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Söz istiyoruz : 

ÖZ Gürültü il• mücadele ederken gra
mafon ve radyo çalış saatleri için de 
bir had tayin edilmeli diyor ve .. bata
mızda kıyametler koparan bu gürültü· 
lerden kurtarılmaklıOımızı istiyoruz. 

Cumartesi 
1936 ~ 

Mektup adresi: Ca}alojl•, Şorof ıo'uk Telırraf adretl • lıtanbol: Açık Söz 

l;ci;~ ....... k;;·;~ .............. I Sevill~' de ltalyan ve Alman zabitleri resmi üni-
Bir ayıp ve f 1 ·ı . k ·k. d d" 1-Iaksızhk! orma arı e ası ıfaata uman a e ıyorlar!. 

1 
.. a~;u~n~~ç~;r~:.n!st~;~:u::: Hühiımetin ve asilerin elintf.eki. şehirlerde her gece yaylı1.tı 
rak şikayet ettiklerini iıitivor 
~e gazetelerde de okuyoruz. ateş sesleri işitilmektedir. Bunlar ya yüzlerce komünist, 
Şıkayetin aı:bep ve mevzuu 

şudur: Mürsıeseler çoluk ço- yahut fQ güz/erce Çaşisfin ölümünü haber Vermektedir 
•uk sahibi, tmektar işçileri J 

1 

bireı birer çıkarıyorlar. Çün- (ispanya hAdlselerı nakkında gece ajans, radyo, telgrafla aldı· 
kü İş Kanunu bu gibiler hak· ğımız bütün haberleri bugün ikinci sayfamızda bulacaksınız 1 11 

:~~;am;ı::;~!:!:~~i:a::~~~!~ [ İngiliz kralı İstanbulageliyor j DİL KURUL TAYI 
Türkiyat alimi 

l•r halinde ttsbit etmi' bulu· 1 

lluıor. Kanunun bu hüküm· /(. / E [""["" 11 • d h 0 Büyük 
l<rioin tatbikinden önce bazı ra g u un ın e şe rı-
"1üeasrıe sahipleri bu tip ve d b / k A •• k P D R 'l •• •• f ""k 
bu vasıftaki ;,çilerini çıkarı· miz e u unaca tır. talur r. r. oss a goruş u 
Yor, onların hakklrını vermek h ld o - -·- -

•örmertlik ve civanmertliğin- ile görüşmesi mu teme ır Kurultay pazartesi günü açılıyor 
d•n uzak kalmak istiyorlar. _ _ _ ---

Sanayi müf•ttitliği bu ıi· 

ka yet mevıuları üzerinde in· 
••!•meler yapmakta ve İktisat 
Vekaletini de haberdar etmit 
buh.nmaktadır. 

Türk inkılabının en öz ve 1 
<>lgun eserlerinden biri olan İş 
l(anununun gözettiği hakları 
Çalmak ve Türk işçisini ek· 
ltı•ğinden ederek hatta bu 
kanunun çıkmış olmasına te· 
e11üf ettirecek bir piımanlığa 
•evketmek vaziyetini ortaya 
Çıkaran bu gibi müease aahip· 
Itri hakkında Ekonomi Ba· 
l<enlığının ne gibi tedbirler 
alacağını bilmiyoruz. Fakat, 
lıtrhalde Bakanlığın, Bakan• 
lıkıa beraber kendi öz eseri 
0 1an kanunu ve kendi öz 
evladı olan işçiyi kayırma ve 
0 nun haklarını kendi hakları 

bilm•k bakımından Partinin 
d.e bu şikayet mevzuları üze• 
•ınde derin bir alaka ve has· 
'."'•iyet göstereceğini ummak 
1•t.,iz. Nihayet, yıllarca ça· 
lıştı~ı bir müessesede ancak 
Çoluk çocuğunu barındır
ltıak ve yaşatmak pahasına 
~~ınteri ve kol emeği veren 
ır işçiye karşı, onu aırf ka· 

Etem izzet Benice 
(Devamı 2 inci sayfada) 
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i DEVLET § s. M. Edvard v 111 
1 Demlryollarında ~ . lngiltere kralı Samajeste lecek ve mütenekkiren seyya-
~ Grup yolcularına büyük ~ · Edvard V ııı yı Akdenizde hat etmekte olan kral Edvard 
~ I lenzilAt yapılmıştır. ~\ gezdiren ve bugün Korfoda Bogaziçini, Adaları, Marmara· 
l, lan sütununa müracaat.§\ Bulunan Nahlin Yatı Eyliılün yı dolaşdıktan sonra büyük 

1111111111 •ıı11111uu111uuııııııı1111111m436ım111111~ on birinci günü latanbula ge· D~vamı 6 ncı sayfada 

r--:--......,, i!iiii"öiiii:s--"1, Ana dilimi benden iyi bilen 
ve benim on saniye bile U2°• 

ı raşmamış bulunduğumu büyük 
bir azap duyarak itiraf etti

Pr. Dr. Dennison Ross 

J ğim ana dilimin esasları üze
rinde bir gençlik ve bir orta 
yaşlılık feda etmiş olan büyük 
bir lskoç Alimi ile konuştum. 
Ve bir saat süren bu konuş• 
ma Tilrkiyenin ve dünya ilim 
Aleminin Sör Dennison Ross 
adına karşı gösterdikleri yük
sek saygıyı bütün kıymeti ve 
ha vasile sundu. 

Sör Dennison Ross, Fransız 
dilile sorduğum ilk suale, be· 
nimle Türkçe konuşmayı ter• 

Devamı 6 ıncı sayfada 

Haşmetlu Et Meselesi 
''Açık Söz,, ün halk 
namına haklı istek
leri yerini buluyor 

--~-

1 - MezbahadAn et nakliyatı muhterem 
kasaplar •irketinin elinden kurtarıldı. 

2 - Et nakliye Ucretlnin ucuzlatılması 

\ 

. için te,ebbüse geçildi. 
Günün birinde küçük sermayeli birkaç kasap bir araya ge

l erek, etin maliyet fiyatını ucuzlatmak için bir şirket kuruyorlar. 
Fakat karşılarında meşhur, muhterem ve kodaman kasaplar 
şirketini buluyorlar. Söylendiğine göre kazançların asgari hadde 
indiği şu devirde bile en yüksek kazancı temin eden kasaplar 
şirketi, menfaatine aykırı gördüğü yeni şirketi devirmek için 

Devamı 6 ne. sayfada 

Nafia Vekili 
Çetin kaya 
Tetkiklerine 
Başladı --
K·adıköy su Şırketi 

satın alınıyor 
İki günden ' 

b~ri şehrimiz-

de bulunan 
Nlfia Vekılı 

Ali Çetinka
ya letkıklerin• 
dünden ititf.;. 
ren blşlamış

tır. 1-iafia \'C• 

kili dün a~ 

~am sıat 
da kalem r 

' su• müdıir 

' 

birlik le be ie. ~.._o..ı,__.llıllc 

diyeyc gelmiş 
ve Vali, Parti ÇETINKA YA 

Başkanı_ ve Belediye Reisi Mu· 
hiltın Ustünda~ı makamında 
ziyaret etmiştir. Vali ile Ba
> ındırlık Bakanı bir saat ka· 
dar görüşmüş 1er bu arada 
Kadıköy Su Şırketinin hüklı· 
ıııetçc satın alınması etrafında 

uzakcrelerde bJlunmu rdır. 
Ş:rketin •atın alınması işi 

sın safhaya ıı-irmiş bulunmak
t•dır. AnkarJda miizakerelere 
başlanması için şirket murah· 
hasları bugünlerde Anupıdan 

1 g•lecekfcrdir. Kadıköy Su Şir
keti salın alındıktan sonra be· 
lediye sıılar idaresi tarafından 
ıdare edilecektir. 

ı
r Açık Söz'ün 

Sürpriz kuponu 
Bu kuponu kesip saklayıru• 

ı \.. No. 1251_.J 

IBerlin Olimpiyadından dönen sporcularımız• 
kar,ılama töreninden intibalar 

Yukardan sıra ile: Yaşar çelenkler arasında, aslan Yaıar 
bab '/ - .. " /tla serbe.ı annesinin elini öpüyor, ası e opuşugor ve err tt 

güreş dünya üçılncüsü Mersinli Ahmet... ) 
(Yazıaı bqlncl sayfada 
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liçüncü ve IJördüncü 
Enternasyonal .. 

dünya ihtilaline tara!tarlığını 

ilan etti. Stalin Leninin realist 
yolundan yürümek istedi. Ko
nıiinisl partisi sağ ve sol ol
mak üzere ikiye aynldı. Sta· 
lin Troçkicileri ezdi. Liderleri 
Troçkiyi evvela Siberyaya 
sürüldü. Sonra da memleketten 

Monlesquieu diyor ki : "Oto- 1 

riter idareler sanırlar ki fikir 
ayrılıklarının kanuni yollarla 
ifadesini menetmekle bunların 
kanuni olmıyan yollarla ifade 
•İne mani olurlar. Fakat tehli
kelı isyan hareKetlerini doğu
ra~ bu hatanın kurbanı olan 
da yine bu otoriter idarelerdir." 
"Cebrile kabul ettirilen din, 
din değildir." Zor ile emboze 
edilen siyasi kanaatte kanaat 
değildir. 

ı kovuldu. Fakat sollar üzerinde 
1- galebesini kazandıktan sonra 
ı 1928 senesinde solların prog-

l ramlarından mülhem olarak 
faaliyete geçti: Rusyayı sana-

l yileştirmiye koyuldu. Bunu 
yaparken de Troçkiye karşı 
kendisine yardım ec!en arka-

Harp sonrası devri içinde 
kurulan devlet idarelerinin 
en otoritelerinden biri olan 
komşumuz Sovyet Rusyada 
uzun 1e kısa fasılalarla yapı

lan komplo teşebbüsleri de 
büyük Fransız ihtilalinden ev· 
vel biiyük Fransız filozofunun 
söylediği sözlerin doğruluğunu 
bir defa daha dünyaya ilan 
mahiyetindedir. Bugün de l\los· 
kovada bu teşebbüslerden biri
nin muhakemesine şahit olmak
tayız. Dost ve komşu Sovyet 
devlet adamlarına karşı tertip 
edildiği bildirilen bu suikastın 
iç yüzü nedir ?. 

Lenin, Troçki ve arkadaş
ları 1917 senesinde iktidarı 

ellerine aldıkları zaman, gaye
leri, yalnız Rusyanın rejmini 
değiştirmek değil, dünyanın 

siyasi, iktisadi ve içtimai ku
rumunu değiştirmekti. Yani 
dünya ihtilali yapmaktı. Onlar 
Rus ihtilalcisi değil, dünya ih· 
tilalcileri idiler. Filhakika har
bin doğurduğu anarşi Mosko· 
vadaki ihtilalcilere böyle bir 
ümit vadediyordu. Nasıl ki 
Almanyada bir komünist ha. 
reketi oldu. 

Budapeştede Belakun komü
nist devlet kurdu, Lenin dün
yanın Rusyadan başka kısım· 

!arının komünist olmasını bek
lerken, Rusy .. da Marksizmin 
icabatını tatbik etmeğe ba~la.dı. 

daşlarını kırdı. 

O günden bugüne kadar 
Slalin Sovyet Rusyad> hakim-

' dir. Fakat Troçkicilikte aldı 
yurüdö. Moskovadaki muha· 
kemede dinlenen şahitlere ina
nılacak olursa. Radek ve Buha
rin gibi iki resmi gazetenin baş 
muharrirleri de kompiloya da
hilmişler. 

Troçkiciler slalini komünist 
prensiplerine ihanetle ittiham 1 

ediyorlar. Onların nazarında 1 
komünistlik Ru•yada tatbık 

1 
edilmediği gibi, Sovyet hükü· 

meli,kapitalist devletlerdek~ par- j 
tilerle anlaşmak suretıle dun ya 1 
ihliliilini de geri bırakm~kla· \ 
dır. Filhakika Sovyet hükü
meti, dış münasebetlerini tan
zim etmek için üçüncü enter
nasyonalin ihtilal prensiplerin
den fedakarlıkda bulunmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Son
ra iki üç seneden beri beliren 
Faşitlik tehlikesine karşı koy
mak için de bu memleket sol 
partileri, hatta demokratlar 
ve liberallarla cebhe birliği 

yapmıştır. Fransada ve ispan
yada teşkil edilen sol cenah 
partilerinin halk cebheleri ge· 
çen sene üçüncü en ter nasyo
nal kongrasinde verilen ka
rarlar iktizasıdır. Bu günkü 
vaziyetde üçüncü enternuyo
nal başka türlü hareket ede· 
mezdi. Almanyada sosyalist
ler komünistlerle anlaşamadık
larından da iki partide faşist-

ler tarafından imha edildi, 
Avusluryada sol partiler aynı 
akibete uğradılar. Bu ayrılık de
vam elli,Fransada da faşistler 
galebe çalabilirlerdi sol partiler 
başka memleketlerdeki acı tec
rübelerden istifade ederek 
•Halk cepheleri. birlikleri kur
dular. 

Kan içinde yüzen ispanyada 

Hükumetçiler insan dolu bir 
kiliseyi cayır cayır yaktılar 

Asilerden yüksek rütbeli iki zabit daha 
bir odada yakayı ele verdiler 

Berlin 21 (A. A.) - Kame· r"-----·----~I 

run adındaki Alman vapuru- M d 'd' 
nun lspanyol harb gemileri ta- a rı 1 n 
rafından muayenesi dolayısile Yukarısında 
lspanyol sularlndaki Alman fi-
losunun kumandanı, ispanya 

hükümet filosu kumandanına Bir muharebe 
bir telgraf çekerek ezcümle şu 
ihtarda bulunmuştur: 

ilu gibi şiddet hareketlerine 1 

karşı müsamaha göstermeğe 

mütemayil değilim. kumandam 
altındaki bütün kuvvetlere ge
mileriniz tarafından haksız 

olırak yapılacak olan her türlü 
şiddet hareketine şiddetle mu
kabele etmelerini emrettim. 

BiR ASI KRUVZÔRÜNÜN 
FECi MACERASI 

Madrit, 21 (A.A.) - El Sos· 
yalist gazetesine göre general 
Franko, Cadix ü.sübabrisini 
amiral Gamez'den alarak amiral 
Luis Dealzuri'ye vermiye ka
rar vermiştir. 

Ayni gazete Asilerin ellerin
deki Almiranle Cervera kru
vazorunun yanlışlıkla Gijon 
limanına girmiş olduğunu yaz
maktadır. Kruvazör, yana yal· 
mış bulunuyordu. 

Kruvazörün lopları, San 
Marko ve Saint Sebastien ka
lelerinden atılan toplarla isti
mal edilemez bir hale getiril-
miştir. 

Kruvazör Gijon'un ihtilalci
lerin elinde olmadığının farkı
na vararak bütün sür'alile bu 
limandan uzaklaşmış ve garbe 
yııni asilerin ellerinde buluna'l 
Galice limanlarına doğru yola 
koyulmuştur. Yolda batmıştır. 
KOMÜNiSTLER ESiRLERLE 
DOLU BiR KiLiSE YAKTILAR 

Madridin Şimali garbisin
de hükümet kıtaatı asileri bü
yük bir mağlübiyete uğrat

mıştır. Orada bulunan bir 
Fransız gazetecisi muharebe 
hakkındaki gördüklerini şöy
anlatıyor : 

Şimdi 1 Mayıs adlı Milis 
alayı teşkil edilmektedir. 

Bundan mada Aslüriler alayı, 
Çelik alayı, Teşrinievvel ala
yı, gibi diğer alaylar da var
dır. Bu cüzü tamların her biri 
2000 ilan 5000 neferden mü-
rekkeptir. Ve cepheye tabur· 
Jar göndermektedirler. 

Bu alaylar ve Milisler ta
mamile muhtardırlar ve cü
zü tamın idaresi ve teşkilatı 

tamamile alay kumandanla
rına bırakılmıştır. Milisler 
günde on peçeta almaktadır
lar. Bu para ise lspanya'da 
sivillerin kaza:ıdığı vasali 
yevmiyeden daha yüksektir, 

Kumandan Fuentes'in taras 
sud mevkiine geliyoruz. Bu
rası tepede bütün Pınora

maya hakim olan rahat b'r 
köşktür. Düşman bizden yedi 
kilomelro uzakta ... 

Kumandan Fuentes elinde 
muhtelif çapla.rda 34 topu ol
duğunu söyliyor. Ağır düş

man bataryalarını Leon bo
ğazının arkasında, ve küçük 
bataryaları ön tarafında araş
tırdığını anlattı. Zehirli gaz 
değil, göz yaşı döktüren ve 
güldüren gazlar kullanıyor

larmış. Bu gazın lspanya'da 
yegane fabrikası Madrid'de 
bulunuyormuş. 

Uzaklardan Guadarrama'-

icra etmelerinden korkan hÜ· 
kümet kuvvetleri, süratle lrunu 
tahliye etmektedir. 

iKi ASI ZABIT BiR ODADA 
YAKALANDI 

Bayonne, 21 (A. A.) - Z~· 
bite, Primo de Rivera'nın te'1s 
etmiş olduğu askeri direktu
varı azasından olan General 
Muslera'yı Saint Sebastinde 
tevkif etmiştir. Zabite, ayni 
zamanda yarbay Baselga'yı da 
tevkif etmiştir. Bu iki zat, bir 
aydanberi gizlenmekte bulun· 
dukları bir odada yakalan· 
mışlardır. 

Bu iki zabıtin isticvabı sı· 
rasında ifadelerinde birçok 
tenhkuzlar gorülmüştüs. 
iHTiLALCiLERiN GALEBESi 
INGILIZLERIN iŞiNE GELMEZ 

Londra, 21 (A. A.)- Amele 
sendikaları federasyonu umu
mi sekreteri Sir Walter Cit-
rine, lspanyol meselesinde 

1 Avrupa amele sınıflarının 
müşterek bir hattıhareket itti
haz etmeleri hakkında Fransız 
amele liderleri ile görüşmek 
üzere Parise hareket etmiştir. 

Eden ile Sir Citrine arasın· 
da dün yapılmış olan görüş
me lspanyol iht!Jalcilerinin mu 
zaffer olmalarının lngiltere ile 
mü•temlekatı arasındaki mü· 
nakalatı biraz tehlikeye düşü
rebileceğini göstermiştir. 

Londra amele mahafili Bald
vin kabinesinin muhafazakar 
erkanının bile Faşistlere olan 
sempatilerine rağmen bunu 
takdir etmekte olduklarını be· 
yan etmektedirler. 

Amele fırkası milli meclisi
nin salı günü yapacağı top
lantıda mühim kararlar itıihaz 
edeceği tahmin olunmaktadır. 
Söylenildiğine göre amele fır
kası liderleri, bir müdahale 
siyaseti takibetmesini isteye
ceklerdir, zira şimdiki ademi 
müdahale siyasetinin Madrid'~ 

Lizbon, 21 (A.A) - Royter 
Ajansı muhabirinin öğrendiği· 
ne göre Vrosa-de la Frodlera• 
da esirlerle dolu bir kilise, 
Madril Hükümetinin esirlerin 
yakılması gibi barbar usul
lere müracaat edilmemesi su. 
retindeki emirlerine rağmen 

komünistler tarafından ateşe 
verilmiştir. 

nın da top ateşi açtığını ve 
d deki meşru hükümetin faaliye-ayni zamanda bombar ıman 

GECE IŞIDILEN TÜFEK SES
LERi NE iMiŞ? 

edildiğini de seyrettik. Düş- tıni işka 1 ve bilakis ihtilalci-
maP. arada bir bize birkaç !erin faaliyetini teshil etmekle 
obüs hediye gönderdi. olduğuna kani bulunmakta-

Son Dakika 
Ankara - Memleket ve Dünya J 

1

. Korfu 11'.101akatı 
ılki kıralın konuşacağı meseleler 
i arasında Akdeniz misakı da var ~ 
1 Atina, 21 (Açık Söz) - in- olduğu gibi gece de do- 1. 
j giltere kıralı sekizinci Edvard nanmıştır. d 

d • ı b b kta rak'ıb Akşama doğru Kıra! Edvar , un saa on eş uçu . . d 
olduğu Nalılin yalıle Korfuya Adanın tenha bır mahallın e 
gelmiştir. Yata iki torpito re- denize girerek yüzmeler ~ap-
faket etmekte idi. Kıralın yatı mış, bunu haber alan ahalı vt 
limana girince Kodu kalesi gazetecilır Kırala karşı muhab- , 

1 1 1• 1• • T betli tezahüratta bulunmuşlar· F tnn ara se anı amış ve ıngı ız dır. 

tu. pitoları mukabele etmişleı- Bütün yunan gazeteleri ln-

dır. giltere Kıralınının ziyareti hak· 
Yat limana girer girmez kında yazdıkları müheyyiç ma· 

Yunzn Kıralı motörle yata gi- kalelerde Yunanistanın lngiliz 
dereh lngiliz Kıralım ziyaret siyasetine olan ezeli bağlılı· 
etmiştir. Bir müddet sonra iki ğından ve Yunan Kıralının in· 
Kıra! birlikte karaya çıkarak gilterede bulunduğu onbir sene 
Yunan Kıralının Mibelli köş- zar!ında o vakit Veliaht bulll" 
küne gitmişlerdir. Sekizinci nan sekiz;nci Edvard ile ara• 
Edvard burada Yunan Kıralı larında pek ciddi ve samimi 
tarafından iki üç gün misafir bir dostluk hasıl olmuş bulun• 
edilecektir. duğundan bahsetmektedirler, 

Ehali pek heyecanlı surette Gaıeteler bu ziyaretin siyasi 
iki Kıralı alkışlamışlardır. Kor- ehemiyetinden bahsederek ikl 
fu şenlik içindedir. Adanın bü- Kıra! arasında konuşulacak 
tün müzikaları şehrin cadde- meseleler arasında Akdeni~ 
!erinde sabaha kadır konser- misakının da mevzuu bahs ola· 
!er v"'mişlerdir. Şehir gündiiz , cağını yazmaktadırlar. 

Orta okula geçecek öğret
menlerin imtihanı bitti 
Ankara 21 ( Hususi ) - ilk okul öğretmenlıklerinden orta 

okullara geçmek isteyenlerden 379 kişinin sözlü imtihanları 

dün Gazi terbiye enstitüsünde yapıldı. Neticeler kültür direk• 
törlükleri tarafından bildirilecektir. 

