelin ve azrailin bile bu 
güne kadar acıyıp öldürmediği 
ömeri, ihmalin ve alakasızlığın 
uçurumuna yuvarlayarak biz 
öldürüyoruz. işte hakiki facıa 
bu !.. 

Müddeiumumi cesedi tetkik 
ederken kaşının üstünde, du· 
daklarında ve alnında sıyrıklar 
görmüştür. Mchmedin ell"ri 
molörün ipile sarılmış ve fa
kat düğümlenmemiştir. Ayak· 
larında da taş bulunmadığ1 

anlaşılmıştır. Cesedin şurasın
da burasında yara bere bulun• 
ması intihar ihtimalini tama· 
men ortadan kaldırdığı için 
sıra iskeledf' ve gazinonun 
önünde işlenmiş bu esrarlı 

facıanın kahramanlarını 
mava gelmişti. 

Polis derhal motörün 

ara· 

sahi· 
bi Bülendi ve ondan sonrada 
gece onunla beraber gazinoda 
bulunan on arkadaşını bulmuş 
ve hepsini sorguya çekmiştir. 

Miiddeiumumilik tabibi adlinin 
gösterdiği lüzum üzerine ce
sedi morga naklcttirıniştir. 

Bülent motörün akşam vapur 
iskelesine bağladığını ondan 
sonra da hiç bir şeyden haber
dar olmadığını söylemiştir. 

Mehmet üç gün evel çalış• 
tığı Beykoz kundura fabrika• 
sından çıkarı lmı~lır. Polisin 
yaptığı t~hkikat ve m.:ırgun 

vereçeği rapor bu esrarlı dü· 
ğ~mü çözebilecektir. Dün ge
ce nezaret altına alınanların 

sayı.ı 10 u bulmuştur. 
==.;;:==========.;;:=====-,.... 
Moskova'da 

I Tedhişçiler 
1 
Sorguda 

suçlular dikkate dele' 
itiraflarda bulunuyor 

Moskova, 20 (A. A.) - Ali 
mahkemenin aşkerl kolleji rei!İ 
O:rik'in başkanlığı altında dii~ 
Zivonief, Karnene! ve diğer ı4 
maznunun muhakemesine b-ır 
lanmıştır. iddia makamını~ 
Sovyet müddeiumumisi Viçinslı 
işgal ediyordu. 

iddianamenin kraatini mütt" 
akip bütün maznunlar, aleyh• 
!erindeki ittihamlardan miiC' 
rim olduklarını kabul etmiŞ' 
)erdir. Yalnız smirnof ile gofı• 
man, telhiş teşekküllerine if 
tiraklerini ve troçki'den tev' 
hiş hareketlerinde bulunma~ 
üzer etalimat aldıklarını itir5

1
• 

etmekle beraber tedhiş hareke 
ferinin fili hazırlıklarına il' 
tirak etmiş olduklarını ink3f 
eylemişlerdir. ---Şağlık Bakanı 

Kon yada ~ 
Konya 20 (A. A.) - Sağ~1 ı 

Bakanı bütün flbaylı ğı, Parti) 
Belediyeyi, doğum evini,. ha; 
tahaneyi ziyaret ederek ıııc 
lemeler yapmıştır. 
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. Amerika'da birçok eşi yapılıncıya ,kadar . dünyanın en 
buyük asma köprüsü sayılan Çernavoda yı geçınce ufuklara 
kadar uzanan bir mısır deryasına daldık. Sağımız m111r 
tarlası. Tarlası değil ovası, solumuz mısır ovası, önümüz. mısır 
Ovası. Mısır, mısır, mısır. . 

Geçen yıl bizin1 Karadeniz Hinterland!nın bazı yerlerınde 
l.uraklık mahsulü yaktığı için hükünıet zıraat bankası vasıta• 
•ile Roman yadan aldığı iki gem~ ?olusu mısırı köylüye 
Yemeklik ve tohumluk olarak vermıştı. 

Romanya topraklarının bu verimini görünce onu hatırla~ 
dıın. Burada toprak işleri hü~ ümetin çok sıkı m.urakabesı 
altındadır. Sun'i ormanlaıdan buğday, mısır ekimıne kadar 
lopraga ait her işe hükümet naıaret ediyor. ~nun için Kara· 
denizden Karpatlara kadar devam eden genış Daçya ovala· 
tında ekilmemiş bir karış yer yok. 

Ben bu toprakları on yıl evvel havadan seyretmiştim. 
lıtanbuldan tayyare ile Parise kadar yaptığım seyahatte Tuna 
•e Dobrıca mıntakalarını bu kadar dolu görmemiştim. On yıl 
İçinde Romanya tanınmıyacak kadar değişmiş. 

Trende kahvaltı getirdiler. . . 
Koyu bir ıüt, taptaze tereyağı, nefıs ve halıs tereyağı 

kokan bir peynir. 
Arkadaşım içini çekti: 
- Şu sütü fstanbulda niçin bul mıyalım? 
Evet niçin bul mı yalım? . • h ı· 
Bu nihayet bir tereyağıdır. Yani köyl~nün en. iptı~aı ma ~u u'. 

bu elektrikli bir makine, muammalı hır f~brıka ışl değıl kı 
teknik ve bilgi istesin. Koyundan veyahut ınekten sağılıp tez 
•iden müşteriye satılacak insan oğlunun ilk gıda11.. Bunu 
neden fstanbulda bulamıyoruz da komşularda görünce içimizi 
Çekiyoruz. Ben de size sorayım. Niçin bula mıyoruz? 

Burhan Cahid markaya 
1• h1 111111 , 11111111111 , 1111111 , 111111111111 , 11111 11nııuuııı1111111ııtııııııı11111111111111111111111111m111111111111tıııımu111111tııtıııııı 

POLİS 

8ir berber, güzel bir
1 

rum k.ızını kaçırdı! . 
Kumkapıda d~- iki ev yıkıldı,I 
fak at ölen, yaralanan yok 

lstanbul polisi bir kız ka· 
Çtrına hadisesinin tahkikatına 

ti koymuş bulunuyor. Hadise 
tudur: 
Beyoğlunda Yeniçar91da ber

berlik yapan Ômer, Beyoğlun· 
da Reşatbey sokağında 3 nu· 
llıarada oturan Marikanın 16 
Yaşındaki güzel kızı Katinayı 
bir yolunu bulup kaçırmış, 
kendi evine götürmüştür. 

Berber Ömer güzel Katina· 
Ya yanıp tutuşmakta, ç.ıldıra

aıya sevmektedir. 
Kaçırma cür'etkllrhğını da 

bu sevda yüzünden göstermiş 
\e kızı iki gün evinde alıkoy
llıuştur. Fakat polis tarafından 
trama yapıldığını anlayınca 

Katinayı götürüp Cezlir so
kağında Madam Eleniye teslim 
ttıniştir. Nihayet dün polis iz 
nıerine düşerek Omeri yaka
laınış, Katinayı alarak anne· 
sine iade etmiştir. 

y 1 k ı I dı 

Dün sabah Kumkapıda Mek
lep sokağında 37 numaralı 
ahşap evin yangın duvarlarile 
taıı kısmı ve alt duvarları bir
denbire yıkılmıştır. Bu inhi. 
~~ın. bitişikteki Alinin evini 

1sınen çöktürmüşlür. Fakat 
ev halkı çatırdamaları duyar 
~uYınaz don gömlek sokağa 

1tlaınışlar, ölümden kurtul· 
llıuşlardır. 

lia · " ·ı · h.d ı 
1 

. nı.. maı ın ı am . ., ev .. 
ttın sükna olarak kullanıl
llıası yasaktı! .. 

Yaralandı 

Bostancıda ;;t;;;n 52 ya

lında bakkal Simon dün tren· 

le Suadiye istasyonuna gel· 

~ış, fakat Tren durmadan at· 

~dı~ı için düşerek başı'ldan 
Vt ayaklarından fena halde 

ı- I~ ~; 
'f if--. 

I
Kumkapıda yıkılan evin enkazı 

karşısında 

hususi hastane 
doktorsuz ve 

(müdürsü~mü kaldı? 
Müdür zarar plUinço· 

sunu hazırlayınca 
ltalyaya gitmit ı 

Bir 

Şişlide Etfal hastanesinin ya
nında tramvay durağında bir 
doğum hastanesi vardır. Bu 
hastanenin müdürü ve sahibi 
Menare adında bir doktordur, 
Söylendiğine göre, doktor Me
nare memleketle ecnebi imti
yazlar hakim bulunduj!ıı zaman
da devlet vergilerinden ve sa
ir tekliflerden istifade edebil
mek için hastanesini ltalyan 
hastanesinin bir şubesi halinde 
göstermişti. 

.ır Yara.lanmış, hastahaneye kal
dıtı!ınıştır. 

0 10 

·os~ 

Kendisi de ltalya tabiiyetin
de imiş. Böylece senelerden· 
beri hastahanesini idare etmiş. 1 
Geçen sene ltalya hükumeti 
konsulosluğu vasıtasile kendi
sine yaptığı bir tebliğde, has
tahanesinde ltalyan tebaasının 
meccanen tedavi edilmesini 
bildirmiş ve hastalar gönder· 
miye başlamıştır. 

ou,tu 
l 1'arabyada Böğürtlen soka

ında oturan Vasilin oğlu 12 

Yatındaki Dimitri, civardaki 
tar · 
q 8Jda oynarken bir kamyon-

•n düşmüş, yaralanmıştır. 
Boğuluyordu 

18
'vefada Boyacılarda oturan 

0 
hşında Hamit ile Fatihte 

lur8 bt n 13 yaşınd Ahmet 
, taber dün Yenikapıdan bir 

a ' 0
dala binmişler. Uzaklara 

tılııı ı . 
lııit ış ardır. Bır aralık Ha. 
içi sandalda soyunup yüzmek 

n d . 
'ce . enıze atılmış, fakat çok 
l~tkıtıı olduğu için tam boğu. 
~'tden etraftan yetiş_enlerin 

1 ını ile kurtarılmıştır. 

Menare iktisadi buhranı ve 
kapitülasyonların kalktığını 
ileri sürerek bu teklife itiraz 
etmiş ve hatta bu işin halli 
için ltalyaya kadar da git· 
mişlir. 

Fakat bütün mesaisinin boşa 
gittiğini anlayınca çaresiz işi 
idame elmiş ve nihayet söy
lendiğine göre, son günlerde 
hastahanenin büyük bir zararla 
kapanan blançosunu hazırla· 
dıktan sonra yine ansızın ltal
yaya gitmiş ve hastahaneyi 
bir doktora bırakmıştır. Son 
günlerde hastahaneden ufak, 
tefek eşyada çıkarılmağa baş· 
lanmıştır. Bundan hastahanenin 
kapanacağı anlaşılmıştır. Vazi. 
yel alakadarlara ihbar edil. 
miştir. 

' 
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Vilayet: İ/kmektep
lsfanbUl-Edirne /erde talebe 

Gayrimüba- \ . Adı~ye 
dillerin gürül- Annesı çocugu-

yolu yakında i kaydı ___ ,_ . . k \ lıkmekteplerde kayıt 
tü/ü tol!lantısı nu açhktan l 

J

I Gnyrimübadiller dün o"ldu·· rmu .. ş ! b 1t1 r l· ı ece 7 eylülde başlayacak 
26 ya kadar sürecek 

de gürültü ile 
vakit geçirdiler 

Yolun 65 kllometre· 
lik kısmı yakında bl· 

tiriliyor, öteki 
yollerda da hızlı bir 

çalıtm• var 
lstanbul vilayeti hududu da· 

hilindeki yolların yapılmasına 

likmekteplerde talebe kaydı· 
na 7 Eylu!de başlanması da
ha münasip görülmüştür. Ka· 
yıt işleri 26 Eylül akşamı bi. 
lecektir. Bununla berao~r nam· 
zet kayit isleri bittikten sonra 
talimatnamenin •ltıncı madde· 
sine göre yeniden talebe kay. 
dine, derslere başlanmasından 
bir ay sonraya kadar devanı 
edilecektir. Bunun için 30 
Birinciteşrin akşamına kadar 

Gayrimüba· \ 
<filler cemiyeti Bir baba adliyeye mü· 

1 
dün öıtleden racaat ederek karısı 
sonra senelik hakkında takibat 
toplantısını 
yapmıştır. yapılmasını istedi 

Sami isminde bir memur dün 
müddeiumumiliğe müracaat ede· 
rek şimdi ayrı yaşadığı ve 
hakkında evvelce zina davası devam edıl

mektedir. Vi
layet Bayındır- ' 
lık direktörlüğü 

yolları nmun
tazam bir şekil
de yapılması 

için mühendis 
1 

1 müracaat etmiş olmak lii.zımdır. 

Toplantıya 

Cellll Nuri rİ· 
yaset etmiştir. 
ilk önce idare 
heyeti raporu 
okunmuş ve 
gürültülere 
yol açmıştır. Cdal Nuri 

açtığı refikası Ester aleyhine 
yeni bir dava açmıştır. Sami 
şu iddiayı dermeyan etmekte· 
dir : 

ve fen memur- : 
larını muntaza- • 
man yollara 
g ön de rmek le 
olduğu gibi di
rektör Kadri de 

1 

ayrıca teftişler 

yapmaktadır. 
lstanbul·Edir-

ne yolunun vi· 

Yollardaki fa· 
afiyetten bir 
ğörünüş 

!ayet hududu dahilindeki 65 
kilometrelik kısmı olan Silivri 
asfalt yolu bitirilmek üzeredir. 

Önümüzdeki ilkbaharda 12 
kilometrelik yolda hududa ka. 
dar ikmal edilmiş olacak bu 
<uretle 77 kilometrelik yolun 
inşaatı ilkbaharda tamamen 
nihayet bulmuş olacaktır. 

Sur harici Edirnekapı • Ye
dikule yolunun Edirnekapıdan 

itibaren Mevlane kapısına ka
dar olan 18,5 metro genişliğin· 
deid kısmı biri asfalt diğeri 

makadan şose olarak yapıl

makta olup yakında bitirilecek· 
tir. 

Yeşilköy. iltisak, Çubuklu • 
Paşabahçe, Erenköy • iç Eren· 
köy, Kurbağalı dere· Kayışdağ 
yollarının eksiltmeye çıkarılıp 

yakında başlanacaktır. 

Topkapı ile Çekmece, Kazlı 
çeşme. Bakırköy asfalt yolla
rının mütemadi tamiratı yapıl
mış, şimdi de Selami çeşme • 
Maltepe arasındaki asfalt yol
ların tamirine başlanmıştır. 10 
güne kadar bu yollar da bitiril· 
miş olacaktır. 

Şile • Ağva arasındaki Gök
su deresi üzerinde yapılması 

kararlaştırılan betonarma köp
rünün projeleri de hazırlanmış 
olup yakında eksiltmeye çıka· 
rılacak ve inşsına başlana

caktır. 

-- ~ÜÇÜK 
HABERLER 

• Verem mücadele cemiyeti 
5 Eylıide bir deniz gezintisi 
tertip edecektir. 

• Adana Tapu müdürlüğüne 
lzmir birinci mınlaka sicil mu
hafızı Fevzi Ôzin, onun yeri. 
nede Manisa sicil muhafızı 
Rahmi tayin edilmişlerdir. 

Bu yıl ilk okullara 929 dü· 
ğumlular alınacaktır. Mektep• 
!erde açık yer kaldığı takdirde 
930 doj!ıımlular da kabul edi· 
leceklerdir. Mekteplere müra· 
caat eden çocuklar yer olma· 
dığı söylenerek geri çevrilmi· 
yecek ve kendisine yer olan 
bir mektep gösterilecektir. Bu 
hususa riayet etmiyen llkmek
tep başmuallimleri cezlandırı

lacaktır. Bütün llkm~kteplerde 
derslere Birincileşrinin ilk 
gününden itibaren başlana• 

caktır. 

Bu sen~den itibaren mek· 
tepler her sabah en geç saat 
8,30 açılacak ve 9 da da bi
rinci derse başlanacaktır. 

Yeni ilk mektepler 
Yeniden açılması lüzumlu o· 

lan ilk makteplerin hakiki ade. 
di Eylülün 26 sından sonra 
belli olacaktır. Çünkü bu ıa. 

rihte kayil muamelesi bitecek 
v~ yazılan talebe adedine gö
re mektep ihtiyacı ıesbit edi· 
lip açılacaktır. Tahminlere na
zaran şimdilik 5 mektep kah 
görülmektedir. 

30 Ağustosa 
hazırlık 

30 Ağustos uçak haflas ot. 
duğu için Hava Kurumu kaza 
ve nahiye kolları hafta zarfın. 
da yapılması kararlaşdırılan 

müsamere ve eğlencelerin prog
ramlarını hazırlayarak vilayet 
merkezine göndermiştir. 

bunlardan Fatih kaza .. , Eyüp 
Fener, Samatya, Şehremini, 
merkez Fatih nahiyelerinde 
yapılacak olan eğlence ve 
müsamerelerin pragramını gön. 
derır.i~tir. 

Bir arsayı Bele· 
diye istimlak 

ediyor 
Çarşıkapıda eski Şerifpaşa 

konağında arsa salın alan oto. 

Raporda, gayrimübadillere ve· 
rilmesi icap eden Zonguldak· 
taki 63 numaralı kömür ocağı 
Yunanlılardan alınan 25 bin 
sterlinin sureti tevzii ve gayri 
mübadil hisselerine mukabil 
yapılacak tevziat için teşeb· 

büslere girişişildiği, fakat he· 
nüz müsbet bir netice elde 
edilmediği bildiriliyor. 

Eski müstantık Hikmet idare 
heyetinin birşey yapamadığın· 
dan bahisle raporu tenkit et· 
miş ve cemiyetin klllibi umu• 1 
misi Şahap da idare heyetinin 
vazifesini layıkile gördüğünü 

ileri sürerek Hikmet'e muka· 
belede bulunmuştur. 

Bundan sonra münakaşanın 
uzamasına meydan verilmeden 
rapor kabul edılmiş ve yeni 

1 
idare heyeti seçimine geçilerek 
toplantıya nihayet verilmiştir. 

