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Olimpiyad 
Dönüşü 

======= 
Tarihin her gelen i 
gUnU, Türkü daha 
iyiye, daha ileriye 
göt ürecektlr ... 

Berlinde kırtasiye işlerile 
Ukraş an ve ıpora çok meraklı 
QJan bir Alman dostumdan 
bir mektup aldım. Bu kibar 
do !um bana olimpiyatlar 
hakkında bir hulasa yapmış . 

Bu mektubµn olduğu gibi 
buraya alınmaıında bir fayda 
töı medim, yazdıklarının • he· 
llı•n hepsini biliyoruz. Yalnız 
dürüst ve centilmen do.tumun 

rt bir sinirlilikle saplanıp 

kaldığı ve bizim ·hesabımıza 
•ıyııız nefretler ıavurduğu 

bir bayağılığı anlatan oatırları 
•lduğu ıribl aşağıya alıyorum. 
Dostum diyor ki : 

( .... Talat 200 metreden ve 
loın anında hücumunu yapıp 
birkaç metı e fırladı. Ben de 
herkes gibi heyecan içinde 
ldiın. F akakat benim heyeca· 
nıında daha ze•kli bir başka
lık vardı, çünkü yıllardanberi 
tanıyıp karakterini takdir et· 
lifıim ve pürüzsüz duyırularla 
••vdiğim bir milletin • ıporda 
•cemi sayılan • çocuğu bata 
t•çmişti. Bisiklet koşusu hü. 
tuın)arında bir iki metre fır• 
layışın ne demek olduğunu 
~u •rorla ilgili olanlar bilirler, 
boyJe bir hamleyi ıreriletmek 
•dcta imkiıısızdır. 

.... İşte bu 11rada idi ki ra· 
kip koşı.culardan biri, son bir 
hyretle T:ılat'a yaklaştı, ge· 
~•ıniyeceğini anlayınca ileriye 
doğru yattı ve Talat'ın sele· 
•inden tutup geriye çektikten 
btfka çoccğu dirsekledi. 

Talat bir an için geriledi. 

Aka Gündüz 
"'-- Det•amı 2 nci safıi/ede 

40 gün, 40 gece 

v .. ıı Muhiddin O.tündağ dUn bu seneki festivalln tarth'e e-öz: kır .. 
pan ııUnUınU kt•• bir nutukla açtı, 'Ye bu nutuktan ıonra da eski to
lumbacı~ar( afUi cakah kötlüJer ve kıııl~n •opalı u yanrın vaaarrr ... " 
bekçtlerı, ıtanbulun mazisinden çocukluk hihralarımızı okşıyan aah· 
ıahnelerinl canlandırdılar. ( LQtfen altınt:ı sayfayı açınıı. ) 

Sofyadakl Beynelmilel talebe kongresinde gürültUler =-===== 

~ransızlar protesto ettiler, Romen
ler ise kongreyi bırakıp gittiler 

Ta/eh. lconır-.fne iıtiralc e<Nn murafıhaslar<lan bir garp 1Yan11 botL•cl uyfada) 

Almanyanın haysiyet me'{zuu addetmek 
istediği· ( K a m er u n) 

gemisi meğer petrol kaçırıyormuş! 
Almanya ile italyanın asilere yardım etmelerindeki maksat şudur : 

lngiltereyi Akdenizden süpürmek, Fransayı üç düşman 
karşısında bırakmak, Şimali Afrikayı paylaşmak 

Suriye, Filistin Üzerinden Asganın göbeğine uzanmak 
Küçük milletler yutulmamak için, büyük ve demokrat milletler ise 

insanhğın beş asır gerilememesi için 
ispanyadaki asilerin muvaffak olamamasını temine mecburdurla 

Faşistleştirilmesi ve azileştirilmesi istenen Akdenizin bugün için· kara boya sürü· 
lebllen kıyılarını ve hlnterlAndlarını gösterir harita 

(Akdeniıin aradığı sulh, kuvvetlerin mılvazenesinden doğacak bir su/lı olnıalıdır. Cebelütıaroğ•nda faşist bir bpanganm 
~kçilik elliği, bir üssünü Balearda, bir diğerini şarki Akdeniz kıyılarında kuracak olan Alman deniz olorile•ile fıalyan 

uçak ve gemilerinin elele ~İp empoze etmek hayali':_i güttrikleri sulh değil!) 

r A!!1!.!p Cephesinde---, Montrö'de yaptığım mülikatlardan:_? 

Sevil'e doğruilerligen kıta- ı Sabık Efgan padişahı 
at Kurtubagı zapt ettiler 

1 E "'il h H b 
Tuluz, 22 (Radyo) - Madrid manu a an en• 

hükümeti bu gün neşrettiği resmi 

tebliğde, cenup ordusunun sağ ce-

nah hücum taburlarının 12 Tank ve 
20 küçük Tank ile birlikte Kurtuba 
şehrine girdiklerini ve pek çetin 
olmayan bir barikad harbinden son-

raasilerin Cu vadiyülkebir boyuıca Eçiya istikametinde firar 
ettiklerini bildirmektedir. Hükümet ispanyanın bütün sanayi 
mıntakasına hakimdir. (Devamı ikinci sayfamızdadır.) 

• • • 
Şair tabiath bir ast 

' General Dö Lana bu kan deryası içinde 
1 etrafını gül gülistan görüyormuş 

Kıyamcıların cenup ordusu kumadanı Ge
ııeral Gopo dö Lana aşağı yukarı her gün 
sesini işittirmektedir. General son nutukların
dan birinde şunu söylemiştir 

- Madrid de beni dinleyen her şahıst~n 
250 den 5000 peçetaya kadar giden bir ce
za alınmaktadır. Barselonda ise bu ceıa öla· 
me kadar dayanmaktadır. 

Bizi asilikle itıiham ediyorlar. bu sözde 
ne demektir, anlamıyorum. Çünkü biz is
panyanın onda dokuzunu temsil ediyoruz. 
Girdiğimiz bütün köylerde nasıl çiçeklerle 
karşılanmamız bunu isbat eder. Biz çiçekle, 
muhabbetle karşdanıyoruz. Hırsızlama intihabat yaptıran Marki 
sistler ölüm saçıyorlar. 

• • • 
ispanya Bat Vekill ne diyor? 

den nasıl kaçtı? 
Yazan: Nlzamettin Nazif 

f 

• 
• 

• 

---~---·J 
~MANULLAH HAN kendisi için pek uğuııuz rıetlc=ler vermiş olan 
büyük Avrupa ıeyyahatine çıkmazJan az. evvel Efgan orduları mil• 

şiri üniformasile ı<Abilde bir tcftl4 eına!Jında 

Vat kantonunda endahat kızlar endamlı ve musiki ha. 
müsabakalarının ve şenliklerin riknlade oynak ... Artık seyre. 
başladığı gündü. Sarı ipek denlerin azlığını veya çoklu
göml~kli ve beyaz panta- ğunu lütfen siz tahmin ediniz. 
lonlu gençlerle sarı ipek blüılu Bunları bir askeri bando, bir 
ve beyaz eteklikli kızlar arma· ikinci askeri bando ve sonra 
nıklerle bir lsviçre dağ hava- bir askeri bando daha takip 
sını çalarak önümüzden geçi· etti ve askeri bandolar b.tince 
yorlardı. Delikanlılar gürbüz, (Devamı 7 inci sayfada) 
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Alman gemisi petrol kaçak- j Haşmetlu Et Meselesi ... 

'Etin kiloda on kuruş 
ucuzlaması mümkün

/ ·dür ve bu :yapılacak 

çılığı gapıgormuş? 
Londra, 22 (A. A.) - Deyli Telgraf ga

zetesinin madrid'deki hususi muhabiri ile gö
rüşen ispanya Baş Vekili demiştirki: 

"Size şu kadar söyliyebilirim ki on beş 
yirmi güne kadar kat'i vaziyetlerle karşılaşa
cağız. f.a~at,. çete h~rbi ·belki haftalarca, ay
larca surup gıdecektır. Ecnebi mallarına ge. 

len zararlar' tazminat verilmek suretile tamamen telafi edi
lecektir .• 

Kamerun isimli Alman vapuru hakkındaki suale de Giral 
şu cevebı vermiştir. 

"Bu vapur, lspanyol sularında durdurulmuş ve Kadiks'e 
petrol nakletmekte olduğu görülmüştür. Petrol idhali yasak 
ol_duğundan Kamerun vapuru kaptanına, geri dönmesi ~öylen-
mı,tir • ., (Devamı ikinci sayfadadır) 

Diyoruzki: lstanbufda et pa· 
halıdır. Bir et memleketi olan 
Anadoluda bugün ve hele şu 
mevsimde et en ucuz, ekmek
den ve hatla sudan da ucuz 
maddeler arasındadır. Fakat, 
ya lstanbulda-. Evet lstanbul-

da et aleş pahasınadır. Ve 
bu yüzdendirki lstanbulda et 
yuzü görmeyen vatandaşların 
sayısı çoktur. 

_Bu pahalılığın birkaç, hayır 
(bır çok) sebebleri vardır. 

"Açık Söz. lstanbul hemşe• 

Lütfen .. hlfoyl çnlrlol• 
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d)t.Ş'~°'ı . ALMANYA -RUSYA · 
Kralının seyahat' Berfin gazeteleri Rus gaga karşı( geni bir • 

/ngiltere 

23 Ağustos 

Son Dakika 
Ankara - Memleket ve Dünya J 

SON DAKiKA 
Fransız siyasi mehafili, Alman 
gazetderinin bu iddialarını, 

ye:ıi bir harekete girişmek ni
yetinde olan faşizmin, kendi 
maksadını gizlemek için bir 
kamuflay manevrası olduğu 
kandatindedir. 

şu günlerde dahili vaziyetinin 
çok gergin olduğu ve bu ger
ginliği izale için Rus· Fransız 
ittifakını bozmak istediği bu
nun için de Sovyet Rusyayı 
tecavüz! maksatlar beslemekle 
ittiham ettiğ'i ileri sürülmekte
dir. 

Hakiki Demokrasiyi hüküm· vard hükümdarlığa geçine: Ehlisalip harbi açılmasını) teklif ediyorlar 

Diğer taraftan Almanyanın 

darlık ile telif edebilen yegane vaziyet değişti. Harpten ev- Paris, 22 (Radyo)- Alman ı 
büyük memleket lngilteredir. vclki lngiliz.Alınan rekabetinin gazeteleri, Sovyet Rusyanın, 
Fransızlar bunu bir türlü telif sebeblerinden biri de yedinci garp hududunda asker tahşit 
edemediler. ihtilalden ev•ıelki Edvard ile ikinci Vilhem ·ara· ettiğini ve bir dünya ihtilali 
burbonlar müstebitti. On Se· sındaki şahsi münaferette ara· hazırlamak üzere bulunduğunu 
kizinci Lui Louis, meşruti hü- mak lazımdır. Antant Kordiyal yazarak Sovyetlere karşı (yeni 
kümdar olamadığından kafa- denilen çorabı Almanyanın ba· bir ehlisalip muharebesi) aç-
sını kaybetti . Sonra Napolyon şına ören yedinci Edvard o!- map liizımgeldiğini söylüyorlar. 

3 üncü Enternasyo
lnal eski reisi Zinov
yefin idamı istendi 

lud, 
iıllara 
lunın; 
. lud, 
lr;1,: 

geldi. Fransada Diktatörlük muştu. -----------------

kurdu. Restorasiyondan sonra lngiltere hükümdarlarının in· Kan İC, inde yüzen İspanya 
Çarhğı devirmiş olan bu 16 

eski komünisti 
Moskova kurşuna dizecek mi? 

Fransanın başına gelen Bur- giliz harici münasebetlerinde. 
bonlar yine istibdada doğru ki ehemmiyetli rolleri göz • t d • v • d 
yürüdüler. Meşrut! bir hüküm· önünde tutulacak olursa, Se· F r. an san 1 n 1 s e 1g1 m Ü aha 1 e 
dar olarak iktidara geçen kizinci Edvardın bu günlerde 

Moskova, 22 ( A. A.) - Mahkeme Troçki'nin talimatiyle 
Stalin'i öldürmek üzere Berlin'den Moskovaya gelen Fritz David' 
in isticvabile tethişçilerin muhakemesini bitirmiştir. Bütün maz· 
nunlar Troçki'nin direktifleri ve alman faşist merkezinin müza• 
haratile Sovyetler birliğini idare edenler aleyhindeki suikast 
teşkilatına dahil bulunduklarını itiraf etmişlerdir. 

mü 
kuıt 
ikıaı 
"•bın 

Louis Filip bile sekiz on sene şarki Akdenizde bir cevelan arap saçı na do•• nd u•• 
sonra keyfi idareye başladı. yapmasında mana arıyanlara 
Bu hükümdarı takip eden hak vermemek elden gelmez. 
Üçüncü Napolyon da Fransada lngiliz hüyümdarının seyahate 
istibdat kurdu. Velhasıl Fran· başlangıç olarak Yugoslavyayı 
sızlar baktılar ki hükümdarlık seçmesinde hususi bir mana 
Demokrasi ile telif edilemiycr; vardır. Çünkü Yugoslavya 
üçüncü defa olarak Cümhu· ötedenberi ltalyanın rakibidir. 
riyeti ilan ederek işin içinden Habeşistan meslesinden beri 
çıktılar. lngiltere ile ltalya arasındaki 

Esasen Fran~ız siyasi Fılo- münasebetler de gergin bir 
zofları ve Fransız devle~ adam safhaya girmiş bulunuyor. Ak· 
!arı da demokrasi ile hüküm· deniz müvazenesi günün en 
darlık arasındaki münasebeti ehemmiyetli meselelerinden bi· 
anlayamadılar. Thiers lngilte• ri olmuştur. Esasen bir za. 
raye bakarak, "hükümdar hü· mandan beri lngiliz dipl.,masisi 
kümran olur; fakat hüküm et· Yugoslavya üzerinde fazla 
mez" <ledi. Guizot yine lngil- durmaktadır. Eaki Dışbakanı 
tereye bakarak: "Hükümdarlık Sirgohn Simon, kuvvetli bir 
!ahtı boş bir koltuk değildir.,, Yugoslavyanın Avrupa sulhu 
Dedi. için elzem olduğunu her ve· 

Her ikisinde haklı idi. Filha- sile ile tekrar ediyordu. Yeni 
kika bir bakışa göre lngiltere· dış bakanı Eden de lngiltere 
de hükümdar bir süs ve şata- ile Yugoslavya arasındaki dost· 
!attan başka bir şey değildir. luğa ehemmiyet atfettiğini tek· 
Diğer taraftan Londra şehrini rardan çekinmemiştir. 
haraç mezat satacak kadar Yugoslavyanın bu dostluğa 
geniş selahiyeti vardır. Hu- ne derece kıymet verdil[i seki· 
kümdarlık lngiltere devlet me· zinci Edvard hakkında göste· 
kanizmasının en esrarengiz ve rilen saminıl kabulden anlaşıl· 
yabancılar tarafından en zor maktadır. Ajans haberlerine 
anlaşılabilecek bir uzvudur. göre, lngiltere Kralı ayak bas· 

lngiliz siyasi sisteminin na· tığı göndenberi Yugoslavya 
zariyat k.-mında hiikümdarın bayram yapmaktadır. Yugos-
rolünü anlamak bel ki güçtür. lavya dünyanın en haşmetli 

Fakat harici poletika işlerin· hükümdarını "ev sahibi,, olma· 
de lngiliz hükümdarlarının çok nın şerefini takdir ettiği gibi. 
ehemmiyetli roller oynadıkları bu ziyaretin siyasi manasını da 
muhakkaktır. Kıraliçe Viktor· anlamıştır. 
ya'nın lngiliz dış siyaseti üze- Sekizinci Edvard, Yugoslav· 
rine ne derece müessir olduğu, yadan sonra Yunanistana uj!'· 
bu hükümdarın ölümünde son· ramış ve burada Yunan Kralı 
ra neşredilen mektuplarından tarafından misafir edilmistir. 
ve hayatı hakkında yazılan Yugoslavyanın Adriyatik de. 
eserlerden anlaşılmaktadıf. E- nizindeki vaziyeti ne ise, Yu. 
ğer basit misali, kıraliçenin nanistanın da şarki Akdeniz. 
ölümünden sonra lngiliz. Al· deki vaziyeti odur. 
man miinasebetlerinin aldığı Bu itibarla Sekizinci Edvar-
çığırdır. Vıktorya, Alman im· dm Yunanistan ziyareti de 
par:ıtoru ikinci Wilhem'in bil· Yuğoslav ziyaretinden geri 
yük validesi idi. Haris ve hayli kalmayan bir ekemmiyeti haiz. 
hafifmeşrep imparator, lngiliz. dir. Bize gelince; gerek Yu· 
Alman münasebetlerini tehlike- ğoslavya ve gerek Yunanistan 
ye koyacak gaflar yaptıkça, samimi dostlarımız ve mütte-
tecrübeli kıraliçe, bunları in· fiklcrimizdir. Onların sev;nci 
gilterede tamir eder, torununa bizim de sevincimiz olduğu 
yazdığı mektuplarda, şimarık. içindir ki, Yuğoslavya ve Yu-
lık yapmamasını bir ana ağ· nanistandaki bayram heyeca-
zile ihtar ederdi. Kıraliçenin nını uzaklan biz de duyduk. 
ölümünden sonra yedinci Ed- Diplomat 
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Olimpiyad Dönüşü 
1 nci sahifed..n devam 

Bu an çok mühimdi, rakipler 
hemen geçtiler, Talat vaziyeti 
kavrar kayramaz ikinci bir 
hücum yaptı ve yine muvaffak 
oldu. Birinci ile kendi ara· 
sındaki zaman farkı bir ıani .. 
yedir. 