• • • 
Amiral 

Horti Tirolda 
1 İngilterede halk 

1 Avusturya gazeteleri 
1 

iki memleketin kuv
vetli münasebetle -
rlnden bahsedlyorıa.r 

1 Viyana, 21 (A. A.) - Amı
ral Horti Tirol'a gitmek üze. 
re Viyanadan ayrılmıştır. 
Amiral, bir kaç gün mariazel
lo v! Salsburg'da oturacaktır. 

Olimpiyatlardan dönen Lib· 
ya valisi M. Balboliz'e vasıl 
olmnştur. ltalyaya avdetinden 
evvel bir müddet Salıburg'da 
ikamet edecektir. 

Avusturyanın yarı resmi ma
hafili Amiral Horti'nin ziyare-• . 
tinin tamamile bir nezaket zı· 

cılar cephesi 
Mübrem bir zaruret 
olduğunu söyleyen
ler gittikçe artmakta 

Londra, 21 ( A. A. ) - Ha• 
vas ajansından : Halihazırda 

liberaller mahafilinde bir "in• 
giliz halkçılar cephesi • tesisi 

lehinde bir temayül, bir fikir 
cereyanı görülmektedir. 

Bu fikir daha evvelce 

Seville, 21 (A. A.) - Şehir, 

normal manz:ırasını almıştır. 
Hararet derecesinin yüksek 
olmasına rağmen sokaklarda 
kalabalık vardır. Hlk arasında 
kırmızı kazketli zabitler ve üni
formalı Alman zabitleri görül
mekt" idi. Bunların arasında 

ltalyan zabitleri ve bilhassa 
tayyarecileri de görülüyordu. 

- . dırlar. 
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yareti olduğunu beyan etmek
te ise de Avusturya gazeteleri 
bu ziyareti Avusturya ile Ma
caristan arasındaki münase-

k'>mÜnistlerle müstakil amele 

hrkası ve sendikal müessese· 
!erin ekseriyeti kabul etmişler· 

dir. Manchester Gual'dian bu 

münasebetle sol cenahın bütün 
kuvvetlerinin bir araya gel• 

mesinin mübrem bir zarure• 
olduğunu hatırlatmaktadır. 

Bunlar lejyon etranjere gir
miş olduklarını söylemişlerdir. 

Bütün kahvelerde orkestra
lar çalmaktadır. Ara sıra bir 
askeri müfreze geçmektedir. 
Bunların göğüslerinde azizlerin 
resimleri bulunan kumaş par
çaları vardır. Bunları marksist 

Şoför/er dert yanıyorlar 
Bu gidişle İstanbulda taksi 

otomobili kalını yacak ! 
1euhrandan kurtuİmak içi!' "dol_muş,, 1 usLıılünün mahzursuz bır şekilde \ 
tatbikından başka bir çare yoktur 

lstan bulda taksi otomobilci- birde ceza vere vere ... Biz is-
li ği ve taksi şoförlügü buhran- tiyoruz ki Belediye bu yasağı 

betlerin takviyesinin yeni bir 
remzi addetmektedir. 

ipekli kumaş kepazeliği 
Vekiller heyetinden çıkan karar 

bUnun önUne geçecek 
Piyasaya bozuk kaliteli 

Fakat zamanla kapitalist 
dünya kendini topladı. Ve an
laşıldı ki Rusyadaki rejimin 
mukadderatı ne olursa olsun, 
Avrupa Komünist olmıyacak. 
Rusyada Komünistlik prensip
lerinin tatbiki de bu memleket 
iktısadiyatındaki muvazenesizlik 
yüzünden bir çıkmaza girmişti. 
Milyonlarca halk açlıktan öldü. 
işçiler, Diktatörlüklerini kur
dukları memlekette aç kaldı· 
Jar. Bahriyeliler arasında kı
yam çıktı. Rusyadaki rejim, yı
kılıyordu. Bu vaziyette Lenin 
mühim bir karar verdi ki Ko
münistler arasındaki fikir ay
rılıklarının başlangıcı da anla
şılan budur : Komünistliğin hü
kümlerini tatbik etmekten vaz 
geçerek N. E. P. usulünü tat
bik elti. Bu, dünya ihtilalini 
yapmak istiyenler için acı bir 
sukutu hayal idi. Fakat Lenin 
günün realitelerine uydu. Bu ha
reketini de k !ndi tabiri üzere, 
•daha ileri atılmak için gerile. 
me. yolunda tevil etti. 

Bu rüc'at hareketine karşı 

o uman Komünist liderleri ne 
düşünürlerse düşünsünler, her 
halde şu muhakkaktır ki Le
nin ~ağ kaldıkça parti ara-

Üçüncü enternasyonalin ka
pitali•t partilerle teşriki me•a
isini komünistliğe karşı ihanet 
telakki eden Troçki ve taraf
tarları, vaktile üçüncü enter
nasyonalin dünya ihtilalini ba
şarmak yolu~daki ~roğ!a~ını 
tatbik etmek uzere bır dordun • 
cü enternasyonal kurmuşlardır. 
Üçüncü enternasyonal komü. 
nistlerini mürteci addeden bu 
dördüncü enternasyonalin gü· 
rültücü tarartarları şimdi her 
memlekette faaliyete geçmiş

lerdir. Dördüncü enternasyo
nal dünya ihtilalciliği bayra
ğını uçüncü enternasyonalin 

1 
elinden almak isliyor. işte Mos
kovadaki suikast muhakemesi 
eski üçüncü enternasyonal ile 
yeni dördüncü enternasyonal 
arasındaki mücadelenin yeni 
bir safhasıdır. 

1 !erin elinden şehrin ihtila'ciler 
eline geçmesi hatırası olmak 
üzere taşımaktadırlar. Seville 
bombardımandan ve tahribat
tan fazla müteessir olmamıştır. 

lı bir vaziyettedir. Ve muhak· kaldırsın da ekmek parasını 
kak ki bu buhran şölörlere, serbest kazanalım . ., 
ekmek parasını düşündürecek Belediyeye göre 
yola düşmüştür. Hangi şöförle Bu mevzu üzerinde Beledi-
konuşursanız size söyliyeceği yenin de fikrini aldık. s~lahi-

ipekli kumaşlar çıkarılıp halk 
aldatılıyordu. Bunun önüne 
geçmek ve ipekli kumaşların 

evsafını teshil etmek üzere 
Vekiller Heyetine verilmiş 

olan kararnama kabul edilmiş 

ve dün keyfiyet ala kadar 
iktısadi dairelere bil dirilmiştir. 

Bu kararnamede, halkı ve 
bütün tüccarı alakadar eden 
ipeklerin ne şekilde muameleye 
tabi tutulacağı ayrı ayrı gös
terilmiştir. 

isimleri yazılı ipek ten mamul 

kumaşlada, yüzde kaç sun'! 
ipek bulunduğu silinmiyecek 

bir şekilde yazılmasl mecburi 
wtulmuştur. Hariçten getirile· 

cck ayni evsaftaki kumaşlara 
da ithalat tacirleri tarafından 
ayni şekilde damgalar vunı· 

lacaktır. 

14 eylülden itibaren bütün 
fabrikalar yeni kararname üze
rinden kumaş imal edecek· 
)erdir. 

sındaki tesanüt muhafaza 
edildi. Bolşevik peygam-
beri öldükten sonradır ki 
gürültü başlıyor. Troçki parti 
içinde demokra•i İ•tiyerek 

İşçiye karşı 
Bir ayıp ve 
haksızlık! 

1 in.:i sayfadan devam 
nundan istifade ettirmemek 
gibi haaiı bir emelle hareket 
eden patrona haddi yalnız bil
dirilmekle kalınmamalı, fazi· 
letli ve vatanıever Türk işçi
sinin kolundan tutulunca kapı 
dııarı edilemiyecek kadar 
cemiyet içinde bak sahibi ol
du~unu ona kabul ettirecek 
müe11ir tedbir alınmalıdır. 
Şimdiden böyle bir tedbirle 
bu çeşit hareketlerin önüne 
geçilmeze İş Kanununun tatbi· 
kine kadar ıreçecek birkaç 
ay içinde daha birçok müe1-
slselerin aynı yoldan gitme
lerinin önüne de keçilemez. 

Büyük bir gayret, değerli 
bir emek aarfile Türk işçi. 
ılnin de, Türk aanayiinin de 
inkişafı üzerinde rejimin bü
tün düşünş ve huıuıiyetlerini 

Diplomat 

1 

Lise Direktör
leri arasında 
değişiklik 

Şehrimizde orta mektep mü
dürleri arasında bazı değişik
likler yapılmışlır. Davulpaşa 
Orta mektebi müdürü Adnan 
Süleymaniye orta okul direk
tör ve tabii ye öğretmenliğine, 
lstanbul kız orta mektebi mü
dürü Nazım Bakırköy orta 
okulu direktör ve tarih coğ
rafya öğretmenliğine. Haydar 
paşa lisesi müdür muavini Ha
lit Adana erkek lisesi müdür 
ve tarih, cağrafya muallimli· 
A-ine, Diyarbekir lisesi tabiiye 
muallimi izzet Beykoz orta 
mektebi müdürlüğüne tayin 
edilmişlerdir. 

tebarüz ettiren bu kanunun 
işçiye kazandırdığı ve kazan· 
dıracağı hakları hiçe indirmek 
yoluna upanlar herhalde en 
küçük müsamahaya bile layık 
nlmıyan unsurlardır. 

Etem izzet Benice 

Son savaşların izlerine ancak 
varoşlarda tesadüf edilmekte
dir. Gece. tüfek sesleri işitil
mektedir. Bunların kurşuna 
dizilen marksistlerin idamı için 
atılan tüfekler olduğu söylen
mektedir. Seville eyaletinde 
sü kuıı hüküm sürmekte olup 
tarlalarda normal surette ça. 
lışılmaktadır. Bütün köylü ev
lerine beyaz bayrak çekil-

• miştir. 

ŞiMALDE BiR iHTiLALCi 
KUVVETi DAHA PERiŞAN 

EDiLDi 
Hendaye, 21 (A.A.) - Fron

te ?okular gazetesi, hükümet 
kuvvetlerinin Avila yakininde 
bir ihtiliilci kuvvetini hezimete 
uğratmış olduklarını yazmak
tadırlar. Bu muharebede 300 
ihtilalci ölmüştür. ihtilalciler 
bundan başka 67 esir vermişler 
5 top, 7 mitralyöz ve mühi'!l 
mıktarda mühimmat ve mal
zeme zayi etmi4lerdir. 

Burgos, 21 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabiri, Seville ve 
Granada'dan hareket etmiş 
olan ihtilalci kuvvetlerinin bu 
ayın 19 unda Lija, Granada'nın 
garbinde ve takriben 50 kilo
metre mesafededir. 

Seville'den hareket elmiş 
olan bir Fas taburu şimendi
ferle Burgos'a gelmiş ve he
men meçhul bir semte müte
veccihen hareket etmiştir. 

Ortada dolaşan bir şayiaya 
göre ihtilAlcilerin bir taarruz 

•Öz, yanacağı dert tekdir ve yettar bir zat bize şunları 
şudur : anlattı; 

"Kazanamıyoruz. Taksi müş- " - Ankara'da kaplı kaçtı-

teri !eri azaldı. çok sıkıntıdayız .. , Jarı kaldırmadan evvelki vazi-
Dün şo!ör vatandaşların bu yeti belki bilmezsiniz .. büyü. 

dertlerinden bahsederken "dol- cck bir otomobile altı, yedi 
· h kişi biner ve sıkışık rahatsız muş" usulünün, yani taksı a-
l bir vaziyette yolculk yapar-rici müşteri almak usu ünün lardı. 

tatbikile bu derdin orta Yolcular arasında kadın da 
dan kalkacağını söylemiş- bulunacağını ve bu otomobil-
lik. Bugün de (dün) rastladığı- lere her çeşit insanın da bine• 
mız Jealetıayin bir şoförün mü- ceğini göz önündelularsanız 
taleasile, Belediyenin fikrini "dolmuş., otomobillerin kaldı-

yazıyoruz. Bakınız .• Fatihli şo- rılmasında ne kadar ispat edil-
för Ahmet ne diyer: diğini teslim edersiniz. 

Diyeceksiniz ki, otobüslerde 
" - Şu gördüğünüz araba- ayni hal vaki olabilir .. Olamaz, 

yı dört sene evvel aldım. Ba- çünkü otobüslerde her insanın 
kın ne hale geldi. Yepyeni oturacağı yer ayrılmıştır. Ser-
otomobil dört kışta, çamurlu best seyahat edilir. Fakat 
ve bozuk yollardan mahalle otomobillerde bunun tama• 
aralarına müşterı taşıya taşıya mile aksine ve kucak 

kucağa denecek şekilde seya-
şimdi müşteri bulamıyacak kı- hat etmek kabildir ki, şüphesiz 
lığa girdi. bu vaziyette herkes rahatsız 

Bu vaziyet dahilinde yeni olur. Esasen bu rahatsızlık 
araba alamadığım için Bele- yüzündendir ki 10 kuruşluk 
diye yasağına rağmen gizli otomobile binenler mahdut 
gizli 10 kuruşa adam taşıma- kimselerdir. Bunlar için de 
ğa mecbur oldum. Neden bil- medeni bir şehre yakışmıya-
mem. Seneden sene ye olmo- cak olan bu gibi şeyler yapı-
bile binenler de azalıyor. Yal- lamaz. " 
nız bizim gibi eski araba sa- Biz de diyoruz ki : dolmuş 

bipleri değil 936 model Fort- usulünün makul ye mahzursuz 
Jar bile çok zaman "dolmuş,, lıir şekilde tatbiki mümkün
yapıyor. 

Fakat gizli a-izi ve ikikide 
dür. Yeter ki Belediye bu işle 

esaslı şekilde meşgul ola f. 

Fabrikalarda veya satış yer• 
Evsafı lesbit edilen kumaş- !erinde eski usule göre dam· 

lar şunlardır : Bursa krep dö- galı bulunan mallar ise kanu• 
şini, krep düşin, krep bİrman, 

nusaniye kadar mutlak surette krep maruken, krep saten, krep 
damur, krep jorjettir. Bu ku- tasfiye edilmiş bulunacaktır. 
maşlar Emprime yaptırılsa da- Gösterilen mühlet geçtikten 
hi kararnamede tasrih edilen sonra tesbit edilen şekilde 
şekilde slanrdlara ayrılacaktır. kumaş satmıyanlar hakkında 

Her üç metrede bir yukarıda kanuni takibat yapılacaklır. 
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Dün, Çekoslovakyadan şehrimize 
80 izci geldi .. 



22 Afiuatoa 

Bükreş belediyesi 
-Seyahat mektuplart-

r (Bükreş) in hiç te kendine uymıyan ve Pariı'in (Gardölir ton) nuna pek kenziyen büyük istasyonundan çıkarken aıra 
••ta dizilen takıilere baktım. 

Benzini bizim iyi ıu fiyatından daha ucuza alan Bükreş 
loförleri çatır çatır klakson çalıyorlar. 

Bizim ıütçüyr, yajl'cıya, buzcuya, sucufa ıöz geçiremiyen 
belediyemizin şoförlere nasıl ferman okuttuğunu hatırladım. 

Bükreş halkı itibarile lstanbula çok benzer. Nasıl lotanbula 
her gün etraftan ve Anadoludan binlerce halk, satıcı vesaire 
felirıe Bükreş de öyle. Etraf köylüler büyük bir inşaat 

• '•ferberliği halinde görülen benziyen Bükrete hücum etmitler. 
"•kat bunlar Bükreş belediyesinin tıpkı Avrupa şehirlerinde 
olduğu gibi ırörlllemiy~n fa!.:at manevi varlıjl'ını her yerde 
hiosettiren Bükreş belediyesinin nizamlarına o kadar çabuk 

• •dapte oluyorlar ki hiç vukuat olmuyor. Herkes sağını solunu 
biliyor. Sokaklarda oynıyan, tramvaya asılan çocuklar yok, 
••ka hamalı yok, çöp arabası yok, işportacı yok, kllhci yok, 
dilenci yok, civar köylerden Bükreşe iş bulmıya gelen köy
luJ., bile şehre girer girmez değişiveriyorlar. Bizimki gibi 
heybetli üniforması ve tabancasile kendini her yerde göster· 

• llıiyen belediyenin hayali ve ruhu her ıınıf halkın gözünde ve 
1 kafasında yaşıyor. Halk insiyaki bir şekilde belediyenin 
• ~izaınlariJF adım atıyor. 
, Ve Bükreş şoförleri doya doya da klakson çalıyorlar. 
1 "•kat muhakkak ki burada belediyenin düdüğü onlardan 

-AÇIK SÖZ-
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işlerinden 
Çıkarılan 
Ameleler .. 

r-=====·"" ı 
1 işte bu garip · --
·ı' lstanbul içinde 
ilaçsız ve yÖl-

suz bir köy 

1295 Köylü nezle ilricınaan 
iş Kanununun yUkUn• bile mahrum modern bir 
den kurtulmak yolu· sıhhi(!) hayat yaşıyorlar, 
nu arayan Patronlar Ne mutlu bu vatandaşlara! .. 

Yeni iş Ka· 1 j Rumeli Kaval!'ının üç sa-
n unu ahkamın- at ötesinde (Garipçe) adın-
ca tazminat d a bir köy vardır. Sarıyer 
vermekten 1 kazasına ba"'lı olan bu •· kurtulmak için ıs 
bazı fabrika- tanbul köyünde 185 ev 
ların bir kısım vardır ve bu ederde de 

k. . .1 ı·n· ı 1 tamam 1295 vatandaş ba· es ı ışçı er ı 
çıkardıklarına rınmaktadır. Fakat çok ga-
dair yapılan riptir ki (Garipçe) köyü 

Yaman bir : ızmir Fuarı içim 
sahtek~ık ! 1 h I 
Suçlular şimdi 1 umma ! 
Ağırcezada he- haz 1 r l ık 
sap ~ermekle var 
meşguller 

Dün a1tırceza mahkemesinde 
bir sahtekarlık ve dosya ka
çırma ve aşırma davasına bas· 
landı : Davanın Yusuf Cemil, 
Niko, Hikmet Emin, Süleyman, 
Hüsnü, Aliye, Muharrem adın
da yedi suçlusu vardır ve mahi
yeti de şudur: 

1 Galib Bahtiyar lzmir· 
den döndü, izahat 

ve.-iyor 
lstanbul r .. 

caret odası na
mına lzmir Fu-
arındaki pa v· 

ı yonların inşa· 

atında hazır 

bulunmak üze
re gitmiş olan 
Galib Bahtiyaı i 

l la~ta ötüyor. 
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şikayetleri Is- yoldan, izden mahrumdur 
tanbul Sana- ve hele bu köyde ilaç de. 
yi Müfettişlii!'i nilen sağlık vasıtasının zer· 

resi yoktnr. 

Fransız rahibelerinden Y •· 
kar Matilt adlı bir kadın on 
sene evvel lstanbulda varissiz 
olarak ölmüştür. Bu kadının 
lstanbulda birçok emlaki var· 
dır. Bunlar hazineye intikal 
etmesi lazım iken suçlular bu· 
nu karışık yollardan başkala· 

dün şehrimize '""'"'" 
d ö n m ii ş tür. 
Dün kendisini 

a 
rı .. 

e 
lo 

e· 
r· 

u 

8e y kozda ki cesed 
Cesedin 

esrar 
üzerini kaplayan 

perdesi yırtıldı 
"1Uddeiumumlnln tahk_l_k_e-tı-h=ldlaeyi aydın· 
'•ttı ve Fantomanın nasıl boAulduAu anlaşıldı 

--, 

Cesedin rıkarıldı§ı Beykoz sahillerine bir bakıı 

Beykoz iskelesinde Zekinin 
tazinosu önünde elleri bağlı 
olarak rlenizden çıkarılan ce
~t üzerindeki e~rar perdesi 
\Jsküdar müddeiumumi mua· 

- n Vini Orhanın ve Beykoz komi· 
el• ~ti Şevketin yirmi dört saat 
e• 1~ren çalışmalarından sonra 

l ve beklerken de sandalyenın 
üstünde uyumuştur. işte bu 
sırada Fanloma Mehmet mo
Lörle iskeleye gelmiş ipın bir 
ucunu gazinoya ·bağlamış ve 
diğer ucunu da i~keleye bağ
lamak üzere eline sarmış ve 
tahmin edildiğine göre bu sı
rada ayal!'ı kayarak denize 
düşmüş ve boğulmuştur. 

• 

nul 

rıl 

•çılmıştır. işin içinde bir kadın 
~armağı oldul!'u anlaşılmakta-
ır • 

~.iskele gazinosu sahibi Ze-
1nin Mehmet adlı bir ocakçı

~l vardır. Boğulan Fantoma 
elımet de ocakçının çok sa

~iın; dostudur. iki adaş h.ldi
, e gecesi gizlice bir Yeniköy 
~fası yapmıya karar vermiş-
~· O gece gazinoda sinema 

~Osterildil!'i için saat bire 

1 
adar ocakçı Mehmet kahvede 

d atışmış ve boğuln Mehme-
e şöyle demiş : 

Hadisenin bu şekilde cere• 
yan ettiğini gösteren iki delil 
teshil edilmiştir. Birisi Meh· 
medin cebinden çıkan s .atin 
3,5 de durmuş olmasıdır. 

Ötekisi de bir kadın mektu· 
budur. Bu mektupta : 

" - Akşam gizlice Yalıya 
gel, seni bekliyeceğım . ., 

an • :- Sen git Beykoz parkının 
~%nde balıkçı Halilin sanda
{.nı al Saat ikide gel, beraber 

tniköye geçelim, eğlenelim. 
t Mehmet parkın önüne gide
) e~ yerde iskelede bağlı bu· 
Unan Bülendin motörünü almış 
~.e bununla denizda bir ge
ii'n!; yapmiş veyahut parkın 
1 ~Une gitmiş ve orada motö
~n içinde uyumuş, kalmıştır. 

u· 

Denmektedir. Bir mektup da 
ocakçi Mehmet tarafından ya
zılmıştır. Ocakçı Mehmet önce 
bunu inkar etmiş, sonra haki· 
kati İtiraf etmek mecburiye· 
tinde kalmıştır. Bununla bera
ber polis bu kadını aramak· 
tadır. Bu kadın da dinlendik· 
ten sonra vaziyet tamamile 
aydınlanacaktır. 

ün 
e• 
k· 

u· Cakcı Mehmed de gazinoda 

Morg raporunu bugün vere· 
cektir. 

ın m 
Zavalh baba ve 
zavallı çocuğu! 