Yabancı diller 
mektebinde 

ikmal imtihanları 
Yabancı diller mektebinde 

ikmal imtihanları 5 Eylülde 
yapılacaktır. ikmale hazırlık 
kurslarında tedrisat Eylıilün 
iıçüne kadar deyam edecektir, 

----o 
İstanbul yeni 9 
Tayyare aldı 
Her sene 30 Aıtustosda ya· 

pı!makda olan Tayyareye ad 
koyma merasimi bu sene bi· 
rinci teşrinde yapılacaktır. 
Birinci Teşrinde lslanbul na
mına 9 Tayyareye ad kona
caktır. 

Tarihi binalıu 
korunacak 

Belediye şehrimizdeki tarihi 
kıymeti olan binaları yıkılmak
dan kurtarmak için tamire ka. 
rnr vermiştir. Bunun için bir 
proje hazırlanmıştır. Yakında 
işe başlanacaktır. 

Beyaz düşman 
satıcısı mahkum 

oldu 
büscü Halit, ifraz işlerile meş· Şehzadebeşında eroin satar-
gul olurken a<'-asında bir du. ken yakalanan Akif oğlu Ha-
vara tesadüf elmiş ve Beledi- sanın dün 9 uncu ihtisasta 
yeye haber vermiştir. Yapılan duruşması yapılmış, maznunun 
tetkikat sonunda bunun Bizans suçu sabit görülmüş ve sabı· 

kaları nazarı itibara alınllrak 
zamanından kalma eski bir ki· 14 ay hapis cezası, bir sene 

tır. Belediye bu arsayı islimla- lıra para cezasına mahküm 

- Ester çocuklarımı bana 
vermiyordu. Onları aç bırakı
yor, taşlar üslıinde yatırıyordu. 
Nihayet beş gün evvel iki ya· 
şındaki kızım Sabahali açlıktan 
öldürmüştür . Diger çocuğu· 
mun da bu şekilde ölmesi 
muhakkaktır. Onu bana veri· 
niz ve karım hekkında da ta
kibat yapınız. 

Müddeiumumilik tahkikata 
el koymuş ve çocuğun meza· 
rını arallırmıştır. lcabedersc 
cesedi çıkarılarak muayene 
edilecektir. 

AKSARAY CINA YETi -
Dün Ağırceza mahkemesinde 
geçenlerde Aksarayda bekci 
arkadaşlarından Ahmetle Zül-

!ikan öldüren bekci Cemalin 
muhakemesine devam edildi. 

Cemal müdafaasını yaptı. Ma
hakeme kararın verilmesi için 
başka bir güne bırakıldı. 

• ÖLDÜ - Silivri jandar· 
ması evvelki gün Guraba has· 
tanesine Celal isminde !ıir ya
ralı göndermişti. Yaralı dun 
hastahanede ölmüştür. 

Tapu ve 
kadastro 
Tapu umum mUdUrU 

Trakyaya 
teftişe gidiyor 

Tapu ve Kadastro Umum 
müdürü Cemal Arden dün 
Anknradan şehrimize gelmiştir. 
Bugün Trakyaya gidecek, ora. 
daki kadastro işlerini gözden 
geçirecektir. Bu arada Kırklar· 
ili ve Tekirdağı köylerinde ya
pılmakta olan kadastro tahrir 
işlerini de tetkik edecektir. 

Umum müdür Cemal, dün 
lstanbul Tapu dairesinde yeni 
teşkil edilen Tapu sicil muha
fızlık!arının muaınelalını teftiş 

elmiş ve muamele sahiplerine, 
alım ve satım işlerinde zorlı!k 
çekip çekmediklerini sormuş
tur. Umum müdür Cemal sicil 
muhafızlıklarında muamelele

rin yolunda gittiğ-i neticesine 
varmıştır. Bu arada bazı iş 

sahipleri kendisine şikayetler· 

de bulunmuşlardır. Uınum 
• Falih mınlakasında Baba 

Hasan Alemi ve Gureba Hüse
yin ağa mahallelerinin kadast· 
rolarına 10 Eylıilda başlana
caktır. 

lise duvarı olduğu anlaşılmış- Kastamonuya sürğün ve 200 ı 

I ke karar verm;şlir. 1 edilmiştir. 1 
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müdür bu şikayetleri haklı 

bulmuş ve işlerin daha çabuk 
ve eksiksiz yapılması için sıkı 
emirler vermiştir. • Tonel şirketinin yaptıraca

ğı hanın temel atma töreni 
1 Eylıilde yapılacak, inşaat 
ilkbaharda bitecektir. 

• Gümrüğe yeniden a!ınacak 
15 memur için bir müsabaka 
imtihanı yapılmış, imtihanlara•· 
50 kişi girmiştir. Netice yakın
da belli olacaktır. 

• Ticaret odası raportörlük
leri için dün odada bir miisa
baka imtihanı yapılmıştır. 

• ltriyatçılar, Paşabahçe 

fabrikasının kolonya şişesi 
yapmadığını ileri sürerek ha· 
riçten şişe ithnlini istemişler
di. Bu istek varit görülmedi. 
ğiııden reddedilmistir. 

• Suriye şimendifer idare
si 100 bin ton Zonguldak kö
mürü sipariş \·ermiştir. 

• Tıp Fakültesi dekanı Nu
rettin Ali Avrupad3 yaptığı 

tetkik seyahatinden bu ayın 25 
ınde dönecektir, 

• • .# *' 

: SORUYOR·u .z : -
Adalarda bisiklet 

Ada/aria eşek ve arabadan baıka tc~ekkül ue tnşıma 
ua$ltası yok/ur. Zevkı de ondadır. Belki, müsaade edilecek 
olse hemen çeşit çeşit motörlü <Jasıtalar <Je otomobiller bu· 
raları da kaplar ue muhakkak Adalar da sayfiye olmak 
zevkıni kaybeder. Fakat, bisiklet ne at, ne eşek nev'indendir, 
ne de otomobil, motosiklet gibi motörlü vasıtalar cinsinden. 
Onun için son zamanlarda Büyük adada olsun, Hı<ybelide 
olsun bisiklet heveslileri çoğalmıştır. 

• Ancak fazla sportmenlerin yarış ve koşturma hcveıine 
vasıtalık eden bu bisikletlerin bilhassa tur yollarında ve 
karanlıkta Ada yollarında serbest ve kaygısız geımiye alı· 
şanlar için otomobil kadar tehlikeli olduğunu söylemiye 
mecbı.ruz. Son günlerde Büyükadada vukua gelen bir kaza 
da bunun misalidir. 

Onun içindir ki : 
- Adaların tadını da, ze,kıni de kaçıran bu yarış 

heveslisi bisikletçilere hala müsaade edilecek mi? .. 
Diye soruyoruz ve .. bu bisiklet suvarilerinin kulaklarının 

bükülme,ini istiyoruz. 

Haber aldığımıza göre Ta
puda iş sahiplerinin işlerini 

takip eden komisyoncular bir 
ay zarfında Tapu idaresine 
birer beyanname verecekler· 
dir. Beyanname vermeyen ve 
hüviyetleri dürüst görülme
yenler Tapuda iş takip ede
meyccekle•dir. 

Sicll muhafızlıkları 
lstanbul Tapu idaresine bağlı 

bulunan Beyoğlu, Eminönü, 
Beşiktaş. Sarıyer, Eyüp, Fatih, 
ve Kadıköy kazaları tapu sicil 
muhafızlıkları için kaza mer
kezlerinde mahzenli binalar bu

lunmadığı için bu muhafızlıklar 
şimdilik Sultanahmetteki Mü
dürlük binasında kalacaklardır. 
iş sahipleri de işlerini Müdür
lıık binasında tekip edecek· 
!erdir. 

Günün vodviİi . : , ............ _,. ·~ ~ : . ~ . 

insaf kasapları! 
Çok şey ; Kasaplar ş:rketı 

tarafından lstanbulun bazı 
semtlerinde açılan dükkanlarda 
etin 1() .. 15 kuruş daha ucuza 
satılması diğer bütün kasapla· 
rı mutazarrır ediyormuş .• Ka
saplar bu iddia ile, tutmuşlar, 
bunun önünü geçilmesi için 
Belediyeye müracaat edip res· 
men şikayet etmişleri ne ibreti 
tevekkeli dememışler : Sorsa
lar nıagdurunu gaddar kendin 
gösterir l 

Şehırcııikte so
<;duk kanlı ık 

Olur şey değil. Ôzur bul· 
makta bir ( seh!i mümteni ) bu. 
Dünkü bır guele şu öliım 
yatağı etrafındaki vaveyla 
göklere çıkmış olan Boğaziçi 

için, bal-ınız, ne d iyor: 
- iyi ki Boğazı imar'da ge

cikmişız!.. belki bu işe ba,lı. 

yanlar kadar zevkimiz dah 1 

çok incelmiş olur!. 
Evet, belki zevkimimız İn· 

celir incelmesine amma o vak· 
t:ı kadar boğaz danda, olsa 
olsa. bir kuru gırtlak kemig-i 
kalır, muhterem arkadaş! 

B iliriz 
Tramvay Şirkelinın lstanbu! 

şehrine yeni bir saygısını okı.· 
dunuz mu ? Gece seferlerini, 
sırf fazla amele ücreti verme
mek için kaldırmak istemış. 

Belediye önüne geçmiş 1 Be· 
reket.. Zira Tramvay Şirketioe 
b.lso, biliriz. Yalnız gece se· 
ferlerini değil, bizzat geceleri 
de kaldırır, yerine birinci 
mevki geceler kor ~ 

Cern ıyetı Ak· 
~m satılık rn" 

Yahudi dünyası diye ayrı 
bir dünya var galiba. Baksa
nıza; bizinı bildiğimiz dünya 
için, bir Cemiyeti Akvam var. 
ken, dünya Yahudileri Cenev
rede .,rı kendileri için ayrı 

bir Cemiyeti Akvam teşkil et· 
mişler 1 

Gemıyetı akrnmın anasr var· 
kcn böyle i2 milletten devş.r
me bir çocuğunu peydal:ımağa 
ne lüzum var? 

Acaba bu işde de ticaret gör. 
düler de, Cemiyeti akvamın 

anasını mı satacaklar! 

Radyo spıKer' 
bir de dinlese 

Dünkü ga1.etelerde radyo 
spikerımiz Mesut Cemille hır 
mülakat var. Kıymetli spikeri
miz radyo dinlemeyi sevmiyor
muş! Radyonun yalnız söyleme 
makinesi başında olmak ne 
tuhaf: Radyo abonmanlarmın 
ne söy !ediklerini işitmeye im
kan bulamıyor anlaşılan. 

Zira spiker radyo dinlemeyi 
sevmiyormuş. Bilmiyor ki bü· 
tün radyo abonmanları da 
kıymetli spikerin bu elemine 
tamamen işlirek etmektedırler! 

Te!C!şa manaı yok! 

Pıyasada çürük yumurta sa
tışı arlmış-Türkofis bunu hay
retle görmüş-nihay<'t anlaşıl. 
mış ki çürük rumurta!ar 10 
paradan alınıp pasta yapmakla 
kullanılıyormq. 

Ofis beled yeye bir tezk re 
yazıp halkın sıhhatile oynan· 
masına me)·dan verilmemesi 
için müracaatta bulunmuş. 

Hiç telaş buyrulmosın. B~ 
işte halkın sıhhati meselesi, çok 
şükür .. kalmamıştır. Bir tehli
ke yok. Zıra, halk bu pasta• 
lara 10 senedenberi çokta!l a• 
lışmış bulunuyor!!. 

Serdengeçti 
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Yüksek tedrisat 
Maarif vekaleti Ytiksek ted

risat direktörü Cevat dün sa
bah Ankaradan şehrimize gel. 
miştir. Bundan bir müddet 
evvel Yüksek tedrisat işleri 

1 üzerinde tetkiklerde bulunmuş 
\ olan Cevat bu seferde, verd.!ği 
direktifler dahilinde bilhassa Uni· 

versilede şimdiye kadar neler 
yapıldığını gözden geçirecektir. 

lnkılip ders imtihan· 
ları başladı 

Türk inkılap tarihinden ik
male kalan yüksek tahsil genç
leri dün ikmal imtihanlarına 

girmişlerdir. imtihan tahriri ol· 
muş ve yüz talebe bulunmuş• 
tur, Dünkü ımtihana girmeyen 
ikmalliler 10 Eylülde yapılacak 
ikinci bir ikmal imtihanına gi· 
receklerdir. Fakat dünkü imli· 
handa kazanamiyanlar ikinci 
ımtıhana giremiyeceklerdir. 

• 
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Tevfik Fikret .. 

-AÇIK SÖZ-

Ne uzun, 
Ne kısa. ---·-

Hademeler 
Saltanatll. 

21 Ağustos 

- -·---
"Söyle, 
çektiğin 

ey muztarip vatan, bildir; 
hangi kanlı seyyiedir ? ,, 

T. F. 

Ticaret tayyare· 
leri ve harp 
Yolcu tayyarelerinin bu 

günkü kudretleri, yarının 

harplerinde, bunlardan ne su· 
retle istifade edileceğini şim• 
diden düşünmeğe değer bir 
dereceye vardı. Amerikanın 
bu uğurdaki çalışmasına ba· 
karsak, Avrupayı geride bı· 
raktığını görürüz. 

Taçlar dev· 

\

' riliyor, impa· 
ratorluklar sal· 
lanıyor,en ge-

ı=_._._._.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:ii Yazan : lsk en der F. Sertelli -~ 
Yazan : ŞUkQfe Nihal 

Fikret henüz ölmüştü; daha 
toprağı kurumamıştı. Türkoca· 
ğının sahnesinden gençliğe hi
tabeden bir hatip; onu bu 
yurdun menli ruhlu, geri lisan
lı, milliyetsiz, vatansız bir ada· 
mı olarak tanıttı ve (Rübabı 
şikeste ) den bililtizam birkaç 
çetrefil mısra seçerek okudu; 

O zaman, çok gençtim; bun• 
dan mı, yoksa gerçekten sıkıl· 
gan huyumdan mı, nedir; Fik· 
reli gençliğe böyle aykırı bir 
şekilde tanıtmıya yeltenen ha
tibin yüzüne isyanla bağırmak; 
•yalanı. diye haykırmak iste· 
dim, amma, yapamadım. Oldu
ğum yerde yumruklarımı sık· 
tım; boğazım tıkandı; sustum. 

Rübabını bütün çocuklu· 
ğumda bir mukaddes kitap gibi 
baş ucumda saklardığım bü· 
yük adamın kurumamış top
rakları taşlanıyordu 1 •• 

Fikret cemiyetçi midir; Fikret 
milliyetçi midir? Bunlardan hiç 
birisi değildir .... 

Ben en sarsılmaz imanımla 
haykırıyorum: Bütün gençlik 
anlasın ve duysun ki Fikret 
her eydir. Fikret bir insanlık 
abidesidir. Fikrette güzellik in· 
celik; eQilmez bir baş; ııranit ka· 
yalar kadar sarsılmaz bir doğ· 
ruluk; yurt sevgisi, insanlık 
aşkı; Fikrette her şey vardır. 

Türk milleti, içinden ne ka· 
dar büyük yetişirse o kadar 
böbürlenir. Biz, en büyük kıy· 
metleri birer birer baltalamıya 
alışıyoruz. 

"Milyonla barındırdığın ecsad 
araıından 

Kaç nasıye vardır çıkacak 
pi.kil dirahıan?" 

"Hak bellediğin bir yola yal· 
nız gideceksin 1,. 

Ruslar 100 kişilik büyük 
tayyareler yapmağa başladı· 
lar. Hava manevralarında ya· 
pılan denemeler, paraşütler• 
den istifade yollarım arama• 
!arla güdülen maksat nedir?. 
Uzak iller arasında başarılan 
seyyahatlerin, yarının harple. 
rinde kıt'aları taşıma imkanı
m ülçmekten başka bir ma· 
nası var mıdır ?. Geçenlerde 
ölen Maksim Gorki'nin adını 
taşıyan ve yakın zamanda 
düşüp parçalanan 23 kişilik 
rus propaganda tayyaresin· 
de, saat~e çift sahifeli sekiz 
bin sahife basan rotatif tipo· 
graf makinesi, fotoğraf ve 
klişe laboratuvarı, vesaiki 
gösteren sinema cihazı, tez· 
mer el~ktrik merkezi, olo. 
malik telefon, telsiz ve ayrı· 
ca sinema apareyleri bulunu. 
şu hayretlere değmez mi ?. 

l dikli aristok· 
rasiler yerini 
demokras i y e 

bırakıyor. 
Şimdi bir vekille bir dostu• 

nuz kadar samimi ve içinizi 
dökerek konuşabilirsiniz, !&.kat 
bu memlekette yılların, yıllara 
devrettiği, ne rejim değişme· 
sile, ne memurun halk sever
liğile bir türlü değişmeyen, 

daima eski hüviyetinde fakat 
taze şeklinde bir tip vardır. 

Bu tip, yüksek memur oda
larının kap•sındaki sandalyede 
ayak ayak üstüne atıp içerde· 
ki memurdan daha cakalı, 
tam birNeron heybelile oturan; 

, sorduğunuz şeylere hiç olmaz· 
sa bir. 

- Evet· 
Veya: 
- Hayır .• 
Derneğe bile tenezzül etml· 

yen, icabında sizi omuzlarınız· 
dan bir kaçak, bir serseri gi
bi tutan odacı, odacı başıdır. 

Tefrika No. 33 

Nesrin çayını çarçabuk içti. Şen bir kahkaha savura· 
rak güldü ... Adam sen de 

ı herkesin dilinde kilit yok ya ... Ağzına geleni söylerler 
- işte ben de seni zaten 

bunun için oraya götürmüş
tüm. Bu ziyafet sana h12 ve· 
recek .• Yürüdüğün yoldan bir 
az daha süratle koşmağa, in· 
sanları bir az daha yakından 
tanımağa, ve bir kadının bu 
memlekette neler yapmağa 
muktedir olduğunu öğrenmeğe 
başlıyacaksın. 

Şefik, Nesrinin bu sözlerin· 
den cesaret alarak yavaşça 

sçırdu: 
- Dün gece... Müsteşarın 

karısı senin meşhur bir adamın 
metresi olduğunu söyle dil 
Bak şimdi sakin ve makul :iki 
arkadaş gibi konuşuyoruz .. 
Ne olur, bana bu lafın hakikat 
olup olmadığını da söylesen .. 