Talat'a yapılan bu (schwei· 
nerei ) " bu tabir türkçeye 
edepsizlik olarak tercüme edi· 
lebilir, bizdeki anlamı domuz· 
luktan ziyade budur" oradaki 
muhtelif milletlere mensup 
bütün ıporcular ve gazeteci .. 
ler tarafından görüldü ve 
yüksek ıeali nefret ,, lerle 
karşılandı. 

Olimpiyatlar şöyle dursun, 
böyle bir hareket bütün spor 
tarihinde belki görülmem!ştir. 

riler namına bu yolda ap açık 
neşriyatta bulundu, etin pahalı 
olduğunu söyledi, ucuzlatılması 
imklio dahilinde bulunduğunu 
haykırdı. Ve bilhassa bu yol
da bir çok ıebebler de ileri sü
dü. 

Oıtrendığimize göre "Açık 
Söz. ün bu istekleri ehemmi· 
yelle nazarıdikkate alınmış ve 
(lstanbulda etin ucuzlatılması) 

• için tetkiklere başlanmıştır. 
Bu tetkikler pek yakında bi· 
tecek ve ondan sonra: 

1 - Et ucuzlıyacak. 
2 - Et l•tanbul belediye 

hudutları içinde her tarafda 
aynı fiata satılacak. 

3 :-: Mezbahadan kasap 
dükkanlarına et nakliye mes· 
eleıi de kökünden halledile· 
eektir. 

Başta Alman ve Fransız ga· 
zeteleri olmak üzere bu ha· 
reketi hepıi takbih ve pro. 
testo etmişlerdir. Bilhassa 
Paris Soir hepsinden şiddetli
sini yazmıştır. Bu yarı anla. 
mile bile bir müsabaka değil, 
fakat tam anlamile bir ka
naylık oldu. 

Bunu yapan adi sporcuyu 
çok eskiden tanırım; o, öyle 
bir karakterdedir ki herhangi 
bir yarışta biraz kazanır gibi 
olsa kudurmuş sırtlana döner 
ve biraz maQ"lüp olur olmaz da 
çakal gibi siner. Hulaıa hu 
bayağı tecavüz olmasaydi, 
şimdi birinci idiniz. Ekipinizin 
terbiye ve itidalini ıaygı ile 
anmaklığıma müsaadenizi ... ) 

Dostumun samimi ve mertçe 
yazdığı bu satırlara bir şey 
katmıyaeaQ"ım. Yiğit Tafiıt'ı· 
mıza sefilce muamele eden o 
gibiler her zaman her yerde 
bulunur. 

Benim asıl acıklamak iste• 
diğim nokta fudur: Vaktile 
bir şeye yaramıyacak zan· 
nile göndermek istemediğimiz 
biaikletçilerimiz de; meğer 
ar11ulusal ehemmiyet verilen 
ve takdir edilen bir değerde 
imişler. 

iyi çalışan bu vatan çocuk· 
ları ile onları çalıştıranlara 
ıonıuz teşekkürlerimizi ou· 
narız. 

Bu olimpiyattan iyi döndük. 
Gelecek olimpiyattan daha 
iyi döneceğiz. 

Tarihin her gelen günü, 
Türk'ü daha iyi, daha ileri 
görecektir. 

Aka GUndUz 

Şimdi de bir konferansın toplantıya çağırılması ileriye sUrülüyor 

( 1 İnci sayfadan devam) 

Cenup cephesinde 
P aris, 22 ( Radyo ) - Kur· 

tubeye taarruz eden kıtaat, 
yirmi gün müddetle asilerin 
elinde kalmış olan köy ve 
Kommünlerin büyük facialara 
sahne olmuş bulundt1ğunu gör
müşlerdir. Faşistler bu mınta· 
kada ellerine geçen bütün 
Sosyalist, Komonistlerle Md
sonluklarından şüphe ettikleri 
Sol Cenah Cumhuriyetçilerini 
ve Radikalları bire kadar kur· 
şuna dızmiş bulunuyorlar. Di· 
vanıharp esir edilenlerin kısa 
bir muhakemeden sonra kur-
şuna dizilmelerine karar vermiş 
ve bunlar bermutat yirmişer 

. yirmişer idam ed:lmişlerdir. 

-
İtalya, irak 
Petrollarını 
neden bıraktı? 

{Bir kaç gün evnel /la/ya, 
Irak petrollarındaki hisse· 
sini terk elliğini bildirdi. 
Filvaki petrol/arı idare 
eden kumpanya da /la/ya• 
nın çok ehemmiyetli olmi
yan bir mevkii vardı ama, 
bu mevk;in siyasi bir mu· 
nası olduğu da inkar edile· 
mezdi. Zira ita/yanın Irak 
petrol/arından bir hisse ko
parmak. için bir zamanlar 

ne kadar çaltşmı$ olduğu 

malümdur. Fransa ve in· 
gilteredeki bir çok gazele· 
/er bu mesele etrafında tah
minler yapmaktadırlar. A· 
caba ita/ya bu jesti .11ap
mağa nede11 liizum görmüş· 
tür ve bu ha raket neyi ifa
de edebilir ? 

1 
lngillere hükumeti, Kamerun 

hadisesinin kara suları hududu 
olan üç mil dahilinde mi, yoksa 
haricinde mi vukua gelmiş 

olduğunu bilmemektedir. ı 

ita/ya cevap verdi I 
Roma, 22 (A. A.) - ltalya, 

ispanya işlerine karışmamak 
i.ususundaki Fransız teklifini 
kabul etmiştir. ltalya, Büyük 

Britanya, Fransa, Portekiz, 
Almanya ve Birleşik Amerik~
nın iştiraki halinde kararları 

derhal tatbik mevkiine koy. 
mıya amadedir. · 

ltalya hususi surette göniillu 
kaydının da bu anlaşmaya dahil 
memleketlerde yasak edilmesini 
istemektedir. 

( Portekizin cevabı) 

Lizbon 22 (A. A.)-Hariciye 
Nazırı Fransız tehliflerine ve
rilen Portekiz cevabını tevdi et· 

1 mişlir. 

Londrada memnuniyet 

Müddei umnmi her 16sının da kurşuna dizilmelerini istemiştir. 

Bu 
unun 

iiıı 
iti ye 

Radek, Rikof ve Bu• ıe 
harin de beraber mi7 'ııetı 

~ tıriı 

Moskova, 22 ( A. A. ) - Tas ajansının bildirdiğine göre, do 
muhakeme esnasında maznunlardan bazıları Tomski, Buharin, n,y 
Rikof, Ugranof, Radek, Piyalkof, Erebyiakof ve Sokolinikol'un l b 
da şeriki cürüm olduklarını iddia etmiş olduklarından ilk altısı Ve 
hakkında tahkikat açılmış ve dı~cr ikisi ise mahkemeye tevdi lııfla 
olunmuştur. ıku 

Fi 1 i s ti n' d e 1 n g i 1 i z t e r 1~!. 
"tathirat,, yapıyorlar t~~ 

Son bir çarpışmada 10, son bir 
çarpışmada da 32 arap öldürüldü 

Kudüs, 22 ( A. A.) - lngiliz askerleri, sahil mıntakasını 
sistematik surette tal 'ı'r etmektedirler. Dün arab çeteleri ile 
vukua gelen bir mücadelede araplar, on maktül vermişlerdir. 

Diğer taraftan perşembe günü, Hedra yakininde araplarla 
bir İngiliz müfrezesi arasında vukua gelen ve bütün bir gün 

devam etmiş olan hakikl bir muharebede arapl;ı.r 31 telefat 
vermişlerdir. 

• • • 

de 
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lu 
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[ AÇIK SÖZ - Hükümet 

kuvvetleri Kurtubeyi mutlaka 
ele geçirmek azmile daha bun· 
dan çok evvel hazırlıklarda 

bulıınuyorlardı ve nihayet bir 1 

hafta evvel taarruza geçmiş. 

lerdi. Bu taarruza ait tek tük 
gelen telgraflardan Kurtube 
yolunda çetin ve kanlı çarpış· 
malar olduğu, bununla beraber 
hükümet kuvvetlerinin Kurlu· 
benin şimalindeki köylere gi. 
rebildikleri anlaşılıyordu. De. 
mek nihayet kurtubeyede gir· 
miş bulunuyorlar. 

Bir siyasi muharrir ol
duğu kadar büyük petrol 
kumpanyalarının da bir nevi 
naşiri efkarı olan Sen Biris 
Pariste çıkan Le jour
nal gazetesinde şunları ya· 
zıyor: J 

Lcndra 22 (A. A.) - ltalya• 
nın cevabı burada bir inşirah 
uyandırmıştır. Buradaki kanaat 
Kamernn hadisesi gibi vaka
ların tekerrürü muhtemel ol· 
makla beraber Avrupa devlet 
!erinin ispanya işlerine müda· 
haledeki vahim tehlikeyi anla
dıkları merkezindedir. 

Kıbrıslılar lngiltere Kralını~ 
Kıbrısa davet ettiler 

Bu haber tahakkuk ederse 
manzarayı şöyle seyredebiliriz: 

- Hükümet kuvvetlerinin bu 
şehri mutlaka ele geçirmek 
için sarfettikleri gayretlerin 
bütün ehemmiyeti Guvvadiyül
kebir"e hakim olmaktır. Bu 
vadiye hakim olabilecek hükü
mel kuvvetleri, kıyamcıları 

Sevilden daha kolayca arka. 
dan çevirmeğe ve Fasla irti
batlarını kesmeğe muvaffak 
olabileceklerdir. ] 

Kamerun meseleıı;;i 
/Birinci sayfapan devam] 
Londra, 22 (A.A.)- Reuler 

ajansının salahiyettar bir men· 
badan öğrenildiğine göre, in- , 
giltere hükümeti, 10 ağustosta 
Madritte neşrdilmiş olan ve 
ispanya sahilinin bazı mınta

kalarının abluka altına alınmış 
olduğunu ilan eden kararname 
meselesi hakkında ispanya 
hükümeti ile müzakere ve mü
nakaşalarda bulunmakta de
vam etmektedir. 

" Musul şirketini kim te· 
tesis etmişti ? Rıket, hani 
şu bir kaç ay evvel neca 
şinin Habeşistan petrolları

nı kendis'.ne bağışladığı ve 
Haile Selasiyenin yıldızı 

sönmeğe başladığı zaman 
soluğu Romada alan Riketl 
Acaba ltalyanlar yeni im
paratorluklarındaki Petrol 
kaynaklarını düşünerek mi, 
Musul petrollarından vaz 
geçtiler ? 
Unutmiyalım ki, ltalyanın 

sadağında atılacak bir oku 
daha var. Yıllardan beri Ar· 
navutluklan petrol çıkar. 
mak içın sarfettiği gayret· 
!erle alay edenler oldu. Fa· 
kat bu gayretlerin bü,bü
tün semeresiz çıktığı da 
inkar edilemez. 

Bütün bunlar !ngilterenin 
Mısırla anlaşmasından son· 
ra beliren yeni vaziyette, 
şark! Akdeniz havzasında

ki ehemmiyeti küçük düşü· 
recek şeyler değildir . ., 

Altranların cevabı 

Londra, 22 (A.A.) - Alman• 
yanın vereceğ'i cevabın. Kame
run meselesinin memnuniyete 
şayan bir sureti hal beklediği. 

ni zannetmemekktedir. 

ispanya hükümetinin musa. 
dere ettiği .\iman tayyasesine 
gelince, Londra Hükumeti bu 
ihtilatın da adlen halli için 
Berlin ve Madrit Hükümetleri 

nezdinde teşebbüsle bulun-
muştur. 

Bir "Ademi müdahale. konje· 
ransı mı toplanacak? 

Paris 22 (A.A) - Fransa hü-

kümetinin. lspanyol işlerine 
ı adem! müdahale müzakeralını 

tacil etmek üzere bir konfe
rans toplamağı düşündüğüne 
dair çıkan haberler, selahiyetli 
mahafil tarafından ne teyid ve 
ne de tekzib edilmektedir. 

Hükümet malıfelleri, bu fik· 
rin henüz katileşmemiş bir 
projeden ibaret bulunduğunu 

söylemekledırler. 

Akdenizdeki Sigorta Rezaleti 
büyükihtiraslar B I k' b" . . 
Llbe~:~17?~~~~~~=~~ıeri I un arın es ı ır mazısı 
Almanya· ile Ve ÇOk esrarengiz bir 
ispanyanın • .. •• d 
ihtiraslarına gem ıç yuzu var ır 
Vurmak lazımdır! 

Londra 22 (A.A) - Liberal 
gazeteler, lspanyol demokra· 

sisine lngilterenin yardım et· 

mesını istemekte ve bunu 
muhik göstermek için de ev

vela bir demokrasiyi hima
ye etmek ve sonra da ltalyanın 
ve Almanyanın Akdenizdeki 
hırslarına gem vurmak !uzumu 
nu ileri siirmektedirler. 

"' Milli bir edebiyat 
yaratabilirmiyiz? 

- -·-

Dirilere ölüm raporu veren doktor Vassaf 
mahud Staviski gibi ortadan kayboldu 

Dirileri ölü göstermek sure
tiyle Ünyon sigorta şirketin· 
den para çeken ve çekmek is
tiyen çete hakkındaki tahkikat 
devam ediyor. 

Evvelce tevkif edilen suçlu. 
!ardan Onniğin üstünde bulu· 
nan defterde çıkan elli ad. 
resten dün dördü hakkındaki 
tahkikat müsbet bir surette 
neticelenmiş ve bunların ölmüş 

gibi gösterilerek sigortadan 
paralarının alındığı anlaşılmış

tır. 

vardı. Tahkikatın seyri bunla
rın arasınıı üçüncü bir doktor 
daha sokmuştur. Polis bunlar 
hakkındaki tahkikatını da he
men tamamlayacak ve yarın 
müddeiumumiliğe yedi kişilik 

yeni bir suçlu kafilesi daha 
verecektir. 

Doktor Vassaf bulu· 
namı yor 

Pul muhasebeciliği memurla
rından Şemsittinin kendi gözü 
önünde öldüğü hakkında ra· 
por veren mütekait doktorlar. 
dan Vessaf ilk duruşmada 
onunla beraber tevkif edilmişti. 
Vessaf itiraz ettiği için aynı 
mahkeme ertesi günü Vessaf 

Atina, 22 ( Hususi) - Korfuda bulunmakta olan lngiltere 
Kralı dün adanın lpson mevkiine giderek deniz banyosu yap- h 
mış ve ahali tarafından fevkalade alkışlanmıştır. Köylüler ma· r 
hall1 kostümlerini giyerek iki Kralın karş'"ında milli oyunlar 
oynamışlardır. Bu arada Korlu filarmoniki de Kralın şerefine Cı 
güzel parçalar çalmıştır. Atinadaki Kıbrıslılar birliği Kralı )in~k 
Kıbrısa davet etmişlerdir. ~ci1 
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Yunanistanda döviz Egede Italyan ~~0 

kaçakçılığı Akd.[:Teil!~!inıık ~~;" 
Bankalardaki hususi kalmadığı için mü-

him bir kısmı çekilmi4 ~de kasalar için 
de tetbir alınıyor 

Alina, 22 (Açık Söz) - Baş 

vekil Metaksas döviz kaçak· 

çılığının önüne geçmek için 

Hükümetin ittihaz ettiıti tetbir-

Roma. 22 (A.A.) - Havas bb 
aj3nsı muhabirinin seliihiyettar d~n 
bir men hadan öğrenildiğine 1ğ 
göre ltalya, Habeşistanda bu· ~ol 
lunan ve Akdenizde vaziyetin la 
gergin bulunduı:u esnada Lib- I~ 
ya'da ve Ege denizinde tahşit 1~~ 
edilmiş olan kuvvetlerinin bü• ' 
yük bir kısmını ltalyaya ça· llıe 

lerden bahsederek banka· ğırmıştır. ta 
Atinada bir talebe 1~ !arda husus! kasaları bulu

nanların döviz kaçakçılığile 

ala kadar olmaları ihtimalini 

nazarı dikkate alarak, bunun 

önüne geçmeğe karar verdi-

ğini söylemiştir. 

mıştı, Müddeiumumi bu karara 
itiraz etmiş ve Asliye Üçüncü 
ceza mahkemesi de tekrar Ves• 
safın tevkıfine lüzum güster· 
mişti. Müddei umumilik tevkif 
emrini polise tebliğ etmiştir. 

Fakat poliş üç gündenberi 
Vessafı bir türlü bulamıyor. 

Dün Vessafın ailesinden bazı· 
!arı müddi umumiliğe müracaat 
ederek doktorun evden çıkıp 
gittiğini, bir daha dö~mediğini 
söylemişler ve müddei umumi· 
!iğe gelip gelmediğini de sor
muşlardır. 

Polis tahkikatı derinleştir
dikçe yeni yeni ip uçları elde 
etmektedir. Bu şebekeden baş· 
ka ikinci bir şebekenin daha 
çok eskidenberi faaliyette bu· 
lunduğu hakkında kanaat ve
rici deliller toplanmıştır. 