~t üçe kadar onu beklemiş ue -
Evvelsi gün Beykoz ile E-

tır. 

en 
de 

da 

'"'' 

HALKIN DERDLERI 

Sebze Halinde halledile
cek bir derd •.. 

tıı Dün matiııııa· _
I •za, Sebzıı Ha· 
1nde çalışan ha- • .. 
llıaltardan bir 
:tup g e 1 ere k ,...,~S:i:l 
1 Cttlerini yandı· 1 
'r. Bunlar, yüzü 
~tecaviz hama
}• sebze halin
"Ck' h 1 Perakcndec' 
t'al lllalJarın tesJ. 
ı e . 
~ 1Şsiz kaldık· 

d 11111
• kendilerin· 

~Ctı kapıdaki ko'. 
"aşı tarafından Hallerinden şikayet e-:len sebze Hali 
tGnde be k hama//armdan bir kaçı 
aJ ş uruş 

t~ndı~nı, bu yüzden kavgalar, dürü vardır. Biz bu hamal ar
!letült1iler oldul!'unu söyliyerek kadaşların dileklerini müdür 
!1/dlerinin halledilmesini iste- Mustafa Zarifin göz önüne 

er. Se koyuyoruz. Ve umuyoruz ki 
bu bz~. Halinde çalışkan ve bu mesele sür'atle lıalledile· 

trıbı ışlerde hassas bir mü- cektir. 

DANIŞ tetkik etmeğe 
başlamıştır. iktisat Vekaleti Köy halkı kaza merkezi· 
bu yolda yapılan müracaatları ne, vapur iskelelerine ine-

1 rına satmış ve ipotek ettir
! mişlerdir. Hikmet Emin ve 
r saylav Şekibenin 01tlu Yusuf buyük hassasiyetle karşılamış bilmek ve tekrar köylerine 

ve bu işin sür'atle intacı için dönebilmek için, Beni lsra- Cemili ölen Sörün bir veka
letnamesini hayatta bulunan 
bir ~dam namına tahrif etmiş
ler ve bununla da hazmede 
kalması lazımgelen bir evi 
Antuvan isminde bir ad,ma 

lazrm gelenlere sıkı emirler ilin Mısır çölünü geçmele· 
vermiştir. rinden daha zorlu bir sey· 

Sanayi Müfettişlil!'i Vekalete yahate tahammül etmek 
sıbhatlı bir şekilde cevap ver· zaruretinde kalıyorlar. 
mek için çıkarılan amele ile Gerçe köyün biraz öte-

feral!' etmişler. mensup oldukları fabrikalar- sinden sözde bir şusa geç· 
Antuvan da bu evi Nikoya 

600 ve Numana 1500 liraya 
ipotek etmiş. Halbuki bu ev 
Fransız hastanesinin imiş. Bu 
gibi teşekküller gayri menkule 
sahip olamıyacakları için has
tanenin e:nlakini rahibeler üze-

dan malümat istemiştir. Araş· mektedir. Fakat bu şusa 
tırmalar bugünlerde sona ere· çok bozuktur. 
cek ve bir rapor hazırlanarak 
Vekalete vaziyet bildirile· ikinci meseleye gelince; 
cektir. O da ilaçsızlıktır .• Köy hal-

Belediye Levazım ve 
Muvazene direktörleri 

tayin edildi 
Belediyede münhal bulunan 

Levazım ve Muvazene müdür. 
Jüklerine Ankar3 Belediyesin
den ve kaymakamlardan birer 
zatın tayin edildikleri haber 
alınmıştır. Yeni direktörlerin 
adları yakında bildirilecek ve 
her ikisi de buradaki vazilele· 
rine başlayacaklardır. 

sence köyü arasında bir kaza 
olmuştur. Üç yaşında bir yav
rucuA-un başı araba tekerleği 
altında kalarak ezilmiştir. Bu 

ı feci hadise şöyle geçmiştir: 
Esenceli Mehmet arabasına 

odun yükletmiş ve kızı Ayşe-
' yi de odunların üstüne oturt
muştur. Araba bır hendekten 
geçerken sarsılmıştır. Bu sıra

da yavrucak tekerleklerin ara
sına düşmüş ve hemen başı 
ezilerek ölmüştür. Mehmedin 
bundan haberi yokmuş, biraz 
ilerlemi. Arabada çocuğunu 

göremeyince derhal geri dön
muş ve zavallı yavrunun feci 
vaziyetile karşılaşmıştır. Meh. 
met kızının cesedini bağrına 
basarak Beykoza getirmiştir. 

Üsküdar Müddeiumumi Mua
vini Orhan hadıse ile alaka· 
dar olmuş ve talıkikata el 
koymuştur. 

BiR SANDAL DEVRiLDi, 
DÔRT KiŞi DENiZE DÖKÜL
DÜ - Sirkecıden yük alarak 
lzmite doğru yola çıkan bir 
motör, Sarayburnundan geçer
ken, Sarıyerden sebze getiren 
ve içinde dôrt yolcu bulunan 
bir sandala çarpmıştır. Sandal 
devrilmiş ve içındekiler denize 
dökülmüşlerse de, kurtarılmış-

lardır. 
KADIN YÜZÜNDEN 

Şehremininde oturan kunduracı 
Halit ile debbağ Muzaffer ve 
arkadaşı bahriyeli Ali arala
rında Halidin kapısı önünde 
Fethiye adında bir kadın yü
zünden kavga çıkmış, nihayet 
Halit Muzafferi bıçakla göğ· 
sünden ajtır surette yaralamış· 
tır. Ali kaçmışsa da, annesinin 

1 e•·inde yakalanmıştır. 
OTOMOBiL AL TINDA -
Beyoğlunda Halask8.r Gazi 

caddesinde Nişastaciyan apar
tımanının kapıcısı Rupen oğlu 
Antranik Şişliye giderken 2371 
numaralı otomobilin altında 

kalmış, başından, kaşının altın
dan ve ensesinden yaralan· 
mıştır. Y .t'aları al!'ır dejtildir. 
Şoför kaçmıştır. 

kı bu yüzden de büyük bir 
sıkıntı içindedir. Do1tum 
vakalarında, sair ayakta 
tedavi edilecek hastalıklar· 
da kullanılacak ilaçlardan 
bu köy tamamile mahrum
dur. Acaba bu köyde bir 
dispanser açılamaz mı? 

Halk, (Garipçe) köyünün 
şu gariplikten kurtarılma

sını rica ediyor. 

Kada2!!:2 

Beyoğlunun 
Kadastrosu 
Şehrimizde kadastro tanzimi 

işile uğraşan postalıır çalışma
larına devam ediyorlar. Bey
ol!'lu mıntakasmda geçen sene 
temmuzda başlayan kadastro 
çalışmaları bu güne kadar çok 
iyi netice vermiş, Asmalımes
çit, Hüseyinajta, Çukur, Şehit 
Muhtar, Kamerhatun, Kalyon
cukullul!'u mahallelerinden ilk 
üçünün kadastro ve tahrirleri 
ikmal edilmiştir. 

Bu mahallelerdeki emlakin 
kayıtları sicil kütüklerine ge
çirilerek sicil muhafızlıklarına 
teslim edilmiştir. Kadastroları 
tamamlanan mahallelerde ka
dasrto heyetlrrinin çalıştıkları 
müddet zarfında hazineye ait 
birçok emliık meydana çıka
rılmıştır. Bu arada emlak sa• 

1 hipleri arasındaki hudut ihti. 
lafları da halledilmiştir. 

BURSADA - Yeni teşkil 

rine yaparlarmış. Hastane mÜ· 
dürü bu hadiseyi hastanenin 
doktoru Mazhar Osmana an· 
latmış, Mazhar o;man, polis 
ikinci şube memurlarından 
Mazhar vasıtasile Nikoyu ça
ğırtmış ve onu ipote"-den vaz 
geçmel!'e razı etmiş. Bu sıra

da Yusuf Cemil ortaya çık· 
mış ve Antuvana para vermiş 
gibi ilamsız icra usulile aley· 
hinde takibata başlamıştır. 

Antuvan buna itiraz etmiş ve 
icra dosyası itiraz merciine 
giderkende çaldırılmıştır. 

Suçlulardan Muharrem icra 
katibidir ve bu dosyanın çal• 
dırılmasında rolii olduğu iddi~
sile maznun iskemlesine otur· 
tulmuştur. Aliye de bir noter 
katibidir. Sahte vekaletname 
yapmak suretile bu dalavereye 
yardım etlii!'i için suçlular 
arasına katılmıştır. Mahkeme 
bazı şahitlerin çal!'rılmasına 
lüzum gördüğü için muhake
meyi 2 teşrinevvele bırakmış-
tır. 

• Polis dün Hıristo kızı Ki
ya \'e Artin oğfo Ravaya"
adlı iki terziyi müddeiumumi
liğe teslim etmiştir. Bunların 
Galatadaki sigortalı dükkanla
rını kasden yaktıkları iddia 
edilmekkdir. Üçüncü müstan· 
tik tahkikata el koymu~tur. 

olunan Bursa Tapu sicil muha. Lise mezunu olmayan· 
fızlığı teşkilatını tamamlamak lar B&ledlyeye alın· 
üzere Bursaya giden Tapu ve 
Kadastro telliş heyeti reisi mıyacaklar 
Hakkı dün şehrimize dön mi ş· Belediyede lise mezunu ol-
-tür. Bugün Ankaraya gidecek- mayan kimselerin memur ola-
tir. rak alındı1tına tesadüf edil-

TRAK\I ADA - Şehrimizde miştir. Dün bütün şubelere 
Tapu Sicil muhafızlıklarını tef- bir tamim yapılarak bundan 
tiş eden Tapu \'e Kadastro sonra lise me-zunu olmayan 
umum müdürü Cemal buı;ün kimselere memuriyet verilme-
Trakya'ya gidecektir. mesi bildirilmiştir. 
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: SOR.U-YO.RUZ : .. - . ~ . 
lstanbul şehri •on günler içinde el fiyalla11 üurinde bir 

harakel geçirdi. Buna orta oyunu, komedya diyenler de oldu. 
Kasaplar şirketi, yani açtığı dükkanda eti yirmi beş kuruşa 
satan şirketin direktörü Akşam gazetesine ~erdiği beyana/la: 

- Nakliye iicr>tlerini indirmenin et fiyatları ıi2uinde 
zerre kadar /cıydası yoktur .. 

Hadise nakliye ücretlerini indirmek istiyen bir koman· 
dit 'irketinln i'e ba,Jamuı ile çıktığına ve çıkıt kaaaplar 
tirketini de çıldırtıp eti 40 kuruttan 25 kuruşa sattırdığına 
ıröre kendi kendimize: " 

- O halde telaşa ve fiyatları 25 kuruıa indirmenin 
ne manası vardı? .. 

Diyor ve .. soruyoruz: 
- Nakliye komandit şirketi niçin hızlı ve dehşetli bir 

rekabete maruz bırakılarak ortadan kaldırıldı?. Et niçin ve 
ne maksatla 25 kuruşa satıldı?. Mesele nakliye iıcretlerinin 
indirilmesi meselesi del!'ilse kasaplar şirketini telaşa veren 
meselenin içyüzü nedir?. 

gören bir mu- Galib Bahtiya• 
har r irimi ze 
Galip Bahtiyar şunları söyle- l 
mişıir : 

lzmir Fuarı için yapılmakta l 
olan hazırlıklara davanı edilmek
tedir. Fuarın . 1 Eylüle kadar 
mutlak surette yetiştirilmesi 

içın hummalı bir faaliyet baş- 1 

lamıştır. 

Pavyonların ekserisi hazır

lanmış Sümer Bank, iş Bankası, 
ve inhisarlar p~vyonları bir 
haylı yükselmiştir. 

Sovyel Rusya, Mısır ve Yu
nan pavyonlarının da inşaatı 

bitmek üzeredir. lstanbul Ti-
caret odası namına 120 metre 
murabbaı bir yer ayrılmıştır. 

Burada 7 büyük pavyon inşa 
edilmektedir. Bunu haricinde 
müracaat eden firmalara da 
yer ayrılm:şlır. 

Bu sene, bütün \'İl3yctleri .. 1 

mizin i•tihsalatı Fuarda bol 
bir şekilde teşhir edilecek ve 
satılabilecektir. Aydın, Mani•a, 
Urfa, Meraş, Gaziantep, Kay· 
seri, Balıkesir. Hatta Sivas vi· 
!ayetleri panayırda güzel pav
yonlar haı ırlamaktadır. 

Vali Fazlı Güleç Fuarla çok 
yakından alakadar olmaktadır. 
Bu yıl lzmir Fuarı hakikaten 
görülecek bir manzara arzet
mek tedir. 

Sual lsmai/ Gürkan 

Diş tabipleri 
kongresinden 

dönenler 
Viyanada 2 ağustosla top

lanao 9uncu Beynelmilel diş he
kimleri kongresine Kazım Esa
dın başk~nlıgnda giden 18 diş 
hekiminden profesör Kazım 

Esat, profesör Ziya Cemal, 
doçent Feyzullah, doçent Sus:t 
lsmail Gürkan, asistan Bayan 
Münevver, Galip, Nihat ile 
serbest diş hekimlerinden Ha
lil Hüseyin, Mu~mmer dün 
şehrimize gelmişlerdir. Diğer
leri de bu günlerde dönecek
lerdir. 

Dün diş hekimi Doçent Su
at lsmail Gürkan ile bir mu
harrir imiz görüşmüş ve kon• 
gre hakkında izahat almıştlr. 

Bu izahata göre kongreye 
üç bini mütecaviz diş hekimi 
iştirftk elmiştir. 

Kongrede Türk heyetinden 
Profesör Ziya Cemal, Halil 
llyas, Muammer birer teblig 
yapmışlardır. 

At yarıtları 
Islah ve yarış encümeni ta· 

rafından terıip edilen yaz mev· 
simi at yarışlarının beşincisi 

yarın yine Veli efendi çayırın· ı 

da yapılacak, koşulara 26 al 
girecektir. 

3 

Sayın mezbahamızın 
yUkaek huzuruna. 

lstanbul halkını Belediyeye 
sanki (eti senin, kemiği benimi) 
diye teslim etmişler l 1 lstan
bulda milletin et hakkı üze
rinde ( Hakimiyet mezbaha
nındır ! ) zannediyorduk ... Me
A-er halkın, fileto çıkmasına 
artık imkanı kalmamış, etsiz 
sırtından, nakliyat şirketleri, 

toptancılar, şunlar, bunlar, bır 
sürü teşkilat da besleniyormuş! 
ôıJe görüniiyor ki lstanbula 
gelen elleri bunlar kesiyor, 
bunlar soyuyor, bunlar taşıyor, 
.bunlar dakıtıyor, bunlar satı
yor ve galiba da eti böylece 
elden ele dolaştırıp kaymağını 
çıkarır gibi, ıistelik karını da çı
kardıktan ve kazançları satın 
alacak dereceye geldikten son· 
ra gene onlar satın alabilip 
yiyorlar 1. 

Zira, halk tan çokları için bu 
gün et yemek bir nevi demir 
leblebi yemek sayılabilir! Sen 
kim olursun da koca lstanbul 
belediyesinin resmi damgalı 
etlerini yemejte kalkışırsın, bre 
başı bozuk! velevki damarla
rındaki kan (Abdürrahman 
Çelebi) kanı olsa dahi il 

Et, lüks bir eşya, a babalık! 
Allah bile kadınların göğüsle
rine et asmış, görmez misin il 

Demek. şu sporcu çocuk
larımıza olsun her müsabaka 
vesilesile gümüş madalyalar 
yerine etten madalyalar \·eril
melidir! Bu kadarcık lüksün 
zararı olmaz al. 

Baylar! Mademki taksitle 
veya kira ile et alamıyorsu
nuz. Bolbol tereyağı alınız. 

Bereket Belediyemiz halkın 
et ihtiyacını böylece telafi 
etn.ckteki taassubuna zerre 
halel g<'tirmemiştir : Her tere 
yal!' p~kctile, hiç olmazsa, ko
yun yıyemezseniz de, bir par-
çacık kuyruk yemiş olursunuz 
a 1 l 

Son günlerde bazı semtlerde 
ucuz et kesilmesi lstanbula, is
panyada sokaklarda insan ke
•ilmesi dedikodularından daha 
ziyade heyecan verdi, zanne· 
df!t'r11. 

Nıtekim Belediyemiz in•afa 
gelmış ve etin her tarafta 
uouz satılması, dünyada eti 
yenen hayvanlArın sırf işkem• 
be ve kuyruktan ibaret garip 
mahluklar o'.mayıp butları da 
bulunan tamül'aza hayvanlar 
olduğunu öitrepmelerine müsa
ade elmiş, nakliyat ücretlerinin 
indirilmesine karar vermiş.. 

Baylar 1 Rica ederiz çabuk! 
Zira seyrü temaşaya mah
sus damgalı et scyre<lıp te 
gözlerimizin feri kaçmak· 
tan;a, lzmirde oldujtu gibi, 
gözümüz görmedı, fakat 

yajtlı kuyruktan çıkarılmış 
fenni tereyajtlara alışkın • 
a~zlarımızla damgalı eşek ye
miyen, fit olmıyan kalmıyacakl. 
(Et!) diye kebap olduğumuz 
yetmez mi, biraz da eşekler 
kebap olsun!! 

Esrarengiz 
.!l!:!ls>n 1 ar l 

Bir şeye dikkat buyuruluyor 
mu, lstanbul limon buhranın
dan kavruluyor. Yedi yüz bin 
kışili~ l~t'.'nbul içinde, tam yaz 
mevsımının ortasında, ancak 90 
sandık limon bulunduğu res
men bildirilmekt.-, ... 

Halbuki lstanbulda adını ba· 
şında harıl harıl buzlu lfmona
tu içiliyor !. 

Muhterem Belediyemiz, bu 
limonataları da halis taşdelen
ler gibi mühürlese bari il 

Bebek sergi
si meraklıları .. 

Bebek sergisine görülen rajt
bete hayret etmiyor musunuz ? 
Gün geçtikçe rağbet artmak
taymış. Sergiyi günde 3000 
kişi ziyaret ediyormuş!. Merak 
etmiyor musunuz bu hücum ve 
merakın sebebi ne, bu merak· 
lılar kimler ? • 

Harpten sonra e\'lenip de 
bebeğin naaıl şey oldujtuna 
merak eden ev1ilere bakın, ne 
artmışlar maşallah, ne artoıış
lar! .. 

Havalardan 
korkmayın ı 

Havaların bozukluğundan 

elaman demiyen yok, herkes 
şikayetçi. 

Balkanlardan ardı arası ke· 
silmeden gelen bu rüzgarlar 
yazı lstanbula haram etti vakia. 

Fakat şikayete ne hakkımız 
var? Gayet tabii : · 

Festi valin Balkan haftası 
münasebetile Balkanlardanda 
ka!ile kafile hava geliyor. 

Serdengeçti 



--- . - - -- --------------- --- - - -
- -

4 • 

TARIHONONDE'r: Askerlik:*' 

ispanya ihtilalleri . Havacılık ayrı bir 
1 ıdareye bağlanacak 

AÇIK SÖZ-

Arada bir: 

Kongrelere giden 
doktorlarımız 

22 Ağustos 

BEN KiMiN 
METRESiYiM İspanya' da her hareket yeni derecede uerıedı 

Yarış yıllarında ticaret ve 

bir ihtilale gebedir nakliyata, harpte sevkulceyş 
Avrupan ı n 

muhtelif şe· 

birlerinde öte
den beri bir 
cok sıhhi kon
greler akdedi· 
lir ve bu kon
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Yazan: SUheyll GUldiken 
,, __________ *' çok zülümler, cinayetler irtiklip 

etti ki Fransız Baş kumandanı ı 
Dukd Angulem bile nefret ispanya kan, ölüm oe ih· 

tiltil içinde bocalıyor. Bir 
ay içinde 50 binden fazla 
baş uçuruldu. /htiltilin na· 
sıl bir son bulacağı şimdi· 
den kestirilemez. Fakat, bu· 
gun olduğu gibi dün de is
panya daima bir ihtilal kay· 
nağı olmuştur. Tarihin seg• 
ri içindeki bu ölümlü, kan• 
lı ihtiltilleri Süheyla Gül
diken birkaç makale halin
de bize veriyor. Bu ma~ale 
seri$inin birincisini bugün 
olc.uyucularımıza fltriyoruz. 

---~,--~~~~~~~~--= 
ispanya... Tarihin onu tanı· 

dığı gündenberi ateş, kan, ih
tilal, isyan ve ihtiras memle
keti olmuştur. lberik yarımada
sının bir lahze olsun süküna 
kavuştuğunu tarih henüz bil· 
miyor. 5iz ispanya isyanlarını 
yazacak olsanız ciltler doldu· 
rursunuz, ömrünüz yetişmez. 

Hulha; orası kansız ve kav
gasız bir gün henüz yaşama
mıştır. Halli\. dünyanın en 
zengin ve en büyük devleti 
olduğu günlerde bile. O gün· 
lerde ki, Anıılo-Sakson Hege· 
monyası daha anasının kar
nında bile yoktu. 

lll ı;:ı 

ispanyanın bir ihtilal mem· 
leketi oluşunu coğrafi mevki
inde, iklim şartlarında arama· 
lıdır. Bahrisefit ikliminin en 
karakteristik toprağı olan o 
memleketin insanları kinci, kan 
dökücü, kızğın kanlıdır, deme· 
vidirler. En ehemmiyetsiz bir 
sebep, lspanyolun katil !olması 
için klifidir. lspanyol, itilAfgi
rizdir. Kendi fikrinden feda· 
karlık yapamaz. Bu coğrafi ve 
elnografik vaziyet birde bu 
günkü ekonomik sebepler var 
ki biribirini mükemmelen ta
mamlıyor ve ispanyayı alevi 
sönmez bir yanardağ yapı· 

yor. l•panya bugün bil.la 
kıırunu vustai bir heyeti içti· 
maiye gibidir. Kilisenin, asille
rin feodal hAkimiyeti orada 
hala iılerini gösteriyor. Bu 
yüzden ispanyada halk, işçi 
ve köylü sefil kalmıştır. Sefalet 
onları anarşiye götürüyor. Bu 
günkü muharebenin sebeplerini 
şu sefalette aramalıyız. 

lll lll 

On dördüncü asrın başlan• 
gıcından bugüne kadar lspan· 
ya mütemadi ve çok uzun 
süren dahili harplere sahne 
olmuştur. Avrupa milletleri 
arasında on dokuzuncu asır 

başlangıcında hüriyet ar
zuları canlanmıya, lıüriyet 

için mücadeleler yapılmaya baş. 
lamıştı. 