Nesrin çayı çarçabuk içti ve 
şen bir kahkaha savurarak 
güldü: 

de birinden bahsetmiştin.. ne ı 
oldu o adamcağızın işi ? 

- Ne olacak zavallıyı Har
biye mektebi bodrumlarına at· 
mışlar .. ve lngiliz Erkanıhar
biyeıi kendisini birkaç keredir 
sorguya çekiyormuş. Vaziyeti 
çok vahim. Elbirliğile onu bu 
işkenceden kurtarabilsek mem· 
lekele en büyük hizmeti yap· 
mış oluruz. 

- Onun kurtulması için ne 
yapabil riz? 

- Yine Nesrinin yardımına 
müracaat edeceğiz. Fakat ben 
bu işi Nesrine açtığım halde 
bana: ( Bu işi biraz sonra gö· 
rüşürüzl ) dedi. 

- Atlatmış olmasın seni .. ?! 
- Yardımı dokunabilirse, 

umarım ki bize bu hususta 
yardım edecektir. 

Ve s'garasının külünü silke· 
rek sözüne devam elti: 

para ile ne büyük işler gör• 
düğünü yakından biliyorum. 

· Hatta orada Mıgır isıninde bir 
tercüman, Rana beye lngilizle· 
rin yanından para mukabilinde 
birkaç doküman bile aşırıp 

getirmişti. 
- O halde mesele kolay· 

!aştı şimdi. Hemen gidip mı• 
gırı bulalım. 

Fakat benim fikrime kalırsa bu 
tehlikeli yolu bırakıp da bir an 
evvel Anadoluya kaçmanın 

yolunu bulsak daha iyı 

olmaz mı? 
- Ankaraya gitmenin sırası 

var, kaçacağım. Biz Anadoluya 
gitmekle, milli kuvvetlerin 
sayısına iki fert daha ilave 
edilmiş olacak. işte o kadar. 
Fakat bu~ada yapacağımız öyle 
mühim işler var ki, bunları 

şimdi burada bir ordu bile 
yapamaz. 

Bir hafta sonra, onu seven· 
!erden, anlayanlardan biri gene 
o kürsüye çıktı, Fikr~tin yurt 
için; o yurdun bakımsız genç· 
leri, avare çocukları için izti
rap çeken, aldatılan insanlık 
için yazdığı alev mısralardan 
bir kaçını okudu ve gençliğe 
kollarını uzatarak haykırdı : 

Amerikalıların iki pilotun 
idare ettiği Douglas adındaki 

"Bu harmanın gelir •onu ka- modern tayyaresinde 117 alet 
pıştırın gider ayak; 

"insanlığı pamal eden alçak
lığı yık, ez; 

Billah yaşamak yerde aürük
lenmiye değmez 1,. 

Yer. iz, makam bilmiyen, 
elindeki istida ve evrak de· 
metile başını nereye sokaca• 
ğını tasarlaya tasarlaya daire 
içinde dolaşan vatandaşı hi.çe 
sayan bu tip hakkında ne uzun 
nede kısa olarak. Yalnız şunu 
söylemek isteriz: 

- Adam sende. Herkesin 
dilinde kılit yok ya.. ağzına 

geleni söyl~r. Bırak bu dedi· 
kotluları şimdi. sen akşama sa· 
at kaçta geleceksin buraya ? 

- Nesrin beni şimdiye ka· 
dar hiç bir meselede atlatmadı. 

- O halde Riza Beyi kur· 
tarmak hususunda yapılacak 

teşebbüslerde muvaffak olamı
yacağını anlamış olmalı ki, bu 
meseleyi soııraya talik etmiş. 

Anadolunun silaha, cepha· 
neye çok ihtiyacı var. Artık 
sana her şeyi açıkça söyliyc· 
bilirim; Binbaşı Riza bey bura• 
daki silah depolarını hem de 
lngilizlcrin gözü önünde bo
Şdltmakta büyük bir ihtisas ve 
maharet sahibidir. 

" Bu memlekette ölüsünün 
arkasından küfür etmek için 
daha çirkin bir insan bulama· 
dık mı?" 

Gençlik o sesi alkışladı; ben 
olduğum yerde mesut sarsıntı
lar geçirdim. 

Nankörlük ve unutmak, kö· 
tü huylarımızın başlıcasıdır. 
Geçen yıl, günlük gazetelerden 
biri, galiba mevzu kıtlığında 
eskileri parmağına dolamış ; 
Fikretin dil ve ideal bakımın· 
dan bu günkü havayı yaşata· 
madığını sütunlarında sıralayıp 
duruyordu. 

bulunuyor .• Pilotlar telsiz ci· 
Doyunca, tıksırınca, patlayın· ! hazını, tayyareyi ve aletleri 

cıya kadar yeyin 1;, 
1 

"Söyle. ey muztarip vatan, 1 

bildir; ' 
Çektiğin hangi kanlı ıeyedir?" 

Türk edebiyatının hangi sa
natkarı bizim ahlaki, içtima!, 
vatani duygularımızı yükselle· 
cek bu kadar kuvvetli, alevli 
mısralar söyleyebildi? Fikre· 
tin iztirabı, yurdun, milletin 
iztirabı idi ; Fikretin iztirabı 
alçalan, çirkinleşen insanlığın 

iztirabı idi .• 

ışıdıcı lambaları, meyli gös-
teren apareyleri, manyaloları, 
vollometreleri, füzibleri, aç· 
ma bulonlarını, kırmızı ve 
yeşil renkli haber verici lam· 
baları, molörlerin işleyişlerini 

önlerindeki levhadan kolay· 
!ıkla idare ediyorlar. bu kül· 
!ellere yalnız ticaret kasdile 
katlanıldığını düşünmek ha· 

- Arlık bu odacı 
tanatına tahammülümüz 
madıl 

sal· 
kal· 

Nu-Sa-Co 

r- "" 

1 
Doktorun ı 

- Annene gideceğini söyle· 
mişdin.. belki bu gece seni 
bırakmaz da kalırsın orada. 
Bende Beykoza gideyim.. tey· 
zem kimb.lir nekadar merak 
etmiştir beni. Kaç günJür gö
rünmedim diye.. yarın gece 
gelirim olmaz mı ? 

Onutıeri 
' talı bir görüş olur .• Tayyare· 

cilikle daima artan bu ileri· 
Üzüme dair 

Geçen kı§ bir sofra başında 
birkaç arkada') Fikretten ko
nuşuyorduk; okumuş, tanınmış 

birisi ona tuhaf bir anlayışsız
lıkla hücum etti : 

- " Fikret, ferdiyetçi midir; 

• 
lspangaaan 
Mal alınabilir 

ispanyada son vaziyetlerin 
tevlit ettiği zirai reform dola· 
y.-ile bir çok değerli mevad· 
dın elden çıkarılmakda olduğu 
haber alınmıştır. Bu arada 
Türk okıyle gelen malumata 
göre, Markin dö Beralezeye 
ait iki bin kadar merdinos ko
yunu s~tlığa çıkarılmıştır. Bu 
vaziyet, koyun tedarik etmek 
i•teyenlerin nazarı c\ikkate ko· 
nulmuştur. 

Dükkinların önüne 
11andalye ve satılık 
ınal çıkar·ılmıyacak 

1 

Şehir içindeki bazı dükkan
ların önlerine satılık mal çı· 
karmak suretiyle caddelerin İŞ· 
gal edildiği görülmüştşr. Bu 
ciytt belediye zabıtası talimat
namesine A}kırt olduğundan 
belediye dükkan sahiplerinin 
cezalandırılmasını şubelerine 
bildirmiştir. Kahvehanelerin 
cadde önlerine !sandalye koy. 
malan da yas~k edilmiştir. 

Cami avlularına 
dükkan 

Evkaf idaresi cami avlula· 
rın1 küçük dükkanlar yaptır
mağa karar vermiştir. Bu dük
kanlarında Evkafın Taşdelen 

ve Defneli suları satılacaktır. 

O büyük adamı çocukları· 

mıza tanıtalım ; Fikret, yalnız 
bu yurdun dsgil, kainatın da 
her zaman yetiştirmediği öl
mez kahramanlarındıı.n biridir. 

ŞUkQfe Nihal i 

Komisyoncu
lara vesika 
verilmedi 

Birçok komisyoncular Ti· 
caret Odasına müracaat ede· 
rek yeni ihracatı koruma ka· 
nunu mucibince kendilerine 
ruhsatname verilmesini iste
mişlerdir. 

Ticaret odası, kanunda ruh
satnamelerin yalnız ihricat ta· 
cirlerine verileceği yazılı oldu
ğundan komisyoncuların mü
racaatına derhal bir cevap ver
memiş bu hususta lktısat ve
kaletine baş vurmuştur. 

Alakalı komisyoncular, ken
dilerinin ihracat tacirlerinden 
hiçbir farkları bulunmadıklarını 
iddia etmekte iseler de Oda 
Vekaletten bir emir almadan 
komisyonculara ruhsatname 
vermiyecektir. 

Halkevinde resim 
sergisi 

Kırşehir Ortamektebi resim 
öğretmeni Şahin Özgür Emin· 
önü Halkevinde talebelerin 
eserlerinden mürekkep bir 
resim sergisi açmıştır. Anado
lunun bir köşesinde meydana 
gelen bu eserlerin lsanbulda 
teşhiri büyük bir takdir ve 
alaka uyandırmıştır. Sergi 
Ağustos nihayetine kadar açık 
kalacaktır. Sergide tezyinat 
sulu boya, yağlı boya, karaka· 
lem resimler ve birçok güzel 
yazılar vardır. 

"Acık Söz .. ün edebi romanı: 10 

• • • 
Sen Benim Babam 

En makbul yaz meyvaların· 
dan bıri de ü•ümdür. Bizim 
memleketimizde Temmuz niha
yetile Ağustos iblidalarında 
kemale ııelir. 

leyişi esaslı surette inceleye· 
rek, bugünkü posta tayyare· 
!erinin yarınki hava hareket· 
!erinde, harp, keşif ve bom· 
ba tayyareleri ve zırhlı silah· 
larla birleşik olarak, ihtiyat 
kuvvetlerinin naklinde, çevir
me ve ihata cephelerinde bü
yük işler göreceğine artık 

inanmak lazım geliyor. 

M. Ersü 

Üzümdeki şifa hassalarını göz 
önüne alan doktorlar, üzüm 

, kürünü tavsiye ederler. Bu kür 
i vücudün terkiballnda mühim 

tadilat vukuuna kifayet edecek 
derecede o:mak üzere muay· 
yen bir müddet devam eder. 

Üzümün en mütenevvi ve en 
lezzetlileri memleketimizde ye· 
tişir. Üzümün malüm envaı olan 
çavuş, yapıncık, Nurunigar, 
siyah, ·;ekirdeksiz, rezakı, müş
kile, parmak vesair üzüm· 
ler arasında tedaviye en elve
rişli ollnı çavuştur . 

Düşünceler: 

Hırsız, dünyanın en sessiz 
adamıdır. işini gürültüsüz ya. 
par ve o çaldıktan sonra kı· 
meli biz koparırız. 

m s 
Kabahat ekseriya ölende ol. 
duğu halde öldüreni ipe çe· 
kerler. Ve bu iş adalet na• 
mına yapılır. 

I!] (i] 

Söz, insanın içindeki cevheri 
ayna gibi aksettirir. Ne kerli, 
ferli adamlar biliriz ki söy
ledikleri tek kelime veya tek 
cümle ne mal olduklarını 
meydana koyar. 

Saadet, dünya yaratıldığı gün 
öldüğü halde biz onu hala 
ararız. Ve ekseriyetle de onu, 
güzel bir kadının çapkın ba· 
kışlarında bulmak isteriz. 

111 ili 

Soruyorum size; para ve ka· 
dın ... Bunların ikisinden bi· 
rini tercih etmek vaziyetin· 
de kalınca ne yaparsınız. Pa. 
rayı alsanız kadın peşinizden 

koşacaktır. Ne müşkül mıı· 
amma 1 

El l!J 
Saadeti, parasızlıkta ve yal· 
nızlıkta bulabilenler hayatın 
sırrına ermiş sayılırlar. 

kaladelik sezmeden bir koltu
ğa oturur ... Ve güler, söylerdi. 
Bazan yakasında bir çiçek bu· 
lunurdu. Bazan kıravatında bir 
kadın dudağının kırmızı boya
dan izi bulunurdu. 

Çavuş üzümünde şekerli 
madde mutedil mık tarda bu
lunduğur.dan lıazme elverişlı

dir. Taamı ve lezzeti de bo~a 
gider. 

Tedaviye üzüm kemale ge· 
Jınce başlanır, üç ıla altı hafta 
devam eder. Evvela günde ya
rım kilodan başlanarak te<lri· 
cen üç dört kiloya kadar çı
karılır. Fakat bu mıktar üç 
övünde yenılir. Biri sabahleyin 
erkenden kahve altı ile bera
ber, diğeri öğle vakti, üçün
cüsü de akşam yemeğinde . ., 
Yalnız yenirken kabuğunu ve 
çekirdeğini çıkarmalıdır. 

Fakat b:ı kadar ziyade üzüm 
yemek te i~tiha ile mütenasip 
olmalıdır. Rahatsızlık vermiye 
başladığı görülürse, ya mikta
rı azaltılır veyahut büsbütün 
kesilh·. Üzüm kürü yapanlar 
pekala et, kahve, çay dahi 
yeyip içebilir, Eğer beden ha. 
rekelleri de yaparlarsa, elde 
edilecek neticey• arttırmış 
olurlar, 

Üzüm kürü yapanlarda sıh· 
hat iyileşir, işteha arlar. Hazım 
kolaylaşır. Bazen is'ıal görü
lürse de, küre devam edildikçe 

Ve hiç unutmam ince kara 
bıyıkları üzerinde parmakla. 
rında dolaştırarak: 

- Hanımefendi diye alay 
etti bu akşam birkere bile 
tebessüm buyurmuyorsunuz!, 

Fatma titrek bir sesle: 

• 

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

Fatma hiçbir kadında gö· 
rülmiyen bir metanet ve bir 
soğuk kanlılıkla bunları hiç 
fark etmez~ gibi görünürdü, 
neş'esiz fak~t nazik ve terbi
yeli onunla konuşurdu. 

- Başım ağrıyor da diye 
fısıldadı. 

Muhakkak Fazıl o gece a
damakıllı sarhoşdu. Omuzla. 
rını kaldırarak: 

Ben o ilk senelerde yemin ede
rim sanabir an ... bir an anneni 
kocasından ayırmak istemedim. 
Anneni sevdiğimi kendikendi· 

roe bile itiraf etmedim... Saa· 
detim onunla yalnız kalmak 
saadeti idi. Onun havasında 
ve ona herkesten yakin ola· 
rak kalmak ... 

Bazı geceler baban .. Babıın 
mı dedim... Ben ne söyleyo
rum. Fazıl eve sabah olma· 
dan dönerdi. Üzerinde hala 
gezdiği yerlerin perişaniyeti, 

dudaklarında pis bir sarhoşlu· 

ğun yılışık gülümsemesiyle o
daya girerdi. Ve ikimizin yal• 
nız bulunuşunda hiç bir fev. 

Hatta işte yine böyle akşam· 
lardan bir gün Fazıl onun bu 
soğuk kanlılığını fena buldu. 
Büyük bir ademi tenezzülle 
hiçbir şey fark etmez gibi iÖ
rünen kadını senin anneni be
nim yanımda tahkir etti... Ve 
iülerek bir şey anlatırken bir. 
denbire sustu. 

- Başı ağrıyormuş dedi 
başı ağrıyormuş... Bunların 
hepsi bahane. 
Ayağa fıdadı gözlerinde 

kudurmuş bir hiddet vardı. 
- Her akşam eve geç dö

nüşümde beni bu yüzle karşı· 
lar dedi. Bu yüzle bu hiç gül· 
meyen, ruha kasvet veren, 

-10-
Lüksenburg gazino

sunda bir toplantı 
Vamık, camın önümden ge· 

çen Şelıkı görünce sevindi: 
- Hah .. işte geliyor .. 
Şefik dalgın dalgın yüri!ye· 

rek gazinoya girdı: 
- Seni burada bulacağımı 

hiç de ummuyordum, Vamık· 
cığıml 

- Beni kendin gibi sarhoş 
mu sanıyordun ? ... 

- Haydi canım, sen de iti· 
raf etmedin mi benim kadar 
içtiğini? ... 

Gülüştüler ... Ve bir köşede 
baş başa vererek konuşmağa 
başladılar : 

- Vaziyet çok gergin.. ln
gilizler milliyetcileri şiddetle 
takip ediyorlar. 

- Hiç korkma, Şefik 1 Tey· 
zezaden lngilizlerin yanında 
iken bize bir fenalık gelmez. 

Şe!Lk birden kıpkırmızı ke-
sildi. 

Demek ki Nesrinin lngiliz 
hızmelinde bulunduğunu Va· 
mık da öğrenmişti. 

Şefik bu söze ehemmiyet 
vermemiş gibi göründü : 

- O, ne de olsa bir genç 
kadındır. Her şeyi ona söyli
yemeyiz. Biz kendi işimize ba
kalım. 

- Geçen gün bana, Ana• 
doluya çok büyük hizmeti do· 
kunan binbaşı Rıza Bey imin· 

o da kendi kendine tedavi edil
miş olur. 

Üzümlerin kemale gelmiş ol· 
ması şarttır. Ekşileri ekseriya 
ishal tevlit ederler. Kür esna· 
sında idrar mebzuldür. Tabi
atları kabız olanlar, basurlular 
hazımsızlıktan muztarip olan· 
lar, müzmin ciğer hastalığına, 
safra sancısına mübtela olan· 
lar üzüm küründen istifade 
ederler. 

Şıra da kana kuvvet verir. 

insanı hayatından bezdiren bu 
.yüzle ..• 

Fatma sapsarı kesilmişti: 
- Aman ben mi dedi. ben· 

mi Fazıl... 
- Bıktım bu kıskançlıktan .• 

Bu iğrenç bu gülünç kıskanç. 
lığından ... 