Polis, Onniğin defterinde çı
kan adresler hakkında Sigorta 
Ş'rketinden (60) dosya getirt· 
miştir. Bunlar arasında Malat· 
yalı bir Ermeniye ait dosyada 
vardır. Ermeni patrikhanesi 
ruhani meclisi bir toplantısın
da bu Ermeninin Malatyada 
öldüğü hakkında bir karar 
vermiş ve bu kararla da şir

ketden para çekilmiştir. Bu· 
nun için de kiliseye beş liralık 
mum adanmıştır. 

nümayişi 10 

Atina, 22 (Açık Söz)- Dün '<I 
akşam saat yedide Olembio§ dij 
Dios sütunlarının yanında Mi111 ı i 
talebe birliği kulubü komünist• .....,, 
!ere ait birçok matbu evrak• 
yakmıştır. 

ken sigorta şirketinin 
nuııa aykırı hareketlerini ya• 
kalamıştır. Bütün muamelatın 
Türkce yapılması lazımgelir• 

ken lngilizce ve Fransızca dil 
kullanılmıştır. Bugjin polisin 
tetkik ettiği altmış dosyada/J 
(17) sinde Ermeni ruhani mec• 
!isi tarafından oldukları hak• 
kında verilen raporlar vardır 
Polis bu raporlar üzerind 
tahkikatini derinleştiriyor, c~c 
bunlardan hakikaten yaş>• 
dıkları halde ölü gösteri• 
!enler varsa bu şeheke ara• 
sına Ermeni patrikhanesi> 
nin de karışacagı muhakkaktı•• 

Dahiliye Vekaleti, Emniye 
Direktörliiğünden, vaziyet hak• 
kında telgrafla malumat isteo• 
miştir. Emniyet Müdürlüğü va• 
ziyeti uzun bir raporla Vekj• 
Jete bildirmiştir. 

Polis dün de Sigorta Şirketi .q 
erkanından bazılarını davel 
ederek malumatlarına müraca• ~Q 
at etmiştir. 'i 

Pek yakında "Açık 
Söz ,, sütunlarında 

Polis bu dört sigortalıyı da 
nezaret altına almıştır. Şimdi· 

ye kadar yapılan tahkikatla, 
suçlular arasında iki doktor hakkındaki tevkif kararını geri al- Polis dosyaları tetkik eder• 

Bizim hususi tahkikatımıı• Ct 
göre bu müthiş rezalet çotc. . 
pek çok dallı budaklıdır ve d 
çok eski bir mazisi vardır· 
"Açık Söz,, tahkikatını tamaJll' '' 
!ar tamamlamaz rezaletin bil' 
tiin esrarını ve içyüzünü atene~ ~1 

ifşa edecektir. 
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Arada bir 

Başkumandan 

-AÇIK SÖZ-

• 

Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 

3 

Avrupa seyahatlerinde 
neler görUIUyor? 

ludendorf son yazdığı topyekün harp kitabında başkuman· 
~nlara verilmesi icap eden büyük salihiyetlerden ve bu zat.ta 
lunması meşrut yüksek vasıflardan uzun uzun bahsetmektedır. 
Ludendorf'un bu bakımdan söylediklerini şöyle hulisa ede· '-'================================·================================================================~ 

Bizim kıymetli meslektaşımız 
Bürhan Cahil Morkaya da 
Avrupaya seyahate çıktı Bir· 
kaç gündür de (Açık Söz) e 
seyahat intibalarını yazıyor. 

Birer mısra gibi küçücük kü· 
çük, birer kroki gibi iddiasız 
bir samimiyetle hemen çizili· 
vermiş yazılar.. Bir de diğer 

bir gazetede diğer bir meslek· 
taşımızın Avrupa seyahati ya
zılarına bakıyoruz: Topu topu 
bir, bir buçuk aylık • bu mes· 
lektaşın tabirile • sistemli se· 
yahatin hikayesi üç buçuk se· 
ne bitmiyecek! Zahar bizim 
arkadaş Avrupaya bir kaçer 
çıktıtı için, ihtiyatsızlık edip 
yanına, herhangi coşturucu bir 
sistem almamış! .• 

~tiı: Dış politikadan en küçük iç meselelere kadar, bütün 
devlet mekanizması, başkumandan denen bilgili, tecrübeli ve 

ı:letin itimadını kazanmış zatin emir ve arzularına ğöre işlet· 
k zarureti vardır; bütün memlekete lek adam kumanda 

.llıelidir. 
. Milyonlarca askere kumanda etmiş birinin, başsız kaldığı 
ııı felakete uğramış Almanyada, birçok tecrübelere dayanarak 
dığı bir kitabın ehemmiyeti üzerinde durmak yaraşmaz. 

lıdendorf besbelli ki ıevkle ve faydalanarak okunacak güzel 
1 kitap yamıştır. 
. Ancak şurası var ki iyi bi' asker olduğu kadar yurdsever 

lllÜdekkik olduğunu da bildiğimiz Ludendorf'un, kitabının 
_kumandanlık kısmında; iddiasının en canlı örneği otan "Türk 
tikıaı savaşı ,, ndaki başkumandanlığımızdan ba~selmemesi 
tabına oldukça büyük bir eksiklik vermektedir, denebilir. 

• Bu arada şunları da hatırlamak doğrudur: Büyük harbin ilk 
nunden sonuna kadar Ludendorf'u yıldırmış olan Almanyanın 
~ iç vaziyeti, Kurtuluş savaşına atılan mağlüp Türkiyenin 

11Yelinden hiç bir zaman daha kötü olmamıştır. Almanya 
le bölünmemişti; imparator düşmanlarla birlik olmamıştı ve 
~!eti idare edenler, milleti teslim olmıya, yahut doğru ve 
Yıı1ı hareketlere karşı filen ihtilale teşvik etmiyorlardı; ordu 
·donanmanın silahları ellerinden alınmamıştı; ve bunlar şu 
lnaya geliyor ki, Türkiye, Almanyadan daha çok zayıf ve 
a bir halde bulunuyordu. 

Ve böylece şekillenen bir Türkiyede, Ludendorf'un dcdi~i 
lııflard~ tecrübeli, bilgili ve milletin sevgisini kazanmış bır 
~ kumandan hertürlü güçlükleri yenmiş ve giriştiği kurtuluş 
.!~aşından milletini muzaffer çıkarmıştı. işte Ludcndorf'un 
ttdi~ ve aradığı başkumandan böyle bir başkuınandandır; 
llıa, başlıbaşına bir kuvvet manas.na gelen böyle bir varlığa 
ınemlekelle rastlanabilir mi? 

~ llurası böyle bir sualin cevabını vermeye hiç te elverişli 
~ildir. Fakat şurası muhakkak ki Ludendorf'un zaruret olarak 
~·- elliği si•lemde bir başkumandanlık ve düşündüklerinin 

Ustıinde yer alan bır başkumandan bızde var. 
dludendorf'un, acı geldiği için mi bilmem, en canlı bir örnek 

UQ-u halde kitabına almadığı ve eksik bıraktığı budur. Ben, 
.. ~ksiği tamamlayarak topyekün harp kitabının okurlarına 
»Uk bir hizmette bulunabilmişsem ne mutlu bana. 

Şakir Hazım Ergögmen 

POLiS 

eykozfaciası iyice 
aydınlandı 

r;-Qcia kurba~~nın alakadar 
olduğu kadın dinlendi 

~ ---
lr dUkkindan ipekli kumaş topu çalan iki 

kadın hırsız yakalandı 

~Sküdar müddeiumumi mu• yatan Şirketi Hayriyenin (54) 

t
'n.i Orhan ve Beykoz bi- numaralı vapur kaptanile lay-

ı komiseri Şevket dün de, falarını da dinlemiştir. Bunlar 
2ün ene! denizde boğulan da sureti katiyede hiç bir şey 

~torna Mehmedin tahkikatile bilmediklerini söylemişlerdir. 
:-1t2ul olmuştur. Beykoz is- LOKANTADA ÖLÜM -
• ırazinoau kahvecisi Meh- Toptancı kasaplardan Boğazke-
~in son itirafları vaziyeti sende oturan Yani, mezbaha 
lııl.natmışlır. Mehmet evvela karşısında bir dükkanda ye-

,1 sı şaşırtacak ifadeler \·er- mek yerken düşmüş ve öl-
\·e bütün şüpheleri üs- müştür. 

4 ~e toplamıştı. Nihayet Ölü iKi HIRSIZ KADIN - Sul-l tııedin cebinde çıkan mek· tan hamamında manifaturacı 
Unda kendisi tarafından ya· lsmailin dükkanından 92 lira 
~'~ını itiraf elmiş. kıymetinde ipekli kumaş ça-
o1ı, Fantoma Mehmedin lan iki kadın yakalanmıştır. 

1 adar olduğu bir kadını Bunların bir muhalle biciye e-
t ·~~ıniştir. Tahkikatın (dün) mar.et bıraktıkları kumaşlarda 

Unkü seyrine göre hadise bulunmuştur. 
ıııı cinayet manzarası arzet- BiR iŞÇiNiN DÖRT PAR. 
O\ ektedir. Fantoma Mehmet MAGI KOPTU - Ortaköyde 
1 °ru iskeleye bağlamak için 

1
h kalkmış ve bir eline de Kefeli oğlunun teneke fabri· 

, 0run ipini dolamıştır Bu kasında çalışan ameleden 14 
ıı da ayağı kaymış ye deni- yaşında Vilali elini makineye 
! diişınüştür. Polis dün Bey· ı kaptırmış ve dört parmağı 
il ~skelesinde hadise yerinde kopmuştur. 
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çıkta denize girmek 
Gelecek yaz mevsiminde 
t>lajımsı yerlerhazırlanacak 

Bir deniz hamamının 
tı 4 

Çıkı ._, . . • ·et a uenıze gırmenın ya• 
a• Olduğunu biliriz. Fakat 

1,~ l"ağmen hemen her yaı, 
!ı• ,;~. bütün kıyılarında yüz· 
p~• Ç~•an açıkla denize gi· 
ve <i Unkü deniz hamamı az 

11 '' ·~;.. • k "h . f r. 1,. -.. gırme ı tıgacı az-
~ ~. Belediye bunu düşüne· 
ieP ~ı •hayet •edep .. dairesinde 

t Q denize girmenin ser
• olduğuna karar verdi. 

kalabalık manzaraıı 

Öğrendiğimize göro, gelecek 
mevsim, lstanbul kıyılarında 

1 
denize girilecek yerler tahdit 
edilecek, buralarda plajimst 
yerler ve deniz hamamları ya· 
pılacaklır. Bu suretle hem 
kaza ihtimallerinin önü alın
mış olacak, hem de pis suların 
t•e lclğımların aklığı kıyılar

da yıkanmanın önüne geçile· 
cektir. 

Sahibi ı Etem luet BENiCE 

Orta mektep 
müdürleri 
arasında 

Maarif Vek4Uetinin bir 
kararı bazı değişme

lere sebep oldu 
Orta mek

tep muallim 
azlığı yüzün 
den Maarif ve 
kaleti önümin: 
deki ders se .. 
nesinden iti
baren mektep 
direktörlerinin 
aynı zamanda 
muallimlik de 
yapmaları na Maarif vekili 
karar vermiş· Saffet Ankan 

tir. Bu münasebetle, müdürler 
arasında değişiklikler yapılır· 
ken bunların okutacakları ders. 
ler de teshil edilmiş ve bir lis
te halinde kültür direktörlü· 
ğune bildirilmiştir : 

Mersin orta okulu direktörü 
Eşref Davulpaşa orta mektep 
direktör ve Türkçe muallimli· 
ğine, Kadıköy üçüncü orta 
okul direktörü Rıdvan aynı 

zamanda Türkçe muallimliğine, 
Kumkapı orta okulu müdürü 
Baha iliveten Türkçe muallim· 
liğine, Adana Erkek lisesi di· 
rektörü ve Fransızça muallimi 
Kemal lstanbul Erkek öğretmen 
okul direktörlüğüne tayin edil
mişlerdir. 

Esnafın parası 
ne olmuş! 

Müşterek cemiyette 
yeniden yolsuzluk tah· 

kikatına başlandı 
Müşterek esnaf bürosu he· 

saplarına malıye müfettişleri 
el koymuştur. Bu teftişi iki· 
maliye müfettişi yapmaktadır. 

Müşterek Esnaf Bürosunun 
933 ve 914 senelerindeki he
saplarında birçok açıklar çık· 
mıştı. Bu paraların nerelere 
verildiği belli olamamıştı. Set
nerli veya senetsiz ve füzulü 
olarak başkalarının uhdesine 
geçen bu paralar hakkında bir 
tahkikatta yapılmıştı. Birçok 
incelemelerden sonra kapanan 
bu mesele tekrar canlanmıştır. 
Ve müşterek Büroya dahil bu
lunan bazı cemiyetlerin hesap. 
larında yeni bir takım yolsuz
luklar görülmüştür. Vaziyeti 
tetkik eden Ticaret ve Sanayi 
odasından sonra bu defada işe 
Maliye müfettişleri d koymuş· 
tur. 

Bu yolsuzlukların billhassıı 

Terziler ve garsonlar cemiyet• 
!erinde olduğu söylenmektedir. 

bir Belediye eski 
mahzeni bu 
kull111nmafia 

itte 
karar 

verdi 
lstanbulun bir çok yerlerin

de zaman zaman Bizans dev
rine ait eski binalara rastlanır. 
Bunların içinde çok kıymetli 
olanları da vardır. Gedikpaşa
da eski Feyziati mektebinin 
işgal ettiği Şerifpaşa konağı

nın arsasından bir kısmını ge
çenlerde şöför Halit almış ve 
kazılmağa başlamıştır. Amele 
bir metre kadar aşağc inince 
bir kubbeyi'! raslamışlardır. 
Kubbe delinince içinin boş 

olduğu görülmüştür. 

Başka bir yerde de burası· 

nın vaktile bir mahzen olarak 
kullanıldığını gösteren bir kapı 
bulunmuştur. Fakat Şerif Paşa 

konağı zamanında da bu mah· 
zenin varlığı malüm değilmiş 

Belediye bu işle alakadar ol· 
muş ve burası icabında güzel 
bir zehirli gaz sığnağı olarak 
kullanılabileceği için inşaatı 

durdurulmuştur. 

Sayı: 126 Her yerde S kuruı Telefoıı No: 20827 • Telrrıl adreıi: lstanl>JI Açık S5ı 

.. 
Uç şikayet 
"Açık Söz,, ün ortaya koyduğu 

mes'eleler tetkik ediliyor: 

1-Kovulan işciler, 2-Pis 
lokantalar,3-Hamallar 
Neşriyatımız Üzerine bu üç 
meselenin halline çal.ı.şılı,qor 

lstanbulda 
Zehirli gaz 
Sığınağı 

Halke;İeriıtde 1 

Müsamereler 
Kuruitay mUsamere

leride halka din· 
ıetilecek 

Üçüncü Dil Kurultayı müna-
Yen~ iş Kanu~u tatbik mev• 

kline girmeden bazı fabrika
ların bir kısım eski işçilerini 
çıkarcıklarını "Açık Söz,, ge· 
çende meydana koymuş, ala
kadar makamın tedbir alma· 
sını istemişti. 

sebetile Şişli Halkevi yarın 

! saat 14 de Dil Kurultayı mü
zakerelerini radyo ile dinlete
cektir. 

Öğrendiğimize göre iktisat 
Vekileti bu işle alikadar 
olmuş ve tetkikat yapılmasını 
istemiştir. lstanbul Sanayi Mü· 
fettişligi de derhal tetkikler 
yapmıya başlamıştır. 

Haber aldığımıza göre, şim· 
diye kadar Müfettişliğe bu 
yolda 12 müracaat yapılmıştır. 
Bunlakın sekizi bir !istik fab
rikasından çıkarılmışlardır • 

Çıkarılan ameleler, Sanayi 
müfetlitliğine gönderdikleri 
mektuplarda, fabrikanın ken• 
dllerini hiç sebeksiz vazifeden 
çıkarıldıklarını, şimdiye kadar 
hiçbir sabıkaları bulunmadığını 
üç dürt çocuk ile sokakta iş
siz kaldıklarını açı bir lisanla 
anlatmaktadırlar. 

Sanayi Müfettişliği tahkikatı 
derinleştirmektedir. Pazartesi 
günü müracaat sahipleri ayrı 
ayrı Sanayi müfettişi Daniş 

tarafından dinlenecektir. 

Pis lokantalar 
"Açık Söz,, geçenlerde lo

kantalardaki pislikten de acı 

acı bahsetmiş, bunun ortadan 
kaldırılması için alakadarların 
dikkat nazarlarını çekmiştir. 

lstanbul belediyesi şimdi bu 
meseleyi ehemmiyetle tetkik 
etmekt~dir. Bilhassa gazete· 
mizde uzun zaman neşriyata 

sebep olan ve şehirin eı. bü· 
yük dertlerinden biri olan bu 

Ticaret 

Limon/iatı 
Ucuzlamıya 
Başlıyor 

Kovulan iıci/er me.s'ele.sinin 
lelkikiııi emreden ikliıat 

Vekili Celal Bayar 

meseleyi belediye güzel bir 
şekilde halletmek istemektedir. 
Bunun için lokanta servisleri
nin ve salonlardaki teşkilatın 
yabancı memleketlerde nasıl 

yapıldığı gözden geçirilecek 
ve bilhassa Pariste tatbik edil
mekle olan usul tetkik edile
cektir. Tetkikat sonunda lo
kantalar modern bir şekle so· 
kulacaktır. 