Halka hüriyet vermeyi ken
di hüriye~leri için zararlı gö
ren hükümdarlar, kilisenin ve 
papasların otoritesine dayana· 
rak en ağır zulümleri irtikap
tan çekinmiyorlardı. Bu hüri· 
yet mücadelesi ispanyada da 
kendini gösterdi ve o zaman 
Madrid de kral olan Yedinci 
Ferdinand, Fransa imparatoru 
'Napolyon tarafından ispanya· 
dan kovuldu. Fakat Napolyo
nun sukutıından sonra Rusya, 
Fransa ve Avusturya hüküm
darları arasında, Ru• Çarı A· 
leksandrın gayretile imzalanan 
mukaddes ittifak, Avrupa mil
letlerinin ruhunda kaynaşan 

hüriyet arzusunu boğmak için 
yapılmıştı. Bu mukaddes itti. 
fakın bir zeyli olan Ven ~a 
kongresi anlaşması üzerine 
Fransa Kralı on sekizinci' Lui 
lgpany adan hüriyeti va kanun 
esasiyi kaldırmak vazifesini 
yüklendi, yeni Dük D' Angule
min kumandasındaki 100 bin 
kişilik bir Fransız ordusunu 
l<panyaya gönderdL Bu ordu 
ispanyayı kolaylıkla istilil. etti, 
kanunu esasiyi yırttı ve eski 
kıra! yedinci Ferdinandı tekrar 
lspanyol tahtına oturttu. Ye
dinci Ferdinand ispanyada 
mutlak bir hakimiyet tesis et
ti, hürriyet taraftarlarını w 
vaktile kendisini ispanyadan 
kovanları kılıçtan geçirtti, zın
danlarda çürüttü, engizisyon 
ıulümlerine taş çıkaran işken• 
celerle yüz binlerce kiıiyi boğ• 
durdu, yaktı. ' 

M Yedinci Ferdinand o kadar 

ve hiddetini saklıyamadı.. ; 
(1814) 

Yedinci F erdinand bu de
naetleri irtikil.p ederken Ka· 
marilla (yani saray mensup
ları) ile papaslara guveniyor
du. Fakat zalim kıral bir za
man ıonra kendi taraftarla· 
rından bazıları arasında da 
memnuniyetsizliklere yol açtı. 
Zabıtlar ve liberallar, Fransız 
istilil.sındaki müsait günleri 
aramıya başladılar. Nihayet 
1820 de zabitler ile liberaller 
birleşerek bir isyan tertip et· 
tiler. Günlerce boğuşmalar, 
ve duruşmalar oldu ve kanun 
esasi yeniden ilan edildi. Fa
kat bu seferde Fransanın mü
dahalesi görülerek kanunu 
esasi gene parçalandı ve kıra
Jın zalim idaresi 10 sene müd
detle devam etti. 

ispanyada bundan sonra 
Karlist harpleri başlar. Kral 
yedinci Ferdinand'ın kardeşi 
Don Karlo yeliaht idi. Fakat 
kral, genç zevcesi Mari Kris
tin'den doğacak çocuğu veli
aht ilan ederak kardeşini salta
nat hulyasından mahrum etti. 
1833 de Yedinci Ferdinand 
ölünce saltanat, Mari Kristin· 
den doğmuş olan lzabele 
geçti. Fakat Ferdinand'ın bu 
kızı henüz çok küçüktü, ve 
hükümdarlık tahtına vesayet 
tarikile Kraliçe Kristin oturdu. 
işte bundan sonradır ki lspan
yAda 1833-1840 ve 1873-1876 
tarihleri arasında iki defada 
on sene süren uzun bir dahili 
harp cereyan etti, ki buna ta
rih KArlist muharebeleri diyor. 

Mesele şudur : 
Kral Yedinci Ferdinant ölün

ce eski veliaht Don Karlosun 
papaslardan ve asillerle cahil 
halktan mürekkep olan taraf. 
tarları Mari Kristine karşı is
yan ettiler. Kraliçe müşkül 
mevkide kalmıştı. Tacını kur
tarmak için hüriyet taraftar
larile birleşmekten başka çare 
bulamadı ve Kanunu Esasi kı- ' 
lıklı bir hüriyet fermanı neş
rederek Liberalleri kendisine 
çekti. (1834) 

Bu ferman, ispanyada hür. 
riyet rejiminin en esaslı baş
langıcı sayılabilir. Çünkü bu 
yarım hüriyet fermanından ve 
karlistlerin isyanından cesaret 
alan hüriyetçiler demokratik 
bir rejime kuvvet aşıladılar. 

siyasi fırkalar teşekkül etti. 
Fakat, lspanyol, kafasına sap
lanan düşünceden fedakarlık 

edemez. Bu sebeple siyasi fır
kalar arasında şiddetli müna
kaşalar başgösterdi, mutediller 
ile terakkiperverler uzun mü· 
cadelelerde bulundular. Bir 
taraftan da karlist muharebe
leri devam ediyor. Her gün 
yüzlerce lspanyol ölüyor, şe
hirler yanıyor, memlekette 
dehşet havası hüküm sürü
yordu. 

Bu muharebeler tamam yedi 
sene devam etti ve kıraliçe 
Kristin, ihtilalleri bastırmıya

caj!ıoı anlayınca memleketin 
idaresini Gen"ral Esparteroya 
bırakarak, tacından ve tahtın
dan vaz geçti, Fransaya kaçlı. 
(1840) 

Kıraliçenin kaçmasile beraber 
ispanyada yeni bir devir, as
ker! diktatörlük devri başladı. 
Fakat bu diktatörlüğü paylaş
mak ihtirası da yeni bir dahili 
muharebeye sebep oldu. Or
taya bir de General Narvaez 
çıktı, ordudaki kendi taraftar
larile General Esparteronun 
üzerine saldırdı, çok kanlı 
muharebeler oldu ve Narvaez 
nihayet Madride girerek Gene
ral Espartero'yı,ı al aşağı etti 
ve diktatörlük makamına ken
disi çöktü. Yeni diktatör çok 
ağır zulümlerle hüriyet taraf. 
tarlarını yıldırdı ve 1851 sene
sine kadar iktidarı elinde tuttu. 
Bu sırada, henüz 13 yaşında bu
lunan Yedinci Ferdinand'ın kızı 
lzabelin'de kraliçeliği ilan edil· 
mişti. Fakat terakkiperverler 
bir aralık isyan çıkararak 
Kanunu Esasiyi ilan eıtirmiye 
savaştılar. General Narvaez 
papaslara ve Papaya istinat 
ederek bu isyanı da şiddet!e 

bastırdı. 
işte bu sıralarda Kraliçe iza

be! büyümüştü. Diktatör ge
neralı azlederek idareyi eline 
aldı ve memleketi mutlak bir 
idare altında tamam üç sene 
idare etti. Vilayet meclislerini 
dağıttı, memlekette örfi idare 
ilan etti, görülmedik zulumler
le halka kan kusdur~. Fakat 
orada her bereket ve teşeb-

ve tabiye sahalarında yapıla-
Tefrika No. 34 cak harekata yararlıkları belli 

olan tayyare birliklerinin sev-
ku idaresi büyük bir ehem· 
miyet kazandı. Posta nakli
yatında, dahili isyanlarda, 
müstemlekelere kuvvet ve top 
sevkinde, propağanda da kul
lanılan tayyarelerle başlanan 
denemeler yarının havacılığı· 

grelere memleketimiz namına 

da doktorlar gönderilir. Dün 
bir doktor arkadaşımız bize 
çok haklı olarak şikliyet etti : 

Kulak asma sen de a gözüm! insanhk başkası tara· 
tından verilen bir sıfat veya rütbeye 

benzem-ez ki elinden gidecek diye gederlenesin 1 

nı açıkça gösteriyor.. Bazı 
dev Jetler, nazırlıklar kurarak 

hava işlerini ve teknik iler
leyişi ayrıca ve yakından 

gütmeğe yeltenerek hava teş
kilil.tının müstakil olması lü
zumunu ortaya koydular •. 

Hatta bu nazırların Başvekil 
adına hava, deniz ve ordu 
kurmaylarından kurulan he- , 
yete başkanlık ettikleri bile 
görülüyor.. lngilterede Sir 
Thomas lnskep bu çeşit na
zırlardan birisi del{il mi ?. 

- Avrupaya giden meslek· 
daşlarımız kongrelerden dö
nünce bittabi ilk işleri ait ol
duıtu mercilere raporunu ver• 
mek oluyor. Memleket efkil.rı 
umumi.vesi ve bilhassa biz 
doktorlar, o konıırede neler 
konuşulduğundan, yeni keşif· 
ler üzerinde ne gibi tetkikler 
yapıldığından haberdar olmu• 
yoruz. 

Doktor arkadaşımızı çok 
haklı bulduk. Geçenlerde Lon
drada böyle bir kongre top
lanmış .• Memleketimiz namına· 
da Bakteryolog Ihsan Sami 
bulunmuş Tıb il.lemimizi alaka
dar eden bu toplantının netice
sini lstanbulda Etibba Odası 
veya Türk hekimleri dostluk 
cemiyeti salonunda bir konfe
ransla izah etmek elbette çok 
faydalı olur. 

Hatta kengrede yapılan ko
nuşmaların -hiç olmazsa elkil.rı 
umumiyeyi alakadar eden cihet• 
lerini hü!Aseten olsun gazetelere 
aksettirmek icabetmez mi? 

1. F. Sertelli 

Havacılığın artan bu öne
mi, hava insan kadrolarına 

da tesir yaptı. Mesela, lngil
terede 1934 yılının bütçe pro
jesine göre hava insan kuv
veti 31000 iken 935 te 33000 
936 da 50000 insana vardı .. 
Hiç şüphe yok ..• Gelecek za
manlarda, karşılaşacaıtımız 

tehlike büyüktür. Bu yüzden 
her devletin hazırlıklı bulun
ması katidir. Bunu temin için 
geniş mikyasta çalışıldığı gö
rülüyor. Mektepler açılıyor •. 
Sayıları her yıl arttırılıyor .. 
Yetiştirilecek pilot ve müta· 
hassı sına göre Süel ve Sivil 
tayyare mektepleri tabii bir 
teftişe tabi tutularak ordunun 

ihtiyacı daima göz önünde 
bulunduruluyor. Bu mektep

lerde nazarf ve amelr bilgi 
her vasıtadan istifade ettiri. 
lerek arttırılıyor.. Hatta her 
mektebin biT bomba poligonu 
bulunuyor .• Dersler buralarda 
yapılan tatbikatla kuvvetlerı
diriliyor. 

1
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DOKTOR 
' -

M. Ersu 

Düşünceler 

Muztar vaziyetlerde ka
rarınızı hiç düşünmeden 
verınız. Tatbik ederken 
bol bol düşünecek vakit 
bula bilirsiniz. 

[!] (!l 

Yüz karalarını 
temizlemek istiyen 
lara ne demeli 

ı;:ı ı;:ı 

su ile 
betbah
bilmeml 

Altın anahtarın, bu de
virde bile açamadığı kapı
lar: izzeti nefis, pürüzsüz 
bir haysiyet. 

ili ili 

insanlar biliyoruz ki ha
.a asil.let iddiasile aramızda 
sivrilmek istiyorlar. O asa
let ki çoktan nesli mün. 
kariz oldu. 

m e 
Para, sirkülasyondan ha

riç kaldıkca bir avuç cam 
kırığından farksız, hatta 
ondan da kıymetsizdir. 
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Kuvvetli bir mantık, yıl· 
dırım gibi bir sürali intikal 
bariton bir hançere... B~ 
üç meziyete sahip olanlar 
söz kavgasında zaferi dai~ 
ma ellerinde tutarlar. 

büs yeni bir isyana, kanlı bir 
ihtilil.le gider. Güzel kraliçenin 
kanlı idaresi zabitlerle liberal
leri kızdırdı ve birleştirdi. 
Bunlar büyük bir i•yan tertip 
ederek Kraliçenin taraftarları 

olan papaslarla asileri mağlup 
ettiler. 

Güneşteki ışıK 

kudretieri 

Günc,ten bize uzunlukları 

farklı birçok elektrik dalga• 
!arı geliyor. füz bunları Ül
tra • violet, beyaz ziya ve 
enfra • ruj namile üç ,ekle 
ayırıyoruz.. 

Bunlardan Ültra • violcler; 
En kudretli ve hissiyat için 

en ziyade lazım olan şualar· 

dır. Bunun tcıirilc kandaki 
kırmızı kürecikler ziyadeleşir, 

ı kanda kireç ve foıfor ziyadc
Ie,ir. Bu ıurctlc büyüme ya· 
tındaki in•an yavrularil•, za

yıf ve yorgun insanların 11h· 
hatleri temin edilir. Bilhassa 
ıinir ve dimağ gibi uzuvlarla 
~ücudun diğer birçok faali· 
yellerinin yolunda devamı 

için kireç ve fosfora çok ih· 
tiyaç vardır. 

Enfra·rujlar, güneşin hara• 
retini veren ziyalardır. Bun• 
!ar bir taraftan Ültra • viyolc
lcrin tesirine yardım ederler 
Bir taraftan da kan devera
nını düzeltirler, ve birçok 
ağrıların kaybolmasını, birçok 
yaraların kolayca kapanma. 
ıını temin ederler. 

Beyaz ziyada da bu tcıirler 
daha az olmak şartile vardır. 

Tababette bu ilç nevi şua• 
lar ıun'i va11talarla iotihsal 
edilip münferiden de tatbik 
olunurlar. Fakft iyi tatbik 
edilen bir güneş tcdaviıi da· 
ha tesirli ve daha ucuzdur. 

r 
Lokman Hekim 

Abon!_!l•rtları 
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1 Senelik l 200 Kr. 
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• • • 
Sen Benim Babam 

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

- Ne duruyorsun Cavit 
diye baıtırıyordu. Doktor ola
caksın gel ona baksana. 
Ağır adımlarla ona yaklaş• 

mıştım. Her şeyden evvel ye
re eğilerek baygın kadına 
baktım çeneleri killtlenmiş_tl. 
Başı arkaya düımüştü. iki 
avuçları 11m sıkı kapalı idi. 
Kolları gerrinl 

- Çekil oradan dedim bir 
şey deltil bir sinir buhranı ... 
Yalnız bana biraz su biraz 
kolonya getir. 

Kabahatli bir çocuk tavrile 
baygın yatan karısının yanın• 
dan kalkdı ben Fatmanın ya
nında diz çökmüştüm. Nabzını 
elime almııtım. Nabzında bir 

Ben yaya olarak da gece gün· 
düz.. hem de tırnaklarım dö
külünciye kadar.. yürür, mil· 
licilerin arasına karışırım. Ben 
orada ölmek istiyorum, Şefik 1 
Ben buradaki müstevlilerin her 
gün biraz daha artan hakare· 
tine tahammül edemiyeceğim. 

istersen sana bu hususta 
kendi el yazımla bir de dehalet 
mektubu vereyim. Bana itimat 
et.. Ben, damarlarında öz Türk 
kanı taşıyan vatan sever bir 
gencim. 

Şefiğin gözleri sulanmıştı .. 
Arkadaşının yüzüne dikkatle 

baktı. 

Vamık bu sözleri söylerken 
çok ciddi ve samimi görünü. 
yordu. Onun gözleri dolmuştu. 

Van:ık: 

- Bir palamut yüzünden 
gördüğüm hakaret ve işken. 
ceyi sende biliyorsun, Şefiki 

Ben lstanbulda yaşıyamam ar
tık .• Elinden bu iyiliği yapmak 
geliyorsa, beni kurtar bu iğ· 
renç, bu kozmopolit muhitten. 

Diye yalvardı. 
Şefik sordu: 
-Bana burada yardım etmek 

için bir kaç gün olsun kal· 
maz mısırı? 

- Kalırım. Faka!, söz veri· 
yorsan .. beni bir kaç günsorıra 
Anadoluya kaçıracaksın, de
ğil mi? 

- Evet ..• 
s m 

Tercüman Mıgırı nasıl 
kandırdılar ı 

Beyoğlu Balıkpazarında kü
çük bir meyhanenin köşesinde 
başbaşa vermişler konuşuyor

lardı : 
- Bu gece pek neşesiz gö

runuyorsun. Mıgırcığım.. Ne 
derdin var. YoriUP musun yok
sa? 

- Hem yorgunum .• Hem de 
derdim var. Hiç sorma sen 
benim derdimi! Söylenmez. 

- Söylenmeyen derde şi fa 

bulunmaz a gözüm! Saklama 
benden .. 

Tercüman Mıgır duble ka
dehleri ardı sıra miydesine ı 
boşaltdıktan sonra hafif bir 
göıtüs geçirdi: 

- Hakkın var, dostum! 
Derdini söylemeyen derman 
bulmaz detler. Sen benim ya· 

bancım değilsin.. Ş mdiye ka· 
dar seninle paralı parasız bir 
çok işler gördüm. 

Fakat, benim derdime sen 
çare bulamazsın! Benimki iz
zetinefis hastalığı.. ben bu 
hastalığa tutulalı bir kaç ay 
oluyor. 

Mıgır bir kadeh daha çekti., 
Mühendis Şefik dalgın ve 

durgun görünüyordu. 
- Tuhaf bir hastalık bu •. I 
Diye mırıldandı. 
Mıııır sözüne devam etti: 
- lngilizlerin yanında bir in

sanın haysiyet ve şerefile ça
lışabilmesi için mutlaka lngiliz 
olmaM lazım. Bir hıristiyan ol
duğum halde, bugünlerde ter
cümanlara ve diğer gayri müs
lim memurlara kartı o kadar 
hl\şin, o derece izzeti nefsi kı· 
rıcı muameleler yapıyorlar ki .. 
insanın bu hakaretlere taham
mül edebilmesi için, taştan da
ha duygusuz olm11Sı lilzı m. 

sey yokdu. Hayır korkulacak 
bir şey değildi. Yere eğilmiş· 
tim. Ve onu kollarımın ara. 
sına almıştım. Tüy gibi hafif, 
çocuk gibi mini mini bu kadı· 
nı kucağıma aldığım zaman 
inan bana içimden ağlamak ih
tiyacı duydum. neden tilmiyo
rum. Neden merhametten mi? 
Yeisten mi, fakat ağlamak 

onun yüzünü öperek ağlamak 
ağlamak istedim. 

Bir az sonra Fazıl odaya 
girdi. Su, kolonya her şey ı.re• 
tirmişti. Perişan bir halde idi, 
Ben kanapenin üzerine yatır
dığım kadının dizlerini kol
larını boynunu oğarken o da 
yanımıza gelmişti. Halının üze
rine oturmuştu 

- Kulak asma sen de a 
gözüm! insanlık başkası tara· 
fından verilen bir sıfat veya 
rütbeye benzemez ki, elinden 
ğidecek diye kederlenesinl 

Şefik tercümana bir sigara 
uzattı: 

- Fakat, merakımı uyan· 
dıran bir noktayı iyice anla
mak istiyorum. Düne kadar 
lngilizler Türklere ve diğer 
müslüman unsurlara karşı çok 
sert davranırlardı. Şimdi .. 

Mıgır güldü : 
- Şimdi de hakaret görmek 

sırası bize geldi. Havanın de
ğişdiğinden haberin yok galba 
senin ? 

- Hangi havanın? 
- Azizim, Ankara gittikçe 

kuvvetleniyor.. eğer Mustafa 
Kemal şu Yunanlıları Anado
ludan sürmeıte muvaffak olursa, 
o zaman seyret sen gümbür
tüyü 1 

Vallahi Kemalistler böyle 
bir muvaffakıyet temin eder
lerse, dünya yerinden oynar. 

Şefik, lngilizlerin, Kemalist
lerin bir varlık olduğuna inan· 
dığını anlayınca, Mıgıra sordu: 

Harbiye bodrumlarına atılan 
Rıza Beyi gördüğün var mı? 

- Görmek de laf mı?. Gün
de birkaç kere sorguya çeki· 
liyor zavallı adamcağız.. Sahi 
sen onun dostusun amma, bir 
defa olsun hatrını sormağa 

gelmedin 1. 
- Allah göstermesin.. Alay 

mı ediyorsun benimle? Orayl\ 
gelip te başımı belayamı so
kayım? ... 

- Sen onun gibi Kemalist 
değilsin ya ... 

- Dost gibi gelebilirdin 1 
- Haydi bırak şakayı da 

içelim. 
Mıgır meyhaneciden kırmızı 

turııp mezesi isterken gözlerini 
uıtuşturdu : 

-- Burada da ne karlar bo
ğucu qir hava var, değil mi? 

- Sen üstüste içtin.. Ateş
lcndinl Bana hiç te sıcak gel-

Mıgır tabakayı el•ne aldı: 
- Vallahi sen çok cömert 

bir arkadaşsın! Ben senin ye· 
rinde olsam, böyle zarif ve 
kıymetli bir tabakayı kardeşi· 
me bile vermem doğrusu .. 
mersi.. ç<Jk mersi .• 

Mıgır cebinde Boğaziçi ku• 
tosunun kapağını yırttı.. için
deki sigaraları tabakaya yer· 
leştirdi .. ağz nı açarak tekrar 
teşekkür etti : 

- Mil Mersi ... Hiç unutamı· 
yacağım bu hedi)enıl Fakat, 
Ben sana hiç bir şey yapama· 
dım doı-rusu. 

- Arkadaşlıkta Mukabele 
aranmaz... Bak ne güzel me· 
zeler getirdi Apustol f Haydi 
içelim ... 

Mıgır altıncı duble kadehi 
içiyordu. Gözleri kızarmış.. 

başı epiyce dönmeğı basla• 
mı~tı. 

Şefik, ondan yardım isteme~ 
fırsatını kaçırmadı.. Zaten o 
bu fırsatı, onun sarhoş olma• 
sını kollayordu. 

- Sana küçük bir zı<lıme• 

tim var, Mıgırcığım 1 ded~ 
şu bizim Rııa beyin ailesi kaç 
gündür bana gelip gidiyor .. 
Bir kaç satıdık bir mektup 
karalamış.. Zarfı açık. ŞunO 
bir gözden geçirdikten sonra. 
yarın bir aralık kendisine ve
rirsen ne kadar makbule ııe
çecek yok mu bu iyiliğin .•• 

Mıgır itiraz etmedi : 
- Hay hay... içinde muzır 

bir şey olmadıktan sonra .. Ken· 
disine gönderebilirsin 1 

- Ben mi götüreceğim?~· 
- Evet. Ben sansör eder ve 

arkasını (okunmuştur ) kay· 
dile imzalarım. kapıdaki nö

betçiye verirsin .. 
- Kendisine verirler mi? 
Mevkuflara gelen mektupları 

tetkike ben memurum .• lmzaııı• 
görünce bırakırlar. 