- Fakat yemin ederim ... 
- Sus ... Sus.. Bana hayatı 

bir azap ettiğini hissetmeyor 
musun ? Senin bu suratını gör
meğe tahammülüm· olmadığını 
anlamıyor musun? .• 
Anlamıyormusun ki... Bana 

böyle bir mumya değil, gülen, 
söyleyen şakıyan neş'eli ve 
zail bir kadın lazım. 

Fatmacığımın yüzü kıpkır

mızı olmuştu, Gözlerine yaş

lar dolmuştu. Ona cevap ver-

- Muhtemeldir. Onun vası· 
tasile yapacağımız teşebbüsü 

şimdilik bir tarafa bırakalım. 
Ben Nesrinden gizli olarak 
Riza Beye bir mektup gönde· 
rmek istiyorum. 

- Gönderecej!'in mektubun 
onun eline ~eçeceğini tahmin 
ediyornıusun? 

- Emin bir el bulursak ... 
Eu işi para ile yaptırabiliriz 

gibi geliyor bana. 
- Para ilemi? 

Bu adamın Harbiye mekte· 
bine tıkılmasile birçok işler 
yüzüstü kaldı. Oıı•ınla bir ker• 
recik olsun muhabere temini· 
ne muvaffak olabilsem ... Yapı· 
lacak işler hakkında kendisin· 
den talimat almak istiyorum· 
Onun yarıda bıraktığı işleri 
tamamlamak • bugün için • 
Anadoluya geçmekten çok da· 
ha mühim ve faydalıdır. Anla· 
dın mı •imdi telaşımın sebe· 
bini..? - Evet. Har · re mektebin· 

de birtakım Ermeni tercÜ· Şefik bu esrarı Vamığa aç• 
ıııanlar var. Bu"lardan birini makla beraber, onun Anado· 

·ı ld d k R" b luya karşı olan iman ve ra· 
para ı e e e e ere ıza C· bıtalarını dd bir kerre dah• 
ye ailesind~n bir mektupmuş denemek için : 
gibi bir kaç satırlık bir pusu· _ Anadoluya tehli:tesiıce 
la olaştırmak.. ah buna bir geçilecek yolu ben biliyo:um• 
muvaffak olabilsem, Vamıkcı- istersen seni birkaç gün sonra 
ğım : yola çıkarayım? 
Vamık düşünceliydi .. tercd· Dedi. Vamık Bey hiç tered· 

dütle dudağını bükerek : düt etmedi : 
- Biraz tehlıkeli bir iş 1 - Peki.. Hatla hemen bU 
Diye mırıldandı. gün bıle yola çıkmağa hazırırıt• 
Şefik başını salladı : Şefik 1 Beni o yolun başına 
- Hayır.. hiçde tehlikeli kadar götür .. ötesine ~arışma.o 

değil. Ben o tercümanların [ Bıt"•edı } 
ıııı11111111111ıı11111111111111111111111ıııııııııı.1111111111111•111u11ıııuı111111111ıı11111111nıııııııııııııımıı 11111111111111111•111111l
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Bacak sallama modası 1 
Amerikadan bir Tiirk gencinin "Açık Söz. e gönderdil1 

mektupta şöyle bir cümle gözümüze ilişti: 
"Buradaki tiyatro ve sinemalarda bacak sallamak mod ıl 1 

çoktan iflas etti. S•yirciler, sahnede özlü "'e heyecanlı me•" 
zular, eğlen dirici ve düşündürücü filim/er ara yor!. 

Çıplak bacakların sahnede nasıl sallandığını görmige kel' 
şanların zevkleri lamaınile değiştigine inanmak lazımdır. BıJ' 
na bizde de mi<_al olarak Şehir Tiyatrosile Halk OperetiP

1 

göstr.rebilirir. Ozlü, merak "'' alaka uyandırırı piyesler o!f 
nandığı zaman hrtlkın ğösterdiği rağbeti inkar edemeyiz. 

lnsanlnrın makineleştiği bir devirde, insan gözıinün ette~ 
ziyade alçıdan 11e ha/mumundan yapılmış bir bacak üzerinJ• 
çok daha fazla durduğunu; san'at eserlerini ne derin bir :r.•-" 
ve alaka ile temaşa ettiğini görmiyor mıyız? 

Bugün, muhakkak ki, san' atkar elinden yaratılmış bir maP' 
ken, insana; tabiatın yarattığı gibi kalmış ve san 'atkcir e!ı 
değmemiş bir el 'fJe kemik .11ığınından çok daha manalı git 
rünügor. 

Un milyon nüfuslu şehirde iflas eden bir modanın, bir ,,.;t; 
yon nüf11slu ve daha küçiik şehirlerde Ömrü elbelle daha O 

olur! lskender F. Sertelli 

meden yerinden doğruldu ve 
gayet hafif bir sesle: 

-Bunu bana daha evvel 
söylemeli idin dedi. Ben gi· 
derdim. 

Gitmek •.. 
içimde bir sevinç ve bir acı 

hissettim. 
Bu gidişle onu gaip edebil

mem ve kazana bilmem mev· 
zuubahisti • 

Fazıl onun üstüne doğru 

yürüdü! 
- Gidecekmiş! •. Diye ba· 

ğırdı. Nereye gidiyorsun? •. 
Nasıl gidiyorsun? 
Fatmanın incecik bileğini 

avuçları arasına almıştı. 

Bir yere gidemezsin de· 
d~ 

Fatmanın yerinde sallanc'ığı' 
nı hissettim.Bir söz söyleme~ 
isledi fakat söyliyemedi bir h8 
ket yapmak istedi. Fakat yB 1 
madı. Oraya halının üzer•~,, 
ince bir fidan gibi, yaralı b 
kanarya gibi düştü. 

Tahammülüm kalmamış!• 
Yerimden fırladım, Faııb1 

omuzundan yakaladım: 
- Ne yaptın Fazıl ... 
Fazıl hala bileğini parrııa.~ 

lan arasında tuttuğu o ııı• 
mini vücudün üstüne atııııııı 
Yere di• çökmüştü: 

- Fatma... Fatma... '{a, 
rum.. Çocuğum Fatma d11 

bağırıyor, yüzüne ufak uf~ 
tokatlar vuruyordu. Büyüle 
asabiyet ve telAş içinde b• 
dönmüştü, bağırıyordu. Jtl 

{Bitme:;;.>' 
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Sayı : 124 Heryuae 5 kurıış Telefon No: 208:L7 - Telgraf adresi: /stanbul Açık Söz 

Balkanlard_! 

Bulgarlar niçin 
kendilerini Slav 

1 Bir ita/yan kruvazörü Mala
! gaga mitralgö~ler~e mü
lcehhez 100 bahrıgelı çıkardı 

addediyorlar? ·ı ltalya galiba kendini Habeşistanda sandı 
Sofyadakl Slav kong· ~ ~ 
resine hangi mllletler / 

1 "e kimler lttlrak etti?/' ~ 
Sofyada ayın 17 sinde açı- 1 

lıı.n, cojtrafya ve etnogrıı.lya i I 
slav mütehassısları kongresine 
200 den fazla murahhas işti· 

rıı.k etmiştir. Lehistan ve Çe
koslovak ordularından harita / • 
ve karto;rraf askeri mütehas
sısları da kongreye iıtirak et
miş bulunnyorlar. Kongreyi 
ifolgar Maarif Nazırı Gospo-
:lin profesör Mişaykof aç
mış, kral Borisin bira • 

Garip bir ur11üzeıte 11lriıen ltal9a kruv(Jröril Öjtn90 di Sa"oyu 

Tancadan Fransız gazetele· tür. ispanya! knvvetleri bu 
rine şu haber verilmektedir : hale seyirci kalmışlardır. 

"Daima hül..6met kuvvetle- Krovazör bundansonra, der-
rinin elinde bulunmakta olan hal hareket etmiş Konsolos 
Malaga dört gün evvel son ile Generalin oğlunu perşembe 
derece heyecanlı birkaç saat günü Tancaya çıkarmıştır. 
yaşamıştır , Geçen çarşamba ltalyan Bahriyelilerinin Ma-
gecesi Tancadan hareket eden lagaya çıkışlarına sebep elan 
Ôjenio dl Savoia adlı ltalyan hadise şu suretle izah edil· 
krovazörü, ertesi gün öğleden mektedir: 
sonra Malagaya varmıştır. Ge. ihtilalin ilk günlerinde Mad-
miden mitrelyözlar ve bomba· rit Emniyet Müdürünün ailesi 
!arla müsellAh yüz kişi karaya asiler tarafından Sevilde tev· 
çıkarılmış ve bunlar ltalyan kil edilmişti. Diğer taraftan 
konsoloıhanesine iİlmişlerdir. General Kaypa dö Lano'nun 

Bu vaziyet karşısında lspan· ailesi de rehin olarak, Mala· 
yol hükQmel memurları ne ya· gada alıkonulmuştu. Fakat ge-
paoaklarını şaşırmışlar ve mer- neral ltalyanların yardımı sa· 
kez IJumandanlığı gemiye der- yesinde bundan bir müddet 
hal ~manı lerketmesini emret- evvel ailesini kaçırınağa mu-
miştir. Gemiden buna hiç bir vaffak olmuştur. H ükılmetçiler 
cevap verilmemiş, Milisler ara· bu hadiseyi haber alınca, Ma· 
sında asabiyet artmıştır. Ni- lagadaki ltalyarı Konsolosunu 
hayet ltalyan Bahriyelilerinin tehdit etmişler, bu da ltalyan 
ltaıyan konsolosunu Ve ltalyan 

bahriyelilerinin Malagaya 1;ıka 
[Sağdan •olu yukarıdan aş•ıı•1•l konsolosluğunda •aklı bulunan rak Konsoloıu ve generalin 
z.11 .. p Onlverolteılndekl Hırvat ve asi General Keypo Lano'nun evvelce ailesi ile kaçamıyan 
profe•Bril Dr. Mllodan Gadatıl Çek ojtullarından bırini alarak ge- bir oğlunu gelip almalarına 
prof .. örlerlnden doktor Jan, Leh miye götürdükleri görülmüş. sebep olmuştur. 
lHmlflrlnden Lentaedlç, Çekos1ov11.k i==== ================o====== 

profealSrü Karl Domin 

deri Prens Kiri! ile Baş. j B • 
vekil Köse lvanof açılış mera- · ız 
simiııde ha 1.ır buluıımnşlardır. 

Lehistan ve Çekoslovakyadan 
iştirak eden coğrafya etnoğ

rafya ve harita mutahaasısları 

18 kiş i dirle r. i:lunlar arasında 

Varşov adan iktisadi cağrafya 
profesörü dok tor Lot ile pro- ı 

fe sör Pospişel ve Prag'dan 
profesör Novak ile profesör 
Murko vardır. Yugoslavyadan 
gelen al imler arasınd profe
sör Jupaniç ile profesör Fila
viç ve Prag ile Zağrep Cağ. 

rafya ve Etnoğrafya müze. 
leri direktörü profesör Fra· 

;;;;ı:T;i;_ I Alm;~;;s
1

bi~~kdokau-

niç ile, profesör Dolenski, 
Prag askeri kartoırraf 
crıstitüsünden miralay Dvo· 
riç ile profesör German Var. 
şuva askeri kartograf ens
titüsünden binbaşı Brenaysen 
Varşuva profö•örleriııden Be
Ieniyedski, Yogoslavyadan ge
lenler aracında baba ve oğul 
A. Gadatsi ve M. Gadatsi coıt
rafya profesörleri ile, lidod 
Üniversitesi rektörü isçekandski 
bazı antirepoloji profesörleri 
Vardır. 

Gelen alimler arasında Fran
sız Coğrafya ve harita müte· 
hassısı Bukart ile Hamburgdan 
lırofesör Bihan vardır. ki bu 
zat Bulgaristan (Türkleri) ile 
(Gagavuzlar) hakkında en çok 
b:lgisi olan bir alimdir. 
BULGARLAR KENDiLERiNi 

NiÇiN SLAV 
ADDEDiYORLAR? 
Bulgar Maarif nazırı profe

sör Mişaykof murahhasları 
selamlamak için söylediği nu-
tukta bilhassa demiştir ki; 
"biz Bulgar Cl)jtrafyacıları 
kendi aramızda lslav coğraf
Yacılarını bukadar kalabalık 
olarak görmekle bahtiyarız .. 

Ma'ümdurki bizim toplantı
llıız alelade kongre çerçive. 
!ınder. taşarak, slav coğrafya 
Ve etnografya f•kir hareketi
nın ılmi bir toplantm haline 
ıtelmiştir. Bi l i buraya toplıyan 
kuvvet; ilmi o!maktan maada, 
ltkidirde .. biz Bulırarlar men· 
Şeimizin slav olduğunu iddia 
~diyoruz, çünkü, herşeyden 
0 nce istiklalimizi slav ide.dine 
llıedyunuz .. Bulğarca mili! bır 
darbımesel vardır: " Kardeş, 
kardeşi doyurmaz, lakin kar. 
~eş olmamak ne büyük talih
•ızJiktir. 

ırin yanı başın nursa bu Avrupanın 
da yer almaya felaketi olur 

mecburuz! 
Macarların Almanya· 
dan korkmaları için 

sebep yoktur 
Peşte, 20 (A. A.)-Hıri~tiıa.n 

fırkası şefi Kont Jan Zışı, ku
çük ç i f t çiler 
partisi şefi Ek- --~--
hart ve Kont 
Bellen, şu iki 
esas üzerinde 
anlaşmış bulun
duklarını bildir· 
mişlerdir: 

1 - Avrupa 
Faşist ve Fa
şist aleyhtarı 

olmak üzere 
ikiye a9rcldı. 
~ kd' d Koni Bellen 
5 J ta ır e 
Macaristan, Faşistlerin yanı 
başında bulunmaktadır; 
2 - Macaristan, Alman
Avusturya an/asmasının ne .. 
ilcesi olarak ltulya ile Al· 
manya arasında hasıl o/an 
mukarenet ten istifade ederek 
lıalya ile Avusturya, Alman· 
ya "e Lehistan 'en Triyanon 
muahedenomesinin yeniden 
gözden geçirilmtsi lehinde 
toşriki mesaide bulunmala· 
rını lemine uğraşmalıdır. 
Kont Bellen bugün Peşli 

N aplo gazetesinde neşretmiş 
olduğn bir makalede "Avus· 
turya ve Macaristan hükümet
lerinin Tuna havzasının yeni· 
den tensikine müteallik bir 
program lanzim etmeleri lazım 
gelmekte olduğunu ve bu pro· 
gram ita lya, Almanya ve Le· 
histan tarafından kabul edil· 
diği zamanTrianon muahede. 
namesinin yeniden gözden ge· 
çirilmesini tacil etme imkanı 
hasıl olacağını. beyan etmek· 
tedir. 

Diğer taraftan Ekhart, kü· 
çük çiftçiler partisinin bir 
toplantısında yapmış olduğu 
beyanatta· Macaristan'daki Al
man tehlikesinin pek ufak 
olduğunu göstermeğe gayret 
etmiştir. 

Mumailey demiştir ki: 
Mademki Hitler, Avusturya. 

nın istiklalini temin etmiştir. 
Şu halde Macaristan için 
hiçbir tehlike yoktur. 

Cümhur Reisi Bene' 
mühim 

bir nutuk söyledi 
Prag, 20 (A. A,) - Çek 

Cumhur Reisi Beneş şimali 
bohemya'da yapmış olduğu 
bir turne esnasında Zelenzi
Brod 'da bir nutuk söyliyerek 
şöyle demiştir: 

Almanya'nın, devletimizin 
mevcudiyetine suikast edeceği 
iddirsını saçma bulurum. Bu 
gün Avrupanın göbeğinde 
bulunan 15 milyon oüfusa 
sahip bir dev
lete dokun· 
mak, Avrupa

da hiç kimse. 
nin arzu et
medi/ti bir fe. 

lakete meydan 
vermek olur. 

Bizim Av· 
rupa siyase· 
timiz hiç bir 
veçhi le Al. -
manya ile olan M. Bene, 
münasebetlerimizi meselesini 
kat'i surette halletmeği işkal 
edecek mahiyette değildir. Bu 
aylarda Lokarnocu devletler 
arasında yapılacak müzakere· 
Ier her halde Avrupanın sulh 
ve asayişe kavuşmasına engel 
olabilecek her türlü maniaları 
ortadan kaldıracaktır. 

Beneş, Avrupalı dört unsu
run yani, Lehistan ile ltalya, 
Almanya ve Sovyet Rusya'nın 
Siyasetleri gaz ön(ine alınarak 
tayin edilmiş olan Çekoslova'<
ya Harici siyasetinin bu gün· 
kil istikamette devam edece
ii'ini ısrarla heyan etmiş ve 
sözüne şöyle devam etmiştir: 

- Bizim Moskova ile olan 
münasebetlerimize dair ortaya 
atılan hayal mahsulü haberler, 
tamamiyle hususi maksadlarla 
tasni edilmiştir. En mühim 
mesele, bizim Almanya ile 
olan münasebetlerimiz mesele
sidir ve bir Fransız - Alman 
anlaşması Çekoslovakya için 
hayati bir ehemmiyeti haizdi~. 
Paris ile Berlin arasında bir 
itilaf husulü, Berlin ile Prag 
arasındaki bazı zorlukların 
kendiliğinden ortadan kulkma
sı demektir. 

-AÇIK SÖZ-

[Bu sütunlarda: 
Her gün eskiden oldujtu 
gibi bir yemek liateai ve 
pişirme tarifi ile birlikte 
bir çocuk bakımı Öı}'üdü 
ve günün başlıca radyo 
istasyonlarının programını 

tiyatro, ıinemaların göı· 
terdiği piyea ve filim· 
)erin adlarını, havayı, 

günün takvimini, abone 
fllrtlarını bulecaksınız.) 

[!] [!] 

ÇOCUK BAKiMi: 

Çocuğunuz sağlam, gürbüz 
bir büyük olmasını istiyorsa· 
nız, onu küçük yaşta hasta· 
ianmaktan kcrumanız, bilhassa 
hiç bir arızaya uğratmamanız 

IAzımdır. Pastör, çok yaşama
nın sırrını, çocuklukta arama
lıdır, derdi. 
Çocuğu hasta eden sebeb· 

!erin başlıcası soğuktur. Fazla 
soğuk su, dondurma, soğuk 
şerbetler çocuğu ha_stalandı: 
rır. Midesi üşür, bobreklerı 
rahatsız olur, o körpe vücud 
dayanıklığını kaybeder. 