Hamallar iti 
Sebze hali hamallarından 

bazılarının matbaamıza gele· 
rek her yük taşıdıkça hal ka
pusundaki kol başının beş ku
ruş aldığından şikayet ettikle

rini yazmıştık Belediye iktisat 
müdürlüğü au şikayetle alaka· 
dar olmuş ve tetkikata başla· 

mıştır. 

1 
Evkaf 

1
Camilerin tami-I 
ri devam ediyor 

Beyoğlu Halkevi de 25, 26, 
27 Ağustos günleri ev bina· 
sında tören tertip etmiştir. 
Bu törene bütün yurtdaşlar 

iştirak edebileceklerdir. 
Bu Hlakevlerinden başka 

Eminönü Halkevi de Evin Ca
ğaloğlu merkez salonuna dil 
kurultayı müzakerelerini din· 
!etmek üzere radyo tertibatı 

yaptırmıştır. Konferanslar ter· 
tip etmiştir. 

Adliye 

Beş kişi ı 
yolsuzluktan ı 
suçlu 
DUn bunların muha· 
kemesine baslandı, 

fakat evrakta bir 
pUrUz görüldü 

Dün Asliye üçüncü Ceza 
mahkemesinde Yüksek Mü
hendis mektebi levazım mü
dürü Sırrı, ambar müdürü 
Faik, muhasebesinden Celal, 
odacı Ali ve Halit, ihmal ve 
suii;;timal suçundı.n muhakeme 
edildiler. iddia şudur: 

Suçlu memurlardan bazılan 

mektebe ait et ve yağları 

evlerine gönderiyorlarmış. Vi
layet idare heyeti bunlar 
hakkında lüzumu muhakeme 
kararı vermiş. Suçlular buna 
itiraz ettikleri için Devlet şü. 
rası evrakı tetkik etmiş ve 
bunların bir kısmının sui isti
malden, bir kısmının ihmalden 
muhakemelerine lüzum göster
miştir. Dün mııhakeme esna-
sında Devlet şürasının anbar 
müdürü Faik hakkında sehven 
bir karar vermediği görüldüğü 

GUmrUkteki ltalyan 
malları piyasaya çık-

Alman çeşmesinin 

mahzeni kaldırılacak 
1 
için evrak vilayet idare heyetine 
gönderilmiştir. lstanbuldaki büyük küçük 

camilerin tamirine devam edil
mektedir. Çenberli taşta ki 
Atikali paşa camisinin önün· 
deki mezarlık da kaldırılacak- ı 

mak Uzere.. · 
4 Nisan 936 tarihli ltalyan • 

Türkiye ticaret ve klering an

laşmasının 20 
TemmJz 939 
tarihinden iti· 

tır. Burada Evkaf hanı olarak 
inşaşına başlanıp da yarım 

kalan temellerde doldurularak 
bir bahçe vücude getirilec.:k-

baren üç ay tir. Bu caminin mezarlığı ara· 
daha uzatıldı- sında bulunan Sultanahmelteki 
ğı dün Anka· Alman çeşmesinin mahzenide 
radan bütün başka yere nakledilecektir. 
iktısadt daire- 1-------------
lere bildiri!- karolarının yüzde yüzünün esas 
miştir. 1 tutulması temin edilmiştir. 

ltalyan anlaşmasının üç ay 
Bu anlaşma• 

1

. daha uzatılmış olması alakadar 
maya göre; 1- für tek tlmo.. tüccarlar arasında sevinç uyan-
talyaya takas on kuruşa dırmıştır. Gümrüklerde bekli. 
yolile gönde- fırlamıth yen ltalyan mallarının ve bil-
rilecek malların miktar itibari- hassa limonların derhal piya-

1 

şaya çıkacağı ve bu suretle on 
le hiç bir tahdit konulmaması kuruşa kadar yükselmiş bulu-
klering yolile yapılacak ibra- nan limon fiailarının düşeceği 
cat için bu senenin ihracat ra- muhakkak .•ayılmaktadır. 
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Sigortaları soyan çete 
Günün birin1e /stan~ulda miithiş bir sigorta şoygunculıığu 

r~zaleti patlak veriyor. Diri insanları yalancıktan öldürerek 
sıgorta şirketinden, hayal sigortası primlerini soyan bir şebeke 
ele geçiyor. Bu çele bugüne kadar asgari elli kişiyi öldürmüş, 
paralarını cekmeğe yeltenmiş. 

Fakat biliyor musunuz ki bu dalavere tamam 1926 sene· 
•indenberi devam ediyormuş ta ancak bugün meydana çıkmış. 
O da cılız bir ihbar neticui olarak. E~er o ihbar yapılmasa 
idi bu soyguncu Çetenin daha çok zamanlar meydana çıka
cağı yoktu. 

Soruyoruz ... Bu komite buııüne kadar a~aba niçin meydana 
çıkarılamamış ? _ 

Bunlar da öyle 
Ye ;ilköy telsiz istasyonunda 

bir otojen suiistimali olmuştur. 
Fabrika için alınan otojenler 
Filorya plajında kullanılmı~tır. 
Suçlu olan Müfettişlerden Hil
mi ile telsiz memurlarından 
Kenan ve Orhan Asliye üçün· 
cü ceza mahkemesine veril
mişlerdi. Dün muhakemeleri 
bitti. Mahkeme suçu sabit 
gördüğü için Ke nanla Orhanı 
suiistimalden üçer ay ve Hil
miyi de ihmalden bir ay hap. 
se mahküm etti. Mahkeme 
suçluların mahkumiyetlerini 
tecil etmiştir • 

Bebek sergisine 
1 rağbet çok 

8 ağustosta açılmış olan bey· 
nelmild Bebek sergisine halkın 
fazla rağbet ettiği göz önünde 
tutularak serginin Jl ağustosa 
kadar a~ık tutulmasına karar 
verilmiştir. 

O gün saat 2,30 da bebek 
sergisi kapanacaktır. Sergiye 
Fransa, Almanya, Litvinya, is
panyadan yeni gelen hır çok 
bebekler ilAve edilmiştir. 

30 talebeye bedava 
Leyli mektep 

Kız sanat okullarından 30 
kadar talebenin leyli meccani 
olarak Ankara kız eniatitüaüne 
kabulü kararlaştırılmıştır. Bun· 
lar bır müsabaka imtihanı ge
çireceklerdir. 

Arkadaşımızın Romanyadan, 
Romanya belediyesinden pek 
veciz bir şekilde bahseden 
dünkü nelis yazısını · oku
dunuzmu bilmem. Diyorki: 

- Bükreş şoförleri çatır 

çatır klakson çalıyorlar! Her. 
kes sa~ını solunu biliyor! So
kaklarda oynıyan, tıramvaya 

&.sılan çocuklar yokl Arka 
hammalı yok! Çöp arabası 

yok! işportacı yokl Küfeci yok! 
Dilençi yokl Heybetli onifor
ması ve tabancasile zabıtai 
belediye memurları yok! .. 

Vah vah 1 Sevgili dostumuz, 
desene ki orada da hiç birşey 
yok ayol! 

Demek Bük reşte insan gece 
yarısından sonra biraz fazlaca 
kafayı tüssüleyiverirse evine 
g:decek küfe, tramvaya kaza. 
sız binse sadaka verecek di
lenci, kendisine tere yağı ye· 
rine kafur! yağı sokuşturuldu· 
ğu zaman derdini yanacak be· 
lediye memuru b~lamıyacak 1. 

Hiç bir şey yok!.. Oda şe
hirnıi kuzum! Yuf böyle şehirel 

Nasreddin 
Hoca da mı? 

Koca Nasreddın hoca, ga· 
liba, dünya işlerine kanşır! 
Gene bir azizlik yapmış. Bilin• 
meyen bir aebebden dolayı 

Akşehirdeki mezarında yangın 

çıkmış! insanın aklına türlü 
şeyler geliyor: Acaba şu Açık 
göz siiortacıların bir işi mi 
bu? Zira, hocada asırlardan
beri (yaşayan bır ölü} dür!. 

Yoksa hoca, bizim itfaiye 
törenine bir azizlik mi yapmak 
istedi! Mezarından kalkıp ta: 

- işte seyyah gelmedi ama 
festival işlerine baktım da da· 
yanamadım. Ben gelemem. 

Diye çıkaj geldim. 
Kimbilir, Koca Hoca! lnsa· 

nın derdi bilinmez : belki de 
şu dünya işlerine sövemedi· 
ğin için galiba mezarında bile 
yanıyorsun 1 

iş anıaşıldı ı 
Arslan dünyl\ şampiyonumuz 

Yaşarın, kendisile mülakatlar 
yapan muharrirlere verdiği ce
vabı okuduııuz mu ? Arslan 
şampiyonumuza muharrir so. 
ruyor: 

- Sence pehlivanlığa. daha 
doğrusu kuvvetli olmaya en çok 
yarayan nedir? 
Şampiyonumuz cevap veri· 

vor: 
- Uyku 1 
Desenize, bizim muhterem 

belediyemiz de pehlivanlığa ha· 
zırlanıyor 1 1 

Serden geçti 

KÜÇÜK HABERLER 

• Cümhuriyet gençler mah 
feli kendi kendisini feshederek 
Beyoğlu Halkevine iltihaka ka
rar vermiştir. Mahfelin demir 
baş eşyası da eve devredilmiş
tir. 

• Şehrimizde tapu işlerini 

tetkik eden tapu ve kadastro 
genel Direktörü Cemal Aron 
dün Trakyaya hareket etmiş· 
tir. 

* Bugün yaz at yarışlarının 
beşincisine yine Veliefend i ko 
şu yerinde devam edilecektir. 

• Mirefte petrolu arama 
işine devam edilmek kararı 

verilmiştır. 
• Montrö konferansıne Ana

dolu ajansı namına bulunan 
ajans müdürü Muvaffak Mene· 
mencioğlu dün Avrupadan 
şehrimize gelmiştir. 

ı
r Açık Söz'ün 

Sürpriz kuponu 
Bu kuponu kesip saklayıruı 

L No. 126 
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B r itan ya hava 
ve deniz üsleri 

kalkıyor 
---

Mıs:r -İngiliz 
anlaşmasının 
şartları ve 

sebepleri nelerdir? 
Kahire 18 ( Hususi muhabi· 

riınizin mektubu) - Mısır- ln
giliz anlaşmasının Nahas paşa 
için olduğu kadar lngiliz dip
lomasisi için de bir muvaffa
kı.vet addedilmesi lfızımdır. Fa· 
kat bunu sezmek için de Kral 
Fuadın tahta çıkışile ölümil 
arasında geçmiş olan 18 yılı 
bütün siyasi maceralarile tet
kik etmek icabeder. 

Kral Fuat, Mısırdaki milli 
hareketler ve kalkınmalarla 

lngiliz menfaatlerini telif et
meyi kurnazca bilmiş bir 
Kraldı. Fakat öldükten sonra 
Londra kabinesi artık Mısır 

sarayında, Mısırla olan mü 
nasebetlerindeki gerginlikle· 
ri izale edebilecek aracı bir 
otorite bulamamağa başladı. 

Veft ile ve onun temsil etliği 
geniş kuvvetle atbaşı beraber 
yürüyen millicilik ile karşı kar
şıya kalınca Mısır işini bazı 

fedakarlıklarda bulunmak, fa
kat mutlaka bir sağlam kazı
ğa bağlamak endişesile hare
kete geçti. 

Afrikada ve Avrupada vu
kua gelen son vahim hadise
ler, ltalyanın Habeşistana 
kat'! surette yerleşmesi, fa
şist politıkasının inkişafı, Al
man • Avusturya anlaşmaları, 
lıalyanların on iki adad3ki 
tahkimatı arttırmaları ve bü
tün bunlarla beraber islam ale
minrle velveleli ve ani askerler 
bıriıkan milliyetçi kaynayışlar, 
Mısır meselesinin artık bila le· 
hir yeni realiteler zaviyesinden 
naıarı dikkate alınmasını icap 
attiriyordu. 

lngiitere bir çok paralar 
ıarfederek Mısırda büyük si
yasi, idari ve askeri bir kad. 
ro bulunduruyordu. Halbuki 
kendi menfaatlerini bu parala
rı sarf etmeden de korumak 
mümkündü. 

jul Sezar zırhıı •• 

ltalyanın gençleşen yeni f!losu 
• 

ita/yanlar eski gemilerini de 
yenileşfirdiler. Yulga Çezar
la -Kont di Kavur tezgahtan 

yeni çıkmış gibidirler 
{ ita/yanın gittikce artan zırhları tamamile yenilenmiştir. 

deniz kuvvetleri hakkında (Gerek torpitolara, gerek ma-
• Deyli Telgraf. deniz muiıar- yinlere karşı). 

ririr.in mukayeseli bir tetkik Her iki geminin •gençleş-

yaıııını neırelmiş ve tezgahta tirilmesi ,,. bitirilince, bunlar 
bulunan ita/yan harp gemi- Andera Doria ile Kaio Duilio 
/erinin muharebe kabiliyetleri nun yerlerini tutacaklar, bundan 

hakkında ""'diği malümatı nak sonra bu son gemilerin tami
/etmiştik. Yine aynı muharririn rine girişilecektir. 

yazısından ftalyan filosuna Bu suretle ltalyanın elinde 
ait cü zütamlar hakkındnki 27-30 mil süratinde altı zırhlısı 

diğer malümatı da iktibas edi- bulunacaktır ki, bunlar dünyanın 
yoruz. J en kuvvetli muharebe filosunu 

" ltalyanlar diğer iki harp teşkil etmektedirler. 
gemilerini de " gençleştirmiş- ltalyanlar diğer taraftan baş-
lerdir • , Bu gemiler de teknik ka inşaatta da süratli terakkiler 
fazla değilse bile, her halde elde etmeğe çalışmaktadırlar. 
bir enlere göstermektedirler. Bu sene 36,5 mil süratinde üç 
Birisi Konte di Kavur, öteki Julio yeni kruvazör daha tamamla
Çezare ıremileri ki, her ikisi de nacaktır. O zaman ltalyanın 
yakında hizmete gireceklerdir. elinde 19 krovazör bulunacak. 

Bu gemiler bidayette (1914- tır ki; bunların en kuvvetlileri 
1915) 21,604 tonluk, 22 mil son altı sene içinde inşa edilmiş 
süratli, 12 şer pusluk (Om3060) bulunmaktadırlar. 
başlıca on dört topu olan Bu kruvazörlerden bazıları, 
kardeş a-emllcrdi. Şimdi yeni tecrübelerde 40 mil sür'at 
baştan değiştirilmişler ve eski- yapmışlardır. 

sinden daha kuvvetli bir hale Torpidolara gelince, !talya
gelirilmişlerdir. Yeni makine· nın bin sekiz yüz ellişer ton. 
!eri şimdi 75000 beygir kuv- • luk 104 torpidosu vardır. 
vetindedirler, e•kiden 31,000 1 Bunların hepsi ikmal edilmiş
idi. Süratleri 27 mile çı1<arıl- lerdir ve·, ahut tezgahtadırlar. 
mışlır. Çoğu da yeni inşaattandır. 

Silahlarına gelince, gemilere Bunlardan en sür'atlisi tecrü-
12,8 veya 13 pusluk on top belerinde 44 mil sür'at gös-
k onmuştur. (iki kulede üç top, !ermiştir ki, dünya rekorudur. 
iki kulede iki lop) 4-7 pusluk Son senelerde ltalya tahtel-
on iki topluk bir muavin ba- bahirlerini hemen hemen iki 
larya, 3-9 pusluk sekiz lop ve misline çıkarmıştır. Şimdi elin-
yirmi büyük mitrelyöz ki hep. de 77 tahtelbahir vardır ki 
si de mükemmel hava müda- bunların ellisi son altı sen~ 

=f a=a=s=ı =to='p=l=a=rı=d=ı r=. =H=e=r=ik=i=si~n=in=dce~~i~çi;;;n:;;d:;;e~inşa edilmişlerdir. " 

-AÇIK SÖZ-

Yemek 
23 Ağuolo• PAZAR 

Çöp k~babı - Bamya - Do
matesli pilıitJ - Üzüm. 