- O halde şu liithı deriA' 
etme lıeııden. 

Kadıncağız kocasının imza· 
sile- sağlığını anlamak için. bir 
cevap istiyor da. 

- Pekala.. O cevabı beP 
n11yor .. 
Şc lik, Mıgırın birdenbire kal- alır, sana getiririm. 

k.p gitmesi ihtimalini düşü- Şefik c~binde iki mektuP 
nerek : hazırlamıştı. Basit ve muhtasar 

- Sana bir hatıram olsun yazılan mektubu çıkararak: 
diye şu giimüş tabakamı ve- - işte, dedi, mektup bura• 
receğim, dedi, fakat bunu da .. 
kaybetmiyeceksin .. Her sigara - Oku da ben dinliyeyim.• 
içişiııde beni anarsın.. Senin Ş•fık okudu. 
bana çok iyiliklerin vardır, Mıgır elile: 
Mıgırcığım 1 f Bilm•di J 
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SAN~T 
,KiT.b.P .. QES'iM. TiVATQO,MU.fil(İ 

Türbe değil, abide .. 
Nasraddin Hoca merhumun türbesi yanmış. Her gelip geçi' 

nl fıkralarında ve mizahındaki kudret kadar üstü.<tc güldürttlo 
fokat. güldür<irken daima düşündüren Hocanın türh<.·si şılph' 
yok ki yenidea yapılacak. 

Fakat, gönül istiyor ki, Hor.a artık kaba bir anlagış11ı esiri 
olarak yalnız güldürücü bir unsur gibi karşılanmak telakki• 
sinden kurtarılsın ve onun yeni mezarı modern bir türbe o/il' 
rak doğil, Türk edebiyatına ve Türk miıahcılık'na filez•/ı 
ı~hsig•t! ve 

0

sözlertle gergllzünde değer verdirten yeğane Türkl 
layık bır abıde halinde yükseltilsin. 

Muhakkak ki, Hocu Nasreddini Hoca diye değil., K<>'I 
Nasraddin diye anlıgabileceğimi:z ve anacağımız günler içirıJ1 
yaşıyoruz! 

- Cavit diyordu. Söyle ne 
oluyor? Nesi var?.. Nesi var 
karımın . 

- Sakin ol bir şeysi yok .• 
- Ona bir şey olursa •. inan 

bana ben çıldırırım • 
Diyordu. O zaman çocukluk 

arkadaşıma en hain bir düş
man gibi baktım ve: 

- Neden çıldırırsın diye 
sordum. 

- Ben onu bir deli gibi se. 
verim. Ben onu hayatta her 
şeyden çok severim. 

Yüzüne daha uzun bakama
dım. Hasta ile meşguldüm. 

Yalnız büyük bir hiddetle : 
- Üzülme dedim. Bu defa 

ölmedi. 
Bu def•." 

Hatice Hatip 

Hayır Selma 1... O ne b~ 
defa nede bunu takip eden 
o fena seneler içinde öldii~ 
Onu henüz kaybettik... 0•1 

sahneden ne kadar uzon 
senelerden sonra onu ara nııı• 
dan kaybettik. O gece Fazılı~ 
haline şaşmış kalmıştım. Birf1 

evvel karısına en müthiş h" 
kareli yapan bu adam şiııııll 
onun bayğın yattığı kanaııt' 
nin önünde ve halıların üt~ 
rinde perişan bir halde id1

• 

Ôyle perişandıki içimde 00
1 

karşı bir merhamet duyuyo'' 
dum. . 

Yerde idi. Karısının elleriıı' 
öpüyor, yüzünü öpüyor. 

- Fatma, yavrum.. Affe~ 
affet beni .. Aç gözlerini •. ,ı..tfe 
karıcığım, diye yalvarıyordılo 

[ Bitmed!J 
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Sayı : 125 Heryerde 5 kuruş Telefon No: 208L7 - Telgraf adresi: /stanbul Açık Söz 

Jtalyanın yeni 
Harp gemileri 

Bir İngiliz gazetesi 
ingilterenin dahi 

endişede olduğunu 
söylüyor 

!Göz gsre göre ölüme atılan adamlar 

ve bu gemiler 
hakkında malu

mat veriyor 
Deniz silahlarının tahdidi 

için beynelmilel bir anlaşmıya 

varılmasının bugünkü şar tlar 
içinde ne kadar müşkül değil, 
ne kadar gayrimümkün olduğu 
apaşikar bir hakikattir. M . lıet

lerden her biri diğerinden 
daha kuvvetli deniz silahına 

sahip olabilmek için, var kuv
vetlerile deniz inşaatında 
yarı9a girişmiş bulunuyorlar. 

Bu yarışt ltalyanın lngilte
reyi dahi endişeye düşürecek 
bir tarzda hergün biraz daha 
ön safa geçmek istediği görül
mektedir. 

Bu meseleyi mevzuubahs eden 
"Deyli Telgraf. ın deniz mu
harriri Heklor Bayvater yeni 
ltalyan cüzütamları hakkında 
enteressan bazı haberler ver
mekle beraber,, mukayeseli 
bir tetkik de yapmaktadır. 

Bu cüzütamların en büyük
leri otuz beşer bin tonluk Lit
torio ile Vittorio Veneto 
zı rhlılarıdır. Her ikisi de önü
müzdeki altı ay zarfında de
nize indirilecektir. 

Başlıca toplarının çapların
dan mada, bu zırhlılar diğer 
vasıflarile de halen hizmette 
bulunan diğerlerine faik ola
caklardır. 

Halli lnğiliz Nelson ve Rod· 
ney zırhlıları da dahil olmak 
üzere ... 

Littoris lngilizlerin Rodney' 
inden 110 ton daha büyük 
olacaktır. Malümdur ki Rodney 
halen denizde bulunan zırhlı· 
ların en büyüğ~dür. Litlorio, 
ingiliz zırhlısının 12 şer pusluk 
dokuz topuna karşı, 15 şer 
pusluk dokuz topla techiz edi
lecektir. 

Fakat İtalyan zırhlı sındaki 
toplar (Om 3825) yeni mo
delde loplardırki, şi mdiki ağır 

toplara muhakk~k muadil ad
dedilebilir, bundan başkada 
atışı daha iyi olacaktır. 

Tali silahlara gelince, Litto
rıo 'da lngiliz zırhlısında oldu
ğu gibi, 6 şar pusluk on iki top 
bulunacaktır. Fakat ltalya zırh
lısındaki tayyare topları (üçer 
buçuk pusluk on iki top)ve mit
ralyözlari (ekserisi pom pom 
tipinde yirmi mitralyöz) lngiliz 
zırhlısına nazaran daha faiktir. 

Littorio de dört Tayyare 
bulunacaktır. Vitlorio Venets
de olduğu gibi, saatte 30 mil 
yapacaktır. Halbuki Radrıey'in 
azami sürati 23 tür. Göze çar· 
pan bir başka hususisyeti de 
Littoris'in 15000 mil bahri ha
reket sahası bulunmasıdır. 
Zırhı, havaya karşı müdafaası 
tahtelbahirlere karşı himdyesi 
deniz sanatının "en son söy li
yeceği söz. olarak tavsif edil
mektedir. 

ltalya Bahriye Müsteşarı A
m ıral Kavağnari'ye naz&ran bu 
iki harp gemisi bugün için' ve 
daha uzun bir müddet için 
dünyanın en kuvvetli harp ge
mileri olacaklardır. 

lngilterenin sür'at ve muha
rebe kabiliyeti bakımından 
Littorio ile mykayese edilebi
ecek yegane gemisi 42, ı 00 tpn
luk Hood gemisidir, fakat 
bu da on sekiz sene evvel 
denize indirilmiştir. 

( ltnlyanın iki yeni harp 
ı•milerine ait Jiğer iafsil<itı 
§arın okuyacaksınız.) 

Yeni Yunan Ekonomi 
Bakanı 

Alina 21 ( Açık Söz ) - Hü
kümet mahfelleri, büyük fabri
katörlerden Hacıkiryakos'un 
Ekonomi Nezaretini deruhte 
tdeceg-ini teyit etmektedirler. 

Karadenizde misli az 
görünür bir facia oldu! 

Burgazaa birbiri arkasına boğulan beş kişiden üçü : Vasil, 
Volçef, Andreyef 

Burgaz, 20 (Açık SÖ7.)- Ka- gören diğer kimselerden hiç 
radenizin korkunç suları bugün biri denize girmeğe cesaret 
bir iki dakika içinde beş kişiye edememişler, yalnız bir az ile-
mezar oldu: Banyo yapmak ride bulunan tahlisiye kuman-
üzere denize giren bir baba danlığını haberdar etmışlerdir. 
ile bir oğulun ve bunları kur- Tahlisiye memurları gelinceye 
tarmak için sıra ile bir şofö•ün kadar denizdekiler boğulmuş-
bir polisin ve bir gencin ölüm- !ardır. 

!erile neticelenen korkunç facia Facia bununlada kalmamış-
Burgazda müthiş bir heyecan tır. Vaziyetin ehemmiyeti ve 
uyandırdı. Vak'a şöyle cereyan fecaatı karşısında cür'eti tüke-
etmiştir : nen nöbetçi polisi 27 yaşla-

Bulgar Devlet demiryolları rında Stefan Nikolofta soyun-
memurlarından Andreyef bir muş silahlarını yere bırakmış 
anket yapmak üzere Sofyadan ve denize atlamıştır. Ne yazık 
Burgaza gelmiştir. Elli yaş- ki dalgalar bunu da boğmuş, 
larında olan bu memur bugün polis te korkunç sularda kay-
işini bitirmiş ve Sofyaya dön- bolmuştur. 
mek üzere iken yanında bu- Sahilde herkes telaş içinde 
lunan oğlu 15 yaşında Vasi! dört kişiyi yutan dalgalar doy-
ile denize gizmek istemiş ve mamışlardı. Daha insan ara-
plAja gelmiştir. makta ve sahile sert ;;ert ağız 

Vakit öğledir. Deniz hafif açmaktadırlar. 
dalgalıdır. Baba oğul hafif dal- Bu sırada açık bir tehlikeye 
galara ehemmiyet vermiyerek korkunç ve aşikar bir ölümün 
denize girmişlerdir. meydan okumasına rağmen yi-

Fakat ilk nazarda küçük ne bir insan ortaya çıkmış. 
görünen Karadenizin insafsız çarçabuk elbiselerini çıkarmış 
bir dalgası 15 yaşındaki Vasili ve denize atılmıştır 1 
babasının yanınd an almış ve Bu da beş günden beri eg-

on metre ileriye atmıştır. Çocu- lence maksadile Burgazda bu-
Jtun dalgalar asasında çırpın- lunan Sofyalı Çekoslovak Kari 
mıya başladığını gören baba Velşekdir. 
kurtarmak için oğluna doğru 27 yaşında olan bu geııcin 
koşmuştur. Fakat bu sefer dal- de bütün çırpınmaları netice-
galar babayı da almış ve açık- siz kalmış bu d~ kara dalga-
lara atmıştır. lar arasında kaybolmuştur. 

Sahilde duran ve bunlarla Biraz sonra yetişen tahlsiye 
beraber bulunan şoför lvan m~murları ancak polisin cese· 
Kovaçef'de denize atılmıştır. dini bulup çıkarabilmişlerdir. 
Fakat.korkunç dalgalar şoförü Dört saat sonra da baba 
de almış ve ölüme doğru ile oğulun cesedi bulunmuştur. 
sürüklemiştir, Geç vakit de şoförle Çekoslo-

Bu üç kişinin leci vaziyetini vakın cesedi bulunmuştur. 

Yunanistandan haberler: 

Yeni rejim Iskeçede çıkan 
Türkçe bir 

gazete gi alenen takbih etti 

~'~ --~ 
Garbi Trakyada lskeçede 

Arapça harflerle Türkçe bir 
gazete çıkar. Adı (Trakya) dır 
ve çıkaran da muallim Osman 
Nuri adında bir Türktür. Bu 
gazete, dün gelen ( 164) üncü 
sayısının) başmakalesi, Metak· 
sas rejiminin medhü senasına 
tahsis edilmiştir. (Yılmaz) im
zasını taşıyan bu makalede 
Metaksas diktatörlüğünün me
ziyetlerinden, iyiliklerinden, 
Yunan vatanına getireceği 

refahü sa adetten uzun uza. 
dıya bahsedilmektedir. 

Fakat gariptir ki gazetenin 
dördüncü şaylasında " gaze
temiz takbih edildi " başlıklı 
bir yazıda görülüyor. Bunda 
ise gazete müdürünün, Valii
umumiden gelen (şiddetli bir 
emir üzerine ) Gömülcüneye 
götörüldüğü, orada Valiiumu
mllik tarafından gazete müdü. 
rünün ( şiddetle takbih ) edil
diği yazılıyor, 

Sebep, gazetenin, bundan 
evvelki bir sayısında çıkan bir 
makale imiş. Gazete müdürüne 
( bir daha böyle makale yaz-

... .,,.., - 104 ..,_ 

mal ) emri verilmiş. Bir gaze· 
tenin alenen takbih edilmesi 
matbuat tarihinde misli görül
memiş bir hadise olduğu için 
bunu yeni yunan rejiminin mat
buat hüriyeti ve matbuat te
lli.kkisi olarak tesbite lüzum 
gördük. 

Petrol 
Atina (Açık Söz) - Semad

rik adasından verilen haber
lere göre adanın garp sahili 
tar afi arında ehemmiyetli bir 
petrol damarı bulunmuştur. 

Petrol tabakasının kalınlığı 
deniz üzerinde Semadrik etrafı 
5 ve 6 mil kadar bir mesafede 
kaplamaktadır. 

I METAKSA~IN _TFSPIT ETTIGI 
ASGARi GUNDELIKLER 

1 Atin, 21 (Açık Söz) - Baş-
vekil general Metaksas 1 yeni 
kurduğu yalnız başına idare 
rej:mini yürütmek için ameleyi 
pohpohlamakta olduğu malum
dur. Bu arada geçenlerde ame
le mümessilleri ile patronlar 
arasında, hükümetin tavassut 
ve müdahalesile bir mukavele 
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-AÇIK SÖZ-

Yemek 
22 Ağuıtos CUMARTESi 

Öğle - Patatesli sövüş, sıgara 
böreai. karpuz 

Akşam - lJamye, patlıcan do
mates salatası üzüm 

Şu sıcak yaz günlerinde so
ğuk etleri, soğuk yemekleri 

,,, 
tercih etmek çok ~ 
faydalıdır, Sö-
ğüş soğuk et- ~J!:-0 
!erin başında ~ .) 
gelir. Koyun ve 
sığır etini güzelce yağlıyarak 

iyice kaynatırsınız. Sığır file
tosunu tercih edecek olursa ye
meğinizin lezzeti iki kat olur. 
Et iyice kaynadıktan sonra 
çıkarır, doğrar ve tabaklara 
yerleştirirsiniz. Sonra haşlan

mış patatesleri de dilimleyerek 
etlerin kenarına dizersiniz. 

Sıgara böreğini taze yulka
dan yapmanız daha iyidir. 
Peynirli sıgara böreği daha 
lezzetli ve daha hafif olur. 
Kıymalısı bu mevsimde ağır 

gelir. Bu peynirden harcını 

yufka parçalarının arasına ko
yarak sıgara gibi sarar, son
ra da tavada kızartırsınız. Yan
mamesına dikkat etmelisiniz. 

Bamyeyi kuşhanede yapınız. 
Ônce bemyeleri yağda hafif 
kızartır sonra biraz kıyma koy. 
duğunuz kuşhaneye bamyeleri 
dizer ve yarım bardak da su 
ilAve ettikten sonra ateşe ko
yarsınız, Bu şekilde pişen bam. 
yeler çok lezzetli olur. 

Patlıcan salatasını yaparken, 
patlıcanların çekirdeksiz olma
sına dikkat ediniz. Patlıcanları 

külde pişirdikten sonra kabu
ğunu soyup ezerken içine bir 
az süt ilAve ederseniz çok lez
zetli olur. Domateslerin kabu
ğunu sonmayı, çekirdeklerini 
de çıkarmayı unutmayınız. 

ili ili 
Taksim Bahçesinde 

HALK OPERETi 

Bu akşam 21,30 da 

llÜYÜK MÜSAMERE 
1 - (Elektrikli Kukla ) . 
2 - ( Şirin Teyze ) operet 

2 perpe 2 tablo. 
3 - (Orta oyunu) Kavuklu 

Ali ve arkadaşları. 
4 - Monoloğ. 

Fiatlar meşrubatla beraber 

75, 50, 30 
ili ili 

Cemaziyelahır Ruzu Hızır 
4 (1355) 109 

22 Ağustos Ccmarteıi 1936 
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Vakitler 
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Güneş 10 18 s '" imsak ~ Z7 3 27 
Öğle s 18 il 17 

ikindi 9 s 16 3 

Ak tam ı~ 00 19 58 

Yataı 1 39 20 3? 

imzalanmış!;. Bu mukavele Mak~ 
simom ücret prensibine göre
dir. 

Buna nazaran: Atina ve Pi
rede erkek işçiler için asgari 
yevmiye 55 Selinik için 52 
diğer kasabalar için 50 drah
mi olarak tayin edilmiştir. 

Erkek çıraklar için aynı kasa
balarda sırasile 25 - 24 ve 22 
drahmi asgari yevmiye tayin 
edilmiştir. 

Asgari kadın yevmiyeleri 
Atina ve Pire için 25, SelAnik 
için 24, diğer kasbalar için 22 
drahmi olarak kesilmiştir. 

Maaşlı memurlar için de şu 
şekilde bir barem yapılmıştır. 
14 ve 15 yaşında olan kadın 
veya erkekler için asgari maaş 
550 drahmi, 16 ve 17 yaşın

dakiler için 750, 18 ve 21 
yaşındakiler için 1000, 22 
ve 24 yaşında erkekler için 
1500 kadınlar iç' n 1150 ve 25 
yaşından büyük olan erkekler 
için 1800 kadınlar için 1300 
drahmi maaş ver ıec ektir. 

Selinikte yeni 
istasyon 

Atina, 21 (Açık Söz)- Altı 

ay zarfında Selinikte büyük 
bir şimendifer istasyonu inşa
sına başlanacaktır. Planları ha
zırdır, 

No: 123 

Muzafferin kısaca ve fakat 
hiddet ve şiddet dolu bu söz
lerinden sonra hakim iddia 
makamından ne diyeceğini sor.
du. Muhakeme salonunu dol
duran bütün dinleyicilerin göz
leri ve kulakları müddeiumumi
nin ağzına çevrilmişti. Müddei
umumi, yerinden kalktı, kısa

ca : 
- Gizli celse akdini icap 

ettirecek bir vaziyet henüz 
mahhmeye hakim değildir. 

ŞJhidin söyliyeceği sözlerin 
seyrinde gizliliği icap ettirecek 
bir vaziyet tahaddüs edince 
bittabi iddia makamı ve yük
sek heyet uhdesine düşeni 

yapacaktır. 

Dedi. iddia makamının nok-

B 

YAZAN: Etem izzet BENICI! 

tainazarının bu tarzda tecel-
lisi mahakemeyi dinleyenleri Hafi celseye lüzum yoK 
her halde en geniş mana ve - Nasıl isterseniz?.. dürüst, heyecanlı ve samimi 
m:kyasda sevindirdi. Nihayet Bunun üzerine hakim Ayşe· bir konuşuş ğörüyordu. 0.10n 
onların müttefikleri de maha- den sordu : Ayşeye iftira edebileceğinden 
kemenin aleni olmasındaydı. Bu söyleyiş öyle bir haykı- nasıl şüphe edilebilir? 
Aksi halde kendilerini merak- rıştı ki, bütün dinleyiciler Ay- Dinleyicilerin ksfası içinde 
dan meraka düşüren bir he- - Güzin burada şehadette bütün bu düşünüşler geçerken 
}ecan mevzuunu dinlemekten bulunurken Ferdi ile aranızda Ayşe haykırışlarına devam 

mahrum kalacaklardı. Fakat, esikdenberi devam eden bir ediyordu: 
mesele bununla bitmiş değildi. gizli rabıta olduğundan bah· - Ferdi ilP. benim aramda 
Hakimlerin noktainazarları- setti. Siz. .. Hakim henüz cüm- onun konağında yetişmiş, Şükriyenin terbiyesi altında büyü-
nın da tecellisi lazımdı. Ay- lesini ve sorusunu bitirmeden .. ı k b muş o ma tan aşka hiç bir 
şe ise, boynu bükük, yüzü Ayşe hücuma uğrayanların ko- bağlılık tasa\'vur edilemez. 
derin çizgilerle örtülü ve göz- runma atılganlıJtını andıran bir lmkAn ve hertürlü ihtimal dı-
leri hep yere eğik bir halde kımıldanma ile : tında bulunan böyle bir bağ-
oturuyor ve neticeyi bekli- - Yalan, bunların hepsi ya. lılık tasavvuru ancak Güzin 
yordu. lan.. gibi yarım akıl!!, ne söylediJtini 

HAkim, iki tarafındaki aza- Diye bağırdı ve .. Devam elti: bilmez birisinin ağzından çıka-
G .. · b 1 b bilir. Güzin bu sözlerile yalnız 

nın fikirlerini aldıktan ve her - uzın ı.n arı eni çeke- d ı·ı· · ı e ı ığin ortaya koymuş olmu-
biri ile birer ikişer kerre fısıl- ınediği için söylemiş. Benden yor, ayni zamanda en feci bir 
daşarak konuştuktan sonra intikam alıyor. Söylediklerinin his ve intikam hezeyanına da 
kararı tebliğ etti. Bu karar hepsi iftiradır. düşmüş oluyor. 
muhakemenin aleni olarak de- şenin göğsünü deşen ve dışa- 1 Dev•m ed•cek 1 
vam edeceğini bildiriyordu. rıya veren bu çıklığa kendi- l 

Kararın tebliğinden sonra !erini kaptırmışlardı. Hayret Kitap kupon11 
ediyorlardı : 

hakim Ayşeden sordu: BiR CINA YET DAVAS! 

Z 
- Aktörlük mü ediyor?. 