Çocuğa abur cubur şeyler 
yedirmekte onun sağlığına fe. 
na tesirler yapan sebebler a· 
rasındadır. Bazı anneler ÇO• 
cuğa vakitli vakitsiz ellerine 
her geçen şeyi yedirirler ve 
çocukcağızın nazik midesi in· 
tizamını, hassasiyetini kaybe· 
derek çürük bir uzv vaziyetini 
alır. 

m C3 

RADYO 
21 Ağustos CUMA 

ViYANA 
200 Haberler. 20,30: Eğlecell 

musiki. 22: Senfonik konser. 23 
Haberler. 23,10: (Eı'(i Vlyana)ad· 
h mualki kompozisyonu. 24,30: A• 
merika dan• bandoıu. 
BUDAPEŞTE 

19, IO: Radyo •alan orkeıtraıı: 
20.20: son haberler. 20,50 Piyano 
refakatiyle Bayan Stojanovlç tar• 
kı söylüyor. 21,10: Dıt ılya•n· 
21,3!h Çigan muılklol. 22,400 Ha· 
herler: 23: Opere orkeıtraaı. (Er .. 
no Oohoanyi idaresinde Şubertln 
eserlerinden) 24: PlSk. 

MOSKOVA 

18,30: İtuh halk şarkıları, 20~ 
Balaklrvin eıerlerinden konser. 
21: Genç dinleyicilerin arzu ettik· 
)eri parçalar. 22: Çekçek nefriyah 
23,0S: lnıılltert, 1: Almanca. 

VARŞOVA 

20: Şarkılar, 20,55: Roman tef• 
rikası. 21,14: Haberler. 21,20: Ka· 
rışık neşriyan. 23: Haberler. 2335 
PISk. 24 Dana musikisi. 

BELGRAT 
20,SO: Plak. ~lo Konleunı. 21,2Q 

Senfonik Beethoven musikisi (p· 
lak ile) 22: Zagreplon nakli. 23,20 
Radyu orkestrası. 

BÜ KREŞ 
13·40 ili 15 ardaında Pllk ve 

haber servisleri. 19: O rkestra. 
J 9,SO Konferanı. 20, 10: Konserin 
devamı. 20,40: Konferanı. 20,55: 
R. Vagnerin "Götterdaemmerüng,, 
adlı operası (PISk ile) 231 15: Al· 
manca, Fransızca haberler. 

EINDHOVS!! 
(16,88 M.) 14,300 Vllhelmus.14t0 

Pl1k. 14,45: Haborl~r. 1 S: Çigan 
musikisi. 15.20: Konu,malar. 15,4() 
Çigan musikisinin deva'11t, 16120: 
Dans musikiıl. 16,30: Vllhelmuş. 

PRAG 
20,200 Pllk. 21, Konferans. 2115 

Yeni şarkılar ( Plik ile ) 21,40: 
Radyo piyesi. 22,30: Halk mualkQi 
23: Konuşmalar. 23,45: Rusça ha· 
herler. 

ISTANBUL Radyosu 

ıs, Operet parçaları (Pllk) 19: 
Haberler. 18,IS: Muhtelif pl&klar. 
20· Halk muılkial (Pllk) 20,20 S· 
tüdyo orkestraları, 21.30: Son ha• 
herler. 

Saat 22 den •onra Anadolu a• 
jansının gazetelere mshsua hava• 
dil servisi verllecektlr• 

Taksim Bahçesinde 
HALK OPERETi 

Bu akşam 21,30 da 
EOYOK MÜSAMERE 

1 - (Şirin Teyze) operet 
2 perpe 2 tablo. 

2 - (Orta oyunu) Kavuklu 
Ali ve arkadaşları. 

3 - Elektrikli kukla. 
4 - Monoloıt. 
Fiatlar meşrubatla beraber 

75, 50, 30 

Cematiyelahır 
3 (1355) 

Ruzu Hızır 
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Ayşenin bu teklifini hakim 
müddeiumumiden sormıya ha· 
zırlanırken, avukat Muzaffer: 

- Yüksek heyeti hakime 
müsaade buyururlarsa şahidin 

sözü üzerinde bir talebde bu· 
lunmak istiyorum .. 

Dedi ve mahkemeden söz 
söylem ek müsaadesini aldı. 
Muzaffer, 

- Şahit gizli celse yapılma· 
sını istiyor .. 

Diyerek sözüne başladı ve .• 
devam etti: 

- Şahit bir tesadüfün or
taya attığı havanı11 tesiri 
altında katil suçu ile kolayca
cık suçlandırılıverilen ve huzu
runuza getirilen masumun kızı 
ve kendisi hakkında mürettep 
beyanat ve izahatını yaparken 
hafi celse istememişti. Güzin 
ise Ferdi ve Ayşe hakkındaki 
sözlerini söyliyebilmek ve 
nihayet kendi dilile kendisi 
aleyhinde bir havayı izah ede· 
bilmek, sebeplerini göstermek 
delillerini ikame etmek, serbest 
konuşmak için yüksek heyeti· 
nizdeı gizli celse yapılmasını 
istamiıti. 

Fakat, gerek heyetinizin va· 
sıl olduğu kanaat, gerek kar· 
şı taraf avukatlarının şiddetli 
talepleri bu gizli celsenin ya
pılamamasını intaç etmişti. 
Şimdi, ben de mahkemenin 
aleni olmasını pek haklı ola· 
rak talep ediyorum. Bunda 
her şeyden önce Güzinin bü· 
yük hakkı ve kırılan, ortaya 
çıkan şöhret ve genç kızlık 
haysiyetinin korunması icabı 

vardır. Güzin bütün ismet ve 
nezaheti ile birlikte efkarıu· 
mumiye huzurunda babasının 

masumiyetini ifade ve ispat 
edebi:mek için kendi hususiyetini 
aleni münakaşaya koymuştur. 

Bu aleniyet nasıl bütün dinle. 
yicileri ve gazetelerin neşriya. 
tı vesilesile de memleket halkı· 
nın dikkat nazarlarını Güzinin 
üzerine çekmiş yine Güzinin 
alnını ak etmek bakımından 
Ayşeninde aynı şekilde ve 
umumiyet kadrosu içinde hu· 
zurunuzda söylemesi lazımdır. 

Bu itibarla mahkemenin aleni 
olmasını ısrarla isterim. 

Hafi celse istiyorum. 

Muzafferin bu talebini Pro· ı 
fesör Cemil : 

- Suçlu vekili hakimlerin 
kanaatleri Üzerlerinde müessir ı 
olmıya çalışıyor .. 

Diyerek karşıladı ve .• Devam i 

etti: 
- Suçlu vekili noktai naza• 

rında tamamile haksızdır. Mü
dafaa şahidi olan Ayşe şahsen 
hüviyeti, genç kıılığı, izzeti 
nefsi \'e içtimai haysiyeti ba
kımlarından muhakemenin cer· 
yanı içinde sırf bir taktik kur
banı olarak dünyada en az ka
bili tasavvur bir plfın içinde 
iftira ve hakarete uğramıştır. 

Bu iftira ve hakareti temiz. 
!emek için kendi kendisini mü· 
dafaaya ve ayni zamanda da 
bazı hukukları ifşa ve izaha 
muhtaçtır. Ayşenin gizli celse 
istemesi talebi tamamile kanu
nun ifade ve tayin ettiği çer
çeve içindedir. Bu itibarla iz. 
zeti nefsini, haysiyet ve şere· 
fini korumak talebirode bulunan 
bir masum genç kızın bu yol· 
daki dileıtini kabul etmek hey. 
eti hakime için en degerli bir 
hizmet, hakşinaslık olacaktır. 

Profesör cemil'dcn sonra 
avukat Şekip de aynı tezi mü· 
dafaa etli ve sözünün en sonun. 
da, 

Avukat "Muzaffer, bir pana• 
yir avukatı gibi lıuııırun~zda 

hareket etmekten çekinmemiş· 
tir. Hala da kendesinin avu· 
katlık telakkisi ve mantıkı 
odur .. 

Dedi. Muzaffer, bu ,!)~~ 

birden isy:ın duydu. Ve.. hay· 
kırdı: 

Sözlerini redederim. Muıaf· 

fer, en modern vasıfta bir 
avukat olarak hareket etmi1-
tir. 

Ve: 
- Reis Bey, cevap verece• 

ğin1 1 müsaad• ediniz .. 
Diyerek, sözüne devam etti : 
- Eğer benim tarzıhareke

tim olmasaydı bir masum bir 
katil gibi nasıl huzurunuza 
getirild yse belkide gene bir 
katil olarak hüküm giyectk 
ve buradan hapse gönderile
cekti. Halbuki, benim bir pa
nayir avukatı olmayışımın en 
bariz misali ve en kuvvetti 
vesikası mahakemenin bugün 
almış olduğu seyirdir. Bu seyir 
karşı tarafın temamile aleyhi
ne olmuş, onların pilanl•rını 
altüst etmiştir. 

Bu yüzden tabii bana ta
hammülleri yok. Fakat ken
dilerinin bütün arzu ve i•Y• 
retlerine rağmen kat;lin mas
kesi huzurunuzda yere düştii
ıtu gün asıl tahammülsüzlüğü 

göstereceklerdir. O zaman keB
di lerine yalnız hiddet ve as-. 
biyet değil, hatta huzurunuzda 
felç gelmesinden kcrkarım • 
Binaenaleyh, karşı taraf ve• 
killerinin aleyhteki söz!erinl 
tamaın i le reddederken, pek 
haklı ve yerinde olarak mır 
hakemenin aleııi olarak deva· 
mında d 1 ısrar ediyorum. 

\De vanı edrc:ek) ........................... e.ü"y'ü"l(""'"'y"ü"i"Fn"e ....... y.a .. r'l'Ş·ı·a·ri ..................... m 

88 yüzücü Anadoluhisarından denize atıldılar, 
bunlardan 68 i Boğaziçini geçtiler 

Festival komitesi tarafından 
tertip edilen (Boğaziçini yüze. 
rek geçme) müsabakaları dün 
büyük bir seyirci kalabalııtı 

önünde ve muvaffakiyetle ne· 
ticelendirilmiştir. 

Yarışlara 88 yüzücü iştirak 
etmiştir. Giren yüzücülerin 
üçü kadındır. Bebekden mo· 
tarlarla, Anadolu hisarına 

geçirilen yüzücüler, oradan 
denize atlamışlar, ve Galata· 
saray kulübü denizcilik şube
sinin Bebekteki lokalinin rıh· 
tımına çıkmışlardır. 

Yarışı bitirmiye muvaffak 
olabilen yüzücülerin yekunu 
68 dir. 

Yorulanlar, tahlisiye ıimit

lerile peşlerinden gelen san
dallara alınmışlardır. Bu ya· 
rışta birincililti Galatasaray 
yüzücülerinden Orhan Laka 
kazanmıştır. Karamürselden 
getirilen lsmail ikinci, Beykoz
dan Bülend üçüncü gelmişler. 
dir. Dnu Galatasaraylı Halil, 
Halili Beykozlu Fuad, ve Fua. 
di ayni kulüpten Bekir takip 
etmiştir. Yedinci gelen Bey
kozlu lbrahim ise, on üç ya. 
şında bir öksüzdür. 

Orhanln tesis ettijti rekor 
21 dakika, 28 saniyedir. 

Yarışı bitirmiye muvaffak 
olan yüzücüterin 26 sı Galata
saraydan, 16 sı Beykozdan, 
altısı Güneşten yedisi hariçten, 
dokuzu Ortaköyden, birisi 
Fenerbahçeden, biri Hilalden, 
biri Anadoluhisarından biri de 
Vefadan dır. 

1 ~. Da !Sa Da 1 Yarışlardan sonra, birinci 
gelen Orhana, Muhiddin Üstün· 
dağ tarafından bir gümüş 
kupa, ikinciye bir altın, üçün
cüye· bir gümüş saat ve· 
rilmiştir. 

Yukarıda: Muhiddin Üstündat mliktifatları dağıtıyor, altta: 
birinci gelen Orhan ve 9üzmelere gir•n Bayanlar 

Gün<ş ıo 15 s 
lmaak 8 24 l 
Öğle s 17 12 

ikindi 9 4 16 

Akt•m 1~ 00 19 

Yatıı 1 40 20 

16 
26 
l7 

4 

41 
Dijter altı yüzücüye de birer 

madalya takılmıştır. Bayanlar 

içinde birinciliği kazanan Mal· gösterilen umulmadık ratbe.t· 
mazel Klayn'a de bir zarif l~n ~ok memnun kaldıtını bıl-
bilek saati hediye edilmiştir. dırmış, bu rağbett~n . alın an 
Muhittin Ostündat hediyeleri cesaretle badema, denıı. ıpo.r• 
vermeden önce kısıı. bir nutuk !arına karşı daha fı:.zla teşvık 
söylemiş ve yarışlara karşı gösterileceğini adamıştır. 
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İncir piyasası 

SöQüt ( AçıK Söz) - Geçen pazar gün O Es
kişehir Altay Kulübü Sögüt spor sahasında 
SöQüt idman yurdu ile bir maç yapmıştı r. Maç 
esnasında epey gürültü ve münakaşa olmuş, 
fakat kavgasız bitmiştir. Neticede. Sögüt taKı· 
mı Eskişehir takımını bire karşı üç golle yen
miştir. Bu resimde SöQütlü futbolcuları görü· 
yorsun uz. 
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Bir tren, arabayı al-
tına aldı, arabacıyı 

da parçaladı 
lzmır ( Açık Söz ) - Denizli civarında 267 + 800 üncü kilo· 

1 metrede Beceli ve Kocabaş istasyonları arasındaki geçitte bir 

tren kazası olmuştur. 
lsparta'dan Denizli'ye gelmekte olan 1325 numaralı marşan

diz katarı, geçil te l:iır yiik arabasına çarpmıştır. Kaza netice· 
s'nde araba parça parça olmuş ve arabacı Hasan da tekerlekler 
arasında parçalanarak ölmüştür. Arabada bulunan bir yol
cunun da kolu kırılmış, hayvanlardan biri de parçalanmıştır. Üç 
yolcu mucize kabilinden kurtulmuştur. Kaza tahkikatına Denizli 
Müddeiumumisi tarafından el konmuştur. Faciaya. arabııcının 
uyumakla olmasının sebep olduğu neticesine varılmıştır. 

• • • 
Güzel Fatmegı Amerikaga 

götürüp Yıldız ( ! ) 
yapacakmış ! 

Balıkesir ( Açık Söz ) - lvrindi nahiyesinin Karaçepiç kö
yünde garip bir kız kaçırma hadisesi olmuştur. Köyden Fatma 
adında on yedi yaşında güzel bir kız tarlada nuhut toplarken 
aynı köyden gene on yedi yaşında Mehmet adındaki delikanlı, 
Güzel Fatmanın yanına gelmış, seni Amerikaya götürüp sinema 
yıldızı yapacağım, demiş. Mehmet sonra, ileride bir çalı arka
sında saklı duran arkadaşlarını da çağırmış ve hep beraber 
güzel Fatmayı kaçırmışlardır. Bu cüretkar delikanlılar henüz 
yakalanmamıştır. 

Kayıplara 
Karışmış 

lzmir (Açık Söz) - Karşı· 

y~ka'da Alaybey sokaj!'ında 

22 numaralı evde oturan Ma

rangoz Azmi ustanın 14 ya· 

şındaki kızı Remziye, bir halta 

evci evden çıkarak bir daha 

iclmemiştir. Kaybolan kızın 

ne olduğu belli değildir. 

Pulatlı kaymakamı 
Kızılcahamam ( Acık Söz )

iki •cneden beri burada kay

makamlık vekaleti yap makta 

olan genç hukukçuları mızdan 

Abdullahın, münhal bulunan 

Pulatlı kazası kaymakam ve

killiğine tahviledilmiştir. 

Kızılcahamam da 
Kızılcahamam (Açık Söz) -

Kaza Ziraat bankası idare 

meclisi seçimi yapıldı. Bu inti

hapta Belediye Başkanı Tahir 

Barlas, Belediye üyeşi Yusuf 

Koçak ve Belediye üyesi Etem 

Huneler seçilmişler ve bunlar 

da Tahir Barlası kendilerine 
Başkan yapmışlardır. 

Zabıta romanı. 9 

2000 lira 
ne olmuş! 

iz mir, (Açık Söz) - Parsa 
Kredi Kooperatifinden 2000 
liraya yakın parayı zimmetle
rine geçirmekle maznun Koo

peratif reısi Mehmed, müdürü 
Ahmed ve azadan Kazım ile 
Hüsnü, Hüseyin ve arkadaş

larının muhakemelerine Aıtır 

Cezada devam ediimiş ve mu. 
hakeme ba~ka güne bırakıl· 
mıştır. 

Gaziantep pazar 
istiyor 

Gaziantep , ( Açık Söz ) -
Burada arasa tabir olunan ge

niş bir pazar yeri vardır. Be· 

lediyece son zamanlarda lan· 

zim olunan bu yer her sabah 

köylülerle dolar, ve şehirliler 

bütün ihtiyaçlarını ucuz fiyatla 

bumdan tedarik ederler. 

Yalnız arasa şehre uzak ol· 

duj!'undan daima ve bilhassa 

memurların istifadesi mümkün 

olmuyor. Belediyemiz şehir 

içinde bir pazar yeri kurarsa 

her halde halkı çok sevindi. 
recektir. 

Altı El Ateş 
Nevyorkun ııöbej!'inde, hem· 

de kendi apartımanında bir 
katilin bulunması kabul edilir, 
hazmolunur şe>- dej!'ildi. 

Valkur salona girdij!'i zaman 
Vinsteston'u uykuda buldu. 
Bir müddet bu şolgun ve bu· 
ruşuk cehreye baktı. Yaş bile 
bu kadına rahat ve sükün 
hakkı bahşediyordu. Ôyle 
olmakla beraber, bir adam iki 
kişiyi sandaldan denize attığı 
için, bu kadın daha bir müd
det rahat uyku uyuyamıya· 

caktı. 

işte şimdi kendisi de bir ka· 
nun adamı sıfatile onu uyandır· 
mıya, mahirane suallerden 
tuzaklar kurarak, büsbütün iş
kenceye sokmıya geliyordu. 