Etin but tarafından lüzumu 
karlar alıp kuşbaşı doğrayınız. 
Akşamdan tuz biber 
bir soğan rendeleyip 

niz zaman tavanın bo- ' \ 

yunda çöpleri kesip ' 
şiş kebabı gibi, bir , 
et, bir domates, bir 
patlıcan dizip tavaya 
tereyağı koyup şişleri dizip 
büftek gibi pişireceksiniz. 
Yağda az kızaracak olan ke
baplar kanlı kanlı yenilmeli;iir. 

e iki soğan doğrayıp yağ
na biraz kavurunuz. Kıymanın 
içine de domates doğrayıp 

kavurunuz, sonra tuzunu su
yunu koyup kaynatınız, bam
yaları ayıklayıp kaynar suyun 
içine bir limon sıkıp bamya
ları atınız, - çok pişmeden in
diriniz • bamyalar salyalanma· 
sın. Limon tek tane on kuruş 
olduğu için biraz limontoıu 

ile de idare edebilirsiniz. 
e Üç dört dometesi tuz 

ile süzgeçten geçirip iki ölçü 
domatesli suyu kaypatınız. Bir 
ölçü Bursa pirincini kaynar 
suda haşlayıp kaynamakta 
olan domates suyunun içine 
atıp bir iki taşım hızlı kayna
tınız. Sonra hafif ateşte dem
lendiriniz. Pirinçler p'.şince 

yağla haşlayınız. 

m m 
ÇOCUK BAKiMi: 

Çocuk terbiyesi 
Çocuk bakımında, çocuk 

büyütmekte tagdiye tarafı ne 
kaı;lar mühimse terbiye tarafı 
da o derece ve ondan daha 
ehemmiyetlidir. Çocuğu, gür· 
büz, sağlam büyütmek o de
rece zor değildir. Fakat ona 
iyi ve işe yarar bir terbiye 
vermenin güçlüğ'ü göz önün· 
dedir. Bu terbiye meselesinde 
ise çocuğu nikbin büyütmek, 
ona hayatı sevdirmek, haya. 
tın acı taraflarına karşı ta
hammülü aşılamak çocuk ba
kımında çok esaslı bir iştir. 
Çocuğunuzun betbin olmasına 
meydan vermeyiniz. O, daima 
nikbin olmalı, hayatın bütün 
sertliklerini güler yüzle ve 
metanetle karşılama!~ 

[!) (!) 

RADYO 
23 Ağustos PAZAR 

12.30: Muhtelif plAk netriyatı, 

18: Tepebaııı bahç.eıinden naldt, 
20: Piyano solo: Profesör Ferdi 
Ştatıer tarafından, 20.30: Stüdyo 
orkestraları. 21.3(): Son haberler. 

Saat 22 den ıonra Anadolu ll'" 

janıının gazetelere mshıuı hava• 
dls aervisl verilecektir• 

Noı 124 YAZAN. Etem izzet BENICI! 

iftira, beni en ziyade sar
sacak, içtimai haysiyet ve 
güvencimi kıracak tarafımdan 
yapılmı\tır. Teessiirüm sınır

lerimdeki bozukluk sırf bu 
noktadan geliyor. Yoksa, her 
hangi bir başka vesile ile 
Güzinin taarruz ve iftirasına 
uğramış olsaydım, bu derece 
teessür duymaz, hatta hiç aldır
mazdım bile. Fakat, söylediği 

sözlerin bir genç kız için ne 
kadar ağır ve vahim olduğu 
göz önüne getirilirse teessür ve 
asabiyetime hak verilir. 
Ayşenin bu isyan ve hiddet 

dolo sözlerinden sonra hakime: 
- Güzin ile aranızda geç

mişle her hangi bir hadise mi 
var ki onun sizden intikam al· 
mak istediğinden bahsediyor
sunuz?. 

Dedi. Ayşe düşünmeden ce-
vap verdi: 

- Evet. 
Ve ilave etti: 
- Hem de en ağır ta~zda ı 

geçmiş bir hadise vardır. Gü
zin şimdi bir taşla iki kuş vur· 
muş o'uyor. 
Ayşe bu cevabı verirken 

Gu2inin de dinleyici sıraların
dan kalkıp hakimlere doğru 
ilerilediği görülüyordu. Hakim: 

- Nedir bu hadise?, 
Ve Ayşe cevap verme~e ha

zırlanırken birden Güzinin de 
sesi mahkemeyi çınlattı : 

- Söylediğim sözleri her 
türlü delil ve vesikaları ile da
ima isbata hazırım. Ayşe Fer
dinin metresi ve Cevadın da 
sevgilisi diri 

Söz hakkımı muhafaza ede
rek ona istediği her şeyi sÖy• 
!emek için müsaade ediyorum. 

Bir mahkeme salonundan zi
yade bir k<lngre salonunda 
imişler gibi dinleyicileri de şa
şırtan bu konuşmalar, karşı

lıklı münakaşalar, ittihamlar 
mahkemenin havası üzerinde 
derhal kuvvetli bir tesir yap
mış ve.. birden ağızlara yeni 
bir isim yayılmıştı. Bütün ağız. 
larda : 

- Cevat. 
Cevat .. 
Cevat! .. 
Diye tekrarlanan bu isim 

ilk defa mahkemede işitilen 

bir ad oluyordu. Bu adın Ay
şe üzerinde de müihiş bir tesir 
yaptığı görülüyordu. Ayşenin 

rengi sapsarı olmuştu. h;ç bir 
tarafa gözlerini kımıldatamı· 

yor; durduğu yerde tir tir 
titriyordu. Güzinse bir meydan 
harbini idare eden bir kadın 
baş kumandan gibi başı dik, 
saçları dağılmış, bukleleri ge. 

. . 

Profesör Cemıl dehşet içinde 

rilmiş ve yüzü güneş gibi pa
rıl parıl yanan ve hakimiyetini 
yayan bir eda içindeydi. 

Avukat Cemil ile, Muzaffer 
de karşı karşıya hep biribir
lerini süzüyorlar ve beyinleri
nin içinden bin bir fikir şim· 

şeıtinin ileride ortaya atacağı 
kozların hazırlığını şimdiden 
yapıyor gibi görünüyorlardı. 

Hakim Ayşeden sordu: 
- intikam almayı icap etti

ren hadise nedir, anlatınız onu 
bize?. 
Ayşe yerinden k!mıldayamı

yacak kadar bir sinir bozgun
luğunluğuna uğramıştı. Hakim 
tekrarladı: 

.- Güzin niçin sizden inti
kam alıyor ve iddialarında 

ısrar ediyor. Bu noktaları ay
dıniatınız?. 

Hakimin ancak bu 
sualinden sonradır ki, 
yerinden kalktı: 

ikinci 
Ayşe 

- Yüksek heyeti hakime 
içinde bulunduğum şartları bil
miyorlar. Kendilerini haklı 

buluyorum .. 
Diye bir başlangıç yaptık

tan sonra kesik cümleler ha· 
linde ve zayıf bir ses toni ile 
devam etti: 

- Güzin kendisine hiç ya
kışdırnmadığım bir ahlak zafı 

içinde çıldırmış bulunuyor. 
Arıcak bir deli onun söyledi~i 
sözleri söyleyebilir. Aklı eğer 
birazcık başında olsa böyle 
lakırdıları muhakeme huzurun· 
da sarfetmekten hem utanır, 
hem de çekinir. 

Nıhayet, hücum elliği şalı· 

sını ve istikbalini hırpa

ladıgı kadın Ayşedir ve .. 
kendisinin kardeşi yerindedir. 
Kendisi ile bir arada, beraber 
büyüyüp yaşadığımız guzın 

hayattaki en büyük maddi ve 
manevi desteklerimi yıkmak 

teşebbüsünde bulunuyor. Ken
disinin bu kadar garez ve ki.. 
nini celbedecek her hangi bir 
hadise sadece Cevadın keıodi
si yerine beni sevmiş olm~ .. 
sında aranabilir. 

Ayşe sözünün bu noktasın
da durdu. GeniŞ bir nefes al
dı. Rengi daha çok sarardı. 
Titrek bir sesle: 

- Bana armızı açan ve 
Güzini bu deliliğe sevkedcn 
hadıseyi sorunuz. Anlatayım.. 

Dedi, devam etti: 
- Cevat Amerikan Kolle

jiode Güzinin arkadaşıdır. iki 
sene evvel Güıinin isim gü
nünde verilen çayda o da 
vardı. Kendisi ile çayda ta
nıştım Bilmiyorum nasıl bir 
hi• bağı bizi hemen biribiri· 
mize ısındırdı. işte o gün baş
lıyan sempatik konuşmaınır, 

sonra sonra biıi daha biribiri
ne yakın ve bağlı iki candan eş 
ve arkadaş yaplı. 

Cevad beni çok seviyor, çı'

dırasıya <eviyordu, Ben de o
nu seviyordum. Kendisi ile sık 
sık buluşuyor, sinemaya ve 
gezmeye gidiyorduk. Bir ıriin 

tesadüf karşım11a Haylayfda 
güzinti ç.1<ardı. Güzin bııi gö
runce sinir ve asabiyetten do
nup kaldı. Rengi berııbeyaı. 

olmuş, yiiıünde bôr damla hn 
kalmamıştı. Donuk ve ölü bir 
sesi" 

[De "·aın rdf"Ce>k] 

Kitaı> ku;>on11 
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işte son anlaşma J\lısırda mu
azzam kuvvetler tulm~ktansa, 
Mısır miltiyetperverlerile bir dost 
luk polelikası açmağı, Mısır zi· 
m~mdarlarnıın olgunluklarına 

itimat gc•lermeği lngiltere ka· 
binesinin tercih elliJtine dela
let edef. 

sa akdeniz herhalde harekatın 
başlıca merkezlerinden biri 
olacak, bu suretle Mısırın ol
sun, Süveyş kanalının oloun, 
emniyeti derhal tehlikeye dü

Sofyadakl beynelmilel talebe 
kongresinde gürültülü bir celse 

Ol im pi yad 'da Norveç 
takımına yenilen 

futbolcu~arımızda geldi Bir zamanlar Osmanlı Hali. 
leleri tarafından •frenk,. lere 
bahşedilmiş olan kurunuvustal 
imtiyazlar kapitülasyonlar Mı
sırın siyasi ve iktisadi inkişa
fına mani oluyordu. Bunları 

kaldırmak isteyen milli partiyi 
kırmamağı şimdi lngiltere kabul 
etmiş bulunuyor. 

Böyle geniş bir anlayış zih
niyeti ile idare edilen muza
kereler, her iki taraf için de 
tatminkar talakki edilebilecek 
bir nelic~ye varmıştır sayıla· 

bilir. 
Gerçi, M1'ırlıların izzeti ne

fislerine okn<lar ağır gelen as
k er! işgal art.dan kalkmıyor. 
~ilakis anlaşma ile müsbet ve 
meşru bir hale getiriliyor. Fa
kat şu farkla: 

lngilterenin Mısırdaki aske
~I işgali göze görünıniycn bir 
ışğal olacaktır, 

1882 senesinden beri Kahire
yi, lsken<ieriyeyi ve Deltanın 
diğer mühim sevkulceiş nok
talarını işgal eden lngiliz kuv
vetleri şimdi kanal sahillerine 
nakledilmiş bulunuyorlar. Bu 
kuvvetler, lngiliz Erkanı Har
biyc~inin istediği yollar iı:şa 
edildikten sohra, icabederse 
bulundukları }erden bir kaç 
saat içinde bir düşman tehdi
dine maruz kalmış yerlere sevk 
edile bileceklerdir. 

Bu prensip zaten 1930 da 
Londrada kabul edilmişti. Eğer 
bugünlerde kuvvetini göster
miş ise ahvalin zaruretine bir 
cevap telakki edilebilir. 

Filvaki Londrada ve Ka
hır~deki kanaat şudur ki, eğer 
beynelmilel bir muhaseme çıka-

şecd.tir. 
Halbuki Mısır, şimdiki zail 

'Vesaiti ile hem kendisinin, hem 
imparatorluk yollarının müda.. 
faasını temin edemez. 

Geçen ayhrın had!Seleri ne
ticesinde elle tutulur bir haki· 
kat haline giren bu mülahaza
lar lngillerenin Mısır kabine· 
sinden asker! yardımın büsbü
tün kaldırılınaınasını islemesine 
sebep olmuştur. Şimdi kanal 
mınlakasının işgali yirmi sene 
müddetle prensip itibarile tem
dit edilmiş bulunuyorsa da, ln
giliz kuvvetlerine bugün hasre
dilen mıntaka 1930 da temdit 
edilmiş olan mıntakadan çok 
daha geniştir. 

Mısırdaki lngiliz kuvvetleri 
de 8000 den 10,000 e çıkarıl
mıştır. Mamafih bu farklar 
Velt'iıı milli prensiplerini ihlal 
etmiş sayılmamaktadır. Buna 
mukabil Mısır mürahhaslarının 
başka cephelerden daha esaslı 
menfaatlar elde ettiklerine de 
şüph~ yoktur. 

Mısır ordusunun gayri mah
dut bir genişliği olması, Mı
s.rdaki bütün lngiliz deniz ÜS· 
lerinin kaldırılması, Abokır 
ve Helyopols tayyare karar
hiihlarının tahliyesi, lngiliz Er
kanıharbıyesinin istediği şe
kilde Mısırlı ameleye 2500 ki
lo metre uzunluğunda yedi sev
kelciş kıymetde yol yaptırıl
ması, Sudan meselesinin hal
linde Mısır taleblerinin ka· 
bulü, kapitolasyonların kaldı
rılması, hulasa her biri dik. 
katle mütalea edilecek olursa 
Mısırın menfaatine uygun ol
dukları anlaşılacak kazanç
lardır. 

ıF ransızlar protesto ettiler, Ro
·menler ise kongreyi bırakıp gitti Dünya şampiyonu Yaşar dün:lstanbul valisini ziyaret 

etti - Bugün profesyonel Sofya, 21 (Açık Söz) - Bey
nelmilel Talebe Birliği, bu se
neki kon<.rresini Sofyada top
lamıştır. Bu münasebetle bü
tün dünyadan murahhaslar 
Sofyada toplanmışlardır. Kon· 
greye iştirak eden murahhas• 
lar arasında Maarif Nazırları 
Vekiller, Mebuslar, Parti Şef~ 
!eri, Profesörler, Muallimler ve 
birçok memleketlerin belli başlı 
alim adamları vardır. 

Bu zevat Sofyadaki işini bi
tirdikten sonra memleketimize
de geleceklerdir. 

Sof ya Üniversitesinde içtima 
eden murahhaslar, evvelki gün. 
ki toplantılarında ~ulgar mu
rahhası ve Sofya Universitesi 
Hukuku Düvel asistanı ve(Mir) 
gazetesi baş muharrirlerinden 
Antoni Nikolof söz söylerken 
aralarında gürültü çıkarmışlar 
ve bu gürültü sonunda Rumen 
murahhasları kongreyi terket
mişlerdir. 

Antoni Nikolof Balkan hü
kumetleri münasebetlerinden 
bahsederken sözü sulh mua
hedelerine getirerek şunları 
söylemiştir: 

"Balkan milletleri arasındaki 
münasebetlerin daima normalbir 
halde olamayışının sebeplerini 
mazide aramalıdır. Bu milletler 
ar asındaki istiklal ve hürriyet 
mücadelelerini hatırlamalıyız • 

Balkan devletleri arasındaki 
münasebetler gözlerden geçi
rilirken "reviziyonist. prensibi 
unutulmamalıdır. Bu prensip 
Cemiyeti Akvam paktının sağ-

lam temel direklerinden birıni 
temsil eder .• 

Bu •Özlerden sonra Fransız 
murahhasları birdenbire aya
ğa kalkmışlar ve şu beyanatta 
culunmuşlardır: 

güreşçilerin serbest güreşleri devam etmektedir 

•Fransa ve onunla beraber 
olanlar, sulha kar,ı suikast te 
bulunulmasına müsaade etrııiye. 
ceklerdir. Bulgar murahhası 
Antoni Nikolofun sulh muaha
delerinin tadilinden bahseden 
sözlerini protesto ederiz .• 
Fransız murahhaslarının kat'! 

.. e yüksek sesles öylenen bu pro
testosuna, Bulgar murahhasla· 
rından Kolef de cevap vere-
rek demiştir ki: 

- Bu günkü sulh, hakka
niyet üzerine müesses değil· 

dir. Hakikı sulh, hakikatler 
üzerine kurulduktan sonra 
meydana gelecektir. 

Kolef'in bu sözleri şiddetle 
alkışlanmıştır. Bunun üzerine 
5·6 kişilik bir heyet olan Ro
men murahhasları kongre sa-

Berlin olimpiyatlarına iştirak 
eden Türk Mili! futbol takımı, 
Beulen'de yukarı Silezya muh
telif takımile son bir maç yap
bktan sonra Semplon ekispiresi 
ile dün sabah şehrimize dön
müştür. 

Futbolcularımız istasyonda 
kalabalık bir sporcu kitlesi ta
rafından karşılanmıştır. Bu ka
labalık arasında Milli Müdafaa 
Vekili Kazım Özalp ve spor 
kurumu mümessilleri göze çar
piyordu. 