- abıtların okunmasına lü- Yoksa Güzin ile aralarında No : 122 123 
zum görüyor musunuz? Yok- ğerçekten intikam mevzuu 
sa soracağım suallere cevap olabilecek böyle büyük bir 
verebilecek misiniz ? hadise mi var?. Mahkemede 
Ayşe bütüıı ümitlerini kay- Güzini dinlemiş olanlarda 

beden in~~nların zaafı ve sol- tereddüt içindeydiler: 
ğunluğu ıçınde cevap verdi : - Güzin hakim önünde çok 

Bu kuponlan ka11, blrl'tti· 
renler roman. r•~•t"J' blttl il 
yaklt ldarehano .. ıı:~ r34derl,l 
hiç para vermoJ.s.ı kltı.bı u .1.• 

)acaklar.:lır. 
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oıi;;;·;;~"d····;;~~·"ii;ii····· ..... 
Olimpiyad'da Türkün zaferini 
yaratan arslanlara kavuştuk 
Binlerce halk Y aşarı ve Mersinli Ahmedi 
çelenklerler karşıladılar, el üstünde taşıdılar 

Sporcularımız Sovyet Rusyaya gidiyor 
Berlin olimpiyatlarına işti· 

rak etmek üzere gitmiş olan 
sporculardan güreş, basketbol 
deniz, bisıklet kafileleri dün 
limanımıza gelen Romanya 
bandralı Prensipesya Maryo 
vapurile şehrimize gelmişlerdir, 

Sporcuların geleceğini heber 
alan halk daha sabahtan kala
balık bir kitle halinde rıhtıma 
toplanmağa başlamışlardı. Va
purun geleceği haber verilen 
saat 3 de erkek kadın, çoluk 
çocuk binlerce kişilik bir kala
balık halk kitlesi rıhtımdan 
taşmış, caddeyi doldurmuş bu
lunuyordu. 

Bu kalabalık arasında kamu-

tay As başkanı Nuri Çünkcr, 
bir çok saylavlar, Belediye ve 
spor kurumu mümessilleri gö
ze çarpıyordu. Herkes heye
canla birbirlerine sporcuların 
muvaffakıyetlerinden bahsedi
yordu. Nihayet saat 16. Spor
cularımızı getiren vapur bay
raklarla donatılmış bir şekilde 
yavaş yavaş rihtıma yanaşma

ğa başladı. 
Vapurun güvertesinde yer

almış olan sporcular birer bi
rer farkedilince halk sporcu
ları isimlerile ayrı ayrı çağır
mağa ve: 

- Yaşa Yaşar 1 .. 
- Varol Ahmet, yüzümüzü 

ak çıkardınız 1 Diye seslen
meğe başladılar. 

Bundan sonra Şehir bando
su halkın iştirakile lstiklAl 
marşını çaldı. Vapur rıhtıma 
tamamen yanaştıktan sonra 
sporculardan ve halktan mü
teşekkil bir insan dalgaıı el
lerinde 20 yi mütecaviz çelenk 
olduğu halde vapura aktı. Biraz 
sonra Yaşar ve Mersinli 
Ahmet, bu iki Türk gürbüzü 
halkın omuzları arasında gö
ründü. Bu aslan çocuklar, 

Arslan Yaşarın babası o~lunun kazarırlı1ı .. 11wafj.kiyelin kut-
/ulanması için dün rıhtımda kurban keslirmııli 

kendilerine karşı lstanbulluJa. 
rın gö•terdikleri bu candan 
tezahürat karşısında çok mü
tevazı görünüyorlardı. 

Halk ?nl~rı (yaşa! Varolun) 
avazelerı ıle otomobillerine 
kadar götürdüler. Yaşarın ba
bası bir kurban kestikten 
sonra oğlunu gözyaşları arasın-

da kucakladı. •Aferin oğlum Sana 
verdiğim emek boşa gitmedi., 
diye sevincini izhar etti. 
Yaşar da babasının göz yaş
larını mendili ile sildikten 
sonra: 

- Baba 1.. bundan sonra 
daha birçok wuvaffakiyetler 
kazanmıya çalışacağı m. An
nem ne yapıyor. Çok özledim 
onu. diye hasretini anlatmıya 
çalıştı. 

Biraralık kalabalığa raıımen 
yanına yaklaşmaA-a muvaffak 
olan bir muharrimize aslan 
Yaşar heyecanlı bir lisan ile 
şunları söylemiştir : 

- Bugün memleketime ka· 
vuşurken duyduğum sevıncı 
tarif edemem. Kendimi cidden 
dünyanın en mesud adamı zan
nediyordum. 

Sertinde bütün milletler ara
sında şanlı bayrağımızı şeref 

direğine çektirmek benim için 
ne büyük ne ümit etmediğim 

bir şeydi. Bana bu fırsatı ve
ren kendi gücüm değil millo
timin öz kanında bulunan kuv• 
vettir. 

Size müsabakalarda geçirdi
Jtim heycanlı dakikaları bura-

da anlatamam. Yalnız şunu söy
leyeyimki bana (Yaşar kaza
nacaksın) dedikleri zaman 
bütün enerjimi sarfetıneğe 
çalışacağıma kendi ken
dime yemin ettim. Size başka 
bir gün uzun uzadıya anlatı
rım, asıl bundansonra çalışa· 

cağım. Kazanılmış bu şerefi 
devam ettirmeğe bütün gü
cümle uğraşacağım. Sporcular 
otomobı llere binerek uzakla
şırkan rıhtıır.d ı halk halA ba7• 
ram yapıyordu. 

Sporcular Rusyaya 
gidiyorlar 

Mevsuk bir menbadan aldı
ğı!"ız. bir habere göre, Bertin 
olımpıyatlarından gelmiş olan 
sp~rcularmızdan eskrim, güreş 
b~~ıklet ve futbolcular birkaç 
gune kadar Rusyaya gide· 
ceklerdir. 

Sporcular orada iki ay ka
dar kalacaklar ve bu müddet 
zarfında muhtelif maçlar ya
pacaklardır. 
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Mudanya, ye,11 Burıanın iskelesi olmak vaziyetini e/'an 
rıuhafa:ıa ıdiyor. Fakat ne yazık ki Mudanya-lstanbul arasında 
i,legen vapurların lhtigacı karıılamamasr, Mudanyanın güler 
yil:<flnden neıeslzlilin acı izlerini belirtmiştir. Bu resimde Mudan· 
ganın eflenc• (le istirahat yerlerinden aile bah~sini görüyoruz. 

Vatandaşın 
Sağlığı böyle 
Mi korunur? 
350 bin nüfuslu iz mite 
ancak elli yatakla bir 

hastahanecik 
lutfedllmi• 

lımit, ( Açık Söz) - lzmit
te 50 yataklı bir memleket 
hastahanesi var. 

................ HlltlU1tl•ll•fUtHIOUUllUHtlll+UllUllll"llllUtnıttttıttllUllllUUHln•11•HHlllHIUHNlUllttııtllUUUlllllllll 

Bu hastahane, 8 kazalı .. e 
33.S.492 nüfuslu Kocaeli vila· 
yetinin bütün ihtiyaçlarına ce• 
vap vermekten, maalesef uzak 
bulunmaktadır. lzmit memle· 
ket hastahanesine hiç değilse 
50 yatak daha ilavesi zaru· 
ridir. 

Kocasını zehirliyen 
kadın 18 sene hapse 

mahkum oldu Dün, memleket hastanesinin 
bozuk yollu, dik yokuşunu 
tırmanırken, araba, kağnı, 

hayvanlarla gelerek bahçede 
sıralanmış hastaların çokluj!'u 
dikkatimi tahrik etti. Bu muz· 
tarip vatandaşların burada 
günlerce bekliyerek sağlık ara
malarını öğrenmek bana hü
zünle dolu acı bir gün yaşattı. 
Ve bir teviye yürej!'im sızladı, 
durdıı. 

Aydın (Açık Söz) - Nazillinin Dallıca köyünden Hacı Mus
tafa adında birisi karısı F~tma tarafından zehirlenerek öldürül
müştü. Hacı Mustafanın ölümünden çok sonra, kızları 
babalarının üvey anaları Fatma tarafından, sevdiği bir 
başkasile evlenmek üzere zclıirlendi2"ini, hatta cenazenin pisli
ğini yiyen tavukların öldüğünü iddia etmişlerdi. 

eu cinayetin muhakemesi Aydın Ağır ceza mahkemesin_de 
bitirilerek suçu sabit olan Fatma 18 sene ağır hapse mahkum 
edildi. 

• • • 
65 Yaş_ında katil kadın! 

Bu kadında ,ehvet ihtirası var mı, yok mu? 
Aydın, (Acık Söz) - Kırıklar köyünden dilsiz ve saj!'ır Ha· 

ticeyı öldürmekten suçlu, kardeşi Mı::;~afa . ile yanaşması Kel 
Mehmedin muhakemeleri ağır cezada bıtırılmış, Mu•tafa beraet 
kazanmış, Kel Mehmet ıse 15 sene hapse mahküm olmuştur. 

Geçende Germencij!'in Ortaklar köyünde müthiş bir cinayet 
olmuş, Emir Hatice adında bir kadın, sevdiği delikanlı ile bir
leşebilmek için ihtiyar kocası Rüştüyü öldürmü~tü. Bu hiidisenin 
muhakemesine Ağır Cezada başlandı. Avukatlar Haticeııin 65 
yaşında olduj!'unu, bu yaşta bir kadında şehvet ihtırası buluna
mıyacağmı söyliyerek Tıbbı Adlide muayenesini istediler. 

Haticenin yaşı nüfu• tezkeresine göre 45 dir. Bunu~la be
raber mahkeme bu talebi, müdafaa hakkına temas eltıği için 
kabul etti. • • • 
Bir kadıncağız otomobil 

altında kalarak öldü 
lzmir, ( Açık Söz ) - Menemenin Helvacı köyü ile Aliağa 

nahiyesi arasında şose üzerinde ıriden Bozköyden Mchmed kızı 
Emine Bergamadan gelmekte olan 29 numaralı otomobilin çarp... 
ması yüzünden ağır surette yaralanmıştır. 

Zavallı kadın tekerlekler arasından çıkarıldıl!'ı vakit banıın 
bir halde idi. Pek az sonra bu kaıanın kurbanı olarak hayata 
gözlerini kapamıştır. 

Şoför lbrahim yakalanmıştır. 

Bursa kaplıca sahiple
rinin bu ytl 

' 

yüzleri gülmüyor 
Btr gUnlUk yeme, içme, yatma ve yıkanma 

Ucretl 3 lira oldu§u halde müşteri 
' kıth§ı hUkUm sUrilyor 

Bursa (Açık Söz) - Bir ak- l rında bir müşteri akınına ümit 
şam üstü bütün kaplıcaları baj!'lamış bulunuyorlar. . • 

d 1 k h. ı ·ıe gr.ru·. ~ Bu kaplıcaların gölgelı ağaç. 
o aşara sa ıp erı u v· J ı d t k N·ı ·· f 

t- B ı ba olarda eıka- arı a tın a o urara ı u er 
um. _ u Y.ı ny vadisine doğru bir fincan kah. 

dar muşten olmad!ğ!nı ve. ıı:e: ve içmek bir ömre bedeldir. 
çen senenın daha ıyı geçtıj!'ını Bunların banyolarile havuzları 
söylediler. Buradaki kaplıca pek hoştur. Kahvealtı dahil 
bahçelerindeki aj!'açlar büyü- olmak iızere sabah ve akşam 
müş ve çok · güzelleşmiştir. yemcklerilc beraber banyo ve 
Hüsnü güzel, gönlü ferah, çe- yatak ?ç liray~ _indırilmişlir. 
kirgepalas ve adapalas gibi Hepsının bahçeıerınde radyo· 
büyücek kaplıcalar müşteri lar vardır. 
bekliyorlar ve sonbabar ayla- Çekirgeye kadar bir asfalt 

Zabıta romanı: 10 

Altı El Ateş 
Yazan , Rufus Klng 

BUNDAN EVVELKi TEFRIKALARlN HULASASI 

[ Helsinor adında bir 9at A.ntil açıklarındn batıyor, On 
kişi bir tahlislge sandalına biniyorlar. Herkesi uyku bas
tırıyar. Uyandıkları zaman aralarından iki kişinin kaza 
ve yahut cinagel, deni:ıe düımüş olduklarını görüyorlar. 
Kazazede/erden geriı;e kalan ıekiz kişi Nerıyorka gelcliği 

zaman, Emniyet 1efi 11damlarınrlan Viılkur'u bu işin tel• 
kikine memur edlgor. Kaybolanlar yatın salıi~i Taker ile 
Ktayn dir. Difer sekiz kişi şunlardı: 

Mis Vintes/on, yeğeni Mis Erika, Kouni Fi/ip, yat 
ıahibinin aziz arkada,larından Edmond, orta yaşlı bir 

• kadın Mis Aı, geminin ikinci süvarisi Paje, lıi:ımetçi ka· 
rlın Sara, lıiı:metçl UJkar Taker 'in ıeraet işlerini idare 
eden Noter Pibodi, Mis Vinteston 'la gorüşmeğe geliyor/ 

• • • 
Bütün bu sözleri, bu zalim 

kadının zırhlı çehresine karşı 
birbiri arkasına fırlatıp atmak 
yorucu bir şeydi. 

- Yej!'enime ve kuzenim Fi
li be dokunmadıkça pilanlarınız 
beni hiç alıl.kadar etmez. Pi-

bOOi ile ben onların menfaat• 

!erini sonuna kadar korumağa 
dcı·am edeceğiz. 

Mis Aş dıı Mis Vinteston 
gibi sapsarı kesilmişti: 

- Ben hastayım, dedi, hat-

- Niçin böyle? Yer yok mu 
acaba? Diye sordum. 

- Yok, dediler. Ve ilave 
ettiler : 

- lzmit Memleket hastaha
nesi vatandaşların dertleri ı·e 
onların ıztırabı ile -vok yakın· 
dan alakadar olmak ister. Bu· 
nunla beraber istediği, ve arzu 
ettiği şekilde yardım edemedi
j!'i için müteessirdir. Mevcut 
tahsisat ile ancak 50 ve halta 
daha az hastanın tedavi ve ba
kımına imkan zorlukla bulun
maktadır. Vilayet encümeninin 
sayın azaları hastahaneye tah· 
sisat ayrı 1ırken azami derece
de hasis davranmakla şöhret
lidiıler. - Ctt•det Yakup 

Fakir bir· seyyar 
satıcı derede 

boğuldu 
lzmir (Açık Söt) - Bucada 

oturan Ali adında Ye 25 ya
şında fakir bir seyyar satıcı 
Sinekli civarında Ken·an de
resine girmiş, fakat yüzme 
bilmedijtinden derenin derin 
bir yerinde boj!'ulm~tur. 

cadde yapılması ötedenberi 
düşünülüyordu. Bursa kaplıca
larına gelenleri tozdan toprak
tan kurtarmak için başka bir 
çare de bulunamıyordu. Yeni 
!!bayla Urbayı bu işi başar
mak için çalışmışlar ve en 
nihayet muvaffak olmuşlardır. 
E!u cadde yapılıncaya kadar 
araba ve otobüsler Karacabey 
şosesinden dolaşmak mecbu
riyetinde kalmışlardır. Bereket 
versinki Oray dairesi bu şo•c· 
nin delik ve deşikterini vak
tıle kapatarak düzgün bir 
hale koymuş olduğundan yol
larda tozlanmak kaygusu ka· 
imamıştır. 

Kaplıcaların büyük bir nok-
' sanı olan şu caddenin asfall· 
lnnması, yine Cümhuriyet dev
rinin parlak bir tecellisinden 
olduğuna şüphe yoktur. Bu 
muvaffakıyetlerinden dolayı 

ı ilbay Şefikle urbay Cemil Ôz 
ne kadar takdir edilseler yine 
azdır. Bu cadde Bursaya bü
yük bir şeref vermektedir. 

ta zannettij!'inizden daha fazla 
hastayım. 

- Nevyorkta hastane yok 
değil ya! 

Mis Aş kapıya doğru yürü
yordu ve salondan çıkarken: 

- Büyük bir hata işliyor

sunuz, dedi. 
Mis Vinteston kendisini bir 

koltuğa bıraktı. parmakları 
gayri ihtiyari bileğinde par
Jıyan dört sıra pırlantanın 

üzerinde dolaştı· tam o esna
da kapı çalındı ve noter Pibodi 
salona girdi. 

Pibodi tam manasile favorili, 
tipık noterlerden biriydi. Şim
diye kadar polise hiç bir işi 

düşmemişti. 
Mis Vintestonun elini sıkar

ken : 
- Bu ne hal böyle canım? 

dedi. bereket versin, Mösyö 
Valkurdan evvel buraya gel
diğime memnunum. 

- El'elmi geldiniz Pibodi? 
Bu zat çoktan geldi ve demin 
gitti. Açıkcası kızdım, kapının 
yolunu gösterdim. Pibodi bu 

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

-AÇIK SÖZ- 22 A§ustos 

Birinci sayfadan geçen yazılar 
Dil Kurultayı 

Büyük Türkiyat alimi 
Pr. Dr. Ross'la görüştük 

'cih ettiğini söyliyerek şu ce
vabı verdi: 

- Türkçeyi yazarım • Ba
yım " fakat itirı.f ederim ki 
istediğim kadar iyi konuşa mı· 
yorum. Farisiyi daha iyi ko
nuşurum. Zaten şarkın bu ikinci 
büyük dilini daha iyi konuş· 
mamı tabii görmeniz de. doj!'ru 
olur, zira ben Londra Univer· 
sitesi Şark Kolleji müdürü ol
makla beraber bu kollejdeki 
Farisi kürsüsünün de profesö
rüyüm. Arap dilini de bilirim. 

1 

Hindistana gönderebildij!'i en 
büyük Vis açmıştı. Yani 
Lord Hastings açmış idi. 

- Hatırasına büyük bir 
saygı ile bağlı bulunduğum 
Halil Halit de... Aldanmıyor
sam bu kollejin muallimlerin
dendi. 

Gözlerinde samimi bir acı 
dumanlandıj!'ını hissettim. 

- Evet.. dedi ve Gip'in 
şark edebiyatı hakaında yaz
mış bulunduj!'u meşhıır yedi 
ciltlik eser üzerinde de incele· 
melerde bulunmuştu. Halil 
Halit umumi harbin başlanğı· 
cında memleketimize döndü. 

Sonra ... bir daha bize gel
medi. Şimdi aramızda Bay Ali 
Rıza adlı ve yine çok kıymetli 
bir Türk profesör vardır. Bu 
zat evvela Kembıiç'te idi. 

- Bir Kollej Rektörü sıfatile 
Gip'in eserine bir zeyil ilave et
mek lazımgeldiğine kani değil 
misiniz? 

- Oh şüphesiz ... Zira Gip'in 
talebelerimize ıtösterdij!'i en 
genç müellif ve şair Abdülhak 
Hamittir. Gip bu asrın başında 
öldü ve Hamit onu Londra'da 
tanıdı. 

Ve kısa bir sükütdan sonra, 
- Bununla beraber Abdül

hak Hıimidin san'at aleminde 
gençliğini ve tazeliğini muha
faza etmediğini iddiaya kim
senin hakkı olamaz. Fakat 
Hıimit'ten ve Şinasi'den, Na
mık Kemalden sonraki Türk 
edebiyatını ... daha doj!'rusu 
Osmanlı edebiyatını ve onu 
takip eden yeni türk edebiya· 
tını Gip kadar ktas:k bir le· 
lif halinde toplamak lazımdır. 
Mamafih yeni şairlerimizden 
bir kısmını tanımak için pro· 
fesör Bıravntn ctüdlerine mü· 
racaat ediliyor. 

Ve benim sormama meydan 
bırakmadan gururla ilave etti: 

- Bizde Bakinin, Nedimin, 
Nef'inin, Şinasinin ve hemen 
hemen bütün eski Türk mu
harrirlerinin el yazılarından 
mürekkep muhteşem bir koi
leksiyon vardır ki bunlar ara
sında hayatımın tatlı bir 
hatırası olarak Babür şahın 
aslı Rampurda bulunan el ya. 
zısının bir fotoğrafi de mev
cuttur. 

Bu şözler bana muhatabımın 
Türk münevverlerinin minneti
ni celbetmiş olan bir muvaf. 
lakıyetin, mühim bir muvaffa
kıyetini hatırlattı. Rıza Nurun 
"Türk tarihi., nde mehaz gös
termemek zekasını göstererek 
naklettij!'i Babür divanını, bu 
divanın biricik nüshasını haki· 
katen Sör Dnnison Ross keş
fetmiştir. 

Kendisinden bu güzel tesa
düfün hikayesini öğrenmek is. 
tedim. Büyük bir tevazula 
cevap verdi: 

- 1900 de Lord Gürzon 
beni Hındistanda Kalkütedeki 
büyük medreseyi tetkike davet ı 

etmişti. Bu medreseyi lngiltere nin 

Zcevabı işitince, vurulmuşa 
döndü. Miı Vinteston Mis Aşı 
kovduj!'unu da anlattı. 

Pibodi : 
- Hata etmişsiniz, dedi; 

siz bu kadınla kendi ken
dinize müthiş ve tehlikeli bir 
düşman daha kazandınız. Polis 
tahkihatına gelince, nasıl olsa 
tahakkuk edecek bir işi, belki 
kısa bir müddet için geciktir
miş olabilirsiniz. Vallahi ben de 
ne söyliyeceğimi şaşırdım. 
Arkasından da bir nutka 

girişti. Pibodi'ye göre, Take
rin ölümündeki esrarın bir 
ayak evvel aydınlatılması la
zımdı. Haritaların kayboluşu, 

sandalda içilen ve herkesi 
uyutan su meselesi de Pibodi
ye göre, ilk halledilecek me
selelerdendi. Bu davanın han
gi mahkemeye sürüklenecel!'i
ni de bil mi yordu. 

Yatın açık denizlerde batışı, 
bu meselenin tahkikat selahi
yetini de güçleştiriyordu. 

Pibodi herhalde harekete 
geçmek lazım geldiği fikrin
de idi. Fakat nasıl? Ortada 

• 

Medresenin müdürü Hindistanın 
bütün zengin kütüphanelerinin 
metrük ve bakımsız olduğunu 
acı acı bana anlatırca Gürzo· 
nun nazarı dikkatini celbettim. 
Orada bir çok hayır sahipleri 
kütüphaneler açmışlardı, fakat 
çocuklarının lakayitliği yüzün

den bunlar harap oluyorlardı. 
Lord beni bu işe memur etti. 
Milyonlarca kitap tetkik eltim. 
işte nihayet Rampur'da bir 

tesadüf Babürün muhteşem 

eserini karşıma çıkardı. Kitap 
onun el yazısile dej!'ildir. Fakat 
en sonunda bu bijyük Türkün 
el yazısile bir kaç satır ve bir 
imza vardır. 