- Uyandırmıyalım Mösyö 
Valkur, o kadar yorj!'un kL. 

Halbuki dij!'er taraftan Mis 

Yazan: Rufus Klng 
Aş'ın hastalıj!'ı hiç de tuva· 
letlerile uğraşmasına mani teş· 
kil etmiyordu. Velkor Mis 
Aşı selamladı. Sıhhatini 
sordu. Bir kanara oturdular. 
Mis Aş dediki: 

- Bu yalnızlığımızdan isti
fade ederek, size öğrenmeniz 

lazımgalen bazı şeyler 

söyliyecej!'im. Bunları Mis 
Vintestonun ve başkalarının 

yanında söyliycmiyordum. Hat. 
ta biraz kuvvetim olsaydı, 

kalkıp merkeze kadar gelerek 
anlatacaktım. Burada beni 
gece gündüz tarassut altında 
bulunduruyorlar. 

Valkur karşısındaki mahir 
kadının aktörce tavırlarına 
dikkat etti. Mis Aş: 

- Taammüt var diyordu, 
haritaların kayboluşu bunun 
deli.idir, Büyük vapurlardan 
hoşlanır mısınız? 

Mudanya' ya 
Vapur 

Yolculuğu 
Sarfedllen gayret 
çarçur olup gidiyor 

Mudanya ( Açık Söz) -
Bundan bir yıl önceye kadar 
Bursaya gidecek olanlar hep 
Yalovadan giderlerdi ve Mu· 
danya, boynu bükük bir ye
tim gibi taliinin kötülüj!'üne 
aj!'lıyordu. Bu durumda Ya
lova, Orhan Gazi, ve bilhas• 
sa Geınlik kasabaları derece 
derece faydalanıyorlardı. Son 
yıllarda ise Devlet Denizyol· 
\arile Mudanya demiryoTu fi. 
atlarını ucuzlattıkları için halk 
bu yoldan gidip gelmej!'e baş
ladı. Eskiden (350) kuruşa 

olan birinci kamara (100) ku
ruşa, ikinci kamara (250) den 
(70) şe ve göj!'erte de ( 160) 
dan (47) kuruşa indirilmiştir. 
Tirenlerde ise birinci mevki 
( 40) , üçüncü mevki (20) ku
ruşa verilmektedir. Mudanya 
otobüsleri de elli kuruşa adam 
taşımaktadırlar. Bu yolun ka
rası az, deniz seyahati d~

ha rahat ve fiatlarda müsavi 
olduğundan şimdi Mudanya
dan gidip gelenler çoj!'alma
ya başlamıştır. Fakat, lnebolu 
vapuru faciasından sonra va· 
purlara fazla yolcu bindiril
memekte olduğundan gitgide 
yolcuların sayısı azalmaj!'a 

başlamıştır. Halbuki vapur 
ve tiren idareleri yolcu ade
dini çoj!'altmak için oldukça 
büyük fedakarlıklar yaparak 
navlunlarını son haddine ka
dar indirmişlerdir. Şu halde 
bu, durum (Tavşana kaç Ta
zıya tut!) kabliııden bir şey 
olmaktadır. 

Bu nasıl. 
Ne garip iş!.. 

Trabzonda ç ıkan " Yeni Yol. 
arkadaşımızda okuduk: 

• Taksimdeki metrük saha· 
nın park haline getirilmesi 
için, yıllardır, belki bir cilt 
yazı yazdık. Yıllardır hiçbir 
hareket eseri görmedik, fakat 
iki ayrfanberi görüyoruz ki, 
deniz ve güneşe lcarşı çok üs

tün bir mevki olan o güzel 
saha, bir acub• haline sokul· 
mak istenmektedir! /şin, ko· 
/ay, güzel ve masrafsız ciheti 
dururken, çelin masraflı ve 
çirkin tarafını almak niçin? 
liir türlü akıl erecek iş değil 

bu! ..... 

Halka faydalı öğUtler 
Mudanya (Açık Söz) - Her 

yerde olduğu gibi burada da 
köyler ve köylülerle fazla uıt· 
raşılmaj!'a başlanmıştır. Her 
köyde Cümhurıyet meydanları 
açmak, ağaçlar dikmek, muh
tarlık daireleri yapmak, eski 
okulları tamir eylemek, yeni
den okullar kurmak, saıtlık 

durumlarını düzeltmek gibi bir 
çok işler başarılmaktadır. Ti
rilya Kamun merkezinde açı· 
lan Cümhuriyet meydanına 
aj!'açlar dikilerek ve fena yer
leri düzeltilerek ortasına Ata. 

Valkur hafifce gülümsedi; 
- Büyük vapurlarla çok 

seyahatler yaptım, dedi, lakat 
iyice tanıdığımı iddia edemem. 

- Helsinor büyük bir yattı. 
Hem kuvvetli, hem kibar bir 
görünüşü vardı. Deniz "parsı 
gibi bir şeydi. Tertibatı mü
kemmeldi. iyi döşenmişti. Yat. 
ta insanın yalnız bulunduj!'una 
emin olabileceği bir çok köşe· 
ler vardı. 

- Yani buralarda haritaları 
hiç kimse görmeden imha et
mek mümkündü demek istiyor· 
sun uz. 

- Evet, Takerle ben güver
tede idik. Muhteşem bir grubu 
seyrediyorduk. Bir aralık kap. 
tan Erikson yanımıza geldi. 
Haritaların kaybulduğunu söy· 
ledi. 

Kaptan iri yapılı bir adamdı. 
Fakat bu vaziyet karşısında 

öyle perişan olmuştu ki. .. Böyle 
bir hırsızlık ömründe ilk defa 
başına geliyordu. Sigaranız 

var mı? 
Valkur tabakasını uzattı, 

kibrit yaktı \'e socdu: 

ı Yunanlstanın buğday 

ı mubayaasına muhtaç 
olacağı anıa,ılıyor 
Son hafta incir piyasasında 

şayanı dikkat bir yenilik kay. 
dedilememiştir. 

Veni rekoltenin alabora ıa· 
tışları umumiyet itibarile iyi 
gitmekte ve yeni piyasanın 

bugünlerde açılacağı anlaşıl· 

maktadır. 

lzmire ilk parti olarak cı• 
vardan gelecek üzümün 7 çu
val olacaj!'ı tahmin edilmiştir. 

Hamburg piyasası da son 
hafta durgun geçmiştir. Fakat 
yeni yeni yıl mahsulü üzerin. 
den ehemmiyetli işlerin olacağı 
umulmaktadır. Alınan malü
mata göre, Yunanistanın 1936 
incir rekoltesi 18,500 ton tah· 
min edilmektedir. 

Yunanistan ve buğday 
Geçen yıl 3 milyon ke1tal 

buj!'day istihsal eden Yuna· 
nistanın yeni buğday re. 
koltesi 2 ınilyon 750 bin ken
tal olarak te•bit edilmiştir. 
Bu vaziyet Yunanistanın bu 
yıl buj!'day mübayea edeceğini 
gösterınektedir. 

Mevsuk bir membadan öl!'· 
rendiğimize göre bundan bir 
müddet evvel şehr imize gelen 
Yunan Ziraat Nezareti şube 

şeflerinden Kristidis alakadar
larla temas ederek Yunanis
tana buj!'day ihracını temin 
etmiştir. 

Memleketimizin bu yıl 500 
bin vagon yani 5 milyon ton 
ihraç edebilecej!'i anlaşılmak· 

tadır. 

Küçük 
Haberler 

• Erzurum, Kars ve Kara. 
köse şehirlerinin kömür ihti
yaçlarının temini için tetkikat 
yapılmaktadır. 

Er7Urum ile ilice arasında 
1 asfalt yol yapılmasına karar 

verilmiştır. 

• Trabzunda 200 bin lira 
harcanarak bir nümune hasta• 
ne•i yaptırılacak, inşaata ya· 
kında başlanacaktır. 

• lzmir Erkek muallim mek
tebi Balıkesire kaldırılarak 

oradakile birleştirilecektir. 
Çeşme çiftçilerinden hük ü· 

mel bu yıl 57 bin kilo anason 
mübayaa etmiştir. 

• inhisar idaresinin lzmir 
piyasasından mübayaa ettiıti 
şaraplık üzüm miktarı da 200 
bin kiloyu bulmuştur. 

Fındık piyasası 

Trabzon (Açık Söz) - Bor
sada kabuklu tumbul fındık 

yüzde elli karantili 21,5 ku· 
ruştan 22 kuruş on paraya 
kadar (80,000) kilo satılmıştır. 

türkün güzel bir büstü kon· 
muştur. Büyücek köylerin de 

Cümhuriyet alanları layık ol
duj!'u şekle konulduktan sonra 

onlara da büstler konacaktır. 
Derekoyü için ısmarlanmış olan 

büst te yakında yerine konu
lacaktır. Sonra Halkevinin köy

cülük kolu da köylerde bay
ramlar yaparak halkı bıraraya 
toplamakta ve bundan istifade 
edilerek or.lara faydalı öğüt· 

ter verilmektedir. 

- Acaca kaptan hiç kim
seden şüphe ediyormiydi ? 

- O kadar heyecan içindey. 
di kı kimden şüphe edeceğini 

o da bilemiyordu. Fakat 
ıçını boşaltmak için birisine 
çatmak istedi.yO sırada Klayn 
güvertede bulunuyordu, ona 
çıkıştı. Tabii Klayn'ı harita. 
lan çalmakla ittiham etmiyor
du. Çalınmasına müsaade et
tiğine canı sıkılıyordu. 

- Dümen dairesi haritala
rın bulunduj!'u yerdemiydi? 

- Hayır. Yoksa nöbetci 
kaptanın bir şeylerden şüphe. 
lenmesi icabederdi. 

- Bende gazetelerde oku
muştum . Haritaların kaybol. 
duıtu saat altıya doıtru anla
şılmış. Öyle mı ? 

- Aşaj!'ı yukarı ! 
- Saat dokuzda kayaya 

çarptıj!'ınıza göre, haritaları 

arayacak vakit bulamadınız 

demek: 
- Yanlışınız var. 
- Niçin? 
- Kaplanı saat dokuzdan 

evvel öldürmüşlerdi, 

~--------- - -
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1 inci Sayfadan geçen yazılar 
.... iiiııı .. ııiiıı .................. ... 

Müthiş rezaletin 
• •• •• 
ıçyuzu 

Haşmetlu Et Hazretleri 

Et yüzü görmiyenlerin 
1 

· meselesi oldu ... 

Ünyon sigorta şirknli binası 

itiraz ettij!'i için itiraz mercii 
olan Üç üncü ceza mahkemesi 
dün tevkif kararında ısrar et· 
miştir. 

TEKRAR TEVKiF 
Müddeiumumilik evvelki gün 

doktor Asafı Tevkifhaneden 
getirtmiş, önce tahliye kara
rını tebliğ etmiştir. Doktor 
Asaf bu karara çok sevinmiş 
ve sevinç yaşları dökmüştür. 

Fakat Üçüncü Ceza Mahke· 
mesi tevkif kararında ısrar 

ettij!'i için doktor Asaf dün 
tekrar tevkif edilmiştir. 

ONNlc'.:IN ITIRAFI 
Asıl büyük suçlu Onnij!'e 

gelince; bu açık göz elebaşı 

dün Müddeiumumllikte tekrar 
isticvap edilmiş ve şu şekilde 
itirafta bulunmuştur: 

- Ben işlediıtim suçu bili
yorum. Bunun c"zasız kalaca· 
j!'ını da hiç ummam. Ancak ce· 
za, yaptıj!'ımız işlere göre ar
kadaşlar arasında paylaşılmaiı

dır. 'Bütün arkadaşlar serbest 
bırakıldılar . Sanki suçlu 
yalnız benmişim gibi benim 
elime kelepçe vurdular, tevkif· 
haoey~ götürdüler. Benim bu 
işteki rolüm, pul müdüriyeti 
muhasebecilij!'inde memur olan 
Şomseddini sıkıntılı vaziyetten 
kurtarmak için kendisine tav
s iyede bulunmu~ olmamdır. 

işin diğer safhalarını başka
ları idare etmiştir. Şemseddi- ., 
nin sigorta şirketinde altıyüz 

lirası toplanmış, taksitleri ve
remeyecek hale gelmiş. Ben 
ya biraz iskonto ederek ve 
yahut, seni ölü göstermek su
rctile para alınabilir, başka 

çare yoktur, dedim. işte bu 
kadar.,, 

SAHT RAPOR 

Ôğrendij!'imize göre, doktor 
Asaf raporunda: 

Et meselesi, et yüzü göreıniyen vatandaşların meselcsı oldu. 
Kışın altmış, yazın 45 kuruşa et alıp yemek, her kula nas ıp 
olmıyan bir bahtiyarlıktır. Bu saadeti lstanbulun kodam~rı 
Kasaplar Şirketi, halka tallı 'Jir rüya gibi birkaç gün tattırdı, 
fakat sonunda, fındıkçı maşukalar gibi sevdazedesinden yüz 
çevirdi. Bugün şirketten ayrı kasapların kurduj!'u şirket feshe· 
d~miş vaziyette o 'duğu için kasaplar şirkctinın Kalyoncudoki 
dukAnında haşmetlü et hazretlerinin kilosu piyasa fiy ctından 
aşaj!'ı dej!'ildir. 

Soruyoruz ve mutlaka cevap istiyoruz: 
1 - Kasaplar ş i rketi eli 25 kuruşa indirmişti. Demek ki et 

25 kuruşa idare etmekte, hatta kar bile bırakmaktadır. Böyle 
olduj!'u hade bugün bir kilo etın 40 kuruşa satılmasındaki se
bep ve hikmet nedir? 

2 - Kasaplar şirketinin muhterem reisi Bay Kara Ahmet, 
üç gün evvel şöyle demişti: 

"- l~tan~ulda birkaç ucuz et dükanı daha açacaj!'ız ,.e 
halka mumkun olduj!'u kadar ucuz et yedirecej!'iz.,. 

Hani ya .. nerede? 
3 - Kasaplar iddia ediyorlar ki etin mezbahadan dıikan

lara nakliyesi çok pahalıdır. Bunu ucuzlatmak, bu suretle halka 
ucuz et yedirmek mümkündür. O halde bu ucuzluk niçin temin 
eıiilmiyor? Acaba işin içinde, bizim aklımızın ermiyeceğ'i veya 
mantığımızın kabul edemiyecej!'i imkansızlıklarmi var? 

işte bunları soruyor ve mutlaka cevap istiyoruz! .. 

Dil Kurultayı 
san'atkarların çalışmaları ile Şimdi kurultay iştirak ede· 
modern bir kara tahta yapıl· cek beynelmilel profesörlerden 
mıştır. yalnız bir tane kalmıştır ki o da 

Bu tahta elektrikli bir diiğ- Sümer dilinin bu dillerin men• 
meye basılınca 60 derecelik şei olduğuna dair müteaddit 
bir kavis yaparak salonun her eserler yazmış olan alim Hi-
tarafından görülecek şekiide I laire de Barenton'dur. Bu pro• 
dönmektedir. fesör Pazar sabahı beklcnmek-

Riyaset divanı ve hitabet j tedir. 
kürsüleri ile zapt katiplerinin Ankara Tarih, Coj!'rafya ve 
not tutmaları için ayrıca yer· dil fakültesinin Türkoloji ta· 
ler hazırlanmıştır. lebes de dil kurultayına işli· 

Macar profesörü geldi rak edip tezlerini verecekler. 
Şimdiye. kadar Dil kurulta- dir. Bu talebeler dün Dolma-

yına iştirak etmek üzere gel- / bahçe sarayında tezleri üze
miş olan 9 beynelmilel profc- I rinde çalışmakla meşgul ol
söre ilaveten dün de Peşte J muşlardır. 
Üniversitesi felsefe fakültesi . 11 11ı111111111111ıııııı1111111rıuıumuu1111111ıııu• ı. uıııu ıı1rı 

dekanı Türkolok, profesör \ Fatih Sulh 3 üncü Hukuk 
Nemcth Gyula da şehrimize hakimlij!'inden: Ümmiyenin ko-
gelmiş ve doj!'ruca Dolma- cası Bahri aleyhine açtıj!'ı na-
dbahçe sarayına giderek dil faka dav8'ı ıın mahakeınesinde 
kurumunun umumi katibi lb- Bahrinin ikametgahının me\·

rahim Necmi Dilmeni ziyaret 
ederek kurultay hakkında iza· 
hat almıştır. 

bır muharririmize şunları an
latmıştır: 

•·- Sigorta dellallarının zen· 
gin olmaları nazarı dikka· 
timizi celbetmişti. Birgün yapı
lan ihbar üzerine harekete keÇ• 
tik. ihbarda, Şemsettin ile On
nik isimleri geçiyordu. Bize ih
barı yapanı, esasen kendisinin 
de pek iyi tanıdııtı bu iki a
damın peşine koşturduk ve kı
sa zamanda Öğrendik ki, Ün· 
nik, Şemsettini kandırmış ve 
birisini göstererek : 

"- Senin ismin bu listede 
birinci geliyor. Halbuki Sigcr
ta Şirketine karşı öldürülecek 
bak daha kaç kişi var. Sen 
hiç korkma!., 

Demiş, bundan sonra iş 

sahte ölüm tezhresinin hazır
lanmasına kalmış ve bu da 
temin edilmiştir. Fakat b~n 

bihün bunlardan haberdar 
olduj!'um için artık yaşayan 

huliycti dolayısile ilanen tebli. 
j!'at icrasına karar verildiQ'in
den muhakeme günü olan 16-
9-936 •aat 10 da J;nahkemede 
bulunmadığı taktirde gıyabındı 
devam olunacağı teblig maka 
mına kaim olmak iizrc il:i.n 
olunur. 

lstanbul Altıncı icra memur
luj!'undan: Mahcuz olup paraya 
çevrilmesine karar verilen 
mulıtelif cins ve miktarda ba
lık iğneleri ile yeni uskumru, 
torik, ve kan}·a ağları 21-8·936 
tarihine müsadif Cuma günü 
saat 11 den 12 ye kadar ı,. 
tanbul Balıkpazarında Peynirci 
sokağında 14 numaralı dükkan 
da açık arttırma ile satılacak
tır. Almak istiycr.lerin o gün 
ve saatte mahallinde hazır bu
lunacak r:ıemuruna müracaat· 
lan ila:ı olunur. r (25085) 

• Şemsettin hastalanmıştı • 
Beni çağırdılar. Teda,·ısine 
çalıştım. Fak at benim gözü. 
mün önünde nezfi dimaj!'iden 
öldü . ., tarzında bir ifade kul
lanmıştır. Komisyoncu Onni
ğin defterinde Sigorta Şirketile 
işleri olan elli kişinin isimleri 
ve adresleri de bulunmuştur. 