Ya,ar Belediyede 
Olimpiyadlarda dünya birin· 

ciliğini kazanan Yaşar dün sa
bah sporcu arkadaşlarından 

bazılarile birlikte Valiyi ziya• 
ret etmek üzere ,Belediye'ye 
gelmiştir. Belediye erkanı bu 
ziyaretten çok memnun olmuş
lar ve günün kahramanını ka· 

!onunu nümayişka me bir şe- zandığı muvaffakıyetten dolayı 
kilde gürültü )' parak terk. tebrik etmişlerdir. 
etmişler ve bir <.laha toplantı, 
ya dönmemişlerdir .Romen mu· J 1 Profeayonal pehlivan• 
rahhaslarının kongreyi bırak· ların serbest gUre,ıerl 
malarından ve Fransız murab· Güreş müsabakalarına bu 
haslarının da şiddetli protes- gün Taksim Stadyomunda de-
tolarından sonra kongre baş. vam edilecektir. Amatörler ara-
k anı Jilisen bir kaç söz ıöy~ ıında gösteriş müsabakaları 
)emiştir. yapıldıktan sonra. Dinarlı Meh-

Bugün deoam edecek olan profesyonel pelılitJanların güreşlerin· 
dne çok yakın bir hatıra : Cim Londos ile Gürcü pelılitJa " 

metle Kara Ali karşılaşacak- sine seçme müsabakasının ne
lardır. Bu suretle seçme müsa- ticesini telgrafla sormuştur, 
bakaları yarın bitecek ve bu Yunanlı güreşci alacağı ceva-

ba göre buraya geleceği günü 
maçın galibi de Cim Londosla tesbit edeceğ"ini bildirmekte. 
karşılaşacaktır. dir. Bu gün Cimlondosa ce

Cimlondos fesli val komite- vap verilecektir. 
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Beıediyesl tesal olan şehir ve kasabalarımız 
arasında Gaziantep te başta gerenler arasın· 
dadır. Orada belediye son zamanlarda bu se
hıre bir çok yenilikler kazandırmıştır, Burada 
Gaziantebin meşhur Arasasının medhallnl 
görüyoruz. 

lzmit (Açık Söz) - Karacasu kazasının Paralı köyünde 
çok acı bir cinayet olmuş, bir adam sevdiği kadın yüzünden 
öz kardeşini öldürmüştür. Bu köyde Rıfat ve Hü•eyin atlarında 
ikı kardeş v~rdır. Bunların ikisi de aynı kızı sevmektedirler. 

Bir gün Rifat, kardeşi Hüseyine bu sevdadan vazgeçme
sini, yoksa sonunun kötü olacağını söylemiş bunun üzerine iki 
kardeş arasında bir kavga baş güstermiş, neticede Rifat bir 
sopa ile kardeşi Hüseyinin kafasını patlatarak yere sermiştir. 
Rifat kardeşinin öldüğünü görünce hemen oracıkta bir çukur 
kazarak zavallının cesedini gömmüştür. Fakat köy muhtarının 
zekası sayesinde cinayet meydana çıkarılmış ve kardeş katili 
Rifat yakalan'\rak adliyeye teslim edilmiştir. 

• • • 
Hiç yüzünden bir cinayet ve 

·ıt .. l.. ' çı e o um ... 
Buldan (Açık Söz) - Bu civardaki Sarayköyde hiç yüzünden 

çifte bir cinayet işlenmiştir. Sarayköy ekmekcilerinden Tevfik 
o •tanın oğlu Süleyman çeşmede su doldururken lsmail adında 
bir sabikalı bu çocuğu dövmüş, bunun üzerine Süleymanın 
kardeşi Kazımla lımail kavgaya tutuşmuşlardır. Bu sırada Is
mail bıçağını çekerek Kazımı yaralamış. Kazım da tabanca ile 
lsmaili yaralamıştır. Fakat biraz sonra ikisi de ölmüşlerdir. 

• • • 
Kadın yüzünden kan 

lzmir ,{ Açık Söz ) - Menemen'in Koyundere köyünde 
kanlı bir vak'a olmuştur. Tütün amelesinden Hasan oğlu Mus-
tafa, bir kadın meselesinden aralarında çıkan kavgada Şa
ban adındaki diğer amele:;i sol ayağından ağır surette yarala
mıştır.Kurşun Şaban'ın ayağında kalmıştır. Yaralı lzmir 
memleket hastanesine sevkedilmiş ve vuk'anın faili yakalana· 
r.tk adliyeye verilmiştir. 

Milletlerarası İzmir 
panayırına hazırlıklar 

'Ticaret odalarından birçoğu pavyon tuttular, 
Sovyet pavyonu döşeniyor, Mısır ve Yunan 

pavyonları da inşa halinde 

lzmir (Açık Söz) - Vila
yette ,·ali Fazlı Güleç'in reis· 
liği altında Arsıulusal lzmir 
fuarı için bir toplantı yapıl

aı•ştır. Fuar hazırlıkları etra· 
fında görüşülmüş, yeni karar· 
lar alınmıştır. Şimdiye kadar 
fuara Türkiye'deki 250 ticaret 
ve Sanayt Odasından ellisi iş
tirak etmek kararı vermiş ve 
paviyon kirnlamıştır. Son gün
lerde diğer Ticaret ve Sanayi 
Odaları da müracaatle pavyon 

ı istemeğe başlamışlardır. Bu ha· 
reket Başbakanımız ismet lnö
nü'nün fuara ehemmiyet veril
mesi hakkındaki son işaretle
rinden doğmuştur. 

Sovyet paviyonunun inşaatı 

bitmiş olduğu için bu pavi
yona, Sovyet Rusyadan geti
rilmiş olan eşyanın ve makine
lerin konmasına başlanmıştır. 

Yunan ve Mısır devlet pavi
yonları, Elen ve Mısır mimarisi 
tarzlarına uygun bir şekilde in
şa olunmaktadır. 

Zabıta romanı: 11 

Altı El Ateş 
Erika ile Filip de aynı mık

tan alıyor. Edmond, vasiyet·· 
namede yazıldığı üzere, •sağ
lam ve uzun bir dostluğun ha
tırası olarak " otuz milyon alı· 
yor. Size de mis Vinteston on 
beş milyon bırakmış. 

- ·Zavallı Takerl Beni de 
hatırlayışına memnun oldum. 

- Gerçi Taker sizin bu pa. 
raya ihtiyacınız olmadığını bi
liyordu. Bunu sırf sizi düşun• 
d:Jğünu göstermek için yapmış 
olacak zan:ıederim. 

- O halde, ben de bu para 
ile onun hatırasına bir abide 
dikerim. 

- Fakat Taker hiç te abide· 
leri sevmezdi. 

- Doğru 1 O halde yeni 
Helsinor yatı daha alırım. Çün
kü Taker yatından çok mem
nundu. Sevdiği adamlarla ya• 

Yazan : Rufus Klng 
tına binip le dünyadan uzak
laşmaktan o kadar hoşlanırdı 
ki... Her halde bir yat daha 
alacağım ve adına da • 2 nu• 
muralı Helsinor., koyacağım. 

Pibodi cebinden oldukca bil· 
yük bir mendil çıkararak, Mis 
Vinteston'u uzattı ve devam 
etti : 

- Maayetindeki adamlara 
bıraktığı ehemmiyetsiz mirası 

istisna edersek ki hiç te o ka
dar ehemmiyetsiz değildir. A
ile haricinde mirasa konan ye
gane insan Mis Aş'dır. Ona da 
bir milyon beşyüz bin frank 
bırakıyor. 

- Ne diyorsunuz ? Taker 
daha bir sene evvele kadar bu 
kadını tanımıyordu bile r 

- Efendim, bu madde vasi· 
yetnameye dört ay evvel ilave 
edilmiş. 

••• 

Halka karşı 
daha nazik 
olalım!. .. 

1 

iki köy halkı hicrete 
hazırlanıyorlar 

Gemlik (Açık Söz) - Sular 
karardıktan sonra iskeleye ya
naşmış olan motör kaptanları 
baş altı anbarının kapağı üze
rine sofralarını kurmuşlar, bü
yük bir iştiha ve zevkle ye
meğe başlamışlardı, Beni gö
rünce hep birden yemeğe ça· 
ğırdılar ve çok ısrar ettiler. 
Ben de bu daveti kabul ederek 
onların yanına gittim ve arala
rına karıştım. 

Bunlar küçük kumlalı imiş· 
ler ve büyük molörleriyle 
lstarıbula tüccar eşyaşı taşır· 
!armış. 

Kumla köyü deniz kenarın· 
da ve Gemlige kayıkla bir sa
at mesafede meşhur bir yer· 
dir. Ahalisi çok misafir sever, 
çok cömert ve insana çok ya
kın insanlardır. Köylerinin 
güzelliği, rneyvalarının bollu
ğu bir yerde yoktur. Vaktile 
Türkistanın Kumru kasaba
sından iki kardeş buraya gel· 
miş ve ayrı ayrı yerlerde birer 
ev yaparak yerleşmişlerdir. Bu 
iki ev gitgide birer köy hali· 
ni almışlardır ki Bunlardan bü· 
yük kardeşinkine Büyükkumla 
ve küçüğüne de Küçükkumla 
demişlerdir. 

Onun için bu köylerin aha· 
lisi hep hısım ve akrabadırlar. 
Bunların en meşhuru küçük 
Kumladır. Bunlar Gemlikten 
oraya kadar güzel bir şose de 
yapmışlardır. 

Bu iyi kalpli kaptanlar bana 
dertlerini' açtılar ve küçük me
murların kendilerine çıkardıkla
rı müşkülattan yana yakıla bah· 
setliler. Onları ufacık bir bahane 
ile nakli cezalara çarptırıyorlar
mış. Patentalarını yüzlerine ala· 
rak (öğleden sonra gel) diyor• 
!armış ve biraz söylenince [işle 
hiç yapmiyacağım. Nereye gi
dersen git l ] diye hakaretlere 
maruz kalıyorlarmış. Artık ce
za verilmekten, hakaret gör
mekten bıkıp usandıkları ci
hetle doğup büyüdükleri bu 
sahillerden alakalarıni keserek 
Silivri ve Ereyli iskelelerine 
yazılmağa karar vermişlerdir. 
Hazarda ve seferde hükümet ve 
milletin en ağır yüklerini omuz
larında taşıyan ve her birisi 
çoluk çocuk sahibi olan bu 
namuslu 1Yurddaşlara böyle 
aykırı muamele etmenin acaba 
mana ve mefhumu ne olabilir? 
Yazık değil mi onlara ki, na
fakalarını yaz günlerinin sıcak 
ve yaiucı güneşleri altında ve 
kışın da fırtınaların korkunç 
dalgalarına göğüs gererek ka· 
zanıyorlar. Bütün ihtiyaçlarını 
ve devlete olan vergilerinii bu 
kazançlarile ödeyen şu na. 
namuslu gençlerimize biraz 
acımak lazımdır. • • 

Kızılcahamamda peh
llvan güre,ıerl 

Kızılcahamam ( Açık Söz )
Her sene olduğu gibi bulsenede 
30 Ağustos bayramı münase
betile kaza Tayyare Kurumu
nun menfaatine burada büyük 
bir pehlivan güreş müsabaka
ları yapılmasına karar veril
miştir. 

- O halde? 
-O halde her şey rüyet zavi-

yesine göre yapılacak muha
kemeye bağlıdır. Siz zengin 
doğdunuz, zengin yaşadınız. 

Halbu ki Mis Aş öyle mi? Böy· 
le birdenbire eline geçen bu 
kadar para onun için umulma· 
dık muazzam bir servet sayılır. 

- Acaba Taker kendisine 
böyle bir miras bırakacağın· 
dan bahsetti mi? 

- Vallahi ben de bilmiyo
rum. Bundan daha az para 
için rıe kadar insanlar öldü
rülmüştür değil mi? Acaba ... 

Mis Vinteston her hangi bir 
ihtimal karşısında heyecana 
düştü. 

- Pibodl. böyle şeyler aca· 
ba ile olur mu? Elde delil 
ve isbat olmadıkça .. hatta şim
di aramızdaki gibi; muhavere• 
ye bile şahid olan kimse bu
lunmadıkça, her hangi bir itti· 
bama kim cesaret edebilir? ' 

Pibodi mendilini geri aldı. 
Dedi ki: 

- Bilakis biz kendi kendi
mize 'böyle bir ithamda bulu· 

AÇIK SÖZ- 11!3 Ağuatoa 

Birinci sayfadan geçen yazılar 
40 gün, 40 gece 

Festival en coşgun gü
nünü dün kazandı 

Eski tulumbacılar, köşlUler ve kalın aop•h 
bekçller, lstanbulun mazisinden halka doftru 

olan sahneler canlandırdılar 
itfaiye şenlikleri dün öğle

den sonra binlerce lstanbullu
nun huzurile Taksim stadyo
munda yapıldı. Stadyomun 
dört köşesi dolmuştu, Yüzler
ce insan ayaküzeri.kalmışlardı. 

Atlı polisler intizamı temin 
maksadıyla stadyomun kapalı 
kapıları önünde içeri girebil
mek hülyasiyle bekleşen ka· 
dınlı, çoluklu çocuklu h.ılkın 

üzerine yürüyorlar çil yavrusu 
gibi dağıtıyordu. 

l!I l!I 

Saat üçten sonra ş~nliklere 

vali ve belediye reisi Muhid
dirı Üstündağ'ın söyleviyle baş· 
!adı vali şunları söyledi: 

"- Saytn misafirlerim, Töreni· 
miıe gÖliltermek IOtuf ve neıake• 
tinde b~lunduğunu:r: llgtye ve 
dikkate yüreğimin bütün tükran 
ve sevinç duygularını sunarım. 

Yangın, itfaiye latanbulun bü· 
tün tarihinde ve hayatında btr• 
ıstırap ve sefaletin~ öteki ümit 
ve tesellinin ıembolü olarak 
büyük yer tutmuş, biribirine 
amansız düıman, çok zorlu iki 
kuvvettir. 

Bu kuvvetler arasında durma·• 
dan süren varhk ve yokluk bo· 
ğuomaanı şehir itfaiyesinin 2~ 
yıldır, hangi vaaatalarla idare et .. 
tiğini, şimdi burada: bir tarih mo .. 
noğrafiai okur ribl ... derli toplu -
rörecek•iniz, ve kendi görUşlerl .. 
niı.e dayanarak Türklyenln, mal 
ve can btitlin var olanı ateşe karşı 
behemehal korumak için naııl bir 
yenme tradeıtle işi ele aldığını 
mukaye•e ve takdir etmek fır .. a .. 
tını bulaca"9ın11.. 0 

Valinin bu söylevinden son
ra küçük bir Bayan da dinlen· 
di. Sıra itfaiye bandosuna gel
mişti. O da sükünetle dinlen· 
dıkten sonra Stadvumda bir 
kıyamettir kopmaya başladı: 

Heyyyl .• 
1869 dan 1923 •cnesinc ka· 

dar şehirde yangın haberi ve
r en kule nöbetçileri, tulumba· 
cılar orijinal kıyafetlHile mey· 
dana giriyorlardı. 

Borusu omuzunda köşlü Ön· 

de koşuyor, üç yedek de 
onu takip ediyordu. Daha ar

kadan dört kollu tulumbayt 
taşıyan bacakları sıvalı tulum. 
bacılar, onların arkasından da 
üç kavuklu ağa ile bir atlı 

geliyordu. 
Abani sarıklı, hırkalı, kara 

sakallı kelli, !elli mahalle bek
çisi şiddetle alkışlandı. Mey
danı dolaşırken 

- Hey elendiler: Kumkapu 
Nişancasında yangın varrrrl 

Dite avaz avaz haykırıyordu. 
Siyah donlu, kırmızı göm

lekli ikinci tulumba takımı 

meydana girdi •e uçur gibi 
koşmağa başladılar. Gazete 
fotoğrafcıları resim almak için 
biraz yavaş yürümelerini reca 
ediyor, fakat yıllardanberi tu
lumba altında koşmağa hasret 
kalan mahalle delikanlıları İs· 
liflerini bozmuyorlardı. Za
vallı gazeteler vazifelerini 

nabiliriz. Uzun zamandanberi 
kendimizi bililtizam kararsızlık 
ve ibham altında bırakıyoruz. 

Eğer biz harekete geçmezsek, 
polısin harekete geçeceği mu
hakkak! sonra vasiyetnamede 
beynimi tırmalayan bir madde 
daha var. 

- O da nedir? 

görmek için onlarla beraber 
yarıtıyorlar, fakat pek çabuk 
şişerek vaz geçmeğe mecbur 
oluyorlardı. 

Meydandaki dört tulumbacı 
takımı halkın şiddetli alkışları 
arasında semtlerinin şöhretini 
bağıra bağıra dolaşarak çıkış 
kapısında kayboldular. 

Bundan sonra 1874 te teşek· 
kül eden asker! itfaiyeyi ori· 
jinal kıyafetlerile gördük. Çift 
atlı yangın arabaları, büyük 
makaralara sarılmış hortumlar 
birer birer halkın önünden 
ge çırildiler. 

Sonra yine bando.. itfaiye 
müdürü davetiyeleri dağıtırken 
artistleri de unutmamış. Bal· 
konun önündeki iki sıra san
dalyelerin bir kısmını Şehir 
Tiyatrosu artistleri işgal et
mişler. Vasfı Rıza ile Muammer 
de orada, fakat Hazım yok. 
Vasfi arasıra nükte savuruyor 
amma adaşı H:l.zım olmadığı 
için cevapsız kalıyor, 

Stadyom o kadar kalabalık 
ki Muhiddin Ostündajfa bile 
balkonun yanındaki daracık 
yolda, merdiven başında bir 
yer bulabilmişler. Onun arka
sında da Polis müdürile eski 
Şehremini Haydar oturuyor· 
lar. 

lB ııı 
Bando sustuktan sonra 1923 

de teşeıckül eden Belediye it· 
faiyesi ve 1823 den sonra te· 
kamül eden itfaiye teşkilatı 
bütün vasıtalarile geçtiler. 