Profesör Ross Orhon abi
deleri Kudatkobilik ve Kukun 
hafriyatı ile çok meşgul ol· 
muştur. Fakat asıl ihtlsa•ı Ça. 
gatay Türçesi hakkında neş· 

retmiş olduj!'u kıymetli metin
lerdir. Onun çalışması saye· 
sinde Hindistandaki kıtap ha
zineleri kurtulmuş ve kütüp
hanelerin yangınlardan kurtul· 
ması için Ross her kütüpha
nenin etrafındaki evleri dev· 
Jete satın aldırarak meydan
lar açtırmıştır. Profesör dil 
e ıcüm~nine Babür divanının 

bir kopyesini hediye edecektir. 
Kısa bir duraklamasından 

istifade ederek sordum: 
- Güneş Dili nazariyesi 

hakkında ne düşünüyorsunuz? 
- Her yeni buluş bir bü

yük sürprizdir. -dedi- faraza 
3000 yıl önce kurulmuş bir 
eski şehri bugün keşfedince 

nasıl içimizde bir hayret uya· 
nıyorsa onun gibi birşey. Beni 
daha fazla entrese eden nokta 
Türk dilinin tekamülü ve te
mizlenmesidir amma sualinize 
vereceğim cevabı biraz geniş
letmek le isterim. 

Dilc.lc.atle dinliyordum. De
vam ettı: 

- Dünya nedir ki? Yahut 
bizim dünya hakkında bildij!'i
miz nedir? Bir şey bilmedij!'i
mizi itiraf etmeliyiz. llu me• 
yanda eski dilleri de bilmiyo
ruz. Filologlarımız, etimolog
larımız. Hindo jermanikl 
ve sanskırit dilleri ile met· 
guldürler. Amma eski san
dığımız sanskırit nıhayet mo
dern bir dildir. lsadan 500 yıl 

öne~ konuşulan bir dil. Bina. 
enaleyh Sümer dilinin bütün 
bunlardan evvel konuşulan, 
yani ilk kunulmuş olan dil ol. 
duğunu kabul etmesek bile 
Sümer dilinin ilk yazılı dil 
olduj!'unu kabul ederiz. Yazı 

dile nihai ve R'ÜÇ değiştirile
bilir şekiller vermiş olan va
sıtadır, Güneş dil bizi hiç bil. 
medij!'imiz ilk devre kadar 
j!'eriletiyor. ilk sesler ... ilk ha
rekeler ... binaenaleyh bu bir 
nazariyedir. hiraz için çok da
ha kuvvetli bir mantıkımız ol
malı. Yani alaka uyandıran 
bu nazariyede mantıki bir te-
selsül mevcut olmsı kafidir. 
Ve bu şüphesiz ilmi bir etüt 
mevzuu olacaktır 

şahit olmadıj!'ı, daha doğrusu 
hadiseyi gören bulunmadıj!'ı 
için tahkikat gayrı mümkün 
bir safhaya dayanmış gibidi. 
Sandalda kalan yolculardan 
hepsi de cinayetten evvel, ci
nayet yapılırken ve cinayetten 
sonra uyuyup kalmış oldukla
rını iddia ediyorlardı. 

Binaenaleyh tahkikat fara
ziyeler cephesinden yürütüle
bilirdi. Şu halde ilkönce kim
den şüphe edilebilir? Erika ile 
Filiptenl Çünkü Taker'in mu· 
azzam servetine tevarüs ede· 
cek dört kişiden ikisi bunlardı. 

Mis Vinteston sordu: 
- Nasıl dört kişi? 

- Evet, Edmond'da var, 
Kinsman'da var. 

Kinsman, Kinsman ? Ne ka
dar seneler vardı ki, onu ar. 
tık düşünmez olmuştu. Belki 
yedi sene 1 Yani Taker'in göl 
ortasında bir malikanesini sat. 
tığı günden beri 1 

Taker'in kuzeni olan Kins
man hatırasında güzel bir de
likanlı olarak iz bırakmıştı. 

\ 

[ 
Hatmetlu Et Meselesi 

"Açık Söz,, ün halk namına 
haklı istekleri yerini buluyor 

derhal harekete geçiyor ve lstanbul halkına bir "Ucuz et ma· 

j!'azası. açıyor ve 45 kuruşa olan el fiyatını bu mağazada 25 
kuruşa indiriyor. Fakat eti ucuzlatmak dej!'il, eti ucuzlatmak ve 
lstanbul halkına ucuz et yedirmek için kurulan şirketi ezici bir 
rakabet altında dağılıyor. Ve maalesef kasaplar şirketi bu 
gayesine muvaffakiyetle ermiş, üç gün içinde yeni şirketi 

feshettirmiş, ondan sonra da et fiyatını eski derecesine yük
seltmiştir. 

•Açık Söz. bu hakyeyicili karşısında lstanbul halkı namına 
cenretle harekete geldi ve işin içyüzünü ortaya koyduktan 
sonra şu dilekleri de öne sürdü: 

1 - Et nakliyesi inhisarcılıklan. yani kasaplar şirketinin 
inhisarından kurtarmak lazımdır. 

2 - Et nakliye ücretini uuzlatmalıdır. 
Yin~ lstanbul halkına sevinerek bildiriyoruz ki: 
1 - Mezbebadan kasap dükanlarına et nakliyesi kasaplar 

şirketinin kurduğ'u nakliyat şirketinin inhisarından kurtarılmıştır. 
Bundan sonra her kasap kendi etini kendisi nakledebileccktir. 

2 - Kasaplar şirketi tarafından yapılan et nakliyatına ait 
tarifede tenzilat yapılmasına karar verilmiştir. Bu tarife tetkik 
edilecek, mümkün olan tenzilat derhal tatbik olunacaktır. 

Fakat gönül şunu da sormaktan vazgeçemiyor: 
B:.ı iş, bugüne kadar niçin yapılmadı? 
Öyle bir sual ki cevabının izharı dıı güç izmarı de! .• 

Büyük alimden saygılarımı 
sunarak ayrıldım. 

Nizameddln Nazif 
NOT 

Profesörün • A. Polyglot elist 
of birdsirı turkl manchu and ehi· 
nase.adlı bir eserini Bengal Asya 
cemiyeti neşretmiştir. Türk 
diksiyonerine harikulade mü
him şeyler ilave eden bu eser
de profesör 300 kuşun Türkçe 
adlarını vermektedir ki bu eser 
cidden mühimdir. 

Gene " Şark Türk lehçesin
de mü kate meler" adlı bir ikin· 
cı eser ile prfesör hiçbir Türk 
kamusunda bu!unmıyan 360 ke· 
limeyi Türk diline kazandırmış
tır. Bunları tek nüshası Lon
drada Biritiş müzesinde bulu
nan 36 ciltlik (Çin, Manço, Ti· 
bel, Mongol ve Türk dilleri 

mukayeseli lıigat] ınden çıkar 
mışlır. Çin sarayının siyasi 
muhabereleri için tertip edil· 
·miş olan bu eser "Mirror • A:
na,, adını taşır. 

N. N 
Dil Kurutayında 

hazırlıklar 

Dil kurultayını açmak üzere 
şehrimize gelmiş olan Maarif 
Vekili Saffet Arıkan dün 
sarayda dil kurultayı işleri 

etrnfınea meşgul olmuştur. 
Kurultayın açılma günü pek 
yaklaşmış bulunduj!'undan ku
rumun yazılacak yazılarına 

mevc~t daktilolar kafi gelme
miş dij!'er dairelerden 7-8 
daktilo almak mecburiyeti 
hasıl olmuştur. Bundan başka 
işlerin tesrii için birçok yeni 
memurlar da alınmıştır. 

Salon hazırlanmış ve elek
trik tertibatı tamamen sona 
ermiştir. 

Diğer taraftan ecnebi Dil 
alimleri Dil Kurumu genel 
sekreteri Necmi Dilmen ile dai
mi surette temas etmektedir
ler. Bütün profesörler tezleri
ni sekreterliğe vermiş bulun
maktadır. Bu tezler geçen Ku
rultayda olduğu gibi basılacak 
tır. Kurultayın bu yıl çok a:a
kalı olacağı söylenmektedir. 
Şimdi dün de yazdığımız 

gibi Kurultaya iştirak edecek 
beynelmilel profesörlerden yal

ı nız bir tane kalmıştır ki oda 
Sümer dilinin bu dillerin men· 

Lamot adasında küçük bir 
köşkte yaşıyordu. 

Filipten daha zayıf ve daha 
hülyaperverdi. Güzel gözleri 
vardı. Erika ondan bahseder
ken "orman dolu gözleri var,, 
derdi. Demek ki ırenç kız, 

o vakıtlar Kinsmanın güzelli
j!'ine karşı hiç te hissiz kalmış 
dej!'ildi. 

- Kinsman şimdi her halde 
Flipin yaşında olacak dej!'ilmi? 

- Evet, aşağı yukarı: 
- Şimdi ne alemde? 
- Hala Lamot adasındaki 

köşkünde yaşıyor. Vasiyetna
meye göre otuz milyon teva
rüs edecek .. Hayatını bir hayli 
daha düzeltebilir. 

- Otuz milyona varis ol· 
duğunu biliyor mu?J 

- Evet, Nevyorka geldi. 
Edmondla beraber oturuyor. 

Mis Vinteston gülümsedi. Bi
risi Adada oturan bir müıızevi 
öteki, apartmanını lüzumsuz 
ve nadir antikalarla dolduran 
meraklı bir bekar. Kinsman !:ıu 
apartmanda kim bilir havasız-

İngiliz Kralı 
dünya şehri lstanbulun eski 
abidelerini Süleymaniyeyi, Aya
sofya müzesini ve bütün müze
leri ve lskoçyalı profesörBaks· 
ter tarafından keşfedilmiş 

olan müzayikleri ziyaret ve 
tetkik edecektir. 

Samajeste nin lstanbulda 
istirahat etmekte olan Atatürk 
ile dostane bir mülakatta bu
lunmaları ihtimali kuvvetlıdir. 

40 gün 
40 gece 

Kırk gün kırk gece eğlen· 

celeri münasebetile tertip edi· 
len Balkan festivali 29 ağus
tosta başlayacaktır. Bunun için 
komşu devletlerden heyetler 
gelmiye başlamıştır. Romen 
heyeti 20 kişilik Lbir grup ha
linde '.!8 ağustos cuma günü 
gelecektır. 

Birkaç gün evvel ırelen Art• 
vin heyeti Konservatuvarda 
çalışmalara başlamışlardır. 

Festival kon:itesi tarafından 
Taksimde açılan fotoğraf ser· 
gisi dün akşam kapanmıştır. 

Sergiyi 30 bin kişi gezmiştir. 

Salı günü ~aat 4 le de yine 
aynı binada karikatür, eski ve 
yeni mizah sergisi açılaçaktır, 

Küçük 
Haberler 

• Tütün ekisperliği için 200 
kişiye ehliyetname verilmiştir. 
80 kişi de imtihana girecektir. 

• Belediyenin 1936 butçesi 
Dahiliye Vekaleti tarafından 
henüz tasa;k edilmediği için 
bir aylık muvakkat bir bütçe 
hazırlanmıştır. 

şei olduıtuna dair eserler vü· 
cuda getiren alim Hillaire de 
Borenturdur, 

Bu profesör de yarın •abah 
şehrimize gelmiş bulunacaktır. 

Ankara tarih coj!'rafya fa
kültesinden gelmi, olan tale
belerde yakından alakadar ola· 
rak ~imdiden hazırlanmış olan 
bazı tezleri gözden geçirmiş· 
!erdir. 

lıkdan nasıl patlıyor. Bir de 
aklına geldi. Acaba Erikada 
Kinsman'ı hatırlıyormu? Elbet• 
teki hatırlıyacak? Fakal bu 
hatırlayışı ac3ba nasıl? Bir 
genç kızın hisleri yedi senelik 
iftiraka tahammül edebilirmi? 

- Hiç degişmemif mi? 
- Eh, eskisinden biraz daha 

kııvyetlicel 
- Yine eskisi ftkadar güzel 

mi? 
- Belki daha güzeli Çünkü 

mübarek günün yirmi dört 
saatinda teneffüs ediyor. 
• Doğru: Şu çocuj!'u şimdi 
okadar görecej!'im geldiki... 

Pibodi sandalyesini iki santi• 
metre kadar Mis Vinteston'a 
yaklaşdırd~ sesini alçalttı : 

- Benim de aklıma gelen 
bazı şeyler var. Çocuklar bu· 
raya gelmeden söylemek iste
rim. Sizin tecrübeniz var. Söy• 
liyeceklerimi kimseye söylemi• 
yeceğinizdeıı eminim. Evvela 
Taker'in servetini na.ıl taksim 
etmiş olduj!'unu söyliycyim ; 
Kinsman demin söyledij!'im gıbı 
otuz milyon alıyor. 

[Bitmedi/ 
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ı Amirliği satınalma 

., 
Beyoğlu Vakıflar DlrektörlüğU llAnları 

•., 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

U. idaresi ilAnları 
- Tahviller ,

1 
tşLETl\ıEst 1 Komiıyonu hanları 

------------------k ı 
1 

Acenteleri: Karaköy- Köp
te rar yükse - rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

1 

Mühürdarzade 
miye başladı •• Han Tel : 22740 1 

86 liradan evvelki gün ka- ı Trabzon pos· 1 
Panmış olan Merkez Bankası ' t 1 
hisse senetlerine dün 88,5 lira il a arı 1 

stekli çıkmıştır. Pazar 12 de Salı, Per• 
Fakat bu fiyata salıcı bulun- şembe 15 de. 1 

madığı için muamele olmamış lzmir sür'at pos· 'ı 
ve bu suretle borsa cetveline 
bir fiyat kaydedilememiştir. tası 

Cumartesi 15 de Üni Türk ise birinei tranş 
1 

23,30 liradan, ikinci tranş 22 

, Mersinpostaları lira üzerinden muamele gör
müştür. 

Tütün müşterileri 
Ecnebi tütün monopolları bu 

yıl memleketimizin tütünlerine I 
büyük bir alaka göstermeğe 
başlamışlardır. Şimdiye kadar 
800,ooo kilo Lehistan, 1,25,0000 
kilo Çekoslovak ve 400 bin 
kilo Fransız inhisarı tarafından ' 
olmak üzere memleketimizden 1 

2,5 milyon kiloya yakın tütün 
istenilmiştir. 1 

Bunların haricinde bir kısım 
firmalarda tütün almak üzer~ ) 
müracaat etmektedirler. 

Hububat piyesası 
lstanbul mıntakasında, hu· 

bubat piyasası biraz daha iyi 
bir vaziyete girmiş bulunmak· 
tadır. 

Salı, Perşembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
·Cumartesi, Çar· 
şamba 18 de 

·Pazar, Salı, 
Perşembe, 

9.30 da 
Mudanya • Cumartesi 14 

Bartın 

İzmit 

Bandırma 

de, diğer gün• 
ler 8.30 da 

• Pazartesi, Sa· 
lı, Çarşamba, 

Perşembe, Cu
martesi 20 de. 

Karab!ga·Salı, Cuma 19 
da 

1 dar ele ri İstanbul Leva· • 
::ım amirliğine bağlı mü· 
essesat için 200 ton yulaf 
veya arpa 24-Ağustos -936 
Pazartesi günü saat 16 da 
Tophanede Satınalma Ko
misyonunda kap:ı.lı zarfla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
9000 liradır. İlk teminatı 
675 liradır. şartname ve 
numıınesi Komisyonda gö. 
rülebilir. 1steklirerin kanu-
ni vesikalarile tekliflerini 
ihale saatinden bir saat 
evvel Komisyona vermeleri. 

(74) (4484) 

•• 
İdareleri İstanbul Leva• 

zım amirliğine bağlı mües• 
sese! er için 200 ton Pata• 
tes 28 • Ağustos ·936 Cuma 
günü saat 15,30 da Top
hanede Satınalma Komis· 
yonunda kapalı zarfla alı· 
nccaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 12000 liradır. İlk 
teminatı 900 liradır. Şart• 
namesı Komisyonda görü· 
lebilir. lsteklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel Komisyona 
vermeleri. (78) (4548) 

* • * 

Kiralık Emlak 
Beyoğlu asmalı mescit mahallesinde gılavani s'>kağtn• 

da 11 No. 1ı otel. 
Beyoğlu Kuloğlu mahallesinde ağa hamamı caddesin· 

de 3 •ncü vakıf hanın 9 ncu dairesi. 
Pangaltı Cumhuriyet Caddesi 69 No. ev. 
Yukarıda yazılı vakıf mallar 30-Mayıs-937 sonuna 

kadar kiraya verilmek Üzere açık arttırmaya konulmuş

tur. İsteklilerin 28-8-936 Cuma günü saat 14 te Beyoğ
ltı Vakıflar direktörlüğü akarat kalemine gelmeleri. 

(445) 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Irmak-Filyos hattının Germece, Balıkısık, Ka

yadibi istasyonlarında dördüncü sınıf birer yolcu bina· 
siyle birer umumi hala inşası kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - ?.Iünakasa 8/9 936 tarihinde saat on beşte De· 
miryollar İnşaat Dairesindeki münakasa komisyon unda 

Devlet Demiryolla -
rında 10 kişilik grup
lara mahsus tenzilat 

1 9 936 tarihinden itibaren en ~ağı on kişilik ücret vermek • 
şlrtile ve gidiş dönüş suretile seyahat edecek yolculara, se
yahut edecekleri mıntakada umumi münferit yolculara için 
cari olan tenzilli gidiş tarifeleri üzerinden ~· o 50 tenzilat yapı· 
lacak tır. Bundan başka grup bileti ücretinden, grupta bulu· 
nacak ~er yirmi bir yolcuya mukabil bir yolcu ücreti tenzil 
edilmek suretile ayrıca tenzilat yapılacaktır. "468. "436. 

Emniyet Direktörlüğünden: 
Süvari hayvanları için azı 90000 çoğu 95000 kiloyu• 

laf ile azı 95000 kilo çoğu 100000 kilo yem c>tu ve azı 

60000 çoğu 66000 kilo yataklık ot kapalı zarf ile eksilt· 
meye konulmuştur. 

yapılacaktır. j 
3 - Bu işlerin muhammen bedeli 60 bin lira ve 

muvakkat teminatı •4250• liradır. 

E~siltme 28 ağu,tos 936 cu~a günü saat 16 da vi
layet Muhasebecilik Dairesinde kurulu Komisyonda ya· 

1 p ı lacaktır. 4 - Bayındırlık genel şartnamesi, çimento şartna
mesi ve vahidi kiyasii Fat cetveli, proje ve planlarla 1 
münakasa şartnamesi, mukavele projesinden mürekkep 
bir takım münakasa evrakı •300• kuruş mukabilinde 1 
Demiryollar Inşaat Dairesinden verilmektedir. 

5 - Bn eksiltmeye girmek isteyen !er 2490 N o. lı 

eksiltme kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları 
evrak vesikalarla ve 7/5/936 tarih ve 3297 No. lu 

l\I ulıamoıen fiyat yulafın beher kilosu 5 kuruş yem
lik otun beher kilosu 2 kuruş 75 srntim yataklık otun 
beher kilosu 2 kuruş 20 santim muvakkat teminat 
674 liradır. 

İstekliler;n teklif mektuplarını ayııı gün saat 15 e 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ve şerait ö.~ren. 

mek içinde Direktörlük Muhasebesine müracaatları. (360) 
Buna sebep dış pazarların 

sağlamlığa doğru temayül et- ' 
mesidir. Bilhassa Alman ve ltal
yan pazarı geçen haftalara na- 1 

zaran bir hayli düzelmeğe yüz 
tutmuştur. 

Ay·rnlık ·Salı 19 d2 , 
Cuma 17 de 
"Sah günü ka. • 
kacak p?sta gi
diş ve dönüşte 
Lapseki ve İm
roza da ugraya
caktır 

Beş bin liralık arpa ver• 
1 mtği taahhüt eden müte- resmi ceridede ilan edilen talimatname mucibince Veka· 
ahhıt nam ve hesabına Jetten almış oldukları müteahhitlik vesikazını ve teklif 1 • I istan bul Belediyesi ilanları I • 1 

Tiftik piyasaşı, bu hafta 
İçinde canlanmağa ve gittikçe 
sağlamlaşmağa başlamıştır. 

Fındık piyasasında ise sağlam- ! 
lığı bunların içinde en ziyade 
Zikre şayan olanıdır. ispanya- 1 

da vukua gelen karışıklıklar 1 

alıcıları bilhassa Türk fındık· 1 

!arına bağlamağa mecbur et
miştir. Yumurta pıyasasının 

1 
vaziyeti de oldukca iyidir. 

Bakla ve Yulaf rekolteleri 
hakkında henüz kati bir tah
kıkat yapılamamakta isede, 
bazı alakadarlar bu yıl her 
iki mahsulün noksan olacağını 
söylemektedirler. 

1 
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Paralar 

~~ 
londra 
Nevyork 
Paris 
MilS.no 
l3rükael 
Ati na 
Cenevrı 
Sof ya 
Am~terd. 
Prag 
\il yana 
Madrld 
llerlln 
Var,ova 
Budape,te 
Billueş 
Bctrrat 
Yokohaınr 
Stokholm 
Altın 
Banknot 

629. 
~23.50 

U5. 
ı90. 

80. 
2ı. 
8ı5. 
22. 
82. 
84. 
22. 
ı4. 
28. 
2ı. 
22. 
13, 
49. 
32. 
SL 

96.1. 
242. 

~e~ 

635. 
ıı6. 

ıE6. 
ı96. 

84. 
23. 

820. 
2~ 
84. 
92. 
24. 
ı6. 
30. 
23 
24. 
ı6. 
53. 
34. 
33. 
966. 
243, 

K:ıpanış 

loudra 
~evyork 
ParJs 
"1ilino 
Brüksel 
Atina 
c~nevre 
Sof ya 
~rnsterd. 
,.. ... g 

Viyana 
Madrit 
ll~rlin 
\t CU'şova 
Budapeşto 
Bükreş 
Belgrat 
'\'okohama 
?.1.oflikova 
Stokholm 

635 
0,792ı 

ı2.03 
ı0.06 

4,6960 
83.5092 

2,43 
63,02S8 
ı,ı663 

ı9,1115 

4,ı85 
6,30 
1,9695 
4.2!5D 
4.2S4S 

107.9864 
34.6250 1 
2.~s 

24.9375 1 
3.S5 

1 

lstı 11:razl ar 
Türk Borcu 1 Pe.şln 23.25 

23.ıS 
2ı.80 

21.70 

., n 1 Vadeli 
u ., 11 Peoin 
l ,, 11 Vadeli 

rganl 
Sıvaa En:urum 1 

ı. " " 11 likrau dahill 

Esham 
it Bankuı IV!ü. 
" ,, N. 
.. ,, Hamiline 
Anadolu O/o 60 
'1erkez Bankası 

Tahvilat 

-.-
-.--.--.-
-.-

9.9D 
-.-- .-
82. 