Pofü şimdi bu adresler üze
rinde tahkikat yapmaktadır. 

ZENGİN TELLALLAR 
Diğer taraftan bu hadisenin 

meydana çıkmasına amil olan
lardan biri kendisile görüşen 

1 ölüleri yakalıyacagıma yüzde 
yüz emi bulunuyorum. Ve i;te 
gördünüz nihayet hepsi ya
kalandılar .• 

lstanb.ıl beş>nci icra memur· 
luj!'undan : Bir borçtan dolayı 
paraya çevrilmesı mukarrer 
koltuk ve masa ,.e s,mdaliye 
bey ogfo yeşil sokağında ip~k· 
çi kardeşler linıitet şirketi 

önünde 27 - 8 - 936 tarihine 
müsad if perşemhe günü saat 
12 den 14 de kadar açık ar· 
tırmıya çıkarılacağınd1n talip 
olanl~rın muayyen saat ve 
günde mahallinde memuruna 
ınüracaat!arı ilan olunur.(25094) 

' 
Tam o sırada Mis Vin

teston yanlarına geldi. Polis 
hafiyesine eğilerek: 

- Afedersiniz Mösyö Val
kur. dedi, uyumuş, kalmışım! 

-6-
0LDOREN ADAM AR· 

TIK OLDOROR 
Valkur Mis Aşın ıtözlerin

d ~n muhaverenin orada bitti
j!'ini anıamıştı. 

Ayaj!'a kalktı ve mi~ Vintes· 
ton'un karşısında ej!'ildi : 

- Biraz erken geldij!'im için 
affinizi rica ederim. Erken gel· 
mek te geç kalmak kadar kötü 
bir şeydir. Bu fena huyumu 
bir türlü ıslah edemedim gitti. 

ı Mis Aş tarafınızdan bana le· 
lefone etti. Saat dokuzda bu
rada bulunmamı söylemişti .• 
Halbuki daha saat dokuza gel
medi zannederim. 

Mis Vintestion hiddetinden 
sap sarı kesildi. Mis Aş'a yıl· 

dırım çakan bir nazar fırlattı. 
- Mis Aş hata etmiş Mös· 

yö Valkur .. 
Polis merkezindeki bu teşeb-

büsü beni de, Noterimiz Pilo
di 'yi de hayrete düşürdü. Sizi 
bir kere daha lüzumsuz yere 
rahatsız etmişler, müteessifim. 

Mis Vinteslon polis hafiye
sine oturması i~in ricada bu
lunmadı. Hatta kendisi de 11yak
dıı kaldı. Bu suretle Valkur'a 
nezaketle, fakat sarahatle çe. 
kilip gidebilecej!'ini anlatmış 
oluyordu. Valkur genç bir 
mektepli gibi kızardı. Mis 
Aş'ın kan gelen gözlerinde de 
şimşekler çakıyordu. 

Valkur: 
- O halde ben yanlış an

lamışım, affedersiniz, dedi. iki 
kadını da selamlayarak çıktı. 

Polis hafiyesi çıkıp gittikten 
sonra, geniş bir nefes aldı. Bu 
işin bu kadar kolay olacağını 
tahmin etmemişti. 

Sonra bu mis Aş ev sahibi 
namına polisle konuşmak cür
etini nereden buluyordu ? Bu 
sefer mis Aş' ın karşısına dikil· 
di: 

- Sizden rica ederim, dedi, 
der hal bu evi terk edip gidi· 
niz. Sara valizlerinizi toplamıva 

yardım eder. Evimde daha bir 
grcı- fazla kalmanıza tahammOI 
edemem. 

Bunu o kadar sükunetle söy· 
!emişti ki, kendisi de şaştı. Mis 
Aş ayağa kalkmıştı. Bu hiddet· 
!enen kadının yüzündeki baya· 
j!'ılık ilk defa nazarıdikkatini 
celbetmişti. 

Erika ile Filip taracada idi· 
ler. Mis Vinteston kendi \'Ü• 

cudunu bu fena kadınla onla• 
rın arasına artık bir kale gibi 
dikmiş bulunuyordu. 

- Mis Vinteston bu mua• 
melenize son derece pişman 

olacağınız bir gün gelecektir. 
Bir dilin ifadesinde zehir 

karışmakta Mis Aş kadar sa· 
nat sahipleri nadir bulunurdu. 

Mis Vinteslon dedi ki: 
- Bir defa siz hasta da de• 

j!'ilsiniz. Siz hiç hasta olmadı• 

nız. Yoksa gezinmek istedij!'ifll 
zam

0

an, itiraz etmezdiniz. Polisi 
niçin buraya çaj!'ırmak istedı• 
j!'inizi de Allah bilir. Merkeıe 
ı;idecek kadar kuvvetinizin ye· 
rinde olduğunu zannediyorulfl• 

/Bıtmedi f 
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İstanbul 
Satış 
Dördüncü İcra 

Memurluğundan • • 

Mübalağalı ıözler ve rakam 
lar hoş a-örünebilir, ancak 

mukayese terazisini elden 
bırakmamalıdır 

KUMBARA BIRE, 
11000 24131 1kraz numarasile Hasan Sabri tarafından borç alınan 

400 lira mukabilinde Vakıf Paralar İdaresine birinci derece ve 
birinci sırada ipotekli olup tamamına yeminli üç ehli vukuf ta• 
rafından 1556 bin beş yüz elli altı lira kıymet takdir olunan Ka• 
sımpaşada camii kebir mahallesinde Kasap sokağında eski 8 yeni 

KREM PERTEV 
için buna lüzum yoktur. O 
şöhretine daima .sadık kalmış 
ve iyi bir kremden beklenen 
fevaide daima müspet cevab 
vermiştir. 

Zayi 
Tatbik mührümü zayi ettim. Ye· 

nisini yaptırdım eskisinin hükmü 
yoktur. 

Üsküdar Ayazma karakolu 
karşısında 17 numaralı hanede 

Şekure Remzi 

ITsıanbul Levazım Amirliği 
l_:;aıınalma Komiıyonu lıatıları 

İstanbul Süel konağ: için 
270 adet altlı üstlü karyola 
27-8-936 perşenbe günü saat 
15 te Tophanede satınalma ko. 
misyonunda açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 4125 
liradır. İlk teminatı 309 lira 37 
kuruştur. Şartname ve nümuue· 
si komisyonda görülebilir. İstek· 
!ilerin kanuni vesikalarile belli 
sa atta komisyona gelmeleri. 

(:)5) (561) 4 

6 numaralı sağı 14 solu 11, arkası, 1, 2, 6 harita numaralı ma• 
haller c~besi 9 metroluk yolla mahdut zemin katı : Karosiman 
antre, bir sofa, bir oda, bir hela, Karosiman döşeli mutbab, çi· 
mento gusulhane, mutbabta gömülü küp, Üst katı : bir sofa, üç 
oda, bir hela ve bodrumunda kömürlüğü ve bir kuyuyu ve elek• 
trik tesisatını muhtevi ve mutasarrıfının tahtı işgalinde ve umum 
saha•ı 91, 78 metre murabbaı olup 49, 50 metre murabbaında 

mebna ve geri kalan sıhası bahçe olan; beden ve bölme duvarla· 
rı kagir, dö~eme ahşap, haricen sıvasız bir kagir evın tamamı .• 
açık artırmaya konmnş olup şartnames'nin 1219 936 tarihinden 1 
itibaren dairemizde her kes tarafından görülebileceği gibi 22-9·936 
tarihine nıüsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde 
açık artırma ile satılacaktır. Artırma bedeli muhammen kıymeti• 
nin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son artıranın taah· 
hüdü baki kalmak üzere 7-10·936 tarihine müsadif çarşamba gü• 
nü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci ar· 
tırmasında gayrımenkul gene muhammen kıymetinin % 75 ini 
bulduğu takdirde en son artırana ihale edilecek ve bulmadığ' tak• 
tirde 2280 numaralı kannn hükümlerine tevfikan satışı geri bıra
kılacaktır. Taliplerin muhammen kıymetinin yüz:!e yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçesini veya milli bir bankanın teminat mektu• 
bunu hamil bulunmaları lfızımdır. l\Iüterakim vergiler ile vakıf 
icaresi, Teviz bedeli ve Belediyeye ait tenvirat ve ta• ı z! fat rüsumu 
satış bedelinden tenzil olunacaktır. 2004 nnmaralı icra \' e iflas 
kanununun (126) ıncı maddesinin dördünefı fıkrasına ' evfikan hl~ 
gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile rliğer ı lakadaranın 

ve irtifak hıkkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma• 
sarife dair olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (<ıO) yirmi gün 
;çinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde haklan tapu 
sicillerile sabit olı: • adıkça satış bedelinin pıylaşnıasından hariç 
kalacakları cihetle olakadaranın işbu maddenin mezkur fıkrasına 
göre hareket etmeleri ve daha fazla malumal almak isti yen !erin 

,--
1 

--- .. 
Satış ilanı 

4-S4/4876 d'lsya numarasile müracaatları ilan olunur. (551) 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 1 
Semti meşhur ve Cac!Jde ve M uhamuıen 

malı~\lesi sok a~ı Nr: sı Cinsi •kirası 

Lira 

Balıçekpı, Şelıme• o o Hidayet Camii yeri 40 
nıet geylani 
.9alıçekapı, Hobyar Yeni pos· 62 l\Iedhal mahalli 20 

tahane dükkan 

" 
~ n o 62,64-No, lu mağaza la· 18 

Çarşamba Cebecibaşı Camı 

aitınJa 

rın 3-cü katında 4 oda 
\'e heJa 

34-170 Dükkan 5 

L zunçarşı, Saman• 

viranı evvel 
Suitanahmed, Üçler 

Küçükmustafapaş~ 

Dökmeciler 41 Diikkiinın 8 de 1 hissesi 1 

Fuad paşa 2 :\Iektep mahalli 

Aksaray, !lfollagürani 
Çarşamba, Tercuman· 
yunus 

n O !llüftü Ali camii 
arsasında iki baraka 
arsası 

Taşmektep 49 Bostan 
!il eme dağa 20·89 Baraka ve bostan 

5 
1 

5 
2 

Yukarıda yazılı mahaller 937 senesi Mayıs nihayetine kadar 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. İstekliler mu• 
hammen kirasının seneliğinin yüzde yedibuçuğu nisbetinde pey 
akçaleriyle birlikte 24· Ağustos·936 Pazartesi günü saat 15 e ka
dar Çenberlitaş'ta İstanbul Vakıflar Ba~müdürlüğünde Akaret ka· 
lemine gelmeleri. (314) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen kıymeti 

Lira 

Büyük Çarşı Kazazlar sokağı eski 40 sayılı dükkanın 
tamamı 250 

.Kadıköy Caferağo. mahallesi Nazımbey sokağı yeni 2/41 
• • • Çanakkale • • 14 

evlerde firari Andromalı!den metruk ev eşyası: 17 40 
'Kadıköy Caferağa Yof:urtçn çeşmesi sokağı eski 35 

mükerrer yeni 33 sayılı arsanın tamamı: 919 36 
Boğaziçi Boyacıköy Koru caddesi eski 5 ila 13 mü• 
:kerrer ve 15 yeni 7 ilı\ 17 ve 68 sayılı dört dükkanla 

iki arsanın 661120 payı: 635 25 

Lisküdar Selami Ali mahalle ve caddesi eski 363 yeni 
343 sayılı dükkanın tamamı: 500 

Radıköy Rasimpaş~ mahallesi Çayır caddesi eski 42 
sayılı 294 metre murabbaı arsanın tamamı: 1176 

Ruzguncuk Paşalimanı caddesi eski 132 yeni 139 
sayılı 324 mstre murabbaı arsanın tamamı: 630 

Yukarıda yazılı mallar 28-8-936 Cuma günü saat on dörtte 
:Peşin para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı 
dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri de kabnl olunur. İstek• 
!ilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel 
}'atırarak !llilli Euıliı.k :\Iüdürlüğünde müteşekkil satış komisyo• 
.!Jıına müracaatları. (l\f.) (532) 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk ____ ls-ta- n-bul 6 ıncı - ,c;:;;,ndan: Mah~ 
hakimliğinden: Halen Bakırköy cuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 
eı:ıır ki" b" h bir adet Alman mamulatından Pe-

azı a · ıye ve asa ıye as. t dal baskı makinesi Beyoğlunda Me· 1 anesinde tedavi altında bulunan lek sinaması arkasında yeşil soktkda 
1'Ieiımedin hacrile kendisine şeb· matbaada 25-8-936 tarihinde saat 9 
teı:ııini yayla C. 42 numarada dan 10 a kadar birinci açık artırma 1 
0 turan kızı Sıdıkanın 5-8-936 ile satılacaktır. Taliplerin mahallinde 
ta:ihinden itibaren vasi tayin hazır bulunacak memuruna müra• 
tdıldiği ilan olunur. caatları ilan olunur. (25089) 

İstanbul İcra Memurluğundan: 
22599 ikraz No: sile Vakup tarafından Borç alınan 1070 lira 

mııkalıilinde Vakıf Puahr İdaresine btrinci derece ve birinci sı
rada ipotekli olup tcmamına yeminli üç ehli\'\ıkuf tara f ı ndan 
(1500) Bin bes yüz lira kıymet takdir olunan Hısköyde Keçeci 
Piri malıalles'.nde Çöplük sokağında yen i 12, 14 No.ltt bir tarafı 
arsayı lıaliye, bir tarafı Daireyi mali;•e arsası, bir tarafı, harap 
çeşme sokağı, tarafı rabii Çöplük skkağile mahdut 12 No.lu e\·in 
zemin katı: Zemini kırmızı çini bir antre, s )!da: bir kaptı ile 
girilen zemini kırmızt çini bir taşlık. maltız ocaklı uıutbak ve 
hela sıvaları dö'<ülmiiş tamire muhtaç iki od". (Bu kısım boştur.) 

Sağda: Zemini kırmızı çini antre, bir sofa, iki oda, mutbah ve 

halayı (bu kısımda ayda 3,5 liraya Natan kiracıdı r.) Birinci katı: 
sola b;r scft, zemini kırmızı çini maltız oc.1klı mutbah ve hela, 
birinde yük ve dolap bulunan iki odayı ınüştemil olup ( ayh 4,5 
liraya Merkado kiractdır.) Sağ tarafı da sold kin "n aynı olan (Dan• 
yalın ayda 4.5 liraya kiracıdır.) Ve elektirik tesisattnı muhtevi ve 
14 No.lu 12 ~Io.lu evin aynı ve zemin katı ( solda ) 3,5 liraya· 
Bohor Kohenin ve sağda 3,5 liraya Kadonun ve birinci katı 4,5 
liraya Davidin ve 4,5 liraya l\Ioiz'in tahtı isticarında olup elekli· 
rik t~sisatını muhtevi şaçak ve bazı aksamı tamire muh!ac vt ve· 
saiti nakliyeye biraz uzakca ve umum sahası 168,00 Metro mu· 
rabbaı olup 89,00 şar metro murabbaı saha üzerinde mebna ikişer 
katlı hanenin tamamı açık arltırmaya konmuş olttp şartname
sinin 12·9-9~6 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından 
görülebileceği gibi 22·9·936 tarihine müsıdif Salı günü saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli 
mnlıammen kıymetinin %75 ini bulmadığı takdirde en son artıranın 
tealıhüdü baki kalmak üzere 7·10·936 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizle yapılacak olan ikinci 
aarttırmasında gayrimenkul gen~ muhammen kıymetinin % 75 ini 
bulduğu takdirde en son arttır:ına ihale edilecek ve bulmadığ 
takdırde 2280 numaralı kanun hükünılerine tevfikan satıs geri 
bırakılacaktır. Taliklerin muhammen kıyuıetinin yüzde yedi 
buçuğu nisbetin<le pey akçesini veya milli bir Bankanın teminat mektu· 
bunu hamil bulunmaları lazımdıc. 

!llilterakim vergiler ile vekıf icaresi. Taviz bedeli ve 
Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsuuıu satış bedelinden tenzil 
olunacaktır: 2004 numaralı idra ve iflas kanununun 126 ncı ınad· 
desinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrımenkul üzerinde İpö• 
tekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiple 
rinin bu lıakla:ını ve hususile faiz ve nıasarife dair olan idliala· 
!arını, iliin tarihinden (20) yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
aksi haldeLakları tapu sicillerile sabit olmadıkça sıtış bedelinin 
paylaşınrsından lıaric kalacakları crhetle al:ikadaranın işbu madde
nin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla maliımat 

almak istiyenlerin 4 2t1ı dosya nıımarasile müracaatları ilfın olunur. 
(552) 

1 • l) lstanbul Belediyesi İlanları il • 1 
Hepsine 350 lira değer biçilen Fatihte kadı çeşmesinde med· 

rese sokağında Muid Ahmed efendi medresesi ankazı satılmak üzere 
açık arttırmaya konulmnş ihale gününde giren balunmadığından 
arttırma 27 Ağustos 936 Perşembe gününe uzatılmıştır, Şartna. 
mesi leyazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 26 lira 25 
kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber yu• 
karda yazılı günde saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

• •• 
"İ> "542• 

Senelik muhammen kirası 8 lira olan Bulgurluda çınar altı 
sokağında 56 No. lı kahve karşısında 42,96 metre murabbaı yol 
fazlası teşrin tarihinden itibaren 937 senesi Mayısı sanıma kadar 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş ihale gününde 
giren bulunmadığından arttırma 24 Ağustos 936 Pazartesi gününe 
uzadılmı~tır. Şartnaı:::ıesi Levazım müdürlüğünde görülür istekli 
olanlar 60 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber yukarda yazılı günde saat 14 de daimi encümende bu• 
lunmalıdır. (B) (543) 

TARLADIR. 
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Satış ilanı 

İst. Dördüncü İcra Memurluğundan: 
21490 ikraz N ~. sile H.ıtice Naşide tarafından borç alınan 1880 

ı:ra ımı kabiıir.de \"akıl Pıralar i laresine birinci derece ve birind 
sırach ı po'. ekli olup yeminli üç ehli vu kuf tı.rafından tamamına 

3800 -Cç bin sekiz ) ÜZ lira kıymet takdir olunan Erenköyünce 
S1 lırayı cedit ıırnh~llesinde Kayı 'İ dağı caddesinde III, III/I, III 2 
/Il/3, 111/4 şarkan s1hibei senedi 5 Harita No. lu müfrez bahçesi, 
garlıen Kayış d .1ğı caddesi, ş i ınalen tarık, cenuben Esat balıçesile 

m1hdut ZE~lİN KATI Camekan bölme ile ikiye avrılmış bir SO• 

fa, içinde yük ve d lap olan dört oda, iki hala. Karosiman taş:ık 

zemini çimento bir mutbalı, bir ahır. 