Bunu müteakip itfaiye efra
dının spor hareketleri heyecan 
ve takdirle seyredildi. Genç 
itfaiyeciler hakikaten çok mü· 
kemmel yetiştirildirini bu ha· 
rcketlerile l•tanbul halkına 

gösterdiler. 
Nihayet halkın sabırsızlıkla 

beklediği yangın söndürme 
tecrübeleri başladı. Meydanlı

ğın ortasına ahşap bir ev kon
muştu. Stadyomun dıvarından 
bekçi bağırdı: 

- Yangın varrrrl. 
Ve tulumbacılarla eski as· 

keri itfaiye koşuştular. Mey• 
danlıkdaki ahşap bina alevler 
içinde idi. Tulumbacılar müte
madiyen bağırıyor su isteyor
lardı. Bu sırada mahalle saka· 
!arı meydana çıktılar. Sırıkla 
koşa koşa iki teneke su taşı

yor, tulumbalara döküyorlar• 
dı. Dört tulumba birden çalı

şıyor, fakat hortumlar bir tür
lü su dolmuyordu. Nihayet as· 
keri itfaiyenin hortumundan 
su fışkırdı. Mahalle tulumba
cıları da sakaların getirdikleai 
suları basmağa başladılar. Ku
lübnin yarısı yandıktan sonra 
ateş bastırılabildi Halk gül
mekten kırılıyordu. 

Bundan sonra meydanlığa 

biri büyük diğeri küçük iki ah· 
şap ev daha getirdiler. Bu de-

alıyorlar. Fakat bu pek az 
hisse onlar için büyüktür. 

- Oh yarabbi, bu başımı· 
za gelenler nelerdir? Hele' 
Edmond'un adını bu işe karış
tırmak .. Taker onu kardeşin

den a&iz sayıyordu. 
- Orasını bilmem. Fakat 

aksi sabit oluncıya kadar, 
maatteessüf şüphelerimizi mu· 
halaza edeceğiz. Bana öyle 
geliyor ki, öldüren adam, tev
kif edilmedikce daha başkala
rını da öldürecektir. 

-7-
MIS AŞ SESiNi 

KESİYOR 

"İ'aksım Stadyumunda !stanbul itfaiyesinin tarını re\: >u oyn:
nırken eski tulumbacıların canlandırdıkları sahneler ... 
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Dil J<u.rultayı 
Yarın, beynelmilel bir ilim 

hadisesi kıymetile açılış 
töreni yapılacak 

Üçüncü Dil kurultayı yarın 

saat 14 de büyük ve parlak 
bir törenle açılacaktır. Kurul
taya ait bütün hazırlıklar sona 
ermiş vaziyettedir. Dün son 
dala olarak Kültür Bakanı 
Safvet Arıkan Genel Dil ku
rumu Sekreteri lbrahim Nec
mi ile çalışmalar etrafında gö
rüşmüştür. 

Toplantılara tahsis edilmiş 

olan salonun sıraları yerlerine 
konulmuştur. Radyo ve opar
lör tesisatı da tamamlanmıştır. 
Şimdiye kadar şehrimize ge· 

!enlerden başka üç profesörde 
- - -

fada modern itfaiye teşkilatı 

yeni aletlerle yangın sündür
me tecrübesi gösterdiler. Şen· 
lik böylece bitti. 

Stadyumun kapıaından Şiş

hane yokuşuna ve oradanda 
Eminönüne kadar bütün tıram
vay caddeleri insanla doluy· 
du. Herkes mahalle tulumba. 

bugün gelmiş bulunacakiardır. 
Bu profesörler Paris şark dil· 
!eri Enstitüsü Direktörü pro
fesör Hilaire de Barenton, A· 
tina Üniversitesi filoloji profe
sörü Anagnastopolos ve Sofya 
milli şark kısmı şefi doktor 
Miatefdir. Fransız profesörü 
bu sabah Senplon ekspresi ile 

1 Bulı;ar alimi konvansyonel ile 
Yunanlı prof<"sörde Polonya 
vapuriyle şehrimize gelecek· 
!erdir. 

içtima salonunun oturacak 
yerleri mahdut olduğundan da· 
vetlilerin bir kısmı müzakere-

! leri mııayede salonunda takip 
edeceklerdir. 

Dil Kurumu genel Sekreter· 
liğine şimdiye kadar veril.niş 

1 olan tezler tamamen gözden 
geçirilmiştir. Bu tezlerden en 
fazla şayaııı dikkat olanlarının 
bir kısmı Fransızcaya bir kıs
mı ecnebi dillerden Türkçeye 
çevrilmiştir. Bu tezler geçen 
vıl olduğu gibi hül:l.nları birer 

1 

cılarının geçişini alkışlıyordu. 

Yenicami merdivenleri de ayak. l 
da durmakdan yorulan halkla 
dolmuşdu. Tulumbacılar bağıra I 
çağıra ve pürazamet halkın 
alkışları arasında mahallele
rine dağıldılar. 

broşür halinde neşredilerek 

alakadarlara dağıtılacaktır. 
Şehrimizde bulunan bütün 

ecnebi alimler tezlerini hazır

lamışlar ye cemiyet sekreter
li~ne vermişlerdir. Bunların 
içinde öğrendiğimize en fazla 
şayanı dikkat görülen Sovyet 
profesörü Meskaninof'un tezi
dir. Bu tezin kurultayda çok 
alaka ile dinleneceği söylen· 
mektedir. 

ye manalı manalı bakarak de· 
diki: 

- 1203 numaralı odaya teşrif 
buyurabilirsiniz. Asonsörün içı 
pek sıcaktı. Rir pudra kotusu 
havasını tahammül edilmez bir 
hale getirmisti. On ikinci kala 
varınca, 1208 numaralı odayı 

buldu ve kapısını rçaldı. 

Mis Aş misafirini hararetle 
kabul etti: 

- Eğer şu miras meselesi 
olmasaydı. çoktan Klevland'a 
gidecektim, dedi. 

- Hanki miras? 

Bir Bulgar alimi de 
geliyor 

Sof ya, 22 (Açık Söz)- Dol· 
mabahçede toplanacak olan 
Dıl kongresine Bulgar müste~
riklerinden filolog doktor Pe· 
ter Miyatef de iştirak ede
cek tir. 

Gospodin Miyatef bugün 
şehrimize gelecektir. 

Cemaziyelflhır 
5 (1355) 

Ruzu Hızır 

110 
23 Ağustoı Pazar 1936 

Diyorki, tevarüs edenlerden 
her hangi birisinin vefalı ha
linde, onun hissesine düşen 
miras diğerleri arasında tak
sim edilecektir. Bunu tabii 
şartlar dahilinde tabii olarak 
kabul edebilirdik. Fakat Ta
ker öldürüldüğüne göre ve 
öldürenlerin de sandalda bu· 
lunduklarına göre, vaziyet , 
değişiyor. 

Diyelim ki sizi, Erikayı ve 
Filipi bu cinayetin mes'uliye
tinden uzak tuttular. O halde 
başka kimi ittiham edecekler? 
Geriye kalanları değil mi ? 
Onlar da kimler? Mis Aş var, 
Edmond var, hatta daha ileriye 
giderek söyliyeceğim ki Sara 
var, öbür hizmetçi var. Belki 
bunlar mirastan pek az hisse 

Valkur mis A~'ın peşinde 

idı. Nihayet kendisini Beşinci 
sokakta Klarbot otelinde bul
du. içi çiçek ve vazo olduğuna 
göre, bu otelin hangi emellere 
hizmet ettiği hemen an !aşılı· 
yordu. 

Valkur şapkasını ve pardü
süsünü astı. Mis, pek o kadar 
da oturmasanız iyi olur gibi bir 
tavırla miras meselesini maha
retli suallerle karıştırdı: 

- Efendim, vasiyetname bir 
kere resmen okunsun da, o 
zaman bütün hakikatler elbet 
anlaşılır. 

Vakitler 1 '!il --'!l. .... 

Top yanaklı genç bir kapıcı ka
pıyı açtı. Valkur'un adresini ala· 
rak yukarıya telefon etti ve 
sonra başını çevirip ziyaretci· 

- Yani Takerıin vasiyetna
mesi mi? 

- Evet. 
Valkur gülümsedi. Mis Aşın 

gözleri hırstan parlayordu. 
[ Bitmedi) 
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23 Ağustos 

Amanullah Han 
benden nasıl 

kaçtı 
[ Birinci şagfadarı devam J 

lcinde bulunduğuınuz küçücük 
İsviçre kasabasının kaç nahi
Ycsi varsa bir o kadar da mu• 
.siki cemiyeti filarmonik orkes• 
!taları ile bir konfeti ve çiçek 
Yağmuru altında alkışlar top· 
lıyarak geçtiler. 

O anda koskoca lstanbulun 
1ltusiki bakımından ne zavallı 

bir çöl halini almış bulundu
kunıı kısa bir mukayesenin 
lethiş edici neticesile içim sız
layarak bir daha anladığımı 
Şimdi hatırlayorum. Ve kimbi
lir yüzümde ne ahmak göste
tici bir hayret belirmiş ve ben 
kendimi bu şen, bu neşeli, bu 
&amsız sporcu alayın ardından 
ne büyük bir dalgınlıkla salıp 

ko} uvermişim ki beraber yola 
çıktığımız bir iki arkadaş; 

- Haydi artık yahu 1 
Derkcrken beni dürtükleme

i:cde mecbur oldular. 
Bir müddet daha Kakavan 

seyyahlar gibi kafile halinde 
dolaştık, sonra ikişer ikişer 
ayrıldık. Benim hisseme Neşet 
Halil düşmüştü, yahut onun 
hissesine ben. Ve ikimiz pa• 
nayir yerinde yarım düzüne 
l!ıaymunun hüner gösterdikle
ti bir çadır önündeki kalaba· 
lığa karıştık. 
. Herkes eğleniyordu. Bir hiç 
1çin katılasıya gülen şakalaşan 
bu kalabalı{rın her tarafından 
kahkahalar yükseliyordu. 

Birden bir atlıkarınca dolabı 
ile seyyar bir tiyatro barakası 
arasında beliren çevik bir adam 
Rözüme ilişti. 
Başında hasır bir şapka 

iizeri Gri kumlu, kahve rengi 
bir golf elbisesi giymiş ve 
kırmızı benekli bir papiyon 
kravatın iki ucu traşları uza. 
llıış çok esmer bir çift yana
h değiyor. 

Birdenbire hatırlayamadım. 
Düşünmc{re başladım: 

" Çok tanıdığım bir adam 
aırıma .. Geç? 

Bu sırada dostum Neşet 
lialilin asabi asabi homurdan
dığını işittim: 

- Ya kendini topla ... Yahut 
ayrılacağım yanından. Rüyada 
l!ıısıo bel ikide bir kendini dal
dırıyorsun. Böyle gidersen ka
tıncalar seni çiğnerler. 

- Bana bak... • dedim· şu 
adamı tanıyor musun? 

- Hangisini? Bu hamal kı
lıklı herifi mi? Panayırdaki 
hokkabazlardan birinin çığırt
kanı olacak .. 

- Etme yahu! iyi dikkat et .. 
Ben çok iyi hatırlıyorum bu 
Yüzü amma.. Fikrim dağınık. 
Neşet yarı müstehzi güldü: 
- işte fikrin dağınık olduğu 

İçin böyle sanırsın. Elin hamal 
kılıklı herifini ya ... 

Sözünü bitirmesine meydan 
Vermedim, kolunu kavradım: 

- Sus! 
Zira, beynimi kurcalıyan 

ldam, şimdi, bir neşe ve eğ
lence havası içinde tam bir 
tndişesiz ve temiz insan la
kaydisi vo kaygısızlığıyle ko· 
nuşan arkadaşımın sesini işi

t•bilecek derecede bize yak. 
!aşmış bulunuyordu ve ben .. 
Onun kim olduğunu o anda 
hatırlayıverdim. 

Evet hatırlayıverdim ki iki 
eli iki cebinde ve ikide bir 
8tka1ına dönen, sağında, so. 
lunda, önünde, her yanında bir 
§eyler arar gibi döne döne ileri
leyen bu zat dost Efganista
nın sabık hükı1mdarı Ama
nullah Hanın tam kendisiydi. 

[!! l!l 

Onun Türkçeyi iyi konuştu
~nu bilenlerdenim. Acaba 
~eşet Halilin sözlerini işitmiş 
iniydi? 

İşitmemiş olması için görü
nurde hiç bir sebep yoktu. 
k 1 - Dostum yüksek sesle 
Onuşmuştu. 

2 - ilk söyleyişinde aramız 
~a .s~kiz metre ve ikinci söy. 
ı?ışınde nihayet üç metrelik 
ır mesafe vardı. 

!JRUlllllllllUHlllllHlllllllllllUllllllllllUlllllMUUlllllllll!,. 
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Avrupa piya-
sası istekli .• 
Fakat arpa mu,. 
terilerle anıa,ma 

yapılamadı 
İstanbul mıntakasında; arpa 

piyasasıda henüz esaslı bir su
rette faaliyete başlanmamıştır. 

Almanyadan arpalarımıza ta
lipler varsa da fiat hususunda 
bir anlaşma hasıl olmamıştır. 

Son hafta içinde fiatlarda da 
bariz bir değişiklik olmamıştır. 

Ege mıntakasında, az arpa 
bulunması ve mevadatın yavaş 
vaş devam etmesi fiatların sağ
lam bir şekilde kalmasına yar
dım etmiştir. 

Muhtelif dış piyasalardan 
kayde değer talepler olması
na rağmen henüz ihraç edile
lacek kadar arpa bulunama
mktadır. ihracat, ancak Uşak 
ve civarı arpalarının piyasaya 
gelmesinden sonra başlıyabile
cektir. 

Samsun mıntakasında, piya
saya az mal gelmesine rağ

men fiyatlarda bir düşüklük 
görülmemiştir. 

AdanR pamukları 
Adana pamuk ıslah i~tao

yonu Klevlant cinsi pamnk
ların ekimi çok muvallaki~ etli 
bir netice nrmişlir. Bu iyi 
neticede havaların çok müs t 
gitmiş olmasının büyük bir ı •l 
oynadığı alakadarlar tarafıı: · 

dan söylenmektedir. 
Bu yıl soğan ekimine ica. 

beden ehemmiyet verildiğin· 

den rekoltenin geçen yıllara 

nazaran bir hayli fazla olaca
ğı anlaşılmaktadır. 

Piyasa vaziyetine gelince; 
hububat piyasası, geçen haf
taya nazaran canlılığı biraz 
kaybetmiştir. Buna sebep ilk 
hamlede dahili ihtiyacatın te· 
lali edilmiş olmasıdır. 

Bir kavun mütşerisl 

çıktı 
Dün bir Alman firması Türk 

ofisi direktörlüğüne bir mek
tup ile müracaat ederek mem
leketimizden mühim miktarda 
kavun almak istediğini bildir
miştir: 

Türk ofisi keyfiyetten ala
kadarları haberdar etmiştir. 

Bu firma ilk parti olarak 
Uzunköprüden iki vagon ka· 
vun alacaktır. 

padişah bn halimizi gördük
ten sonra, beni terslemeğe 

kalkışırsa? 

Bir saniye sonra artık burun 
buruna gelmiş bulunuyorduk"'. 
Elim kendiliğinden şapkama 

gitti ve bilmem neden şapkama 
havada gayet geniş bir daire 
resmettirerek, orta çaj!' Fransız 
şövalyelerinin selamını andı

rır bir jest yaptım. Ve bu tek 
kelime epi yüksek perdeden 
davudi bir sele dudaklarımdan 
çıktı: 

-MAJESTE 1 
Bu halimle bir hayli gülünç 

bir şekil almış olacaj!'ım ki 
do•tum Neş'etin yarı gevrek 
yarı şakrak "bülbül makarasın 
gibi uzun bir kahkaha savur
duğunu duydum. 

Amanullahın yüzünde evvela 
hayret belirdi, bunu bir şaş
kınlık. bir endişe takip etti, 
sonra hiddet ve asabiyetle 
avurtlarını oynattığını ve kaş• 

)arını çattığını gördüm. Ôk· 
seye yapışmaktan korkan bir 
serçe gibi bacaklarında tered
dütlü bir gerinme sezdim. 

işte hepsi bukadar. Akabin
de sabık padişahın çok iyi ta
lim görmüş bir asker çevikli
ğiyle yarım sol ettij!'ini, Olim
pyat şampiyonlarına parmak 
ısırtacak bir hızla koşup kaç
tığını, gördüm ve ileride bir 
otomobil kümesi arasında göz
den si:indiğini farkettim. 

(Devamı garın} 

Nlzameltln Nazif 

Urfa Halkevi 
çahşıyor 

-AÇIK SÖZ-

l • I lstanbul Belediyesi ilanları l • I 
İstanbul Villyetinden: Floryada eski Çinar önü yeni 

istasyon karşısında emlak komisyoncusu M: ustafaya 
ald olup 1295 tarihli menafii umumiye için istimlak 
kararnamesine tevfikan Vi!Ayet namına istimlaki kara!"' 
laştırılmı, olan 43 yeni kapı numaralı 29848 metro 
murabbaı araziye bütün mebani ve müştemilat ve tesitat 
dahil olduğu halde bidayeten takdir edilmiş olan 11,022 
lira 25 kuruş kıymet sahibine tebliğ edilmiş ise de vaki 
itiraz üzerine kararnamenin 11 inci maddesi mucibince 
teşekkül eden hey' et tarafından tetkik ve bidayeten ko
nan kıymet aynen tasdik edilmistir. Kararnameye müzey· 
yel fıkrai mahsusa hükmüne tevfikan bu yerl~re hemen 
el konulması tckarrür etmiş olduğu yine kararnamenin 
13 üncü maddesi mucibince ilan olunur. (B) (630) 

* • * 

• 

Betonarme Köprü 
İnşaatı Eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler 
Reisliğinden 

İstekli ç1kmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan 
Muğla Vilayetinde 1hığla.Köyceğiz yolu üzerinde (25000) 
lira keşif bedeli Namnım bet')narme köprüsü inşaatının 
değiş~irilen yeni şartnamelerine göre kapalı zarf usııliyle 

eksiltme;i 2·9-936 Çarşımba günü saat 16 da Nafia Ve
kaleti Şose ve köprüler Reisliği eksiltme komisy:mu oda· 
sında yapılacaktır. 