120772 kilo arpa 28 Ağus- zarflarını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıya-

tos 936 Cuma günü saat rak 8/9/936 tarihinde saat on dörde kadar Demirkolları • Ölçü sahiplerinin nazarı dikkatine: 
, 15 de Tophanede Satına!- Inşaat Dairesinde tevdi etmeleri lhımdır. •511• •517• · ma Komisyonunda pazar· _ lstanbul Beledikcs:nin 936 senesine aid ölçülerin mn· 

Trabzon ve l\Iersin 
Postalarına kalkı, günle
ri yük almmaz. •575• 

!ıkla alınacaktır. Tahuıin ı l 1 ayenesi 31 Ağus1.os akşamı srına crccekir. l\I üddeti 
bedeli 5434 ıira 74 kuruş- I stanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları içinde ayar memurluklarında ölçü terini muayene ettirip 
tur. İlk teminatı 407 lira ------------------------ damgalattırmıyanlar hakkında kanuni takiblt yapılacağı 
61 kuruştur. Şartname ve Konyadaki kıt'atın ihtiyacı olan 21300 kilo Sade yağı tekrar ilin oll!nur. (B) (612) 
nümunesi komisyonda gö· kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Sade yağı· 
rülebilir. İsteklilerin belli · · 1341 nın muhammen tutarı 17892 liradır. llk teuıınatı 

* • * 
Balat atalyesi için lazııu olan 7 ton lavemarin ma· - saatte komisyona gelmeleri. 

lira 90 kun1'tur. Şartnamesi İstanbul Levazım amirliği .97. •593• ., 
satınalma komisyonundadır, Eksiltmesi 25/ Ağustos,'36 Salı 

Sıhhat Dir·ektörUnUn 

1 

den kömürü açık eksiltmeye konıılınnş ihale gününde 
gı ren bulunm1dığından eksiltme 27 Agnstos 936 Per 
şembe gününe azadılmıştır. Bu kömürün beher tonuna 
17 lira fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi le,·azım ıııÜ• 

düdüğünde görülür. İstekli olanlar kanunı:n tayin ettiği 
v•sika ve 9 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 
heraber yukarda yazılı günde Slat 14 de daimi encÜ· 

mektubu 
Ya/O<Jada gecen bir hıidise 

nıünasebetile neşriyatla hulun .. 
mııstuk. Bu hususla dün Sılı
hat Direktöründen aldığımız 
bir mektubu neıreJiyoruz: 

" 17 /8/936 tarihli gazetenizin 
3 ncü sayfasının birinci sütu
nunda "Mehmedcik itham edi
yor. başlığı altındaki yazınız 
üzerine yapılan tahkikatta : 

Yalovanın Kocadere kö
yünden Hüseyin oğlu lsmail 
15 8, 936 cumartesi günü vak
ti mesai haricinde karısının 
muayenesi için Hükümet ta
babcline müracaat ederek, 
hastasının muayene ve tedavi 
evine getirilmesi i lsmaile söy
leniyor, getirmiyerek hastayı 
lstanbula götürüp hususi dok
torlara tedavi ettireceğinden 
bahsile vapurla naklinde sıhhi 
bir mahzur olmadığına dair 
hastanın vapurda muayenesile 
iktiza eden raporu istiyor ve 
Hükümet Tabibi de vapura 
kadar giderek hastayı muayene 
ediyor, naklinde bir mahzur 

Maltepe Askeri Lisesinde 
eskiye ayrılan 514 çift 
dllıill ve 785 çift harici 
fotin ile 75 çift erat kıın· 
durası 28-8·936 16 da 
Tophanede Satınalma Ko
misyonunda pazarlıkla sa· 
tılacaktır. Tahmin bedeli 
167 lira 13 kuruştur. Te· 
minatı 2fi lira 7 kuruştur. 
Fotinler lisede görülebilir. 
İsteklilerin ihale saatinde 
Tophanede konıisronda bu
lıınmaları. •96' "592. 

görülmediğine dair raporu· 
nu veriyor. Saati mesai ha
ricinde Hükümet Doktoru. 
nun şu insani hareketi de 
kaza kaymakamlığınca tak
dir ediliyor. Ve hasta sahibi 
lsmailin de haksız yere şika
yetinden dolayı kaza kayma
kamından af dilediği de kay
makamlığın tasdikinden anla
şılmakla keyfiyetin bu suretle 
tavzihini saygılarımla dilerim . ., 

Beyoğlu Kadastro 
Müdürlüğünden: 

Beyoğlunda kadastrosu ikuıal edilmiş :ılan Asmalı 

?.Iescit ve Hüseyinağa ve Çukur mahallelerinde taşıtsız 

malları olanların Sultanahmette Tapu Dairesinde Beyoğ· 
hı Kadastro Müdürlüğüne yedlerindeki 

0

vesaik ile gele· 
rek yeni çaplı tapularını almaları tekrar ilan olunur. (601) 

Posta, Telgraf ve Telefon 
fabrikası Müdürlüğünden: 

Deveboynıı ve Kruvazman deuıiri ve benzerleri eş

yanın ambalajlarında kullanılmak üzere 1385 adet çam 
tahtasiyle 335 adet pinar açık eksiltme ile satın alına• 

caktır. Uuhammen bedeli 1225,25 liradır. 

Eksiltme 7 Eylül 1936 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat on altıdadır. İsteklilerin şartnlıneyi görmek 
için her gün eksiltmeye girmek için de eksiltme günü 
muayyen saatten evvel 92 liradan ibaret muvakkat temi
natlarını vezneye yatırmak suretiyle fabrikada müteşek• 
kil komisyona müracaatları. (555) 

Beyoğlu Kadastro 
Müdürlüğünden: 

Kadastro komisyonunca i ş i biririlerek mahallinde 
1-7-936 tarihinde asgıya konularak ilan edilmiş olan 
Evliya çelebi mahallesinin askı müddeti 1· Eyliıl • 936 
da biteceğinden bu mahallede gayrimenkulu olanların 

Beyoğlunda Taksim civarında Kadastro postalarınııı ça• 

günü Slat 16 da Konyada Kor Satınalma Konıisyonunda 
yapılacaktır- istekliler teklif mektuplarını en son 25· Ağus
tos• 936 saat 15 e kadar Kor satınalm:ı Komisyon Baş· 
kanlığına göndermiş olacaklardır. (150) l4403} 

• *. 
Kcnyadaki kurumların ihtiyacı olan 543000 kilo un 

kapalı zarf usulile eksilrmeye konulmuştur. Unun mu• 
hamıııen tutarı 49956 lira olup ilk teminatı 4747 liraılır. 
Şartnamesi Konyada Kolordu ve istatanbul, Ankara Le· 
vazını amirlikleri Satınalma komisyonlarındadır. istekli· 
!er şırtnamevi ismi geçen komisyonlarda okayabilirler. 
Eksi!tme 7 Eylül 936 Pazartesi günü saat 16 da Konya• 
da Kolordu Satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstek• 
liler teklif mektuplarını 7 Eylül 936 saat 15 e kadar 
Konyada Kolordu Satınaluıa komisyonu Başkanhjtına 

göndermeleri. (207) (458) 
~ 

•• 
Elmalı garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan 161000 ı 

kilo askeri evsafta dört yıldız marka un eksiltmeye ko- 1 

nuldu. İhalesi 2-9°936 Çarşamba günü saat 11 de İspartada 
Tüm Satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
1691 liradır. Teminatın ihaleden bir saat önce muhase
becilik veznesine yatırılmış olması ve teklif mektuplarının 
kanunda yazılı formüle uygun bulunması zaruridir. Şart
namesi her gün komisyonda görülebilir. Tahmin bedeli 
14 kuruş '. ur. 

Denizli garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan 329000 
kilo askeri evsafta dör yıldız marka un eksiltmeye konuldu. 
İhalesi 1-9-936 Salı günü saat 9 da İspartada Satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 2961 liradır. 
Teminatın ihaleden bir saat önce muhasebecılik veznesine 
yatırılmış olması ve teklif mektuplarının kanunda yazılı 

formüle uygun bulunması zarurıdir, Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. Tahmin bedeli 12 kuruştur. 

(182) (4532) 

mende bulıınoıalıdır. (B) (605) 

Pendik Bakteriyoloji 
Enstitüsü Direktörlüğünden: 

Muvakkat teminat Tahmini kıymeti Kilosu Nevi 
M'ktarı Lira. K. L'ra Kr. 

337 

60 

95 

13fi 

36 

50 

00 

00 

00 

00 

4500 

800 

1260 

1800 

480 

00 

00 

00 

00 

00 

200,000 Saman 

20,000 Kuruot 

7,000 Koyun (200)baş 

12,0lıO Dana (200) baş 

4,000 Keçi (1000) bay 

Pendik Bakteriyolojilıanei Baytarisi ihtiyacatı için 
yukarıda cins ve miktarlar:yle kıyuıetleri gösterilen 
Saman, Kuruot, Dana, v c Keçi şartnameleri mucibince 
7 Eylfıll936 Pazartesi günü saat 13 te Yü'.tsek l\.Iektep• 
!er muhasbeciliğinde müteşekkil mübayaat komisyonunda 
açık eksiltme ile ihaleleri yapılacaktır. Şartnamelerini 
görmek istiyenler her gün İstanbulda Yüksek l\.Iektepler 
muhasebeciliğine ve eksiltuıeye girmek istiyenler yıı• 
karıda gösterilen gün ve saatte teminatlarını mezkur 
muhasebecilik ve?.nesine yatıracaklardır, Kendi nam ve 
hesabına eksiltmeye girecekler 1936 yılı Ticaret Odası 
vesikasını ve şirketler namına eksiltmeye girecekler idare 
merkezinin bnlunduğu yer mahkemesinden veya kayıtlı 
bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir ma• 
kanıdan şirketin sicilile kayıtlı ve halen faaliyette oldu• 
ğuna dair bir vesika ile şirketin vekili olduğunu gös
terir sirküleri veya noterlikten ıııusaddak vekaletname• 
!erile birlikte komisyona gelmeleri. (582) 

Sünnet 
Hava kurumu men faatına 

30-8-936 pazar günü her türlü 
eğlence ve zengin programla 
Şişhane yokuşu ( Millet gazino 
ve bahçesinde ehven şerait 
dahilinde bir sünnet düğünü 
tertip edilmiştir. Çocuklarını 
sünnet ettirmek isteyenlerin 
Kasımpaşa Cümhuriyel Halk 
Fırkası Merkez Ocağındaki 
Heyete ınüracaat etmeleri bil
dirilir. 

/İstanbul Bölge San'at okulu satınalma 
Komisyonundan: 

Zayi 25/91!6 tarih 26220 

Adı Miktarı T. Bedeli 
K. s. 

Ekmek 460cJO 11,25 
Sade ya~ 6000 80 
Kesme şeker 5500 29,25 

Eksiltuıenin T, G. 

31•8-936 Pazartesi 

• " .. 
> > • 

Saatı 

14 
14,SO 
15 

ilk T. 
L. K. 

388 13 
360 
120.66 

Şekli 

kapalı 

açık 

Kaşar 600 ı 50 
Beyaz peynir 1500 31 " " " 15,30 57,38 " 

İstanbul Bölge sau'at okulu için 19-S.936 Çarşamba günü eksiltmeye konulan ve 
müfredatı yukarda yazılı bulunan beş kalem yiyecekten bir kısmına istekli çıkma• 
masından ve bir kısmına verilen bedel layık hadde görülmemesinden 2490 No. lu 
kanunun 43 üncü maddesine tevfikan ihale müddeti on gün uzatılmıştır. 

Açılıt 

l\nac!olu Pe~lo 1 ~7=' 
,, V ndell 1 4S,60 
,, Petln ll 
"' Vadeli il 
., mümeaıil 

~~ lıştığı Bekur sokağında 14 No. lu apartmanın ikinci katında 
-.- asılı bul un an ilanları tetkik ederek bir diyecekleri varsa 
45,6D 
-.- Sultanahmette Beyoğlu Kadastro ?.Iüdürlüğüne baş vur• 

numaralı beyanname ile İs· 
tanbul idhalat gümrüğünde 
muameleleri yapılan (P. D) 
marka 26 balye Suriye 
malı derilerinin (388000) 
459 da 29478 yevuıiye 
numaralı gümrük makbu
zunu zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin lıük· 
mü yoktur. 

Eksiltme yüksek mektepler mulıasebeciliğindeki komisyonda yapılacaktır. İstekli• 
!er kanunun tekmil şeraitini, mevcud olması g~reğen belgeleri getirmeleri. kapalı 
zarfa tabi yiyecekte usul ve kanunu dairesinde müracaat eylemeleri, şartnameleri gör• 

mek isteyenler mektebe ve taliplerin belli ıün ve saatte sözü geçen Muhasebeciliğe 
baş vurmalıırı ilan olunur. (574) 

' 4S,60 
46 5D !~:~g maalrı bu kerede !Un olunur. (600) 

Sirkeci Kayseri han No, 8 
Abdulkadir Debbağ 
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8 AÇIK SÖZ - 22 Ağuatos 

ı --- - 'HASA 

Sizde 
iş 

Ban k.a 
ın 88 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

Bir çok hasarat öldürQr.ü mayiler vardır 

1 1 

~ yaJn\Z bi\!. f_L\. 
Faka"· 1 ~1 

· . 
Fena ve tesırsız ha,arat öldürüci.J maviler 
almakla paranızı beyhude yere israf etmeylj 
nlı. ve FLIT'ın sahtelerınden sakınınız. Al-
dt\nmamak için yalnız bir FLiT olduğunu ve 
sıyah kusaklı. asker resimli sarı tenekeler 
içerı!inde satıldığını hatırınızda tutunuz . . B~ 
tenekeler mühürlü olduğundan her türlü hiy 
leden il.ridirler. Hakiki FLiT kullanıldıkd 
bUtUn haşaratı öldUrebillrslnlz. -

Delıkltr• ve yarıklara FLiT tozu ko1unuz. Ha ... 
şarat, toza lttnas eder tt"ıt: derhal ölıırler., 
Uıtuıml lltposu: J. CRESPIN, lstanbul, Galalı, Vo7•odl Hın 1. 

Bayan SAFiYE 
Her akşam ı 

i NORAMA 
I bahçesinde -· 

Devredilecek ihtira beratı 
"Haşaratla mucadeleye hadim gaz 

neşreden patron., hakkındaki ihtira 
için istihsal edilmiş olan 5 Eylul 
1932 tarih ve 1483 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukukun bu 
kere başkasına devir veyahut ica
ra verilmesı teklif edilmekte olmak
la bu hususda fazla malumat edin
mek isteyenlerin Galatada Aslan 
han 5 nci kat 1-4 numaralara mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

Devredilecek ihtira beratı / 

"Hava tozlarına karşı elyafi bir 
madde ile gayri faal tozlardan mü- 1 

rekkep bir süzgeç" hakkındaki ih- j 
lira için istihsal edılmiş olan 27 
ilkteşrin 1932 tarih ve 1488 numa- J 

ralı ihtira beratının ihtiva ettiği hu
kukun bu kere başkasına devir ve j 
yahut icara verilmesi teklif edilmekte j 
olmakla bu hususta fazla malumat 
edinmek isteyenlerin Galatada As- 1 
lan han 5 inci kat 1-4 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

ı Dr. Hayri Ön1er 
Öğleden sonra 

Ağacami karşısında 

Tel. 43586 

Beyoğlu 1 
No. 313 

-'-~-~~~~ 

1 eo;ük "Pi;~·~Qosu 
1 Şimdiye kadar binlerce kişiyr 

zengin etmiştir. 

1 Yüksek Mühendis mektebi arttırma 
ve eksiltme Komisyonundan: 

1 eü;üki ik~;~i~;ı35;ooodli~adır 
1 ~~rıca: 15.000, 12.000, 10.000 Lıralık lkra-
1-:~eıerle (20.000) liralık bir mükafat vardır 

Tahmin 
Cinsi Mıktan Bedeli Tutarı Pey akçesi İhale T. Günü Saat 

Beyaz· 2600 

peynir 

Kaşar 1600 
peynır 

42 

52 

1092 144.30 2f>·S-936 Salı 14 

832 

937 Mayıs nihayetine kadar yııknrıda cins ve mıktarlart yazılı 

peynirler açık ei<siltmeye konulmuştıır. Eksiltmesi 25-8.936 Salı 

gfınfı saat 14 le mektep içindeki komisyonda yapılacaktır. Şartna• 

!!amesini görmek istey;:nler her giin ve eksilt:::::eye girmek içinde 

ince, hassas kadınların 

en büyük zevkleridir. Be
yaz, Raşel 1-2 Pembe 1-2, 
Okr, 1 • 2 renkleri vardır 
Türkiyede pudra ve ıtri· 

yatta en ziyade muvaffak 
olan ve beğenilen Hasan 
pudralarınııı taklitlerin • 
den sakınınız ve Hasan 
markasına ve ismine dik· 
kat ediniz. 

HASAN TRAŞ PUD
RASI 20-30 kuruştur. Ha
sın Çocuk pudrası kulu 
20, paket 10 kuruştur. Ha
san Talk Pudıası yarım ki
loluk kutu 40 kuruştur. 

I 
•' 

' 
-· 
/' 

.. , .... ~ ......... 

·s·a 
RUJ VE 

ALLIKLARI 
Fransada Koli ve Ame· 

rikada M•şel ne i•e Turki
ycde ruj ve allık ancak 
HASAN markasıdır. · Ka
dınların ve güzellerin ha· 
yatı istekleridir. Sab!t, 

açık ve orta ve koyu renkleri vardır. Ruj 60 allık 35 kuruştur. 
Hasan deposu: lstanhul, Ankara, Beyoğlu . 

l__:;,elimiye Askeri Satınalma Komisyonu ilanları 
1 - Ciheti a,;keriycye ait b:r doru beygir 28-8-936 Cuma 

günü l'sküdar At Pazarında pu:ırlıkla Slttl:ıcaktır. (()33) 

ONUN NE 
o 

EMSALSiZ o IOLDUGU~V • ' 

GÖRECEKSiNiZ 
- --------
İstanbul Gümrükleri Satış İşleri Müdürlüğünden: 

Umu mi tesbit eşyasından olan 4206 kilo ağırlığında ve 638 
lira kıymetindeki telli telefon r::ıakina aksaıuı fenniyesi.• lllfııeşelı• 

hip lamba ve pirinç ve demir vidaların 1 Eyhil 936 Salt gfınft 

saat 14 de İstanbul Gümrük dairesinJeki satış salonunda satıla. 
cağından taliplerin yüıde yedi buçuk p~y akçelerini yatı~ınalan 

ve satış günii pey akçesi makbuzlarile satışa girecekleri ve e~ya
nın müfredatı satış müdürlüğünde bulunan cedvellerde yazılı oldu
ğundan görmek isteyenlerin l\Ifıdüdüğe gelmeli ilan olunur. (379) 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için imal olunacak Deveboynu, Krııvazwan ve 

kaim •.!emirleri için muhtelif nevide demir ve şartnamesinde ,.3 • 

zıh sair eşyı açık eksiltme yoluyle satın alınacaktır. JSksiltnı; 7 
Eylıil 1936 tarihine rastlayan Pazartesi saat on brş~edir. İstekli· 
lerin şartnameyi görmek için her gün eksiltınevc iştirak için de 
eksiltme gfınft mvayyen saatten evvel 2318, 24 lira uıtıhaııınıea 

bedelin % 7,5 gu olan 174 liradan ibıret nıııv .1kkat tenıinathrı 

vezneye yatırmak suretiyle komisyona müracaatları. (556) Yüksek Mühendis Okulu 
Direktörlüğünden: -b~e_ıı_i _g_r_ın_v_e_sa_a_t_te_k_o_m_i_sy-oıı~ m-ü~racaatları ilan o_ıu_n_u_r_. __ (_3_oo_>_ J Dr. Hafız Cemal 

1 Dahiliıe mütehassısı 

-- -------

93u. 937 ders yılı için okur yazılmasına başlanmıştır. Yazılma 

işi 1• Eylül• Salı günüııden 22 • Eylı'.ıl Salı akşam ı na kadar •Cu

ıııartesi ve Pazardan başka• her gün saat 9 dan 12 ye, 13 den 

16 ya kadar Gümfı~sııyıındaki okulda yapılır. 

İsteklilerle d~ha fazla yazıli gün ve 

olunur. 
• 

.· ..... ... ır· ~., . 1 ~~., ~··" ~· .... • .::. ,., .... :. . 

Pehlivan güreşleri~• 
Kızılcahamam T. Hava kurumu 

Başkanlığından : 
1 - 30 Ağustos uçak bayramında K1" ı lcahamauıda ve 1 

Eylülde de \lyni kazanın Ankara yolu fızerinieki Pazar nalıi-

yesinde T. H. Kurıınıu lllenfaatına Pehlivan güreşleri yapı· 

lacaktır. 

Paz-ırdan ba~ka günlede (2 
den 6) ya İstanbııl Divanyi:>lu 
(104) yeni numaralı hususi ka· 
i)inesinde hastalara bakar. 

Salı cum~rtesi sabah (9/121·2 · 
saatleri hakiki fukaraya malı• 

sustur. Herke~iu lıalin<! göre 
nı uaıııele olunur. 

Yazlık telefon Kan lilli 38 
Beylerbeyi 48 

Zayi 
' 2 - Kızılcalıamamdaki jlüreşlerde baş1 100 başaltına 50 Hüviyet cüziaııımı zayi et-

ortaya 30, ayağa '.!O lira ve Pazar nalıiyeainde de Başa 50, · tim. Yenisini alacağım eskisinin 

Başaltına 30, Ortaya 20, Ayaga 10 lira verilecektir. I ' hükmü yoktıır. 
3 - Gelecek, pehlivanların derhal telgrafla şubemizi ha· 1( Üniversite Fen Fakültesi 

berdar etmeleri 1 P C N 

1 
1679 Sabri 

, 

Bütün krem'lerin içinde bi. 
rinci olan ve daima birinci 
kalan Krem Pertev oldu. Bu 
Krem Perlevin her zaman 
pek büyük bir itina ile ihza 
rından başka bir şey değil
dir. Krem Pertevin terkibine 
(gayrisaf) hiçbir madde gi
remez. 

Sahlbt ve Umumi neşriyab idare eden 
yazL itleri mildürü 

Etem izzet BE'.NICE . 
Basıldığı ger: Matbaai Ebüzıgia 
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