BiRL ' Cİ KATTA: Bir aralık üzerine biri yüklük iki oda, biı 
hela, ortasından talıt:ı bölme ile ikiye ayrılmış bir s.fa ve diğer 

bir aralık üzerine iki oda, birinde yük bulunan iki lıeJa. 

İKİNCİ KATTA: Bir sofJ, 1>iri sofadan bölme, birinde balkon 
bulunan üç odl, b'.r hela ve elektirik tesisatını ve kumpanya su· 
yu tesisatını muhtevi ve içinde bekci sıfatile Ali oturmakta olan 

4338,00 Metro murabbaı umum s1han111 181 11Ietro murabbamda 
mebna ve geri kalanı da yan ve ön duvarları ve içinde bir adet 
Bo, tan kuyusu ve mü'.eaddit Çam, At kestanesi, Dut, Armut, Trab
zon lıurma<ı, Erik, Fındık, İncir ağaçları bulunan bahçe olup zc• 
min katı kagir üst katları ahşap maa bahçe kö~k ve müfrez döıt 

kıta bahçenin tamamı aç tk arttırmaya konmuş olup şutna• 

mesinid 12-9·936 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından 

görülebileceği gibi 22-9-936 tarihi"e müs1 ıif Salı günü saat 14den 
16 ya kadar daircmizJe açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma be
deli muhammen kıymetinin yüzde yetm'ş beşini bulmadığı! akdiıde 
en son arttıranın tashhüdü baki kalmak üzere 7-10·936 tarih 1 nı 
müsadif Çarşamb1 günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde ya• 
pılacak olan ikinci arttırmasında gayrimenkul gene muhammen kıy• 
metinin % 7fi ini bnl.duğu takdirde en s~n arttırana ihıle edile
cek ve bnlınadığı takdirde 2280 numaralı kanun hükı1mlerine 

tevfikan satış geri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymetinin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir ban• 

kanın teminat mektubunu hamil bulunmaları la7.ımdır· 
Müterakim vergiler ile Vakıf icaresi, Taviz bedeli ve Bele• 

diyeye ait tenvirat ve tadzifat rüsumu sat:ş bedelinden tenzil olu• 
nacaktır. 2004 numaralı İcra ve iflas kanttnunun (126) ncı nıad· 
deoinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrınwnkul üzerinde ipo
tekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve İrtifak hakkı sahipleri• 
nın btt haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını, 
ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
bildiruıeleri, aksi halde hakları tapıı siciilerile sabi! olma'1ıkça 
satış lıedeliniu paylrşmasından hariç kalacrkları cihetle alakadaranın 
işbu maddenin mezl<ı1r fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha 

34 el ·ı . fazlamalumat almak istiyenlerin 4 26sı osya numarası e muracaat• 

!arı ilan olunur. 

Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk HA· 
kimliğinden: lstanbul muhakemat 
müdüriyeti avukah Asaf tarafından 
Beşiktaş, Abbasağa mahallesinde 

!1111 ............. .... 

(553) 

1 {Loş sokak 3 No. da oturmakta olan 
Ihsan aleyhine açılan alacak davası 
üzerine müddeaaleylıe gönderilen 
davitiyeye mübaşir tarafından veri· 
len meşrubattan halen ikametgahı· 

D • }} nın meçhul olduğu anlaşılmış olup 
enızyo arı 20 gün müddetle ilanen tebligat 

1 ş L ET l\I E S 1 icrasına karar verilmiş ve muha-
Acenteleri, Karaköy- Köp· keme 19. 9 936 tarihine müsadif 
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci cumartesi gunü saat 10 talik edil· 

Mühürdarzade mış olduğundan o gün muhakemeye 
Han Tel , 22740 bizzat gelmediği veya vekil gönder• 

IZM iT POST ASI mediği takdirde gıyabında muha· 

Bugünkü İzmit postası kemeye devam olunacajjı tebliğ' 

yapılnııyacaktır. (538) makamına kaim olmak üzere il>\n 
illı __ ı ______ lll' l olıwır, (936/287) 
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Pehlivan güreşleri• 
Kızılcahamam T. Hava kurumu 

Başkanlığından : 
1 - 30 Ağustos uçak bayramında Kızılcahamamda ve 1 

Ey11llde de ayni kazanın Ankara yolu üzerinleki Pazar nahi
yesinde T. H. Kurumu ınenfaalına Pehlivan güreşleri yapı· 

lacaktır. 

2 - Kızılcahamamdaki ğüreşlerde başı 100 başaltına 50 
ortaya 30, ayağa 30 lira ve Pazar nalıiyeainde de Başa 50, 
Başaltına 30, Ortaya 20, Ayaga JO lira verilecektir. 

3 - Gelecek pehlivanların derhal telgrafla şubemizi ha· ı 
herdar etmel<"ri i!An olunur 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara stadyonı ve yarış alanında yapılacak bahçe yollarile 

meydanların tesviye ve trnz<mine aid işler 27 Ağustos 936 Per• 
şembe giınü saat 16,5 on altı buçukta Vilayet binaqınd:ı toplanan 
Daimi Encüınen1e ilıalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile ek• 
siltmcye konulmu~tur. 

Keşif bedeli 25873 lira 80 kuruştur. 
Muvakkat teminat 1940 lira 54 kuruştur. 
İstelrlilerin teklıf mektuplarını, 'l'icaret Odası vesikası, Nafıa 

Bakanlığından 1936 senesi için aldıkları müteahhitlik ehliyet ve
sikası ve muvakkat teminat mektubu veva nıakbuzlarile birlikte 
ihale günü saat 15,5 on beş buçuğa kadar Daimi Encümen Reis
liğine tevdi etmeleri. 

Bu işe aid kı·şil evrakı Vilayet Nafıa Müdürlüğünde ğörüle-
hilir. "4515, 

ÇANTALAR-ELDiVENLER 
ve örUmcek ağı inceliğinde 

ÇORAPLAR 
Satışında mütehassıs bütün Bayanların mağazası 
istiklal caddesi Hacopolu pasajı karşısında No. 283 

iP.En güç beğenenleri bile memnun eder. Mükemmel 
;J • • J. •' ., ~·· ' . - ' . . ~ ... 

[ 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 
Satınalma Komisyonu hanları 

Mütercim Aranıyor 
Askeri Fabrikalar 

Umum Müdürlüğünden: 
Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye muk• 

tedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber Fransızca 
nıütercimlij\"ini de yapanlar tercih olunacaktır. İsteklilerin en çok 
nğııst0s nihayetine kadar istida ve v~sikalariyle umum müdürlüğe 
tııCıracaatları. (30'!) 

• 
* * 

Doktor Alınacaktır 
Askeri F abrikaJar 

Umum Müdürlüğünden: 

AÇIK söz~ 

\ 
\ 

Türkiye ıtriyahnda_ hüyük inkılab yapmıştır. 
Şimdiye kadar çıkan : 

LAie, Şlpr, Divinia, 
Nergis, Viyolet. 
Mııtıör, Leylak, 
Güller, Revdor 
Origan, Yasemin, 
Krepdöşin, Neroll 

Suar dö Paris, pompador, 
Aşk gecesi, dağ çiçekleri 
Bahar çiçekleri, 

Kukaraca, Pupi, 
Zambak, Amber, 
Fulyalar, 
Cennet çiçekleri, 
Gençlik, Senkflör, 
Amorita, çiçek demeti 
Şanel, Rumba, 
Karyoka, kdın eli, 

Hasan Kolonyası 95 derece halis limon çiçeklerin
den yapılmış misli ve menendine dünyada tesadüf 
eılilmiyen ve bütün ıtriyat aleminin tasdikında 
bulunan bir şaheserdir. Hasan Yasemin, Leylak, 
Menekşe, Milflör ve sair çiçeklerden yapılmış ko· 
kuları ins~nı zevk v,e cennet bahçelerinde yaşı:.ıtır, 
Nesrin kolonyası Hasan kolonyasının yavrusudur. 
Limon çiçeklerinden yapılnnş 75 derecede çok 
ucuz olması itibarile harcı alemdir. Losyonları 
dahi piyasayı taınamile elinde tutmuştur. Hiç bir 
Kolonya ve Losyon Nes!'İnin güzel ve nefis koku· 
sile ve ucuzluğile rekabet edemez. 

21 Ağustos 

Türk Maarif Cemiyeti -, 

·Bursa Kız Lisesi 
(Yatı, Gündüz) 

20 ağustostan itibaren kayıt muamelesine tıaşıana• 

caktır. Yıllık yatı ücreti 185 gündüz üc-eti 35 lira lır. 
Memur, kardeş çocnklara ayrıc1 tenzilat yapılır. Bu 
yıl fen kısmı da açılacaktır. Lis~nin resmi liselere mtt• 
aieleti Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir- Beher 
sınıfa 40 talebeden fazla alınmıyacağından gerek eski 
talebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktin~ 
lise direktörlüğüne müracaatları. (55) _ ........................ .. 

Nafia Vekaletinden 
Derince Travers fabrikası için bir nıakina mühendisine ihti

yaç vardır. 2SO liraya kadar aylık ücret Y<!rilecektir. 
Taliplerin dilekçe ve :ıvrai<:ı müsbiteleriyle Bakanlığımıza mü· 

rac•atları ilan olıınnr. (438) (388) 

a. e e • • 
abah ilk postalarımızda A bokum, Sütlüce, 

Rumeli kavağı, Anadolu kavağı, Sarıyer ve Bey
koz ile diğer bilumum iskelelerimiz için gidip 
gelme fevkalade yüzde elli tenzilatlı seferleri
mizin köprüden hareket saatleri : 

Pazar günleri : 
Anadolu cihetine saat 6,10 
Rumeli cihetine ., 7 

Diğer günlerde : 

1 

1 Anadolu cihetine saat 6,2() 
Rumeli cihetine ,, 6,20 ve 7,10 dadır -------· 

KASADA 
SAKLAOIGINI; 

DAllA 
KURU 
BİR 

Ç~ŞM[ 
VAZİYETİNDEDİR 

ONU J:""AİZL!;'. 
QANk'AYA VERİNİZ 

ı...ıususl S"ARTLARIMIZI 
SORUNUZ -

----,, 1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Biri Dahiliye mütehassısı ve biri Operatör olmak fızere ___________________ , _____ _.. ---------------------

üç doktor alınacaktırl İş görecekleri yerleri ve çalışma şartlarını Tüm lcıt'atı için kapalı zarf usuliyle 992500 kilo Un 
- k alınacaktır. U mtn beher kilosuna 15 kuruş fiyat tahmin edilmiş 
oğrenme üzere istida ve vesikalariyle birlikte bizzat veya bil· 
vasıta sıhhat şubesi mfıdfırliııtüne miiracaatleri. (3o4) olup teminatı 1117 liradır. İhalesi Çanakkalede Tüm Satınalma 

Komisyonu binasında 28- Ağustos• 936 Cuma günü raal 15,30 da 
yapılacaktır, İsteklileri 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddesinin 
istediği vesaik ile beraber teıninatlariyle birlikte ihaleden bir saat 

rürk Hava Kurumu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

5 . ci Keşide 11 ı Eylül ı 936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
1 ~~rıca: 15.000. 12.000. 10.000 Liralık lkra· 
t_:~elerle (20.000) liralık bir mükafat vardır 

T.H.K. Satınalma komisyonundan: 
937 senesi için 30,000 takvim bastırılacaktır. 24-8·936 Pazar• 

tesi günü saat 15 de a9ık eksiltme ile müna!.:asası yapılacalfından 

istekli olanların şartnamesini görmek üzere Piyanr;o DirektÔrlüğiı 
Muhasebesine müracaatları. (470) 

Liseler Satınalma 
Komisyonundan 

Yeni açılacak okullar için 7435 lira be le! tahmin edilen 625 
adet dersane sırası 36 adet yazı tahtası no adet yemek masası 
27·8-936 perşembe günü saat 16 da İstanbul lisder Muhasebec:
liğinde toplanan Komisyonda kapalı z1rİla eksiltmezi yapılacaktır. 
İlk teminat 558 liradır. Bu işe ait şutname Komisyon Sekreter· 
liğindc görülüp öğrenilir. Bu i~e girecekler ilk teminatlarını lise
ler muhasebeciliği veznesine yatırarak kapalı tekliflerini belli 
saatten bir saat evvel Ticaret odasının yeni sene vesikası ve bu 
gibi dograma işlerini yaptıklarına dair Resmi dairelerden alınmış 
ves:kalannı eksiltme kanununa göre kapalı zarflarına koyarak 
Komisyon Başkanıığına vermeleri ilan olunur. (293) 

.. 

evvel 14,30 da komiıyona &"elmesl. (175) (4525) 
• • • 

Manisa merkezindeki hayvanların ilıtiyacı olan 590 ton arpa 
kapalı zarfla münakasaya konunlmuştıır. Şarteamcsi 11Ianisada Sa· 
ttnalma Komisyonunda göriılebilir. İlıalesi 28 - Ağustos• 936 Cu. 
ma günü oaat 18 de Man:Hda Satınalma Komisyonunda yapıla• 
caktır. Beher kilosunun muhammen fiatl dört kuruştur- İlk temi· 
natı 1770 liradır. İstekliler ticaret odası vesikası ibraz etmeleri 
lazımdır. ilk teminat makbuzlariyle birlikte teklif mektuplarını 

. belli saatten en aşağı bir saat evvel Manisada Tümen Satınalma 
komisyonuna vereceklerdir. (177) •4527• 

• 
* * 

Konyadaki kıt'atın ihtiyacı olan 572000 kilo yulaf kapalı zarf 
nsuliyle eksiltmeye konulmuştur. Muhammen tutarı 28028 lira olup 
ilk teminatı 2103 liradır. Şartnamesi Konyada Kolordu ve htan• 
bul ve Ankara Levazım Amirlikl~ri Satın:ıluıa K0ıııisyonlarınd~:lır. 
İstekliler şartnameyi komisyonda okuyabilirler. Eksiltme 7. Eyl0.1 
936 Pazartesi günü saat 11 de konyada kolorJu utınalma komisyo
nunda yapılacaktır. İstekliler teklif mektuplarını 7. EylO.l • 936 
saat ona kadar Konyad:ı Kolordu S:ıtınalnıa komisyonu Başkanlı· 
ğına göndermelidir. •20G• •457• 

Posta, Telgraf, Telefon 
Fabrikası Müdürlüğünden 

Otomatik posta kııtu ve anahtarlarının imalinde kullanılmak 
üzere 1082 lira 24 kuruş bedeli mulıahıİnenli 20 kalem saçla
nıa demiri ve saire alınmak üzere açık eksiltıneve konulmuştur. 
Eksiltme ağustosun 28 inci cuma giinü saat 15 de yapılacaktır. 

Taliplerin ş~rtnaıııeyi görmek için her günn, eksiltmeye gir
mek için de eksiltme günü muayyen saatten evvel 82 linlık 
muvakkat teminatında vezneye yatırmak ş:ırtile fabrikada müte• 
şekki! komisyena m iırncaat !arı. • 292• 

Kapalı Zarf Usulile 

EKSİL.fME iLANI 
Yüksek Mühendis Mektebi Satlnalma 

Komisyonundan: 
1 - Eksiltmeye konulan M İstanbulda Taksim Gümüşsuyund:ı 

Yiıksek Mii lıendis Mektebi binası dahilinde" proie ve şartnamesi 
mucibince yapılacak in~aat: 

İnşaatın keşif bedeli 21115 lira 98 kuruştur. 

2 - Pu işe ait şartnaıııelerle evrak şunlardır: 

A - Eksi itme şartnamesi. 

B - Proje . 

isteyen1er bu şartname ve projeleri (125) kuruş mııknbilinde 
Yüksek :t.fülıeııdis mektebi satınalma komisyonundan alabilirler. 

3 - Eksiltme 27/81936 perşembe güniı saat 15 te Yüksek 
Mühendis mektebi bin1'1n.la satınalına komisyonunda yapılacaktır· 

4 - Eksiltme kapalı v.arf usulilc olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 1590) liralık 

temiııat akçası ve bundan başka aşaltıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik elıli

yet vesikası gös'ermesi ve bizzat mühendis veya mimar olması 

veya bunlardan hiri ile ortak olarak çalıştığını bildirir Noterlikçe 
musadcb k vesika laıııudır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda (;}) üncü madde de yazılt 
saaltan bir saat evvelin" kadar Yüksek Miıhendis Mektebi binası 
dahilinde Eksiltme Komisyonu riyasetine ıu~kbuz mukabilinde ve
rilecektir. P.ıstı ile gönderilecek mektupların nihayet (3) üncii 

madde de y.ızılı sa:ıta ka lar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile kapıtılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmelet 
kabul dilmez. (299) 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare edea yazı işleri müdürü , 
Etem izzet Benice 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüztiya , 