Belediye merkezi ile şubeler, müessesat, hasıancler ve 
, ilk mekteplere lazım olan 2953,5 ton miktarındaki kok 

kömürü taşımasile beraber kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Bir ton kok kömüre taşımasile beraber 18 

Eksiltme şartnamesi ve buna ımitcferri diğer evr:ık 

(125) kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden 

1 alınabileceği gibi isteyenler hıı şutnanıeleri '.\Iuğla Na• 
fıa ~Iüdürlüğüne müracaat ederek görebilirler. 

?-Iuvakkat teminat (1875) lindır. Eksiltmeye girmek 
istivenleriıı Resmi gazetenin 3297 sayılı nu>has:nda çı· 
kay talimıtnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesika 
sını h:ıiz olmalar! li'ızımdır. 

Urla (Açık Söz) - Halkevi
miz çok iyi ve semereli bir 
çalışma programı tatbik edi
yor. Okuma odasına rağbet 
artmış, kitapsarayında kitap 
meı cudu çoğalmıştır. Resimde 
Ha· kevi neşriyat kolunun ida. 
re heyetini görüyorsunuz. 

l fstanbul komutanlığı ı 
• Satınalma Komisyonu hanları 

Gül hane Hastahanesi 
için lüzumu olan 42 kalem 
nisaiye aliit ve edevatı sa• 
tın alınacaktır. İhalc!si 5-B. 
Teşrin- 936 Pazartesi günü 
saat 14 de açık eksiltme 
ile yapılacaktır. Mulıam· 
men tutarı 1867 lira 50 ku· 
rnştur. Şartnamesi her giın 
komisyonumuzda görülebi
lir. İsteklilerin 140 liralık 
ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle beraber ihale 
giınü vakti muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık Sa· 
tınalma Komisyonuna gel• 
meleri. (389) 

* • * 
Gülhane Hastahanesi için 

66 kalem kulak laboralu• 
varları aHit ve edevatı sa• 
tın alınacaktır. 5- B. Teşrini 
936 Pazartesi günü saat 15 
de açık eksiltme ile ihalrsi 
yapılacaktır. ?11 u Jıammen 
tutarı 1464 lira 30 kuruş. 
tur. Şartnamesi her giin 
Komisyonumzda görülebi· 
lir. İsteklilerin 110 liralık 
ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle beraber ihale 
günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık Sa· 
tınalma Komisyonuna gel· 
meleri. (390) 

• • 
Gülhane Hastanesi için 

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

satın alı nacaktır. İhalesi 
5 • B. Teşrin • 936 Pazar 
tesi günü saat 14,30 da 
Açık eksiltme ile yapıla· 
caktır. 1Iuhammen tutarı. 
1097 lira 70 kuruştur. Şart 
namesi hergün Komisyo
numuzda göriılebilir. İstek· 
!ilerin 82 lira 33 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle beraber ihale 
günü vakti ıııuayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık Sa· 
tınalma Komisyonuna gel• 
nıeleri. (391) 

• • * 
Ordu Sıhhi ih'iyacı o-

lan 10,000 adet katküt satın 
alınacaktır. İhalesi 5· B· Teş. 
rin 936 Pazartesi günü sa
at 15,30 da açık eksiltme 
sile yapılacaktır. Muham· 
men tutarı 2250 liradır. 
Şartnamesi her gün Komis
yonumuzda görülebilir. İs
teklilerin 169 liralık ilk te· 
minat makbuz veya mektup. 
lariyle beraber Fındıklıda 

Komutanlık Satınalma Ko. 
misyonuna gelmeleri. (392) 

* • * 
9 uncu kor İçin lüzumu 

olan 3000 adet kar gözlü. 
ğü satın alınacaktır. ihalesi 
7-9-936 Pazartesi günü saat 
16 da açık eksiltme ile ya• 

lira fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdür• 
lüğünde görülür. Eksiltme 24 Ağustos 936 Pazartesi gü
nü saat 15 de daimi encümenfo yapılacaktır. İstekliler 
2490 No, lı kanunda yazılı vesika ve 3908 lira 50 ku· 
ruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubunu havi 
teklif zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de daimi 
encümene vermelidirler. B (267) 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan: 
Haydarp1şa Nümune hastah:rnesinin 936 mali yılı 

ilaç ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur • 

1 - Eksiltme 26-8·936 günü saat 16 da Cağaloğlun• 
da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında 
kıı.rulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiyat 7261 liradır. 

3 - Muvakkat garanti 54.4 lira 59 kuruştur. 

4 - İstekliler şartnameyi parasız olarak hastahane• 
den alabilirler. 

Teklif mektuplarının 2-9.9~6 Çarşamba günü $aat 15 e 
kadar Ankarada Şose ve Kökrüler Reisliğine verilmesi 
Hizımdır. (376) (294) 

- - ...__ ---

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 
Satınalma Komisyonu lıanları._ ___ 

1 

Kırıkkalede yapılacak inşaat 
Keşif bedeli 136032 lira 86 kuruş olan yukarıda ya· 

zılt inşlat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınal· 
ma komisyonunca 9Eylül936 tarihinde Çarşamba günü 
saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname altı lira 81 kuruş mukabilinde Komisyon· 
dan verilir' Taliplerin muvakkat teminat olan 8051 lira 
65 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
14 e kad'lr Komisyona vermeleri ve kendilerininde 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin-le yazılı vesaikle 
muayyen gün ve s1atte Komisyona müracaatları. (503) 

Açık Eksiltme İlanı 

Nafia Vekaletinden: 6 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesika
sile 2490 sayılı kan unda yazılı belgeler ve bu işe yeter 
muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile bh- 1 - Eksiltmeye konulan iş; Ankarada İtfaiye meyda· 
likte belli gün eksiltme saatinden bir saat evvel teklif nında Orta mektep binasında yapılacak fos septik tesi• 
mektuplarını komisyoııa_v_'!_r_meleri. (265) _ satı. İnşaatın tahmin edilen bedeli 9043 lira 65 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
Sihhi Müesseseler Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Kuru soğan 37850 45600 
Kabamal patates 34.500 43800 
Battal patates 35000 45000 Akliye hastahanesi için 

Sihhi müesseselerin 936 mali yılı patates ve soğan 
ihtiyacı kapalı rarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 26-8-936 Günü saat 15 de Cağaloğ
lunda Sıhhat ve İctimai Muavenet Müdürlüğü binasında 
kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiyat Akliyenin Patatesi beher kilosu 
4,5 kuruş ve diğer müesseselerin 5 buçuk ve soğanın be
her kilosu 3 buçuk kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 454 lira 61 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi parasız olarak her gün 

komisyondan alabilirler. 
5 - İstekliler her müessese ihtiyacı için yarı yarı 

tel.:lifte bulunabilirler. 
6 - istekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesika· 

siy le 2490 sayılı kan unda yazılı belgeler ve bu işe ye• 
ter muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplariyle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat 
evvel Komisyona vermeleri. (232) 

--
Pendik Bakteriyolojihanei 

Baytarisi Direktörlüğünden: 
1 - 180000 kilo arpa kapalı zarf usuli ile eksilt• 

meye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli (9900) liradır. 
3 - İhalesi 24 Ağustos 936 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini görmek ve nlmak isteyenler her 

gün eksiltmesine gireceklerin (2490] sayılı kanunda. yazılı 
şartlar dahilinde ve muayyen gün ve saatten hır saat 
evvel (742,5) liralık teminat ve teklif mektuplarını yük
sek mektepler muhasebeciliğinde Pendik Bakteriyoloji· 
hanei Baytarisi ve serum Darülistihzarı mübayaat komis· 
yonuna vermeleri. (207) 

,. ninde Fındıklıdaki Komu• 

tanlık Satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (588) 

* ** 
Selimiyedeki hava aktar• 

Z ayi 20-5·936 ;tarih 
26220 numaralı beyanna• 
me ile İstanbul idhaHit 
gümrüğünde muameleleri 
yapılan (P.D) marka 26 
bal va Suriye malı derile
rinin (388459) da 29478 
yevmiye numaralı gümrük 
makbuzunu zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisi• 
nin hükmü yoktur. 

Sirkeci Kayseıihan No. 8 
Abdulkadir Debbağ 

A - Eksiltme şar•namesı 

B - Muk:.ıvele projesi 
C - Hususi şartname 
D - Keşif cedveli, silsilei fiat cet,·eli 
E - Proje 
İsteyenler bu şartname ve evrakı 45 kuruş bedel mu• 

kabilinde yapı işleri U mnm Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 4-9-936 tarihinde Cuma günü saat 16 

da Nafia Vekaleti yapı işleri eksiltme oduında açık ek· 
siltmc usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 679 lira 
muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki ve· 
sikaları haiz olup göstermesi la7.ımdır. 

1-6-936 tarihinden sonra Nafia Vekaletinden alınmıf 
ehliyet vesikası. 

5 - İstenilen vesikaların yukarıda 3 üncü maddede 
yazılı saatten bir saat evveline ka:!ar Eksiltme komisyo
nu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. P.sta 
ile gönderilecek zarfların nihayet 1l üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikme• 
!eri kabul edilmez. (456) (439) 
---- - ------- - - ---

LLOYD 
TRİESTİNO 

Fenicia 
Perş. 27 Ağustos, saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Odesa, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgaz 

QUIRINALE 
Cuma 28 Ağustos, saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

1 

' Albano , 
' Cumart 29 Ağustos, saat 17 

Selanik, Midilli, lzmir, Pire, 
Patru, Brindisi, Venedik, 

Trieste , 

Merano : 
1 Cumart. 29 Ağustos saat 17 

Burgaz, Varna, Köstence, 
1 Sulina, Kalas, lbrail, Sulina, 
1 Köstence, Varna, Burgaz 

: Mezkur vapurlar mahalli 
maksutlarının başlıcası için 
ltalya'da Kara ve Deniz ' 
servislerile telaki ederler. 
Tadilat veya teahhürattan 1 

, Kumpanya hiç !>ir suretle 
mes'ul tutulamaz. 

Or. Hafız Cemal 
Dahiliye Mutahassısı 

Pazardan başka günlerde 
(2 den 6) ya İstanbul Di
vanyolu (104) yeni numa· 
ralı hususi kabinesinde 
hastalara bakar. 

Salı, cumartesi sabah 
(9 1 2 • 12) saatleri hakiki 
fukaraya mahsustur. Her
kesin haline göre mua
mele oluur. 
Yazlık telefon Kandilli 38 

Beylerbeyi 48 
---, 

1 
3 - Nihayet sabık haşmet

kfinun sağır olduğunu o güne 
adar iddia eden de olmamıştı. r 

Q" lialbuki ben bütün bunları "' 
pılacaktır. Muhammen tu· 
tarı 1200 liradır. Şartna• 
mesi komisyonumuzda her 
gün görülebilir. isteklilerin 
90 liralık ilk teminat mak• 

ma an barının muhtacı tamir 
olan yerleri yaptırılacaktır. 
İhalesi 7. 9- 936 Pazartesi 
günü saat 15,30 da açık 
eksiltme ile yapılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 
510 lira 31 kuruştur. Şart
namesi her gün komisyonu• 
muzda görülebilir. İstekli· 
!erin 38 lira 25 kuruşl ulı: 
ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile beraber belli 
gün ve vakti muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık Sa• 
tınalma komisyonuna gel• 
meleri. (589) 

Zayi: 14-8-936 tarihin· 
de cüzdanımla birlikte kay• 
bettiğim yüksek mühendis 
mektebi katiplik hüviyeti· 
min yenisi alındığından es
kisinin hükmü kalmadığı 

iHln olunur. 

ı Fazla malOmat almak için 

ı Galatada Merkez Rıhhm ha· 
nında "Lloyd Trieattno,, Umu
mi Acentahğına (TeL 44877-8·9) 
ve Beyoğlunda Galataaaray 

Sultanahmet Beşinci Sull 
Hukuk Hakimliğinden: Ga• 
ip bulunması sebebiyle u
murunu tedvir için kendisi· 
ne kayyim tayin edilmiş 
olan Kamilin tahtı tasarru
funda bulunan Veznecilerde 
Nadir bey sokağında eski 6 
yeni 10 nnmaralı 4 oda, 
matbalı ve hala ile bir mik· 
tar bahçeyi havi ve Terkos 
ve Elehtrik ve ha va gazı 
tes:satı dahi mevcut bul U• 

nan kagir hanesi açik arttır· 
ma ile kiraya verilecektir. 
Arttırma günü olan 28-8-93(1 
tarihine müsadif Cuma gunü 
saat 15 de isteklilerin Emi. 
nönü kaymakamlığında Be
şinci sulh hukuk mahkeme
sine ğelmeleri ilan olunur. 

t Uşiinmckle beraber bu fırsat-
81 iıtilade etmeyi ve Ama

kullah Handan bir mülakat 
il 0Parmağı da kur muş bulu-

Uyordum. Ya Afganlı sabık 

Amanullah Hanın 
huzuruna nasıl 

çıktım? 
Nizamettln Nazif 

- Yarın - buz veya mcktuplarile beraber 
ih ale günü vakti muayye-

Yüksek mühendis mektebi 
kltibi Naci Erkan 

· civarında Yolcu Dairesine (Tel. 
44686) müracaat olunur. 

•25117> 
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. f3.ugürıt .. 
veya .Kenga •••• 

ADEMİ iKTİDAR 

ile derhal geçer. Erken ihtiyarlıyanlara 
gençlik, yorgun vücudlere dinçlik verir. 

Yalnız ismine dikkat ediniz. 

BASURA ÇARE 

HEDE 
dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. 
Kanı, ağrıyı derhal keser. Bütün 

dünyada tanınmış bir ilAçtır. ............... , ......... 

• 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
Ô ğ 1 e d e n sonra 

AA"acami karşısında 

Tel. 43586 
-· 

Beyoğlu 

No. 313 

Muzadı taalün ve de· 

riyi takviye hassal arına 

malikiyeti Krem Perte• 

vin bugünkü şöhret ve 

şümulünün bariz de

lilidir, 

' 

' 

~--- -- -
AÇIK SÖZ 

DE 

FAKAT 

ÇARPINTIYA TERi KOKUYU 

o o 
birebirdir. Bütün sinir nöbetlerine, derhal keser.Vücuda zarar vermez, 
teessürle bayılanlara hayat verir. elbise ve çoraplarınızı çürümekten 
Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. kurtarır. Eczanelerde 40 kuruştur. 

. -~·:'~ 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

. ' 

._4 .... _ ._ 
... •J,•,, 

23 Atustos 

KUP 5jzj: 

Yfı!'-ıru 
6ir ~lomobi/, 

vega R.adgo .... 

•Pehlivan güreşleri•• 
Kızılcahamam T. Hava kurumu 

Başkanlığından : 
1 - 30 Ağustos uçak bayramında Kızı lcahamauıda ve 1 

Eyltilde de ayni kazanın Ankara yolu üzerin !eki Pazar nalıi· 

yesinde T. H. Kurumu menfaatına Pehlivan güreşleri yapı· 

lacaktır. 

(S 
F 

2 - Kızılcalıamamdaki ğü~eşlerde baş1 100 baş-tlt'ınR 50 

ortaya 30, ayağa 20 lira ve Paz~r nalıiyeainde de Başa 50, li 1 Başaltına 30, Ort!lya 20, Ayaga 10 lira verilecektir. 1 • 
1 3 - Gelecek pehlivanların derhal telgrafla şubemizi lıa· ı 1 

berrlar etmeleri il:in olıınur . • ., ~ - ~ ··-:' ' .... - ..... 

İstanbul Defterdarhğından: 
Keş:f bedeli 1367 liradan ibaret b lunan Dolmabalıçede ıııatbıı 

evrak deposunun keşif ve şeraiti dairesinJe on3rılması açık eks"lt• 
meye konulmuştur. !steklılerin, keşif ve şartn3melerini görmek 
istiyenlerin en az Bin liralık bu işe ben7.er iş yaptıklarına dair 

ihale gününden en son sekiz gün evvel Nafia nfıdürlüğiinden ala· 
cakları fenni ehliyet vesikaları ve 130 liralık nınvakkat teminat 
akçeleriyle 7·9-936 Pazartesi günü saat on Dörtte Defterdarlık bi• 
nasında Toplanan komisyona ıııüracaatları. (626) 

................................................... 
Türk Hava Kurumu 

o Pi su 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5 . ci Keşide 11 ı Eylıll ı 936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
1 Ayrıca: 15.000, 12.000. 10.000 Liralık ikra

miyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır 
.... u ... , ....................................... .... 

Sahibi ve Umum! neşriyatı idare eden yazı işleri mıidürıi 

Etem izzet Benice 

BasıldıA-ı yer: Matbaai Ebüzziya 


